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1° Κεφάλαιο 
Εισαγωγή

1.1. Προλεγόμενα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει και να αναλύσει την 

οικονομική προσέγγιση της μετανάστευσης, δηλαδή τις θεωρίες που ανέπτυξαν τα 

ρεύματα οικονομικής σκέψης, γύρω από την οικονομική διάσταση της 

μετανάστευσης (αίτια και οικονομικές κυρίως επιπτώσεις του μεταναστευτικού 

φαινομένου στη χώρα προέλευσης και τη χώρα υποδοχής), καθώς και να καταδείξει 

την ισχύ των εν λόγω θεωριών ή να εντοπίσει τις αδυναμίες τους, αντλώντας 

παραδείγματα τόσο από τη διεθνή μεταναστευτική εμπειρία και πιο συγκεκριμένα την 

προπολεμική και μεταπολεμική ενδοευρωπαϊκή και υπερπόντια, όσο και από την 

αθρόα είσοδο μεταναστών στην Ελλάδα κυρίως από το 1990 και μετά.

Όπως σημειώνει ο B.Thomas (1973, σελ.1), 40 χρόνια μετά το τέλος των 

Ναπολεόντειων πολέμων, η μετανάστευση αποτέλεσε στην Αγγλία επίκεντρο 

έντονων συζητήσεων. Οι θεωρίες και οι απόψεις που διατυπώθηκαν από τότε μέχρι 

και σήμερα είναι πολλές, με διαφορετική αφετηρία, ιδεολογικό προσανατολισμό ίσως 

και σκοπιμότητα. Εκείνες, όμως, που δύνανται να συγκροτηθούν και να 

συγκεφαλαιωθούν σε ρεύμα σκέψης είναι δύο: Η μαρξιστική προσέγγιση την οποία 

και εξετάζουμε στο 2° Κεφάλαιο και η νεοκλασική προσέγγιση την οποία εξετάζουμε 

στο 3° Κεφάλαιο. Παράλληλα, όμως, έχει αναπτυχθεί και μια σειρά άλλων θεωριών 

τις οποίες συγκεντρώσαμε στο 4° κεφάλαιο της παρούσας εργασίας υπό τον τίτλο 

«Άλλες οικονομικές θεωρίες της μετανάστευσης» και διαδραματίζουν πρωτεύοντα 

ρόλο στη μεταναστευτική βιβλιογραφία. Αυτές είναι: Τα νέα οικονομικά της 

μετανάστευσης (The new economics of migration), η θεωρία του Δυϊσμού στην 

αγορά εργασίας ή η θεωρία Κατάτμησης της αγοράς εργασίας (Dual labor market 

theory ή Segmented labor market theory), η θεωρία των Διεθνών συστημάτων (World 

systems theory), η θεωρία των Μεταναστευτικών Δικτύων ή η θεωρία του 

Κοινωνικού Κεφαλαίου (Network theory ή Social Capital Theory), η θεωρία του 

Θεσμισμού (Institutionalist theory) και η Σωρευτική αιτιότητα (Cumulative 

causation). Αναφέρουμε και τα οικονομετρικά υποδείγματα μετανάστευσης, όχι ως
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ενιαία προσέγγιση, αλλά ως κοινή μεθοδολογία. Επέχουν θέση βοηθητικού εργαλείου 

για την εμπειρική επαλήθευση των υπό εξέταση θεωριών.

Τα οικονομετρικά υποδείγματα στοιχειοθετούνται συνήθως ως εξής: ξεκινούν με 

υποθέσεις (ρεαλιστικές ή μη), εισάγουν στο οικονομετρικό υπόδειγμα τις 

περιγραφείσες στις υποθέσεις καίριες μεταβλητές1 και καταλήγουν σε μια σειρά 

συμπερασμάτων. Εν συνεχεία, επαληθεύεται η ορθότητάς τους με βάση στατιστικά 

δεδομένα που έχουν συλλεχθεί. Τα πορίσματα των οικονομετρικών υποδειγμάτων 

συναρτώνται άμεσα των υποθέσεων τους και ως εκ τούτου τίθεται ένας 

προβληματισμός γύρω από τη ρεαλιστικότητά τους. Πάραυτα θα τα ενσωματώσουμε 

στην ανάλυσή μας για να επισημάνουμε τα πιο πρόσφατα πορίσματα στη 

βιβλιογραφία της μετανάστευσης και να φωτίσουμε σημεία στα οποία 

διαφοροποιούνται ή συγκλίνουν (έστω και με διαφορετικά μεθοδολογικά εργαλεία) 

με τις υπό εξέταση προσεγγίσεις.

Ως προς τη δομή της εργασίας προτιμήσαμε να μην παραθέσουμε σε ξεχωριστή 

ενότητα, δηλ. υπό ξεχωριστό τίτλο τα εμπειρικά υποδείγματα και στοιχεία που 

ελέγχουν την ορθότητα των εξεταζόμενων θεωριών, αλλά να τα ταξινομήσουμε στις 

ίδιες παραγράφους στις οποίες και αναλύεται η σχετική προσέγγιση, ώστε να 

καθίσταται άμεσα ευκρινής στον αναγνώστη η σύγκριση μεταξύ των θεωρητικών και 

των εμπειρικών συμπερασμάτων μιας προσέγγισης. Βέβαια, ο αντίλογος σε μια 

τέτοια δομή είναι ότι, εφόσον οι υπό εξέταση προσεγγίσεις έχουν ως ένα βαθμό κοινή 

θεματολογία υπάρχει κίνδυνος επανάληψης των ίδιων εμπειρικών δεδομένων. Για να 

αποφύγουμε αυτή τη σκόπελο επιλέξαμε να διακρίνουμε τα εμπειρικά δεδομένα 

σύμφωνα με την εγγύτητά τους με την υπό εξέταση θεωρία, δηλαδή σύμφωνα με το 

κατά πόσο η αίσθηση της πραγματικότητας που αναδύουν συγκλίνει με αυτήν των 

υπό εξέταση θεωριών. Όπου δε τα εμπειρικά δεδομένα ετερογενών θεωριών χρήζουν 

συγκρίσεων επιλέξαμε να τα συγκρίνουμε με τη βοήθεια υποσημειώσεων για να 

αποφύγουμε τη διαρκή επανάληψή τους στο σώμα του κειμένου.

Στο 5° κεφάλαιο αναλύουμε τη μεταναστευτική πολιτική που εφαρμόζει ή που 

προτίθεται να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για την αντιμετώπιση του

1 Αξίζει να σταθούμε για λίγο στο είδος των μεταβλητών που ενσωματώνουν στις εξισώσεις και ερμηνεύουν 
πολλές φορές τα οικονομετρικά υποδείγματα: οι μαθηματικές μεταβλητές εξ ορισμού συμβολίζουν ποσοτικά 
μεγέθη, ή συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι, λοιπόν, συνήθως «στενές» για να χωρέσουν ακόμη και 
την πιο εμφανή και έκδηλη συναισθηματική απόχρωση, όπως επιχειρούν τα σύγχρονα οικονομετρικά 
υποδείγματα, διότι τα συναισθήματα ούτε περιγράφονται, ούτε καθορίζονται με ακρίβεια, πόσο μάλλον όταν 
αναλύονται ορθολογικά, γι' αυτό και είναι παρακινδυνευμένη η ενσωμάτωσή τους σε μαθηματικές ερμηνευτικές 
μεταβλητές.
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μεταναστευτικού φαινομένου. Ξεκινάμε την ανάλυσή μας με μια επισκόπηση της 

μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ μέχρι σήμερα και κατόπιν εξετάζουμε τρέχοντα 

μεταναστευτικά ζητήματα που απασχολούν την ΕΕ.

Αναφέρουμε επίσης, ότι οι αγγλικοί όροι των οποίων η απόδοση στην Ελληνική 

δεν αποδίδει ευκρινώς το νόημά τους δεν μεταφράζονται χάριν ακρίβειας της 

ανάλυσης.

1.2. Διακρίσεις της μετανάστευσης που αφορούν την παρούσα εργασία

Σύμφωνα με την Μουσούρου (1991, σελ.15), η ύπαρξη εθνικών συνόρων οδήγησε 

στη διάκριση της μετανάστευσης σε εσωτερική (δηλαδή μέσα στο χώρο που 

περικλείουν τα εθνικά σύνορα) και σε εξωτερική ή διεθνή. Αυτή η διάκριση της 

μετανάστευσης αρκεί για την ανάλυσή μας διότι, όπως θα φανεί και παρακάτω, οι 

οικονομικές προσεγγίσεις που θα εξετάσουμε, αρκούνται σε αυτόν το διαχωρισμό, 

αφού αναφέρονται ρητά ή σιωπηρά στην εξωτερική μετανάστευση: τόσο στις 

οικονομικές επιπτώσεις των χωρών προέλευσης και υποδοχής μεταναστών, όσο και 

στην οικονομική εξάρτηση μεταξύ της χώρας αποστολής και υποδοχής. Άλλωστε, 

γράφει η Μουσούρου (1991, σελ.16), οι επιπτώσεις της μετανάστευσης, τόσο στο 

ατομικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο δεν εμφανίζουν ουσιαστικές διαφορές 

ανάλογα με το κατά πόσον πρόκειται για εσωτερική ή εξωτερική. Η διαφοροποίηση 

είναι ποσοτική μάλλον, παρά ποιοτική: πρόκειται για διαφοροποίηση της έντασης ή 

και της έκτασης των επιπτώσεων, αλλά όχι του είδους τους.

Το είδος της μετανάστευσης που αφορά κυρίως το παρόν πόνημα είναι η 

«σύγχρονη νεωτερική μετανάστευση». Με τον όρο σύγχρονη, (Τσαούσης 1986, 

σελ.119 από Μουσούρου 1991, σελ.16), αναφερόμαστε σ' εκείνη «τη μεταβολή του 

τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου ή ενός κοινωνικού συνόλου», που παρατηρείται 

στο πλαίσιο της σύγχρονης βιομηχανικής εποχής. Ο όρος «σύγχρονη» έχει 

χρησιμοποιηθεί προκειμένου να χαρακτηρίσει τη μεταπολεμική ενδοευρωπαϊκή 

μετανάστευση, σε αντιδιαστολή με την «παραδοσιακή» υπερπόντια. Με τον όρο 

«νεωτερική μετανάστευση» αναφερόμαστε στη σύγχρονη μετανάστευση, που 

συνδέεται απολύτως με την εκβιομηχάνιση. Η σύγχρονη νεωτερική μετανάστευση 

είναι συνάρτηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης που η εκβιομηχάνιση 

συνεπάγεται και ταυτίζεται με τη μεταβολή του τόπου εγκατάστασης του εργατικού 

δυναμικού. Νεωτερική είναι, λοιπόν, η σύγχρονη μετανάστευση που δεν γίνεται για
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λόγους πολιτικούς (π.χ. προσφυγικά ρεύματα), αλλά οικονομικούς και είναι εκούσια. 

Εντάσσει δε τους μετακινούμενους στο συγκεκριμένο τρόπο ζωής των βιομηχανικά 

ανεπτυγμένων καπιταλιστικών κοινωνιών2.

Το στοιχείο που ενδιαφέρει στη σύγχρονη νεωτερική μετανάστευση είναι ότι αυτή 

συμβαίνει για οικονομικούς λόγους, καθώς ο εκούσιος χαρακτήρας της, εσωκλείει 

μέρος μόνο των οικονομικών αιτιών της μετανάστευσης. Όπως αναφέρει η 

Μουσούρου (1991, σελ.19), εκούσιες δεν είναι οπωσδήποτε όλες οι οικονομικές 

μεταναστεύσεις: η έλλειψη εξαναγκασμού από άλλους με τη μορφή π.χ. διώξεων δε 

σημαίνει και έλλειψη εξώθησης προς μετανάστευση από τις επικρατούσες 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Και αν οι συνθήκες εξωθούν προς μετακίνηση ή και 

την επιβάλλουν, πόσο νεωτερική μπορεί να θεωρηθεί η οικονομική μετανάστευση 

που ακολουθεί; Υπάρχει συχνά ένα ανεπαίσθητο όριο μεταξύ εκούσιας και 

επιβαλλόμενης από τις συνθήκες μετανάστευσης. Και το όριο είναι ανεπαίσθητο, 

γιατί η μετανάστευση μπορεί να επιβάλλεται όχι μόνο αντικειμενικά, αλλά και 

υποκειμενικά.

Για παράδειγμα, η Ιρλανδική μετανάστευση των μέσων του 19ου αιώνα προς τις 

ΗΠΑ επιβλήθηκε από την αντικειμενική έλλειψη των προϋποθέσεων επιβίωσης που 

δημιούργησαν αλλεπάλληλες καταστροφές της παραγωγής πατάτας. Εκείνοι που 

έφυγαν τότε, έφυγαν για λόγους οικονομικούς και επειδή οι ίδιοι το αποφάσισαν, 

κάτω όμως από αντικειμενικές συνθήκες που ουσιαστικά επέβαλαν τη μετανάστευση.

1.3. Οι απόψεις των κλασικών για τη μετανάστευση

Πριν εισέλθουμε διεξοδικότερα στην ανάπτυξη των οικονομικών προσεγγίσεων 

για τη μετανάστευση αξίζει να παρουσιάσουμε συνοπτικά τις απόψεις των Κλασικών 

για τη μετανάστευση.

Όπως προαναφέρθηκε, η μετανάστευση υπήρξε καίριο θέμα συζητήσεων για ένα 

διάστημα 40 ετών μετά από τους Ναπολεόντιους πολέμους. Η επικρατούσα τότε 

άποψη, γράφει Β. Thomas (1973, σελ.1) ερχόταν σε αντίθεση με αυτή των 

εμποροκρατών. Κεντρικό της νόημα ήταν ότι τα έθνη εξυπηρετούν τα συμφέροντά 

τους καλύτερα, ενθαρρύνοντας την αύξηση του πληθυσμού.

2 Θα δούμε παρακάτω, ότι οι μετακινήσεις εργατικού δυναμικού στις σοσιαλιστικές χώρες δεν είναι αποτέλεσμα 
οικονομικών διαδικασιών αλλά πολιτικής.
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Προς το τέλος του 18ου αιώνα το έργο του Malthus "Essay on Population" 

(Thomas 1973, σελ.1) υποσκέλισε την επικρατούσα ως τότε άποψη και το 

προσκείμενο σ' αυτήν σύστημα ιδεών. Ο Malthus πίστευε ότι ο ανθρώπινος 

πληθυσμός αυξάνει ταχύτερα από ότι τα μέσα συντήρησής του. Υποστήριζε 

χαρακτηριστικά (Malthus από Simon 1998, σελ. 42,47) ότι, όταν ο πληθυσμός είναι 

ανεξέλεγκτος αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο και τα μέσα συντήρησής του με 

αριθμητική πρόοδο. Μια απλή εξοικείωση με τους αριθμούς αποδεικνύει την 

συντριπτική κατίσχυση της δύναμης του πληθυσμού εν σχέση με τα μέσα 

συντήρησης: Αν θέσουμε μια τιμή για τον πληθυσμό της υφηλίου π.χ. 1000 

εκατομμύρια, το ανθρώπινο είδος θα αυξάνει κατά 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512 κτλ 

(γεωμετρική πρόοδος αν+ι=ανλ, με λόγο γεωμετρικής προόδου λ=2), ενώ τα μέσα 

συντήρησης κατά 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 κτλ (αριθμητική πρόοδος αν+ι=αν+ω με 

διαφορά αριθμητικής προόδου ω=1). Σε δύο αιώνες και 25 χρόνια ο πληθυσμός και 

τα μέσα συντήρησης θα βρίσκονται σε αναλογία 512/10 σε τρεις αιώνες η αναλογία 

θα είναι 4096/13 και σε δύο χιλιάδες χρόνια η αναλογία θα είναι ανυπολόγιστη, αν 

και η παραγωγή θα έχει αυξηθεί σε υπερμεγέθη βαθμό.

Ο Malthus προτείνει μια δημογραφική λύση στο πρόβλημα της αύξησης του 

πληθυσμού με στόχο τον έλεγχο του πληθυσμού, ώστε αυτός να μην υπερβαίνει τις 

δυνατότητες συντήρησης που παρέχουν οι υπάρχοντες πόροι (Μουσούρου,1991 

σελ.56). Τον έλεγχο που προτείνει (Malthus από Simon, 1998 σελ. 220) τον ονομάζει 

προληπτικό (preventative) και πηγάζει από τις δυσκολίες κάποιων οικογενειών των 

ασθενέστερων οικονομικά τάξεων να παρέχουν τροφή και μέριμνα στα παιδιά τους 

οι εν λόγω δυσκολίες δρουν ως «θετικός έλεγχος» στη φυσική αύξηση του 

πληθυσμού. Ως θετικό ορίζει τον έλεγχο που συγκρατεί μια αύξηση του πληθυσμού η 

οποία έχει ήδη αρχίσει και αφορά κυρίως, μα όχι αποκλειστικά, τις χαμηλότερες 

τάξεις της κοινωνίας. Παρά τη λύση που πρότεινε, ο Malthus ήταν απαισιόδοξος για 

την ικανότητα του ανθρωπίνου είδους να ελέγξει με περιοριστικά μέτρα τον 

πληθυσμό του. Οι θέσεις του για τον πληθυσμό συνοψίζονται σε τρεις προτάσεις 

(Malthus από Simon 1998, σελ. 47):

α) ο πληθυσμός δεν είναι δυνατό να αυξηθεί χωρίς αύξηση των μέσων παραγωγής 

β) ο πληθυσμός αυξάνει αμετάβλητα εκεί όπου βρίσκονται τα μέσα παραγωγής 

γ) ο έλεγχος του πληθυσμού (όπως τον ορίσαμε προηγουμένως) θα προξενήσει 

μιζέρια και φτώχεια κυρίως στα χαμηλότερα στρώματα του πληθυσμού.
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Αντιλαμβανόμαστε ότι ο Malthus, αν και είχε επίγνωση των επιπτώσεων του ελέγχου 

που πρότεινε, αντέτεινε στη δεύτερη έκδοση του πονήματος του (Malthus από Simon 

1998, σελ. 52): «...σ’ αυτούς που ακόμη πιστεύουν ότι τα δεινά που θα επιφέρει ο 

έλεγχος του πληθυσμού είναι περισσότερα από αυτά που θα απαλείψει, τα 

συμπεράσματα από την πρώτη έκδοση του “Essay on population” παραμένουν εν 

ισχύ: και αν δεχτούμε την άποψη αυτή είμαστε αναγκασμένοι να αναγνωρίσουμε ότι 

η φτώχεια και η μιζέρια που κυριαρχεί στις κατώτερες τάξεις είναι φαινόμενα 

απολύτως ανίατα......

Θεωρούσε εν συνεχεία ότι ο εν λόγω έλεγχος δύναται να αναχαιτιστεί, καθώς αν 

υποθέσουμε μια κοινωνία στην οποία τα μέσα συντήρησης επαρκούν να θρέψουν 

άνετα τον πληθυσμό θα συντελεστεί μια ταχύτερη και δυσανάλογα μεγαλύτερη 

αύξηση του πληθυσμού σε σχέση με τα μέσα συντήρησης. Κατά συνέπεια η τιμή της 

εργασίας (λόγω υπερπροσφοράς εργασίας) θα τείνει να μειωθεί, ενώ οι τιμές των 

αγαθών θα τείνουν να αυξηθούν. Οι εργάτες θα αναγκασθούν να δουλέψουν 

σκληρότερα για να ανακτήσουν, όσα και πριν από την πρώτη αύξηση του πληθυσμού. 

Ξεκινά λοιπόν μια περίοδος που η δημιουργία οικογένειας δυσχεραίνεται, οι γάμοι ως 

εκ τούτου ελαττώνονται και ο πληθυσμός μένει στάσιμος. Στο μεταξύ η μειωμένη 

αμοιβή της εργασίας, η πληθώρα εργατών και η ανάγκη αυξημένης παραγωγής 

ενθαρρύνει τους καλλιεργητές να απασχολήσουν μεγαλύτερη ποσότητα εργασίας για 

την καλλιέργεια της γης, εώς ότου τα μέσα συντήρησης επανέλθουν απολύτως στην 

πρότερη τους (πριν από την πρώτη αύξηση του πληθυσμού) αναλογία ως προς τον 

πληθυσμό. Μειώνονται έτσι οι περιορισμοί στη αύξηση του πληθυσμού, 

βελτιώνονται σταδιακά οι συνθήκες ζωής των εργατών, οι οποίοι τείνουν να 

ευημερούν.

Ο Ricardo (από Simon 1998, σελ. 65,66) διαφοροποιεί την παραπάνω άποψη και 

διατείνεται ότι σε χώρες με εξελιγμένες μεθόδους παραγωγής, πιθανώς το κεφάλαιο 

έχει την τάση να αυξάνει ταχύτερα από τον πληθυσμό αν η ακόλουθη ανεπάρκεια 

εργατών δεν τροφοδοτούνταν από χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό η τάση αυτή θα 

αύξανε κατά πολύ και το μισθό της εργασίας. Κατ’ αναλογία, καθώς οι χώρες αυτές 

γίνονται πολυπληθείς και καλλιεργείται ολοένα γη κατώτερης ποιότητας, η τάση 

αύξησης του κεφαλαίου μειώνεται. Η υπεραξία που υπολείπεται, αφού έχει 

ικανοποιήσει τις ανάγκες του υπάρχοντος πληθυσμού πρέπει να βρίσκεται σε 

αναλογία με το μικρότερο αριθμό ανθρώπων που απασχολείται στην παραγωγή. 

Ακόμη κι αν στην περίπτωση αυτή και υπό τις ευνοϊκότερες συνθήκες η δύναμη της
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παραγωγής ξεπερνά αυτή του πληθυσμού αυτό δε θα εξακολουθήσει να συμβαίνει: 

Για τη γη που η ποσότητά της είναι περιορισμένη και η ποιότητά της 

διαφοροποιείται, για κάθε αύξον τμήμα του κεφαλαίου που απασχολείται στη γη θα 

αντιστοιχεί ένα μειωμένο ποσοστό παραγωγής, την ίδια στιγμή που η δύναμη του 

πληθυσμού θα εξακολουθεί να είναι η ίδια.

Με αφετηρία λοιπόν το έργο του Malthus (Thomasl973, σελ. 1,2), οι θεωρητικοί 

των αρχών του 19ου βασισμένοι στον ατομισμό κι έχοντας αναπτύξει μια νέα μέθοδο 

σκέψης για τα οικονομικά θέματα κατέληξαν σε εμφανώς αντίθετα συμπεράσματα σε 

σχέση με τους θεωρητικούς προγόνους τους. Οι κλασικοί οικονομολόγοι σε ένα μόνο 

σημείο συμφωνούσαν με τους εμποροκράτες: η μετανάστευση πρέπει να ρυθμίζεται 

από την Πολιτεία. Πρόκειται για μια εκ των λίγων εξαιρέσεων από το γενικό κανόνα 

του laissez- faire.

Η κλασική σκέψη παρουσίαζε ένα δυϊσμό (Thomas 1973, σελ. 2). Ο δυϊσμός 

αυτός αναφύεται από το έργο του J .S. Mill "Principles of Political Economy" στο 

οποίο διαφαίνεται ότι οι κλασσικοί συγγραφείς στοχάζονταν σε δύο επίπεδα. Στη 

βάση του διεθνούς εμπορίου δεν αναφέρονταν στη μετανάστευση. Το δόγμα τους 

στηρίζονταν στην εξαγωγή βρετανικών προϊόντων, χρήσιμων στην παραγωγή άλλων 

ισχυρών χωρών της εποχής, όπως η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Πολωνία. Στις 

χώρες αυτές, και μόνο για λόγους γλωσσικής ετερότητας, ήταν ανέφικτη η 

μετακίνηση εργατικού δυναμικού από την Αγγλία. Στη βάση όμως μιας ευρύτερης 

κοινότητας χωρών, "larger community", όπως γράψει ο Mill, η μετανάστευση 

λάμβανε πρωτεύοντα ρόλο.

Ο εν λόγω δυϊσμός επιβεβαιώνεται και από τους συγγραφείς όπως ο Torrens, ο 

Merivale και ο Bastable (από Thomas 1973, σελ. 3): Από τη μια πλευρά υπάρχει η 

στατική θεωρία του διεθνούς εμπορίου που στηρίζεται στο νόμο του σχετικού 

κόστους και η οποία έδωσε επιστημονική αιτιολόγηση στην πολιτική του διεθνούς 

εμπορίου. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η δυναμική θεωρία του αποικισμού, που 

βασίζεται στις μειωμένες αποδόσεις και την πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους. Ο 

αποικισμός λογίζονταν ως μία εκ των ελάχιστων εξαιρέσεων στο γενικό κανόνα της 

αποχής του Κράτους από την ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία. Στην περίπτωση 

όμως του αποικισμού κρίνονταν όχι μόνο επιθυμητό, μα και αδήριτη ανάγκη να 

διαθέσει χρήματα η κυβέρνηση για να προωθήσει τη μετανάστευση εργασίας και 

κεφαλαίου από τη μητρόπολη στις υπερπόντιες κτήσεις.
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Έναυσμα συζήτησης για τις οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης (Thomas 

1973, σελ. 3) και της εξαγωγής κεφαλαίου έδωσε και ο νόμος του Say που ασπαζόταν 

ο Ricardo και απέρριπτε ο Μαρξ, σύμφωνα με τον οποίο δε δύναται να υπάρξει 

γενική υπερπαραγωγή αγαθών. Σύμφωνα με το νόμο αυτό οι πραγματικοί μισθοί 

εξαρτώνται από την αναλογία κεφαλαίου και εργασίας. Εάν οι ποσότητες εργασίας 

και κεφαλαίου που μεταναστεύουν βρίσκονται σε ίσες αναλογίες, οι μισθοί των 

εργατών που παραμένουν στη μητρόπολη δεν μεταβάλλονται. Εάν, όμως, εκρεύσει 

μεγαλύτερη αναλογικά ποσότητα κεφαλαίου απ' αυτήν την εργασίας, η ζήτηση 

εργασίας θα μειωθεί περισσότερο από την προσφορά, με αποτέλεσμα οι μισθοί στην 

Αγγλία να μειωθούν. Η ανάλυση αυτή οδήγησε στην απαισιόδοξη κατακλείδα, ότι ο 

αποικισμός πιθανώς να χειροτέρευε τις συνθήκες της εργατικής τάξης στη 

μητρόπολη.

Την άποψη αυτή αντέκρουσε όπως γράφει ο Thomas (1973, σελ. 3,4), μια 

εξαιρετική μορφή στη βιβλιογραφία της μετανάστευσης, ο Edward Gibbon 

Wakefield. Στο έργο του «The arts of colonization», o Wakefield εντοπίζει τρία 

πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι αποικιακές χώρες: Πρώτον, ο αποικισμός 

διευρύνει την αγορά προϊόντων των εν λόγω χωρών, δεύτερον, δίδει διέξοδο στο 

πρόβλημα του υπερπληθυσμού και τρίτον προωθεί την εξωτερική επένδυση. 

Πράγματι, όπως επικυρώνει και ο Sherman (1972, σελ. 154), ο αποικισμός αποτέλεσε 

το κύριο συστατικό στοιχείο στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, καθώς 

παρείχε τις βάσεις για να ευδοκιμήσει το ευρωπαϊκό εμπόριο και η εκβιομηχάνιση. Οι 

αποικιοκρατικές χώρες επένδυαν με υψηλά περιθώρια κέρδους στις αποικίες, κυρίως 

λόγω φθηνής εργασίας και έλλειψης ανταγωνισμού. Το κεφάλαιο επενδυόταν κυρίως 

στη μεταλλευτική βιομηχανία, η οποία εξήγαγε ακατέργαστα υλικά στη μητρόπολη, 

όπου και μετατρέπονταν με ιδιαιτέρως χαμηλό κόστος σε βιομηχανικά προϊόντα. 

Μέρος των προϊόντων αυτών εξάγονταν πίσω στις αποικίες. Ο Wakefield θεωρούσε 

λανθασμένο το αξίωμα πάνω στο οποίο ο Say και ο Ricardo, στήριξαν την άποψή 

τους.

Η θεωρία μετανάστευσης που είχε πλατειά αποδοχή στα μέσα του 18ου ήταν, 

σύμφωνα με τον Thomas (1973, σελ. 6), αυτή που ενσωματώνεται στο προαναφερθέν 

έργο του J.S. Mill, "Principles of Political Economy". Στην αρχή του έργου του 

αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους ένα έθνος δύναται να αντιμετωπίσει την 

τάση φθινουσών αποδόσεων της γης: Πρότεινε, ως αποτελεσματική λύση την 

αποστολή εργατών που θα καλλιεργούσαν τα υπερπόντια παρθένα εδάφη, αν και
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αμφισβητούσε το ενδεχόμενο ύπαρξης μιας τόσο εκτεταμένης μετανάστευσης, η 

οποία άλλωστε θα απαιτούσε στενό έλεγχο του ρυθμού μεταβολής του πληθυσμού. 

Εν συνεχεία, υποστηρίζει ότι ο αποικισμός αναχαιτίζει μειώσεις στους μισθούς, 

επιβραβεύοντας έτσι και τη θέση του Wakefield. Θεωρούσε απαραίτητη τη διάθεση 

δημοσίου χρήματος, ώστε να μεταναστεύσει και να εγκατασταθεί μονομιάς στις 

αποικίες ένα σημαντικό μέρος του νεαρού αγροτικού πληθυσμού της χώρας. Στα 

κεφάλαια περί πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους, επιτίθεται σ' όσους 

εναντιώνονται στη μετανάστευση με το αιτιολογικό ότι αυτή συνεπάγεται σημαντική 

διαρροή εγχωρίου κεφαλαίου. Αντίθετα, επισημαίνει ότι η μετατόπιση ενός μέρους 

της διαθέσιμης εργασίας και του ντόπιου κεφαλαίου, επιδρά θετικά σε μισθούς και 

κέρδη, διότι παύει η υπερσυσσώρευση κεφαλαίου και εργασίας να απειλεί την 

ευφορία της γης3.Το πιο ενδιαφέρον τμήμα της θεωρίας του διατυπώνεται στο 

τελευταίο κεφάλαιο του έργου του, στο οποίο διατείνεται ότι τον αποικισμό πρέπει να 

τον αναλάβει η κυβέρνηση. Θεωρούσε κομβικό σημείο της θεωρίας του, ότι οι 

εργάτες γης που θα μεταναστεύσουν πρέπει να παραμείνουν ακτήμονες, καθώς 

πρωτεύον μέλημα ήταν να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ εργατών γης και όσων 

εξ αυτών κατάφερναν να αποκτήσουν γη από την εργασία τους. Γι' αυτό και έθετε 

κατηγορηματικά το θέμα της μετανάστευσης στην αρμοδιότητα του κράτους.

3 Το ασύμφορο της καλλιέργειας της γης μετά από ένα ορισμένο σημείο επισημαίνει και ο Ricardo στο 
μονοτομεακό του υπόδειγμα, αποδεχόμενος την πληθυσμιακή θεωρία του Malthus.
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2° Κεφάλαιο 
Μαρξιστική προσέγγιση

2.1. Οι θέσεις του Μαρξ

Σύμφωνα με την Μουσούρου (1991, σελ. 55,56), ο Μαρξ, όπως άλλωστε και οι 

περισσότεροι μελετητές του 19ου αιώνα, ενδιαφέρεται να προσδιορίσει τα αίτια της 

τρομακτικής εξαθλίωσης της εργατικής τάξης στην Αγγλία, να εξηγήσει τα αίτια 

αυτά και να προτείνει λύσεις για την εξάλειψή τους. Σε όσους, όπως ο Μαρξ, 

αναζητούν τα αίτια αυτά μέσα από μια οικονομική ανάλυση, η παραπάνω εξαθλίωση 

αποδίδεται στην έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ του πληθυσμού (ως μεγέθους) και των 

μέσων συντήρησης του πληθυσμού αυτού (επίσης ως μεγέθους). Στην έλλειψη της 

αντιστοιχίας αυτής συμφωνούν, όπως είδαμε, κι άλλοι στοχαστές του 19ου αιώνα, 

όπως ο Μάλθους. Εκεί που διαφωνούν είναι τα αίτια της έλλειψης αυτής, η οποία 

εκφράζεται με τον υπερπληθυσμό, δηλαδή με την ύπαρξη ενός πληθυσμού 

πολλαπλάσιου από εκείνον που θα μπορούσαν να συντηρήσουν τα υπάρχοντα μέσα.

Όπως αναλύσαμε και στην εισαγωγή, κύριος κορμός της θεώρησης του Μάλθους 

είναι, πρώτον, ότι ο πληθυσμός μιας χώρας αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο και τα 

μέσα συντήρησής του αυξάνουν με αριθμητική πρόοδο. Πιστεύει πως ο 

υπερπληθυσμός είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας φυσικών νόμων, οι οποίοι τείνουν 

αναπότρεπτα προς τη δημιουργία ενός πληθυσμιακού πλεονάσματος σε σχέση με 

τους υπάρχοντες πόρους. Δεύτερον, η λύση που προτείνει είναι δημογραφική και 

αποβλέπει στον έλεγχο του πληθυσμού, ώστε να μην υπερβαίνει τις δυνατότητες 

συντήρησης που παρέχουν οι υπάρχοντες πόροι ο έλεγχος που προτείνει μπορεί να 

χωριστεί σε δύο κατηγορίες: α) στον αποτρεπτικό έλεγχο ο οποίος αποβλέπει στον 

περιορισμό του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού και β) στο θετικό έλεγχο με τον 

οποίον σκοπείται η αύξηση της πιθανότητας θανάτων.

Αντίθετα (Gimenez 1971, σελ. 2), τόσο ο Marx όσο και ο Engels διαπιστώνουν 

από τη θεώρηση του Malthus ακόμη μια περίπτωση (επιβεβαίωση) του τρόπου με τον 

οποίο οι οικονομολόγοι της αστικής τάξης αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές σχέσεις. Ο 

Malthus αντιμετωπίζει τη διευρυμένη πενία, το λιμό, την ανεργία, ως το 

νομοτελειακό παράγωγο της λειτουργίας ανένδοτων φυσικών νόμων, εφόσον 

παραβλέπει τις ολοφάνερες κοινωνικές σχέσεις εκμετάλλευσης που γέννησαν τα
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φαινόμενα αυτά. Αντιλαμβάνεται με λαθεμένο τρόπο τις συγκεκριμένες, πραγματικές 

σχέσεις εκμετάλλευσης που φανερώνονται από τις εισοδηματικές διαφορές εργατών 

και καπιταλιστών και από τις ανταγωνιστικές και αντικρουόμενες σχέσεις 

συμφερόντων που αφορούν τη γη και τη βιομηχανία μετατρέποντάς τις σε φυσική 

λειτουργία του νόμου της αναγκαιότητας (natural law of necessity).

Η απάντηση του Μαρξ στη θεώρηση του Malthus (Gimenez 1971, σελ. 2) είναι η 

αρχή του «βιομηχανικού εφεδρικού στρατού» (που θα εξετάσουμε εκτενώς 

παρακάτω), την οποία εντάσσει στην ανάλυσή του, περί του γενικού νόμου της 

καπιταλιστικής συσσώρευσης. Η τελευταία συμβαίνει, όταν οι καπιταλιστές 

μετατρέπουν ένα μέρος της υπεραξίας τους σε κεφάλαιο: τούτο τους επιτρέπει να 

επεκτείνονται και να προσαρτούν πρόσθετη υπεραξία η οποία οδηγεί σε περαιτέρω 

συσσώρευση κ.ο.κ.. Με την πρόσθετη συσσώρευση (Σουήζυ 1964, σελ. 101) ο 

ρυθμός εκτόπισης της εργασίας ξεπερνά το ρυθμό των νέων δυνατοτήτων 

απασχόλησης της εργασίας. Το μεγάλο κατόρθωμα του Μαρξ κατά τον Σουήζυ 

(1964, σελ. 111) ήταν ακριβώς ότι ενσωμάτωσε την αρχή του βιομηχανικού 

εφεδρικού στρατού στη γενική θεωρία της συσσώρευσης του κεφαλαίου, έτσι που να 

τερματίσει τη μοιραία εξάρτησή της από τη μαλθουσιανή πληθυσμιακή θεωρία.

Το λάθος του Malthus όπως και άλλων κλασικών οικονομολόγων ήταν για τον 

Μαρξ (Gimenez 1971, σελ. 4) ότι περιχαράκωσαν την ανάλυσή τους για τη 

συσσώρευση του κεφαλαίου στις επιδράσεις που έχει η συσσώρευση επί 

συγκεκριμένων κλάδων της παραγωγής και δεν ενέσκηψαν πάνω στη σχέση μεταξύ 

του συνολικού κοινωνικού κεφαλαίου και της συνολικής εργατικής δύναμης, ώστε να 

αντιμετωπίσουν τη σχέση αυτή στην ολότητά της. Το σύνολο του έργου του 

Μάλθους, “An Essay on population”, ο Μαρξ (από Σουήζυ 1964, σελ. 108) το 

χαρακτηρίζει «λίβελο κατά του ανθρωπίνου γένους» και το δόγμα που περικλείει σαν 

τη «μαλθουσιανή πληθυσμιακή φαντασίωση».

Ο Μαρξ (Μουσούρου 1991, σελ. 56) προτείνει μια οικονομική λύση του 

προβλήματος του υπερπληθυσμού, τον οποίο θεωρεί αποτέλεσμα της συγκεκριμένης 

λειτουργίας ενός συγκεκριμένου τρόπου παραγωγής και δε θεωρεί τον 

υπερπληθυσμό αυτόν απόλυτο (όπως ο Μάλθους τον οποίον και ψέγει για αυτή του 

τη θέση), σε αναφορά δηλαδή με τα μέσα συντήρησης, αλλά σχετικό, σε αναφορά 

δηλαδή με τις ανάγκες της παραγωγής. Το αντίθετο έτσι του υπερπληθυσμού δεν 

είναι, όπως στον Μάλθους, ο πληθυσμός που δεν υπερβαίνει τις δυνατότητες 

συντήρησής του, αλλά ο πληθυσμός που είναι επαρκής για τις συγκεκριμένες ανάγκες
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της συγκεκριμένης παραγωγής. Η λύση του προβλήματος είναι για τον Μάρξ η 

αλλαγή του τρόπου παραγωγής, η εξάλειψη δηλαδή, του καπιταλιστικού τρόπου 

παραγωγής.

Ο Engels, επίσης αμφισβητεί ( “The Myth of Overpopulation” από Simon 1998, 

σελ. 105,106) το δόγμα του Malthus χαρακτηρίζοντάς το αισχρό, αχρείο και απεχθή 

βλασφημία έναντι του ανθρώπου και της φύσης. Ως προς την έντονη διαφορά μεταξύ 

του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού και των μέσων συντήρησής του, ισχυρίζεται ότι 

πουθενά δεν αποδεικνύεται ότι η παραγωγικότητα της γης αυξάνει με αριθμητική 

πρόοδο. Συμφωνεί με την άποψη ότι ο χώρος που καταλαμβάνει η γη είναι 

περιορισμένος, αλλά θεωρεί ότι η εργασιακή δύναμη που απασχολείται σε μια 

έκταση γης αυξάνει παράλληλα με τον πληθυσμό. Ακόμη και υπό την προϋπόθεση 

ότι η αύξηση του προϊόντος που προέρχεται από την αύξηση αυτή στην εργασία δεν 

αποτελεί πάντα αναλογία της εν λόγω εργασίας, υπάρχει ένα τρίτο στοιχείο, η 

επιστήμη, η πρόοδος της οποίας είναι το ίδιο απεριόριστη και εξελίσσεται 

τουλάχιστον όσο ραγδαία εξελίσσεται και ο πληθυσμός. Αναφορικά με τους τρόπους 

ελέγχου του υπερπληθυσμού που προτείνει ο Malthus, ο Engels (A Declaration of 

war Upon the Proletariat από Simon 1998, σελ. 107) απαντά ειρωνικά πως το 

δικαίωμα στη ζωή, το οποίο πρωτευόντως διεκδικείται από κάθε άνθρωπο στον 

κόσμο, είναι για τον Malthus παραλογισμός.

Ο Μάλθους διαψεύστηκε αφενός διότι υποτίμησε τη σημασία της τεχνολογικής 

προόδου στην ανακάλυψη νέων αποθεμάτων φυσικών πόρων και στην εφεύρεση 

νέων πόρων, αφετέρου διότι υπέθεσε ότι η διάρθρωση του πληθυσμού ήταν τέτοια, 

ώστε ένα μικρό μόνο μέρος του μπορούσε να αποταμιεύσει. Έτσι, δε διέγνωσε ότι με 

την ανακατανομή του εισοδήματος είναι δυνατό να μειωθεί η εισοδηματική 

ανισότητα, να αυξηθεί η κατανάλωση της πλειοψηφίας του πληθυσμού πέρα από το 

ελάχιστο όριο συντήρησης και να δημιουργηθούν συνθήκες τέτοιες, ώστε φορέας της 

αποταμίευσης να γίνει η μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού (Λαμπριανίδης 2001, 

σελ. 170).

Κεντρικό σημείο στην ανάλυση του Μαρξ είναι ο γενικός νόμος της 

συσσώρευσης, δηλαδή ότι η επέκταση του κεφαλαίου (από Σουήζυ 1964, σελ. 101) 

πραγματοποιείται με τη μετατροπή ενός μέρους -κατά κανόνα του πιο μεγάλου - από 

την υπεραξία του σε πρόσθετο κεφάλαιο. Το αυξημένο αυτό κεφάλαιο επιτρέπει στον 

κεφαλαιοκράτη να ιδιοποιηθεί μιαν ακόμη μεγαλύτερη υπεραξία που τη μετατρέπει 

και αυτή σε πρόσθετο κεφάλαιο και πάει λέγοντας. Η διαδικασία αυτή της
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συσσώρευσης αποτελεί την κινητήρια δύναμη της καπιταλιστικής ανάπτυξης. 

Κεντρικό, επίσης, σημείο αποτελεί και η θεώρηση ότι σε κάθε σύστημα παραγωγής 

υπάρχει ένας νόμος που διέπει τον πληθυσμό ή όπως το θέτει ο Μαρξ (1978, σελ. 

655) «... κάθε ιδιαίτερος ιστορικός τρόπος παραγωγής έχει τους δικούς του 

ιδιαίτερους νόμους κίνησης του πληθυσμού που έχουν ιστορική ισχύ».

Ο νόμος του πληθυσμού που διέπει τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής 

στηρίζεται, σύμφωνα με τον Μαρξ, στην υπόθεση ότι ο λόγος μεταβλητού προς 

σταθερό κεφάλαιο, καθώς η συσσώρευση αυξάνει, μειώνεται. Ως εκ τούτου, η 

ζήτηση για εργασία, που καθορίζεται από την ποσότητα μεταβλητού κεφαλαίου, 

μειώνεται σε σχέση με την ποσότητα του συνολικού κεφαλαίου (Β. Thomas, 1973, 

σελ. 8). Κατά τον Μαρξ (1978, σελ. 652) « ...με την πρόοδο της συσσώρευσης 

αλλάζει η σχέση του σταθερού προς το μεταβλητό μέρος του κεφαλαίου, αν αρχικά 

ήταν 1/1, γίνεται στη συνέχεια 2/1, 3/1 4/1, 5/1, 7/1 κλπ, έτσι που, με την αύξηση του 

κεφαλαίου, μετατρέπεται σε εργατική δύναμη προοδευτικά αντί το 14 της συνολικής 

του αξίας μόνο το 1/3, 14, 1/5, 1/6, 1/8 κλπ., ενώ αντίθετα σε μέσα παραγωγής τα 2/3, 

3Λ, 4/5, 5/6, 7/8 κλπ. Επειδή λοιπόν η ζήτηση εργασίας δεν καθορίζεται από το 

μέγεθος του συνολικού κεφαλαίου, μα από το μέγεθος του μεταβλητού συστατικού 

του μέρους, η ζήτηση εργασίας πέφτει προοδευτικά όταν αυξάνει το συνολικό 

κεφάλαιο, αντί να αυξάνει στην ίδια αναλογία με την αύξησή του ... Πέφτει σχετικά 

με το μέγεθος του συνολικού κεφαλαίου και πέφτει με επιταχυνόμενη πρόοδο όταν 

αυξάνει το μέγεθος αυτό. Με την αύξηση του συνολικού κεφαλαίου αυξάνει βέβαια 

και το μεταβλητό του συστατικό, ή η εργατική δύναμη που ενώνεται με αυτό, όμως 

αυξάνει με διαρκώς φθίνουσα αναλογία ».

Σύμφωνα με τον Σουήζυ (1964, 108), ο Μαρξ γνώριζε ότι λόγω της πίεσης που 

ασκεί η συσσώρευση υπήρχε η τάση να ανεβαίνει ο μισθός της εργασίας. Ωστόσο 

ήταν απόλυτα βέβαιος ότι η άνοδος του μισθού της εργασίας «ποτέ δε μπορεί να 

φτάσει ως το σημείο που θα απειλήσει το ίδιο το σύστημα». Όπως το τοποθετεί ο 

Kautsky (1880, σελ. 2,3), αν οι μισθοί αυξηθούν συνεπεία της συσσώρευσης του 

κεφαλαίου δύο ενδεχόμενα είναι πιθανά: α) η πρόοδος της συσσώρευσης δε 

διακόπτεται από την αύξηση στην τιμή της εργασίας, αν και το ποσοστό της 

υπεραξίας μπορεί να πέσει, η μάζα της υπεραξίας μπορεί ταυτόχρονα να αυξηθεί ως 

αποτέλεσμα της συσσώρευσης, β) η συσσώρευση επιβραδύνεται και ελέγχει την αιτία 

που προκάλεσε την άνοδο των τιμών. Οι μισθοί εν συνεχεία πέφτουν μέχρις ότου 

προσεγγίσουν το επίπεδο που είναι συνεπές με την ανάγκη της επέκτασης του
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κεφαλαίου. Υπάρχει εδώ σύμφωνα με τον Μαρξ (από Kautsky 1880, σελ. 3) μια 

περίεργη αλληλεπίδραση της πληρωμένης και της απλήρωτης εργασίας: «...Αν η 

ποσότητα της απλήρωτης εργασίας που προσφέρει η εργατική τάξη και συσσωρεύουν 

οι καπιταλιστές αυξάνει τόσο γρήγορα που η μετατροπή της σε κεφάλαιο απαιτεί μια 

έκτακτη πρόσθετη ποσότητα πληρωμένης εργασίας, οι μισθοί θα αυξηθούν, και, αν 

όλα τα υπόλοιπα στοιχεία παραμείνουν σταθερά η απλήρωτη εργασία μειώνεται σε 

αναλογία. Όταν όμως αυτή η μείωση αγγίξει το σημείο στο οποίο η υπεραξία που 

τροφοδοτεί το κεφάλαιο δεν προσφέρεται πια σε κανονικές ποσότητες ξεκινά μια 

αντί-δραση : ένα μικρότερο μέρος προσόδου κεφαλαιοποιείται, η συσσώρευση 

καθυστερεί και η προηγηθείσα αύξηση των τιμών ελέγχεται. Συνεπώς η αύξηση των 

μισθών περιορίζεται εντός ορίων τα οποία, όχι μόνο αφήνουν ανέπαφα τα θεμελιώδη 

χαρακτηριστικά του καπιταλιστικού συστήματος, αλλά διασφαλίζουν την 

αναπαραγωγή του σε αυξανόμενη κλίμακα».

Όπως σημειώνει, λοιπόν, ο Σουήζυ (1964, σελ. 109), ο Μαρξ έπρεπε να θέσει το 

ερώτημα: τι είναι εκείνο που αναχαιτίζει το μισθό εργασίας, ώστε να διατηρούνται η 

υπεραξία και η συσσώρευση σαν ουσιαστικά γνωρίσματα της καπιταλιστικής 

παραγωγής; Η λύση του Μαρξ στρέφεται γύρω από την περίφημή του έννοια του 

«εφεδρικού στρατού εργασίας», ή όπως τον χαρακτήριζε «του σχετικού 

υπερπληθυσμού».Στον Μαρξ διαβάζουμε (1978, σελ. 652, 653): «...Αυτή η ίδια 

αυξανόμενη συσσώρευση και συγκεντροποίηση ξαναμετατρέπεται με τη σειρά της σε 

πηγή νέων αλλαγών της σύνθεσης του κεφαλαίου ή σε εκ νέου επιατχυμένη μείωση 

του μεταβλητού συστατικού του μέρους σε σύγκριση με το σταθερό. Αυτή η σχετική 

μείωση του μεταβλητού συστατικού μέρους του κεφαλαίου, που επιταχύνεται με την 

αύξηση του συνολικού κεφαλαίου και μάλιστα με ρυθμό πιο γοργό από τη δική του 

αύξηση, εμφανίζεται εξάλλου αντίστροφα σα διαρκώς πιο γρήγορη απόλυτη αύξηση 

του εργατικού πληθυσμού από την αύξηση του μεταβλητού κεφαλαίου ή των μέσων 

απασχόλησης του εργατικού πληθυσμού. Πιο σωστά, η κεφαλαιοκρατική 

συσσώρευση παράγει διαρκώς και μάλιστα σε σχέση με την ένταση και την έκτασή 

της, έναν σχετικό για τις μέσες ανάγκες αξιοποίησης του κεφαλαίου, περίσσιο, 

επομένως περιττό ή πρόσθετο εργατικό πληθυσμό».

Ο εφεδρικός στρατός αποτελείται (Σουήζυ 1964, σελ. 109) από άνεργους εργάτες 

που διαμέσου του ενεργού συναγωνισμού στην αγορά εργασίας ασκούν μια αδιάκοπη 

πίεση προς τα κάτω στο επίπεδο των τιμών. Για τον Μαρξ ο βιομηχανικός εφεδρικός 

στρατός ανήκει στο κεφάλαιο τόσο απόλυτα, σα να τον είχε φτιάξει με δικά του
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έξοδα. Δημιουργεί για τις εναλλασσόμενες ανάγκες αξιοποίησής του το πάντα έτοιμο 

εκμεταλλεύσιμο ανθρώπινο υλικό, ανεξάρτητα από τα όρια της πραγματικής αύξησης 

του πληθυσμού.

Η θέση του Μαρξ για την αύξηση του λόγου “σταθερό προς μεταβλητό 

κεφάλαιο”, όσο προχωρεί η συσσώρευση, διαθλάται και μέσα από την πτωτική τάση 

του ποσοστού κέρδους, που συνιστά και την αιτία των κρίσεων στη μαρξιστική 

ανάλυση. Η θέση αυτή μας λεει ότι θέτοντας C = σταθερό κεφάλαιο, δηλαδή την αξία 

των μέσων παραγωγής, και V= μεταβλητό κεφάλαιο δηλαδή την αξία της εργασιακής 

δύναμης, ο λόγος C/V = g = η οργανική σύνθεση του κεφαλαίου αυξάνει. Η αύξηση 

του g = C/V αποτελεί την αιτία της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους (TRPF), 

όπως δηλώνει και η σχέση r = S'/(g+l), όπου r = το ποσοστό κέρδους και S' = το 

ποσοστό της υπεραξίας. Η εν λόγω τάση (Μαυρουδέας, 2002) προκύπτει από τον 

ειδικό τύπο τεχνολογικής αλλαγής, κυρίως έντασης κεφαλαίου (μέσων παραγωγής) 

και στοχεύει στην εξοικονόμηση εργασιακής δύναμης, δηλαδή λιγότεροι εργάτες να 

επεξεργάζονται περισσότερα μέσα παραγωγής. Όπως το θέτει ο Σουήζυ (1964, 

σελ.110), από την άποψη της κίνησης του συνολικού κοινωνικού κεφαλαίου, η 

μηχανοποίηση έχει την έννοια μιας αύξησης στην οργανική σύνθεση του κεφαλαίου, 

δηλαδή μιας αύξησης στα έξοδα των κεφαλαιοκρατών για μηχανές και υλικά σε 

βάρος της εργασίας. Είναι δυνατό ακόμα να σημαίνει μιαν απόλυτη κάμψη στη 

ζήτηση εργασίας ή μπορεί να’ χει μονάχα την έννοια ότι η ζήτηση εργασίας 

καθυστερεί χρονικά σε σχέση με την αύξηση του συνολικού κεφαλαίου. Αυτό 

σημαίνει αύξηση της πλεονάζουσας εργασίας (αφού η αύξηση του C/V= g αυξάνει 

και το S') και σ' αυτήν αντιστοιχεί ο πλεονάζων πληθυσμός. Δεδομένου, δηλαδή, ότι 

η συνθήκη της παραγωγής που βασίζεται στο κεφάλαιο (Μουσούρου 1991, σελ.57 

και Kautsky 1880, σελ. 5) είναι ότι κάθε μέθοδος που στοχεύει στην αύξηση της 

παραγωγικότητας της εργασίας αποτελεί κατ’ ουσίαν μέθοδο που στοχεύει στην 

αυξημένη παραγωγή υπεραξίας η οποία άρα διευκολύνει την πρόοδο της 

συσσώρευσης, έπεται ότι ο εργάτης παράγει ολοένα και περισσότερη πλεονάζουσα 

εργασία και άρα ότι απελευθερώνεται ολοένα περισσότερη αναγκαία εργασία. 

Αυξάνονται έτσι οι πιθανότητές του για απορία Στην ανάπτυξη της πλεονάζουσας 

εργασίας αντιστοιχεί, όπως προαναφέρθηκε η ανάπτυξη του πλεονάζοντος 

πληθυσμού.

Σύμφωνα με τον Μαρξ (1978, σελ. 659): «...Η υπερβολική εργασία του 

απασχολούμενου μέρους της εργατικής τάξης πληθαίνει τις γραμμές της εφεδρείας
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της, ενώ αντίθετα η αυξημένη πίεση, που η εφεδρεία ασκεί με το συναγωνισμό της 

στους απασχολούμενους εργάτες, τους υποχρεώνει να εργάζονται υπερβολικά και να 

υποτάσσονται στις προσταγές του κεφαλαίου. Η καταδίκη ενός μέρους της εργατικής 

τάξης σε αναγκαστική αργία εξαιτίας της υπερβολικής εργασίας του άλλου μέρους 

και αντίστροφα, μετατρέπεται σε μέσο πλουτισμού του ξεχωριστού κεφαλαιοκράτη 

και επιταχύνει ταυτόχρονα τη δημιουργία του βιομηχανικού εφεδρικού στρατού σε 

κλίμακα που να ανταποκρίνεται στην πρόοδο της κοινωνικής συσσώρευσης».

Ο Σουήζυ (1964, σελ. 112) δίνει μια διαγραμματική εκδοχή του βιομηχανικού 

εφεδρικού στρατού. Στο Σχ.1 δίνεται μια εικόνα της βιομηχανικής διαδικασίας. Στην 

κορυφή βρίσκεται η μεγάλη μάζα των εργατών που απασχολούνται στη βιομηχανία. 

Αυτή τροφοδοτείται αφενός από το ρεύμα των νέων εργατών που εξασφαλίζουν για 

πρώτη φορά δουλειά στην καπιταλιστική βιομηχανία (Α), και αφετέρου από τους 

άνεργους του εφεδρικού στρατού που απορροφώνται πάλι από τη βιομηχανία (Δ). 

Την απασχόληση στη βιομηχανία εγκαταλείπουν, πρώτον, οι εργάτες που τελείωσαν 

την παραγωγική τους σταδιοδρομία και απορροφώνται (Ζ) και δεύτερον εκείνοι, που 

εκτοπίζονται από τη βιομηχανία (Γ) κι επομένως περνούν στον εφεδρικό στρατό. 

Καταχωρίζουμε συνεχίζει ο Σουήζυ, χάριν πληρότητας δύο άλλα ρεύματα, δηλαδή 

τους νέους εργάτες που δεν καταφέρνουν να βρουν δουλειά και περνούν απευθείας 

στις τάξεις του εφεδρικού στρατού (Β), κι εκείνους που μετά από μια περίοδο 

ανεργίας παύουν να γυρεύουν δουλειά κι ενώνονται με τους αποσυρόμενους εργάτες.

Στην ανοδική φάση του οικονομικού κύκλου η βιομηχανική απασχόληση κερδίζει 

έδαφος σε βάρος του εφεδρικού στρατού. Από την άλλη οι κρίσεις και οι υφέσεις 

επιφέρουν έναν περιορισμό στη βιομηχανική απασχόληση και ξαναγεμίζουν τον 

εφεδρικό στρατό.
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Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Σχ.1)

Α νέοι εργάτες 

Β Ανίκανοι να βρουν δουλειά 

Γ Εκτοπισμένοι 

Δ Επαναμισθούμενοι 

Ε Αποσυρόμενοι 

Ζ Αποσυρόμενοι

Ο Kautsky (1880, σελ. 7) αναφέρει πως κατά το διάστημα 1895-1904, η 

κατανάλωση βαμβακερών νημάτων αυξάνει στην Αγγλία από 1550 σε 1700 

εκατομμύρια λίβρες, ενώ την ίδια περίοδο ο αριθμός των εργαζομένων στα 

εργοστάσια νηματουργίας μειώνεται από 593.000 σε 523.000.

Ο Μαρξ (Μουσούρου 1991, σελ. 57) θεωρεί το βιομηχανικό εφεδρικό στρατό ως 

αποτέλεσμα αλλά και ως προϋπόθεση της καπιταλιστικής παραγωγής.

Προϋπόθεση γιατί, όπως γράφει ο ίδιος «στην κεφαλαιοκρατική παραγωγή δεν 

αρκεί καθόλου η ποσότητα της διαθέσιμης εργατικής δύναμης που προσφέρει η 

φυσική αύξηση του πληθυσμού. Η κεφαλαιοκρατική παραγωγή για να γίνεται 

ελεύθερα χρειάζεται έναν εφεδρικό στρατό, ανεξάρτητο από τα φυσικά αυτά όρια». 

Πράγματι, η μεταναστευτική εμπειρία της προπολεμικής και μεταπολεμικής Ευρώπης 

φαίνεται να επαληθεύει την άποψη αυτή, καθώς η Γαλλία στα τέλη του 19ου αιώνα 

και στις αρχές του 20ού δέχεται μεγάλο αριθμό βιομηχανικών εργατών από την
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Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία για να καλύψουν τις ανάγκες που δημιουργεί η 

εξάντληση των αγροτικών εφεδρειών σε συνδυασμό με το υφιστάμενο δημογραφικό 

πρόβλημα της χώρας αυτής. Μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, άλλωστε, τα 

προβλήματα εργατικής δύναμης αυξάνουν και η Γαλλία αρχίζει να αναζητά εργάτες 

εκτός Ευρώπης: από το Μάγκρεμπ (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία ), τις Αφρικανικές 

αποικίες της Γαλλίας, την Ινδοκίνα και την Κίνα. Επίσης, δεδομένης της οικονομικής 

ύφεσης που προκάλεσε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος στην παγκόσμια οικονομία, 

πλήθος ευρωπαϊκών χωρών υπογράφει διμερείς συμβάσεις για την εισαγωγή 

εργατικής δύναμης. Χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, σαφώς η Ομοσπονδιακή 

Γερμανία δέχονται μετανάστες από χώρες της νότιας Ευρώπης, Αλγερία, Τυνησία, 

Τουρκία, Πορτογαλία, Μαρόκο, Γιουγκοσλαβία. Ακόμη και η Ελβετία, η μόνη χώρα 

που εξήλθε ανέπαφη από τον πόλεμο, έχει ανάγκη ξένων εργατών προκειμένου να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες της σφίζουσας οικονομίας της.

Αλλά ο βιομηχανικός εφεδρικός στρατός είναι και αποτέλεσμα (Μουσούρου 1991, 

σελ. 57), όπως προείπαμε, του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, γιατί, όπως 

επισημαίνει ο Μαρξ (1978, σελ. 654) «ο εργατικός πληθυσμός, παράγοντας ο ίδιος 

τη συσσώρευση του κεφαλαίου παράγει ταυτόχρονα σε αυξανόμενη έκταση τα μέσα 

που τον κάνουν σχετικά υπεράριθμο». Στη μεταπολεμική Γερμανία (Μουσούρου 

1991, σελ. 46) και μετά το τέλος της οικονομικής της κάμψης που προκάλεσε ο 

πόλεμος, η εργατική της δύναμη αυξάνει κατακόρυφα, καθώς σταδιακά εισέρχονται 

στην αγορά εργασίας τα παιδιά των μεταναστών, πολλά από τα οποία γεννήθηκαν 

στη Γερμανία. Έτσι, το 1970 η ξένη εργατική δύναμη φθάνει τα δύο εκατομμύρια και 

το 1973 τα 2,6, γι’ αυτό και η Γερμανία απαγορεύει την ίδια χρονιά την είσοδο ξένων 

εργατών, εκτός όσων προέρχονται από τις χώρες της ΕΟΚ.

Είναι, λοιπόν, ο βιομηχανικός εφεδρικός στρατός ένας υπερπληθυσμός, που κατά 

τον Μαρξ μπορεί να πάρει τρεις μορφές (Μουσούρου 1991, σελ. 57, Thomas 1973, 

σελ. 9,10):

α) μπορεί να είναι ρευστός- μορφή που οφείλεται στις αυξομειώσεις του 

εργατικού δυναμικού το οποίο είναι αναγκαίο για τη μεταποίηση. Οι αυξομειώσεις 

αυτές δημιουργούνται από τη μηχανοποίηση και τις βελτιώσεις των μεθόδων 

παραγωγής, χάρη στις οποίες η αναλογία εργαζόμενων προς παραγωγή μειώνεται 

(γιατί αυξάνει η παραγωγικότητα). Ένα μέρος αυτού του ρευστού υπερπληθυσμού (ο 

οποίος ουδέποτε απορροφάται εξ ολοκλήρου από Την παραγωγή, που αυξάνει σα 

συνέπεια της ανάπτυξης) μεταναστεύει ακολουθώντας το μεταναστεύον κεφάλαιο. Ο
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Μαρξ (1978, σελ. 664) υποστηρίζει χαρακτηριστικά ότι στα εργοστάσια 

χρησιμοποιούνται άνδρες εργάτες όσο είναι ακόμη νέοι. Μετά την ενηλικίωσή τους 

μικρό μόνο μέρος αυτών επανατοποθετείται στους ίδιους κλάδους εργασίας, καθώς η 

πλειονότητα απολύεται. Οι εν λόγω απολυμένοι αποτελούν στοιχείο του ρευστού 

υπερπληθυσμού οι οποίοι και πληθαίνουν με την επέκταση της βιομηχανίας. 

Χαρακτηριστική εξέλιξη της μεταπολεμικής υπερπόντιας μετανάστευσης 

(Μουσούρου 1991, σελ. 35) είναι ότι ένα μέρος του μεταναστευτικού ρεύματος προς 

την Ευρώπη και κυρίως οι ενδοηπειρωτικοί λευκοί μετανάστες απασχολούνται όντως 

στη μεταποίηση,

(β) ο υπερπληθυσμός μπορεί να είναι λανθάνων - μορφή που οφείλεται στην 

καπιταλιστική οργάνωση της γεωργίας: όσο αυξάνει η συσσώρευση κεφαλαίου και η 

γεωργική παραγωγή μηχανοποιείται, τόσο η ζήτηση (αναγκαίας) εργασίας μειώνεται 

και δημιουργείται ένας πλεονάζων πληθυσμός εργατών της γης που μετατρέπετάι σε 

βιομηχανικούς εργάτες4. Ο Μαρξ (1978, σελ. 665) θεωρεί ότι «...ένα μέρος του 

αγροτικού πληθυσμού είναι πάντοτε έτοιμο να μετατραπεί σε προλεταριάτο της 

πόλης ή της μανιφακτούρας». Αυτή τη μορφή υπερπληθυσμού πράγματι τη 

συναντάμε στις ανεπτυγμένες χώρες της προπολεμικής Ευρώπης, συνήθως 

αποικιακές, στις οποίες η παραγωγή εκσυγχρονίζεται και μηχανοποιείται, ενώ 

υπάρχει έντονο το φαινόμενο της αστικοποίησης και της μετατροπής αγροτών σε 

βιομηχανικούς εργάτες.

(γ) ο υπερπληθυσμός μπορεί να είναι στάσιμος - μορφή που οφείλεται στην 

αύξηση και την ένταση της συσσώρευσης (στην καπιταλιστική ανάπτυξη δηλαδή) η 

οποία δημιουργεί ένα αυξανόμενο αριθμό υπεράριθμού εργατικού δυναμικού. Η 

κατηγορία αυτή σύμφωνα με τον Μαρξ απασχολείται άταχτα, ενώ προσφέρει μια 

ανεξάντλητη πηγή διαθέσιμης εργατικής δύναμης. Η θεώρηση αυτή φαίνεται να 

επαληθεύεται στην προπολεμική Μεγάλη Βρετανία του 1860. Την περίοδο εκείνη 

ξεκινά από τη χώρα αυτή μετανάστευση προς τις ΗΠΑ αλλά και τις αγγλικές αποικίες

4 Οι Richmond & Verma (1978, σελ. 6) αναφέρουν πως ο Μαρξ ασχολήθηκε με τη μετανάστευση χωρικών 
(εκκαθάριση όπως τη χαρακτηρίζει) από τις ορεινές περιοχές της Σκοτίας, την κατάσταση στην Ιρλανδία και τις 
αλλαγές στην αγροτική παραγωγή της Αγγλίας κατά τον 19° αιώνα. Υπογράμμισε τον εξαναγκαστικό χαρακτήρα 
ενός συστήματος που οδήγησε σε μετανάστευση πάνω από 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους, μόνο την περίοδο 1847- 
1852. Κατόπιν μιας αναφοράς του στην εξαθλίωση των κατοίκων της Ιρλανδίας και της ορεινής Σκοτίας, οι οποίοι 
εκτοπίστηκαν από τις βελτιώσεις στην αγροτική παραγωγή και από την αποσύνθεση ενός απαρχαιωμένου 
κοινωνικού συστήματος γράφει: «... Ο τροχός της «εξέλιξης» δημιουργεί τώρα μια νέα στάσιμη, μόνιμη τάξη 
στην Αγγλία. Έχει ξεκινήσει μια ξαφνική μεταναστευτική κίνηση ανάμεσα στους μικρούς ιδιοκτήτες γης... Δε 
μιλώ για τη μετανάστευση που προξένησε η μανία της χρυσοθηρίας, αλλά για την επιτακτική μετανάστευση που 
παράγεται από τη μεγάλη ιδιοκτησία γης και τις γαιοπροσόδους, τη συγκέντρωση των αγροκτημάτων, την είσοδο 
της μηχανής στην καλλιέργεια του εδάφους και την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων γεωργικής καλλιέργειας σε 
μεγαλύτερο βαθμό...»
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- σε μια εποχή πλήρους βιομηχανικής ανάπτυξης κατά την οποία υπάρχει έντονο 

ρεύμα εισροής μεταναστών, π.χ. από τη γειτονική Ιρλανδία. Η εν λόγω όμως 

θεώρηση φαίνεται να μη βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωση της μεταπολεμικής 

Ευρώπης, την περίοδο μεταξύ 1948 και 1962: Το 1948 η Δ.. Ευρώπη υποφέρει από 

σημαντικά πλεονάζον εργατικό δυναμικό, εν μέρει λόγω της εγκατάστασης των 

προσφύγων και της καταστροφής των εργοστασίων. Το 1962 υπάρχει παντού πλήρης 

απασχόληση και οι περισσότερες από τις πιο αναπτυγμένες χώρες υποφέρουν από 

έλλειψη εργατικού δυναμικού: δύο εκατομμύρια Δυτικοευρωπαίοι εργάζονται σε 

χώρα της Δυτικής Ευρώπης άλλη από τη δική τους (Dollot 1965, σελ. 37 από 

Μουσούρου 1991, σελ. 30,37). Στην περίπτωση λοιπόν αυτή η έντονη καπιταλιστική 

συσσώρευση δε συνοδεύεται από υπεράριθμο εργατικό δυναμικό. Στο πλαίσιο της 

ίδιας θεώρησης (του στάσιμου υπερπληθυσμού) ο Μαρξ (από Μουσούρου 1991, σελ. 

58) διατείνεται ότι το υπεράριθμο αυτό εργατικό δυναμικό δεν έχει τη δυνατότητα να 

παράγει την αναγκαία του εργασία και προσφέρεται για το ανώτατο όριο χρόνου 

εργασίας με το κατώτατο όριο αποδοχών, ανέχεται ένα επίπεδο ζωής κατώτερο από 

εκείνο της εργατικής τάξης αποτελώντας αντικείμενο ιδιαίτερης καπιταλιστικής 

εκμετάλλευσης και έχει αυξημένες πιθανότητες μετακίνησης στο χώρο προκειμένου 

να εξασφαλίσει την αναγκαία του εργασία.

Αν δούμε συνοπτικά την ιστορία της εκβιομηχάνισης θα διαπιστώσουμε (Rotte & 

Vogler 1998, σελ. 9) ότι, τουλάχιστον την περίοδο εκείνη, επαληθεύεται η θεώρηση 

περί εφεδρικού βιομηχανικού στρατού: η τεχνική πρόοδος αύξησε την 

παραγωγικότητα και εκτόπισε εργάτες γης. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν 

εκβιομηχανίστηκε χωρίς τη συνδρομή της αστικοποίησης που συντελέστηκε με τη 

μετανάστευση εργατών γης από την επαρχία στις μεγαλουπόλεις και τη μετατροπή 

τους σε βιομηχανικούς εργάτες. Καθώς τα αστικά κέντρα αδυνατούσαν να 

απορροφήσουν όλους τους εσωτερικούς μετανάστες, ορισμένοι εξ αυτών αναζήτησαν 

την τύχη τους στο εξωτερικό.

Και οι τρεις αυτές μορφές βιομηχανικού εφεδρικού στρατού προκύπτουν (συχνά 

ταυτόχρονα) από την κεφαλαιοκρατική συσσώρευση και οδηγούν στην κινητικότητα 

του πληθυσμού. Η κινητικότητα, με τη σειρά της, διευκολύνει και επιτείνει την 

κεφαλαιοκρατική συσσώρευση.
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2.2. Οι θέσεις του Λένιν

Ο Λένιν θα προχωρήσει (Μουσούρου 1991, σελ. 58) περισσότερο στις συνθήκες 

που διαμορφώνουν νομοτελειακά τη σύγχρονη (οικονομική) διεθνή μετανάστευση. 

Δεν τον απασχολεί γενικά το καπιταλιστικό σύστημα και η ανάπτυξή του, αλλά 

ιδιαίτερα το στάδιο της καπιταλιστικής ανάπτυξης που είναι ο μονοπωλιακός 

καπιταλισμός. Διατείνεται (Imperialism, The highest stage of capitalism 1916, σελ. 1) 

ότι το μονοπώλιο είναι η μετάβαση του καπιταλιστικού συστήματος σε ένα ανώτερο 

σύστημα που ο ίδιος ονομάζει καπιταλιστικό ιμπεριαλισμό ή διαφορετικά ότι ο 

ιμπεριαλισμός είναι το μονοπωλιακό στάδιο του καπιταλισμού. Στηρίζει αυτή του τη 

θέση στη γενικότερη θεώρηση ότι ο καπιταλισμός μετατρέπεται σε ιμπεριαλιστικό 

καπιταλισμό, μόνο όταν αγγίξει ένα συγκεκριμένο και πολύ υψηλό στάδιο της 

ανάπτυξής του, οπόταν και συγκεκριμένα, θεμελιώδη χαρακτηριστικά του αρχίζουν 

να αλλάζουν στο αντίθετό τους. Η διαδικασία αυτή συμβαίνει, όταν τα 

χαρακτηριστικά της εποχής στην οποία εκτυλίσσεται η προαναφερθείσα μετάβαση 

από τον καπιταλισμό σε ένα ανώτερο οικονομικό και κοινωνικό σύστημα έχουν 

διαμορφωθεί και αποκαλυφθεί σε όλες τις σφαίρες. Εν προκειμένω, ο ελεύθερος 

ανταγωνισμός ο οποίος αποτελεί το βασικό συστατικό χαρακτηριστικό του 

καπιταλισμού και της παραγωγής εμπορευμάτων εκτοπίζεται και αντικαθίσταται από 

το ακριβώς αντίθετο του ελεύθερου ανταγωνισμού που είναι το καπιταλιστικό 

μονοπώλιο.5 Σ' αυτό το στάδιο, η οικονομική ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από την 

έντονη ανισομέρεια και τα απότομα άλματα. Δημιουργούνται ισχυρές, μεγάλης 

κλίμακας βιομηχανίες εκτοπίζοντας τις πιο αδύναμες. Οι ισχυρές βιομηχανίες 

συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής και του κεφαλαίου σε βαθμό 

που να καθίστανται μονοπώλια. Προκύπτουν, έτσι, καρτέλ και οικονομικά τραστ τα 

οποία εξάλλου στηρίζονται από πλήθος τραπεζών. Παράλληλα, καθώς η τεχνολογία 

αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς (Μουσούρου 1991, σελ. 58), εμφανίζονται 

καινούργιοι κλάδοι παραγωγής, που καθίστανται οικονομικά σημαντικότεροι από 

τους παλαιούς. Οι χώρες που έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και την τεχνολογία 

και τους νέους κλάδους παραγωγής που αυτή δημιουργεί, επιβάλλονται στη διεθνή 

αγορά και κυριαρχούν βάζοντας στο (οικονομικό) περιθώριο εκείνες τις χώρες που

5 Την ίδια στιγμή (Lenin, Hobson από Richmond & Verma 1978, σελ. 7) ο ιμπεριαλισμός δημιουργεί τις συνθήκες 
αυτοκατάρρευσης του καπιταλισμού οξύνοντας τις ταξικές αντιθέσεις και επιδεινώνοντας τις συνθήκες ζωής των 
μαζών και ως εκ τούτου προπαρασκευάζει το έδαφος για μια σοσιαλιστική επανάσταση.
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δεν έχουν τέτοια δυνατότητα. Γίνονται, έτσι, διαφοροποιήσεις του οικονομικού και 

του πολιτικού συσχετισμού δυνάμεων.

Ο υπό εξέταση ιμπεριαλισμός (Λένιν 1916, σελ. 1) σηματοδοτείται αφενός, από τη 

συνένωση μονοπωλιακών τραπεζών και βιομηχανικών μονοπωλίων, αφετέρου από τη 

διαίρεση του κόσμου, με τη μορφή της μετάβασης από μια αποικιακή πολιτική με το 

γνωστό ιστορικό της χαρακτήρα σε μια αποικιακή πολιτική μονοπωλιακής κτήσης 

και ιδιοκτησίας περιοχών ανά τον κόσμο.

Ο ίδιος ο Λένιν (1926, σελ. 2,8) παραθέτει πέντε χαρακτηριστικά του υπό κρίση 

ιμπεριαλισμού: α) τη συγκέντρωση κεφαλαίου και παραγωγής που ευνοεί την 

εδραίωση μονοπωλίων τα οποία και διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην 

οικονομική ζωή. Αναφέρει χαρακτηριστικά για την περίοδο 1890-1913 και μετά τη 

συγκέντρωση της ιδιοκτησίας του 80% του συνόλου των σιδηροδρόμων σε πέντε 

μεγάλες οικονομικές δυνάμεις: ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Ρωσία, Γερμανία, Γαλλία, β) τη 

συνένωση του βιομηχανικού με το τραπεζικό κεφάλαιο από την οποία σχηματίζεται 

το χρηματοοικονομικό κεφάλαιο, ή αλλιώς μια χρηματοοικονομική ολιγαρχία 

(financial oligarchy). Ο Λένιν (1926, σελ. 2,3) θεωρούσε ότι το χρηματοοικονομικό 

κεφάλαιο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του ιμπεριαλισμού (και όχι το 

βιομηχανικό, όπως ισχυριζόταν ο Kautsky). Είναι, επίσης αυτό που ουσιαστικά 

διαίρεσε- μοίρασε τον κόσμο, διότι πίστευε ότι το χρηματοοικονομικό κεφάλαιο και 

τα τραστ δε μειώνουν αλλά αυξάνουν τις διαφορές στα ποσοστά ανάπτυξης μεταξύ 

των χωρών, γ) την εξέχουσα σημασία που αποκτά η εξαγωγή κεφαλαίου, ξέχωρα από 

την εξαγωγή προϊόντων, ως μεθόδου μάλιστα επιβολής και ελέγχου περιοχών στις 

οποίες μεταναστεύει το εν λόγω κεφάλαιο, δ) τη δημιουργία (ως απόρροια και του 

προηγούμενου) διεθνών μονοπωλιακών εταιριών που μοιράζουν τον κόσμο μεταξύ 

τους, ε) την εδαφική διαίρεση του κόσμου ανάμεσα στις μεγαλύτερες καπιταλιστικές 

δυνάμεις.

Ο Sherman (1972, σελ. 109) παρατηρεί την τάση του μονοπωλίου να δημιουργεί 

οικονομική αστάθεια, καθώς διαπιστώνεται ότι: α) η οικονομική συγκέντρωση 

κεφαλαίου και παραγωγής επηρεάζει το χρονικό σημείο στο οποίο ξεκινά η πτώση 

των κερδών των μικρών επιχειρήσεων και η συνακόλουθη οικονομική τους καχεξία, 

β) η οικονομική συγκέντρωση κεφαλαίου και παραγωγής επηρεάζει την ένταση με 

την οποία διακυμαίνονται τα κέρδη μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων με τις μικρές 

να πλήττονται περισσότερο, κυρίως σε περιόδους υφέσεως, γ) η οικονομική
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συγκέντρωση κεφαλαίου και παραγωγής επηρεάζει την επενδυτική δραστηριότητα 

υποσκάπτοντας κυρίως τις επενδύσεις των μικρών επιχειρήσεων.

Η θεώρηση αυτή βρίσκει την πρακτική της θεμελίωση στη σύγχρονη οικονομική 

συγκυρία: Η περιφερειακή ανισότητα, η οποία άλλωστε αποτελεί ιστορική 

βεβαιότητα σε όλα τα γεωγραφικά επίπεδα ενισχύεται και από τον ηγεμονικό ρόλο 

που διαδραματίζουν μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, βιομηχανικά και τεχνολογικά 

ανεπτυγμένων χωρών, οι οποίες εγκαθιστούν παραγωγικές τους μονάδες σε 

υπανάπτυκτες χώρες με φθηνό εργατικό δυναμικό. Οι εταιρείες αυτές, είτε ασκώντας 

πολιτική επιρροή, είτε μεταχειριζόμενες (με αθέμιτο ενίοτε τρόπο) την οικονομική 

τους ισχύ, προσκόπτουν την ανάπτυξη (ανταγωνιστικών προς τα προϊόντα που 

παράγουν) προϊόντων από εγχώριες επιχειρήσεις της περιοχής όπου βρίσκονται οι 

παραγωγικές τους μονάδες, πλήττοντας έτσι την ντόπια οικονομία, όπως π.χ. 

συμβαίνει με τις ξένες φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες ασκούν την παραγωγή τους 

στην Ινδία: Έχουν κατοχυρώσει αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης α' υλών (π.χ. 

φυτών) στο έδαφος της Ινδίας, απαραίτητων για την παρασκευή φαρμάκων με 

αποτέλεσμα να στερούνται πρόσβασης στις ίδιες α' ύλες και άρα δυνατότητας 

παραγωγής των αντίστοιχων φαρμάκων οι εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες.

Επιχειρήσεις, εξάλλου, που παράγουν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας τονώνουν με 

την εγκατάσταση των θυγατρικών τους σε περιοχές υπανάπτυκτων χωρών, την 

οικονομία των χωρών αυτών, καθώς απασχολούνται ντόπιοι εργαζόμενοι, 

δημιουργούνται βιοτεχνίες (π.χ. ρούχων), φούρνοι και η τοπική οικονομία αρχίζει 

σταδιακά να ανθεί. Πλην όμως, οι εν λόγω επιχειρήσεις δε διαθέτουν στις τοπικές 

οικονομίες τεχνογνωσία (σαφώς όχι με την έννοια της αγαθοεργίας, αλλά ούτε καν με 

το περιεχόμενο της οικονομικής ανταλλαγής), ώστε να αναπτύξουν δική τους 

τεχνολογική υποδομή και να ξεκινήσουν την παραγωγή εγχώριων τεχνολογικών 

προϊόντων. Οι θύλακες ανάπτυξης που δημιουργούν οι πολυεθνικές σε κάθε χώρα 

επιστρέφουν εν μέρει στις ίδιες, καθώς από την ανάπτυξη αυτή θα προκόψει το 

μελλοντικό καταναλωτικό κοινό των δικών τους προϊόντων. Συνεπώς, η νέα 

τεχνολογία δεν έχει χαρακτήρα διάδοσης και εξάπλωσης (όπως ίσως συνέβη με τη 

βιομηχανική επανάσταση), διότι η νέα τεχνολογία παράγεται από λίγες αναπτυγμένες 

χώρες και άρα καθίσταται δημιουργός ανισοτήτων.

Όπως θα εξετάσουμε και παρακάτω, οι ανισότητες που προκαλεί η μεγάλη 

συγκέντρωση οικονομικής ισχύος σε λίγες οικονομικές μονάδες, είτε αναφερόμαστε
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σε επιχειρήσεις είτε σε χώρες, αποτελούν στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής και 

βασική αιτία μετακίνησης του πληθυσμού υπανάπτυκτων περιοχών στο χώρο.

2.3. Η εξάρτηση κέντρου-περιφέρειας

Σύμφωνα με τον Νικολινάκο (1973, σελ. 109), η ανισομερής οικονομική 

ανάπτυξη εκφράζεται σχηματικά με τη διάκριση ενός αναπτυγμένου κέντρου από μια 

υπανάπτυκτη περιφέρεια, που εξαρτάται από το κέντρο. Στο πλαίσιο, λοιπόν του 

καπιταλιστικού συστήματος, η περιφέρεια προμηθεύει με πρώτες και 

ημικατεργασμένες ύλες τις βιομηχανίες του κέντρου και προμηθεύεται από αυτό τα 

βιομηχανικά και καταναλωτικά αγαθά που έχει ανάγκη και που παράγονται με την 

επεξεργασία των παραπάνω υλικών από το κέντρο. Μέσω της ανταλλαγής αυτής 

επιβεβαιώνεται και αναπαράγεται η εξάρτηση της περιφέρειας από αυτό. 

Προκειμένου να επωφεληθεί των πρώτων υλών που παράγει και να καλύψει τις 

ανάγκες της σε βιομηχανικά (ή τεχνολογικά) αγαθά, η περιφέρεια θα έπρεπε να 

αναπτύξει τη βιομηχανική και τεχνολογική υποδομή που της λείπει. Αλλά η 

ανάπτυξη αυτή που θα έθετε τέλος στην εξάρτηση της περιφέρειας από το κέντρο, 

χρειάζεται κεφάλαια τα οποία η περιφέρεια δε διαθέτει και για τα οποία εξαρτάται 

από το κέντρο: στο πλαίσιο, λοιπόν, του συστήματος η εξάρτηση αναπαράγεται 

εσαεί.

Επίσης η (ανειδίκευτη και φθηνή) εργατική δύναμη (Μουσούρου 1991, σελ. 59) 

της περιφέρειας συνιστά μια τεράστια δεξαμενή, από την οποία το κέντρο αντλεί 

ανάλογα με τις ανάγκες του. Η δυνατότητα των χωρών του κέντρου να αντλούν από 

τη δεξαμενή αυτή ανάλογα με τις ποσοτικές και τις ποιοτικές τους ανάγκες είναι 

καίριο στοιχείο της ανάπτυξής τους. Χαρακτηριστικό της θεώρησης αυτής είναι το 

μεταπολεμικό μεταναστευτικό ρεύμα της Δυτικής Ευρώπης: Συνοπτικά, η ζώνη προς 

την οποία κινείται το ενδοευρωπαϊκό μεταναστευτικό ρεύμα (Μουσούρου 1991, σελ. 

38,39) αποτελείται από τις αναπτυγμένες χώρες της Κεντροδυτικής Ευρώπης (με 

εξαίρεση την Ιρλανδία, από την οποία μετανάστες εκρέουν προς τη Μεγάλη 

Βρετανία), και τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης (με εξαίρεση τη Φινλανδία, 

πληθυσμός της οποίας μετακινείται προς τη Σουηδία). Αντίθετα, η ζώνη από την 

οποία κινείται το ενδοευρωπαϊκό μεταναστευτικό ρεύμα, αποτελείται κυρίως από τις 

λιγότερο αναπτυγμένες χώρες της Νότιας Ευρώπης.
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Σύμφωνα με τους Castles & Kosack (1985, σελ. 27,28 από Μουσούρου 1991, 

σελ.41,42) οι παράγοντες που δημιούργησαν έλξη μεταναστών-εργατών προς τις 

χώρες υποδοχής συνδυάστηκαν και συνυπήρξαν με άλλες που δημιούργησαν την 

απώθηση από τις χώρες αποστολής μεταναστών. Οι παράγοντες απώθησης 

συνοψίζονται σε τρεις λέξεις: ανεργία, φτώχεια, υπανάπτυξη. Η κατάσταση που 

περιγράφουν οι τρεις αυτές λέξεις είναι ενδεικτική των χωρών της Νότιας Ευρώπης 

(τουλάχιστον για την πρώτη μεταπολεμική περίοδο), αλλά και των χωρών του Τρίτου 

Κόσμου. Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και οι χώρες του Τρίτου Κόσμου έχουν, 

κατά την περίοδο αιχμής του ενδοευρωπαϊκού μεταναστευτικού φαινομένου, κοινά 

χαρακτηριστικά ή μάλλον κοινά σημεία διαφοράς από τις Ευρωπαϊκές χώρες 

υποδοχής μεταναστών. Τα κύρια απ' αυτά τα σημεία είναι: α) οι υψηλοί δείκτες 

φυσικής αύξησης του πληθυσμού (0,6% για ορισμένες χώρες υποδοχής, 1% για τις 

χώρες αποστολής του Νότου), β) το χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα των χωρών 

αποστολής: 2000 δολάρια για τις Ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής το 1967, για τις χώρες 

αποστολής της Νότιας Ευρώπης λιγότερο από το μισό και για τις χώρες του Τρίτου 

Κόσμου ως και 15 φορές λιγότερο, γ) οι ταχύτατοι ρυθμοί ανάπτυξης των χωρών 

υποδοχής - που έχουν ως αποτέλεσμα τη συγκριτική επιδείνωση της κατάστασης των 

χωρών αποστολής (για λόγους που αναφέρθηκαν στην προηγηθείσα ανάλυση), δ) η 

εντονότερη ανισότητα εισοδήματος που χαρακτηρίζει τις χώρες και τις περιοχές 

αποστολής: όσο πιο υπανάπτυκτη μια χώρα, τόσο πιο έντονη η ανισότητα αυτή και 

τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα μετανάστευσης ανθρώπων που κατοικούν στις 

φτωχότερες περιοχές και ανήκουν στις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ιταλία του βιομηχανικά αναπτυγμένου βορρά και του 

υπανάπτυκτου αγροτικού Νότου, από τον οποίο και έφυγαν οι περισσότεροι Ιταλοί 

μετανάστες, ε) (Sherman 1972, σελ. 149) το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των 

υπό κρίση χωρών απασχολείται στη γεωργία στ) η τεχνολογία των χωρών αυτών 

είναι παρωχημένη και ενίοτε ανύπαρκτη, ζ) το επίπεδο εκπαίδευσης είναι χαμηλό η) 

το τοπικό κεφάλαιο είναι υπανάπτυκτο.

Σύμφωνα με τον Jackson (1986, σελ. 22 από Μουσούρου 1991, σελ. 60,) στη 

δυνατότητα των αναπτυγμένων βιομηχανικά Ευρωπαϊκών χωρών να αντλούν 

εργατικό δυναμικό ανάλογα με τις ανάγκες τους, από λιγότερο αναπτυγμένες χώρες 

αποβλέπουν οι επίσημες και ημιεπίσημες διμερείς συμφωνίες (μεταξύ χωρών της 

περιφέρειας και χωρών του κέντρου) οι οποίες κατευθύνουν τη σύγχρονη 

ενδοευρωπαϊκή μετανάστευση, αλλά και γενικότερα τη σύγχρονη μετανάστευση προς
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την Ευρώπη. Υπενθυμίζουμε την Ελληνογαλλική Σύμβαση του 1954, την 

Ελληνοβελγική Σύμβαση του '57, την Ελληνογερμανική του '60 και την 

Ελληνολλανδική του '66. Όπως σημειώνει ο Zimmerman (1995, σελ.47), κατά την 

περίοδο 1955-1973 η καθαρή μετανάστευση6 από τις χώρες της Μεσογείου προς τις 

χώρες του ευρωπαϊκού βορρά ήταν περίπου 5 εκατομμύρια μετανάστες. Και η 

Ελλάδα, όμως (Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη 2001, σελ. 127), δεδομένης της αθρόας 

εισροής μεταναστών σε αυτήν από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 μετέβαλε την 

πενιχρή ως τότε μεταναστευτική της πολιτική και στο πλαίσιο ανασχεδιασμού της 

έθεσε το 1997 σε ισχύ διμερή συμφωνία με την Αλβανία, η οποία αφορούσε την 

έλευση εποχικών εργατών από την Αλβανία για να καλυφθούν συγκεκριμένες 

ανάγκες της εγχώριας παραγωγής7.

Όπως επισημαίνει ο Crawley (2003, σελ. 22,23), έντονος είναι σήμερα και ο 

ανταγωνισμός των μελών της ΕΕ για την εισδοχή ειδικευμένων μεταναστών τρίτων 

χωρών (Πακιστάν, Ινδία) με υψηλές ικανότητες. Τα υπάρχοντα υποδείγματα για τη 

μετανάστευση εργασίας προσπαθούν να συγκεράσουν τις αντιφάσεις μεταξύ 

ανταγωνιστικών συμφερόντων και προτεραιοτήτων που θέτουν τα κράτη-μέλη. Η 

βασική συνιστώσα, όμως, της πολιτικής για τους ειδικευμένους μετανάστες 

υπαγορεύεται, στο πλαίσιο των υφισταμένων θεσμοθετημένων πολιτικών 

περιθωρίων, από την ανάγκη να εξυπηρετηθούν οι αγορές εργασίας, ενώ, συχνά, η 

μετανάστευση αντιμετωπίζεται στο σύνολό της ως υποκατάστατο ατελών 

μεταρρυθμίσεων που συντελέστηκαν σε τομείς όπως η εργασία, η εκπαίδευση και η 

κοινωνική πρόνοια. Καθότι η φυγή ακόμη και καταρτισμένων εργατών (όχι μόνο 

ανειδίκευτων) προς τις αναπτυγμένες οικονομίες βρίσκεται σε έξαρση, ορισμένες 

χώρες όπως η Αγγλία και η Γερμανία προτείνουν ανοιχτά την επιλεκτική 

μετανάστευση εργασίας. Την πολιτική αυτή, άλλωστε, εφαρμόζουν πιστά σύμφωνα 

με τον Papademetriou (2003, σελ. 52,53), οι λεγάμενες «Παραδοσιακές χώρες της 

μετανάστευσης» (“Traditional Countries of Immigration”, σε σύντμηση “TCIs”): 

Αυστραλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία και ΗΠΑ. Οι στρατηγικές που ακολουθούν οι 

χώρες αυτές για την επιλογή καταρτισμένων μεταναστών είναι:

α) Employment-based admissions: σύμφωνα με τη στρατηγική αυτή κάθε 

εργοδότης διορίζει έναν μετανάστη για να διεκπεραιώσει μια συγκεκριμένη εργασία

6 Καθαρή μετανάστευση είναι το αλγεβρικό άθροισμα της μετανάστευσης προς και της μετανάστευσης από μια 
περιοχή (Λαμπριανόδης 2001, σελ. 187).
7 Η εν λόγω συμφωνία υπογράφτηκε στις 17 Μαίου 1997 και επικυρώθηκε με το νόμο 2482/1997 (Droukas από 
Λαμπριανίδη & Λυμπεράκη 2001, σελ. 129).
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και καλείται να προσκομίσει στην κυβέρνηση απτά αποτελέσματα για την 

αποδοτικότητα του απασχολούμενου μετανάστη στην επιχείρησή του. Πρέπει επίσης, 

να διαπιστώνεται ότι από την εργασία του δεν πλήττονται οι επικρατούσες 

εργασιακές συνθήκες. Ο μετανάστης, αν και λαμβάνει το μισθό που έχει διαμορφωθεί 

στην αγορά για το είδος της εργασίας που επιτελεί και του εξασφαλίζονται οι 

απαραίτητες συνθήκες εργασίας, η προστασία του ως εργάτη είναι υπό αμφισβήτηση.

β) Labor market testing: με τη στρατηγική αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να 

συμπληρώσει με ειδικευμένους μετανάστες τμήματα της αγοράς που παρουσιάζουν 

ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό. Όσοι εξ αυτών κριθούν ικανότεροι να 

συμπληρώσουν αυτά τα τμήματα της αγοράς χαίρουν προτεραιότητας στην κάλυψη 

των αντίστοιχων θέσεων.

γ) Talent accrual approach: η στρατηγική αυτή διευκολύνει απλώς τις χώρες 

υποδοχής να επιλέγουν τους καλύτερους εκ των μεταναστών (best and brightest), 

χωρίς να υπάρχει άμεση ανάγκη στελέχωσης εξειδικευμένων θέσεων εργασίας.

δ) Filtration systems: με τη στρατηγική αυτή οι αναπτυγμένες χώρες παρέχουν 

προσωρινές άδειες παραμονής σε μετανάστες για να στελεχώσουν χηρεύουσες θέσεις 

εργασίας υψηλών απαιτήσεων με την προοπτική να τους χορηγηθεί άδεια μόνιμης 

εγκατάστασης στο μέλλον.

Από τα παραπάνω συνάγουμε ότι η δυνατότητα των αναπτυγμένων χωρών 

υποδοχής να αντλούν πλήθος εργατικού δυναμικού και μάλιστα όλων των 

ειδικοτήτων και των εκπαιδευτικών βαθμιδών από τις υπανάπτυκτες χώρες 

αποστολής, αποστερεί τις τελευταίες από το πιο παραγωγικό και ικανό ανθρώπινο 

δυναμικό, άρα από τους φορείς της μελλοντικής τους ανάπτυξής και επομένως 

στοιχειοθετεί ένα φαινόμενο που τροφοδοτεί αλλά και τροφοδοτείται από την 

οικονομική ανισότητα που χαρακτηρίζει τις χώρες αυτές.

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, παρουσιάζει ενδιαφέρον το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

μεταναστών το οποίο φαίνεται να μην υστερεί έναντι αυτού των Ελλήνων. Μάλιστα, 

το ποσοστό των μεταναστών που έχουν τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

ξεπερνά το αντίστοιχο των Ελλήνων (Πιν. 1). Ίσως, το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την 

άποψη ότι η μετανάστευση είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας οι χώρες υποδοχής 

επιλέγουν τα άτομα με σχετικά υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης.
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(Πιν. 1) Εκπαιδευτικό επίπεδο των μεταναστών στην Ελλάδα

Έρευνα Εργατικού 
Δυναμικού 1998

Επίπεδο
εκπαίδευσης

Σύνολο % Ανδρες Γυναί
κες

Αλλο
δαποί

% Έλληνες %

Αγράμματοι 6.628 1,9 5.208 1.193 3.237 1,4 304.284 3,6

Πρωτοβάθμια 137.252 38,0 112.089 22.946 57.369 25,1 3.647.699 43,0

Δευτεροβάθμια 183.947 51,0 128.337 52.113 122.021 53,4 3.182.066 37,5

Τριτοβάθμια 33.015 9,1 17.295 15.010 45.696 20,0 1.357.793 16,0

Σύνολο 360.842 262.929 91.262 228.323 8.491.842

Πηγή: Καβουνίδη (2002) και ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1998 (από Λιανό 
2003, σελ. 30)

Σημείωση: Τα στοιχεία δεν είναι απολύτως ακριβή διότι είθισται οι μετανάστες να 
δηλώνουν υψηλότεροι κύρους επαγγέλματα, προκειμένου να αυξήσουν την πιθανότητα να 
απασχοληθούν.

Προκειμένου, τώρα, να εξηγηθεί η μετανάστευση προς χώρα της περιφέρειας 

(Μουσούρου 1991, σελ. 60), στο σχήμα κέντρο-περιφέρεια προστίθεται η 

υποπεριφέρεια. Η προσθήκη επιβάλλεται από την εκτίμηση της εξέλιξης του διεθνούς 

καπιταλιστικού συστήματος. Όπως γράφει ο Νικολινάκος (1973, σελ. 109), «οι 

Νότιο-Ευρωπαϊκές χώρες ενσωματώνονται σιγά-σιγά στο καπιταλιστικό σύστημα 

που υφίσταται στον Ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο και πιθανόν θα πάψουν να είναι 

χώρες εργατικών εφεδρειών. Το ρόλο των χωρών με εργατικές εφεδρείες 

αναλαμβάνουν περιφερειακές χώρες δεύτερου βαθμού, όπως η Γιουγκοσλαβία, η 

Τουρκία, η Αλβανία και οι Βορειοαφρικανικές χώρες. Η πόλωση Βορρά-Νότου 

μεταφέρεται με αυτόν τον τρόπο όλο και πιο πολύ προς το Νότο. Η λειτουργία 

εφεδρικού στρατού των ξένων εργατών, που ως τώρα συμπληρωνόταν από τους 

προλετάριους της Ν. Ευρώπης, αποτελείται τώρα με τον καιρό από τις άνεργες μάζες 

των περιφερειακών χωρών δευτέρου βαθμού». Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός 

(Eurostat 2000, από Fertig & Schmidt 2002, σελ. 6) ότι τα ποσοστά μετανάστευσης 

εργατών μεταξύ χωρών της ΕΕ την περίοδο 1985-1998 δε μεταβλήθηκαν αισθητά, 

συμπεριλαμβανομένων και χωρών του ευρωπαϊκού Νότου που τις δεκαετίες του ’60 

και ’70 αποτέλεσαν πηγή εφεδρειών για τις αναπτυγμένες οικονομίες του βορρά, 

όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Αντίθετα, αυξήθηκε σημαντικά η ροή μεταναστών 

από τις προαναφερθείσες χώρες δευτέρου βαθμού. Άλλωστε από τα μέσα του 1990 

(Mullan 2002, σελ. 2 από SOPEMI 1995, Miinz, 1995) η αναλογία των κατοίκων οι 

οποίοι κατάγονται από τις χώρες τις υποπεριφέρειας στο σύνολο του πληθυσμού των
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χωρών της Δυτικής Ευρώπης τετραπλασιάστηκε, ενώ σε ορισμένες χώρες η εν λόγω 

αναλογία ήταν υψηλότερη: π.χ. στη Γερμανία η αναλογία αυτή διαμορφώθηκε στο 

1%, 4,9%, 8,6% του συνολικού πληθυσμού, αντίστοιχα τα έτη 1950,1970,1992. Τα 

δύο τρίτα των αλλοδαπών είναι τουρκικής και γιουγκοσλαβικής καταγωγής. Για την 

Ελβετία τα ποσοστά ήταν 6,1%, 17,4%, 18% στο σύνολο του πληθυσμού αντιστοίχως 

τα έτη 1950, 1970, 1992. Κατά το 1992 το ίδιο ποσοστό ανήλθε στη Ολλανδία κατά 

5% και το μεγαλύτερο μέρος των αλλοδαπών είναι τουρκικής και μαροκινής 

καταγωγής. Επίσης από τα μέσα του 1990, οπόταν και ξεκίνησε μαζική φυγή 

μεταναστών από την Αλβανία, άνω του 15% του εργατικού πληθυσμού της 

Αλβανίας, και κυρίως οι νέοι άντρες μετανάστευσαν προς την Ελλάδα, την Ιταλία και 

τις χώρες της Δ. Ευρώπης.

Οι χώρες της υποπεριφέρειας αντιμετώπισαν την εκροή του εργατικού τους 

δυναμικού ως μερική λύση του χρόνιου προβλήματος ανεργίας, αλλά και 

μεσοπρόθεσμα ως πηγή πλούτου και συναλλάγματος με τη μορφή των εμβασμάτων 

που οι μετανάστες αποστέλλουν πίσω στις χώρες καταγωγής τους. Προς επίρρωση 

τούτου, αναφέρουμε ότι τα εμβάσματα των Αλβανών μεταναστών που εργάζονται 

στην Ιταλία και την Ελλάδα καταλαμβάνουν περίπου το 20% του ακαθαρίστου 

εγχωρίου προϊόντος της Αλβανίας και συγχρόνως συνεισφέρουν σθεναρά σε όλες τις 

πτυχές της οικονομίας της (Mullan 2002, σελ. 7 από Misja,1995). Για τους ίδιους 

τους μετανάστες, η κτήση υψηλότερων μισθών, η σταθερή εργασία και η προοπτική 

επιστροφής στην πατρίδα με ένα αξιόλογο κομπόδεμα αποτέλεσαν βασικές αιτίες 

μετανάστευσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Με τα λόγια του Castles (από Mullan 

2002,σελ. 2): «οι μετανάστες γίνονταν προσωρινοί προλετάριοι στο εξωτερικό για να 

αποφύγουν να γίνουν μόνιμοι προλετάριοι στην πατρίδα τους». Βέβαια, την 

εκμετάλλευση που υφίστανται οι μετανάστες από την περιφέρεια στις χώρες του 

καπιταλιστικού κέντρου, την υφίστανται και οι μετανάστες από την υποπεριφέρεια 

(δηλαδή τις περιφερειακές χώρες δευτέρου βαθμού) στις χώρες της καπιταλιστικής 

περιφέρειας (δηλαδή τις περιφερειακές χώρες πρώτου βαθμού). Θα φωτίσουμε 

παρακάτω ένα κομμάτι των συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών στη σύγχρονη 

Ελλάδα και της εκμετάλλευσης που υφίστανται.
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2.4. Η απόφαση για μετανάστευση

Η μετανάστευση συνδέεται με τη σύμπτωση υποπληθυσμού-υπερπληθυσμού που 

δημιουργεί η ανισομερής οικονομική ανάπτυξη και μελετάται στο πλαίσιο του 

διεθνούς καπιταλιστικού συστήματος. Όπως σημειώνει η Κασιμάτη (1984, σελ. 36- 

40), «την απόφαση του ανθρώπου να μετακινηθεί σε άλλη χώρα για να προσφέρει ή 

καλύτερα να πουλήσει την εργατική του δύναμη πρέπει να τη δει κανείς σε 

συνάρτηση με το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, που δημιουργώντας ανισομερή 

οικονομική ανάπτυξη παράγει και ανατροφοδοτεί τις συνθήκες εκείνες που 

προκαλούν τη μετανάστευση».

Βλέπουμε ότι η μαρξιστική προσέγγιση του μεταναστευτικού φαινομένου συνδέει 

απευθείας την ανισομερή οικονομική ανάπτυξη με την απόφαση μετανάστευσης. 

Ωστόσο υπάρχει ευρύτατη σήμερα βιβλιογραφία που εξετάζει τη σχέση της 

υπανάπτυξης με τη μετανάστευση.

Π.χ. οι Vogler & Rotte (1998, σελ. 8-11) ισχυριζόμενοι ότι δεν υπάρχουν επαρκή 

στοιχεία για τους παράγοντες που προκαλούν τη σύγχρονη διεθνή μετανάστευση από 

τις υπανάπτυκτες προς τις αναπτυγμένες χώρες ξεκινούν με μια ιστορική παραδοχή, 

σύμφωνα με την οποία το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής μα και της πολιτικής 

μετανάστευσης συντελείται μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών παρά τις καθολικές 

διαφορές στις συνθήκες ζωής μεταξύ των αναπτυσσόμενων και των αναπτυγμένων 

χωρών, λογική απόρροια των οποίων θα ήταν η μετανάστευση από τις 

αναπτυσσόμενες προς τις αναπτυγμένες χώρες. Έτσι στην αρχή της ευρωπαϊκής 

βιομηχανικής επανάστασης παρατηρούνται χαμηλά επίπεδα μισθών και ποσοστών 

μετανάστευσης. Με τα πρώτα σημάδια εκβιομηχάνισης και συνακόλουθης 

οικονομικής ευμάρειας ανθεί η μετανάστευση και μόνο μακροπρόθεσμα η μείωση 

στις αποκλίσεις των μισθών μεταξύ αναπτυγμένων και υπανάπτυκτων περιοχών 

συμβαδίζει με μείωση των ποσοστών μετανάστευσης. Υπάρχει με άλλα λόγια μια, 

όπως ονομάζεται, αντίστροφη u-shaped σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και 

μετανάστευσης. Τούτο σημαίνει ότι οι πρώτες ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης των 

φτωχών περιοχών συνεπικουρούνται από βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη αύξηση 

της μετανάστευσης και ελάττωσή της μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, η οικονομική 

άνθηση μιας υπανάπτυκτης περιοχής στα πρώτα της στάδια, φαίνεται να ευνοεί 

βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα τη μετανάστευση. Η αύξηση των μεταναστών τα 

πρώτα χρόνια της εκβιομηχάνισης πιθανώς εξηγείται από την εξέλιξη στα δίκτυα
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συγκοινωνίας. Καθεαυτή η εκβιομηχάνιση και οι συνεπόμενες κοινωνικές αλλαγές, 

όπως και η απάλειψη οικονομικών περιορισμών στη μετακίνηση διαδραμάτισαν 

δευτερεύοντα ρόλο, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Η διαπίστωση αυτή θέτει προ 

σοβαρού διλήμματος τις κυβερνήσεις που επιδιώκουν να ενισχύσουν οικονομικά τις 

φτωχές περιοχές για να περιορίσουν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα τη 

μετανάστευση. Πάραυτα, οι μεγάλες αποκλίσεις στα επίπεδα διαβίωσης των φτωχών 

και των πλουσίων περιοχών εξακολουθούν να αποτελούν την κατεξοχήν αιτία της 

οικονομικής μετανάστευσης και μόνο η εξάλειψή τους δύναται να περιορίσει τη 

διεθνή μετανάστευση. Οι Rotte & Vogler (1999, σελ. 21) εξετάζουν τη ροή 

μετανάστευσης από 86 Αφρικανικές και Ασιατικές χώρες προς τη Γερμανία και 

διαπιστώνουν όντως την ύπαρξη της προαναφερθείσας αντίστροφης u-shaped σχέσης 

μεταξύ ανάπτυξης και μετανάστευσης.

Αν τώρα στρέψουμε ελαφρώς το πρίσμα και αναζητήσουμε τη σχέση φτώχειας και 

μετανάστευσης ή ορθότερα, κατά πόσο η φτώχεια αποτελεί αιτία μετακίνησης στο 

χώρο διαπιστώνουμε (Skeldon 2002, σελ. 71-73) ότι τα ευρήματα των περισσότερων 

μελετών που αφήνουν απέξω τη μετανάστευση επιβίωσης (survival migration) και τις 

περιπτώσεις έκτακτων αιτιών φυγής δείχνουν ότι δε μεταναστεύουν οι φτωχότεροι 

μιας περιοχής, αλλά αυτοί που δύνανται να έχουν πρόσβαση σε κάποιους πόρους, όσο 

πενιχροί κι αν είναι αυτοί8. Οι πιο φτωχοί δεν αντέχουν ούτε το ρίσκο μα ούτε και το 

κόστος της μετεγκατάστασης. Π.χ. στο μεγάλο λιμό της Ιρλανδίας μεταξύ 1845-1850 

δε μετανάστευσαν οι φτωχότεροι στη Ν. Αμερική. Οι πιο εύρωστοι από τους φτωχούς 

έφτασαν μέχρι τη Μ. Βρετανία, ενώ οι υπόλοιποι απεβίωσαν. Η θέση αυτή βέβαια 

δεν αίρει τη φτώχεια ως γεννεσιουγό αιτία της μετανάστευσης. Τονίζει απλώς το 

γεγονός ότι υπάρχουν κι άλλες αιτίες μετανάστευσης.9 Στο πλαίσιο της ίδιας θέσης,

8 Αντίθετα, οι Richmond & Verma (1978, σελ. 4) αναφέρουν ότι στο πλαίσιο των λειτουργικών (functional) 
θεωριών για τη μετανάστευση, η σχολή του Σικάγο διαπιστώνει ότι το μεταναστευτικό ρεύμα που κατευθύνεται 
από τις πιο Νότιες και τις αγροτικές περιοχές των ΗΠΑ προς τις βιομηχανικές πόλεις (π.χ. Σικάγο) αποτελείται 
από νέγρους και πρώην κατοίκους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι μετανάστες αυτοί ήταν φτωχοί, αγράμματοι 
ή στοιχειωδώς εγγράμματοι και εισήχθησαν στα χαμηλότερα οικονομικοκοινωνικά στρώματα των βιομηχανικών 
πόλεων
9 Π.χ. η Zavodny (1998, σελ. 2), αναφέρει ότι οι ενδείξεις από πλήθος ερευνών (π.χ. Dunlevy, 1995) εμφανίζουν 
ως καίριο παράγοντα μετανάστευσης σε μια συγκεκριμένη περιοχή την ύπαρξη ομοεθνών μεταναστών στη εν 
λόγω περιοχή. Ο Bartel (από Zavodny 1998, σελ. 3) καταλήγει ότι η πιθανότητα ενός ανθρώπου να 
μετεγκατασταθεί σε μια SMSA (Standard Metropolitan Statistical Area) συσχετίζεται θετικά με την αναλογία 
ομοεθνούς πληθυσμού προς το σύνολο του πληθυσμού στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς η διαμονή σε μια 
περιοχή με ομοεθνείς μειώνει την πιθανότητα περαιτέρω μετακίνησης (Kritz & Nogle, Neueman & Tienda, από 
Zavodny, 1998, σελ. 4). O Filler (από Zavodny, 1998, σελ. 3) διατείνεται ότι οι τοπικές συνθήκες εργασίας δεν 
επιδρούν στον τόπο διαμονής ενός αλλοδαπού, ενώ οι Kritz και Nogle ότι τα ποσοστά ανεργίας στη χώρας 
καταγωγής του αλλοδαπού δεν τον υποκινούν προς μετανάστευση. Και η ίδια η Zavodny (1998, σελ. 5-19) 
χωρίζοντας ένα δείγμα μεταναστών με βάση τις προτιμήσεις-κριτήριο μετανάστευσής τους (π.χ εύρεση εργασίας, 
αναζήτηση ασύλου, ένωση με την ήδη μεταναστεύουσα οικογένεια κτλ) υποστηρίζει ότι μόνον οι μετανάστες που 
μετακινούνται με γνώμονα την εύρεση εργασίας είναι αυτοί που ενδιαφέρονται για τις οικονομικές συνθήκες (π.χ.
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αν εξαιρεθούν συγκεκριμένες ιστορικές περιπτώσεις, συνάγουμε ότι δεν είναι η 

απόλυτη φτώχεια που εξωθεί σε μετανάστευση, αλλά το κατά πόσο ένας άνθρωπος 

υπάγει τον εαυτό του στην πολυπληθέστερη συνομοταξία ανθρώπων, δηλαδή τους 

φτωχούς. Συγκεκριμένα, ένας άνθρωπος αρχίζει να αυτοσυγκαταλέγεται στην 

κατηγορία των εν δυνάμει μεταναστών, όταν αρχίζει να χαρακτηρίζει τις συνθήκες 

υπό τις οποίες διαβιεί συγκρίνοντάς τις με αντίστοιχες άλλων περιοχών ανά τον 

κόσμο για τις οποίες έτυχε να πληροφορηθεί. Ως εκ τούτου, καίτοι η φτώχεια 

εμφανίζεται ως κύρια συνιστώσα της μετανάστευσης κατ’ ουσία η επιθυμία των 

ανθρώπων να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους, συγκρινόμενες με άλλες 

καλύτερες τους εξωθεί σε μετανάστευση, χωρίς να βρίσκονται απαραίτητα σε 

καθεστώς απόλυτης φτώχειας. Εδώ βέβαια, αξίζει να παραθέσουμε έρευνα της 

«Καθημερινής» που δημοσιεύθηκε στις 31/8/2003 και συνετέθη από 491 προσωπικές 

συνεντεύξεις αλλοδαπών ηλικίας 18 και άνω στην περιφέρεια Αττικής οι οποίοι 

κατάγονται από την Αλβανία (51,9% του δείγματος), τις χώρες της Ανατολικής και 

Κεντρικής Ευρώπης (22,2% του δείγματος), τις Ασιατικές χώρες (13,6% του 

δείγματος) και τις Αραβικές-Αφρικανικές χώρες (12,2% του δείγματος). Στην 

ερώτηση γιατί εγκατέλειψαν τη χώρα τους και ήρθαν στη δική μας το 38,4% 

απάντησε ότι ήταν πάμπτωχοι και το 21,4% ότι ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Αξίζει 

επίσης να σημειώσουμε ότι ο ερωτηθέντες είχαν υποβάλλει αίτηση παραμονής στη 

χώρα μας και συνεπώς εξαιρούνται από την έρευνα οι παράνομοι μετανάστες που ως 

επί το πλείστον διαβιούν σε χειρότερες συνθήκες. Αν η έρευνα είχε περιλάβει και 

τους παράνομους μετανάστες, πολλοί εκ των οποίων όταν ερωτήθηκαν αρνήθηκαν 

από φόβο να απαντήσουν, τα προαναφερθέντα ποσοστά μάλλον θα ήταν υψηλότερα.

Σύμφωνα με τον Jackson (1986, σελ. 24,25 από Μουσούρου 1991, 60-61), στη 

Μαρξιστική θεωρητική προσέγγιση του μεταναστευτικού φαινομένου, το φαινόμενο 

αυτό εντάσσεται στην όλη αντίληψη του διεθνούς οικονομικού συστήματος, της 

διαστρωμάτωσής του και της σχέσης κέντρου περιφέρειας που αυτό ενέχει. Στο 

πλαίσιο του συστήματος αυτού, η επιλογή για μετανάστευση φαντάζει εκούσια, 

όμως, ουσιαστικά προσδιορίζεται από τις συγκεκριμένες συνθήκες υπό το σχήμα 

κέντρου-περιφέρειας. Πρόκειται δηλαδή για «εκούσια» μετανάστευση καθορισμένη 

από το σύστημα έτσι, που αυτή να καθίσταται αναπόφευκτη.

ποσοστά ανεργίας, αποκλίσεις ωρομισθίων μεταξύ των χωρών προέλευσης και προορισμού). Πάντως, αν 
επικαλεστούμε έρευνα της «Καθημερινής»που αναλύουμε παρακάτω, η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών 
στη χώρα μας εγκατέλειψαν τις πατρίδες τους ακριβώς για να βρουν εργασία στη δική μας, ενώ το 59% ήταν 
άνεργοι στη χώρα τους. Τα στοιχεία αυτά μάλλον θέτουν σε αμφισβήτηση τα πιο πάνω θεωρητικά ευρήματα.
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Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, οι μετακινήσεις εργατικού δυναμικού στις 

σοσιαλιστικές χώρες δεν είναι απόρροια οικονομικών διαδικασιών αλλά πολιτικής 

(Μουσούρου 1991, σελ. 18): η αγορά δεν υφίσταται και άρα κανένα ρόλο δε μπορεί 

να διαδραματίσει στην κοινωνικοοικονομική οργάνωση και τα κοινωνικοοικονομικά 

φαινόμενα που συνδέονται με αυτήν. Τη θέση της αγοράς ως κύριου παράγοντα 

διαμόρφωσης της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας και της δυναμικής της έχει 

καταλάβει το κράτος, που υπόκειται στο κόμμα (Castells από Μουσούρου 1991, σελ. 

19). Επομένως, η μετανάστευση στο πλαίσιο του συστήματος αυτού δεν είναι ούτε 

οικονομική, ούτε εκούσια και εντάσσει τους μετακινούμενους σ' έναν τρόπο ζωής 

διάφορο από εκείνον των καπιταλιστικών βιομηχανικών κοινωνιών. Η διαφορά 

συνίσταται, εντέλει, στο διαφορετικό τρόπο παραγωγής στον οποίο αναφέρεται ο 

τρόπος ζωής. Έτσι, η μελέτη της σύγχρονης μετανάστευσης, έχει ως πλαίσιο 

αναφοράς εκείνο του καπιταλιστικού συστήματος.

Αξίζει να τονισθεί ότι το καίριο σημείο της μαρξιστικής προσέγγισης είναι ότι το 

μεταναστευτικό φαινόμενο είναι εγγενές του καπιταλιστικού συστήματος - όχι απλώς 

σύνδρομο, αλλά συνάρτησή του. Η ανάπτυξη του καπιταλιστικού συστήματος 

παραγωγής βασίζεται και στην κινητικότητα του πληθυσμού, στην κινητικότητα της 

εργατικής δύναμης. Ταυτόχρονα «με την ανάπτυξη του καπιταλιστικού τρόπου 

παραγωγής κάθε μισθωτός είναι πράγματι ένας εν δυνάμει μετανάστης» (Cordelius & 

Pascual 1982, σελ. 22 από Μουσούρου 1991, σελ. 61). Σύμφωνα άλλωστε με την 

Κασιμάτη (1984, σελ. 34-40) «το ξένο εργατικό δυναμικό αποτέλεσε βασικό 

συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής οικονομίας που δεν κάλυψε μόνο προσωρινά 

ανάγκες, αλλά αποτέλεσε μια διαρκή αναγκαιότητα, που σημαίνει ότι το οικονομικό 

σύστημα μπορεί να λειτουργήσει ομαλά μόνο με την παρουσία ξένων εργατών».

2.5. Η κατάτμηση της αγοράς εργασίας στις χώρες υποδοχής

Στο επίπεδο, τώρα, της αγοράς εργασίας της χώρας υποδοχής, η μαρξιστική 

προσέγγιση επισημαίνει την κατάτμηση της αγοράς αυτής σε κεντρική και 

περιφερειακή (Μουσούρου 1991, σελ. 61 και από Richmond & Verma 1978, σελ. 9 οι 

Gordon, 1971, 1972, Edwards 1971, 1972). Στην πρώτη, την κεντρική αγορά 

εργασίας, απασχολούνται οι γηγενείς (άνδρες) σε καλοπληρωμένες θέσεις του 

κρατικού τομέα και των μεγάλων επιχειρήσεων (και στην Ελλάδα, το κέντρο 

προσφέρει καλοπληρωμένες θέσεις σε ντόπιους και λίγους βέβαια εξειδικευμένους
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αλλοδαπούς εργαζόμενους οι οποίοι χειρίζονται νέες τεχνολογίες και προορίζονται να 

καταλάβουν θέσεις που, όπως θα δούμε, προβλέπονται από νόμο)10. Στη δεύτερη, την 

περιφερειακή αγορά, απασχολούνται οι αλλοδαποί σε κακοπληρωμένες θέσεις 

μικρών επιχειρήσεων, όπου οι συνθήκες απασχόλησης είναι κακές και οι προοπτικές 

εξέλιξης μηδαμινές και ανύπαρκτες. Όπως το θέτει ο Biffi (2003, σελ. 7), η 

διαδικασία αναδιάρθρωσης της βιομηχανικής παραγωγής στη Δ. Ευρώπη είχε 

χαμένους και κερδισμένους: Κερδισμένοι ήταν οι εξειδικευμένοι εργάτες και οι 

επαγγελματίες, ενώ χαμένοι αναδείχθηκαν οι ανειδίκευτοι ή ημι-ειδικευμένοι, οι 

τεχνίτες, οι έμποροι λιανικής και γενικά ομάδες εργατών που αποτελούνταν κυρίως 

από μετανάστες. Οι ομάδες μάλιστα αυτές είναι και οι πολυπληθέστερες, καθώς όπως 

επισημαίνει η Κασιμάτη (1984, σελ. 36-40), από το 1955 μέχρι σήμερα, η 

συντριπτική πλειοψηφία του ενεργού πληθυσμού των μεταναστών στις Ευρωπαϊκές 

χώρες είναι χαμηλόμισθοι τεχνίτες και εργάτες. Επίσης, από στοιχεία του ΟΑΕΔ 

(1999) προκύπτει, ότι η πλειοψηφία μεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα 

μας είναι ανειδίκευτοι και απασχολούνται κυρίως στον αγροτικό τομέα. Σχετικά με 

τις προοπτικές εξέλιξής τους, αυτές και όχι τόσο οι χαμηλές αμοιβές είναι που 

δημιουργούν τα κενά τα οποία καλούνται να καλύψουν οι αλλοδαποί, γιατί οι 

γηγενείς αποφεύγουν τις θέσεις της περιφερειακής αγοράς εργασίας. Κατά τους de 

Coulon και Piracha (2002, σελ. 4) τα οφέλη της μετανάστευσης στους ίδιους τους 

μετανάστες μεταφράζονται ως ευνοϊκότερες προοπτικές εργασιακής εξέλιξης, αφότου 

όμως επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Οι Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη (2001, σελ. 140), άλλωστε, παραπέμποντας σε 

μια εργασία των Βαίου και Χατζημιχάλη αναφέρουν ότι σημαντικός αριθμός 

αγροτεργατών καταφθάνει στους νομούς Πέλλας και Ημαθίας σε περιόδους έντασης 

της γεωργικής απασχόλησης. Ο λόγος για την εποχική εισροή εργατικού δυναμικού 

στην περιοχή είναι ότι η δενδροκομία (κυρίως ροδάκινα) που αναπτύχθηκε στην 

περιοχή από τη δεκαετία του ’60 είναι ιδιαίτερα εργατοβόρα και δε μπορεί να 

ικανοποιηθεί από ντόπιο εργατικό δυναμικό11. Ο βασικότερος όμως λόγος είναι η 

αναζήτηση φθηνού εργατικού δυναμικού. Έτσι, στην αρχή χρησιμοποιήθηκαν ως 

εργατεργάτες κυρίως οι μουσουλμάνοι της Θράκης, αυτοί στη συνέχεια (αρχές-μέσα 

δεκαετίας του ’80) αντικαταστάθηκαν από Πολωνούς και Βούλγαρους, οι οποίοι με

10 Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Θ. Πάγκαλου (2002), η Ελλάδα προτίθεται να χορηγήσει άδειες εργασίας 
σε Ινδούς επιστήμονες, γνώστες των νέων τεχνολογιών
11 Ο Λιανός (2003, σελ. 80) παρατηρεί και πέρα από την εποχική εργασία ότι γενικά η συμμετοχή των αλλοδαπών 
στο εργατικό δυναμικό παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη αστάθεια από απ’ ότι των Ελλήνων
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τη σειρά τους στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν (αρχές της δεκαετίας του ’90) από 

τους Αλβανούς.

Εκείνο το οποίο γενικότερα παρατηρείται σε επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας που 

απασχολούν μετανάστες είναι (Λαμπριανίδης & Λυμπεράκης 2001, σελ. 151) η 

καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας, η ακύρωση στην πράξη των συλλογικών 

συμβάσεων, η ανυπαρξία συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας (π.χ. οι μετανάστες έχουν 

παρατεταμένα ωράρια εργασίας, αποδοχές κάτω του ορίου της φτώχειας, 

πραγματοποιούν πολύ λίγα μεροκάματα), με αποτέλεσμα οι υπό κρίση επιχειρήσεις 

να λειτουργούν με χαμηλό κόστος παραγωγής, χρησιμοποιώντας φτηνή εργατική 

δύναμη.

Σχετικά με την κατάτμηση της αγοράς εργασίας στην ΕΕ, η Katselis (2003, σελ. 

41) επισημαίνει ότι οι ανισορροπίες στις εν λόγω αγορές εργασίας οφείλονται στη 

δομική τους ακαμψία η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την έλλειψη 

ενδοπεριφερειακής κινητικότητας η οποία υποδαυλίζεται από γλωσσικούς 

περιορισμούς και περιορισμούς που κατατείνουν να επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο 

σε ντόπιους που ασκούν συγκεκριμένα επαγγέλματα, από αναντιστοιχίες ανάμεσα 

στις υπάρχουσες ειδικεύσεις και σε αυτές που βρίσκονται σε μεγάλη ζήτηση, καθώς 

και από κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές διαφορές. Η κατάτμηση των αγορών 

εργασίας της ΕΕ σε συνδυασμό με τις οικονομικοκοινωνικές και πολιτιστικές 

διαφορές έχουν επιφέρει το διαχωρισμό των αγορών εργασίας σε δύο ξεχωριστά 

μεταναστευτικά (εργασιακά) καθεστώτα: αυτό των Βορείων (κεντρική αγορά 

εργασίας) και αυτό των Νοτίων χωρών της Ευρώπης (περιφερειακή αγορά εργασίας). 

Τα δύο αυτά καθεστώτα συμπυκνώνονται και στο πλαίσιο της ίδιας της χώρας 

υποδοχής με την ύπαρξη σ’ αυτές μιας κεντρικής και μια περιφερειακής αγοράς 

εργασίας, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του μετανάστη, την αποτελεσματικότητα 

της μεταναστευτικής πολιτικής, τη φυσιογνωμία κάθε αγοράς εργασίας και τα 

αναδιανεμητικά αποτελέσματα της μετανάστευσης.

2.6. Θεωρήσεις που πρόσκεινται στη μαρξιστική προσέγγιση

2.6.1. Οι επιπτώσεις του μεταναστευτικού φαινομένου στις χώρες αποστολής και

υποδοχής

Οι θεωρήσεις που πρόσκεινται στη μαρξιστική προσέγγιση (Μουσούρου 1991, 

σελ. 62) ασχολούνται με τις επιπτώσεις του μεταναστευτικού φαινομένου στις χώρες
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υποδοχής και προέλευσης και τις τοποθετούν στο πλαίσιο της εξάρτησης της 

περιφέρειας από το κέντρο. Περιγράφονται, λοιπόν, και αξιολογούνται στο πλαίσιο 

αυτό. Βασική επίπτωση είναι η διαιώνιση της ανισομέρειας της οικονομικής 

ανάπτυξης, η διαιώνιση της διάκρισης των οικονομιών σε εξαρτημένες και κυρίαρχες 

- άρα η διαιώνιση του συστήματος που βασίζεται στην εκμετάλλευση κάποιων από 

κάποιους άλλους. Συγκεκριμένα, την εξάρτηση των χωρών αποστολής από τις χώρες 

υποδοχής επισημαίνει και η Κασιμάτη (1984, σελ. 36-40), σύμφωνα με την οποία οι 

τελευταίες άλλοτε ευνοούν και άλλοτε περιορίζουν τη μετανάστευση από ορισμένες 

χώρες αποστολής, σύμφωνα με τις ανάγκες της παραγωγής, την οικονομική συγκυρία 

και τις σχέσεις με τις χώρες αποστολής. Ως συνάρτηση του διεθνούς καταμερισμού 

εργασίας, η μετανάστευση είναι ταυτόχρονα αποτέλεσμα του καταμερισμού αυτού 

και καίριος παράγοντας αναπαραγωγής του. Υπάρχει εδώ ένας φαύλος κύκλος που 

απεικονίζει το φαύλο κύκλο του ίδιου συστήματος και των αδιεξόδων του και που δεν 

μπορεί να σπάσει παρά με την κατάλυση του συστήματος, με την κατάργηση του 

καπιταλισμού.

Για το ίδιο θέμα ο Chiswick (2000, σελ. 6,7) αναφέρει ότι υπάρχουν 

αλληλεπιδρώντες πολιτικοί και οικονομικοί λόγοι για τους οποίους οι χώρες έλκουν ή 

περιορίζουν (ως επί το πλείστον) τη μεταναστευτική κίνηση.

Από πολιτική σκοπιά, η εισδοχή μεταναστών από μια χώρα επηρεάζει τους 

πολιτικούς συσχετισμούς των δυνάμεων, καθώς υπεραπλουστεύοντας, τα εισαγόμενα 

αγαθά δεν ψηφίζουν όμως οι «εισαγόμενοι» άνθρωποι ψηφίζουν ή τουλάχιστον 

δύνανται να ασκήσουν πολιτική επιρροή.

Από οικονομική σκοπιά, οι μετανάστες απορροφούν δυναμικότητα από την 

οικονομία, χωρίς να εξακριβώνονται οι εξωτερικότητες (εξωτερικά οφέλη- 

extemalities) που προσφέρουν. Π.χ., η παραμονή μεταναστών μπορεί να προκαλέσει 

κόστος στους υπηκόους μιας χώρας. Τέτοιο κόστος είναι επί παραδείγματι η 

συμφόρηση στους δρόμους, η μόλυνση του περιβάλλοντος στους τόπους διαμονής 

τους, η αύξηση του οριακού κόστους του κοινωνικού κεφαλαίου που απαιτείται για 

να ικανοποιήσει έναν αυξημένο, από την είσοδο των μεταναστών, πληθυσμό. 

Οικονομικό, επίσης, κόστος προκύπτει αν για παράδειγμα μια υποομάδα των 

μεταναστών απολαμβάνει μεταβιβάσεις εισοδήματος12 που αυξάνουν το συνολικό 

τους εισόδημα (μεταβιβάσεις + αμοιβή εργασίας) πάνω από τα όρια της

12 Με τον όρο μεταβιβάσεις εισοδήματος εννοούμε την κοινωνική ασφάλιση, την εκπαίδευση, την περίθαλψη κτλ.
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παραγωγικότητάς τους.13 Τέτοιες δαπάνες μπορεί να υπερβαίνουν τα οφέλη που 

προέρχονται από την αύξηση του εργατικού δυναμικού και την επέκταση των 

παραγωγικών ικανοτήτων της οικονομίας λόγω της μεταναστευτικής εργατικής 

δύναμης.

Για τους λόγους που υποκινούν τις χώρες υποδοχής να έλκουν μετανάστες, ο 

Borjas (1994, σελ. 1693) διατείνεται ότι η βιβλιογραφία δεν παρέχει ακόμη 

συστηματική ανάλυση για τους παράγοντες που προσδιορίζουν τη συνάρτηση 

ζήτησης μεταναστών στις χώρες υποδοχής. Πάντως, η χορήγηση αδειών παραμονής 

συναρτάται των πολιτικών και οικονομικών οφελών που επιδιώκουν να επιτύχουν 

από τη μετανάστευση οι χώρες υποδοχής. Π.χ., τα επιδιωκόμενα οφέλη από τη 

μετανάστευση θα εξαρτηθούν από τη συνεισφορά μεταναστών εργατών σε 

συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους και επαγγέλματα, από την επίδραση της 

αλλοδαπής εργασίας στα ποσοστά απασχόλησης των ντόπιων εργατών και από την 

κοινωνική δομή της οικοδέσποινας χώρας.

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε ότι κατά τεκμήριο οι αναπτυγμένες 

χώρες αποδοχής απωθούν τους μετανάστες υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές ελέγχου 

της μεταναστευτικής ροής με τις οποίες εξετάζονται ενδελεχώς η εθνικότητα του 

μετανάστη, η ειδίκευσή του, οι τυχών οικογενειακοί δεσμοί με τους ήδη διαμένοντες 

μετανάστες κτλ (Borjas 1994, σελ. 1692).

Αλλες επιπτώσεις που επισημαίνονται είναι οι εξής (Jackson 1986, σελ. 79-80 από 

Μουσούρου 1991, σελ. 62-63):

α) η μειωμένη διαπραγματευτική ισχύς της εργατικής τάξης, λόγω της ύπαρξης του 

εφεδρικού βιομηχανικού στρατού, με αποτέλεσμα τη συγκράτηση της αμοιβής της 

εργασίας, σε επίπεδα χαμηλότερα εκείνων που θα επέτρεπε (ή και θα επέβαλε) η 

ανάπτυξη. Την κατάσταση αυτή, τουλάχιστον στην Ελλάδα, επιτείνει και ο 

πρόσφατος νόμος για τους αλλοδαπούς (Ν. 2910/2001 - ΦΕΚ 91/Α/2.5.2001), ο 

οποίος, όπως διαβάζουμε στην ηλεκτρονική σελίδα της Ελευθεροτυπίας 

(iospress,2001), στόχευε να νομιμοποιήσει μέρος μόνο του ξένου εργατικού 

δυναμικού που βρισκόταν τότε στη χώρα. Πέραν των άλλων τρωτών σημείων του 

νόμου, η επιλεκτική αυτή νομιμοποίηση έχει πολλές πολλαπλασιαστικές και σε 

πολλά επίπεδα επιπτώσεις. Μια εξ αυτών είναι ότι ντόπιοι και νόμιμοι αλλοδαποί

13 Ένα τέτοιο κόστος βέβαια είναι για την πλειοψηφία των χωρών υποδοχής ανύπαρκτο, αν αναλογιστούμε, (βλ. 
Λαμπριανίδη & Λυμπεράκη, 2001 παραπάνω για τις επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας) τις αμοιβές, τις 
ασφαλιστικές παροχές και τις εν γένει συνθήκες εργασίας των ανειδίκευτων μεταναστών που αποτελούν, άλλωστε 
και την πλειοψηφία των μεταναστών.
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εργάτες έρχονται αντιμέτωποι στην αγορά εργασίας με τους μη νόμιμους μετανάστες, 

οι οποίοι, ως παράνομοι και ανασφάλιστοι είναι οι πιο εκτεθειμένοι σε κινδύνους 

εργασιακής εκμετάλλευσης μα και άλλων ειδών (κίνδυνος απελάσεων) και δέχονται 

να εργαστούν σε περιστασιακές απασχολήσεις με τους χαμηλότερους μισθούς, 

γεγονός που ρίχνει το γενικό επίπεδο της αμοιβής εργασίας και διαρρηγνύει την σε 

όποιο βαθμό υφιστάμενη ενότητα της εργατικής τάξης.

β) Η βελτίωση της ποιότητας της εργατικής δύναμης στη χώρα υποδοχής, λόγω της 

επιλεκτικότητας που χαρακτηρίζει τους μηχανισμούς εξασφάλισης αλλοδαπού 

εργατικού δυναμικού14. Η επιλεκτικότητα αυτή σημαίνει ότι η χώρα υποδοχής εισάγει 

έναν πληθυσμό που είναι όχι μόνον νέος και ικανός προς εργασία, αλλά και ελεγμένα 

υγιής και ευφυής. Οι Fertig & Schmidt (2002, σελ. 1) ανακεφαλαιώνουν τη 

διαπίστωση πολλών ερευνητών (π.χ. Zimmerman, Regets), σύμφωνα με την οποία 

κύρια επιδίωξη της μεταναστευτικής πολιτικής των πλούσιων χωρών υποδοχής είναι 

να στελεχώσουν την αγορά εργασίας με καταρτισμένους μετανάστες, ενώ από τη 

διαπίστωση αυτή εκπορεύεται η ολοένα και με μεγαλύτερη απήχηση θέση, πως οι 

βιομηχανοποιημένες χώρες εμπλέκονται σε έναν σταθερά διογκούμενο ανταγωνισμό 

για την εισδοχή υψηλά καταρτισμένων μεταναστών. Η θέση αυτή ερμηνεύει 

ευκρινώς, τόσο την επιλεκτικότητα που χαρακτηρίζει τη μεταναστευτική πολιτική 

των αναπτυγμένων χωρών, όσο και την κατοχυρωμένα ευνοϊκή μεταχείριση των 

ειδικευμένων αλλοδαπών.

Η άλλη όψη του νομίσματος είναι, βέβαια, ότι η χώρα αποστολής δε χάνει απλώς 

εργατική δύναμη, αλλά χάνει τους ικανότερους από τους νέους εργαζόμενούς της, 

θέση που προσυπογράφουν και ο Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη (2001) για τους 

Αλβανούς που μετανάστευσαν στη χώρα μας. Άλλωστε, σύμφωνα με στοιχεία του 

ΟΑΕΔ το 1999 (από Ιωακείμογλου, 1999) από τις 352.632 αιτήσεις που 

υποβλήθηκαν για τη χορήγηση άδειας παραμονής στην Ελλάδα, η συντριπτική 

πλειοψηφία ανήκει στις παραγωγικές ηλικίες με επικρατέστερη την ηλικιακή ομάδα 

30-34 ετών στην οποία κατατάσσεται το 38% του συνόλου. Σύμφωνα με πιο 

πρόσφατα στοιχεία (Πιν. 2) δεικνύεται ότι το 52% των μεταναστών είναι πρόσωπα 

κάτω των 30 ετών, ενώ το 39% είναι μεταξύ 30 και 45 ετών. Υπάρχει ένα σημαντικό

14 Σύμφωνα με το μεταναστευτικό νόμο του 2001 από το εργασιακό καθεστώς που περιβάλλει τη μεγάλη μάζα 
των ανειδίκευτων εργατών εξαιρούνται, οι καλλιτέχνες και οι αθλητές, οι επενδυτές, τα στελέχη επιχειρήσεων, τα 
μέλη διοικητικών συμβουλίων εταιρειών με αποδεδειγμένη χρησιμότητα στην εθνική μας οικονομία, ενώ 
απολαμβάνουν δικαίωμα νομιμοποίησης από τον υπουργό εσωτερικών οι αλλοδαποί επιστήμονες, οι οποίοι έχουν 
ιδιαιτέρως διακριθεί στην έρευνα και την επιστήμη καθώς και αλλοδαποί επιστήμονες των νέων τεχνολογιών και 
ιδίως της πληροφορικής (iospress, 2001).
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ποσοστό 9,1% (6,8 % για τους άνδρες και 16% για τις γυναίκες) που αντιπροσωπεύει 

αλλοδαπούς ηλικίας άνω των 44 ετών και για τα οποία το χρονικό διάστημα 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας και προσαρμογής είναι μάλλον περιορισμένο.

(Πιν. 2) Αριθμός μεταναστών στην Ελλάδα κατά ηλικία και φύλο

Ηλικία Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

15-19 23.573 20.051 3.299

20-24 79.738 62.959 15.367

25-29 85.091 65.075 18.284

30-44 142.821 98.967 40.733

45-64 32.921 17.653 14.566

65 και άνω 528 314 193

Σύνολο 364.852 265.019 92.442

Πηγή: Καβουνίδης 2002 από Λιανό 2003, σελ. 26-27

γ) η χώρα υποδοχής επωφελείται τόσο από την εργατική δύναμη που εισάγει, όσο και 

από τους «εγκεφάλους» που μεταναστεύουν σ' αυτήν (π.χ. ΗΠΑ), 

δ) η εργατική τάξη αδυνατεί να συνειδητοποιήσει και άρα να προωθήσει τα κοινά 

συμφέροντα των ντόπιων και ξένων εργατών που την αποτελούν. Η κατάτμηση αυτή 

της εργατικής τάξης, σε συνδυασμό με τη μείωση της διαπραγματευτικής της ισχύος, 

οδηγεί στην εξασθένισή της. Σύμφωνα με τον Taran (2002, σελ. 26) το ICFTU 

(International Confederation of Free Trade Unions) υπογραμμίζει ότι, συχνά, είναι 

εξαιρετικά δύσκολή η οργάνωση των μεταναστών (και κυρίως των παρανόμων λόγω 

του φόβου της απέλασης) σε συνδικάτα ή οργανισμούς με στόχο την προάσπιση των 

συμφερόντων τους.

2.6.2. Η προσαρμογή των μεταναστών στις χώρες υποδοχής

2.6.2. α. Η σχέση μισθών γηγενών και αλλοδαπών εργατών

Η προσαρμογή των μεταναστών στις χώρες όπου εγκαθίστανται αποτελεί κύριο 

ερευνητικό πεδίο για τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία της μετανάστευσης. Το πεδίο 

αυτό κλείνει μέσα του πολλά επιμέρους ζητήματα, όπως οι σχέσεις των μισθών 

μεταξύ των ντόπιων και των ξένων εργατών, η ανεργία που αντιμετωπίζουν οι 

μετανάστες, η κοινωνικοοικονομική θέση των μεταναστών στις χώρες υποδοχής και
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η συμβολή τους στην κοινωνική πρόνοια. Η μαρξιστική προσέγγιση ασχολείται με 

αυτά τα ζητήματα, όχι όμως υπό τον τίτλο «προσαρμογή των μεταναστών».

Ξεκινώντας λοιπόν από τις α) και δ) διαπιστώσεις του Jackson (βλ. προηγούμενη 

παράγραφο από Μουσούρου 1991, σελ. 63), είναι διάχυτος ο ισχυρισμός τόσο από 

εργατικά συνδικάτα, όσο και από εργαζόμενους που νοιώθουν ότι πλήττονται από την 

είσοδο ξένων εργατών, ότι «οι μετανάστες μας τρώνε τους μισθούς». Όπως γράφει ο 

Νικολινάκος (1973, σελ. 109), είναι εσφαλμένη η άποψη ότι με την είσοδο ξένων 

εργατών, οι πραγματικοί μισθοί δεν αυξάνουν τόσο, όσο θα αυξάνονταν χωρίς αυτούς 

(θέση, που βέβαια, διασπάει την εργατική τάξη): Οι επιχειρηματίες επιδιώκουν κατά 

τη διαδικασία της καπιταλιστικής συσσώρευσης να αυξήσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερο τα κέρδη τους. Στην προσπάθεια αυτή αντιδρούν οι μισθωτοί. Από τη 

διαμάχη ηττημένη εξέρχεται η εργατική τάξη, διότι η μεγιστοποίηση των κερδών 

είναι το μείζον μέλημα των επιχειρηματιών και το κύριο κίνητρο ανάληψης 

επενδύσεων. Συνεπώς, μια αύξηση των ονομαστικών μισθών, πέραν του ορίου στο 

οποίο δύνανται να αντεπεξέλθουν οι επιχειρηματίες είναι μακροπρόθεσμα αδύνατη, 

αν επιθυμούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Η εν λόγω αύξηση θα 

μετακυλισθεί στις τιμές, οι τιμές θα ανέλθουν ρίχνοντας τους πραγματικούς μισθούς 

στο επίπεδο που είναι αναγκαίο για μια συνάρτηση κατανάλωσης, που προωθεί την 

επενδυτική δραστηριότητα. Μια απεριόριστη αύξηση των μισθών θα συγκρούονταν 

με τον οικονομικό μηχανισμό του καπιταλιστικού συστήματος, διότι έτσι θα 

ξεκινούσε αλυσιδωτή αντίδραση. Τα μειωμένα κέρδη θα παρέσερναν σε μείωση και 

τις επενδύσεις με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση των 

πραγματικών μισθών. Τελικά, τα ποσοστά των κερδών είναι αυτά που περιορίζουν 

την αύξηση των μισθών πάνω από ένα επίπεδο.

Η σύγχρονη έρευνα για τη μετανάστευση περιέχει διισταμένες απόψεις εν σχέσει 

με τον τρόπο και το βαθμό επίδρασης της αλλοδαπής εργασίας στο μισθό των 

γηγενών εργαζομένων. Θεωρεί (Zavodny & Orrenius 2003, σελ. 4,5) την 

υποκατάσταση αλλοδαπών και ντόπιων εργατών στην αγορά εργασίας ως το κρίσιμο 

σημείο επί του οποίου τίθεται η σχέση μισθών ντόπιων και ξένων. Αν κρατήσουμε το 

κεφάλαιο σταθερό και υποθέσουμε15 σταθερές αποδόσεις κλίμακας για την 

τεχνολογία παραγωγής, μια αύξηση στην προσφορά εργασίας από την είσοδο 

αλλοδαπών θα επιφέρει μείωση στους μισθούς των γηγενών εργαζομένων, εφόσον η

15 Οι υποθέσεις αυτές μπορούν να τροποποιηθούν για να εγκολπώσουν ενδεχόμενες αλλαγές στις σχετικές τιμές 
των αγαθών, καθώς και αλλαγές στη σχέση υποκατάστασης κεφαλαίου με την εργασία
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εργασία των ντόπιων δύναται να υποκατασταθεί απ’ αυτήν των αλλοδαπών 

(υποκατάσταση ντόπιων και ξένων). Το μέγεθος της μείωσης επηρεάζεται από το 

βαθμό υποκατάστασης αλλοδαπών και γηγενών εργατών και από το ύψος της 

μεταναστευτικής ροής. Αν αντιθέτως η εργασία των ντόπιων λογίζεται ως 

συμπληρωματική αυτής των μεταναστών, τότε το μεταναστευτικό ρεύμα και η 

συνακόλουθη άνοδος της προσφοράς εργασίας θα επιφέρει άνοδο και στο μισθό των 

ντόπιων.

Ο βαθμός υποκατάστασης ντόπιων και αλλοδαπών διαφοροποιείται ανάλογα με 

την ειδίκευση και την ικανότητα των εργαζομένων. Π.χ. η υποκατάσταση είναι 

ευκολότερη στους κλάδους που απασχολούνται ανειδίκευτοι εργάτες, διότι οι εργάτες 

είναι αντιμεταχωρίσιμοι και οι δαπάνες εκπαίδευσης είναι σαφώς μικρότερες από τις 

δαπάνες εκπαίδευσης των ειδικευμένων εργατών. Στις εξειδικευμένες εργασίες 

(Friedberg, Dullep and Reggets από Zavodny & Orrenius 2003, σελ. 5 και Boijas 

1989, σελ. 472) η ανάγκη καλής χρήσης της γλώσσας μα και η ετερότητα στη δομή 

και τη λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων μέσα στα οποία καταρτίστηκαν 

αλλοεθνείς και ντόπιοι προσκόπτουν την υποκατάσταση μεταξύ τους, γι’ αυτό και 

είναι δύσκολη η χρήση και η μετάβαση της γνώσης των ειδικευμένων μεταναστών 

από την πατρίδα τους στη χώρα υποδοχής σε σύγκριση με τη μετάβαση των 

προσόντων που διαθέτουν οι λιγότερο ειδικευμένοι μετανάστες. Με άλλα λόγια, 

διαφορετικά και κατά τεκμήριο λιγότερα είναι τα οφέλη που καρπούται ο 

ειδικευμένος και εργασιακά έμπειρος μετανάστης στη χώρα υποδοχής, διότι ως 

άνθρωπος και εργαζόμενος ανδρώθηκε σε ένα έτερο κοινωνικοοικονομικό 

περιβάλλον από αυτό στο οποίο καλείται ως μετανάστης να προσφέρει τις υπηρεσίες 

του. Δεν υπάρχει, δηλαδή, συναρμογή, συνταίριασμα και συνέχεια εκπαίδευσης και 

εργασιακής απασχόλησης. Η σταδιακή βέβαια προσχώρηση των μεταναστών στην 

αγορά εργασίας και η εξοικείωσή τους με το οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον τους 

παρέχει δυνατότητα περαιτέρω κατάρτισης, εκμάθησης της γλώσσας με αποτέλεσμα 

να αρχίσουν να ανταγωνίζονται τους ντόπιους εργάτες, να τους υποκαθιστούν 

ρίχνοντας έτσι και στους κλάδους υψηλής ειδίκευσης το επίπεδο αμοιβής της 

εργασίας.

Επίσης, οι αλλαγές στο μέγεθος του κεφαλαίου (υπό την έννοια της αύξησής του 

από τις αποταμιεύσεις των αλλοδαπών με την πρώτη είσοδό τους στη χώρα υποδοχής, 

αλλά και υπό την έννοια της ανάπτυξης του εθνικού κεφαλαίου απ' την αλλοδαπή 

εργασία), (Zavodny & Orrenius 2003, σελ. 5,6) επηρεάζουν τη σχέση επίδρασης της
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μετανάστευσης στους μισθούς. Αν η μετανάστευση αυξάνει το απόθεμα κεφαλαίου, ο 

μισθοί των ντόπιων ενδέχεται να αυξηθούν εφόσον το κεφάλαιο και η εργασία, και δη 

η ειδικευμένη, είναι συμπληρωματικά μεγέθη. Αντίθετα, η ανειδίκευτη εργασία είναι 

συνήθως (Hamermesh 1993, από Zavodny & Orrenius 2003, σελ. 6) υποκατάστατο 

μέγεθος του κεφαλαίου.

Επιπρόσθετα, η ελαστικότητα της προσφοράς εργασίας ως προς τους μισθούς 

επηρεάζει τη σχέση μετανάστευσης και μισθών. Οι ντόπιοι και οι υπάρχοντες 

μετανάστες δύνανται να αντιδράσουν σε μια μεταβολή των μισθών που θα προκληθεί 

από νεοεισερχόμενους μετανάστες, είτε μετακινούμενοι σε μια άλλη περιοχή, είτε 

μεταβάλλοντας τα επίπεδα ειδίκευσής τους. Μακροπρόθεσμα πάντως, ενδογενείς 

μεταβολές στην προσφορά εργασίας περιορίζουν τα αρνητικά αποτελέσματα της 

μετανάστευσης στους μισθούς.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, μια σειρά εργασιών (Altonji & Card, Butcher & 

Card, La Londe & Topel και Schoeni από Zavodny & Orrenius 2003, σελ. 1) 

συνάγουν ότι η μετανάστευση έχει μικρή ως και αμελητέα επίδραση στους μισθούς 

των γηγενών. Επίσης η εργασία των Zavodny & Orrenius (2003, σελ. 7-19) 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αύξηση του αριθμού των μεταναστών μειώνει τη 

μέση αμοιβή της ανειδίκευτης εργασίας (π.χ. χειρώνακτες), αλλά δεν επιδρά 

σημαντικά στην αμοιβή της ειδικευμένης εργασίας. Επίσης, η υποκατάσταση των 

γηγενών εργατών από τους ήδη υπάρχοντες μετανάστες, οι οποίοι έχουν εξοικειωθεί 

ως ένα βαθμό με το εργασιακό καθεστώς της χώρας υποδοχής είναι μεγαλύτερη από 

την υποκατάσταση ντόπιων και νεοεισερχομένων μεταναστών και άρα οι παλαιοί 

μετανάστες είναι αυτοί που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους μισθούς των ντόπιων 

εργατών.

Μια ανάλυση, επίσης, του INED (Εθνικό Ινστιτούτο Δημογραφικών Μελετών) 

που ανέλυσε τις επιπτώσεις της μετανάστευσης στη Γαλλία έδειξε, ότι η 

υποκατάσταση αυτοχθόνων εργαζομένων από μετανάστες είναι περιορισμένη και ότι 

οι μισθοί των μεν δεν επηρεάζονται σημαντικά από τους μισθούς των δε. Αντίθετα, οι 

μισθοί των παλαιών μεταναστών επηρεάζονται σημαντικά από τους μισθούς των νέο- 

εισερχόμενων μεταναστών (Ιωακείμογλου 2000, σελ. 3).

Όπως, άλλωστε αναφέρουν οι Scheve & Slaughter (1999, σελ. 1), διαφορετικά 

μοντέλα μετανάστευσης σχηματίζουν διαφορετικές προβλέψεις για την επίδραση της 

μετανάστευσης στους μισθούς. Έτσι π.χ. το μοντέλο διεθνούς εμπορίου των Heckser- 

Ohlin συνάγει ότι η εργασία των μεταναστών σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει
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επίδραση στους μισθούς των γηγενών. Η factor-proportions analysis (η οποία κατά 

τους Zavodny -Orrenius 2003, σελ. 2 είναι ευαίσθητη σε αλλαγές των υποθέσεων 

στις οποίες στηρίζεται) προβλέπει ότι οι μετανάστες επηρεάζουν τα επίπεδα της 

αμοιβής των αντίστοιχης ειδίκευσης γηγενών εργατών. Η area-analysis προβλέπει ότι 

οι μετανάστες επιδρούν στο μισθό των παρόμοιας ειδίκευσης ντόπιων εργατών, μόνο 

όμως στις περιοχές της περιφέρειας όπου και εγκαθίστανται οι μετανάστες.

Ο Borjas (1994, σελ. 1696-1697) υποθέτει ότι, η αγορά εργασίας είναι μια 

κλειστή οικονομία στην οποία μια ανταγωνιστική βιομηχανία χρησιμοποιεί μια 

γραμμική ομογενή συνάρτηση παραγωγής για να παράγει ορισμένες μονάδες ενός 

αγαθού. Αν επιπρόσθετα υποτεθεί ότι ο λόγος των ανειδίκευτων μεταναστών στο 

σύνολο των μεταναστών (έστω β) ισούται με το λόγο των ειδικευμένων μεταναστών 

στο ίδιο σύνολο (έστω γ), συμπεραίνουμε από την ομογενή συνάρτηση παραγωγής 

ότι ο μισθός, τόσο της ειδικευμένης όσο και της ανειδίκευτης εργασίας των γηγενών 

εργατών δεν επηρεάζεται από τους μισθούς των μεταναστών. Αν τώρα θεωρήσουμε 

ότι β>γ τότε η μετανάστευση αυξάνει το μισθό της ειδικευμένης και μειώνει το μισθό 

της ανειδίκευτης εργασίας των γηγενών. Καταλήγει δε, ότι τα στατιστικά στοιχεία 

δείχνουν ότι η ισχνή επίδραση της αμοιβής των μεταναστών στις αμοιβές των 

ντόπιων διαπιστώνεται (τουλάχιστον για τις ΗΠΑ) σε όλους τους τύπους ντόπιων 

εργατών, νέγρων εργατών, ειδικευμένων και ανειδίκευτων, ανδρών και γυναικών. Ο 

ίδιος ερευνητής εισάγει το 2003 μια νέα μέθοδο για τον προσδιορισμό της επίδρασης 

της μετανάστευσης στην αγορά εργασίας, υπό την κεντρική υπόθεση ότι οι ανάλογης 

βαθμίδας εκπαίδευσης (ντόπιοι και ξένοι) εργάτες με διαφορετικά, όμως επίπεδα 

εμπειρίας δεν αποτελούν τέλεια υποκατάστατα. Η κατακλείδα του άρθρου του είναι 

ότι, σε αντίθεση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τα στοιχεία που παρατίθενται και 

επεξεργάζονται με την εν λόγω νέα μεθοδολογία δείχνουν ότι η μετανάστευση 

μειώνει το μισθό και την προσφορά εργασίας των ντόπιων εργατών.

Αν αναλογιστούμε τα παραπάνω καθώς και την προηγούμενη αναφορά μας στη 

διάσπαση της εργατικής τάξης, οι Scheve & Slaughter (1999, σελ. 2,3) επισημαίνουν 

ότι η στάση των γηγενών έναντι της εισόδου και της παραμονής μεταναστών στη 

χώρα τους εξαρτάται από οικονομικούς και μη οικονομικούς παράγοντες. Στους 

τελευταίους συγκαταλέγονται τα πιστεύω, οι πολιτισμικές καταβολές των γηγενών, 

καθώς και η άποψη τους για την ενδεχόμενη πολιτισμική αλλοίωση που θα 

προκαλέσει η μαζική είσοδος μεταναστών. Οι οικονομικοί παράγοντες αφορούν τη 

σύγκριση κόστους-οφέλους από τη μετανάστευση, την οικονομική της επίδραση στο
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δημόσιο τομέα και την επιρροή της στην εγχώρια αγορά εργασίας. Τα ευρήματα της 

εργασίας των συγγραφέων αυτών δείχνουν ότι οι ανειδίκευτοι εργάτες εναντιώνονται 

στην είσοδο και την παραμονή μεταναστών σε σχέση με τους ειδικευμένους, ίσως 

γιατί οι ανειδίκευτοι νιώθουν να πλήττονται περισσότερο.

2.6.2.β. Η κοινωνικοοικονομική θέση των μεταναστών στις χώρες υποδοχής

Σύμφωνα με τη Μουσούρου (1991, σελ. 63), οι περισσότερες σύγχρονες εργασίες 

που εκφράζουν τη μαρξιστική προσέγγιση έχουν σαν αντικείμενο τη μετανάστευση 

προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και αναλύουν τα χαρακτηριστικά της χαμηλής 

κοινωνικοοικονομικής θέσης των μεταναστών, όπως και τους μηχανισμούς μέσα από 

τους οποίους το σύστημα εξασφαλίζει τη διατήρησή τους στη θέση αυτή. Μια εξ 

αυτών είναι η εργασία των Κασλς & Κόζακ το 1984 (από Μουσούρου 1991, σελ. 63) 

που βασίζεται στα δεδομένα της μεταπολεμικής μετανάστευσης προς τέσσερις από 

τις κύριες μεταναστευτικές χώρες της Δ. Ευρώπης: Γαλλία, Ομοσπονδιακή Γερμανία 

Ελβετία και Μεγάλη Βρετανία. Η κατώτερη εργασιακή θέση των μεταναστών στις 

χώρες αυτές, σύμφωνα με τους μελετητές συνοψίζεται μέσω τριών φαινομένων τα 

οποία είναι: (α) η συγκέντρωσή τους σε κλάδους (βιομηχανικής κυρίως) 

απασχόλησης που είτε αμείβονται το λιγότερο, είτε έχουν χειρότερες συνθήκες16. Ο 

Biffl (2003, σελ. 7) επιρρώνει γράφοντας ότι οι μετανάστες εργάτες στη Δ. Ευρώπη 

συγκεντρώνονται σε βιομηχανίες με χαμηλό δείκτη κεφαλαίου προς εργασία και 

χαμηλό ως και μέσο επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης της παραγωγικής τους 

διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα (Katselis 2003, σελ. 42) στις αναπτυγμένες 

βιομηχανικά χώρες που είναι και εκ παραδόσεως χώρες υποδοχής (π.χ. Αυστρία, 

Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία και Σουηδία) οι ειδικευμένοι εργάτες που 

διαθέτουν μικρής διάρκειας visa απασχολούνται στους κλάδους κατασκευών και 

μεταλλευμάτων ή σε κλάδους που γνωρίζουν ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές (π.χ. 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών). Ταυτόχρονα οι ανειδίκευτοι εργάτες, νόμιμοι 

και παράνομοι, απασχολούνται σε κλάδους της χαμηλότερης οικονομικοκοινωνικής 

βαθμίδας.

16 Είναι χαρακτηριστικό ότι στα θεωρητικά υποδείγματα διαχρονικά (Lewis, 1954, Johnson, 1980, Greenwood & 
McDowell, 1986, από Λιανό 2003, σελ. 78) αναφέρεται ότι, η προσφορά εργασίας των μεταναστών είναι απείρως 
ελαστική, ενώ ο μισθός εισόδου στην αγορά εργασίας (reservation wage) είναι μικρότερος απ’ ότι των εγχώριων 
εργατών. Μάλιστα στη μαρξιστική βιβλιογραφία (π.χ. Sweezy, 1942 από Λιανό 2003, σελ. 78) η υπόθεση της 
απείρως ελαστικής προσφοράς εργασίας του αγροτικού κυρίως εργατικού δυναμικού που ενισχύει τον εφεδρικό 
στρατό είναι συνηθισμένη
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Στη Νότια Ευρώπη η ξένη εργασία συγκεντρώνεται στον αγροτικό τομέα, στον 

κλάδο της οικοδομής, στο χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο, καθώς και στον τομέα 

των οικιακών υπηρεσιών, αν και η ανεργία που πλήττει τη γυναικεία μεταναστευτική 

εργασία είναι ιδιαιτέρως υψηλή (κυρίως στην Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα). 

Ανεξάρτητα από τον τομέα απασχόλησης οι αλλοδαποί εργάτες του Νότου 

καλύπτουν εποχικές, περιστασιακές και άτυπης μορφής εργασίες.

Η κατάσταση αυτή δε διαφέρει δραματικά από τα συμβαίνοντα στη χώρα μας σε 

σχέση με την εργασία των μεταναστών καθώς σύμφωνα με την προαναφερθείσα 

έκθεση του Ο.Α.Ε.Δ. (1999), το 23% του συνόλου των μεταναστών, που υπέβαλλαν 

αίτηση για τη χορήγηση αδείας παραμονής (οι οποίοι σαφώς δεν αποτελούν το 

σύνολο των μεταναστών στη χώρα μας) είναι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες ή 

μικροεπαγγελματίες. Ως ειδικευμένοι τεχνίτες δήλωσαν ότι εργάζονται το 7%, ενώ ως 

ειδικευμένοι αλιείς, γεωργοί και κτηνοτρόφοι, δήλωσε ότι εργάζεται το 4%. Η 

πλειοψηφία των μεταναστών συγκεντρώνεται σε ένα μικρό φάσμα επαγγελμάτων, τα 

οποία, ως επί το πλείστον ασκούνται στην παραοικονομία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται 

για τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης. Επίσης, το 58% του συνόλου, δηλαδή 

204.562 αλλοδαποί, απέφυγαν να δηλώσουν επάγγελμα, γεγονός το οποίο εξηγείται, 

κατά πάσα πιθανότητα, από τον διαφόρων ειδών πρόσκαιρο και άτυπο χαρακτήρα 

απασχόλησης. Απόρροια της συγκέντρωσης των μεταναστών σε τέτοιους κλάδους 

απασχόλησης, συνιστά και η υπο- εκπροσώπηση των μεταναστών σε κλάδους με 

καλύτερες αμοιβές, συνθήκες και προοπτικές απασχόλησης. Όμοια στοιχεία, με 

μικρές αποκλίσεις βλέπουμε στον Πίνακα 3 (Πιν. 3) από το Εθνικό Παρατηρητήριο 

Απασχόλησης (από Λιανό 2003, σελ. 33).
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Πιν. 3 Μετανάστες κατά δηλωθέν επάγγελμα , 1998

Επάγγελμα Σύνολο % Άνδρες % Γυναίκες %

Ανειδίκευτοι
Χειρώνακτες

82.154 55,8 65.911 58,3 14.590 47,3

Ειδικευμένοι γεωργοί,
κτηνοτρόφοι, αλιείς,
δασοκόμοι

14.603 9,9 13.088 11,6 1.318 4,3

Ειδικευμένοι Τεχνίτες 24,385 16,6 21.750 19,2 2.056 6,7

Απασχολούμενοι σε
υπηρεσίες και πωλήσεις

9.103 6,2 2.714 2,4 6.161 20,0

Επιστήμονες 
και καλλιτέχνες

4.198 2,9 2.076 1,8 2.034 6,6

Υπάλληλοι γραφείου 4.020 2,7 2.562 2,3 1.204 3,9

Τεχνικοί και βοηθοί 5.007 3,4 1.747 1,5 3.135 10,2

Χειριστές μηχανών 3.450 2,3 3.191 2,8 182 0,6

Διευθυντικά
και διοικητικά στελέχη

250 0,3 105 0,1 141 0,5

Δε δήλωσαν 205.462 142.359 88.446

Σύνολο 352.632 100 255.503 100 100

Πηγή: Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (από Λιανό 200:* , σελ. 33)

Ανάλογα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα της Καθημερινής (31/8/2003). Το 

85% περίπου των μεταναστών εργάζεται. Το 23,3% απασχολούνται σε επαγγέλματα 

σχετικά με την οικοδομή (Αλβανοί), το 20% περίπου είναι εργάτες και τεχνίτες 

(Ασιάτες και Αφρικανοί) το 13,4% είναι πωλητές και έμποροι (Άραβες και 

Αφρικανοί), το 13% περίπου είναι οικιακοί βοηθοί (Ανατολικοευρωπαίες και 

Βαλκάνιες), β) Οι Κασλς & Κόζακ (από Μουσούρου,1991) επισημαίνουν ότι οι 

μετανάστες συγκεντρώνονται στα χειρότερα17 και με χαμηλότερο γόητρο 

επαγγέλματα - μια κατάσταση που τους τοποθετεί σε κοινωνικοοικονομική θέση 

σαφώς κατώτερη εκείνης των ντόπιων εργατών. Η παρατήρηση αυτή αποκτά 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν την αντιπαραβάλλουμε με τη συνδρομή των μεταναστών 

στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών υποδοχής. Ο Zimmerman (1995, σελ. 47) 

διατείνεται ότι οι μετανάστες συνέβαλλαν σθεναρά στην οικονομική άνθηση της 

μεταπολεμικής Ευρώπης.

Αν και το ακριβές ποσοστό συμμετοχής των μεταναστών στην οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας μας είναι απροσδιόριστο, διότι διαβιεί σ’ αυτήν μεγάλος αριθμός
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παράνομων μεταναστών, των οποίων η εργασία είναι δυσχερές να καταγραφεί και να 

μετρηθεί, η κατανομή του αλλοδαπού εργατικού δυναμικού ανά γεωγραφική 

περιφέρεια είναι ενδεικτική της συμβολής της αλλοδαπής εργασίας στο εθνικό 

προϊόν.17 18

(Πιν.4) Κατανομή αλλοδαπών και εγχωρίου εργατικού δυναμικού κατά 
περιφέρεια, με βάση τις αιτήσεις για πράσινη κάρτα.

%αλλοδαπών %εργατικού δυναμικού
1997

Περιφέρεια Αττικής 44,3 37,3
Κ. Μακεδονίας 15 18
Θεσσαλίας 6,1 7,0
Αν. Μακεδονίας-Θράκης 2,1 5,9
Δ. Ελλάδας 5,0 5,9
Κρήτης 5,7 5,3
Πελοποννήσου 6,7 5,3
Στερεάς Ελλάδας 6,5 4,3
Δ. Μακεδονίας 2,5 2,8
Ηπείρου 1,5 2,6
Ν. Αιγαίου 2,0 2,4
Ιονίων Νήσων 1,7 1,9
Βορείου Αιγαίου 0,9 1,4
Ποσοστιαίο σύνολο 100,0 100,0
Αριθμητικό σύνολο 369.629 4.294.408
Πηγή: Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη (2001) από ΕΙΕ-Καβουνίδη & Χατζάκη 
(1999, Πίνακας 3)

Για το ίδιο θέμα ο Boijas (1994, σελ. 3) σημειώνει ότι η εγχώρια οικονομία 

ωφελείται από τη μετανάστευση κυρίως διότι η αλλοδαπή εργασία αποτελεί 

συμπληρωματικό άλλων παραγωγικών συντελεστών της οικονομίας με αποτέλεσμα 

να ενισχύεται η παραγωγή ποιοτικά και ποσοτικά.

Ένα άλλο αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι, ιστορικά, οι χώρες υποδοχής της 

Δυτικής Ευρώπης παρέβλεψαν τη συνδρομή της εργασίας των μεταναστών στα 

εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και όπως γράφει ο Brochman (2003, σελ. 

12) από το 1970 και μετά οι εν λόγω χώρες αντιμετώπισαν τους μετανάστες ως 

καταναλωτές κοινωνικής πρόνοιας. Σήμερα η άποψη αυτή έχει αλλάξει και η ξένη 

εργασία θεωρείται απαραίτητη για τη διατήρηση ενός επιπέδου κοινωνικής πρόνοιας,

17 Τα στοιχεία της προαναφερθείσας έρευνας της Καθημερινής δείχνουν ότι: Το 48,4% των ερωτηθέντων 
εργάζονται 8 ώρες την ημέρα, το 29,5% απασχολούνται 9-12 ώρες (Ασιάτες), ενώ το 6,4% πάνω από 12 ώρες την 
ημέρα (Αραβες και Αφρικανοί)
18 Το 1997 το εργατικό δυναμικό της χώρας αριθμούσε 4.294.405 άτομα, οι μετανάστες λοιπόν που υπέβαλλαν 
αίτηση νομιμοποίησης αποτελούσαν το 8,6% του εργατικού δυναμικού (Λαμπριανίδης,2001).
18 Η συντριπτική πλειοψηφία των εργασιών αυτών αναφέρεται στους μετανάστες των ΗΠΑ
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ενώ οι μετανάστες λογίζονται πια ως παραγωγοί κοινωνικής πρόνοιας. Η σύγχρονη 

βιβλιογραφία της μετανάστευσης βρίθει προσεγγίσεων για τη συνεισφορά των 

μεταναστών στο κράτος πρόνοιας.19 Έτσι οι Passel & Clark (από Borjas 1994, σελ. 9) 

διαπιστώνουν ότι οι μετανάστες συμμετέχουν σθεναρά στο κράτος πρόνοιας 

συνεισφέροντας στους γηγενείς φορολογούμενους 27 δις δολάρια, υποθέτοντας ότι οι 

μετανάστες δεν αυξάνουν το κόστος της πλειονότητας των κυβερνητικών 

προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν εξαιρουμένης της εκπαίδευσης και των 

προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αντίθετα ο Huddle (από Boijas 1994, σελ. 

1704) υποστηρίζει ότι η μετανάστευση επιβαρύνει τους ντόπιους φορολογούμενους 

κατά 40 δις δολάρια ετησίως. Ομοίως ο Borjas (1994, σελ. 9) υποθέτει ότι το οριακό 

κόστος των δημοσίων υπηρεσιών που παρέχεται στους μετανάστες ισούται με το 

μέσο κόστος παροχής των ιδίων υπηρεσιών στους ντόπιους. Θεωρεί επίσης ότι δεν 

είναι δυνατό να γνωρίζουμε επακριβώς το επιπρόσθετο κόστος που επιφέρει η άφιξη 

και παραμονή μεταναστών π.χ. στα εθνικά πάρκα ή στην εθνική άμυνα20. Η θέση 

αυτή σε συνδυασμό με το χαμηλό πλεόνασμα από τη μετανάστευση, όπως το 

υπολογίζει ο ίδιος ο Borjas (1994), δείχνει ότι το καθαρό οικονομικό όφελος από την 

παρουσία των μεταναστών μπορεί να είναι και αρνητικό.

Σύμφωνα με τη λειτουργική προσέγγιση (Richmond & Verma 1978, σελ. 4), οι 

μετανάστες εργάτες συνεισφέρουν στην κοινωνική ασφάλιση, πλην όμως σπάνια 

διαμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη χώρα υποδοχής ,ώστε να επωφελούνται 

και απ’ αυτήν. Το προσωρινό και περιστασιακό της μεταναστευτικής εργασίας δίνει 

στη χώρα υποδοχής τη δυνατότητα να εξοικονομεί πόρους σε υποδομές, σπίτια, 

σχολεία, υπηρεσίες υγείας, επιδόματα ανεργίας και συντάξεις που θα κατέβαλλε, αν η 

μετανάστευση ήταν μονιμότερη. Ο Boijas (1994, 1707-1708) αντιτείνει ότι εφόσον η 

μέση ηλικία των μεταναστών είναι 30 έτη, πολλοί μετανάστες αυτής της ηλικίας 

πληρώνουν τις οφειλές τους στο ασφαλιστικό σύστημα για πολύ μικρότερο χρονικό 

διάστημα απ’ αυτό για το οποίο πληρώνουν οι ντόπιοι. Ταυτόχρονα τα οφέλη ντόπιων

19 Η συντριπτική πλειοψηφία των εργασιών αυτών αναφέρεται στους μετανάστες των ΗΠΑ
20 Εδώ βέβαια αξίζει να σημειώσουμε ότι οι ΗΠΑ ωφελήθηκαν από τη στράτευση νεοαφιχθέντων ως επί το 
πλείστον μεταναστών. Έτσι, όταν οι Ιρλανδοί μετανάστες αποβιβάζονταν στην Αμερική το 18° αιώνα σαστισμένοι 
και φοβισμένοι για το σκοτεινό τους μέλλον, τους περίμενε ένα προχειροστημένο στρατιωτικό αντίσκηνο που 
τους πρότεινε σχεδόν εκβιαστικά (ή κατατάσσεστε ή απελαύνεστε) άμεση στράτευση και αποστολή στο μέτωπο 
του αμερικανικού εμφυλίου για να ενισχυθούν σε έμψυχο δυναμικό οι ασθενείς γραμμές των Βορείων. Αλλά και 
στον πρόσφατο πόλεμο στο Ιράκ μεγάλο μέρος των στρατευσίμων αποτέλεσαν μετανάστες εβρισκόμενοι σε 
οικονομικό αδιέξοδο, οι οποίοι αντίκρισαν την κατάταξη ως λύτρωση από την προσωρινή οικονομική τους 
δυσπραγία. Συμπεραίνουμε ότι παρόλο που είναι δύσκολο να υπολογιστεί η οικονομική επιβάρυνση που επιφέρει 
η μετανάστευση στην εθνική άμυνα η χώρα υποδοχής καρπούται με άλλους τρόπους οφέλη από την παρουσία των 
μεταναστών
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και ξένων είναι ίδια, καθώς, τουλάχιστον στην Αμερική δε διαφοροποιούνται 

σημαντικά, ανάλογα με το αν ένας εργαζόμενος εργάζεται δεκαπέντε ή τριάντα 

χρόνια.

γ) ότι είναι άνεργοι συχνότερα και για μεγαλύτερα διαστήματα σε σύγκριση με τους 

ντόπιους. Επίσης, ότι η ανεργία συνεπάγεται συχνά τον κίνδυνο αποπομπής του 

μετανάστη - είναι, επομένως, διπλά εφιαλτική γι' αυτόν (το άρθρο 24 του ελληνικού 

μεταναστευτικού νόμου του 2001 αναφέρεται στην εποχιακή εργασία: σύμφωνα με 

το υπό κρίση άρθρο «οι εργοδότες θα παραγγέλνουν στη Νομαρχία τον αριθμό των 

εργατών που τους χρειάζεται, υπό την προϋπόθεση ότι οι εργάτες τους δεν έχουν 

μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα. Φυσικά, οι εργάτες δεν θα μπορούν να δουλέψουν και 

να ζήσουν στη φιλόξενη πατρίδα μας, περισσότερο από «έξι συνολικά μήνες ανά 

ημερολογιακό έτος» και δεν θα μπορούν σε καμία περίπτωση να αλλάξουν αφεντικό 

ή να κινηθούν ελεύθερα στον ελλαδικό χώρο» (iospress, 2001). Έτσι, όσοι εκ των 

ξένων εργαζόμενων καταφέρουν να εργαστούν με τον τρόπο αυτό στη χώρα μας, ανά 

έξι μήνες η ανεργία και η αβεβαιότητα θα ορθώνονται απειλητικά μπροστά τους).

Σύμφωνα με τους Castles & Cosack (1984 από Μουσούρου 1991, σελ. 64), οι 

λόγοι της κατώτερης κοινωνικοοικονομικής θέσης των μεταναστών είναι τέσσερις, 

δύο εκ των οποίων συνδέονται άμεσα με τη μετανάστευση καθεαυτήν και 

συνίστανται: (1) στο γεγονός ότι οι μετανάστες στερούνται οποιασδήποτε 

εξειδίκευσης και τεχνικής κατάρτισης. Είδαμε παραπάνω (έκθεση του ΟΑΕΔ, 1999) 

ότι και στη χώρα μας η συντριπτική πλειονότητα των καταγεγραμμένων αλλοδαπών 

είναι ανειδίκευτοι. Οι υπόλοιποι δύο λόγοι της κατώτερης κοινωνικοοικονομικής 

θέσης των μεταναστών συνδέονται με τον τρόπο αντιμετώπισής τους από τη χώρα 

υποδοχής, ο οποίος συμβάλλει αποφασιστικά ώστε αυτοί: (3) να συγκεντρώνονται 

στις κατώτερες θέσης εργασίας και (4) να στερούνται της δυνατότητας βελτίωσης της 

θέσης τους.
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2.6.3. Η μεταναστευτική πολιτική των χωρών υποδοχής και ο ρόλος τους στη 

διαμόρφωση του μεταναστευτικού φαινομένου

Οι σύγχρονοι μαρξιστές μελετητές του μεταναστευτικού φαινομένου έδωσαν 

έμφαση στην κοινωνική (υπό την ευρεία έννοια) διάστασή του. Στην προσέγγιση 

αυτή το επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι η χώρα υποδοχής και ο κυρίαρχος ρόλος 

της στη διαμόρφωση του μεταναστευτικού φαινομένου. Ας μη λησμονούμε ότι κατά 

τη μεταπολεμική περίοδο υπήρχαν στην Ευρώπη χώρες υποδοχής με πολιτική 

αφομοίωσης των μεταναστών (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία) και χώρες με πολιτικές 

μη αφομοίωσης μεταναστών (Δυτική Γερμανία). Συνεπώς υπάρχει κατά την περίοδο 

αυτή ένα φάσμα πολιτικών, που εκτείνεται από την ελεύθερη επιλογή παραμονής εώς 

και την εξαναγκαστική φυγή. Οι πολιτικές αυτές των χωρών υποδοχής υπήρξαν 

σαφώς (μαζί με άλλους παράγοντες) προσδιοριστικές του μεταναστευτικού 

φαινομένου.

Σήμερα οι βασικές πτυχές της μεταναστευτικής πολιτικής των αναπτυγμένων 

χωρών υποδοχής και της ΕΕ είναι (Papademetriou 2003, σελ. 52,53): 

α) ο περιορισμός των μεταναστευτικών ρευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 

οικονομικών μεταναστών, των προσφύγων και αυτών που ζητούν πολιτικό άσυλο με 

αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα και αυστηρούς όρους εισόδου21. Στη σύγχρονη 

βιβλιογραφία της μετανάστευσης υπάρχουν υποδείγματα που επιδοκιμάζουν αυτά τα 

μέτρα πολιτικής, όπως αυτό του Schiff (1998, σελ. 2-22), ο οποίος συνάγει ότι οι 

φτωχές χώρες του Νότου ωφελούνται από την απελευθέρωση του εμπορίου και οι 

Βόρειες χώρες από τον έλεγχο της μετανάστευσης. Το ΑΜΡΙ (Athens Migration 

Policy Initiative) στην περιληπτική του αναφορά για τη μεταναστευτική πολιτική της 

EE (The Athens Capstone Conference on Managing Migration for the Benefit of 

Europe May 15 & 16, 2003) ενθαρρύνει τη χορήγηση προσωρινών και μόνιμων 

αδειών παραμονής σε μετανάστες με κριτήριο τις ελλείψεις στην αγορά εργασίας και 

τον αυστηρό έλεγχο εισόδου για να προστατεύσει τους γηγενείς και τους ήδη 

υπάρχοντες μετανάστες. Η αποτελεσματικότητα αυτών των ελέγχων αμφισβητείται 

(Brochman 2003, σελ. 13), καθώς οι στενότεροι έλεγχοι αυξάνουν το κόστος εισόδου 

των μεταναστών με αποτέλεσμα να στρέφουν, τόσο τους υποψήφιους μετανάστες 

όσο και τους εργοδότες που πρόκειται να τους προσλάβουν (για λόγους φθηνού

21 π.χ. η Γερμανία σκοπεύει να θεσμοθετήσει εξέταση γλωσσομάθειας στους μελλοντικούς Ρώσσους μετανάστες 
(Bauer & Zimmerman 2000, σελ. 10)
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εργατικού κόστους) στη λύση της παράνομης εισόδου. Επίσης, οι εν λόγω έλεγχοι 

αποθαρρύνουν την επιστροφή υπαρχόντων μεταναστών στην πατρίδα τους, διότι 

φοβούνται τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν, αν αποφασίσουν να αποδημήσουν 

για δεύτερη φορά. Συνεπώς, η εφαρμογή πολιτικών που θα προέβλεπαν πιο ανοιχτά 

σύνορα ίσως να έδιναν ισχυρότερα κίνητρα παλιννόστησης.

β) Η μεταναστευτική πολιτική σχεδιάζεται με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. Η προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών μνημονεύεται σε όλες τις 

συναντήσεις κορυφής, εντούτοις η κυριαρχία των οικονομοτεχνικών κριτηρίων στη 

διαμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής είναι αδιαμφισβήτητη και υποσκελίζει 

άλλες πτυχές, εξίσου ζωτικές του μεταναστευτικού φαινομένου. Ορισμένοι ερευνητές 

(π.χ. Bauer & Zimmerman 2000, σελ. 17) προτείνουν να μετακυλιστεί η ευθύνη της 

επιλογής μεταναστών από την κεντρική εξουσία στις επιχειρήσεις, καθώς αυτές 

δύνανται να διαγνώσουν ορθότερα τις ανάγκες της αγοράς σε ειδικευμένο και 

ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό .

γ) Συναφές με το β), η άντληση ειδικευμένων εργατών από αναπτυσσόμενες και όχι 

μόνο χώρες για να καλύψουν κενά στην αγορά εργασίας και ο συνακόλουθος 

εντεινόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών, ώστε να 

εξασφαλίσουν καταρτισμένους εργάτες22 23.

Η μαρξιστές μελετητές του μεταναστευτικού φαινομένου ασχολήθηκαν με τους 

τρόπους που η μεταναστευτική πολιτική διατηρεί τους μετανάστες στην κατώτερη 

κοινωνικοοικονομική κλίμακα (ένα ζήτημα που απουσιάζει από τη θεματική της 

σύγχρονης βιβλιογραφίας για τη μετανάστευση) . Μακροχρόνια, βέβαια, η κατώτερη 

θέση των ξένων εργατών βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με τη μεταναστευτική 

πολιτική, όπως η πολιτική αυτή εκφράζεται με τους νόμους και τις πρακτικές, μέσω

22 Η ενσωμάτωση, όμως, σε πολιτική μιας τέτοια πρότασης ενδέχεται να αποβεί προβληματική μα και 
αναποτελεσματική: Όσο και να προσποιούνται συχνά οι κυβερνήσεις ότι αφουγκράζονται το εκλογικό σώμα, για 
λόγους και μόνο φαινομενικής πολιτικής συνέπειας και ανθρωποκεντρικής ευαισθησίας ή και αυστηρής 
ψηφοθηρικής συναλλαγής ενδέχεται να λάβουν σοβαρά υπόψη τους φωνές μη κυβερνητικών οργανώσεων που 
αγωνίζονται για μια πιο ανθρώπινη και άρα πιο συνετή και πιο ολοκληρωμένη ενσωμάτωση και συμπεριφορά 
έναντι των μεταναστών. Οι επιχειρήσεις, αντιθέτως, ακροάζονται τις οικονομικές τους ανάγκες και όσες 
αναφύονται από τις συνθήκες τους ανταγωνισμού και αν εξουσιοδοτηθούν να ασκούν, έστω έμμεσα τη 
μεταναστευτική πολιτική, ίσως περιχαρακώσουν και συρρικνώσουν μια ανθρώπινη ύπαρξη μετατρέποντάς την σε 
ένα πρόσθετο μηχανικό στοιχείο, μια επιπλέον εισροή στην παραγωγική διαδικασία. Αν οι κυβερνήσεις 
υποκύψουν σε ορισμένες πιέσεις και δεν εφαρμόσουν μια αρτηριοσκληρωτική και κοντόθωρη μεταναστευτική 
πολιτική δύνανται να αποπνεύσουν εμπιστοσύνη στον μετανάστη, να ενεργοποιήσουν τον αυτοσεβασμό του, 
γεγονός που θα έχει θετική επίδραση και στην παραγωγικότητά του ως εργάτη.
23 Θυμίζουμε την ομιλία του Γερμανού Καγκελάριου Gerhard Schroder (Bauer & Zimmeman 2000, σελ. 10-12) το 
Φεβρουάριο του 2000, ο οποίος υποσχέθηκε τη χορήγηση πράσινης κάρτας σε 20.000 (όπως υπολογίστηκε το 
Μάιο του ίδιου χρόνου) αλλοδαπούς εξειδικευμένους χειριστές των νέων τεχνολογιών για να τονωθεί η 
βιομηχανία τεχνολογίας και πληροφορικής της Γερμανίας. Θυμίζουμε επίσης την πρόθεση της ελληνικής 
κυβέρνησης να καλέσει Ινδούς επιστήμονες των νέων τεχνολογιών και να θεσμοθετήσει ειδικό εργασιακό 
καθεστώς για αυτούς.
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των οποίων η κοινωνία αποδοχής προσπαθεί να διατηρήσει τους μετανάστες στην 

κατώτερη αυτή θέση. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε το πνεύμα των 

ελληνικών μεταναστευτικών νόμων στην πορεία του χρόνου (Λαμπριανίδης & 

Λυμπεράκη 2001, σελ. 126-131) προς επισφράγιση της παραπάνω θέσης: Ο νόμος 

1975/1991 αντανακλούσε την έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας και κατά συνέπεια 

την έλλειψη γνώσης σε ζητήματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη 

μετανάστευση και τους μετανάστες. Ωστόσο, η αστυνομική λογική που τον διέκρινε, 

καθώς συνέδεε απευθείας τη μετανάστευση με την εγκληματικότητα, δεν ήταν 

μονάχα αποτέλεσμα ελλιπούς ετοιμότητας των ελληνικών αρχών, καθώς ήταν 

εναρμονισμένη με το πνεύμα των θεσμικών ρυθμίσεων της ΕΕ για τη μετανάστευση 

και ήταν σαφώς επηρεασμένη από την ιδεολογία της «Ευρώπης-Φρούριο» (Καρύδης, 

1996 και Ιός, 2000 από Λαμπριανίδη & Λυμπεράκη 2001, σελ. 126-127). Στα μέσα 

του 1997 δύο προεδρικά διατάγματα ρύθμιζαν τη διαδικασία νομιμοποίησης. Αρχικά, 

προβλεπόταν ο αποκλεισμός από τη διαδικασία νομιμοποίησης των πολιτών 

γειτονικών χωρών, ένα σχέδιο ξενόφοβο και ελάχιστα ρεαλιστικό, καθώς οι 

περισσότεροι παράνομοι μετανάστες προέρχονταν από Βαλκανικές χώρες και κυρίως 

από την Αλβανία. Όμως, οι έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε οδήγησαν την 

κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη στάση της (Baldwin & Edwards, 1998 από 

Λαμπριανίδη & Λυμπεράκη 2001, σελ. 127). Έτσι, τίθενται προς επικύρωση δύο νέα 

Προεδρικά Διατάγματα (358/97 και 359/97) που αντικαθιστούν τα προηγούμενα και 

ρυθμίζουν ζητήματα που αφορούν την καταγραφή όλων των παράνομων μεταναστών 

και τη διαδικασία νομιμοποίησης. Είδαμε επίσης ότι ο μεταναστευτικός νόμος του 

2001 ενισχύει το καθεστώς ημι-παρανομίας που ισχύει για πλήθος μεταναστών. Είναι 

άλλωστε ενδεικτικός ο παρακάτω πίνακας (Πιν. 5) που δείχνει την εξέλιξη της 

παράνομης απασχόλησης αλλοδαπών στη χώρα μας που βαίνει αυξανόμενη:
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(Πιν. 5) Η εξέλιξη της παράνομης απασχόλησης αλλοδαπών στην Ελλάδα

Έτος Εκτιμώμενος αριθμός

1980 19.000

1981-1982 70.000

1982-1983 40.000

1985 40.000

1986 40.000

1987 60.000

1987-1988 30.000-70.000

1989 60.000-100.000

1990-1991 180.000-260.000

1992 280.000-350.000

1993 395.285

1995 470.000

1999 700.000

Πηγή: Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας 1995 (από Καζάκο, 2001)

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούμε κάπως εκτενέστερα στην παράνομη24 

μετανάστευση και στον τρόπο με τον οποίο την περιβάλλει η μεταναστευτική 

πολιτική των χωρών υποδοχής.

Μια εργασία των Λιανού, Σαρρή και Κατσέλη (από Λαμπριανίδη & Λυμπεράκη 

2001, σελ. 139) που εστιάστηκε σε τέσσερις νομούς της Μακεδονίας έδειξε ότι οι 

λαθρομετανάστες συγκεντρώνονται στην αγροτική μίσθωση (31%), αλλά καθόλου 

ευκαταφρόνητο δεν είναι τα ποσοστό τους και στη μισθωτή μη αγροτική ανειδίκευτη 

εργασία (12,2%). Οι αμοιβές τους είναι σημαντικά χαμηλότερες απ’ αυτές των 

νόμιμων μεταναστών παρόμοιας ειδίκευσης (σε ποσοστό που συχνά ξεπερνά διαφορά 

της τάξης του 40%) και δεν αντανακλούν ανάλογες διαφορές στην παραγωγικότητα. 

Ουσιαστικά ενσωματώνουν το ρίσκο της απασχόλησης παράνομων εργαζομένων και 

φυσικά οι αμοιβές αυτές δεν ενσωματώνουν τις εργοδοτικές και άλλες εισφορές που 

ως γνωστόν επιβαρύνουν το εργατικό κόστος στην ελληνική οικονομία.

24 Όπως σημειώνει oChiswick (2000, σελ. 2), ο όρος παράνομη μετανάστευση εγκολπώνει τόσο τους μετανάστες 
που εισήλθαν παρανόμως σε μια χώρα υποδοχής, όσο και αυτούς η παραμονή των οποίων κρίνεται παράνομη, 
επειδή π.χ. έληξε η άδεια παραμονής τους ή το χρονικό διάστημα για το οποίο κλήθηκαν σε μια χώρα υποδοχής να 
εργαστούν
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Ομοίως, ο Chiswick (2000, σελ. 7-9) υποστηρίζει ότι οι εργασίες των 

λαθρομεταναστών έχουν κοινά και αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά. Απασχολούνται 

σε τομείς χαμηλής ειδίκευσης, στο παραεμπόριο και την παραοικονομία και ανά 

πάσα στιγμή ενδέχεται να βρεθούν άνεργοι. Συνήθως οι λαθρομετανάστες αφήνουν 

πίσω στην πατρίδα την οικογένειά τους και επιστρέφουν σε αυτήν, όταν ο κύκλος της 

απασχόλησής τους έχει ολοκληρωθεί καθότι οι εργασίες που επιτελούν έχουν 

εποχιακό και περιστασιακό χαρακτήρα. Συνακόλουθα, δε γίνονται μέτοχοι και των 

υφιστάμενων κυβερνητικών προγραμμάτων για τη μετανάστευση (π.χ. εκπαίδευση 

για τα παιδιά τους, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τις οικογένειές τους ) τα οποία 

απολαμβάνουν οι νόμιμοι μετανάστες ιδίας ειδίκευσης. Ο ίδιος συγγραφέας 

επισημαίνει τρεις βασικούς λόγους για τους οποίους οι παράνομοι μετανάστες 

είθισται να είναι ανειδίκευτοι: πρώτον αλλά όχι τόσο σημαντικό, διότι οι 

μεταναστευτικοί νόμοι των χωρών υποδοχής μεριμνούν για το νομικό πλαίσιο που 

αφορά τους ειδικευμένους επαγγελματίες, τους τεχνικούς εργάτες και τα στελέχη 

επιχειρήσεων, ενώ συνάμα παραγκωνίζουν το νομικό καθεστώς που περιβάλλει τους 

παράνομους μετανάστες, οι οποίοι μάλιστα αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των 

οικονομικών μεταναστών. Δεύτερον, διότι η τυπική δομή ορισμένων αγορών 

εργασίας που απαιτούν αποδεικτικά εκπαιδευτικής κατάρτισης, πιστοποιητικά 

γλωσσομάθειας και άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος προσκόπτει τους παράνομους 

μετανάστες να υπεισέλθουν σε τέτοιες διαδικασίες που θα μαρτυρούσαν την 

παράνομη διαμονή τους σε μια χώρα υποδοχής. Τρίτον και κυριότερο, διότι οι συχνές 

μετακινήσεις τους προς και από τη χώρα αποστολής, όπως προείπαμε, εμποδίζουν 

την εύρεση μόνιμης εργασίας, καθώς είναι διαρκώς φεύγοντες.

Τα όρια και η έκταση της παράνομης μετανάστευσης σε κάθε χώρα καθορίζονται 

από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο του κάθε κράτους και σχετίζονται με 

περιορισμούς στις εισόδους προς τη χώρα υποδοχής, καθώς επίσης και με το νομικό 

καθεστώς πρόσβασης στην αγορά εργασίας (Κούρτοβικ, 1994 και Tapinos, 2000 από 

Ααμπριανίδη & Λύμπεράκη 2001, σελ. 134). Όταν οι περιορισμοί είναι πολλοί, η 

παράνομη είσοδος, διαμονή και εργασία είναι η μόνη «επιλογή» για τους δυνητικούς 

μετανάστες.

Οι χώρες της ΕΕ προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την παράνομη μετανάστευση 

(Papademetriou 2003, σελ. 52-54) με τα εξής μέτρα: α) να εντείνουν τους ελέγχους 

των συνόρων, β) να αυξήσουν τις κυρώσεις έναντι όσων κερδίζουν από τη 

λαθρομετανάστευση, γ) να διαπραγματευτούν με τις χώρες καταγωγής συμφωνίες
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επαναπροώθησης των λαθρομεταναστών που συλλαμβάνονται, δ) να ρυθμίζουν και 

να τροποποιούν τακτικά το νομικό πλαίσιο που αφορά τους λαθρομετανάστες. Οι 

μελετητές του υπό κρίση θέματος συγκλίνουν σε ορισμένες κοινές προτάσεις για την 

αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης που εδράζονται στην άποψη ότι η 

παράνομη μετανάστευση περιορίζεται με τη σωστή διαχείριση της νόμιμης 

μετανάστευσης. (Papademetriou 2003, σελ. 52-54, Fortesque 2003, σελ. 26-28). 

ΓΊροτείνονται, λοιπόν, θαρραλέες μεταρρυθμίσεις των αγορών εργασίας που να 

μειώνουν τη δομική ανεργία και υποστηρίζουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 

ώστε να εξασθενίσει η ελκυστικότητα της παράνομης αλλοδαπής εργασίας. Επίσης, 

να διευρυνθούν οι δίοδοι για την εισδοχή νόμιμων μεταναστών και να αρθούν τα 

γραφειοκρατικά προσκόμματα για τη νομιμοποίηση των μεταναστών, ώστε να 

δημιουργηθεί ένα ευέλικτο, προσιτό και ευπροσάρμοστο σύστημα που θα μειώνει το 

ενδιαφέρον των εργοδοτών για παράνομη εργασία. Προτείνεται και η διακρατική 

συνεργασία για την εξάρθρωση κυκλωμάτων λαθρομετανάστευσης. Η νομιμοποίηση 

μέρους ή όλου των ήδη υπαρχόντων λαθρομεταναστών δε φαίνεται να εμπίπτει στις 

προοπτικές των χωρών υποδοχής με αποτέλεσμα να διατηρείται και να διαιωνίζεται 

ένα νοσηρό καθεστώς, τόσο για τους λαθρομετανάστες που εργάζονται σε άθλιες 

συνθήκες, ενώ συνεισφέρουν στις εθνικές οικονομίες, όσο και για τις χώρες 

υποδοχής που λαβώνονται από την παραοικονομία.

Ο περιορισμός των δικαιωμάτων των μεταναστών εργατών δικαιολογείται από τις 

χώρες υποδοχής (Castles & Kosack, 1984 από Μουσούρου 1991, σελ. 65) με την 

παραπομπή, είτε στην ιδιότητά τους του αλλοδαπού, είτε στις πολιτισμικές ή και 

φυλετικές διαφορές τους25. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αλλοδαπού 

διαφέρουν από του ντόπιου και προσδιορίζονται από νόμους που περιορίζουν τα 

δικαιώματα του αλλοδαπού.

Από την άλλη μεριά, οι πολιτισμικές ή και φυλετικές διαφορές των μεταναστών 

θεωρούνται ότι προσδιορίζουν δικαιώματα και υποχρεώσεις που «αναγκαστικά» 

διαφέρουν, στηρίζοντας έτσι τις σε βάρος τους διακρίσεις. Και στο θέμα των

25 Οι Bauer & Zimmerman (2000, σελ. 11) και Freeman (2001, σελ. 17) αναφέρουν ξενοφοβικές τάσεις των 
συντηρητικών κομμάτων στη Γερμανία και τον Καναδά, ενώ ο Bolaffi (2003, σελ. 10) υποστηρίζει ότι οι αντι- 
μεταναστευτικές κινήσεις πληθαίνουν στις πλούσιες περιοχές της Ευρώπης και εκφραστές τους αποτελούν 
κοινωνικές ομάδες που νιώθουν ότι πλήττονται. Ο νέος αυτός ξενοφοβικός πληθυσμός ανδρώνεται στις πιο 
ανθηρές οικονομικά και πολιτισμικά περιοχές και όχι στις φτωχές περιοχές του Νότου. Π.χ. στο Βόρειο και όχι 
στο Νότιο τμήμα της Ιταλίας θεριεύει το ιδεολογικό ρεύμα εναντίον της μετανάστευσης. Τα φαινόμενα αυτά 
αντικρούουν και την προηγούμενη έρευνα των Scheve-Slaughter που συμπέραιναν ότι οι ασθενέστερες ομάδες 
του πληθυσμού εναντιώνονται στη μετανάστευση διότι πιστεύουν ότι οι μετανάστες τους εκτοπίζουν από την 
αγορά εργασίας.
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διακρίσεων αυτών, ο υπό κρίση ελληνικός νόμος του 2001 δεν ήταν αμέτοχος καθώς 

ενσωματώνει διάταξη (τουλάχιστον μέχρι και το 2001) η οποία προβλέπει πως οι 

διευθυντές δημοσίων και ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων (και ξενοδοχείων 

και παραθεριστικών κέντρων) οφείλουν να ενημερώνουν τις αστυνομικές αρχές για 

την άφιξη και την αναχώρηση των «φιλοξενούμενων σ' αυτά αλλοδαπών» κατάσταση 

που για ντόπιους θα ήταν απαράδεκτη. Στα μέσα Ιουλίου του 2001, η Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε ευθέως αντισυνταγματική 

τη διάταξη σε ό, τι αφορά «τις κλινικές και τα θεραπευτήρια» εφόσον αίρει το ιατρικό 

απόρρητο και καταστρατηγεί τη συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία της ζωής 

και της υγείας όλων αδιακρίτως (iospress,2001).

Έτσι, το αποτέλεσμα της νομοθεσίας και των διακρίσεων σε βάρος των 

μεταναστών είναι εντέλει το ίδιο: οι ξένοι εργάτες αποτελούν το κατώτατο κοινωνικό 

στρώμα και περιορίζονται στις χειρότερες και πιο κακοπληρωμένες εργασίες. Όπως 

σημειώνει ο Ματζουράνης (1974, σελ. 103-106), οι Έλληνες μετανάστες στη 

Γερμανία αντιμετώπιζαν ένα ειδικό καθεστώς εργασίας. Η σύμβαση εργασίας τους 

διαρκούσε ένα έτος, ενώ δεν υπήρχε δικαίωμα αλλαγή εργασίας. Για τους μετανάστες 

δεν προβλέπονταν γενικές ή ειδικές μισθολογικές αυξήσεις πέραν του ορίου που 

έθεταν οι συλλογικές συμβάσεις. Χαρακτηρίζονταν ως βοηθητικοί εργάτες και 

βρίσκονταν στην κατώτατη μισθολογική κλίμακα. Υπήρχαν μετανάστριες που 

λάμβαναν χαμηλότερο μισθό απ' αυτόν των συλλογικών συμβάσεων. Επίσης κάθε 

χρόνο απαιτείτο νέα άδεια παραμονής, διαδικασία που προκαλούσε στους μετανάστες 

έντονη ανησυχία για το μέλλον. Το δικαίωμα εργασίας συνοδεύονταν και από 

δικαίωμα διαμονής σε εργατική κατοικία. Η έλλειψη του ενός δικαιώματος σήμαινε 

και την έλλειψη του άλλου. Οι πιθανότητες επαγγελματικής ανόδου ήταν μηδαμινές.

Τα παραπάνω αποτελούν καίριες επισημάνσεις για την κατανόηση της δυναμικής 

της μετανάστευσης και ιδιαίτερα της θέσης των μεταναστών όπως και της στάσης 

των διαφόρων κοινωνικών ομάδων του ντόπιου πληθυσμού απέναντι τους.

Προς συμπλήρωση όσων προαναφέρθηκαν τονίζουμε και τον εισπρακτικό 

χαρακτήρα του μεταναστευτικού νόμου του 2001. Ενδεικτικά υπογραμμίζουμε ότι η 

απόκτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την νομιμοποίηση των μεταναστών 

απαιτεί την καταβολή 147 ευρώ κατ' άτομο και η εξαγορά των πανάκριβων ενσήμων 

αποτελεί δυσβάστακτο βάρος για τους περισσότερους μετανάστες. Επίσης, οι 

ανήλικοι μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα χωρίς τους γονείς τους, εφόσον 

είναι άνω των 15 ετών, στοιχειοθετούν δικαίωμα εργασίας και ως εκ τούτου έχουν τη
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δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση νομιμοποίησης. Αδυνατώντας όμως να 

αποδείξουν την παραμονή τους με άλλο τρόπο (καθώς είναι δύσκολο ανήλικος να 

έχει συμβόλαιο ή λογαριασμούς στ' όνομά του) είναι υποχρεωμένοι να καταφύγουν 

στην εξαγορά ενσήμων, τα οποία μόνο από το ΙΚΑ μπορούν να προμηθευτούν έναντι 

1467 ευρώ.

2.7. Επίλογος

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η παρουσία των μεταναστών στις χώρες υποδοχής και η 

συγκέντρωση τους σε συγκεκριμένους κλάδους (κυρίως της μεταποίησης) έχει καίρια 

οικονομική και κοινωνική σημασία (Μουσούρου 1991, σελ. 66).

Από οικονομικής σκοπιάς σημαίνει ότι η παραγωγή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από τη μεταναστευτική εργατική δύναμη. Όπως διαβάζουμε στον Χαλάμπι (2003, 

σελ. 5,6), οι μετανάστες της Αμερικής κατά τη δεκαετία του '90 (κατά την οποία 

εισήλθαν στη χώρα 12 περίπου εκατομμύρια μετανάστες, 9 εκατομμύρια νόμιμοι και 

2,8 εκατομμύρια παράνομοι) οι μετανάστες συνέβαλαν κατά 25% στην αύξηση του 

εργατικού δυναμικού των ΗΠΑ, ενώ η Εθνική Ακαδημία Επιστημών των ΗΠΑ 

σημειώνει ότι κάθε μετανάστης με τους απογόνους του συνεισφέρει κατά μέσο όρο 

80.000 δολάρια το χρόνο. Αυτό σημαίνει ένα περίπου τρις δολάρια καθαρού οφέλους 

από τη μετανάστευση τη δεκαετία του '90.

Από κοινωνικής σκοπιάς, με δεδομένο τον καίριο ρόλο των εργατών στο εργατικό 

κίνημα, εάν μεν περιληφθούν στο κίνημα αυτό θα αλλάξουν και τους στόχους και τις 

πρακτικές του, εάν πάλι εξαιρεθούν, αποκλεισθούν η εργατική τάξη βρίσκεται 

ουσιαστικά διαιρεμένη. Η διαίρεση της εργατικής τάξης από την εισροή μεταναστών 

επισημαίνεται και από τον ίδιο τον Μαρξ σε ένα κείμενο του 1870 (Marx & Engels 

1962, 551,552 σε Castles & Kosack, 1986, 460 από Μουσούρου 1991, σελ. 66):

«Κάθε βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο της Αγγλίας έχει τώρα μια εργατική τάξη 

διαιρεμένη σε δύο εχθρικά στρατόπεδα, Άγγλων προλεταρίων και Ιρλανδών 

προλεταρίων. Ο μέσος Άγγλος εργάτης μισεί τον Ιρλανδό εργάτη σαν έναν 

ανταγωνιστή που κατεβάζει το επίπεδο της ζωής του. Σε σχέση προς τον Ιρλανδό 

εργάτη αισθάνεται ως μέλος του κυρίαρχου έθνους και έτσι μετατρέπεται σε εργαλείο 

των αριστοκρατών και των κεφαλαιοκρατών της χώρας του εναντίον της Ιρλανδίας, 

ενισχύοντας έτσι την κυριαρχία τους επάνω του. Υποθάλπει τις θρησκευτικές, 

κοινωνικές και εθνικές διακρίσεις εναντίον του Ιρλανδού εργάτη. Η στάση του
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απέναντι του είναι όμοια με εκείνη των «φτωχών λευκών» απέναντι στους «νέγρους» 

στις παλιές δουλοκτητικές πολιτείες των ΗΠΑ. Ο Ιρλανδός του ανταποδίδει με τόκο 

το ίδιο του νόμισμα. Βλέπει τον Άγγλο εργάτη ταυτόχρονα το σύνεργό και το ηλίθιο 

εργαλείο της Αγγλικής κυριαρχίας στην Ιρλανδία».

«Ο ανταγωνισμός αυτός διατηρείται τεχνητά από τον Τύπο, τον άμβωνα, τα 

σατυρικά έντυπα, κοντολογίς από όλα τα μέσα που διαθέτει η κυρίαρχη τάξη. Ο 

ανταγωνισμός αυτός είναι το μυστικό της έλλειψης ισχύος της Αγγλικής εργατικής 

τάξης, παρά την οργάνωσή της. Είναι το μυστικό με το οποίο η καπιταλιστική τάξη 

διατηρεί τη δύναμή της. Και αυτή η τάξη έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος αυτού».
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3° Κεφάλαιο 
Η νεοκλασική προσέγγιση

3.1. Εισαγωγή

Θα ακολουθήσουμε κατά την ανάλυση της παρούσας προσέγγισης τη δομή των 

προηγούμενων παραγράφων, χάριν συμμετρίας, και θα παραθέσουμε εν αρχή τις 

απόψεις του John Maynard Keynes για τον πληθυσμό.

Ο Keynes (από Simon, 1998, σελ. 122, 157, 158) ασχολείται με το πρόβλημα του 

υπερπληθυσμού κυρίως, όπως αυτό συνυφαίνεται με το επίπεδο της ανεργίας. Θεωρεί 

ότι μια χώρα έχει υπερβάλλοντα πληθυσμό, όταν οι συνθήκες διαβίωσής της είναι 

χαμηλότερες από αυτές που θα επικρατούσαν, αν ο πληθυσμός ήταν μικρότερος. 

Υποστηρίζει ότι η ανεργία αποτελεί φαινόμενο το οποίο δε σχετίζεται απαραίτητα με 

τον πληθυσμό. Οφείλεται σε μη προσαρμογή (maladjastment) των οικονομικών 

συνθηκών που αποδίδεται σε πλήθος παραγόντων, όπως π.χ. η μη προσαρμογή που 

οφείλεται στη μετάβαση από ένα υψηλότερο σε ένα χαμηλότερο επίπεδο τιμών που 

προκαλεί ο αντιπληθωρισμός. Υψηλά επίπεδα ανεργίας ενδέχεται επίσης να 

προκαλούν μια πτώση του επιπέδου της ενεργού ζήτησης.

Από την άλλη πλευρά η ανεργία δύναται να αποτελεί σύμπτωμα μη προσαρμογής 

που σχετίζεται στενά με τον υπερπληθυσμό. Η εν λόγω μη προσαρμογή ενδέχεται να 

οφείλεται στην προσπάθεια του συνόλου της κοινωνίας να διατηρήσει το επίπεδο των 

μισθών σε ένα υψηλότερο επίπεδο από αυτό που υποδεικνύουν μα και δύνανται να 

στηρίξουν οι υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες.

Ο Keynes δέχεται ορισμένα από τα δεινά που προκαλεί ο υπερπληθυσμός, όπως 

αυτά διατυπώθηκαν από τον Malthus, αλλά αρνείται ως λύση τη μείωση του 

πληθυσμού, καθώς θεωρεί ότι μια φάση στην οικονομία μείωσης του πληθυσμού (π.χ. 

λόγω μετανάστευσης) θα καταστήσει ιδιαιτέρως δύσκολη στο μέλλον τη διατήρηση 

της υπάρχουσας ευημερίας. Περιγράφει τη μετανάστευση ως ολέθρια διέξοδο για μια 

παλαιά (χρονολογικά) χώρα (όπως ίσως η αγγλική), διότι αν οι άρρενες 

μεταναστεύσουν στο εξωτερικό θα πρέπει επίσης να αποσταλεί ένας αντίστοιχος 

αριθμός γυναικείου πληθυσμού και το κόστος ανατροφής και εκπαίδευσης ενός 

παιδιού (το οποίο πρόκειται στο μέλλον να μεταναστεύσει) μέχρι την ηλικία που θα 

είναι έτοιμο προς απασχόληση είναι βαρύτατο για μια χώρα, τη στιγμή μάλιστα που η 

φυγή του παιδιού θα αποστερήσει τη χώρα αυτή από την παραγωγικότητά του.
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Επίσης, η μείωση του πληθυσμού ρίχνει τα επίπεδα της ζήτησης κι ένα έθνος που 

χαρακτηρίζεται από υπερπροσφορά αγαθών δύσκολα επανέρχεται στην πρότερή του 

κατάσταση. Αν π.χ. μειωθεί ο αριθμός των καταναλωτών και η οικονομία αδυνατεί 

να προεκτείνει τεχνικά (π.χ. με χρήση τεχνολογίας) την περίοδο παραγωγής αγαθών, 

τότε η ζήτηση κεφαλαιουχικών (επενδυτικών αγαθών)26 εξαρτάται καθ’ ολοκληρίαν 

από μια αύξηση του μέσου επιπέδου της κατανάλωσης, ή από μια πτώση στα 

επιτόκια.

Αν πάλι ο πληθυσμός είναι στάσιμος, η διατήρηση της ευημερίας και ακολούθως 

της κοινωνικής ειρήνης εξαρτάται από πολιτικές που αυξάνουν τα επίπεδα 

κατανάλωσης, ως αποτέλεσμα μιας ισοκατανομής του εθνικού εισοδήματος ή μιας 

κάμψης των επιτοκίων με απώτερο στόχο την επιμήκυνση της περιόδου παραγωγής 

που θα επιφέρει με τη σειρά της αύξηση της ζήτησης των επενδυτικών αγαθών, της 

ενεργού ζήτησης και του εθνικού εισοδήματος.

Η νεοκλασική προσέγγιση βασίζεται στη θεωρία της προσφοράς και της ζήτησης, 

άρα στη λειτουργία της αγοράς και πιο συγκεκριμένα στην αγορά εργασίας. 

Επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αποτελούν οι διαφορές στις μισθολογικές και 

εργασιακές συνθήκες μεταξύ των χωρών, καθώς και το μεταναστευτικό κόστος. 

Θεωρεί ότι ο εργαζόμενος που μεταναστεύει, επιλέγει στην αγορά εργασίας τη θέση 

που τον συμφέρει περισσότερο και συνεπώς η μετανάστευση λογίζεται ως 

αποτέλεσμα της απόφασης ενός προσώπου (εργαζομένου) να μετεγκατασταθεί και 

στοχεύει στην μεγιστοποίηση του εισοδήματος του.

Όπως αναφέρουν οι Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino και Taylor 

(1993, σελ. 433), τα νεοκλασικά οικονομικά που αφορούν τη μετανάστευση 

μπορούμε να τα εξετάσουμε σε δύο επίπεδα: Το μακροοικονομικό και το 

μικροοικονομικό.

3.2. Η μακροοικονομική σκοπιά της νεοκλασικής προσέγγισης

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη μακροοικονομική νεοκλασική προσέγγιση, αιτία της 

διεθνούς μετανάστευσης αποτελούν οι γεωγραφικές διαφορές ως προς την προσφορά 

και τη ζήτηση εργασίας. Χώρες που διαθέτουν μεγαλύτερο όγκο εργασίας απ' ότι 

κεφαλαίου (δηλαδή οικονομίες έντασης εργασίας) έχουν ένα χαμηλό επίπεδο

26 Κατά τον Keynes, η ζήτηση επενδυτικών αγαθών εξαρτάται από τον αριθμό των καταναλωτών, από το μέσο 
επίπεδο κατανάλωσης και από τη μέση περίοδο παραγωγής
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ισορροπίας μισθών, ενώ χώρες που το ποσό του κεφαλαίου υπερβαίνει αυτό της 

εργασίας (δηλαδή οικονομίες έντασης κεφαλαίου) χαρακτηρίζονται από υψηλό 

αγοραίο μισθό ισορροπίας. Αποτέλεσμα της μισθολογικής διαφοράς ανάμεσα σε 

χώρες όπως οι παραπάνω είναι η μετακίνηση εργατών από τις χώρες με χαμηλό 

επίπεδο ισορροπίας μισθού προς χώρες με υψηλό επίπεδο ισορροπίας μισθού. 

Πράγματι, ένας από τους λόγους έλξης μεταναστών διαφορετικών εθνικοτήτων στις 

βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες (υποδοχής) της μεταπολεμικής Ευρώπης ήταν 

σύμφωνα με τη Μουσούρου (1991, σελ. 39) η σύμπτωση της ύπαρξης ζήτησης 

εργασίας σε μια χώρα (και άρα υψηλού επιπέδου ισορροπίας του μισθού, γεγονός που 

αποτελούσε κίνητρο μετανάστευσης προς αυτήν) με την ύπαρξη υπερπροσφοράς σε 

μια άλλη χώρα (και άρα χαμηλού επιπέδου ισορροπίας μισθού, γεγονός που 

αποτελούσε κίνητρο μετανάστευσης από αυτήν).

Η μετακίνηση πληθυσμού που στηρίζεται στην ανάλυση που περιγράψαμε έχει ως 

αποτέλεσμα αφενός τη μείωση της προσφοράς εργασίας και την αύξηση των μισθών 

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

εργασίας και τη μείωση των μισθών στη χώρα με οικονομία εντάσεως κεφαλαίου. 

Έτσι επιτυγχάνεται ισορροπία, λόγω της μετανάστευσης, μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης εργασίας και ισορροπία μεταξύ αμοιβών. Η ισορροπία στις αμοιβές 

εξαλείφει και την αιτία μετανάστευσης. Όπως επισημαίνουν οι Rotte & Vogler (1998, 

σελ. 6), το πιο χαρακτηριστικό μοντέλο που άπτεται της παραπάνω ανάλυσης υπήρξε 

αυτό του Roy. Επρόκειτο για ένα μοντέλο ατομικής επιλογής (self-selection) 

μεταναστών και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε από τους Robinson & Tomes 

(1982) οι οποίοι προσπάθησαν να αναλύσουν τις αιτίες εσωτερικής μετανάστευσης 

στον Καναδά. Με βάση την εργασία των τελευταίων, ο Boijas (1987, σελ. 457-485) 

επιχείρησε να ερμηνεύσει τις αιτίες που προκαλούν τη διεθνή μετανάστευση. 

Αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών ήταν η διαπίστωση ότι το ύψος του σχετικού 

μισθού μεταξύ χωρών αποστολής και υποδοχής διαμορφώνει το είδος της ατομικής 

επιλογής, ενώ τα επίπεδα των μισθών ανάμεσα στις χώρες αυτές καθορίζουν το ύψος 

της μεταναστευτικής κίνησης διεθνώς.

Όμως, οι Rotte & Vogler (1998, σελ. 1) αναζητούν απάντηση στο ερώτημα γιατί η 

μετανάστευση από τις χώρες του Τρίτου Κόσμου προς τις αναπτυγμένες βιομηχανικά 

χώρες υπήρξε περιορισμένη στις μέρες μας παρά τις τεράστιες μισθολογικές διαφορές 

μεταξύ των χωρών αυτών, θέτοντας προ διλήμματος τις αιτιάσεις της νεοκλασικής 

προσέγγισης. Εν συνεχεία (1999, σελ. 3-5), βασιζόμενοι στη σύγχρονη βιβλιογραφία
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παραθέτουν ορισμένους παράγοντες (migration-impeding factors) που εξηγούν το 

περιορισμένο μεταναστευτικό ρεύμα από τις αναπτυγμένες προς τις χώρες του τρίτου 

Κόσμου:

α) Το μεταναστευτικό κόστος. Αυτό αποτελείται από τις άμεσες δαπάνες της 

μετανάστευσης, όπως π.χ. τα εισιτήρια, καθώς και από έμμεσες δαπάνες, όπως η 

απώλεια εισοδήματος του υποψήφιου μετανάστη μέχρι την ολοκλήρωση της 

μεταναστευτικής διαδικασίας, αλλά και από το ψυχολογικό βάρος που ακολουθεί τη 

μεταναστευτική απόφαση, τα αυστηρά μέτρα εισόδου και ελέγχου μεταναστών που 

έχουν θεσπίσει οι χώρες υποδοχής κ.α..

β) Η προσδοκώμενη ανεργία στην οικοδέσποινα χώρα. Οι μετανάστες δεν έχουν να 

αντιμετωπίσουν μόνο τις δομικές ατέλειες των σφιζουσών σήμερα αγορών εργασίας 

των δυτικών χωρών, αλλά και πρόσθετες δυσκολίες που αναδύονται από την 

αυστηρότατη μεταναστευτική πολιτική των χωρών υποδοχής, όπως οι δυσχέρειες 

στην εύρεση εργασίας λόγω θεσμικών και νομικών περιορισμών, τα προσκόμματα 

στη συμμετοχή των μεταναστών στην κοινωνική ασφάλιση κ.α.. 

γ) Η αβεβαιότητα. Συναφές με το προηγούμενο, οι μελλοντικοί μετανάστες 

αδυνατούν να προσδιορίσουν τις εργασιακές μα και τις γενικότερες 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα προορισμού, είτε λόγω 

ελλιπών γνώσεων, είτε διότι η εύρεση πληροφοριών κοστίζει και άρα το 

μεταναστευτικό τόλμημα μπορεί να διαψεύσει τις προσδοκίες του μετανάστη και ο 

ίδιος να εξωθηθεί σε βίαιη επιστροφή ή και περαιτέρω μετακίνηση. Συνεπώς, η 

μεταναστευτική απόφαση καθίσταται αβέβαιη.

δ) Η επιλογή της προσμονής. Τυχόν βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας 

στις χώρες αποστολής ή επιδείνωση των αντίστοιχων συνθηκών στις χώρες 

προορισμού δύνανται να αναστείλουν ή και να αναβάλλουν μια μεταναστευτική 

απόφαση. Μια πρόωρη και ίσως επιπόλαιη μεταναστευτική απόφαση δύναται να 

καταστεί ανώφελη και επιζήμια για τον μετανάστη.

ε) Η εκτίμηση του εισοδήματος. Τίθεται υπό αμφισβήτηση αν ο υποψήφιος 

μετανάστης αξιολογεί, προκειμένου να λάβει μια μεταναστευτική απόφαση, τα 

μελλοντικά υψηλά εισοδήματα που τυχόν θα απολαμβάνει στη χώρα υποδοχής (όπως 

διατείνεται η νεοκλασική προσέγγιση). Είναι πιθανό να υποκινείται αποκλειστικά από 

τις βραχυπρόθεσμες μισθολογικές διαφορές μεταξύ των χωρών αποστολής και 

υποδοχής και το τρέχον μεταναστευτικό κόστος
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στ) Η σχετική εισοδηματική κατάσταση του μετανάστη. Ο παράγοντας αυτός είναι 

δανεισμένος από τα νέα οικονομικά της μετανάστευσης, σύμφωνα με τα οποία τα 

κίνητρα μετανάστευσης δεν προκύπτουν από απόλυτες διαφορές στα επίπεδα των 

εισοδημάτων, αλλά από τη σχετική εισοδηματική κατάσταση του μετανάστη εν 

σχέση με μια ομάδα αναφοράς. Κοντολογίς, εάν ένας άνθρωπος είναι φτωχός μεταξύ 

φτωχών, έχει ενδεχομένως λιγότερα κίνητρα μετανάστευσης από εκείνον που είναι 

φτωχός ανάμεσα σε σχετικά πλούσιους.27

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

χώρα προς τη φτωχή σε ποσότητα εργασίας χώρα (Massey, Arango, Hugo, 

Kouaouchi, Pellegrino και Taylor, 1993, σελ. 433), υπάρχει και η ροή επενδυτικού 

κεφαλαίου από την πλούσια σε κεφάλαιο χώρα προς τη φτωχή σε κεφάλαιο χώρα.28 

Η σχετική σπάνη κεφαλαίου στις φτωχές χώρες έχει ως αποτέλεσμα το κεφάλαιο των 

χωρών αυτών να αποδίδει υψηλά ποσοστά απόδοσης, γεγονός που προσελκύει 

επενδύσεις. Η ροή αυτή κεφαλαίου περιλαμβάνει και το ανθρώπινο κεφάλαιο που 

αποτελείται από εξειδικευμένους και υψηλά καταρτισμένους εργαζομένους, οι οποίοι 

μεταναστεύουν από τις πλούσιες προς τις φτωχές σε κεφάλαιο χώρες, με στόχο να 

επιτύχουν υψηλές απολαβές (ξέχωρα από το ύψος του μισθού) και μισθολογικές 

αποδόσεις, ακριβώς λόγω των υψηλών προσόντων τους. Έτσι υπάρχει παράλληλα με 

τους εργάτες και ροή μάνατζερ, τεχνικών συμβούλων κτλ. Βέβαια, η διεθνής ροή 

εργασίας πρέπει να διαχωριστεί από τη ροή ανθρώπινου κεφαλαίου, όπως το ορίσαμε 

προηγουμένως. Ακόμη και τα μοντέλα μετανάστευσης που καταλήγουν σε «βίαιες» 

αθροίσεις και συσχετισμούς εργατών αναγνωρίζουν την ετερότητα ως προς τις 

ικανότητες και την κατάρτιση των εργατών που μεταναστεύουν.29

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ως προς το φαινόμενο της «μετανάστευσης 

εγκεφάλων» που μελετάται στο πλαίσιο της νεοκλασικής προσέγγισης, η

27 Ανάλογη θέση συναντήσαμε στο άρθρο του Skeldon (2002, σελ. 71), κατά την ανάλυση της μεταναστευτικής 
απόφασης στο πλαίσιο της μαρξιστικής προσέγγισης
28 Κάτι τέτοιο δε φαίνεται να ισχύει στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία, καθώς νέες επενδύσεις 
(κεφάλαιο) πραγματοποιούνται στις χώρες όπου ήδη υπάρχουν αυξημένες επενδύσεις και υψηλά αποθέματα 
πλούτου με αποτέλεσμα ο πλούτος να συσσωρεύεται. Ο Majone (1990) από Knodgen (1979) αναφέρει πως το 
επίπεδο και η κατεύθυνση των ξένων επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες δείχνουν ότι οι εταιρίες δεν 
επενδύουν σε χώρες με χαμηλό κοινωνικό μισθό, εκτός και αν άλλοι παράγοντες, όπως η υποδομή και η 
παραγωγικότητα δικαιολογούν τέτοιες επενδύσεις. Χώρες υψηλού κοινωνικοί μισθού εξακολουθούν να 
προσελκύουν ξένες επενδύσεις, κυρίως διότι έχουν υψηλή υποδομή και το εργατικό δυναμικό διαθέτει αυξημένη 
παραγωγικότητα
29 Είδαμε στη μαρξιστική προσέγγιση ότι οι περισσότεροι ερευνητές των επιπτώσεων της μετανάστευσης στην 
αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής (Borjas 1994, σελ. 1667-1717 , Zavodny 1998, σελ. 1-21, Orrenius & 
Zavodny 2003, σελ. 1-24, Chiswick 2000, σελ. 1-23)διακρίνουν τις εν λόγω επιπτώσεις σύμφωνα με τις 
ικανότητες και την κατάρτιση των μεταναστών.
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μετανάστευση αυτή έχει συνήθως ως τόπο προορισμού τις ήδη αναπτυγμένες χώρες 

υποδοχής γεγονός που συντείνει στην περαιτέρω ανάπτυξη των χωρών αυτών και στη 

διεύρυνση της απόστασης που τις χωρίζει από τις χώρες αποστολής (Μουσούρου, 

1991, σελ. 71).

Στη βάση, λοιπόν, της μακροοικονομικής ανάλυσης που εξετάζουμε 

επισημαίνονται τα εξής (Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino και Taylor, 

1993, σελ. 435-436):

1) Η διαφορά του επιπέδου των μισθών μεταξύ των χωρών είναι αυτή που προκαλεί 

τη διεθνή μετανάστευση.

2) Η εξάλειψη των διαφορών στους μισθούς αίρει και την αιτία μετανάστευσης 

εργατών.

3) Τα χαρακτηριστικά της διεθνούς ροής ειδικευμένων εργατών (human capital) 

δύνανται να διαφέρουν από τα αντίστοιχα της μεταναστευτικής ροής ανειδίκευτων 

εργατών. Αυτό συμβαίνει διότι η μετανάστευση ειδικευμένων εργατών συναρτάται 

των διαφορών (ανά χώρα) στις αποδόσεις επί του ανθρωπίνου κεφαλαίου , οι οποίες 

ενδέχεται να διαφέρουν ως μέγεθος από το εισόδημα. Αντίθετα, οι αποκλίσεις στα 

επίπεδα των εισοδημάτων ανά γεωγραφική περιοχή αποτελούν τη βασική αιτία 

έγερσης μεταναστευτικών ρευμάτων αποτελούμενων από ανειδίκευτους εργάτες. 

Συνεπώς, το υπόδειγμα που ισχύει για τη μετανάστευση ειδικευμένων εργατών 

δύναται να αποκλίνει ολότελα από αυτό που υφίσταται για τους ανειδίκευτους 

μετανάστες.

4) Η μετανάστευση εργατών ερμηνεύεται από τους μηχανισμούς της αγοράς 

εργασίας άλλες αγορές δεν επιδρούν σημαντικά στη διεθνή μετανάστευση. Βέβαια, η 

θέση αυτή φαίνεται αδύναμη στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία που 

μεταξύ άλλων βασίζεται στην απρόσκοπτη ροή κεφαλαίου, εργασίας και την 

αλληλεξάρτηση των αγορών.

5) Οι κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής και αποστολής δύνανται να ελέγξουν τη ροή 

μεταναστών με ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις αντίστοιχες αγορές εργασίας.

Ανάλογη μεθοδολογία με τη νεοκλασική προσέγγιση χρησιμοποιούν και τα 

υποδείγματα που εξετάζουν τη σχέση εμπορίου και μετανάστευσης. Το πιο 

χαρακτηριστικό αυτών είναι το υπόδειγμα των Heckser-Ohlin (που αναφέραμε και 

στη μαρξιστική προσέγγιση) από Bauer-Zimmerman (2000, σελ. 1-3) σύμφωνα με το 

οποίο το εμπόριο είναι υποκατάστατο της διεθνούς μετανάστευσης. Η απελευθέρωση 

του εμπορίου με την άρση των σχετικών περιοριστικών μέτρων οδηγεί τις χώρες σε
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εξειδίκευση της παραγωγής τους. Παράγουν, έτσι, εκείνα τα αγαθά η παραγωγή των 

οποίων βασίζεται στους συντελεστές που βρίσκονται σε αφθονία σε κάθε χώρα. Ως 

εκ τούτου κάθε χώρα απολαμβάνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα κόστους που πηγάζει 

από τους παραγωγικούς συντελεστές που διαθέτει σε αφθονία. Για την κατανόηση 

του υποδείγματος αυτού υποθέτουμε δύο χώρες, μια αναπτυγμένη που διαθέτει 

περισσότερους ειδικευμένους εργάτες απ’ ότι ανειδίκευτους και μια αναπτυσσόμενη 

χώρα με πληθώρα ανειδίκευτων εργατών εν σχέση με τους ειδικευμένους. 

Υποθέτουμε επίσης ότι υπάρχουν δύο αγαθά, ένα που παράγεται από ειδικευμένους 

και ένα που παράγεται από ανειδίκευτους εργάτες Τα επίπεδα τεχνολογίας στις δύο 

χώρες είναι τα ίδια. Υπ’ αυτές τις συνθήκες το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών 

εξαρτάται από το είδος των παραγωγικών τους συντελεστών: η αναπτυγμένη χώρα 

που ειδικεύεται στην παραγωγή αγαθών από ειδικευμένους εργάτες θα εισάγει το 

αγαθό το οποίο παράγεται από ανειδίκευτους εργάτες. Η αναπτυσσόμενη χώρα που 

ειδικεύεται στην παραγωγή αγαθών από ανειδίκευτους εργάτες θα εισάγει το αγαθό 

το οποίο παράγεται από ειδικευμένους εργάτες. Το εμπόριο μεταξύ των δύο αυτών 

χωρών θα μειώσει τους μισθούς των ανειδίκευτων εργατών στις αναπτυγμένες χώρες 

και θα αυξήσει τους μισθούς των ειδικευμένων εργατών. Τα αντίστροφα ισχύουν για 

την αναπτυσσόμενη χώρα. Μακροπρόθεσμα και υπό συγκεκριμένες υποθέσεις, οι 

αμοιβές εργασίας των ανειδίκευτων και των ειδικευμένων εργατών στις δύο χώρες θα 

εξισωθούν. Γενικά, από το εν λόγω υπόδειγμα συνάγεται ότι το εμπόριο ή η 

κινητικότητα παραγωγικών συντελεστών ανάμεσα στις χώρες οδηγεί στην εξίσωση 

των τιμών των παραγωγικών συντελεστών. Αν οι τιμές των παραγωγικών 

συντελεστών εξισωθούν, τα κίνητρα μετανάστευσης αίρονται. Άρα το εμπόριο 

αποτελεί υποκατάστατο της διεθνούς μετανάστευσης.

Εδώ αξίζει να σημειώσουμε, ως κριτική του παραπάνω υποδείγματος, ότι 

ορισμένες εμπειρικές έρευνες, όπως αυτή των Rotte & Vogler (1998, σελ. 12-14) 

βρίσκουν ότι εμπόριο και μετανάστευση αποτελούν συμπληρωματικές έννοιες και όχι 

υποκατάστατες. Επίσης, οι υποθέσεις των Heckser & Ohlin είναι περιοριστικές και 

δεσμευτικές των πορισμάτων τους: Π.χ., οι αναπτυγμένες και οι αναπτυσσόμενες 

χώρες δεν έχουν πρόσβαση στα ίδια τεχνολογικά επίπεδα. Επίσης, η πολιτική 

αστάθεια, η ελλιπής υποδομή και οι περιορισμένες τεχνολογικές καινοτομίες πολλών 

εκ των αναπτυσσόμενων χωρών δύνανται να εξοστρακίσουν τα πλεονεκτήματα από 

την παραγωγή εμπορευμάτων εντάσεως εργασίας.
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3.3. Η μικροοικονομική σκοπιά της νεοκλασικής προσέγγισης

Σε αντιστοιχία με τη μακροοικονομική σκοπιά της νεοκλασικής προσέγγισης 

υπάρχει ένα μικροοικονομικό μοντέλο ατομικής επιλογής (Massey, Arango, Hugo, 

Kouaouchi, Pellegrino και Taylor, 1993, σελ. 434) σύμφωνα με το οποίο τα 

ορθολογικά άτομα μεταναστεύσουν, εφόσον μια ανάλυση κόστους - οφέλους δείξει 

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

μεταναστεύουν στον τόπο όπου είναι πιο παραγωγικά δεδομένων των δεξιοτήτων 

τους της απόφασης, όμως, αυτής προηγείται η ανάληψη συγκεκριμένων επενδύσεων 

απ' τα άτομα αυτά, που περιλαμβάνουν το κόστος της μετακίνησής τους, το κόστος 

της εγκατάστασης και της διαμονής, πριν αρχίσουν να εργάζονται, το κόστος 

εκμάθησης της γλώσσας της χώρας όπου εγκαθίστανται και προσαρμογής στους 

τοπικούς κανόνες και τα πρότυπα συμπεριφοράς.

Οι πιθανοί μετανάστες εκτιμούν το κόστος και τα οφέλη της μετανάστευσης και 

μεταναστεύον στον τόπο που οι αναμενόμενες προεξοφλημένες καθαρές αποδόσεις 

είναι υψηλότερες για έναν ορισμένο χρονικό ορίζοντα (Massey, Arango, Hugo, 

Kouaouchi, Pellegrino, Taylor, 1993, σελ. 434 παραπέμποντας στον Borjas, 1990). Οι 

καθαρές αποδόσεις σε κάθε μελλοντική χρονική στιγμή εξευρίσκονται αν 

πολλαπλασιάσουμε τις παρατηρηθείσες αποδοχές στη χώρα προορισμού που 

αντιστοιχούν στις δεξιότητες των υποψήφιων μεταναστών με την πιθανότητα να 

αποκτήσουν εργασία στη χώρα προορισμού (και για τους παράνομους μετανάστες με 

την πιθανότητα να αποφύγουν την απέλαση). Έτσι εξευρίσκουμε τα "expected 

destination earnings". Οι αναμενόμενες αυτές απολαβές αφαιρούνται από τις 

αναμενόμενες απολαβές στην παρούσα χώρα παραμονής (πολλαπλασιασμένες με την 

πιθανότητα απασχόλησης) και η διαφορά τους αθροίζεται για ένα χρονικό διάστημα 

από Ο ως η χρονικές περιόδους προεξοφλημένη μ' έναν συντελεστή που αντανακλά 

τη μεγαλύτερη ωφελιμότητα του χρήματος στο παρόν απ' ότι στο μέλλον. Απ' τη 

συνολική αυτή διαφορά αφαιρούνται τα εκτιμηθέντα κόστη και προκύπτουν οι 

αναμενόμενες καθαρές αποδόσεις της μετανάστευσης.

Ο Βοήas (1994, σελ. 1687-1689) δίνει μια οικονομετρική εκδοχή της ατομικής 

επιλογής-απόφασης ενός εργάτη να μεταναστεύσει. Υποθέτει ότι οι κάτοικοι της 

χώρας 0 (χώρα προέλευσης) σκέφτονται να μεταναστεύσουν στη χώρα 1 (χώρα 

προορισμού). Υποθέτει επίσης ότι η μεταναστευτική απόφαση είναι αμετάκλητη, 

ώστε να αποκλείεται από την ανάλυση, χάριν απλούστευσης, το ενδεχόμενο
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παλιννόστησης. Αν οι υποψήφιοι μετανάστες αποφασίσουν να παραμείνουν στη 

γενέτειρά τους, η κατανομή των εσόδων τους είναι: log wo= μο+εο (1), όπου wo δίνει 

τις απολαβές του εργαζόμενου στη χώρα προέλευσης, μο είναι τα σε όρους 

λογαρίθμων μέσα έσοδα στη χώρα προέλευσης και εο συμβολίζει τις αποκλίσεις από 

τα μέσα έσοδα και υποτίθεται ότι ακολουθεί την κανονική κατανομή με μέσο 0 και 

τυπική απόκλιση σο2.

Εάν ολόκληρος ο πληθυσμός της χώρας 0 επρόκειτο να μεταναστεύσει στη χώρα 1 

τότε η κατανομή των απολαβών του θα δίνονταν από τη σχέση: log wi= μι+ει (2), 

όπου μι δείχνει τα σε όρους λογαρίθμων μέσα έσοδα στη χώρα υποδοχής και η τυχαία 

μεταβλητή ει μετρά τις αποκλίσεις από τα μέσα έσοδα και είναι κανονικά 

κατανεμημένη με μέσο 0 και τυπική απόκλιση σι2 . Ο συντελεστής συσχέτισης 

μεταξύ εο και ει δίδεται από τον όρο ρ.

Είναι επίσης χρήσιμο να υποτεθεί ότι οι τυπικοί-αντιπροσωπευτικοί εργάτες και 

στις δύο χώρες έχουν το ίδιο επίπεδο ικανοτήτων, ώστε ο όρος μι να δίνει τα μέσα 

έσοδα και για τους ντόπιους εργάτες της χώρας υποδοχής. Με αυτήν την υπόθεση 

απομονώνεται από την ατομική επιλογή η κατανομή ικανοτήτων των υποψηφίων 

μεταναστών. Οι εξισώσεις (1) και (2) συνοψίζουν τις ευκαιρίες απολαβών που έχουν 

οι πιθανοί μετανάστες στις χώρες 0 καιΐ. Η μεταναστευτική απόφαση διαμορφώνεται 

στη βάση της σύγκρισης των απολαβών στις χώρες υποδοχής και αποστολής 

αφαιρουμένου του κόστους μετανάστευσης (C, το οποίο διαφέρει ανά εργάτη):

1= log [wi /( w0 +C)]~( μι - μο -π)+ (ει - εο), (3), όπου π=0/ w0 και δίνει ένα χρονικό 

ισοδύναμο (time-equivalent) του μεταναστευτικού κόστους. Ένας εργάτης θα 

μεταναστεύσει εφόσον Ι>0 και θα παραμείνει στην πατρίδα του εάν Ι<0. Η 

πιθανότητα, τώρα, ενός εργάτη να μεταναστεύσει στη χώρα 1 είναι:

Ρ = Pr [u>( μο +π- μι )]= 1-Φ(ζ), (4), όπου u= ει - εο , ζ= μο +π- μι / ou και Φ είναι η 

συνάρτηση της τυπικής κανονικής κατανομής. Δεικνύεται ότι: d?/d μο <0, d Ρ/3 μι >0, 

δΡ/δπ<0, (5). Από την (5) συνάγουμε ότι το ποσοστό μετανάστευσης (η 

μεταναστευτική ροή) συσχετίζεται αρνητικά με τα μέσα έσοδα στη χώρα αποστολής 

και με το μεταναστευτικό κόστος, ενώ συσχετίζεται θετικά με τα μέσα έσοδα στη 

χώρα προορισμού. Από την ίδια ανάλυση προκύπτει πως ένας εργάτης θα λάβει μια 

θετική μεταναστευτική απόφαση, όταν υπάρχει υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στις 

ικανότητες των εργαζομένων των δύο χωρών και η χώρα υποδοχής έχει μεγαλύτερη 

κατανομή εισοδήματος από τη χώρα προέλευσης. Επίσης, ότι ένας εργάτης θα λάβει
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μια αρνητική μεταναστευτική απόφαση, όταν ο προαναφερθείς συντελεστής 

συσχέτισης είναι αρκούντως υψηλός και η κατανομή εσόδων στη χώρα προέλευσης 

έχει μεγαλύτερη διακύμανση από αυτήν στη χώρα αποστολής.

Ο Baganha (2002, σελ. 6-10) εισάγει στη συλλογιστική της νεοκλασικής 

προσέγγισης για τη μεταναστευτική απόφαση την έννοια των φόρων. Ξεκινάει από τη 

βασική νεοκλασική υπόθεση ότι η μεταναστευτική απόφαση έχει αιτία τις 

μισθολογικές διαφορές μεταξύ των χωρών αποστολής και υποδοχής, καθώς και ότι 

αυτή συναρτάται των άμεσων δαπανών της φυγής (π.χ. εύρεση εισητηρίων). Θεωρεί 

το κόστος της μεταναστευτικής διαδικασίας ως άσχετο της εν λόγω απόφασης. Υπό 

αυτές τις υποθέσεις ο υποψήφιος μετανάστης θα συγκρίνει τα τρέχοντα έσοδά του 

στη χώρα αποστολής με αυτά που αναμένει να λάβει στην οικοδέσποινα χώρα. Κατ’ 

ουσίαν, όμως, θα συγκρίνει το διαθέσιμο εισόδημά στις χώρες αποστολής και 

προορισμού, δηλαδή τον καθαρό μισθό, αυτόν που απομένει, αν από το μισθό 

αφαιρεθούν οι προσωπικοί φόροι και η συνεισφορά του στα ταμεία κοινωνικής 

ασφάλισης.

Σε έναν κόσμο χωρίς φόρους και περιορισμούς στη μεταναστευτική ροή, η 

μετανάστευση θα έπαυε με την εξίσωση των μισθών στις χώρες υποδοχής και 

προέλευσης, ή αλλιώς με την εξίσωση των οριακών παραγωγικοτήτων της εργασίας. 

Αν, όμως, ενσωματώσουμε στην ανάλυσή μας τους προσωπικούς φόρους τα 

πορίσματα διαφοροποιούνται αισθητά: Όταν οι φορολογικοί συντελεστές διαφέρουν 

ανά χώρα, η ως άνω εξίσωση των καθαρών μισθών σημαίνει πως οι μικτοί μισθοί 

είναι διαφορετικοί και άρα με βάση τους μικτούς μισθούς θα πρέπει να γίνει ο 

υπολογισμός της ισορροπίας στην αγορά εργασίας, διότι αυτοί αποτελούν το 

αποτελεσματικό κόστος της εργασίας. Έτσι, αν ο φορολογικός συντελεστής στη χώρα 

υποδοχής υπερβαίνει αυτόν της χώρας αποστολής, τότε η μετανάστευση θα παύσει σε 

ένα επίπεδο υψηλότερου μισθού για τη χώρα υποδοχής απ’ ότι στη χώρα αποστολής, 

που σημαίνει σε ένα υψηλότερο επίπεδο παραγωγικότητας της εργασίας. Ένας 

πρόσθετος μετανάστης έχει μεγαλύτερη παραγωγικότητα εργασίας στη χώρα 

υποδοχής απ’ ότι στη χώρα αποστολής αυξάνοντας έτσι και το συνολικό προϊόν της 

πρώτης. Τα αντίθετα θα συμβούν, εάν ο φορολογικός συντελεστής στη χώρα 

προορισμού υπολείπεται αυτόν της χώρας αποστολής. Τα παραπάνω οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι η είσοδος της φορολογίας λειτουργεί ως περιοριστικός παράγοντας 

σε μια αποτελεσματική κατανομή πόρων μεταξύ των χωρών, ενώ συγχρόνως 

αποτελεί πρόσκομμα στη μετανάστευση.
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O Chiswick (2000, σελ. 3-5) χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία της νεοκλασικής 

προσέγγισης για να αναλύσει την προσφορά και τη ζήτηση παράνομης 

μετανάστευσης. Υποθέτει δύο χώρες την Α και τη Β οι οικονομικές και πολιτικές 

συνθήκες στην Α συντείνουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο πραγματικών μισθών από τη 

Β για εργάτες δεδομένων ικανοτήτων. Υποθέτει επίσης, ότι νομικοί περιορισμοί 

προσκόπτουν τη μετανάστευση από την Β στη Α30, ενώ ακόμη και αν αίρονταν οι 

περιορισμοί αυτοί και πάλι δε θα υποκινούνταν καμία μεταναστευτική κίνηση, διότι 

το κόστος μετεγκατάστασης είναι υψηλό και οι μισθολογικές διαφορές για εργάτες 

ανάλογων ικανοτήτων είναι αμελητέες στις δύο χώρες. Αν, τώρα, υποτεθεί ότι για 

κάποιο λόγο μειώνεται το κόστος μετεγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου και του 

κόστους πληροφόρησης ή ότι αυξάνουν οι μισθοί στην Α ή ότι πέφτουν στη Β, τότε 

το ποσοστό απόδοσης επί της επένδυσης στη μετανάστευση έχει αυξηθεί. Εάν το εν 

λόγω ποσοστό απόδοσης υπερβαίνει το κόστος κεφαλαίου του υποψήφιου μετανάστη 

(το κόστος της επένδυσής του δηλαδή), που αποτελεί το ποσοστό προεξόφλησης, 

υπάρχει κίνητρο μετανάστευσης.

Σε έναν κόσμο άνευ νομικών περιορισμών στη μεταναστευτική κίνηση, η 

μετανάστευση θα έπαυε στο σημείο που το ποσοστό απόδοσης θα έφθινε, ώσπου να 

εξισωθεί με το ποσοστό προεξόφλησης, δηλαδή στο σημείο που δεν υπάρχει οριακό 

όφελος από την περαιτέρω μετανάστευση από την Α στη Β. Εν τη αύτη περιπτώσει, 

μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν, εώς 

ότου η παρούσα αξία των μισθολογικών διαφορών ισοσκελιστεί με την παρούσα αξία 

του πλήρους μεταναστευτικού κόστους που δύναται να επωμιστεί ο υποψήφιος 

μετανάστης. Η γραφική αναπαράσταση της ως άνω περιγραφής δίνεται από ένα ύψος 

μεταναστών ίσο με μ0 και ένα επίπεδο μισθολογικών διαφορών μεταξύ Α και Β ίσο 

με Δ0= Wa-Wb στο (Σχ. 2).

Με την είσοδο, τώρα, νομικών περιορισμών στη μετανάστευση η άνοδος του 

ποσοστού απόδοσης πέραν του ποσοστού προεξόφλησης δύναται να επιμείνει. Η 

περίπτωση αυτή αναπαρίσταται γραφικά (Σχ.2) από ένα υψηλότερο, του Δο, επίπεδο 

μισθολογικών διαφορών ίσο με Δι. Το επίπεδο αυτό των μισθολογικών διαφορών δε 

θα εξακολουθήσει απ’ αόριστον, καθώς, μακροπρόθεσμα, η μετακίνηση

30 Και άλλοι ερευνητές συναρτούν την παράνομη μεταναστευτική κίνηση και παραμονή με το κόστος της 
(κίνδυνος σύλληψης και απέλασης, πονικές κυρώσεις κτλ). Π.χ., ο Λιανός (2003, σελ. 22) υποστηρίζει ότι μετά 
και από τη δεύτερη νομοθετική ρύθμιση του 2001 για τη νομιμοποίηση των μεταναστών στην Ελλάδα, πολλοί 
μετανάστες επέλεξαν να διατηρήσουν τα πλεονεκτήματα που δίδει το καθεστώς της παρανομίας εφόσον ο 
κίνδυνος σύλληψης και απέλασης ήταν μικρός
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παραγωγικών συντελεστών (κεφαλαίου και επιχειρηματικότητας) και η ύπαρξη 

ελεύθερου εμπορίου αγαθών θα τείνουν να εξισώσουν τις τιμές των παραγωγικών 

συντελεστών (“factor price equalization”)31. Χωρίς την εν λόγω εξίσωση των 

παραγωγικών συντελεστών το οικονομικό δέλεαρ της παράνομης μετανάστευσης 

(καίτοι είναι έκνομη), όπως απεικονίζεται (Σχ.2)από τη μισθολογική διαφορά Δ1-Δ2, 

είναι μεγάλο. Παρατηρούμε ότι για το επιβεβλημένο από τη μεταναστευτική πολιτική 

ανώτατο όριο μεταναστών μι είναι υψηλότατη η μισθολογική διαφορά που 

υπαγορεύεται από τη ζήτηση μεταναστών και άρα το κίνητρο παράνομης εισόδου 

είναι υψηλό. Επομένως η παράνομη μετανάστευση είναι αποτέλεσμα της 

ανισορροπίας στις διεθνείς αγορές εργασίας, ανισορροπία που προκαλείται από τους 

περιορισμούς στην απρόσκοπτη μετακίνηση παραγωγικών συντελεστών 

συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας.

Προσφορά και ζήτηση μεταναστών εργατών (Σχ.1)

W

Η προσφορά παράνομης εργασίας είναι μια αύξουσα συνάρτηση των 

μισθολογικών διαφορών μεταξύ των χωρών. Το ύψος της μεταναστευτικής ροής 

εξαρτάται κατά ένα μέρος από την αυστηρότητα των περιορισμών που θέτει η 

μεταναστευτική πολίτικη των χωρών υποδοχής, τόσο κατά την είσοδο των 

μεταναστών, όσο και στο εσωτερικό της χώρας μετά την είσοδό τους. Το

31 Παραπέμπουμε στο υπόδειγμα των Heckser-Ohlin από Bauer & Zimmerman (2000, σελ. 1-3)
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μεταναστευτικό ρεύμα δύναται να περιοριστεί με τις αυξομειώσεις στο 

μεταναστευτικό κόστος της παράνομης μετανάστευσης που προκύπτει από την 

ένταση των νομικών περιορισμών.

Η αποτελεσματικότητα, όμως, τέτοιων περιορισμών τίθεται υπό αμφισβήτηση. 

Π.χ. ο Taran (2002, σελ. 29) σημειώνει ότι οι προσπάθειες των κυβερνήσεων να 

ελέγξουν τη μετανάστευση δεν προσέκοψαν το μεταναστευτικό ρεύμα. Αντίθετα, η 

πίεση που προξένησαν στους υποψήφιους μετανάστες τους έστρεψε προς την 

παράνομη μετανάστευση, αφού θεώρησαν ότι στενεύουν τα περιθώρια νόμιμης 

έλευσης στις χώρες υποδοχής.

Η ζήτηση των εργοδοτών για παράνομους μετανάστες εργάτες αναδύεται από τις 

διαφορές στους μισθούς που λαμβάνουν στην αγορά εργασίας οι νόμιμοι εργάτες 

(ντόπιοι και ξένοι) και στους μισθούς συντήρησης (δηλαδή τους ελάχιστους μισθούς 

που θα υποκινούσαν ένα εργάτη προς παράνομη μετανάστευση) που λαμβάνουν οι 

παράνομοι μετανάστες. Η εν λόγω ζήτηση μπορεί να μειωθεί, αν μειωθεί η 

παραγωγικότητά τους ή αυξηθεί, εις βάρος των εργοδοτών, το κόστος πρόσληψής 

τους.

Στη βάση, λοιπόν της μικροοικονομικής ανάλυσης που εξετάζουμε επισημαίνονται 

τα εξής παρόμοια με τη μακροοικονομική ανάλυση (Massey, Arango, Hugo, 

Kouaouchi, Pellegrino, Taylor, 1993, σελ. 435-436):

1) Η διεθνής μετανάστευση προέρχεται από διαφορές στις αποδοχές και τα ποσοστά 

απασχόλησης διεθνώς, καθώς τα δύο αυτά μεγέθη προσδιορίζουν τις αναμενόμενες 

αποδοχές στη βάση των οποίων λαμβάνεται η μεταναστευτική απόφαση .

2) Εκείνα τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου κεφαλαίου που αυξάνουν την αμοιβή ή 

την πιθανότητα εξεύρεσης εργασίας στη χώρα προορισμού σε σχέση με τη χώρα 

αποστολής (π. χ. παιδεία, εμπειρία, γλώσσα) αυξάνουν και την πιθανότητα διεθνούς 

μετανάστευσης, ceteris paribus. 32

32 Εδώ αξίζει να υπενθυμίσουμε, αφενός ότι στη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται ποικίλες αιτίες που 
προκαλοΰν τη διεθνή μετανάστευση, αφετέρου ότι μέρος της βιβλιογραφίας αμφισβητεί τις αιτιάσεις της 
νεοκλασικής προσέγγισης για τους λόγους που προκαλούν τη μετανάστευση διεθνώς. Έτσι οι Dunlevy, 1991, 
Kritz & Nogle, 1994, Neuman & Tienda, 1994, από Zavodny (1998, σελ.2-4), διαπιστώνουν ως σπουδαιότερη 
αιτία μεταναστευτικής κίνησης την παρουσία ήδη εγκατεστημένων μεταναστών στις χώρες προορισμού. Επίσης ο 
Bartel (1989), από Zavodny (1998, σελ.2) επικυρώνει τη νεοκλασική προσέγγιση υποστηρίζοντας ότι οι 
αλλοδαποί άρρενες προτιμούν να διαμένουν σε (SMSA) με υψηλότερους μισθούς και κοινωνικές παροχές, αν και 
ο Filer (1992), από Zavodny (1998, σελ.2) εξευρίσκει ότι οι συνθήκες των τοπικών αγορών εργασίας δεν 
επιδρούν σημαντικά στην επιλογή του τόπου διαμονής από τους μετανάστες. Τέλος, οι Kennan & Walker (2003, 
σελ. 1) αναπτύσσουν ένα οικονομετρικό υπόδειγμα άριστης μετανάστευσης θεωρώντας ως βασική οικονομική 
αιτία μετανάστευσης το αναμενόμενο εισόδημα και συνάγουν ότι η διεθνής μετανάστευση συναρτάται σημαντικά 
του προσδοκώμενου μισθού, όμως δε βρίσκουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ως αιτία μετανάστευσης την 
ανισοκατανομή του εισοδήματος ανάμεσα στις γεωγραφικές περιοχές, δηλαδή την κατεξοχήν αιτία 
μετανάστευσης στη νεοκλασική ανάλυση.
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3) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου, οι κοινωνικές συνθήκες, το 

τεχνολογικό επίπεδο, τα οποία δύνανται να μειώσουν το κόστος της μετανάστευσης 

και να αυξήσουν τις καθαρές αποδόσεις από τη μετανάστευση αυξάνουν, όπως είναι 

εύλογο και την πιθανότητα διεθνούς μετανάστευσης.

4) Η συνολική ροή μεταναστών ανάμεσα στις χώρες είναι απλά το άθροισμα των 

ατομικών μεταναστεύσεων που αποφασίζονται στη βάση ανάλυσης κόστους - 

οφέλους από κάθε άτομο. Η ροή που υπολογίζεται κατ' αυτόν τον τρόπον έχει μάλλον 

θεωρητική αξία, διότι ο τρόπος υπολογισμού της δεν είναι ακριβής: Όλες οι 

αποφάσεις μετανάστευσης δε λαμβάνονται έπειτα από μια ανάλυση κόστους- 

οφέλους. Μια τέτοια ανάλυση προϋποθέτει το εκούσιο της μετανάστευσης, κάτι που 

δεν ισχύει για όλα τα είδη μετανάστευσης, όπως τονίσαμε στην εισαγωγή ακόμη κι 

αν δεχτούμε, όμως, ως υπόθεση ότι η μετανάστευση είναι εκούσια η ανάλυση 

κόστους - οφέλους δεν είναι πάντα δυνατή, καθώς ούτε οι απαραίτητες πληροφορίες 

είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες για τη διεξαγωγή της εν λόγω ανάλυσης, ούτε οι 

υπολογισμοί που αυτή προαπαιτεί είναι πάντα εφικτοί.

5) Η διεθνής μετανάστευση εξαλείφεται εάν πάψουν οι διαφορές στις αποδοχές και / 

ή στα ποσοστά απασχόλησης, εάν, με άλλα λόγια, οι αναμενόμενες απολαβές (που, 

όπως προείπαμε, εξευρίσκονται με βάση τις αποδοχές και τα ποσοστά απασχόλησης) 

εξισωθούν διεθνώς.

6) Το μέγεθος των διαφορών ανάμεσα στις αναμενόμενες απολαβές διεθνώς, 

καθορίζει και το μέγεθος της διεθνούς ροής μεταναστών ανάμεσα στις χώρες.

7) Η απόφαση για μετανάστευση προέρχεται από ανισορροπία ή ασυνέχεια ανάμεσα 

στις αγορές εργασίας διεθνώς άλλες αγορές δεν επηρεάζουν την απόφαση αυτή. Ο 

σχολιασμός που έγινε σε αντίστοιχη άποψη κατά την εξέταση της μακροοικονομικής 

σκοπιάς ισχύει και για τη θέση αυτή.

8) Αν η μετανάστευση σε μια χώρα υποδοχής είναι δελεαστική για ψυχολογικούς 

λόγους, τότε το μεταναστευτικό κόστος λογίζεται ως αρνητικό. Εν προκειμένω, μια 

αρνητική μισθολογική διαφορά ίσως είναι απαραίτητη για να συγκρατήσει τη 

μεταναστευτική ροή διεθνώς.

9) Οι κυβερνήσεις δύνανται να ελέγξουν τη μετανάστευση, πρωτίστως μέσω 

πολιτικών που επηρεάζουν τις αναμενόμενες απολαβές.

Η τελευταία αυτή θέση υποστηρίζει ότι οι κυβερνήσεις δύνανται να επηρεάσουν 

τη μετανάστευση παρεμβαίνοντας κατ' ουσίαν στην αγορά εργασίας. Όμως το 

κυρίαρχο σήμερα οικονομικό πνεύμα είναι η πλήρης απελευθέρωση των αγορών,
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γεγονός που καθιστά τέτοιες παρεμβάσεις δυσχερείς, αν όχι ανέφικτες. Άλλωστε, οι 

μετακινήσεις εργατικού δυναμικού υπόκεινται και σε ρυθμίσεις οι οποίες συχνά 

αντιφάσκουν προς τους κανόνες της αγοράς ή εξυπηρετούν άλλους στόχους: 

Σύμφωνα με τον Κοτσαρίδα (1994), ένας λόγος ενθάρρυνσης της μετανάστευσης απ' 

τις κυβερνήσεις των χωρών αποστολής είναι η απόκτηση συναλλάγματος. Ο 

Ψημμένος (1995, σελ.41-57) αναφέρεται σε εθνικές πολιτικές (ενίοτε εθνο-κεντρικές 

ή εθνο-ρατσιστικές από χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία, ή η Γερμανία) που 

επηρεάζουν τη μετανάστευση και όχι σε οικονομικά κίνητρα λήψης μέτρων για τη 

μετανάστευση. Παρόμοια άποψη εκφράζει ο Taran (2002, σελ. 29-30): Ερευνητές του 

ILO (International Labor Office) διαπίστωσαν διακρίσεις στην πρόσβαση εργασίας 

εναντίον μεταναστών και εθνικών μειονοτήτων. Ενδελεχείς έρευνες στις Δυτικές 

Χώρες (Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Ισπανία) έδειξαν ότι το ποσοστό καθαρής 

διάκρισης αγγίζει το 37%, δηλαδή το 1/3 των αιτήσεων για είσοδο στην αγορά 

εργασίας των εν λόγω χωρών απορρίπτονταν. Ο ίδιος μελετητής επισημαίνει 

διακρίσεις στα κριτήρια εισόδου στις χώρες προορισμού μεταξύ ανδρών και 

γυναικών.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την προηγηθείσα ανάλυση, κύριος άξονας της νεοκλασικής 

προσέγγισης είναι το αξίωμα ότι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης επιτρέπει 

στους ανθρώπους να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση μετακινούμενοι 

εκεί όπου η ζήτηση εργασίας τους επιτρέπει να έχουν καλύτερες αμοιβές και να 

εξασφαλίσουν υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Οι νεοκλασικοί πιστεύουν πως η επιθυμία 

για βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης είναι έμφυτη στους περισσότερους 

ανθρώπους και πως αυτή, σε συνδυασμό με το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, 

εξηγεί τη γεωγραφική κινητικότητα. Αλλά η θεωρία της αγοράς εργασίας στηρίζεται 

στην παραδοχή της ελευθερίας της ατομικής προσφοράς και της ατομικής ζήτησης 

εργασίας. Παραβλέπει, έτσι, το γεγονός ότι ο εργαζόμενος πιθανόν να μη γνωρίζει τις 

δυνατότητες της αγοράς εργασίας και πάντως δε ελέγχει τις διαδικασίες της (και άρα 

η προσέγγιση αυτή παραλείπει τη μετανάστευση που δεν έχει εκούσιο χαρακτήρα): 

άρα τα περιθώρια των επιλογών του (δηλ. της ελευθερίας του) είναι περιορισμένα 

(Μουσούρου, 1991, σελ. 69). Τα περιθώρια των επιλογών του στενεύουν για έναν 

επιπρόσθετο λόγο: Όπως σημειώνει ο Κοτσαρίδας (1994), η Ήρα - Έμκε - 

Πουλοπούλου ονοματίζει πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά αίτια της 

μετανάστευσης. Τα οικονομικά για τον Τρίτο Κόσμο τουλάχιστον είναι η φτώχεια, η 

πείνα, οι φυσικές καταστροφές των χωρών αποστολής, η παθολογική αστικοποίηση,
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οι μειωμένοι μισθοί, η ανεργία και χαμηλοί δείκτες ανάπτυξης. Όταν τα παθογενή 

αυτά φαινόμενα ενταθούν σε μια χώρα η μετανάστευση απ' τη χώρα αυτή καθίσταται 

συχνά αναγκαστική και συνεπώς ο υποψήφιος μετανάστης δεν έχει την ευχέρεια να 

εκτιμήσει και κατόπιν να σταθμίσει την προσφορά και ζήτηση εργασίας, ώστε να 

λάβει μια ορθολογική απόφαση για μετανάστευση. Η ίδια του η ανάγκη 

ετεροκαθορίζει τη βούλησή του για τον οποιοδήποτε επιθυμητό προορισμό.

3.4. Η μετεξέλιξη της νεοκλασικής προσέγγισης

Σαν αποτέλεσμα και της μεταπολεμικής μεταναστευτικής εμπειρίας (Μουσούρου 

1991, σελ. 69), η νεοκλασική προσέγγιση εμπλουτίστηκε και με άλλες μεταβλητές, 

όπως είναι η όλη οικονομική και κοινωνική υποδομή των περιοχών αποστολής και 

υποδοχής, η απόσταση μεταξύ τους και από άλλα κέντρα αποστολής και υποδοχής, η 

πολιτισμική ταυτότητα και η ακτινοβολία των περιοχών αυτών, ή όπως επιρρώνει ο 

Βοή as (1986, σελ. 6-7), η διαφορά στις ικανότητες των μεταναστών, δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, η εθνικότητα των μεταναστών, η διαφορά στην κοινωνική θέση 

μεταξύ των μεταναστών και των ντόπιων.

Εκείνοι που προσπαθούν (Μουσούρου, 1991, σελ. 70) να μελετήσουν το 

μεταναστευτικό φαινόμενο σε περισσότερο βάθος εγκολπώνουν στην ανάλυσή τους 

μια μεγαλύτερη ποικιλία μεταβλητών οι οποίες επιδρούν τόσο στη ζήτηση, όσο και 

στην προσφορά εργασίας. Τέτοιες μεταβλητές είναι η φυσική κίνηση του πληθυσμού, 

η διάρκεια της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και η όλη εκπαιδευτική πολιτική, η 

αναλογία των γυναικών στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, ο βαθμός 

εκβιομηχάνισης αλλά και της εν γένει ανάπτυξης του τριτογενούς τομέα, η πολιτική 

απασχόλησης και αποζημίωσης της ανεργίας, η μεταναστευτική πολιτική κλπ. Οι 

μεταβλητές αυτές διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με το κατά πόσον αφορούν 

την περιοχή αποστολής (δηλ. την προσφορά εργασίας) ή την περιοχή υποδοχής (δηλ. 

τη ζήτηση εργασίας). Όσο μεγαλύτερη η διαφοροποίηση, τόσο μεγαλύτερη η 

πιθανότητα να είναι αυξημένο το μεταναστευτικό ρεύμα από την πρώτη προς τη 

δεύτερη.

Σε ότι αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά 

μεταναστών, πέραν των ανά γεωγραφική περιοχή μισθολογικών διαφορών, οι Rotte 

& Vogler (1998, σελ. 7) επισημαίνουν ότι για τις χώρες αποστολής υπάρχουν 

παράγοντες απώθησης (‘push’ factors) μεταναστών. Οι mo σημαντικοί εξ αυτών είναι
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τα υψηλά ποσοστά αύξησης του πληθυσμού και η αντιστοιχούσα σε αυτά ανεργία, η 

πολιτική αστάθεια, οι πόλεμοι κ.α.. Όπως αναφέρθηκε και στη μαρξιστική 

προσέγγιση οι αναπτυσσόμενες χώρες (Mullan, 2002, σελ.2) αντιμετώπισαν τη 

μετανάστευση ως μερική διέξοδο από τα χρόνια προβλήματα ανεργίας και τους 

εργάτες ως έτοιμη πηγή συναλλαγής με τις χώρες αποστολής και δημιουργίας 

εγχώριου πλούτου με τη μορφή εμβασμάτων. Η Oishi (2002, σελ. 10-11) 

υπογραμμίζει τη σημασία της μεταναστευτικής πολιτικής των χωρών προέλευσης 

στην απώθηση μεταναστών: Επειδή για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας τα 

εμβάσματα είναι βασική πηγή εσόδων, προωθείται η μετανάστευση των ανδρών και 

κυρίως των ανειδίκευτων, προκειμένου να μειωθεί η εγχώρια ανεργία. Απεναντίας, η 

γυναικεία μετανάστευση συναντά σοβαρούς περιορισμούς συγκρινόμενη με την 

ανδρική. Πολλές χώρες αποστολής επιβάλλουν περιορισμούς στη μετανάστευση 

γυναικών που σχετίζονται με την ηλικία, τον προορισμό και την επαγγελματική 

κατάστασή τους. Ενώ δηλαδή η μετανάστευση ανδρών καθοδηγείται από τις χώρες 

προέλευσης με γνώμονα οικονομικούς παράγοντες, η μετανάστευση γυναικών 

ρυθμίζεται στη βάση τοπικών αξιών.

Οι Rotte & Vogler (1998, σελ. 7) αναφέρουν ότι για τις χώρες προορισμού 

υπάρχουν παράγοντες έλξης (‘pull’ factors) μεταναστών με την έννοια ότι 

δημιουργούν ζήτηση μεταναστών. Αυτοί είναι κυρίως οι υψηλοί μισθοί των 

βιομηχανικών χωρών, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, η πολιτική σταθερότητα 

και άλλα συναφή. Πάντων εν σχέση με τους παράγοντες που δημιουργούν ζήτηση 

αλλοδαπών εργατικών χεριών στις χώρες υποδοχήε ο Boijas (1994, σελ. 1693) 

σημειώνει ότι η διεθνής βιβλιογραφία δεν μας έχει ακόμη κληροδοτήσει με μια 

συστηματική ανάλυση για τους παράγοντες που συνδιαμορφώνουν τη συνάρτηση 

ζήτησης μεταναστών. Π.χ. ο Freeman (1993, από Boijas 1994, σελ.1693) διαπιστώνει 

ότι η καμπύλη ζήτησης μεταναστών εξαρτάται από τη διάκριση των χωρών υποδοχής 

έναντι ορισμένων εθνικών μειονοτήτων. Ο Benhabib (1993, από Boijas 1994, σελ. 

1693) υποστηρίζει ότι, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ του πλούτου που 

κατέχουν οι ντόπιοι σε μια χώρα προορισμού, από οποιαδήποτε μεταναστευτική 

πολιτική θα υπάρξουν χαμένοι και κερδισμένοι. Ως εκ τούτου, η συνάρτηση ζήτησης 

μεταναστών αποτελεί άσκηση πολιτικής οικονομίας και εξαρτάται από την έκταση 

στην οποία οι κερδισμένοι δύνανται να αποζημιώσουν τους χαμένους.
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3.4.1. Η κατάτμηση της αγοράς εργασίας στις χώρες υποδοχής.

Όπως και η μαρξιστική, η προσέγγιση αυτή περιέλαβε την αποδοχή της 

λειτουργίας μιας διπλής αγοράς (μια για τους γηγενείς, μια για τους ξένους) στην 

προσπάθεια να υπερπηδηθεί το εμπόδιο που ο προφανής περιορισμός των επιλογών 

των μεταναστών συνιστά για την αποδοχή των βασικών παραδοχών της νεοκλασικής 

θεωρίας (Μουσούρου 1991, σελ. 70). Βέβαια, το περιεχόμενο της κατάτμησης των 

αγορών εργασίας υπό τη νεοκλασική προσέγγιση διαφέρει από αυτό της μαρξιστικής 

ανάλυσης.

Η κατάτμηση της αγοράς εργασίας για τη νεοκλασική προσέγγιση (Lay, 2003, 

σελ. 17,20) περνάει από δύο κομβικά σημεία-χαρακτηριστικά: Το πρώτο είναι ότι η 

αγορά εργασίας αποτελείται από τμήματα σε καθένα από τα οποία διαφέρουν οι 

μηχανισμοί που καθορίζουν τους μισθούς, καθώς και οι πολιτικές που αφορούν την 

απασχόληση. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η κινητικότητα μεταξύ των τμημάτων είναι 

περιορισμένη. Τυπικά, η αγορά εργασίας υποτίθεται ότι συνίσταται από δύο τμήματα. 

Οι καλοπληρωμένες εργασίες συνυπάρχουν με τις κακοπληρωμένες εργασίες.

Εν σχέση με το πρώτο χαρακτηριστικό, οι διαφορετικοί μισθοί που λαμβάνουν 

πανομοιότυπα ως προς το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις προτιμήσεις άτομα μπορεί να 

οφείλονται σε θεσμικούς παράγοντες, ή όπως το θέτει ο Akerlof (1976, από Lang, 

Manove και Dickens, 2002, σελ. 3) σε κοινωνική επιβολή. Τέτοιοι παράγοντες είναι 

κυβερνητικά μέτρα ή η δράση των συνδικάτων. Επίσης γεωγραφικοί, βιολογικοί 

παράγοντες, όπως και διαφορές σε κοινωνικό επίπεδο και στο επίπεδο της 

συμπεριφοράς (Piore, 1973 από Lay 2003, σελ. 19) δύνανται να αποτελούν αιτία της 

κατάτμησης των αγορών εργασίας και των διαφορετικών μηχανισμών καθορισμού 

των μισθών που ισχύουν σε κάθε τμήμα. Οι πιο πρόσφατες νεοκλασικές θεωρήσεις 

(Lay 2003, σελ. 17,23) για τα οικονομικά της εργασίας (job- rationing, θεωρία του 

αποτελεσματικού μισθού, τα insider-outsider υποδείγματα)33 υποστηρίζουν ότι οι

33 Η έννοια του job-rationing δηλώνει την κατάσταση κατά την οποία οι εργαζόμενοι λαμβάνουν πραγματικό 
μισθό, άνω του μισθού ισορροπίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται υπερβάλλουσα προσφορά εργασίας και να 
προκαλείται δομική ανεργία, καθώς ο μισθός ξεφεύγει από την ισορροπία του. Ο αυξημένος αυτός μισθός 
ονομάζεται αποτελεσματικός (efficiency wage). Ο εν λόγω μισθός, σύμφωνα με τη θεωρία του efficiency wage 
δίδεται ως δέλεαρ στους εργαζόμενους για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, ενώ έλκει και νέους ικανούς 
εργάτες. Στις αναπτυσσόμενες χώρες ο αποτελεσματικός μισθός συντείνει στην καλύτερη υγιεινή και συνθήκες 
διαβίωσης των εργατών. Φυσικά ο υψηλότερος του επιπέδου ισορροπίας μισθός επιβαρύνει τα κέρδη των 
επιχειρήσεων, αλλά η άνοδος της παραγωγικότητας των εργατών αντισταθμίζει το υψηλό εργατικό κόστος.

Η insider-outsider theory αποτελεί θεωρία του job-rationing και υποστηρίζει ότι για να είναι παραγωγικοί οι 
νέοι εργάτες (outsiders) πρέπει επί του εργασιακού αντικειμένου να εκπαιδευτούν από τους υπάρχοντες 
εργαζομένους (insiders) (Mankiew 2002, Chapter 6).
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μισθολογικές διαφορές μεταξύ των τμημάτων αποτελούν ενδογενές φαινόμενο των 

αγορών εργασίας. Μια αγορά εργασίας με διαφορετικούς μηχανισμούς διαμόρφωσης 

των μισθών σε κάθε τμήμα της δεν αποτελεί απαραιτήτως ένδειξη κατάτμησής της 

αλλά δείχνει εκλογίκευση της εργασίας (job-rationing): Πιο συγκεκριμένα, οι 

διαφορετικοί μηχανισμοί καθορισμού των μισθών οφείλονται κατά κύριο λόγο στις 

αποκλίσεις των ικανοτήτων των εργαζομένων, διότι μεγαλύτερες ικανότητες δε 

συνεπάγονται μόνο αυξημένη παραγωγικότητα μα και αύξηση του κόστους 

απασχόλησης και εκπαίδευσης των εργαζομένων με υψηλές ικανότητες. Ως εκ 

τούτου, οι εν λόγω μηχανισμοί αντανακλούν το επίπεδο ικανοτήτων και άρα η 

ύπαρξή τους δύναται να αποτελεί ένδειξη μιας αποτελεσματικής αγοράς εργασίας που 

επιτελεί λειτουργίες εξομάλυνσης των μισθών και εκλογίκευσης της εργασίας, αλλά 

όχι κατακερματισμό. Έτσι, η αγορά εργασίας δύναται να τοποθετεί ντόπιους και 

μετανάστες εργάτες στο τμήμα εκείνο της αγοράς που υπαγορεύουν οι ικανότητές 

τους και για τις οποίες αναλογεί ο αρμόζων μηχανισμός διαμόρφωσης των μισθών. Η 

θέση αυτή συγγενεύει και με τη θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου (Simonazzi, 

2002, σελ.7) που ερμηνεύει τις μισθολογικές ανισότητες, ως συνέπεια 

αποτελεσματικής ανακατανομής των πόρων και συγκεκριμένα του ανθρωπίνου 

κεφαλαίου σε ένα μεταβαλλόμενο τεχνολογικά περιβάλλον. Συνάγει λοιπόν ότι η 

αύξηση της ζήτησης καταρτισμένων-ικανών εργατών και η ακόλουθη πόλωση των 

ικανοτήτων συνιστά την αναπόφευκτη συνέπεια των τεχνολογικών μεταβολών και η 

διεύρυνση των αποκλίσεων στους μισθούς μαρτυρεί την αποτελεσματική 

ανταπόκριση της αγοράς στις αλλαγές της σχετικής προσφοράς και ζήτησης ικανών 

εργατών. Η πρακτική εφαρμογή της παραπάνω θέσης είναι ότι υπάρχει ένα trade-off 

μεταξύ ισότητας στους μισθούς και ανεργίας: οι κοινωνίες που επιδιώκουν μια 

δικαιότερη και πιο συνεκτική διανομή των εισοδημάτων θα πρέπει να περιμένουν 

υψηλότερη ανεργία μα και χαμηλή συνολικά αποτελεσματικότητα.

Ως προς το δεύτερο χαρακτηριστικό, (τη μειωμένη κινητικότητα μεταξύ των 

τμημάτων της αγοράς εργασίας) (Lay 2003, σελ. 18,23-26) η νεοκλασική προσέγγιση 

εισάγει την έννοια της συναρμογής ανθρωπίνου κεφαλαίου με ένα συγκεκριμένο 

τμήμα της αγοράς (sector-specific human-capital), δηλαδή ένας τύπος ανθρωπίνου 

κεφαλαίου ταιριάζει και δρα αποτελεσματικότερα μέσα σε ένα συγκεκριμένο τμήμα 

της αγοράς εργασίας. Επίσης, η περιορισμένη κινητικότητα αποδίδεται και στην 

πολιτική των συνδικάτων, κυρίως όταν λαμβάνει τη μορφή των ‘closed-shop’ 

πρακτικών. Άλλοι λόγοι της μειωμένης κινητικότητας είναι η άνιση πρόσβαση των
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ανθρώπων στην παιδεία, την εργασιακή εκπαίδευση και το κεφάλαιο. Επίσης 

κοινωνικοί παράγοντες μπορεί να προσκόπτουν την κινητικότητα μεταξύ των 

τμημάτων της αγοράς εργασίας: Π.χ., ο Funkhouser (1997, σελ.358-359 από Lay 

2003, σελ. 25) μελετώντας την αγορά εργασίας στη Γουατεμάλα διαπίστωσε ότι οι 

δεσμοί της κοινότητας και της γειτονιάς είναι τόσο ισχυροί που επιδρούν σθεναρά 

στη συλλογική εν τέλει απόφαση για προσφορά εργασίας και ακολούθως στην 

κινητικότητα εντός της αγοράς εργασίας. Ο Khandker (1992, σελ. 20 από Lay 2003, 

σελ. 26) υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα προσωπικών χαρακτηριστικών, όπως το 

φύλο, η καταγωγή, και η θρησκεία στην πρόσβαση των ανθρώπων στα τμήματα της 

αγοράς εργασίας.

Η υπό κρίση περιορισμένη κινητικότητα που εισάγει η νεοκλασική προσέγγιση 

αποτελεί και το βασικό σημείο διαφοροποίησης της από τις έτερες θεωρίες 

κατάτμησης: την institutionally distorted labor markets34, και την

στρουκτουραλιστική άποψη35.

Η πρώτη (Fields, 1975, σελ 278-281 ως προέκταση του υποδείγματος των Harris 

& Todaro 1970 για τη μετανάστευση από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές, από 

Lay, 2003, σελ. 13-14) ξεκινάει με δύο βασικές υποθέσεις36. Εισάγει την έννοια ενός 

ανεπίσημου-άτυπου τομέα (informal sector) τον οποίο θεωρεί τμήμα της αγοράς 

εργασίας που παρέχει στους μετανάστες των αστικών περιοχών ένα υποκατάστατο 

εισοδήματος, για όσο διάστημα μένουν εκτός του επίσημου (formal) τομέα 

απασχόλησης. Στη βάση των υποθέσεών του, αναπτύσσει ένα δυναμικό υπόδειγμα 

μετανάστευσης, ανεργίας και υποαπασχόλησης. Η εξίσωση των αναμενόμενων 

μισθών φέρνει το υπόδειγμα σε ισορροπία, η οποία καθορίζει τους μισθούς και τα 

ποσοστά ανεργίας σε κάθε τμήμα τις αγοράς εργασίας.

Αντίθετα, η στρουκτουραλιστική προσέγγιση (Lay 2003, σελ.15-16)

υπογραμμίζει τη σημασία των δομών στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες. Η ανάλυση 

επικεντρώνεται στη δομή της παραγωγής και των αγορών, τις μεθόδους παραγωγής, 

την τεχνολογία και τη σύνδεση του επίσημου με τον ανεπίσημο τομέα. Ο ανεπίσημος 

τομέας καλύπτει τα χαμηλότερα τμήματα της αγοράς εργασίας ως προς το εισόδημα, 

τη σταθερότητα και την εργασιακή ασφάλεια. Η διαφορά των δύο υπό εξέταση

34 Ο Lay 2003, σελ. 27, σημειώνει τη διάκριση μεταξύ κατάτμησης και στρέβλωσης (distortion), με την πρώτη να 
αποτελεί τμήμα της δεύτερης, καθώς η κατάτμηση ενσωματώνει αναποτελεσματικότητες.
35 Όμορες θεωρίς θα συναντήσουμε και παρακάτω κατά την εξέταση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ
36 Οι υποθέσεις του υποδείγματος είναι οι εξής: α) Υπάρχουν δύο τομείς στην αγορά εργασίας ο επίσημος και ο 
ανεπίσημος. Ο ανεπίσημος λογίζεται ως “staging-post” για τις εργασίες που προτιμούνται στον επίσημο τομέα και 
β) οι μισθοί του ανεπίσημου τομέα ρυθμίζονται θεσμικά.
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τομέων δεν είναι θεσμική, επιβεβλημένη από την κυβέρνηση, αλλά αντιστοιχεί στο 

λειτουργικό ρόλο των τομέων αυτών στο οικονομικό σύστημα. Η σύνδεση των δύο 

τομέων έχει χαρακτήρα εκμετάλλευσης, δηλαδή ο ανεπίσημος τομέας εξυπηρετεί τη 

λειτουργία του επίσημου, καθώς συνίσταται κυρίως από δευτερεύουσες 

δραστηριότητες, υποκατάστατες του επίσημου και ως εκ τούτου δεν υφίσταται 

δυναμική σύνδεση μεταξύ τους. Ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι δύο τομείς 

αποτελεί ένα φαύλο κύκλο που εξακολουθεί εντός του ανεπίσημου τομέα.

Ο Λιανός (2003, σελ. 106-107) παραθέτει την εξής ανάλυση για την κατάτμηση 

της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα: Υποθέτει ότι ο κανόνας βάσει του οποίου γίνονται 

οι διακρίσεις απ’ την πλευρά των εργοδοτών είναι η ακόλουθη: προσλαμβάνονται 

αλλοδαποί εργάτες εφόσον για ένα συγκεκριμένο επίπεδο μισθού δεν υπάρχουν 

Έλληνες που να προσφέρουν την εργασίας τους. Υποθέτει επίσης ότι ο αριθμός των 

μεταναστών είναι δεδομένος και ότι προσφέρουν την εργασία τους για οποιοδήποτε 

μισθό πάνω από το ελάχιστο επίπεδο. Στο Σχ. 2 παρακάτω η καμπύλη ζήτησης 

εργασίας είναι η Dl και η καμπύλη προσφοράς εργασίας των Ελλήνων είναι η Si. Στο 

σημείο ισορροπίας Α ο μισθός είναι W) και η απασχόληση είναι Li. Στη θέση αυτή 

προσλαμβάνονται μόνο Έλληνες, διότι για μισθό ανώτερο του W) προσφέρονται και 

Έλληνες και μετανάστες, αλλά βάσει του κανόνα διακρίσεων προτιμούνται οι 

Έλληνες. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά εργασίας για τους μετανάστες υπάρχει μετά το 

σημείο L] και με καμπύλη ζήτησης εργασίας το τμήμα της αρχικής καμπύλης προς τα 

δεξιά σημείου Α. Η προσφορά εργασίας των μεταναστών είναι η κάθετη Μ πάνω από 

τον ελάχιστο μισθό \¥χ. Το σημείο ισορροπίας είναι το Β που αντιστοιχεί σε μισθό 

λΥμ και απασχόλης ίση με L]M. Από την ανάλυση αυτή φαίνεται ότι ο κανόνας 

διάκρισης που χρησιμοποιείται ουσιαστικά δημιουργεί δύο διαφορετικές αγορές 

εργασίας, μια για Έλληνες και μια για μετανάστες.
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Σχ.2

3.5. Οι επιπτώσεις του μεταναστευτικού φαινομένου στις χώρες αποστολής και 

υποδοχής

Η υπό εξέταση προσέγγιση ασχολείται με τις επιπτώσεις της μετανάστευσης, 

δηλαδή τα κέρδη και τις ζημιές της μετανάστευσης και αποβλέπει στον προσδιορισμό 

ενός θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος από τη συνεκτίμησή τους. Αλλά κέρδη, 

ζημιές και τελικά αποτελέσματα διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ χώρας αποστολής και 

χώρας υποδοχής, ενώ οι μετανάστες λαμβάνονται υπόψη ως παράγοντας 

προσδιορισμού των κερδών και των ζημιών πότε σε αναφορά προς τη μια χώρα και 

πότε σε αναφορά προς την άλλη. Καθώς, λοιπόν με τη νεοκλασική προσέγγιση 

εξετάζονται χωριστά για την κάθε χώρα τα κέρδη και οι ζημιές από τη μετανάστευση, 

οι δυσκολίες αξιολόγησης του (δυναμικού) μεταναστευτικού φαινομένου στο επίπεδο 

της κάθε χώρας είναι τόσο μεγάλες, ώστε ουσιαστικά να μειώνουν στο ελάχιστο τη 

συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων του φαινομένου ως συνδεομένου με τη διεθνή 

αγορά (Μουσούρου 1991, σελ. 71).

3.5.1. Οι θετικές επιπτώσεις της μετανάστευσης στις χώρες αποστολής

Ως «κέρδη» για τις χώρες προέλευσης θεωρήθηκαν (Kindleberger, Ζολώτας από 

Μουσούρου 1991, σελ. 72): η μείωση της ανεργίας και των πιέσεων που αυτή 

δημιουργεί στην αγορά εργασίας.
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Η συνδεδεμένη με το προηγούμενο αποτροπή των κοινωνικών εντάσεων - άρα και 

των πολιτικών συγκρούσεων (θέση προς την οποία αντιτίθεται, όπως είπαμε, η 

μαρξιστική προσέγγιση, καθώς η σχέση εξάρτησης που επιθυμούν και πετυχαίνουν 

να’ χουν οι χώρες υποδοχής με τις χώρες αποστολής, τις καταδικάζει σε πολιτικό 

ετεροκαθορισμό και οικονομική στασιμότητα).

Η εισροή κεφαλαίων με τη μορφή εμβασμάτων. Ο Taran (2002, σελ.28) γράφει ότι 

ερευνητές του ILO διαπίστωσαν ότι οι μετανάστες εργάτες πολλών αναπτυσσόμενων 

χωρών στέλνουν εμβάσματα και ξένο συνάλλαγμα στις οικογένειές τους, ενισχύοντας 

την οικονομική τους κατάσταση. Ομοίως, η Mullan (2002, σελ. 6 παραπέμποντας 

στους Massey & Parrado, 1994, Massey, 1987, Rhoades, 1978) επισημαίνει ότι ο 

κύριος προορισμός των εμβασμάτων είναι η συντήρηση (π.χ. η αγορά ρούχων, 

τροφής, εξασφάλιση ιατρικής περίθαλψης) των οικογενειών των μεταναστών πίσω 

στις χώρες αποστολής. Αφού καλυφθούν οι πρώτες ανάγκες, τα εμβάσματα 

διατίθενται για τη βελτίωση των συνθηκών του νοικοκυριού (π.χ. αγορά οικιακών 

συσκευών κ.α.). Αφού οι μετανάστες έχουν ζήσει και εργαστεί αρκετά χρόνια στις 

χώρες υποδοχής διαθέτουν το μεγαλύτερο μέρος των εμβασμάτων τους σε 

παραγωγικές επενδύσεις, π.χ. για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων στις πατρίδες 

τους, ώστε να συνδράμουν έτσι στην τοπική οικονομική ανάπτυξη και να 

περιορίσουν τα κίνητρα περαιτέρω αποδήμησης από τις χώρες τους. Μην ξεχνάμε 

(βλ. και μαρξιστική προσέγγιση), ότι τα εμβάσματα που στέλνουν στην πατρίδα τους 

οι Αλβανοί μετανάστες που εργάζονται σε Ιταλία και Ελλάδα συνεισφέρουν περί το 

20% στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, και συμβάλλουν σε όλους τους τομείς της 

Αλβανικής οικονομίας και στη διανομή του εγχώριου πλούτου (Mullan 2002, σελ. 

10).

Ο περιορισμός της κατανάλωσης και οι θετικές επιδράσεις του περιορισμού αυτού 

(σε συνδυασμό μάλιστα με την εισροή κεφαλαίου) στο ισοζύγιο πληρωμών (αν και 

πτώση της κατανάλωσης στις χώρες αποστολής, που ως γνωστόν είναι ήδη φτωχές 

και διαθέτουν χαμηλούς δείκτες ανάπτυξης, συνεπάγεται περαιτέρω πτώση της 

ζήτησης των επενδύσεων, της απασχόλησης και του εθνικού εισοδήματος).

Η μετατροπή μεταναστών αγροτικής κατά το πλείστον προέλευσης σε 

βιομηχανικούς εργάτες.

Η δυνατότητα αύξησης του γεωργικού κλήρου, εκσυγχρονισμού των καλλιεργειών 

και αναδιάρθρωσης της γεωργικής παραγωγής. Κατά τον Taran (2002, σελ. 28) 

πολλοί εκ των μεταναστών από τις αναπτυσσόμενες χώρες απέκτησαν δεξιότητες και
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τεχνογνωσία στις χώρες προορισμού και επέστρεψαν στις πατρίδες τους, ώστε να 

εφαρμόσουν τις γνώσεις τους προ όφελος της τοπικής οικονομίας.

3.5.2. Οι αρνητικές επιπτώσεις της μετανάστευσης στις χώρες αποστολής

Ως μειονεκτήματα ή «ζημιές» από τη μετανάστευση (Μουσούρου 1991, σελ. 72- 

73) για τις χώρες προέλευσης επισημάνθηκαν οι άμεσες μα και απώτατες 

δυσμενέστατες δημογραφικές επιπτώσεις με τα αλυσιδωτά προβλήματα που προκαλεί 

η αποδημία σημαντικού παραγωγικού (ίσως του πιο ενεργού και παραγωγικού) και 

αναπαραγωγικής ηλικίας δυναμικού: μεταβολές στη δημογραφική πυραμίδα και τη 

δυναμικότητα του πληθυσμού, η πτώση της γεννητικότητας, γήρανση κ.ά. 

Επισημαίνεται και η οικονομική απώλεια που αντιπροσωπεύει για τις χώρες 

καταγωγής (χώρες που, όπως προαναφέραμε, η παραγωγή τους στηρίζεται στη 

ζωντανή εργασία, είναι δηλ. εντάσεως εργασίας) η αναχώρηση μιας εργατικής 

δύναμης σημαντικότατης, στην παραγωγή της οποίας έχει επενδυθεί ένα κεφάλαιο το 

ύψος του οποίου δύσκολα προσδιορίζεται .

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κάποια άμεσα ή βραχυπρόθεσμα «κέρδη» 

λειτούργησαν μακροπρόθεσμα ως ζημιές. Π.χ. το κέρδος από τη μείωση της πίεσης 

που δημιουργεί η ανεργία στην αγορά εργασίας αντισταθμίστηκε από τη στενότητα 

εργασίας (Ζολώτας 1966, 1974 από Μουσούρου 1991) - ιδιαίτερα σε κάποιους 

κλάδους της οικονομίας. Επίσης (Δαμαλάς, 1965 από Μουσούρου, 1991) πολλοί από 

τους μετανάστες δεν ήταν άνεργοι και ούτε (σχεδόν στο σύνολό τους) ήταν οι 

περισσότεροι ανειδίκευτοι: άρα με την αναχώρησή τους, δυσχεράνθηκε η 

εκβιομηχάνιση της χώρας τους. Στο επιχείρημα αυτό μπορούμε να προσθέσουμε 

έρευνα του ILO σύμφωνα με την οποία η μετανάστευση εγκεφάλων (brain-drain), 

στέρησε από τις αναπτυσσόμενες χώρες το 10-30% του προσοντούχου δυναμικού 

τους και άρα από τη συμβολή τους την ανάπτυξη των εν λόγω χωρών.

Άλλωστε, η άνοδος των αμοιβών εργασίας, που 'ναι αποτέλεσμα της μείωσης της 

ανεργίας και ασφαλώς ωφελεί όσους δε μετανάστευσαν, μειώνει την προθυμία 

επένδυσης ξένων κεφαλαίων στην αναπτυσσόμενη οικονομία, γιατί τα κεφάλαια αυτά 

αναμφιβόλως τα θέλγει το χαμηλό κόστος εργασίας. Τούτος είναι λοιπόν ένας άλλος 37

37 Κόστος παραγωγής της εργατικής δύναμης εννοούμε όλες τις δαπάνες για τη διατροφή, την εκπαίδευση, την 
περίθαλψη κλπ. ενός ατόμου μέχρι να φτάσει στην παραγωγική ηλικία.
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λόγος για τον οποίο η μετανάστευση, δυσχεραίνοντας την οικονομική ανάπτυξη, 

είναι επιζήμια για τη χώρα αποστολής.

Έπειτα, κάποια από τα αναμενόμενα κέρδη δεν πραγματοποιήθηκαν. Για 

παράδειγμα, η κατανάλωση δεν περιορίστηκε. Αντίθετα: τα εμβάσματα συνέβαλαν 

στην αύξησή της και στην επίταση ενός καταναλωτικού κλίματος, όπου το άτομο 

θεωρεί απολύτως θεμιτό να καταναλώνει χωρίς να παράγει, ή τουλάχιστον να 

καταναλώνει περισσότερα απ' όσα παράγει. Εφόσον η κατανάλωση αυξήθηκε (χωρίς 

μάλιστα αντίστοιχη αύξηση της παραγωγής) το ισοζύγιο πληρωμών έγινε 

περισσότερο ελλειμματικό. Επιπλέον οι μετανάστες που επέστρεψαν δεν εμπλούτισαν 

το εργατικό δυναμικό σε ειδικευμένους ή, σε ημι-ειδικευμένους βιομηχανικούς 

εργάτες (Collaros & Mousourou, 1978 από Μουσούρου 1991, σελ. 74). Αντίθετα, οι
•JQ

παλιννοστούντες διόγκωσαν τον τριτογενή τομέα με τη δημιουργία μικρών και 

συχνά θνησιγενών επιχειρήσεων παρασιτικού τύπου (σουβλατζίδικα, ψιλικατζίδικα 

κλπ), ενώ συνέβαλαν ελάχιστα στην ανάπτυξη της μεταποίησης (επωφελούμενοι των 

κινήτρων που τους δόθηκαν για τη δημιουργία βιοτεχνικών μονάδων) ή και της 

γεωργίας - στην οποία ούτε επέστρεψαν, αλλά και ούτε επένδυσαν τα χρήματά τους. 

Γενική παρατήρηση είναι ότι το μέρος του κεφαλαίου που δημιούργησαν οι 

μετανάστες στο εξωτερικό και το εισήγαγαν στη χώρα καταγωγής δε 

χρησιμοποιήθηκε σε παραγωγικές επενδύσεις και επομένως δε συνέβαλε ή συνέβαλε 

ελάχιστα στην ανάπτυξη του τόπου τους. Το κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιήθηκε είτε σε 

μη παραγωγικές επενδύσεις είτε σε αύξηση της κατανάλωσης.

Στις μέρες μας οι αναπτυσσόμενες χώρες αποστολής έχουν να αντιμετωπίσουν και 

τις αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Ο Taran (2002, σελ. 27) αναλύοντας 

τη σχέση παγκοσμιοποίησης και μετανάστευσης από τις αναπτυσσόμενες χώρες 

επισημαίνει την απώλεια θέσεων απασχόλησης που υπέστησαν οι εν λόγω χώρες, ως 

αποτέλεσμα των προγραμμάτων SAP (Structural Adjustment Programs) του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Για να επισπεύσει το ΔΝΤ την αποπληρωμή δανείων 

του προς τις αναπτυσσόμενες χώρες έπεισε τις κυβερνήσεις τους να περικόψουν τους 

μισθούς του δημοσίου για να περισταλθούν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού. Το 

μέτρο αυτό προκάλεσε μείωση της απασχόλησης ειδικευμένων και ανειδίκευτων 

εργατών στο δημόσιο τομέα. Επιπρόσθετα, η μείωση των θέσεων απασχόλησης του 

δημοσίου δεν αντισταθμίστηκε από δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στον 38

38 Η θέση αυτή είναι ενδεικτική της ελληνικής πραγματικότητας κατά την επιστροφή Ελλήνων μεταναστών από τη 
Γερμανία και άλλες χώρες.
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ιδιωτικό τομέα ή στις πρώην κρατικές επιχειρήσεις που ιδιωτικοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο των ίδιων προγραμμάτων. Τα νέα στελέχη μείωσαν με τη σειρά τους τον 

αριθμό των υπαλλήλων, αυξήθηκε έτσι η ανεργία του ιδιωτικού τομέα και 

ενισχύθηκαν τα κίνητρα μετανάστευσης των ανέργων, γεγονός που θα πλήξει 

περαιτέρω τις οικονομίες των εν λόγω χωρών.

Βέβαια, όπως σημειώνουν πολλοί οικονομολόγοι (Εμκε - Παυλοπούλου 1986, 

σελ. 241 από Μουσούρου 1991, σελ. 74) οι ίδιοι οι μετανάστες βελτιώνουν την 

κοινωνικοοικονομική τους θέση. Πράγματι, παρά το κόστος των σε βάρος τους 

διακρίσεως και των ψυχολογικών πιέσεων που υφίστανται, οι περισσότεροι 

μετανάστες καταφέρνουν να βελτιώσουν τη θέση τους ως προς τη χώρα αποστολής 

και αρκετοί καταφέρνουν να τη βελτιώσουν και ως προς τη χώρα υποδοχής, όπου η 

ανοδική τους κινητικότητα συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την εφαρμοζόμενη από τη 

χώρα μεταναστευτική πολιτική και με το χρόνο παραμονής σ' αυτήν39.

Για το ίδιο θέμα ο Price (1998 σελ. 20-21) εξετάζει την ανεργία που πλήττει 

λευκούς και εγχρώμους άνδρες μετανάστες στην Αγγλία, ηλικίας 25-64 ετών, 

χρησιμοποιώντας τις υποθέσεις του υποδείγματος που αναπτύσσει ο Chiswick 

(1982)40. Τα αποτελέσματα της μελέτης του δείχνουν σημαντικές αποκλίσεις στην 

εμπειρία ανεργίας που βίωσαν οι άνδρες μετανάστες ηλικίας 25-64 ετών στην Αγγλία, 

αποκλίσεις που αποδίδονται στα εθνικά χαρακτηριστικά των μεταναστών και το 

μεταναστευτικό καθεστώς που ισχύει για κάθε ομάδα μεταναστών. Μεγάλη 

εκπαιδευτική εμπειρία μειώνει την πιθανότητα ανεργίας, όπως υπολογίζεται από το 

ILO για όλες τις ομάδες μεταναστών, εκτός των εγχρώμων. Πρόσθετα χρόνια 

εργασιακής εμπειρίας για τους έγχρωμους μετανάστες δεν επιδρούν σημαντικά στα 

ποσοστά ανεργίας τους. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι τα ποσοστά ανεργίας των λευκών 

μεταναστών, μετά από 10-15 έτη παραμονής τους στην Αγγλία προσιδίαζαν με αυτά 

των ντόπιων εργατών. Αντίθετα, τα ποσοστά μετανάστευσης των εγχρώμων

39 Με τη θέση αυτή, τουλάχιστον ως προς τη χώρα υποδοχής, αντίκειται η μαρξιστική προσέγγιση, η οποία αν και 
αναγνωρίζει τη διαλεκτική σχέση της κοινωνικοοικονομικής θέσης του μετανάστη με τη μεταναστευτική πολιτική 
ισχυρίζεται ότι τόσο η μεταναστευτική πολιτική των χωρών υποδοχής, όσο και η ευρύτερη στάση εμπλεκομένων 
φορέων κατατείνει στην οικονομική στασιμότητα του μετανάστη.

110 Οι υποθέσεις του Chiswick είναι οι εξής: Οι μετανάστες φέρουν ανθρώπινο κεφάλαιο υπό τη μορφή σχολικής 
εκπαίδευσης μα και εργασιακών δεξιοτήτων που απέκτησαν στη γενέτειρά τους. Οι ικανότητες αυτές δε 
μεταφέρονται εξ ολοκλήρου στις χώρες προορισμού, λόγω των διαφορετικών εθνικών χαρακτηριστικών κάθε 
αγοράς εργασίας (Chiswick, 1978, από Price, 1998, σελ. 5). Υποτίθεται επίσης ότι οι πληροφορίες που διαθέτει ο 
μετανάστης για την αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής είναι ατελείς ακόμη και οι πληροφορίες που λαμβάνουν 
οι υποψήφιοι μετανάστες από ήδη υπάρχοντες ενδέχεται να είναι ανακριβείς και μεροληπτικές. Επομένως, οι εν 
δυνάμει μετανάστες δεν προετοιμάζονται καταλλήλως για να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες της αγοράς εργασίας 
της χώρας προορισμού και ως εκ τούτου μειονεκτούν έναντι των γηγενών ανδρών συνομηλίκων τους.
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μεταναστών επουδενί δεν συνέκλιναν με αυτά των γηγενών μετά από 10-15 χρόνια 

παραμονής των πρώτων στην Αγγλία. Η ανεργία πλήττει σοβαρά τους έγχρωμους 

μετανάστες τον πρώτο καιρό της άφιξής τους και μειώνεται περίπου κατά 14% μετά 

από 15-20 έτη παραμονής. Επίσης, η ανεργία των μεταναστών ποικίλει ανάλογα με 

τη χώρα προέλευσής τους. Οι διαφορές στα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των 

μεταναστών μπορεί να οφείλονται στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις 

χώρες αποστολής, στο μεταβιβάσιμο ή μη του ανθρωπίνου κεφαλαίου στη χώρα 

υποδοχής, στην ελλιπή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και στην ύπαρξη 

χαρακτηριστικών ανά ομάδα μεταναστών ή ακόμα και ανά μετανάστη που δεν είναι 

εύκολο να παρατηρηθούν. Επ’ αυτών, οι Grenier (1984), Me Manus, Gould, Welch 

(1983), από Boijas (1994, σελ. 1684) συμπεραίνουν ότι οι μετανάστες των ΗΠΑ που 

γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα λαμβάνουν μεγαλύτερους μισθούς έναντι, όσων 

μεταναστών έχουν πενιχρή γνώση της γλώσσας. Π.χ. οι Ισπανοί μετανάστες που δε 

γνωρίζουν Αγγλικά, επιβαρύνονται, ένεκα τις ελλιπούς γνώσεις τους με απώλεια 

μισθού, που αγγίζει το 17%, ακόμη και όταν οι αποκλίσεις που παρουσιάζουν οι υπό 

κρίση μετανάστες στην εκπαίδευση και στα γενικότερα κοινωνικοοικονομικά 

χαρακτηριστικά συγκριτικά με τους ντόπιους έχουν περιοριστεί. Οι Jasso & 

Rosenzweig (1986, από Boijas 1994, σελ. 1687) συνάγουν ότι το είδος των 

ικανοτήτων που αποκτούν οι μετανάστες εργάτες στις αναπτυγμένες χώρες 

προέλευσης διαφέρουν σημαντικά από τις δεξιότητες που αποκτώνται από τους 

μετανάστες στις αναπτυσσόμενες χώρες προέλευσης. Φαίνεται ότι οι ικανότητες που 

κερδίζουν οι υποψήφιοι μετανάστες σε αναπτυγμένες χώρες είναι ευκολότερο να 

μεταφερθούν και να αξιοποιηθούν στις ΗΠΑ, σε σύγκριση με τις ικανότητες που 

λαμβάνονται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Υπάρχει με άλλα λόγια μια ισχυρή θετική 

συσχέτιση μεταξύ των εσόδων που λαμβάνουν στις ΗΠΑ οι μετανάστες και του 

επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης των πατρίδων τους, όπως αυτό μετριέται από το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ των εν λόγω χωρών.

Η Oishi (2002, σελ. 1-18) και Taran (2002, σελ. 26-34) υπογραμμίζουν την 

εκμετάλλευση που υφίστανται οι μετανάστριες που προέρχονται από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, την αδιαφορία της μεταναστευτικής πολιτικής των χωρών 

υποδοχής για τη θέση τους και την ακόλουθη αδιέξοδο από το δράμα που ζουν.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι, η κοινωνικοοικονομική θέση των 

μεταναστών στις χώρες υποδοχής δε μπορεί να χαρακτηριστεί ενιαία και συλλήβδην 

για όλες τις ομάδες μεταναστών. Η θέση τους υπαγορεύεται, αφενός από τον αγώνα
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ιδίων των μεταναστών για επιβίωση και ευημερία, αφετέρου από τις μεταναστευτικές 

πολιτικές που αν δεν επιβάλλουν, τουλάχιστον υποδεικνύουν και προσανατολίζουν 

την παρούσα και μελλοντική θέση των μεταναστών. Τόσο ο τρόπος που επιλέγουν να 

διεκδικήσουν την προσωπική τους θέση οι μετανάστες, όσο και η αντιμετώπισή τους 

από τις μεταναστευτικές πολιτικές, εξαρτώνται από πληθώρα παραγόντων οι οποίοι 

διαφοροποιούνται ανά γεωγραφική περιοχή και κυμαίνονται από αυστηρώς 

οικονομικούς ως και εθνοφυλετικούς.

3.5.3. Οι θετικές επιπτώσεις της μετανάστευσης στις χώρες υποδοχής

Ως προς τις επιπτώσεις της μετανάστευσης στη χώρα υποδοχής, το κύριο κέρδος 

της (Μουσούρου 1991, σελ. 5) είναι καθαρά οικονομικό: η ξένη εργατική δύναμη 

καλύπτει τα κενά της ντόπιας αγοράς και συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής με 

ταυτόχρονη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Και τούτο γιατί η φτηνή ξένη 

εργατική δύναμη επιτρέπει τη διατήρηση του κόστους παραγωγής σε χαμηλά επίπεδα. 

Το χαμηλό κόστος παραγωγής προέρχεται και απ' τις μειωμένες αμοιβές των 

μεταναστών που επιφέρουν πτώση στην κατανάλωση, τη ζήτηση και τις τιμές (ή 

τουλάχιστον σταθερότητα τιμών αν η μειωμένη ζήτηση αντισταθμιστεί από αύξηση 

της ζήτησης σε άλλα τμήμα του πληθυσμού). Επίσης (Chiswick, 1982 από Chiswick, 

2000, σελ. 10) η μεγαλύτερη προσφορά ανειδίκευτων εργατών, νομίμων και 

παρανόμων, αυξάνει τους μισθούς των ειδικευμένων εργατών και την απόδοση επί 

του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Τούτο προέρχεται από την αρχή της 

συμπληρωματικότητας στην παραγωγή, σύμφωνα με την οποία, μια μεγαλύτερη 

προσφορά ενός παραγωγικού συντελεστή αυξάνει την παραγωγικότητα άλλων 

συμπληρωματικών παραγόντων. Το κόστος παραγωγής δεν είναι χαμηλό, μόνο λόγω 

των χαμηλών αμοιβών που παίρνουν οι μετανάστες, αλλά και λόγω των ιδιαζουσών 

οικογενειακών συνθηκών των μεταναστών, τις οποίες επιβάλλει η μεταναστευτική 

πολιτική 41 της χώρας υποδοχής, με αποτέλεσμα η χώρα υποδοχής να "εξοικονομεί" 

από τα οικογενειακά επιδόματα από τις μειωμένες δαπάνες υγείας και εκπαίδευσης, 

από την αξιοποίηση οικημάτων στα οποία ο ντόπιος πληθυσμός δε δέχεται πια να 

κατοικεί.

η οποία αποθαρρύνει την είσοδο στη χώρα υποδοχής των μελών της οικογένειας του μετανάστη, ιδιαίτερα 
εκείνων που δεν ανήκουν σε παραγωγικές ηλικίες, πολιτική η οποία ενέχει ένα αναμφίβολο κοινωνικό κόστος για 
τη χώρα υποδοχής, το οποίο ούτε ακριβώς αποτιμάται, ούτε λαμβάνεται υπόψη στην εκτίμηση των κερδών και 
των ζημιών της χώρας υποδοχής (Μουσούρου 1991, σελ. 75)
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3.5.3.α. Οι επιπτώσεις της μετανάστευσης στην αγορά εργασίας των χωρών 

υποδοχής' επιπτώσεις στους μισθούς, τα ποσοστά ανεργίας και το συνολικό 

προϊόν.

Το σπουδαιότατο αυτό θέμα εξετάστηκε διεξοδικά και στη μαρξιστική 

προσέγγιση. Στο παρόν τμήμα, εντάξαμε τη συνύπαρξη μεταναστών και ντόπιων 

εργατών στην αγορά εργασίας των χωρών υποδοχής στις «Θετικές επιπτώσεις της 

μετανάστευσης στις χώρες υποδοχής», όχι γιατί υπάρχει απόλυτη σύμπνοια στη 

βιβλιογραφία περί θετικής συνδρομής των μεταναστών στους μισθούς και τα 

ποσοστά απασχόλησης των γηγενών εργατών, αλλά για να καταδείξουμε αυτό που 

ήδη τονίστηκε και στη μαρξιστική προσέγγιση: ότι δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία 

των εμπειρικών (οικονομετρικών), τουλάχιστον, υποδειγμάτων εκτιμά ότι η παρουσία 

των μεταναστών στις χώρες υποδοχής δεν υπονομεύει τις συνθήκες εργασίας των 

γηγενών εργατών.

Η νεοκλασική οικονομική θεωρία (Borjas 1989, σελ. 477-480) περιγράφει πώς οι 

μετανάστες επιδρούν στα κέρδη και την απασχόληση των ντόπιων εργατών. 

Αφετηρία της είναι ο προσδιορισμός της τεχνολογίας παραγωγής μιας οικονομίας, 

ώστε να καταδειχθεί πώς ντόπιοι και μετανάστες εργάτες αλληλεπιδρούν στην 

παραγωγική διαδικασία. Έστω ότι υπάρχουν j τύποι γηγενών εργατών (έγχρωμοι, 

άνδρες, γυναίκες, έφηβοι κτλ) και η ποσότητα εργατών καθενός εξ αυτών των τύπων 

εργατών δίνεται από τους όρους Χι, Χ2, ...., Xj. Έστω επίσης, ότι Xm δηλώνει τον 

αριθμό των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Τέλος, έστω Κ το απόθεμα κεφαλαίου 

στην αγορά εργασίας. Το προϊόν Q παράγεται μέσω της συναρτήσεως παραγωγής: 

Q=f(Xm,X,,X2,....,Xj,K)(l).

Για απλούστευση κάνουμε τους εξής περιορισμούς αναφορικά με την τεχνολογία 

παραγωγής: η τεχνολογία παραγωγής υπακούει στο νόμο των φθινουσών αποδόσεων. 

Επίσης η τεχνολογία παραγωγής έχει σταθερές αποδόσεις κλίμακας, δηλαδή ο 

διπλασιασμός, π.χ., όλων των εισροών θα διπλασιάσει το συνολικό προϊόν.

Τώρα, σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, σε μια ανταγωνιστική αγορά, οι 

επιχειρήσεις στοχεύουν στο μέγιστο κέρδος και απασχολούν τους παραγωγικούς τους 

συντελεστές (εισροές), σε επίπεδο, πάνω από αυτό που υποδηλώνει η ισότητα τιμής η 

(για την 1 εισροή) με την αξία της οριακής παραγωγικότητας της εργασίας (ΜΡ). 

Άρα:
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r,= f, (Xm, Xi, X2, ..... Xj, K)= D, (2), όπου f, = 5f/5X,.

Η εξίσωση (2) ισχύει για κάθε εισροή και το σύστημα των j+2 εξισώσεων (j ντόπιοι, 

μετανάστες και κεφάλαιο) δίνει τη ζήτηση παραγωγικών συντελεστών στην υπό 

ανάλυση οικονομία. Η εξίσωση (2) δηλώνει, επίσης ότι οι παραγωγικότητες των 

ημεδαπών εργατών εξαρτώνται από τον αριθμό των αλλογενών εργατών στην αγορά 

εργασίας, Xm.

Για την ολοκλήρωση του υποδείγματος πρέπει να ορίσουμε τις συναρτήσεις 

προσφοράς των διαφόρων συντελεστών παραγωγής στην αγορά εργασίας. Αυτές οι 

συναρτήσεις προσφοράς δίνουν την ποσότητα εργασίας τύπου 1 που προσφέρεται 

στην αγορά εργασίας σε διάφορες τιμές και μπορούν να γραφούν ως εξής:

Χι= S, (η, Υ|). (3), όπου Υ| δηλώνει το set παραγόντων που μετατοπίζουν την 

καμπύλη προσφοράς της εισροής 1. Η ενιαία λύση των εξισώσεων (2), (3) δίνει την 

ισορροπία μισθών και ποσοστών απασχόλησης για όλους τους παραγωγικούς 

συντελεστές: Διαγραμματικά η λύση δίνεται στο Σχ. 3. Εφόσον η ισορροπία στην 

αγορά εργασίας απαιτεί ισότητα της προσφοράς (Si) και ζήτησης (Di=f,) μεταναστών, 

η ισορροπία αγοραίου μισθού των μεταναστών δίνεται από η* και το επίπεδο 

ισορροπίας της απασχόλησης από Xj*.

Σχ.3

Μισθός
μεταναστών

Μια σημαντική χρήση του υποδείγματος που συνοψίζουν οι εξισώσεις (2) και (3) 

είναι να προβλέπει τι συμβαίνει στις τιμές των διαφόρων παραγωγικών συντελεστών,
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όταν αυξάνει η προσφορά μεταναστών εξωγενώς. Έστω ότι η προσφορά μεταναστών 

αυξάνει: Βλέπουμε, (Σχ.3) ότι η εν λόγω αύξηση (μετατόπιση της καμπύλης 

προσφοράς μεταναστών δεξιά από το σημείο Sj στο Si') οδηγεί σε πτώση των μισθών 

των μεταναστών και αύξηση της απασχόλησής τους. Η πτώση των μισθών εξηγείται 

από την αρχή της φθίνουσας οριακής παραγωγικότητας.: Δηλαδή, όσο περισσότεροι 

μετανάστες εισέρχονται στην αγορά εργασίας η οριακή παραγωγικότητά τους 

μειώνεται. Υπό μια έννοια, όσο αυξάνει ο αριθμός των μεταναστών αυξάνει και ο 

ανταγωνισμός μεταξύ τους.

Το Σχ. 4, παρακάτω, απεικονίζει την επίδραση μιας μεταβολής στην προσφορά 

μεταναστών στους μισθούς και το επίπεδο απασχόλησης ημεδαπών εργατών τύπου 1. 

Από την εξίσωση (2) παρατηρούμε ότι η οριακή παραγωγικότητα εργατών τύπου 1 

εξαρτάται από το μέγεθος της μεταναστευτικής εργατικής δύναμης. Όμως, η 

νεοκλασική θεωρία δεν προσδιορίζει την κατεύθυνση (το πρόσημο) αυτής της 

σχέσης. Αν η καμπύλη ζήτησης μετατοπιστεί αριστερά από τη θέση D) στη θέση Di' ο 

μισθός ισορροπίας και το επίπεδο ισορροπίας της απασχόλησης των ντόπιων 

μειώνεται. Η μετατόπιση αυτή στην καμπύλη ζήτησης δηλώνει ότι η παραγωγικότητα 

ντόπιων εργατών τύπου 1 επηρεάζεται αντιστρόφως από την αύξηση της προσφοράς 

μεταναστών. Επομένως, μετανάστες και ημεδαποί εργάτες είναι υποκατάστατες 

εισροές στην παραγωγή. Η υποκατάσταση αυτή, δηλώνει ότι οι εργασιακές και οι 

μισθολογικές ευκαιρίες των γηγενών εργατών τύπου 1 περιορίζονται λόγω 

ανταγωνισμού από τους μετανάστες.

Αντίθετα, εάν η καμπύλη ζήτησης μετατοπιστεί δεξιά στη θέση D|" από τη θέση 

Di ο μισθός ισορροπίας και το επίπεδο ισορροπίας της απασχόλησης των ντόπιων 

εργατών ανέρχεται. Αυτή η μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης δηλώνει ότι η 

παραγωγικότητα ημεδαπών εργατών τύπου 1 αυξάνει, καθώς οι μετανάστες 

εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, γηγενείς και μετανάστες εργάτες 

αποτελούν συμπληρωματικές εισροές στην αγορά εργασίας.
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Σχ. 4

Μισθός
ντόπιων

Ως εκ τούτου, οι ντόπιοι κερδίζουν από την είσοδο μεταναστών στην αγορά 

εργασίας.

Εκείνο που ευκρινέστερα συνάγεται από την προηγηθείσα ανάλυση είναι ότι η 

επιρροή των μεταναστών στην αγορά εργασίας των χωρών υποδοχής δε μπορεί να 

εξακριβωθεί χωρίς τη συνδρομή εμπειρικών δεδομένων για το βαθμό υποκατάστασης 

ή συμπληρωματικότητας μεταξύ αλλοδαπών και ημεδαπών εργατών.

Το υπό εξέταση, τώρα, θέμα (αλληλεπίδρασης γηγενών και αλλογενών εργατών 

στην αγορά εργασίας) μπορούμε να το αναπτύξουμε και μέσα από τη σύγχρονη 

ελληνική μεταναστευτική εμπειρία: Αποτελεί ισχυρισμό πολλών Ελλήνων ότι, ενώ οι 

μετανάστες επωφελούνται από την ελληνική οικονομία, προκαλούν ανεργία στη 

χώρα μας, άποψη που κατά τον Ιωακείμογλου (2000, σελ. 1-3), αποτελεί τη βάση του 

"οικονομικού ρατσισμού των Ελλήνων". Εκείνο που στην πραγματικότητα συμβαίνει 

είναι ότι οι περισσότεροι οικονομικοί μετανάστες εργάζονται σε εργασίες τις οποίες 

δε διεκδικούν Έλληνες. Ο μεγαλύτερος όγκος αυτών των εργασιών βρίσκεται στον 

αγροτικό τομέα και σε ορισμένες ειδικότητες του κλάδου της οικοδομής. Οι 

μετανάστες αυτοί, όχι μόνο δεν αφαιρούν εργασία από τους Έλληνες, αλλά 

δημιουργούν εργασία γι' αυτούς. Άλλωστε, η ελληνική οικονομία έχει τη δυνατότητα 

να έχει πλήρη απασχόληση, να προσφέρει εργασία σε όλους, συμπεριλαμβανομένων 

και των μεταναστών. Εάν αυτό δε συμβαίνει, οφείλεται στην οικονομική πολιτική και 

στη διαρθρωτική κρίση της οικονομίας την περίοδο 1974-1995. Οι μετανάστες απλώς 

αναδεικνύουν ήδη υπάρχοντα προβλήματα στην ελληνική αγορά εργασίας
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Για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι μετανάστες αυξάνουν την 

απασχόληση και τα εισοδήματα παραθέτουμε έναν απλό υπολογισμό που βασίζεται 

στην έννοια του πολλαπλασιαστή του Keynes από την εργασία των Σαρρή & 

Ζωγραφάκη (1999) που στηρίζει τους υπολογισμούς της σ' ένα μοντέλο γενικής 

ισορροπίας (Ιωακείμογλου 2000, 4-6):

Έστω ότι το καθαρό προϊόν της εργασίας των μεταναστών, αφού αφαιρέσουμε τα 

έξοδα για την αγορά πρώτων υλών, μηχανημάτων κτλ. ανέρχεται σε Υ. Το μερίδιο 

των μεταναστών σ' αυτό το προϊόν ανέρχεται σε L/Y όπου L η μάζα των μισθών, ενώ 

το μερίδιο των κερδών ανέρχεται σε Ρ/Υ, όπου Ρ η μάζα των κερδών (P+L=Y). Εάν η 

ροπή προς κατανάλωση των μεταναστών και των εργοδοτών του είναι Cl και Cp 

αντίστοιχα, τότε η κατανάλωση των μεν ανέρχεται σε CLL(l-t), ενώ η κατανάλωση 

των δε ανέρχεται σε CpP(l-t), όπου Ρ η μάζα των κερδών, t το ποσοστό του 

εισοδήματος που καταβάλουν σε φόρους οι εργοδότες ή μεταβιβάζουν στο εξωτερικό 

οι μετανάστες.

Η συνολική κατανάλωση (μεταναστών και εργοδοτών) ανέρχεται σε 

CLL(l-t)+CpP(l-t) και η συνολική κατανάλωση για εγχώρια προϊόντα ανέρχεται σε 

(l-m)(l-t)(CLL+CpP), όπου m είναι ο βαθμός διείσδυσης των εισαγωγών στην 

εγχώρια αγορά.

Η συνολική κατανάλωση των μεταναστών και των εργοδοτών μετατρέπεται σε 

ζήτηση για εγχώρια προϊόντα, σε ζήτηση που απευθύνεται σε άλλες επιχειρήσεις. Η 

συνολική ζήτηση που θα δημιουργηθεί έτσι, θα ανέρχεται σε 

C=(l-m)(l-t)(cLL+cPP) δηλαδή σε C/Y του αρχικού καθαρού προϊόντος Υ, με 

C=( 1 -m) (1-t) [CL (L/Y) + Cp(P/Y]Y.

Αυτοί οι οποίοι θα παράγουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες που ζητούν οι 

μετανάστες και οι εργοδότες τους, θα βρεθούν, αφού πουλήσουν στους πελάτες τους 

τα προϊόντα τους, με ένα εισόδημα Y]=C=(l-m) (1-t) [Cl (L/Y) + Cp(P/Y)]Y.

Θέτοντας c=(l-m) (1-t) [Cl (L/Y) + Cp(P/Y)], τότε Y| =C=cY' όπου c η μέση ροπή 

προς κατανάλωση. Εάν υποθέσουμε ότι αυτοί οι οποίοι θα παράγουν τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες που ζητούν οι μετανάστες και οι εργοδότες τους, θα δαπανήσουν το 

εισόδημα που αποκτούν από την παραγωγή αυτών των αγαθών και υπηρεσιών, κατά 

τον ίδιο τρόπο με τον οποίο δαπάνησαν το εισόδημά τους οι πελάτες τους (οι 

μετανάστες και οι εργοδότες που πραγματοποίησαν τον πρώτο κύκλο παραγωγής) 

τότε θα δαπανήσουν το (C/Υ) του εισοδήματος τους για εγχώρια αγαθά και 

υπηρεσίες, άρα το Ci= (C/Y) Υ] =c Υ] =c2Y. Το προϊόν Υι είναι και εισόδημα, άρα θα
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πραγματοποιήσει και αυτό την ίδια διαδρομή με το Υ: θα μετατραπεί και αυτό σε 

ζήτηση για άλλες επιχειρήσεις, επομένως και σε νέο εισόδημα, το οποίο θα δαπανηθεί 

κατά την ίδια αναλογία και ούτω καθεξής.

Συνεχίζοντας με τον ίδιο τρόπο, βρίσκουμε ότι η τελική αύξηση του προϊόντος, 

πέραν του προϊόντος του πρώτου κύκλου παραγωγής (στον οποίο συμμετείχαν οι 

μετανάστες) είναι το άθροισμα (Υι + Υ2+ Υ3+ . . + Υν, με ν Αυτή η παραγωγή 

οφείλεται αποκλειστικά στην εργασία των μεταναστών, επειδή αυτοί καταλαμβάνουν 

θέσεις εργασίας που αλλιώς θα έμεναν κενές. Άρα χωρίς τους μετανάστες, δε θα 

είχαμε την αύξηση της παραγωγής ούτε κατά τον πρώτο κύκλο (αύξηση του Υ), ούτε 

κατά τους επόμενους (αύξηση Υ| + Υ2+ Υ3+ . . + Υν). Για ν' αυξηθεί όμως η 

παραγωγή κατά Υι + Υ2+ Υ3+ . . + Υν θα πρέπει ν' απασχοληθούν επιπλέον άτομα. Η 

εργασία των μεταναστών δημιουργεί επομένως απασχόλήση για επιπλέον άτομα. Η 

επιπλέον αύξηση της παραγωγής Υ| + Υ2+Υ3+.. + Υν = Υ (C1+C2+C3 +Cv) = 

=c/(l-c). Αν για τις παραμέτρους m, t, Ci, (L/Y), Cp, (P/Y) θέσουμε τιμές που 

δικαιολογούνται απ' την ελληνική οικονομική πραγματικότητα σήμερα (m=0, 2, t = 

=0, 2, CL =0, 5 (L/Y)=0, 4 (Ρ/Υ)=0, 6 Cp =0, 8) προκύπτει ότι c = 0,45 και επιπλέον 

αύξηση της παραγωγής κατά 80%. Εάν υποθέσουμε και ίση παραγωγικότητα 

μεταναστών και αυτοχθόνων εργατών, η απασχόληση 100 μεταναστών σε εργασίες 

που δεν αποδέχονται οι Έλληνες, δημιουργεί 80 θέσεις εργασίας για τους 

τελευταίους.

Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, χάρη στη δουλειά των μεταναστών, περισώζεται 

η εργασία του εργοδότη, που χωρίς τους μετανάστες θα 'χε οδηγηθεί σε παύση της 

λειτουργίας της επιχείρησής του. Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί η αύξηση της ζήτησης 

που δημιουργεί η εργασία των μεταναστών επειδή καθιστούν κερδοφόρες μια σειρά 

επιχειρήσεως, οι οποίες, ως εκ τούτου ωθούνται στην ανάληψη νέων επενδύσεων.

Αξίζει, επίσης να αναφέρουμε ότι μια εργασία για τις επιπτώσεις της παράνομης 

μετανάστευσης στην ελληνική οικονομία (Sams & Zografakis από Ιωακείμογλου 

2000, σελ. 6) έδειξε ότι η μετανάστευση οδήγησε σε μείωση του πραγματικού 

διαθέσιμου εισοδήματος δύο ομάδων νοικοκυριών μεταξύ των δεκαπέντε που 

περιλαμβάνονταν στο μοντέλο υπολογισμού. Έδειξε επίσης ότι τα 2/3 του πληθυσμού 

επωφελούνται οικονομικά από την παρουσία των οικονομικών μεταναστών έναντι 

του 1/3 που "ζημιώνει".

Πολλές εργασίες, επίσης, (Altonji & Card, 1987, Bean, Lowell, Taylor, 1988, 

Borjas, 1986, Grossman, 1982 και LaLonde & Topel, 1987, από Boijas, 1989, σελ.
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481) έχουν καταλήξει σε ένα κοινό πόρισμα, παρά τα χρήση διαφορετικών 

εμπειρικών δεδομένων και διαφορετικών μεθοδολογιών: Η επίδραση των

μεταναστών στους μισθούς και την απασχόληση των ημεδαπών εργατών είναι μικρή. 

Μια αύξηση 10% του αριθμού των μεταναστών μειώνει το μισθό των ντόπιων κατά 

0,05%. Βέβαια, η παρουσία μεταναστών επηρεάζει σημαντικά τους μισθούς των 

υπολοίπων μεταναστών. Έτσι, αν ο αριθμός των μεταναστών αυξηθεί κατά 10% ο 

μισθός τους μειώνεται κατά 2-3%. Γενικώς, τα εμπειρικά δεδομένα που στηρίζονται 

στο νεοκλασικό υπόδειγμα ζήτησης εργασίας και αφορούν τις ΗΠΑ δεν 

υποστηρίζουν ισχυρισμούς για την αρνητική επίδραση μεταναστών στην αγορά 

εργασίας.

Στα ίδια περίπου αποτελέσματα καταλήγουν και οικονομετρικά υποδείγματα που 

αναλύουν την επίδραση της μετανάστευσης στις απολαβές και την ανεργία του 

ντόπιου πληθυσμού στις ευρωπαϊκές χώρες. (Bauer, 1998 από Bauer & Zimmerman, 

2000, σελ.6): οι μετανάστες ελάχιστα πλήττουν τους μισθούς και τις εργασιακές 

ευκαιρίες των γηγενών εργατών.

Ο Λιανός (2003, σελ. 85-86) εξετάζει αν υπάρχει συσχέτιση των ποσοστών 

ανεργίας των μεταναστών και των Ελλήνων και εκτιμά τέσσερις παλινδρομήσεις 

(αντιστοίχως για τα έτη 1998-2002) της μορφής Αμ = α0 + αιΑε, όπου Αμ = το 

ποσοστό ανεργίας μεταναστών σε κάθε περιφέρεια της Ελάδας (σύνολο 

παρατηρήσεων 13, δηλ. όσες και οι περιφέρειες) και ΑΕ το αντίστοιχο ποσοστό 

ανεργίας Ελλήνων. Μόνο για το έτος 1999 τα δύο ποσοστά φαίνεται να έχουν θετική 

συσχέτιση, η οποία όμως και για το έτος αυτό είναι μικρή. Γενικά, από τις εκτιμήσεις 

προκύπτει ότι τα ποσοστά ανεργίας Ελλήνων και μεταναστών δεν παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Εν συνεχεία (2003, σελ. 110, 111) εξετάζει την 

επαγγελματική απασχόληση των μεταναστών κατά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητα εν συγκρίσει με την απασχόληση των Ελλήνων χρησιμοποιώντας τον 

παρακάτω δείκτη: Δ, = (Εμμ/Εμ) / (Εχ/Εχ) = Εμμ/Εμ : Εχ/Εχ, όπου:

Εμ>ι = απασχόληση μεταναστών στο επάγγελμα ι 

Εχ5, = απασχόληση Ελλήνων στο επάγγελμα ι 

Εμ = συνολική απασχόληση μεταναστών 

Εχ = συνολική απασχόληση Ελλήνων.

Ο δείκτης αυτός συγκρίνει τη σχετική απασχόληση των μεταναστών σ’ ένα 

επάγγελμα με τη σχετική απασχόληση των Ελλήνων στο ίδιο επάγγελμα. Αν σε 

κάποιο επάγγελμα η απασχόληση των μεταναστών είναι μηδενική, δηλαδή Εμμ = 0,
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τότε ο δείκτης παίρνει μηδενική τιμή. Αν οι μετανάστες απασχολούνται σε κάποιο 

επάγγελμα κατά την ίδια αναλογία του πληθυσμού τους όπως οι Έλληνες, τότε ο 

δείκτης ισούται με τη μονάδα. Τέλος, αν σε κάποιο επάγγελμα η αναλογία των 

απασχολουμένων μεταναστών σε σχέση με το σύνολο των απασχολουμένων 

μεταναστών είναι μεγαλύτερη απ’ ότι η αντίστοιχη αναλογία των Ελλήνων, ο δείκτης 

υπερβαίνει τη μονάδα. Ο δείκτης λοιπόν, περιγράφει τη διείσδυση των μεταναστών 

στα διάφορα επαγγέλματα. Κατόπιν εξευρίσκει ότι οι μεγάλες τιμές του δείκτη που 

δείχνουν διείσδυση των μεταναστών, εμφανίζονται κυρίως στο επάγγελμα 

«ανειδίκευτοι χειρώνακτες» και δευτερευόντως στους «ειδικευμένους τεχνίτες» και 

στην «παροχή υπηρεσιών», στους κλάδους «ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν 

οικιακούς βοηθούς», «ξενοδοχεία - εστιατόρια» και «κατασκευές». Η είσοδος των 

μεταναστών στις παραπάνω επαγγελματικές κατηγορίες μπορεί να σημαίνει, είτε ότι 

οι μετανάστες έχουν εκτοπίσει Έλληνες από τις εν λόγω κατηγορίες, είτε ότι δεν 

υπάρχουν έλληνες να στελεχώσουν τις προαναφερθείσες επαγγελματικές θέσεις. Η 

αιτία διείσδυσης δεν αποκαλύπτεται από τον εν λόγω δείκτη. Η σχέση επιροής ξένης 

και εγχώριας εργασίας φαίνεται ειυκρινέστερα (2003, σελ. 114-124) όταν αναλύει 

οικονομετρικά την επίδραση της παρουσίας των μεταναστών στη χώρα μας αφενός, 

στο ποσοστό συμμετοχής των ανδρών και των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, 

αφετέρου στα ποσοστά ανεργίας τους. Εξευρίσκει ότι η παρουσία των μεταναστών 

δεν έχει επηρεάσει το ποσοστό συμμετοχής των ανδρών στο εργατικό δυναμικό, ενώ 

έχει αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών. Επίσης, τόσο το ποσοστό 

ανεργίας των μεταναστών, όσο και το ποσοστό ανεργίας των γυναικών έχει μείνει 

ανέπαφο από την παρουσία των μεταναστών.

Οι Bauer & Zimmerman (2000, σελ 5) παραπέμπουν σε ένα θεωρητικό υπόδειγμα 

των Schmidt, Stilz, Zimmerman (1994) που υποθέτει ετερογενή αγορά εργασίας και 

προς τα κάτω ακαμψία μισθών (downwards wage- rigidity) που οφείλεται στη δράση 

των συνδικάτων: η επίδραση της μετανάστευσης στην αγορά εργασίας εξαρτάται από 

τη δράση των συνδικάτων και από το βαθμό στον οποίο ειδικευμένη και ανειδίκευτη 

εργασία λογίζονται ως συμπληρωματικές εργασίες. Στο υπόδειγμα αυτό, η 

μετανάστευση ανειδίκευτης εργασίας ενισχύει τους μισθούς των ημεδαπών 

ειδικευμένων εργατών, αλλά μειώνει τους μισθούς και αυξάνει την ανεργία των 

ανειδίκευτων γηγενών εργατών. Με τη μετανάστευση ειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού, οι μισθοί και τα ποσοστά απασχόλησης των ντόπιων θα πληγούν, όμως το 

συνολικό εισόδημα στην οικονομία θα ανέλθει.
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Χρησιμοποιώντας εργαλεία της νεοκλασικής προσέγγισης ο Boijas (1994, σελ. 4- 

7, 15) επιχειρεί να υπολογίσει το πλεόνασμα των μεταναστών42 και μέσω αυτού τα 

οικονομικά οφέλη από τη μετανάστευση: Η τεχνολογία παραγωγής της χώρας 

υποδοχής δίνεται σε όρους μιας συνολικής συνάρτησης παραγωγής με δύο 

παραγωγικούς συντελεστές (εισροές), κεφάλαιο και εργασία: Q= f(K,L). Το εργατικό 

δυναμικό αποτελείται από Ν ντόπιους και Μ μετανάστες εργάτες και υποτίθεται ότι 

αρχικά το κεφάλαιο ανήκει μόνο στους ντόπιους. Εν αρχή, αγνοούνται οι διαφορές 

στις ικανότητες μεταξύ των εργαζομένων και υποτίθεται ότι όλοι οι εργάτες 

(ημεδαποί και αλλοδαποί) υποκαθιστούν τέλεια ο ένας τον άλλο. Άρα L= Ν+Μ. 

Υποτίθεται τέλος ότι η προσφορά κεφαλαίου και η εργασία (μεταναστών και 

ντόπιων) είναι πλήρως ανελαστική.

Η προηγούμενη συνάρτηση παραγωγής δηλώνει σταθερές αποδόσεις κλίμακας. 

Επομένως, ολόκληρο το εθνικό προϊόν αποδίδεται σε κεφαλαιούχους και εργάτες. Η 

ισορροπία στην εν λόγω οικονομία πριν την είσοδο μεταναστών Μ συνεπάγεται ότι η 

τιμή κάθε εισροής ισούται με το αντίστοιχο οριακό προϊόν. Αν, τώρα, υποθέσουμε 

πως η αρχική τιμή του κεφαλαίου είναι r0 και η τιμή της εργασίας w0, το εθνικό 

προϊόν , Qn , που αντιστοιχεί στους ντόπιους πριν την είσοδο των μεταναστών είναι: 

Qn = ro Κ + w0 Ν. Στο Σχ. 5 φαίνεται η αρχική ισορροπία στην αγορά εργασίας. 

Επειδή η προσφορά κεφαλαίου είναι ανελαστική, η περιοχή κάτω από την καμπύλη 

του οριακού προϊόντος της εργασίας δίνει το συνολικό προϊόν της οικονομίας, Qn, 

πριν την είσοδο μεταναστών και αναπαρίσταται από το τραπέζιο ΑΒΝΟ.

42 Ο συγγραφέας ορίζει το πλεόνασμα των μεταναστών, ως το μέρος του εθνικού εισοδήματος που καρπούνται οι 
γηγενείς από την εργασία των μεταναστών.
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Σχ.5

Μισθός

Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι, πώς επηρεάζεται το εθνικό εισόδημα με την 

εισδοχή μεταναστών στην υπό εξέταση οικονομία. Η καμπύλη προσφοράς 

μετατοπίζεται και ο αγοραίος μισθός πέφτει στο επίπεδο wj. Το εθνικό εισόδημα 

δίνεται από την περιοχή του τραπεζίου ACL0. Μέρος του εθνικού εισοδήματος 

κατανέμεται απευθείας στους μετανάστες οι οποίοι λαμβάνουν wjM ως αμοιβή 

εργασίας. Από το Σχ.5 συμπεραίνουμε πως το εθνικό εισόδημα που καρπούνται οι 

ντόπιοι από την εργασία των μεταναστών αντιστοιχεί στο σκιασμένο τρίγωνο BCD. 

Επειδή ο αγοραίος μισθός ισούται με την παραγωγικότητα του τελευταίου μετανάστη 

που προσλαμβάνεται, οι μετανάστες αυξάνουν το εθνικό εισόδημα περισσότερο από 

το κόστος που συνεπάγεται η απασχόλησή τους.

Παρατηρούμε ότι, αν η καμπύλη ζήτησης εργασίας ήταν τέλεια ελαστική, ώστε οι 

μετανάστες να μην έχουν καμία επιρροή στους μισθούς, τότε οι ίδιοι θα λάμβαναν 

ολόκληρο το πρόσθετο εθνικό προϊόν που θα παρήγαγαν και οι ντόπιοι δε θα είχαν 

όφελος από τη μετανάστευση. Μεταναστευτικό, επομένως, πλεόνασμα εγείρεται 

μόνον όταν ο μισθός των ημεδαπών εργατών πέφτει συνεπεία της εργασίας των 

μεταναστών. Αν και οι γηγενείς επιβαρύνονται με ένα μικρότερο μισθό, η απώλεια 

αυτή μισθού αντισταθμίζεται από την αύξηση του εισοδήματος των καπιταλιστών, 

μέσω αύξησης της τιμής του κεφαλαίου, r. Μαθηματικά, το ανωτέρω πλεόνασμα 

υπολογίζεται ως εξής: Ά (w0-W])M. Αν θεωρήσουμε τον όρο (wi -w0)= (Aw/AL)M, 

το μεταναστευτικό πλεόνασμα μπορεί να γραφεί ως εξής:
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AQn/Q = -1/2 [(Aw/AL) M] (M/Q) = -1/2 (wL/Q) [(Aw/AL) (L/w)] (M/L) (M/L) => 

AQn/Q= -1/2 s e m 2 , όπου s= wL/Q είναι το μερίδιο της εργασίας στο εθνικό 

εισόδημα, e= (Aw/AL) (L/w) είναι η ελαστικότητα τιμής της εργασίας (η ποσοστιαία 

μεταβολή του εισοδήματος που προκύπτει από τη μεταβολή του εργατικού δυναμικού 

κατά 1%) και m= M/L δίνει την αναλογία ξένων εργατών στο εργατικό δυναμικό.

Παρατηρούμε ότι το μεταναστευτικό πλεόνασμα αποτελεί αναλογία της 

ελαστικότητας της τιμής της εργασίας, e. Αν η αύξηση της προσφοράς εργασίας 

μειώνει σημαντικά τους μισθούς, οι ημεδαποί εργάτες συνολικά ωφελούνται σθεναρά 

από τους μετανάστες. Εάν ο μισθός των γηγενών δεν είναι ευαίσθητος στην αύξηση 

της προσφοράς εργασίας που επιφέρει η είσοδος μεταναστών, το μεταναστευτικό 

πλεόνασμα τείνει να είναι μηδενικό. Η εν λόγω ελαστικότητα είναι μικρή (σε 

απόλυτες αξίες), όταν η καμπύλη ζήτησης εργασίας είναι ελαστική. Άλλως, το 

μεταναστευτικό πλεόνασμα είναι μικρό, όταν εργασία και κεφάλαιο υποκαθίστανται 

εύκολα. Αντίθετα η ελαστικότητα (σε απόλυτες αξίες) είναι μεγάλη, όταν η καμπύλη 

ζήτησης της εργασίας είναι ανελαστική. Δηλαδή, οι ντόπιοι ωφελούνται από τη 

μετανάστευση, όταν εργασία και κεφάλαιο αποτελούν συμπληρωματικά μεγέθη. 

Βλέπουμε ότι το μεταναστευτικό πλεόνασμα προκύπτει από τη σχέση 

συμπληρωματικότητας μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας.

Αν τώρα αίρουμε την αρχική μας υπόθεση περί ομοιότητας των ικανοτήτων των 

ντόπιων και μεταναστών εργατών, τα πορίσματα που αναδύονται είναι τα εξής: Αν η 

σύνθεση των ικανοτήτων των αλλοδαπών διαφέρει από αυτή των γηγενών, το 

μέγεθος του πλεονάσματος από τη μετανάστευση εξαρτάται από το πόσο 

διαφορετικές είναι οι εν λόγω ικανότητες. Επίσης, το μεταναστευτικό πλεόνασμα 

μεγιστοποιείται, όταν η μεταναστευτική ροή συντίθεται αποκλειστικά, είτε από 

ειδικευμένους, είτε από ανειδίκευτους μετανάστες.

Ο ίδιος ερευνητής (1996, σελ. 11) υπολογίζει ότι τουλάχιστον για τις ΗΠΑ το 

μεταναστευτικό πλεόνασμα είναι μικρό (7 δις. δολάρια) και εξ αυτού διαπιστώνει ότι 

το μεταναστευτικό πλεόνασμα δεν επηρεάζει τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Η 

σημαντικότερη οικονομική επιρροή της μετανάστευσης που διακρίνει ο Boijas είναι ο 

αναδιανεμητικός της ρόλος: θεωρεί ότι η σύγχρονη μετανάστευση αναδιανέμει τον 

πλούτο και τον μεταφέρει από τους ανειδίκευτους εργάτες- των οποίων ο μισθός 

μειώνεται με την παρουσία των μεταναστών- στους ειδικευμένους εργάτες και τους 

κεφαλαιούχους που αγοράζουν υπηρεσίες που έχουν παραχθεί από αλλοδαπά
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εργατικά χέρια και από τους φορολογούμενους που - επωμίζονται τις δαπάνες των 

κοινωνικών υπηρεσιών που χρησιμοποιούν οι μετανάστες- στους καταναλωτές 

αγαθών και υπηρεσιών που έχουν παραχθεί από μετανάστες.

Κλείνοντας αυτό το τμήμα θα αναφερθούμε στην επίδραση των μεταναστών επί 

του κράτους πρόνοιας των χωρών υποδοχής, θέμα που αναλύσαμε και στη 

μαρξιστική προσέγγιση. Η βιβλιογραφία επ’ αυτού του ζητήματος παρουσιάζει 

ποικιλία απόψεων που συνοψίζονται: αφενός στην παραδοσιακή άποψη, ότι δηλαδή 

οι μετανάστες ως ανειδίκευτοι βρίσκονται στα κατώτερα επίπεδα διανομής του 

εισοδήματος και ως εκ τούτου αποτελούν λήπτες κοινωνικής ασφάλισης 

(περίθαλψης, κοινωνικών παροχών, επιδομάτων ανεργίας, συντάξεων κ.α.).

Αφετέρου, στην άποψη, (που πηγάζει από μια σειρά υποδειγμάτων με διαφορετικά 

δεδομένα και μεθοδολογία) ότι οι μετανάστες συνεισφέρουν στο κράτος πρόνοιας. 

Π.χ., ένα υπόδειγμα πεπερασμένων γενεών δύο περιόδων (overlapping generations) 

των Razin & Sadka (1998, από Baganha, 2002, σελ. 10) που υποθέτει ότι οι απόγονοι 

των μεταναστών θα έχουν όμοια συμπεριφορά με αυτήν των απογόνων των γηγενών 

δείχνει ότι, εφόσον οι μετανάστες είναι ασφαλισμένοι και πληρώνουν τις οφειλές 

τους το συνταξιοδοτικό σύστημα ωφελείται από την αύξηση της μετανάστευσης. Η 

ερμηνεία του παραπάνω πορίσματος είναι ότι την πρώτη περίοδο οι μετανάστες 

συνεισφέρουν και ενισχύουν τις συντάξεις των ημεδαπών της χώρας υποδοχής. Τη 

δεύτερη περίοδο οι απόγονοι των μεταναστών συνεισφέρουν στις συντάξεις των 

προγόνων τους. Επομένως, όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των μεταναστών, τόσο 

μεγαλύτερο το όφελος ντόπιων και ξένων. Δεδομένου, ότι, ως είθισται, τα ποσοστά 

αύξησης του πληθυσμού των μεταναστών στις χώρες υποδοχής είναι μεγαλύτερα 

αυτών που ισχύουν για τους ντόπιους κατοίκους των χωρών αυτών, υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα αύξησης των συντάξεων. Το πιο πάνω υπόδειγμα ταιριάζει στην 

περίπτωση των πλουσίων χωρών της ΕΕ που αντιμετωπίζουν οικονομικές πιέσεις 

λόγω γήρανσης του πληθυσμού τους43.

113 Τέλος υπενθυμίζουμε τα πορίσματα της εργασίας των Passel & Clark (1994 από Borjas 1994, σελ.9), σύμφωνα 
με τα οποία οι μετανάστες συμβάλλουν σθεναρά στο κράτος πρόνοιας, υπό την προϋπόθεση ότι η παρουσία τους 
δεν αυξάνει το κόστος των κοινωνικών και των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και την επιφύλαξη του Borjas (1994, 
σελ. 9) για τη δυνατότητα ακριβούς υπολογισμού του πρόσθετου κόστους που προκαλούν μετανάστες στην 
παροχή δημοσίων και κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε να επαληθευτούν τα συμπεράσματα των Passel-Clark.
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3.5.4. Οι αρνητικές επιπτώσεις της μετανάστευσης στις χώρες υποδοχής.

Ήδη αναφερθήκαμε στις αποκλίνουσες απόψεις (πλην των οικονομετρικών 

υποδειγμάτων που υποστηρίζουν ότι οι μετανάστες δεν επιδρούν αρνητικά στους 

μισθούς και τα ποσοστά απασχόλησης των ντόπιων εργατών) που διατυπώνονται στη 

διεθνή βιβλιογραφία για την επίδραση της μετανάστευσης στην αγορά εργασίας των 

χωρών υποδοχής. Ο Βοή as (2003) αναπτύσσει (όπως είδαμε και στη μαρξιστική 

προσέγγιση) μια νέα μεθοδολογία για να ερευνήσει το υπό εξέταση θέμα, που 

στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι εργάτες με παρεμφερή εκπαίδευση αλλά διαφορετικά 

επίπεδα εμπειρίας δεν αποτελούν υποκατάστατες οντότητες. Αντίθετα με τη διεθνή 

βιβλιογραφία, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει είναι ότι η μετανάστευση μειώνει 

τους μισθούς και την προσφορά εργασίας των ανταγωνιστικών προς τους μετανάστες 

γηγενών εργατών. Ο ίδιος συγγραφέας (1994 σελ. 28,29) ισχυρίζεται ότι στις ΗΠΑ οι 

μετανάστες αυξάνουν τη συμβολή τους στο κράτος πρόνοιας, πλην όμως αυξάνονται 

ταυτόχρονα και οι δημόσιες δαπάνες για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

Ο Boqas (1996, σελ. 10), επίσης, διατείνεται ότι εκτιμήσεις για τις 

δημοσιονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης (δηλαδή, τη διαφορά μεταξύ των 

φόρων που καταβάλλουν οι μετανάστες και του κόστους των κοινωνικών υπηρεσιών 

που τους παρέχεται) ποικίλουν. Υπάρχουν μελέτες για τις ΗΠΑ που δείχνουν ότι οι 

μετανάστες πληρώνουν κατά 25-30 δις. δολάρια παραπάνω φόρους από το ποσό που 

κοστίζει η παρουσία τους σε κοινωνικές υπηρεσίες. Άλλες υποστηρίζουν ότι η 

δημοσιονομική επιβάρυνση που προκαλούν οι μετανάστες στους γηγενείς ξεπερνά τα 

40 δις. δολάρια.

Ο Chiswick (2000, σελ. 10) υπογραμμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις της παράνομης 

μετανάστευσης στις χώρες υποδοχής. Υποστηρίζει (Chiswick, 1982 και 1992, Altonji 

& Card, 1991 από Chiswick 2000, σελ. 10) ότι οι παράνομοι μετανάστες 

ανταγωνίζονται στην αγορά εργασίας τους χαμηλής ειδίκευσης ημεδαπούς εργάτες, 

ενώ ανταγωνίζονται στην αγορά κατοικίας και στην παροχή δημοσίων υπηρεσιών τις 

ντόπιες οικογένειες που ανήκουν στις χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις. Όσο 

μεγαλύτερο το απόθεμα των παράνομων μεταναστών στη χώρα προορισμού, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η ένταση του προαναφερθέντος ανταγωνισμού και τόσο 

μεγαλύτερη η επιδείνωση της οικονομικής θέσης των φτωχών ντόπιων λόγω της 

μετανάστευσης.
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Αν, όπως παρατηρεί η Μουσούρου (1991, σελ. 76), σταθούμε στα άμεσα κέρδη 

και τις ζημιές που εντοπίζει η νεοκλασική προσέγγιση καθίσταται εύκολη και απλή η 

διαπίστωση, ότι οι μετανάστευση είναι επωφελής για τις επιχειρήσεις και ευεργετική 

για το σύνολο της οικονομίας. Τη θέση αυτή ενισχύει και το επιχείρημα ότι μια 

απρόσμενη φυγή μεταναστών απ' τη χώρα θα έπληττε βαριά ορισμένους κλάδους και 

την οικονομία στο σύνολό της.

Φυσικά, το ζήτημα δεν είναι τόσο απλό. Η μετανάστευση δύναται να καταστεί 

επωφελής σε επίπεδο επιχείρησης τουλάχιστον εάν το κράτος διαθέτει μέρος της 

φορολογίας (κυρίως των επιχειρήσεων) για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη και τη 

συντήρηση υποδομής (Νικολινάκος 1974α, σελ. 20, από Μουσούρου 1991, σελ. 76). 

Η υποδομή αυτή πρέπει να εξασφαλίζει στους αλλοδαπούς εργάτες τη δυνατότητα 

συντήρησής τους, αλλά και τις συνθήκες εκείνες που θα αποτρέψουν ενδεχόμενη 

οικονομική ζημιά ή κοινωνική αναταραχή απ' την παρουσία τους.

Οι χώρες υποδοχής και ιδιαίτερα οι Ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής δε θέλησαν να 

προχωρήσουν έγκαιρα στις επενδύσεις υποδομής, που υπολείπονταν σε σχέση με τις 

ανάγκες που δημιουργούσε η προσέλευση και απασχόληση ξένων εργατών. Η 

ολιγωρία ή και η άρνηση να προβούν στις επενδύσεις αυτές μείωσε μακροπρόθεσμα 

την ωφέλεια που βραχυπρόθεσμα είχαν από τη μετανάστευση, γιατί οι επιπτώσεις 

των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν ήταν και δαπανηρές και με υψηλό κοινωνικό
- 44κοστος .

Και στη χώρα μας η επιλεκτική νομιμοποίηση μεταναστών που επιχειρείται με το 

μεταναστευτικό νόμο του 2001, όχι μόνο δε συνδράμει στον προσδιορισμό, την 

ταξινόμηση και την ιεράρχηση των αναγκών που αναδύονται από την παρουσία και 

απασχόληση των αλλοδαπών εργατών, ώστε να καλυφθούν από τις ανάλογες 

επενδύσεις υποδομής, αλλά ούτε τα οικονομικά οφέλη από την εργασία τους δεν 

εξακριβώνονται (λόγω παράνομης εργασίας) ώστε να αυξηθούν με κρατική αρωγή.

Την εικόνα συμπληρώνει η προσπάθεια των χωρών υποδοχής να ελέγχουν τον 

αριθμό των αλλοδαπών εργατών - προσπάθεια που αντιφάσκει έντονα προς το ίδιο το 

σύστημα της ελεύθερης και παγκοσμιοποιημένης σήμερα αγοράς. Πίσω, λοιπόν, από 44

44 Ο Majone (1991, σελ. 14-16) αναφέρεται στην κρίση του κοινωνικού κράτους της ΕΕ που επεκτείνεται και στα 
μεταναστευτικό ρεύματα. Αποδίδει την κρίση αυτή, όχι στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά σε δημογραφικούς 
παράγοντες, στο υψηλό κόστος περίθαλψης, στην παγκόσμια κρίση των κοινωνικών συστημάτων, στην 
εκτεταμένη γραφειοκρατία. Αναφέρει δε, ως δείγμα απροθυμίας ορισμένων ευρωπαϊκών κοινωνιών (π.χ. 
Γερμανία) να εγκαθιδρύσουν ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, ότι οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών εξαγόρασαν 
την αποδοχή του κοινωνικού κράτους από μέρους των επιχειρηματιών με αντάλλαγμα υποσχέσεις για προστασία 
έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.
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τις ζημιές της χώρας υποδοχής βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο οι χώρες αυτές 

αντιμετωπίζουν το μεταναστευτικό φαινόμενο, ένα σκεπτικό που χαρακτηρίζει τις 

χώρες της Δυτικής κυρίως Ευρώπης μεταπολεμικά. Όπως σημειώνει ο Νικολινάκος 

(1974α, σελ. 118-119 από Μουσούρου 1991, σελ. 77) το σκεπτικό αυτό "συνεπάγεται 

έναν ασυνεπή και απάνθρωπο διαχωρισμό ανάμεσα σε ανθρώπους (ντόπιους) και 

εργατικές δυνάμεις (ξένους εργάτες): γιατί παραγνωρίζεται ότι αυτές οι εργατικές 

δυνάμεις κατά πρώτο λόγο εισάγονται από μια συγκεκριμένη οικονομική 

αναγκαιότητα, κι επομένως εκπληρώνουν μια συγκεκριμένη λειτουργία στην 

οικονομική διαδικασία, από την άλλη όμως, ότι οι ανάγκες για υποδομή αυτών των 

εργατικών δυνάμεων είναι όχι μόνο απαραίτητες και λογικές από οικονομική πλευρά, 

αλλά και αναγκαίες από ανθρώπινη άποψη".

3.6. Κριτική της νεοκλασικής προσέγγισης

Τα περισσότερα εμπειρικά υποδείγματα επαληθεύουν τις μισθολογικές διαφορές 

ως αιτίες που προκαλούν τη μετανάστευση διεθνώς (Vogler & Rotte, 1998, σελ. 6). 

Εγείρεται, όμως, κριτική επί των υποθέσεων της νεοκλασικής προσέγγισης και 

κυρίως της υπόθεσης περί ομοιογενούς τάσης των ατόμων για μεγιστοποίηση του 

εισοδήματος τους και κατ’ επέκταση της χρησιμότητάς τους45: Συγκεκριμένα (Amin, 

1974, Goldscheider, 1987, Massey, 1990a, από Mullan, 2002, σελ. 4), η νεοκλασική 

προσέγγιση δεν έχει περιλάβει στην ανάλυσή της για τις αιτίες του μεταναστευτικού 

φαινομένου το αυτονόητο, μάλλον, γεγονός ότι τη μεταναστευτική διαδικασία (ως 

διεθνές φαινόμενο και ως ατομική επιλογή) την ενεργοποιεί μια ταυτόχρονη 

αλληλεπίδραση ατομικών επιλογών και δομικών κοινωνικοοικονομικών 

χαρακτηριστικών. Αναπόφευκτα, οι υποψήφιοι μετανάστες με τις πενιχρές, τις 

περισσότερες φορές, πληροφορίες λαμβάνουν τη μεταναστευτική απόφαση 

σταθμίζοντας, έστω και ασυναίσθητα, το κόστος και το όφελος της απόφασής τους. 

Πλην όμως, οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται υπό τη σκέπη ενός συγκεκριμένου 

κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος που προσανατολίζει ως 

ένα βαθμό τις αποφάσεις τους. Επομένως θα ήταν σκόπιμο να επεκταθεί η 

νεοκλασική προσέγγιση σε πιο θεωρητικά πεδία που σχετίζονται με τις κοινωνικές 

συνθήκες των χωρών αποστολής, τη δομή των θεσμών, το πολιτικό κλίμα και τα

45Ποια άραγε θα ήταν τα αποτελέσματα ενός τεράστιου αριθμού υποδειγμάτων της νεοκλασικής προσέγγισης, αν 
αποσυνέδεαν την ευημερία (χρησιμότητα) από την κατανάλωση;
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πολιτισμικά χαρακτηριστικά που μαρτυρούν τον τρόπο του σύνολου βίου μιας 

κοινωνίας. Π.χ., η Oishi (2002,σελ. 12) εξετάζοντας τη μετανάστευση γυναικών από 

Ασιατικές χώρες46 (Φιλιππίνες, Σρι Λάνκα, Ινδονησία, Μπαγκλαντές, Ινδία και 

Πακιστάν) υπογραμμίζει ότι οι νέες γυναίκες επιλέγουν να εργαστούν ως 

μετανάστριες, πρωτίστως για να υποστηρίξουν οικονομικά τις οικογένειές τους. Στις 

Φιλιππίνες, οι συγγενικές σχέσεις είναι τόσο ισχυρές που οι νεαρές γυναίκες 

ξενιτεύονται, όχι μόνο για να βοηθήσουν τους γονείς τους και τα αδέρφια τους, αλλά 

τα ξαδέρφια και τους παππούδες τους. Επίσης, στη Σρι Λάνκα οι νέες ανύπαντρες 

γυναίκες μεταναστεύουν για να συνεισφέρουν στην οικονομική κατάσταση των 

μελών της οικογένειας τους, αλλά κυρίως για να δημιουργήσουν προίκα και να τη 

διαφυλάξουν μέχρι τον καιρό του γάμου τους. Και τούτο γιατί αισθάνονται ένοχες να 

επιβαρύνουν τις οικογένειές τους με τη δημιουργία της δικής τους προίκας. Όσον 

αφορά τις έγγαμες γυναίκες των χωρών αυτών, η μετανάστευσή τους οφείλεται στην 

προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν το μέλλον των παιδιών τους, αλλά κυρίως 

στοχεύει στην αυτονομία τους και στη δυνατότητα να είναι κυρίαρχες των 

αποφάσεών τους. Εξάλλου (Goldscheider, 1987, Guest, 1989, Wood, 1981, από 

Mullan, 2002, σελ. 5), στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι ένα, διόλου 

ευκαταφρόνητο, ποσοστό, των μετακινήσεων των πληθυσμών στο γεωγραφικό χώρο 

δεν είναι αποτέλεσμα ατομικής βούλησης, αλλά επιβάλλεται από συνθήκες 

(κοινωνικές, πολιτικές) που δεν ελέγχονται από τους υποψήφιους μετανάστες.

Υπάρχει, επίσης πληθώρα εμπειρικών υποδειγμάτων τα οποία αμφισβητούν 

υποθέσεις της νεοκλασικής προσέγγισης, όπως αυτή της πλήρους πληροφόρησης των 

υποψήφιων μεταναστών, ή αυτή των μισθολογικών διαφορών και των διαφορών στα 

ποσοστά ανεργίας μεταξύ των χωρών ως βασικών αιτιών της διεθνούς 

μετανάστευσης.

Συγκεκριμένα, η Oishi (2002, σελ. 4,5) εξετάζει τη γυναικεία μετανάστευση από 

τις Ασιατικές χώρες και διαπιστώνει ότι όλες οι κύριες χώρες αποστολής μεταναστών 

(Φιλιππίνες, Σρι Λάνκα και Ινδονησία) είχαν υψηλότερο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν σε σχέση με τις χώρες που δεν απέστελναν μετανάστες

46 Έχει ιδιαίτερη αξία η αναφορά μας στις Ασιατικές χώρες, διότι η εκεί ισχύς των παραδοσιακών συνηθειών και 
θεσμών εξοστρακίζει αιτίες μετανάστευσης που πρωτοστατούν στη νεοκλασική προσέγγιση. Μάλιστα οι θεσμοί 
αυτοί (Evans-Pritchard, 1991, σελ. 53,85) δε μπορεί να ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νοοτροπία του πολιτισμένου 
ερευνητή τους, επειδή η νοοτροπία του είναι προϊόν μιας διαφορετικής σειράς θεσμών. Η μελέτη τους δε, 
αποκαλύπτει τη δομική τάξη της κοινωνικής ζωής των εν λόγω χωρών ή τα σχήματα, τα οποία, από τη στιγμή που 
θα προσδιοριστούν, επιτρέπουν στον ερευνητή να δει την κοινωνική ζωή ως σύνολο, ως μια σειρά αλληλένδετων 
αφηρημένων εννοιών.
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(Μπαγκλαντές, Ινδία, Πακιστάν). Επίσης, τα ποσοστά απασχόλησης φαίνεται να μη 

λειτουργούν με τον τρόπο που επιτάσσει η νεοκλασική θεωρία: Στη Σρι Λάνκα, η 

ανεργία των ανδρών είναι υψηλότερη αυτής των γυναικών κι όμως (για τους λόγους 

που προαναφέρθηκαν) οι γυναίκες αποτελούν το 79% των μεταναστών. Από την 

άλλη πλευρά, στο Πακιστάν η γυναικεία ανεργία υπερέχει της ανδρικής, κι όμως οι 

γυναίκες συναριθμούν το 1% των μεταναστών της χώρας.

Ομοίως, ο Coll (2001, σελ. 2) επισημαίνει ότι πολλές έρευνες για τη 

μετανάστευση από την Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική (κυρίως Πουέρτο Ρίκο 

και Μεξικό) προς τις ΗΠΑ αποδεικνύουν ανίσχυρη σχέση μεταξύ μισθολογικών 

διαφορών Λατινικής Αμερικής -ΗΠΑ και μετανάστευσης. Επίσης οι χώρες με τις 

μεγαλύτερες αποκλίσεις εισοδημάτων από αυτά της Αμερικής δεν αποτέλεσαν 

παραδοσιακά τις κατεξοχήν χώρες αποστολής. Αντιθέτως, οι αποκλίσεις στα ποσοστά 

απασχόλησης φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Ο Λιανός (2003, σελ. 64-70) αναλύει οικονομετρικά τους παράγοντες εκείνους 

που υπαγορεύουν τη γεωγραφική κατανομή των μεταναστών στους νομούς της 

Ελλάδας. Για την ανάλυση του, έλαβε υπόψην του τους εξής ανά νομό παράγοντες: 

το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, το ποσοστό ανεργίας, το ποσοστό της 

αγροτικής παραγωγής στη συνολική παραγωγή, το βαθμό αστικοποίησης και την 

απόσταση ως μέτρο το κόστους μετάβασης από μια περιοχή σε μια άλλη. Εξευρίσκει 

ότι το ποσοστό ανεργίας είναι ασήμαντη μεταβλητή για την κινητικότητα των 

μεταναστών στην ενδοχώρα. Αυτό ενδέχεται να αποδίδεται στο ότι οι παράνομοι 

μετανάστες δεν επηρεάζονται ως προς την απασχόληση από το ποσοστό ανεργίας, 

δεδομένου ότι εδέχοντο (προ του 1998, χρονιά κατά την οποία και νομιμοποιήθηκε 

μέρος των μεταναστών στη χώρα μας ) να εργασθούν με ημερομίσθιο τόσο χαμηλό 

όσο ήταν αναγκαίο για να εξασφαλίσουν εργασία. Το κατά κεφαλήν εισόδημα 

καθίσταται σημαντικός ή ασήμαντος παράγοντας ανάλογα με τα δεδομένα των 

παλινδρομήσεων που αναπτύσσει.

Οι Rotte & Vogler (1998, σελ. 3) αναφέρουν ότι το υπόδειγμα των Harris & 

Todaro (1970) που ασχολούνταν με τη μετανάστευση από τις αγροτικές προς τις 

αστικές περιοχές των αναπτυσσομένων χωρών ήρε τη νεοκλασική υπόθεση της 

πλήρους απασχόλησης. Η μετανάστευση αυτή συντελέστηκε παρά τα υψηλότατα 

ποσοστά ανεργίας των αστικών περιοχών. Το ίδιο μοντέλο εισήγαγε την αβεβαιότητα 

στη μεταναστευτική απόφαση, αν και υποθέτει ότι η πιθανότητα εξεύρεσης εργασίας 

στη χώρα προορισμού για τον υποψήφιο μετανάστη είναι γνωστή.
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Επίσης, εν σχέση με την υπόθεση της πλήρους πληροφόρησης, οι McCall & 

McCall (1987, από Rotte & Vogler 1998, σελ. 4) υποστηρίζουν ότι ορισμένες 

πληροφορίες αποκτώνται, μόνο στη χώρα υποδοχής. Αν μάλιστα οι πληροφορίες 

αυτές διαψεύσουν τις πληροφορίες που είχε ο μετανάστης, μέχρι τη στιγμή της 

άφιξής του στη χώρα υποδοχής, η διάψευση αυτή μπορεί να τον οδηγήσει σε 

απόφαση επιστροφής στην πατρίδα του.

Μια κριτική που προέρχεται από το πεδίο των νέων οικονομικών της 

μετανάστευσης (Stark, 1991 από Bauer & Zimmerman, 2000, σελ. 2), που θα 

εξετάσουμε διεξοδικά παρακάτω, είναι η εξής: Πολλά εκ των εμπειρικών 

υποδειγμάτων δείχνουν ότι οι αναμενόμενες μισθολογικές διαφορές παίζουν 

σημαντικό ρόλο, όταν παρατηρούμε μεγάλη μεταναστευτική ροή μεταξύ δύο χωρών. 

Ωστόσο το ανάστροφο συμπέρασμα δεν επαληθεύεται: Δηλαδή, δεν παρατηρούνται 

μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα, όταν υπάρχουν εκτεταμένες μισθολογικές 

διαφορές. Επιπρόσθετα, η κεφαλαιακή ανεπάρκεια και η εισοδηματική ανασφάλεια 

των αναπτυσσομένων χωρών δύναται να υποκινήσει διεθνή μεταναστευτικά ρεύματα 

ακόμα και εν τη απουσία αναμενόμενων μισθολογικών διαφορών.

Έλλειμμα, λοιπόν, της νεοκλασικής προσέγγισης αποτελεί η αδυναμία της να 

ερμηνεύσει την ύπαρξη εκτεταμένης μεταναστευτικής δραστηριότητας, ακόμη και 

όταν έχουν αμβλυνθεί έντονες μισθολογικές διαφορές και αποκλίσεις στα ποσοστά 

απασχόλησης μεταξύ χωρών προέλευσης και προορισμού.

Η νεοκλασική προσέγγιση υποσκελίζει, επίσης, τη σημασία της εφαρμοζόμενης 

από τις χώρες αποστολής και υποδοχής μεταναστευτικής πολιτικής ως 

προσδιοριστικής του μεταναστευτικού φαινομένου. Είδαμε (βλ. μαρξιστική 

προσέγγιση) ότι τα κριτήρια των μεταναστευτικών πολιτικών δύνανται να είναι 

οικονομικά, κοινωνικά ως και εθνοφυλετικά και με βάση αυτά να επηρεάζουν 

σημαντικά την εκκίνηση, την εξέλιξη ή και την κατάληξη ενός μεταναστευτικού 

ρεύματος.

Η νεοκλασική προσέγγιση των επιπτώσεων της μετανάστευσης, όπως και η 

κριτική της προσέγγισης αυτής, οδηγούν (σύμφωνα με τη Μουσούρου 1991, σελ. 77- 

78) σε τρεις επισημάνσεις: Η πρώτη αφορά το γεγονός ότι η σύγχρονη ευρωπαϊκή 

εμπειρία έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της σύγχρονης μεταναστευτικής 

θεωρίας. Τούτο δεν αποτελεί μια ιδιαιτερότητα της νεοκλασικής προσέγγισης, αλλά 

ισχύει προκειμένου για την εν γένει θεωρητική προσέγγιση των επιπτώσεως της 

σύγχρονης μετανάστευσης. Η μη αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων αλλά και των
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ομοιοτήτων της υπερπόντιας, της ενδοευρωπαϊκής και της εσωτερικής 

μετανάστευσης, αποτελεί αναμφισβήτητο μειονέκτημα και λόγω ελλιπούς ανάπτυξης 

της θεωρίας, ενώ δυσχεραίνει και την άρση των αντιφάσεων της νεοκλασικής 

εκτίμησης των επιπτώσεων του μεταναστευτικού φαινομένου. Η δεύτερη επισήμανση 

είναι ότι οι μελέτες που χρησιμοποίησαν την προσέγγιση αυτή φθάνουν σχεδόν σε 

αδιέξοδο, όσον αφορά τη συνολική εκτίμηση της μετανάστευσης ως φαινομένου της 

διεθνούς αγοράς - και ότι οι βάσεις του αδιεξόδου αυτού βρίσκονται στις αντιφάσεις 

που παρατηρούνται ως προς την αξιολόγηση των επιπτώσεων της μετανάστευσης στη 

χώρα αποστολής και στη χώρα υποδοχής. Οι αντιφάσεις αυτές δεν αίρονται με την 

αντιμετώπιση της διεθνούς αγοράς ως ενιαίας, διότι οδηγεί σε τέτοια 

θεωρητικοποίηση, ώστε να υποβαθμίζεται η σημασία της σχετικότητας των "ζημιών" 

της χώρας αποστολής όπως και των "κερδών" της χώρας υποδοχής. Η τρίτη 

επισήμανση αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να αρθεί το 

αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί η προσέγγιση αυτή. Προτείνεται, λοιπόν, η μελέτη, ο 

προγραμματισμός και η υλοποίηση μέτρων που θα αποβλέπουν στην ισόρροπη 

ανάπτυξη της διεθνούς οικονομίας γενικά και ειδικότερα στη μείωση του χάσματος 

μεταξύ πλουσίων και φτωχών μέσω της μεγιστοποίησης των κερδών και της 

ελαχιστοποίησης των ζημιών της μετανάστευσης.

Το πρακτικό, βέβαια, έρεισμα της θέσης αυτής τίθεται υπό αμφισβήτηση, αν 

αναλογιστούμε την απροθυμία των αναπτυγμένων, συνήθως, χωρών υποδοχής να 

ενισχύσουν οικονομικά, έστω και σε επίπεδο συναλλαγής, τις φτωχές χώρες 

αποστολής, την άρνησή τους να δημιουργήσουν την απαραίτητη υποδομή για την 

υποδοχή και απασχόληση μεταναστών που καταφθάνουν στις χώρες αυτές, κι αν 

δανειστούμε απ' τη μαρξιστική προσέγγιση, τη συστηματική προσπάθεια των εν λόγω 

χωρών να διατηρήσουν την απόσταση και τη διάκριση μεταξύ πλουσίων και φτωχών 

χωρών. Εξάλλου, τα στοιχεία για την ήδη υπάρχουσα "ψαλίδα" μεταξύ φτωχών και 

πλουσίων είναι τόσο αρνητικά που το ενδεχόμενο ισόρροπης ανάπτυξης φαντάζει 

μακρινό. Ενδεικτικά αναφέρουμε, χωρίς βέβαια να εξαντλείται το θέμα των 

ανισοτήτων στους δείκτες που παραθέτουμε, ότι οι χώρες του ΟΟΣΑ διενεργούν το 

82% των παγκόσμιων εξαγωγών. Το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού πραγματοποιεί 

το 65% των επενδύσεων. Η ομάδα των επτά πλουσίων με 12% πληθυσμού, ξοδεύει 

το 43% των καυσίμων και το 64% του χαρτιού. Ο ΗΠΑ μόνο δαπανούν το 25% της 

παγκόσμιας ενέργειας και το 35% του χαρτιού με μόνο το 5% του πληθυσμού. Οι 

τρεις πλουσιότεροι άνθρωποι της υφηλίου, εκ των οποίων οι δύο είναι συνιδρυτές της
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Microsoft, διαθέτουν μεγαλύτερη περιουσία από το συνολικό πληθυσμό των 48 

φτωχότερων χωρών του κόσμου (δηλ. πάνω από 800 εκατομμύρια ανθρώπους). Ενώ 

η παγκόσμια οικονομία πενταπλασιάστηκε, ως μέγεθος, τον τελευταίο μισό αιώνα, 

για περισσότερες από 80 αναπτυσσόμενες χώρες έχουμε μείωση του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος την τελευταία δεκαετία, δεδομένων των ατελειών του δείκτη αυτού. Το 

εν τρίτο της ανθρωπότητας (περίπου 2 δις άνθρωποι) ζει σε συνθήκες απόλυτης 

φτώχειας. Παράλληλα, το ποσοστό της βοήθειας των πλουσίων προς τις φτωχές 

χώρες μειώνεται. Συγκεκριμένα (για το 2000) η μέση αναπτυξιακή βοήθεια 

αντιπροσωπεύει το 0,22% του ΑΕΠ των χωρών ΟΟΣΑ και μόλις το 0,1 % του ΑΕΠ 

των ΗΠΑ. Το 2000 η βοήθεια προς τις φτωχές χώρες μειώθηκε κατά 24% σε σχέση 

με το 1999 (Πηγή Eft^agaZino 5/1/2003).
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4° Κεφάλαιο
Άλλες οικονομικές θεωρίες της μετανάστευσης

4.1. Εισαγωγή

Στο τμήμα αυτό θα ακολουθήσουμε μια ελαφρώς διαφοροποιημένη δομή λόγω της 

φύσης των ετερόκλητων θεωριών που εξετάζονται παρακάτω. Συγκεκριμένα, θα 

εξετάσουμε ξεχωριστά τις παρακάτω θεωρίες: Τα νέα οικονομικά της μετανάστευσης 

(The new economics of migration), η θεωρία του Δυϊσμού στην αγορά εργασίας ή η 

θεωρία Κατάτμησης της αγοράς εργασίας (Dual labor market theory ή Segmented 

labor market theory), η θεωρία των Διεθνών συστημάτων (World systems theory), η 

θεωρία των Μεταναστευτικών Δικτύων ή η θεωρία του Κοινωνικού Κεφαλαίου 

(Network theory ή Social Capital Theory), η θεωρία του Θεσμισμού (Institutionalist 

theory) και η Σωρευτική αιτιότητα (Cumulative causation). Κατά την ανάλυση κάθε 

μιας από τις θεωρίες αυτές, θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε και την αντίστοιχη 

κριτική προσέγγιση, όπως, κυρίως, αυτή αναφύεται μέσα από τα εμπειρικά 

υποδείγματα που διερευνούν την ορθότητα των εν λόγω θεωριών.

4.2. Τα νέα οικονομικά της μετανάστευσης 

(The new economics of migration)

Σύμφωνα με τους Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor (1993, 

σελ. 436-440) και Massey (1999, σελ. 36,37) κεντρική θέση των νέων οικονομικών 

της μετανάστευσης είναι ότι η απόφαση για μετανάστευση δε λαμβάνεται από ένα 

μεμονωμένο ατομικό "παίκτη", αλλά από ευρύτερες μονάδες, όπως οικογένειες και 

νοικοκυριά, μέσα στις οποίες οι άνθρωποι δρουν συλλογικά, όχι απλά για να 

μεγιστοποιήσουν το αναμενόμενο εισόδημα (όπως υποστηρίζει η νεοκλασική 

θεώρηση), αλλά για να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους και να μειώσουν τους 

περιορισμούς που σχετίζονται με αποτυχίες κι άλλων αγορών (market failures) εκτός 

της αγοράς εργασίας.

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

κινδύνους που απειλούν την οικονομική τους ευημερία διασπείροντας την κατανομή 

των πόρων τους, όπως είναι η εργασία. Πιο συγκεκριμένα, κάποια μέλη της
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οικογένειας δύνανται να εργαστούν στην πατρίδα τους, στον τόπο που γεννήθηκαν, 

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

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

στον τόπο καταγωγής τους. Ακόμα και στην περίπτωση που επιδεινωθούν οι τοπικές 

οικονομικές συνθήκες ή η ντόπια εργασία αποτύχει να φέρει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, η οικογένεια δύναται να βασιστεί στα εμβάσματα που αποστέλλουν 

τα αποδημήσαντα μέλη της. Αν και το μεγαλύτερο μέρος των αποταμιεύσεων των 

μεταναστών (Massey, 1999, σελ. 36) που διατίθεται υπό τη μορφή εμβασμάτων 

διατίθενται στην κατανάλωση, ένα μέρος τους δίδεται σε παραγωγικές επενδύσεις.

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

εισοδήματος περιορίζεται μέσω των ασφαλιστικών αγορών, ή της δημόσιας 

ασφάλισης, αλλά στις αναπτυσσόμενες χώρες που τέτοιοι θεσμοί απουσιάζουν, 

υπολειτουργούν ή δεν καθίστανται προσιτοί σε φτωχά νοικοκυριά, η μετανάστευση 

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

διασπείρουν τον κίνδυνο απώλειας του εισοδήματος τους. Στις αναπτυγμένες επίσης 

χώρες οι χρηματαγορές είναι εξελιγμένες και τα νοικοκυριά των χωρών αυτών 

δύνανται να εμπιστευτούν σ’ αυτές τη χρηματοδότηση των επαγγελματικών τους 

δραστηριοτήτων. Αντίθετα, στις αναπτυσσόμενες χώρες η χρηματοδότηση είναι 

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

λοιπόν πρόσβασης σε δημόσιες ή ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις και ασφαλίσεις οι 

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

Κομβικό, επίσης, σημείο των νέων οικονομικών της μετανάστευσης είναι ότι δεν 

αντιμετωπίζουν το εισόδημα ως ενδογενές μέγεθος όπως η νεοκλασική προσέγγιση. 

Εκείνο που εν προκειμένω λαμβάνει πρωτεύοντα ρόλο είναι η πηγή του εισοδήματος. 

Τα νοικοκυριά επενδύουν τους πενιχρούς πόρους που διαθέτουν σε δραστηριότητες, 

που τους παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και σε νέες πηγές εισοδημάτων, έστω 

κι αν οι εν λόγω δραστηριότητες δεν αυξάνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

Επίσης τα νέα οικονομικά αμφισβητούν τη νεοκλασική θέση, ότι δηλαδή το 

εισόδημα έχει την ίδια επίδραση σε ένα πρόσωπο, ανεξαρτήτως των 

κοινωνικοοικονομικών συνθηκών στις οποίες διαβιεί και της θέσης του στην 

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

τα νοικοκυριά στέλνουν μέλη τους -ως εργάτες- στο εξωτερικό, όχι μόνο για να 

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

εισόδημα σε σχέση με το τρέχον), αλλά και για να αυξήσουν το σχετικό εισόδημά
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τους, δηλαδή αυτό σε σχέση με το εισόδημα των άλλων νοικοκυριών και να 

μειώσουν, έτσι, το σχετικό (κοινωνικό) αποκλεισμό (relative deprivation) τους σε 

σύγκριση με μια ομάδα αναφοράς (Stark, Taylor, Yitzhaki 1986, 1988, Stark & 

Yitzhaki, 1988, Stark & Taylor, 1989, Stark, 1991 από Massey, Arango, Hugo, 

Kouaouchi, Pellegrino, Taylor (1993, σελ. 439).

Αναφορικά με το σχετικό εισόδημα, αν υποθέσουμε ότι αυξάνεται το εισόδημα 

των εύρωστων νοικοκυριών και το εισόδημα των φτωχών παραμείνει αμετάβλητο, 

τότε αυξάνει ο σχετικός αποκλεισμός των τελευταίων και ενισχύονται τα κίνητρα 

μετανάστευσης, ακριβώς διότι αυξήθηκε η εισοδηματική απόσταση μεταξύ των 

νοικοκυριών, παρόλο που το εισόδημα των φτωχών νοικοκυριών παρέμεινε σε 

απόλυτους όρους αμετάβλητο. Έτσι, πρόθεση μετανάστευσης εγείρεται και από την 

αύξηση των εισοδημάτων των υπολοίπων νοικοκυριών. Αν στη μείωση του σχετικού 

εισοδήματος συνυπολογίσουμε και τις προαναφερθείσες αποτυχίες των αγορών 

διαπιστώνουμε ότι η μετανάστευση αποτελεί διέξοδο για την ενίσχυση του σχετικού 

εισοδήματος.

Τα θεωρητικά μοντέλα που στοιχειοθετούν την προσέγγιση των νέων οικονομικών 

της μετανάστευσης καταλήγουν σε ορισμένες κοινές υποθέσεις και θέσεις. Οι θέσεις 

αυτές διαφέρουν αρκετά απ' τις θέσεις και τις εξ αυτών προτεινόμενες πολιτικές της 

νεοκλασικής προσέγγισης (Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor 

1993, σελ. 440):

α) Οι οικογένειες, τα νοικοκυριά ή άλλες μονάδες παραγωγής και κατανάλωσης και 

όχι τα μεμονωμένα άτομα είναι κατάλληλες για έρευνα πάνω στη μετανάστευση, 

β) Σε αντίθεση με τη νεοκλασική προσέγγιση, οι μισθολογικές αποκλίσεις που 

παρουσιάζονται στα διάφορα γεωγραφικά επίπεδα δεν αποτελούν αναγκαία συνθήκη 

μετανάστευσης. Ακόμα και εν τη απουσία των διαφορών αυτών τα νοικοκυριά 

ενδέχεται να έχουν ισχυρά κίνητρα μετανάστευσης προκειμένου να διασπείρουν τον 

κίνδυνο οικονομικής κάμψης.

γ) Η διεθνής μετανάστευση και η τοπική (εγχώρια) απασχόληση ή η εγχώρια 

παραγωγή δεν αποτελούν αμοιβαίως αποκλειόμενες δυνατότητες. Ένα μέρος της 

οικογένειας δύναται να μεταναστεύσει και ένα άλλο να απασχοληθεί στον τόπο 

καταγωγής. Μια αύξηση π.χ. στις αποδόσεις των τοπικών οικονομικών 

δραστηριοτήτων ενδέχεται να καταστήσει ελκυστικότερη τη μετανάστευση, 

προκειμένου το νοικοκυριό να μειώσει τον κίνδυνο και να αποδυναμώσει τους 

περιορισμούς από την επένδυση κεφαλαίου και εργασίας στις τοπικές
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δραστηριότητες. Άρα, η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής αποστολής δε μειώνει 

απαραίτητα την ελκυστικότητα της μετανάστευσης.

δ) Η εξάλειψη των προαναφερθέντων μισθολογικών διαφορών εντός των εθνικών 

συνόρων δε σημαίνει αυτόματη παύση της μετανάστευσης (όπως ισχυρίζεται η 

νεοκλασική προσέγγιση). Κίνητρα για μετανάστευση εξακολουθούν να υφίστανται, 

όσο άλλες αγορές - εκτός της αγοράς εργασίας - των χωρών αποστολής απουσιάζουν 

από την εγχώρια αγορά, υπολειτουργούν ή λειτουργούν σε ανισορροπία, 

ε) Οι κυβερνήσεις δύνανται να επηρεάσουν τα ποσοστά μετανάστευσης, όχι μόνο με 

πολιτικές που επηρεάζουν την αγορά εργασίας, αλλά και μέσω πολιτικών που 

διαμορφώνουν τις αγορές ασφάλισης και κεφαλαίου.

στ) Κυβερνητικές πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που διαμορφώνουν την 

κατανομή του εισοδήματος επηρεάζουν το ύψος του εισοδήματος των νοικοκυριών 

και μέσω αυτού τα κίνητρα της μετανάστευσης.

ζ) Πολιτικές σαν τις παραπάνω που επηρεάζουν τη διανομή του εισοδήματος 

επιδρούν και στη διεθνή μετανάστευση ανεξαρτήτως του μέσου ντόπιου 

εισοδήματος: Αν π.χ. ένα πλέγμα κυβερνητικών πολιτικών αυξήσει το μέσο 

εισόδημα, όμως στην αύξηση αυτή δε συμμετάσχουν τα φτωχά νοικοκυριά τότε 

αυξάνουν τα κίνητρα μετανάστευσής τους. Αντίθετα, αν η αύξηση στο μέσο 

εισόδημα απευθύνεται στα φτωχά νοικοκυριά τότε τα κίνητρα μετανάστευσης των 

νοικοκυριών αυτών εξασθενούν.

Σε μια προσπάθεια αποτίμησης των νέων οικονομικών (Massey, Arango, Hugo, 

Kouaouchi, Pellegrino, Taylor 1993, σελ. 457-458) θα λέγαμε ότι η κυριότερη 

συνεισφορά τους είναι η επίδραση των εμβασμάτων στη μεταναστευτική απόφαση 

και η έμφαση στη διαδικασία με την οποία τα εμβάσματα περιορίζουν το ενδεχόμενο 

εισοδηματικής απώλειας που προέρχεται από τις αποτυχίες των αγορών. Π.χ. οι 

Fletcher & Taylor, 1992 από Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor 

(1994, σελ.713) διαπιστώνουν ότι τα εμβάσματα αυξάνουν την παραγωγική χρήση 

μηχανών και την πρόσληψη εργατών από μέρους των νοικοκυριών. Επιπρόσθετα 

(Taylor & Wyatt, 1993, από Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor 

1994, σελ.713) τα νοικοκυριά επιδιώκουν, μέσω των εμβασμάτων, να αποκτήσουν 

περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούν εισόδημα, όπως τεχνικός εξοπλισμός, αλλά 

και να επενδύσουν στη γνώση και την εκπαίδευση.

Επίσης τα νέα οικονομικά διευρύνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξετάζεται η 

μετανάστευση, διότι συνδέουν τη μεταναστευτική απόφαση ενός νοικοκυριού με τη
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θέση του στην κατανομή του εισοδήματος. Π.χ, οι Stark & Taylor, 1989 από Massey, 

Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor (1993, σελ. 458, 1994, σελ.715) 

βρίσκουν ότι το σχετικό και όχι το απόλυτο εισόδημα αποτέλεσε την καταλυτική 

μεταβλητή για την εξήγηση της μεταναστευτικής απόφασης ενός δείγματος 

μεξικανικών αγροτικών νοικοκυριών, εκτός όσων ανήκαν στα άκρα της 

εισοδηματικής κλίμακας.

Συμβολή επίσης των νέων οικονομικών αποτελεί ο συσχετισμός της 

μετανάστευσης, όχι μόνο με αποτυχίες της αγορά εργασίας (όπως η νεοκλασική 

προσέγγιση), αλλά και με αποτυχία άλλων αγορών.

Πεδίο εφαρμογής των νέων οικονομικών για τη Mullan (2002, σελ. 5) αποτελεί η 

Ανατολική Ευρώπη, της οποίας η μετάβαση από μια κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία 

στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς συνοδεύτηκε από υψηλότατα ποσοστά 

ανεργίας, χαμηλούς μισθούς και πληθωρισμό και ακολούθως από επιδείνωση των 

συνθηκών διαβίωσης. Εν τη απουσία άλλων τρόπων προκειμένου να εξασφαλιστούν 

τα νοικοκυριά των χωρών αυτών έναντι των ως άνω φαινομένων-κινδύνων δύνανται 

μέσω της μετανάστευσης μελών τους να μειώσουν το συνολικό κίνδυνο απώλειας του 

εισοδήματος τους.

Η Oishi (2002, σελ. 6) εξετάζει τη διεθνή μετανάστευση γυναικών από ασιατικές 

χώρες και επισημαίνει ότι τα εμπειρικά δεδομένα που παραθέτει αντιτίθενται στη 

βασική υπόθεση των νέων οικονομικών, ότι δηλαδή η μεταναστευτική απόφαση δε 

λαμβάνεται από μεμονωμένα πρόσωπα, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των 

γυναικών από τις ασιατικές χώρες λαμβάνουν μόνες τους την απόφαση να 

μεταναστεύσουν. Επίσης, η υπό εξέταση θεωρία δεν εξηγεί γιατί ορισμένες χώρες 

στέλνουν περισσότερες μετανάστριες απ ότι άλλες.

Αξίζει, βέβαια, να σημειώσουμε ότι η προσέγγιση αυτή που αντιμετωπίζει τη 

μετανάστευση ως μια επιλογή -που αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου 

επιλογών του νοικοκυριού- η οποία ενέχει κάποια απόδοση και κάποιο κίνδυνο η 

διαχείριση του οποίου εξαρτάται απ' το νοικοκυριό, προϋποθέτει ότι η 

μεταναστευτική απόφαση λαμβάνεται κατόπιν ελεύθερης και απρόσκοπτης 

συνεκτίμησης όλων εκείνων των παραγόντων που ενθαρρύνουν ή αποτρέπουν τη 

μετανάστευση ενός νοικοκυριού και άρα ότι η απόφαση αυτή είναι εκούσια. Έτσι, 

όμως, αγνοεί αφενός, το γεγονός ότι δε δύνανται όλα τα νοικοκυριά να 

ακολουθήσουν τη διαδικασία αυτή (λόγω π.χ. ελλιπούς πληροφόρησης ή διότι στη 

μεταναστευτική τους απόφαση, άλλοι είναι οι πρωτεύοντες προσδιοριστικοί
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παράγοντες), αφετέρου το γεγονός ότι η απόφαση για μετανάστευση δε λαμβάνεται 

πάντα εκούσια. Ορισμένες φορές η μετανάστευση δεν αποτελεί επιλογή του 

μετανάστη (όπως έχουμε ήδη τονίσει).

Βέβαια, η προσέγγιση αυτή πλησιάζει περισσότερο τη σημερινή 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία απ' ότι η νεοκλασική, καθώς, όπως είπαμε, λαμβάνει 

υπόψην της την αλληλεπίδραση διαφορετικών αγορών που ενδέχεται να ενθαρρύνουν 

ή να αποθαρρύνουν την απόφαση για μετανάστευση.

4.3. Η θεωρία του Δυϊσμού στην αγορά εργασίας ή 

Η θεωρία της Κατάτμησης της αγοράς εργασίας 

(Dual labor market theory ή Segmented labor market theory)

Εισηγητής της θεωρίας αυτής υπήρξε ο Piore (1979, από Massey, Arango, Hugo, 

Kouaouchi, Pellegrino, Taylor 1993, σελ. 440-444 και Massey, 1999, σελ. 37-40), ο 

οποίος αποδίδει τη διεθνή μετανάστευση σε μια διαρκή- μόνιμη ζήτηση μεταναστών 

εργατών που είναι έμφυτη στην οικονομική δομή των αναπτυγμένων χωρών. 

Συνεπώς, η μετανάστευση δεν προκαλείται από τους παράγοντες απώθησης (push 

factors) εργατικού δυναμικού στις χώρες αποστολής, αλλά από τους παράγοντες 

έλξης (pull factors) εργατικού δυναμικού στις χώρες υποδοχής μεταναστών. Η μόνιμη 

αυτή ζήτηση μεταναστών εργατών πηγάζει από τέσσερα θεμελιώδη δομικά 

χαρακτηριστικά των βιομηχανικά αναπτυγμένων κοινωνιών.

Δομικός πληθωρισμός (Structural inflation) :Οι μισθοί δεν αντανακλούν 

αποκλειστικά τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης εργασίας, αλλά υποδηλώνουν και 

κοινωνική αναγνώριση- κύρος (status- prestige). Οι άνθρωποι πιστεύουν στην 

κοινωνική αυτή κατάταξη που γίνεται με μισθολογικά κριτήρια και συνεπώς οι μισθοί 

που προσφέρονται στην αγορά εργασίας δεν ανταποκρίνονται εξ ολοκλήρου στις 

μεταβολές της προσφοράς εργασίας. Μια πληθώρα άτυπων κοινωνικών συμβάσεων 

και επίσημων θεσμικών μηχανισμών (συνδικάτα, γραφειοκρατικές διαδικασίες) 

συνδέουν τους μισθούς με την κοινωνική ιεραρχία και τις προσδοκίες των ανθρώπων 

για κοινωνική καταξίωση. Αν οι εργοδότες, στη προσπάθειά τους να προσελκύσουν 

ανειδίκευτους εργάτες που βρίσκονται στην τελευταία θέση της 

κοινωνικοοικονομικής ιεραρχίας, αυξήσουν τους μισθούς, θα διαταράξουν τις 

υφιστάμενες διαμορφωμένες κοινωνικές σχέσεις μεταξύ αμοιβής και κοινωνικής
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καταξίωσης. Αν, επομένως, οι μισθοί αυξηθούν στο τελευταίο επίπεδο της 

επαγγελματικής ιεραρχίας, οι εργαζόμενοι των άλλων επιπέδων της εν λόγω 

ιεραρχίας θα πιέζουν με τη σειρά τους για μισθολογικές αυξήσεις. Οι μισθοί, 

επομένως, θα πρέπει να αυξάνονται αναλογικά σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής 

ιεραρχίας, ώστε να μη διαταράσσεται η αντιστοιχία μεταξύ μισθών και κοινωνικών 

προσδοκιών η διατήρηση της αντιστοιχίας αυτής στοιχειοθετεί το πρόβλημα του 

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

προσφοράς εργασίας ντόπιων (κυρίως ανειδίκευτων) εργατικών χεριών είναι 

απαγορευτική για τους εργοδότες και τους εξωθεί στην εξεύρεση φθηνότερων 

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

χαμηλότερες αμοιβές εν σχέση με τους ντόπιους.

Προβλήματα υποκίνησης·. Το κοινωνικό κύρος που συνοδεύει ένα επάγγελμα ιδίως 

όταν αυτό βρίσκεται ψηλά στην επαγγελματική ιεραρχία αποτελεί κίνητρο 

εργασιακής ανέλιξης για τους εργάτες, καθότι οι άνθρωποι δεν εργάζονται μόνο για 

την εξασφάλιση εισοδήματος αλλά και για την απόκτηση, όπως προαναφέρθηκε, 

κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής. Τα επαγγέλματα, όμως, που βρίσκονται στο 

τελευταίο επίπεδο της επαγγελματικής ιεραρχίας δε συνοδεύονται από κοινωνικό 

κύρος και προοπτικές ανέλιξης, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι στα επαγγέλματα 

αυτά να μην έχουν κίνητρα να εργαστούν παραγωγικά. Εκείνο που χρειάζονται, 

επομένως, οι εργοδότες είναι εργάτες που αντιμετωπίζουν τις εργασίες που 

βρίσκονται χαμηλά στην ιεραρχία, αποκλειστικά, ως μέσο απόκτησης εισοδήματος 

και όχι ως μέσο κοινωνικής ανέλιξης. Για πολλούς λόγους οι μετανάστες 

εκπληρώνουν αυτήν την ανάγκη των εργοδοτών, κυρίως όταν πρωτοεισέρχονται σε 

μια χώρα υποδοχής.

Οικονομικός δυϊσμός: Η κατάτμηση των αγορών εργασίας χαρακτηρίζει τις 

οικονομίες αναπτυγμένων χωρών και προέρχεται από την έμφυτη σε αυτές διάκριση 

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

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

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

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

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

περίπτωση πτωτικής ζήτησης αγαθών δύναται να απελευθερωθεί με αποτέλεσμα ο 

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

εφικτό, οι καπιταλιστές προσπαθούν να ανταποκριθούν στο σταθερό και μόνιμο
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τμήμα της ζήτησης και να το διατηρήσουν με την απασχόληση του κεφαλαιουχικού 

τους εξοπλισμού. Στο μεταβλητό τμήμα της ζήτησης προσπαθούν να ανταποκριθούν 

αυξάνοντας την ποσότητα της εργασίας. Επομένως, οι καπιταλιστές προσπαθούν να 

ικανοποιήσουν το σταθερό μέρος της ζήτησης χρησιμοποιώντας μεθόδους 

παραγωγής που θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε εντάσεως κεφαλαίου και το 

μεταβλητό ή εποχιακό μέρος με μεθόδους εντάσεως εργασίας. Ο εν λόγω δυϊσμός 

προκαλεί διαχωρισμούς μεταξύ των εργατών και ακολούθως την κατάτμηση των 

αγορών εργασίας των αναπτυγμένων οικονομικά χωρών σε πρωτογενείς και 

δευτερογενείς αγορές ή τομείς εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι εργάτες του πρωτογενούς τομέα εργασίας, που είναι και 

εντάσεως κεφαλαίου εργάζονται σε σταθερές εργασίες, υψηλής ειδίκευσης και 

δυνατοτήτων και χρησιμοποιούν τον πιο εξελιγμένο εξοπλισμό. Οι εργοδότες 

επενδύουν στους εργάτες αυτούς παρέχοντάς τους εκπαίδευση και ακριβώς λόγω της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι ιδιαιτέρως δαπανηρή για έναν εργοδότη η απώλεια 

ενός ειδικευμένου εργάτη. Άλλωστε, οι εργάτες του πρωτογενούς τομέα 

συνδικαλίζονται και πετυχαίνουν ευνοϊκές γι’ αυτούς εργασιακές συμβάσεις που 

υποχρεώνουν τους εργοδότες να επωμιστούν ένα σημαντικό μέρος του κόστους 

πιθανής ανεργίας τους (π.χ. υψηλά επιδόματα ανεργίας, υψηλές αποζημιώσεις 

απόλυσης κτλ).

Στο δευτερογενή τομέα, που είναι εντάσεως εργασίας, οι εργάτες απασχολούνται 

σε προσωρινές θέσεις χαμηλής ειδίκευσης και ανά πάσα στιγμή είναι πιθανό να 

απολέσουν την εργασίας τους, χωρίς ιδιαίτερο κόστος για τον εργοδότη. Κυρίως σε 

περιόδους υφέσεων, η πρώτη κίνηση στην οποία καταφεύγει ο δευτερογενής τομέας 

είναι η περιστολή των μισθών και οι απολύσεις εργατών (καθώς αποτελούν το 

μεταβλητό παραγωγικό συντελεστή, ο οποίος, όπως είπαμε απελευθερώνεται εύκολα) 

με τους τελευταίους να καλούνται να σηκώσουν το οικονομικό βάρος της απόλυσής 

τους. Οι ντόπιοι εργάτες δε δέχονται συνήθως να απασχοληθούν στις θέσεις του 

δευτερογενούς τομέα και την έλλειψη των θέσεων εργασίας του τομέα αυτού την 

αναπληρώνουν, συνήθως, οι μετανάστες εργάτες.

Στην εργασία τους για την ένταξη Κουβανών μεταναστών στην αμερικανική 

κοινωνία οι Portes & Bach (1985, από Massey, 1999, σελ.38-39) και Massey, Arango, 

Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor (1994, σελ. 718) διαπιστώνουν την ύπαρξη 

ενός τριτογενούς τομέα απασχόλησης, ο οποίος αποτελείται από κλειστές εθνικές 

ομάδες μεταναστών, συνδυάζει στοιχεία του πρωτογενούς και του δευτερογενούς
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τομέα και δημιουργεί δομική ζήτηση μεταναστών εργατών. Τα χαρακτηριστικά του 

τομέα αυτού που ομοιάζουν με αυτά του δευτερογενούς τομέα είναι: Τα χαμηλού 

κοινωνικού κύρους και κακοπληρωμένα επαγγέλματα, η αβεβαιότητα διατήρησης του 

επαγγέλματος στο χρόνο, και οι δυσμενείς εργασιακές συνθήκες. Ο τριτογενής 

τομέας ομοιάζει με τον πρωτογενή στα εξής χαρακτηριστικά: Οι μετανάστες 

απολαμβάνουν υψηλά ποσοστά απόδοσης επί της κατάρτισής τους και της 

εργασιακής εμπειρίας που διαθέτουν, ενώ οι εργασίες του τομέα αυτού δύνανται να 

εξασφαλίσουν προοπτικές κοινωνικής ανόδου. Όπως σημειώνουν οι Logan, Alba, Me 

Nulty (1994, από Massey, 1999, σελ.39), δε δημιουργούν όλοι οι μετανάστες 

κλειστές εθνικές ομάδες και μάλιστα ο σχηματισμός τους είναι δύσκολος. Οι εν λόγω 

ομάδες δημιουργούνται κάτω από ασυνήθεις συνθήκες ετεροχρονισμένης 

γεωγραφικής συγκέντρωσης μιας συγκεκριμένης οικονομικής τάξης (συνήθως 

μεσαίας και ανώτερης) ομοεθνών μεταναστών (Portes & Stepick, 1993, Wilson & 

Martin, 1982 από Massey, 1999, σελ.39) σε μια αστική περιοχή. Γενικά, μια 

οικονομία από κλειστές εθνικές ομάδες μεταναστών (enclave economy) αναδύεται, 

όταν ένα μεταναστευτικό ρεύμα μιας ελίτ μεταναστών, οι οποίοι κατέχουν σημαντική 

ποσότητα οικονομικού, ανθρώπινου, κοινωνικού ή πολιτισμικού κεφαλαίου 

συγκεντρωθεί ετεροχρονισμένα και ατάκτως σε μια αστική περιοχή και αφού 

θεμελιώσουν νέες επιχειρήσεις και οικονομικές δραστηριότητες, απασχολούν σε 

εργασίες χαμηλότερου κοινωνικού κύρους ομοεθνείς μετανάστες που καταφθάνουν 

στην ίδια χώρα προορισμού.

Αναφορικά, πάντως, με τους Μεξικανούς μετανάστες που απασχολούνται 

εκτεταμένα στην αμερικανική γεωργία, φαίνεται να μην επαληθεύεται η θεωρία των 

κλειστών εθνικών ομάδων (Mines, Boccalandro, Gabbard 1992 από Massey, Arango, 

Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor 1994, σελ. 720)

Η δημογραφία της προσφοράς εργασίας: Τα προβλήματα υποκίνησης και δομικού 

πληθωρισμού που είναι έμφυτα στη σύγχρονη επαγγελματική ιεραρχία, σε 

συνδυασμό με τον οικονομικό δυϊσμό που είναι εγγενής των μοντέρνων αγορών 

εργασίας δημιουργούν μόνιμη ζήτηση εργατών, οι οποίοι δέχονται να απασχοληθούν 

υπό δυσχερείς εργασιακές συνθήκες με χαμηλούς μισθούς και αβεβαιότητα. Στο 

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

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

απασχοληθούν στα κατώτερα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας και της έλλειψης
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εγχώριας προσφοράς εργασίας καλύπτεται από μακροπρόθεσμη ζήτηση αλλοδαπών 

εργατικών χεριών.

Ανακεφαλαιωτικά, μπορούμε να πούμε ότι, χωρίς ο προσανατολισμός της υπό 

εξέτασης θεωρίας να είναι η αντιπαράθεση με τη νεοκλασική προσέγγιση, τα 

πορίσματά της διαφέρουν σημαντικά από αυτά της νεοκλασικής θεώρησης. 

Συγκεκριμένα:

α) Η διεθνής μετανάστευση υποκινείται στη βάση της ζήτησης μεταναστών εργατών 

από εργοδότες και κυβερνήσεις των αναπτυγμένων χωρών.

β) Εφόσον η ζήτηση μεταναστών εργατών δεν εκπορεύεται από τις δομικές ανάγκες 

της οικονομίας, καθότι μεθοδεύεται από τις ανάγκες εργοδοτών και κυβερνήσεων να 

στελεχώσουν θέσεις του δευτερογενούς τομέα εργασίας, χωρίς να καλούν σε 

εθελούσια απασχόληση τους εργαζομένους αυξάνοντας π.χ. τους μισθούς, οι 

μισθολογικές διαφορές διεθνώς δεν αποτελούν ούτε αναγκαία ούτε ικανή συνθήκη 

για να υποκινηθούν μεταναστευτικά ρεύματα. Οι εργοδότες επιδιώκουν να 

προσλάβουν εργάτες, χωρίς να αυξήσουν τους μισθούς.

γ) Οι χαμηλοί μισθοί των μεταναστών που απασχολούνται στις χώρες υποδοχής δεν 

αυξάνουν συνεπεία μιας πτώσης στην προσφορά εργασίας, διότι κοινωνικοί και 

θεσμικοί μηχανισμοί τους διατηρούν σε σταθερά χαμηλά επίπεδα, 

δ) Βέβαια, οι μισθοί των μεταναστών δύνανται να πέσουν συνεπεία μια αύξησης της 

προσφοράς εργασίας, καθώς οι προαναφερθέντες μηχανισμοί αποτρέπουν την 

αύξησή τους, όχι, όμως, και τη μείωσή τους.

ε) Με βάση τα παραπάνω, οι κυβερνήσεις δεν είναι σε θέση να περιστείλουν τα 

μεταναστευτικά ρεύματα με πολιτικές που επηρεάζουν τις αμοιβές και τα ποσοστά 

απασχόλησης διεθνώς, διότι οι μετανάστες καλύπτουν μια ζήτηση εργασίας που είναι 

δομικό συστατικό των σύγχρονων μεταβιομηχανικών κοινωνιών και ως εκ τούτου η 

προσπάθεια των κυβερνήσεων να επηρεάσουν αυτή τη ζήτηση απαιτεί ριζικές 

αλλαγές στην οικονομική δομή και οργάνωση των υπό κρίση κοινωνιών.

Σύμφωνα με τους Cain (1976), Hodson & Kaufman (1982) (από Massey, Arango, 

Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor, 1993, σελ. 458) και Coll (2001, σελ. 3) τα 

πορίσματα της dual labor market theory47 είναι δύσκολο να επαληθευτούν εμπειρικά 

Αν και ορισμένες σπουδές επιβεβαιώνουν την ύπαρξη κατατετμημένων αγορών

47 Διευκρινίζουμε ότι τόσο στη νεοκλασική όσο και στη μαρξιστική προσέγγιση η κατάτμηση της αγορά εργασίας 
εξετάστηκε ως συνέπεια της εισόδου μεταναστών σε μια χώρα. Η dual labor market theory εξετάζει την 
κατάτμηση της αγοράς εργασίας ως παράγοντα υποκίνησης μεταναστευτικών ρευμάτων
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εργασίας (Osterman, 1975, Buchele, 1976, Wright, 1979, Camoy & Rumberger, 

1980, Tolbert, Horan, Beck, 1980 από Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, 

Pellegrino, Taylor, 1994, σελ. 716), άλλες δεν την επαληθεύουν (Bibb & Form, 1977, 

Zucker & Rosenstein, 1981, από Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, 

Taylor 1994, σελ. 716).

To 1985 oi Dickens & Lang (από Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, 

Taylor 1994, σελ. 716) ανέπτυξαν μια καινοτόμο μεθοδολογικά προσέγγιση σε σχέση 

με τις προηγηθείσες: Αντί να στηρίξουν την ανάλυσή τους για την κατάτμηση της 

αμερικανικής αγοράς εργασίας σε ad hoc κριτήρια και να χρησιμοποιήσουν 

περίπλοκους ορισμούς, συνέταξαν ένα υπόδειγμα το οποίο εκτιμούσε, ταυτόχρονα, 

μια εξίσωση για την ένταξη των εργαζομένων σε έναν -εκ των δύο- τομέων εργασίας 

και δύο συναρτήσεις για τον υπολογισμό του μισθού, μία σε κάθε τομέα εργασίας. Η 

εξίσωση που αντιστοιχεί στον πρωτογενή τομέα εργασίας έδινε υψηλές αποδόσεις επί 

του ανθρωπίνου κεφαλαίου, σε αντίθεση με την εξίσωση που αντιστοιχεί στο 

δευτερογενή τομέα. Από τον τελευταίο αποκλείονταν οι μαύροι εργάτες στη βάση μη 

οικονομικών κριτηρίων.

Συστηματική υπήρξε και η προαναφερθείσα έρευνα των Portes & Bach (1985, από 

Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor 1994, σελ. 717) επί της 

κατάτμησης της αγοράς εργασίας, οι οποίοι αναλύουν την εμπειρία Μεξικανών και 

Κουβανών μεταναστών στις ΗΠΑ. Ορίζουν τους εργάτες του πρωτογενούς τομέα ως 

εκείνους οι οποίοι απασχολούνται σε μη Ισπανόφωνους εργοδότες, σε θέσεις στις 

οποίες οι περισσότεροι εκ των εργαζομένων είναι και αυτοί μη Ισπανόφωνοι. Οι 

εργάτες του δευτερογενούς τομέα είναι εκείνοι που εργάζονται για Ισπανόφωνους 

εργοδότες, σε θέσεις στις οποίες οι πλειονότητα των εργαζομένων είναι και αυτοί 

Ισπανόφωνοι και μαύροι. Οι Μεξικάνοι μετανάστες απασχολούνται ως επί το 

πλείστον στο δευτερογενή τομέα εργασίας και παραμένουν σ’ αυτόν έξι χρόνια μετά 

την είσοδό τους, χωρίς αξιοσημείωτη κινητικότητα μεταξύ των τομέων εργασίας.

Οι Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor (1994, σελ. 720) 

διατείνονται ότι συσσωρευμένες ενδείξεις που αφορούν την αγορά εργασίας των 

ΗΠΑ αποκαλύπτουν ότι η εν λόγω αγορά είναι κατατετμημένη οι μετανάστες
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αποκλείονταν επιλεκτικά από τον πρωτογενή τομέα εργασίας και η πλειοψηφία τους 

συγκεντρώνεται στο δευτερογενή τομέα48.

Ένα αδύναμο σημείο της υπό εξέτασης θεωρίας είναι ότι δε συνδέει επακριβώς τη 

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

εγγενή χαρακτηριστικά του δευτερογενούς τομέα εργασίας. Σύμφωνα με τον 

εισηγητή της dual labor market theory, Piore (1979 από Massey, Arango, Hugo, 

Kouaouchi, Pellegrino, Taylor 1994, σελ. 721) το πρωτεύον μέσο δια του οποίου 

εκφράζεται η εν λόγω ζήτηση είναι η ανάγκη (εργοδοτών και κυβερνήσεων) 

στελέχωσης των αγορών εργασίας των αναπτυγμένων οικονομικά χωρών με ξένα 

εργατικά χέρια. Αν και ορισμένα μεταναστευτικά ρεύματα προς ΗΠΑ πράγματι 

ξεκίνησαν με σκοπό να στελεχώσουν την αμερικάνικη αγορά εργασίας, ορισμένα 

άλλα προέκυψαν αυτοφυώς, π.χ μέσω προσφύγων, χωρίς δηλαδή τη διαμεσολάβηση 

των επονομαζόμενων “labor recruiters”.

Έλλειμμα, επίσης, της εν λόγω θεωρίας αποτελεί η θέση ότι η μετανάστευση 

καθοδηγείται από τη ζήτηση εργασίας, ανεξαρτήτως αν λαμβάνει χώρα στελέχωσή 

της (από εργοδότες ή κυβερνήσεις) με μετανάστες εργάτες. Πολλές αναλύσεις 

στατιστικών δεδομένων (Frisbie, 1975, Jenkins, 1977, Prozecanski, 1978, από 

Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor 1994, σελ. 721) που 

αφορούσαν τόσο τη χώρα υποδοχής, όσο και τη χώρα αποστολής δεν επαλήθευσαν τη 

θέση αυτή.

Για το ίδιο θέμα ο Smith (1997, σελ. 3 παραπέμποντας στον Massey, 1990, σελ. 

14) γράφει ότι η μετανάστευση από μια συγκεκριμένη περιοχή δύναται, εν μέρει, να 

έχει την αφετηρία της στην υπερπροσφορά εργασίας.

4.4. Η θεωρία των Διεθνών συστημάτων 

(World systems theory)

Τα πορίσματα της θεωρίας αυτής συγκλίνουν προς αυτά της μαρξιστικής 

προσέγγισης και υπ’ αυτήν την έννοια θα μπορούσαμε να την εντάξουμε στις τάξεις 

της μαρξιστικής προσέγγισης. Επειδή, όμως, οι αιτιάσεις (η πορεία του συλλογισμού)

8 Παραπέμπουμε στη μαρξιστική προσέγγιση στην οποία τονίστηκε η κατάτμηση της ελληνικής αγοράς εργασίας 
σε πρωτογενή και δευτερογενή τομέα εργασίας μετά την αθρόα έλευση μεταναστών από το 1990 και έπειτα, με το 
μεταναστευτικά νόμο του 2001 να συντηρεί και να υποδαυλίζει τη διχοτόμηση της αγοράς εργασίας
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της διαφέρουν από αυτές της μαρξιστικής προσέγγισης επιλέξαμε να την εξετάσουμε 

ως ξεχωριστή θεωρία.

Εισηγητής της θεωρίας αυτής υπήρξε ο Wallerstein (1974, 1980, Simmons 1989, 

από Massey, 1999, σελ. 40). Κατέταξε τις χώρες με κριτήριο το βαθμό εξάρτησης 

καθεμιάς, από τις κυρίαρχες καπιταλιστικές χώρες τις οποίες όριζε ως χώρες- 

πυρήνες. Τις εξαρτώμενες χώρες τις όριζε ως χώρες της περιφέρειας και ήταν οι πιο 

εξαρτημένες οι χώρες της υποπεριφέρειας ήταν ελαφρώς πιο ανεξάρτητες απ’ αυτές 

της περιφέρειας στην παγκόσμια αγορά. Οι χώρες που βρίσκονταν στη λεγάμενη 

“external arena” παρέμεναν απομονωμένες, εκτός του παγκοσμίου καπιταλιστικού 

συστήματος. Δεδομένου του σκοπού της εργασίας του και της άποψής του για ένα 

επεκτεινόμενο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, η γραμμή της σκέψης του έγινε 

γενικά γνωστή ως World systems theory. Με υπόβαθρο την εργασία του Wallerstine 

και σε αντίθεση με θεωρητικούς, όπως οι Todaro (1969, 1976) και Everett Lee (1966) 

οι οποίοι αντιμετώπισαν τη μετανάστευση ως έναν ατομικό ορθολογικό υπολογισμό 

που γίνεται από τους υποψήφιους μετανάστες για να βελτιώσουν τις υλικές συνθήκες 

ζωής τους, μια σειρά κοινωνιολόγων, όπως οι Portes & Walton (1981), Petras (1981), 

Sassen (1988) και Morawska (1990) (από Massey, 1999, σελ. 41 και Massey, Arango, 

Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor, 1993, σελ. 444) προσπάθησαν να ερμηνεύσουν 

τη διεθνή μετανάστευση, όχι ως απόρροια ατομικής απόφασης ή κατάτμησης της 

αγοράς εργασίας εντός των χωρών (βλ. παραπάνω dual labor market theory), αλλά ως 

δομική συνέπεια της επέκτασης των αγορών, ή αλλιώς ως αποτέλεσμα της δομής της 

παγκόσμιας αγοράς, όπως αναπτύχθηκε και εξαπλώθηκε από τον 16° αιώνα και μετά. 

Οι ερμηνείες που δόθηκαν εξετάζονται υπό τον τίτλο World systems theory.

Οι καπιταλιστές των αναπτυγμένων χωρών υποκινούμενοι από την επιθυμία να 

αυξήσουν τα κέρδη και τον πλούτο τους, εισέρχονται σε φτωχές χώρες της 

περιφέρειας προς αναζήτηση γης, ακατέργαστων υλών, εργασίας και νέων αγορών. 

Στο παρελθόν, η επιθυμία αυτή πραγματώνονταν μέσω των αποικιών. Σήμερα, 

βρίσκει διέξοδο μέσω των νεοαποικιακών49 κυβερνήσεων και των πολυεθνικών 

εταιριών.

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η μετανάστευση αποτελεί το νομοτελειακό 

παράγωγο των διακοπών που συντελούνται στη διαδικασία της καπιταλιστικής 

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

49 Για το νεοαποικισμό και τις μεθόδους που εφαρμόζουν οι νεοαποικιακές κυβερνήσεις παραπέμπουμε στη 
μαρξιστική προσέγγιση και στον Sherman (1972, σελ. 154-173).
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(τον οποίον αποτελούν οι χώρες της Δ. Ευρώπης, της Β. Αμερικής, της Αυστραλίας 

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

τμήματα του παγκόσμιου πληθυσμού ενσωματώνονται στην παγκόσμια αγορά. Το 

γεγονός ότι η γη, οι ακατέργαστες ύλες και η εργασία (ως παραγωγικός συντελεστής) 

των χωρών της περιφέρειας τελούν υπό την επιρροή και τον έλεγχο των αγορών, 

καθιστά αναπόφευκτη τη δημιουργία μεταναστευτικών ρευμάτων. Συγκεκριμένα:

Γη: Προκειμένου να αυξήσουν την κερδοφορία τους (Massey, Arango, Hugo, 

Kouaouchi, Pellegrino, Taylor, 1993, σελ. 445) από τους υπάρχοντες αγροτικούς 

πόρους και να γίνουν ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων, 

οι καπιταλιστές αγρότες των χωρών της περιφέρειας αναζητούν να συνενώσουν τις 

αγροτικές επιχειρήσεις τους και να εισάγουν μηχανοποιημένες μεθόδους αγροτικής 

παραγωγής. Η εν λόγω συγχώνευση γης καταργεί τα παραδοσιακά συστήματα 

ιδιοκτησίας της γης που βασίζονταν στην κληρονομιά και τα κοινά δικαιώματα 

επικαρπίας. Η μηχανοποίηση, επίσης, της παραγωγής μειώνει τη χρήση εργατικών 

χεριών καθιστώντας ανενεργούς πληθώρα αγροτών. Η είσοδος εκσυγχρονισμένων 

μεθόδων παραγωγής, στις συγχωνευμένες πια γεωργικές επιχειρήσεις αυξάνει την 

παραγωγή και την πώληση των αγροτικών προϊόντων σε χαμηλές μοναδιαίες τιμές 

και εκτοπίζει από την τοπική αγορά μικρές αγροτικές επιχειρήσεις. Τα παραπάνω σε 

συνδυασμό συντείνουν στη δημιουργία ενός ευκίνητου εργατικού δυναμικού, 

εκτοπισμένου από την εργασία γης και αποκομμένου από τις τοπικές αγροτικές 

κοινότητες, το οποίο και είναι έτοιμο προς μετανάστευση .

Ακατέργαστα υλικά: Η εξόρυξη των ακατέργαστων υλικών των χωρών της 

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

τους στη διεθνή αγορά (Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor, 1993, 

σελ. 445), απαιτεί την εφαρμογή βιομηχανικών μεθόδων που στηρίζονται στην 

πληρωμένη εργασία. Το νέο καθεστώς μισθωτής εργασίας που διαμορφώνεται και 

ισχύει για τους πρώην εργάτες γης των αναπτυσσομένων χωρών και νυν 

βιομηχανικούς εργάτες, υποσκάπτει παραδοσιακές οικονομικές και κοινωνικές δομές 

που βασίζονταν στην αμοιβαία ανταπόδοση και δημιουργεί νέες μορφές αγοράς 

εργασίας που είναι βασισμένες στις νέες αντιλήψεις του ατομισμού και του ιδιωτικού 

κέρδους. Αυτές οι τάσεις προωθούν και την γεωγραφική κινητικότητα, εγχώρια ή 

διεθνή, των κατοίκων των αναπτυσσομένων χωρών.

Εργασία: Εταιρίες με έδρα τις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες- πυρήνες 

(Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor, 1993, σελ. 445, 446)
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προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις χαμηλές αμοιβές των εργαζομένων στις 

αναπτυσσόμενες χώρες και επιδιώκουν να διεισδύσουν, κυρίως στις εξαγωγικές 

ζώνες των χωρών αυτών που έχουν δημιουργηθεί από κυβερνήσεις που είναι ψιλικά 

προσκείμενες στις χώρες-πυρήνες. Η ζήτηση, βέβαια, για βιομηχανικούς εργάτες 

τονώνει τις τοπικές αγορές εργασίας, αλλά αποδυναμώνει τις παραδοσιακές 

παραγωγικές σχέσεις. Μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού, άλλωστε, είναι 

γυναίκες γεγονός που οδηγεί σ’ αυτό που ονομάζουμε feminization του εργατικού 

δυναμικού με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι εργασιακές ευκαιρίες των ανδρών. 

Από την άλλη πλευρά, οι χαμηλές αμοιβές των εργοστασίων εξωθούν τις γυναίκες σε 

αποχώρηση από τη δουλειά κατόπιν βραχείας χρονικά απασχόλησης, οι οποίες εν 

συνεχεία αναζητούν νέες εργασιακές ευκαιρίες. Η διείσδυση, επομένως μεγάλων 

εταιριών των αναπτυγμένων χωρών στις οικονομίες των αναπτυσσομένων χωρών 

πλήττει τις οικονομίες των τελευταίων, διότι οι εταιρίες αυτές: παράγουν προϊόντα 

χαμηλού κόστους τα οποία αδυνατούν να ανταγωνιστούν αντίστοιχα προϊόντα που 

παράγουν οι εγχώριες επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να εκτοπίζονται από την αγορά, 

υποδαυλίζουν τις παραδοσιακές οικονομικές δομές, υποαπασχολούν τους άνδρες 

εργάτες λόγω feminization του εργατικού δυναμικού και δημιουργούν με την είσοδο 

και τη λειτουργία τους νέες καταναλωτικές ανάγκες, χωρίς να προσφέρουν, 

τουλάχιστον στους εργαζομένους τους, επαρκές σταθερό και διαχρονικό εισόδημα 

για την εξυπηρέτηση των νέων αυτών αναγκών. Σε κάθε περίπτωση δημιουργείται 

ένας πληθυσμός ο οποίος είναι κοινωνικοοικονομικά αποσαθρωμένος και έτοιμος 

προς αποδήμηση.

Η ίδια, τώρα, καπιταλιστικής φύσεως οικονομική διαδικασία που δημιουργεί 

εσωτερικούς μετανάστες στην ενδοχώρα της περιφέρειας δημιουργεί, ταυτόχρονα, 

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

ενώ ορισμένοι μετανάστες που εγκαταλείπουν τις εστίες τους (λόγω της μόλις 

περιγραφηθείσας οικονομικής διείσδυσης ξένων εταιριών στις τοπικές αγορές των 

χωρών της περιφέρειας) εγκαθίστανται σε αστικές περιοχές της χώρας τους 

οδηγώντας τις σε αστικοποίηση, άλλοι μεταναστεύουν αναπόφευκτα στις χώρες- 

πυρήνες, καθώς η παγκοσμιοποίηση των αγορών δημιουργεί υλιστικές μα και 

ιδεολογικές σχέσεις με τις χώρες-πυρήνες. Συγκεκριμένα:

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

(Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor, 1993, σελ. 446) εγκαθιστούν 

εκτεταμένα συστήματα μεταφορών και επικοινωνίας εντός των χωρών της
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περιφέρειας όπου και έχουν επενδύσει. Έτσι, δεν ευκολύνεται μόνο η μετακίνηση 

προϊόντων πληροφοριών και κεφαλαίου, αλλά και η ανέξοδη σχετικά μετακίνηση 

ανθρώπων μέσω διεθνών δρόμων.

Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η δημιουργία και η διαιώνιση ενός καθεστώτος 

παγκόσμιου εμπορίου δε γίνεται μόνο με οικονομικές μεθοδεύσεις, όπως αυτές 

περιγράφονται από τις υλιστικές σχέσεις (Massey, 1999, σελ. 40), αλλά και με 

μεθοδεύσεις στρατιωτικού περιεχομένου. Οι καπιταλιστικές χώρες-πυρήνες 

διατηρούν στις χώρες της περιφέρειας γεωπολιτικά συμφέροντα, ενώ διαθέτουν και 

την ανάλογη στρατιωτική δύναμη για να τα επιβάλλουν. Κύριο μέλημά τους είναι να 

υπερασπιστούν, όποτε χρειαστεί, το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. Οι απειλές 

έναντι της σταθερότητας του συστήματος αυτού αντιμετωπίζονται με την παρουσία 

και τη δράση στρατιωτικής δύναμης υπ’ ευθύνη μιας ή περισσοτέρων χωρών- 

πυρήνων. Π.χ., μετά το 1945, ο κίνδυνος της κομμουνιστικής εξάπλωσης 

παρουσιάστηκε ως τεράστια απειλή έναντι ενός εξασθενημένου καπιταλισμού, με 

αποτέλεσμα χώρες, όπως η Αγγλία, η Γαλλία και η Αμερική να παρατάξουν, μόνιμα, 

μεγάλο μέρος των στρατιωτικών τους δυνάμεων σε βάσεις εκτός των ηπείρων στις 

οποίες ανήκουν. Επίσης, απέστειλαν στρατιωτικές δυνάμεις σε κομβικά 

γεωστρατηγικά σημεία στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και τη Νότιο 

Αμερική, κυρίως κατά τη διάρκεια του τεσσαροκονταετούς ψυχρού πολέμου με την 

ΕΣΣΔ. Από τότε μέχρι και σήμερα, κάθε στρατιωτική βάση και ένοπλη επέμβαση50 

δημιούργησε μια σειρά νέων κοινωνικοπολιτικών συσχετισμών μεταξύ των 

αναπτυγμένων των και αναπτυσσομένων χωρών, οι οποίες και υποκίνησαν πληθώρα 

μεταναστευτικών ρευμάτων.

Ιδεολογικές σχέσεις: Η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί και πολιτισμικές σχέσεις 

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

σύνδεση είναι μακρόχρονη και μαρτυρεί το αποικιοκρατικό καθεστώς από το οποίο 

και προήλθαν αυτές οι σχέσεις, δεδομένου ότι ιστορικά, οι αποικιακές χώρες 

εγκαθίδρυσαν στις αποικίες τους διοικητικά και εκπαιδευτικά συστήματα, παρόμοια 

με τα δικά τους προκειμένου να τις διοικήσουν και να τις εκμεταλλευτούν. Π.χ., οι 

κάτοικοι της Σενεγάλης μαθαίνουν γαλλικά και το νόμισμά με το οποίο 

συναλλάσσονται εξαρτάται άμεσα από το γαλλικό φράγκο. Ομοίως, οι Ινδοί και οι

50 Θυμίζουμε ότι από το 1945 και ύστερα η Αμερική εισέβαλε άμεσα ή έμμεσα σε πλήθος χωρών της περιφέρειας 
προκειμένου να μη διασαλευτεί η καπιταλιστική τάξη: Ιράν, Γουατεμάλα, Νικαράγουα, Κούβα, Δομινικανική 
Δημοκρατία, Αϊτή, Γρενάδα, Χιλή, Σομαλία, Βιετνάμ, Καμπότζη και Κορέα.

122



Πακιστανοί μαθαίνουν αγγλικά και λαμβάνουν αγγλικής προέλευσης πτυχία. Ακόμη, 

όμως, και εν τη απουσία αποικιακού παρελθόντος, οι επιπτώσεις της οικονομικής 

διείσδυσης των αναπτυγμένων χωρών στις χώρες της περιφέρειας είναι πρόδηλες: 

Όλο και περισσότεροι Μεξικανοί σπουδάζουν σε αμερικανικά πανεπιστήμια, 

συνδιαλέγονται στα αγγλικά και ακολουθούν αμερικανικά καταναλωτικά πρότυπα.

Ο συνδυασμός, συνεπώς, πολιτισμικής και οικονομικής επιβολής με την ύπαρξη 

υποδομών στους τομείς μεταφορών και επικοινωνιών στην ενδοχώρα της περιφέρειας 

προκαλεί τη διεθνή μετανάστευση και δημιουργεί τα κανάλια μέσα από τα οποία 

διοχετεύονται οι μετανάστες με προορισμό τις χώρες-πυρήνες.

Παγκόσμιες πόλεις: Η παγκόσμια οικονομία διοικείται από ένα σχετικά μικρό 

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

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και η παραγωγή προηγμένης τεχνολογίας (Castells, 1989, 

Sassen, 1991, από Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor, 1993, σελ. 

447). Εντός των πόλεων αυτών συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος πλούτου και 

εκπαιδευμένων-ειδικευμένων εργατών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη 

ζήτηση υπηρεσιών από ανειδίκευτους εργάτες. Την ίδια στιγμή, η μεταφορά της 

βαριάς βιομηχανίας σε χώρες της περιφέρειας, η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής 

τεχνολογίας και η εν γένη υψηλού επιπέδου υποδομή στις πόλεις αυτές έχουν 

δημιουργήσει μια κατατετμημένη αγορά εργασίας, στην οποία υπάρχει υψηλότατη 

ζήτηση εργατών για τη στελέχωση των ανώτατων και των κατώτατων βαθμιδών της 

επαγγελματικής ιεραρχίας. Η ζήτηση εργατών στις μεσαίες θέσης της εν λόγω 

ιεραρχίας είναι αμελητέα.

Οι ανειδίκευτοι ντόπιοι εργάτες αρνούνται να αναλάβουν χαμηλόμισθες εργασίες 

που βρίσκονται στην κατώτατη θέση της επαγγελματικής κλίμακας, με αποτέλεσμα 

να αυξάνει η ζήτηση μεταναστών για την πλήρωση αυτών των θέσεων. Οι 

ειδικευμένοι ντόπιοι και ξένοι, από την άλλη πλευρά, απασχολούνται στις mo 

επικερδής εργασίες, ψηλά στην επαγγελματική ιεραρχία και συσσωρεύουν πλούτο. Η 

οικονομική τους ευρωστία γεννά για τους ίδιους ανάγκες και ακολούθως ζήτηση 

υπηρεσιών, που μόνο οι μετανάστες προθυμοποιούνται να παράγουν. Οι εργάτες 

μέσης ειδίκευσης και εκπαίδευσης, τέλος, είτε μεταναστεύουν εκτός των παγκόσμιων 

πόλεων, είτε καταφεύγουν στην κοινωνική ασφάλιση για να στηριχθούν οικονομικά.

Συνοψίζοντας, η υπό εξέταση θεωρία θεμελιώνει την υπόστασή της σε έξι βασικές 

υποθέσεις:
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α) Η διεθνής μετανάστευση αποτελεί το φυσικό επακόλουθο της δομής που έχει λάβει 

η καπιταλιστική αγορά στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η εισδοχή της παγκόσμιας 

οικονομίας στις χώρες της περιφέρειας αποτελεί τον καταλύτη της διεθνούς 

μετανάστευσης.

β) Η διεθνής ροή εργασίας ακολουθεί τη διεθνή ροή αγαθών και κεφαλαίου αλλά 

προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι επενδύσεις των αναπτυγμένων χωρών στις χώρες 

της περιφέρειας συντείνουν μαζί με τις υλιστικές και τις πολιτισμικές σχέσεις που 

αναπτύσσονται στη δημιουργία ενός πληθυσμού έτοιμου προς γεωγραφική 

κινητικότητα.

γ) Η διεθνής μετανάστευση κατευθύνεται, κυρίως, από τις περιφερειακές χώρες- 

πρώην αποικίες προς τις πρώην αποικιοκρατικές και νυν αναπτυγμένες βιομηχανικά 

χώρες, διότι μεταξύ τους έχουν αναπτυχθεί δεσμοί γλωσσικοί, πολιτισμικοί, 

οικονομικοί (μονομερείς βέβαια, αφού αναφερόμαστε στις ξένες επενδύσεις των 

μέχρι πρότινος αποικιακών δυνάμεων στις πρώην αποικίες τους), δεσμοί υποδομών 

(διοικητικά συστήματα, μεταφορές, τεχνολογία) οι οποίοι οδηγούν στη διαμόρφωση 

συγκεκριμένων διεθνών αγορών και πολιτισμικών συστημάτων, 

δ) Εφόσον η διεθνής μετανάστευση εγείρεται από την παγκοσμιοποίηση των αγορών, 

οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα μεταναστευτικά ρεύματα 

ελέγχοντας τις υπερπόντιες επενδυτικές δραστηριότητες των εταιριών και τη διεθνή 

ροή κεφαλαίου και προϊόντων. Βέβαια, η εφαρμογή τέτοιων πολιτικών είναι 

δυσχερής, ιδίως στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης σήμερα αγοράς, 

ε) Τυχόν ανεπιτυχής προσπάθεια των αναπτυγμένων χωρών να διαφυλάξουν ή να 

υπερασπίσουν, πολιτικά ή στρατιωτικά, τις επενδύσεις των εταιριών τους στις χώρες 

της περιφέρειας ή φιλικά προσκείμενες κυβερνήσεις της περιφέρειας που στηρίζουν 

την επέκταση της παγκόσμιας αγοράς, προκαλεί προσφυγικά ρεύματα που 

κατευθύνονται προς τις χώρες-πυρήνες και συνιστούν μια έτερη μορφή της διεθνούς 

μετανάστευσης.

στ) Η διεθνής μετανάστευση δε σχετίζεται με τις διαφορές διεθνώς στους μισθούς και 

τα ποσοστά απασχόλησης. Προκύπτει, αντίθετα, από τη δυναμική των αγορών και τη 

δομή της παγκόσμιας οικονομίας.

Εν σχέση με τα εμπειρικά υποδείγματα που προσπαθούν να επαληθεύσουν τις 

υποθέσεις της υπό εξέτασης θεωρίας, οι Coll, (2001, σελ. 4) και Massey, Arango, 

Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor, (1993, σελ. 723) αναφέρουν πως πολλά εξ 

αυτών υποστηρίζουν τις υποθέσεις της, αν και τα εμπειρικά δεδομένα στα οποία
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στηρίζονται είναι ως επί το πλείστον επεξηγηματικά παρά αναλυτικά. Επομένως, αν 

και πολλοί μελετητές έχουν παρουσιάσει στοιχεία συνεπή με τη θεωρία, ακόμη δεν 

έχει γίνει συστηματική ανάλυση για τον έλεγχο των υποθέσεων και αντιπαραβολή 

τους με αντιτιθέμενες απόψεις.

Οι Hatton & Williamson (1994, από Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, 

Pellegrino, Taylor, 1994, σελ. 724) αν και χρησιμοποιούν νεοκλασική μεθοδολογία 

καταλήγουν σε συμπεράσματα τα οποία συνάδουν με τη World systems theory. 

Συγκεκριμένα, αναλύουν στατιστικά στοιχεία από 11 ευρωπαϊκές χώρες κατά την 

περίοδο μεταξύ των τελών του 19ου αιώνα και των αρχών του 20 ου . Εξετάζουν τη 

σχέση μεταξύ της ετήσιας μετανάστευσης και τεσσάρων θεωρητικών μεταβλητών51. 

Βρίσκουν ότι οι περισσότερες χώρες διέρχονται από «μεταναστευτικό κύκλο», ο 

οποίος έχει πρώτα μια ανοδική πορεία μετά σταθεροποιείται και εν συνεχεία φθίνει. 

Διαφορετικές είναι οι μεταβλητές που κυριαρχούν και ερμηνεύουν τη μετανάστευση 

σε κάθε φάση του κύκλου. Στην αρχή του κύκλου, η μετανάστευση προερχόταν από 

την εκβιομηχάνιση. Όσο αύξανε η μετανάστευση, η επίδραση της εκβιομηχάνισης ως 

γενεσιουργού αιτίας μεταναστευτικών ρευμάτων συνεπικουρούνταν και από την 

ύπαρξη μεταναστών, οι οποίοι είχαν ήδη εγκατασταθεί στις χώρες υποδοχής 

διευκολύνοντας έτσι και τη μετακίνηση κι άλλων υποψηφίων μεταναστών (ένα 

φαινόμενο που στη βιβλιογραφία είναι γνωστό ως network effect). Κατά την κορυφή 

και την πτώση του κύκλου, η εκβιομηχάνιση και οι δημογραφικοί παράγοντες 

υποχωρούσαν ως ερμηνευτικές συνιστώσες της μετανάστευσης και οι διακυμάνσεις 

της μεταναστευτικής ροής άρχισαν να εξαρτώνται από τις μισθολογικές διαφορές 

μεταξύ χωρών αποστολής και υποδοχής.

Οι Arroyo (1989), Arroyo, de Leon και Valenzuela (1990) (από Massey, Arango, 

Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor, 1994, σελ. 724) έδειξαν ότι η εισαγωγή 

σύγχρονων μεθόδων παραγωγής στη γεωργία μια αναπτυσσόμενης περιοχής του 

Μεξικού προκάλεσε μετανάστευση από την εν λόγω περιοχή, όμως η εφαρμογή των 

ίδιων μεθόδων σε ημιαστικές και αναπτυγμένες αγροτικές περιοχές της ίδιας χώρας 

δε γέννησε μεταναστευτικό ρεύμα.

51 Οι μεταβλητές αυτές είναι: το ποσοστό του εργατικού δυναμικού των ανδρών που απασχολούνται στη γεωργία 
(ως δείκτης εκβιομηχάνισης), η απόκλιση των πραγματικών μισθών μεταξύ μιας εκ των εξεταζόμενων χωρών 
προέλευσης και των χωρών προορισμού (ως δείκτης εισοδηματικών αποκλίσεων), το ποσοστό της πληθυσμιακής 
αύξησης 20 χρόνια πριν την εξεταζόμενη περίοδο (ως δείκτης δημογραφικών πιέσεων) και ο σχετικός αριθμός των 
υπαρχόντων μεταναστών στις χώρες υποδοχής (ως δείκτης των network effects που εξετάζουμε παρακάτω)
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O Findley (1987, από Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor, 

1994, σελ. 725) εξέτασε τις επιπτώσεις του εκσυγχρονισμού της αγροτικής 

παραγωγής στη μετανάστευση των Φιλιππινών. Διαπίστωσε ότι ο βαθμός 

εκσυγχρονισμού της γεωργίας ενίσχυε την πιθανότητα μετανάστευσης στη Χαβάη και 

τη Μανίλα , αν και η εν λόγω πιθανότητα σχετιζόταν με το γενικό επίπεδο υποδομής 

μιας κοινότητας αποστολής.

Ο Rickets (1987, από Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor, 

1994, σελ. 725) εξετάζει την επίδραση της άμεσης εξωτερικής επένδυσης των ΗΠΑ 

σε 18 χώρες της Καραϊβικής, επί της μετανάστευσης από τις χώρες αυτές προς τις 

ΗΠΑ. Τα ευρήματά του μαρτυρούν ότι το ετήσιο ποσοστό μετανάστευσης προς τις 

ΗΠΑ από το 1970 ως το 1979 παρουσίαζε ισχυρή θετική συσχέτιση με την αύξηση 

της αμερικανικής εξωτερικής επένδυσης από το 1966 ως το 1977.

Οι Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor (1994, σελ. 726) 

αναφέρουν ότι δεν έχει γίνει αντικείμενο εξέτασης η υπόθεση της World systems 

theory περί παγκοσμίων πόλεων. Ο Friedmann (1986, από Massey, Arango, Hugo, 

Kouaouchi, Pellegrino, Taylor, 1994, σελ. 726) παρέθεσε θεωρητικά κριτήρια μέσα 

από τα οποία μπορεί κανείς να διαγνώσει εμπειρικά τις παγκόσμιες πόλεις. Αυτά 

είναι: Η ύπαρξη ενός μεγάλου χρηματοοικονομικού κέντρου, η παρουσία διοικήσεων 

και διευθυντών πολυεθνικών επιχειρήσεων, η παρουσία ενός διεθνούς οργανισμού, η 

ραγδαία εξέλιξη του τομέα των υπηρεσιών εντός των πόλεων αυτών, η 

σημαντικότητά τους ως βιομηχανικών κέντρων και κομβικών σημείων στον τομέα 

των μεταφορών, καθώς και το μέγεθος του πληθυσμού τους. Ο εν λόγω ερευνητής 

προσπάθησε να εφαρμόσει αυτά τα κριτήρια στις ΗΠΑ και διαπίστωσε την ύπαρξη 

τριών κύριων παγκοσμίων πόλεων (Νέα Υόρκη, Σικάγο, Λος Άντζελες) και τριών 

δευτερευουσών παγκοσμίων πόλεων ( Μαϊάμι, Χιούστον, Σαν Φρανσίσκο).

Τέλος ο Rumbaut (1991, από Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, 

Taylor, 1994, σελ. 727) δείχνει ότι περιπτωτικά στοιχεία-ενδείξεις συνδέουν τη 

μετανάστευση με την στρατιωτική και πολιτική παρέμβαση των ΗΠΑ: Από τις 15 

χαρακτηριστικότερες χώρες αποστολής μεταναστών προς τις ΗΠΑ το 1992, στις 

πέντε εξ αυτών προκλήθηκαν μεταναστευτικά ρεύματα που συνδέονται με 

αμερικανική στρατιωτική παρουσία, με πολιτικό αδιέξοδο στις σχέσεις τους με τις 

ΗΠΑ, ή με πολεμική ήττα: Στο Βιετνάμ, τις Φιλιππίνες, το Ελ Σαλβαδόρ, την Κορέα 

και το Ιράν. Σε τρεις επιπλέον πόλεις η μετανάστευση σχετίζεται με την αμερικάνικη 

εξωτερική πολιτική: Στην πρώην ΕΣΣΔ, την Πολωνία και την Κίνα.
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Ως εισαγωγή στις θεωρίες που εξετάζονται παρακάτω, αξίζει να διευκρινίσουμε 

ότι οι συνθήκες που υποθάλπουν την αρχική έγερση μεταναστευτικών ρευμάτων 

δύνανται να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτές που διαιωνίζουν την παρουσία τους στο 

χρόνο και το χώρο. Έτσι, πέραν των μισθολογικών διαφορών και του 

μεταναστευτικού κόστους ή της εισβολής της παγκόσμιας αγοράς στην ενδοχώρα της 

περιφέρειας ως παραγόντων που σηματοδοτούν την εκκίνηση μεταναστευτικών 

ρευμάτων, η ύπαρξη δικτύων των μεταναστών (που εξετάζουμε στο πλαίσιο της 

Network theory) και η εκ της παρουσίας τους δημιουργία νέων θεσμών σχετικών με 

τη μετανάστευση (που εξετάζουμε στο πλαίσιο της Institutionalisttheory) 

υποστηρίζουν και συντηρούν στο χρόνο τα μεταναστευτικά ρεύματα, ενώ αλλάζουν 

και το κοινωνικό περιεχόμενο της Εργασίας στις χώρες υποδοχής. Όλα τα παραπάνω 

συντείνουν στη διαιώνιση της μεταναστευτικής κίνησης, μια διαδικασία που, όπως θα 

αναλύσουμε έχει και το περιεχόμενο της αυτοτροφοδότησης και την εξετάζουμε υπό 

τον τίτλο cumulative causation.

4.5. Η θεωρία Μεταναστευτικών Δικτύων ή 

η θεωρία του Κοινωνικού Κεφαλαίου 

(Network theory ή Social capital theory)

Με τον όρο migrant networks (Hugo, 1981, Taylor, 1986, Massey & Garcia 

Espana, 1987, Massey, 1990a, 1990b, Gurak & Caces, 1992 από Massey, Arango, 

Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor, 1993, σελ. 448-450) θα μπορούσαμε να 

ονομάσουμε ένα σύνολο διαπροσωπικών δεσμών (συγγένειας, φιλίας κτλ) που 

συνδέει τους ήδη υπάρχοντες μετανάστες με άλλα πρόσωπα που ζουν είτε στη χώρα 

υποδοχής είτε στη χώρα αποστολής. Τα εν λόγω δίκτυα αυξάνουν κατ’ ουσίαν την 

πιθανότητα διεθνούς μετανάστευσης, διότι μειώνουν το κόστος και τον κίνδυνο της 

μετανάστευσης και αυξάνουν, επίσης, τις αναμενόμενες καθαρές αποδόσεις επί της 

μετανάστευσης. Τα δίκτυα συναποτελούν ένα είδος κοινωνικού κεφαλαίου52 μέσω

52 Όπως επισημαίνει ο Massey (1999, σελ. 43) την έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου την εισηγαγε ο 
οικονομολόγος Glenn Loury (1977) για να καταδείξει μια σειρά από άυλους πόρους οι οποίοι προάγουν κοινωνική 
ανάπτυξη μεταξύ των νέων. Ο Bourdieu (1986) υπογράμμισε την ευρύτερη σχέση που έχει η έννοια του 
κοινωνικού κεφαλαίου με την ανθρώπινη κοινωνία. Οι Bourdieu & Wacquant (1992) ορίζουν το κοινωνικό 
κεφάλαιο ως ένα σύνολο (άθροισμα) πόρων, πραγματικών ή εικονικών (άυλων) που συσσωρεύονται (πληθαίνουν) 
σε έναν άνθρωπο ή μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι διαθέτουν ένα διαρκές δίκτυο, λιγότερο ή περισσότερο, 
θεσμοθετημένων σχέσεων αμοιβαίας οικειότητας και αναγνώρισης.
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του οποίου οι υποψήφιοι μετανάστες δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση σε ξένες 

αγορές εργασίας.

Το κύριο χαρακτηριστικό της θεωρίας του κοινωνικού κεφαλαίου είναι η 

μετατρεψιμότητά του κοινωνικού κεφαλαίου: μπορεί λοιπόν να μετατραπεί π.χ. σε 

οικονομικό κεφάλαιο με τη μορφή των μισθών που λαμβάνουν οι μετανάστες και τα 

εξ αυτών εμβάσματα. (Harker, Mahar, Wilkes, 1990, από Massey, 1999, σελ. 43). Οι 

άνθρωποι αποκτούν πρόσβαση στο κοινωνικό κεφάλαιο με τη συμμετοχή τους στα 

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

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

τους θέση (Bourdieu, 1986, Coleman, 1990 από Massey, 1999, σελ. 43). Απότοκα 

των μεταναστευτικών δικτύων είναι τα εξής:

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

μεταναστεύσουν (Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor, 1993, σελ. 

449) δε διαθέτουν κοινωνικούς δεσμούς με ανθρώπους στη χώρα υποδοχής στους 

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

ιδιαζόντως δαπανηρή, κυρίως όταν είναι παράνομη. Μετά την αποδήμηση των 

πρώτων μεταναστών, το μεταναστευτικό κόστος για φίλους και συγγενείς που 

επιθυμούν να τους ακολουθήσουν είναι σημαντικά χαμηλότερο, καθώς οι πρώτοι 

μετανάστες έχουν δημιουργήσει κοινωνικούς δεσμούς στη χώρα προορισμού, είτε 

σφιχτούς, π.χ. βασισμένους στη φιλία, είτε χαλαρούς, π.χ. βασισμένους στην άρρητη 

υποχρέωση της αμοιβαίας ανταπόδοσης. Με τον τρόπο αυτό σχηματίζονται τα πρώτα 

δίκτυα, τα οποία όταν επεκταθούν και ο αριθμός τους φτάσει ένα κομβικό σημείο 

τότε η μετανάστευση διαιωνίζει τον εαυτό της, διότι κάθε μεταναστευτική κίνηση 

δημιουργεί αφ’ εαυτής το απαραίτητο κοινωνικό υπόβαθρο για τη διατήρησή της (βλ. 

και cumulative causation παρακάτω).

Μείωση του κινδύνου: Τα δίκτυα (Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, 

Taylor, 1993, σελ. 449) διευκολύνουν επιπρόσθετα τη διεθνή μετανάστευση, διότι 

λειτουργούν ως στρατηγικές διασποράς και καταμερισμού του κινδύνου. Όταν τα 

δίκτυα των μεταναστών είναι καλά οργανωμένα και επιτρέπουν την επικοινωνία 

μεταξύ υπαρχόντων μεταναστών στις περιοχές υποδοχής και υποψηφίων μεταναστών 

στις περιοχές αποστολής, ανοίγουν κανάλια εξεύρεσης εργασιών στις οποίες έχουν 

πρόσβαση τα περισσότερα μέλη-υποψήφιοι μετανάστες μιας κοινότητας στη χώρα 

προέλευσης, Έτσι, η μετανάστευση καθίσταται μια αξιόπιστη και ασφαλής πηγή 

εισοδήματος, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η αβεβαιότητα των υποψηφίων
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μεταναστών για το εργασιακό τους παρόν και μέλλον. Κάθε νέος μετανάστης 

επεκτείνει το δίκτυο και μειώνει το κόστος της μετακίνησης για κάθε σχετιζόμενο με 

αυτόν πρόσωπο (φίλο, συγγενή κτλ) που επιθυμεί να μεταναστεύσει. Έτσι, με την 

επέκταση των δικτύων η μετανάστευση καταλήγει να μην έχει κόστος, ενώ μέσω της 

μετανάστευσης διευκολύνεται και η αποτελεσματική κατανομή των εργατικών 

χεριών των νοικοκυριών που ζουν στις περιοχές αποστολής53.

Η υπό εξέταση δυναμική θεωρία αντιμετωπίζει τη μετανάστευση ως απαύγασμα 

ατομικής απόφασης ή απόφασης ενός νοικοκυριού και υποστηρίζει ότι κάθε 

μεταναστευτική κίνηση σε ορισμένο χρόνο, αλλάζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

λαμβάνονται οι μελλοντικές μεταναστευτικές αποφάσεις αυξάνοντας, γενικά, την 

πιθανότητα περαιτέρω μετακίνησης στο μέλλον.

Η θεωρία αυτή συνοψίζεται σε έξι υποθέσεις (Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, 

Pellegrino, Taylor, 1993, σελ. 450):

α) Μετά την εκκίνησή της, η διεθνής μετανάστευση από μια περιοχή σε μια άλλη 

εξαπλώνεται, ως ότου τα μεταναστευτικά δίκτυα διασπαρθούν τόσο, ώστε όλοι οι 

υποψήφιοι μετανάστες να δύνανται να μεταναστεύουν απρόσκοπτα. Από το σημείο 

αυτό και πέρα ξεκινά και η πτώση της μεταναστευτικής κίνησης 

β) Το μέγεθος της μεταναστευτικής ροής δεν εξαρτάται από τις μισθολογικές 

διαφορές ή τις διαφορές στα ποσοστά απασχόλησης διεθνώς, διότι οποιοιδήποτε 

παράγοντες υποβοηθούν ή περιορίζουν τη μετανάστευση επισκιάζονται από το 

μειωμένο μεταναστευτικά κόστος και το μειωμένο κίνδυνο που εκπορεύονται από την 

επέκταση των μεταναστευτικών δικτύων.

γ) Με το σχηματισμό και την επέκταση των δικτύων, η διεθνής μετανάστευση αρχίζει 

να καθιερώνεται και να ανεξαρτητοποιείται από τους παράγοντες που τη γέννησαν, 

είτε αυτοί είναι δομικοί είτε ατομικοί.

δ) Καθώς αναπτύσσονται τα δίκτυα και περιορίζεται το κόστος και ο κίνδυνος της 

μετανάστευσης, η μεταναστευτική ροή παύει να είναι επιλεκτική σε 

κοινωνικοοικονομικούς όρους και γίνεται περισσότερο αντιπροσωπευτική της 

περιοχής αποστολής.

53 Κατά τον Λιανό (2003, σελ. 43) αν και οι νέοι μετανάστες χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις που 
έχουν μ’ εκείνους που μεταναστεύουν πρώτοι στη χώρα υποδοχής, δηλαδή υπάρχουν δίκτυα επικοινωνίας, η 
συγκέντρωση των μεταναστών σε ορισμένες περιοχές δεν παραμένει σταθερή διαχρονικά. Αυτό σημαίνει ότι, αν 
υπάρξει ένα δεύτερο κύμα μεταναστών της ίδιας προέλευσης, δε θα ακολουθήσει την ίδια γεωγραφική κατανομή 
με το πρώτο.
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ε) Οι κυβερνήσεις, σχεδόν αδυνατούν να ελέγξουν τα μεταναστευτικά ρεύματα, 

εφόσον έχουν ήδη ξεκινήσει, διότι η ανάπτυξη των δικτύων που διευκολύνουν τις 

μετακινήσεις στο χώρο δε συναρτάται των πολιτικών πρακτικών τους. Βέβαια, όπως 

αποδείχτηκε και από την ανάλυση της μαρξιστικής και της νεοκλασικής προσέγγισης, 

ιστορικά έχει αποδειχτεί η σημασία της μεταναστευτικής πολιτικής που ακολουθούν 

οι χώρες αποστολής και υποδοχής στη διαμόρφωση του μεταναστευτικού 

φαινομένου.

στ) Οι πολιτικές που δύνανται να επηρεάσουν τη μεταναστευτική κίνηση είναι αυτές 

που προωθούν την επανένωση των οικογενειών των μεταναστών στις χώρες 

υποδοχής και διευκολύνουν την είσοδο σε συγγενείς τους, διότι οι πολιτικές αυτές 

ενισχύουν κατ’ ουσίαν τα μεταναστευτικά δίκτυα.

Εν σχέση με την εμπειρική επαλήθευση της θεωρίας αυτής, ο Dunlevy (1991 από 

Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor, 1994, σελ. 729) συντάσεει 

ένα υπόδειγμα για να προβλέψει τις γεωγραφικές περιοχές εντός ΗΠΑ, στις οποίες 

εγκαθίστανται μετανάστες από 11 χώρες της Καραϊβικής και της Λ. Αμερικής. Η 

ύπαρξη ομοεθνών μεταναστών (το ήδη υπάρχον μεταναστευτικά απόθεμα) στις εν 

λόγω περιοχές αποτέλεσε για τις περισσότερες ομάδες μεταναστών το επικρατέστερο 

κριτήριο επιλογής του τόπου εγκατάστασης. Όταν, μάλιστα, το ήδη υπάρχον 

μεταναστευτικά απόθεμα εισαγόταν ως ερμηνευτική μεταβλητή στην εξίσωση που 

περιέγραφε τα κριτήρια επιλογής του τόπου εγκατάστασης, οι υπόλοιπες μεταβλητές 

έχαναν την ερμηνευτική τους σπουδαιότητα και σημασία.

Σε ανάλογα συμπεράσματα καταλήγουν οι Walker & Hannan (1989 από Massey, 

Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor, 1993, σελ. 449) με τη διαφορά ότι η 

το υπόδειγμά τους είναι δυναμικό, δηλαδή το μέγεθος του μεταναστευτικού 

αποθέματος μεταβάλλεται με το χρόνο.

Το ίδιο μοντέλο δυναμικής ανάλυσης ισχύει και σε ατομικό επίπεδο. Ο Massey 

(1987b, από Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor, 1994, σελ. 729) 

συγκέντρωσε στοιχεία για τους άρρενες τεσσάρων μεξικανικών κοινοτήτων και 

συνήγαγε ότι η μεταναστευτική απόφαση που λαμβάνεται για πρώτη φορά 

συνεπικουρείται από την ύπαρξη συγγενών και φίλων με μεταναστευτικά παρελθόν 

στις ΗΠΑ. Σε βάθος χρόνου, η μεταναστευτική απόφαση αποσυνδεόταν σταδιακά 

από τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στις κοινότητες αποστολής και καθοριζόταν 

περισσότερο από τη συσσώρευση ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου
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προερχόμενου από μετανάστες, το οποίο και διοχετευόταν μέσα από μεταναστευτικά 

δίκτυα.

Η Oishi (2002, σελ. 7) διαπιστώνει ότι η υπό κρίση θεωρία είναι συνεπής με την 

περίπτωση της μετανάστευσης γυναικών από την Ασία: Οι γυναίκες στις χώρες αυτές 

στηρίζονται περισσότερο από τους άντρες στους προσωπικούς τους δεσμούς, ενώ 

πολλές εξ αυτών αναζητούν στο εξωτερικό εργασία από φίλους και συγγενείς που 

έχουν ήδη μεταναστεύσει. Παρόλα αυτά η network theory, αδυνατεί να εξηγήσει πως 

και γιατί δημιουργούνται τα μεταναστευτικά δίκτυα μεταξύ δύο χωρών (αποστολής 

και υποδοχής). Οι θεωρητικοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη των δικτύων 

αυτών βασίζεται σε ιστορικούς, γεωγραφικούς και πολιτικούς δεσμούς που 

προϋπάρχουν μεταξύ δύο χωρών (προέλευσης και προορισμού) πριν την έναρξη 

μεταναστευτικών κινήσεων. Όμως τα εμπειρικά δεδομένα δε φαίνεται να 

επαληθεύουν την ύπαρξη τέτοιων παραδοσιακών δεσμών μεταξύ κύριων ασιατικών 

χωρών αποστολής και υποδοχής, π.χ. Φιλιππίνες, Σαουδική Αραβία, Σρι Αάνκα και 

Κουβέιτ. Επομένως, τα μεταναστευτικά δίκτυα, μόνα, αδυνατούν να ερμηνεύσουν τη 

διεθνή μετανάστευση ανδρών και γυναικών.

Μια πλειάδα άλλων εργασιών δείχνει ότι η ύπαρξη κοινωνικών δεσμών μεταξύ 

χωρών αποστολής και υποδοχής αυξάνει την πιθανότητα διεθνούς μετανάστευσης 

(Wiest, 1973, 1979, 1984, Lopez, 1986, 1988, Mines, 1981, 1984, Dinerman, 1982, 

Fjelman & Gladwin, 1985, Massey et al, 1987, Chavez, 1988, 1990, Grasmuck & 

Pessar, 1991, Vega et al, 1991, από Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, 

Taylor, 1994, σελ. 730).

O Kossoudji (1992, από Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor, 

1994, σελ. 730) διαπιστώνει ότι η ύπαρξη μεταναστευτικών δικτύων στις χώρες 

προορισμού μεταβάλλει τη μεταναστευτική συμπεριφορά: Συγκεκριμένα, μετανάστες 

με πρόσβαση στα μεταναστευτικά δίκτυα αποκτούν αυτοπεποίθηση, αφενός ως προς 

την ικανότητα τους να εισέρχονται και να εξέρχονται εύκολα από τη χώρα υποδοχής, 

αφετέρου ως προς τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας της 

χώρας υποδοχής, με αποτέλεσμα να αναλαμβάνουν μικρότερης διάρκειας και 

συχνότερα ταξίδια από και προς τη γενέτειρά τους εν σχέση με όσους δεν έχουν 

πρόσβαση στα μεταναστευτικά δίκτυα.

Άλλες μελέτες υποστηρίζουν ότι τα μεταναστευτικά δίκτυα αποτελούν τη δίοδο 

εύρεσης εργασίας των υποψηφίων μεταναστών στις χώρες υποδοχής, άρα τη δίοδο 

της οικονομικής τους ανέλιξης και συνεπώς ενισχύουν τα κίνητρα περαιτέρω
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μετανάστευσης στο μέλλον (Massey, 1987a, από Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, 

Pellegrino, Taylor, 1994, σελ. 731).

4.6. Η θεωρία του Θεσμισμού 

(Institutionalist theory)

Δεδομένης της μεταναστευτικής κίνησης (Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, 

Pellegrino, Taylor, 1993, σελ. 451), ιδιωτικοί οργανισμοί στις χώρες υποδοχής 

προσπαθούν να ικανοποιήσουν τη ζήτηση που πηγάζει από την ανισορροπία μεταξύ 

του πολυάριθμου εργατικού δυναμικού που ζητά είσοδο στις χώρες με οικονομίες 

εντάσεως κεφαλαίου και του περιορισμένου αριθμού αδειών παραμονής που 

χορηγούν στους μετανάστες οι χώρες αυτές. Η εν λόγω ανισορροπία, 

συνυπολογιζόμενών και των περιορισμών στην είσοδο μεταναστών που επιβάλλουν 

οι χώρες υποδοχής δημιουργούν προϋποθέσεις εργασιακής (π.χ. μαύρη αγορά 

μεταναστών) και άλλων ειδών εκμετάλλευσης, από την οποία επωφελούνται, 

οικονομικά, επιχειρηματίες και οργανισμοί που προωθούν τη διεθνή μετανάστευση 

για κερδοσκοπικούς λόγους. Στη μαύρη αγορά εργασίας μεταναστών αντιτίθενται 

ανθρωπιστικές οργανώσεις που ανθούν, επίσης, στις χώρες υποδοχής και αποσκοπούν 

στη βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας των μεταναστών (παρανόμων και 

νομίμων). Με το πέρασμα του χρόνου οι οργανώσεις αυτές καθιερώνονται και 

αποκτούν χαρακτηριστικά θεσμών, γνωστών στην κοινωνία και τους μετανάστες. 

Έτσι, στοιχειοθετούν μια ακόμη μορφή κοινωνικού κεφαλαίου επί του οποίου οι 

μετανάστες μπορούν να στηριχτούν για να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές 

εργασίας των χωρών υποδοχής.

Η υπό εξέταση θεωρία βασίζεται σε υποθέσεις που διαφέρουν από τα υποδείγματα 

που εξετάζουν τη μεταναστευτική απόφαση σε μικροοικονομικό επίπεδο: 

α) Καθώς αναπτύσσονται ιδιωτικοί οργανισμοί που υποστηρίζουν, διατηρούν και 

προάγουν τη διεθνή μετανάστευση, η διεθνής ροή μεταναστών καθιερώνεται ως 

θεσμός και ανεξαρτητοποιείται από τις αιτίες που αρχικώς την υποκίνησαν, 

β) Οι κυβερνήσεις σχεδόν αδυνατούν να ελέγξουν τη μεταναστευτική ροή, μετά την 

έναρξή της, διότι η μετανάστευση καθίσταται εν καιρώ θεσμός, ο οποίος δύσκολα 

υπόκειται σε ρυθμίσεις. Το καθεστώς μαύρης εργασίας που εγκαθιδρύεται με τη 

συνδρομή των περιοριστικών όρων εισόδου και παραμονής μεταναστών, της
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αυστηρότητας των αστυνομικών ελέγχων και της προσπάθειας των ιδιωτικών 

οργανισμών να ικανοποιήσουν τη ζήτηση φτηνών αλλοδαπών εργατικών χεριών στις 

χώρες προορισμού, εγείρει αντιδράσεις από ανθρωπιστικές οργανώσεις που 

αντιτίθενται στο καθεστώς ξένης μαύρης εργασίας και στη θέσπιση αυστηρότερων 

μεταναστευτικών πολιτικών.

Οι Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor (1993, σελ. 461) 

διατείνονται ότι, αν και είναι πιθανό να επαληθευτεί εμπειρικά η παρουσία 

ανθρωπιστικών οργανώσεων που επηρεάζουν τη μετανάστευση είναι ανέφικτο να 

μελετηθεί και να αναλυθεί συστηματικά η σύνδεση των εν λόγω οργανώσεων με τη 

μαζική ροή μεταναστών ή την ατομική (σε μικροοικονομικό επίπεδο) μεταναστευτική 

απόφαση.

Έλλειμμα επίσης της υπό κρίση θεωρίας αποτελεί το γεγονός ότι ανάγει μια πτυχή 

(ένα πρίσμα, μια εκδοχή) της μεταναστευτικής εμπειρίας (δηλ. τις συνθήκες 

εργασιακής εκμετάλλευσης των μεταναστών και τη θεσμοθετημένη αντίδραση 

ανθρωπιστικών-μη κυβερνητικών οργανώσεων) σε συλλογιστική ερμηνείας της 

διεθνούς μετανάστευσης.

4.7. Η Σωρευτική Αιτιότητα 

(Cumulative causation)

Σε συνδυασμό με τα μεταναστευτικά δίκτυα και τους ανθρωπιστικούς 

οργανισμούς, η διεθνής μετανάστευση αυτοσυντηρείται- αυτοτροφοδοτείται, όπως 

αναφέραμε, με τρόπο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μελλοντική 

μεταναστευτική κίνηση, μια διαδικασία που τιτλοφορείται cumulative causation 

(Mydral, 1957, Massey, 1990b, από Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, 

Taylor 1993, σελ. 451 και Massey, 1999, σελ. 45).Η λέξη cumulative (σωρευτική) 

έχει εν προκειμένω την έννοια ότι κάθε μεταναστευτική συμπεριφορά τροποποιεί το 

κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνονται οι επόμενες- μελλοντικές αποφάσεις 

μετανάστευσης και συνήθως το εν λόγω πλαίσιο διευκολύνει τη λήψη τους. Έχουν 

επισημανθεί έξι παράγοντες κοινωνικοοικονομικής φύσης οι οποίοι επηρεάζονται 

από τη μετανάστευση σ’ αυτή τη διαδικασία της cumulative causation, συναποτελούν 

το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις μετανάστευσης και 

στοιχειοθετούν τους μηχανισμούς της cumulative causation μέσω της οποίας
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αυτοσυντερείται και αυτοτροφοδοτείται το μεταναστευτικό φαινόμενο (Stark, Taylor, 

Yitzhaki, 1986, Taylor, 1992, από Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, 

Taylor 1993, σελ. 451, Massey, 1999, σελ. 45).

Η διανομή του εισοδήματος: Είδαμε, ότι τα νέα οικονομικά εισάγουν την έννοια 

του σχετικού εισοδήματος στη μεταναστευτική απόφαση. Με άλλα λόγια, τα μέλη 

ενός νοικοκυριού μεταναστεύουν για να αυξήσουν, όχι μόνο το απόλυτο εισόδημά 

τους, αλλά και το σχετικό, δηλαδή αυτό συγκριτικά με άλλα νοικοκυριά ή εν 

συγκρίσει γενικότερα με μια ομάδα αναφοράς. Μεγάλες αποκλίσεις του σχετικού 

εισοδήματος εντείνουν το αίσθημα σχετικού (κοινωνικού) αποκλεισμού (relative 

deprivation) των νοικοκυριών με το μικρότερο σχετικό εισόδημα και το υποκινούν 

προς μετανάστευση. Πριν την έναρξη μεταναστευτικής κίνησης σε μια κοινότητα, οι 

εισοδηματικές αποκλίσεις μεταξύ των φτωχών αγροτικών νοικοκυριών είναι μικρές. 

Μετά την αποδήμηση των πρώτων μελών ορισμένων νοικοκυριών (τα οποία ως επί 

το πλείστον ανήκουν στη μεσαία και ανώτερη θέση της εισοδηματικής ιεραρχίας), 

την αποστολή των πρώτων εμβασμάτων και την εξ αυτών βελτίωση της οικονομικής 

θέσης των συγκεκριμένων νοικοκυριών, οι εισοδηματικές αποκλίσεις διευρύνονται 

και μαζί με αυτές το αίσθημα σχετικού αποκλεισμού των φτωχότερων νοικοκυριών 

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

βρίσκονται χαμηλότερα στην εισοδηματική κλίμακα προς μετανάστευση. Η 

μετανάστευση των τελευταίων αυτών νοικοκυριών αυξάνει περισσότερο την 

εισοδηματική ανισότητα της κοινότητας προτρέποντας κι άλλα νοικοκυριά σε 

μετανάστευση κ.ο.κ.. Επομένως, η ανισότητα και το αίσθημα του σχετικού 

αποκλεισμού διευρύνονται, όταν μέλη νοικοκυριών πρωτομεταναστεύουν. Αγγίζουν, 

εν συνεχεία, ένα ανώτατο σημείο, καθώς αυξάνει η αποδήμηση κι άλλων 

νοικοκυριών κι εν τέλει μειώνονται, όταν μέλη όλων των νοικοκυριών της κοινότητας 

έχουν έσοδα από εργασία στο εξωτερικό (Stark, Taylor, Yitzhaki, 1986, Stark & 

Taylor, 1989, Stark, 1991, Taylor, 1992, από Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, 

Pellegrino, Taylor 1993, σελ. 452).

Η διανομή της γης: Είθισται, οι μετανάστες να αγοράζουν με τα έσοδα της 

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

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

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

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

Απότοκη αυτής της διαδικασίας είναι η αχρησία της γης και η συνεπόμενη μείωση
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της ζήτησης αγροτικών χεριών στην περιοχή αποστολής, γεγονός που εξωθεί σε 

μετανάστευση τους άνεργους πια εργάτες γης (Rhoades, 1978, Reichert, 1981, Mines, 

1984, Wiest, 1984, από Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor 1993, 

σελ. 452 και Massey, 1999, σελ. 45,46).

Η οργάνωση της αγροτικής παραγωγής: Όταν οι οικογένειες μεταναστών 

καλλιεργούν γη που πιθανώς αγόρασαν με τα εμβάσματά τους, χρησιμοποιούν για 

την παραγωγική της εκμετάλλευση μεθόδους εντάσεως κεφαλαίου, καθώς η 

βελτίωση της οικονομικής τους θέσης που προήλθε από την εργασία των μελών τους 

στο εξωτερικό τους δίνει δυνατότητα πρόσβασης σε μορφές (εξωτερικής) 

χρηματοδότησης για την εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων. Έτσι, οι οικογένειες των 

μεταναστών δεν έχουν ανάγκη υποστήριξης από αγροτικά χέρια (μειώνεται έτσι η 

ποσότητα εργασίας ανά μονάδα προϊόντος), τουλάχιστον στην έκταση που τα 

χρειάζονται τα αγροτικά νοικοκυριά που δεν έχουν αποστείλει μέλη τους να 

εργαστούν ως μετανάστες στο εξωτερικό. Η κατάσταση που διαμορφώνεται συνεπεία 

της διαδικασίας αυτής πιέζει μέλη των αγροτικών νοικοκυριών να αναζητήσουν 

εργασία στο εξωτερικό ως μετανάστες (Massey et al, 1987, από Massey, Arango, 

Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor 1993, σελ. 452 και Massey, 1999, σελ. 46).

Η κουλτούρα μετανάστευσης: Όταν διογκώνεται η μετανάστευση από μια 

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

μεταναστευτικού φαινομένου και διαμορφώνεται μια μεταναστευτική κουλτούρα που 

ευνοεί την περαιτέρω αποδήμηση, παρότι η μετανάστευση στην έναρξή της είχε 

συγκεκριμένη στοχοθεσία από τους πρώτους μετανάστες (βελτίωση π.χ. των 

οικονομικών συνθηκών ζωής). Η μεταναστευτική κουλτούρα ριζώνει με τον καιρό ως 

κομμάτι των αντιλήψεων των μελών της κοινότητας και καθίσταται μέρος των 

προσωπικών τους αξιών. Μάλιστα τα μέλη της κοινότητας που δεν προσχωρούν στις 

νέες αντιλήψεις στιγματίζονται κοινωνικά (π.χ. όσοι δεν επιθυμούν κοινωνική 

καταξίωση μέσω της μετανάστευσης λογίζονται ως τεμπέληδες). Επιπρόσθετα, οι 

γνώσεις που αποκτούν τα μέλη μιας κοινότητας από αποδημήσαντες συντοπίτες τους 

για τις εργασιακές συνθήκες στις περιοχές υποδοχής, την κοινωνική ζωή και 

συμπεριφορά, τις αξίες και την ιεράρχησή τους συντελούν στη διάδοση της 

μεταναστευτικής εμπειρίας και την περαιτέρω καλλιέργεια μεταναστευτικής 

αντίληψης (Piore, 1979, Massey, 1986, Reichert, 1982, Massey et al, 1987, Alarcon, 

1992, από Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor 1993, σελ. 452- 

453 και Massey, 1999, σελ.46).
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Χαρακτηριστική της ως άνω περιγραφής είναι το πλατύ μεταναστευτικό ρεύμα 

από την Ελλάδα τις δεκαετίες ‘50- ’60, στη διεύρυνση του οποίου συνετέλεσαν, σε 

συνδυασμό με άλλους και ίσως ισχυρότερους παράγοντες, οι ειδήσεις για τους 

διαπρέψαντες Έλληνες στο εξωτερικό, οι οποίες είχαν λάβει διαστάσεις μύθου, όπως 

αποκαλύφθηκε και μετά την παλιννόστηση Ελλήνων μεταναστών και οι οποίες 

επέτειναν ένα κλίμα μαζικού μιμητισμού της μεταναστευτικής επιλογής.

Η χωρική κατανομή του ανθρωπίνου κεφαλαίου: Η μεταναστευτική διαδικασία 

έλκει, τουλάχιστον στα πρώτα της στάδια, τους πιο καταρτισμένους, εγγράμματους, 

παραγωγικούς και ικανούς υπηκόους των χωρών αποστολής. Με την πάροδο του 

χρόνου η μεταναστευτική διαδικασία κατατείνει στη διαρροή του πιο παραγωγικού 

και αναπαραγωγικού ανθρώπινου κεφαλαίου από τις χώρες αποστολής (με 

αποτέλεσμα να πλήττεται σοβαρά η παραγωγικότητα των χωρών αποστολής) προς τις 

χώρες υποδοχής στις οποίες και συσσωρεύεται (με αποτέλεσμα να ενισχύεται 

σημαντικά η παραγωγικότητα των χωρών υποδοχής). Εν καιρώ, λοιπόν, η 

συσσώρευση αλλοδαπού ανθρωπίνου κεφαλαίου στις χώρες υποδοχής υποβοηθά την 

οικονομική τους ανέλιξη, την ίδια στιγμή που η απώλεια του ίδιου ανθρώπινου 

κεφαλαίου στις χώρες αποστολής τις καταδικάζει σε οικονομική καχεξία και ευνοεί 

τις συνθήκες μετανάστευσης πρόσθετου ανθρώπινου κεφαλαίου.

Το κοινωνικό στίγμα: Η μαζική απασχόληση μεταναστών σε συγκεκριμένες 

εργασιακές θέσεις των χωρών υποδοχής στιγματίζει κοινωνικά τις εργασίες αυτές ως 

«δουλειές μεταναστών» στις οποίες αρνούνται οι γηγενείς εργάτες να απασχοληθούν, 

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

επομένως τον κοινωνικό προσδιορισμό της Εργασίας και δημιουργεί μια 

συγκεκριμένη κατηγορία εργασιών που σε όρους πολιτισμού είναι ακατάλληλες για 

τους ντόπιους (Bohning, 1972, Piore, 1979, από Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, 

Pellegrino, Taylor 1993, σελ.453 και Massey, 1999, σελ.46). To στίγμα βέβαια 

προέρχεται από την παρουσία των μεταναστών και όχι από τα χαρακτηριστικά της 

δουλειάς.

Η υπό εξέταση θεωρία αντιμετωπίζει τη μετανάστευση ως μια δυναμική 

σωρευτική κοινωνική διαδικασία και διαθλάται μέσα από μια σειρά επισημάνσεων 

που είναι συνεπείς και με τη network theory (Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, 

Pellegrino, Taylor 1993, σελ.453-454):

α) Η διεθνής μετανάστευση έχει επιφέρει στις χώρες αποστολής και υποδοχής μια 

σειρά από οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές, οι οποίες έχουν
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προσδώσει στη μετακίνηση ανθρώπων μια εσωτερική ορμή αυτοσυντήρησης που 

λειτουργεί και ως αντίσταση σε κυβερνητικές προσπάθειες ελέγχου ή ρύθμισης του 

μεταναστευτικού φαινομένου. Τούτο συμβαίνει διότι οι μηχανισμοί 

ανατροφοδότησης (ανάδρασης) που δημιουργεί η cumulative causation εδράζονται 

και λειτουργούν έξω από το πεδίο κυβερνητικών ελέγχων και παρεμβάσεων, 

β) Όταν οι χώρες υποδοχής μεταναστών πλήττονται από εγχώρια ανεργία, οι 

κυβερνήσεις αδυνατούν να αντικαταστήσουν μετανάστες με γηγενείς εργάτες σε 

ορισμένες θέσεις της αγοράς εργασίας, διότι η παρουσία των μεταναστών έχει 

μεταβάλλει το κοινωνικό περιεχόμενο της Εργασίας και έχει στιγματίσει κοινωνικά 

ορισμένες θέσεις εργασίας ως «δουλειές μεταναστών», στις οποίες αρνούνται να 

απασχοληθούν ντόπιοι εργάτες. Ως εκ τούτου οι κυβερνήσεις αναγκάζονται, όχι μόνο 

να διατηρήσουν τον αριθμό των μεταναστών εργατών, αλλά και να στελεχώσουν με 

πρόσθετους μετανάστες κοινωνικά στιγματισμένες εργασιακές θέσεις.

Όπως σημειώνουν οι Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor 

(1993, σελ. 462 και 1994, σελ. 734) η υπό εξέταση θεωρία, η οποία βρίσκεται σε 

πρώιμο στάδιο και η ανάπτυξή της είναι υποτυπώδης στηρίζεται σε μια σειρά 

παραγόντων (μεταναστευτικά δίκτυα, εισοδηματική ανισότητα, διανομή της γης, η 

οργάνωση της αγροτικής παραγωγής, η κουλτούρα της μετανάστευσης, η χωρική 

κατανομή του ανθρώπινου κεφαλαίου και ο κοινωνικός στιγματισμός) οι οποίοι 

στοιχειοθετούν τους μηχανισμούς της cumulative causation.Οι παράγοντες όμως 

αυτοί, δεν είναι ευκόλως μετρήσιμοι (ειδικά η κουλτούρα), ενώ δεν έχει ακόμη 

εξακριβωθεί η συσχέτισή τους με τη μετανάστευση.

Ενώ π.χ. οι Massey, Golding, Durand (1994, από Massey, Arango, Hugo, 

Kouaouchi, Pellegrino, Taylor 1994, σελ. 734) δείχνουν ότι πράγματι η 

μεταναστευτική εμπειρία και τα μεταναστευτικά δίκτυα επεκτείνονται, όταν η 

μεταναστευτική κίνηση από μια κοινότητα πληθαίνει, δεν κατέδειξαν την αιτιακή 

συνάφεια μεταξύ της επέκτασης των μεταναστευτικών δικτύων και της 

μετανάστευσης.

Σε σχέση με τη διανομή-ανισότητα του εισοδήματος ως μηχανισμού της 

cumulative causation οι Stark, Taylor, Yitzhaki (1986, από Massey, Arango, Hugo, 

Kouaouchi, Pellegrino, Taylor 1994, σελ. 734) συγκρίνουν δύο μεξικανικές 

κοινότητες με διαφορετική συμμετοχή καθεμιάς στη μετανάστευση προς τις ΗΠΑ. 

Εξευρίσκουν ότι, όταν μέλη λίγων νοικοκυριών μεταναστεύουν διεθνώς, τα 

εμβάσματα συντελούν στην άνιση διανομή του εισοδήματος. Όταν μεταναστεύουν
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περισσότερα νοικοκυριά τα εμβάσματα συνδράμουν στην ισοκατανομή του 

εισοδήματος. Ανάλογα αποτελέσματα βρίσκει η Georges (1990, από Massey, Arango, 

Hugo, Kouaouchi, Pellegrino, Taylor 1994, σελ. 735), όταν συγκρίνει δύο κοινότητες 

της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Οι Taylor (1992a) και Taylor & Wyatt (1993, από Massey, Arango, Hugo, 

Kouaouchi, Pellegrino, Taylor 1994, σελ. 735) δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό 

των εμβασμάτων που έστελναν μετανάστες από δύο μεξικανικές κοινότητες 

επενδύονταν σε παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες επέτειναν την εισοδηματική 

ανισότητα στις δυο κοινότητες.

Πράγματι, λοιπόν, τα ευρήματα από το Μεξικό δείχνουν ότι η διεθνής 

μετανάστευση προκαλείται σωρευτικά από τους μηχανισμούς ανατροφοδότησης που 

λειτουργούν μέσα από την ανισοκατανομή του εισοδήματος.

Εν σχέση με τη διανομή της γης, οι υποστηρικτές της θεωρίας της εξάρτησης 

(Wiest, 1984, Rubenstein, 1983, 1992, από Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, 

Pellegrino, Taylor 1994, σελ. 735) διατείνονται ότι, ενώ οι οικογένειες των πρώτων 

μεταναστών μιας κοινότητας αποκτούν εύκολη πρόσβαση λόγω εμβασμάτων στην 

ιδιοκτησία γης, όσο πληθαίνουν τα νοικοκυριά που στέλνουν μετανάστες στο 

εξωτερικό και λαμβάνουν εμβάσματα με τα οποία στοχεύουν να αγοράσουν γη, η 

αξία της γης αυξάνει με αποτέλεσμα η ιδιοκτησία της γης να συγκεντρώνεται στα 

χέρια λίγων επιτυχημένων μεταναστών εξωθώντας τους ακτήμονες σε περαιτέρω 

μετανάστευση. Η συγκέντρωση της γης σε λίγους μετανάστες δρα έτσι ως 

μηχανισμός της cumulative causation.

Γενικά η διανομή της γης ως μηχανισμός της cumulative causation είναι συνεπής 

με τα εμπειρικά δεδομένα που παρατίθενται στη βιβλιογραφία, πλην όμως δεν έχει 

ακόμη αποδειχθεί.

Μια ακόμη οδός της cumulative causation είναι ο πολιτισμός. Αν και οι 

πολιτισμικές επιδράσεις μετρώνται δύσκολα, οι εν λόγω επιδράσεις έχουν 

επισημανθεί σε πληθώρα μελετών, τόσο σε εθνικό, όσο και σε επίπεδο κοινότητας.
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5° Κεφάλαιο
Η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

5.1. Εισαγωγή

Στο παρόν τμήμα της εργασίας θα εξετάσουμε τις πολιτικές που εφαρμόζει ή που 

προτίθεται να εφαρμόσει η ΕΕ για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού 

φαινομένου. Ξεκινάμε την ανάλυσή μας με μια επισκόπηση της μεταναστευτικής 

πολιτικής της ΕΕ μέχρι σήμερα και κατόπιν εξετάζουμε τρέχοντα μεταναστευτικά 

ζητήματα που απασχολούν την ΕΕ.

5.2. Επισκόπηση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ.

Κατά τον Stalker (2002, σελ. 12,13) το ενδοευρωπαϊκό μεταναστευτικά ρεύμα των 

δεκαετιών 1950 και 1960 ελέγχεται από τις εθνικές κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ. 

Οι πολιτικές που εφαρμόζουν αν και αποκλίνουσες είναι φιλελεύθερες και συνάδουν 

με την έντονη έλλειψη εργατικών χεριών στη βορειοδυτική ευρώπη: Συγκεκριμένα, οι 

χώρες της Β. Ευρώπης που είχαν αποικιακό παρελθόν δέχονταν, ελλείψει ημεδαπών 

εργατικών χεριών, μετανάστες από τις πρώην αποικίες τους. Η Αγγλία και η Γαλλία 

των δεκαετιών ’50-’60 επέτρεψαν την είσοδο μεταναστών, η πρώτη από την πρώην 

βρετανική αυτοκρατορία αντιμετωπίζοντάς τους ισότιμα με τους γηγενείς, η δεύτερη 

από τα τμήματα της Καραϊβικής που της ανήκαν διοικητικά και τις πρώην αποικίες 

της Ν. Αφρικής. Η Ολλανδία και το Βέλγιο, αν και είχαν αποικιακό παρελθόν 

δέχονται εργάτες από τη Ν. Ευρώπη, το Μαρόκο και την Τουρκία. Η Δ. Γερμανία της 

ίδιας περιόδου προσελκύει εργατικό δυναμικό από την Α. Γερμανία, τη Ν. Ευρώπη 

και τη Σοβιετική Ένωση. Η ίδια χώρα το ’60 εισάγει το σύστημα της προσωρινής 

μετανάστευσης αρρένων εργατών μέσω διακρατικών συμβάσεων αποστολής 

εργατικού δυναμικού με τις χώρες προέλευσης, όπως αναλύσαμε και στη μαρξιστική 

προσέγγιση. Η Ελβετία δέχεται μετανάστες εργάτες με αυστηρές ελεγκτικές 

διαδικασίες.

Την ίδια περίοδο, η κατάσταση των Σκανδιναβικών χωρών διέφερε ελαφρώς απ’ 

αυτήν των Ευρωπαίων γειτόνων τους: Από το 1954, η Σουηδία, η Δανία, η Φινλανδία 

και η Νορβηγία θεσπίζουν κοινή αγορά εργασίας και από το 1957 κοινό διαβατήριο 

για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των υπηκόων τους. Έτσι, η Σουηδία δέχτηκε
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εργαζομένους από τη Φινλανδία και αργότερα θέσπισε ένα ελεγχόμενο σύστημα 

εισόδου μεταναστών εργατών από διάφορες χώρες συμπεριλαμβανομένων και χωρών 

της Βαλκανικής, όπως η Γιουγκοσλαβία, η Ελλάδα και η Τουρκία. Η Δανία δέχεται 

επίσης εργατικό δυναμικό από τις γειτονικές μα και άλλες χώρες, η δε Νορβηγία κατά 

το ’50 και ’60 δέχεται περιορισμένο σχετικά αριθμό αλλοδαπού εργατικού 

δυναμικού.

Το 1957 υπογράφεται η Συνθήκη της Ρώμης με την οποία εγκαθιδρύεται η ΕΟΚ 

και εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Κοινότητας 

που είναι υπήκοοι κρατών-μελών της Κοινότητας (αρ. 18, αρ. 39, αρ. 42 ΣυνθΕΚ). 

Αν και κατά την περίοδο 1955-1973 και κυρίως μετά την υπογραφή της Συνθήκης της 

Ρώμης φιλελευθεροποιούνται οι συνοριακοί έλεγχοι και τίθεται σε ισχύ η αρχή της 

ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων-υπηκόων της κοινότητας, οι μετανάστες 

αντιμετωπίζονται υπό το πνεύμα της αντίληψης των «μεταναστών εργατών» και 

συνεπώς γίνεται αναφορά σε εργαζομένους και όχι σε πολίτες (Δαγτόγλου, 2002, 

σελ.154 και Stalker 2002, σελ. 14, Μουσούρου, 1993 και Malegsini, 1995, από 

Λαμπριανίδη & Λυμπεράκη 2001, σελ. 118).

Την περίοδο από το 1973-1985 (Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη 2001, σελ. 118) και 

σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης στην Ευρώπη που προκάλεσε η πετρελαϊκή κρίση 

των ετών 1973-1974, η μαζική και νόμιμη μετανάστευση τελειώνει. Η ΕΟΚ 

διευρύνεται, αποτελείται πλέον από 12 μέλη και διευκολύνεται η μετακίνηση των 

υπηκόων τους μεταξύ των χωρών-μελών. Ωστόσο, μέχρι και την εφαρμογή της 

Συνθήκης Schengen, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν σε κράτος -μέλος της 

ΕΟΚ αδυνατούν να μετακινηθούν εντός της Κοινότητας χωρίς βίζα. Ενισχύεται ο 

έλεγχος των μεταναστευτικών ροών, ενθαρρύνεται ο εθελούσιος επαναπατρισμός των 

μεταναστών στις εστίες τους και θεσπίζονται μέτρα για την κοινωνική ενσωμάτωση 

των μεταναστών δεύτερης γενιάς και προωθείται η οικογενειακή επανένωση. Από την 

άλλη πλευρά, περιορίζεται η είσοδος σε νέους μετανάστες, στις οικογένειές τους και 

στους αιτούντες άσυλο, με αποτέλεσμα να αρχίσει η ανάδυση του φαινομένου της 

παράνομης μετανάστευσης. Κατά τον Stalker (2002, σελ. 13), οι προαναφερθείσες 

πολιτικές της περιόδου 1973-1985 δεν ήταν επιτυχείς. Π.χ., μεγάλη μερίδα 

gastarbeiter στη Γερμανία και αλλού είχαν ήδη δημιουργήσει οικογένειες με 

αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η επαναπροώθησή τους. Η Ελβετία προέβη σε 

απελάσεις εργατών, ενώ άλλες χώρες δε θέλησαν να θέσουν σε εφαρμογή 

αντιμεταναστευτικά μέτρα που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.
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To 1970, καθιερώνεται η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία που ασχολείται με 

ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και αντιμετωπίζουν τη μετανάστευση ως τέτοιο. Το 

1976 συστήνεται η ομάδα TREVI54 με σκοπό να προστατέψει την εσωτερική 

ασφάλεια της κοινότητας απέναντι στην τρομοκρατία και το διεθνές οργανωμένο 

έγκλημα. Τέλος, το 1977 υπογράφεται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Νομικό 

Καθεστώς των Μεταναστών Εργατών (μεταξύ Ισπανίας, Πορτογαλίας, Τουρκίας, 

Σουηδίας και Ολλανδίας), που αντιμετώπιζε άμεσα ζητήματα μετανάστευσης 

δίνοντας επίσης έμφαση στο έλεγχο της μεταναστευτικής κίνησης (Λαμπριανίδης & 

Λυμπεράκη 2001, σελ. 119, Stalker 2002, σελ. 14). Ο έλεχγος των μεταναστευτικών 

ροών για τον Kleinschmidt (2002, σελ, 11-12) υπήρξε στην Ευρώπη ανέκαθεν 

ανεπιτυχής. Μάλιστα, η ιστορία του ελέγχου του μεταναστευτικού φαινομένου είναι 

η ιστορία της αποτυχίας του και το γεγονός αυτό οφείλεται στην αντίληψη που είχαν 

για τη μετανάστευση οι κυβερνώντες στην Ευρώπη το 19° και τον 20° αιώνα: 

Κυρίαρχη αντίληψη για τη μετανάστευση το 19° (η οποία ενσωματώνεται και σε 

αντίστοιχη κοινωνιολογική θεωρία) είναι ότι αυτή αποτελεί αντισυμβατική και 

παρεμβατική συμπεριφορά. Τον 20° αιώνα, η επικρατούσα κοινωνιολογική θεώρηση 

της μετανάστευσης -η οποία αντανακλά μέρος μόνο της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής 

εμπειρίας- που είναι αποδεκτή και από τις Ευρωπαϊκές πολιτικές ηγεσίες είναι ότι οι 

μετανάστες είναι φτωχοί και ξεριζωμένοι. Τις παραπάνω αντιλήψεις έρχεται να 

προκαλέσει η θεωρία -γνωστή ως νέα μετανάστευση- ότι ο μετανάστης δεν είναι ένα 

άβουλο, κακορίζικο και ξεριζωμένο πρόσωπο, αλλά ένας ενεργός πολίτης ο οποίος, 

πολλές φορές, ενσυνείδητα λαμβάνει την επιλογή να μεταναστεύσει και επομένως 

οποιοσδήποτε έλεγχος της μεταναστευτικής ροής είναι εκ προοιμίου ανεπιτυχής, 

αφού επουδενί δε μπορεί να κάμψει τη θέληση ενός ανθρώπου να εγκαταλείψει την 

εστία του και να εγκατασταθεί σ’ ένα νέο τόπο. Οι ηγέτες της ΕΕ αρνήθηκαν αυτή τη 

θεώρηση, γεγονός που επέτεινε την αστάθεια των συναφών με τη μετανάστευση 

πολιτικών διαδικασιών, διεύρυνε το έλλειμμα νομιμότητας κατά τον έλεγχο των 

ευρωπαϊκών συνόρων και επιβεβαίωσε την αποτυχία ελέγχου των μεταναστευτικών 

ρευμάτων. Επίσης, η αντίληψη των ασκούντων πολιτική εξουσία για τη 

μετανάστευση και τους μετανάστες διέφερε ριζικά από τις πραγματικές προθέσεις 

των μεταναστών, με αποτέλεσμα οι εφαρμοζόμενες πολιτικές να αποτυγχάνουν.

54 Αποτελείται από τους Υπουργούς Εξωτερικών ή/και Δικαιοσύνης των κρατών-μελών. Μετά το 1986 
μετεξελίχθηκε σε μια ad hoc ομάδα με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης την παράνομη μετανάστευση και από το 
1993 ενσωματώθηκε στην ομάδα Schengen (Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη 2001, σελ. 119, Stalker 2002, σελ. 14)
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Καμία εκ των συνθηκών της ΕΕ δεν προσέκοψε τους μετανάστες να διέρχονται τα 

ευρωπαϊκά σύνορα.

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 και μετά, η μεταναστευτική πολιτική των 

ευρωπαϊκών χωρών αλλάζει προσανατολισμό. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ επιχειρούν να 

συνεργαστούν σε μεταναστευτικά θέματα και να διαμορφώσουν μια συνεκτική και 

ενιαία μεταναστευτική πολιτική, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες ανησυχούν για τα κοινά 

εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Κατοχυρώνονται τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες: 

ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων (βλ. ΣυνθΕΚ). 

Ωστόσο, η μεταναστευτική πολιτική ως μια ιδιαίτερη πολιτική της ΕΕ εισάγεται 

ουσιαστικά με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 και διαμορφώνεται πιο 

συγκεκριμένα με τη Συνθήκη Schengen (Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη 2001, σελ. 

117-118, Stalker 2002, σελ. 13). Οι αιτίες που οδήγησαν την ΕΕ στην προσπάθεια 

συντονισμού των εθνικών μεταναστευτικών πολιτικών ήταν (Piracha & Vickerman, 

2002, σελ. 2-3): α) Το γεγονός ότι η εισαγωγή της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς 

στοιχειοθετείται μεταξύ άλλων στη βάση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, η 

οποία με τη σειρά της κατοχυρώνεται με κοινή μεταναστευτική πολιτική, β) Τα 

υψηλά ποσοστά ανεργίας εντός της ΕΕ, ιδιαίτερα από το 1973 και μετά. Σήμερα, οι 

ευρωπαϊκές χώρες ανταγωνίζονται για την προσέλκυση ειδικευμένων υπαλλήλων, 

επιχειρηματικών στελεχών και ειδικών στις νέες τεχνολογίες, γ) Μετά τους δύο 

πολέμους στη Γιουγκοσλαβία, αυξήθηκε ο αριθμός των αιτούντων άσυλο, δ) Η 

ανάγκη κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής ενσωμάτωσης των υπαρχόντων 

μεταναστών και αυτών των επόμενων γενεών στις κοινωνίες των χωρών υποδοχής 

(Spencer 2003, σελ. 67). ε) Η κοινή παραδοχή από τα κράτη-μέλη της ΕΕ ότι μέχρι 

και τη δεκαετία του ’80 οι πολιτικές ενσωμάτωσης των κρατών-μελών υπήρξαν 

ανεπιτυχείς (Spencer 2003, σελ. 67).

Κατά το διάστημα αυτό (1985 εώς τη ΣυνθΕΕ το 1992) συντελείται η σταδιακή 

κατάρρευση των οικονομιών του λεγάμενου «Ανατολικού μπλοκ». Το 1985, 

υπογράφεται από τους εταίρους της Ένωσης η Λευκή Βίβλος που χαράσσει τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την πραγμάτωση της Κοινής αγοράς, καθιερώνοντας την 

ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου. Η Κοινή 

Αγορά αρχίζει να τίθεται σε ισχύ το 1986 με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη η οποία 

θεσπίζει το θεσμικό πλαίσιο για την κατάργηση των εσωτερικών της Ένωσης 

συνόρων και την αυστηρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, προκείμενου να 

διαφυλάξει την Ευρώπη ως πολιτική -και κυρίως- οικονομική οντότητα.
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Επιπρόσθετα, τροποποιεί προηγούμενες συνθήκες για να ενισχύσει την εταιρική 

συνεργασία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής (Τσούκαλης 1998, Λαμπριανίδης & 

Λυμπεράκη 2001, σελ. 119, Stalker, 2002, σελ. 14). Η οδός της κατάργησης των 

εσωτερικών συνόρων για τις χώρες της Ένωσης ήταν αφενός, η εναρμόνιση της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας εν σχέσει με τη χορήγηση αδειών παραμονής και οι 

εντεινόμενοι έλεγχοι εντός της κοινότητας για το νόμιμο ή μη της διαμονής εντός της 

Ένωσης των υπηκόων τρίτων χωρών55 (Butt & Philip, 1994 από Λαμπριανίδη & 

Λυμπεράκη, 2001, σελ. 119). Για την εφαρμογή των ως άνω στόχων, συστήνονται 

οργανισμοί και υπογράφονται μια σειρά συμφωνιών μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων 

αναφορικά με θέματα γενικότερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, αλλά και με θέματα 

που άπτονται της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα (Τσούκαλης, 1998, Stalker, 2002, σελ. 14, Λαμπριανίδης & 

Λυμπεράκη, 2001, σελ. 119-121):

Συστήνεται η ομάδα ad hoc που προέκυψε από την ομάδα TREVI (βλ. 

υποσημείωση 54 παραπάνω) και δεν είναι υπόλογη σε κανέναν ευρωπαϊκό θεσμό. 

Ασχολείται με θέματα ασύλου, καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης και 

του διεθνούς εγκλήματος. Δημιούργησε δύο δίκτυα πληροφοριών, το CIREA και το 

CIREFI, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ζητήματα 

ασύλου, μετανάστευσης και διέλευσης των συνόρων.

Υπογράφεται η συνθήκη Schengen (198 5)56 που τέθηκε σε ισχύ το 1995, με στόχο 

την εγκαθίδρυση ενός χώρου ελεύθερης διακίνησης ανθρώπων εντός της ΕΕ. 

Ταυτόχρονα ενισχύεται ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Ειδικότερα, η εφαρμογή της συνθήκης έχει ανατεθεί σε ομάδες εργασίας:

Ασφάλεια και αστυνόμευση, εξωτερικά σύνορα: Στη συνθήκη ορίζεται η θέσπιση 

κοινών κανόνων για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων των χωρών που υπέγραψαν 

τη συνθήκη, μέσα από τη συνεργασία τους σε αστυνομικό, δικαστικό και τελωνειακό 

έλεγχο.

55 Η Εννιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΑ) προβλέπει: «Οι κυβερνήσεις προτίθενται να συνεργαστούν επί θεμάτων 
που αφορούν την είσοδο, κυκλοφορία και διαμονή των υπηκόων τρίτων χωρών εντός της Κοινότητας και καμία εκ 
των προβλέψεων της ΕΕΑ δε δύναται να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο των κυβερνήσεων των 
χωρών-μελών που άπτονται αυτών των θεμάτων και έχουν ως στόχο τον έλεγχο της μετανάστευσης από τρίτες 
χώρες, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διακίνησης ναρκωτικών και του παρεμπορίου» 
(Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 1989 από Convey-Kupiszewski, 1996, σελ. 313).

56 Το 1985 η συνθήκη υπογράφεται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο και 
αργότερα από την Ιταλία (1990), την Ισπανία και την Πορτογαλία (1991), την Ελλάδα (1992) και την Αυστρία
(1995). Η Σουηδία και η Φινλανδία προσεχώρησαν στη συνθήκη το 1996 ως παρατηρητές.
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Κυκλοφορία προσώπων: Η συνθήκη ορίζει την εναρμόνιση των εθνικών 

νομοθεσιών που αφορούν τη διάβαση των συνόρων και τη χορήγηση βίζας.

Άσυλο και βίζες: Η συνθήκη προβλέπει τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία θα 

χορηγείται άσυλο.

Εμπόριο ναρκωτικών: Η συνθήκη προβλέπει την -σε ευρωπαϊκό επίπεδο- 

αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε θέματα εμπορίας ναρκωτικών και διεθνούς 

εγκλήματος.

Στο εσωτερικό της Ένωσης, ο έλεγχος δεν εξαλείφεται, αλλά αλλάζει 

προσανατολισμό: Δημιουργείται το Σύστημα Πληροφοριών Schengen (SIS) που 

στοχεύει στην -σε ευρωπαϊκό επίπεδο- ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν τους 

αιτούντες άσυλο και όσους θεωρούνται ύποπτοι. Γύρω από το εν λόγω σύστημα και 

τη Συνθήκη Schengen γενικότερα έχει αναπτυχθεί ευρεία συζήτηση για την 

παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προστατεύονται μέσω 

διεθνών και κοινοτικών συμφωνιών57.

Αξίζει, εδώ, να αναφέρουμε ότι η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, ακόμη και 

όταν η Συνθήκη Schengen ενσωματώθηκε σε ευρωπαϊκό νόμο, εξακολούθησε να 

βρίσκεται κατά μεγάλο μέρος στη δικαιοδοσία των κρατών-μελών, διότι οι 

κυβερνήσεις τους επεδίωκαν (όπως συμβαίνει εδώ και 130 χρόνια στην Ευρώπη) 

πληθυσμιακή σταθερότητα (Kleinschmidt, 2002, σελ. 6,8).

Από το 1992, εισάγεται μια νέα περίοδος για τα μεταναστευτικά θέματα στην 

Ένωση. Τη χρονιά αυτή υπογράφεται η συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία διεύρυνε 

τον πολιτικό χαρακτήρα της Ένωσης προβλέποντας κοινές ή σχετικά εναρμονισμένες 

πολιτικές που ξεφεύγουν από τη σφαίρα της οικονομίας. Οι τρεις πυλώνες της 

συνθήκης προδιαγράφουν, μεταξύ άλλων, μια κοινή και συντονισμένη πολιτική για 

τη μετανάστευση. Ο πρώτος πυλώνας («Κοινοτικά Θέματα») ασχολείται με την 

πολιτική χορήγησης βίζας και καθορίζει τις τρίτες χώρες, οι υπήκοοι των οποίων 

χρειάζεται να διαθέτουν βίζα για να εισέλθουν εντός της Ένωσης.

Ο δεύτερος πυλώνας, δηλαδή η «Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας» 

(Τίτλος V, ΣυνθΕΕ), παρόλο που δεν ασχολείται άμεσα με τη μετανάστευση συνδέει 

την κυκλοφορία των προσώπων με ευρύτερα πολιτικά ζητήματα και ζητήματα

57 Π.χ., η Χάρτα θεμελιωδών διακιωμάτων της ΕΕ, στο άρθρο 8, παρ. 1,2,3 (Δαγτόγλου 2002, σελ. 367) 
κατοχυρώνει (§1) το δικαίωμα των προσώπων στην προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, ορίζει (§2) 
ότι η επεξεργασία τους πρέπει να γίνεται νομίμως και με τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου και αναθέτει (§3) 
την τήρηση των σχετικών με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κανόνων υπό τον έλεγχο 
ανεξάρτητης αρχής.
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ασφάλειας εξ αφορμής και του κύματος προσφύγων που προκάλεσε τότε (αρχές ’90) 

η σύρραξη στη Γιουγκοσλαβία. Ορίζει επίσης τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 

τα ευρωπαϊκά όργανα που επιφορτίζονται με την εν λόγω λήψη αποφάσεων επί των 

θεμάτων που αφορούν τον δεύτερο πυλώνα.

Ο τρίτος πυλώνας (Τίτλος VI, ΣυνθΕΕ) αφορά άμεσα την ευρωπαϊκή 

μεταναστευτική πολιτική. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του είναι η πολιτική 

ασύλου, η διέλευση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και ο συντονισμός των 

μεταναστευτικών πολιτικών των χωρών-μελών αναφορικά με τις συνθήκες εισόδου, 

κυκλοφορίας, διαμονής και απασχόλησης των μεταναστών, επανένωσης των 

οικογενειών τους και αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης. Στα άρθρα 29- 

31 διατυπώνεται η πρόθεση της Κοινότητας να προλάβει και να καταστείλει 

εγκλήματα ρατσισμού και ξενοφοβίας και προβλέπεται η από κοινού δράση των 

χωρών-μελών στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας σε θέματα ποινικών 

υποθέσεων, ασύλου και μετανάστευσης, τόσο απευθείας, όσο και μέσω της 

Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Europol). Προβλέπεται επίσης η κοινή δράση 

για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης και της 

συνεργασίας μέσω της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) 

(Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη 2001, σελ. 122, Δαγτόγλου 2002, 124-146).

Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ (1993) η κοινοτική 

αρμοδιότητα εδραιώθηκε στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου. Η ευθύνη 

για την ανάπτυξη της πολιτικής που αποτελούσε θέμα διακυβερνητικού συντονισμού 

σύμφωνα με τις διευθετήσεις του «τρίτου πυλώνα», εντάχθηκε στον «πρώτο πυλώνα» 

με πρόγραμμα δράσης που θα εγκρινόταν από το Συμβούλιο για τη σταδιακή 

δημιουργία χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (αρ. 61-63 ΣυνθΕΚ) στην 

Ε.Ε.

Η συνθήκη του Άμστερνταμ (που τροποποίησε τη συνθήκη του Μάαστριχτ) 

εισήγαγε ορισμένες καινούργιες ρήτρες και ρυθμίσεις σχετικές με τη μετανάστευση: 

Με βάση το Πρωτόκολλο (αρ. 2) προβλέπεται η ενσωμάτωση του κεκτημένου του 

Schengen στο πλαίσιο της ΕΕ και η ενσωμάτωση της Γραμματείας του Schengen στη 

Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παρόμοια μέτρα ενσωμάτωσης 

ελήφθησαν και για τις ομάδες TREVI και Ad Hoc, που τώρα αποτελούν μέρος της 

Επιτροπής Κ4.

Άαμβάνονται γενικής φύσεως μέτρα ενάντια στις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας (αρ. 

12 ΣυνθΕΚ), φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων.
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αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, χωρίς όμως να έχουν άμεση ισχύ 

(αρ. 13 ΣυνθΕΚ).

Εισέρχεται νέος τίτλος (Τίτλος IV, πρώην Τίτλος ΙΙΙα) ο οποίος αναφέρεται στις 

θεωρήσεις, το άσυλο, τη μετανάστευση και άλλες πολιτικές σχετικές με την ελεύθερη 

κυκλοφορία των προσώπων. Στον τίτλο IV υπάγονται μέτρα για τη δημιουργία ενός 

χώρου ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης εντός της ΕΕ (αρ. 61), μέτρα περί 

ελέγχων στα εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών (αρ. 62), μέτρα 

περί ασύλου, προσφύγων και εκτοπισθέντων και μεταναστευτικής πολιτικής (αρ. 63).

Διευρύνεται το πλαίσιο του τρίτου πυλώνα της ΣυνθΕΕ, της συνθήκης Schengen 

και της Επιτροπής Κ4 με αρκετά σαφή και κατασταλτικό προσανατολισμό, δίνοντας 

έμφαση στη διακίνηση προσώπων και ναρκωτικών, στη δικαστική και 

εγκληματολογική συνεργασία, στην ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών, στις 

απελάσεις και στο ρόλο της EUROPOL (Λαμπριανίδης 2001, σελ. 122-123, Επιτροπή 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕτΕΚ) COM (2000) 757 τελικό, σελ. 3-8, Δαγτόγλου 

2002, σελ. 115, 191-194).

Η συνθήκη του Άμστερνταμ, με την ενσωμάτωση σε νόμο της Συνθήκης 

Schengen υποβάλλει τη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ σε μια συλλογιστική 

καταστολής, συνοριακών ελέγχων, αστυνόμευσης και καταχώρισης προσωπικών 

δεδομένων. Δεν κατάφερε να γεφυρώσει τις έντονες διαφορές μεταξύ των κρατών- 

μελών ως προς την άσκηση διοικητικού ελέγχου της μετανάστευσης και να 

εναρμονίσει τις εθνικές νομοθεσίες για το συντονισμό των εθνικών μεταναστευτικών 

πολιτικών. Σίγουρα δε μετέβαλλε την αντίληψη και τη συμπεριφορά των υποψηφίων 

μεταναστών. Εξάλλου, τα όργανα της Ένωσης δεν έχουν τη νομική ευχέρεια να 

συγκροτήσουν και πολύ περισσότερο να θέσουν σε ισχύ μια ενιαία μεταναστευτική 

πολιτική. Τα κράτη-μέλη διατηρούν το δικαίωμα να ασκήσουν αυτόνομη πολιτική 

μετανάστευσης, προκειμένου να διατηρήσουν την εγχώρια δημόσια τάξη και να 

διαφυλάξουν την εσωτερική ασφάλειά τους (βλ. αρ. 64 ΣυνθΕΚ).

Ακόμα και μετά το Άμστερνταμ, ο εθνικισμός εξακολουθεί να επηρεάζει τις 

εθνικές μεταναστευτικές πολιτικές, οι οποίες ανέκαθεν υπήρξαν αμυντικές αν όχι 

απούσες. Η ανεπάρκεια πολιτικών ενσωμάτωσης των μεταναστών οι οποίοι 

προέρχονται από ετερόκλητες εθνικές ομάδες εξέθρεψε ξενοφοβικές ως και 

ρατσιστικές τάσεις. Αν και αρμόδιες για την καταπολέμηση των τάσεων αυτών είναι 

τα κράτη-μέλη, οι πολιτικές που εφαρμόζονται συντείνουν στην ενίσχυση των 

συνοριακών ελέγχων και των κριτηρίων εισόδου, παρά στη βελτίωση των συνθηκών
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υποδοχής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των νεοαφιχθέντων μεταναστών 

(Klemschmidt 2003, σελ. 5, 6 Convey-Kupiszewski, 1996, σελ. 328, Pennix 2003, 

σελ. 60, Δαγτόγλου 2002, σελ. 194).

Το 1999, συνήλθε στο Τάμπερε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ζήτησε την 

ανάπτυξη μιας κοινής πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης της ΕΕ που θα 

περιλαμβάνει κυρίως τέσσερα στοιχεία: α) σχέση εταιρικότητας με τις χώρες 

καταγωγής, β) ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα χορήγησης ασύλου, το οποίο 

μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει σε κοινή διαδικασία για το άσυλο και σε ενιαία νομική 

κατάσταση για εκείνους στους οποίους χορηγείται άσυλο, γ) δίκαιη μεταχείριση των 

υπηκόων τρίτων χωρών, δ) αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών 

ροών. Ανέθεσε στην Επιτροπή το σχηματισμό προτάσεων για θέματα ασύλου, 

προσφύγων και Κοινοτικής πολιτικής για τη μετανάστευση. Το Συμβούλιο στο 

Τάμπερε προέβλεψε τη διαμόρφωση ενός συνόλου κοινών κανόνων για τις 

εξωτερικές επιδράσεις που υφίσταται η εσωτερική αγορά εργασίας της ΕΕ και υπ' 

αυτή την έννοια οι κανόνες αυτοί στοιχειοθετούν πολιτική μετανάστευσης ανάλογη 

της εμπορικής πολιτικής της Κοινότητας. Ως προς την παράνομη μετανάστευση, 

συμφωνήθηκε ότι αυτή πρέπει να ιδωθεί ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι 

δεν πρέπει να συγχέεται με τις πολιτικές που αφορούν τη νόμιμη μετανάστευση 

(Stalker, 2002, σελ. 14, Piracha-Vickerman, 2002, σελ. 3, Οικονομικός Ταχυδρόμος, 

Δεκ. 2001).

Το 2000 υπογράφεται στη Νίκαια η ομώνυμη συνθήκη, η οποία και συμπεριέλαβε 

το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, σύμφωνα με τον οποίο οι νόμιμοι 

μετανάστες τρίτων χωρών έχουν το ίδιο δικαίωμα μετακίνησης με τους υπηκόους της 

ΕΕ (Stalker 2002, σελ. 14).

Το Νοέμβριο του 2001 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση προς το 

Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινοτική Πολιτική 

Μετανάστευσης. Η Επιτροπή, αφού επισημαίνει ότι από το 1970 μέχρι σήμερα οι 

μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ υπήρξαν «μηδενικές» και ότι το νομοθετικό 

πρόγραμμα που προβλέπεται στο άρθρο 63 της ΣυνθΕΚ κατατείνει σε 

αποσπασματική προσέγγιση του φαινομένου υποστηρίζει ότι σήμερα αναγνωρίζεται 

περισσότερο απ' ό,τι πριν από μερικά χρόνια η σημασία των θεμάτων μετανάστευσης 

και ασύλου στο επίπεδο της ΕΕ, καθώς και η ανάγκη για κοινή προσέγγισή τους. Και 

τούτο διότι αφενός οι εν λόγω τομείς αποτελούν σήμερα αντικείμενα ειδικών 

Κοινοτικών Πολιτικών και δεν είναι πλέον συμπληρωματικοί των τομέων που
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αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων εντός της ΕΕ. Αφετέρου, διότι η 

έγκριση των συμπερασμάτων του Τάμπερε είχε ως άμεση συνέπεια ότι οι αρχηγοί 

των Κρατών-μελών καθόρισαν σαφώς το πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου
CQ

επιθυμούν να αναπτυχθεί η κοινή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης της ΕΕ .

Βασική αρχή της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ για την Επιτροπή πρέπει να 

είναι η κατοχύρωση για τους μετανάστες, ίδιων γενικά δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων με εκείνα των υπηκόων της ΕΕ. Επίσης, η λήψη μέτρων για την 

καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, δυνάμει του άρθρου 13 της 

συνθήκης του Άμστερνταμ και η συλλογική σε κάθε χώρα δράση για την ένταξη των 

μεταναστών στις χώρες μέλη υποδοχής. Τέλος, η πολιτική πρέπει να αναπτυχθεί και 

να εφαρμοστεί σε εταιρική σχέση με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης.

Κύριοι άξονες της προτεινόμενης πολιτικής για την εισδοχή των οικονομικών 

μεταναστών συναποτελούν:

Α) Η αξιολόγηση των ενδεδειγμένων επιπέδων μετανάστευσης

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι πρέπει να θεσπιστεί νέα διαδικασία που θα βασίζεται 

στη συνεργασία, στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην υποβολή εκθέσεων. 

Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη θα κληθούν να προετοιμάσουν περιοδικές εκθέσεις σε 

δύο μέρη. Η πρώτη έκθεση θα εξετάζει την εξέλιξη και το συνολικό αντίκτυπο της 

πολιτικής μετανάστευσης σχετικά με τα προηγούμενα έτη, συμπεριλαμβανομένου του 

αριθμού των υπηκόων τρίτων χωρών που εισήλθαν βάσει των διαφόρων κατηγοριών 

μετανάστευσης και της κατάστασής τους στην αγορά εργασίας. Η δεύτερη θα 

καθορίζει τις μελλοντικές προθέσεις των κρατών-μελών όσον αφορά τη 

μετανάστευση και θα συμπεριλαμβάνει εκτίμηση του αριθμού των εργαζομένων 

μεταναστών που το εν λόγω κράτος επιθυμεί να δεχθεί με αναφορά των επιπέδων 

δεξιοτήτων. Οι εκτιμήσεις αυτές θα συνδέονται στενά με τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας και τις ισχύουσες συμφωνίες με τις χώρες καταγωγής.

Β) Ο Καθορισμός κοινού νομικού πλαισίου υποδοχής

Η Επιτροπή προτίθεται να δημιουργήσει συνεκτικό νομικό πλαίσιο που θα 

λαμβάνει υπόψην του έννοιες που έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στα κράτη -

50 Το πολιτικό πλαίσιο συνίσταται σε τέσσερις, όπως προαναφέραμε κατευθύνσεις: α) τη διαμόρφωση σχέσεων 
εταιρικότητας, με τις χώρες καταγωγής, β) τη συγκρότηση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος χορήγησης 
ασύλου, γ) τη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών και δ) τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.
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μέλη. Το πλαίσιο θα καθορίζει τις βασικές προϋποθέσεις και διαδικασίες που θα 

εφαρμόζονται, ενώ κάθε κράτος θα εγκρίνει μόνο τα εθνικά μέτρα για την εισδοχή 

υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία θα βασίζονται στα κριτήρια που ορίζονται στις 

οδηγίες. Αυτή η προσέγγιση - πλαίσιο θα βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

Διαφάνεια και εξορθολογισμό:

Σαφής καθορισμός των προϋποθέσεων βάσει των οποίων οι υπήκοοι τρίτων 

χωρών μπορούν να εισέρχονται και να διαμένουν στην ΕΕ ως απασχολούμενοι με 

εξαρτημένη ή ανεξάρτητη εργασία, θέσπιση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους 

και διασφάλιση ότι αυτοί θα έχουν πρόσβαση στη σχετική ενημέρωση και ότι έχουν 

δημιουργηθεί μηχανισμοί για να ελέγχουν τη δίκαιη εφαρμογή τους.

Διαφοροποίηση των δικαιωμάτων ανάλογα με τη διάρκεια διαμονής:

Η Επιτροπή δεχεται την αρχή ότι η διάρκεια διαμονής επηρεάζει τα δικαιώματα 

των μεταναστών. Προσβλέπει δε, σε μια μεταναστευτική νομοθεσία της ΕΕ που να 

καθορίζει ένα ευέλικτο συνολικό πρόγραμμα το οποίο να διευκολύνει και όχι να 

προσκόπτει την εισδοχή οικονομικών μεταναστών. Ο στόχος έγκειται στη χορήγηση 

ασφαλούς νομικού καθεστώτος στους προσωρινούς εργαζόμενους που σκοπεύουν να 

επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται δίοδος, 

ενδεχομένως για την απόκτηση μόνιμου καθεστώτος σε εκείνους που επιθυμούν να 

παραμείνουν και πληρούν ορισμένα κριτήρια.

Διαδικασίες υποβολής αίτησης και αξιολόγησης:

Η επιτροπή υποστηρίζει ότι οι διαδικασίες υποβολής αίτησης πρέπει να είναι 

σαφείς και απλές. Επιπρόσθετα, προσπαθεί να επεκτείνει τη χρήση νέας τεχνολογίας 

απ' τους μετανάστες, ώστε να πληροφορούνται για τις εργασιακές ευκαιρίες στις 

χώρες υποδοχής, τις προϋποθέσεις εργασίας κτλ. (COM (2000) 757 τελικό, σελ. 16- 

18).

Το 2001 συνήλθε στο Λάακεν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν 

κατάφεραν να έλθουν σε συμφωνία που θα εξασφάλιζε στενότερη συνεργασία επί 

μεταναστευτικών και πολιτικών ασύλου.

Το 2003, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδρίασε στη Χαλκιδική με την Ελλάδα 

προεδρεύουσα της ΕΕ. Χωρίς να σημειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος στα θέματα 

μεταναστευτικής πολιτικής επισημάνθηκε ότι: Πρώτον, μια σοβαρή, ισορροπημένη
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και περιεκτική μεταναστευτική πολιτική υποβοηθά την ανάπτυξη, την ευημερία και 

την ανταγωνιστικότητα των χωρών-μελών της ΕΕ. Δεύτερον, ότι ένα αποτελεσματικό 

σύστημα επιλογής μεταναστών επιτρέπει στις κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τα 

επίπεδα ζήτησης μεταναστών εργατών και να ανοίξουν διόδους νόμιμης εισόδου των 

μεταναστών που ζητούν τα κράτη-μέλη59. Τρίτον, ότι δίνοντας στους μετανάστες 

τρίτων χωρών τα εφόδια προκειμένου να συνεισφέρουν κοινωνικά στις χώρες 

υποδοχής, διευκολύνεται η κοινωνική τους ενσωμάτωση (Stalker 2002, σελ. 14, 

Papandreou 2003, σελ. 3).

5.3. Η μετακίνηση των υπηκόων της ΕΕ

Από την εγκαθίδρυση της ΕΟΚ και την έναρξη ισχύος της ΣυνθΕΚ, η ελεύθερη 

μετακίνηση των υπηκόων της Ένωσης υπήρξε σαφές και επιτακτικό αίτημα. Η άρση 

των εμποδίων της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων κατοχυρώθηκε στη ΣυνθΕΚ 

(Μέρος III, Τίτλος III, αρ. 39-49).

Συγκεκριμένα, το αρ. 39 προβλέπει την κατάργηση των προσκομμάτων στην 

ελεύθερη διέλευση εργατών ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Το άρθρο 43 κατοχυρώνει το δικαίωμα «μη διάκρισης» για τον 

αυτοαπασχολούμενο Ευρωπαίο Πολίτη που είναι γνωστό και ως δικαίωμα 

εγκατάστασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα διέλευσης και διαμονής 

ενός αυτοαπασχολούμενου εντός των ορίων της ΕΕ. Αξίζει εδώ να παρατηρήσουμε 

ότι, αν και το άρθρο 43 τείνει να εξισώσει τα δικαιώματα εθνικών και μεταναστών - 

υπηκόων της ΕΕ, στην πράξη υφίσταται έμμεση διάκριση για τους Ευρωπαίους 

μετακινούμενους, καθώς στην Ευρώπη δεν είναι ενιαία η διαδικασία και τα κριτήρια 

πιστοποίησης γνώσης, ικανοτήτων, κατάρτισης και εμπειρίας.

Τέλος το αρ. 49 ΣυνθΕΚ θεσπίζει το δικαίωμα των μετακινουμένων να παρέχουν 

και να διαλαμβάνουν υπηρεσίες στις χώρες που εγκαθίστανται.

Είναι αξιοσημείωτο, ότι το δικαίωμα ελεύθερης διέλευσης προσώπων εντός της 

ΕΕ, όπως αυτό κατοχυρώνεται στη ΣυνθΕΚ, απευθύνεται σ' όσους ασκούν 

οικονομική δραστηριότητα. Τα πρόσωπα αντιμετωπίζονται ως οικονομικοί δρώντες 

και απολαμβάνουν δικαιώματα ως τέτοιοι. Οι ανθρωπιστικοί λόγοι παροχής άδειας

59 Το Μάιο του 2003, το Institute Francais de Relations Internationales εκτίμησε σε σχετική του έκδοση ότι ο 
ευρωπαϊκός πληθυσμός θα μειωθεί από 331 εκ. σήμερα σε 243 εκ. το 2050, δηλαδή κατά 30%. Το μερίδιο της 
Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία θα μειωθεί από 22% σε 12%.
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εισόδου σε ζητώντες άσυλο, πρόσφυγες και εκτοπισμένους δεν ενσωματώνονται στο 

κείμενο της ΣυνθΕΚ, όπως αυτό κατέστη τελικά αποδεκτό. Μόνον αργότερα, με τη 

Συνθήκη του Άμστερνταμ θα γίνει αναφορά στο δικαίωμα εγκατάστασης προσώπων 

για ανθρωπιστικούς λόγους.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους, η ΣυνθΕΚ εξασφαλίζει το ελεύθερο της 

διέλευσης, το δικαίωμα «μη διάκρισης», το δικαίωμα απολαβών (μισθού) και 

ορισμένων συνθηκών απασχόλησης60.

Τα δικαιώματα των εργαζομένων ρυθμίζονται στον Κανονισμό 1612/68 και την 

Οδηγία 68/360. Κοντολογίς, τους δίνεται η δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης και 

ανεύρεσης εργασίας, χωρίς να υπολείπονται έναντι των εθνικών ως προς τις 

δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής.

Τα κράτη-μέλη πρέπει επίσης να εκδίδουν άδειες παραμονής χωρίς να απαιτούν 

περίπλοκες γραφειοκρατικές διατυπώσεις και πληθώρα εγγράφων και 

πιστοποιητικών. Το ίδιο ισχύει και για τους συγγενείς των αποδημησάντων, η είσοδος 

στους οποίους επιτρέπεται μόνο με την απόδειξη της συγγένειας τους με το 

μετανάστη.

Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους μετανάστες, η Οδηγία 73/98 ρυθμίζει τα 

δικαιώματά τους και τον τρόπο άσκησής τους. Όμοια με τους εργαζόμενους, οι 

αυτοαπασχολούμενοι δικαιούνται ελεύθερης μετακίνησης για την άσκηση των 

δραστηριοτήτων τους ως αυτοαπασχολούμενοι με απλές διαδικασίες διοικητικού 

περιεχομένου. Για την οικογένεια και τους συγγενείς τους ισχύουν αντίστοιχες 

ρυθμίσεις με αυτές που ισχύουν και για τους εργαζομένους.

Τέλος, αναφορικά με όσους παρέχουν υπηρεσίες, το δικαίωμα ελεύθερης 

μετακίνησης αφορά, τόσο το πρόσωπο που εγκαθίσταται σε ένα κράτος-μέλος για να 

παρέχει σ' αυτό τις υπηρεσίες της επιχείρησης με έδρα έτερο κράτος μέλος που τον 

απασχολεί ως υπάλληλο ή στέλεχος, όσο και το πρόσωπο που μετεγκαθίσταται σ' ένα 

κράτος-μέλος για να παρέχει υπηρεσίες για ίδιο λογαριασμό.

Τα δικαιώματα αυτών που λαμβάνουν υπηρεσίες από ένα κράτος-μέλος 

καθορίζονται απ' το δικαστήριο (Guild 2002, σελ. 4-10, Δαγτόγλου 2002, σελ. 181- 

188).

60 Στη ΣυνθΕΚ δεν υπάρχει ορισμός για το ποιος λογίζεται ως εργάτης. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων διατύπωσε τρία συστατικά στοιχεία της έννοιας: α) το πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες πάνω από ένα 
ορισμένο χρονικό διάστημα, β) υπό την επιστασία άλλου προσώπου, γ) λαμβάνει αμοιβή.
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5.4. Η μετανάστευση από Τρίτες χώρες

Η μετανάστευση προσώπων από Τρίτες χώρες συνιστά καίρια πτυχή του 

μεταναστευτικού φαινομένου όλων σχεδόν των Ευρωπαϊκών χωρών και κομβικό 

σημείο της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης διότι: Τα μεγαλύτερα 

μεταναστευτικά ρεύματα προς την ΕΕ προέρχονται από χώρες εκτός αυτής, η 

πλειονότητα των υπηκόων των τρίτων χωρών απασχολούνται στα κράτη-μέλη ως 

ανειδίκευτοι εργάτες, μερίδα εκ των υπηκόων των τρίτων χωρών είναι καταρτισμένοι 

εργάτες και εξειδικευμένοι επιστήμονες (βλ. Ινδία, Πακιστάν) και για την 

απασχόλησή τους οι Ευρωπαϊκές χώρες ανταγωνίζονται και θεσπίζουν ειδικά νομικά 

καθεστώτα, το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ κρατών-μελών και τρίτων χωρών 

προέλευσης δεν είναι αναπτυγμένο, με αποτέλεσμα οι χώρες-μέλη να αδυνατούν να 

ελέγξουν και να διαχειριστούν πλήρως τις μεταναστευτικές ροές και τέλος, η 

ιδιοσυστασία του μεταναστευτικού φαινομένου σε κάθε κράτος-μέλος και η 

ετερότητα των πολιτικών στοχεύσεων σε κάθε χώρα έχουν προσκόψει τη 

διαμόρφωση κοινής μεταναστευτικής πολιτικής.

Ένα πρώτο πρόβλημα που προκύπτει αναφορικά με τις τρίτες χώρες είναι η 

ιθαγένεια της ΕΕ, δηλαδή ποιο πρόσωπο και με ποιο κριτήριο λογίζεται ως υπήκοος 

της ΕΕ. Η ΣυνθΕΕ (αρ. 17, 18) ορίζει ότι υπήκοος της ΕΕ γίνεται αυτομάτως το 

πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια ενός εκ των κρατών-μελών της ΕΕ. Ο υπήκοος της 

ΕΕ απολαμβάνει το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης και εγκατάστασης υπό τις 

προϋποθέσεις που ορίζει η συνθήκη. Επομένως, υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάθε 

πρόσωπο που δεν είναι πολίτης (υπήκοος) της ΕΕ κατά την έννοια του αρ. 17 ΣυνθΕΕ 

που περιγράψαμε61.

Η απόκτηση Ευρωπαϊκής υπηκοότητας με πολιτογράφηση, αποτελεί το 

σημαντικότερο παράγοντα από πλευράς μεταναστευτικής πολιτικής, διότι η κτήση 

υπηκοότητας της ΕΕ υποδηλώνει το τελικό στάδιο της μεταναστευτικής διαδικασίας· 

ο υπήκοος της Ένωσης δε λογίζεται πια ως μετανάστης62 (COM (2001), 386 τελικό, 

σελ. 25, Guild 2002, σελ. 13, Convey & Kupiszewski 1996, σελ. 326).

Άποψη του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου είναι ότι υπεύθυνα να καθορίσουν την υπηκοότητα των διαμενόντων τους 
είναι τα κράτη-μέλη
62 Αν και ο χρόνος παραμονής ενός μετανάστη στις χώρες-μέλη υποδοχής αποτελεί κοινό κριτήριο κτήσης της 
υπηκοότητας ενός κράτους-μέλους, κάθε μέλος ορίζει αυτόνομα την απαιτούμενη χρονική περίοδο διαμονής ενός 
μετανάστη προκειμένου να αποκτήσει Ευρωπαϊκή υπηκοότητα. Η εν λόγω περίοδος κυμαίνεται από 5 έτη - 
Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Μ. Βρετανία, ως 10 έτη - Βέλγιο, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ισπανία 
(Convey & Kupiszewski 1996, σελ. 326).

152



Για τους υπηκόους των τρίτων χωρών, η ΕΕ προτίθεται να λάβει σειρά μέτρων 

που θα προωθούν την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρου ελευθερίας, ασφάλειας 

και δικαιοσύνης, όπως συμφωνήθηκε στο Τάμπερε το 1999.

Συγκεκριμένα, στοχεύει στη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων 

χωρών που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών-μελών, μέσω πολιτικής 

ένταξης που αποβλέπει στη χορήγηση σ' αυτούς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

συγκρίσιμων μ' εκείνα που απολαμβάνουν οι πολίτες της EE (COM (2000) 757 

τελικό, σελ. 9).

Η ΕΕ επιδιώκει να θεσπίσει κοινούς ορισμούς, κριτήρια και διαδικασίες όσον 

αφορά τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τη 

μισθωτή απασχόληση και την άσκηση ανεξάρτητων οικονομικών δραστηριοτήτων, 

βάσει εννοιών που έχουν ήδη επιτυχώς εφαρμοσθεί στα κράτη-μέλη. Βέβαια, 

σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η Ένωση ασκεί αρμοδιότητες (βλ. αρ. 5 

ΣυνθΕΚ), μόνο εάν και στο βαθμό που οι στόχοι των προβλεπόμενων δράσεων είναι 

αδύνατο να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη-μέλη και δύνανται να επιτευχθούν 

καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο (COM (2001) 386 τελικό, σελ. 5, Δαγτόγλου 2002, 

σελ. 165).

Στόχος της Ένωσης είναι και η θέσπιση κοινών κριτηρίων για την αποδοχή 

υπηκόων τρίτων χωρών σε μισθωτές και ανεξάρτητες οικονομικές δραστηριότητες 

και να ανοίξει διάφορες δυνατότητες για να καταδειχθεί η συμφωνία με τα εν λόγω 

κριτήρια. Για να συμβεί αυτό η Επιτροπή πιστεύει ότι με βάση τη σημερινή 

οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη πρέπει να εξετασθούν οι μακροπρόθεσμες 

ανάγκες της ΕΕ, να εκτιμηθεί κατά πόσο αυτές μπορούν να καλυφθούν από τους 

υπάρχοντες πόρους και να καθοριστεί μια μεσοπρόθεσμη πολιτική για την εισδοχή 

υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που υφίστανται με 

σταδιακό και ελεγχόμενο τρόπο. Να συνεκτιμήσει επίσης το μεταβαλλόμενο 

χαρακτήρα της ίδιας της μετανάστευσης που σήμερα έχει γίνει περισσότερο μια 

ευέλικτη διαδικασία κίνησης μεταξύ των χωρών παρά απλώς μια μονόδρομη ροή 

(COM (2001) 386 τελικό, σελ. 4, COM (2000) 757 τελικό, σελ. 14).

Η ΕΕ επιθυμεί να προβλέψει δικαστικές εγγυήσεις και εγγυήσεις διαφάνειας, 

προκειμένου να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας, δικαίου και ενημέρωσης για 

όλους τους ενδιαφερομένους φορείς, όσον αφορά τους κανόνες και τις διοικητικές 

πρακτικές των κρατών-μελών στον τομέα της εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων 

χωρών με σκοπό τη μισθωτή απασχόληση και την άσκηση ανεξάρτητων οικονομικών
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δραστηριοτήτων. Στο ίδιο πλαίσιο, το Συμβούλιο προτίθεται να διεξάγει 

ενημερωτικές εκστρατείες με τις οποίες οι πιθανοί μετανάστες μπορούν να 

ενημερωθούν για τις νόμιμες δυνατότητες μετανάστευσης, για την πραγματικότητα 

που μπορούν να περιμένουν στη χώρα προορισμού, καθώς και για τους κινδύνους της 

παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων (COM (2001) 386 τελικό, 

σελ. 4, COM (2000) 757 τελικό, σελ. 12).

Επίσης, να προβλέψει μια ενιαία εθνική διαδικασία υποβολής αιτήσεων που να 

οδηγεί σ' ένα συνδυασμένο τίτλο. Αυτός θα συμπεριλαμβάνει την άδεια διαμονής και 

εργασίας σε μια και μόνο διοικητική πράξη, προκειμένου να απλουστεύσει και να 

εναρμονίσει τους αποκλίνοντες κανόνες που ισχύουν επί του παρόντος στα κράτη- 

μέλη63. Βέβαια, η ενιαία εθνική διαδικασία υποβολής αιτήσεων που προτίθεται να 

θεσπίσει η ΕΕ αφορά τις επίσημες διατυπώσεις για την έκδοση του συνδυασμένου 

τίτλου. Πέραν αυτών, υπάρχει μια σειρά ανεπίσημων περιορισμών που προσκόπτουν 

την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών που καλείται να προσκομίσει ο 

υποψήφιος μετανάστης. Π.χ., οι προξενικές αρχές δύνανται να επιβάλουν σωρεία 

περιορισμών που κυμαίνονται από ένα αγενές, απρόθυμο να εξυπηρετήσει και βίαιο 

προσωπικό στα προξενεία, ως και τη μείωση στο ελάχιστο των αιτήσεων που γίνονται 

δεκτές καθημερινά. Έτσι, η Ιταλική πρεσβεία στο Λονδίνο, αρνείται να δεχτεί άνω 

των 100 αιτήσεων ημερησίως. Στο ίδιο κλίμα, η Μ. Βρετανία και η Γαλλία χρεώνουν 

αντίστοιχα £ 2000 και FF 10000 ως έξοδα μεταφοράς σ' όσους δεν προσκομίζουν 

επαρκή ή ακριβή δικαιολογητικά (COM (2001) 386, σελ. 4, Convey & Kupiszewski 

1996, σελ. 316).

Ως προς το θέμα των αδειών εισόδου και παραμονής, μερίδα οικονομολόγων (π.χ. 

Piracha & Vickerman 2002, σελ. 17, Bauer & Zimmerman, 2000) προτείνει ως 

μειωμένου κόστους πολιτική για τις χώρες υποδοχής τον πλειστηριασμό-πώληση των 

αδειών αυτών στους υποψήφιους μετανάστες ή στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

τους απασχολήσουν. Η χώρα υποδοχής, αφού προσδιορίσει τις ανάγκες της σε

63 Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα: α) όνομα και διεύθυνση του αιτούντος και του 
εργοδότη, β) έγκυρη σύμβαση εργασίας ή δεσμευτική πρόταση εργασίας στο οικείο κράτος-μέλος, η οποία 
καλύπτει τη διάρκεια της αιτούμενης άδειας διαμονής, γ) περιγραφή των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων στο 
οικείο κράτος-μέλος, δ) εφόσον απαιτείται από το οικείο κράτος-μέλος, πιστοποιητικό ή ανάλογο αποδεικτικό 
στοιχείο χρηστού βίου και συμπεριφοράς και πιστοποιητικό υγείας, ε) έγκυρα διαβατήρια ή ισοδύναμα 
ταξιδιωτικά έγγραφα και, εφόσον χρειάζεται, έγκυρος τίτλος διαμονής, στ) έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο 
αϊτών διαθέτει τα προσόντα που είναι απαραίτητα για την άσκηση των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων, ζ) 
αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αϊτών έχει επαρκείς πόρους για να στηρίξει τον εαυτό του και τα μέλη της οικογένειάς 
του, προκειμένου να μην επιβαρύνουν οικονομικά το σύστημα κοινωνικής μέριμνας του κράτους-μέλους 
υποδοχής κατά τη διάρκεια της διαμονής τους και ότι διαθέτει υγειονομική ασφάλιση που καλύπτει όλους τους 
κινδύνους στο κράτος-μέλος υποδοχής, η) απόδειξη πληρωμής των τελών της αίτησης (αρ. 5 COM (2001) 386 
τελικό, σελ. 29).
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αλλοδαπό εργατικό δυναμικό μπορεί να διεξάγει τον εν λόγω πλειστηριασμό. Τα 

έσοδα της πώλησης δύνανται να τα νέμονται από κοινού οι χώρες υποδοχής (και μ' 

αυτά να αποπληρώνουν τα έξοδα του πλειστηριασμού και/ή να τα αναδιανείμουν 

στους πολίτες τους) και οι χώρες προέλευσης (και μ' αυτά να χρηματοδοτούν 

αναπτυξιακές στρατηγικές). Η τιμή πώλησης των αδειών θα έθετε ένα ανώτατο όριο 

(πλαφόν) στα κέρδη της παράνομης μετανάστευσης, καθώς οι πιθανοί μετανάστες θα 

επέλεγαν την παράνομη είσοδο και παραμονή, μόνο αν το κόστος της ήταν 

σημαντικά μικρότερο απ' την τιμή κτήσης της άδειας εισόδου και παραμονής. Ως εκ 

τούτου, η υπό κρίση πολιτική θα ήταν αποτελεσματική, διότι όχι μόνο θα προσέλκυε 

τους κατάλληλους μετανάστες στις κατάλληλες θέσεις εργασίας, αλλά θα έβαλλε 

ενάντια και στην παράνομη μετανάστευση.

Κατά την άποψή μας, η πολιτική αυτή υποτιμά τον πολυσήμαντο χαρακτήρα του 

μεταναστευτικού φαινομένου, το ακρωτηριάζει από τις κοινωνικές και πολιτισμικές 

του δομικές αιτίες, σαρώνει την πολιτισμική ιδιαιτερότητα των μεταναστών και τους 

περιχαρακώνει αντιμετωπίζοντάς τους αποκλειστικά ως οικονομικές οντότητες. Τους 

θέτει υπό τη μέριμνα των επιχειρήσεων και όχι υπ' αυτήν μιας συγκροτημένης 

μεταναστευτικής πολιτικής, αποκλείει από τη μεταναστευτική επιλογή τις 

χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις των χωρών προέλευσης κι όσους υποψήφιους 

μετανάστες αδυνατούν να καταβάλουν το αντίτιμο της αγοράς άδειας εισόδου, έχει 

μονομερή χαρακτήρα, καθώς επικεντρώνεται μόνο στα οφέλη που καρπούνται οι 

χώρες υποδοχής και κανένας μηχανισμός δεν εξασφαλίζει τη δίκαιη νομή των εσόδων 

και την προτεινόμενη αξιοποίησή τους και τέλος υποκαθιστά τη μεταναστευτική 

πολιτική με τη δημιουργία μιας νέας αγοράς εργασιακών ικανοτήτων.

Η ΕΕ, προκειμένου να αποφύγει το ενδεχόμενο εμπορίας visas έχει καταρτίσει 

λίστα τρίτων χωρών οι πολίτες των οποίων θα χρειαστούν VISA (Convey & 

Kupiszewski 1996, σελ. 327).

Επίσης, στόχος της ΕΕ είναι να προβλέψει δικαιώματα για τους υπηκόους τρίτων 

χωρών64, ενώ θα σέβεται τη διακριτική ευχέρεια των κρατών-μελών να περιορίσουν

64 Κατά την περίοδο ισχύος της, η «άδεια διαμονής μισθωτού» παρέχει στον κάτοχό της τουλάχιστον τα ακόλουθα 
δικαιώματα: α) να εισέλθει στην επικράτεια κράτους-μέλους που του χορηγεί «άδεια διαμονής μισθωτού», β) να 
εισέλθει εκ νέου στην επικράτεια του κράτους-μέλους που του χορηγεί «άδεια διαμονής μισθωτού» μετά από 
προσωρινή απουσία, γ) να διέλθει μέσω άλλων κρατών-μελών για να ασκήσει τα δικαιώματα που ορίζονται υπό 
στοιχεία α) και β), δ) να διαμείνει στο κράτος-μέλος που του χορηγεί «άδεια διαμονής μισθωτού», ε) να ασκήσει 
τις δραστηριότητες που επιτρέπονται σύμφωνα με την «άδεια διαμονής μισθωτού», στ) να απολάβει ίσης 
μεταχείρισης με τους πολίτες της Ένωσης, τουλάχιστον όσον αφορά: (ί) τις συνθήκες εργασίας και τους όρους 
που αφορούν τις απολύσεις και την αμοιβή, (ϋ) την πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση που είναι 
απαραίτητη για τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται από την άδεια διαμονής, (iii) την 
αναγνώριση πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που εκδίδονται από αρμόδια αρχή, (ίν) την κοινωνική
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την οικονομική μετανάστευση. Εάν οι μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι υπήκοοι 

τρίτων χωρών πληρούν όλους τους προβλεπόμενους όρους και κριτήρια, τότε 

γίνονται δεκτοί, εκτός αν τα κράτη μέλη επιβάλλουν περιορισμούς για 

δημογραφικούς λόγους, λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας. Επίσης, 

ελλείψει ευνοϊκότερων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, τα κράτη-μέλη μπορούν να 

διατηρούν ή να θεσπίζουν ευνοϊκότερες εθνικές διατάξεις για τις ακόλουθες 

κατηγορίες προσώπων: α) ερευνητές και ακαδημαϊκούς, β) ιερείς και μέλη 

θρησκευτικών κοινοτήτων, γ) επαγγελματίες αθλητές, δ) καλλιτέχνες, ε) 

δημοσιογράφους, στ) εκπροσώπους μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (COM (2001) 

386 τελικό, σελ. 4).

Η Ένωση σκοπεύει, επιπρόσθετα, να αναγνωρίσει το δικαίωμα των κρατών μελών 

να περιορίζουν την είσοδο υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον το κράτος μέλος θεωρεί 

ότι είναι απαραίτητο να εφαρμόσει οριζόντια μέτρα προς το σκοπό αυτό (π.χ. 

ανώτατα όρια ή ποσοστώσεις). Παράλληλα στοχεύει στην καταπολέμηση των 

διακρίσεων λόγω φύλλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, ή κοινωνικής 

προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 

πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, 

περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, όπως 

διατυπώνεται στο αρ. 32 της οδηγίας του Συμβουλίου για τους υπηκόους τρίτων 

χωρών με βάση και τα άρθρα 12, 13 ΣυνθΕΚ και 21 του Χάρτη θεμελιωδών 

δικαιωμάτων της EE (COM (2001) 386 τελικό, σελ. 40, COM (2000) 757 τελικό, σελ. 

10, Δαγτόγλου 2002, σελ. 169 και 372).

Το θέμα των διακρίσεων έναντι των μεταναστών είναι μείζον για την ΕΕ, καθώς 

δυσχεραίνει την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Συγκεκριμένα, η ατημέλητη εμφάνιση 

των μεταναστών, ο φόβος της διαφορετικότητας έχει οδηγήσει σε ξενοφοβικές τάσεις 

που στην πιο ακραία τους μορφή φτάνουν και σε περιστασιακή βία. Η δημιουργία 

τέτοιων τάσεων συνεπικουρείται και από τα ακροδεξιά κόμματα των κρατών-μελών.

Σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών διαδραματίζουν 

και δύο ειδών θεσμοί: Το πρώτο αφορά γραπτούς και άγραφους κανόνες και 

εκτείνεται από τη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος ως τη θεσμική

ασφάλιση και την υγειονομική περίθαλψη, (ν) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και στην προμήθεια αγαθών 
και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας στέγασης, (νί) την 
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την προσχώρηση και συμμετοχή σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε 
οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας τα μέλη ασκούν συγκεκριμένο επάγγελμα, συμπεριλαμβανομένων των 
πλεονεκτημάτων που παρέχονται σ' αυτές τις οργανώσεις (COM (2001) 386 τελικό, σελ. 31, 32).
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λειτουργία της αγοράς εργασίας. Αυτοί οι θεσμοί δύνανται να αποτρέψουν την ομαλή 

κοινωνική ενσωμάτωση ή την ισότιμη με τους γηγενείς αντιμετώπιση των 

νεοαφιχθέντων μεταναστών ως και να οδηγήσουν στον πλήρη κοινωνικό αποκλεισμό 

τους. Το δεύτερο αψορά τις ίδιες τις ομάδες μεταναστών και τις θρησκευτικές τους 

πεποιθήσεις, τις πολιτισμικές τους συνήθειες και γενικά τους θεσμούς που έχουν 

καθιερωθεί στην πατρίδα τους. Η δράση και η επιρροή των μεταναστευτικών ομάδων 

μπορεί να συντελέσει, είτε σε κοινωνική αποδοχή, είτε σε κοινωνική απομόνωσή 

τους. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υποστηρίζουν την κοινωνική ενσωμάτωση των 

μεταναστών στηρίζοντας μη κυβερνητικές οργανώσεις και παρέχοντας πολλών ειδών 

βοήθειες στους μετανάστες (π.χ. πληροφόρηση για την κοινωνική ζωή και την 

εργασιακή πραγματικότητα στις χώρες υποδοχής, μεταφραστικές υπηρεσίες, οικιακή 

βοήθεια, επιδόματα κ.ά.). Τούτο, όμως, συμβαίνει μόνο για τους πρώτους μήνες της 

διαμονής τους, με αποτέλεσμα να αποκόπτονται σταδιακά από την κοινωνική ένταξη 

και συμμετοχή.

Οι ως άνω διαπιστώσεις, μαζί με την παραδοχή ότι οι μέχρι σήμερα πολιτικές 

ενσωματώσεις των κρατών-μελών αποδείχθηκαν ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές 

έχουν οδηγήσει την Ένωση στο συμπέρασμα, ότι η οικονομική, κοινωνική, 

πολιτισμική και πολιτική ένταξη των μεταναστών είναι αναπόσπαστο μέρος μιας 

συγκροτημένης ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Το Συμβούλιο στο Τάμπερε 

ανέδειξε την προθυμία των Ευρωπαίων ηγετών να συνεργαστούν σε επίπεδο ΕΕ για 

τη «δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών». Η ΕΕ έχει την αρμοδιότητα να 

προωθήσει στρατηγικές κοινωνικής ένταξης των μεταναστών (π.χ. θέσπιση 

νομοθεσίας έναντι των διακρίσεων, προπαρασκευή συνθηκών για την ομαλή 

ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας, τα συστήματα υγείας και την κοινωνική 

ασφάλιση). Ήδη από την υπογραφή της συνθήκης του Άμστερνταμ (1997) η ΕΕ έχει 

εκδώσει Οδηγίες που απαιτούν από τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν νομοθεσία έναντι 

των διακρίσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση συνδράμει και η υπογραφή του Χάρτη 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ.

Παρά τις προσπάθειες αυτές υπάρχουν τρία βασικά προσκόμματα για τη 

διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής ενσωμάτωσης των μεταναστών: α) η 

απροθυμία των κυβερνήσεων να συνεισφέρουν κρατική αρωγή προς αυτή την 

κατεύθυνση, β) η δικαιοδοσία για την ανάπτυξη μιας τέτοιας πολιτικής είναι 

διασπαρμένη μεταξύ Κοινοτικών οργάνων και εθνικών κρατικών φορέων, γ) η 

διχογνωμία μεταξύ των κρατών-μελών για τους στόχους και τα μέσα επίτευξης μιας
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στρατηγικής ενσωμάτωσης. Πάντως, η Επιτροπή συνιστά στους Ευρωπαίους ηγέτες 

να δημιουργήσουν το απαραίτητο περιβάλλον για την αποδοχή της διαφορετικότητας 

εντός του οποίου πρέπει να εδραιωθούν οι πολιτικές ένταξης και να αναπτύξουν 

δέσμες μέτρων εγκατάστασης για όλους τους νέους μετανάστες που να 

ανταποκρίνονται στις ατομικές τους ανάγκες (Pennix 2003, σελ. 61, Ray 2003, σελ. 

65, Spencer 2003, σελ. 67, 68, 69, COM (2000) 757 τελικό, σελ. 20).

Η ενδοκοινοτική μετανάστευση και η μετανάστευση υπηκόων τρίτων χωρών προς 

τα κράτη-μέλη και η συμμετοχή τους στις αγορές εργασίας έχει αναδείξει το ζήτημα 

της συμμετοχής των μεταναστών στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των κρατών- 

μελών.

Το Κοινωνικό Κεφάλαιο της Συνθήκης του Μάαστριχτ αναφέρεται σε τέσσερα 

κύρια μέτρα σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση:

α) Να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο κοινωνικής προστασίας των 

μεταναστών εργατών μέσω κοινωνικής ασφάλισης.

β) Προτείνει τη δημιουργία στα κράτη-μέλη ενός συμπληρωματικού 

συνταξιοδοτικού καθεστώτος για να εξασφαλίσει τους εργάτες, οι οποίοι 

μετακινούνται επί καθημερινής βάσης μεταξύ των συνόρων δύο χωρών. Αυτό συνέβη 

πρόσφατα.

γ) Προτείνει τροποποίηση του Κανονισμού 1408/71 (ο οποίος έκτοτε 

τροποποιήθηκε πολλές φορές) για να διευκολύνει τη συνεργασία επί θεμάτων 

κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ ΕΕ και κρατών-μελών.

δ) Προτείνει διευρωπαϊκή επικοινωνία για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης 

των κατοίκων των παραμεθόριων περιοχών και κυρίως όσων εξ αυτών είναι 

διασυνοριακοί εργάτες.

Η ΣυνθΕΚ προβλέπει στο αρ. 42 μέτρα για την κοινωνική ασφάλιση των 

μεταναστών και πρόσφατα ο Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, στο αρ. 34 § 

2 κατοχυρώνει το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνική ασφάλιση, όσων διαμένουν 

και διακινούνται νομίμως εντός της ΕΕ. Από τη νομοθεσία της ΕΕ για την κοινωνική 

ασφάλιση προκύπτουν τρεις βασικές αρχές:

α) Δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση μεταξύ των υπηκόων ενός κράτους-μέλους και 

των υπηκόων ενός άλλου κράτους μέλους που διαμένουν στο πρώτο. 

β)Ένα πρόσωπο πρέπει να υπόκειται σ' ένα μόνο σύστημα ασφάλισης. Το μέτρο 

αυτό ισχύει κυρίως για τους προσωρινά μετακινούμενους.
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γ) Ένα πρόσωπο δύναται να «εξάγει» τα οφέλη που καρπούται σε οποιοδήποτε άλλο 

κράτος-μέλος. Κάτι τέτοιο ισχύει για την ιατρική περίθαλψη όσων μετακινούνται 

μεταξύ κρατών-μελών, ενώ δεν ισχύει π.χ. για τα επιδόματα ανεργίας.

Η Κοινοτική νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση καλύπτει εννιά πεδία: α) 

αρρώστια και μητρότητα, β) εργατικά ατυχήματα, γ) επαγγελματική ασθένεια, δ) 

επιδόματα αναπηρίας, ε) συντάξεις, στ) επιδόματα επιβίωσης, ζ) αποζημίωση 

θανάτου, η) επιδόματα ανεργίας και θ) οικογενειακά επιδόματα. Η ΕΕ δεν επιχειρεί 

να υποκαταστήσει τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, αλλά να τα 

συντονίσει, ώστε να ωφελούνται οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ασφαλίζονται σε ένα 

κράτος-μέλος. Κι αυτό γιατί οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται σε 

εθνικό επίπεδο από τους μετανάστες για να λάβουν κοινωνικές παροχές, τους έχει 

συχνά στερήσει από την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην κοινωνική ασφάλιση. 

Ο συντονισμός των Ευρωπαϊκών ασφαλιστικών συστημάτων αποβλέπει και στη 

σύγκλιση των πιο γενναιόδωρων μ' αυτά που δίνουν πενιχρές παροχές, καθώς κατά 

την Επιτροπή, η οποία εν προκειμένω ασπάζεται τα «New Economics of migration», 

οι διαφορές στα οφέλη που παρέχουν τα ασφαλιστικά συστήματα των κρατών-μελών 

προκαλούν μεταναστευτικές κινήσεις μεταξύ τους (Guild 2002, σελ. 34-37, Convey- 

Kupiszewski 1996, σελ. 326, Δαγτόγλου 2002, σελ. 182, 377, COM (2000) 757 

τελικό, σελ. 10).

5.5. Μέτρα της ΕΕ για την παράνομη μετανάστευση

Το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης είναι ιδιαίτερα έντονο στις πιο 

αναπτυγμένες χώρες της Ένωσης και τα κράτη-μέλη προσπαθούν να συντονίσουν τις 

ασκούμενες πολιτικές για την καταπολέμησή του.

Ήδη από τη συνθήκη Schengen, τα κράτη-μέλη που την υπέγραψαν υποχρεούνται 

να ρυθμίσουν το ζήτημα των παράνομων μεταναστών με τη μέθοδο της 

επαναπροώθησης ή της νομιμοποίησης τους65, καθώς η συνθήκη εγκαθιδρύει ένα 

χώρο ελεύθερης διακίνησης προσώπων, υπηκόων της ΕΕ ή τρίτων χωρών που 

βρίσκονται εντός των χωρών που κύρωσαν τη Schengen. Η συνθήκη Schengen 

ρυθμίζει (μετά και από την ενσωμάτωσή της στη συνθήκη του Αμστερνταμ) τέσσερα 

πεδία που υπάγονται στην πολιτική μετανάστευσης και ασύλου:

65 Θα δούμε ότι από το Τάμπερε και μετά, η νομιμοποίηση των αλλοδαπών σταδιακά εκλείπει ως οδός επίλυσης 
της παράνομης εισόδου και απασχόλησης
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Πρώτον, την πολιτική ασύλου, όταν ορίζει μόνο ένα κράτος ως υπεύθυνο για την 

εξέταση αίτησης παροχής ασύλου. Υιοθετεί δε την αρχή της υπαιτιότητας για το 

κράτος που εξέδωσε τη θεώρηση διαβατηρίου ή δεν απέτρεψε την παράνομη είσοδο 

στην επικράτειά του. Απόρροια αυτής της αρχής είναι η άσκηση από τις χώρες της 

συνθήκης Schengen, περιοριστικής πολιτικής θεωρήσεων και αυστηρού ελέγχου των 

εξωτερικών τους συνόρων.

Δεύτερον, την πολιτική θεωρήσεων (VISUM) με τη θέσπιση κοινής και 

ομοιόμορφης θεώρησης.

Τρίτον, την πολιτική επαναπροωθήσεων ατόμων παρανόμως ευρισκομένων στο 

έδαφος χώρας Schengen, προς τη χώρα προέλευσής τους, ή προς χώρα που έχει 

συμφωνία επανεισδοχής.

Τέταρτον, το κεντρικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών της συνθήκης 

Schengen στο οποίο καταχωρίζονται ορισμένες κατηγορίες αλλοδαπών (Κόντης 

1997, σελ. 8,9).

Το 1999 στο Τάμπερε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε ότι είναι απαραίτητη η 

αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε όλες τους τις φάσεις και 

ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί στην πηγή της η παράνομη μετανάστευση, πλήν όμως 

δεν διευκρινίζει ποια είναι η πηγή, δηλ. οι αιτίες που υποκινούν παράνομη 

μετανάστευση. Οι κατευθυντήριες γραμμές που ‘χει χαράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης είναι:

Η ενδελεχής κατανόηση του φαινομένου που θα αναδείξει και τις ορθότερες 

λύσεις.

Η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την 

άσκηση μεταναστευτικής πολιτικής με την έννοια ότι η καταπολέμηση της 

παράνομης μετανάστευσης πρέπει να γίνεται λελογισμένα και ισόρροπα.

Η μέθοδος των παραγόντων εν σειρά. Δηλαδή, οι προσπάθειες διαχείρισης της 

μετανάστευσης θα φέρουν αποτέλεσμα, μόνο εάν τα μέτρα εφαρμόζονται στον πρώτο 

κρίκο της μεταναστευτικής αλυσίδας, δηλ. την προαγωγή της ειρήνης, της πολιτικής 

σταθερότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και της 

συνεχούς οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης στις χώρες 

καταγωγής. Στόχος της μεθόδου αυτής είναι η στενή παρακολούθηση και εν συνεχεία 

η διαχείριση της παράτυπης μετακίνησης από χώρες και περιοχές καταγωγής μέσω 

χωρών διέλευσης σε χώρες προορισμού.
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Επίσης, η πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης66 ως καίριο στοιχείο της 

στρατηγικής της ΕΕ. Η επιβολή των ισχυόντων κανόνων και η παρακολούθηση της 

επιβολής τους. Η θέσπιση ουσιαστικών κυρώσεων για αξιόποινες πράξεις και κυρίως 

για την εμπορία ανθρώπων και τη λαθραία μεταφορά τους. Μέσο επίτευξης αυτής της 

πολιτικής είναι η εναρμόνιση της ποινικής νομοθεσίας των κρατών-μελών. Η αύξηση 

του κόστους της παράνομης μετανάστευσης με ορισμένα μέτρα που θα έχουν 

οικονομική επίπτωση στους διακινητές και τους μεταφορείς λαθρομεταναστών, αλλά 

και στους απασχολούντες παράνομα διαμένοντες. Η πολιτική αυτή στηρίζεται σε 

νεοκλασική συλλογιστική που συναρτά τη μεταναστευτική κίνηση με το κόστους της 

και θεωρεί ότι η παράνομη μετανάστευση γίνεται λιγότερο ελκυστική, όσο αυξάνει το 

κόστος της (COM (2001) 672 τελικό, σελ. 8-12).

Το σχέδιο δράσης της Κοινότητας για την αποτελεσματική εφαρμογή των 

παραπάνω περιλαμβάνει:

α) Πολιτική θεωρήσεων

Για την εφαρμογή της πολιτικής αυτή απαιτείται η κατάρτιση καταλόγων 

θεωρήσεων τρίτων χωρών, στους οποίους θα καταχωρίζονται οι υπήκοοι των εν λόγω 

χωρών οι οποίοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των 

εξωτερικών συνόρων των κρατών-μελών, καθώς και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή.

Απαιτείται η θέσπιση ενιαίων προτύπων θεωρήσεων και ασφάλειας των εγγράφων 

που είναι ευάλωτα σε πλαστογραφία, παραχάραξη κλπ. Η Ένωση επιθυμεί να 

αναπτυχθούν νέες και καινοτόμες λύσεις που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω βελτιώσεις 

της ασφαλούς χρήσης των εγγράφων.

Απαιτείται επίσης η δημιουργία κοινών διοικητικών διαρθρώσεων με κυρίαρχη 

την ιδέα δημιουργίας κοινών γραφείων έκδοσης θεωρήσεων. Η Επιτροπή, συνιστά 

για τη συνεργασία επί της πολιτικής θεωρήσεων μια σταδιακή προσέγγιση: να γίνει 

αρχή με τη χρήση κοινών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη συνέχεια να γίνει κοινή 

χρήση του τεχνικού εξοπλισμού και τέλος να γίνει ανταλλαγή προσωπικού με σκοπό 

την καθιέρωση κοινών ομάδων που θα ασχολούνται με θέματα θεώρησης.

66 Αυτή περιλαμβάνει έρευνα για τα αίτια του φαινομένου, ανίχνευση νέων τάσεων, ενημερωτικές εκστρατείες, 
σχέσεις εταιρικότητας με τις χώρες προέλευσης και συνεργασία με τις απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης που 
είναι και οι πιο εκτεθειμένες στις παράτυπες μετακινήσεις
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Η Επιτροπή, τέλος, ζητά την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος 

αναγνώρισης των θεωρήσεων, προκειμένου να καθιερωθεί εγκαίρως ένα μέσο που θα 

εξασφαλίζει τη σωστή υποδοχή μεταναστών, όταν πρόκειται για μικρής διάρκειας 

παραμονή και επιστροφή τους μετά τη λήξη της θεώρησης. Πρόκειται για ένα 

σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης στοιχείων και φωτογραφίας του υποψήφιου 

μετανάστη-ταξιδιώτη, χωρίς η Επιτροπή να αναφέρει ποιος φορέας και με ποιες 

διαδικασίες δύναται να 'χει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, αλλά και πως ο 

ενδιαφερόμενος δύναται να προστατευθεί σε περίπτωση κατάχρησης του 

δικαιώματος που δίνει στον εν λόγω φορέα η πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία 

(COM (2001) 672 τελικό, σελ. 12-15).

β) Ανταλλαγή πληροφοριών και ανάλυση

Η ΕΕ υποστηρίζει ότι απαιτείται βελτίωση της ανταλλαγής στοιχείων και 

πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη κοινών 

πολιτικών από την Κοινότητα. Αυτός ήταν και ο στόχος της ίδρυσης του Κέντρου 

πληροφόρησης, μελέτης και ανταλλαγών στον τομέα της διέλευσης των συνόρων και 

της μετανάστευσης (CIREFI). Μάλιστα, η Επιτροπή εξετάζει τη σύσταση ενός 

Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη Μετανάστευση, που θα μπορούσε να διεξάγει 

συγκριτική ανάλυση, τόσο των νόμιμων όσο και των παράτυπων μεταναστευτικών 

ροών.

Στην ίδια κατεύθυνση, το Συμβούλιο καθιέρωσε με ψήφισμα το Μάιο του 1999 

ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικών με 

την παράνομη μετανάστευση. Στόχος του συστήματος είναι η έγκαιρη διάγνωση από 

πλευράς κρατών-μελών φαινομένων παράνομης μετανάστευσης.

γ) Μέτρα πριν από τα σύνορα

Στην πολιτική αυτή εντάσσεται η ανάπτυξη του θεσμού των «υπαλλήλων 

συνδέσμου» σε χώρες διέλευσης και καταγωγής. Αυτοί απασχολούνται στις 

αεροπορικές, μεταναστευτικές και αστυνομικές υπηρεσίες με στόχο την 

αλληλοπαροχή συμβουλών και την ανταλλαγή πληροφοριών επί θεμάτων παράνομης 

μετανάστευσης.

Εντάσσεται επίσης η χρηματοδοτική ενίσχυση σε τρίτες χώρες για την ανάληψη 

πρωτοβουλιών σχετικά με τη μετανάστευση και το άσυλο. Συγκεκριμένα, η 

χρηματοδότηση θα μπορούσε να αναφέρεται: Στη στήριξη της υποδομής για τους
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αιτούντες άσυλο, στην ανάπτυξη διαρθρώσεων δημόσιας καταγραφής, σε εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης, σε βελτίωση της ασφάλειας των εγγράφων, στη χρησιμοποίηση 

υπαλλήλων συνδέσμου, σε συναντήσεις εμπειρογνωμόνων για κατάρτιση, διεξαγωγή 

σεμιναρίων κ.ά., στη στήριξη της επιστροφής των παράτυπων μεταναστών, στη 

βελτίωση της διαχείρισης και του εξοπλισμού για τον έλεγχο των συνόρων.

Η ΕΕ φιλοδοξεί να οργανώσει εκστρατείες συνειδητοποίησης για την 

ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών εν γένει στα προβλήματα και τους 

κινδύνους που ανακύπτουν με την παράνομη μετανάστευση (COM (2001) 672, 

τελικό, σελ. 15-18).

δ) Διαχείριση των συνόρων

Η Ένωση επιθυμεί τη δράση των κρατών-μελών τόσο σε επίπεδο εθνικό, όσο και 

σε επίπεδο Ένωσης, για τον αυστηρό έλεγχο των συνόρων από στεριά και θάλασσα, 

προκειμένου να καταπολεμηθούν φαινόμενα, όπως η λαθρομετανάστευση, η εμπορία 

ανθρώπων και να δημιουργηθούν ασφαλή σύνορα περιφερειακά της ΕΕ. Προς την 

κατεύθυνση αυτή συντελεί και η σύσταση μιας ευρωπαϊκής μεθοριακής φρουράς με 

στόχο τους μεθοριακούς ελέγχους και την παρακολούθηση των συνόρων (COM 

(2001) 672 τελικό, σελ. 19-20).

ε) Βελτίωση της συνεργασίας των κρατών-μελών σε επιχειρησιακό επίπεδο

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η Επιτροπή έχει προτείνει τη σύσταση 

ενός ενιαίου οργανισμού στήριξης. Αυτός θα μπορούσε να αναλάβει τις τρεις κύριες 

λειτουργίες της συλλογής και διάδοσης πληροφοριών (Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 

για τη Μετανάστευση, Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης), του συντονισμού της 

διοικητικής συνεργασίας (κατάρτιση, ευρωπαϊκή σχολή μεθοριακής φρουράς, 

συντονισμός και σχεδιασμός επιχειρησιακής συνεργασίας) και διαχείριση των 

συστημάτων (SIS, Eurodac, Ευρωπαϊκό Σύστημα Αναγνώρισης Θεωρήσεων) με 

σκοπό τη γενικότερη διαχείριση της μετανάστευσης. Ως διαδοχική, μάλιστα, 

κατάσταση στο πρόγραμμα ODYSSEUS67, προτείνει ένα νέο πολυετές πρόγραμμα, 

το ARGO, που αποβλέπει στη στήριξη της αναγκαίας διοικητικής συνεργασίας για 

την κανονική εφαρμογή των πολιτικών για τη μετανάστευση, όπως ορίζονται στα αρ. 

62-63 ΣυνθΕΚ (COM (2001) 672 τελικό, σελ. 20-21).

67 στόχο έχει την κοινή δράση και κατάρτιση, τις ανταλλαγές πληροφοριών και τη γενικότερη συνεργασία στους 
τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου (Κόντης, 1997, σελ. 8)
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στ) Ενισχυμένο ρόλο της Europol

Η Επιτροπή προτείνει να παρασχεθούν στην Europol περισσότερες επιχειρησιακές 

εξουσίες που θα της δώσουν τη δυνατότητα να συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές για 

την πάταξη της εμπορίας ανθρώπων και της λαθρομεταφοράς τους (COM (2001) 672 

τελικό, σελ. 21-22).

ζ) Νομοθεσία περί αλλοδαπών και ποινικό δίκαιο

Η ΕΕ θεωρεί κλασική προσέγγιση στην καταπολέμηση της παράνομης 

μετανάστευσης τη θέσπιση κανονισμών στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. 

Αυτοί θα αφορούν ποινικές κυρώσεις σε όσους διενεργούν λαθραία μεταφορά 

ανθρώπων, εμπορία ανθρώπων και απασχολούν παράνομα αλλοδαπό εργατικό 

δυναμικό. Ως προς την παράνομη απασχόληση, στην καταπολέμησή της αποβλέπουν 

τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο. 

Συνήθως, όμως, συνοδεύονται από εκτεταμένη αστυνόμευση και ενίοτε από 

παραβιάσεις των διεθνών συμφωνιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Markiewicz, 

1992b, από Convey-Kupiszewski 1996, σελ. 321, COM (2001) 672 τελικό, σελ. 22- 

26).

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Επιτροπή προτρέπει σε ενίσχυση της 

συνεργασίας των δικαστών συνδέσμου, του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου και της 

Eurojust.

η) Επανεισδοχή και πολιτική επαναπατρισμού

Μια Κοινοτική πολιτική επαναπατρισμού θα πρέπει να στηρίζεται σε τρία 

στοιχεία: κοινές αρχές, κοινά πρότυπα και κοινά μέτρα. Σημαντικές κοινές αρχές 

είναι π.χ. η προτεραιότητα στον εκούσιο επαναπατρισμό έναντι του αναγκαστικού 

επαναπατρισμού και η ενίσχυση της υποχρέωσης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να 

γίνονται δεκτοί προς επαναπατρισμό οι υπήκοοι της εμπλεκόμενης χώρας. Κοινά 

πρότυπα είναι οι ενιαίες πρακτικές που αφορούν την αποβολή από την επικράτεια, 

την κράτηση και την απέλαση. Τα κοινά μέτρα καλύπτουν τη διοικητική συνεργασία 

των κρατών-μελών.

Η Επιτροπή ζητά να υπάρξει εξέλιξη στην ιδέα των συμφωνιών επανεισδοχής. 

Πριν, όμως, από τη διαπραγμάτευση οποιοσδήποτε συμφωνίας επανεισδοχής, θα
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πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατάσταση των πολιτικών και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στη χώρα προέλευσης ή διέλευσης.

Αναφορικά με τα μέτρα δ) - η), αυτά συναποτελούν τον κατασταλτικό χαρακτήρα 

της Κοινοτικής μεταναστευτικής πολιτικής, ενάντια στην παράνομη μετανάστευση. 

Εν προκειμένω, αξίζει να σημειώσουμε ότι, όταν η μεταναστευτική πίεση είναι 

υψηλή, τα όποια κατασταλτικά μέτρα στα σύνορα ή στο εσωτερικό της χώρας και η 

επιβολή ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων σε εργοδότες και τους ίδιους τους 

παρανόμους έχουν μερική αποτελεσματικότητα. Όπως περιορισμένη εφαρμογή για 

ανθρωπιστικούς και λόγους κόστους έχει η επαναπροώθηση. Ούτε τα παραπάνω 

μέτρα, ούτε η εισαγωγή ποσοστώσεων, ως μέσο μεταναστευτικής πολιτικής, 

απέτρεψε μαζική και συνεχή εισροή παράνομων μεταναστών σε μια «κλασική» χώρα 

υποδοχής μεταναστών, όπως οι ΗΠΑ (COM (2001) 672 τελικό, σελ. 27, Κόντης 

1997, σελ. 20).

Αξιοσημείωτο, είναι και το γεγονός ότι η ΕΕ σταδιακά εγκαταλείπει τη 

νομιμοποίηση των παράνομων μεταναστών ως πιθανό άξονα της πολιτικής της, 

παρόλο που σε παρελθόντα κείμενα της Ένωσης (βλ. Συνθήκη Schengen) υπάρχουν 

αναφορές στην πολιτική νομιμοποίησης.

Προγράμματα νομιμοποίησης εφαρμόστηκαν σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες με 

διαφορετική στοχοθεσία και αποτελέσματα. Ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία και η 

Ολλανδία στήριξαν τις πολιτικές τους στη συλλογιστική ότι οι παράνομοι μετανάστες 

ως παραβάτες του νόμου δεν αξίζουν έλεος και δεν πρέπει να πολιτογραφηθούν. Οι 

χώρες της Νότιας Ευρώπης (Πορτογαλία, Ισπανία) εφάρμοσαν πιο επιεική 

προγράμματα νομιμοποίησης και νομιμοποίησαν μέρος του αδήλωτου αλλοδαπού 

εργατικού δυναμικού. Προγράμματα νομιμοποίησης εφάρμοσαν, επίσης, η Γαλλία 

και η Ιταλία (Bocker, 1996, Κόντης, 1996, Banuck, 1995, σελ. 28-29, Werner & 

Konig, 1984 από Κόντη 1997, σελ. 13 και Convey & Kupiszewski 1996, σελ. 3 23)68.

60 Στην Ελλάδα, σχηματίζεται μετά το 1989/90 σταδιακά ένας μεγάλος αριθμός παράνομου αλλοδαπού εργατικού 
δυναμικού και μέχρι το 1996 η κυβέρνηση τηρεί στάση αναμονής και απραξίας, όπως και οι άλλοι κοινωνικοί 
εταίροι, με εξαίρεση τις εργατικές οργανώσεις και κυρίως το ΕΚΑ και τα σωματεία οικοδόμων, τα οποία ζητούν 
νομιμοποίηση των αλλοδαπών. Τομή στην κυβερνητική πολιτική αποτελεί η ψήφιση του Ν. 2434/96, αρ. 16, που 
προβλέπει τη ρητή υποχρέωση της κυβέρνησης εντός ενός μηνός από την ψήφιση του νόμου να συγκροτήσει 
ειδική επιτροπή 14 μελών από κοινωνικούς και κρατικούς φορείς, στην οποία προστέθηκαν αργότερα και 
εκπρόσωποι μεταναστευτικών οργανώσεων και ΜΚΟ, με αντικείμενο τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την 
καταγραφή και τη νόμιμη διαμονή και εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα. Πράγματι, η ειδική επιτροπή 
συγκροτήθηκε μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό όριο και τελικώς σχηματίστηκε ευρεία συναίνεση ως προς το 
περιεχόμενο του προγράμματος. Με προεδρικό διάταγμα θα ρυθμίζονταν η νομιμοποίηση των παράνομων 
αλλοδαπών σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, οι δικαιούχοι θα έπαιρναν «Κάρτα Προσωρινής Αδειας Παραμονής 
Αλλοδαπών» ισχύος έξι μηνών με δυνατότητα παράτασης για ένα τρίμηνο μετά από θετική εισήγηση ειδικής 
επιτροπής και στη δεύτερη φάση θα χορηγούνταν στους δικαιούχους «Κάρτα Παραμονής Περιορισμένης 
Χρονικής Διάρκειας». Η όλη διαδικασία, από την ψήφιση και δημοσιοποίηση του παραπάνω Π.Δ., προδίκαζε την
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Η ετερότητα των προγραμμάτων νομιμοποίησης ανάμεσα στα κράτη-μέλη, πέραν 

της ιδιοσυστασίας του μεταναστευτικού φαινομένου σε κάθε χώρα φανερώνει και τις 

αποκλίσεις ως προς τις αντιλήψεις των κυβερνήσεων για τις επιπτώσεις μιας πιθανής 

νομιμοποίησης παράνομων μεταναστών.

Εκείνο που θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς, είναι ότι η νομιμοποίηση 

αλλοδαπού εργατικού δυναμικού έχει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στην 

παραγωγή, τους μισθούς, την ειδίκευση, την κλαδική και περιφερειακή κατανομή 

οικονομικών δραστηριοτήτων, τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων, τη 

δημογραφική σύνθεση, τον πολιτισμό, τις κοινωνικές υπηρεσίες, το ισοζύγιο 

πληρωμών, τις διακρατικές σχέσεις της χώρας κ.ά. (OECD (1989), Boijas, 1994, σελ. 

1667-1717, Ethier 1994, σελ. 356-359, ΟΚΕ, 1997 από Κόντη 1997, σελ. 6). Η 

μισθολογική, ασφαλιστική και συνταξιοδοτική εξίσωση ξένων και ντόπιων, η οποία 

θα επέλθει με τη νομιμοποίηση, θα αυξήσει το γενικό επίπεδο μισθών και τη ζήτηση 

κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών (σχολεία, νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί κ.ά.). Από 

την αύξηση του εργατικού κόστους θα δημιουργηθούν σε μικροοικονομικό επίπεδο 

στενότητες στην τοπική και εποχιακή αγορά εργασίας και θα απολεσθεί το 

συγκριτικό πλεονέκτημα του ίδιου του αλλοδαπού εργατικού δυναμικού αλλά και 

μέρος της μερικής και ολικής παραγωγικότητας της ντόπιας οικονομίας. Από την 

αύξηση της αμοιβής του ξένου εργατικού δυναμικού και με σταθερή την 

παραγωγικότητα εργασίας των δύο τμημάτων της αγοράς εργασίας θα διαταραχθεί η 

σχέση αμοιβής-παραγωγικότητας των δύο τμημάτων και ο ντόπιος εργοδότης θα 

προτιμήσει τους ντόπιους εργάτες ή τους αδήλωτους ξένους. Εάν, λοιπόν, η διαφορά 

οριακής παραγωγικότητας και εργατικού μισθού των αλλοδαπών γίνει αρνητική, τότε

άμεση υπογραφή και εφαρμογή του προγράμματος νομιμοποίησης από την κυβέρνηση, όταν αιφνιδιαστικά σε 
συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου (27/6/’97) αποφασίστηκε η εξαίρεση από το πρόγραμμα υπηκόων 
όμορων χωρών. Αποδυναμώθηκε έτσι ριζικά η συνολική προσπάθεια, αφού απέκλειε την υπαγωγή στο 
πρόγραμμα Αλβανών υπηκόων, δηλ. της πλειοψηφίας των παράνομων αλλοδαπών. Αιτιολογική βάση της 
απόφασης αποτέλεσε το επιχείρημα ότι η νομιμοποίηση θα δημιουργούσε νέο ισχυρό ρεύμα εισόδου παράνομων 
μεταναστών και ειδικότερα ελληνικής εθνότητας ατόμων από τη Β. Ήπειρο λόγω της πολιτικής αστάθειας στην 
Αλβανία. Η αλλαγή στάσης της κυβέρνησης μαρτυρεί ότι επεδίωκε τη διατήρηση του προ της ψήφισης του Π.Δ. 
μεταναστευτικού καθεστώτος. Κατόπιν αντιδράσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς, η κυβέρνηση καταργεί τη 
νομιμοποίηση σε δύο φάσεις και ανακοινώνει την τροποποίηση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, Ν. 1975/91 
προς την κατεύθυνση της άμβλυνσης των αυστηρών προϋποθέσεων εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στην 
Ελλάδα. Λίγους μήνες μετά, οι συναρμόδιοι υπουργοί υπέγραφαν δύο Π.Δ. με αντικείμενο τις «Προϋποθέσεις και 
διαδικασία» για τη νόμιμη παραμονή και εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα, που δεν είναι υπήκοοι των κρατών- 
μελών της ΕΕ» (Π.Δ. 358/97) και τη «Χορήγηση της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας σε 
Αλλοδαπούς» (Π.Δ. 359/97). Συνολικά, με τις αυστηρές προδιαγραφές υπαγωγής και την ανυπαρξία μιας 
συνεκτικής μεταναστευτικής πολιτικής, το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από μεσαίου βαθμού επάρκεια, 
μετρούμενη με το λόγο του αριθμού των ενταχθέντων προς τον αριθμό των προσδοκώμενων για ένταξη, ο οποίος 
υπολείπεται σημαντικά της μονάδας. Ως προς τα μέσα εφαρμογής του προγράμματος αξιολογούνται ως 
περιοριστικά για καθολική υπαγωγή και τεχνικώς ανεπαρκή για τη διεκπεραίωση ενός τόσο περίπλοκου 
εγχειρήματος (Κόντης 1997, σελ. 13, 14, 17).
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θα ενεργοποιηθούν διαδικασίες υποκατάστασης αλλοδαπών από ημεδαπούς εργάτες 

και νόμιμου από παράνομο αλλοδαπό εργατικό δυναμικό, που σημαίνει ενθάρρυνση 

εισροής νέου, φθηνού και παράνομου ξένου δυναμικού. Είναι λοιπόν πιθανό: α) 

μέρος των ξένων να επιλέξουν τη νομιμοποίησή τους για να μπορούν να κινούνται 

ελεύθερα στην εθνική επικράτεια και να απολαμβάνουν κοινωνικές παροχές, αλλά 

ταυτόχρονα να προσφέρουν εργασία ως μη κανονικό εργατικό δυναμικό για να 

διατηρήσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και β) μέρος των αδήλωτων ξένων 

να επιλέξουν τη διατήρηση του σημερινού παράνομου καθεστώτος. Προκύπτουν κατ' 

ακολουθία δύο νέα φαινόμενα: Πρώτον, θα οξυνθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ παλιού 

μεταναστευτικού σώματος και νέων μεταναστευτικών εισροών, κάτι που θα 

επηρεάσει το βαθμό επιτυχίας του προγράμματος νομιμοποίησης, επειδή μέρος του 

αδήλωτου δυναμικού θα προτιμήσει το σημερινό παράνομο καθεστώς και δεύτερον 

θα απαιτηθεί η άσκηση ενεργής ειδικής πολιτικής απασχόλησης για την περιφερειακή 

αγορά εργασίας (Kromphardt & Scheldt 1994, 615-622 από Κόντη 1997, σελ. 6,7 ) 

για την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση του νόμιμα πλέον διαμένοντος και 

απασχολούμενου αλλοδαπού εργατικού δυναμικού. Αυτό σημαίνει αναδιανομή των 

κοινωνικών δαπανών από άλλες χρήσεις προς τον τομέα της κοινωνικής ένταξης των 

μεταναστών.

Πάντως, η διεθνής εμπειρία αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων νομιμοποίησης επιδεικνύει αντιφατικά συμπεράσματα. Χαμηλό 

ποσοστό συμμετοχής στο πρόγραμμα νομιμοποίησης παρατηρείται όταν αυτό θέτει 

πολύ περιοριστικούς όρους, η πληροφόρηση των αδήλωτων εργατών είναι ελλιπής, η 

εμπιστοσύνη τους προς τις αρχές του κράτους υποδοχής χαμηλή και η 

προσωρινότητα της παραμονής οδηγεί τους μετανάστες να προτιμούν τη διατήρηση 

του παράνομου καθεστώτος (Κόντης 1997, σελ. 17).

5.6. Γύρω από τις θεωρίες στις οποίες εδράζεται η μεταναστευτική πολιτική της 

ΕΕ

Η προέλευση γενικά των θεωριών της ΕΕ είναι θέμα το οποίο βρίσκεται στο 

κατώφλι ενός αχανούς επιστημονικού πεδίου που συνδυάζει κι άλλες επιστημές 

(Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνιολογία), υποστηρίζεται από αστείρευτη βιβλιογραφία 

και ξεπερνάει τα όρια ανάλυσης της παρούσας εργασίας. Γι' αυτό θα περιοριστούμε
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σε κάποια ψήγματα προβληματισμού που αφορούν τη σύνδεση της μεταναστευτικής 

πολιτικής που ασκεί η ΕΕ με τις μεταναστευτικές θεωρίες.

Η ΕΕ είναι ένα ετερόκλητο οικοδόμημα που αποτελείται από κυρίαρχα κράτη με 

διαφορετικές στοχεύσεις, κοινωνικοοικονομικές δομές, τάσεις, συμφέροντα, 

πολιτισμικές καταβολές κλπ. Είναι εύλογο, επομένως, να δανείζεται στοιχεία από 

πληθώρα θεωριών και συνθέτοντας ή συνδυάζοντάς τα να προσπαθεί με συγκρούσεις 

και αντιφάσεις να χαράξει πολιτικές. Επίσης, το οικοδόμημα της Ένωσης 

θεμελιώνεται στα οικονομικο-κοινωνικά χαρακτηριστικά που έχει διαμορφώσει το 

κυρίαρχο σύστημα της ελεύθερης αγοράς και άρα είναι εύλογο, οι ασκούμενες 

πολιτικές να συνάδουν με το θεωρητικό υπόδειγμα της ελεύθερης αγοράς. Είναι 

ενδεικτικό, ότι από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης στόχος της ελεύθερης 

κυκλοφορίας προσώπων ήταν η εγκαθίδρυση ελεύθερης αγοράς εργασίας στην ΕΕ, 

στόχος που δίνει μάλιστα υπόσταση στο μοντέλο ατομικής μεταναστευτικής 

επιλογής, όπως αυτό έχει αναπτυχθεί στους κόλπους της μικροοικονομικής 

νεοκλασικής προσέγγισης, σύμφωνα με την οποία, οι διαφορές στους μισθούς και τα 

ποσοστά απασχόλησης διαμορφώνουν τη μεταναστευτική απόφαση. Είναι σαφές ότι 

η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων εξυπηρετεί την εν λόγω επιλογή.

Η ΕΕ χρησιμοποιεί νεοκλασικά εργαλεία κι αυτό διαφαίνεται από το γεγονός ότι η 

εκτίμηση της ζήτησης εργατικών χεριών οδήγησε τα κράτη-μέλη στη διαμόρφωση 

πολιτικών που επέτρεψαν την αθρόα είσοδο αλλοδαπών εργατικών χεριών από το 

1954 ως το 1973 και απέτρεψαν την είσοδό τους από το 1973 ως το 1990, 

συνεπικουρούμενη βέβαια και από τις επικρατούσες τότε οικονομικές συνθήκες. 

Είδαμε ότι κομβική υπόθεση της νεοκλασικής θεωρίας είναι ότι η μεταναστευτική 

κίνηση υποθάλπεται από την ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργατικών 

χεριών ανά γεωγραφική περιοχή και των μισθολογικών διαφορών που γεννά η εν 

λόγω ανισορροπία.

Η προσπάθεια, επίσης, των χωρών-μελών της ΕΕ να προσελκύσουν 

καταρτισμένους εργάτες, στελέχη εταιριών και επιστήμονες συμφωνεί μ' ένα μίγμα 

νεοκλασικής προσέγγισης και νέων οικονομικών της μετανάστευσης, καθώς η 

προσέλκυσή τους επιχειρείται με υψηλές αποδόσεις επί ανθρωπίνου κεφαλαίου 

(νεοκλασική προσέγγιση) και με οφέλη που σχετίζονται με τη λειτουργία άλλων 

αγορών, πλην της αγοράς εργασίας (New Economics of migration).

Η νεοκλασική προσέγγιση συναρτά τη μεταναστευτική απόφαση, είτε αυτή 

εκδηλώνεται παράνομα είτε νόμιμα, με το κόστος της, οικονομικό, ψυχολογικό.
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γραφειοκρατικό. Η ΕΕ επιχείρησε σε πολλές φάσεις της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής 

μετανάστευσης να ανακόψει ή να διευκολύνει μεταναστευτικές ροές επηρεάζοντας το 

κόστος της μετανάστευσης69.

Μια πτυχή της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής είναι η επανένωση των 

οικογενειών των μεταναστών και δι' αυτής η Ένωση επιχειρεί να διαχειριστεί τις 

μεταναστευτικές ροές. Η πρακτική αυτή βρίσκει τη θεμελίωσή της στη θεωρία των 

μεταναστευτικών δικτύων (Network Theory), σύμφωνα με την οποία οι πολιτικές που 

δύνανται να επηρεάσουν τη μεταναστευτική κίνηση είναι αυτές που προωθούν την 

επανένωση των οικογενειών των μεταναστών, διότι οι πολιτικές αυτές, κατ' ουσίαν, 

ενισχύουν τα μεταναστευτικά δίκτυα.

Η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ αντλεί στοιχεία και από τη Θεσμιστική θεωρία 

(Institutionalist Theory). Πριν, όμως επεξηγήσουμε αυτή τη θέση αναφέρουμε, χάριν 

ευκρίνειας, ότι ο θεσμισμός συνιστά ένα σύνολο ετερόδοξων προσεγγίσεων και 

συνδυάζει νεοκλασικά εργαλεία με στοιχεία που η νεοκλασική θεωρία δεν περιείχε, 

όπως π.χ. η σημασία της λειτουργίας των θεσμών (σε μικροοικονομικό κυρίως 

επίπεδο) υποτιμώντας, όμως, τις κοινωνικές δομές και διαδικασίες. Οι εν λόγω 

προσεγγίσεις αναπτύχθηκαν σε απάντηση της εγγενούς αδυναμίας της νεοκλασικής 

προσέγγισης να λύσει τη διαρκή κρίση του καπιταλιστικού συστήματος μετά το 1973. 

Στη βάση του Θεσμισμού άνθησαν και άλλες προσεγγίσεις, όπως ο Νεομαρξισμός 

και ο Νέος Θεσμισμός.

Ο Νεομαρξισμός συνδυάζει στοιχεία του Θεσμισμού και του Μαρξισμού και 

συνενώνει πτυχές κοινού ενδιαφέροντος και των δύο επιμέρους θεωριών, όπως η 

συγκέντρωση οικονομικής ισχύος και οι επιπτώσεις της, η κοινωνική ανισότητα και 

εκμετάλλευση.

Ο Νέος Θεσμισμός συνίσταται κι αυτός από ένα σύνολο ετερόδοξων 

προσεγγίσεων με διαφορετική προέλευση, αναλυτικές υποθέσεις και μεθόδους 

ερμηνείας. Οι θεσμοί στο Νέο Θεσμισμό ορίζονται ως οι αρχές, οι κανόνες, οι 

νόρμες, οι κοινωνικές συμβάσεις, τα ήθη ή συνολικά, οι ανθρώπινης επινόησης 

δεσμεύσεις που διαμορφώνουν την αλληλεπίδραση των ανθρώπων σε μια κοινωνία. 

Οι προτιμήσεις των ατόμων και οι θεσμοί αποτελούν τις κύριες συνιστώσες 

ερμηνειών που δίνει ο Νέος Θεσμισμός, ενώ οι κοινωνικές διαδικασίες δεν 

υποτιμιόνται, γι' αυτό και θα μπορούσε να ιδωθεί ως η κοινωνική διάσταση της

69 βλ. π.χ. την άποψη της Ευρώπης φρούριο που απέρρεε από τη Συνθήκη Schengen, με αυστηρούς ελέγχους στα 
σύνορα, αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες κλπ
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νεοκλασικής προσέγγισης (Jupille & Caparaso 1999, σελ. 430, 431, Sherman 2002, 

σελ. 606, Thielemann 2002, σελ. 4, Kariithi 1996, σελ. 375).

Στοιχεία της Θεσμιστικής θεωρίας υιοθετεί πιθανώς η ΕΕ για να εφαρμόσει 

πολιτική κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών. Πρόσφατα (βλ. COM (2000) 

757 τελικό, σελ. 16-18), συμπεριέλαβε ως φορέα άσκησης πολιτικών ενσωμάτωσης 

τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), αναγνωρίζοντάς τις αφενός ως θεσμό που 

αντιτίθεται στο καθεστώς εργασιακής εκμετάλλευσης των μεταναστών και στη 

θέσπιση αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής, αφετέρου ως αντίβαρο στις 

ξενοφοβικές τάσεις που καλλιεργούνται από άλλους θεσμούς (π.χ. ακροδεξιά 

κόμματα). Κάτι τέτοιο (Convey & Kupiszewski 1996, σελ. 318) δε συνέβη κατά τις 

διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της Συνθήκης Schengen οι ΜΚΟ δεν είχαν 

κληθεί να συμμετάσχουν γεγονός που συνοδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις. Η 

Ένωση, έχει αναθέσει σε ΜΚΟ να προωθήσουν μέρος της πολιτικής ενσωμάτωσης 

των μεταναστών με εκστρατείες ενημέρωσης, προστασία των δικαιωμάτων τους κλπ.

Η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ θεμελιώνεται και σε στοιχεία του Νέου 

Θεσμισμού από την Πολιτική Επιστήμη, τα Οικονομικά, την Κοινωνιολογία και τη 

Νομική. Κατά τον Thielemann (2002, σελ. 2, 3) μάλιστα, η σταθερότητα της 

πολιτικής ασύλου της ΕΕ μεταπολεμικά μέχρι το 1990 και η αλλαγή του καθεστώτος 

χορήγησης ασύλου απ' το 1990 και μετά δύναται να ερμηνευθεί επαρκώς απ' το Νέο 

Θεσμισμό. Έτσι η σταθερότητα του καθεστώτος χορήγησης ασύλου μεταπολεμικά 

δύναται να ερμηνευθεί από το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήρθαν αντιμέτωποι με 

πλήθος ισχυρών θεσμών, διεθνών (οι νόρμες προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων) και εγχώριων (δικαστήρια, ΜΚΟ κλπ). Η αλλαγή του εν λόγω 

καθεστώτος μετά το 1990 αποδίδεται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ως 

μετουσιωμένος πια θεσμός από τα κράτη-μέλη αποτέλεσε σημαντικό καταλύτη για 

τις αλλαγές στην εγχώρια νομοθεσία περί ασύλου των χωρών-μελών. Με τον τρόπο 

αυτό η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση προκάλεσε στα κράτη-μέλη πίεση αναπροσαρμογής 

των εγχώριων πολιτικών τους και δημιούργησε νέες δεσμεύσεις στην εγχώρια 

πολιτική υπαγορευμένη τώρα και υπό το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. 

Τούτο αποδεικνύει παραπέρα ότι οι θεσμοί δημιουργούν περιορισμούς και 

δεσμεύσεις όχι μόνο λαμβάνοντας την επίσημη μορφή νομοθεσίας, αλλά και μ' έναν 

πιο έμμεσο, και λεπτό τρόπο, αυτόν μέσα από νόρμες που καθορίζουν το θεσμικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο οι δρώντες (εδώ οι κυβερνώντες) δύνανται να κινηθούν.
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Δύο μάλιστα προσεγγίσεις του Νέου Θεσμισμού ερμηνεύουν καλύτερα τα 

χαρακτηριστικά της πολιτικής ασύλου της ΕΕ: Η ορθολογική επιλογή (rational 

choice) και ο κοινωνιολογικός Θεσμισμός (sociological institutionalism)

Σύμφωνα με την πρώτη, η ορθολογική συμπεριφορά των ατόμων (προσώπων, 

κρατών, οργανισμών) καθορίζει τη δράση τους, αφού εκτιμήσουν τις αναμενόμενες 

συνέπειες των εναλλακτικών επιλογών που διαθέτουν για την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων, προσδοκώντας ότι και τα υπόλοιπα άτομα θα πράξουν 

αναλόγως. Στο μοντέλο της ορθολογικής επιλογής τα άτομα διαμορφώνουν τις 

προτιμήσεις τους ανεξαρτήτως του θεσμικού πλαισίου στο οποίο βρίσκονται. 

Μάλιστα, η λογική των αναμενόμενων συνεπειών είναι αυτή που για την ερμηνεία 

της πολιτικής ζωής τυγχάνει της μεγαλύτερης αποδοχής. Ο Moravcsik (1998 από 

Jupille & Caporaso 1999, σελ. 435) εξηγεί την ορθολογική επιλογή ως διαδικασία 

τριών σταδίων: Πρώτον, οι εγχώριοι κοινωνικοί δρώντες διαμορφώνουν τις 

προτιμήσεις τους για την επίτευξη συνεργασίας ή πολιτικού συντονισμού σε επίπεδο 

ΕΕ, μερικώς ως αποτέλεσμα της θέσης που επέχουν στη διεθνή πολιτική οικονομία. 

Κατόπιν, τα κράτη αθροίζουν τα κοινωνικά συμφέροντα και απαιτούν ένα επίπεδο 

ευρωπαϊκής συνεργασίας. Δεύτερον, με βάση τις προτιμήσεις τους, τα κράτη 

αντιπαρατίθενται στην Ευρωπαϊκή πολιτική κονίστρα προσπαθώντας να επιτύχουν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. Τρίτον, επιλέγουν εκείνους τους θεσμούς που 

μεγιστοποιούν την αξιοπιστία της συνεργασίας τους. Τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν συναρτώνται της αλληλεπίδρασης των προτιμήσεων και της 

διαπραγματευτικής ισχύος των κρατών-μελών. Η ορθολογική επιλογή συγγενεύει με 

την αρχή των νεοκλασικών οικονομικών, βάσει της οποίας όλες οι κοινωνικές 

διαδικασίες είναι απότοκες μιας ενιαίας ψυχολογίας και ανεξάρτητης από την 

υπόλοιπη κοινωνία (ομοίως και η Καρτεσιανή συνολικότητα: τα μέρη είναι 

ανεξάρτητα και προηγούνται του κοινωνικού συνόλου). (Thielemann 2002, σελ. 5, 

Cullenberg 1998, σελ. 3, Sherman 2002, σελ. 604).

Σύμφωνα με τη δεύτερη, η δράση των ατόμων υπαγορεύεται από το θεσμικό 

πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται. Έτσι, η δράση τους υπόκειται σε κανόνες, πρακτικές 

και νόρμες που έχουν καθιερωθεί στην κοινωνία, είναι παγκοίνως γνωστές και 

δύνανται να προβλεφθούν. Υπό τη θεώρηση αυτή, η συμπεριφορά των ατόμων

70 Οι άλλες δύο είναι: Η θεωρία της Ομοσπονδίας-Federalism, η Χωρική Ανάλυση - Spatial Analysis 
Προσεγγίσεις δικτύων - Network Approaches απ' τη μια πλευρά και ο Δομισμός - Structuralism απ' την άλλη 
(Jupille & Caporaso 1999, σελ. 433).
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επηρεάζεται από αυτό που λογίζεται ως κοινωνικά και πολιτισμικά αποδεκτό. Εν 

σχέση τώρα με τους πολιτικούς δρώντες, οι επιλογές και οι πρακτικές τους 

προσδιορίζονται από θεσμικά πλαίσια τα οποία και οριοθετούν το εύρος των 

επιλογών και των δράσεων (Thielemann 2002, σελ. 5).

Για πλειάδα μελετητών (Katzenstein, Keohane & Krasner, 1998, Ropp & Sikking, 

1999, Risse 2000, Checkel, 2001, Schimmelpfenning, 2001, Thielemann, 2002, από 

Thielemann, 2002, σελ. 6) οι δύο παραπάνω προσεγγίσεις δεν είναι αμοιβαίως 

αποκλειόμενες. Αντίθετα, οι δρώντες διαμορφώνουν το θεσμικό περιβάλλον στο 

οποίο βρίσκονται αλλά και διαμορφώνονται απ' αυτό. Κατ' αντιστοιχία, για να 

ερμηνεύσουμε τις αλλαγές της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και της 

πολιτικής ασύλου πρέπει να ανατρέξουμε αφενός στους παράγοντες εκείνους που 

προκάλεσαν αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον των Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και 

στην ευρωπαϊκή συνεργασία - ολοκλήρωση ως θεσμό-αιτιακή συνιστώσα των 

αλλαγών στις εγχώριες μεταναστευτικές πολιτικές και στις πολιτικές ασύλου μετά το 

1990 (Thielemann, 2002, σελ. 6, 17).
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6° Κεφάλαιο 
Επίλογος

Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της προηγηθείσας ανάλυσης είναι ότι οι θεωρίες 

οικονομικής μετανάστευσης αντιμετωπίζουν τη μετανάστευση από διαφορετική 

σκοπιά και μελετούν τα ζητήματα που αυτές γεννούν, σε συνδυασμό και με τη 

χρονική περίοδο και την ιστορική συγκυρία μέσα στην οποία αναπτύχθηκαν.

Συγκεκριμένα, είδαμε ότι η μαρξιστική προσέγγιση έλκει την καταγωγή της από 

την αρχή του «βιομηχανικού εφεδρικού στρατού» που διατύπωσε ο Μαρξ και την 

ενέταξε στην ανάλυσή του, περί του γενικού νόμου της καπιταλιστικής 

συσσώρευσης. Ο εφεδρικός στρατός, τον οποίο ο Μαρξ θεωρεί προϋπόθεση μα και 

αποτέλεσμα της καπιταλιστικής παραγωγής, είναι ένας υπερπληθυσμός που 

αποτελείται από άνεργους εργάτες οι οποίοι διαμέσου του ενεργού συναγωνισμού 

στην αγορά εργασίας ασκούν μια αδιάκοπη πίεση προς τα κάτω στο επίπεδο των 

τιμών και δύναται να πάρει τις εξής μορφές: ρευστός, λανθάνων και στάσιμος. Οι 

εργάτες που συναποτελούν το βιομηχανικό εφεδρικό στρατό είναι ευάλωτοι προς 

γεωγραφική κινητικότητα. Ο Λένιν θα προχωρήσει την παραπάνω προσέγγιση 

περισσότερο στις συνθήκες που διαμορφώνουν τη σύγχρονη διεθνή μετανάστευση 

και ο στοχασμός του επικεντρώνεται σ’ εκείνο το στάδιο της καπιταλιστικής 

ανάπτυξης που καλλείται μονοπωλιακός καπιταλισμός και στο οποίο η οικονομική 

ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από την έντονη ανισομέρεια και τα απότομα άλματα. Η 

ανισομερής οικονομική ανάπτυξη εκφράζεται σχηματικά με τη διάκριση ενός 

αναπτυγμένου κέντρου από μια υπανάπτυκτη περιφέρεια που εξαρτάται από το 

κέντρο, καθώς το προμηθεύει με πρώτες και ημικατεργασμένες ύλες και δέχεται απ’ 

αυτό βιομηχανικά και καταναλωτικά προϊόντα, όχι όμως και τεχνογνωσία για να 

αναπτυχθεί αυτόνομα. Παράλληλα, οι χώρες της περιφέρειας συνιστούν μια 

ανεξάντλητη πηγή εργατικού δυναμικού για τις χώρες του κέντρου. Έτσι, οι 

ανισότητες στην οικονομική ανάπτυξη ανά γεωγραφική περιοχή που προκαλεί η 

μεγάλη συγκέντρωση οικονομικής ισχύος σε λίγες οικονομικές μονάδες των χωρών 

του κέντρου, αποτελούν στο πλαίσιο της μαρξιστικής προσέγγισης τη βασική αιτία 

μετακίνησης του πληθυσμού υπανάπτυκτων και αναπτυσσόμενων περιοχών στο 

χώρο. Ως εκ τούτου, το καίριο σημείο της μαρξιστικής προσέγγισης είναι ότι το 

μεταναστευτικό φαινόμενο είναι εγγενές του καπιταλιστικού συστήματος και στο 

πλαίσιο αυτού του συστήματος και της ανισομέρειας που προκαλεί λαμβάνεται και η
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μεταναστευτική απόφαση. Πεδίο ενδιαφέροντος της μαρξιστικής προσέγγισης είναι 

και οι επιπτώσεις του μεταναστευτικού φαινομένου, οι οποίες τοποθετούνται στο 

πλαίσιο της εξάρτησης περιφέρειας - κέντρου αφενός, στις χώρες προέλευσης και 

προορισμού, αφετέρου στην κοινωνικοοικονομική θέση των μεταναστών. Βασική 

επίπτωση σε ότι αφορά τις χώρες υποδοχής και αποστολής είναι η διαιώνιση της 

ανισομέρειας της οικονομικής ανάπτυξης γεωγραφικά. Σε ότι αφορά τους 

μετανάστες, η μαρξιστική προσέγγιση επισημαίνει την κατάτμηση της αγοράς 

εργασίας των χωρών υποδοχής σε κεντρική και περιφερειακή. Χαρακτηριστικό 

συμπέρασμα είναι και η συμβολή των μεταναστών στις εθνικές οικονομίες των 

χωρών υποδοχής, χώρις μάλιστα να επιβαρύνουν τους μισθούς και τα ποσοστά 

απασχόλησης των γηγενών εργατών. Η ίδια προσέγγιση αναλύει, επίσης, τα 

χαρακτηριστικά της χαμηλής κοινωνικοοικονομικής θέσης των μεταναστών, όπως 

και τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους το σύστημα εξασφαλίζει τη διατήρησή 

τους στη θέση αυτή. Τέλος η μαρξιστική προσέγγιση έδωσε έμφαση στην κοινωνική 

(υπό την ευρεία έννοια) διάστασή του μεταναστευτικού φαινομένου. Εν προκειμένω, 

το επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι η μεταναστευτική πολιτική των χωρών 

υποδοχής και ο κυρίαρχος ρόλος της στη διαμόρφωσή του, στον έλεγχο γενικότερα 

των μεταναστευτικών ροών και στη διατήρηση της χαμηλής κοινωνικοικονομικής 

θέσης των μεταναστών σ’ αυτές.

Η μαρξιστική προσέγγιση εξετάζει τη μετανάστευση υπό το πρίσμα των 

κοινωνικοοικονομικών δομών και σχέσεων, οι οποίες δύσκολα ποσοτικοποιούνται, 

προκειμένου να ενσωματωθούν σε οικονομετρικά υποδείγματα ως ερμηνευτικές 

μεταβλητές που θα επικυρώνουν τη μαρξιστική προσέγγιση. Βέβαια, με ορισμένες 

πτυχές της, όπως η κατάτμηση των αγορών εργασίας των χωρών υποδοχής και το 

γεγονός ότι η παρουσία μεταναστών στις χώρες υποδοχής δεν επιβαρύνει ως επί το 

πλείστον τους μισθούς και τα ποσοστά απασχόλησης των γηγενών εργατών 

συμφωνεί, όπως είδαμε, πλειάδα εμπειρικών μελετών. Επίσης, πολλές αιτιάσεις της 

μαρξιστικής θεώρησης, όπως οι μορφές που έχει λάβει ιστορικά ο βιομηχανικός 

εφεδρικός στρατός, η γεωγραφική οικονομική ανισομέρεια που δημιουργεί την 

εξάρτηση των χωρών της περιφέρειας απ’ αυτές του κέντρου και τη συνακόλουθη 

άντληση εργατών των δεύτερων απ’ τις πρώτες, η χαμηλή κοινωνικοοικονομική θέση 

των μεταναστών στις χώρες υποδοχής και ο ρόλος της μεταναστευτικής πολιτικής 

τους στη διατήρηση της εν λόγω θέσης των μεταναστών και στον έλεγχο των 

μεταναστευτικών ροών, βρίσκουν σύμμαχο τη διεθνή μεταναστευτική εμπειρία
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προπολεμικά και μεταπολεμικά. Πάραυτα, η αντικειμενικοποίηση των συνθηκών 

μετανάστευσης, όπως αυτή διαθλάται από τα εγγενή χαρακτηριστικά του 

καπιταλιστικού συστήματος φαίνεται ότι δεν έχει αποδόσει ευκρινώς τη σχέση 

οικονομικής ανισομέρειας και ατομικής μεταναστευτικής απόφασης η οποία είναι 

σαφώς και μέρος των επικρατουσών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών σε μια χώρα 

και διαθνώς. Έτσι, η μαρξιστική προσέγγιση δεν ερμηνεύει το γεγονός ότι ένα μεγάλο 

τμήμα της μεταπολεμικής ενδοευρωπαϊκής μεταναστευτικής εμπειρίας έχει 

συντελεστεί μεταξύ αναπτυσσομένων και όχι μεταξύ αναπτυσσομένων και 

αναπτυγμένων χωρών.

Η νεοκλασική προσέγγιση δίνει, αντίθετα, έμφαση στο ατομικό μοντέλο 

μεταναστευτικής επιλογής. Τόσο από μακροοικονομική, όσο και από 

μικροοικονομική σκοπιά, κυρίαρχες υποθέσεις της είναι ότι η μετανάστευση 

προέρχεται από τις μισθολογικές διαφορές και τις διαφορές στα ποσοστά 

απασχόλησης διεθνώς, καθώς και ότι η οικονομική μετανάστευση ερμηνεύεται 

αποκλειστικά από τους μηχανισμούς της αγοράς εργασίας. Υποθέτει επίσης, ότι ο 

υποψήφιος μετανάστης στοχεύει στη μεγιστοποίηση της χρησιμότητάς του από τη 

μεταναστευτική επιλογή, έχει πλήρη πληροφόρηση προκειμένου να την εφαρμόσει 

και άρα η μεταναστευτική απόφαση λαμβάνεται εκουσίως. Επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος της είναι οι επιπτώσεις του μεταναστευτικού φαινομένου στις χώρες 

αποστολής και υποδοχής, ενώ, όπως και η μαρξιστική προσέγγιση περιέλαβε την 

αποδοχή της λειτουργίας μιας διπλής αγοράς (μια για τους γηγενείς, μια για τους 

ξένους) στις χώρες υποδοχής. Βέβαια, την κατάτμηση των αγορών εργασίας των 

χωρών υποδοχής την αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο απ’ τη μαρξιστική 

προσέγγιση, καθώς δεν τη θεωρεί ως αποκύημα των εγγενών αδυναμιών του 

καπιταλιστικού συστήματος, ή ως αποτέλεσμα των αποτυχιών της αγοράς (market 

failures), αλλά πιθανώς και ως απόρροια αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς 

εργασίας, η οποία τοποθετεί τον ξένο ή ντόπιο εργάτη στη θέση που του αναλογεί, 

βάσει ικανοτήτων και παραγωγικότητας (efficiency wage theory). Στους κόλπους της 

νεοκλασικής προσέγγισης δεν υπάρχει σύμπνοια περί αρνητικής ή θετικής επίδρασης 

της παρουσίας των μεταναστών στους μισθούς και τα ποσοστά απασχόλησης των 

γηγενών εργατών στις χώρες υποδοχής, αν και η συντριπτική πλειοψηφία των 

εμπειρικών υποδειγμάτων διεθνώς μαρτυρεί την ισχνή επίδραση που έχει η 

απασχόληση των μεταναστών στις αγορές εργασίας των χωρών υποδοχής.
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Πολλές οικονομετρικές μελέτες έχουν πράγματι αποδείξει ότι όταν εγείρονται 

μεταναστευτικά ρεύματα αυτά συμπίπτουν με έντονες μισθολογικές διαφορές 

διεθνώς, παράλληλα όμως έχουν δείξει ότι έντονες μισθολογικές διαφορές διεθνώς 

δεν υποκινούν απαραιτήτως μεταναστευτική κίνηση. Επίσης, η νεοκλασική 

προσέγγιση δεν ερμηνεύει την περιορισμένη στις μέρες μας μετακίνηση από Τρίτες 

χώρες προς τις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες της Δύσης, παρά τις έντονες 

μισθολογικές διαφορές μεταξύ τους. Υπάρχει, επίσης, πληθώρα εμπειρικών 

υποδειγμάτων που αμφισβητούν μια σειρά υποθέσεων της νεοκλασικής θεώρησης, 

όπως η πλήρης πληροφόρηση των υποψηφίων μεταναστών, η βεβαιότητα της 

μεταναστευτικής απόφασης και της προέλευσής της, ενώ άλλα καταδεικνύουν την 

κατίσχυση άλλων παραγόντων για τη λήψη της μεταναστευτικής απόφασης (π.χ., η 

ύπαρξη μεταναστευτικών δικτύων). Η νεοκλασική προσέγγιση υποσκελίζει και τη 

σημασία της εφαρμοζόμενης από τις χώρες αποστολής και υποδοχής 

μεταναστευτικής πολιτικής ως προσδιοριστικής του μεταναστευτικού φαινομένου. 

Επιπρόσθετα δεν έχει περιλάβει στην ανάλυσή της για τις αιτίες του μεταναστευτικού 

φαινομένου το αυτονόητο, μάλλον, γεγονός ότι τη μεταναστευτική διαδικασία (ως 

διεθνές φαινόμενο και ως ατομική επιλογή) την ενεργοποιεί μια ταυτόχρονη 

αλληλεπίδραση ατομικών επιλογών και δομικών κοινωνικοοικονομικών 

χαρακτηριστικών. Ως εκ τούτου, οι αναλύσεις που χρησιμοποιούν την προσέγγιση 

αυτή φθάνουν σχεδόν σε αδιέξοδο, όσον αφορά τη συνολική εκτίμηση του 

μεταναστευτικού φαινομένου.

Παράληλα με τις δύο παραπάνω προσεγγίσεις είδαμε ότι έχει αναπτυχθεί μια 

σειρά άλλων θεωριών που ερμηνεύουν τη μετανάστευση.

Συγκεκριμένα, αναλύσαμε τα νέα οικονομικά της μετανάστευσης βασική υπόθεση 

των οποίων είναι ότι η απόφαση για μετανάστευση δε λαμβάνεται από ένα 

μεμονωμένο ατομικό "παίκτη", αλλά από ευρύτερες μονάδες, όπως οικογένειες και 

νοικοκυριά, μέσα στις οποίες οι άνθρωποι δρουν συλλογικά, όχι απλά για να 

μεγιστοποιήσουν το αναμενόμενο εισόδημα (όπως υποστηρίζει η νεοκλασική 

θεώρηση), αλλά για να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους και να μειώσουν τους 

περιορισμούς που σχετίζονται με αποτυχίες κι άλλων αγορών (market failures) εκτός 

της αγοράς εργασίας. Υποθέτουν επίσης ότι τα νοικοκυριά στέλνουν μέλη τους -ως 

εργάτες- στο εξωτερικό, όχι μόνο για να βελτιώσουν το εισόδημά τους σε απόλυτους 

όρους, αλλά και για να αυξήσουν το σχετικό εισόδημά τους.
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Η κύρια συνεισφορά των νέων οικονομικών, όπως καταδεικνύεται και από τις 

εμπειρικές επαληθεύσεις της εν λόγω θεωρίας, είναι η επίδραση των εμβασμάτων στη 

μεταναστευτική απόφαση και η έμφαση στη διαδικασία με την οποία τα εμβάσματα 

περιορίζουν το ενδεχόμενο εισοδηματικής απώλειας που προέρχεται από τις 

αποτυχίες των αγορών. Μια σειρά εμπειρικών ερευνών επικυρώνει θέσεις των νέων 

οικονομικών, όπως π.χ., τη σπουδαιότητα του σχετικού εισοδήματος ως καταλυτική 

μεταβλητή για την εξήγηση της μεταναστευτικής απόφασης, ενώ άλλες απισχναίνουν 

θέσεις της, όπως π.χ., ότι η μεταναστευτική επιλογή δε λαμβάνεται μεμονωμένα.

Εξετάσαμε επίσης τη θεωρία του δυϊσμού στην αγορά εργασίας ή θεωρία της 

κατάτμησης της αγοράς εργασίας η οποία αποδίδει τη διεθνή μετανάστευση σε μια 

διαρκή- μόνιμη ζήτηση μεταναστών εργατών που είναι έμφυτη στην οικονομική δομή 

των αναπτυγμένων χωρών. Η μόνιμη αυτή ζήτηση μεταναστών εργατών πηγάζει από 

τέσσερα θεμελιώδη δομικά χαρακτηριστικά των βιομηχανικά αναπτυγμένων 

κοινωνιών (δομικό πληθωρισμό, προβλήματα υποκίνησης, οικονομικό δυϊσμό, 

δημογραφία της προσφοράς εργασίας) που δημιουργούν και συντηρούν την 

κατάτμηση των αγορών εργασίας.

Η εν λόγω θεώρηση είναι δύσκολο να επαληθευτεί εμπειρικά. Ωστόσο ορισμένα 

εμπειρικά υποδείγματα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη κατατετμημένων αγορών 

εργασίας, ενώ άλλα την απορρίπτουν. Ένα αδύναμο σημείο της θεωρίας αυτής είναι 

ότι δε συνδέει επακριβώς τη μετανάστευση με τη ζήτηση για ανειδίκευτους εργάτες, 

όπως αυτή αναδύεται από τα εγγενή χαρακτηριστικά του δευτερογενούς τομέα 

εργασίας.

Αναλύσαμε επίσης τη θεωρία των Διεθνών συστημάτων, η οποία παρουσιάζει 

ομοιότητες με τη μαρξιστική προσέγγιση και έχει ως εισηγητή τον Wallerstein. Οι 

θεωρητικοί της προσέγγισης αυτής υποστηρίζουν ότι η διεθνής μετανάστευση 

αποτελεί το φυσικό επακόλουθο της δομής που έχει λάβει η καπιταλιστική αγορά 

στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η εισδοχή της παγκόσμιας οικονομίας στις χώρες της 

περιφέρειας αποτελεί τον καταλύτη της διεθνούς μετανάστευσης. Η ίδια θεώρηση 

διατείνεται ότι οι χώρες του κέντρου και της περιφέρειας έχουν αναπτύξει υλιστικές 

και ιδεολογικές σχέσεις και ότι η παγκόσμια οικονομία διοικείται από ένα σχετικά 

μικρό αριθμό αστικών κέντρων στα οποία και συγκεντρώνονται το τραπεζικό 

κεφάλαιο, οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και η παραγωγή προηγμένης τεχνολογίας 

(παγκόσμιες πόλεις).

177



Αν και πολλοί μελετητές έχουν παρουσιάσει στοιχεία συνεπή με τη θεωρία (π.χ., η 

σύμπτωση νέων μεθόδων γεωργικής καλλιέργειας και μεταναστευτικής κίνησης) 

ακόμη δεν έχει γίνει συστηματική ανάλυση για τον έλεγχο των υποθέσεων και 

αντιπαραβολή τους με αντιτιθέμενες απόψεις.

Εν συνεχεία, εξετάσαμε τη θεωρία των μεταναστευτικών δικτύων, η οποία ορίζει 

τα δίκτυα ως ένα σύνολο διαπροσωπικών δεσμών (συγγένειας, φιλίας κτλ) που 

συνδέει τους ήδη υπάρχοντες μετανάστες με άλλα πρόσωπα που ζουν είτε στη χώρα 

υποδοχής είτε στη χώρα αποστολής. Τα εν λόγω δίκτυα αυξάνουν κατ’ ουσίαν την 

πιθανότητα διεθνούς μετανάστευσης, διότι μειώνουν το κόστος και τον κίνδυνο της 

μετανάστευσης και αυξάνουν, επίσης, τις αναμενόμενες καθαρές αποδόσεις επί της 

μετανάστευσης. Με το σχηματισμό και την επέκταση των δικτύων, η διεθνής 

μετανάστευση αρχίζει να καθιερώνεται και να ανεξαρτητοποιείται από τους 

παράγοντες που τη γέννησαν, είτε αυτοί είναι δομικοί είτε ατομικοί.

Τα περισσότερα εμπειρικά υποδείγματα επαληθεύουν την προσέγγιση αυτή, αφού 

αναδεικνύουν την ύπαρξη μεταναστευτικών δικτύων ως καίρια συνιστώσα της 

μεταναστευτικής απόφασης.

Αναλύσαμε, επίσης, τη Θεσμιστική θεωρία που υπογραμμίζει τη συμβολή των 

ΜΚΟ στην προσπάθεια καταπολέμησης της εργασιακής και άλλων ειδών 

εκμετάλλευσης που υφίστανται οι μετανάστες στις χώρες υποδοχής και βελτίωσης 

των συνθηκών ζωής τους. Με το πέρασμα του χρόνου οι οργανώσεις αυτές 

καθιερώνονται και αποκτούν χαρακτηριστικά θεσμών, γνωστών στην κοινωνία και 

τους μετανάστες. Έτσι, στοιχειοθετούν μια ακόμη μορφή κοινωνικού κεφαλαίου επί 

του οποίου οι μετανάστες μπορούν να στηριχτούν για να αποκτήσουν πρόσβαση στις 

αγορές εργασίας των χωρών υποδοχής.

Εμπειρικά, είναι ανέφικτο να μελετηθεί και να αναλυθεί συστηματικά η σύνδεση 

των εν λόγω οργανώσεων με τη μαζική ροή μεταναστών ή την ατομική (σε 

μικροοικονομικό επίπεδο) μεταναστευτική απόφαση.

Εξετάσαμε κατόπιν μια θεωρία που συγκεντρώνει πληθώρα στοιχείων από τις 

προαναφερθείσες, γνωστή ως Σωρευτική Αιτιότητα. Κύρια θέση της είναι ότι σε 

συνδυασμό με τα μεταναστευτικά δίκτυα και τους ανθρωπιστικούς οργανισμούς, η 

διεθνής μετανάστευση αυτοσυντηρείται- αυτοτροφοδοτείται με τρόπο που δημιουργεί 

τις προϋποθέσεις για μελλοντική μεταναστευτική κίνηση. Έχουν επισημανθεί έξι 

παράγοντες κοινωνικοοικονομικής φύσης οι οποίοι επηρεάζονται από τη 

μετανάστευση σ’ αυτή τη διαδικασία της cumulative causation (μεταναστευτικά
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δίκτυα, εισοδηματική ανισότητα, διανομή της γης, η οργάνωση της αγροτικής 

παραγωγής, η κουλτούρα της μετανάστευσης, η χωρική κατανομή του ανθρώπινου 

κεφαλαίου και ο κοινωνικός στιγματισμός).

Από εμπειρκής απόψεως, αν και η θεωρία βρίσκεται σε υποτυπώδες στάδιο, 

κάποιοι από τους παράγοντες έχουν επαληθευτεί ως τμήματα του μηχανισμού της 

cumulative causation (π.χ. τα μεταναστευτικά δίκτυα, η εισοδηματική ανισότητα, η 

διανομή της γης), ενώ άλλοι δεν είναι ευκόλως μετρήσιμοι (η κουλτούρα της 

μετανάστευσης και ο κοινωνικός στιγματισμός).

Τέλος, αναλύσαμε διαχρονικά τη μεταναστευτική πολιτική που με συγκρούσεις 

και αντιφάσεις έχει ασκήσει η ΕΕ, καθώς κι αυτή που προτίθεται να ασκήσει, χωρίς - 

μέχρι σήμερα - να έχει κατορθώσει να εναρμονίσει τις εθνικές μεταναστευτικές 

πολιτικές σε καίρια ζητήματα. Κύρια διαπίστωση είναι ότι ο βασικός άξονας της 

πολιτικής της είναι η εκτίμηση των αναγκών των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας. 

Επίσης, ότι σε πολλές φάσεις, η ΕΕ προσπάθησε να αντιμετωπίσει με αστυνομικά και 

κατασταλτικά μέτρα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που ανακύπτουν απ’ το 

μεταναστευτιό φαινόμενο. Αυτό σήμερα φαίνεται να αλλάζει, καθώς πληθαίνουν οι 

φωνές που ζητούν επί ίσοις όροις με τους γηγενείς κοινωνικοοικονομική 

ενσωμάτωση των μεταναστών στις χώρες υποδοχής, καθότι μια τέτοια προσπάθεια θα 

αποβεί ευεργετική και για τις εθνικές οικονομίες και για τους ίδιους τους μετανάστες. 

Διαπιστώνουμε επίσης, ότι ορθά η ΕΕ συνδυάζει στοιχεία πολλών εκ των παραπάνω 

θεωριών για την κατανόηση του μεταναστευτικού φαινομένου και την άσκηση 

πολιτικής, αν και υποσκελίζει τις θεωρήσεις που αποδίδουν τη διεθνή μετανάστευση 

στην ανισομερή ανά τον κόσμο οικονομική ανάπτυξη. Ακόμη και οι σχέσεις 

εταιρικότητας που προτίθεται να αναπτύξει η ΕΕ με τρίτες χώρες και βάσει 

εξαγγελιών της συμπεριλαμβάνουν και τη συνεχή οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη των τρίτων χωρών, μέχρι σήμερα, οι σχέσεις αυτές έχουν περιοριστεί σε 

αστυνομικής και δικαστικής φύσεως συνεργασία.

Συνάγουμε, λοιπόν, ότι η μεταναστευτική εμπειρία που οφείλεται σε οικονομικά 

αίτια βρίθει ιστορικών παραδειγμάτων μα και εμπειρικών ερευνών που καταξιώνουν 

αλλά και αποδυναμώνουν ποικίλες πτυχές των θεωριών που αναλύσαμε. Συνεπώς τα 

"δυνατά" σημεία κάθε θεωρίας συνθέτουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του 

μεταναστευτικού φαινομένου και δύνανται να συμβάλλουν στην καλύτερη 

κατανόηση του, κυρίως απ' αυτούς που ασκούν μεταναστευτική πολιτική, χωρίς
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βέβαια να καταφεύγουμε, με τη θέση αυτή, σε βολικούς μέσους όρους των θεωριών ή 

σε απλουστευτικούς συγκερασμούς.

Εκείνο που αξίζει να τονισθεί είναι ότι, όταν μιλάμε για μετανάστευση μιλάμε κατ' 

ουσίαν για τον Άνθρωπο και άρα στην υπηρεσία αυτού οφείλουν να τίθενται οι 

θεωρίες μετανάστευσης, τη στιγμή μάλιστα που, αφενός, ένα σημαντικό μέρος της 

μετανάστευσης δε γίνεται εκούσια και σε αναγκαστική μετανάστευση εξωθούνται 

πολίτες των κατώτερων οικονομικοκοινωνικών στρωμάτων που προέρχονται από 

φτωχές και υπανάπτυκτες χώρες αποστολής, αφετέρου οι οικονομικές αλλά και 

άλλου είδους ανισότητες στον πλανήτη διευρύνονται.
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