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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μετανάστευση δεν αποτελεί φαινόμενο των τελευταίων χρόνων. Εδώ και εκατοντάδες 

χρόνια οι άνθρωποι μετακινούνται από χώρα σε χώρα προκειμένου να εργαστούν σε 

οικονομίες που προσφέρουν καλύτερες συνθήκες από αυτές των πατρίδων τους.

Στα τωρινά χρόνια η αύξηση της μεταναστευτικής κίνησης αποτελεί μία από τις πλέον 

ορατές όψεις της παγκοσμιοποίησης.

Η παγκόσμια βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το ζήτημα των επιπτώσεων της 

μετανάστευσης στη χώρα υποδοχής σε κοινωνικό, πολιτιστικό και φυσικά οικονομικό 

επίπεδο.

Αρχικά στις μελέτες περισσότερη προσοχή είχε δοθεί στην πιθανή αρνητική επίπτωση 

των μεταναστών στην αγορά εργασίας των εγχωρίων υποστηρίζοντας ότι ανταγωνίζονται 

τους εγχώριους, τους υποκαθιστούν και μειώνουν τους μισθούς τους.

Οι τελευταίες έρευνες δίνουν προσοχή και στα δυνητικά οφέλη της οικονομίας 

υποδοχής που προκύπτουν λόγω της συμπληρωματικότητας των μεταναστών με τους 

εγχώριους παραγωγικούς συντελεστές και αυξάνουν την ευημερία.

Σε κάθε περίπτωση το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν μπορούν να υπάρξουν μονόπλευρα 

αποτελέσματα και σίγουρες απαντήσεις καθώς τις επιπτώσεις της μετανάστευσης τις 

επηρεάζουν πλήθος παραγόντων.

Η συζήτηση επικεντρωνόταν πάντα γύρω από τρία θεμελιώδη ερωτήματα. Πρώτον, πως 

οι μετανάστες λειτουργούν στην οικονομία της χοόρας υποδοχής; Δεύτερον, ποια η επίπτωση 

των μεταναστών στις ευκαιρίες απασχόλησης και στο επίπεδο του μισθού των εγχώριων 

εργαζομένων; Τέλος, ποιά πολιτική μετανάστευσης ωφελεί περισσότερο την χώρα υποδοχής;

Οι δυσκολίες είναι εμφανείς τόσο σε ερευνητικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο, 

οφείλονται στην πολυπλοκότητα του φαινομένου γιαυτό και οι ερευνητές είναι πάντα 

επιφυλακτικοί για τα συμπεράσματά τους.

Το σημαντικότερο ίσως δίδαγμα που συνάγεται από το πλήθος των εμπειρικών ερευνών 

είναι ότι οι οικονομικές συνέπειες της μετανάστευσης μοιραία θα διαφέρουν ανάλογα με την 

εποχή και ανάλογα με την περιοχή και μπορεί να είναι είτε επωφελείς είτε επιζήμιες (Borjas 

1994).
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Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής ματαναστών μαζί με τις 

υπόλοιπες Νοτιοευρωπαικές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία), μια πολύ σημαντική 

μεταβολή για μια κατ’εξοχήν χώρα αποστολής μεταναστών. Αναλογικά με τον πληθυσμό της 

η Ελλάδα είναι η χώρα που επηρεάστηκε περισσότερο από τις τέσσερις. Πολύ λίγες χώρες 

στην ιστορία τους έχουν επηρεαστεί από τέτοια ποικιλία μεταναστευτικών φαινομένων 

(μετανάστευση από την Ελλάδα, παλλινόστηση, μετανάστευση προς την Ελλάδα).

Ιδιαίτερα στη δεκαετία του ’90 παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη εισροή μεταναστών, κυρίως 

παρανόμων, που προκάλεσε μια μεγάλη αύξηση της προσφοράς στην ελληνική αγορά 

εργασίας. Στο ίδιο διάστημα υπάρχει σταθερά υψηλή ανεργία και στασιμότητα της 

οικονομίας (τουλάχιστον μέχρι το 1996).

Η απάντηση στα ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις αυτής της εισροής προσλαμβάνει 

επιτακτικό χαρακτήρα για την Ελλάδα. Ιδιαίτερα το ερώτημα για το αν οι μετανάστες 

«κλέβουν» τις θέσεις των Ελλήνων προσλαμβάνει πιεστικότερη διάσταση καθώς απασχολεί 

τόσο την κοινή γνώμη όσο και τους ερευνητές.

Προσπαθώντας να προσεγγίσουμε το δύσκολο αυτό θέμα θα δούμε στο πρώτο μέρος της 

εργασίας μια σύντομη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 

εμπειρικό επίπεδο με σκοπό να κατανοήσουμε ποιες είναι οι μεταβλητές και οι συνθήκες 

εκείνες που καθορίζουν τις συνέπειες της μετανάστευσης στη χώρα υποδοχής.

Στο δεύτερο μέρος θα δούμε τη διαδικασία μετατροπής της Ελλάδας σε χώρα υποδοχής 

μεταναστών καθώς και τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των μεταναστών που βρίσκονται 

στην Ελλάδα.

Τέλος, στο τρίτο μέρος θα κάνουμε μια ανασκόπηση στα ευρήματα των ερευνών που 

έχουν γίνει για το θέμα στην Ελλάδα και τα συμπεράσματα που συνάγονται από αυτές.
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Κεφάλαιο 1: θεωρητικές Προσεγγίσεις στη Διεθνή Βιβλιογραφία

Η συζήτηση έχει μακρά ιστορία στη διεθνή βιβλιογραφία και οι περισσότερες έρευνες 

επικεντρώθηκαν στις Ηνωμένες Ποιτείες της Αμερικής όπου το μεταναστευτικό φαινόμενο 

είχε πάντα μεγάλη έκταση. Τα ευρήματα πολλά και αντικρουόμενα.

Σε μια συνάντηση της Επιτροπής Μετανάστευσης των ΗΠΑ το 1911 η απάντηση ήταν ότι 

οι μετανάστες ήταν υπεύθυνοι σε μεγάλο βαθμό για τις κακές συνθήκες εργασίας των 

εγχώριων εργατών. Υπήρξαν και αντίθετες απόψεις. Ο W.S Bernard (1953) υποστήριξε ότι η 

επιτροπή δεν έλαβε υπ’ όψιν της ότι οι ευκαιρίες απασχόλησης δεν είναι σταθερές σε μια 

χώρα και διευρύνονται με την αύξηση του πληθυσμού. Οι μετανάστες σαν καταναλωτές 

διευρύνουν την αγορά, ενθαρρύνουν τις επενδύσεις, συμβάλλουν σημαντικά στην 

τεχνολογική πρόοδο και στην επιχειρησιακή δραστηριότητα. Αυτή η γνώμη αν και έχει βάση 

δεν φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Ισως να ίσχυε 

παλαίοτερα στις αρχές του αιώνα όταν μπορεί να υπήρχαν οικονομίες κλίμακας οι οποίες 

όμως δεν παρατηρούνται στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα.

Στην παλαιότερη βιβλιογραφία οι απόψεις ήταν ακραίες και πολωμένες. Από τη μία 

υπήρχαν οι συγγραφείς που συντάσσονταν με την «υπόθεση της αντικατάστασης» : οι 

(παράνομοι) μετανάστες μειώνουν τους εγχώριους μισθούς και αυξάνουν την ανεργία καθώς 

καταλαμβάνουν θέσεις που σε άλλη περίπτωση θα τις καταλάμβαναν εγχώριοι.

Από την άλλη υπήρχαν οι συγγραφείς που υποστήριζαν την «υπόθεση του διαχωρισμού»

: οι μετανάστες δεν καταλαμβάνουν θέσεις σε βάρος των εγχωρίων και συνεχίζοντας την 

υπόθεση υποστηρίζουν ότι κάνουν δουλειές βαριές, κακοπληρωμένες, με πολύ άσχημες 

συνθήκες. Δουλειές που οι εγχώριοι δεν επιθυμούν να κάνουν. Συνεπώς οι αγορές εργασίας 

εγχωρίων και μεταναστών είναι διαχωρισμένες χωρίς σημαντικές αλληλεπιδράσεις.

Στις σύγχρονες έρευνες οι διαφορές των απόψεων δεν είναι τόσο έντονες. Συνοψίζοντας 

τα συμπεράσματα τους μπορούμε να πούμε ότι οι επιπτώσεις της μετανάστευσης στην 

απασχόληση και στους μισθούς των εγχωρίων είναι μικρές και περιορίζονται στις 

κατηγορίες εργαζομένων που ανταγωνίζονται οι μετανάστες δηλαδή, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, τους ανειδίκευτους και τους χαμηλόμισθους.



Θα παρουσιάσουμε πρώτα τα θεωρητικά υποδείγματα που διαχωρίζονται σε αυτά που 

θεωρούν οι επιπτώσεις της μετανάστευσης εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

οικονομίας υποδοχής, και σε αυτές που υποστηρίζουν ότι οι επιπτώσεις εξαρτώνται από τη 

συμπληρωματικότητα ή την υποκατάσταση των παραγωγικών συντελεστών.

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα εμπειρικά ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Τα περισσότερα υποδείγματα βασίζονται στο μοντέλο που κατεσκεύασε ο Johnson 

(1980) για να υπολογίσει την επίπτωση κάθε επιπρόσθετου μετανάστη στην απασχόληση, 

στο εισόδημα και στην κατανομή του πλούτου των εγχώριων εργαζομένων. Στο μοντέλο δεν 

διαχωρίζει την παράνομη από τη νόμιμη μετανάστευση και δίνει μια θεωρητική ανάλυση 

του θέματος.

Η βασική ιδέα του Johnson είναι ότι η μετανάστευση αποτελεί μια μετατόπιση της 

καμπύλης προσφοράς εργασίας και το τελικό αποτέλεσμα της μετατόπισης εξαρτάται από 

τις ελαστικότητες προσφοράς και ζήτησης εργασίας στο σημείο ισορροπίας.

Εκτίμησε ότι στη βραχυχρόνια περίοδο οι μισθοί είναι σταθεροί και δεν θα 

επηρεαστούν από τη μετανάστευση η οποία θα έχει επιπτώσεις μόνο στην απασχόληση.

Συγκεκριμένα αν υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση εργασίας στην αγορά εργασίας οι 

μετανάστες μειώνουν τα κενά και αυξάνουν την συνολική απασχόληση σε μια βάση ένας 

προς ένας.

Αν υπάρχει υπερβάλλουσα προσφορά εργασίας ο κάθε μετανάστης που βρίσκει δουλειά 

την αφαιρεί από έναν εγχώριο ο οποίος θα την είχε καταλάβει χωρίς μετανάστευση, οπότε 

υπάρχει πλήρης υποκατάσταση.

Αν υπάρχει μια σχετική ισορροπία προσφοράς και ζήτησης εργασίας τα αποτελέσματα 

θα βρίσκονται σε μια ενδιάμεση κατάσταση που θα εξαρτάται κάθε φορά από τα σχετικά 

μεγέθη τους.

Στην μακροχρόνια περίοδο τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά αφού οι μισθοί 

θα μπορούν να μεταβληθούν.

Η πρώτη περίπτωση (Διάγραμμα 1) είναι η πιο ενδιαφέρουσα και πρακτικά 

περιλαμβάνει τις άλλες δύο. Η ισορροπία προ μετανάστευσης είναι στο σημείο Α με μισθό
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W1 και απασχόληση εγχώριων εργατών L1. Η εισροή μεταναστών θα μετακινήσει την 

καμπύλη προσφοράς εργασίας στη θέση S2 και η ισορροπία θα είναι πια στο σημείο Β. 

Όπως βλέπουμε η μετανάστευση μειώνει το μισθό W2 αυξάνει τη συνολική απασχόληση L2 

αλλά μειώνει την απασχόληση των εγχώριων εργατών σε L3. Παρ’όλα αυτά οι εγχώριοι 

αυτοί δεν θεωρούνται άνεργοι αφού εθελοντικά αφήνουν την αγορά εργασίας καθώς δεν 

είναι διατεθειμένοι να εργαστούν στον χαμηλότερο μισθό όπως φαίνεται από τη συνάρτηση 

προσφοράς της εργασίας τους.

Αν τώρα η καμπύλη προσφοράς εργασίας είναι τελείως ανελαστική (Διάγραμμα 2) το 

αποτέλεσμα της μετανάστευσης θα αλλάξει σημαντικά. Η νέα καμπύλη προσφοράς εργασίας 

μετατοπίζεται από τη θέση S1 στη θέση S1+M. Το αποτέλεσμα θα είναι η μείωση του μισθού 

και αύξηση της απασχόλησης κατά το μέγεθος της μετανάστευσης. Η απασχόληση των 

εγχώριών δεν επηρεάζεται αλλά ο μισθός τους μειώνεται.

Η περίπτωση της τελείως ελαστικής καμπύλης προσφοράς εργασίας μπορεί να υπάρχει 

σε μια αγορά εργασίας λόγω θεσμικών περιριοσμών όπως για παράδειγμα η ύπαρξη 

ελάχιστων μισθών (Διάγραμμα 3). Η καμπύλη προσφοράς είναι παράλληλη προς τον άξονα 

των ποσοτήτων μέχρι του σημείου πλήρους απασχόλησης και στη συνέχεια κάθετη. Στην 

περίπτωση αυτή θα υπάρχει ανεργία ΑΓ. Με την εισροή μεταναστών η καμπύλη 

μετατοπίζεται από τη θέση S1 στη θέση S1+M. Το μέγεθος της απασχόλησης και το ύψος του 

μισθού παραμένουν σταθερά αλλά η ανεργία αυξάνεται σε ΑΔ. Εφόσον δεν υπάρχουν 

προτιμήσεις των εργοδοτών για πρόσληψη εγχώριων ή μεταναστών, όσοι μετανάστες 

απασχοληθούν θα πάρουν τις θέσεις εργασίας των εγχωρίων οπότε θα υπάρχει πλήρης 

υποκατάσταση.

Όμως στην ανάλυση δεν έχει ληφθεί υπόψη η πλευρά της ζήτησης. Η παρουσία των 

μεταναστιόν αυξάνει την συνολική κατανάλωση και κατα συνέπεια τη ζήτηση εργασίας σε 

κάποιους κλάδους. Επίσης εφ’όσον ο μισθός μειώνεται θα αυξηθούν τα κέρδη και πιθανώς 

οι επενδύσεις.

Συνεπώς οι αρνητικές συνέπειες επί των μισθών και της απασχόλησης μπορεί να 

αντισταθμιστούν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό.

Στην πρώτη περίπτωση που είδαμε η μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης για παράδειγμα 

μπορεί να προκαλέσει διάφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με το μέγεθος της μετατόπισης 

αυτής. Αν η μετανάστευση προκαλέσει μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης εργασίας ισόποση 

με τη μετατόπιση της προσφοράς τότε το επίπεδο μισθών και απασχόλησης των εγχωρίων
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παραμένουν σταθερά. Αν η μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης είναι μικρότερη από αυτήν 

της προσφοράς, θα αντισταθμιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο μισθό και στην 

απασχόληση των εγχωρίων.

Στη δεύτερη περίπτωση, της ανελαστικής προσφοράς, η μετατόπιση της ζήτησης μπορεί 

να αφήσει το μισθό και το επίπεδο ανεργίας σταθερά .

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι τα αποτελέματα της μετανάστευσης επί της 

απασχόλησης του εγχώριου εργατικού δυναμικού και του επιπέδου των μισθών εξαρτώνται 

από τις ελαστικότητες προσφοράς και ζήτησης εργασίας και από την πιθανή μετατόπιση της 

καμπύλης ζήτησης εργασίας.

Οι Friedberg και Hunt κατασκεύασαν ένα μοντέλο που επίσης διαχωρίζει τις επιπτώσεις 

ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της οικονομίας υποδοχής και έχει αρκετά ρεαλιστικά 

χαρακτηριστικά γιατί στο μοντέλο αυτό οι οικονομίες είναι ανοιχτές και υπάρχει εμπόριο 

και μετακίνηση παραγωγικών συντελεστών. Οι χώρες έχουν πολύ διαφορετικά αποθέματα 

παραγωγικών συντελεστών και η εξ ισορρόπηση των τιμών των συντελεστών μπορεί να μην 

συμβαίνει ακόμα και με την ύπαρξη ελεύθερου εμπορίου : οι χώρες τότε αντί να παράγουν 

όλα τα αγαθά θα εξειδικεύονται στην παραγωγή κάποιων αγαθών. Έτσι οι χώρες με μεγάλο 

εργατικό δυναμικό θα παράγουν προωντα εντάσεως εργασίας σε αντίθεση με τις χώρες με 

μεγάλο απόθεμα κεφαλαίου. Οι συνεπακόλουθες διαφορές του μισθού ανάμεσα στις χώρες 

μπορούν τότε να δημιουργήσουν μετανάστευση. Σε αυτήν την περίπτωση η επίπτωση της 

εισροής εργατών θα εξαρτάται από το μέγεθος της : Μια αρκετά μεγάλη εισροή θα σπρώξει τη 

χώρα να μετακινηθεί σε αγαθά εντάσεως εργασίας πράγμα το οποίο θα μειώσει τους μισθούς 

(και θα αυξήσει την απόδοση του κεφαλαίου). Από την άλλη μεριά, μια μικρή εισροή 

μεταναστών δεν θα επηρεάσει τους μισθούς καθώς η χώρα θα αυξήσει την παραγωγή των 

αγαθών εντάσεως εργασίας και θα πουλήσει περισσότερα από αυτά τα αγαθά στην 

παγκόσμια αγορά και έτσι η εξισσορόπηση των τιμών των συντελεστών θα επιτευχθεί μέσω 

του εμπορίου.

Αν η χώρα υποδοχής είναι μεγάλη η αύξηση στο προϊόν των αγαθών εντάσεως εργασίας 

που υποκινείται από την μετανάστευση θα μειώσει την τιμή των αγαθών αυτών. Αυτό μπορεί 

να μειώσει τους μισθούς (ακόμη και αν η χώρα είναι μικρή).
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Πολλές έρευνες εξέτασαν τις επιπτώσεις της μετανάστευσης σε σχέση με τη 

συμπληρωματικότητα και την υποκατάσταση των μεταναστοάν με τους εγχώριους 

παραγωγικούς συντελεστές.

Οι επιπτώσεις και πάλι θα διαχωριστούν σε βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες αφού ol 

δεύτερες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τις πρώτες. Στη βραχυχρόνια περίοδο όπου 

φυσικό κεφάλαιο είναι σταθερό, ο χρόνος είναι ανεπαρκής για να μπορέσουν οι μετανάστες 

να συσσωρεύσουν επιπρόσθετο ανθρώπινο κεφάλαιο. Στη μακροχρόνια περίοδο όμως η 

μετανάστευση μπορεί να να προκαλέσει γενική συσσώρευση κεφαλαίου και μετατοπίσεις του 

κεφαλαίου από τομέα σε τομέα και οι ίδιοι οι μετανάστες μπορεί να επενδύσουν σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο αποκτώντας εκπαίδευση και προσόντα που ζητά η χώρα υποδοχής. 

Έτσι οι κατηγορίες των εγχωρίων που ανταγωνίζονται οι μετανάστες στην αρχή μπορεί να 

διαφέρουν πολύ από αυτές που τελικά ανταγωνίζονται.

Οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις θα είναι η αύξηση των σχετικών αμοιβών των 

συντελεστών της παραγωγής που είναι συμπληρωματικοί με τη μετανάστευση και μείωση 

αυτών που είναι υποκατάστατοι. Έτσι, για παράδειγμα, αν η εργασία των μεταναστών είναι 

υποκατάστατη με την εγχώρια οι αποδοχές του κεφαλαίου θα αυξηθούν τη στιγμή που οι 

αποδοχές της εγχώριας εργασίας θα μειωθούν.

Στα πρώτα μοντέλα υπήρχαν δύο παράγοντες : ομογενής εργασία και κεφάλαιο όπου 

αναγκαστικά η εργασία των μεταναστών είναι τέλειο υποκατάστατο της εγχώριας και επίσης 

η εργασία και το κεφάλαιο υποκατάστατα, πράγμα που προκαλούσε πολλά προβλήματα. Στη 

συνέχεια η εργασία χωρίστηκε σε δύο τομείς, ειδικευμένη και ανειδίκευτη, έτσι ώστε η 

υποκατάσταση να έχει ενδιαφέρον.

Ο Chiswick (1982) χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο μοντέλο υποστηρίζει ότι η μετανάστευση 

κάθε τύπου θα αυξήσει το συνολικό εισόδημα αλλά θα μειώσει το μισθό των εγχωρίων που 

έχουν τον ίδιο τύπο εργασίας με τους μετανάστες και θα αυξήσει την απόδοση του κεφαλαίου 

και το μισθό της εργασίας του άλλου τύπου.

Οι Friedberg και Hunt έβαλαν και την υπόθεση της κλειστής οικονομίας. Οι μετανάστες 

θα μειώσουν την τιμή των συντελεστών που είναι τέλεια υποκατάστατα αλλά υποστήριξαν 

ότι θα έχουν διφορούμενη επίπτωση στην τιμή των συντελεστών που είναι ατελή 

υποκατάστατα ενώ θα αυξήσουν την τιμή των συντελεστών που είναι συμπληρωματικοί. Για 

παράδειγμα, σε μια οικονομία που χρησιμοποεί τρεις συντελεστές (κεφάλαιο, ειδικευμένη 

εργασία, ανειδίκευτη εργασία) και όπου οι πρώτοι δύο είναι συμπληρωματικοί και ο τρίτος
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αποτελεί υποκατάστατο για τους δύο πρώτους, τότε :

Αν έχουμε είσοδο ανειδίκευτων μεταναστιόν, τότε θα μειωθεί η αμοιβή της ανειδίκευτης 

εργασίας ενώ θα είναι ασαφείς οι επιπτώσεις στην απόδοση κεφαλαίου και στους μισθούς 

των ειδικευμένων. Η μείωση της αμοιβής των ανειδίκευτων θα αποτελέσει κίνητρο στους 

εργοδότες να υποκαστήσουν με ανειδίκευτη εργασία τόσο το κεφάλαιο όσο και την 

ειδικευμένη εργασία. Όμως καθώς η αυξημένη προσφορά ανειδίκευτης εργασίας σημαίνει ότι 

το επίπεδο παραγωγής θα είναι τώρα υψηλότερο, αυτή η επίπτωση κλίμακας (μεγέθους) θα 

υποκινήσει τους εργοδότες να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερη ποσότητα από όλους τους 

συντελεστές της παραγωγής. Το ανάλογο θα συμβεί και αν οι μετανάστες είναι ειδικευμένοι. 

Θα μειωθεί ο ειδικευμένος μισθός προκαλώντας διφορούμενη επίπτωση στον ανειδίκευτο 

μισθό. Η πτώση στον μισθό της ειδικευμένης εργασίας και η αύξηση στην απασχόλησή της θα 

προκαλέσει αυξημένη ζήτηση για τον συμπληρωματικό συντελεστή, το κεφάλαιο και έτσι 

αύξηση στην απόδοση του κεφαλαίου.

Αν το κεφάλαιο κινείται ανάμεσα στους διάφορους τομείς η επίπτωση της 

μετανάστευσης θα είναι πιο ομοιόμορφα κατανεμημένη ανάμεσα στις διάφορες ειδικότητες 

γιατί καθώς επιπρόσθετοι εργάτες εισχωρούν στη ανειδίκευτη εργασία η απόδοση του 

κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στον τομέα αυτόν θα αυξηθεί, παρακινώντας την εισαγωγή 

περισσότερου κεφάλαιου, οπότε θα μειωθεί ο βαθμός που η μετανάστευση επιδρά αρνητικά 

στους μισθούς. Την ίδια στιγμή το κινητικό κεφάλαιο αφήνει την ειδικευμένη εργασία και οι 

μισθοί αυτού του τομέα μπορεί να μειωθούν.

Επιπλέον, οι χαμηλότεροι μισθοί στην ανειδίκευτη εργασία μπορεί να μειώσουν την 

σχετική τιμή του προϊόντος αυτού του τομέα προκαλώντας μετακινήση της καμπύλης 

ζήτησης της εργασίας και έτσι μείωση στην απώλειας στους μισθούς αυτού του συντελεστή. 

Πάντως επειδή ο μισθός της ανειδίκευτης εργασίας θα μειωθεί με τη μετανάστευση θα 

υπάρχει κίνητρο για αντικατάσταση εργασίας με κεφάλαιο, πράγμα που θα μπορούσε να 

απελευθερώσει κεφάλαιο προς την (παρά να το τραβήξει από την) ειδικευμένη εργασία, οπότε 

η επίπτωση της μετανάστευσης στην ειδικευμένη μπορεί να είναι διφορούμενη εξαρτώμενη 

από την ελαστικότητα της υποκατάστασης μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο όμως μπορεί να είναι και παγκοσμίως κινητικό οπότε η μετανάστευση 

μπορεί να φέρει και ξένο κεφάλαιο που θα αντιστρέφει τις απώλειες στους μισθούς και στην 

απασχόληση της εργασίας. Επιπλέον, αν οι μετανάστες φέρουν λιγότερο κεφάλαιο μαζί τους
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από το μέσο που κατέχει ένα μέλος του εγχώριου πληθυσμού, ο συνολικός λόγος κεφαλαίου 

- εργασίας θα μειωθεί και οι μισθοί θα μειωθούν σε σχέση με. την απόδοση του κεφαλαίου. Η 

αύξηση στην απόδοση του κεφαλαίου θα οδηγήσει σε εγχώρια επένδυση οπότε και σε αύξηση 

μισθών των εγχωρίων. Επίσης θα αυξηθεί το συνολικό προιον και ο πλούτος του συνολικού 

πληθυσμού. Οσο μεγαλύτερη η αύξηση στο απόθεμα του κεφαλαίου, τόσο μικρότερη η 

συνολική μείιυση στους μισθούς σε σχέση με την απόδοση του κεφαλαίου.

Αν το συνολικό προιον διευρυνθεί, αυτό μπορεί να φέρει και ευημερία σε ολόκληρο 

τον πληθυσμό.

Η αύξηση της διαφοράς των μισθών μεταξύ των ειδικευμένων και των ανειδίκευτων που 

προκαλεί η μετανάστευση θα φέρει κι άλλες διευθετήσεις. Κάποιοι εγχώριοι που είναι στο 

όριο να επενδύσουν ή όχι σε περισσότερο ανθρώπινο κεφάλαιο τώρα υπάρχουν περισσότερες 

πιθανότητες να το κάνουν. Οσο αυτό συμβαίνει οι μισθοί των ανειδίκευτων θα αυξηθούν σε 

σχέση με τους ειδικευμένους. Με το χρόνο οι μετανάστες θα διευθετήσουν επίσης τα 

προσόντα τους. Κατά συνέπεια οι αρχικές επιπτώσεις μπορεί να διαφέρουν από τις τελικές. 

Για παράδειγμα αν οι μετανάστες είναι ανειδίκευτοι όταν έρχονται η επίπτωσή τους θα είναι 

να διευρύνουν τη διαφορά των μισθών μεταξύ ειδικευμένων και ανειδίκευτων εγχώριων. 

Καθώς οι μετανάστες γίνονται πιο ειδικευμένοι οι αποδοχές τους θα αυξηθούν και οι 

αποδοχές των ανειδίκευτων εγχώριων θα αυξηθούν επίσης.

Οι μεταβολές στους μισθούς των εγχωρίων θα συνοδευτεί από μεταβολές στην εγχώρια 

απασχόληση και στις ώρες εργασίας.Στο παράδειγμα της ανειδίκευτης εργασίας σε μια 

κλειστή οικονομία παρ’όλο που η συνολική απασχόληση των ανειδίκευτων 

(περιλαμβανομένων και των μεταναστών) θα αυξηθεί, η πτώση του ανειδίκευτου μισθού θα 

προκαλέσει κάποιους εγχώριους να αφήσουν το εργατικό δυναμικό ή να μειώσουν τις ώρες 

απασχόλησης και η απασχόληση των εγχώριων θα πέσει. Αντίστοιχα, η απασχόληση αυτών 

που οι μισθοί θα αυξηθούν θα αυξηθεί.

Αυτά τα μοντέλα δεν προβλέπουν απευθείας την ανεργία που θα προκληθεί από την 

μετανάστευση, προβλέπουν όμως τις μετακινήσεις μεταξύ παραγωγικών συντελεστών 

διαφορετικής έντασης και στο βαθμό που το ταίριασμα στις νέες θέσεις και οι μετακινήσεις 

κεφαλαίου δεν συμβαίνουν ταυτόχρονα η ανεργία θα προκληθεί στη βραχυχρόνια περίοδο 

ακόμα και για τους εγχώριους. Το πρόβλημα αναζήτησης εργασίας θα είναι βέβαια 

περισσότερο έντονο για τους μετανάστες οπού όλοι πρέπει να βρουν εργασία.
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O Borjas στην πιο πρόσφατη εργασία του (1995) για να δείξει πως οι εγχώριοι 

ακρελούνται από τη μετανάστευση χρησιμοποιεί το Μεταναστευτικό Πλεόνασμα.

Τις επιπτώσεις της μετανάστευσης στη χώρα υποδοχής τις αναλύει σε ένα απλό 

οικονομικό, ανταγωνιστικό πλαίσιο, στο οποίο όσο δεν υπάρχουν εξωτερικότητες μια 

εφαρμογή των βασικών θεωρημάτων οικονομικής ευημερίας και των αρχών του ελεύθερου 

εμπορίου υποδεικνύει ότι επιτρέποντας τους παραγωγικούς συντελεστές να μετακινούνται 

από χώρα σε χώρα αυξάνεται η συνολική ευημερία και η αποτελεσματικότητα.

Η συζήτηση δείχνει ότι οι μετανάστες ωφελούνται από τη μετανάστευση κυρίως λόγω 

της συμπληρωματικότητας μεταξύ των μεταναστών και των άλλων συντελεστών της 

παραγωγής και ότι αυτά τα ωφέλη είναι μεγαλύτερα όταν ol μετανάστες είναι επαρκώς 

«διαφορετικοί» από τους εγχώριους παραγωγικούς συντελεστές.

Σύμφωνα με το θεωρητικό του υπόδειγμα οι μετανάστες αυξάνουν το εθνικό εισόδημα 

πολύ περισσότερο από το κόστος απασχόλησης τους και αυτό είναι το μεταναστευτικό 

πλεόνασμα. Επίσης αν η καμπύλη ζήτησης για εργασία είναι τελείως ελαστική έτσι ώστε οι 

μετανάστες δεν έχουν επίπτωση στο μισθό, οι μετανάστες θα λαμβάνουν ολόκληρο το 

επιπρόσθετο προϊόν, και οι εγχώριοι δεν θα κερδίζουν τίποτα από τη μετανάστευση. Ενα 

μεταναστευτικό πλεόνασμα υπάρχει μόνο όταν η μετανάστευση προκαλεί πτώση του μισθού. 

Παρ’όλο που οι εγχώριοι παίρνουν χαμηλότερο μισθό αυτές οι αποολειες είναι μικρότερες 

από την αύξηση των κερδών των ιδιοκτητών κεφαλαίου μέσω της αύξησης της απόδοσης του 

κεφαλαίου.

Αν η αύξηση της προσφοράς εργασίας μειώνει το μισθό οι εγχώριοι σαν σύνολο 

κερδίζουν από τη μετανάστευση. Αν ο εγχώριος μισθός δεν είναι πολύ ευαίσθητος στην 

είσοδο των μεταναστών, το πλεόνασμα των μεταναστών είναι σχεδόν μηδενικό. Η 

ελαστικότητα της τιμής του συντελεστή είναι μικρή όταν η καμπύλη ζήτησης εργασίας είναι 

ελαστική. Με άλλα λόγια το πλεόνασμα είναι μικρό όταν εργασία και κεφάλαιο είναι εύκολα 

υποκατάστατα. Η ελαστικότητα της τιμής του συντελεστή είναι μεγάλη όταν η καμπύλη 

ζήτησης εργασίας είναι ανελαστική δείχνοντας ότι οι εγχώριοι έχουν πολλά να κερδίσουν 

από την μετανάστευση όταν η εργασία και το κεφάλαιο είναι πιο συμπληρωματικά. Το 

πλεόνασμα εμφανίζεται λοιπόν λόγω συμπληρωματικότητας που υπάρχει μεταξύ 

μεταναστών και ιδιοκτητών κεφαλαίου.

Παρ’όλο που το πλεόνασμα είναι μικρό η μετανάστευση έχει ουσιαστικό οικονομικό
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αντίκτυπο. Συγκεκριμένα, η μετανάστευση προκαλεί μια μεγάλη αναδιανομή πλούτου από 

την εργασία στο κεφάλαιο.

Το σχετικά μικρό μέγεθος του πλεονάσματος - ειδικά όταν συγκρίνεται με την πολύ 

μεγάλη μεταφορά πλούτου που προκαλείται από τη μετανάστευση- πιθανώς εξηγεί γιατί η 

συζήτηση γύρω από την πολιτική μετανάστευσης συνήθως επικεταρώνεται στις δυνητικές 

επιζήμιες επιπτιόσεις στην αγορά εργασίας παρά στη συνολική αύξηση στο εγχώριο εισόδημα. 

Με άλλα λόγια η συζήτηση γίνεται περισσότερο για τα ζητήματα διανομής παρά για τα κέρδη. 

Αν η συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας εξαρτάται και από τα κέρδη της μετανάστευσης αλλά 

και από την επίπτωση αναδιανομής της, τα κέρδη μπορεί να αντισταθμίζονται από την 

ουσιαστική επίπτωση ανακατανομής πλούτου που συμβαίνει ειδικά τη στιγμή που αυτή 

γίνεται από τους εργάτες στους κατόχους κεφαλαίου.
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Κεφάλαιο 2 : Εμπειρικά Ευρήματα Διεθνούς Βιβλιογραφίας

Όπως είδαμε η θεωρία δεν δίνει σαφή απάντηση για τις επιπτώσεις πσυ επιφέρει η 

μετανάστευση στην οικονομία υποδοχής καθώς αυτές εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες 

όπως οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία υποδοχής όπως και από τα 

χαρακτηριστικά των μεταναστών που εισρέουν σ’αυτήν.

Αν παρατηρήσουμε τα αποτελέσματα της αντιπροσωπευτικής βιβλιογραφίας η 

συντριπτική πλειοψηφία τους δείχνει ότι ο μέσος εγχώριος μισθός είναι ελαφρώς 

χαμηλότερος στις αγορές εργασίας που υπάρχουν μετανάστες αν και υπάρχουν κάποιες 

έρευνες που δείχνουν το ακριβώς αντίθετο. Δείχνουν επίσης ότι υπάρχει αριθμητικά ασθενής 

σχέση μεταξύ εγχώριου μισθού και μεταναστών για όλους τους τύπους εγχιόριων, μαύρων ή 

λευκών, ειδικευμένων ή ανειδίκευτων, ανδρών ή γυναικών.

Οι εμπειρικές έρευνες προσπάθησαν να εντοπίσουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των 

οικονομικών μεταναστών που σχετίζονται με συγκεκριμένες επιπτώσεις στη χώρα υποδοχής. 

Για παράδειγμα οι μετανάστες που έχουν υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και 

προσαρμόζονται γρήγορα στις απαιτήσεις της οικονομίας υποδοχής και συμβάλλουν 

σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη. Σε τέτοια περίπτωση οι εγχώριοι δεν θα πρέπει να 

ανησυχούν.

Αντίθετα αν οι μετανάστες δεν έχουν τα προσόντα που επιθυμούν οι εργοδότες και δεν 

προσαρμόζονται εύκολα τότε είναι πιθανό να εμφανιστούν φαινόμενα περιθωριοποίησης και 

μισθολογικών διαφορών. (Borjas 1994)

Σε εμπειρική έρευνα ο Chiswick (1985) ασχολήθηκε με τον αν οι μετανάστες και οι 

εγχώριοι αποτελούν τέλεια υποκατάστατα στην παραγωγή, αν όλα τα υπόλοιπα μέτρα 

δεξιοτήτων (εκπαίδευση, εμπειρία κ.λ.π.) είναι σταθερά. Έχει υποτεθεί ότι είναι λιγότερο 

από τέλεια υποκατάστατα αν οι εγχώριοι έχουν τις δεξιότητες που ζητά η χώρα ενώ οι 

μετανάστες έχουν πιο έντονα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την απόφαση για 

μετανάστευση όπως έμφυτη ικανότητα, φιλοδοξία, επιχειρηματικότητα. Τα στοιχεία 

πάρθηκαν από 5 μεγάλες χώρες υποδοχής μεταναστών (ΗΠΑ, Βρεττανία, 

Καναδά, Αυστραλία και Ισραήλ) και έδωσαν το απαραίτητα στοιχεία για την αναλογία των 

αποδοχών των μεταναστών σε σχέση με των εγχωρίων. Οι σχετικές αποδοχές των ενηλίκων
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ανδρών μεταναστών βρέθηκαν τόσο χαμηλότερες όσο υψηλότερη η προσφορά εργασίας των 

μεταναστών. Η εκτιμώμενη ελαστικότητα της υποκατάστασης μεταξύ μεταναστα'τν και 

εγχωρίων είναι υψηλή (σ=28) αλλά σημαντικά κάτω από άπειρη.

Ετσι φαίνεται ότι εργάτες που έχουν σχετικά περισσότερα από τα χαρακτηριστικά των 

μεταναστών δεν είναι τέλεια υποκατάστατα εργατών που έχουν τις δεξιότητες που επιθυμεί η 

χώρα υποδοχής. Καθιός οι μετανάστες αυξάνουν το εργατικό δυναμικό, οι σχετικές αποδοχές 

τους τείνουν να μειωθούν παρ’όλο που η μείωση είναι μικρή. Οι οικονομίες προφανώς έχουν 

επαρκώς εύκαμπτες αγορές και αναπτύσσουν θεσμικές διευθετήσεις για να μετριάσουν την 

σχετικ γ πτώση στις αποδοχές των μεταναστών καθώς η σχετική προσφορά τους αυξάνει.

Πολλές άλλες σύγχρονες μελέτες επικεντρώνονται στο να προσδιορίσουν τις δεξιότητες 

σε σχέση με τις αποδοχές των μεταναστών στην χώρα υποδοχής. Αυτές οι έρευνες βλέπουν 

την απόδοση των μεταναστών στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής σαν ένα μέτρο της 

συμβολής της μετανάστευσης στο απόθεμα δεξιοτήτων της οικονομίας και στην 

παραγωγικότητα της. Επιπλέον, οι δεξιότητες των μεταναστών θα μας βοηθήσουν να 

προσδιορίσουμε τον αντίκτυπο της μετανάστευσης στις ευκαιρίες απασχόλησης των 

εγχώριων εργατών ( και στις δαπάνες του κοινωνικού κράτους).

Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο παλινδρόμησης που περιλαμβάνει κοινωνικοοικονομικά 

χαρακτηριστικά, ηλικία, εμπειρία αλλά και το μισθό στην εργασία τους οι Chiswick και 

Carliner ανέλυσαν πως οι δεξιότητες των μεταναστών υιοθετούνται από την χώρα υποδοχής.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι όταν φτάνουν οι μετανάστες λαμβάνουν 17% 

λιγότερα από τους εγχώριους. Επειδή οι μετανάστες έχουν πιο γρήγορη εξέλιξη μισθού οι 

αποδοχές τους ξεπέρασαν αυτές των εγχωρίων μέσα σε 15 χρόνια και μετά 30 χρόνια 

έφτασαν να λαμβάνουν 11% μεγαλύτερες αποδοχές.

Για να εξηγήσουν τα αποτελέσματα αυτά χρησιμοποίησααν δύο διαφορετικά 

επιχειρήματα. Οταν φτάνουν οι μετανάστες κερδίζουν λιγότερα από τους εγχώριους γιατί 

στερούνται των δεξιοτήτων που απαιτούνται και επιβραβεύονται στην χώρα υποδοχής. 

Καθώς με τον καιρό αποκτούνται αυτά τα προσόντα το απόθεμα ανθρώπινου κεφαλαίου 

των μεταναστών αυξάνεται σε σχέση με των εγχωρίων και κατά συνέπεια αυξάνεται και ο 

μισθός τους. Αυτή η υπόθεση όμως δεν αρκεί για να εξηγήσει αυτή τη σχετική άνοδο των
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μισθών των μεταναστών. Αλλωστε γιατί οι μετανάστες να συσσωρεύουν περισσότερο 

ανθροτπινο κεφάλαιο από τους εγχώριους; Οι Chiswick και Carliner απάντησαν ότι οι 

μετανάστες είναι πιο ικανοί και πιο υποκινημένοι από τους εγχώριους και επίσης «επιλέγουν 

να εργάζονται περισσότερο και πιο σκληρά από τους εγχώριους». Η υπόθεση ενισχύεται από 

το γεγονός ότι συνήθως μεταναστεύουν οι πιο ικανοί, φιλόδοξοι, άτομα που τολμούν να 

ξεκινήσουν μια νέα ζωή σε μια ξένη χώρα κ.λ.π.

Ο Borjas (1994) αμφισβήτισε τα αισιόδοξα αποτελέσματα για την προσαρμογή των 

μεταναστών στην χώρα υποδοχής : Είπε ότι η θετική συσχέτιση του μισθού και των χρόνων 

μετανάστευσης δεν δείχνει ότι θα υπάρχει σύγκλιση μεταξύ των μισθών εγχώριων και 

μεταναστών. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τωρινή αγορά εργασίας για να 

εξετάσουμε αυτούς που ήρθαν πριν απο 30 χρόνια και να προβλέπουμε τος αποδοχές των 

πρόσφατων. Στο δικό του υποθετικό του παράδειγμα χρησιμοποίησε 3 διαφορετικά κύματα 

μεταναστών που φτάνουν με 20 χρόνια διαφορά και κατέληξε ότι δεν υπήρχε σύγκλιση 

μισθών εγχώριων και μεταναστών.

Στις ΗΠΑ τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε ένα μεγάλο άνοιγμα στην ψαλίδα των μισθών 

μεταξύ εγχώριων και μεταναστών. Αν ερμηνεύσουμε τη διαφορά στους μισθούς σαν ένα 

μέτρο των σχετικών δεξιοτήτων των μεταναστών οι πρόσφατοι έχουν λιγότερα προσόντα 

από τους προηγούμενους. Επίσης, η σχετική αύξηση του μισθού των μεταναστών είναι 

μικρότερη. Σε κάθε περίπτωση η έρευνα δείχνει ότι είναι εξαιρετικά απίθανο οι αποδοχές 

των πρόσφατων μεταναστών να φτάσουν (και πολύ περισσότερο να ξεπεράσουν) τις 

αποδοχές των εγχωρίων.

Πολλές έρευνες που ασχολήθηκαν με αυτά τα αποτελέσματα σημειώνουν ότι 

ερμηνεύοντας την τάση στους σχετικούς μισθούς των μεταναστών σαν ένα μέτρο των 

σχετικών μεταβολών στις δεξιότητές τους υποθέτουμε ότι οι περιοδικές επιπτώσεις 

επηρεάζουν το μισθό των μεταναστών και των εγχωρίων με την ίδια σχετική ποσότητα.

Στην πράξη όμως τα αποτελέσματα αμφισβητήθηκαν. Στις ιστορικές αλλαγές που έγιναν 

στους μισθούς των ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1980 δεν επηρεάστηκαν όλοι με τον ίδιο 

τρόπο.Υπήρξε μια σημαντική αύξηση στο χάσμα των μισθών των μορφωμένων και των μη 

μορφωμένων εργαζομένων και είναι απίθανο οι μεταβολές αυτές να επηρέασαν τους

14



μετανάστες και τους εγχώριους το ίδιο αφού τα στοιχεία δείχνου ότι σαφώς ευνοήθηκαν οι 

εγχώριοι.

Για να καταλάβουμε την επίπτωση της μετανάστευσης στις ευκαιρίες απασχόλησης των 

εγχωρίων οι Altonjii και Card (1991) πρότειναν ένα εμπειρικό μοντέλο όπου βλέπουν την 

αγορά εργασίας σαν μια κλειστή οικονομία όπου μια μόνο ανταγωνιστική βιομηχανία 

χρησιμοποιεί γραμμική ομογενή συνάρτηση παραγωγής για να παράγει το προϊόν. Στην 

παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιεί ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες και έχουμε 

εισροή μεταναστών στην αγορά εργασίας εξωγενώς.

Η γραμμική ομογένεια της συνάρτησης παραγωγής που χρησιμοποίησαν υποδεικνύει ότι 

δεν μεταβάλλεται ούτε ο ειδικευμένος ούτε ο ανειδίκευτος μισθός σαν αποτέλεσμα της 

μετανάστευσης. Εναλλακτικά αν το ποσοστό των ανειδίκευτων υπερβαίνει το αντίστοιχο των 

εγχωρίων η μετανάστευση αυξάνει τον μισθό των ειδικευμένων και μειιόνει των 

ανειδίκευτων.

Αυτό το θεωρητικό πείραμα δείχνει με ακρίβεια πως μπορεί να μετρηθεί η επίδραση της 

μετανάστευσης στους ευκαιρίες απασχόλησης των εγχωρίων. Αν μπορούσαμε να 

παρατηρήσουμε έναν αριθμό κλειστών αγορών εργασίας όπου οι μετανάστες εισέρχονται 

τυχαία θα μπορούσαμε να συσχετίσουμε τη μεταβολή στο μισθό των ειδικευμένων και των 

ανειδίκευτων με το ποσοστό των μεταναστών επί του συνολικού πληθυσμού. Οι 

υπολογισμένες παράμετροι θα συνοψίσουν τον αντίκτυπο της μετανάστευσης στις ευκαιρίες 

απασχόλησης των εγχώριων εργαζομένων.

Πρακτικά όλες οι εμπειρικές μελέτες στη βιβλιογραφία προσπάθησαν να αναπαράγουν 

αυτό το πείραμα βλέποντας κάθε πόλη σαν το εμπειρικό αντίγραφο μιας κλειστής αγοράς 

εργασίας στη θεωρητική ανάλυση. Η τυπική μελέτη λοιπόν παλινδομεί ένα μέτρο του 

εγχώριου μισθού με τη σχετική πυκνότητα των μεταναστών στην περιοχή.

Οι εξισώσεις που χρησιμοποιήθηκαν το μοντέλο υποδεικνύουν ότι η επίδραση της 

μετανάστευσης θα εξαρτάται επίσης από την κατανομή των προσόντων των μεταναστών σε 

σχέση με τους εγχώριους. Οι εμπειρικές μελέτες πάντως τυπικά αγνοούν τις διαφοροποιήσεις 

δεξιοτήτων που υπάρχουν και στους εγχώριους και στους μετανάστες στις μητροπολιτικές 

περιοχές και απλώς υπολογίζουν τη συσχέτιση μεταξύ ποσοστού μεταναστών και το μισθό 

των εγχωρίων.
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Παρόλο που οι περισσότερες έρευνες επικεντρώνονται στη σχέση μεταξύ εγχώριων 

αποδοχών και ποσοστού μεταναστοτν στην εγχώρια αγορά εργασίας μερικές ερευνες 

υπολογίζουν τη συσχέτιση μεταξύ μετανάστευσης και εγχώριου ποσοστού συμμετοχής στο 

εργατικό δυναμικό, τις ώρες και τα ποσοστά απασχόλησης. Και πάλι τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η μετανάστευση έχει αδύναμη επίδραση στην απασχόληση των εγχώριων 

εργαζομένων, πράγμα που επιβεβαιώνουν και μελέτες σε συγκεκριμένες αγορές εργασίας.

Στις ΗΠΑ όπως προαναφέρθηκε παρατηρήθηκαν στη δεκαετία του 1980 μειιοσεις των 

πραγματικών αποδοχών των ανειδίκευτων εργατών, αύξηση στο χάσμα των μισθών τωων 

ειδικευμένων και των ανειδίκευτων όπως και σημαντική πτώση στις δεξιότητες και στα 

προσόντα των μεταναστών.

Στην εμπειρική έρευνα τους οι Bucher και Card προσπάθησαν να εξετάσουν αν οι 

πρόσφατες μειώσεις στις πραγματικές αποδοχές των ανειδίκευτων εργατών στις ΗΠΑ είναι 

συσχετισμένες με τη μετανάστευση.

Η εμπειρική τους ανάλυση δείχνει και εδώ μεγάλες διαφορές μεταξύ πόλεων στους 

σχετικούς ρυθμούς αύξησης των μισθών των υψηλόμισθων και των χαμηλόμισθων. Αυτές οι 

διαφορές πάντως φανερώνουν μικρή ή ακόμη και καμμία σχέση με το μέγεθος των 

μεταναστευτικών κυμάτων και είναι σύμφωνες με τα προηγούμενα ευρύματα των δελαετιών 

1970-1980.

Για να μετρήσουν τις επιπτώσεις της μετανάστευσης χρησιμοποίησαν μια κλασσική 

προσέγγιση για το θέμα και αντιμετώπισαν τις διαφορετικές πόλεις σαν ξεχωριστές αγορές 

εργασίας και συνέκριναν τα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας μεταξύ πόλεων με 

μεγαλύτερη και χαμηλότερη πυκνότητα μεταναστών.

Στο μοντέλο χρησιμοποιήθηκαν οι 10 πόλεις με την υψηλότερη πυκνότητα μεταναστών 

και άλλες 14 που επιλέχθηκαν με διάφορα κριτήρια, όπως σταθερά σύνορα, σχετικά μεγάλο 

μέγεθος κ.α.

Σαν γενικός κανόνας η ποιότητα των πρόσφατων μεταναστών μετρήσιμη από τα χάσμα 

των μισθών τους σε σχέση με τους εγχώριους είναι μικρότερη σε πόλεις με πολλούς 

μετανάστες.
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Τα στοιχεία δείχνουν μεγάλη διαφορά μεταξύ πόλεων και στο επίπεδο και στη διασπορά 

των μισθών. Με ενδιαφέρον βλέπουμε ότι υπάρχει λιγότερη διαφοροποίηση μεταξύ πόλεων 

στα χαμηλά επίπεδα μισθού σε σχέση με τους μισθούς στη μέση ή στο άνω άκρο της 

κατανομής των αποδοχών.

Μισθοί στο ανω άκρο της κατανομής των αποδοχών ασθενώς συσχετίζονται αρνητικά 

με το συνολικό ποσοστό των μεταναστών. Αυτές οι μικρές μη συστηματικές συσχετίσεις είναι 

συνεπείς με τα ευρήματα της ποηγούμενης βιβλιογραφίας. Κοιτώντας τις πόλεις το 1979- 

1980 δεν υπάρχει απόδειξη για επίπτωση της μετανάστευσης στο επίπεδο των μισθών.

Σε κάθε πόλη (εκτός από μία στο μοντέλο, την Ουάσιγκτον) οι μισθοί στο άνω άκρο της 

κατανομής αποδοχών αυξανόταν πιο γρήγορά από αυτους στο κάτω άκρο Έτσι η αύξηση της 

ανισότητας των μισθών κατά τη δειάρκεια του ‘80 ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου λόγω της 

μετανάστευσης.

Η αύξηση στην ανισότητα των μισθών στα ‘80 ήταν, μεγαλύτερη σε πόλεις με σχετικά 

μεγαλύτερη εισροή μεταναστών.

Αντίθετα με τις προσδοκίες μας πάντως τα στοιχεία λένε ότι μεγαλύτερη μετανάστευση 

σχετίζεται με περισσότερο γρήγορες αυξήσεις στους υψηλούς μισθούς, παρά με κάθε σχετική 

μείωση στους χαμηλούς.

Μια εξήγηση είναι ότι το κόστος ζωής μεγάλωσε περισσότερο στις πόλεις με μεγαλύτερη 

μετανάστευση και οτι αυτές οι αυξήσεις στις τιμές οδήγησαν σε αυξήσεις μισθών για τους 

υψηλόμισθους. Για να εξετάσουν αυτήν την πιθανότητα κατασκεύασαν ένα μοντέλο με τις 

μεταβολές των μισθών και τα κόστος ζωής σε κάθε πόλη. Όπως είχαν υποθέσει η μεταβολή 

στο κόστος ζωής της πόλης συσχετίζεται θετικά με το ποσοστό των πρόσφατων μεταναστών.

Για το ίδιο θέμα μια πρόσφατη εργασία των Borjas, Freeman και Katz παρέχει έμμεσες 

υποδείξεις για την μακροχρόνια επίπτωση της μετανάστευσης. Όπως ειπώθηκε νωρίτερα στη 

δεκαετία του 80 παρατηρήθηκε μια ουσιώδης αύξηση στο χάσμα των μισθών των εργατών 

που δεν έχουν πτυχίο και των εργατών που είναι πιο μορφωμένοι. Στην ίδια δεκαετία υπήρξε 

είσοδος μεγάλου αριθμού ανειδίκευτων μεταναστών. Η εργασία καταλήγει ότι ίσως ένα 

μικρό ποσοστό της μείωσης του μισθού οφείλεται στην είσοδο ανειδίκευτων μεταναστών.
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O Borjas (1995) συνεχίζει να εξερευνά το βαθμό και τις αιτίες της πτώσης των προσόντων 

των μεταναστοον στη μεταπολεμική περίοδο στις ΗΠΑ

Πριν το 1965 η μετανάστευση γινόταν με το σύστημα προέλευσης των μεταναστών ενώ μετά 

το 1965 το σύστημα άλλαξε και οι βίζες δίνονταν σε αυτούς που είχαν συγγενείς στις ΗΠΑ. 

Η εμπειρική ανάλυση δείχνει ότι η αλλαγή της εθνικότητας των μεταναστών είναι κυρίως 

υπεύθυνη για τη μείωση των προσόντων των μεταναστών.

Τα στοιχεία της ανάλυσης του επικεντρώνονται γύρω από 3 μεταβλητές : τα χρόνια 

εκπαίδευσης, το μισθό και τον προσαρμοσμένο στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά 

μισθό.

Όσο παιρνούν τα χρόνια οι μετανάστες που έφταναν είχαν όλο και λιγότερα προσόντα, 

με αποτέλεσμα οι πρόσφατοι μετανάστες να έχουν χαμηλότερες δυνατότητες αποδοχών από 

τους προηγούμενους. Αυτό βέβαια δεν αρκεί για να εξηγήσει την πτώση των μισθών των 

μεταναστών.

Οι συγκρίσεις μεταναστών και εγχώριων δείχνουν ότι διαφοροποιώντας τα προσόντα 

των μεταναστών από αυτά των εγχωρίων τον ίδιο χρόνο συνάγουμε την επίπτωση των 

οικονομικών κύκλων και άλλων μακρο διακυμάνσεων στις εμπειρίες των μεταναστών.

Είναι απίθανο ότι οι μετανάστες και οι εγχώριοι ανταποκρίνονται το ίδιο στις κυκλικές 

μεταβολές της οικονομίας. Π.χ. οι μισθοί των μεταναστών είναι πολύ πιο ευαίσθητοι στις 

οικονομικές κρίσεις από αυτούς των εγχωρίων. Αυτή η υπόθεση θα εξηγούσε γιατί η απόδοση 

των μεταναστών στην αγορά εργασίας επιβραδύνθηκε στα 1980.

Για να εξακριβώσει αυτή την ευαισθησία των αποτελεσμάτων παρουσιάσε τις διαφορές 

μεταξύ των πρόσφατων μεταναστοον και των νεαρών εγχώριων (18-24) ανδρών. Οι δύο 

ομάδες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό «και οι δύο εισέρχονται στην αγορά εργασίας των 

ΗΠΑ». Αν οι ευκαιρίες απασχόλησης για τους νεοεισερχόμενους είναι ευαίσθητες στις 

μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες ol συγκρίσεις των μεταναστών με τις μεταβολές που 

ζουν οι εγχώριοι νέοι θα δίνουν καλύτερη εκτίμηση των μακροχρόνιων τάσεων. Εναλλακτικά 

κάποιος μπορεί να πει ότι οι πρόσφατοι μετανάστες πρέπει να συγκρίνονται με τους 

εγχώριους που είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο της εργατικής ζωής τα συμπεράσματα δεν 

επηρεάζονται.

Τα στοιχεία και πάλι επιβεβαίωσαν την πτωτική τάση στα προσόντα και στην απόδοση των 

μεταναστών στην αγορά εργασίας.
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Οι συσχετίσεις εγχώριων μισθών και ποσοστού μεταναστών σε αυτήν την εκτενή 

βιβλιογραφία δεν απαντούν στο ερώτημα αν οι εγχώριοι εργάτες επηρεάζονται αρνητικά από 

τη μετανάστευση. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους εξετάζουν συγκεκριμένες και τοπικά 

προσδιορισμένες αγορές εργασίας και έχουν αρκετά μεθοδολογικά προβλήματα. Για να 

έχουμε τις συγκρίσεις προ και μετά μετανάστευσης κάναμε την υπόθεση της κλειστής 

οικονομίας ότι δηλαδή οι αγορές εργασίας είναι κλειστά συστήματα που δέχονται την πίεση 

ενός εξωτερικού παράγοντα, της μετανάστευσης.

Όμως οι μητροπολιτικές περιοχές των ανεπτυγμένων οικονομιών (όπως και των ΗΠΑ 

από όπου προέρχονται οι περισσότερες εργασίες που είδαμε) δεν είναι κλειστά οικονομικά 

συστήματα. Εργασία, κεφάλαιο και αγαθά κινούνται ελεύθερα από περιοχή σε περιοχή και 

προσπαθούν να επιτύχουν την εξίσωση των αμοιβών των παραγωγικών συντελεστών και στη 

διαδικασία τείνουν να εξισσοροπήσουν τις τιμές των συντελεστών. Οι εγχώριοι εργαζόμενοι 

και οι επιχειρήσεις δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια να παρακολουθούν τις μετακινήσεις 

των πληθυσμών : όσο ανταποκρίνονται στην είσοδο των μεταναστών μετακομίζοντας σε 

περιοχές που προσφέρουν καλύτερες ευκαιρίες δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε συσχέτιση 

μεταξύ των μισθών των εγχωρίων και παρουσίας μεταναστών. Οι κραδασμοί της 

διαδικασίας προσαρμογής δεν περιορίζονται αυστηρά μέσα στα όρια της περιοχής που 

εξετάζεται αλλά κατά πάσα πιθανότητα διαχέονται σταδιακά σε ολόκληρη την οικονομία. 

Σαν αποτέλεσμα η σύγκριση των τοπικών αγορών εργασίας μπορεί να κρύβει την 

μακροχρόνια επίδραση της μετανάστευσης, η οποία ενδέχεται να είναι πολύ διαφορετική από 

το άθροισμα των επιμέρους τεκταινομένων στις υπό διεύρυνση τοπικές αγορές εργασίας.

Επιπλέον, οι μετανάστες δεν εγκαθίστανται τυχαία σε μια μητροπολιτική περιοχή : 

προφανώς επιλέγουν περιοχές που τους παρέχουν καλύτερες ευκαιρίες. Επίσης θα είναι 

πιθανώς πιο κινητικοί από τους εγχώριους και θα μετακινηθούν στις περιοχές εκείνε όπυ τα 

σοκ της ζήτησης (που προκαλούνται λόγω της μετανάστευσης) οδήγησαν σε μεγαλύτερους 

μισθούς, οπότε καταλήγουμε ότι η μεγαλύτερη πυκνότητα μεταναστών μπορεί να οδηγήσει σε 

μεγάλους μισθούς.ΊΕτσι οι συσχετίσεις που τυπικά εκτιμούν στη βιβλιογραφία δεν έχουν 

δομική ερμηνεία : δεν εκτιμούν τη συνάρτηση ζήτησης για εγχώριους εργάτες ούτε εκτιμούν 

την μειωμένης μορφής επίπτωση των μεταναστών στις ευκαιρίες απασχόλησης των 

εγχωρίων.
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Παρ'όλο που μεταξύ εγχώριων εργατών και επιχειρήσεων υπάρχει τις περισσότερες 

φορές σχέση προτίμησης («vote for their feet») και μειώνουν την αρνητική ή θετική επίπτωση 

της μετανάστευσης στις τοπικές αγορές εργασίας αυτό το επιχείρημα δεν είναι ικανό για να 

εξηγήσει πλήρως γιατί η μετανάστευση έχει τόσο μικρή επίπτωση στις τοπικές αγορές 

εργασίας. Οι εσωτερικές ροές εργασίας, κεφαλαίου, και αγαθών μπορούν να εξηγήσουν την 

έλλειψη συσχέτισης μεταξύ αποδοχοον εγχωρίων και παρουσίας μεταναστοον μόνο εάν οι 

αγορές προσαρμόζονται ακαριαία.

Οπως καταλήγει ο Borjas (1994) «μια ακριβοδίκαιη αξιολόγηση της βιβλιογραφίας 

οδηγεί στο συμπέρασμα οτι δεν είμαστε σε θέση ακόμη να κατανοήσουμε ακριβώς τον τρόπο 

με τον οποίο οι μετανάστες επηρεάζουν τις ευκαιρίες απασχόλησης των ντόπιων στις τοπικές 

αγορές εργασίας. Ούτε, επιπλέον, κατανοούμε τη δυναμική διαδικασία μέσα από την οποία οι 

εγχοδριοι αντιδρούν σε αυτούς τους ασύμμετρους κραδασμούς, ώστε να επανέρχεται η 

αγοαρά εργασίας σε κατάσταση ισορροπίας»
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Κεφάλαιο 3 : Πως Μετασχηματίστηκε η Ελλάδα σε Χώρα Υποδοχής Μεταναστών

Από το 1980 η Ελλάδα έγινε χώρα υποδοχής μεταναστών, μια πολύ σημαντική 

μεταβολή για μια χώρα που ήταν παραδοσιακά χώρα αποστολής μεταναστών και κυρίως τις 

3 δεκαετίες ματά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρ’όλο που η μαζική μετανάστευση 

λαμβάνεται σαν ένα φαινόμενο των τελευταίων δύο δεκαετιών η ελληνική οικονομία η 

ελληνική οικονομία είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα (από τη δεκαετία του 70) να δέχεται θετικά 

την παράνομη και φθηνή εργασία. Η μετατροπή είχε αρχίσει να συντελείται πριν να γίνει 

αντιληπτή από την κοινή και να αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση. Σε μια λίγο γνωστή 

εργασία ο Νικολινάκος έγραψε για την «εισαγωγή των Αφρικανών» σαν μια αντίδραση σε 

συγκεκριμένες ελλείψεις σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής αγοράς εργασίας που 

δημιουργήθηκαν από τη μετανάστευση των Ελλήνων προς άλλες χώρες. Οι μετανάστες 

αυτοί όπως και οι μετανάστες της δεκαετίας του ’80 ήταν κυρίως παράνομοι προερχόμενοι 

από την Ασία και την Αφρική όπως και αρκετοί από την Ανατολική Ευρώπη (Πολωνία 

κ.λ.π.). Για αυτούς η Ελλάδα ήταν ενδιάμεσος σταθμός με τελικό προορισμό τη Βόρεια 

Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Αναμφισβήτητα η πιο σημαντική μεταναστευτική κίνηση προς την Ελλάδα είναι αυτή 

της δεκαετίας του ’90 που την μετασχημάτισε καθαρά σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Οι 

εξελίξεις που οδήγησαν σ’ αυτό το μετασχηματισμό εντάσσονται στο ευρύτερο παγκόσμιο 

και περιφερειακό πλαίσιο κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών αλλαγών των 

τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Η μετατροπή της Ελλάδας σε χώρα υποδοχής μεταναστών οφείλεται στον οικονομικό 

ρόλο που παίξει στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων από τη μια και στη διαδικασία 

αναζήτησης φτηνής εργασίας ως αναπτυξιακής στρατηγικής μιας μερίδας του ελληνικού 

κεφαλαίου από την άλλη.

Με την είσοδο της στην ΕΕ η οικονομική θέση της Ελλάδας (όπως και των υπόλοιπων 

Νοτιοευρωπαικών χωρών) αναβαθμίστηκε έναντι του υπολοίπου κόσμου. Το αναπτυξιακό 

χάσμα Βόριας και Νότιας Ευρώπης δεν υφίσταται πια αφού οι χώρες του Νότου και μαζί 

τους η Ελλάδα εκσυγχρονίστηκαν και αναπτύχθηκαν ραγδαία. Η πολιτική τους ζωή 

εξομαλύνθηκε και το βιοτικό επίπεδο αυξήθηκε.
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Παράλληλα άλλαξε και η δομή της οικονομικής δραστηριότητας. Αυξήθηκε η ζήτηση 

για ευέλικτη απασχόληση στο πλαίσιο της γενικότερης ανασυγκρότησης με αποτέλεσμα να 

προσελκύει μετανάστες εργάτες ακόμη και τη στιγμή που πλήτεται από ανεργία.

Η ζήτηση για ελαστική εργασία (ελαστική στο χρόνο, στη δειάρκεια και στο πλαίσιο της 

κοινωνικής οργάνωσης) έφερε και την εμφάνιση νέων μορφών εργασίας : παράνομης, 

συμπλητωματικής, προσωρινής, οικιακής- προσωπικής, ημιαπασχόληση).

Με την ανάπτυξη που προαναφέραμε αυξήθηκε και το εκπαιδευτικό επίπεδο. Οι 

εγχώριοι εργάτες είναι πια απρόθυμοι να εργαστούν σε εργασίες με χαμηλό γόητρο ειδικά 

σε αυτές που είναι βρώμικες, επικίνδυνες και ανασφαλείς. Πολλές από αυτές τις εργασίες 

είναι εποχικές και πρέπει συχνά οι εργαζόμενοι να μετακινούνται σε διαφορετικές περιοχές. 

Περιλαμβάνουν αγροτικές εργασίες, κατασκευαστικές, εργασίες στα ξενοδοχεία και στα 

ρεστωράν, βιομηχανικές εργασίες, ψάρεμά και οικιακές υπηρεσίες. Οι νεαροί Έλληνες 

συνεχώς αυξάνουν το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και η σύγχρονη νοοτροπία τους οδηγεί να 

σκέφτονται πολύ το κοινωνικό τους επίπεδο. Έτσι δημιουργείται απροθυμία για αυτού του 

τύπου τις δουλειές που με τη σειρά της δημιουργεί «δευτερεύουσα» αγορά εργασίας.

Ταυτόχρονα υπήρξε έξαρση των χρόνιων προβλημάτων των λιγότερο ανεπτυγμένων 

χωρών. Το «ανατολικό μπλοκ» των καθεστώτων του υπαρκτού σοσοαλισμού κατέρευσε, 

υπήρξαν εθνικές και θρησκευτικές συγκρούσεις, η γεωγραφία άλλαξε. Η φτώχεια, η υψηλή 

ανεργία, η δημογραφική έκρηξη χωρών του τρίτου κόσμου οδήγησαν τους ανθρώπους στην 

αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Με πολλές από αυτές τις χώρες η Ελλάδα είχε ιστορικούς 

δεσμούς όπως για παράδειγμα οι Πόντιοι από τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες ή η Βόρια 

Ήπειρος στο Νότο της Αλβανίας. Η προθυμία των μεταναστών να εισέλθουν σε αυτές τις 

δουλειές οφείλεται στη φτώχεια των πατρίδων τους και το γεγονός ότι οι μισθοί στην 

Ελλάδα είναι 3 εώς 6 φορές μεγαλύτεροι.

Αλλος ένας λόγος που εξηγεί την έξαρση της μετανάστευσης στην Ελλάδα είναι ο 

σχετικά εύκολος τρόπος εισόδου τη στιγμή που άλλοι πιο επιθυμητοί προορισμοί (σαν τη 

Γερμανία) έγιναν δύσκολα προσβάσιμοι λόγω εθνικών πολιτικών αλλά και πολιτικών της 

Ενωμένης Ευρώπης. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στο νοτιοανατολικό άκρο της 

Ευρώπης με όρια στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, οι μεγάλες ακτογραμμές και τα νησιά 

που είναι δύσκολο να ελεγχθούν και αποτελούν μέρη προσβάσιμα με πλοίο ανοιχτά σε
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παράνομες αφίξεις.

Επιπλέον, ο ανοιχτός χαρακτήρας της Ελληνικής οικονομίας που εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τον τουρισμό το εμπόριο και τη ναυτιλία την αναγκάζει να διευκολύνει την 

είσοδο των επισκεπτών από διάφορά μέρη του κόσμου. Έτσι πολλοί μετανάστες πέρασαν 

τα σύνορα νόμιμα ως τουρίστες ή επισκέπτες και στη συνέχεια βρήκαν εργασία και 

παρέτειναν την παραμονή τους παράνομα.
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Κεφάλαιο 4 : Ο Αριθμός και τα Χαρακτηριστικά των Μεταναστών στην Ελλάδα

Για να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις των μεταναστών σε μια χώρα υποδοχής όπως η 

Ελλάδα είναι απαραίτητο να δούμε πρώτα ποσοι είναι και κυρίως ποιο είναι το ποσοστό 

τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη να εξετάσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά και τις 

δεξιότητες τους.

Οι μετανάστες στην Ελλάδα είναι κατά ένα σημαντικό ποσοστό παράνομοι και 

χαρακτηρίζονται από ετερογένεια και ποικιλότητα. Ακόμη και τώρα για αρκετούς από 

αυτούς η Ελλάδα είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός προς τον τελικό τους προορισμό που 

πιθανώς είναι κάποια από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Επίσης υπάρχει ένας 

σημαντικός αριθμός μεταναστών ελληνικής καταγωγής που ήρθαν στη χώρα μετά την 

πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και τις πολιτικές αλλαγές των ανατολικών χωρών.

Στην απογραφή του 2001 βρέθηκαν 797.000 αλλοδαποί (στην αντίστοιχη απογραφή του 

1991 ο αριθμός ήταν 166.000!) ενώ οι εκτιμήσεις λένε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ο 

αριθμός είναι 1.000.000 μια εκτίμηση που δεν μπορεί να τεκμηριωθεί. Η αναλογία τους 

αντιστοιχεί στο 4.25% του πληθυσμού και στο 10.3% του εργατικού δυναμικού.

Οι μετανάστες όπως βλέπουμε στον Πίνακα 1, έρχονται κατα την συντριπτική τους 

πλειοψηφία από την Αλβανία (65%), έπειτα από τη Βουλγαρία (6,8%) και τη Ρουμανία 

(4,6%). Γενικότερα οι μετανάστες έρχονται από τις βαλκανικές χώρες (78,2%).

Όπως συμβαίνει συνήθως οι περισσότεροι είναι άνδρες οι οποίοι αποτελούν το 74% 

του συνόλου και είναι άτομα νεαρής, παραγωγικής ηλικίας (Πίνακας 2). Οι περισσότεροι 

είναι 30-44 ετών, άτομα που μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις νέες οικονομικές και 

κοινωνικές συνθήκες της χώρα που θα τους υποδεχθεί. Σε σχέση με τη διάρθρωση των 

ηλικιών του ελληνικού πληθυσμού οι μετανάστες είναι νεαρότερης ηλικίας.

Η οικογενειακή τους κατάσταση φαίνεται στον Πίνακα 3. Οπως βλέπουμε οι μισοί περίπου 

52% είναι έγγαμοι και το 42% άγαμοι.
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Στον Πίνακα 4 βλέπουμε το εκπαιδευτικό τους επίπεδο. Οι περισσότεροι έχουν 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ποσοστό 51% ενώ υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός με 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και πολύ λίγοι αγράμματοι.*

*Τα ποσοστά δεν είναι πλήρως εξακριβωμένα αφού δεν γνωρίζουμε αν οι πληροφορίες 

είναι ακριβείς, αν το αναφερόμανο επίπεδο είναι συμπληρωμένο ή όχι και άλλωστε τα 

συστήματα εκπαίδευσης κάποιων χωρών είναι πολύ διαφορετικά από το δικό μας 

καθιστώντας δύσκολες τις συγκρίσεις στα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης.

Το κυριότερο ζήτημα που μας απασχολεί είναι βέβαια το που απασχολούνται οι 

μετανάστες. Ως επί το πλείστον εργάζονται σε υπηρεσίες και εποχικές εργασίες, στις 

κατασκευές στον τουρισμό και στη γεωργία (Πίνακας 5)

Ο Λιανός μάλιστα στην πιο πρόσφατη εργασία για το θέμα εξετάζει την απασχόληση 

των μεταναστών κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με την απασχόληση 

των Ελλήνων σύμφωνα με έναν δείκτη διείσδυσης.

Οι μεγάλες τιμές του δείκτη δείχνουν διείσδυση μεταναστών κυρίως στο επάγγελμα 

«ανειδίκευτοι χειρονάκτες» και δευτερευόντως στους «ειδικευμένους τεχνίτες» και στην 

παροχή υπηρεσιών» στους κλάδους ιδιωτικά νοικοκυριά, ξενοδοχεία- εστιατόρια, 

κατασκευές. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η εμφάνιση των μεταναστών σε επαγγέλματα που 

έχουν σχέση με τα ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακούς βοηθούς, όπου η 

αναλογία τους είναι 35 φορές μεγαλύτερη από ότι στο σύνολο της απασχόλησης (Πίνακας 

6)
Από τις τιμές του δείκτη όμως δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για το αν και 

σε ποιο βαθμό οι μετανάστες έχουν υποκαταστήσει τους Έλληνες εργαζόμενους πράγμα το 

οποίο κυρίως μας ενδιαφέρει. Η παρουσία πολλών μεταναστών π.χ. στα ιδιωτικά 

νοικοκυριά μπορεί να σημαίνει ότι έχουν εκτοπίσει τους Ελληνες όμως μπορεί να σημαίνει 

ότι οι Ελληνες δεν ενδιαφέρονται για αυτές τις εργασίες στις οποίες υπάρχει μεγάλη 

ζήτηση.
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Κεφάλαιο 5; Η Περίπτωση της Ελλάδας

Όπως προαναφέρθηκε η οικονομική μετανάστευση προς την Ελλάδα είναι φαινόμενο 

των τελευταίων χρόνων και ιδιαίτερα της δεκαετίας του ’90. Η μαζικότητα δε του 

φαινομένου υπήρξε πρωτοφανής αφού όπως είπαμε σε λιγότερο από μια δεκαετία σε μια 

χώρα 10 εκατομμυρίων ατόμων εισέρευσαν 700.000 μετανάστες.

Αν επρόκειτο για κάποιες δεκάδες χιλιάδες οι οικονομικές επιπτώσεις τους θα ήταν σαφώς 

διαφορετικές. Το οικονομικό σύστημα θα τις απορροφούσε σταδιακά και δεν θα μπορούσαν 

να επηρεάσσουν ουσιαστικά τη συνολική εικόνα της οικονομίας. Ο μεγάλος όμως αριθμός 

μεταναστών και ο μικρός χρόνος εισόδου τους επέτεινε τον αντίκτυπο στην ελληνική αγορά 

εργασίας.

Το ότι το γεγονός αυτό είναι τόσο πρόσφατο, δυσχεραίνει τη διερεύνηση των επιπτώσεων 

της μαζικής αυτής εισροής καθώς τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας είναι ελάχιστα και 

κάποιες φορές αναξιόπιστα. Ειδικά τα στοιχεία για τους μισθούς είναι σχεδόν ανύπαρκτα. 

Αν δε λάβουμε υπ’όψιν μας ότι μεγάλο μέρος των μεταναστών είναι παράνομοι, 

διαπιστώνουμε την ιδιαίτερη δυσκολία των ερευνών και την ανάγκη για προσεκτικά και 

μετριοπαθή συμπεράσματα.

Παρ’όλα αυτά είναι ενδιαφέρον να επιχειρήσουμε να εξετάσουμε την περίπτωση της 

Ελλάδας, να δούμε τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν γίνει και να τα συγκρίνουμε με 

αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας. Οι έρευνες αυτές τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό 

επίπεδο είναι λιγοστές και έχουν γίνει ελάχιστα γνωστές. Οι περισσότερες από αυτές 

ασχολούνται με την περιγραφική και κοινωνιολογική ανάλυση του θέματος.

Η άποψη που επικρατεί στην κοινή γνώμη είναι ότι οι μετανάστες αυξάνουν την ανεργία 

και μας «παίρνουν» τις δουλειές, αφού σε ανάλογη ερώτηση το 88% των Ελλήνων φάνηκε να 

το πιστεύει (Χατζηπροκοπίου, 1999)

Εφ’όσον η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από ανεργία κάποιος θα υπεθέτε ότι οι 

οικονομικοί μετανάστες θα την αυξήσουν περισσότερο και θα μειώσουν τους μισθούς τη 

στιγμή που είναι διατεθειμένοι να εργαστούν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Αυτοί που αντιτίθενται στη μετανάστευση δίνουν έμφαση στα φανερά και στα δυνητικά
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κόστη αυτής. Αν η ξένη εργασία υποκαθιστώ την αυτόχθονη (πράγμα που από τη μελέτη μας 

δεν (ραίνεται να συμβαίνει στην Ελλάδα σε σημαντικό βαθμό) μπορεί να υπάρχουν αρνητικές 

συνέπειες στο εισόδημα και στη συνολική ευημερία.

Παρ’όλα αυτά όπως είδαμε και στη διεθνή βιβλιογραφία οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι 

συνέπειες της μετανάστευσης δεν είναι πάντα οι αναμενόμενες. Εξαρτώνται από τα 

χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης αγοράς εργασίας και ποικίλλουν στο χώρο όπως και στις 

διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες και τα επίπεδα εξειδίκευσης και εκπαίδευσης.Έτσι οι 

επιπτώσεις στο εισόδημα και την απασχόληση μπορεί να είναι και θετικές.

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα καμμία έρευνα δεν έχει αποδείξει ότι η εργασία των 

μεταναστών ευθύνεται, έστω εν μέρει, για την ανεργία.

Όπως είπαμε στην οι εμπειρικές έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα είναι λιγοστές. Αν 

και τα συμπεράσματά τους φαίνεται να συμφωνούν με αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας, τα 

μεθοδολογικά τους προβλήματα είναι αρκετά. Εν τούτοις αξίζει να εξετάσουμε κριτικά αυτή 

την πρώτη προσπάθεια εμπειρικής καταγραφής του φαινομένου.

Η πιο σημαντική εμπειρική προσπάθεια είναι η εργασία των Λιανό,Σαρρή,Κατσέλη 

(1996). Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα στοιχεία που ελήφθησαν από δύο δειγματοληψίες σε 

4 νομούς της Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Κιλκίς). Στην πρώτη 

δειγματοληψία επελέγησαν τρεις 3 πόλεις από κάθε νομό και σε κάθε πόλη ελήφθησαν 

συνεντέυξεις αρμοδίων προσώπων τα οποία λόγω θέσης έπρεπε να γνωρίζουν στοιχεία για 

την παράνομη μετανάστευση. Η δεύτερη δειγματοληψία έγινε από παραγωγικές επιχειρήσεις 

οι οποίες συγκέντρωναν μεγάλο αριθμό παράνομων μεταναστών δηλαδή αγροτικές μονάδες, 

οικοδομές και βιοτεχνικά καταστήματα.

Στις περιοχές των δειγματοληψιών οι μετανάστες νόμιμοι και παράνομοι αποτελούσαν 

το 13% του συνολικού εργατικού δυναμικού, με το μεγαλύτερο ποσοστό να απασχολείται 

κυρίως σποραδικά ή μερικώς και μόνο ένα μικρό ποσοστό απασχολείται πλήρως.

Μεγαλύτερη συμμετοχή παρουσιάζουν οι παράνομοι μετανάστες στην αγροτική μισθωτή 

απασχόληση με ποσοστό 31% αλλά και στη μισθωτή μη-αγροτική ανειδίκευτη εργασία με 

ποσοστό 12,2%.
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Οι μισθοί τους είναι εώς και 40% χαμηλότεροι, όχι όμως και η παραγωγικότητά τους. Η 

μεγάλη διαφορά του μισθού ενσωματώνει το ρίσκο της απασχόλησης τους και είναι 

απαλλαγμένη από εργοδοτικές και άλλες εισφορές.

Τα ευρήματα της έρευνας υποστηρίζουν ότι μόνο εν μέρει οι μετανάστες υποκαθιστούν 

τους Έλληνες εργαζόμενους. Από τις απαντήσεις των αρμοδίων παραγόντων προέκυψε ότι 

το 13% των εργασιιόν που έκαναν προηγουμένως Έλληνες τώρα γίνονται από νόμιμους 

μετανάστες ενώ το 22% από παράνομους. Παρ’όλα αυτά οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι 

κάποιες από αυτές τις εργασίες στην πραγματικότητα δεν θα γινόταν από Έλληνες εργάτες, 

οπότε εκτιμούν ότι το ποσοστό αυτό πέφτει στο 6%.

Οι απαντήσεις των νοικοκυριών όμως διέφεραν σημαντικά με την υποκατάσταση να 

παίρνει πολύ μεγαλύτερες τιμές. Στα αγροτικά νοικοκυριά οι νόμιμοι και παράνομοι 

μετανάστες φαίνεται να έχουν υποκαταστήσει το 55% της ειδικευμένης αμειβόμενης 

εργασίας των ντόπιων και το 40% της ανειδίκευτης. Στην αγροτική πραγωγή βέβαια μεγάλο 

μέρος της απασχόλησης είναι μη αμοιβόμενα μέλη της οικογένειας και πολλοί εποχικοί και 

ανειδίκευτοι εργάτες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας συμπίπτουν με τα ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας 

που είδαμε νωρίτερα. Ακόμη μια φορά επιβεβαιώνεται στην έρευνα οτι οι οικονομικοί 

μετανάστες δεν επηρεάζουν την απασχόληση των ειδικευμένων ντόπιων εργατών ενώ 

υπάρχει σημαντική επίδραση στην ανεργία των ανειδίκευτων.

Παρόλα αυτά είναι αμφίβολο το κατα πόσο μπορούμε να δεχθούμε τα αποτελέσματα 

αυτά. Η έρευνα είναι καθαρά περιγραφική. Τα δεδομένα τους προέρχονται από εξαιρετικά 

περιορισμένη γεωγραφική περιοχή και κατα συνέπεια είναι εστιασμένα σε συγκεκριμένες 

αγορές εργασίας. Επίσης τα λεγάμενα των ερωτηθέντων δεν μπορούν να εξακριβωθούν.

Στο ίδιο θέμα ο Φακωλας (2000) χρησιμοποίησε στοιχεία από το Υπουργείο Εργασίας 

τα οποία έδειξαν ακόμα μικρότερη υποκατάσταση και μεγαλύτερη θετική επίπτωση από το 

Λιανό.
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Οσον αφορά στον αγροτικό τομέα η έρευνα των Βάιου και Χατζημιχάλη (1997) εξέτασε 

δύο περιοχές με υψηλή αγροτική παραγωγή (νομοί Πέλλας και Ημαθίας). Τα στοιχεία τους 

δείχνουν ότι ένας μεγάλος αριθμός παρανόμων αγρεργατών έρχεται στην περιοχή σε 

περιόδους αυξημένων αναγκών. Ένας πρώτος λόγος για την εποχική αυτή εισροή έιναι ότι 

η δενδροκομία (κυρίως ροδάκινά) που αναπτύχθηκε στην περιοχή είναι ιδιαίτερα 

εργατοβόρα και δεν μπορεί να ικανοποιειθεί από το εγχώριο εργατικό δυναμικό. Ο 

βασικότερος όμως λόγος είναι η αναζήτηση φθηνότερου εργατικού δυναμικού.

Είδαμε στο πρώτο μέρος ότι με την εισροή μεταναστών μετατοπίζεται προς τα δεξιά η 

καμπύλη προσφοράς εργασίας και μετά η καμπύλη ζήτησης καθώς δημιουργούνται οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την αύξησή της (αύξηση κατανάλωσης, αύξηση επενδύσεων). 

Έτσι ο μισθός διατηρείται σε κάποια ασφαλή επίπεδα βιωσιμότητας.

Για να δούμε πως λειτουργεί το μοντέλο αυτό στη χώρα μας που οι συνθήκες είναι 

διαφορετικές. Σε πολλές περιπτώσεις η ζήτηση μεταναστευτικής εργασίας, στο μεγαλύτερο 

τουλάχιστον μέρος της, δεν προκύπτει από την εκ παραλλήλου μετατόπιση των καμπύλών 

ζήτησης και προσφοράς προς τα δεξιά αλλά από τη μετατόπιση του ελαστικού τμήματος της 

καμπύλης προσφοράς (που αντανακλά την τιμή επιφύλαξης ή το μισθό εισόδου) προς τα 

κάτω.

Αυτό συμβαίνει λόγω της διάθεσης των νεοεισερχομένων να εργαστούν με χαμηλότερο 

ημερομίσθιο και να απαλλάξουν τον εργοδότη από την ασφαλιστική εισφορά. Με τον τρόπο 

αυτό δημιουργείται ξανά ενεργός ζήτηση εργασίας σε αγορές στις οποίες η ποσότητα 

ισορροπίας είχε ουσιαστικά μηδενιστεί καθώςολόκληρη ή σχεδόν ολόκληρη η καμπύλη 

ζήτησης βρισκόταν κάτω από το ελαστικό τμήμα της καμπύλης προσφοράς όπως για 

παράδειγμα οι υπηρεσίες οικιακών βοηθών και συνοδοί ηλικιωμένων ατόμων. Παλαιότερα η 

ζήτηση εργασίας των μορφών αυτών ήταν σημαντική. Μετά το επίπεδο ζωής αυξήθηκε και 

μαζί του και η τιμή επιφύλαξης οπότε η ποσότητα ισορροπίας περιορίστηκε σε χαμηλά 

επίπεδα.

Με την είσοδο των μεταναστών όμως και τη διάθεσή τους να κάνουν τις εργασίες αυτές ο 

μισθός εισόδου μειώθηκε και πάλι και έτσι αυξήθηκε η ποσότητα ισορροπίας*

*Το 2001 το ποσοστό της συνολικής απασχόλησης των Ελλήνων που αφορούσε η εργασία σε 

ιδιωτικά νοικοκυριά ήταν μόλις 1% ενώ το ποσοστό των μεταναστών ήταν 18%.
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Με ανάλογο τρόπο αυξήθηκε και η ποσότητα ισορροπίας για μισθωτή εργασία (σε 

αντιδιαστολή με την αυτοαπασχόληση) και σε αγορές εργασίας που η ζήτηση ήταν χαμηλή.

Σε αυτούς τους κλάδους η ζήτηση μειώθηκε λόγω χαμηλής παραγωγικότητας (π.χ. 

παραδοσιακού τύπου αγροτικές εκμεταλεύσεις) και λόγω σταδιακής μετατόπισης του 

ανελαστικού τμήματος της καμπύλης προσφοράς προς τα πάνω την οποία για 

τεχνολογικούς, οργανωτικούς και άλλους λόγους δεν ήταν δυνατόν να αντισταθμίσουν 

ανάλογες μεταβολές στη ζήτηση (π.χ. πολλές από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

οριακής αποδοτικότητας). (Σχήματα 4 καί 5)

Τόσο ο αγροτικός τομέας αλλά κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν 

σημαντικούς κλάδους απορρόφησης μεταναστευτικής εργασίας.

Κάποιο μέρος των μεταναστών βέβαια απορροφήθηκαν σε αγορές με υψηλή και 

αυξανόμενη ζήτηση και συγκράτησαν την πιθανή άνοδο του μισθού όπως πιθανώς στον 

κλάδο των κατασκευών (Σχήμα 6)

Η πιο σημαντική εργασία για τις συνέπειες της παράνομης μετανάστευσης είναι αυτή 

των Σαρρή - Ζωγραφάκη, η οποία προσπαθεί για πρώτη φορά να απαντήσει στο ερώτημα 

της συνολικής επίδρασης στην οικονομική ευημερία, στους μισθούς και στη διανομή του 

εισοδήματος. Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο γενικής ισορροπίας προσπαθούν να δώσουν 

μια μετρήσιμη εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων της εισροής παράνομης μετανάστευσης 

στην αγορά εργασίας και στο πραγματικό εισόδημα των διαφόρων τύπων νοικοκυριών 

χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο γενικής ισορροπίας.

Ένα μοντέλο αυτού του τύπου αποφεύγει τα προβλήματα των προηγουμένων 

εμπειρικών ερευνών δηλαδή την αποτυχία τους να μετρήσουν (λάβουν υπόψη) τις έμμεσες 

συνέπειες της μετανάστευσης που συμβαίνουν μέσω των αγορών των αγαθών και των 

συντελεστών.

Η συνολική απασχόληση αυξάνεται με την είσοδο των μεταναστών αν και η απασχόληση 

των Ελλήνων φαίνεται να μειώνεται σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. Το 1/3 των 

παρανόμων μεταναστών υποκαθιστά Έλληνα ενώ το υπόλοιπο 2/3 αυξάνει την αγορά 

εργασίας δημιουργώντας νέες θέσεις, ενώ όλοι οι κλάδοι και τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας (πλην του δημοσίου) αυξάνουν το προϊόν τους (σε ποσοστό που ποικίλλει).
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Ταυτόχρονα ο συνολικός μέσος πραγματικός μισθός φαίνεται να μειώνεται σαν 

αποτέλεσμα της παράνομης μετανάστευσης αλλά με σημαντικές διαφοροποιήσεις για τις 

διάφορες κατηγορίες εργαζομένων. Όπως αναμενόταν, σε πλήρη συμφωνία με τα 

αποτελέσματα που είχαμε στο πρώτο μέρος, οι πραγματικοί μισθοί των ανειδίκευτων 

εργατών του αγροτικού και του αστικού τομέα μειώνονται σημαντικά αφού αυτές είναι οι 

κατηγορίες που ανταγωνίζονται και υποκαθιστούν οι παράνομοι μετανάστες που 

εισέρχονται στη χώρα.

Αντίθετα, οι πραγματικοί μισθοί του ημι-αστικού και του αστικού τομέα αυξάνονται 

σημαντικά αφού οι μετανάστες λειτουργούν συμπληρωματικά μαζί τους.

Η μείωση της απασχόλησης σε ένα μοντέλο εύκαμπτων μισθών σαν αυτό που 

χρησιμοποιούν οι ερευνητές έρχεται από την πλευρά της προσφοράς εργασίας αφού η 

μείωση στους πραγματικούς μισθούς της ανειδίκευτης εργασίας οδηγεί τους Έλληνες σε 

ένα είδος «εθελοντικής ανεργίας» καθώς δεν είναι διατεθειμένοι να εργαστούν στο μισθό 

αυτό και έτσι μειώνουν την προσφορά της εργασίας τους*.

*Τα ίδια αποτελέσματα θα υπήρχαν και στην περίπτωση που οι μισθοί είναι σταθεροί και η 

προσαρμογή της αγοράς εργασίας στην εισροή ματαναστών γίνεται μέσω μεταβολών στην 

ποσότητα της εργασίας που απασχολείται.

Με τον ίδιο τρόπο η αύξηση των πραγματικών αποδοχών της ειδικευμένης εργασίας 

οδηγεί σε μια αύξηση της προσφοράς και της απασχόλησης της κατηγορίας αυτής επειδή θα 

υπάρχει περισσότερη διαθέσιμη εργασία απο την πλευρά της προσφοράς.

Στην έρευνα τα αγροτικά νοικοκυριά φαίνονται να κερδίζουν ανεξάρτητα από το 

επίπεδο του εισοδήματος τους. Αυτό συμβαίνει γιατί το περισσότερο από το εισόδημα τους 

προκύπτει από την εργασία της ίδιας της οικογένειας και από την απόδοση του κεφαλαίου 

της αγροτικής παραγωγής παράγοντες που δεν επηρεάζονται και δεν πλήττονται από την 

μετανάστευση.

Οι μόνες δύο κατηγορίες που πλήττονται και μειώνεται το πραγματικό τους διαθέσιμο 

εισόδημα είναι αυτά του αστικού τομέα που έχουν επικεφαλής ένα ανειδίκευτο άτομο και 

ανάμεσά τους τα νοικοκυριά που είναι χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Όλα τα άλλα νοικοκυριά του αστικού τομέα κερδίζουν από τη μετανάστευση όπως και
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αυτά που έχουν επικεφαλής ένα μη εργαζόμενο άτομο. Ομως τα νοικοκυριά που χάνουν 

είναι ένα σημαντικό μέρος των ελληνικών νοικοκυριών και του πληθυσμού. Σύμφωνα με 

την έρευνα οι κατηγορίες που χάνουν είναι το 26% των συνολικών νοικοκυριών και το 

37,1% του συνολικού πληθυσμού.

Φαίνεται λοιπόν ότι τα φτωχά νοικοκυριά είναι αυτά που πλήττονται από την 

παράνομη μετανάστευση. Από την άλλη πλευρά «οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι». 

Φαίνεται λοιπόν ότι η πάράνομη μετανάστευση αυξάνει την ψ αλί δα μεταξύ πλούσιων και 

φτωχών παρά τις συνολικές θετικές επιπτώσεις της στην ευημερία.

Αυτό είναι καθαρά ένα φαινόμενο που φαίνεται να ταιριάζει καλά με τις εποχικές 

παρατηρήσεις στην Ελλάδα όπου τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια αύξηση στις διαμαρτυρίες 

από τους εγχώριους εργάτες και αυξήθηκαν οι φωνές για αναχαίτηση της παράνομης 

μετανάστευσης.

Μια ενδιαφέρουσα πλευρά αυτής της συστηματικής διερεύνησης των επιπτώσεων που 

έχει η παράνομη μετανάστευση στους μισθούς και στην απασχόληση είναι η εξέταση των 

επιπτώσεων εάν αλλάξει κάποια από τις βασικές υποθέσεις. Για να έχουμε τα αποτελέσματα 

που αναφέραμε εγινε η υπόθεση ότι στην ελληνική αγορά εργασίας επικρατεί ευελιξία και 

ότι οι αμοιβές προσαρμόζονται στις διακυμάνσεις της προσφοράς εργασίας. Αν 

εγκαταλείπουμε την υπόθεση αυτή και εξετάσουμε τις επιπτώσεις της παράνομης 

μετανάστευσης σε συνθήκες πλήρους και ανελαστικής ρύθμισης των αμοιβών τότε τα 

ευρήματα μετατρέπονται σημαντικά. Η πίεση στους μισθούς χαλαρώνει αλλά αυξάνει η 

ανεργία (καθώς οι παράνομοι δεν δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας αλλά εργάζονται μόνον 

εφόσον εκτοπίσουν εγχωρίους, όπως είδαμε στο διάγραμμα 2 του πρώτου μέρους). Οι 

συνέπειες στη διανομή του εισοδήματος θα είναι ευνοϊκές για όλες ανεξαιρέτως τις 

κατηγορίες νοικοκυριών.

Σε μια έρευνα για το θέμα της υποκατάστασης ο Ιωακείμογλου χρησιμοποεί την έννοια 

του «πολλαπλασιαστή» του Keynes. Αν και υπεραπλουστευμένο και εντελώς θεωρητικό το 

υπόδειγμά του, είναι ενδιαφέρον να δούμε τα αποτελέσματά του.

Στην εργασία του διαχωρίζει τους μετανάστες σε δύο ομάδες. Αυτούς που 

καταλαμβάνουν θέσεις που δεν επιθυμούν και αυτούς που υποκαθιστούν Έλληνες. 

Καταλήγει ότι η απασχόληση 100 μεταναστών σε εργασίες που δεν αποδέχονται οι Ελληνες 

δημιουργεί 80 θέσεις εργασίας για τους τελευταίους και συνυπολογίζοντας την ενδεχομένως
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χαμηλότερη παραγωγικότητα των μεταναστών οι θέσεις μπορεί να μειώνονται π.χ. 70.

Αυτό συμβαίνει γιατί η εργασία τους δημιουργεί εισοδήματα για αυτούς και τους 

εργοδότες τους τα οποία όπως γνωρίζουμε δαπανώνται αυξάνουν τη ζήτηση και την 

παραγωγή. Η αύξηση της παραγωγής θα φέρει αύξηση της απασχόλησης που θα δημιουργήσει 

και πάλι (μεσω του πολλαπλασιαστή του Keynes) νέα εισοδήματα.

Υπάρχουν βέβαια και οι μετανάστες που εργάζονται σε θέσεις που θα καταλάμβαναν οι 

Ελληνες και τώρα εκτοπίζονται. Όμως δεδομένου ότι το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρό οι 

θέσεις που δημιουργούν είναι περισσότερες από αυτές που καταλαμβάνουν.

Με ένα παράδειγμα ο ερευνητής προσδιορίζει ότι οι μετανάστες δεν θα μειώσουν την 

απασχόληση των Ελλήνων εφ’όσον το ποσοστό εκείνων που εργάζονται σε δουλειές που δεν 

αποδέχονται οι Έλληνες υπερβαίνει το 60%, πράγμα που όλες οι έρευνες επιβεβαιώνουν για 

την Ελλάδα.

Οπως βλέπουμε λοιπόν από τις έρευνες δεν φαίνεται να υπάρχει υποκατάσταση των 

εγχώριων εργαζομένων από τους μετανάστες που εισρέουν στην χώρα αν και έχουν βρεθεί 

και στοιχεία που θέτουν προβληματισμό.

Στην εργασία του ο Λιανός (2003), για παράδειγμα, βρίσκει ότι η απασχόληση των 

Ελλήνων ανδρών μειώνεται. Τα στοιχεία όμως που χρησιμοποεί (Πίνακας 6) προέρχονται 

από 4 μόνο έτη (1998-2001). Στο χρονικό αυτό διάστημα υπάρχει μια μείωση της 

απασχόλησης (η οποία όμως δεν ισχύει σε όλο το διάστημα της δεκαετίας του ’90). Η μείωση 

της απασχόλησης βρέθηκε να οφείλεται στη μείωση της απασχόλησης των ελλήνων 

εργαζομένων ενώ αντίθετα αυξήθηκε στο ίδιο διάστημα η απασχόληση των ελληνίδων 
γυναικών και των μεταναστών, ανδρών και γυναικών.

Η ερμηνεία των μεταβολών αυτών όμως δεν είναι προφανής δεδομένου ότι δεν είναι 

ανεξάρτητη των μεταβολών της ανεργίας και του εργατικού δυναμικού. Για παράδειγμα 

μεταξύ 2000 και 2001 υπάρχει μείωση και της απασχόλησης και της ανεργίας, δηλαδή μείωση 

του εργατικού δυναμικού. Δεν γνωρίζουμε όμως για ποιούς λόγους υπήρξε αυτή η μείωση, αν 

πρόκειται δηλαδή για αποχώρηση λόγω ηλικίας, ή αποχής από την αγορά εργασίας κ.λ.π. Το 

συμπέρασμα της υποκατάστασης θα ήταν σίγουρα πρόωρο και αστήρικτο αν δεν εξετάσουμε

33



και τις συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά εργασίας.

Είναι πιθανό η μεταναστευτική προσφορά εργασίας να μειώνει την απασχόληση τιυν 

Ελλήνων εργαζομένων είναι όμως πιθανό η αποχώρηση των Ελλήνων να δημιουργεί κενές 

θέσεις όπου απασχολούνται μετανάστες ή ακόμη περισσότερο η αύξηση της απασχόλησης 

των μεταναστών να εμφανίζεται σε κατηγορίες που δεν επιθυμούν να απασχολούνται οι 

Ελληνες.

Συγκεκριμένα, στις παλλινδρομήσεις που έκανε ο Λιανός (2003) χρησιμοποιώντας 

πλήθος στοιχείων όπως η ηλικία, η εκπαίδευση κ.α. προσπαθεί να διερευνήσει την 

υποκατάσταση.

Η παρουσία των μεταναστών στις αγορές εργασίας που εξετάστηκαν δεν επηρέασαν το 

ποσοστό συμμετοχής των ανδρών στο εργατικό δυναμικό και μάλιστα φαίνεται να 

επηρέασαν θετικά το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό*

* Ενας λόγος που το εξηγεί αυτό είναι ότι η αύξηση της κατανάλωσης λόγω των μετανατών 

προκάλεσε απαιτήσεις για περισσότερη εργασία σε κάποιες οικογενειακές επιχειρήσεις και 

ίσως οι πρόσθετοι αυτοί εργαζόμενοι να είναι οι γυναίκες της οικογένειας. Αλλά και 

γενικότερα η μεγάλη συχνότητα οικογενειακών επιχειρήσεων και η σχετικά μικρή συμμετοχή 

των γυναικών στην αγορά εργασίας καθισούν τη γυναικεία εργατική δύναμη την κύρια πηγή 

από την οποία θα αντληθεί το εργατικό δυναμικό όταν αυξάνει η ζήτηση εργασίας.

Το σημαντικότερο εύρημα (αν και με έλλειψη στοιχείων) είναι ότι η παρουσία των 

μεταναστών δεν φαίνεται να επηρεάζει το ποσοστό ανεργίας των Ελλήνων.

Πως εξηγείται λοιπόν το φαινόμενο της συνύπαρξης ανεργίας και μετανάστευσης εαν 

δεν υπάρχει υποκατάσταση?

Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υψηλή και αυξανόμενη ανεργία. Στον Πίνακα 7βλέπουμε 

την αύξηση της ανεργίας από το 1990 και μετά, στην περίοδο δηλαδή που υπήρξε το μαζικό 

κύμα μετανάστευσης. Η αύξηση αυτή ήταν 2.3% στο συγκεκριμένο διάστημα με την ανεργία 

να εκτιμάται σήμερα στο 10%.

Στο ίδιο διάστημα το εργατικό δυναμικό αυξήθηκε κατά 11.23%, 4 μονάδες πάνω από την 

αύξηση του πληθυσμού. Με δεδομένη την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα η αύξηση αυτή 

οφείλεται στην εισροή των μεταναστών.

Στην Ελλάδα οι άνεργοι είναι κυρίως νέοι με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Αντίθετα με
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τις υπόλοιπες Ευρώπαικές χώρες, στο Νότο ο κίνδυνος της ανεργίας δεν ελαχιστοποιείται 

όσο βελτιώνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο του εργατικού δυναμικού. Το σχετικό πλεονέκτημα 

των μορφωμένων νέων είναι σαφώς μικρότερο. Επίσης στο Νότο είναι αισθητα μικρότερη η 

πιθανότητα να μείνουν άνεργοι οι μεσήλικες αρχηγοί νοικοκυριών.

Στην Ελλάδα παρατηρούμε το εξής παράδοξο : τη στιγμή που η ανεργία αυξάνεται 

υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις.

Οι στενότητες εντοπίζονται σε κλάδους έντασης εργασίας (βιομηχανία, γεωργία, 

υπηρεσίες) που οι εγχώριοι αρνούνται να συμμετέχουν (εργασίες κακοπληρωμένες, 

χειρονακτικές, ανασφαλείς και «αναξιοπρεπείς»).

Όπως βλέπουμε στον Πίνακας 8 υπήρξε μια μεγάλη αύξηση της απασχόλησης στον τομέα 

των Υπηρεσιών όπου η απασχόληση από το 1991 εώς το 2002 αυξήθηκε στον τομέα αυτό 

κατά 32.7% τη στιγμή που είχαμε σημαντικές πτώσεις στους κλάδους της Γεωργίας (-29%), 

της Μεταποίησης (-23%) και της Βιομηχανίας (-14%)

Στενότητες επίσης παρουσιάζει και η ζήτηση για χαμηλά αμοιβόμενη εργασία στον τομέα 

παροχής προσωπικών υπηρεσιών. Τη ζήτηση αυτή τη δημιουργούν ανώτερα κοινωνικά 

στριόματα με μεγάλη αγοραστική δύναμη αλλά και η αυξανόμενη και καθυστερημένη είσοδος 

των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Το γεγονός της συνύπαρξης ανεργίας και στενότητας οφείλεται στη δομή της 

απασχόλησης στην Ελλάδα, στα χαρακτηριστικά των εργαζομένων και στην ακαμψία της 

ελληνικής αγοράς εργασίας.

Αν εξετάσουμε τα στοιχεία αυτά το φαινόμενο ίσως να μην είναι και τόσο παράδοξο. 

Κατ’αρχήν η εργασία είναι ένας εξαιρετικά ετερογενής παραγωγικός συντελεστής, 

διαφοροποιείται ανάλογα με τις δεξιότητες, την εφυία, την εκπαίδευση, την εξειδίκευση, το 

χώρο. Για παράδειγμα η ζήτηση για εξειδικευμένη εργασία γραφείου σε ένα μεγάλο αστικό 

κέντρο είναι πολύ διαφορετική από την έκτακτη και εποχική αγροτική εργασία.

Οπότε κατ’αρχήν το παράδοξο της συνύπαρξης της ανεργίας και της έλλειψης εργατικού 

δυναμικού μπορεί να συμβεί ακόμη και στην ίδια γεωγραφική περιοχή αν για κάποιους 

λόγους η δομή της αγοράς εργασίας αλλάξει ή οι άνεργοι δεν είναι προετοιμασμένοι ή δεν 

έχουν τα προσόντα να αποδεχθούν τις προσφερόμενες εργασίες.
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Οι κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο (στην ακαμψία της 

ελληνικής αγοράς εργασίας). Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αύξηση του εκπαιδευτικού 

επιπέδου των Ελλήνων. Αρκεί να αναφέρουμε ότι οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

αυξήθηκαν από το 1995 εως το 2002 κατά 103%, απόρροια της δωρεάν εκπαίδευσης σε όλα 

σχεδόν τα επίπεδα και της σύγχρονης νοοτροπίας. Αυτό το αυξανόμενο επίπεδο εκπαίδευσης 

δημιουργεί προσδοκίες για υψηλό επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο, καλές εργασιακές 

συνθήκες και υψηλές αμοιβές.

Εξαιτίας της παραδοσιακά δεμένης οικογένειας τα παιδιά οι φοιτητές και τα άνεργα 

μέλη της υποστηρίζονται από τους συγγενείς. Έτσι δεν δέχονται πιέσεις για να δεχθούν 

εργασίες χαμηλού γοήτρου. Για τους ίδιους λόγους οι φοιτητές δεν αναλαμβάνουν εποχιακές 

εργασίες κατά τις διακοπές τους όπως σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Το κάνουν μόνο κάποια 

παιδιά που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες ή από κάποιες που κατέχουν μικρές 

οικογενειακές επιχειρήσεις.

Ο σημαντικότερος ίσως παράγοντας ακαμψίας είναι ότι η ελληνική οικονομία έχει 

έντονα εποχικό χαρακτήρα.

Τρεις από τους πιο σημαντικούς παραγωγικούς τομείς : αγροτικός, κατασκευές, 

τουρισμός έχουν ζήτηση που κορυφώνεται το καλοκαίρι. Δημιουργείται έτσι μια 

συγκεκριμένη χρονικά και τοπικά ζήτηση εργασίας την οποία πολλές φορές το εγχώριο 

εργατικό δυναμικό δεν δύναται να την καλύψει καθώς απαιτεί μετακινήσεις, είναι 

ανασφαλής και με χαμηλές αμοιβές.

Ακόμη στην Ελλάδα υπάρχει πληθώρα μικρών επιχειρήσεων που κυριαρχούν στη αγορά 

εργασίας, συνήθως οικογενειακών που χρησιμοποιούν μεθόδους έντασης εργασίας και 

τεχνολογία χαμηλού και μεσαίου επιπέδου. Οι επιχειρήσεις αυτές χρειάζονται κυρίως 

ανειδίκευτη και ημι ειδικευμένη εργασία. Ακόμη και το δυναμικότερο τμήμα των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται κάτω από έντονο ανταγωνισμό με αποτέλεσμα να 

αυξάνονται οι απαιτήσεις για ευελιξία και ικανότητα ταχείας προσαρμογής. Ο μόνος τρόπος 

να επιβιώσουν σε πολλές περιπτώσεις είναι η χαμηλόμισθη, ευέλικτη και πολλές φορές 

παράνομης εργασία, αυτή που προσφέρουν οι μετανάστες.

Με έναν γενικό τρόπο μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται
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από μια «ακριβή» και «άκαμπτη» προσφορά εργασίας ενώ οι συνθήκες δημιουργούν τη 

ζήτηση για «φθηνή» και «ευέλικτη» εργασία.

Η αναζήτηση λοιπόν για φθηνή εργασία αλλοδαπών μεταναστών οφείλεται σε δύο 

συγκρουόμενα σε κάποιο βαθμό φαινόμενα. Από τη μια, υπάρχει η ακαμψία της αγοράς 

εργασίας για κακοπληρωμένες εργασίες. Από την άλλη υπάρχει η δυνατότητα ορισμένων 

κλάδων να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τους μέσω της απασχόλησης φθηνής εργασίας.

Όλα αυτά τα κενά δείχνουν να καλύπτουν οι μετανάστες, ιδιαίτερα οι παράνομοι που 

είναι οι έτοιμοι να εργαστούν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Είδαμε ότι οι μετανάστες ωφελούν την αγορά εργασίας και τους εργαζομένους της χώρα 

υποδοχής όσο πιο συμπληρωματικά λειτουργούν με τους εγχιοριους παραγωγικούς 

συντελεστές. Αυτό στη Ελλάδα φαίνεται να ισχύει.

Οι μετανάστες που φτάνουν στη χώρα μας όπως είδαμε στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι 

χωρίς εξειδίκευση και μόρφωση. Ακόμα και όταν έχουν κάποια μόρφωση ή δεξιότητες 

υπάρχει ένα πλήθος παραγόντων που δεν τους επιτρέπουν να τα χρησιμοποιήσουν.

Η ελλειπής γνώση της ελληνικής γλώσσας, τα διαφορετικά και μη αναγνωρισμένα στην 

Ελλάδα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών τους, η δυσκολία στην απόκτηση άδειας 

εργασίας και εγγραφής σε επιμελητήρια αλλά και κοινωνικοί παράγοντες «προτίμησης» 

δυσχαιραίνουν τη διαδικασία και τους αναγκάζουν να κάνουν συγκεκριμένες εργασίες. 

Επίσης στους μετανάστες υπάρχει μεγάλο ποσοστό υπερεκπαίδευσης* . Έτσι φαίνεται ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των θέσεων που καταλαμβάνουν είναι θέσεις συμπληρωματικές.

*Κάνουν εργασίες κατώτερες των επαγγελματικών τους γνώσεων, δηλαδή της εξειδίκευσης 

και της εμπειρίας τους.

Με βάση αυτά τα δεδομένα αυτά η εισροή μεταναστών προβάλλει σαν αναγκαιότητα η 

οποία όμως είναι συζητήσιμη. Το ερώτημα που δημιουργείται είναι αν οι αλλοδαποί 

έρχονται να καλύψουν ανάγκες που ήδη έχουν εκδηλωθεί στην αγορά εργασίας ή ανάγκες 

που αναδεικνύονται λόγω της εισροής φτηνής εργασίας. Η αλήθεια είναι ότι στην πράξη οι 

δύο διαδικασίες είναι δύσκολο να διαχωριστούν.

Θεωρητικά η περισσότερη από τη ζήτηση στις εποχικές κορυφές θα μπορούσε να 

ικανοποιηθεί χρησιμοποιώντας περισσότερες γυναίκες, ανέργους, εποχικούς εργάτες, και
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σπουδαστές στις διακοπές τους. Αυτό βέβαια θα απαιτούσε σημαντικές μεταβολές στα 

επίπεδα του μισθού, στα επιδόματα και γενικότερα στη δομή της απασχόλησης.

Αυτή η πολιτική μπορεί να ακούγεται λογική, μια πολιτική μείωσης της ανεργίας και 

αποδοτικότερης χρήσης της εργασίας αλλά αγνοεί τα κοινωνικά εμπόδια που έχουν 

δημιουργηθεί στην ελληνική οικονομία. Οι φοιτητές για παράδειγμα δεν είναι πρόθυμοι για 

εποχιακή εργασία, αντίθετα υποστηρίζονται από τις οικογένειές τους.

Φαντάζει λοιπόν άτοπο να μιλάμε για υπερπροσφορά μετανατευτικού εργατικού 

δυναμικού που δεν μπορεί να απορροφηθεί από την εγχώρια ζήτηση. Αντίθετα υπάρχει 

αυξημένη ζήτηση σε άτυπους τομείς της παραοικονομίας και στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις 

για ευέλικτο και φτηνό εργατικό δυναμικό που είναι διατεθειμένο να εργαστεί άτυπα σε 

βρώμικές, σκληρές, δύσκολες και κακοπληρωμένες ανειδίκευτες χειρονακτικές εργασίες.

Από τη διερεύνησή μας δεν θα μπορούσαν να λείψουν κάποιες σκέψεις για τις πιο 

μακροχρόνιες επιπτώσεις της μετανάστευση στο μισθό και στην απασχόληση.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα που είδαμε είχαν την υπόθεση ότι οι μετανάστες κάτω από 

την πίεση της παρανομίας και της γενικότερης δυσμενούς κατάστασής τους και της ανάγκης 

τους για εργασία είναι διατεθειμένοι να εργαστούν σε χαμηλότερους μισθούς από τους 

εγχώριους, να απαλλάξουν τον εργοδότη τους από τις ασφαλιστικές εισφορές και να 

ανεχτούν οποιεσδήποτε συνθήκες.

Με την πάροδο του χρόνου αυτό δεν θα ισχύει. Οι μετανάστες θα μάθουν τη γλώσσα, θα 

αποκτήσουν οικονομικά περιθώρια να αρνηθούν εργασίες με πολύ χαμηλές αμοιβές και θα 

προβάλλουν αιτήματα για καλύτερη μεταχείρηση, νομιμοποίηση και ασφαλιστική κάλυψη, 

οπότε οι μισθοί τους θα συγκλίνουν με αυτούς των αυτόχθονοί εργαζομένων.

Λογικά ίσως κάποιος να περίμενε ότι η σύγκλιση θα οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης 

μεταναστευτικής εργασίας. Στην πράξη όμως η ένταξη των μεταναστών που έχει 

συντελεστεί στα προηγούμενα έτη θα έχουν δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα και νέες
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θέσεις των καμπύλών προσφοράς και ζήτησης εργασίας με αμφίβολα αποτελέσματα.

Οι μακροχρονιότερες επιδράσεις της μετανάστευσης θα εξαρτηθεί από πολλούς

παράγοντες όπως

• Οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας.

• Η στάθμη των μεταναστών ως ανθρώπινο κεφάλαιο σε συνδυασμό και με τις ανάγκες 

της χώρας υποδοχής σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

• Η απορροφητική ικανότητα της οικονομίας με την έννοια των δυνατοτήτων και των 

μηχανισμοί παραγωγικής ένταξης και προσαρμογής μεταναστών.

• Οι επιδράσεις από τη φθηνή μεταναστευτική εργασία -όσο αυτή δειαρκεί- στις 

διαδικασίες αναδιάρθρωσης της παραγωγής και δημιουργικής προσαρμογής στις 

μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες.(ΚΕΠΕ 2003)
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Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα

Οπως είδαμε οι επιπτώσεις των μεταναστών στην αγορά εργασίας της οικονομίας 

υποδοχής ποικίλλουν. Εξαρτώνται από τις ιδιαίτερες συνθήκες της οικονομίας υποδοχής 

και από τα χαρακτηριστικά και την συμπληρωματικότητα των μεταναστοόν. Σημαντικό 

όμως ρόλο στη δύσκολη διαδικασία ένταξης θα παίξει και η πολιτική, οι επιλογές και οι 

συμπεριφορές της οικονομίας καθα')ς και της ευρύτερης κοινωνίας.

Ο «οικονομικός ρατσισμός» των ελλήνων βασίζεται κυρίως στην ιδέα ότι ο αριθμός 

των θέσεων εργασίας είναι δεδομένος, σταθερός και αμετάβλητος. Στην πραγματικότητα οι 

θέσεις εργασίας καθορίζονται από την οικονομική πολιτική που θα πρέπει να αξιοποιήσει 

τόσο τους εγχοδριους όσο και τους αλλοδαπούς παραγωγικούς συντελεστές.

Η ανεργία στην Ελλάδα δεν οφείλεται στην παρουσία των μεταναστών αλλά στην 

αδυναμία της οικονομίας να απορροφήσει συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων και 

κυρίως μορφωμένα και ειδικευμένα άτομα. Αντίθετα, η ταχύτατη απορρόφηση παρανόμων 

μεταναστών δείχνει ότι δημιουργήθηκαν πολλές νέες θέσεις εργασίας για ανειδίκευτο και 

φθηνό εργατικό δυναμικό στην «παράλληλη» οικονομία.

Υπάρχουν σίγουρα και κλάδοι στους οποίους υπήρξε υποκατάσταση ελλήνων 

εργαζομένων από μετανάστες. Πολλές φορές όμως η διαδικασία αυτή συνέβαλε στη 

μετατόπιση των αυτοχθόνων σε ανώτερα στρώματα και όχι στην αύξηση της ανεργίας.

Με την είσοδο των μεταναστών οι μισθοί σε ορισμένους κλάδους συγκρατήθηκαν αν 

και τα συνολικά εισοδηματικά οφέλη φαίνονται θετικά. Στις περιπτώσεις της συγκράτησης 

των μισθών υπάρχει η θετική και η αρνητική πλευρά. Χωρίς τη συγκράτηση αυτή, το 

εργατικό κόστος θα ήταν απαγορευτικό για κάποιες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις οι 

οποίες θα έκλειναν αυξάνοντας έτσι την ανεργία. Απο την άλλη βέβαια με τον τρόπο αυτό 

επετράπει η επιβίωση επιχειρήσεων και κλάδων που δεν είναι ανταγωνιστικοί 

παρεμποδίζοντας την έναρξη της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οικονομίας.

Κύριο μέλημα όλων δεν θα πρέπει να είναι η αποπομπή των «ξένων» με τις μεθόδους 

της ισχυρής αστυνόμευσης των συνόρων και της «σκούπας» που δεν δείχνουν να οδηγούν 

πουθενά.

Η Ελλάδα πρέπει να αποδεχθεί την de facto ένταξή της στις χώρες υποδοχής
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μεταναστών και να αντιμετωπίσει το Θέμα με σωστή μεταναστευτική πολιτική που θα 

πρέπει να εμπεριέχει δύο στοιχεία :

• Συνολική και συνεκτική αντίληψη περί των διεργασιών που συντελούνται διεθνώς και 

τροφοδοτούν τα μεταναστευτικά κύματα

• Σαφήνεια στόχων περί του τι κοινωνία και τι τύπου οικονομία επιδιώκουμε για τα 

χρόνια που έρχονται (Λαμπριανίδης 2001).

Σίγουρα η ελληνική οικονομία, όπως και κάθε οικονομία, δεν μπορεί να δεχθεί 

ανεξέλεγκτα απεριόριστο αριθμό μεταναστοόν. Πρέπει να προσδιοριστούν τα όρια της 

μετανάστευσης έτσι ώστε αυτή να ανακουφίζει την οικονομία υποδοχής και οδηγεί στην 

ευημερία αυτοχθόνων και μεταναστών και όχι να επιβαρύνει και να δημιουργεί οικονομικά 

και κοινωνικά προβλήματα.

Η ελληνική κοινωνία, εμείς, πρέπει να περιορίσουμε τον αποκλεισμό, να υιοθετήσουμε 

μια στάση ίσων δικαιωμάτων για όλους, να αναγνωρίζουμε και να σεβόμαστε την 

προσπάθεια του κάθε ανθρώπου για μια καλύτερη ζωή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ



Πίνακας 1: Αριθμός Μεταναστών και Χώρα Προέλευσης

Χώρα Προέλευσης Λευκή Κάρτα Πράσινη Κάρτα

Αλβανία 241561 131593

Βουλγαρία 25168 16403

Ρουιχανία 16954 8230

Πακιστάν 10933 9087

Ουκρανία 9281 5890

Πολωνία 8631 5270

Γεωργία 7548 3723

Ινδία 6405 4385

Αίγυπτος 6231 5183

Φιλλιπίνες 5383 3629

Μολδαβία 4396 2783

Αλλες γώοες 28610 16684

ΣΥΝΟΛΟ 371641 212860

Πηγή: Καβοννίόη (2002),

Πίνακας 2 : Αριθμός Μεταναστών κατά Ηλικία και Φύλο

Ηλικία Σύνολο Ανδρες Γυναίκες

15-19 23753 20051 3299

20-24 79738 62959 15367

25-29 85091 65075 18284

30-44 142821 98967 40733

45-64 32921 17653 14566

65 και άνω 528 314 193

ΣΥΝΟΛΟ 364852 265019 92442

Πηγή: Καβοννίόη (2002)



Πίνακας 3 : Αριθμός μεταναστών κατά οικογενειακή κατάσταση και φύλο

Οικογενειακή
Κατάσταση Σύνολο Ανδρες Γυναίκες

Αγαμοι 160445 131791 25814

Έγγαμοι 190881 130780 56448

Διαζευγμένοι 9587 2243 7121

Χήοοι 3705 457 3119

Σύνολο 364618 265271 92502

Πηγή: Καβοννίδη
Σημείωση: Το άθροισμα ανδρών και γυναικών δεν είναι ίσο προς το σύνολο διότι 

κάποιοι δεν δήλωσαν οικογενειακή κατάσταση

Πίνακας 4 : Εκπαιδευτικό Επίπεδο Μεταναστών

Επίπεδο
Εκπαίδευσης Σύνολο % Ανδρες Γυναίκες

Αγράμματοι 6628 1.9 5208 1193

Πρωτοβάθμια 137252 38 112089 22946

Δευτεροβάθμια 183947 51 128337 52113

Τριτοβάθμια 33015 9.1 17925 15010

Σύνολο 360842 262929 91262

Πηγή: Καβοννίδη (2002)



Πίνακας 5 : Μετανάστες Κατά Ληλωθέν Επάγγελμα, 1998

Επάγγελμα Σύνολο % Ανδρες % Γυναίκες %

Ανειδίκευτοι και 
χειρωνάκτες 82154 55.8 65911 58.3 14950 47.3

Εδικευμένοι
γεωργοί,
κτηνοτρόφοι,
αλιείς,
δασοκόμοι

14603 9.9 13088 11.6 1318 4.3

Ειδικευμένοι
τεχνίτες 24385 16.6 21750 19.2 2056 6.7

Απασχολούμενο ι 
σε υπηρεσίες και 
πωλήσεις

9103 6.2 2714 2.4 6161 20

Επιστήμονες και 
καλλιτέχνες 4198 2.9 2076 1.8 2034 6.6

Υπάλληλοι
γραφείου 4020 2.7 2562 2.3 1204 3.9

Τεχνικοί και
βοηθοί 5007 3.4 1747 1.5 3135 10.2

Χειριστές
ιχπνανών 3450 2.3 3191 2.8 182 0.6

Διευθυντικά και
διοικητικά
στελέτη

250 0.3 105 0.1 141 0.5

Δεν δήλωσαν 205462 142359 88446

Σύνολο 352632 100 255503 100 119267 100

Πηγή: Λιανός (2003)
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Πίνακας 7: Μεταβολές Πληθυσμού, Εργατικού Δυναμικού, Απασχόλησης, Ανεργίας

Έτος Μεταβολή 
Πλπθυααού (%)

Μεταβολή Εργ. 
Δυναιτικού (%)

Μεταβολή 
Απασνόλτιστκ (%)

Μεταβολή 
Ανεονίας (%)

1991 0.85 -1.67 -2.34 0.63
1992 0.72 2.67 1.43 1.02
1993 0.56 2.08 0.98 0.99
1994 0.45 1.82 1.85 -0.04
1995 0.27 1.31 0.92 0.37
1996 0.2 1.64 1.28 0.34
1997 0.21 -0.55 -0.44 -0.08
1998 0.17 3.54 2.54 0.86
1999 0.21 0.42 -0.5 0.81
2000 3.6 -0.85 0.05 -0.78
2001 0.41 -1.55 -0.83 -0.66
2002 0.22 0.39 0.97 -0.53

Σύνολο 7.23 11.23 8.45 2.3

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων Ερευνας Εργατικού Δυναμικού ΕΣΥΕ

Πίνακας 8 : Απασχόληση κατά Τομέα (σε χιλιάδες άτομα)

Έτος Κατασκευές Γεωργία Μεταποίηση Βιοιτηγανία Υπηρεσίες
1995 244.5 781.93 577.68 887.1 2154.77
1996 251.8 786.1 576.1 885.8 2200
1997 249 764.98 558.7 865.7 2223.4
1998 284.42 704.52 574.17 914.1 2333.9
1999 271.02 687.86 567.03 894.74 2350.25
2000 279.9 665.17 556.42 890.77 2378.47
2001 284.65 621.32 554.82 891.5 2388.62
2002 294.88 632.43 538.2 885.21 2421.86

Συνολικ
ή
ΑύΕηαπ 17% -29% -23% -14% 32.70%

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων Ερευνας Εργατικού Δυναμικού ΕΣΥΕ
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