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Στην Αλεξάνδρα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
ιδρύθηκε το 1959 ως μια μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία
"Κέντρον Οικονομικών Ερευνών", με βασικό σκοπό την επιστημονική
μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση
των οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά
ιδρύματα.
Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και διάρθρωση
και του ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) η κατάρτιση
σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμά
των ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και
χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και προγραμμάτων δημόσιων επενδύ
σεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζει η κυβέρ
νηση- (β) η παρακολούθηση και ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσο
πρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η κατάρτιση
προτάσεων, για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων (γ) η επιμόρφωση νέ
ων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονο
μικής ανάπτυξης.
Το'ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα
σε όλους τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σε
βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας, εκπονεί σχέδια προγραμμά
των ανάπτυξης, παρακολουθεί τις βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί
υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομική επιστήμη και
τον προγραμματισμό και οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια.
Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η δημοσί
ευση μελετών που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του ΚΕΠΕ, εκ
θέσεων που είναι συνήθως αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας ομάδων
επιστημόνων, οι οποίες συνιστώνται για την εκπόνηση αναπτυξιακών
προγραμμάτων, καθώς καί διαλέξεων, οι οποίες δίνονται από διακε
κριμένους επιστήμονες που προσκαλούνται από το Κέντρο.
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Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστη
μονικά ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και
απόψεις και πληροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξε
λίξεων και μεθόδων οικονομικής έρευνας, συμβάλλοντας, και με αυτό
τον τρόπο, στην προαγωγή της οικονομικής επιστήμης στη χώρα.

Προκειμένου η μελέτη αυτή να δημοσιευτεί, υποβλήθηκε για κρίση στην Επιτροπή Με
λετών του ΚΕΠΕ, καθώς και σε τρεις εξωτερικούς κριτές, και το αρχικό κείμενο βελτιώ
θηκε από τον συγγραφέα με βάση τα σχόλια και τις υποδείξεις τους.

10

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η μετανάστευση είναι φαινόμενο που έχει σημαδέψει βαθιά την
ελληνική κοινωνία και οικονομία της χώρας μας. Στην παρούσα μελέτη
αναπτύσσεται μια Θεωρητική υπόθεση για την ερμηνεία της πρόσκαιρης
μετανάστευσης, η οποία διαφοροποιείται από την παραδοσιακή θεωρία
που εξηγεί κατά κανόνα τη μόνιμη, μιας κατεύθυνσης, μετανάστευση. Η
θεωρητική προσέγγιση ξεκινά από την ερμηνεία της μικροοικονομικής
συμπεριφοράς του μετανάστη στη λήψη της απόφασης για μετακίνηση
και στον τρόπο ενέργειας του σε κάθε φάση του κύκλου αποδημίας - πα
λιννόστησης και αποστολής εμβασμάτων. Από την ανάλυση ανακύ
πτουν οι παράγοντες που προσδιορίζουν τις μεταναστευτικές μετακι
νήσεις και τις ροές των εμβασμάτων, από τη μια πλευρά, και τις επι
πτώσεις τους στην ελληνική οικονομία από την άλλη.
Η οικονομετρική εκτίμηση της σχετικής σημασίας των επιμέρους
παραγόντων, και μέσω αυτών, ο έλεγχος των θεωρητικών υποθέσεων
της μελέτης, βασίζεται στα δεδομένα της ελληνογερμανικής μετανά
στευσης της περιόδου 1960-1984. Οι εκτιμήσεις είναι συνεπείς προς
τους a priori παράγοντες που προκύπτουν άμεσα από το θεωρητικό
υπόδειγμα.
Η μελέτη αποτελεί μια σημαντική συμβολή στην ανάλυση του φαι
νομένου της μετανάστευσης, και η δημοσίευση της προσθέτει μια σοβα
ρή και εμπεριστατωμένη εργασία στη σχετική ελληνική βιβλιογραφία.

Καθηγήτρια ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΑΟΥ
Επιστημονική Διευθύντρια

Κέντρο Προγραμματισμού
και Οικονομικών Ερευνών
Νοέμβριος 1990
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Η μελέτη οφείλει πολλά στην άοκνη και αποτελεσματική βοήθεια
της Μαρίας Αναστασίου, της οποίας η συμβολή στην εκπόνηση της
υπήρξε ανεκτίμητη. Είχε το επίπονο έργο της συγκέντρωσης και επε
ξεργασίας όλων των στατιστικών δεδομένων, το σχεδιασμό και την
εκτέλεση των σχετικών προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή - τον
οποίο χρησιμοποίησε με επιδεξιότητα -για την οικονομετρική ανάλυση
της μελέτης.
Η μελέτη ωφελήθηκε επίσης από το οξύ και κριπκο πνεύμα της κα
θηγήτριας Λούκας Κατσέλη, πρώην Επιστημονικής Διευθύντριας του
ΚΕΠΕ, η οποία διάβασε προηγούμενο χειρόγραφο και έκανε υποδεί
ξεις που συνέβαλαν στη βελτίωση του.
Ακόμη, στη βελτίωση της ουσίας του κειμένου συνέβαλαν οι εποι
κοδομητικές παρατηρήσεις των εξωτερικών κριτών.
Τη δακτυλογράφηση διαδοχικών κειμένων έκαναν με ευσυνειδη
σία οι κυρίες Κ. Γαλιατσάτου, Β. Βλαχοπούλου και Ε. Αλαμανού.
Τη γλωσσική και τυπογραφική επιμέλεια έκανε με μεγάλη προσοχή
η φιλόλογος κα Ε. Σουλτανάκη.
Τέλος οι κυρίες Μ. Μερακλή και Ξ. Ααγανοπούλου, του Τμήματος
Εκδόσεων του ΚΕΠΕ, είχαν όλο το βάρος των διαδικασιών που απαι
τούνται από την παράδοση του χειρογράφου μέχρι την έκδοση της μελέ
της.
Όλους τους πιο πάνω ευχαριστώ θερμά για την ξεχωριστή συμβο
λή του καθενός στη δημοσίευση της εργασίας μου.
Όπως συνήθως, όμως, την αποκλειστική ευθύνη για ατέλειες, λάθη
ή παραλείψεις, που ενδεχομένως θα παρατηρηθούν στη μελέτη, φέρω
μόνον εγώ ο ίδιος.
ΝΙΚΟΑΑΟΣΠ. ΓΑΥΤΣΟΣ
Νοέμβριος 1990
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μελέτη αυτή επιχειρεί μια θεωρητική προσέγγιση και μια συνα
κόλουθη εμπειρική ανάλυση για την ερμηνεία του φαινομένου της πρό
σκαιρης μετανάστευσης του πληθυσμού μεταξύ Νότιας και Βόρειας
Ευρώπης τα τελευταία 30 έτη. Το σχετικό υπόδειγμα αναπτύσσεται και
ελέγχεται οικονομετρικά με βάση τις μετακινήσεις πληθυσμού και εμβα
σμάτων μεταξύ Ελλάδας και Δυτικής Γερμανίας.
Η παραδοσιακή θεωρία για τη μετανάστευση αναφέρεται κατά κα
νόνα στη μόνιμη, μιας κατεύθυνσης, μετακίνηση, που ιστορικά αφορά
κυρίως τις μετακινήσεις προς τις υπερπόντιες χώρες, και αγνοεί τόσο
την αντίστροφη, σχεδόν αυτόματη, ροή χρηματικών πόρων, που είναι
απότοκος της πρόσκαιρης μετανάστευσης, όσο και τη μεταγενέστερη
επιστροφή των μεταναστών και των συσσωρευμένων αποταμιεύσεων
τους στην πατρίδα.
Η διαφοροποίηση μεταξύ μόνιμης και πρόσκαιρης μετανάστευσης,
με επίκεντρο ενδιαφέροντος την τελευταία, προσδιορίζει το διαφορετι
κό σκεπτικό των μεταναστών στη λήψη της απόφασης για μετακίνηση
και τη συμπεριφορά τους στην οικονομική τους δραστηριότητα, στις
συνθήκες διαβίωσης τους, καθώς επίσης και στους λόγους της αποστο
λής εμβασμάτων στη χώρα προέλευσης τους. Σκοπός του μόνιμου μετα
νάστη είναι μια καινούργια ζωή στη νέα χώρα, ενώ σκοπός του πρό
σκαιρου μετανάστη είναι η συγκέντρωση αποταμιεύσεων για βελτίωση
της ζωής του στην πατρίδα, συγχρόνως όμως και η συμβολή του στη συ
ντήρηση της οικογένειας που δεν μετανάστευσε. Κατά συνέπεια τα εμ
βάσματα στην πρώτη περίπτωση είναι προαιρετικά, ενώ στη δεύτερη
κατά ένα μεγάλο μέρος υποχρεωτικά.
Η θεωρητική μας προσέγγιση εστιάζεται στην ερμηνεία της μικρο
οικονομικής συμπεριφοράς του πρόσκαιρου μετανάστη, που αφορά
όλες τις φάσεις του κύκλου της μετανάστευσης. Βασιζόμενη στην προ
σέγγιση αυτή, η μελέτη διερευνά τους προσδιοριστικούς παράγοντες
της μετανάστευσης και των εμβασμάτων από τη μια πλευρά, και τις επι
πτώσεις τους στην ελληνική οικονομία από την άλλη.
Η οικονομετρική ανάλυση δείχνει ότι οι εμπειρικές εξελίξεις της
μετανάστευσης μεταξύ Ελλάδας και Δυτικής Γερμανίας είναι συνεπείς
προς τις θεωρητικές υποθέσεις. Το υπόδειγμα βρέθηκε να είναι επίσης
συνεπές προς την υπόθεση της διαφοροποίησης της μεταναστευτικής
συμπεριφοράς μεταξύ πρόσκαιρων και μόνιμων μεταναστών.
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Οι οικονομετρικές εκτιμήσεις ειδικότερα δείχνουν ότι, με δεδομέ
νο τον αποταμιευτικό στόχο του πρόσκαιρου μετανάστη, βασικός
προσδιοριστικός παράγοντας της πραγματοποίησης της μετανάστευ
σης είναι η θετική διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων αποταμιεύσεων
στο εξωτερικό και στην πατρίδα, αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι διαρροές
από τον αποταμιευτικό στόχο για τη συντήρηση του μετανάστη στο
εξωτερικό και της οικογένειας στην πατρίδα.
Τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν, επίσης, ότι η έξοδος πληθυ
σμού από την Ελλάδα επηρεάζεται θετικά από το κατά κεφαλήν εισόδημα
στη Δυτική Γερμανία, ως προσδιοριστικού παράγοντα των συσσωρευμέ
νων αποταμιεύσεων, και αρνητικά από το κατά κεφαλήν εισόδημα στην
Ελλάδα, ως προσδιοριστικού παράγοντα των αποταμιεύσεων που δια
φεύγουν. Οι τρέχουσες, εξάλλου, αμοιβές εργασίας στις δύο χώρες δεν
επηρεάζουν τη μετανάστευση. Οι ευκαιρίες απασχόλησης στη Δυτική
Γερμανία εντείνουν τη μετανάστευση, από την άλλη μεριά, όμως, και οι
ευκαιρίες απασχόλησης στην Ελλάδα δεν αναστέλλουν τη μετανάστευση.
Η οικονομετρική ανάλυση για την παλιννόστηση στηρίζεται στην
υπόθεση της "ωρίμανσης", της επιστροφής δηλαδή των μεταναστών μετά
την πραγματοποίηση του στόχου της συσσώρευσης αποταμιεύσεων, και
στην υπόθεση του "κυλιόμενου" αποταμιευτικού στόχου, ο οποίος ανα
προσαρμόζεται βάσει των τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων. Τα εμβά
σματα των πρόσκαιρων μεταναστών (της Δ. Γερμανίας) επηρεάζονται βέ
βαια από τα εισοδήματα τους, αλλά, σε αρμονία με τη θεωρητική υπόθεση,
επηρεάζονται κυρίως από τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας στην
Ελλάδα, ενώ τα εμβάσματα των μόνιμων μεταναστών (ΗΠΑ) έχουν ση
μαντική αυτονομία και δεν επηρεάζονται από τους παράγοντες αυτούς.
Η έξοδος πληθυσμού από την Ελλάδα δεν φαίνεται να είχε γενικά
αρνητικές επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα, αν και σε ορισμένους νο
μούς έντονης μετανάστευσης υπάρχουν ενδείξεις τοπικών επιπτώσεων.
Ωστόσο η έξοδος αυτή είναι ενδεχόμενο να επιτάχυνε την εκμηχάνιση
της γεωργίας, η οποία ενμέρει χρηματοδοτήθηκε και από τις χρηματικές
ροές των μεταναστών.
Τα εμβάσματα ανέβασαν σημαντικά το βιοτικό επίπεδο των αποδε
κτών, και άλλαξαν το πρότυπο κατανάλωσης τους ανάλογα, ενώ ένα με
γάλο μέρος τους διατέθηκε για αγορά εισαγόμενων αγαθών. Παρ' όλα
αυτά το ειδικό βάρος τους δεν ήταν τόσο μεγάλο, ώστε να έχουν σημα
ντικές μακροοικονομικές επιπτώσεις στο ισοζύγιο πληρωμών της χώ
ρας ή> μέσω της έντονης εγχώριας ζήτησης, στον πληθωρισμό.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Βασικός αντικειμενικός σκοπός της μελέτης είναι η εκπόνηση μιας
θεωρητικής προσέγγισης, που να εξηγεί τη μετανάστευση και παλιννό
στηση της τελευταίας 25ετίας, μεταξύ Νότιας και Βόρειας Ευρώπης, με
επίκεντρο τη μετακίνηση πληθυσμού ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Δυτ.
Γερμανία, καθώς επίσης και ο εμπειρικός και οικονομετρικός έλεγχος
της προσέγγισης αυτής.
Η καινοτομία της μελέτης έγκειται στο ότι διαφοροποιεί τη μετα
νάστευση που έχει μονιμότερο χαρακτήρα, όπως είναι η υπερπόντια,
από την ευρωπαϊκή μετανάστευση, η οποία έχει πρόσκαιρο χαρακτήρα.
Η διαφορετική αυτή φύση των δύο μεταναστευτικών μετακινήσεων πη
γάζει από τη διαφοροποίηση της γενεσιουργού αιτίας, η οποία διαμορ
φώνει το σκοπό της μετανάστευσης, που με τη σειρά του συνθέτει τη συ
μπεριφορά των μεταναστών στην οικονομική τους δραστηριότητα και
τις συνθήκες διαβίωσης τους στο εξωτερικό, καθώς επίσης και στις οι
κονομικές τους σχέσεις με την οικογένεια στην πατρίδα.
Ο μόνιμος μετανάστης ξενιτεύεται από πρόθεση για να αρχίσει μια
καινούργια ζωή και να ανεβάσει το βιοτικό του επίπεδο στο εξωτερικό
όσον το δυνατόν ταχύτερα, ενώ ο πρόσκαιρος μετακινείται για να συ
γκεντρώσει ένα χρηματικό ποσό στο εξωτερικό, όσον το δυνατόν μεγα
λύτερο και όσο το δυνατόν ταχύτερα, ώστε να ανεβάσει το βιοτικό του
επίπεδο στην πατρίδα αργότερα, μετά την επιστροφή του. Στην πρώτη
περίπτωση, ο μετανάστης έχει μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό και η
οικογένεια του πρόσκαιρη παραμονή — μέχρι την αποδημία της —
στην πατρίδα, στη δεύτερη περίπτωση ο μετανάστης έχει πρόσκαιρη πα
ραμονή στο εξωτερικό — μέχρι την παλιννόστηση του — και η οικογέ
νεια του μόνιμη εγκατάσταση στην πατρίδα.
Κάθε μια από τις δύο αυτές μορφές μετανάστευσης έχει το δικό της
σκεπτικό, τις δικές της προϋποθέσεις, και τη δική της διαδικασία για τη
διαμόρφωση της απόφασης για μετανάστευση. Η πραγματοποίηση της
μετακίνησης και το ύψος της μεταναστευτικής ροής προσδιορίζεται ενμέρει από κοινούς, αλλά ενμέρει και από ξεχωριστούς παράγοντες, οι
οποίοι προσδιορίζουν και την οικονομική συμπεριφορά των μετανα23

στων, καθώς και τη συμβολή τους στην οικονομία της χώρας προέλευ
σης τους.
Η φύση των μεταναστευτικών εμβασμάτων και οι παράγοντες που
προσδιορίζουν το ύψος και τη συχνότητα της ροής τους αντικατοπτρί
ζουν τον αρχικό σκοπό της μετανάστευσης. Στην περίπτωση του μόνι
μου μετανάστη, δεδομένου ότι η μετακίνηση είναι κατά κανόνα οικογε
νειακή, τα εμβάσματα έχουν χαρακτήρα "προαιρετικό", γιατί μακρο
χρόνια απευθύνονται σε άτομα, π.χ. μακρινούς συγγενείς, των οποίων
η διαβίωση δεν εξαρτάται από το μετανάστη. Αντίθετα, στην περίπτωση
της πρόσκαιρης μετανάστευσης, τα εμβάσματα είναι βασικό ενδογενές
στοιχείο, ενσωματωμένο στην όλη λειτουργία του μεταναστευτικού κύ
κλου και η αποστολή τους αποτελεί μια από τις βασικές "υποχρεώσεις"
του μετανάστη στην άμεση οικογένεια του, η οποία εξαρτάται οικονομι
κά από αυτόν.
Από τη σκοπιά της οικονομικής ανάλυσης, η μόνιμη μετανάστευση
είναι ένα φαινόμενο αποκλειστικά της αγοράς εργασίας, το οποίο εκδη
λώνεται με μία μονοδιάστατη σταθερή μετατόπιση της καμπύλης προ
σφοράς εργασίας της χώρας προέλευσης προς τα πάνω και της χώρας
εισδοχής των μεταναστών προς τα κάτω. Στην περίπτωση όμως της
πρόσκαιρης μετανάστευσης πρόκειται για κάτι περισσότερο από αυτό.
Εκτός του ότι η μετατόπιση των καμπυλών προσφοράς εργασίας στις
δύο χώρες είναι ασταθής και η φορά τους είναι δύο κατευθύνσεων, το
σημαντικό στοιχείο είναι ότι η μετακίνηση αποβλέπει στη συγκέντρωση
αποταμιεύσεων και όχι στην άμεση βελτίωση του καταναλωτικού επι
πέδου του μετανάστη στην αλλοδαπή. Κατά συνέπεια η μετανάστευση
είναι ένα φαινόμενο πολυπλοκότερο από ό,τι μία απλή μιας κατεύθυν
σης μετακίνηση εργατικού δυναμικού. Λαμβάνοντας υπόψη τα εμβά
σματα στη διάρκεια της απουσίας του μετανάστη και τις αποταμιεύσεις
που μεταφέρει, όταν παλιννοστήσει, πραγματοποιείται ουσιαστικά,
από πλευράς χώρας προέλευσης, μια ανταλλαγή ενός συντελεστή παρα
γωγής, της εργασίας, που βρίσκεται σε σχετική περίσσεια με ένα συντε
λεστή παραγωγής, το μεταναστευτικό συνάλλαγμα, που βρίσκεται σε
σχετική ανεπάρκεια.
Η θεώρηση της ευρωπαϊκής μετανάστευσης με αυτή την προοπτική
καθιστά ανεπαρκή την παραδεκτή θεωρία, η οποία υπό την πιο σύγχρο
νη έκφανση της χειρίζεται τη μετανάστευση ως μετακίνηση ενός συντε
λεστή της παραγωγής προς μία κατεύθυνση, εντασσόμενη στη θεωρία
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του συγκριτικού πλεονεκτήματος του διεθνούς εμπορίου. Η θεωρία
όμως αυτή αγνοεί, πρώτο, την αυτόματη σχεδόν αντίστροφη ροή χρημα
τικών πόρων, τους οποίους δημιουργεί η μετακίνηση της εργασίας και
δεύτερο, τη με ορισμένη χρονική υστέρηση επιστροφή των μεταναστών.
Τα δύο αυτά στοιχεία μεταβάλλουν τις προϋποθέσεις και εισάγουν
πρόσθετες παραμέτρους στη σχέση μεταξύ εμπορίου και μετακίνησης
συντελεστών και κατ' επέκταση αλλάζουν τις συνθήκες της ισορροπίας
και των σχέσεων των τιμών αγαθών και συντελεστών στις δύο χώρες.
Άξονας της θεωρητικής προσέγγισης για την εξήγηση του φαινομέ
νου της πρόσκαιρης μετανάστευσης, που επιχειρείται σε αυτή τη μελέτη,
είναι η μικροοικονομική συμπεριφορά του μετανάστη, αναφορικά με
την απόφαση για μετανάστευση, την πραγματοποίηση της μετακίνησης
και της επιστροφής, τη διαχείριση των αποταμιεύσεων του κατά τη
διάρκεια της απουσίας του και τέλος την αποστολή εμβασμάτων. Η
ατομική αυτή συμπεριφορά και δραστηριότητα του μετανάστη προσ
διορίζει ανάλογα και τις μακροοικονομικές επιπτώσεις και προεκτά
σεις από τη μετανάστευση στη χώρα προέλευσης του μετανάστη.
Βασικό στοιχείο της προσέγγισης μας είναι ότι η απόφαση για με
τανάστευση περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο και οργανικό τμήμα της
την απόφαση για επιστροφή, όπως επίσης και τη βούληση για τη συμπίε
ση των δαπανών διαβίωσης του μετανάστη, ώστε να ελαχιστοποιηθούν
οι "διαρροές" από τη συσσώρευση αποταμιεύσεων — βασικό στόχο του
μετανάστη — μέσα όμως στα πλαίσια των υποχρεώσεων του για τη συ
ντήρηση του μέρους της οικογένειας που παραμένει στην πατρίδα κατά
τη διάρκεια της απουσίας του. Ο υποχρεωτικός αυτός χαρακτήρας των
εισοδηματικών ενισχύσεων της οικογένειας καθιστά τα εμβάσματα μία
από τις σημαντικές συνιστώσες της απόφασης για μετανάστευση και η
ροή τους συνδέεται άμεσα με τα ιδιαίτερα στοιχεία της οικονομικής συ
μπεριφοράς κάθε μετανάστη στην προσπάθεια του να ικανοποιήσει τον
κεντρικό στόχο της συσσώρευσης αποταμιεύσεων.
Η ανάλυση δεν παραγνωρίζει όμως το γεγονός ότι κατά τη διάρ
κεια παραμονής του στο εξωτερικό και ανεξάρτητα από την αρχική του
πρόθεση κατά την αποδημία, ο μετανάστης βρίσκεται σε μια συνεχή δια
δικασία ποσοτικής και ποιοτικής αναθεώρησης του αρχικού του στό
χου, ή ακόμα και ανατροπής του και αντικατάστασης του με το στόχο
της μόνιμης παραμονής στο εξωτερικό μέχρι τη συνταξιοδότηση του ή
για πάντα. Αυτού του είδους οι αποφάσεις είναι περισσότερο πιθανές,
25

όταν ολόκληρη η οικογένεια έχει σταδιακά μετακινηθεί. Οι αναθεωρή
σεις όμως αυτές επηρεάζονται από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες
στις δύο χώρες και από το βαθμό ένταξης του μετανάστη στη χώρα εισ
δοχής. Από το άλλο άκρο, η αναθεώρηση μπορεί να αφορά την πρόωρη
επιστροφή του μετανάστη πριν από την ικανοποίηση του αρχικού στό
χου, είτε γιατί οι προσδοκίες του διαψεύδονται γρήγορα, είτε γιατί οι
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στην αλλοδαπή δεν είναι οι αναμενό
μενες.
Οι εξελίξεις αυτές έχουν ορισμένες συνέπειες για τον κύκλο της
πρόσκαιρης μετανάστευσης. Στην περίπτωση της απόφασης για μόνιμη
παραμονή στο εξωτερικό, μεταβάλλεται η συμπεριφορά του μετανάστη
σχετικά με τις συνθήκες εργασίας του, την οικογενειακή του ζωή, την
εκπαίδευση των παιδιών του, την αποστολή εμβασμάτων κτλ. και προ
σεγγίζει ή ταυτίζεται με τη συμπεριφορά των από πρόθεση μόνιμων με
ταναστών των υπερπόντιων χωρών.
Η μεταστροφή αυτή στόχων και συμπεριφοράς, τόσο των απογοη
τευμένων, όσο και των συνταξιούχων μεταναστών, επηρεάζει, με τη
σειρά της, τη σύνθεση των παλιννοστούντων και περιορίζει, σε ορισμέ
νο βαθμό, το μέρος εκείνων από αυτούς που επιστρέφει μετά την εκπλή
ρωση του αποταμιευτικού στόχου, που αποτελεί το αντικείμενο αυτής
της μελέτης.
Η μελέτη αποτελείται ουσιαστικά από δύο οργανικά συνδεδεμένες
ενότητες θεμάτων. Η πρώτη που περιλαμβάνει τα Κεφάλαια 1-4 αναφέ
ρεται στους προσδιοριστικούς παράγοντες και στις επιπτώσεις της
πρόσκαιρης μετανάστευσης και θεμελιώνεται κυρίως από την εμπειρία
και τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της μετανάστευσης μεταξύ
Ελλάδας και Δυτ. Γερμανίας κατά την τελευταία 25ετία.
Στη δεύτερη ενότητα, που περιλαμβάνει τα Κεφάλαια 5-8, η ανάλυ
ση εξειδικεύεται και επικεντρώνεται στη διερεύνηση των μεταναστευτι
κών εμβασμάτων, τα οποία αποτελούν ενδογενή παράγοντα οργανικά
συνδεδεμένο με τον κύκλο της μεταναστευτικής κίνησης και όχι εξωγε
νές και παράγωγο φαινόμενο της, όπως είναι κατά κανόνα στην περί
πτωση της μόνιμης μετανάστευσης. Από την πλευρά των προσδιοριστι
κών παραγόντων, αναλύεται η θεωρητική δικαιολόγηση των μετανα
στευτικών εμβασμάτων και ελέγχονται οικονομετρικά οι σχετικές
υποθέσεις, η εγκυρότητα των οποίων αντανακλά και στη γενικότερη
συγκρότηση της θεο^ρίας των πρόσκαιρων μετακινήσεων.
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Από την πλευρά των επιπτώσεων γίνεται προσπάθεια αξιολόγη
σης και εκτίμησης των επιδράσεων εκείνων της πρόσκαιρης μετανά
στευσης, που εκδηλώνονται μέσω των μεταναστευτικών εμβασμάτων.
Δεν εξετάζονται όμως οι επιπτώσεις των εμβασμάτων υπό τη συναλ
λαγματική τους μορφή, τα οποία επηρεάζουν τη θέση και τη διάρθρωση
του ισοζυγίου πληρωμών και κατ' επέκταση τη διάρθρωση της οικονο
μίας, αλλά οι επιπτώσεις των εμβασμάτων υπό τη μάλλον παραμελημέ
νη εισοδηματική τους ιδιότητα μετά από τη δραχμοποίηση και διάθεση
τους στην αγορά.
Το περιεχόμενο των επιμέρους κεφαλαίων της μελέτης έχει ως
εξής: Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μια σύντομη σκιαγράφηση της παραδο
σιακής θεωρίας για τη μετανάστευση, όπως αυτή εντάσσεται στα πλαί
σια της θεωρίας του διεθνούς εμπορίου, καθώς επίσης και ορισμένων
νεότερων θεωρητικών προσεγγίσεων που είναι προσανατολισμένες
προς την πρόσκαιρη μετανάστευση.
Το Κεφάλαιο 2 εξειδικεύει τη θεωρητική προσέγγιση που υιοθετεί
ται στη μελέτη για την ερμηνεία του φαινομένου της πρόσκαιρης μετα
νάστευσης, όπως διαγράφεται στον κύκλο μετανάστευση- παλιννόστη
ση, σε συνδυασμό με μια κριτική ματιά στην παραδοσιακή θεωρία του
προηγούμενου κεφαλαίου, που κατά κανόνα εξηγεί τη μιας κατεύθυν
σης μακροχρόνια μετανάστευση. Το κεφάλαιο αυτό δίνει επίσης περιε
χόμενο στους στόχους του μετανάστη, οι οποίοι προσδιορίζουν την
ατομική του συμπεριφορά και τα κίνητρα αποστολής εμβασμάτων στη
διάρκεια της μετανάστευσης.
Στο Κεφάλαιο 3 εξετάζεται η συνέπεια των εμπειρικών εξελίξεων
με τις θεωρητικές υποθέσεις του προηγούμενου κεφαλαίου. Γίνεται οι
κονομετρική ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της μετανά
στευσης και της παλιννόστησης με διαστρωματικά στοιχεία των 51 νο
μών της χώρας και αξιολογείται η ερμηνευτική ικανότητα των θεωρητι
κών υποθέσεων.
Το Κεφάλαιο 4, αναφέρεται συνοπτικά στη φύση και τη διαχείριση
του συσσωρευόμενου από το μετανάστη συναλλάγματος κατά τη διάρ
κεια παραμονής του στο εξωτερικό.
Το Κεφάλαιο 5 εξηγεί τη φύση, την υπόσταση και το ειδικό βάρος
των εμβασμάτων, χαρακτηριστικά που απορρέουν από τη μικροοικο
νομική συμπεριφορά του πρόσκαιρου μετανάστη. Στο κεφάλαιο αυτό
επισημαίνονται επίσης οι επιμέρους προσδιοριστικοί παράγοντες της
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ροής των εμβασμάτων.
Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται οικονομετρική ανάλυση των προσδιορι
στικών παραγόντων των μεταναστευτικών εμβασμάτων, όπως οι παρά
γοντες αυτοί έχουν προσδιοριστεί ενδογενώς από τη μικροοικονομική
συμπεριφορά του μετανάστη και από μακροοικονομικές μεταβλητές.
Το Κεφάλαιο 7, που είναι το πρώτο κεφάλαιο των επιπτώσεων,
αναλύει οικονομετρικά τις επιπτώσεις της εξόδου του πληθυσμού στην
προσφορά της αγροτικής εργασίας, την αγροτική παραγωγή και τα
αγροτικά ημερομίσθια. Η ανάλυση βασίζεται στα διαστρωματικά στοι
χεία των νομών της χώρας.
Στο Κεφάλαιο 8 επιχειρείται μια αξιολόγηση και εκτίμηση των
επιπτώσεων των μεταναστευτικών εμβασμάτων στο ύψος και τη σύνθε
ση του καταναλωτικού προτύπου, στις εισαγωγές κατά κατηγορία
προϊόντων και στην παραγωγή κατά κλάδο. Συζητούνται επίσης οι επι
πτώσεις στις τιμές και στις αμοιβές εργασίας.
Τέλος, το Κεφάλαιο 9 διατυπώνει τις διαπιστώσεις και τα συμπε
ράσματα της μελέτης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Η κλασική θεωρία για τη μετανάστευση εντάσσεται στη γενικότερη
θεωρία μετακίνησης των συντελεστών της παραγωγής μεταξύ χωρών
και συνδέεται με τη θεωρία του συγκριτικού κόστους του διεθνούς
εμπορίου.
Ενώ οι κλασικοί οικονομολόγοι της θεωρίας του διεθνούς εμπορί
ου υιοθετούν την άποψη ότι οι συντελεστές της παραγωγής είναι διε
θνώς αμετακίνητοι, η νεότερη προσέγγιση της θεωρίας του συγκριτικού
κόστους δέχεται ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στη διακίνηση των συ
ντελεστών της παραγωγής, εργασίας και κεφαλαίου, και της ανταλλα
γής των προϊόντων μεταξύ χωρών. Αναγνωρίζει ακόμη ότι σε ορισμένη
έκταση και υπό ορισμένες σημαντικές προϋποθέσεις, υπάρχει υποκατά
σταση μεταξύ της διακίνησης προϊόντων και συντελεστών. Τούτο γιατί
το ελεύθερο διεθνές εμπόριο, εξισώνοντας τις τιμές των προϊόντων,
τείνει να εξισώσει και τις τιμές των συντελεστών και να οδηγήσει σε διε
θνή ισορροπία και διεθνή καταμερισμό του κεφαλαίου και της εργασίας
καθιστώντας τη μετακίνηση των συντελεστών ασύμφορη \
Στη βάση της ερμηνείας των μετακινήσεων των συντελεστών είναι
οι διαφορές στις σχετικές στενότητες των συντελεστών και στις αντί
στοιχες διαφορές των αμοιβών τους, στις οποίες επίσης οφείλεται και
η διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου.
Σύμφωνα με την αρχική θεωρία του συγκριτικού κόστους, όπως
διατυπώθηκε από τους Heckscher-Ohlin, μεταξύ των βασικών προϋπο
θέσεων για τη διεθνή ισορροπία των παραγωγικών συντελεστών και την
εξίσωση των τιμών τους ήταν ο πλήρης ανταγωνισμός, η απουσία εμπο-

1. Mundell, Α. R., "International Trade and Factor Mobility", American Economic
Review, vol. xii, No 3, June 1957, σ. 321. Johnson, G.H., International Trade and Economic
Growth: Studies in Pure Theory, Unwin University Books, London, 1958, σ. 17.
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Οίων στο διεθνές εμπόριο και οι σταθερές αποδόσεις της κλίμακας της
παραγωγής μεταξύ των χωρών.
Η θεωρητική όμως συσχέτιση μεταξύ εμπορίου και μετακινήσεων
συντελεστών της κλασικής σχολής κρίνεται ως στατική, βασιζόμενη
στην αντίληψη του συγκριτικού κόστους και δεν περιείχε δυναμικά
στοιχεία ανάλυσης *. Η μετανάστευση εκλαμβανόταν ως αποτέλεσμα
μικροοικονομικής ατομικής επιλογής και δεν επιδεχόταν μακροοικο
νομικές εξηγήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τον Schumpeter, εξαφάνιζαν
τα βασικά γνωρίσματα των δυναμικών της μεταβλητών2.
Νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις έδειξαν ότι η πραγματοποίηση
της διεθνούς ισορροπίας απαιτεί ορισμένες πρόσθετες προϋποθέσεις
που αναφέρονται στη φύση της τεχνολογίας και στο βαθμό διαφοροποί
ησης στις αναλογίες των συντελεστών μεταξύ χωρών, οι οποίες στενεύ
ουν ακόμη περισσότερο τις ήδη απόμακρες δυνατότητες εξίσωσης των
τιμών των συντελεστών και κατ' ακολουθία τη διακοπή της μετακίνησης
αυτών μεταξύ χωρών. Απαιτείται ειδικότερα αντιστοιχία των αναλο
γιών κόστους των προϊόντων και των σχετικών τιμών των συντελεστών,
σχετική,ομοιομορφία στην τεχνολογία και τους συντελεστές της παρα
γωγής, ώστε να αποκλείεται εξειδίκευση μιας χώρας σε ένα προϊόν 3 .
Το εμπόριο μεταξύ των χωρών βάσει του συγκριτικού κόστους και
κάτω από αυτές τις πρακτικά ανύπαρκτες προϋποθέσεις, έχει ως αποτέ
λεσμα την αύξηση στις τιμές των σχετικά άφθονων συντελεστών σε μια
χώρα και τη μείωση των τιμών των σχετικά σπανιότερων συντελεστών,
γιατί οι εξαγωγές αυξάνουν ταχύτερα τη ζήτηση των πρώτων από ό,τι θα
αυξανόταν χωρίς το εμπόριο, ενώ οι εισαγωγές προϊόντων μειώνουν τη
4
ζήτηση των συντελεστών που βρίσκονται σε σχετική ανεπάρκεια . Υπάρ-

1. Thomas, Brinley, Migration and Economic Growth: A Study of Great Britain and
the Atlantic Economy, Cambridge, The University Press, 1964, σ. 11.
2. Thomas Brinley, ό.π., σσ. 26-27 (Ο συγγραφέας αναφέρεται στον Schumpeter).
3. Βλέπε, π.χ., Mundell, σ. 321, Johnson, σσ. 26,29, Katseli, LoukaT., Trade Flows
and Factor Mobility, Final Report prepared for the select Commission on Immigration and
Refugee Policy - SCIRP - 07031274-10, August, 1980, σ. 5.
4. Βλέπε, π.χ., Snider, Delbert Α., Introduction to Mernational Economics, fourth edition,
Richard D. Irwin Ine, Homewood, Illinois, 1967, σσ. 99-106. Ellis, Howard S., "Are There
Preference Alternatives to International Migration as an Aid to Economic Development?" στο
lliomas, Brinley (ed.), Economics of International Migration, Proceedings of a conference held
by the IEA, Macmillan and Co. ltd, St. Martin's Press, New York, 1958, σ. 348.
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χει επομένως μία a priori αντίστροφη αλληλεπίδραση μεταξύ του εμπο
ρίου και της μετακίνησης των συντελεστών με αποτέλεσμα μεγαλύτερη
μετακίνηση συντελεστών να μπορεί να μειώσει το εμπόριο και αντίστρο
1
φα .
Παρά το γεγονός ότι, όπως σημειώθηκε πιο πάνω, δεν συντρέχουν
οι a priori θεωρητικές αλλά και πρακτικές προϋποθέσεις για την εξίσω
ση των αμοιβών εργασίας μεταξύ χωρών, ιδιαίτερα για χώρες όπως η
Γερμανία και η Ελλάδα, όπου η τεχνολογία γενικά διαφέρει, τα επίπεδα
παραγωγικότητας είναι άνισα και οι αμοιβές εργασίας καθορίζονται σε
ατελείς αγορές, η μετακίνηση της εργασίας συμβάλλει στη μείωση των
σχετικών αμοιβών υπέρ των χωρών που εξάγουν εργασία. Στην πραγ
ματικότητα αυτό έχει συμβεί, γιατί, σύμφωνα με τον Kindleberger2, η
μετανάστευση από τις μεσογειακές χώρες οδήγησε σε αύξηση των αμοι
βών σε αυτές, ενώ η είσοδος των μεταναστών στις χώρες της Κεντρικής
Ευρώπης συνέβαλε στη συγκράτηση της αύξησης των αμοιβών τους.
Πάντως, όμως, όπως θα αναμενόταν, πολύ απέχει από το να έχει εξισώ
σει τις αμοιβές.
Η αδυναμία εξίσωσης των τιμών της εργασίας μεταξύ των χωρών,
λόγω ανυπαρξίας όλων των παραπάνω προϋποθέσεων, και υπό τον
όρο ότι δεν υπάρχουν τεχνητοί φραγμοί στη μετακίνηση, π.χ. απαγό
ρευση εισόδου μεταναστών, σημαίνει ότι η αυτόματη λειτουργία της διε
θνούς οικονομίας και της αγοράς εργασίας είναι ανίσχυρη να σταματή
σει τη μετανάστευση, από τις χώρες με τη σχετική περίσσεια εργασίας
προς τις χώρες με τη σχετική έλλειψη.
Ενώ λοιπόν οι θεωρητικές αυτές υποθέσεις δεν αντικρούονται
από τη σχετική εμπειρία της διεξαγωγής του διεθνούς εμπορίου, ειδικό
τερα από το φαινόμενο ότι το εμπόριο και οι μετακινήσεις κεφαλαίου
είναι σε ορισμένο βαθμό υποκατάστατα της μετακίνησης εργασίας, η με
τανάστευση δεν μπορεί παρά να είναι σημαντική, πρώτο γιατί οι περισ
σότερο ανεπτυγμένες χώρες όπως η Δ. Γερμανία στην προκειμένη περί-

1. Αναφέρεται, π.χ., ότι επειδή οι εξαγωγές από τις ΗΠΑ είναι έντασης ειδικευμέ
νης εργασίας και οι εισαγωγές έντασης ανειδίκευτης εργασίας, σημαντικές ροές ανειδί
κευτων μεταναστών στις ΗΠΑ θα τείνουν να μειώσουν τις εισαγωγές στις ΗΠΑ και να
βελτιώσουν τους όρους εμπορίου της χώρας αυτής. (Βλέπε Katseli, σ. 3).
2. Kindleberger, C.P., International Economics, Fourth edition, Richard D. Irwin,
Inc. Homewood Illinois, 1968, σ. 236.
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πτώση με τους πολλούς μετανάστες, προσπαθεί να καλύψει μέρος των
αναγκών της σε αγαθά έντασης εργασίας με τη χρησιμοποίηση ξένων
εργατών στο έδαφος της, ενώ έχει ακόμη ανάγκη σημαντικού εργατικού
δυναμικού για την παραγωγή μη εμπορεύσιμων αγαθών, όπως κατα
σκευών και υπηρεσιών. Από την άλλη μεριά, οι λιγότερο ανεπτυγμένες
χώρες, παράλληλα με την προσπάθεια δημιουργίας νέων θέσεων εργα
σίας, επωφελούνται από τη διέξοδο της μετανάστευσης για την αντιμε
τώπιση του προβλήματος της ανεργίας '. Ιδιαίτερα χώρες όπως οι μεσο
γειακές, με τα μόνιμα διαρθρωτικά προβλήματα στην εξαγωγική τους
ικανότητα, είναι σχετικά ευκολότερο να μειώσουν την ανεργία τους με
την εξαγωγή εργασίας, που έχει το επιπλέον πλεονέκτημα ανακούφισης
και του ισοζυγίου πληρωμών με αποστολή εμβασμάτων.
Η δυναμική εξέλιξη προς την ισορροπία αυτή, η οποία πρέπει να
σημειωθεί, στην πραγματικότητα δεν επιτυγχάνεται, γιατί δεν συντρέ
χουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, συνεπάγεται ωστόσο μια μετακίνηση
συντελεστών, που είναι απότοκος της σχετικής στενότητας των συντε
λεστών μεταξύ χωρών. Η οικονομική έννοια της στενότητας αυτής εί
ναι διττή, αναφερόμενη είτε σε στενότητα που απορρέει από το ύψος
των σχετικών τιμών των συντελεστών, είτε σε στενότητα που προσδιο
ρίζεται από τη σχετική προσφορά των συντελεστών και είναι ανεξάρτη
τη από τις τιμές τους. Η διάκριση αυτή έχει αναλυτική σημασία, γιατί η
στενότητα λόγω των τιμών των συντελεστών επηρεάζεται από παράγο
ντες προσφοράς και ζήτησης, ενώ η φυσική στενότητα των ποσοτήτων
είναι ιδιότητα της προσφοράς2.
Αν όμως ληφθούν υπόψη οι επικρατούσες συνθήκες προσφοράς
στις χώρες με τα πλεονάσματα εργασίας και η δυνατότητα ελέγχου της
εισόδου του ξένου εργατικού δυναμικού στις χώρες με τις ελλείψεις, γί
νεται φανερό ότι, σε τελική ανάλυση, η μετανάστευση εξαρτάται πρω
ταρχικά από τη ζήτηση στις χώρες εισδοχής, ενώ η προσφορά μπορεί να
θεωρηθεί ότι έχει υψηλή ελαστικότητα, μέχρι του σημείου να είναι, σε
σύγκριση με τις ανάγκες, σχεδόν ανεξάντλητη3. Υπάρχουν μάλιστα ορι-

1. Hiemenz, V., and Κ. W. Schatz, Trade in Place of Migration, ILO, Geneva, 1979, σ.
94.
2. Johnson^. 25.
3. Piore, J. M, Birds of Passage: Migrant Labor in Industrial Societies, Cambridge
University, Cambridge, England, 1979, σ. 19.
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σμένοι οικονομολόγοι \ οι οποίοι ασκώντας κριτική στις διάφορες θε
ωρητικές προσεγγίσεις για τη μετανάστευση απορούν πώς για μετακι
νήσεις όπως των εργατών στη Δ. Γερμανία δεν έχει προσεχθεί το γεγο
νός ότι, λόγω των κατά βούληση περιορισμών της χώρας, ο παράγων
που προσδιορίζει τη μετανάστευση, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια
2
της, είναι η ζήτηση εργασίας στις χώρες εισδοχής .
Υπάρχουν ορισμένες αναλυτικές αποχρώσεις, στη θεωρητική βάση
ότι η ζήτηση εργασίας από τις χώρες εισδοχής προσδιορίζει τη μετανά
στευση, οι οποίες διαγράφουν τη διαδικασία απορρόφησης του ξένου
εργατικού δυναμικού και μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: ι) έντονη
οικονομική άνοδος των χωρών εισδοχής αυξάνει βαθμιαία τη ζήτηση ερ
γασίας (μετατοπίζει την καμπύλη ζήτησης προς τα πάνω), αυξάνοντας
έτσι τις αμοιβές, αλλά και το κόστος εργασίας, εξαντλώντας σύντομα το
ντόπιο εργατικό δυναμικό, η προσφορά του οποίου άλλωστε είναι πε
ριορισμένη στη μεσοχρόνια περίοδο λόγω χαμηλής γεννητικότητας του
πληθυσμού. Η διέξοδος της εισροής μεταναστών αποτελεί μια οικονομι
κή λύση για την πλήρωση των νέων θέσεων εργασίας· ιι) μια πιο εκλεπτυ
σμένη προσέγγιση του φαινομένου αυτού αναφέρεται στο γεγονός ότι η
εργασία δεν είναι ομοιογενής συντελεστής. Η οικονομική άνοδος οδηγεί
σε ζήτηση εργατικού δυναμικού με αυξημένα προσόντα, στο οποίο παρέ
χεται και υψηλή αμοιβή, με αποτέλεσμα να αναβαθμίζεται όλη η κλίμακα
των επαγγελμάτων και να παρουσιάζονται κενά στα κατώτατα σημεία
αυτής για ανειδίκευτους εργάτες, για την κάλυψη των κενών σε χαμηλής
ποιότητας και αμοιβής εργασίες, με μόνη πηγή προσφοράς τη μετανά
στευση από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες \
Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να παρατηρηθεί ότι η αναλυτική
αυτή προσέγγιση προϋποθέτει ότι η αναβάθμιση της κλίμακας των
επαγγελμάτων, η κάθετη δηλαδή κινητικότητα προς τα ανώτερα και κα
λύτερα αμειβόμενα επαγγέλματα, είναι μεγαλύτερη στη χώρα εισδοχής
των μεταναστών από ό,τι η οριζόντια ομοιοεπαγγελματική κινητικότη
τα μεταξύ της χώρας εισδοχής και της χώρας αποστολής μεταναστών.
Η υπόθεση αυτή φαίνεται να είναι ισχυρή τόσο για πραγματικούς
1. Bhagwati, J., International Factor Mobility: Essays in International Economic
Theory, vol. 2, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1983.
2. Bhagwati, σ. 13.
3. Bhagwati, σσ. 49-50, Piore, σσ. 27-28 και 45.

33

οικονομικούς λόγους όσο και για θεσμικούς. Πέρα από το γεγονός ότι
η διασυνοριακή διακίνηση είναι κατά κανόνα ελεγχόμενη, η διαφορο
ποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εργατικού δυναμικού με
ταξύ των δύο χο>ρών, όπως εκπαίδευση και εξειδίκευση και η γλώσσα
συντείνουν, ώστε η κάθετη κινητικότητα της εργασίας μέσα στη χώρα να
είναι μεγαλύτερη και οικονομικά πιο συμφέρουσα από ό,τι η κινητικό
τητα του εργατικού δυναμικού μεταξύ χωρών, ιδιαίτερα όταν πρόκει
ται για ζεύγη χωρών βορρά-νότου.
Εκτός από την αρνητική πιο πάνω συσχέτιση μεταξύ μετακίνησης ερ
γασίας και εμπορίου, μπορεί να υπάρξει και μια συμπληρωματικότητα με
ταξύ των μεταβλητών αυτών, όταν π.χ πραγματοποιείται ταυτόχρονη με
τακίνηση εργασίας και κεφαλαίου, που μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατ
τότητες για την αύξηση του εμπορίου. Είναι πάντως γεγονός ότι η
συμπληρωματική αυτή μετακίνηση είναι σήμερα περιορισμένη, αν όχι ανύ
παρκτη, τουλάχιστον για την ευρωπαϊκή μετανάστευση. Σε παλαιότερες
όμως μεταναστεύσεις (19ος αιώνας και κυρίως στην Αγγλία μέχρι τον πρώ
το παγκόσμιο πόλεμο), πληθυσμός και κεφάλαια εκπατρίζονταν ταυτόχρο
να από τις ευρωπαϊκές χώρες προς τις υπανάπτυκτες που είχαν στενότητες
και στους δύο συντελεστές, για την εκμετάλλευση των εδαφικών δυνατοτή
των των χωρών αυτών \ Αντίθετα, στη σημερινή πρόσκαιρη μετανάστευση,
εργασία και κεφάλαιο είναι πολλές φορές ενδεχόμενο να κινούνται προς
αντίθετες κατευθύνσεις. Η εργασία οδεύει από τις λιγότερο ανεπτυγμένες
χώρες, που ιδίως σε ορισμένες περιόδους περισσεύει, προς τις περισσότερο
αναπτυγμένες που διαθέτουν το κεφάλαιο, στερούνται όμως το εργατικό
δυναμικό που απαιτείται για τον συνδυασμό των δύο συντελεστών, μέρος
δε του κεφαλαίου των χωρών που δέχονται μετανάστες είναι ενδεχόμενο να
εισρέει κατά περίπτωση προς τις χώρες εξόδου του πληθυσμούΖ.
Πέρα όμως από αυτή την πιθανή ροή επιχειρηματικών κεφαλαί
ων, στην πρόσφατη ευρωπαϊκή μετανάστευση, υπάρχει η σημαντική
ροή από τα εισοδήματα των μεταναστών στη χώρα προέλευσης τους.

1. Βλέπεπ.χ. Ellis, σσ. 348-354, και Isaac, Julius, "Great Britain" στο Thomas (ed.), σ. 66.
2. Έχει παρατηρηθεί ότι στα πρόσφατα χρόνια η ροή κεφαλαίου προς τις χώρες
αυτές είναι ελάχιστη, τουλάχιστον αν συγκριθεί με τον αντίστοιχο όγκο της εξόδου πλη
θυσμού (βλέπε Glickman, Norman, J. and Elizabeth Mclean Petras, "International Capital
and International Labor Flows: Implications for Public Policy", Working Paper 53,
University of Pensylvania, August 1981, σ. 36.
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Ο πρόσκαιρος χαρακτήρας αυτής της μετανάστευσης, σε συνδυασμό
με τη σύμφυτη ροή των αποταμιεύσεων των μεταναστών, αποτελεί ένα
σοβαρό στοιχείο διαφοροποίησης από τη μόνιμη μετανάστευση, η εξή
γηση της οποίας δίνεται από τις πιο πάνω θεωρητικές προσεγγίσεις.
Στην περίπτωση της πρόσκαιρης μετανάστευσης πραγματοποιεί
ται ουσιαστικά μια ανταλλαγή ενός συντελεστή παραγωγής, της εργα
σίας, που βρίσκεται σε σχετική περίσσεια, με ένα συντελεστή, τους οι
κονομικούς πόρους, υπό τη μορφή του κεφαλαίου ή του συναλλάγμα
τος, που βρίσκεται σε σχετική ανεπάρκεια. Η άμεση εξάρτηση αυτών
των πόρων από τη ροή των μεταναστών μπορεί να αποτελέσει ένα πρό
σθετο ενδογενές στοιχείο στη θεωρία της σχέσης μεταξύ μετακινήσεων
συντελεστών και διεθνούς εμπορίου. Μεταξύ άλλων, η αντίστροφη αυ
τή κίνηση καθεαυτή, αλλά και οι επιπτώσεις της ροής των οικονομικών
πόρων στην εγχώρια ζήτηση και τις εισαγωγές των χωρών προέλευσης
των μεταναστών, επηρεάζουν τις σχετικές τιμές των συντελεστών στις
δύο χώρες και περισσότερο στη χώρα προέλευσης των μεταναστών και
μεταβάλλουν τις συνθήκες της συσχέτισης συντελεστών και διεθνούς
εμπορίου και συνεπώς τις συνθήκες διεθνούς ισορροπίας.
Από την πιο πάνω ανάλυση γίνεται φανερό ότι η μετανάστευση
αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως φαινόμενο της αγοράς εργασίας και
κατά συνέπεια ο κύριος προσδιοριστικός παράγοντας της μετακίνησης
είναι η διαφορά των αμοιβών εργασίας μεταξύ χωρών και οι σχετικές
ευκαιρίες απασχόλησης. Η διεθνοποίηση αυτής της κινητικότητας της
εργασίας αντιμετωπίζει ουσιαστικά τη μετανάστευση ως ένα θέμα της
προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε διεθνές επίπεδο. Ήταν λοιπόν φυ
σικό η προσέγγιση αυτή, χωρίς να είναι ταυτόσημη, να συνδυαστεί με τη
θεωρία της εσωτερικής μετακίνησης του πληθυσμού, ιδιαίτερα από τις
αγροτικές προς τις αστικές περιοχές μιας χώρας, όπως αυτή αναπτύ
χθηκε εξαντλητικά ως τμήμα της θεωρίας οικονομικής ανάπτυξης των
1
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών .
1. Lewis, W. Arthur, "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour", The Manchester
School, May 1954. Jorgenson, Dale W., "The Development of a Dual Economy", Economic Journal, Vol 71,
June 1961. Fei, John C.H. andRannis, G., Development of the Labor Surplus Economy, A Publication of the
Economic Growth Center Yale University, Richard D. Irwin, Inc. Homewood, Illinois, 1964. Jorgenson,
Dale W., "Surplus Agricultural Labour and the Development of a Dual Economy", Oxford Economic
Papers, vol. 19, November 1967. Todaro, Michael P., A Model of Labour Migration and Urban
Unemployment in Less Developed Countries", American Economic Review, vol. 59, March, 1969.
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Σε γενικές γραμμές, η προσέγγιση αυτή ξεκινά από την ίδια αντίλη
ψη της διαφοράς στην αμοιβή της εργασίας, όπως και η θεωρία των διε
θνών μετακινήσεων και κατά μία παραλλαγή της (Lewis) υποστηρίζει
μια τελική ισορροπία στη συνολική αγορά εργασίας της χωράς με εξίσω
ση των αμοιβών, ενώ κατά μιαν άλλη περισσότερο ρεαλιστική προσέγγι
ση (Jorgenson, Todaro) επιχειρηματολογεί την αδυναμία μιας τελικής
ισορροπίας και τη διατήρηση των διαφοροποιημένων αμοιβών μεταξύ
των δύο τομέων της οικονομίας.
Περισσότερο εκλεπτυσμένες παραλλαγές της θεωρίας τόσο των διε
θνών όσο και των εσωτερικών μετακινήσεων εργασίας, με βάση τις δια
φορές των αμοιβών, συμπεριλαμβάνουν και πολλούς άλλους παράγο
ντες, όπως το κόστος της μετακίνησης, τον προσδιοριστικό ρόλο των
συγγενών και φίλων στον τόπο προορισμού, το επίπεδο εκπαίδευσης
των μετακινουμένων, καθώς και ορισμένα άλλα επιμέρους στοιχεία, τα
οποία απαρτίζουν τη συνισταμένη προσδιορισμού των πληθυσμιακών
μετακινήσεων.
Είναι δε ακριβώς ορισμένα από τα πρόσθετα αυτά στοιχεία, τα
οποία στρατολογούνται για τη δικαιολόγηση της διατήρησης της διαφο
ράς των αμοιβών εργασίας παρά τη σημαντική πολλές φορές μετακίνη
ση και την ύπαρξη σχετικά υψηλής ανεργίας. Ένας βασικός παράγοντας,
που υποστηρίζεται ότι συμβάλλει στη διατήρηση της διαφοράς των
αμοιβών, είναι η διαφορετική σύνθεση του εργατικού δυναμικού από
πλευράς επιπέδου εκπαίδευσης και κατ' επέκταση βαθμού παραγωγικό
τητας \ που δικαιολογεί τη συνέχιση της μετανάστευσης ακόμη και αν
υπάρχει ανεργία στις χώρες ή τις περιοχές εισδοχής.
Συμπερασματικά, μπορεί να παρατηρηθεί ότι, από οικονομική
άποψη, οι παραδοσιακές θεωρητικές προσεγγίσεις για τη μετανάστευση
αποβλέπουν κυρίως στο να εξηγήσουν τις πληθυσμιακές μετακινήσεις
ως μετακινήσεις ενός συντελεστή της παραγωγής και να εκτιμήσουν τις
επιπτώσεις των μετακινήσεων αυτών στις οικονομίες των χωρών
προέλευσης και προορισμού των μεταναστών, καθώς επίσης και στο με
ταξύ τους εμπόριο.
Η πρόσφατη εμπειρία από τη μετανάστευση των "προσκεκλημένων

1. Βλέπε Sjaastad, L.A., The Costs and Returns of Human Migration", Journal of Political
Economy, vol. 10,1962: Supplement, oo. 82-83.
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εργατών" στη Δυτ. Γερμανία έγινε αντικείμενο ορισμένων νεότερων θε
ωρητικών υποθέσεων που διαφοροποιούνται από την παραδοσιακή θε
ωρία της μετανάστευσης, όπως σκιαγραφήθηκε πιο πάνω. Μια από τις
προσεγγίσεις αυτές, με αφετηρία την θεωρία των Hecksher-Ohlin, υιοθε
τεί την υπόθεση ότι, σε αντίθεση με την παραδοσιακή θεωρία που εξηγεί
καλύτερα τη μόνιμη αποδημία, η πρόσκαιρη μετανάστευση αφορά μετα
κίνηση μόνο υπηρεσιών εργασίας. Αυτό έχει την έννοια είτε ότι δικαιού
χος του εισοδήματος από την εργασία των μεταναστών είναι η οικογέ
νεια που παραμένει στην πατρίδα, στην οποία μεταβιβάζονται εμβάσμα
τα, είτε ότι οι ίδιοι οι μετανάστες παράγουν στο εξωτερικό, αλλά
καταναλώνουν (ετεροχρονισμένα) στην πατρίδα.
Πραγματοποιείται, με άλλα λόγια, σύμφωνα με τη δοξασία αυτή,
μια ανταλλαγή υπηρεσιών εργασίας με υλικά αγαθά. Η γενεσιουργός αι
τία αυτής της ανταλλαγής είναι η ύπαρξη τομέων μη εμπορεύσιμων διε
θνώς αγαθών με μεγάλη βαρύτητα στις δύο χώρες, που δεν επιτρέπουν
την εκτεταμένη ανταλλαγή αγαθών με αγαθά. Η προσέγγιση αυτή δια
μορφώνει διαφορετικές συνθήκες ισορροπίας από ό,τι η παραδοσιακή
θεωρία για τη μόνιμη μετανάστευση1.
Μια δεύτερη θεωρητική υπόθεση, που έχει αναπτυχθεί επίσης πρό
σφατα για την πρόσκαιρη μετανάστευση, προσπαθεί να ανασκευάσει την
άποψη ότι οι διαφορές των αμοιβών εργασίας μεταξύ χωρών προσδιο
ρίζουν την προέλευση των μεταναστών στη Δυτ. Γερμανία. Η υπόθεση
αυτή θέτει υπό αμφισβήτηση τη θεωρία ότι η μετανάστευση προσδιορίζε
ται από κοινού από τις δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
Η βασική αρχή στην οποία στηρίζεται αυτή η υπόθεση είναι ότι,
σύμφωνα με το γερμανικό νόμο, οι επιχειρήσεις — οι οποίες ουσιαστικά
αποφάσιζαν, πριν από τους περιορισμούς του 1973, για την είσοδο των
εργατών στην Δυτ. Γερμανία — ήταν υποχρεωμένες να πληρώνουν
στους μετανάστες τον ίδιο μισθό που πλήρωναν στους Γερμανούς εργά
τες για το ίδιο είδος εργασίας. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε διαφορά με
ταξύ αυτών των αμοιβών και των αντίστοιχων αμοιβών στις χώρες προ
έλευσης των μεταναστών δεν έχει καμία ερμηνευτική ικανότητα για τη
ζήτηση εργασίας.

1. Krauss, Melvyn Β., "The Economics of Guest Workers Problem: A NeoHeckscher-Ohlin Approach", Scandinavian Journal of Economics, 1976, σσ. 471-476.
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Η υπόθεση αυτή αποκαλείται από τους συγγραφείς "Γερμανικό
Υπόδειγμα" και διαφοροποιείται από το λεγόμενο "Υπόδειγμα της
Ελεύθερης Μετανάστευσης" σύμφωνα με το οποίο οι δυνάμεις της προ
σφοράς και της ζήτησης, σε συνδυασμό με τη διαφορά των αμοιβών με
ταξύ χωρών, επηρεάζει τη μετανάστευση.
Σύμφωνα πάντως με τους συγγραφείς, το "Γερμανικό Υπόδειγμα"
δεν αποκλείεται να καταλήξει σε αποτελέσματα όμοια με το "Υπόδειγμα
της Ελεύθερης Μετανάστευσης". Ο λόγος είναι ότι η εργασία δεν είναι
ομοιογενής και κατά συνέπεια, καλύτερη επιλογή μπορεί να γίνει στις
χώρες που υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα άτομα για μετακίνηση. Πέ
ρα από αυτό, το κόστος επιλογής αυξάνεται, όταν αυτή γίνεται από πολ
λές χώρες με διαφορετικά εθνικά γνωρίσματα και διαφορετικές γλώσ
σες. Ο οικονομετρικός έλεγχος, που κάνουν οι συγγραφείς στην υπόθεση
τους, δείχνει πράγματι την ανυπαρξία στατιστικής συσχέτισης μεταξύ
μετανάστευσης και διαφοράς αμοιβών εργασίας μεταξύ Δυτ. Γερμανίας
και χωρών προέλευσης των μεταναστών1.
Συμπερασματικά, σε ό,τι αφορά το αντικείμενο της δικής μας μελέ
της, και οι δύο πιο πάνω θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν μακροοικονο
μικό χαρακτήρα. Η πρώτη προσδιορίζει τη φύση των μεταναστευτικών
εμβασμάτων και τη σημασία τους ως βασικών παραμέτρων στη μακρο
οικονομική εξήγηση της πρόσκαιρης μετανάστευσης. Η δεύτερη προσέγ
γιση αμφισβητεί ότι το φαινόμενο της πρόσκαιρης μετανάστευσης μπο
ρεί να εξηγηθεί με τη βασική υπόθεση της παραδοσιακής θεωρίας, σύμ
φωνα με την οποία η διαφορά των αμοιβών προσδιορίζει τη ζήτηση και
κατ' ακολουθία τη μετακίνηση εργασίας. Η αμφισβήτηση αυτή βασίζεται
στο γεγονός ότι, για λόγους θεσμικούς, οι μετανάστες πληρώνονται το
ίδιο με τους γηγενείς εργάτες που ασκούν την ίδια εργασία.

1. Bhagwati, J.N., Schatz, K.W., and Wong K.Y., The West German Gastarbeiter
System of Immigration", European Economic Review, 26 (1984), σσ. 281-282.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
2.1. Η ανεπάρκεια της υπόθεσης διαφοράς αμοιβών εργασίας
ως παράγοντα μετανάστευσης
Η διαφορά των αμοιβών ως παράγοντας μετανάστευσης, είτε μόνη
της είτε σε συνδυασμό με τις σχετικές ευκαιρίες απασχόλησης, θα οδη
γούσε σε μια συνεχή μονοδρομική μετακίνηση πληθυσμού από περιοχές
ή χώρες σχετικά χαμηλών αμοιβών και ισχνών ευκαιριών απασχόλησης
προς περιοχές ή χώρες σχετικά υψηλών αμοιβών και ευκαιριών. Η θεω
ρητική αυτή υπόθεση δεν είναι κατά συνέπεια επαρκής για να εξηγήσει
από μόνη της, πρώτο, γιατί η εκροή πληθυσμού από μια χώρα δεν είναι
ανεξάντλητη και, δεύτερο, γιατί πραγματοποιείται επιστροφή των μετα
ναστών στις χώρες προέλευσης κάτω από συνθήκες συνεχούς υπεροχής
των αμοιβών και ευκαιριών απασχόλησης στις χώρες εισδοχής σε περιό
δους ομαλών οικονομικών εξελίξεων.
Η υπόθεση της διαφοράς των αμοιβών θα μπορούσε να εξηγήσει
την παλιννόστηση μόνο στην περίπτωση όπου η διαφορά θα αντιστρε
φόταν υπέρ των χωρών αποστολής των μεταναστών. Σε μια τέτοια περί
πτωση, ο κύκλος μετανάστευσης-παλιννόστησης θα ακολουθούσε τη
διαδρομή που διαγράφεται στο πιο κάτω Διάγραμμα 2.1, στο οποίο
στον οριζόντιο άξονα μετριέται το σύνολο των μεταναστών σε μια χώρα
από μια άλλη και στον κάθετο άξονα η διαφορά των αμοιβών εργασίας
μεταξύ των δύο χωρών.
Η διαφορά αυτή των αμοιβών μεταξύ της χώρας προέλευσης (Wh)
και της χώρας εισδοχής (Wa) των μεταναστών θα μπορούσε να ακολου
θήσει γενικά την εξής πορεία. Μέχρι το σημείο α, αύξηση της διαφοράς
υπέρ της χώρας προορισμού, μεταξύ α κα β βαθμιαία μείωση της και με
ταξύ β και γ αντιστροφή της διαφοράς υπέρ της χώρας προέλευσης των
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1
Θεωρητική συσχέτιση μεταξύ διαφοράς αμοιβών και
μετανάστευσης και παλιννόστησης
Διαφορά
αμοιβών

max (Wa - Wh)
(W a -W h )>0

nun (Wa - Wh)

απόθεμα μεταναστών

Wa = Wh

(W h -Wa)>0

μεταναστών. Την εξέλιξη αυτή θα ακολουθούσε αντίστοιχα η ροή των με
τακινουμένων, έτσι ώστε μέχρι το σημείο α θα πραγματοποιόταν βαθμι
αία αύξηση της αποδημίας με επιταχυνόμενο ρυθμό και στη συνέχεια,
μέχρι το σημείο β αύξηση με φθίνοντα ρυθμό. Στο σημείο της εξίσωσης
των αμοιβών των δύο χωρών, στον οριζόντιο άξονα του σχήματος, η
συσσωρευμένη μετανάστευση θα είχε φθάσει σε ένα μέγιστο σύνολο SM2,
από το σημείο δε αυτό που σηματοδοτεί το πέρας της μεταναστευτικής
ροής αρχίζει η βαθμιαία επιστροφή των μεταναστών, καθώς η εξίσωση
της διαφοράς ακολουθείται από μια αντιστροφή υπέρ των χωρών προέ
λευσης των μεταναστών. Τέλος στο σημείο γ ολοκληρώνεται ο κύκλος
αποδημίας-παλιννόστησης και παραμένουν στο εξωτερικό SMi, μετα40

νάστες για μόνιμη εγκατάσταση.
Όπως δείχνουν τα σχετικά δεδομένα του Πίνακα 2.1 κα του Δια
γράμματος 2.2, μπορούν να διακριθούν τέσσερις περίοδοι, αναφορικά
με την εξέλιξη του λόγου των δεικτών των πραγματικών αμοιβών, σε
εθνικά νομίσματα, στη βιομηχανία, μεταξύ Δ. Γερμανίας και Ελλάδας:
1961-1965, όπου το άνοιγμα των αμοιβών διευρυνόταν υπέρ της Δ. Γερ
μανίας, 1966-1969, με μείωση της ανισότητας των αμοιβών, 1970-1975,
στη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε μια σημαντική αύξηση του
λόγου των δεικτών και τέλος, η περίοδος 1976-1985, που χαρακτηρίζε
ται από συνεχή μείωση του λόγου των δεικτών των σχετικών αμοιβών.
Όσον αφορά όμως τα απόλυτα μεγέθη των σχετικών αμοιβών μεταξύ
των δύο χωρών, εκφρασμένα σε δραχμές σταθερής αγοραστικής δύναμης,
μέχρι περίπου το 1970, όπου η τιμή του μάρκου σε δραχμές δεν μεταβαλλό
ταν σημαντικά, τα γερμανικά ωρομίσθια ήταν υψηλότερα των ελληνικών
κατά 20%-33%. Μετά όμως την περίοδο αυτή που το μάρκο ανατιμιόταν
συνεχώς, ο λόγος των ωρομισθίων Δ. Γερμανίας και Ελλάδας άρχισε να
ανεβαίνει συνεχώς, ώστε το 1974 τα γερμανικά ωρομίσθια να είναι διπλά
σια των ελληνικών, το 1980 τριπλάσια και το 1985 πενταπλάσια.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1
Λόγος των δεικτών των πραγματικών αμοιβών εργασίας σε εθνικά
νομίσματα στη βιομηχανία Δ. Γερμανίας και Ελλάδας, 1962-1985

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

100,0 101,3 99,2 101,5

98,0

89,6

87,3

87,6

92,1

93,6

91,6

93,5

1962

1963 1964

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

97,9

91,8

82,4

79,3

74,2

74,2

73,5

71,3

64,4

64,9

61,1

61,8

Πηγή: IMF, International Financial Statistics.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2
Δείχτης ,
(1962=100)

Λόγος των δεικτών πραγματικών αμοιβών εργασίας (σε εθνικά
νομίσματα των δύο χωρών) μεταξύ Δ. Γερμανίας και Ελλάδας
και είσοδος Ελλήνων εργαζομένων στη Δ. Γερμανία, 1962-1984

150-

140 -

130-

^-"Ν Σχετικός δείκτης αμοιβών εργασίας

Δείκτης εισροής εργατικού δυναμικού
Ι

Ι Ι Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

'

'

'

'

Ι

ι

•

ι_Ι_

bi 63 υ·ι C-·-. b ü b 7 Cd b9 Vu 71 12 73 i l 75 7b 77 78 79 fo 81 8V 83 8'4

Πηγή: IMF, International Financial Statistics.
Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Εργασίας Δ. Γερμανίας.
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-> Έτος

Η συοτέτιση των εξελίξεων μεταξύ των σχετικών αμοιβών και της
εισόδου εργαζόμενων Ελλήνων στη Δ. Γερμανία (Διάγραμμα 2.2) δεί
χνει ότι οι διακυμάνσεις της μεταβολής των σχετικών αμοιβών ακολου
θούν, σε γενικές γραμμές, χρονικά τις διακυμάνσεις ροής των μετανα
στών, γεγονός που δεν φαίνεται να συνηγορεί για την αιτιώδη συσχέτιση
μεταξύ των δύο μεταβλητών, πολύ δε λιγότερο για την εξάρτηση των με
ταναστευτικών ροών από τη διαφορά των αμοιβών.
Ούτε όμως η αντίστροφη επίδραση, η αρνητική δηλαδή εξάρτηση
της διαφοράς των αμοιβών από τη μετανάστευση - όχι βέβαια μόνον
των Ελλήνων, αλλά των μεταναστών όλων των εθνικοτήτων στη Δ. Γερ
μανία - φαίνεται να υπάρχει. Μια τέτοια συσχέτιση θα ήταν ισχυρή, αν
η έξοδος πληθυσμού από την Ελλάδα δημιουργούσε μια ανοδική τάση
στην αύξηση των ελληνικών αμοιβών, ενώ η ταυτόχρονη είσοδος στη Δ.
Γερμανία των Ελλήνων και των μεταναστών από άλλες χώρες προκα
λούσε μια πτωτική τάση των δυτικογερμανικών αμοιβών, έτσι ώστε αύ
ξηση της μετανάστευσης να συνεπάγεται μείωση της διαφοράς των αμοι
βών εργασίας μεταξύ της Δ. Γερμανίας και κάθε μιας από τις χώρες προ
έλευσης των μεταναστών, επομένως και της Ελλάδας.
Η υπόθεση για την έλλειψη επίδρασης των τρεχουσών αμοιβών στη
μετανάστευση συνεπικουρείται και από ορισμένες στατιστικές εκτιμή
σεις που έχουν γίνει από άλλους ερευνητές, τις οποίες παραθέτομε πιο
κάτω ( Πίνακας 2.2). Παρενθετικά είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι θεωρη
τικό υπόβαθρο των περισσοτέρων από τις εκτιμήσεις των προσδιοριστι
κών παραγόντων της ροής των μεταναστών αποτελεί το πλέγμα των δυ
νάμεων της προσφοράς και ζήτησης εργασίας, με κεντρικές μεταβλητές
τις αμοιβές εργασίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης στις χώρες προέλευ
σης και εισδοχής των μεταναστών '. Ορισμένοι ερευνητές στηρίζουν ακό
μη τις εμπειρικές τους εκτιμήσεις στη μεγιστοποίηση μιας συνάρτησης
ευημερίας για την οικογένεια του μετανάστη, που περιλαμβάνει ως μετα
βλητές τα καταναλωτικά επίπεδα των μελών της οικογένειας στις δύο χώ
ρες, όπως επίσης και την απόδοση των περιουσιακών της στοιχείων2.

1. Wilkinson, Maurice, "European Migration to the U.S : An Econometric Analysis of
Aggregate Labor Supply and Demand", Review of Economics and Statistics, August 1970.
2. Κωνσταντοπούλου Μαρία, "Μεταναστευτικά Εμβάσματα: Οικονομετρική Ανά
λυση και Προβλέψεις για την Πενταετία 1983-87", Αθήνα, Δεκέμβρης 1982, mimeo.
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Οι μετρήσιμες μεταβλητές που έχουν χρησιμοποιηθεί στη στατιστι
κή ανάλυση για τη μετανάστευση των ατόμων, εκτός από τις αμοιβές ερ
γασίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης στις δύο χώρες, είναι, κατά περί
πτωση, ο συνολικός αριθμός μεταναστών μιας χώρας που ζει σε μια άλ
λη και ακόμη διάφορες μεταβλητές που εκφράζουν το κόστος
μετακίνησης του μετανάστη.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές, οι αμοιβές εργασίας, στις εξισώ
σεις Ελλάδας-Γερμανίας, δεν συσχετίζονται σημαντικά με τη μετανά
στευση1, ενώ συσχετίζονται θετικά με τη μόνιμη αποδημία στις ΗΠΑ2.
Αναγνωρίζοντας την αδυναμία αυτής της προσέγγισης — της δια
φοράς των αμοιβών — να εξηγήσει την παλιννόστηση, δεδομένου ότι οι
πραγματικές αμοιβές στις χώρες εισδοχής των μεταναστών είναι πάντο
τε πολλαπλάσιες από τις αμοιβές στις χώρες προέλευσης των μετανα
στών, έγινε προσπάθεια να εμπλουτισθεί η υπόθεση αυτή με την ενσωμά
τωση, πέρα από το οικονομικό κόστος, της έννοιας του ψυχολογικού κό
στους της μετανάστευσης, το οποίο λειτουργεί ως ανασταλτικός
παράγοντας στην έξοδο του πληθυσμού και ως προωθητική δύναμη στον
επαναπατρισμό3.
Μέσα στο πνεύμα αυτό, η απόφαση των μεταναστών, τόσο για την
αποδημία όσο και για την παλιννόστηση, είτε παίρνεται συνολικά, είτε
σε δύο στάδια ξεχωριστά, θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα της εκτίμησης
ότι η διαφορά των αμοιβών, συνυπολογιζομένου και του ψυχολογικού
κόστους, είναι θετική υπέρ της χώρας προορισμού κατά την αποδημία (ή
τη διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό) και αρνητική όταν αποφασίζε
ται (ή πραγματοποιείται) η παλιννόστηση.
Όπως όμως είναι φυσικό, κατά κανόνα, στα πρώτα χρόνια της απο
δημίας ενός ατόμου, οι μεν αμοιβές του είναι σχετικά χαμηλές, λόγω της

1. Botsas, Eleutherios, "Some Economic Aspects of Short-Run Greek Labor
Emigration to Germany", Weltwirtschaftliches Archiv, Band 105,1970. Sapir A, "A Note
on Short-Run Greek Labor Emigration to Germany". Weltwirtschaftliches Archiv, 111(2).
Katseli, O.K.
2. Katseli, ό.π.
3. Lucas, Robert E.B., "International Migration: Economic Causes, Consequences
and Evaluation", στο Kritz et al. (eds.), Global Trends in Migration: Theory and Research
on International Population Movements, The Center of Migration Studies of New York
Inc., 1983, σ. 85. Swamy, Gurushri, "International Migrant Workers' Remittances: Issues
and Prospects ", World Bank Staff Working Paper, no 481, August 1981, σ.21.
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χαμηλής παραγωγικότητας του, το δε ψυχολογικό κόστος σχετικά υψη
λό, λόγω της πρόσφατης απομάκρυνσης του μετανάστη από την πατρί
δα, ενώ οι αμοιβές αυξάνονται βαθμιαία και το ψυχολογικό κόστος
ελαττώνεται σταδιακά όσο επιμηκύνεται η παραμονή στο εξωτερικό.
Κατά συνέπεια, η διαφορά των καθαρών αμοιβών, με τη συνεκτίμηση
του ψυχολογικού κόστους, που οδήγησε στη μετακίνηση, θα είναι σχετι
κά μικρότερη στα πρώτα χρόνια της αποδημίας από ό,τι σε ένα μεταγε
νέστερο στάδιο της παραμονής στο εξωτερικό, πράγμα που δεν φαίνεται
να συμβιβάζεται με την απόφαση του μετανάστη για επιστροφή με μόνη
τη δικαιολογία εξουδετέρωσης του ψυχολογικού κόστους.
Κατά τη δική μας αντίληψη, όπως θα αναπτυχθεί διεξοδικά πιο κά
τω, η παλιννόστηση μπορεί να εξηγηθεί θεωρητικά μόνο όταν αποτελέ
σει αναπόσπαστο στοιχείο της μικροοικονομικής συμπεριφοράς του πι
θανού μετανάστη, ενσωματωμένο στη λήψη μιας αρχικής απόφασης1,
που συμπεριλαμβάνει ολόκληρο τον κύκλο αποδημία-παραμονή στην
αλλοδαπή-παλιννόστηση, η οποία απόφαση δεν εξαρτάται γενικά από
συγκυριακές συνθήκες, μέσα στα πλαίσια βέβαια των νομοθετικών ή θε
σμικών προϋποθέσεων που αφορούν τη διακίνηση των μεταναστών.

2.2. Πρόθεση και πραγματοποίηση μετανάστευσης
2.2.1. Γένεση επιθυμίας για μετανάστευση

Για την καλύτερη κατανόηση των προσδιοριστικών παραγόντων
της μετανάστευσης είναι σκόπιμη η διάκριση μεταξύ της γένεσης της επι
θυμίας, ή της διαμόρφωσης της πρόθεσης για μετανάστευση και της

1.0 Λιανός υποστηρίζει ότι η απόφαση για παλιννόστηση λαμβάνεται ταυτόχρο
να με την απόφαση για αναχώρηση, αλλά χωρίς προσδιορισμό του χρόνου παραμονής
στο εξωτερικό, ο οποίος θα εξαρτηθεί από τις σχετικές συνθήκες του μετανάστη στη χώ
ρα εισδοχής (Iianos, Theodore P., "Movement of Greek Labor to Germany and Return",
Greek Economic Review, vol. 2, Noi, April 1980, σ. 72). Αντίθετα, η Paine, ενώ δέχεται,
όπως και ο Λιανός, ότι ο τελικός στόχος του μετανάστη είναι η συσσώρευση κεφαλαίου,
ισχυρίζεται ότι η τελική απόφαση μόνιμης παραμονής ή επιστροφής θα ληφθεί όταν ο με
τανάστης βρίσκεται στο εξωτερικό και όχι πριν αναχωρήσει (Paine, Suzanne, Exporting
Workers: The Turkish Case, University of Cambridge, Department of Applied Economics,
Occasional Paper41, Cambridge University, Press, 1974, σ 5).
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πραγματοποίησης της. Η πρώτη πηγάζει από μια αξιολόγηση των μα
κροχρόνιων οικονομικών και κοινωνικών προοπτικών του πιθανού με
τανάστη υπό το πρίσμα της γενικότερης στάσης του, των φιλοδοξιών
του στη ζωή μέσα σε ένα πιθανό πλαίσιο μελλοντικών εξελίξεων στη χώ
ρα. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις αυτές, η μετανάστευση αποτελεί την
ευνοϊκότερη διέξοδο για την πραγμάτωση των επιδιώξεων του πιθανού
μετανάστη. Η πραγματοποίηση της μετακίνησης καθεαυτή, από την άλ
λη μεριά, εξαρτάται από ορισμένες υποκειμενικές και αντικειμενικές
προϋποθέσεις. Ο διαχωρισμός αυτός μεταξύ γένεσης της επιθυμίας για
μετανάστευση και της πραγματοποίησης της αποσυνδέει χρονικά τις
δύο αυτές αποφασιστικές φάσεις της μεταναστευτικής διαδικασίας.
Η διαμόρφωση της πρόθεσης για μετανάστευση επηρεάζεται ασφα
λώς από την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κατάσταση της οικογέ
νειας του πιθανού μετανάστη, κυρίως όμως προσδιορίζεται από την
αξιολόγηση της πιθανής εξέλιξης τους στο μέλλον, σε αντιπαράθεση με
τις επιδιώξεις και τις φιλοδοξίες που έχει θέσει ο πιθανός μετανάστης
για τον ίδιο και την οικογένεια του.
Αυτά ακριβώς τα στοιχεία των υποκειμενικών εκτιμήσεων αποτε
λούν και τη βάση της διαφοροποίησης μεταξύ πιθανών και μη πιθανών
μεταναστών, παρόμοιων κατά τα άλλα ατόμων ή οικογενειών από την
άποψη κυρίως των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών τους. Υπό
την έννοια αυτή, υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία ατόμων ή οικογενειών
που αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού μιας χώρας, η
οποία μετά από σχετική αξιολόγηση έχει διαμορφώσει την αντίληψη ότι
η μετανάστευση δεν αποτελεί την ορθή διέξοδο για την ικανοποίηση των
οικονομικοκοινωνικών τους επιδιώξεων και δεν έχουν κατά συνέπεια
καμιά πρόθεση για μετανάστευση. Μια άλλη κατηγορία ατόμων, ενώ
αξιολογεί ότι η μετανάστευση οδηγεί σε μακροχρόνια βελτίωση του βιο
τικού της επιπέδου, δεν συμμετέχει κατ' ανάγκην και στην ομάδα των πι
θανών μεταναστών, γιατί εκτιμά ότι το άμεσο οικονομικό και ψυχολογι
κό κόστος που συνεπάγεται η μετανάστευση δεν μπορεί να δικαιώσει μια
απώτερη βελτίωση της οικονομικής της ευημερίας.
Τέλος η ομάδα των ατόμων που απαρτίζει τον "πληθυσμό" των πι
θανών μεταναστών αξιολογεί ότι προκύπτει από τη μετανάστευση ένα
τελικό θετικό όφελος, η διάρκεια του οποίου μπορεί να ξεπερνά τη φυ
σική ζωή του μετανάστη, γιατί αναφέρεται σε όλη τη μεταναστευτική οι
κογένεια.
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Ο πληθυσμός των πιθανών μεταναστών έχει δεχθεί επίσης ότι η με
τανάστευση συνεπάγεται ορισμένο βραχύ ή μακρότερο ετεροχρονισμό
στην ύψωση του βιοτικού επιπέδου της οικογένειας και μπορεί ακόμη να
απαιτήσει τη συμπίεση του τρέχοντος επιπέδου διαβίωσης. Είναι κατά
συνέπεια αναμενόμενο ότι η ομάδα των πιθανών μεταναστών αποδέχε
ται τις ορισμένου βαθμού διακυμάνσεις και αβεβαιότητες, που συνεπά
γεται η μετανάστευση στο βιοτικό της επίπεδο. Στο σημείο αυτό, είναι
σκόπιμο να σημειωθεί ότι η απόφαση για μετανάστευση μπορεί να απο
βλέπει όχι αποκλειστικά στη μελλοντική αύξηση του βιοτικού επιπέδου
αλλά και στη διατήρηση σταθερού του τρέχοντος επιπέδου ή στη διαφύ
λαξη από πιθανή πτώση ενός επιπέδου, το οποίο πρόωρα και αδικαιο
λόγητα έχει αυξηθεί (π.χ. με δανεισμό). Αντίθετα, άτομα ή οικογένειες
που προσβλέπουν σε μια ομαλή διαχρονική και χωρίς αβεβαιότητες
(όπως αυτές που πηγάζουν από τη μετανάστευση) εξέλιξη της οικονομι
κής τους ευημερίας, τηρούν μια αρνητική στάση για τη μετανάστευση. Η
άρνηση αυτή, ενώ τους απαλλάσσει από τους κινδύνους και τις αμφιβο
λίες που δημιουργεί η μετανάστευση, όσον αφορά το ύψος και τη χρονι
κή εξέλιξη του βιοτικού τους επιπέδου, είναι πιθανό να ανταλλάσσεται
με ένα σχετικά χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο σε όλη τη διάρκεια της ζωής
της οικογένειας που δεν συμμετέχει στη μετανάστευση.
Η επιθυμία για μετανάστευση αποτελεί την τελική κατάληξη από
την αξιολόγηση των σχετικών δυνατοτήτων για την ταχύτερη άνοδο του
βιοτικού επιπέδου και την επιλογή της διεξόδου της μετανάστευσης ως
της ευνοϊκότερης ατραπού για την επιδίωξη αυτή. Όπως αναφέρθηκε
πιο πάνω, η επιθυμία για μετανάστευση έχει διαμορφωθεί, μεταξύ των
άλλων, και από την εκτίμηση των μακροχρονιότερων προοπτικών ανά
πτυξης στην πατρίδα. Είναι μάλιστα ενδεχόμενο ότι η απόφαση για τη
μετανάστευση επηρεάζεται από τυχόν ευνοϊκές εκτιμήσεις των εξελίξε
ων αυτών, με την έννοια ότι ο πιθανός μετανάστης αποβλέπει στις μελ
λοντικές συνθήκες της χώρας του για την καλύτερη αξιοποίηση του συσ
σωρευμένου από την εργασία στο εξωτερικό κεφαλαίου. Οι πιθανές ευ
νοϊκές προοπτικές στην χώρα του μετανάστη είναι καθεαυτές και ένας
παράγων που καθιστά τη μετανάστευση πρόσκαιρη, γιατί ακριβώς δημι
ουργεί ορισμένες a priori δυνάμεις επαναπατρισμού των μεταναστών.
Με άλλα λόγια, ο πιθανός μετανάστης μπορεί να αναμένει ότι η δυ
ναμική των εξελίξεων στην πατρίδα οδηγεί σε ένα ελάχιστο όριο ικανο48

ποιητικού επιπέδου διαβίωσης και ακόμη κοινωνικής και πολιτιστικής
ανάπτυξης, αρκετού, ώστε να μην επιθυμεί να εκπατριστεί μόνιμα, αλλά
αργού στην πραγματοποίηση του, ώστε να επιθυμεί να το επισπεύσει. Η
μετανάστευση τού προσφέρει σε συντομότερο χρόνο πρόσθετους πό
ρους, με την κατάλληλη διάθεση των οποίων στην πατρίδα θα μπορέσει
να επωφεληθεί ταχύτερα από τις διανοιγόμενες προοπτικές.
Η ύπαρξη των προοπτικών αυτών στην πατρίδα είναι ενδεχόμενο
να αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς παράγο
ντες διαφοροποίησης της παλαιότερης μόνιμης μετανάστευσης προς τις
υπερπόντιες χώρες, όπου η απόφαση ατόμων ή οικογενειών να αποδη
μήσουν λαμβανόταν μέσα σε ένα πλαίσιο απαισιόδοξων προοπτικών
για την Ελλάδα αλλά και για τη μοίρα των πιθανών μεταναστών. Στην
περίπτωση αυτή μόνο η μόνιμη διαβίωση των τελευταίων στις υπερπό
ντιες χώρες πρόσφερε ικανοποιητικό επίπεδο ζωής, σκοπός για τον
οποίο ακριβώς μετανάστευαν και όχι για τη βελτίωση του βιοτικού τους
επιπέδου στην πατρίδα σε μεταγενέστερο χρόνο.

2.2.2. Πραγματοποίηση επιθυμίας για μετανάστευση

Βασική προϋπόθεση για να γίνει η επιθυμία για μετανάστευση
πραγματοποιήσιμη και ο στόχος της συσσώρευσης αποταμιεύσεων εφι
κτός είναι η ύπαρξη στην αλλοδαπή ευκαιριών απασχόλησης και αμοι
βών εργασίας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η συνθήκη αυτή πληρούται
όταν η συνολική συσσώρευση των αποταμιεύσεων, μετά από τις "διαρ
ροές" για τη συντήρηση του μετανάστη και της οικογένειας του, στο εξω
τερικό και στην πατρίδα, είναι σε όγκο μεγαλύτερη από την αντίστοιχη
πιθανή συσσώρευση στην πατρίδα σε διάστημα ίσο προς τη χρονική
διάρκεια της μετανάτευσης.
Με σύμβολα, η αναγκαία συνθήκη για την πραγματοποίηση της με
τανάστευσης εκείνων που επιθυμούν να αποδημήσουν είναι:

Σ(ΥΪ-*.-<Ϊ)>Σθ£-<Ϊ>
t=l

t=l
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όπου
γ °\ γ JJJ = αντίστοιχα, το ετήσιο εισόδημα ανά εργαζόμενο μετανάστη
στο εξωτερικό και στη χώρα προέλευσης χωρίς τη μετανά
στευση.
Rt
= τα εμβάσματα ανά εργαζόμενο μετανάστη για καταναλω
τικούς σκοπούς προς την οικογένεια στη χώρα προέλευσης,
CJJ, cJJ = αντίστοιχα η κατά άτομο κατανάλωση της οικογένειας του
μετανάστη στην αλλοδαπή και της οικογένειας του μετανά
στη στη χώρα προέλευσης,
n
= η χρονική διάρκεια παραμονής στην αλλοδαπή.
Όπως γίνεται φανερό, οι σχετικές αμοιβές εργασίας στη χώρα εισ
δοχής και στη χώρα προέλευσης του μετανάστη, οι οποίες είναι ενσωμα
τωμένες αντίστοιχα στα Υ ώ και Υ £ επηρεάζουν τη μετανάστευση στο
βαθμό που διευκολύνουν τη συσσώρευση των αποταμιεύσεων. Επειδή
όμως η τελευταία εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως η συ
μπίεση του βιοτικού επιπέδου της οικογένειας του μετανάστη και το
ύψος των μεταναστευτικών εμβασμάτων για καταναλωτικούς σκοπούς,
η έννοια της διαφοράς των αμοιβών εργασίας ως αποφασιστικού παρά
γοντα της μετανάστευσης, σύμφωνα με την παραδεκτή θεωρία, αμβλύνε
ται στην παρούσα προσέγγιση.
Είναι επίσης γεγονός ότι η απλή διαφορά των αμοιβών δεν εκφρά
ζει απαραιτήτως και ανάλογη διαφοροποίηση στη δυνατότητα αποταμί
ευσης εκ μέρους του μετανάστη. Τούτο γιατί το επίπεδο ζωής είναι υψη
λότερο στη χώρα εισδοχής του μετανάστη, ο οποίος παρά τη συμπίεση
των δαπανών του διαθέτει σχετικά μεγαλύτερο ποσό σε ισοδύναμες νο
μισματικές μονάδες της χώρας προέλευσης του για την κάλυψη των βα
σικών του αναγκών στην αλλοδαπή. Κατά συνέπεια, η διαφορά αμοι
βών, που θα αντικατόπτριζε ακριβέστερα τα περιθώρια για αποταμίευ
ση στην αλλοδαπή, θα ήταν μια σταθμισμένη διαφορά με ένα συντελεστή
στάθμισης που να εκφράζει το σχετικό επίπεδο ζωής στις δύο χώρες.
Ένας τέτοιος δείκτης θα μπορούσε να είναι η αναλογία του κατά κε
φαλήν εισοδήματος στις δύο χώρες, οπότε η προσαρμοσμένη για τους
σκοπούς της μελέτης διαφορά αμοιβών θα μπορούσε να διατυπωθεί ως
εξής: (Wa-Wh)· Yh/Ya, όπου >λ^και Wh οι αμοιβές εργασίας αντίστοιχα
στο εξωτερικό και στη χώρα προέλευσης του μετανάστη σε ενιαία νομι
σματική μονάδα και Y a και Yh αντίστοιχα το κατά κεφαλήν εισόδημα
στις δύο χώρες. Αντί για το κατά κεφαλήν εισόδημα, θα μπορούσε ακόμη
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να χρησιμοποιηθεί ως στάθμιση η σχετική κατά κεφαλήν κατανάλωση
στις δύο χώρες.
Σύμφωνα με την πιο πάνω ανάλυση, η διαδικασία του κύκλου μετανάστευσης-παλιννόστησης μπορεί να θεωρηθεί ότι ακολουθεί γενικά
τέσσερις φάσεις: την απόφαση για μετανάστευση, την πραγματοποίηση
της αποδημίας, την απόφαση για παλιννόστηση και την πραγματοποίη
ση της επιστροφής. Οι φάσεις αυτές μπορεί να είναι χρονικά διακεκρι
μένες ή και συγκεχυμένες, γιατί ορισμένες από αυτές είναι δυνατόν να
συγχωνευθούν. Είναι ενδεχόμενο, π.χ., η απόφαση για μετανάστευση
και η απόφαση για επαναπατρισμό να ταυτίζονται και να μην αποτε
λούν δύο διακεκομμένες χρονικά διαδικασίες, αλλά μια ενιαία και αδι
αίρετη πρώτη φάση στη διαδρομή του μεταναστευτικού κύκλου.
Η απόφαση για μετανάστευση μπορεί χρονικά να διαμορφωθεί σε
χρόνο που δεν υπάρχουν ευκαιρίες για μετακίνηση από την πλευρά των
χωρών εισδοχής και ο πιθανός μετανάστης βρίσκεται σε μια κατάσταση
αναμονής. Με άλλα λόγια, έχει δημιουργηθεί μια "πρωτογενής επιθυ
μία" για μετανάστευση, χωρίς άμεση προοπτική πραγματοποίησης της.
Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση για μετανάστευση μπορεί να είναι
αδέσμευτη από πλευράς χώρας προορισμού, μέσα βέβαια σε ορισμένα
όρια προσωπικών προτιμήσεων του πιθανού μετανάστη. Από την άλλη
μεριά μια έντονη μεταναστευτική κίνηση προς συγκεκριμένες χώρες,
όπως αυτή της περιόδου 1960-1973 προς τη Δ. Γερμανία, μπορεί να δη
μιουργήσει μια "παράγωγη επιθυμία" για μετανάστευση. Στην περίπτω
ση της πρωτογενούς επιθυμίας, η απόσταση μεταξύ πρόθεσης και πραγ
ματοποίησης της μετανάστευσης θα είναι κατά κανόνα μικρότερη από
ό,τι στην περίπτωση της παράγωγης επιθυμίας για μετανάστευση, όπου
υπάρχει μεγαλύτερη αμεσότητα, γιατί η γενεσιουργός αιτία της τελευ
ταίας πηγάζει από τις τρέχουσες ευκαιρίες αποδημίας.

2.3. Εναλλακτικές υποθέσεις με κεντρικό στόχο
τη συσσώρευση κεφαλαίου
Υιοθετώντας την άποψη1 ότι ο τελικός γενικός στόχος του πρό-

1. Βλέπε και Paine, σελ. 5, Λιανός, σελ. 72 και Swamy, σελ. 21.
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σκαιρου μετανάστη είναι η συσσώρευση ενός κεφαλαίου στην αλλοδαπή,
το οποίο θα αξιοποιηθεί αργότερα στη χώρα του, μπορούν να διατυπω
θούν εναλλακτικές περισσότερο εξειδικευμένες υποθέσεις για τις επι
διώξεις και τον τρόπο δράσης του μετανάστη, που αφορούν το ύψος του
κεφαλαίου που επιθυμεί να συγκεντρώσει και το χρονικό ορίζοντα της
παραμονής του στην αλλοδαπή.
Οι εναλλακτικές αυτές υποθέσεις διαφοροποιούν με τη σειρά τους
τη μικροοικονομική συμπεριφορά του μετανάστη, αναφορικά με τις
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας του ίδιου και της οικογένειας του. Η
δε αναγωγή της συμπεριφοράς αυτής σε μακροοικονομικό επίπεδο συνε
πάγεται αντίστοιχα διαφοροποιημένες βραχυχρόνιες και μακροχρονιότερες επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας προέλευσης του μετανάστη,
μέσω των διαφορετικών ροών σε μέγεθος, μορφή και συχνότητα του με
ταναστευτικού συναλλάγματος και των επαναπατριζόμενων αποταμι
εύσεων των παλιννοστούντων.
Δύο περίπου ακραίες υποθέσεις μπορούν να διαμορφωθούν ως
εξής: Συσσώρευση του μέγιστου δυνατού κεφαλαίου σε ορισμένο
χρονικό διάστημα. Ο στόχος αυτός επιβάλλει μεγάλη πίεση στο μετανά
στη, τόσο από πλευράς όγκου κεφαλαίου για συσσώρευση, όσο και από
πλευράς του χρόνου συγκέντρωσης του και ταιριάζει σε ένα τύπο "ανυ
πόμονου μετανάστη", ο οποίος είναι αποφασισμένος να υποβάλει την
οικογένεια του σε σημαντικές θυσίες σε όλη τη διάρκεια της παραμονής
του στο εξωτερικό, προκειμένου να επιτύχει τη γρήγορη πραγματοποίη
ση του μεταναστευτικού του στόχου. Ειδικότερα για την επίτευξη του
σκοπού αυτού, απαιτείται η ελαχιστοποίηση των "διαρροών" από το
συσσωρευόμενο κεφάλαιο, με περικοπή, τόσο του δικού του βιοτικού
επιπέδου, όσο και περιορισμό των μεταναστευτικών εμβασμάτων για τη
συντήρηση της οικογένειας του στην πατρίδα.
Το σενάριο αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη καθυστέρηση στην έναρ
ξη αποστολής εμβασμάτων και μικρότερες και αραιότερες ροές εμβα
σμάτων. Ως αποτέλεσμα, οι μακροοικονομικές επιπτώσεις από το μετα
ναστευτικό συνάλλαγμα για τη συντήρηση της οικογένειας κατά τη διάρ
κεια της αποδημίας θα είναι σχετικά ασθενέστερες, αν συγκριθούν με
εκείνες άλλων τύπων μεταναστών με λιγότερο πιεστικούς στόχους.
Αντίθετα όμως, οι επιπτώσεις από τον όγκο των αποταμιεύσεων των
παλιννοστούντων θα εμφανιστούν σε συντομότερο χρόνο μετά την απο
δημία και θα είναι ίσως εντονότερες, λόγω του πιθανού μεγαλύτερου με52

γέθους των αποταμιεύσεων.
Ένας δεύτερος σχετικά ακραίος στόχος του πρόσκαιρου μετανά
στη μπορεί να είναι η συσσώρευση ορισμένου, όχι επακριβώς καθορι
σμένου κεφαλαίου χωρίς συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Ο στόχος αυ
τός αποτελεί περίπου τον αντίποδα του προηγούμενου, γιατί από μικρο
οικονομική σκοπιά είναι σχετικά άνετος στην πραγματοποίηση του,
χωρίς έντονες χρονικές πιέσεις και χαρακτηρίζει έναν τύπο "συνετού
μετανάστη", ο οποίος δεν επιθυμεί να υποβάλλει τον εαυτό του και την
οικογένεια του σε σκληρές θυσίες για την ικανοποίηση των επιδιώξεων
του. Επομένως, το βιοτικό επίπεδο της οικογένειας αυτής δεν πρόκειται
να περικοπεί δραστικά, ούτε η εργασία του μετανάστη θα είναι εξουθε
νωτική. Η συμπεριφορά αυτή του μετανάστη θα έχει ως αποτέλεσμα
βραχεία χρονική υστέρηση στην έναρξη αποστολής εμβασμάτων, μετά
την αναχώρηση του και σχετικά μεγαλύτερο μέγεθος και συχνότητα στις
ροές των μεταναστευτικών εμβασμάτων. Κατά συνέπεια, οι ευνοϊκές
μακροοικονομικές επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας προέλευσης
του μετανάστη θα πραγματοποιηθούν χωρίς μεγάλη καθυστέρηση από
το χρόνο ενός σημαντικού κύματος μεταναστών. Από την άλλη όμως με
ριά, επειδή ο όγκος του συσσωρευμένου κεφαλαίου μπορεί να είναι μι
κρότερος και η εμφάνιση του στη χώρα προέλευσης των μεταναστών σχε
τικά καθυστηρημένη, οι επιπτώσεις στην οικονομία από τον επαναπα
τρισμό των αποταμιεύσεων κατά την παλιννόστηση μπορεί να είναι
σχετικά ασθενέστερες.
Πέρα από τους δύο σχετικά ακραίους τύπους του "ανυπόμονου''
και του "συνετού" μετανάστη, ο γενικός στόχος της συσσώρευσης κεφα
λαίου και ο χρονικός ορίζοντας πραγματοποίησης της, μπορεί να είναι
περισσότερο χαλαρός και προσαρμόσιμος σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.
Η αοριστία του στόχου αυτού ταιριάζει στον τύπο του "ασταθούς" μετα
νάστη, ο οποίος αποφασίζει να αναχωρήσει με τελικό σκοπό τη συσσώ
ρευση κεφαλαίου, όπως και οι δύο προηγούμενες κατηγορίες μετανα
στών, αλλά διακατέχεται από ορισμένες αμφιβολίες αναφορικά με την
αποτελεσματικότητα του να επιτύχει τη συγκέντρωση ορισμένου κεφα
λαίου και το χρόνο που θα απαιτηθεί γι' αυτό. Είναι λοιπόν προετοιμα
σμένος να διαγράφει την πορεία του ανάλογα με τις ψυχολογικές και οι
κονομικές συνθήκες τις οποίες συνεχώς θα αντιμετωπίζει κατά τη διάρ
κεια της παραμονής του στο εξωτερικό, με τελική κατάληξη είτε τη
μετάπτωση του σε μια από τις πιο πάνω δύο κατηγορίες μεταναστών, εί53

τε τη μόνιμη παραμονή του στο εξωτερικό. Ανάλογες φυσικά θα είναι οι
επιδράσεις στην οικονομική συμπεριφορά της οικογένειας και κατ' επέκτα
ση στην οικονομική κατάσταση της χώρας προέλευσης των μεταναστών.
Ο γενικός στόχος του πρόσκαιρου μετανάστη, η συσσώρευση δηλα
δή ορισμένου κεφαλαίου και η επιστροφή του στην πατρίδα, είναι, όπως
αναφέρθηκε πιο πάνω, ένας συνολικός a priori τοποθετούμενος στόχος,
μετά από αξιολόγηση των προσδοκώμενων σχετικών οικονομικών συν
θηκών των χωρών προέλευσης και προορισμού, και, στην έκταση της
ελευθερίας δράσης του μετανάστη, δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από
βραχυχρόνιες ή συγκυριακέςμεταβολές στη μια ή την άλλη χώρα. Οι με
ταβολές αυτές είναι φυσικά ενδεχόμενο να επηρεάζουν τον όγκο των
συσσωρευόμενων αποταμιεύσεων και το χρονικό ορίζοντα του μετανά
στη, ακόμη δε τον τρόπο διαχείρισης των αποταμιεύσεων του κατά τη
διάρκεια της παραμονής του στο εξωτερικό, δεν μπορούν όμως να αλλά
ξουν τη φύση του στόχου αυτού.
Παραβλέποντας, προς στιγμήν, το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή θα
πρέπει κανονικά να ελέγχεται ταυτόχρονα με βάση τις σχετικές οικονο
μικές συνθήκες στην Ελλάδα και τη Δυτική Γερμανία, επιχειρήθηκαν
ορισμένες προκαταρκτικές στατιστικές εκτιμήσεις - ομολογουμένως με
ανεπαρκή διαστρωματικά στοιχεία νομών - για τον έλεγχο της υπόθε
σης ότι οι μετανάστες ωθούνται περισσότερο προς το εξωτερικό παρά
έλκονται από αυτό, δεδομένου ότι ο όγκος της μετανάστευσης προέρχε
ται από σχετικά πτωχότερους νομούς της χώρας. Οι προσπάθειες αυτές
έδωσαν μη αποδεκτά αποτελέσματα, τα οποία δεν ενθάρρυναν βαθύτερη
στατιστική διερεύνηση του θέματος. Τα αποτελέσματα αυτά παρέχουν
όμως ορισμένες έστω αμυδρές ενδείξεις ότι η μονομερής άποψη της εξώ
θησης των μεταναστών δεν εξηγεί τη διαφοροποίηση των νομών της χώ
ρας, όσον αφορά τη μετανάστευση του πληθυσμού τους.
Ως αποτέλεσμα, η ροή της πρόσκαιρης μετανάστευσης δεν επηρεάζε
ται από τυχόν περιστασιακή σμίκρυνση της απόστασης των σχετικών αμοι
1
βών και των σχετικών ευκαιριών απασχόλησης μεταξύ των δύο χωρών . Δε

ι. Από κάπως διαφορετική άποψη υποστηρίζεται ότι, παρά την ύπαρξη μιας δια
φοράς αμοιβών, αυτή δεν είναι τόσο σημαντική, ώστε να μπορεί πράγματι να ενεργοποι
ήσει τη μετακίνηση (βλέπε σχετικά Piore, 1979, σ. 5). Η εμπειρία πάντως δείχνει ότι για
ορισμένα τουλάχιστον ζεύγη χωρών, όπως Ελλάδα - Δ. Γερμανία, η διαφορά αμοιβών εί
ναι πράγματι σημαντική.
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δομένου μάλιστα ότι η μετανάστευση είναι ελεγχόμενη από τις χώρες
εισδοχής, το μέγεθος και οι μεταβολές των μεταναστευτικών ρευμάτων
περιορίζονται από την πολιτική μετανάστευσης των χωρών εισδοχής. Ο
μόνος περιορισμός που θέτουν οι πιο πάνω εναλλακτικές μας υποθέσεις
για την πραγματοποίηση της μετανάστευσης, μέσα στα νομοθετικά όρια
των χωρών εισδοχής, είναι ότι ο όγκος των αποταμιεύσεων που θα συσ
σωρεύσει ο μετανάστης είναι μεγαλύτερος από εκείνον που θα συγκέ
ντρωνε στη χώρα του, υπό παρόμοιες συνθήκες, στο οικογενειακό του
βιοτικό επίπεδο, σε διάστημα ίσο με το χρόνο παραμονής του στο εξωτε
ρικό.
Η επίτευξη του γενικού στόχου της μετανάστευσης, υπό οποιαδή
ποτε παραλλαγή πραγματοποίησης του, έχει ως συνέπεια τη μικρότερη ή
μεγαλύτερη πρόσκαιρη συγκράτηση του βιοτικού επιπέδου της οικογέ
νειας του μετανάστη για την απόλαυση υψηλότερου βαθμού ευημερίας σε
μεταγενέστερο στάδιο. Ο περιορισμός αυτός επιβάλλεται τόσο γιατί η
οικογένεια θα υποστεί το κόστος μετακίνησης ενός μέλους της, όσο και
γιατί θα στερηθεί το διαφυγόν εισόδημα του το χρονικό διάστημα από
την αναχώρηση του μετανάστη μέχρι την αποκατάσταση του στο εξωτε
ρικό, ή καλύτερα μέχρι το χρόνο έναρξης της ροής των μεταναστευτικών
εμβασμάτων που προορίζονται για τη συντήρηση1 της οικογένειας που
άφησε στη χώρα του. Ο βαθμός και η χρονική διάρκεια αναβολής της ικα
νοποίησης ορισμένων αναγκών της οικογένειας του μετανάστη είναι συ
νάρτηση, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, της εναλλακτικής προσέγγισης
του μετανάστη προς τον τελικό στόχο της συσσώρευσης του κεφαλαίου.
Σχηματικά2, συγκρίνοντας τη διαχρονική εξέλιξη του επιπέδου ευ
ημερίας δύο οικογενειών, της μιας χωρίς μετανάστες και της άλλης με
μετανάστες, στη διάρκεια ολόκληρου του κυκλώματος αποδημία-πρόσκαιρη παραμονή στο εξωτερικό-παλιννόστηση (ή αντί για παλιννόστη
ση απόφαση μόνιμης παραμονής στο εξωτερικό), μπορούν να επισημαν-

1. Η εξειδίκευση αυτή γίνεται, γιατί υπάρχουν και άλλες μορφές ροής του μετανα
στευτικού συναλλάγματος, όπως καταθέσεις αποταμιεύσεων, μεταφορά χρημάτων κατά
τα περιοδικά ταξίδια του μετανάστη στην πατρίδα κτλ.
2. Οι σελίδες 55-59 και 119-128, συμπεριλαμβανομένου του Διαγράμματος 2.3 και
του Πίνακα 6.2, περιλαμβάνουν υλικό σε ελεύθερη μεταφορά από άρθρο του συγγραφέα
στο Weltwirtschaftliches Archiv, Band 124,1988, Heft 3, κατόπιν αδείας του εκδότη του
περιοδικού, στον οποίο ο συγγραφέας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες.
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θούν οι διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν σχετικά με το ύψος και την
εξέλιξη του επιπέδου ευημερίας των δύο οικογενειών (Διάγραμμα 2.3).
Αν υποθέσουμε ότι η καμπύλη α διαγράφει την ομαλή χρονική εξέλιξη
του επιπέδου ευημερίας μιας οικογένειας χωρίς μετανάστες, η αντίστοι
χη εξέλιξη του επιπέδου ευημερίας της μεταναστευτικής οικογένειας
μπορεί να ακολουθήσει την τεθλασμένη πορεία δεζθγ ή δεζθβ. Πιο συγκε
κριμένα, μέχρι το σημείο δ και οι δύο οικογένειες έχουν ίδιες συνθήκες
διαβίωσης. Στο χρονικό σημείο ti αρχίζει η μετανάστευση μελών της
μιας οικογένειας, με αποτέλεσμα η οικογένεια αυτή να είναι υποχρεωμέ
νη να συγκρατήσει1 το επίπεδο ευημερίας της για την αντιμετώπιση των
εξόδων μετανάστευσης, αλλά και λόγω πρόσκαιρης στέρησης του δια
φυγόντος εισοδήματος των μελών που μεταναστεύουν. Από το χρονικό
όμως σημείο Î2 τα μέλη που μετανάστευσαν, ενώ μπορεί να συμπιέζουν
τις ατομικές τους καταναλωτικές δαπάνες, τροφοδοτούν με εμβάσματα
την οικογένεια τους, ώστε το βιοτικό της επίπεδο αρχίζει να ανέρχεται με
σχετικά γρήγορο ρυθμό μέχρι το σημείο ζ. Στο σημείο αυτό, σε χρόνο δη
λαδή Ì3- ti μετά την αναχώρηση των μελών που μετανάστευσαν, η οικο
γένεια επανέκτησε το επίπεδο ευημερίας που είχε απωλεσθεί και το οποίο
εξισώθηκε με εκείνο της οικογένειας χωρίς μετανάστες2.
Στη διάρκεια της χρονικής περιόδου U - U, όπου τα μέλη της οικο
γένειας που είναι στην αλλοδαπή έχουν πάρει πια καλά το δρόμο τους
και εξακολουθούν να ενισχύουν τα μέλη της οικογένειας στ ι χώρα προ
έλευσης, το βιοτικό επίπεδο εξακολουθεί να αυξάνει, αλλά με μειούμενο
ρυθμό, γιατί μετά την αποκατάσταση του επιπέδου ευημερίας της οικο
γένειας στο ύψος της κατανάλωσης των γειτόνων, η σχετική υπεροχή της
μεταναστευτικής οικογένειας επιτρέπει την επιβράδυνση στην παραπέ
ρα αύξηση του, ώστε να διευκολυνθεί η ικανοποίηση του τελικού στόχου
της μετανάστευσης, δηλαδή η συσσώρευση του κεφαλαίου με περιορι
σμό των "διαρροών" από αυτό.

1. Ζολώτας Ξενοφών, Μετανάστευση και Οικονομική Ανάπτυξη, Τράπεζα Ελλά
δος, Διεύθυνση Μελετών, 1966, σ. 13.
2. Έχει παρατηρηθεί ότι τα εμβάσματα που στέλνονται από τους Τούρκους μετα
νάστες για τη συντήρηση της οικογένειας τους στην Τουρκία πλησίασαν, μετά τα μέσα
της δεκαετίας του 1960, το διαφυγόν εισόδημα των μεταναστών (Paine, σελ. 106). Αν λά
βουμε υπόψη ότι η μαζική αποδημία από την Τουρκία άρχισε στις αρχές της δεκαετίας
του 1960, παρέχεται μια ένδειξη, τουλάχιστον όσον αφορά τη μετανάστευση των Τούρ
κων, ότι η χρονική απόσταση ti t 3 ήταν περίπου 4-6 χρόνια.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3

Διακυμάνσεις στο επίπεδο ευημερίας μιας οικογένειας με μετανάστες
στη διάρκεια του κύκλου μετανάστευσης - παλιννόστησης
Επίπεδο
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=καμπύλη διαχρονικής μεταβολής του επιπέδου ευημερίας μιας οικογένειας χωρίς
μετανάστες,
=
καμπύλη διαχρονικής μεταβολής του επιπέδου ευημερίας μιας οικογένειας μετα
β
ναστών, χωρίς συσσώρευση αποταμιεύσεων,
= καμπύλη διαχρονικής μεταβολής του επιπέδου ευημερίας μιας οικογένειας μετα
ναστών με αξιοποίηση του συσσωρευμένου κεφαλαίου,
=χρόνος αναχώρησης του μετανάστη,
= χρόνος έναρξης αποστολής εμβασμάτων,
= χρόνος αποκατάστασης της απώλειας στο επίπεδο ευημερίας,
= χρόνος απόφασης παραμονής στο εξωτερικό ή παλιννόστησης,
δεζ = απώλεια ευημερίας της μεταναστευτικής οικογένειας στο χρονικό διάστημα tit3,
που αποτελεί τη θυσία για τη διευκόλυνση της μετανάστευσης,
ζθβ = αύξηση ευημερίας της μεταναστευτικής οικογένειας λόγω εμβασμάτων πριν από
την εισροή των συσσωρευμένων αποταμιεύσεων,
θβγ = αύξηση επιπέδου ευημερίας της μεταναστευτικής οικογένειας λόγω αξιοποίησης
στη χώρα προέλευσης του συσσωρευμένου κεφαλαίου των μεταναστών.
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Το σημείο θ που αντιστοιχεί στο χρονικό σημείο U είναι κρίσιμο για
την οικογένεια των μεταναστών. Τα μέλη της οικογένειας, που βρίσκο
νται στο εξωτερικό, αποφασίζουν είτε να παραμείνουν μόνιμα εκεί,
οπότε βαθμιαία αρχίζει να μειώνεται η ροή των μεταναστευτικών εμβα
σμάτων, είτε να παλιννοστήσουν, οπότε θα μεταφέρουν και τις συσσω
ρευμένες αποταμιεύσεις πίσω στη χώρα τους. Στην πρώτη περίπτωση,
το επίπεδο διαβίωσης της οικογένειας των μεταναστών, αν και εξακο
λουθεί να παραμένει υψηλότερο από εκείνο της οικογένειας χωρίς μετα
νάστες, αρχίζει να περιορίζεται σταδιακά, έτσι ώστε από ένα σημείο και
μετά οι δύο καμπύλες να κινούνται σχεδόν παράλληλα με μια υπεροχή
του επιπέδου της μεταναστευτικής οικογένειας. Στην περίπτωση της πα
λιννόστησης, εισέρχεται στη χώρα προέλευσης των μεταναστών το συσ
σωρευμένο απόθεμα των αποταμιεύσεων τους στην αλλοδαπή, το οποίο
αξιοποιούμενο μπορεί να αυξήσει απότομα το επίπεδο ευημερίας της
οικογένειας, που στη συνέχεια θα βελτιώνεται με φθίνοντα ρυθμό, αλλά
θα κινείται σε μια πολύ υψηλότερη τροχιά από εκείνο της οικογένειας
που δεν είχε μετανάστες.
^Σύμφωνα με τις διαφοροποιημένες επιπτώσεις στη ροή των μετα
ναστευτικών εμβασμάτων, ανάλογα με τον τύπο του μετανάστη που επι
κρατεί σε μια χρονική περίοδο, όπως σκιαγραφήθηκαν πιο πάνω, τόσο η
χρονική απόσταση tit2 όσο και η επιφάνεια που προσδιορίζεται από τα
σημεία δεζ, αλλά και ζθβ στο Διάγραμμα 2.3 θα διαφέρουν ανάλογα με το
είδος του μετανάστη. Όταν πρόκειται π.χ. για τον ανυπόμονο μετανά
στη, που απαιτεί σχετικά μεγαλύτερες θυσίες στο βιοτικό επίπεδο της οι
κογένειας του, η επιφάνεια δεζ - η απώλεια ευημερίας - θα είναι σχετικά
μεγαλύτερη από ό,τι θα είναι στην περίπτωση του συνετού μετανάστη.
Ανάλογο θα είναι και το σχετικό μέγεθος της επιφάνειας ζθβ - της αύξη
σης του επιπέδου ευημερίας λόγω των εμβασμάτων. Αντίθετες θα είναι
όμως οι επιπτώσεις από τον επαναπατρισμό των συνολικών αποταμιεύ
σεων του μετανάστη. Στην περίπτωση του ανυπόμονου μετανάστη η επι
φάνεια βθγ - η αύξηση της ευημερίας από τις συσσωρευμένες αποταμι
εύσεις - θα είναι σχετικά μεγαλύτερη και το χρονικό σημείο t4 σχετικά
αριστερότερα από ό,τι στην περίπτωση του συνετού μετανάστη.
Η εναλλακτική μικροοικονομική συμπεριφορά των μεταναστών,
όσον αφορά τη ροή των εμβασμάτων και τον επαναπατρισμό των απο
ταμιεύσεων τους, διαφοροποιεί την καταναλωτική συμπεριφορά των
μελών της οικογένειας του μετανάστη, η οποία αναγόμενη σε μακροοι58

κονομικό επίπεδο προσδιορίζει ανάλογα τις διακυμάνσεις της κατανα
λωτικής δαπάνης στην οικονομία, με ευρύτερες επιδράσεις στις οικονρμικές εξελίξεις στη χώρα προέλευσης των μεταναστών. Σε περιόδους
π.χ. σημαντικής εξόδου πληθυσμού από τη χώρα και πριν ακόμη αρχίσει
η ροή των εμβασμάτων (περίοδος αντίστοιχη στο tit2 του Διαγράμματος
2.3) η συνισταμένη συγκράτηση της κατανάλωσης εκ μέρους των μετανα
στευτικών οικογενειών μπορεί να έχει γενικότερες, μεγαλύτερες ή μι
κρότερες προεκτάσεις ανάλογα με το βαθμό της, στην οικονομική άνοδο
της χώρας, στην απασχόληση, στον πληθωρισμό, στις διεθνείς συναλλα
γές κτλ. Αντίθετα, στην περίοδο της ανοδικής πορείας του επιπέδου της
ευημερίας της μεταναστευτικής οικογένειας από την αποστολή των εμ
βασμάτων και την εισροή των αποταμιεύσεων των παλιννοστούντων
(περίοδος t2U και περίοδος μετά το U αντίστοιχα), οι μακροοικονομικές
επιπτώσεις της συνολικής συμπεριφοράς των επιμέρους μεταναστευτι
κών οικογενειών, αναφορικά με την αποστολή εμβασμάτων, θα είναι ση
μαντικές για την οικονομική άνοδο της χώρας.
Κατά συνέπεια, η καταναλωτική συμπεριφορά των μεταναστευτι
κών οικογενειών, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν κύματα αποδημίας και πα
λιννόστησης, επηρεάζοντας ανάλογα τα διάφορα μακροοικονομικά με
γέθη, μπορεί να δημιουργήσει διακυμάνσεις στην οικονομική ανάπτυξη
της χώρας.
Σε επόμενες ενότητες θα διερευνηθεί η συσχέτιση των οικονομικών
και μεταναστευτικών εξελίξεων της Ελλάδας, ώστε να επισημανθούν οι
τυχόν χρονικές περίοδοι που ανταποκρίνονται στο ένα ή το άλλο είδος
της μεταναστευτικής συμπεριφοράς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
3.1. Χρονική διάρκεια του κύκλου αποδημίας-παλιννόστησης
Η διάρκεια παραμονής του μετανάστη στην αλλοδαπή μπορεί να
διερευνηθεί ως πρόθεση και ως πραγματική διαμονή και η στήριξη της
υπόθεσης της προσωρινότητας του μετανάστη μπορεί να βασιστεί σε
μια σειρά πηγών. Από πλευράς υποκειμενικών προτιμήσεων, η διάρ
κεια παραμονής μπορεί να αξιολογηθεί από την επιθυμία του μετανά
στη, όπως εκφράζεται σε διάφορες δειγματοληπτικές έρευνες, από τις
οποίες προκύπτουν πληροφορίες και για την πραγματική διάρκεια δια
μονής στο εξωτερικό. Επίσης, η αξιολόγηση των γενικότερων
μακροοικονομικών στοιχείων μπορεί να διαφωτίσει τόσο τη φύση των
προθέσεων των μεταναστών όσο και την πραγματική κατάσταση, ανα
φορικά με τη διάρκεια παραμονής στις χώρες εισροής. Τέλος, η μελέτη
και αξιολόγηση των προθέσεων της μεταναστευτικής πολιτικής των τε
λευταίων, μαζί με τις υπάρχουσες συνθήκες απασχόλησης, μπορεί να
εντοπίσει τις αντικειμενικές δυνατότητες και τους χρονικούς περιορι
σμούς στις αρχικές προθέσεις των μεταναστών.
Προκαταβολικά σημειώνεται ότι οι πληροφορίες και οι ενδείξεις
που παρέχονται από τις πιο πάνω πηγές οδηγούν στο γενικό συμπέρα
σμα ότι η ευρωπαϊκή μετανάστευση της τελευταίας 20ετίας είναι στην
πλειοψηφία της, τόσο από πρόθεση όσο και από επιδίωξη, πρόσκαιρη,
με την έννοια ότι οι μετανάστες έχουν στόχο τη συσσώρευση ενός χρη
ματικού κεφαλαίου, μετά από την ικανοποίηση του οποίου επιστρέ
φουν στην πατρίδα συναποκομίζοντας και το συσσωρευμένο απόθεμα.
Η χρονική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό μπορεί διαχρονικά να
κυμαίνεται από υπολογισμό του μετανάστη ή να διαφοροποιείται από
τον αρχικό σχεδιασμό, ανάλογα με ορισμένες αντικειμενικές ή ακόμη
και υποκειμενικές συνθήκες, χωρίς όμως αυτές οι εξελίξεις να επηρεά60

ζουν τη φύση της πρόσκαιρης μετανάστευσης. Τα περισσότερα από τα
διαθέσιμα στοιχεία και ενδείξεις τείνουν να επιβεβαιώνουν μία παρα
μονή 1-5 ετών, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης, τη χρονική περίοδο
αναφοράς και τη χώρα εισδοχής των μεταναστών.
Αναφορικά με τις προθέσεις και τους στόχους των μεταναστών,
υπάρχουν πολλές μαρτυρίες από δειγματοληπτικές έρευνες που απο
καλύπτουν ότι ο αντικειμενικός σκοπός της μετανάστευσης είναι η
συσσώρευση αποταμιεύσεων, που ακολουθείται από την επιστροφή
των μεταναστών και την αξιοποίηση των χρημάτων στην πατρίδα.
Όπως μάλιστα προκύπτει από τις έρευνες αυτές, ο στόχος της συγκέ
ντρωσης των αποταμιεύσεων δεν είναι αποκλειστικά οικονομικός, αλ
λά μέσω αυτού επιδιώκεται η κοινωνική άνοδος που επιφέρει η συσσώ
ρευση του πλούτου1. Είναι π.χ. χαρακτηριστική η δήλωση Ισπανών με
ταναστών ότι "δεν ψάχνουν για μια νέα ζωή"2 στο εξωτερικό, αλλά
επιθυμούν να συγκεντρώσουν χρήματα, ώστε να βελτιώσουν όχι μόνο
την οικονομική τους κατάσταση αλλά και την κοινωνική τους θέση μετά
την επιστροφή τους στην πατρίδα. Ανάλογη πρόθεση εκφράστηκε επί
σης από το 80,5% των Πορτογάλων μεταναστών που μεταναστεύουν
κυρίως στη Γαλλία3.
Από άλλη ψυχολογοκοινωνική έρευνα που έγινε στην Κολωνία,
προκύπτει ότι το 91% των ξένων εργατών μεταναστεύουν εκμεταλλευ
όμενοι τις ευκαιρίες απασχόλησης και τις σχετικά υψηλές αμοιβές για
να συσσωρεύσουν αποταμιεύσεις με πρόθεση να βελτιώσουν την κοι
νωνική τους κατάσταση έναντι κυρίως του πατέρα τους που τη θεωρού
σαν γενικά υψηλότερη από τη δική τους4.
Παρατηρείται5 γενικά μια διαφορά μεταξύ του χρονικού διαστή
ματος που προτίθεται να παραμείνει ο μετανάστης στο εξωτερικό και
της πραγματικής διάρκειας παραμονής του, η οποία οφείλεται στις
αναθεωρήσεις των αποφάσεων του, που κατά κανόνα τείνουν να επιμη-

1.Π.χ.ΡϊθΓβ,σ.33.
2. Kayser, Β., Manpower Movements and Labour Markets, Report on the findings of
the surveys conducted under the programme initiated by the working party on migration of
the manpower and social affairs committee, OECD, Paris, 1971, σ. 109.
3.Ό.ΛΓ.,σ.139.
4. Ό.ΛΓ.,σ.201.
5. Βλέπε Piore, σσ. 50-51.
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χύνουν τη διαβίωση του στο εξωτερικό. Οι αναθεωρήσεις αυτές έχουν
πολλές φορές ως αφορμή τη μεταβολή της πολιτικής για τη μετανάστευ
ση στις χώρες εισδοχής, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι στις περιπτώσεις που
υπάρχουν οι προϋποθέσεις ελεύθερων επιλογών, τόσο η σχεδιαζόμενη,
όσο και η πραγματική παραμονή του μετανάστη είναι σχετικά βραχεία.
Επισημαίνεται ακόμη ότι οι αποτυχημένοι μεταξύ των μεταναστών τεί
νουν να μένουν μόνιμα στο εξωτερικό. Η κατηγορία όμως αυτή δεν ανα
μένεται να αφορά σημαντικό ποσοστό μεταναστών.
Υποστηρίζεται ότι η καμπύλη προσφοράς εργασίας των πρόσκαι
ρων μεταναστών που έχουν στόχο τη συσσώρευση αποταμιεύσεων εί
ναι αρνητικής κλίσης, με την έννοια ότι μια αύξηση των αμοιβών από
ορισμένο σημείο και μετά οδηγεί σε μείωση του χρόνου εργασίας του με
τανάστη, επειδή επιταχύνει τη συσσώρευση των αποταμιεύσεων του1. Η
άποψη όμως αυτή προϋποθέτει ότι ο μετανάστης δεν πιέζεται να επι
στρέψει στην πατρίδα, με επακόλουθο να επιλέγει την πρώτη μεταξύ
των εναλλακτικών δυνατοτήτων, μείωσης του χρόνου εργασίας ή μείω
σης του χρόνου παραμονής που του προσφέρει η αύξηση των αμοιβών.
Αποποιείται δηλαδή τη δυνατότητα ταχύτερης επιστροφής, πράγμα
που δεν φαίνεται ίσως να ισχύει για μια μεγάλη κατηγορία μεταναστών
που συνδυάζουν το στόχο της συσσώρευσης με τη βραχύτερη δυνατή
παραμονή στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή το πιθανότερο είναι
ότι η αύξηση των αμοιβών επιτρέπει στο μετανάστη την ταχύτερη επά
νοδο, ευκαιρία την οποία θα αξιοποιήσει. Είναι ακόμη ενδεχόμενο ο με
τανάστης να ακολουθήσει μια τρίτη δυνατότητα και να αναθεωρήσει
προς τα πάνω το στόχο της συσσώρευσης των αποταμιεύσεων, μετά
από την αύξηση των αμοιβών διατηρώντας σταθερά, τόσο το χρόνο ερ
γασίας, όσο και τη διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό, όπως είχε καθο
ριστεί από την αρχική του πρόθεση.
Είναι ωστόσο ενδεχόμενο η αρνητική κλίση της ατομικής καμπύ
λης προσφοράς εργασίας να συναντάται σε μετανάστες που έχουν επι
λέξει ένα χαλαρό ορίζοντα παραμονής ή έχουν ακόμη αποφασίσει τη
μόνιμη εγκατάσταση τους στο εξωτερικό, οπότε χαλαρώνουν σε σημα
ντικό βαθμό το στόχο συσσώρευσης αποταμιεύσεων για το μέλλον και
προσαρμόζουν βαθμιαία την αποταμιευτική τους συμπεριφορά και τον

1.ΡίθΓβ,σ.27καισ. 95.
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τρόπο ζωής τους προς εκείνη του ντόπιου πληθυσμού ανάλογης εισο
δηματικής και κοινωνικής τάξης.
Όσον αφορά τώρα τη χρονική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό,
σχετικές δειγματοληπτικές έρευνες έδειξαν ότι η παραμονή των Ισπα
νών μεταναστών στις ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα στη Δ. Γερμανία,
για τα έτη πριν από το 1971, ήταν 1-3 χρόνια και των Ιταλών 3-4 χρόνια,
1
με παραμονή του 60% των τελευταίων λιγότερο από 2 χρόνια . Εξάλ
λου από το σύνολο των μεταναστών των τεσσάρων κυρίων εθνικοτή
των που διαβιούν στη Δ. Γερμανία, μόνο ένα μικρό ποσοστό 5%-7%
από τους Έλληνες, Ισπανούς και Τούρκους και το 22% από τους Ιτα
λούς, δήλωσαν ότι επιθυμούν να μείνουν μόνιμα στη χώρα αυτή, ενώ το
ποσοστό των ξένων γενικά εργατών που είχε παραμονή στη Δ. Γερμανία
μια πενταετία ήταν μικρό2.
Άλλες ενδείξεις, που προέρχονται από τις προξενικές αρχές, δεί
χνουν ότι το 17% από τους Ιταλούς και 13% από τους Πορτογάλους με
τανάστες που παλιννόστησαν από τη Λυών της Γαλλίας είχαν μείνει
εκεί περισσότερο από 2 χρόνια3.
Η πρόσκαιρη παραμονή στο εξωτερικό των μεταναστών της ευρω
παϊκής μετανάστευσης προκύπτει και από την ανάλυση των συνολικών
στοιχείων που δίνει η ετήσια έκθεση SOPEMI του ΟΟΣΑ. Η έκθεση αυ
τή δίνει για τα έτη 1977,1978,1979 και 1980, το συνολικό αριθμό των με
ταναστών που διαβιούν στη Δ. Γερμανία κατά εθνικότητα και ανάλογα
με το χρόνο παραμονής τους στη χώρα αυτή4. Με τα δεδομένα αυτά, σε
συνδυασμό και με το γνωστό αριθμό των εισερχομένων ετησίως στη Δ.
Γερμανία μεταναστών, μπορεί να υπολογιστεί η διάρκεια παραμονής
τους εκεί. Όσοι μετανάστες καταγράφηκαν π.χ. στο τέλος του 1977 με
διάρκεια παραμονής 3-4 χρόνια (περισσότερα από 3 και λιγότερα από
5
4) εισήλθαν στη Δυτική Γερμανία στη διάρκεια του 1974 (1/1-31/12).
Έστω Μ74 ο αριθμός των μεταναστών που εισήλθε στη Δ. Γερμανία το

ί.Ό,π.,αα. 99-108
2. Ό.jr., σελ. 203.
3. Ό.π., σελ. 202.
4.0 αριθμός αυτός αναφέρεται στις 30 Σεπτεμβρίου αλλά για τη διευκόλυνση των
σχετικών υπολογισμών θα θεωρηθεί ότι υπάρχει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
5. Στις ακραίες περιπτώσεις όσοι εισήλθαν στην 1 Ιανουαρίου 1974 έχουν παραμο
νή στις 31/12/77 ακριβώς 4 χρόνια και όσοι εισήλθαν στις 31/12/74 έχουν παραμονή 3
χρόνια.
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1974 και SM77 ο αριθμός των μεταναστών με παραμονή 3-4 ετών που
διαβιούσε στη χώρα στις 31/12 του 1977. Ο αριθμός από τους μετα
νάστες του 1974 που επέστρεψε στη χώρα προέλευσης σε διάστημα
3-4

3-4 ετών δίνεται από Π3-4 = Μ74 - SM77 και ως ποσοστό = —
=174
SM 77
—. Χρησιμοποιώντας υπό μορφή παραδείγματος τα δεδομένα
Μ74
της Ελλάδας για τα έτη αυτά έχουμε: Μ74 = 29960, SM77 = 15000 και επο
μένως ποσοστό παλιννόστησης μετά από 3-4 χρόνια όσων αναχώρησαν
το 1974
u

34_ì
Μ74

15000 = 499%
29960
'

Οι υπολογισμοί για 6 μεσογειακές χώρες και για έτη και διάρκεια παρα
μονής που περιορίζονται από τα διαθέσιμα στοιχεία δίνονται στον Πί
νακα 3.1.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 3.1, από τους μετανάστες των
ετών 1973 και 1976 ένα σχετικά υψηλό ποσοστό, το οποίο κυμαίνεται
ανάλογα με τη χώρα, επέστρεψε μετά παραμονή 4-6 ετών στη Δ. Γερμα
νία. Για τους μετανάστες των ετών 1973 και 1974, το εύρος του ποσο
στού αυτού ήταν 41,2%-93,4%, για τους μετανάστες των ετών 1974 και
1975, 14,4%-64,9%, και για τους μετανάστες των ετών 1975 και 1976
9,8-64% . Διακρίνεται δηλαδή μια κατιούσα τάση στο ποσοστό της πα
λιννόστησης όσων επιστρέφουν μετά από 4-6 έτη παραμονής στη Δ.
Γερμανία. Υψηλότερα γενικά ποσοστά επιστροφής είχαν οι Ιταλοί,
ακολουθούμενοι από τους Γιουγκοσλάβους και τους Έλληνες. Στο άλ
λο άκρο της μεταναστευτικής περιόδου, όσοι αναχώρησαν μεταξύ 1977
και 1980 επέστρεψαν κατά 10%-59% , ανάλογα με τη χώρα προέλευσης
και το έτος αναχώρησης, σε διάστημα μικρότερο του έτους. Παρατηρεί
ται ότι για όλες τις χώρες πλην της Ισπανίας, το ποσοστό των παλιννο
στούντων σε διάστημα μικρότερο του έτους αυξήθηκε για τους μετανά
στες του 1979 και εν συνεχεία μειώθηκε για τους μετανάστες του 1980.
Εξετάζοντας τις ροές των Ελλήνων μεταναστών προς τη Δ. Γερμα
νία και των παλιννοστούντων από αυτή, και λαμβάνοντας συγχρόνως
υπόψη ότι πριν από το 1960 η μετανάστευση Ελλήνων προς τη χώρα
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1
Διάρκεια παραμονής στη Δ. Γερμανία μεταναστών
διαφόρων εθνικοτήτων

Έτος εισόδου Επιστροφή
Ποσοστά επιστροφής κατά εθνικότητα (%)
στη Δ.
μετά από
Γερμανία
έτη»
Τούρκοι Γιουγκοσλάβοι Ιταλοί Έλληνες Ισπανοί Πορτογάλοι
1973-1974
1974
1974-1975
1975
1975-1976
1976
1976-1978
1977
1977-1979
1978
1979
1980

4-6
3-4
4-6
2-3
4-6
1-2
1-4
-1

1-4
-1
-1
-1

93,4
34,7
28,0 '
17,9
20,0
28,8
33,6
38,9
29,9
45,7
50,4
32,2

55,5
50,6
53,4
49,7
50,4
49,9
53,0
54,4
46,3
52,5
56,1
49,4

70,2
63,5
64,9
57,0
64,0
61,1
62,1
58,4
58,6
56,5
57,7
52,9

51,0
49,9
50,6
31,8
40,6
39,4
49,8
50,2
46,1
54,3
60,1
59,5

62,2
36,0
40,5
23,7
33,7
21,8
34,2
34,4
33,6
39,1
22,8
42,6

41,2
10,2
14,4
10,3
9,8
7,5
16,2
20,2
10,5
33,2
36,7
34,3

Πηγή: OECD, SOPEMI, ετών 1978-1981, Υπολογισμοί.

αυτή ήταν σχεδόν ανύπαρκτη (679 - 2543 άτομα ετησίως στην περίοδο
1955-1959), μπορούν επίσης να συναχθούν ορισμένα συμπεράσματα
αναφορικά με το χρόνο παραμονής των μεταναστών στο εξωτερικό, για
την πραγματοποίηση του στόχου της συσσώρευσης κεφαλαίου και ανα
φορικά με το μέγεθος των περιοδικών διαρροών από αυτό με τη μορφή
των μεταναστευτικών εμβασμάτων. Η διερεύνηση αυτή αποσκοπεί στον
"έλεγχο" των a priori εναλλακτικών θεωρητικών υποθέσεων, που αφο
ρούν την οικονομική συμπεριφορά των μεταναστών για την επίτευξη
του τελικού στόχου τους, όπως αναπτύχθηκαν πιο πάνω.
Από την άποψη του χρόνου παραμονής των μεταναστών στη Δ.
Γερμανία, η περίοδος 1960-1983 που αποτελεί την περίοδο αναφοράς
στη μελέτη αυτή, μπορεί να χωριστεί σε τρεις υποπεριόδους: 1960-1964,
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1965-1970, 1971-1983 (Πίνακας 3.2). Συγκρίνοντας τον αριθμό των
Ελλήνων μεταναστών που εισήλθαν στη Δ. Γερμανία (μετανάστευση)
με τον αριθμό των εξερχόμενων από αυτή (παλιννόστηση), μπορεί
*
ΠΙΝΑΚΑΣ 3:2
Εισροή Ελλήνων μεταναστών στη Δ. Γερμανία (μετανάστευση)
και εκροή από αυτήν (παλιννόστηση), 1960-1983
(χιλ. άτομα)
Πρώτη περίοδος

Δεύτερη περίοδος

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Ι. Μετανάστευση (t)

273 38,0 53,6 64,6 81,1 78,2 55,4 20,6 53,1 87,9 94,3

Π. Παλιννόστηση (t+i)

23,9 36,4 44,1 58,1 73,8 29,0 24,4 30,3 48,8 48,7 65,7

i=3 (1960-66, i=5 (1968-83)
ΙΠ.=Π/Ι

0,87 0,96 0,82 0,90 0,91 0,37 0,44 1,47 0,92 0,55

0,70

Τρίτη περίοδος
1971 1972 1973 1974 1975 197619771978 1979 1980 1981 1982
Ι. Μετανάστευση (t)

71,1 51,1 36,1 30,0 18,2 16,0 15,3 14,4 14,8 15,8 18,5 12,8

II. Παλιννόστηση (t+i)
582 48,0 36,3 29,2 22,3 15,8 18,1
ί=3 (1960-66,1=5 (1968-83)
III. =11/1

0,82 0,94 1,00 0,97 1,22 0,99 1,18

Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία Δ. Γερμανίας (από Υπ. Εργασίας Ελλάδος).
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1

να διακριθεί ένας τριετής κύκλος στις ροές των μετακινουμένων για
την περίοδο 1960-1964 και ένας πενταετής κύκλος για την περίοδο
1971-1982, με την έννοια ότι υπάρχει μια πολύ στενή αναλογία μεταξύ
του μεγέθους των αποδημούντων και των παλιννοστούντων τρία ή πέ
ντε χρόνια αργότερα (παλιννοστούντες σε χρόνο t+3 / μεταναστεύοντες
σε χρόνο 182%-.96% για την πρώτη περίοδο και 82%-100% στην πλειο
νότητα των ετών για την πενταετή υστέρηση της περιόδου 1971-1982).
Ανάλογη στενή συσχέτιση, με οποιαδήποτε χρονική υστέρηση δεν μπο
ρεί να θεμελιωθεί για την ενδιάμεση περίοδο 1965-1970. Η περίοδος αυ
τή, με εξαίρεση το έτος 1967, χαρακτηρίζεται από μεγάλη είσοδο Ελλή
νων μεταναστών στη Δ. Γερμανία (το 40% της συνολικής εισόδου της
περιόδου 1960-1982), ενώ η παλιννόστηση από τη χώρα αυτή με χρονική
υστέρηση 3 ετών, δηλαδή στην περίοδο 1968-1973 ήταν μόνο 26,7% της
συνολικής παλιννόστησης ολόκληρης της περιόδου 1960-1982 και
56,5% της μετανάστευσης της περιόδου 1965-1970.
Αντίστοιχα, η παλιννόστηση· με υστέρηση 5 ετών (την περίοδο
1970-1975) ήταν το 34,1% της παλιννόστησης της περιόδου 1960-1982
και αποτελούσε το 72,3% της μετανάστευσης 5 χρόνια πριν (1965-1970).
Στο Διάγραμμα 3.1 (α) απεικονίζεται η σύγχρονη εξέλιξη της μετα
νάστευσης προς και της παλιννόστησης από τη Δ. Γερμανία για την πε
ρίοδο 1960-1982 και στο Διάγραμμα 3.1 (β) η ετεροχρονισμένη εξέλιξη
των δύο μεταβλητών, με υστέρηση 3 ετών και 5 ετών αντίστοιχα για την
παλιννόστηση που προέρχεται από τη μετανάστευση των ετών 19601966 και 1968-1982. (Το έτος 1967, πρώτο έτος της δικτατορίας με τη

1. Η ύπαρξη του κύκλου αυτού επιβεβαιώνεται και από τη διαπίστωση, ότι, σύμ
φωνα με την Έκθεση Herbst, η διάρκεια παραμονής των Ελλήνων στη Δ. Γερμανία κλι
μακωνόταν στο τέλος του 1965 ως εξής: 30,2% είχαν παραμονή 1 χρόνο, το 25,4% 1-2
χρόνια, το 17,6% 2-3 χρόνια, το 19,7% 3-5 χρόνια και το 6,8% πάνω από 5 χρόνια (OECD,
"Emigrants Workers Returning to Their Home Country", International Management
Seminar, Athens, 1966. Final Report, Paris 1967, σ. 42). Οπως προκύπτει, τα 3/4 περίπου
των Ελλήνων που ζούσαν στη χώρα αυτή είχαν εισέλθει στο διάστημα των 3 πριν από το
1965 ετών (1963-1965), πράγμα που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος εκείνων που είχαν
εισέλθει στην περίοδο 1960-1963 είχαν ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα. Σε συνάφεια με τα
δεδομένα αυτά για την Ελλάδα, ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με σχετική εκτίμηση, η μέση
παραμονή των Τούρκων μεταναστών στη Δ. Γερμανία δεν υπερέβαινε τα 5-6 χρόνια στην
περίοδο 1961-1973 (Krane, R.E., "Manpower Mobility: The Case of Turkey and West
Germany", International Migration, vol. XIII, No 3,1975, σ. 113).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1
Γραφική απεικόνιση των ροών μετανάστευσης και παλιννόστησης
Μετανάστευση
και Παλιννόστηση
100

ι

Σύγχρονη μετανάστευση
και παλιννόστηση

Παλιννόστηση
Μετανάστευση

Μετανάστευση
και Παλιννόστηση
100

1960-66 (τριετής υστέρηση παλιννόστησης)
1968-82 (πενταετής υστέρηση παλιννόστησης)

Μετανάστευση

1960

62

64

66

68

70

72

74

76

78

Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία Δ. Γερμανίας
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80

82 Χρόνος

σημαδιακή πολύ μικρή μετανάστευση λόγω της πολιτικής ανωμαλίας
δεν λαμβάνεται υπόψη).
Όπως γίνεται φανερό, (Διάγραμμα 3.1 (β)) για τις περιόδους 19601964 και 1971-1982 η καμπύλη της μετανάστευσης και της παλιννόστη
σης με τις πιο πάνω χρονικές υστερήσεις κινούνται σχεδόν παράλληλα
και σε ελάχιστη απόσταση η μια από την άλλη, ακολουθώντας και οι δύο
ανοδική πορεία στη διάρκεια της πρώτης περιόδου και καθοδική στη
διάρκεια της δεύτερης, με την καμπύλη της παλιννόστησης γενικά σε χα
μηλότερη τροχιά από την καμπύλη της μετανάστευσης, με εξαίρεση τα
έτη 1975 και 1977, όπου η παλιννόστηση (των ετών 1980 και 1982) υπερ
βαίνει ελαφρά τη μετανάστευση. Οι παράλληλες αυτές εξελίξεις δεί
χνουν πράγματι ότι η παραμονή στη Δ. Γερμανία της πλειοψηφίας των
Ελλήνων μεταναστών ήταν της τάξης των 3 ετών στην πρώτη περίοδο
και των 5 ετών στην τελευταία. Ανάλογο συμπέρασμα δεν μπορεί όμως
να συναχθεί για τη μετανάστευση της περιόδου 1965-1970, γιατί όπως
δείχνει και το Διάγραμμα 3.1(β) δεν υπάρχει προσέγγιση των δύο μεγε
θών, αν και η πορεία τους είναι σχεδόν παράλληλη, αλλά απομακρυ
σμένη, παρέχοντας ορισμένες αμφιβολίες για την αρμονικότητα των
δύο ροών στην περίοδο αυτή.
Η έλλειψη στενής συσχέτισης μεταξύ μετανάστευσης 1965-1970
και παλιννόστησης 1968-1973 ή και 1970-1975 προς και από τη Δ. Γερ
μανία μπορεί ίσως να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι η οικογενειακή
κατάσταση των μεταναστών και τα εξαρτημένα μέλη των οικογενειών
τους διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ των περιόδων 1965-1970
και της πρώτης περιόδου της μετανάστευσης 1960-1964. Αυτό μπορεί
να συναχθεί από τα εξής δεδομένα: στην περίοδο 1960-1964 το ποσοστό
των θηλέων (ως δείκτης της οικογενειακής μετανάστευσης) ήταν για τις
χώρες της Ευρώπης και, τηρουμένων των αναλογιών, ουσιαστικά για
τη Δ. Γερμανία, πολύ μικρότερο από ό,τι στην περίοδο 1965-1970
(20,0%-35,8% έναντι 42,1%-47,2%). Οι αριθμοί αυτοί παρέχουν μιαν
ένδειξη ότι στην περίοδο 1965-1970 ο αριθμός των οικογενειών που με
τανάστευε ήταν σχετικά μεγαλύτερος, γεγονός που καθιστούσε το χρό
νο επιστροφής των μεταναστών περισσότερο ακαθόριστο από ό,τι στην
περίοδο 1960-1964, όπου η οικογενειακή μετανάστευση ήταν σχετικά
πολύ μικρότερη. Μία πρόσθετη ένδειξη της υψηλότερης οικογενειακής
μετανάστευσης της περιόδου 1965-1970 δίνει και το ποσοστό των οικο
νομικώς ενεργών μεταναστών, που ήταν 46,3%-57,8%, σε σύγκριση με
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61,0%-74,8%, στην περίοδο 1960-1964. Διαφοροποίηση της περιόδου
1965-1970, με αυτά τα κριτήρια, αλλά μικρότερου βαθμού, υπάρχει και
σε σύγκριση με την περίοδο 1971-1983, στην οποία τόσο το ποσοστό
των θηλέων όσο και των οικονομικώς ενεργών μεταναστών είναι σχετι
κά χαμηλότερα.
Μια άλλη ένδειξη για τη διαφοροποίηση των δύο αυτών περιόδων,
όσον αφορά την παραμονή των μεταναστών στη Δ. Γερμανία, δίνει η σύ
γκριση της μέσης ηλικίας των μεταναστών (προς όλες τις χώρες όχι μό
νο προς τη Δ. Γερμανία, λόγω έλλειψης στοιχείων) και των παλιννο
στούντων Πίνακας 3.3). Η διαφορά ηλικίας με υστέρηση 3 ετών για την
παλιννόστηση (υπόθεση παραμονής στο εξωτερικό 3 έτη) είναι για την
περίοδο 1968-1973, για την οποία υπάρχουν στοιχεία, 2-2,8 χρόνια, ενώ
για την περίοδο 1974-1977 με την ίδια χρονική υστέρηση των 3 ετών, η
διαφορά είναι 3,9-4,8 χρόνια. Με υστέρηση της παλιννόστησης 5 έτη η
διαφορά είναι 2,5-4,19 χρόνια.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3
Μέση ηλικία μεταναστών και παλιννοστούντων ανδρών

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Μέση ηλικία μεταναστών
27,9 28,7 28,5 26,9 27,1 27,4 27,2 29,5 29,7 31,7
Μέση ηλικία παλιννοστούντων 31,8 32,2 31,5 30,7 30,7 30,6 31,2 31,0 31,3 32,0
Διαφορά (έτη) μεταξύ ηλικίας
μεταναστών και
παλιννοστούντων
ι. συγχρόνως
3,9 3,5 3,0 3,8 3,8 3,2 4,0 1,5 1,6 0,3
ιι. με υστέρηση 3 ετών

-

ιιι. με υστέρηση 5 ετών

-

-

-

2,8

2,0

2,1

4,3

3,9

3,9

4,8

2,7

2,5

2,5

4,4

4,9

Πηγή: Μ. Papadakis, Greece: Migration Statistics, 1955-77, Vol. I. Absolute Numbers, KEPE,
1981 (υπολογισμοί).
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3.2. Οικονομετρική ανάλυση του πρόσκαιρου χαρακτήρα
της μετανάστευσης

3.2.1. Προσδιοριστικοί παράγοντες της παλιννόστησης
Μία από τις δυνατότητες στατιστικού ελέγχου της άποψης ότι η με
τανάστευση προς τη Δ. Γερμανία έχει πρόσκαιρο χαρακτήρα, προσανα
τολισμένη στην ικανοποίηση του συγκεκριμένου στόχου της συσσώρευ
σης ενός χρηματικού κεφαλαίου, είναι η διερεύνηση της στατιστικής
συσχέτισης μεταξύ του όγκου της συσσωρευμένης μετανάστευσης και
της παλιννόστησης. Η συσχέτιση αυτή έχει την ερμηνεία ότι το μεγαλύ
τερο ίσως ποσοστό των παλιννοστούντων είναι εκείνοι που μετά την
ικανοποίηση του στόχου αυτού επιστρέφουν. Κατά συνέπεια, όσο μεγα
λύτερη είναι η συσσώρευση των εκροών από την Ελλάδα, τόσο μεγαλύ
τερη θα είναι και η παλιννόστηση.
Δεδομένης της διαδικασίας συνεχούς προσαρμογής των παραγό
ντων που συνθέτουν το στόχο των μεταναστών, ανάλογα με τις τρέχου
σες εξελίξεις, η παλιννόστηση αναμένεται επίσης να είναι αρνητική συ
νάρτηση της οικονομικής δραστηριότητας στη Δ. Γερμανία, όπως εκ
φράζεται από το κατά κεφαλήν εισόδημα της. Η μεταβλητή αυτή
αναμένεται να επιδρά ως ανασταλτικός παράγων της παλιννόστησης,
γιατί συμβάλλει στην προς τα πάνω αναθεώρηση του αποταμιευτικού
στόχου του μετανάστη. Τέλος, ο χρόνος ως μεταβλητή μπορεί να παίξει
ένα διπλό και αντίρροπο ρόλο. Από τη μια μεριά μπορεί να δείχνει την
τάση επανόδου των μεταναστών, καθώς ωριμάζει ο χρόνος επιστροφής,
από την άλλη όμως μπορεί να είναι ένας δείκτης του συσσωρευμένου
μέρους των μεταναστών, που έχουν αποφασίσει να παραμείνουν μόνι
μα στο εξωτερικό. Στην πρώτη περίπτωση η συσχέτιση αναμένεται να
είναι θετική και στη δεύτερη περίπτωση αρνητική.
Για τον οικονομετρικό έλεγχο της υπόθεσης αυτής, επιστρατεύο
νται τα δεδομένα των 51 νομών της χώρας, για την περίοδο 1968-1976,
για την οποία υπάρχουν στοιχεία παλιννόστησης που δίνουν συνολικά
459 παρατηρήσεις. Τα στοιχεία αυτά έχουν το μειονέκτημα ότι δεν ανα
φέρονται αποκλειστικά στη Δ. Γερμανία, αλλά περιλαμβάνουν τη συνο
λική μετανάστευση και παλιννόστηση της Ελλάδας. Είναι όμως γνωστό
ότι στην περίοδο 1969-1976 το 61%-82% της παλιννόστησης προέρχε71

ται από τη Δ. Ευρώπη και κατ' ακολουθία κυρίως από τη Δ. Γερμανία.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εξίσωση που εκτιμήθηκε είναι:
n i t = f(SMt,Yat,t)

(3.1)

Η μεταβλητή Hit αναφέρεται στην παλιννόστηση στο i νομό, το
έτος t, η μεταβλητή SMt είναι το απόθεμα των μεταναστών στη Δ. Γερ
μανία το έτος t, η μεταβλητή Y at είναι το κατά κεφαλήν εισόδημα στη Δ.
Γερμανία και t είναι ο χρόνος.
Δοκιμάστηκαν η γραμμική και λογαριθμική μορφή της εξίσωσης
αυτής, διατηρήθηκε όμως μόνο η δεύτερη, γιατί έδωσε καλύτερες στατι
στικές εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις όμως αυτές με τα αρχικά δεδομένα δεί
χνουν ότι λόγω της σύμπηξης διαστρωματικών και χρονολογικών στοι
χείων συνυπάρχει αυτοσυσχέτιση στα διαχρονικά δεδομένα και ετεροσκεδαστικότητα στα διαστρωματικά δεδομένα. Για το λόγο αυτό, έγινε
πρώτα προσαρμογή στα αρχικά στοιχεία για την εξάλειψη της αυτοσυσχέτισης, χρησιμοποιώντας τις πρώτες διαφορές των αρχικών μετα
βλητών (υποθέτουμε δηλαδή πλήρη θετική συσχέτιση με συντελεστή
ρ=1). Επανεκτιμήθηκε η εξίσωση με τις τροποποιημένες μεταβλητές και
βάσει των "υπολοίπων" της νέας εκτίμησης υπολογίστηκε ο τύπος1:

^χΓκΣ"?,

0.2)

όπου Τ είναι ο αριθμός των χρονολογικών παρατηρήσεων και Κ ο αριθ
μός των μεταβλητών, συμπεριλαμβανομένου του σταθερού όρου.
Σε δεύτερο γύρο έγινε εξομάλυνση των δεδομένων για την ετεροσκεδαστικότητα, διαιρώντας τις πιο πάνω πρώτες διαφορές των αρχι
κών μεταβλητών με SUi για κάθε νομό i, ώστε οι συντελεστές των συναρ
τήσεων να είναι στατιστικά "συνεπείς". Η τελική εξίσωση μετά τις προ
σαρμογές για αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα είναι η εξής:

1. Βλέπε Kmenta, J., Elements of Econometrics. Second Edition, Macmillan
Publishers, New York, 1986, σ. 620.

72

In n i t = 0,3405 + 2,4578 lnSMt - 4,6273 lnYat - 0,0245t (3.3)
(2,8546X13,7343)
(-11,9113)
(-1,3858)
2

R =0381
, DW=2j010
Η εξίσωση με τα αρχικά δεδομένα είναι:
In n i t = 4,9535 + 1,0884 lnSMt -1,3820 lnYat + 0,0347t (3.4)
(1,0920X55,4829)
(-2,1068)
(1,5979)
R2 = 0£74
DW=Oj66
και η εξίσωση μετά τη διόρθωση μόνο για αυτοσυσχέτιση είναι:
lnn i t = 0,2482 + 1,7672lnSMt-5,4748InYat-0,02464t (3.4)
(3,9444) (5,5025)
(-9,6289)
(-3,0756)
R2 =0249
DW=2270
Οι εκτιμήσεις της εξίσωσης (3.3) δείχνουν μία πολύ γρήγορη ανα
νέωση του αποθέματος των μεταναστών στη Δ. Γερμανία, δεδομένου
ότι η ελαστικότητα της παλιννόστησης σε σχέση με το απόθεμα είναι
2,46. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ποσοστιαία αύξηση του συσσωρευμένου
αποθέματος των μεταναστών συνοδεύεται από μία ποσοστιαία αύξηση
της παλιννόστησης κατά 2 1/2 περίπου φορές μεγαλύτερη. Η εκτίμηση
αυτή παρέχει το ρυθμό της βαθμιαίας συρρίκνωσης του αποθέματος
των μεταναστών στη Δ. Γερμανία, το οποίο>από 406 χιλ. άτομα το 1974
(το μεγαλύτερο επίπεδο που παρατηρήθηκε ποτέ) έπεσε σε 287 χιλ. το
1984, ενώ στη ΙΟετία αυτή επιστρέφουν 380 χιλ. άτομα στην Ελλάδα.
Πολύ υψηλή είναι επίσης και η ελαστικότητα "αναστολής" της πα
λιννόστησης σε σχέση με το επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας,
όπως εκφράζεται από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, που δίνει μια
ελαστικότητα 4,6. Αυτό σημαίνει προσεγγιστικά και με απλούστερα λό
για ότι η αύξηση κατά 1% του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος της Δ. Γερμανίας περιορίζει ή αναβάλλει την παλιννόστηση
περίπου κατά 2.000 άτομα ετησίως για το σύνολο της χώρας (λαμβάνο
ντας υπόψη ότι η μέση ετησία παλιννόστηση, στην περίοδο 1968-1977,
ήταν της τάξης των 44 χιλ. ετησίως). Η αύξηση εξάλλου του αποθέμα
τος των μεταναστών κατά 10%, δηλαδή κατά 35 χιλ. άτομα κατά μέσο
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όρο ετησίως στην περίοδο 1968-1977 (το μέσο ετήσιο απόθεμα των με
ταναστών ήταν 350 χιλ.), αυξάνει την παλιννόστηση κατά 1080
(2,4578% χ 44.000) άτομα περίπου ετησίως.
Η πάροδος του χρόνου, τέλος, λειτουργεί αρνητικά στην παλιννό
στηση, όπως άλλωστε έχει βρεθεί και από άλλους ερευνητές σε άλλες
χώρες, γιατί δείχνει τη βαθμιαία αύξηση της συμμετοχής στο απόθεμα
των μεταναστών που αποφάσισαν να μείνουν μόνιμα στη Δ. Γερμανία.
Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι η εξίσωση αυτή μπορεί να εξηγήσει
μέρος μόνο των μεταβολών στην παλιννόστηση, όπως δείχνει η τιμή
του R\ ενώ πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση,
η ηλικία, το απόθεμα αποταμιεύσεων που συσσωρεύτηκε, ο ακριβής
χρόνος παραμονής στο εξωτερικό, που λόγω έλλειψης σχετικών στοι
χείων δεν μπορούν να ελεγχθούν στατιστικά, προσδιορίζουν το υπό
λοιπο μέρος των μεταβολών στην παλιννόστηση.
Πέρα από τις πιο πάνω εξισώσεις δοκιμάστηκαν επίσης και εξισώ
σεις της μορφής n t = α + y ßjMt_i εναλλακτικά με δύο έως εννέα μεταt=i

βλητές, τη μετανάστευση δηλαδή Mt-i και Mt-2, κατόπιν Mt_i, Mt_2, Mt_3
κ.ο.κ., για να ελεγχθεί η συσχέτιση της παλιννόστησης με μια σειρά
προηγουμένων ροών της μετανάστευσης. Τα αποτελέσματα δεν ήταν γε
νικά ικανοποιητικά βάσει των συνήθων στατιστικών κριτηρίων -R\
πρόσημα, σημαντικότητα - στις εξισώσεις με δεδομένα των 51 νομών
για όλη την περίοδο 1969-1976.
Σε αντίστοιχες όμως δοκιμές που περιλαμβάνουν στοιχεία παλιν
νόστησης της υποπεριόδου 1969-1972 για όλους τους νομούς και για
νομούς υψηλής μετανάστευσης εμφανίζονται ορισμένα ικανοποιητικά
αποτελέσματα (Πίνακας 3.4). Από όλες τις δοκιμές σύμφωνα με την πιο
πάνω εξίσωση αποδεκτές εκτιμήσεις δίνουν μόνο οι εξισώσεις με ανε
ξάρτητες μεταβλητές (Mt-i, Mt-2), (M t -i, Mt-2, Mt-3) και (M t -i, Mt-2,
Mt-3, Mt-4).

Οι εξισώσεις αυτές έχουν R2 = 0,720 - 0,852 και κατά συνέπεια
"εξηγούν" σημαντικό μέρος της παλιννόστησης, δεν παρέχουν όμως την
ευχέρεια να αξιολογηθεί η σχετική σημασία κάθε μεταβλητής, γιατί
υπάρχει αλληλοσυσχέτιση μεταξύ τους, η οποία διαφωτίζει μια άλλη
πλευρά της μετανάστευσης, όπως θα εξηγηθεί αμέσως πιο κάτω.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4
Συσχέτιση παλιννόστησης και μετανάστευσης

Ομάδες νομών
και χρονικές
περίοδοι

Σταθερός
όρος
Mt-i

Mt_2

22,79
(15,40)*

0,1126
(0,0148)

0,1286
(0,0153)

-26,79
(14,49)

0,1376
(0,0131)

0,0356
(0,0171)

0,1153
(0,0136)

-35,27
(14,58)

0,0781
(0,0250)

0,1213
(0,0352)

0,0337
(0,0324)

-182,08
(32,15)

0,0570
(0,0159)

0,0962
(0,0153)

70,11
(28,65)

0,0920
(0,0127)

0,0329
(0,0147)

0,0902
(0,0134)

59,86
(31,32)

0,0754
(0,0238)

0,0575
(0,0331)

0,0684
(0,0296)

Πεοίοδοΰ 1969-72
Όλοι οι νομοί

Νομοί υψηλής
μετανάστευσης

Ανεξάρτητες μεταβλητές
Mt_3

2

R
Mt^t

0,754

0,818

0,0619
(0,0223)

0,824

0,719

0,852

* Στις παρενθέσεις οι τιμές του t.

Οι εκτιμήσεις όμως αυτές παρέχουν πάντως την ένδειξη ότι, του
λάχιστον για την περίοδο της παλιννόστησης 1969-1972, ο αριθμός των
επαναπατριζόμενων συνδέεται με τον αριθμό των μεταναστών της
προηγούμενης τετραετίας (1965-1968) και μόνο με αυτή, αφού όλοι οι
άλλοι εν σειρά συνδυασμοί μεταβλητών δεν φανερώνουν την ύπαρξη
συσχέτισης. Με άλλα λόγια, δίνονται νύξεις ότι σημαντικό τμήμα των
μεταναστών της περιόδου 1965-1968 παρέμεινε στο εξωτερικό 2-4 χρό
νια, γεγονός που συμβιβάζεται με την προηγούμενη ανάλυση μας. Οι
συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι γενικά χαμηλότεροι
για τους νομούς υψηλής μετανάστευσης. Αυτό, σε συνδυασμό με τους
κατά πολύ υψηλότερους και θετικούς σταθερούς όρους των εξισώσεων
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του μερικού δείγματος, μαρτυρεί την ύπαρξη ορισμένου βαθμού αυτο
νομίας στην παλιννόστηση των νομών μεγάλης μετανάστευσης. Η εξή
γηση που ίσως μπορεί να δοθεί είναι ότι οι υψηλές μεταναστευτικές ρο
ές των ετών που προηγήθηκαν εκείνων που συνδέονται με τις πιο πάνω
εξισώσεις, είναι φυσικό να έχουν σχετικά υψηλή συμμετοχή στον αριθ
μό των παλιννοστούντων, ώστε να νοθεύουν τη συσχέτιση της παλιννό
στησης με τη μετανάστευση των 2-4 προηγούμενων ετών. Αντίθετα,
στην περίπτωση όλων των νομών που συμμετέχουν και οι νομοί χαμη
λής μετανάστευσης, το βάρος των 2-4 προηγούμενων ετών, από τα
οποία στην πραγματικότητα προέρχεται το μεγαλύτερο τμήμα των πα
λιννοστούντων, είναι αποφασιστικό.
Μια παραλλαγή των πιο πάνω εξισώσεων είναι εξισώσεις της μορφής,
9

n t = α + β y Mt_i με διάφορους συνδυασμούς αθροισμάτων 1,2,3,4,5
κ.ο.κ. ετήσιων μεταναστεύσεων για να ελεγχθεί διαφορετικά η πιθανή
συσχέτιση της παλιννόστησης με αλλεπάλληλες ροές μετανάστευσης
συνολικά, δεδομένου ότι στο σύνολο των παλιννοστούντων ενός έτους
συμμετέχουν με διάφορες αναλογίες μετανάστες πολλών ετών.
Τα αποτελέσματα όμως των εξισώσεων, ιδιαίτερα βάσει του κριτη
ρίου του RJ αλλά και των πολυάριθμων αρνητικών πρόσημων και των
στατιστικά ασήμαντων συντελεστών, δεν είναι ικανοποιητικά.

3.2.2. Χρονική συσχέτιση ροών μεταναστών

Η αλληλοσυσχέτιση των ανεξάρτητων μεταβλητών Mt-i, των δια
δοχικών δηλαδή ροών των μεταναστών, για την οποία έγινε λόγος πιο
πάνω, δείχνει καταρχήν ότι η μετανάστευση επηρεάζεται ίσως από την
εμπειρία και τις πληροφορίες των προηγούμενων μεταναστών ή ακόμα
ότι η οικογενειακή μετανάστευση γίνεται διαδοχικά στη διάρκεια του
χρόνου, είτε, τέλος, ότι λειτουργεί η δύναμη της μίμησης μεταξύ των συ
ντοπιτών μεταναστών. Για την αξιολόγηση της σχετικής σημασίας του
συνδέσμου μεταξύ διαδοχικών μεταναστευτικών ροών, υπολογίζεται ο
συντελεστής απλής συσχέτισης της μήτρας των μεγεθών της μετανά
στευσης κατά νομό μεταξύ των ετών της περιόδου 1960-1976, εναλλα
κτικά για το σύνολο των νομών της χώρας και ειδικότερα για τους νο
μούς της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης, που είχαν την εντο76

νότερη μετανάστευση στην περίοδο αυτή.
Στον Πίνακα 3.5 εμφανίζεται ο συντελεστής απλής συσχέτισης με
ταξύ όλων των νομών για κάθε έτος της περιόδου 1960-1976 και στον
Πίνακα 3.6 για τους νομούς των περιφερειών υψηλής μετανάστευσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5
Μήτρα συντελεστών απλής συσχέτισης μεταναστευτικών ροών
ανάμεσα στους νομούς για την περίοδο 1960-1976
(όλοι οι νομοί της χώρας)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15 16 17

1 1960 1,00
2 1961 0,93 1,00
3 1962 0,80 0,91 1,00
4 1963 0,76 0,89 0,96 1,00
5 1964 0,70 0,86 0,94 0,96 1,00
6 1965 0,77 0,89 0,96 0,94 0,96 1,00
7 1966 0,74 0,88 0,92 0,90 0,92 0,94 1,00
8 1967 0,67 0,78 0,68 0,67 0,69 0,71 0,84 1,00
9 1968 0,81 0,92 0,93 0,91 0,89 0,93 0,95 0,84 1,00
10 1969 0,70 0,79 0,86 0,84 0,85 0,91 0,85 0,54 0,88 1,00
11 1970 0,64 0,74 0,80 0,80 0,83 0,89 0,81 0,51 0,84 0,97 1,00
12 1971 0,65 0,74 0,76 0,78 0,81 0,85 0,78 0,55 0,83 0,92 0,97 1,00
13 1972 0,76 0,79 0,77 0,81 0,79 0,83 0,78 0,54 0,82 0,89 0,91 0,94 1,00
14 1973 0,84 0;84 0,76 0,80 0,75 0,80 0,77 0,60 0,83 0,84 0,82 0,86 0,96 1,00
15 1974 0,78 0,88 0,84 0,85 0,84 0,89 0,87 0,77 0,93 0,85 0,86 0,89 0,87 0,87 1,00
16 1975 0,75 0,85 0,83 0,85 0,84 0,88 0,84 0,73 0,92 0,83 0,85 0,88 0,85 0,84 0,98 1,00
17 1976 0,74 0,84 0,86 0,87 0,86 0,91 0,86 0,68 0,92 0,89 0,90 0,91 0,88 0,85 0,97 0,98 1,00
Πηγή: Υπολογισμοί από στοιχεία Μ. Παπαδάκη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6
Μήτρα συντελεστών απλής συσχέτισης μεταναστευτικών ρ ο ώ ν
ανάμεσα στους νομούς για την περίοδο 1960-1976
(13 νομοί υψηλής μετανάστευσης)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 19701971 1972197319741975 1976
1 1960 1,00
2 1961 0,93 1,00
3 1962 0,86 0,87 1,00
4 1963 0,66 0,77 0,92 1,00
5 1964 0,72 0,80 0,92 0,90 1,00
6 1965 0,76 0,78 0,87 0,77 0,93 1,00
7 1966 0,71 0,82 0,88 0,81 0,85 0,91 1,00
8 1967 0,60 0,77 0,62 0,56 0,56 0,57 0,72 1,00
9 1968 0,74 0,85 0,89 0,83 0,84 0,86 0,96 0,79 1,00
10 1969 0,51 0,56 0,67 0,61 0,75 0,84 0,84 0,38 0,80 1,00
11 1970 0,43 0,46 0,53 0,43 0,64 0,80 0,75 0,29 0,69 0,97 1,00
12 1971 0,41 0,47 0,45 0,37 0,58 0,74 0,72 0,35 0,67 0,93 0,98 1,00
13 1972 0,56 0,62 0,68 0,62 0,75 0,85 0,86 0,42 0,81 0,98 0,96 0,94 1,00
14 1973 0,61 0,74 0,77 0,73 0,82 0,87 0,94 0,61 0,91 0,94 0,88 0,87 0,96 1,00
15 1974 0,58 0,68 0,69 0,65 0,73 0,79 0,85 0,62 0,84 0,82 0,77 0,78 0,86 0,92 1,00
16 1975 0,65 0,72 0,75 0,70 0,78 0,86 0,89 0,61 0,88 0,86 0,82 0,81 0,88 0,94 0,97 1,00
17 1976 0,64 0,67 0,81 0,76 0,84 0,91 0,91 0,52 0,89 0,92 0,86 0,81 0,92 0,94 0,92 0,96 1,00
Πηγή: Υπολογισμοί α π ό στοιχεία Μ. Παπαδάκη.

Όπως δείχνουν οι δείκτες οι πλησιέστεροι προς τη διαγώνιο του
Πίνακα 3.5, υπάρχει έντονη συσχέτιση των μεταναστευτικών ροών με
ταξύ διαδοχικών ετών. Μικρότερη συσχέτιση έχουν τα δεδομένα των
περισσότερο απομακρυσμένων μεταξύ τους ετών για τη μετανάστευση
της περιόδου 1960-1966, ενώ για την περίοδο 1969-1973 η έντονη συσχέ
τιση περιορίζεται στα 2-3 προηγούμενα έτη. Τέλος, για την περίοδο
1974-1976 που αποτελεί τα πρώτα έτη της αντιστροφής του μετανα78

στευτικού ρεύματος, η ουσιώδης συσχέτιση επεκτείνεται και στο μακρι
νότερο παρελθόν. Παρόμοιας μορφής και έντασης είναι και η συσχέτι
ση μεταξύ των μεταναστευτικών ροών των νομών υψηλής εξόδου, με
μόνη τη διαφορά ότι η εντονότερη συσχέτιση των τελευταίων ετών με τη
μετανάστευση πολλών προηγούμενων, αρχίζει ήδη από το 1972, αντί
για το 1974 (Πίνακας 3.6).
Η εντονότερη συσχέτιση των μεταναστευτικών ροών των πρώτων
ετών της μεταναστευτικής περιόδου με τις ροές του αμέσως προηγούμε
νου έτους είναι ενδεχόμενο να αντικατοπτρίζει τη μίμηση των μετανα
στών, ενώ η συσχέτιση της μεταγενέστερης μετανάστευσης με απώτερα
έτη τους παρελθόντος, όπως συμβαίνει με τη μετανάστευση της περιό
δου 1974-1976, εκφράζει ίσως τον αντίκτυπο από την εμπειρία των πα
λαιότερων μεταναστών που στο μεταξύ επέστρεψαν στην πατρίδα.
Ο συντελεστής απλής συσχέτισης είναι γενικά μικρότερος στα δε
δομένα των 13 νομών υψηλής μετανάστευσης. Το φαινόμενο αυτό, ανά
λογα ίσως και με την ασθενέστερη συσχέτιση της παλιννόστησης με τη
μετανάστευση προγενέστερων ετών για τους νομούς αυτούς, όπως πα
ρατηρήθηκε πιο πάνω, επισημαίνει ίσως, όπως και για την επιστροφή,
ορισμένη διαχρονική αυτονομία στην έξοδο των μεταναστών από τους
νομούς της υψηλής μετανάστευσης. Σε αντίθεση, στα δεδομένα όλων
των νομών, που περιλαμβάνουν πολλούς νομούς με μικρή εμπειρία με
τανάστευσης, οι μεταναστευτικές ροές δέχονται στενότερα την επίδρα
ση της αμέσως προηγούμενης μετανάστευσης.

3.3. Ερμηνευτική ικανότητα θεωρητικών υποθέσεων
Συσχετίζοντας τις πιο πάνω διαπιστώσεις αναφορικά με τη χρονι
κή διάρκεια του κυκλώματος αποδημία-παλιννόστηση και τη διαφορο
ποίηση της, με τα αντίστοιχα μεγέθη των εμβασμάτων ανά μετανάστη,
μπορούν να συναχθούν ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία μπορεί να
στηρίζουν ή να απορρίπτουν τις θεωρητικές μας προσεγγίσεις.
Πρώτα από όλα, η σχετικά βραχύτερη διάρκεια παραμονής των με
ταναστών στο εξωτερικό στην περίοδο 1960-1964 μπορεί να εξηγηθεί
από το γεγονός ότι σε αυτά τα πρώτα έτη της μαζικής μετανάστευσης, ο
ενθουσιασμός ήταν εντονότερος, οι προσδοκίες πλέον αισιόδοξες, ενώ
η πληροφόρηση ήταν ελλιπής και η γνώση των γενικότερων συνθηκών
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εργασίας, διαβίωσης και δυνατοτήτων αποταμίευσης ανύπαρκτη, γιατί
1
δεν υπήρχε προηγούμενη πρόσφατη εμπειρία . Τα δεδομένα αυτά ώθη
σαν προς τη μετανάστευση άτομα νεαρών κυρίως ηλικιών (το 1960, οι
άρρενες μετανάστες 15-29 ετών αποτελούσαν το 62,4% του συνολικού
αριθμού των μεταναστών του έτους αυτού σε σύγκριση με 48,6% το
1966 και 44,3% το 1976) στην πλειοψηφία τους άνδρες, χωρίς τις οικο
γένειες τους, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Είναι επομένως φυσικό ότι
τόσο η προετοιμασία χωρίς πλήρη επίγνωση των σχετικών συνθηκών
για την πρώτη επαφή με το εξωτερικό των σύγχρονων "πρωτοπόρων"
μεταναστών, μαζί με μια τάση υπερεκτίμησης των δυνατοτήτων που θα
παρείχαν οι χώρες εισδοχής τους για συσσώρευση κεφαλαίου, καθώς
επίσης και η οικογενειακή κατάσταση τους, να ευνόησαν τη μετακίνηση
στην περίοδο αυτή, του τύπου του "ανυπόμονου μετανάστη" με το βρα
χύ χρονικό ορίζοντα και την προσδοκία του γρήγορου κέρδους.
Όπως έχει σημειωθεί πιο πάνω, η μικροοικονομική συμπεριφορά
του μετανάστη αυτού του τύπου χαρακτηρίζεται από πίεση στο βιοτικό
επίπεδο της οικογένειας, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι διαρροές υπό
μορφή εμβασμάτων από το συσσωρευόμενο κεφάλαιο και να επιταχυν
θεί ο χρόνος επίτευξης του μεταναστευτικού στόχου. Η αντιπαράθεση
της συμπεριφοράς αυτής με την εξέλιξη του μεγέθους των μεταναστευ
τικών εμβασμάτων οδηγεί πράγματι στη διαπίστωση ότι στην περίοδο
1960-1964, αλλά και πέρα από αυτή μέχρι το 1968, το ανά μετανάστη μέ-

Από μια έρευνα της ΕΣΥΕ το 1962 σε τέσσερα χωριά της Ελλάδας, που ανήκουν σε
διαφορετικές περιφέρειες, προκύπτει ότι όλοι οι μετανάστες είχαν σχετική πληροφόρη
ση από διάφορες πηγές πριν από την αναχώρηση τους. Ειδικότερα, 55,9% των μετανα
στών βασίστηκε σε πληροφορίες φίλων, συγγενών και συγχωριανών, 26,5% είχαν πλη
ροφορίες από τις δημόσιες υπηρεσίες και 17,6% από άλλες πηγές. Ως μαρτυρία της μεγά
λης σημασίας που είχε η πληροφόρηση για τη μετανάστευση στη Δ. Γερμανία αναφέρεται
το γεγονός ότι, αν και η στρατολόγηση των μεταναστών άρχισε από το 1955, μόλις το
1960 ξεκίνησε η έντονη αποδημία. (Papageorgiou, CL., Regional Employment in Greece,
National Centre of Social Research, Athens, 1973, σ. 52). Χρειάστηκε δηλαδή μια πενταε
τία μέχρις ότου πεισθούν οι πιθανοί μετανάστες για τα πλεονεκτήματα της εργασίας
στην αλλοδαπή. Το επιχείρημα της πληροφόρησης και των συνεχών επαφών προβάλλε
ται επίσης ως εξήγηση της υψηλής συμμετοχής στη μετανάστευση ορισμένων περιοχών
των χωρών προέλευσης (βλέπε, π.χ., Salt, John, "International Labor Migration in
Western Europe: A Geographical Review", στο Kritz, M. et al. (eds.), Global Trends in
Migration, σ. 151 που αναφέρεται σε εργασία του Tapinos, G., L' Economie des
Migrations Internationales, A. Collin, Paris, 1974).
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γεθος των εμβασμάτων ήταν σχετικά πολύ χαμηλότερο (6,6-118 δολά
ρια ετησίως) και αυξανόταν με σχετικά χαμηλούς ρυθμούς (6,7%36,0%) από ό,τι στα επόμενα χρόνια (Πίνακας 3.7)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7
Εμβάσματα ανά μετανάστη από Δ. Γερμανία

ΔολάριαΗΠΑ

1960 1961 1962

1963 1964

1965

1966 1967

6,6

49,6

59,9

81,5 104,7 117,8 243,0 389,3 472,5

1972

32,2

1973

36,4

1974

56,1

1975

1976

1977

1978

1968

1979

1969

1980

1970 1971

1981

1982

556,7 675,6 563,2 787,5 857,9 1011,7 1029,3 1114,1 10552 949,1 919,9

Πηγή: Τράπεζα Ελλάδος (Αδημοσίευτα στοιχεία).

Σε αντίθεση όμως με τις συνθήκες της περιόδου 1960-1964, η κατά
σταση ήταν πολύ διαφορετική στην περίοδο 1971-1983, όπου είχε απο
κτηθεί πια σημαντική εμπειρία από πρώτο χέρι, μεταφερόμενη από
τους παλιννοστούντες, σχετική με όλες τις οικονομικές, κοινωνικές και
ψυχολογικές συνθήκες στις χώρες εισδοχής των μεταναστών1. Βασισμέ
νη λοιπόν σε μια περισσότερο σωστή και πλήρη πληροφόρηση που ίσως
προοιωνιζόταν λιγότερο αισιόδοξες προοπτικές, η μετανάστευση έγινε
περισσότερο εκλογικευμένη, με αποτέλεσμα να μεταναστεύσουν άτομα
που διακρίνονταν από μεγαλύτερο ρεαλισμό, καλύτερα ενημερωμένα,
κάπως μεγαλύτερης ηλικίας, που συχνά μετανάστευαν μαζί με μέλη της

1. Υπάρχουν μάλιστα ενδείξεις ότι ορισμένα άτομα μετανάστευαν για δεύτερη ή
και για τρίτη φορά, είχαν επομένως άμεση προσωπική αντίληψη των συνθηκών που θα
αντιμετώπιζαν στο εξωτερικό (Βλέπε π.χ. Lianos, 1980, σ. 71).
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1

οικογένειας τους . Τα χαρακτηριστικά αυτά φαίνονται να αντιπροσω
πεύουν τον τύπο του "συνετού μετανάστη" του θεωρητικού μας υπο
δείγματος, που δεν τοποθετεί αυστηρά περιορισμένο χρονικό ορίζοντα
- περίπου 5 χρόνια παραμονή στο εξωτερικό, όπως έδειξε η σχετική
εμπειρία - μη διατεθειμένο να συμπιέσει πολύ το βιοτικό επίπεδο της
οικογένειας που αφήνει στην Ελλάδα, με τον περιορισμό σε πολύ χαμη
λό σχετικά ποσό των εμβασμάτων του. Πράγματι, σύμφωνα με τα στα
τιστικά δεδομένα, τα ανά μετανάστη στη Δ. Γερμανία εμβάσματα ήταν
στην περίοδο 1971-1983 σχετικά πολύ υψηλότερα (234-1114 δολάρια
ετησίως) από ό,τι στην πρώτη μεταναστευτική περίοδο. Με εξαίρεση δε
το έτος 1974 της οικονομικοπολιτικής κρίσης στην Ελλάδα και την πε
ρίοδο 1978-1982 της γενικότερης οικονομικής κρίσης, τα κατά κεφαλήν
εμβάσματα αυξάνονταν στα περισσότερα έτη με σχετικά ταχύτερο ρυθ
μό (18%-60%) από ό,τι στην περίοδο 1960-1968.
Η ενδιάμεση μεταναστευτική περίοδος 1965-1970, που ήταν περίο
δος έντονης αποδημίας προς τη Δ. Γερμανία, είχε το πλεονέκτημα της
εμπειρίας από τη μετανάστευση της προηγούμενης περιόδου, εστερείτο
όμως ακόμη των κατασταλαγμένων και πλέον ρεαλιστικών πληροφο
ριών και γνώσεων που είχε η μεταγενέστερη περίοδος 1971-1983 από τη
μακρά εμπειρία της μέχρι τότε μετανάστευσης. Ως αποτέλεσμα, οι μετα
νάστες της δεύτερης μεταναστευτικής περιόδου 1965-1970 ήταν μεν πε
ρισσότερο κατατοπισμένοι από ό,τι οι προηγούμενοι, διατηρούσαν
όμως ακόμη πολλές αμφιβολίες για τις δυνατότητες που θα τους ανοί
γονταν στο εξωτερικό για τη συγκέντρωση του κεφαλαίου και το χρόνο
που θα χρειαζόταν. Δεδομένου μάλιστα ότι πολλοί ήταν μαζί με την οι
κογένεια τους, είχαν μεγαλύτερη ευχέρεια ευελιξίας όσον αφορά το

1. Η ελληνική εμπειρία της αρχικής μετανάστευσης νέων ατόμων χωρίς οικογένεια
για βραχεία παραμονή στο εξωτερικό και η οψιμότερη οικογενειακή μετανάστευση με με
γαλύτερη διάρκεια παραμονής, ανταποκρίνεται στις δύο πρώτες από τις 4 φάσεις μετα
νάστευσης που περιγράφει ο Böhning, W. R., The Migration of Workers in the United
Kingdom and the European Community., Oxford University Press, London, New York,
1972. Οι επόμενες δύο φάσεις αναφέρονται στην εξασθένηση της επιθυμίας της μετανα
στευτικής οικογένειας για επιστροφή και στην τελική μόνιμη εγκατάσταση και ενσωμά
τωση στην κοινωνία της χώρας εισδοχής. Στην περίπτωση αυτή, αν ληφθεί υπόψη η πολύ
μεγάλη παλιννόστηση ενεργών και μη ενεργών ατόμων σε ορισμένες χώρες, όπως η
Ελλάδα, είναι αμφίβολο αν η εμβέλεια των δύο τελευταίων φάσεων είναι πράγματι ευ
ρεία.
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χρόνο παραμονής τους στο εξωτερικό. Αυτό είχε ως συνέπεια, είτε την
αποφυγή προσδιορισμού κατά την αναχώρηση συγκεκριμένου χρονι
κού ορίζοντα παντελώς, είτε την τοποθέτηση ενός πιθανού χρονικού
ορίου παραμονής στο εξωτερικό προσαρμόσιμου όμως στις εκάστοτε
συνθήκες, με συνέπεια την επίσπευση ή την καθυστέρηση επαναπατρι
σμού ή ακόμη την απόφαση για μόνιμη παραμονή στην αλλοδαπή.
Μια ένδειξη γι' αυτού του είδους την ελαστική συμπεριφορά, ιδιαί
τερα για την περίπτωση της επιμήκυνσης του χρόνου παραμονής στο
εξωτερικό, παρέχεται από το γεγονός ότι στην περίοδο που ακολουθεί
(1971-1983), η παλιννόστηση με χρονική υστέρηση πέντε ετών, ιδιαίτε
ρα για ορισμένα έτη μετά το 1973, πλησιάζει πολύ κοντά ή υπερβαίνει
το μέγεθος της μετανάστευσης πέντε χρόνια νωρίτερα. Αυτό δείχνει ότι
η παλιννόστηση των ετών αυτών δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει με
τανάστες παλαιότερων σειρών που είχαν αποδημήσει μέσα στην περίο
δο 1965-1970.
Σε συνδυασμό με, τις εξελίξεις αυτές, το μέγεθος των ανά μετανά
στη εμβασμάτων ήταν σχετικά χαμηλό μέχρι το 1968 (60-117 δολάρια
ετησίως), ενώ παρουσίασε απότομη αύξηση στα έτη 1969 και 1970 (243
και 389 δολάρια αντίστοιχα) και σημείωσε σχετικά μεγάλες ετήσιες διακυ
μάνσεις (6,7%, 36,2%, 28,4%, 12,5%, 106,3%, 60,2%) σε όλη την περίοδο
1965-1970.
Κατά συνέπεια, τόσο οι εξελίξεις του κύκλου μετανάστευσης - πα
λιννόστησης, όσο και οι μεταβολές στο ύψος των ανά μετανάστη εμβα
σμάτων ανταποκρίνονται στον τύπο του "ασταθούς μετανάστη" με
τους σχετικά απροσδιόριστους εκ των προτέρων στόχους, ως προς το
επιθυμητό μέγεθος του κεφαλαίου για συσσώρευση και το χρόνο παρα
μονής στο εξωτερικό και ως προς τη σχετικά απρόβλεπτη συμπεριφορά,
όσον αφορά την αποστολή εμβασμάτων στην πατρίδα.
Η ανάλυση της συμπεριφοράς του μετανάστη και της διαφοροποί
ησης της στη διάρκεια του χρόνου βασίστηκε μέχρι αυτό το σημείο πε
ρισσότερο σε αξιολογήσεις που απαιτούν ένα πλαίσιο ελεύθερης μετα
κίνησης των μεταναστών και των οικογενειών τους από τη μια μεριά
και ανεξάρτητη διαμόρφωση με υποκειμενικά μόνο κριτήρια - χωρίς
επιδράσεις από αντικειμενικές οικονομικές συνθήκες-του ύψους των
μεταναστευτικών εμβασμάτων από την άλλη. Η πληρέστερη επομένως
ανάλυση και τεκμηρίωση της συμπεριφοράς του μετανάστη οφείλει να
λάβει υπόψη, αφενός μεν τις διαχρονικές μεταβολές στις νομοθετικές
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ρυθμίσεις που αναφέρονται στην είσοδο των μεταναστών ή μελών των
οικογενειών τους και στις δυνατότητες για εργασία και μόρφωση που
παρέχονται σε αυτούς, αλλά και τις οικονομικές συνθήκες στις χώρες
εισδοχής των μεταναστών και αφετέρου άλλους παράγοντες που μπο
ρούν να επηρεάσουν το ύψος και τη συχνότητα των μεταναστευτικών
εμβασμάτων, όπως η τιμή του συναλλάγματος, ο πληθωρισμός, τα επι
τόκια καταθέσεων κτλ. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να ενισχύουν ή
να αποδυναμώνουν την εξήγηση των μεταβολών στα μεταναστευτικά
εμβάσματα που στηρίζεται μόνο στις a priori υποθέσεις συμπεριφοράς
του μετανάστη, οι οποίες έχουν επίκεντρο την επίτευξη του τελικού του
στόχου, της συσσώρευσης δηλαδή ενός χρηματικού κεφαλαίου.
Αρχίζοντας από την οικονομική κατάσταση στις χώρες εισδοχής,
μπορεί να παρατηρηθεί ότι ο ρυθμός αύξησης του προϊόντος στη Δ.
Γερμανία ήταν σχετικά πολύ ταχύτερος στην πρώτη ΙΟετία της μετανά
στευσης (3,1% κατά μέσο όρο ετησίως στην περίοδο 1963-1970, σε σύ
γκριση με 1,7% στην περίοδο 1971-1982). Ταυτόχρονα δε και η ανεργία
αυξήθηκε σημαντικά (από 1,0 σε 3,1 % κατά μέσο όρο, αντίστοιχα για τις
δύο περιόδους). Από την άλλη όμως μεριά, τα ωριαία ονομαστικά ημε
ρομίσθια στη Δ. Γερμανία αυξήθηκαν μεταξύ των δύο περιόδων (ήταν
κατά μέσο όρο 4,10 μάρκα στην περίοδο 1960-1970 και 10,65 μάρκα
στην περίοδο 1971-1982). Υπάρχουν κατά συνέπεια δύο αντιτιθέμενοι
παράγοντες στον προσδιορισμό του ύψους των ανά μετανάστη εμβα
σμάτων: η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας στη δεύτερη περίοδο θα δι
καιολογούσε συγκράτηση των εμβασμάτων, ενώ το σχετικά υψηλότερο
μέγεθος των αμοιβών εργασίας αύξηση των εμβασμάτων. Είναι επομέ
νως a priori απροσδιόριστες οι επιπτώσεις των δύο αυτών παραγόντων
στη ροή των μεταναστευτικών εμβασμάτων. Από την άποψη αυτή, επο
μένως, η μικροοικονομική μας υπόθεση διασύνδεσης των ροών των εμ
βασμάτων με την εξέλιξη της μετανάστευσης στην περίοδο αυτή, τουλά
χιστον, δεν αντικρούεται.
Δεδομένου ότι το μεταναστευτικό συνάλλαγμα περιλαμβάνει εμ
βάσματα για καταναλωτικούς σκοπούς και εμβάσματα για αποταμίευ
ση, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η a priori επίδραση της μεταβολής
της τιμής του συναλλάγματος. Η αύξηση της τιμής αυτής μπορεί, κα
ταρχήν, να επηρεάζει αρνητικά την εισροή εμβασμάτων που προορίζο
νται για κατανάλωση και θετικά την εισροή που προορίζεται για αποτα
μίευση. Σύμφωνα πάντως με τις εξελίξεις σε άλλες χώρες, η αύξηση της
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τιμής του συναλλάγματος θα δικαιολογούσε μεγαλύτερο μέγεθος εμβα
σμάτων1 σε ξένο νόμισμα ανά μετανάστη στην περίοδο 1971-1983, δεδο
μένου ότι η τιμή του μάρκου, από 7,6 δρχ. περίπου στην περίοδο 19601969, αυξήθηκε σε 27,5 δραχμές το 1982 (μέσος όρος περιόδου 19701982 16 δρχ. ανά μάρκο).
Παράλληλα, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν σχετικά πολύ υψη
λότερος σε όλη την περίοδο μετά το 1973, σε σύγκριση με τη χαμηλή άνο
δο των τιμών μέχρι τότε. Όπως είναι φυσικό, ο υψηλός πληθωρισμός θα
απαιτούσε μεγαλύτερο ποσό εμβασμάτων στην περίοδο αυτή για τη δια
τήρηση σταθερού βιοτικού επιπέδου στην Ελλάδα. Είναι σκόπιμο μάλι
στα να σημειωθεί ότι ο ρυθμός του πληθωρισμού στην Ελλάδα ήταν πο
λύ ταχύτερος από την αύξηση της τιμής του γερμανικού μάρκου, πράγ
μα που σημαίνει ότι η υπερτίμηση του τελευταίου δεν θα έφθανε από
μόνη της να καλύψει την ακρίβεια από την αύξηση των τιμών. Κατά συ
νέπεια, η αύξηση του πληθωρισμού θα μπορούσε να επιφέρει μια πρό
σθετη αύξηση της ροής των εμβασμάτων, πέρα από εκείνη που θα προ
ερχόταν από την άνοδο της τιμής του συναλλάγματος. Πράγματι, όπως
δείχνουν τα σχετικά μεγέθη, τα κατά κεφαλήν εμβάσματα ήταν πολύ
υψηλότερα στην περίοδο 1971-1983, γεγονός που είναι ενδεχόμενο να
νοθεύει - στην έκταση που η τιμή του συναλλάγματος επηρεάζει θετικά
και σε σημαντικό βαθμό το μέγεθος των εμβασμάτων - την a priori εξή
γηση της αύξησης των εμβασμάτων, με τη συμπεριφορά του "συνετού
μετανάστη", ο οποίος δεν είναι φειδωλός στην αποστολή εμβασμάτων.
Εξάλλου, ο σχετικά μεγαλύτερος αριθμός εξαρτημένων μελών της
μεταναστευτικής οικογένειας που συνόδευαν το μετανάστη στην περίο
δο 1971-1983 θα δικαιολογούσε σχετικά μικρότερο ανά μετανάστη μέγε
θος εμβασμάτων στην περίοδο αυτή από ό,τι στην περίοδο 1960-1964,
όπου σχετικά μεγαλύτερος αριθμός μελών της μεταναστευτικής οικογέ
νειας παρέμενε στην Ελλάδα.
Μπορεί ακόμη να σημειωθεί ότι ένας παράγοντας που τείνει να πε

ι . Έχει παρατηρηθεί σε άλλες χώρες, όπως π.χ. στην Πορτογαλία για εμβάσματα με
προέλευση τη Γαλλία και στην Τουρκία για εμβάσματα κυρίως από τη Δ. Γερμανία, ότι η
αύξηση της τιμής του συναλλάγματος οδήγησε σε αύξηση των μεταναστευτικών εμβα
σμάτων (βλέπε για την πρώτη περίπτωση Garson, Jean-Pierre et Tapinos, George (sous la
direction de), L'Argent des Immigrés, INED, Travaux et Documents, Cahier, no 94, Presses
Universitaires de France, 1981, σ. 194 και για τη δεύτερη Paine, σελ. 105).
85

ριορίζει σχετικά το ύψος των ανά μετανάστη εμβασμάτων, στην περίο
δο 1971-1982, είναι το γεγονός ότι το σώμα των μεταναστών στη Δ. Γερ
μανία περιλαμβάνει σχετικά μεγαλύτερο αριθμό παλαιών μεταναστών
μακράς διάρκειας παραμονής που έχουν περιορίσει1 την αποστολή εμ
βασμάτων, είτε γιατί συνοδεύονται από την οικογένεια τους, είτε γιατί
έχουν μειώσει γενικά τις υποχρώσεις τους προς τους συγγενείς στην
πατρίδα.
Και οι δύο αυτοί παράγοντες, που τείνουν να προσδιορίζουν σχε
τικά μικρότερο μέγεθος ανά μετανάστη εμβασμάτων στην περίοδο
1971-1983, ενισχύουν την a priori εξήγηση του μεγέθους των εμβασμά
των στην περίοδο αυτή σε σχέση με την περίοδο 1965-1970, όπως περι
γράφτηκε πιο πάνω.

3.4. Οικονομετρική εξειδίκευση προσδιοριστικών παραγόντων
μετανάστευσης
Από τη γενική αναγκαία συνθήκη για μετανάστευση, όπως περι
γράφεται στο Κεφάλαιο 2, μπορεί να υιοθετηθεί η υπόθεση ότι η ετήσια
ροή μεταναστών (Μ), είναι συνάρτηση της διαφοράς μεταξύ της παρού
σας μέσης αξίας των αναμενόμενων συνολικών αποταμιεύσεων στο
εξωτερικό ( 5Ε)και του αντίστοιχου μεγέθους στο εσωτερικό ( sJ) χωρίς
μετανάστευση. Πέρα όμως από αυτό, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα μέ
λη της οικογένειας του μετανάστη που μένουν στην πατρίδα αντλούν
σταθερά από το εισόδημα του ένα ποσό για τη συντήρηση τους (Rct),
το οποίο θα πρέπει να συνυπολογίζεται στο επιθυμητό μέγεθος των
αποταμιεύσεων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συνάρτηση της μετανάστευσης θα εί
ναι:
M = F(Sa+Rct-Sh)

(3.6)

1. Βλέπε π.χ. L'Argent des Immigrés, σελ. 25, Swamy σελ. 2 και Greenwood, Michael
J., "The Economics of Mass Migration from Poor to Rich Countries: Leading Issues of Fact
and Theory", American Economic Review, Vol 73, no 2, May 1983, σ. 177.
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Υποθέτουμε ότι οι τρεις επιμέρους συνιστώσες στην παρένθεση
αποτελούν μία σύνθετη ανεξάρτητη μεταβλητή, z e = Sa+ Rct-Sh^ οποία
προσαρμόζεται ανάλογα με τις τρέχουσες ατομικές συνθήκες του μετα
νάστη και τις μακροοικονομικές εξελίξεις με βάση τη σχέση:
Ζί=λΖ^_ 1 + (1-λ)Ζ Ι

(3.7)

όπου 0 < λ < 1
Η εξίσωση (3.6) σε γραμμική μορφή γίνεται:
M t =a+bZt + u t

(3.8)

όπου Ut η μεταβλητή του σφάλματος της εξίσωσης.
Η (3.8) μπορεί επίσης να γραφεί ως:
M t . ! = a + bZt_ j + u t . !

(3.9)

από την οποία
1 1

b b

b * *
e

Εισάγοντας την έκφραση αυτή για το Z t _ 1 στην 3.7 δίνει τη σχέση:
b

b

b

Αντικαθιστώντας την (3.10) στην (3.8) έχουμε μια συνάρτηση των
μεταναστευτικών ροών που εξαρτάται από τρέχουσες και μιας χρονι
κής υστέρησης τιμές των μεταβλητών
Mt=a(l-X)+b(l-X)Zt+XMt- i + (u t ^u t _ j)

(3.11)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατ' αναλογία της (3.7), Z t = Sat+Rct-Snt,
υποθέτοντας ότι Sat =sYat και Sht = s'Yht, όπου s, s' είναι αντίστοιχα η
μέση ροπή προς αποταμίευση στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και επι
τρέποντας την εκτίμηση της συμβολής στις μεταναστευτικές ροές ξεχω
ριστά κάθε μιας από τις συνιστώσες της Ζ, η εξίσωση που θα εκτιμηθεί
είναι της μορφής:
87

Mt = α +ßYat + YYht +ôRct + ζΜί -1 + et
όπου, a = a(l-X)><0,
o = b(l-X)>0,

(3.12)

ß = b(l-X)s>0, Y = b ( l - X ) s < 0
ζ = λ>0,
et = (ut-Xut-i)

Για να εισάγουμε εναλλακτικά στην εξίσωση τις αμοιβές εργασίας
και τις ευκαιρίες απασχόλησης στις δύο χώρες, μπορεί να υποτεθεί
απλουστευτικά ότι:
Yat = WafEat, και Yht = W ht Eht
όπου Wat, Wht, αντίστοιχα, οι αμοιβές εργασίας στο εξωτερικό και στην
Ελλάδα και Eat, Eht, το ύψος της απασχόλησης σε κάθε μία από τις δύο
χώρες. Μία εξίσωση λογαριθμικής μορφής που περιλαμβάνει αυτές τις
μεταβλητές αντί για τα εισοδήματα είναι:
InMt = a+ßlnWat + ß'lnEat + γ1η>λ^ + ylnEht + ôlnRa + UnMt -1 +st
(3.13)
όπου β' > 0 και γ' < 0.
Για την εκτίμηση των συναρτήσεων (3.12) (σε λογαρ&θμική μορφή)
και (3.13) χρησιμοποιήθηκαν χρονολογικά στοιχεία της περιόδου 19621985. Επιπλέον, για να αιτιολογηθεί η σημασία των περιορισμών στη
μετανάστευση που επέβαλε μετά το 1973 η Δ. Γερμανία, εισάγεται στις
εξισώσεις μια ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή της μονάδας για
την περίοδο 1962-1973 και την τιμή μηδέν για την περίοδο 1974-1985.
Δοκιμάστηκαν δύο εναλλακτικές εξαρτημένες μεταβλητές: το απόλυτο
ύψος των ετήσιων ροών των μεταναστών (Μ) και το σχετικό ύψος των
μεταναστών ως προς τον πληθυσμό της Ελλάδας (Μ/Ρ). Τα αποτελέ
σματα είναι παρόμοια για τις δύο μεταβλητές και επιλέγονται για πα
ρουσίαση οι εκτιμήσεις μόνο της πρώτης (Πίνακας 3.8).
Τα αποτελέσματα των συναρτήσεων είναι σε γενικές γραμμές ικα
νοποιητικά, ως προς τα προβλεπόμενα πρόσημα και τη στατιστική ση
μαντικότητα των συντελεστών. Ως προς την εξίσωση (3.12) με τις πα
ραλλαγές 1-4 στον Πίνακα 3.8, μπορεί να παρατηρηθεί ότι, όταν τα ανά
μετανάστη εμβάσματα εισέρχονται στην εξίσωση σε μάρκα, έχουν υψη
λότερο συντελεστή και είναι στατιστικώς σημαντικά, πράγμα που δεν
συμβαίνει όταν εισέρχονται στην εξίσωση σε δραχμές. Μία ερμηνεία
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8
Αποτελέσματα εκτιμήσεων παλινδρομήσεων μετανάστευσης (Μ)

Εξισώσεις
Ανεξάρτητες μεταβλητές
1
Σταθερός όρος

2

18,445 27,882
(2,353)* (2,546)

3
23,304
(3,132)

4

32,453 -77,980
(3,213) (-3,857)

Κατά κεφαλήν εισόδημα

5,625

6,865

6,295

7,455

Γερμανίας (σε μάρκα**)

(2,231)

(2,541)

(2,729)

(3,037)

Κατά κεφαλήν εισόδημα
Ελλάδας (σε δραχμές* *)

-4,453
ι[-2,607)

Ανά μετανάστη εμβάσματα
(σε μάρκα)

-4,916 -4,472
(-2,922) (-2,886)
1,150
(1,926)

Ανά μετανάστη εμβάσματα
(σε δραχμές)

0,710
(1,549)

Ενός έτους υστέρηση
μετανάστευσης

0,705
(4,092)

6
-68,375
(-2,851)

4,877
(-3,208)
1,166
(2,161)

0,745
(1,789)
0,641
(3,626)

5

-0,530
(-1,417)

-0,710
(-1,595)

0,169
(0,973)

0,075
(0,349)

Ωρομίσθιο στη Δ. Γερμανία
(σε μάρκα)

0,793
(0,302)

2,054
(0,658)

Ωρομίσθιο στην Ελλάδα
(σε δραχμές)

0,715 -0,240
(0,630) (-0,142)

Απασχόληση στη Δ.
Γερμανία

10,250
(4,649)

0,467
(2,461)

0,412
(2,172)

Απασχόληση στην Ελλάδα

9,130
(3,425)

-2,711
-2,302
(-1,036) (-0,851)

Dummy (1962-1973 μονάδα;)
(1974-1985 μηδέν)

0,639
(2,208)

0,627
(2,248)

0,315
(0,770)

R2

0,835

0,845

0,864

0,873

0,905

0,903

DW

1,49

1,51

1,47

1,44

1,51

1,52

* Στις παρενθέσεις οι τιμές t.
** Τα μάρκα και οι δραχμές είναι σε σταθερές τιμές.
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που μπορεί να δοθεί είναι ότι ο μετανάστης υπολογίζει την επίδραση
των εμβασμάτων στην απόφαση του για μετανάστευση περισσότερο από
την πλευρά της αποταμιευτικής του ικανότητας και λιγότερο από την
πλευρά των αναγκών της οικογένειας στην Ελλάδα. Οι ανάγκες αυτές,
μεταξύ των άλλων, επηρεάζονται και από την τιμή του συναλλάγματος.
Μια δεύτερη παρατήρηση είναι ότι, όπως προκύπτει από το θετικό
και στατιστικά σημαντικό συντελεστή της με υστέρηση ενός έτους εξαρ
τημένης μεταβλητής, η ροή των μεταναστών προσαρμόζεται διαχρονι
κά, με συντελεστή προσαρμογής λ της εξίσωσης (3.7) μεταξύ 0,4 και 0,7,
ανάλογα με την εξειδίκευση της εξίσωσης.
Μια τρίτη παρατήρηση που μπορεί να γίνει είναι ότι η ψευδομεταβλητή που χωρίζει την περίοδο των παρατηρήσεων σε δύο υποπεριό
δους (1962-1973 και 1974-1985) έχει θετικό και στατιστικά σημαντικό
συντελεστή, πράγμα που δείχνει ότι τα περιοριστικά μέτρα της Δυτ.
Γερμανίας μετά το 1973 είχαν ανασταλτικές επιπτώσεις στη ροή των με
ταναστών από την Ελλάδα.
Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η εισοδηματική ελαστι
κότητα προσέλκυσης μεταναστών - ας ονομάσουμε με αυτόν τον όρο το
συντελεστή του κατά κεφαλήν εισοδήματος της Δ. Γερμανίας - είναι σχε
τικά υψηλότερη, 5,6-7,4, από ό,τι η εισοδηματική ελαστικότητα συγκρά
τησης των μεταναστών - ο συντελεστής του εισοδήματος της Ελλάδας που είναι 4,4-4,9.
Όσον αφορά τις εκτιμήσεις της συνάρτησης (3.13), εξισώσεις 5 και
6 του Πίνακα 3.8, είναι φανερό ότι οι αμοιβές εργασίας (ωρομίσθιο βιο
μηχανίας) στις δύο χώρες δεν επηρεάζουν τις ετήσιες ροές των μετανα
στών. Αν και τα πρόσημα των δύο μεταβλητών στην εξίσωση (3.11) εί
ναι τα αναμενόμενα, οι συντελεστές δεν είναι στατιστικά σημαντικοί.
Το αποτέλεσμα αυτό συνάδει με τη θεωρητική υπόθεση του "Γερμανικού
υποδείγματος" που παρουσιάστηκε πιο πάνω, σύμφωνα με το οποίο οι
αμοιβές εργασίας δεν συναρτώνται με τη ροή των μεταναστών. Τα ανα
μενόμενα πρόσημα έχουν και οι μεταβλητές της απασχόλησης στις δύο
χώρες, με στατιστικά σημαντικό όμως μόνο το συντελεστή της απασχό
λησης στη Δ. Γερμανία. Όπως και στην περίπτωση του εισοδήματος, ο
συντελεστής αυτός δείχνει τη σχετικά έντονη έλξη που ασκούν στους με
τανάστες οι οικονομικές συνθήκες στη Δ. Γερμανία. Στις εξισώσεις αυ
τές τόσο τα εμβάσματα όσο και η μετανάστευση του προηγούμενου
έτους χάνουν την επίδραση τους στις μεταναστευτικές ροές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
4.1. θεωρητική τοποθέτηση
Παράλληλα με τη διαδικασία συσσώρευσης του κεφαλαίου του, ο
μετανάστης έχει το πρόβλημα της διαχείρισης των συγκεντρωμένων
αποταμιεύσεων του για το χρονικό διάστημα της παραμονής του στο
εξωτερικό και μέχρι την επιστροφή του στην πατρίδα για την τελική
αξιοποίηση του κεφαλαίου του.
Όπως είναι φυσικό και όπως έχει αναπτυχθεί σε προηγούμενο
τμήμα της μελέτης, εναρμονιζόμενος με το γενικό στόχο της συσσώρευ
σης κεφαλαίου, ο μετανάστης διαμορφώνει μια αποταμιευτική συμπε
ριφορά που διαφοροποιείται από εκείνη των μη μεταναστών συμπα
τριωτών του. Γι' αυτόν η αποταμίευση αποτελεί το μοναδικό λόγο ξενι
τεμού του και τον τελικό στόχο της δραστηριότητας του. Αντίθετα, για
τους μη μετανάστες προτάσσεται η επίτευξη της βελτίωσης του τρέχο
ντος βιοτικού επιπέδου και η αποταμίευση αποτελεί δευτερεύοντα ή
βραχυχρόνιο στόχο.
Ως αποτέλεσμα της διαφοροποίησης αυτής στην αποταμιευτική
συμπεριφορά, οι μετανάστες συμπιέζουν την ικανοποίηση πολλών
αναγκών τους αναβάλλοντας τις για μεταγενέστερο χρόνο με το αντι
στάθμισμα ότι η καθυστέρηση αυτή θα οδηγήσει σε ένα συνεχώς υψηλό
τερο βιοτικό επίπεδο για την οικογένεια ολόκληρη στο μέλλον. Οι οικο
νομικά και κοινωνικά ισοδύναμες μη μεταναστευτικές οικογένειες,
από την άλλη μεριά, έχοντας ως κύριο στόχο την τρέχουσα κατανάλωση
και όχι την τρέχουσα αποταμίευση, απολαμβάνουν μια ομαλότερη εξέ
λιξη στο βιοτικό τους επίπεδο, αν και στη διάρκεια της ζωής τους, στο
σύνολο της, αναμένεται ότι θα έχουν πιο περιορισμένη οικονομική άνε
ση από ό,τι η μεταναστευτική οικογένεια. Με άλλα λόγια, η ειδοποιός
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διαφορά στην αποταμιευτική συμπεριφορά μιας οικογένειας μετανα
στών από μια άλλη χωρίς μετανάστες είναι ότι στην πρώτη οι αποταμι
εύσεις συσσωρεύονται από το υστέρημα της οικογένειας, ενώ στη δεύτε
ρη οι αποταμιεύσεις αποτελούν το "περίσσευμα" από την οικογενειακή
κατανάλωση1.
Ως επακόλουθο της πιο πάνω συμπεριφοράς του μετανάστη, οι πα
ράγοντες που προσδιορίζουν το ύψος της αποταμίευσης του διαφορο
ποιούνται από εκείνους που προσδιορίζουν την αποταμίευση των μη
μεταναστών.
Με δεδομένο εισόδημα, η μεγιστοποίηση των αποταμιεύσεων του
μετανάστη θα επιτευχθεί με την ελαχιστοποίηση των "διαρροών" από
το εισόδημα, με τη μορφή των δαπανών συντήρησης του ίδιου στην αλ
λοδαπή και με τη μορφή των εμβασμάτων ή ακόμη και απευθείας απο
στολής διαρκών καταναλωτικών αγαθών για τη συντήρηση της οικογέ
νειας στην πατρίδα. Η πίεση στις δαπάνες αυτές θα εξαρτηθεί από τον
τύπο του μετανάστη και τον τρόπο δράσης του για τη συσσώρευση του
κεφαλαίου, όπως έχει οριστεί στο θεωρητικό μέρος της μελέτης.
Πρώτα, το βιοτικό επίπεδο του μετανάστη δεν θα εξαρτηθεί άμεσα
από το ύψος του εισοδήματος του, αλλά κυρίως από ένα ελάχιστο όριο
που είναι απαραίτητο για τη στοιχειώδη συντήρηση του. Το όριο αυτό
εξαρτάται φυσικά από τις αντικειμενικές οικονομικές συνθήκες της
χώρας εισδοχής του μετανάστη, ειδικότερα δε από το επίπεδο ζωής και
την εξέλιξη του πληθωρισμού και από τις εναλλακτικές δυνατότητες
που προσφέρονται για την αντιμετώπιση των στοιχειωδών αναγκών
(χαμηλά ενοίκια, δεύτερο χέρι στοιχειώδη έπιπλα, ψυχαγωγία κτλ.).
Ορισμένοι άλλοι κοινωνικοί παράγοντες, όπως ο βαθμός ενσωμάτω
σης των μεταναστών στη χώρα που εργάζονται - ο οποίος επηρεάζεται
γενικά από τη διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό και από την απόφα
ση της μόνιμης εγκατάστασης εκεί - μπορούν να παίξουν σημαντικό
ρόλο στη διαμόρφωση του ελάχιστου ορίου συντήρησης του μετανάστη.
Τα εμβάσματα για τη συντήρηση της οικογένειας στην πατρίδα,
ανάλογα με τον τύπο του μετανάστη, εξαρτώνται περισσότερο ή λιγότε
ρο από το εισόδημα του και σε μεγαλύτερο βαθμό από τις απαιτήσεις

1. Η άποψη ότι η αποταμίευση του μετανάστη δεν προσδιορίζεται "εξ υπολοίπου"
έχει επίσης υποστηριχθεί από άλλους συγγραφείς (βλέπε Tapinos, σελ. 149).
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του επιπέδου ζωής, από τη γενικότερη οικονομική κατάσταση και τις ει
δικότερες ανάγκες της οικογένειας. Μπορεί εύλογα να υποτεθεί ότι κα
τά κανόνα ο μετανάστης, για λόγους κοινωνικής υπεροχής στον περί
γυρο της οικογένειας, θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει ένα επίπεδο
διαβίωσης για αυτήν σχετικά υψηλότερο από το μέσο επίπεδο της πε
ριοχής όπου διαμένει η οικογένεια του, θεωρώντας το επίπεδο αυτό ως
ένα περίπου αναγκαίου minimum οικονομικής διαβίωσης και κοινωνι
κής αξιοπρέπειας για την οικογένεια του.
Με απλά αλγεβρικά σύμβολα, ο τελικός στόχος του μετανάστη
μπορεί να εκφραστεί ως εξής: S m a x = Y — cJJ n — R C (C F ), όπου5 Ι Μ Χ =
αποταμιεύσεις του μετανάστη που προσπαθεί να κάνει όσο το δυνατόν
υψηλότερες, Υ° = το δεδομένο εισόδημα του μετανάστη, το οποίο με ευ
ρεία έννοια συνιστά ουσιαστικά το οικογενειακό εισόδημα του τμήμα
τος της οικογένειας που έχει μεταναστεύσει και περιλαμβάνει το εισό
δημα από απασχόληση των εργαζόμενων μελών, τα επιδόματα ανερ
γίας, τα οικογενειακά επιδόματα, τις συντάξεις και το εισόδημα από
την απόδοση των μεταναστευτικών αποταμιεύσεων ή τυχόν περιουσια
κών στοιχείων στην αλλοδαπή. Η μεταβλητή C M = το ελάχιστο δυνα
τό βιοτικό επίπεδο της μεταναστευτικής οικογένειας στο εξωτερικό!
και Rc(Cp) = τα εμβάσματα που στέλνει για τη συντήρηση της οικογέ
νειας στην πατρίδα, τα οποία είναι συνάρτηση του Cp = το μέσο επίπε
δο διαβίωσης του μέρους της οικογένειας που ζει στην πατρίδα.
Για μια οικογένεια που δεν έχει μεταναστεύσει, η αποταμίευση
εξαρτάται, όπως και στην περίπτωση των μεταναστών, από το εισόδημα
της (Υ°), προσδιορίζεται όμως σε σημαντικό βαθμό και από τις κατανα
λωτικές δαπάνες της οικογένειας (C), οι οποίες, μέσα στα όρια που επι
τρέπει το εισόδημα, διαμορφώνονται "πρωτογενώς", και οι αποταμιεύ
σεις εξ υπολοίπου. Αλγεβρικά,
C = C(Y°,Z)

και

S = Υ° - C (Υ°, Ζ),

1. Για τους Τούρκους μετανάστες έχει εκτιμηθεί ότι η μέση ροπή προς κατανάλωση
στο εξωτερικό ήταν (στην περίοδο 1960-1970) 54%, ενώ στην Τουρκία ήταν 88%. (Βλέπε
Paine, σ. 101).
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όπου C (Υ°, Ζ) = συνάρτηση κατανάλωσης με ανεξάρτητες μεταβλητές
το εισόδημα και ένα άνυσμα (Ζ) που περιλαμβάνει άλλες μεταβλητές
που προσδιορίζουν το επίπεδο κατανάλωσης (προτιμήσεις των κατα
ναλωτών, τιμές, περιουσιακά στοιχεία κτλ.)·
Όσον αφορά στο θέμα της "προσωρινής" διαχείρισης των αποτα
μιεύσεων μέχρι την εποχή της παλιννόστησης, ο μετανάστης αποβλέπει
ουσιαστικά στην αποδοτική διαφύλαξη των χρημάτων του και όχι στην
οριστική επένδυση των κεφαλαίων του, η οποία θα πραγματοποιηθεί
πίσω στην πατρίδα μετά την επιστροφή του. Υπάρχουν δύο γενικές δυ
νατότητες για το μετανάστη: να διατηρήσει τις αποταμιεύσεις του στη
χώρα που εργάζεται, ή να τις στείλει στην πατρίδα (ή και τα δύο).
Η επιλογή του θα βασιστεί σε ένα πλέγμα οικονομικών και κοινω
νικοπολιτικών παραγόντων που επηρεάζουν την ασφάλεια των αποτα
μιεύσεων, τη διατήρηση ή αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης και
την τρέχουσα απόδοση τους.

4.2. Εμπειρικά δεδομένα
Τα εμπειρικά δεδομένα για την αποταμιευτική συμπεριφορά των
μεταναστών αντλούνται από γενικότερες παρατηρήσεις και από ειδι
κές στατιστικές έρευνες κυρίως στις χώρες εισδοχής των μεταναστών.
Πολλές από τις πηγές αυτές πληροφόρησης δεν είναι πολύ πρόσφατες,
ώστε να μην είναι βέβαιο αν η αποταμιευτική συμπεριφορά των μετανα
στών κάτω από διαφορετικές οικονομικές συνθήκες παραμένει αμετά
βλητη. Με την επιφύλαξη αυτή, παλαιότερη έρευνα έδειξε ότι το 1967 το
ποσοστό του εισοδήματος των μεταναστών στη Γαλλία που αποταμιευ
όταν ήταν περίπου 50% υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των
Γάλλων που ανήκαν σε ανάλογες εισοδηματικές τάξεις. Το ποσοστό αυ
τό αποταμίευσης των μεταναστών αυξανόταν με το χρόνο παραμονής
στη Γαλλία. Ειδικότερα έχει παρατηρηθεί, για τους Ιταλούς και Ισπα
νούς μετανάστες, ότι το ποσοστό αποταμίευσης τους αυξανόταν μέχρι
τα 9 χρόνια παραμονής στη Γαλλία, ενώ για τους Πορτογάλους, τους
Γιουγκοσλάβους και τους Βορειοαφρικανούς μετανάστες το ποσοστό
αποταμίευσης μειωνόταν δραστικά κατά τη διάρκεια των 12 πρώτων
ετών παραμονής στη Γαλλία. Μετά την πάροδο των 12 ετών και μέχρι
τα 24 χρόνια παραμονής, το ποσοστό αυξανόταν για όλες τις εθνικότη94

1

τες εκτός από τους Γιουγκοσλάβους .
Όσον αφορά τους Έλληνες μετανάστες, αποταμίευαν, στα πριν
2
από το 1970 έτη, περίπου τα 3/5 του εισοδήματος τους . Αλλα δειγματο
ληπτικά στοιχεία σχετικά πρόσφατα (1980), δείχνουν ότι το 51,4% των
Ελλήνων μεταναστών και το 61,9% των Ελληνίδων μεταναστριών της
Δ. Γερμανίας τοποθετούσαν τις αποταμιεύσεις τους στη χώρα αυτή και
αντίστοιχα 24,6% και 18,6% στην Ελλάδα, ενώ ποσοστό 23,9% των αν
δρών και 19,6% των γυναικών αποταμίευαν ενμέρει στη Δ. Γερμανία
και ενμέρει στην Ελλάδα3. Χαρακτηριστικό της προτίμησης της Δ. Γερ
μανίας στην περίοδο αυτή για τη φύλαξη των αποταμιεύσεων εκ μέρους
των Ελλήνων μεταναστών είναι και το γεγονός ότι ακόμη και εκείνοι
που έχουν σχεδιασμένη την επιστροφή τους στην Ελλάδα τοποθετούν
κατά 54% τα χρήματα τους στη Δ. Γερμανία και μόνο κατά 23% απο
κλειστικά στην Ελλάδα, ενώ το υπόλοιπο 23% των μεταναστών αποτα
μιεύει και στις δύο χώρες.
Από την άλλη όμως μεριά, υπάρχει ένα ποσοστό 30% περίπου των
μεταναστών που δεν σκοπεύουν να παλιννοστήσουν, αλλά τοποθετούν
μέρος τουλάχιστον των χρημάτων τους στην Ελλάδα.

1. Granier, R. and Marciano, J.P., "The Earnings of Immigrant Workers in France",
International LaborReview,VólylllfNo2,fc\). 1975, σ. 161.
2. Φακιολάς, Ροσσέτος, "Προοπτικού Επαναπατρισμού Ελλήνων εκ Δυτικής Ευ
ρώπης και Δυνατότηται Απορροφήσεως τούτων στην Ελληνική Οικονομία", ΚΕΠΕ,
Μάιος 1967, σ. 8.
3. Λεοντίδου, Σάτις, "Μετανάστριες στη Δυτική Γερμανία", Προκαταρκτικό Φω
τοτυπημένο κείμενο, Σεπτέμβρης 1984, σ. 37.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Η μέχρι τώρα ανάλυση είχε ως πυρήνα τη θεωρητική εξήγηση της
πρόσκαιρης μετανάστευσης και τις συνέπειες της μικροοικονομικής
συμπεριφοράς των μεταναστών, μια από τις εκδηλώσεις της οποίας
αντικατοπτρίζεται στη ροή των μεταναστευτικών εμβασμάτων.
Η ανάλυση αυτή προσδιορίζει, μεταξύ πολλών άλλων, το θεωρητι
κό υπόβαθρο, που εξηγεί τους γενεσιουργούς λόγους και τη διαχρονική
εξέλιξη των μεταναστευτικών εμβασμάτων, η λεπτομερέστερη μελέτη
των οποίων γίνεται στο δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής. Κατά συνέ
πεια, σύμφωνα με τη θεωρητική μας υπόθεση, τα μεταναστευτικά εμβά
σματα δεν αποτελούν εισοδηματικές ροές που προσδιορίζονται μόνο
από ορισμένες μακροοικονομικές μεταβλητές, αλλά είναι ενδογενές
αναπόσπαστο στοιχείο και μια από τις κύριες συνιστώσες που συνθέ
τουν τις συνθήκες της πρόσκαιρης μετανάστευσης και συμβάλλουν
στην ολοκληρωμένη διαμόρφωση του θεωρητικού πλαισίου ερμηνείας
των μεταναστευτικών μετακινήσεων.
Η μελέτη στο δεύτερο αυτό μέρος περιλαμβάνει δύο βασικές ενότη
τες: Πρώτο, την εξειδίκευση και αξιολόγηση των παραγόντων της μι
κροοικονομικής συμπεριφοράς του μετανάστη, που διαμορφώνουν τη
φύση και προσδιορίζουν την καταρχήν ροή των μεταναστευτικών εμβα
σμάτων. Η διερεύνηση αυτή αποτελεί φυσιολογική συνέχιση της ανάλυ
σης του πρώτου μέρους της σχετικής με τα εμβάσματα, η οποία ακολου
θείται από την αξιολόγηση των μακροοικονομικών προεκτάσεων της
ατομικής συμπεριφοράς και της επίδρασης εξωγενών παραγόντων στη
ροή των μεταναστευτικών εμβασμάτων.
Η δεύτερη βασική ενότητα αφορά τις επιδράσεις που έχει η διαφο
ροποιημένη διάρθρωση και συμπεριφορά των διαχρονικών μετανα
στευτικών μετακινήσεων στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της ελ
ληνικής οικονομίας, μέσω των επιπτώσεων της συμπεριφοράς αυτής
στη ροή των μεταναστευτικών εμβασμάτων.
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OL διαχρονικές διακυμάνσεις στη μικροοικονομική συμπεριφορά
των μεταναστών, επηρεάζοντας "εκ των έσω" τη ροή των εμβασμάτων
και του όγκου των αποταμιεύσεων των παλιννοστούντων, επηρεάζουν
με τη σειρά τους ανάλογα τις μακροοικονομικές συνθήκες της χώρας. Η
σχετική σημασία των ενδογενών και εξωγενών παραγόντων της ροής
των εμβασμάτων, ενισχύοντας τα εισοδήματα των συγγενών των μετα
ναστών, προσδιορίζουν με τη σειρά τους, το είδος και την έκταση των
μακροοικονομικών επιπτώσεων.
Στη δική μας θεωρητική προσέγγιση η αποστολή των εμβασμάτων,
είτε για καταναλωτικούς σκοπούς είναι είτε για αποταμίευση, αποτελεί
αναπόσπαστο και ενιαίο τμήμα της διαδικασίας μετανάστευσης-παλιννόστησης, γιατί σηματοδοτεί ορισμένα στάδια της φάσης υλοποίησης
του στόχου του μετανάστη.
Αντίθετα, στις γνωστές θεωρητικές παραδοχές για τη μετανάστευ
ση, η συσσώρευση του κεφαλαίου για επένδυση στην πατρίδα έχει μικρή
σημασία, γιατί δεν αποτελεί τον κύριο στόχο της μετανάστευσης. Σύμ
φωνα με τις παραδοχές αυτές, η μετανάστευση δημιουργείται ως αποτέ
λεσμα μετακίνησης ενός συντελεστή της παραγωγής στα πλαίσια του
διεθνούς καταμερισμού της εργασίας και όχι ως αποτέλεσμα μιας δια
δικασίας συσσώρευσης κεφαλαίου, όπως στην παρούσα προσέγγιση.
Αποτελεί ένα πολυπλοκότερο φαινόμενο από ό,τι μια απλή και σε ορι
σμένο βαθμό ευέλικτη μετατόπιση των καμπυλών της προσφοράς εργα
σίας στις χώρες προέλευσης και εισδοχής του μετανάστη.

5.1. θεωρητικός προσδιορισμός ορίων
μεταναστευτικών εμβασμάτων
Με εξαίρεση ίσως την πρώτη χρονική περίοδο αμέσως μετά την
αποδημία, ο μετανάστης θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει στην οικογέ
νεια του στην πατρίδα, κατά τη διάρκεια της απουσίας του, ένα βιοτικό
επίπεδο, που για λόγους γοήτρου θα είναι, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω,
κάπως υψηλότερο από το μέσο επίπεδο του περίγυρου της οικογένειας.
Σύμφωνα με την ιδέα αυτή, διαμορφώνεται ένα κατώτατο όριο εμβα
σμάτων, το οποίο προσδιορίζεται από τη ζήτηση, από τις συνθήκες δη
λαδή διαβίωσης της οικογένειας του μετανάστη στην πατρίδα, σε σύ
γκριση με τις γενικότερες συνθήκες διαβίωσης των "γειτόνων". Αν Yhn
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αποτελεί το μέσο οικογενειακό εισόδημα αναφοράς των γειτόνων (π.χ.
το μέσο οικογενειακό εισόδημα στην κοινότητα που ζει η οικογένεια)
και Yhf το εισόδημα της οικογένειας από εγχώρια δραστηριότητα, η δια
φορά (Yhn —Yhf) θέτει το κατώτατο όριο αναγκαίων εμβασμάτων.
Αν (Yhn — Yhf) > 0, ο μετανάστης οφείλει να καλύψει τουλάχιστον
τη διαφορά. Αν όμως (Yhn —Yhf) < 0, η οικογένεια δηλαδή του μετανά
στη απολαμβάνει χωρίς τα εμβάσματα ένα εισόδημα μεγαλύτερο από το
μέσο όρο βάσης, τότε τρία ενδεχόμενα είναι δυνατά: ι) δεν υπάρχει ελά
χιστο όριο εμβασμάτων και ο μετανάστης έχει την ευχέρεια να προσδιο
ρίσει το ύψος των εμβασμάτων που αποστέλλει, συμπεριλαμβανομένης
και της ακραίας περίπτωσης μηδενικής αποστολής εμβασμάτων για κα
τανάλωση, ιι) η οικογένεια μπορεί, αντίθετα, να συνδράμει το μετανά
στη, ιδιαίτερα στις αρχές της εγκατάστασης του στο εξωτερικό, πολύ
πιθανόν με τη μορφή διαφόρων εφοδίων, όπως π.χ. τροφίμων και ιιι)
αν η διαφορά αυτή είναι σημαντική, ανώτερη κάποιου υποτιθέμενου
επιπέδου εισοδήματος, που οριοθετεί την προϋπόθεση για μετανάστευ
ση, τότε απλώς η μετακίνηση δεν πραγματοποιείται. Η συνθήκη αυτή
μπορεί να εκφραστεί από ΔΥ < (Yhn — Yhf), όπου ΔΥ η ελάχιστη διαφο
ρά εισοδήματος που μπορεί να ενεργοποιήσει τη μετανάστευση, το
ύψος όμως της οποίας δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί, χωρίς ορι
σμένες αρκετά αυθαίρετες υποθέσεις.
Από το άλλο άκρο, είναι δυνατόν να τεθεί από την πλευρά της προ
σφοράς, από την πλευρά δηλαδή των δυνατοτήτων του μετανάστη, ένα
ανώτατο όριο εμβασμάτων για καταναλωτικούς σκοπούς οριζόμενο
από τη διαφορά των αποταμιεύσεων του μετανάστη στο εξωτερικό (Sa)
και του αποταμιευτικού στόχου S a , δηλαδή (Sa—Sa> Λαμβάνοντας
υπόψη το κατώτατο αναγκαίο όριο εμβασμάτων, όπως προσδιορίζεται
από τις συνθήκες ζήτησης στη χώρα προέλευσης και το ανώτατο εφικτό
όριο, όπως προσδιορίζεται από τις συνθήκες προσφοράς στη χώρα
εισδοχής, το πραγματικό μέγεθος των εμβασμάτων Rc οριοθετείται από
ähn-Yw)<Rc<CSa-Sa>
Σύμφωνα με τις πιο πάνω προϋποθέσεις, η αναγκαία συνθήκη για
να πραγματοποιηθεί η μετανάστευση και για να διατηρηθεί ταυτόχρονα
τουλάχιστον σταθερό το βιοτικό επίπεδο της οικογένειας του μετανά
στη στη διάρκεια της απουσίας του είναι (Sa— S a )>(Yhn—Yhf λ *l διαρ
ροή δηλαδή από τις αποταμιεύσεις του ελάχιστου ορίου εμβασμάτων
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για τη συντήρηση της οικογένειας στην πατρίδα, θα πρέπει να αφήνει
1
ένα θετικό υπόλοιπο για αποταμίευση . Από τις προϋποθέσεις αυτές
συνάγεται ότι το ελάχιστο αναγκαίο όριο των μεταναστευτικών εμβα
σμάτων εξασφαλίζεται εξ ορισμού, διαφορετικά η μετανάστευση δεν θα
ήταν επωφελής και συνεπώς δεν θα πραγματοποιόταν. Είναι, επομέ
νως, φανερό ότι το ελάχιστο αυτό όριο προσδιορίζεται αποκλειστικά
από τις σχετικές συνθήκες της οικογένειας στη χώρα προέλευσης του με
τανάστη, χωρίς η ροή του να εμποδίζεται από ανεπάρκεια της προσφο
ράς.
Αυτά όσον αφορά το ελάχιστο όριο εμβασμάτων. Το πραγματικό
τώρα ύψος των εμβασμάτων προσδιορίζεται από δύο γενικούς παράγο
ντες που πηγάζουν από την πλευρά της προσφοράς, από τις οικονομι
κές δυνατότητες του μετανάστη. Το συνολικό μέγεθος των εμβασμάτων
περιλαμβάνει δύο μεγάλα τμήματα: εκείνο που κατευθύνεται στην κα
τανάλωση από την οικογένεια και εκείνο που προορίζεται για αποταμί
ευση, για αποθήκευση δηλαδή του συσσωρευμένου κεφαλαίου για μετα
γενέστερη αξιοποίηση του.
Το ύψος των καταναλωτικών εμβασμάτων, πέρα από το ελάχιστο
μέγεθος που καθορίζεται από τις συνθήκες της οικογένειας στην πατρί
δα, εξαρτάται από το εισόδημα του μετανάστη, προσδιορίζεται όμως σε
μεγάλο βαθμό από την ειδική πορεία που έχει επιλέξει ο τελευταίος για
την πραγματοποίηση του τελικού του στόχου, της συσσώρευσης δηλαδή
αποταμιεύσεων, με τις μικρότερες δυνατές διαρροές, κάτω από τις
εναλλακτικές υποθέσεις συμπεριφοράς του μετανάστη, όπως αναπτύ
χθηκαν πιο πάνω.
Ως αποτέλεσμα είναι ενδεχόμενο, π.χ., δύο όμοιοι από όλες τις
απόψεις μετανάστες με το ίδιο εισόδημα και όμοιες συνθήκες διαβίω
σης των οικογενειών τους στην πατρίδα να στέλνουν διαφορετικά χρη
ματικά ποσά για την κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών των οικογε
νειών τους. Ο τύπος του ανυπόμονου μετανάστη, όπως περιγράφτηκε
πιο πάνω, θα τείνει να στέλνει μικρότερα εμβάσματα από ό,τι ο τύπος

1. Τα περιθώρια για αποταμίευση από τους μετανάστες έχουν βρεθεί να είναι πράγ
ματι σημαντικά. Αναφέρεται ως παράδειγμα ότι οι Τούρκοι μετανάστες στη Δ. Γερμανία
αποταμίευαν ποσά που κυμαίνονταν σε ένα εύρος από λίγο υψηλότερα ως προς το μηνι
αίο εισόδημα τους πριν μεταναστεύσουν μέχρι 5 φορές υψηλότερα (βλέπε Krane, 1975, σ.
114).
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του συνετού μετανάστη. Η διάκριση αυτή μπορεί να εμφανιστεί στα
πλαίσια των πιο πάνω ορίων των μεταναστευτικών εμβασμάτων, εισά
γοντας ένα συντελεστή δ < 1, έτσι ώστε η σχετική ανισότητα γίνεται
(Yhn—Yhf)<Rc<ô(5a-Sa) όπου το δ είνοΡ« υποπολλαπλάσιο της διαφο
ράς των πραγματοποιούμενων αποταμιεύσεων στο εξωτερικό και του
αποταμιευτικού στόχου.
Το μέγεθος του δ εξαρτάται ακριβώς από τη συμπεριφορά του με
τανάστη αναφορικά με την έκταση που επιθυμεί να σμικρύνει τις διαρ
ροές από τις αποταμιεύσεις του. Για τον ανυπόμονο μετανάστη το δ εί
ναι γενικά μικρότερο από ό,τι είναι για το συνετό μετανάστη.
Το δεύτερο τμήμα των μεταναστευτικών εμβασμάτων, αυτό που
προορίζεται για αποταμίευση προσδιορίζεται, όπως σημειώθηκε, από
παράγοντες που εκφράζουν την απόδοση και την ασφάλεια των αποτα
μιεύσεων.

5.2. Εμπειρικά δεδομένα
Σύμφωνα με σχετική έρευνα1, το ποσοστό του εισοδήματος των με
ταναστών που στέλνεται στην πατρίδα κυμαίνεται, ανάλογα με τη χώρα
προέλευσης του μετανάστη που βρίσκεται στη Γαλλία, μεταξύ 24,25%
για τους Πορτογάλους (1967) μέχρι 5% για τους Γιουγκοσλάβους, όταν
πρόκειται για ανύπαντρους μετανάστες ή μετανάστριες. Από την άλλη
μεριά, το ποσοστό είναι για όλες τις χώρες πολύ υψηλότερο προκειμέ
νου για ύπανδρους μετανάστες αλλά χωρίς τη σύζυγο στη Γαλλία. Τα
χαμηλότερα ποσοστά του εισοδήματος που εμβάζεται συναντώνται,
όπως είναι φυσικό, στους ύπανδρους που ζουν μαζί με τη σύζυγο από
όλες τις κύριες χώρες μεταναστών στη Γαλλία, εκτός από τη Γιουγκο
σλαβία, στην οποία το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των πιο πάνω
τριών κατηγοριών μεταναστών αποστέλλεται από τους ανύπαντρους
(Πίνακας 5.1).

1. L'Argent des Immigrés, όπ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1
Αναλογία εμβασμάτων από τη Γαλλία (1967) ως προς το
εισόδημα των μεταναστών, ανάλογα με την εθνικότητα
και την οικογενειακή κατάσταση του μετανάστη και
ποσοστά αποταμιεύσεων (%)

Ισπανοί Πορτογάλοι Γιουγκο- Βορειοσλάβοι αφρικανοί

Οικογενειακή
κατάσταση

Ιταλοί

Ανύπαντροι
Ύπανδροι
Ύπανδροι που ζουν
με τον (τη) σύζυγο
Όλες οι κατηγορίες

9,03
11,66

16,95
20,35

2425
23,36

5,01
11,29

20,01
25,70

13,73
24,89

17,99
22,31

6,80
10,94

15,40
20,07

15,66
23,55

8,51
9,87

4,58
24,14

—
19,23

12,14
21,23

14,4

17,1

15,4

4,8

19,1

Ποσοστό (%)
αποταμιεύσεων

Αφρι Όλοι οι
κανοί αλλοδαποί

—

13,6

Πηγή: Survey, Ministry of Public Works and Housing (ο πίνακας ελήφθη από Gamier and
Marciano, 1975, σσ. 161-163.

Συγκρίνοντας τα ποσοστά του εισοδήματος που αποταμιεύονται
με εκείνα που αποτελούν τα εμβάσματα, παρέχεται η ένδειξη ότι οι Γι
ουγκοσλάβοι και οι Ιταλοί μετανάστες με τα σχετικά μικρότερα ποσο
στά αποταμίευσης και εμβασμάτων —τα τελευταία στο ήμισυ του μεγέ
θους των άλλων χωρών — είναι κυρίως μετανάστες με πολύ χαλαρούς
στόχους συσσώρευσης κεφαλαίου. Αντίθετα, για τους Ισπανούς και
Πορτογάλους μετανάστες, η συσσώρευση κεφαλαίου φαίνεται να απο
τελεί τον κύριο στόχο της μετανάστευσης στη Γαλλία, όπως συμβαίνει
άλλωστε και με τη μετακίνηση τους στη Δ. Γερμανία.
Από άλλα δεδομένα εξάλλου προκύπτει ότι οι ξένοι εργάτες στη Δ.
Γερμανία που δεν συνοδεύονταν από την οικογένεια τους έστελναν στο
μέσο της δεκαετίας του 1960 το 1/3 των αμοιβών τους1.

1.ΡΐθΓ6,σελ.55.
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5.3. Μορφές, μέγεθος και σημασία μεταναστευτικού
συναλλάγματος για το ισοζύγιο πληρωμών
της Ελλάδας
Οι αποταμιεύσεις των μεταναστών εισρέουν στην χώρα υπό διά
φορες μορφές, ορισμένες από τις οποίες δεν εμφανίζονται στις επίση
μες συναλλαγματικές στατιστικές, ώστε να μπορούν να μετρηθούν.
Εκτός από τα εμβάσματα με τη χρησιμοποίηση επιταγών και τις κατα
θέσεις σε συνάλλαγμα στις ελληνικές τράπεζες, που είναι μεγέθη τεκμη
ριωμένα, το μεταναστευτικό συνάλλαγμα εισέρχεται ακόμη στη χώρα με
τη μορφή τουριστικών δαπανών ή μεταφοράς αποταμιεύσεων κατά τις
περιοδικές επισκέψεις1 των μεταναστών, με τη μορφή αγοράς διαρκών
καταναλωτικών αγαθών και τέλος με τη μορφή επαναπατρισμού απο
ταμιεύσεων κατά την επιστροφή των μεταναστών. Κατά συνέπεια, τα
επίσημα στοιχεία των εμβασμάτων και καταθέσεων υποεκτιμούν σημα
ντικά το πραγματικό μέγεθος του μεταναστευτικού συναλλάγματος,
πράγμα που έχει ως επακόλουθο ότι μελέτες στηριζόμενες μόνο στα
στοιχεία αυτά δεν μπορούν να αξιολογήσουν πλήρως τις επιπτώσεις
του μεταναστευτικού συναλλάγματος στις οικονομίες των χωρών προ
έλευσης των μεταναστών.
Από την άλλη μεριά, υπάρχουν δυσχέρειες στην εκτίμηση της σχε
τικής σημασίας των διαφόρων πηγών του διαθέσιμου εισοδήματος του
μετανάστη στην εισροή του συναλλάγματος. Το εισόδημα του μετανά
στη διαμορφώνεται, όπως είναι φυσικό, από το τρέχον εισόδημα από
εργασία, εισπράξεις από συντάξεις, επιδόματα κοινωνικών ασφαλίσε
ων, οικογενειακά επιδόματα κτλ. Η διάκριση της πηγής εισοδήματος
έχει σημασία, γιατί διαφοροποιεί την αποταμιευτική συμπεριφορά του
μετανάστη, και τις καταναλωτικές του συνήθειες με ανάλογες επιπτώ
σεις στη ροή των διαφόρων κατηγοριών μεταναστευτικού συναλλάγμα
τος.
Για τα ελληνικά δεδομένα, το "μεταναστευτικό συνάλλαγμα",

1. Από δειγματοληπτική έρευνα έχει βρεθεί ότι το συνάλλαγμα που μεταφέρεται
κατά τις περιοδικές επισκέψεις των μεταναστών που ζουν στη Γαλλία στις χώρες τους
είναι της τάξης του 38% του συνολικού ετήσιου ποσού των μεταναστευτικών εμβασμά
των (βλέπε L'Argent des Immigrés, σ. 23).
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όπως καταγράφεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, περιλαμβάνει,
εκτός από τα εμβάσματα και τις εκάστοτε αναλήψεις σε δραχμές (εκ
φρασμένες σε δολάρια) από τις καταθέσεις των μεταναστών. Υπάρχει
επίσης διάκριση του κονδυλίου των συντάξεων από το εξωτερικό. Κα
ταγράφονται επίσης σε ειδικό λογαριασμό οι εισροές που αποτελούν
"κεφάλαια για αγορά ακινήτων", για την αποκλειστική τους διάθεση για
αγορά κατοικιών, βάσει των ευεργετικών διατάξεων ελάφρυνσης από
το φόρο μεταβίβασης ακινήτων.
Για άλλες κατηγορίες μεταναστευτικού συναλλάγματος, όπως κα
ταθέσεις σε συνάλλαγμα, άλλες από εκείνες που προορίζονται για αγο
ρά ακινήτων και καταθέσεις των αποταμιεύσεων των παλιννοστού
ντων, δεν υπάρχουν ξεχωριστές καταγραφές, αλλά περιλαμβάνονται
μέσα σε άλλα γενικότερα κονδύλια. Οι "Λοιπές καταθέσεις σε συνάλ
λαγμα" περιλαμβάνουν π.χ. τις καταθέσεις προθεσμίας μόνιμων κατοί
κων της αλλοδαπής, ενώ άλλες καταθέσεις σε συνάλλαγμα Ελλήνων
του εξωτερικού περιλαμβάνονται στο λογαριασμό "Βραχυπρόθεσμα
κεφάλαια λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων" (πλην κρατικών τραπεζών).
Επίσης ένα μεγάλο, όπως σημειώνεται, μέρος του λογαριασμού "Κατα
θέσεις σε συνάλλαγμα" αφορά μεταφορές από τράπεζες του εξωτερικού
των αποταμιεύσεων των παλιννοστούντων. Τέλος, ο λογαριασμός
"Καταθέσεις σε συνάλλαγμα ναυτιλλομένων και εργατών" συλλήβδην
περιλαμβάνει βραχυχρόνιες εισροές κεφαλαίου, οι οποίες όταν αναλη
φθούν σε συνάλλαγμα χαρακτηρίζονται ως εκροές κεφαλαίου, ενώ αν
αναληφθούν σε δραχμές καταγράφονται ως εισροή εμβασμάτων.
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η ροή
των μεταναστευτικών εμβασμάτων, σε δολάρια τρέχουσας αγοραστι
κής αξίας, βαίνει συνεχώς αυξανόμενη από το 1960 μέχρι το 1979 με
εξαίρεση τα έτη 1967 και 1974, στα οποία σημειώθηκε μικρή ανακοπή
της ανοδικής τάσης, ενώ από το 1980 και μετά ακολουθείται μια ελαφρή
πτώση στο μέγεθος των μεταναστευτικών εμβασμάτων (Πίνακας 5.2
και Διάγραμμα 5.1). Και τα τρία αυτά έτη είναι έτη σημαδιακά, τόσο για
την Ελλάδα όσο και για τις χώρες έντονης εισροής μεταναστών όπως η
Δ. Γερμανία. Το 1967 και το 1974 σηματοδοτούν έντονες πολιτικοοικο
νομικές εξελίξεις στην Ελλάδα, ενώ και τα τρία αυτά έτη μαζί με το
1980, είναι σταθμοί οικονομικής καχεξίας τόσο στη Δ. Γερμανία όσο
και σε άλλες χώρες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2
Εξέλιξη μεταναστευτικών εμβασμάτων 1960-1982
(σε δολάρια ΗΠΑ τρέχουσας αγοραστικής αξίας)

1960 1961
Μεταναστευτικά

1962 1963 1964

1965 1966 1967

1968

1969 1970 1971

92,7 107,5 139,1 168,1 176,8 207,0 235,0 232,1 239,4 277,3 344,6 469,6

εμβάσματα
(εκατ. δολ. ΗΠΑ) 1972 1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

575,3 735,4 645,3 781,6 803,2 924,8 984,4 11682 1083,01080,11043,0
Πηγή: Τράπεζα Ελλάδος, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, (διάφορα τεύχη).

Χρησιμοποιώντας ως χρονικά σημεία οριοθέτησης τα έτη 1967,
1974 και 1980, μπορούν να διακριθούν τρεις περίοδοι ανοδικής πορεί
ας (1960-1966, 1968-1973 και 1975-1979) και μια περίοδος πτώσης
1980-1983 των εμβασμάτων. Το μέσο ετήσιο ύψος των εμβασμάτων
ήταν αντίστοιχα για τις τρεις περιόδους, 161,440 και 932 εκατ. δολάρια
και για την τέταρτη 1069. Από την άλλη μεριά, η ταχύτητα μεταβολής
των μεταναστευτικών εμβασμάτων σημείωσε σημαντικές αυξομειώσεις
στη διάρκεια του χρόνου (16,7%, 25,2%, 10,5% και —1,9% μέσοι ετήσιοι
ρυθμοί αντίστοιχα για τις τέσσερις περιόδους).
Από το 1960, πρώτο έτος έναρξης της μαζικής μετανάστευσης
προς την Ευρώπη μέχρι το 1972, τελευταίο έτος της ταχείας ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας χωρίς ανεργία και χωρίς πληθωρισμό, το με
ταναστευτικό συνάλλαγμα κάλυπτε αδιάλειπτα ένα σχεδόν σταθερό
ποσοστό (30%-36%) του εγγενούς και συνεχώς αυξανόμενου ελλείμμα
τος του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας ή ένα σχεδόν σταθερό ποσο
στό (20%-23%) των δαπανών για εισαγωγές. Ισοδυναμούσε δε ήδη από
το 1954 με το 70%- 90% (σε ορισμένα έτη και το 100%) των δαπανών για
εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών (Πίνακας 5.3 και Διαγράμματα 5.2
και 5.3).
Οι πιο πάνω σχεδόν παράλληλες εξελίξεις στα μεταναστευτικά εμ
βάσματα και στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας (το έλλειμμα ή τις εισα
γωγές) αλλάζουν φορά μετά την οικονομική κρίση του 1973, από όπου
άρχισε να διαγράφεται μια συνεχής φθίνουσα αναλογία μεταξύ εμβα105

σμάτων, ελλειμμάτων και εισαγωγών. Η χειροτέρευση αυτή θα μπορού
σε μάλιστα να είναι δυνητικά εντονότερη, αν τα τελευταία χρόνια δεν
μειώνονταν οι εισαγωγές λόγω της επενδυτικής απραξίας. Η κατάληξη
των βαθμιαίων αυτών εξελίξεων ήταν ότι το 1982 τα μεταναστευτικά
εμβάσματα κάλυπταν μόνο το 17,6% του ελλείμματος του εμπορικού
ισοζυγίου, ή το 9% της δαπάνης για εισαγωγές γενικά (ή το 48% της δα
πάνης για εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών). Επομένως το μετανα
στευτικό συνάλλαγμα, από σταθερή και αξιόλογη πηγή χρηματοδότη
σης των διεθνών συναλλαγών της χώρας μέχρι το 1973, μετατράπηκε σε
μια σχετικά ασταθή και ασθενή συνισταμένη των συναλλαγματικών ει
σπράξεων της χώρας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3
Αναλογία μεταναστευτικών εμβασμάτων και ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου,
εισαγωγών και εισαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Ποσοστό εμβασμάτων
ι)επί ελλείμματος
31,3 32,5 35,0 38,7 31,6 29,9 31,6 33,0 30,7 30,8 31,5 35,5
εμπορικού ισοζυγίου
ιι)επί εισαγωγών
18,4 19,0 21,7 23,0 20,4 20,2 20,5 20,1 19,2 19,4 20,2 24,1
ιιι) επί εισαγωγών
κεφαλαιουχικών αγαθών106,5 92,2 78,0 102,2 80,8 78,7 83,4 74,9 71,7 69,1 66,6 78,5
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
ι)επί ελλείμματος
35,8 26,1 22,4 25,7 24,1 23,7 22,7 18,9 15,9 16,1 17,6
εμπορικού ισοζυγίου
ιι)επί εισαγωγών
23,5 18,2 13,8 15,4 14,4 14,4 13,4 11,5 9,9 9,4 10,4
ιιι) επί εισαγωγών
κεφαλαιουχικών αγαθών 70,2 62,3 50,3 50,6 51,9 50,6 48,8 47,3 44,3 48,2 503
Πηγή. Τράπεζα Ελλάδος, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο (διάφορα τεύχη).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.2
Μεταναστευτικά εμβάσματα και έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου
της Ελλάδας, 1960-1982
Μεταναστευτικά
εμβάσματα και
6730
ελλείμματα
εμπορικού
6 5 0 0
ισοζυγίου
(εκατ δολ. ΗΠΑ) 6250ιίλλειμμα
εμπορικού
ισοζυγίου

0 19601 2 3 4 5 6 7 8 9

70 1 2 3 4

5 6 7 8 9 8 0 1 2

Πηγή: Τράπεζα Ελλάδος (Στοιχεία συναλλάγματος).
Τράπεζα Ελλάδος, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο.
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5.4. Προσδιοριστικοί παράγοντες των ροών
του μεταναστευτικού συναλλάγματος
Όπως είναι φυσικό, ο όγκος των μεταναστευτικών εμβασμάτων
αυξάνεται με την αύξηση του συνολικού αριθμού των μεταναστών που
διαβιούν στην αλλοδαπή, το κατά κεφαλήν όμως μέγεθος αυτών επηρε
άζεται από ένα πλέγμα οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων, που
είτε διαμορφώνουν τη μικροοικονομική συμπεριφορά του μετανάστη
είτε αποτελ,ούν μακροοικονομικές μεταβλητές προσδιορισμού των συ
νολικών μεγεθών.
Σύμφωνα με τις δικές μας θεωρητικές προσεγγίσεις, όπως αναπτύ
χθηκαν διεξοδικά στο πρώτο τμήμα της μελέτης, σχετικά με τους στό
χους της πρόσκαιρης μετανάστευσης, η μικροοικονομική συμπεριφορά
του μετανάστη, όσον αφορά την αποστολή εμβασμάτων, προσδιορίζε
ται από την ειδική δίαυλο που επιλέγει για την επίτευξη του τελικού
στόχου της συσσώρευσης κεφαλαίου. Η επιλογή μιας βραχείας χρονι
κής περιόδου συνεπάγεται πίεση στο βιοτικό επίπεδο της οικογένειας
και μικρό μέγεθος εμβασμάτων, ενώ η επιλογή άνετης αλλά μακρότερης
χρονικής περιόδου απαιτεί μικρότερες θυσίες και κατά συνέπεια επι
τρέπει μεγαλύτερο μέγεθος εμβασμάτων για τη συντήρηση της οικογέ
νειας. Από μακροοικονομική άποψη, έχει επισημανθεί από τη σχετική
βιβλιογραφία, θεωρητικά ή/και εμπειρικά, ένας αριθμός σημαντικών
παραγόντων που επηρεάζουν το ύψος και τη μεταβολή των μετανα
στευτικών εμβασμάτων. Εκτός από το συνολικό όγκο των μεταναστών,
που έχει ασφαλώς ευθεία συσχέτιση με το μέγεθος των μεταναστευτι
κών εμβασμάτων, οι παράγοντες αυτοί μπορούν να ταξινομηθούν ανά
λογα με τη φύση τους στις εξής κατηγορίες: (ι) ατομικά γνωρίσματα και
οικογενειακή κατάσταση του μετανάστη, όπου περιλαμβάνονται η ηλι
κία του, ο αριθμός των μελών της οικογένειας του στη χώρα του και στο
εξωτερικό, καθώς επίσης και η γενικότερη οικονομική κατάσταση της
οικογένειας από τη δραστηριότητα της στη χώρα προέλευσης του μετα
νάστη, (ιι) οι συνθήκες απασχόλησης, οι αμοιβές εργασίας και η διάρ
κεια παραμονής στη χώρα μετανάστευσης, και (ιιι) η σχετική αγοραστι
κή αξία και απόδοση του μεταναστευτικού συναλλάγματος στις χώρες
προέλευσης και εισδοχής τους μετανάστη. Στην τελευταία αυτή κατηγο
ρία οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες είναι η τιμή του συναλλάγ
ματος, το ύ*ψος των επιτοκίων, ο πληθωρισμός, καθώς και τα διάφορα
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κίνητρα προσέλκυσης μεταναστευτικού συναλλάγματος. Τα κίνητρα
αυτά συνήθως περιλαμβάνουν ειδικούς λογαριασμούς σε συνάλλαγμα
στη χώρα του μετανάστη με ευνοϊκά επιτόκια, ή με φορολογικές απαλ
λαγές για την αγορά ακινήτων, ομολογιακά δάνεια, επιδότηση της τι
μής συναλλάγματος κτλ.
Δύο είναι οι κύριες ροές μεταναστευτικού συναλλάγματος στη χώ
ρα προέλευσης του μετανάστη, στη διάρκεια παραμονής του στο εξωτε
ρικό: (ι) τα εμβάσματα για τη συντήρηση της οικογένειας (για κατανα
λωτικούς σκοπούς) και (ιι) η μεταφορά αποταμιεύσεων, με διάφορους
τρόπους, για φύλαξη (για επενδυτικούς σκοπούς). Η ετερογένεια του
σκοπού αποστολής των εμβασμάτων διαφοροποιεί τους παράγοντες
που προσδιορίζουν το ύψος και τη συχνότητα ροής του συναλλάγμα
τος. Ειδικότερα, τα εμβάσματα που εισρέουν για να δαπανηθούν στην
κατανάλωση επηρεάζονται από παράγοντες συναφείς με την οικονομι
κή κατάσταση της οικογένειας και τις κοινωνικές της συνθήκες, όπως
το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, ο αριθμός των παιδιών, των
σπουδαστών κτλ. το μέσο επίπεδο ζωής στη χώρα, η τιμή του συναλλάγ
ματος, ο ρυθμός του πληθωρισμού. Επηρεάζονται ακόμη τα καταναλω
τικά εμβάσματα από το ύψος των αποταμιεύσεων του μετανάστη, το
οποίο εκφράζει το βαθμό ευκολίας που μπορεί να ανταποκριθεί στις
οικογενειακές ανάγκες.
Τα εμβάσματα που προορίζονται εξάλλου για αποταμίευση, επηρε
άζονται από το ύψος των αποταμιεύσεων του μετανάστη στην αλλοδα
πή, τη χρονική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό, τα σχετικά επιτόκια
μεταξύ των δύο χωρών, την απόδοση ορισμένων επενδύσεων (π.χ. οικο
δομές) στη χώρα προέλευσης του μετανάστη, την τιμή του συναλλάγμα
τος, τις δυνατότητες αξιοποίησης εν καιρώ των αποταμιεύσεων στη χώ
ρα προέλευσης του μετανάστη, την ασφάλεια γενικά των αποταμιεύσε
ων κα τη σταθερότητα της απόδοσης τους.
Ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που έχει μια χώρα στο εξω
τερικό προσδιορίζει ασφαλώς τη ροή και των δύο ειδών μεταναστευτι
κού συναλλάγματος, η συσχέτιση όμως αυτή απαιτεί ορισμένη προσοχή,
επειδή τα εισρέοντα εμβάσματα περιλαμβάνουν τουλάχιστον και μέρος
των συνολικών αποταμιεύσεων των παλιννοστούντων και δεν προέρ
χονται όλα από όσους ευρίσκονται μόνο στο εξωτερικό. Είναι π.χ. ενδε
χόμενο μια διαχρονική μείωση του όγκου των μεταναστών, που οφείλε
ται σε παλιννόστηση, να συνεπάγεται, αντί για πτώση, αύξηση του μετα110

ναστευτικού συναλλάγματος, επειδή περιλαμβάνει και αποταμιεύσεις
παλιννοστούντων στην έκταση που μεταφέρονται επίσημα στις τράπε
ζες ή μετατρέπονται σε εγχώριο νόμισμα στην επίσημη αγορά.
Πολλές φορές λόγω ελλείψεως στοιχείων για τις αποταμιεύσεις,αντί για την πιο πάνω συσχέτιση των εμβασμάτων με τις αποταμι
εύσεις των μεταναστών η συσχέτιση γίνεται ιδιαίτερα σε στατιστικές
αναλύσεις, με το εισόδημα των μεταναστών. Η τελευταία αυτή συσχέ
τιση κρύβει την υπόθεση ότι το σύνολο των αποταμιεύσεων των μετανα
στών, που στην πραγματικότητα αποτελεί την καθοριστική πηγή των
εμβασμάτων, έχει την ίδια συναρτησιακή σχέση με τα εμβάσματα, χωρίς
αυτό να είναι βέβαιο.
Η ορθή επομένως σύνδεση των εμβασμάτων με το εισόδημα του με
τανάστη δεν έπρεπε κατά τη γνώμη μας να παραλείπει τον ενδιάμεσο
κρίκο της σχέσης εισοδήματος-αποταμιεύσεων. Η πληρέστερη αυτή
εξάρτηση θα μπορούσε να δοθεί με τις εξής δύο γενικές συναρτήσεις: ι)
S = F ! (Υ ™, Ζ) και ιι) R = F2 (S, V), όπου S = αποταμίευση του μετανάστη
Υ™ = εισόδημα του μετανάστη, R = εμβάσματα, Ζ, V = ανύσματα που
εκφράζουν έναν αριθμό άλλων μεταβλητών που επηρεάζουν αντίστοι
χα τις αποταμιεύσεις και τα εμβάσματα.
Έχουν γίνει προσπάθειες εκτίμησης της σχετικής σημασίας των
διαφόρων κατηγοριών μεταβλητών στη ροή του μεταναστευτικού συ
ναλλάγματος, με τη βοήθεια εμπειρικών αξιολογήσεων, δειγματοληπτι
κών ερευνών και μελετών από την πλούσια εμπειρία της ενδοευρωπαϊκής κυρίως μετανάστευσης της τελευταίας 25ετίας. Μερικά από τα κύ
ρια πορίσματα των διερευνήσεων αυτών, τα οποία είτε έχουν
γενικότερη κάλυψη είτε αναφέρονται σε μεμονωμένες χώρες, σταχυο
λογούνται ευθύς αμέσως. Έχει εκτιμηθεί1 ότι η μεταβολή του αριθμού
των Τούρκων εργαζομένων στη Δ. Γερμανία συνοδεύτηκε από ταχύτερη
μεταβολή στην εισροή μεταναστευτικών εμβασμάτων. Πιο συγκεκριμέ
να, πτώση κατά 1/8 του όγκου των μεταναστών τα έτη 1966 και 1967 συ
νέπεσε με μείωση κατά 1/5 των επαναπατριζόμενων εισοδημάτων, ενώ
αντίστροφα, στην περίοδο 1967-1972, που σημειώθηκε αύξηση του
όγκου των μεταναστών κατά 3 1/2 φορές, πραγματοποιήθηκε 8πλάσια

1. Paine, σελ. 49.
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ροή μεταναστευτικού συναλλάγματος στην Τουρκία. Δειγματοληπτική
1
έρευνα έχει εξάλλου δείξει ότι η ηλικία των μεταναστών που ζουν στη
Γαλλία επηρεάζει αρνητικά το ύψος των μεταναστευτικών εμβασμά
των, ώστε άτομα νεότερα σε ηλικία να στέλνουν σχετικά περισσότερα
2
χρήματα. Θετική επίδραση στο ύψος των εμβασμάτων έχει βρεθεί ότι
ασκεί, όπως άλλωστε είναι φυσικό, ο αριθμός των μελών της οικογένει
ας του μετανάστη που παραμένει στη χώρα προέλευσης.
Η διακύμανση στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας εισδο
χής των μεταναστών έχει επισημανθεί ως ένας από τους σημαντικότε
ρους παράγοντες επίδρασης στη ροή των μεταναστευτικών εμβασμά
των, που εξηγεί το 70%-95% της μεταβολής τους3. Εξάλλου το ύψος των
αμοιβών — το οποίο ασφαλώς συναρτάται με το βαθμό της οικονομι
κής δραστηριότητας— σε συνδυασμό με τον όγκο των μεταναστών, βρέ
θηκε ότι εξηγούν περισσότερο από το 90% των μεταβολών στα εμβά
σματα για την Ελλάδα, τη Γιουγκοσλαβία και την Τουρκία4. Έχει επίσης
εκτιμηθεί ότι το ποσοστό του εισοδήματος του μετανάστη που στέλνε
ται στην χώρα του εξαρτάται και από το μέγεθος των συσσωρευμένων
αποταμιεύσεων του5.
Η διάρκεια παραμονής του μετανάστη στο εξωτερικό ασκεί γενικά
μειωτική επίδραση στο ύψος και τη συχνότητα ροής των μεταναστευτι
κών εμβασμάτων6. Ειδικότερα, έχει παρατηρηθεί, για τους μετανάστες
που διαμένουν στη Γαλλία, ότι στα δύο πρώτα χρόνια της παραμονής
τους, το μέγεθος των εμβασμάτων ήταν σχετικά μικρό και η ροή μη κα
νονική, στα επόμενα 3-12 χρόνια τα εμβάσματα αυξάνονταν, ενώ για
παραμονή πέρα από 12 χρόνια τα εμβάσματα λιγόστευαν7.

1. L'Argent des Immigrés, σ. 25.
2. Swamy, σ. 27.
3. Swamy.o. 1.
4. Ό.π., σελ. 1. Σημειώνεται πάντως ότι η συσχέτιση μεταξύ του ύψους του εισοδή
ματος του μετανάστη και του μεγέθους των εμβασμάτων μπορεί να είναι και αρνητική,
δεδομένου ότι οι μετανάστες με τα σχετικά υψηλά εισοδήματα, μπορούν να ανήκουν
στην κατηγορία εκείνων που έχουν αποφασίσει να παραμείνουν μόνιμα στο εξωτερικό,
όπου η μακρά παραμονή συνεπάγεται, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, μείωση των εμβα
σμάτων (Βλέπε, L'Argent des Immigrés, σ. 284).
5. L'Argent des Immigrés, a. 288.
6. Greenwood, σ. 177.
7. L'Argent des Immigrés, a. 25.
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Στρεφόμενοι, τέλος, στους χρηματικούς παράγοντες που μπορούν
να επηρεάσουν τα μεταναστευτικά εμβάσματα, έχει παρατηρηθεί ότι η
τιμή του συναλλάγματος και ιδιαίτερα η αστάθεια του νομισματικού
συστήματος, στις χώρες προέλευσης των μεταναστών και οι προσδο
κίες υποτίμησης του εθνικού τους νομίσματος επηρεάζουν αρνητικά τη
1
ροή του μεταναστευτικού συναλλάγματος . Ανάλογες παρατηρήσεις
έχουν γίνει και για τα εμβάσματα των Τούρκων μεταναστών, όπου ένα
ειδικό premium 24% στην τιμή του μεταναστευτικού συναλλάγματος το
1964, καθώς και μια υποτίμηση του τουρκικού νομίσματος το 1970, που
έγινε ακριβώς για να προσελκύσει τα μεταναστευτικά εμβάσματα, είχαν
ως αποτέλεσμα την αύξηση των εμβασμάτων2.
Τέλος, η σχετική απόδοση των αποταμιεύσεων στις χώρες προέ
λευσης και εγκατάστασης των μεταναστών, καθώς επίσης και τα διάφο
ρα κίνητρα για την προσέλκυση των μεταναστευτικών αποταμιεύσεων,
δεν φαίνεται να έχουν, εκτός εξαιρέσεων όπως η πιο πάνω της Τουρ
κίας, ουσιαστική επίδραση στη ροή του μεταναστευτικού συναλλάγμα
τος3. Στην Πορτογαλία, π.χ., το άνοιγμα ειδικών λογαριασμών με ελκυ
στικά επιτόκια, καθώς και ειδικό ομολογιακό δάνειο, δεν αποτέλεσαν
αποτελεσματικά κίνητρα για την εισροή μεταναστευτικού συναλλάγ
ματος, και μόνο η πολιτική προσέλκυσης καταθέσεων για αγορά κατοι
κιών ήταν επιτυχής4.
Συμπερασματικά, η κατάληξη όλων των πιο πάνω επιδράσεων και
ασφαλώς πολλών άλλων, ήταν, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, ότι
οι μετανάστες στη Δ. Γερμανία δαπανούν το 1/3 του εισοδήματος τους
επιτόπου, αποταμιεύουν εκεί το δεύτερο 1/3 και στέλνουν το υπόλοιπο

1. Βλέπε σχετικά L'Argent des Immigrés, a. 21. Ειδικότερα, έχει εκτιμηθεί ότι τα εμ
βάσματα των Πορτογάλων μεταναστών από τη Γαλλία αυξάνονταν κατά 10%-25% μετά
από υποτίμηση της τιμής του πορτογαλικού νομίσματος, με την εξήγηση ότι η υποτίμηση
μείωσε την αγοραστική δύναμη των Πορτογάλων για εισαγωγές και οδήγησε στην αύξη
ση των εμβασμάτων (ό.π., σ. 194).
2. Paine, σ. 105. Όσο η τουρκική λίρα ήταν υπερτιμημένη, λειτουργούσε στην Τουρ
κία μαύρη αγορά συναλλάγματος. Ως αποτέλεσμα, μειώθηκε η επίσημη ροή εμβασμάτων,
το μεταναστευτικό όμως συνάλλαγμα μεταφερόταν στην Τουρκία από τους ίδιους τους
μετανάστες για εξαργύρωση στη μαύρη αγορά.
3.Swamy, σ. 2.
4. L'Argent des Immigrés, σ. 196.
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1

στις χώρες προέλευσης τους . Ειδικότερα για τους Τούρκους μετανά
στες, έχει εκτιμηθεί με δειγματοληπτική έρευνα ότι, στην περίοδο 19602
1973, το ποσοστό του εισοδήματος τους που δαπανιόταν στις χώρες
εισδοχής τους ήταν 43%, κατά μιαν εκτίμηση και 54% κατά μιαν άλλη,
3
για την περίοδο 1960-1970 (σε σύγκριση με 88% στην Τουρκία ). Το πο
σοστό δε του εισοδήματος που στελνόταν στην Τουρκία υπό μορφή εμ
4
βασμάτων ήταν 25%. Για τη Γιουγκοσλαβία, τέλος, έχει υπολογιστεί
ότι το ποσοστό του εισοδήματος που έστελναν οι μετανάστες της, ήταν
στην περίοδο 1970-1972 κατά 40% υψηλότερο5 από ό,τι στην περίοδο
1965-1967.

1. Baucic, Ivo., "Some Economie Consequences of Yugoslav External Migrations",
Paper presented at the "Coloque sur les travailleurs immigrés en Europe occidentale", Paris,
June 5-7,1974, σ.273.
2. Paine, σ. 101.
3. Είναι σκόπιμο να αναφερθεί στο σημείο αυτό, ότι η ροπή προς αποταμίευση των
αποδεκτών των μεταναστευτικών εμβασμάτων υποστηρίζεται ότι είναι, τουλάχιστον
για το τμήμα του εισοδήματος από εμβάσματα, σχετικά υψηλότερη από ό,τι των άλλων
ατόμων και κατά συνέπεια μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου, Paine,
σελ. 43 αναφερόμενη στον Kindleberger.
4. L'Argent des Immigrés, σελ. 252. Ας σημειωθεί ότι τα επίσημα στοιχεία έδιναν το
ποσοστό για τα εμβάσματα 11% και για την αποταμίευση στο εξωτερικό 36% (Βλέπε
Paine, σελ. 103).
5. World Bank, Yugoslavia: Development with Decentralization, John Hopkins,
Baltimore, 1975, σ. 288.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΈς ΑΝΑΛΎΣΕΙς ΤΩΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ
6.1. Εξειδίκευση παραγόντων
Επιχειρώντας μεγαλύτερη εξειδίκευση των σχετικών μεταβλητών
και ποσοτικοποίηση των επιδράσεων τους εξετάζονται στα επόμενα οι
στατιστικές αναλύσεις που έχουν γίνει, με παρατηρήσεις διαφόρων χω
ρών, για την εκτίμηση των προσδιοριστικών παραγόντων ροής των με
ταναστευτικών εμβασμάτων.
Η θεωρητική κάλυψη των σχετικών συναρτήσεων για τα μετανα
στευτικά εμβάσματα αποστασιοποιείται σημαντικά από τα εμπειρικά
δεδομένα, ώστε δεν μπορεί να συνδεθεί κατά μοναδικό τρόπο με τις
στατιστικές μεταβλητές. Το μέγιστο που μπορεί να προσφέρει είναι να
επισημάνει τους προφανείς παράγοντες προσδιορισμού των εμβασμά
των. Η συνάρτηση ευημερίας π.χ., που αναφέρθηκε σε προηγούμενο κε
φάλαιο, προσπαθεί να περιγράψει τη μικροοικονομική συμπεριφορά
μιας μεταναστευτικής οικογένειας, για να καταλήξει σε μια απλή πα
λινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή το εισόδημα του μετανάστη1 και
μόνο, που θα ήταν, εν πάση περιπτώσει, η προφανής μεταβλητή και χω
ρίς το θεωρητικό μανδύα.
Διέξοδο από τις πιο πάνω αδυναμίες εμπειρικού ελέγχου των θεω
ρητικών υποθέσεων προσφέρει η άποψη που υποστηρίζει ότι, αντί της
ατελούς πρόσδεσης των διαφόρων μεταβλητών σε θεωρητικές υποθέ
σεις, είναι καλύτερα να γίνει προσπάθεια εκτίμησης της σημασίας μιας
σειράς θεωρητικά αδέσμευτων μεταβλητών που αναμένεται, με την κοι-

1. Βλέπε Κωνσταντοπούλου, σ. 56.
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1

νή αντίληψη, να έχουν κάποια επίδραση στα εμβάσματα .
Οι μετρήσιμες μεταβλητές που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον
προσδιορισμό των μεταναστευτικών εμβασμάτων είναι το μέσο ή το ερ
γατικό εισόδημα στη χώρα εισδοχής των μεταναστών, ως
προσεγγιστικό μέγεθος για το εισόδημα του μετανάστη, το επιτόκιο
στην αλλοδαπή ή η διαφορά των επιτοκίων μεταξύ των δύο χωρών, ή
ακόμη η απόδοση ορισμένων επενδύσεων (π.χ. σε κατοικίες) στη χώρα
προέλευσης των μεταναστών.
Όσον αφορά τους προσδιοριστικούς παράγοντες εισροής του με
ταναστευτικού συναλλάγματος στην Ελλάδα, η απλή αντιπαράθεση της
ροής του συναλλάγματος με ορισμένες από τις σχετικές μεταβλητές,
που θεωρούνται ότι a priori επηρεάζουν τα εμβάσματα, θα δώσει μια
πρώτη εντύπωση για το είδος και τη σχετική σημασία των παραγόντων
αυτών.
Αρχίζοντας από τη σχετική απόδοση των αποταμιεύσεων, μπορεί
να παρατηρηθεί ότι τα επιτόκια των καταθέσεων σε συνάλλαγμα των
Ελλήνων της αλλοδαπής κυμάνθηκαν το 1968, που καθιερώθηκαν αυ
τές οι καταθέσεις, μεταξύ 5,5%-7,0%, ανάλογα με την προθεσμία των
καταθέσεων μέχρι το εύρος 7,0%-13,0% το 1981, ανάλογα με την προθε
σμία και το ύψος των καταθέσεων. Στην περίοδο αυτή, τα επιτόκια κα
ταθέσεων στη Δ. Γερμανία, από την οποία προέρχεται το σημαντικότε
ρο τμήμα του μεταναστευτικού συναλλάγματος, ήταν σχετικά χαμηλό
τερα (2,6% το 1968 και 11,3% το 1981)2 (Πίνακας 6.1).
Είναι επομένως φανερό, ότι, τα επιτόκια τόσο στην Ελλάδα όσο
και στη Δ. Γερμανία αυξήθηκαν σημαντικά μεταξύ 1968 και 1981. Τα
επιτόκια ήταν εξάλλου στην περίοδο 1970-1974 κατά μέσο όρο υψηλό
τερα στη Δ. Γερμανία, ενώ στην περίοδο 1975-1979 ήταν σε όλα τα έτη
σχετικά υψηλότερα στην Ελλάδα. Από την άλλη μεριά, οι καταθέσεις
αυξάνονται συνεχώς σε όλη την περίοδο, με ταχύτερο όμως ρυθμό στα
έτη 1970-1974 από ό,τι στην περίοδο 1975-1979, αν και σε απόλυτα με-

1. Βλέπε, π.χ., Paine, σ. 38. Η ερευνήτρια αναφέρεται κυρίως στις επιπτώσεις των
μεταναστευτικών εμβασμάτων, η άποψη όμως φαίνεται να ταιριάζει αναλογικά και στον
προσδιορισμό της σημασίας των παραγόντων που επηρεάζουν τα εμβάσματα.
2. Η σχέση των επιτοκίων των δύο χωρών σε σταθερές τιμές δεν αλλάζει ουσιαστι
κά και κατά συνέπεια η επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται ισχύει και προκειμένου
για τα πραγματικά επιτόκια.
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s

γέθη οι αυξήσεις ήταν πολύ υψηλότερες στη δεύτερη περίοδο.
Δεδομένου όμως ότι τα ελληνικά επιτόκια ήταν σχεδόν σταθερά
στη διάρκεια κάθε μιας από τις πιο πάνω περιόδους, δεν μπορεί να υπο
στηριχθεί ότι η μεταβολή των καταθέσεων επηρεάστηκε από την ανύ
παρκτη μεταβολή των επιτοκίων. Από την άλλη μεριά, η συσχέτιση των
καταθέσεων με τη διαφορά των επιτοκίων μεταξύ των δύο χωρών, που
ήταν σημαντικά υπέρ της Ελλάδος στην περίοδο 1975-1979, είναι ενδε
χόμενο να επηρέασε θετικά το ύψος των καταθέσεων στην περίοδο αυτή.
Αυτό όμως δεν μπορεί εύκολα να υποστηριχθεί για όλη την περίοδο, αν
ληφθεί υπόψη ότι το μέγεθος των καταθέσεων αυξανόταν στην περίοδο
1970-1974 ακόμα και στα έτη όπως το 1970,1973,1974 όπου η διαφορά
των επιτοκίων ήταν σαφώς υπέρ της Δ. Γερμανίας.
Το ευλογότερο λοιπόν συμπέρασμα που προκύπτει από αυτή την
αντιπαράθεση των σχετικών στοιχείων είναι ότι το ύψος των επιτοκίων
για συνάλλαγμα στην Ελλάδα, καθώς και η διαφορά τους με τη Δ. Γερ
μανία, στο εύρος που εξελίχθηκαν στην περίοδο 1968-1981, δεν φαίνε
ται να έχουν επηρεάσει, όπως άλλωστε συμβαίνει και με πολλές άλλες
χώρες1, την τοποθέτηση των χρημάτων των μεταναστών (και ναυτιλλομένων) στις ελληνικές τράπεζες, αλλά υπάρχουν άλλοι παράγοντες που
συνέβαλαν στις αυξητικές εξελίξεις των καταθέσεων.
Με γενικά αργότερο ρυθμό αύξησης κινήθηκαν οι καταθέσεις στο
στεγαστικό ταμιευτήριο, οι οποίες δεν επηρεάζονται βέβαια από το
ύψος των επιτοκίων, αλλά από τις παρεχόμενες φορολογικές διευκο
λύνσεις για αγορά ακινήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε όλη την πε
ρίοδο 1968-1981, η αναλογία των καταθέσεων του στεγαστικού ταμιευ
τηρίου προς τον όγκο των άλλων καταθέσεων συναλλάγματος, έβαινε
συνεχώς μειούμενη μέχρι το 1977, μετά από το οποίο σχεδόν σταθερο
ποιήθηκε στην αναλογία 18 προς 100. Η εξέλιξη αυτή είναι ενδεχόμενο
να εκφράζει τη σχετική απροθυμία ή τον κορεσμό των μεταναστών (και
ναυτιλλομένων) να επωφεληθούν από το ευεργέτημα του στεγαστικού
ταμιευτηρίου είτε γιατί δεν επιθυμούσαν όλοι να επενδύσουν τα χρήμα
τα τους σε αγορά νέων διαμερισμάτων, είτε γιατί όσοι το επιθυμούσαν
το είχαν βαθμιαία πραγματοποιήσει, είτε, τέλος, γιατί ορισμένοι σκό
πευαν να τα χρησιμοποιήσουν για επισκευή των δικών τους οικιών, ή

1. Βλέπε Swamy, σ. 2, και L'Aident des Immigrés, a. 196.
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να τα επενδύσουν σε άλλους τομείς.
Όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα, ο ρυθμός αύξησης της ροής των
μεταναστευτικών εμβασμάτων μειώθηκε στην περίοδο 1975-1979, σε
σύγκριση με τα προηγούμενα 15 χρόνια και το απόλυτο μέγεθος των συ
νολικών εμβασμάτων συνεχώς έπεφτε μετά το 1979. Δεδομένου ότι οι
οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα δεν είχαν χειροτερεύσει μέχρι το
1979, η συγκράτηση αυτή στο ρυθμό αύξησης των εμβασμάτων είναι εν
δεχόμενο να αντικατοπτρίζει τη χειροτέρευση της οικονομικής κατά
στασης και της αγοράς εργασίας των χωρών εισδοχής των μεταναστών.
Στη Δ. Γερμανία π.χ., ακριβώς το 1975 άρχισε να αυξάνεται η ανεργία,
στο επίπεδο 3,6% σε σύγκριση με το 1,6% το 1974 και 0,8% τα προηγού
μενα πέντε χρόνια, ενώ ο ρυθμός αύξησης του προϊόντος ήταν για πρώ
τη φορά μετά το 1967 αρνητικός (—1,7%).
6.2. Στατιστικές εκτιμήσεις
6.2.1. θεωρητική βάση
Σε αντίθεση με τη θεωρία για τη μόνιμη μετανάστευση, όπου η απο
στολή εμβασμάτων είναι συνακόλουθη ενέργεια και όχι οργανικά συν
δεδεμένη με τη μεταναστευτική λειτουργία, στη θεωρητική μας προσέγ
γιση για την πρόσκαιρη μετανάστευση, ενσωματώνεται, όπως αναφέ
ραμε, ως αναπόσπαστο τμήμα και η συμπεριφορά των μεταναστών
αναφορικά με την αποστολή εμβασμάτων. Η προσέγγιση αυτή ελέγχε
ται εμπειρικά με τη στατιστική ανάλυση των προσδιοριστικών παραγό
ντων των εμβασμάτων, ξεχωριστά για τα εμβάσματα προέλευσης Δ.
Γερμανίας (πρόσκαιρη μετανάστευση) και για τα εμβάσματα με προέ
λευση τις ΗΠΑ (μόνιμη μετανάστευση).
Σε συνέχεια με τη θεωρητική μας ανάλυση, και όπως έχουμε ανα
πτύξει σε έκταση σε άλλη συναφή εργασία1 για τα εμβάσματα, για τους
σκοπούς της οικονομετρικής ανάλυσης γίνεται η υπόθεση ότι ο αποτα
μιευτικός στόχος αποτελεί συνάρτηση του αναμενόμενου εισοδήματος
του μετανάστη Y a και του αναμενόμενου ελάχιστου κόστους διαβίω1. Glytsos, Nicholas P., "Remittances in Temporary Migration. A Theoretical Model
and its Testing with the Greek-German Experience", Weltwirtschaftliches Archiv, Band
124,1988, Heft 3.
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σης στη Δ. Γερμανία (CQ) Ορισμένοι άλλοι παράγοντες (Ζ) που δεν εί
ναι εύκολο να μετρηθούν παίζουν επίσης το ρόλο τους στη διαμόρφωση
και τις προσαρμογές του στόχου. Οι παράγοντες αυτοί εκφράζουν την
ειδική συμπεριφορά και στάση του μετανάστη, σύμφωνα με την προη
γούμενη μας ανάλυση, στην αποστολή εμβασμάτων. Έτσι έχουμε τη συ
νάρτηση:
S* = F ( Y ™ - C ; , Z )
me

ce

(6.1)

e

Υποθέτοντας ότι Y a = aY a , C 0 = ßY a , και συμπιέζοντας το Ζ
στο σταθερό όρο, η έκφραση (6.1) σε γραμμική μορφή γίνεται:
S*^1

+

(a-ß)Ya

(6.2)

όπου α,β < 1 και α > β, ενώ μια ανάλογη σχέση για τις τρέχουσες αποτα
μιεύσεις στο εξωτερικό, είναι:
Sa^2+(a-ß)Ya

(6.3)

Από τις (6.2) και (6.3) το "πλεόνασμα" αποταμιεύσεων δίνεται από
τη σχέση:
<$ β -δ^ = <μ 2 -μι) + ( α - β ) ( Υ . - Υ ί )

(6.4)

Μέχρι το σημείο αυτό η ανάλυση αναφέρεται στην πλευρά προ
σφοράς εμβασμάτων, στην πλευρά του μετανάστη.
Υπενθυμίζοντας την πιο πάνω ανάλυσηαναφορικά με τα όρια των
εμβασμάτων και ιδιαίτερα την έκφραση (S a— Sa ) > Rc > (Y hn—Y hf )> ° ^0°ζ
( Yhn—Y hf) εκφράζει την πλευρά της ζήτησης εμβασμάτων εκ μέρους του
τμήματος της οικογένειας που παραμένει στην πατρίδα. Επειδή δεν
υπάρχουν πρωτογενή στοιχεία για το Yhf, γίνεται η υπόθεση ότι το
εισόδημα της οικογένειας εκφράζεται από Yhf=γΥΐιη όπου γ < 1, οπότε:
(Yhn-YhfX = (l-Y)Yhn

(6.5)

Δεδομένων των πιο πάνω ανώτατων ορίων των εμβασμάτων από
την πλευρά της προσφοράς και των ελάχιστων ορίων από την πλευρά
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της ζήτησης, μπορεί να υποτεθεί ότι η τρέχουσα ροή των εμβασμάτων
προσδιορίζεται από την εξής γενική συνάρτηση:
*
R c t = a + b(S al —S al ) + c(Y h n l —Y h l t )
(6.6)
όπουb,c>0, b< 1 καιc> 1.
Αντικαθιστώντας από την (6.4) και (6.5 ), η (6.6) γίνεται:
Κ β ι » Ε + 5 | ( μ 2 - μ 1 ) + ( α - β ) ( Υ β 1 - Υ ί ι ) | + ο|(1- v)Yhntl

(6.7)

Για την εξαφάνιση του αναμενόμενου εισοδήματος Y at από την
(6.7) υιοθετούμε τη συνήθη υπόθεση συνεχούς προσαρμογής, δηλαδή:
Yat=kYat-i + (l

^Yat -

όπσυ0<λ<1

(6.8)

Εκφράζοντας την (6.7) με υστέρηση ενός έτους, παίρνουμε μία σχέ
ση για τη μεταβλητή Y a t , , την οποία εισάγοντας στην (6.8) δημιουρ
γούμε μια συνάρτηση για την Y a , που προσδιορίζεται μόνο από τρέ
χουσες και προηγούμενες τιμές των μεταβλητοί. Εισάγοντας τη συνάρ
τηση αυτή στην (6.7), καταλήγουμε στην πιο κάτω παλινδρόμηση για τα
μεταναστευτικά εμβάσματα:
Rct=a0+a1Yat+a2Yal

i + a 3 Y h t +a 4 Y h t _, + a 5 R c t _ 1

(6.9)

Οι συντελεστές α της παλινδρόμησης που θα εκτιμηθούν συνδέο
νται με τις αρχικές παραμέτρους του υποδείγματος βάσει των εξής
στοιχείων:
αο =(1 — λ) la + b(μ2 —μι)1><0
αϊ = λb ( α - β )
>0
a2 = _ ^ b ( a - ß )
<0
α3 = b ( α - β ) ο ( Ι - γ )
>0
(Χ4 = —λε (1 —γ)
><0 ανάλογα με το αν λ χ 0
as = λ
>0
Πέρα όμως από τις μεταβλητές αυτές που προσδιορίζονται από τη
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θεωρητική μας υπόθεση, που εξηγεί τη μικροοικονομική συμπεριφορά
του μετανάστη, υπάρχουν και οι πιο κάτω μακροοικονομικοί παράγο
ντες που επηρεάζουν την αγοραστική δύναμη των εμβασμάτων και οι
οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη στην οικονομετρική ανάλυση.
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα (± Ph), ο οποίος μπορεί
να αντιπροσωπεύει διαφορετικά πράγματα: πρώτο, τη μεταβολή της
ακρίβειας της ζωής στην Ελλάδα και αναμένεται να συσχετίζεται θετικά
με το μέρος των εμβασμάτων, αν μπορούσε να διαχωριστεί, που προο
ρίζεται για καταναλωτικούς σκοπούς (+), δεύτερο, μια μείωση στην
πρόσοδο των αποταμιεύσεων στην Ελλάδα, που επηρεάζει αρνητικά το
μέρος των εμβασμάτων που προορίζεται για αποταμιεύσεις (—), τρίτο,
τη χειροτέρευση του ψυχολογικού κλίματος που ενισχύει τις οικονομι
κές αβεβαιότητες και τους οικονομικούς κινδύνους των αποταμιεύσε
ων στην Ελλάδα, και τείνει να συγκρατεί την εισροή των εμβασμάτων
(-)·
Η τιμή του συναλλάγματος (± r) επηρεάζει την αγοραστική αξία
των εμβασμάτων κατά την είσοδο τους στη χώρα και έχει απροσδιόρι
στη εκ των προτέρων επίδραση στο μέγεθος των εμβασμάτων —θετική
στο τμήμα που προορίζεται για αποταμίευση και αρνητική στο τμήμα
που προορίζεται για κατανάλωση. Στην πρώτη περίπτωση, το μετανα
στευτικό συνάλλαγμα που προορίζεται για αποταμίευση στην Ελλάδα
είναι φυσικό να συσχετίζεται θετικά με την τιμή του συναλλάγματος,
γιατί η ανατίμηση του ξένου νομίσματος αυξάνει τον όγκο των αποτα
μιεύσεων σε εγχώριο νόμισμα και στη συνέχεια την απόδοση τους, αν
βέβαια το επιτόκιο δεν είναι χαμηλότερο από εκείνο στην αλλοδαπή.
Από την άλλη μεριά, η υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος απαιτεί μι
κρότερο ποσό εμβασμάτων για τη διατήρηση σταθερού του βιοτικού
επιπέδου της οικογένειας στην Ελλάδα.
Δεδομένου όμως ότι το μεταναστευτικό συνάλλαγμα, όπως κατα
γράφεται, δεν μπορεί να διακριθεί σε άμεσα καταναλωτικό και αποτα
μιευτικό, η θετική ή αρνητική του συσχέτιση με τη νομισματική ισοτιμία
θα εξαρτηθεί πό το σχετικό βάρος της μιας ή της άλλης κατηγορίας συ
ναλλάγματος στο συνολικό ποσό των εμβασμάτων.
Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρική ανάλυση, η συσχέτιση της τιμής
του συναλλάγματος με τα εμβάσματα είναι θετική, δηλαδή υποτίμηση
του εθνικού νομίσματος της χώρας προέλευσης του μετανάστη οδηγεί
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σε αύξηση των μεταναστευτικών εμβασμάτων1.
Τέλος το επιτόκιο καταθέσεων σε συνάλλαγμα στην Ελλάδα (+ρ)
αναμένεται να έχει θετική επίδραση στη ροή των εμβασμάτων.
Ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιείται το μέγεθος των ανά με
τανάστη εμβασμάτων2 ( R \ Τα στατιστικά στοιχεία καλύπτουν την πε
S M
ρίοδο 1960-1982.

6.2.2. Αποτελέσματα εξισώσεων εμβασμάτων

Οι εκτιμήσεις ικανοποιούν, γενικά, τις a priori υποθέσεις και
υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση, συνεπής προς τις υποθέσεις για
την πρόσκαιρη μετανάστευση, στα αποτελέσματα των συναρτήσεων με
ταξύ εμβασμάτων Δ. Γερμανίας και εμβασμάτων ΗΠΑ. (Πίνακας 6.2).
Ο αρνητικός και ταυτόχρονα στατιστικά σημαντικός σταθερός
όρος για τα εμβάσματα Δ. Γερμανίας δείχνει μια δυνατή και συστηματι
κή τάση ενός αυτόνομου περιορισμού των εμβασμάτων, αντικατοπτρί
ζοντας την προσπάθεια των μεταναστών να προστατεύσουν τις αποτα
μιεύσεις τους έναντι των "αναγκαίων διαρροών" που υπαγορεύονται
από την ανάγκη συντήρησης της οικογένειας στην πατρίδα. Από την άλ
λη μεριά, ο στατιστικά ασήμαντος σταθερός όρος για τα εμβάσματα
από τις ΗΠΑ, σε συνδυασμό και με την έλλειψη στατιστικής σημαντικό
τητας των περισσότερων συντελεστών, δείχνει τον τυχαίο και περισταστιακό χαρακτήρα των εμβασμάτων από τις ΗΠΑ.
Τα θετικά πρόσημα των μεταβλητών Yht και Yhi ι για τα εμβάσμα
τα Δ. Γερμανίας υποδεικνύουν, όταν ληφθούν μαζί, ότι οι απαιτούμε
νες από την οικογένεια του μετανάστη οικονομικές ενισχύσεις, συσχετί
ζονται με ένα διαχρονικό μέγεθος μέσου εισοδήματος. Το αποτέλεσμα
αυτό φαίνεται να στηρίζει την υπόθεση ότι τα εμβάσματα από τη Δ. Γερ-

1. Βλέπε, π.χ., L'Argent des Immigrés, σ. 194 και Paine, σ. 105.
2. Επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία για το σώμα των μεταναστών στις ΗΠΑ, χρησι
μοποιείται για τη χώρα αυτή το συσσωρευμένο άθροισμα των ετήσιων ροών των μετανα
στών, αρχίζοντας από το 1960 με το άθροισμα των ετών 1955-1960. Η έλλειψη επίσης
στοιχείων για τη μετανάστευση στις ΗΠΑ μετά το 1977 δημιούργησε την ανάγκη μιας λο
γικής εκτίμησης για τα έτη 1978-1982, βάσει της σχέσης μεταναστών Δ. Γερμανίας και
ΗΠΑ για ορισμένα πριν από το 1978 έτη.
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μανία προσδιορίζονται περισσότερο από τις ανάγκες της οικογένειας
στην Ελλάδα, ενώ οι αρνητικοί και μη σημαντικοί συντελεστές της με
ταβλητής στις συναρτήσεις εμβασμάτων ΗΠΑ, δείχνουν ότι οι ανάγκες
αυτές δεν παίζουν ρόλο. Η διαφοροποίηση αυτή φαίνεται να έχει βάση,
ενόψει του γεγονότος ότι η μετανάστευση στις ΗΠΑ, ως κατεξοχήν μό
νιμη, είναι κυρίως οικογενειακή. Ως αποτέλεσμα, τα εμβάσματα στέλ
νονται σε σχετικά πιο μακρινούς συγγενείς, των οποίων η διαβίωση δεν
στηρίζεται σε αυτά, σε αντίθεση με την περίπτωση της πρόσκαιρης μετα
νάστευσης της Δ. Γερμανίας από την οποία τα εμβάσματα πηγαίνουν
κατά κανόνα σε μέλη της άμεσης οικογένειας του μετανάστη, η διαβίω
ση των οποίων εξαρτάται από τα εμβάσματα αυτά.
Από την άλλη μεριά τα αντίθετα (θετικό - αρνητικό) πρόσημα των
Yat και Y a t-1 που είναι στατιστικώς σημαντικά, κυρίως για τη Δ. Γερ
μανία, σημαίνουν ότι τα εμβάσματα, από τη σκοπιά του μετανάστη της
Δ. Γερμανίας, αποφασίζονται ως ένα διαχρονικά προσαρμόσιμο μέγε
θος. Αυτό φαίνεται να στηρίζει την άποψη μας, όπως έχει αναλυθεί σε
προηγούμενο κεφάλαιο, ότι υπάρχει ένα θεωρητικό άνω όριο στη δυνα
τότητα του πρόσκαιρου μετανάστη να στέλνει εμβάσματα. Η χαλαρότε
ρη από την άλλη μεριά σχέση εμβασμάτων-εισοδήματος αλλοδαπής, για
τις ΗΠΑ, μπορεί ίσως να δικαιολογηθεί από το διαφορετικό ύψος και
τις διαφορετικές, σε ορισμένη έκταση, πηγές δημιουργίας του. Η μεγά
λη πλειοψηφία των μεταναστών της Δ. Γερμανίας είναι εργάτες περιο
ρισμένου εισοδήματος που επιθυμούν να το αποταμιεύουν παρά να το
αφήσουν να διαρρέει στην τρέχουσα κατανάλωση. Σε αντίθεση, το εισό
δημα των υπερπόντιων μεταναστών προέρχεται σημαντικά από ανε
ξάρτητη επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι αρκετά υψηλό, ώστε
να αφήνει ευρέα περιθώρια για εμβάσματα, καθιστώντας τα έτσι, σε με
γάλο βαθμό, ανεξάρτητα από το επίπεδο του εισοδήματος των μετανα
στών. Παρόμοια είναι η σημασία του θετικού και στατιστικά σημαντι
κού συντελεστή της χρονικής διαφοράς των εισοδημάτων της Δ. Γερμα
νίας. Ο θετικός άλλωστε συντελεστής του Rct - ι δείχνει επίσης τη
συνεχή προσαρμοστικότητα των ετήσιων εμβασμάτων.
Ο συντελεστής της μεταβλητής του πληθωρισμού στην Ελλάδα,
όταν είναι στατιστικά σημαντικός, είναι κατά κανόνα αρνητικός, στις
εξισώσεις της Δ. Γερμανίας. Σύμφωνα με την πιο πάνω a priori ερμηνεία
μας, η ψυχολογική ανασφάλεια για τις οικονομικές εξελίξεις στην
Ελλάδα, που δημιουργεί ο πληθωρισμός, φαίνεται να συγκρατεί τα εμ125

βάσματα προέλευσης Δ. Γερμανίας, πράγμα που δεν φαίνεται να συμ
βαίνει στην περίπτωση των ΗΠΑ.
Αρνητικός και σημαντικός είναι και ο συντελεστής της τιμής του
συναλλάγματος για τα εμβάσματα της Δ. Γερμανίας και αρνητικός αλλά
ασήμαντος για τα εμβάσματα των ΗΠΑ. Το αποτέλεσμα αυτό των επι
πτώσεων της τιμής του μάρκου είναι συνεπές με την υπόθεση ότι η ανερ
χόμενη τιμή του συναλλάγματος αυξάνει την αγοραστική δύναμη των
δραχμοποιημένων εμβασμάτων και περιορίζει τη ροή τους, χωρίς να
μειώνει το βιοτικό επίπεδο των αποδεκτών των εμβασμάτων.
Το επιτόκιο, τέλος, στην Ελλάδα, αν και έχει θετικό πρόσημο, δεν
είναι σε καμία περίπτωση στατιστικά σημαντικό για τη Δ. Γερμανία, αλ
λά είναι περιπτωσιακά σημαντικό για τις ΗΠΑ. Αυτό επιδέχεται την
ερμηνεία ότι, ενώ το επιτόκιο είναι ουδέτερο για τα εμβάσματα της Δ.
Γερμανίας, είναι ενδεχόμενο να ασκεί ορισμένη επίδραση στα εμβάσμα
τα των ΗΠΑ, επειδή πολλά από αυτά εισρέουν στην Ελλάδα για να
επενδυθούν και όχι για άμεση κατανάλωση.
Για να ελεγχθεί η πιθανή επίπτωση στην αποστολή εμβασμάτων
της περιοριστικής πολιτικής της Δ. Γερμανίας μετά το 1973, χρησιμο
ποιήθηκε μια ψευδομεταβλητή, όπως είχε γίνει και στις εξισώσεις των
μεταναστευτικών ροών. Σε αντίθεση όμως με την επίδραση που βρέθηκε
ότι υπήρχε στη μετανάστευση, τα μεταναστευτικά εμβάσματα δεν φαίνε
ται να έχουν επηρεαστεί από την πολιτική αυτή.
Τα αποτελέσματα ορισμένων άλλων ερευνητών, όσον αφορά τους
προσδιοριστικούς παράγοντες των εμβασμάτων, δεν είναι απόλυτα συ
γκρίσιμα, γιατί χρησιμοποιούν διαφορετικές εξειδικεύσεις των συναρ
τήσεων, καλύπτουν διαφορετικές χρονικές περιόδους και διαφορετι
κές γεωγραφικές περιοχές. Οι εκτιμήσεις τους, όμως, τουλάχιστον ως
προς το εισόδημα της αλλοδαπής, είναι ανάλογες με τις δικές μας εκτι
μήσεις (Πίνακας 6.3).

6.2.3. Συμπεράσματα οικονομετρικής ανάλυσης εμβασμάτων

Το πρώτο και σημαντικό γενικό συμπέρασμα από τις στατιστικές
εκτιμήσεις είναι ότι υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση στη συμπερι
φορά των υπερπόντιων μεταναστών και των πρόσκαιρων μεταναστών
της Δ. Ευρώπης, σχετικά με τα κίνητρα της αποστολής εμβασμάτων.
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Το σημαντικό αποτέλεσμα ότι τα ανά μετανάστη εμβάσματα από
τις ΗΠΑ δεν "εξηγούνται" ικανοποιητικά από τις σχετικές εξισώσεις,
σε αντίθεση με τα απόλυτα ικανοποιητικά αποτελέσματα των ίδιων εξι
σώσεων για τα εμβάσματα από τη Δ. Γερμανία, μαρτυρεί τον περιστα
σιακό χαρακτήρα των υπερπόντιων εμβασμάτων από τη μια μεριά και
τη συνεπή και συνεχή ανταπόκριση των ευρωπαϊκών εμβασμάτων σε
μια σειρά συστηματικών παραγόντων προσδιορισμού από την άλλη.
Τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται να στηρίζουν τη θεωρητική μας
υπόθεση για την πρόσκαιρη μετανάστευση, δείχνοντας ότι τα εμβάσμα
τα από τη Δ. Γερμανία αποτελούν σε μεγάλο βαθμό, "αναγκαστικές
διαρροές" από το συσσωρευμένο απόθεμα αποταμιεύσεων και όχι περι
στασιακή και αδέσμευτη αποστολή από το περίσσευμα του υπερπόντι
ου μετανάστη, πράγμα που επίσης συνάγεται από τη συμπεριφορά των
εξισώσεων για τις ΗΠΑ.
Οι εμπειρικές αυτές εκτιμήσεις για τη ροή των εμβασμάτων επιση
μαίνουν και την ειδοποιό διαφορά στη φύση της ευρωπαϊκής και της
υπερπόντιας μετανάστευσης, όπου ο πρόσκαιρος χαρακτήρας της πρώ
της αποβλέπει στην ανακούφιση του βιοτικού επιπέδου της οικογένειας
στην πατρίδα, ανάλογα με τις ανάγκες της, στη διάρκεια της απουσίας
του μετανάστη, ενώ ο μόνιμος χαρακτήρας της δεύτερης είναι συνώνυ
μος με την επιδίωξη της αύξησης της ευημερίας του μετανάστη στη χώ
ρα εισδοχής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

7.1. Εισαγωγή
Αν και στους κύριους σκοπούς αυτής της μελέτης δεν είναι η εμπε
ριστατωμένη εκτίμηση όλων των επιπτώσεων της μετανάστευσης στην
ελληνική οικονομία, θα γίνει μια προσπάθεια επιλεκτικής αξιολόγησης
των συνεπειών μόνο της εξόδου του πληθυσμού και όχι της παλιννό
στησης στον αγροτικό τομέα της οικονομίας.
Η επιλογή αυτή είναι σκόπιμη, για τους εξής λόγους: πρώτο, η μα
ζική έξοδος του πληθυσμού στην περίοδο 1960-1973 είναι εκείνη που
μπορεί να είχε σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία και όχι η παλιν
νόστηση που ήταν ομαλότερα κατανεμημένη στη διάρκεια του χρόνου
και της οποίας οι επιδράσεις είναι κυρίως εισοδηματικές και εξετάζο
νται στα επόμενα κεφάλαια. Δεύτερο, ένα πολύ σημαντικό μέρος των
μεταναστών, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της εξόδου, προέρχονταν
από τον αγροτικό τομέα και κατά συνέπεια οι άμεσες επιπτώσεις της με
τανάστευσης θα εμφανίζονταν σε αυτόν. Τρίτο, ο αγροτικός είναι ο μό
νος τομέας της οικονομίας στον οποίο το εργατικό δυναμικό μειώνεται
συνεχώς, με έντονο δε ρυθμό στην περίπτωση της μαζικής μετανάστευ
σης. Στους άλλους τομείς, όπως είναι γνωστό, παράλληλα με την εξωτε
ρική μετανάστευση πραγματοποιόταν και μετακίνηση πληθυσμού μέσα
στη χώρα, η οποία μαζί με την αναδιάρθρωση της απασχόλησης από τη
γεωργία προς τις μη γεωργικές δραστηριότητες αύξανε την προσφορά
εργασίας στις τελευταίες. Κατά συνέπεια, οι πιθανές επιπτώσεις από
την έξοδο του πληθυσμού πρέπει να αναζητηθούν κυρίως στη γεωργία.
Η μείωση της προσφοράς εργασίας αναμένεται να είναι φυσικά ιδιαίτε
ρα αισθητή σε περιοχές μεγάλης μετανάστευσης, η οποία είναι ενδεχό
μενο να έχει επηρεάσει τόσο την αγροτική παραγωγή όσο και τα αγροτι129

κά ημερομίσθια.
Για την αξιολόγηση της συνολικής συσσωρευμένης επίδρασης της
μετανάστευσης στην προσφορά αγροτικής εργασίας, ουσιαστικά στο
τέλος του κύκλου της μετανάστευσης και παλιννόστησης, της περιόδου
1960-1977, το τελευταίο έτος του κύκλου αυτού, το 1977, αποτελεί τη
βάση για την προς τα πίσω ενατένιση και ανίχνευση με σκοπό την αξιο
λόγηση και εκτίμηση των επιδράσεων αυτών.

7.2. Επιπτώσεις της μετανάστευσης στην προσφορά
αγροτικής εργασίας
Ορισμένες εκτιμήσεις των πλεονασμάτων και ελλειμμάτων αγρο
τικού εργατικού δυναμικού εκφρασμένου σε ημέρες εργασίας1 δεί
χνουν ένα μέσο ετήσιο πλεόνασμα χρόνου αγροτικής εργασίας για τη
χώρα ολόκληρη 8,6% το 1976, με ευρείες εποχικές και ετήσιες διακυ
μάνσεις μεταξύ νομών. Οι εκτιμήσεις όμως αυτές δεν μπορούν να οδη
γήσουν από μόνες τους σε αδιαμφισβήτητα συμπεράσματα αναφορικά
με τις επιπτώσεις της μετανάστευσης στην προσφορά αγροτικής εργα
σίας, γιατί η συσχέτιση μεταξύ του ύψους της μετανάστευσης και των
ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων εργασίας ποικίλλει σημαντικά ανάμεσα
στους νομούς. Υπάρχουν 13 νομοί με υψηλή μετανάστευση από τους
οποίους στην περίοδο 1960-1976 έφυγε συνολικά για το εξωτερικό το
16,3% του πληθυσμού τους, οι οποίοι είχαν ως ομάδα το 1976 ένα πολύ
υψηλό έλλειμμα αγροτικής εργασίας, εκτιμώμενο σε 25,2% (Πίνακας
7.1).
Από την άλλη όμως μεριά, υπάρχει άλλη ομάδα 16 νομών με ακόμη
μεγαλύτερη μετανάστευση από την προηγούμενη (19,5% του πληθυ
σμού της), η οποία είχε 25,6% πλεόνασμα αγροτικής εργασίας.
Στους υπόλοιπους τέλος νομούς με σχετικά χαμηλή μετανάστευση,
υπάρχουν πολύ υψηλά ελλείμματα, 52% σε μια ομάδα 5 νομών, καθώς
και μέτρια πλεονάσματα σε μια ομάδα 16 νομών.

1. Βλέπε Μελάς, Κ., και Δ. Ντελής, Τα Αγροτικά Ημερομίσθια και η Απασχόληση
στη Γεωργία, ΑΤΕ, Αθήνα 1951, Πίνακας 51, σελ. 226.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1
Ομάδες νομών με διαφορές στη μετανάστευση και στο ισοζύγιο
προσφοράς και ζήτησης αγροτικής εργασίας

Ομάδες
νομών

Αριθμός
νομών

ΟμάδαΙ

13 '

ΟμάδαΙΙ

Ποσοστό
Μετανάστευση 'Ελλειμμα (—) ή
συμμετοχής 1960-1976 ως πλεόνασμα (+)
στημετανά- ποσοστό (%)
ημερών εργασίας
στευσηστην του πληθυσμού ως ποσοστό των
περίοδο
1961
διαθέσιμων ημε1960-1976
ρών εργασίας
(Μέσος ετήσιος
όρος)1976

Συντελεστής απλής
συσχέτισης μεταξύ
μετανάστευσης και
ισοζυγίου εργασίας
(ελλείμματος ή
πλεονάσματος)

28,7

16,3

-25,2

-0,729

5

3,3

4,9

-51,9

-0,173

Ομάδα III

16

45,5

19,5

+ 25,6

-0,262

Ομάδα IV

16

22,5

7,7

+ 15,0

-0278

100,0

13,0

+ 92

-0,090

'

* Δεν περιλαμβάνει την Αττική.
Πηγή: Υπολογισμοί από Μ. Papadakis, Greece: Migration Statistics 1955-1977, Vol. I.
Absolute Numbers, KEPE, Athens, 1981.
Υπολογισμοί από Μελά και Ντελή, σ. 226.

Πέρα από την πρώτη αυτή εντύπωση από την απλή θεώρηση των
στατιστικών δεδομένων, που δίνουν μια απροσδιόριστη και ατελή ει
κόνα των επιπτώσεων της μετανάστευσης στην προσφορά αγροτικής
εργασίας, ο υπολογισμός του συντελεστή απλής συσχέτισης μεταξύ του
ποσοστού της συσσωρευμένης μετανάστευσης ως προς τον πληθυσμό
κατά νομό και του αντίστοιχου ελλείμματους ή πλεονάσματος ημερών
αγροτικής εργασίας είναι για το σύνολο των νομών μηδαμινός (Γ =
—0,09). Ο συντελεστής διαφοροποιείται όμως μεταξύ των τεσσάρων
πιο πάνω ομάδων νομών, αλλά μόνο για την πρώτη ομάδα —που αντι
προσωπεύει το 29% περίπου της συνολικής μετανάστευσης της χώρας
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στην περίοδο 1960-1976 — με τη συνδυασμένη εμπειρία υψηλής μετανά
στευσης και υψηλού ελλείμματος εργασίας ο συντελεστής είναι σχετικά
υψηλός (Γ = —0,73). Μόνο επομένως στην ομάδα αυτή νομών η υψηλή
έξοδος πληθυσμού στην περίοδο 1960-1976 είναι ενδεχόμενο να έχει
συμβάλει διαχρονικά στο έλλειμμα της αγροτικής εργασίας που βρέθηκε
ότι υπάρχει το 1976.
Επειδή όμως η έλλειψη ισοζυγίου (το έλλειμμα ή το πλεόνασμα)
της αγροτικής εργασίας είναι συνάρτηση όχι μόνο της προσφοράς αλλά
και της ζήτησης εργασίας, μια συνολική εικόνα των προσδιοριστικών
παραγόντων του ισοζυγίου αυτού μπορεί να ληφθεί, αν συνεκτιμηθούν
και οι επιπτώσεις από τη ζήτηση ταυτόχρονα με τις επιπτώσεις από την
προσφορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό υιοθετείται μια απλή συνάρτη
ση προσφοράς εργασίας, η οποία περιλαμβάνει ως ανεξάρτητη μετα
βλητή τη μετανάστευση, καθώς επίσης και μια απλή συνάρτηση ζήτησης
εργασίας, έτσι ώστε το ισοζύγιο αγροτικής εργασίας δίνεται από:
LB = ( L s - Ld) = fi (Ρ, M) -f2 (Yr, Kr)

(7.1)

όπου LB >< 0 = το πλεόνασμα ή έλλειμμα εργασίας σε ημέρες, L και L
= αντίστοιχα η προσφορά και ζήτηση εργασίας, fi (Ρ, Μ) = η συνάρτηση
προσφοράς αγροτικής εργασίας που προσδιορίζεται από τον πληθυ
σμό (Ρ) και τη μετανάστευση (Μ) και ϊι (Yr, ΚΓ) = συνάρτηση ζήτησης
αγροτικής εργασίας που προσδιορίζεται από το αγροτικό προϊόν (ΥΓ)
και το αγροτικό κεφάλαιο (ΚΓ ). Η f2 είναι περισσότερο συνάρτηση τε
χνολογικών αναγκών και όχι ζήτησης, γιατί οι αμοιβές εργασίας δεν
συμπεριλαμβάνονται ως ανεξάρτητη μεταβλητή.
Με βάση τη συνάρτηση αυτή έγινε στατιστική εκτίμηση μιας σειράς
παλινδρομήσεων με τη γενική μορφή:
LB=f(Yr,Kr.P.SM)

(7.2)

με αναμενόμενα πρόσημα όπως σημειώνονται πάνω από τις σχετικές
μεταβλητές. Το πρόσημο του ΚΓ είναι a priori απροσδιόριστο, γιατί
εξαρτάται από την έκταση που είναι συμπληρωματικό ή υποκατάστατο
για την απασχόληση, με πιθανότητα να κυριαρχεί η δεύτερη εκδοχή και
επομένως να έχει θετικό πρόσημο.
Τα στατιστικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τις στατιστι132

κές εκτιμήσεις αναφέρονται στους 50 νομούς (η Αττική εξαιρείται) και
έχουν το πιο κάτω περιεχόμενο:
ΥΓ = η ακαθάριστη αξία της γεωργικής παραγωγής, 1976,
ΚΓ = η υπάρχουσα συνολική ιπποδύναμη γεωργικών ελκυστήρων,1976,
Ρ =ο πληθυσμός κάθε νομού το 1976,
SM= η συσσωρευμένη μετανάστευση (ακαθάριστη) από κάθε νομό στην
περίοδο 1960-1976, και
LB = έλλειμμα ή πλεόνασμα ημερών εργασίας κατά νομό για το 1976
όπως έχει υπολογιστεί από Μελά και Ντελή1.
Σε μια εναλλακτική εκτίμηση το ΥΓ είναι η διαφορά ενός εκτιμημέ
νου γεωργικού εισοδήματος κατά νομό2, μεταξύ 1961 και 1971 και το ΚΓ
η διαφορά της συνολικής ιπποδύναμης γεωργικών ελκυστήρων μεταξύ
1971 και 1976, έτη για τα οποία υπάρχουν σχετικά δεδομένα.
Εκτός από την εκτίμηση με όλο το δείγμα των 50 νομών γίνονται
δύο πρόσθετες εκτιμήσεις με δύο αντίστοιχες υποομάδες νομών, πρώ
το, νομών με πλεονάσματα εργασίας και, δεύτερο, νομών με ελλείμματα
εργασίας.
Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων δεν είναι γενικά ικανοποιητικά
με βάση τα συνήθη στατιστικά κριτήρια. Οι εκτιμήσεις με όλο το δείγμα,
καθώς και οι εκτιμήσεις με τα δεδομένα των νομών που είχαν πλεονά
σματα εργασίας είναι τελείως απορριπτέες, ενώ οι εκτιμήσεις με το
δείγμα των νομών που είχαν ελλείμματα έχουν κάποια μικρή αξία. Ικα
νοποιητικότερα στην περίπτωση αυτή είναι τα αποτελέσματα μιας μορ
φής εξίσωσης που περιλαμβάνει ως ανεξάρτητες μεταβλητές το απόλυ
το μέγεθος του εργατικού δυναμικού στο πρώτο έτος της περιόδου της
μετανάστευσης 1961, το οποίο αποτελεί ένα δείκτη του μεγέθους του νο
μού και αναμένεται να έχει αρνητικό πρόσημο (LFéi), τη μεταβολή του
αγροτικού εισοδήματος μεταξύ 1961 και 1971, που αναμένεται να έχει
ir

θετικό πρόσημο (ΔΥΓ), τη μεταβολή του λόγου κεφαλαίου εργασίας (Δ—),
του οποίου το πρόσημο είναι εκ των προτέρων απροσδιόριστο, το πο-

1. Μελάς και Ντελής, σ. 226.
2. Βλέπε Βολουδάκης Ευάγγ., και Ευστ. Α. Πανουργίας, "Μια Εκτίμηση της Περι
φερειακής (κατά νομούς) κατανομής του Εθνικού Εισοδήματος 1961,1971". Περιέχεται
στο βιβλίο, Τράπεζα Ελλάδος (Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών), Η Ελληνική Οικονο
μία: Ερευνητικά Δοκίμια και Στατιστικές Σειρές, Αθήνα, 1980.
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σοστό της συσσωρευμένης μετανάστευσης της περιόδου 1960-1976 ως
ποσοστό του πληθυσμού 1961 (SM/P), το ποσοστό της συσσωρευμένης
εσωτερικής μετακίνησης 1960-1976 ως προς τον πληθυσμό του 1961
(SM/P)h. Και οι δύο αυτές μεταβλητές αναμένεται να έχουν θετικό πρό
σημο.
Οι εκτιμήσεις είναι γενικά συνεπείς προς τις a priori υποθέσεις, οι
συντελεστές όμως του LF61 και του (SM/P)h δεν είναι στατιστικά σημα
ντικές, ενώ η επεξηγηματική ικανότητα των συναρτήσεων είναι σχετικά
περιορισμένη (R2 = 0,295 —0,432) (Πίνακας 7.2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2
Συναρτήσεις ελλειμμάτων αγροτικής εργασίας
(13 νομοί που είχαν το 1976 ελλείμματα εργασίας)

Μορφές
συναρτήσεων

Σταθερός

Ανεξάρτητες μεταβλητές
R2
LFôi

ΔΥΓ

DW

A(K/L) (SM/P) (SM/P)h

Γοαμμική μοοΦή
LB

—46,586 -0,0002 0,893
(—1,269)*(-0,471) (2,503)

LB

—37,072 —0,0003 0,886
(-0,747Χ-0,537) (2,351)

Λογαριθμική μοοΦή
logLB
—1,011 —0,354 1,905 0,647
(—0.339Χ—0,621) (2,466) (2,197)

2,686
(2,281)

0,366 2,78

2,549 —0,642 0,295 2,71
(1,933) (-0,307)

0,280 0,432 2,26
(0,739)

Στις παρενθέσεις η τιμή του t.

7.3. Επιπτώσεις της μετανάστευσης στην αγροτική παραγωγή
Μετά την εκτίμηση της συμβολής της μετανάστευσης στη δημιουρ
γία των ελλειμμάτων αγροτικής εργασίας σε ορισμένους νομούς, είναι
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σκόπιμο να διερευνηθούν οι πιθανές επιπτώσεις των ελλειμμάτων αυ
τών και έμμεσα της μετανάστευσης στην αγροτική παραγωγή.
Σύμφωνα με την παραδοσιακή οικονομική θεωρία και ιδιαίτερα τη
θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης, η εκροή εργατικού δυναμικού από
τη γεωργία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αγροτική παραγωγή, αν
το οριακό προϊόν των ατόμων που αποχωρούν από τον τομέα αυτό εί
ναι θετικό. Έχει δε εκτιμηθεί ότι σε χώρες χαμηλού επιπέδου ανάπτυ
ξης με πλεονάζον εργατικό δυναμικό στη γεωργία, το οριακό προϊόν εί
ναι πολύ χαμηλό ή ακόμη και αρνητικό1.
Για την εκτίμηση του οριακού προϊόντος της εργασίας στην ελλη
νική γεωργία δοκιμάζεται η συνάρτηση παραγωγής CES, η οποία έχει τη
μορφή:
-μΛρ
ΥΓ=Α[δΚΓρ+(1-δ)ίΓρ]
(7.3)
όπου ΥΓ = προϊόν στη γεωργία, ΚΓ = ιπποδύναμη υφιστάμενων γεωργι
κών ελκυστήρων, Lr = ο αριθμός των απασχολουμένων στη γεωργία
και δ, ρ, και μ είναι παράμετροι προς εκτίμηση. Λόγω ανυπαρξίας διαστρωματικών κατά νομό δεδομένων χρησιμοποιείται ως κεφάλαιο στη
γεωργία μόνο η ισχύς των γεωργικών ελκυστήρων, αφήνοντας έξω άλ
λες μορφές κεφαλαιακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένου του ζωικού
κεφαλαίου.
Για τη διευκόλυνση των εκτιμήσεων εφαρμόζεται μια γραμμική
προσέγγιση της συνάρτησης CES που έχει τη μορφή2:
1ηΥΓ = βι + β21ηΚΓ + ß3lnLr + β4 [1ηΚΓ -lnL r ]

2

(7.4)

Οι αρχικές παράμετροι της συνάρτησης δίνονται από τις εξής σχέ
σεις:
Α=αντιλογάρ1θμοςβ1, ô = J j *

Ρ2 + Η3

μ = β 2 +β 3 ,

=^ffM

Q

Ρ2Ρ3

Το οριακό προϊόν της εργασίας βάσει της συνάρτησης αυτής δίνε
ται από τον τύπο:
1. Βλέπε Lewis, ό.π.
2. Kmenta, J., Elements of Econometrics, Macmillan Publishers, New York, 1971,
σσ. 462-466.
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MPLr = ϋΥτ/ $U = (l-à) (Yr/Lr)1/<J

(7.5)

όπου σ = η ελαστικότητα υποκατάστασης του κεφαλαίου στην εργασία
και είναι ίσο προς σ = —^—.
*
1+ρ
Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της συνάρτη
σης αναφέρονται στις παρατηρήσεις σε 50 νομούς της χώρας, ξεχωρι
στά για τα έτη 1971 και 1977, για τα οποία υπάρχουν σχετικά στοιχεία.
Οι εκτιμήσεις δίνουν:
1971 1ηΥΓ=-3,239 + 0,2581nKr+ 0,7531nLr + 0,018 [lnKr-lnLr]2(7.6)
(-6,366) (7,187)
(10,354)
(0,807)
R2=0,927, DW=1,05
1977 lnYr= -2,084 +0,3581nKr + 0,6261nLr-0,069 [lnKr-lnLr]2(7.7)
(-3,808) (3,759)
(5,061)
(-1,966)
R2 = Q893, DW = 1,38
(στις παρενθέσεις η τιμή του t)
Από τεχνική άποψη οι εκτιμήσεις είναι πολύ ικανοποιητικές και
για τα δύο έτη. Ο μη γραμμικός όρος της συνάρτησης είναι οριακά ση
μαντικός μόνο για το 1977, ενώ για το 1971 είναι στατιστικά ασήμα
ντος, πράγμα που εξομοιώνει τη συνάρτηση, κυρίως για το 1971, αλλά
και προσεγγιστικά για το 1977 με συνάρτηση της μορφής CobbDouglas1. Πράγματι, το άθροισμα των συντελεστών κεφαλαίου και ερ
γασίας είναι περίπου η μονάδα και στα δύο έτη, γεγονός που αποτελεί
βασικό χαρακτηριστικό της ομοιογένειας πρώτου βαθμού της συνάρτη
σης Cobb-Douglas.
Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν τη σκοπιμότητα της απευθείας
εκτίμησης μιας συνάρτησης της μορφής Cobb-Douglas με τα ίδια στατι
στικά δεδομένα, που έδωσε, αντίστοιχα για τα έτη 1971 και 1977, τις πιο
κάτω τιμές των παραμέτρων:

l.Kmenta,o.463.

136

1971 lnYr= 2,977 + 0,2371nKr + 0,8451nLr
(4,793) (5,604)
(9,641)
1977

lnYr = 4,684 +0,1891nKr + 0,8141nLr
(8,382) (4,503)
(10,015)

2

R =0,900
DW = 1,40

(7.8)

2

R =0,886 (7.9)
DW = 1,52

Οι εκτιμήσεις είναι ικανοποιητικές βάσει των συνήθων στατιστι
κών κριτηρίων και, όπως στην περίπτωση των CES συναρτήσεων, δί
νουν άθροισμα των συντελεστών των παλινδρομήσεων κεφαλαίου και
εργασίας ίσο με τη μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική γεωργία εμφα
νίζει "σταθερές αποδόσεις", όταν μεταβάλλεται η κλίμακα της παραγω
γής, όταν δηλαδή κεφάλαιο και εργασία αυξάνονται αναλογικά. Γίνε
ται επίσης φανερό ότι η συμβολή της αγροτικής εργασίας στην αύξηση
της γεωργικής παραγωγής είναι κατά πολύ σημαντικότερη από ό,τι εί
ναι η συμβολή του γεωργικού κεφαλαίου. Αυτό φαίνεται από τις ελαστικότητες της εργασίας που είναι 0,84 και 0,81 και από τις ελαστικότητες της ιπποδύναμης γεωργικών ελκυστήρων που είναι 0,24 και 0,19,
αντίστοιχα για τα δύο έτη.
Ο υπολογισμός του οριακού προϊόντος της εργασίας (MPLr) και
του κεφαλαίου (ΜΡΚΓ) βάσει της συνάρτησης Cobb-Douglas δίνεται
αντίστοιχα από τους τύπους:
™

flYr

iW
ϋΚτ

M P rK r = ^ = k·

Yr

Y
φ)
ΚΓ

όπου e και k είναι αντίστοιχα οι συντελεστές (ελαστικότητες) του κεφα
λαίου και της εργασίας. Το αριθμητικό μέγεθος του οριακού προϊόντος,
Υ
Yr
όπως υπολογίστηκε βάσει των μέσων τιμών ( —- ) και (—) με τους δύο
Lr
ΚΓ
αυτούς τύπους και το αντίστοιχο μέσο προϊόν παρουσιάζονται στον
Πίνακα 7.3.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3
Οριακό και μέσο προϊόν εργασίας και κεφαλαίου στην ελληνική
γεωργία, όπως υπολογίζονται από μια συνάρτηση τύπου
Cobb-Douglas με τα διαστρωματικά δεδομένα των
50 νομών της χώρας για τα έτη 1971 και 1977

Εργασία

Κεφάλαιο

Έτη

Οριακό προϊόν
ανάαπασχολούμενο άτομο

Μέσο προϊόν
Οριακό προϊόν
Μέσο προϊόν
ανάαπασχοανά ίππο κινητήανά ίππο κινητήλούμενο άτομο ριας δύναμης γεωρ- ριας δύναμης γεωρ
γικών ελκυστήρων γικών ελκυστήρων

1971

48038

56850

4666

19690

1977

58513

71884

1935

10238

Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι το οριακό προϊόν, τόσο της εργασίας,
όσο και του κεφαλαίου είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο μέσο προϊ
όν και για τα δύο έτη, αν και για την εργασία η διαφορά, ειδικότερα το
1971, δεν είναι μεγάλη. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική γεωργία λειτούρ
γησε στην περίοδο αυτή στο καθοδικό τμήμα των καμπυλών οριακού
και μέσου προϊόντος (Διάγραμμα 7.1). Διαχρονικά εξάλλου, το οριακό
(και το μέσο) προϊόν της εργασίας ήταν χαμηλότερο το 1971 από ό,τι το
1977, ενώ αντίστροφα, το οριακό και το μέσο προϊόν του κεφαλαίου
ήταν κατά πολύ υψηλότερα (περίπου διπλάσια) το 1971.
Οι εξελίξεις αυτές αποκαλύπτουν ότι η έξοδος πληθυσμού από τις
αγροτικές περιοχές, μειώνοντας την αναλογία εργασίας/εδάφους και
εργασίας/κεφαλαίου, οδήγησε στη διολίσθηση του οριακού προϊόντος
της εργασίας προς τα πάνω, κατά μήκος της καμπύλης του οριακού
προϊόντος. Αντίθετα, οι εξελίξεις αυτές αυξάνοντας την αναλογία κε
φαλαίου/εργασίας και κεφαλαίου/εδάφους, ώθησαν το οριακό προϊόν
του κεφαλαίου να διολισθήσει, στην περίοδο 1971-1977, προς τα κάτω,
κατά μήκος της καμπύλης του αντιστοίχου οριακού προϊόντος.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.1
Οριακό και μέσο μέγεθος προϊόντος εργασίας και μηχανικής ικα
νότητας στην ελληνική γεωργία το 1971 και το 1977
Αγροτικό f.
προϊόν

71884

1971
Αγροτικό
προϊόν

Απασχόληση

Α

/
/

/
/

\

/
/
/ /

/ /
/

^JL 1969°

\
\

! \l0238

!
\ ι

'

\4666i
·\

/

ι\

\

'

\
Ν.

' Χ1935

//
//
1/

!
' \
! _ • ; ΜΡΚ

\,—ι

1971
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\ΑΡΚ
•

1977 Ιπποδύναμη γεωργικών
ελκυστήρων

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων δείχνουν ότι
η έξοδος πληθυσμού από τη χώρα έτεινε να μειώσει τη γεωργική παρα
γωγή. Αλλά η ταχύτατη εκμηχάνιση της γεωργίας (μεταξύ 1971 και 1980,
η ιπποδύναμη γεωργικών ελκυστήρων ανά στρέμμα καλλιεργούμενης
έκτασης αυξήθηκε κατά 2,7 φορές και ανά απασχολούμενο άτομο κατά
3,5 φορές) καθώς και άλλες βελτιώσεις (περισσότερες αρδεύσεις, καλύ
τερες ποικιλίες σπόρων κτλ.), αντέστρεψαν την τάση αυτή και οδήγη
σαν σε σημαντική αύξηση της αγροτικής παραγωγικότητας και παρα
γωγής. Οι εξελίξεις αυτές είναι πολύ πιθανόν να έχουν επιταχυνθεί από
την έξοδο του πληθυσμού και τη χρηματοδότηση τους με τα εμβάσματα
των μεταναστών.

7.4. Επιπτώσεις της μετανάστευσης στα αγροτικά ημερομίσθια
Α priori, αναμένεται ότι η μετανάστευση θα τείνει να αυξήσει τα
αγροτικά ημερομίσθια και για το λόγο αυτό να εντείνει την υποκατά
σταση κεφαλαίου στην εργασία. Η έκταση που αυτό μπορεί να συμβεί
εξαρτάται, εκτός από το σχετικό μέγεθος της μετανάστευσης, από τη γε
νικότερη κατάσταση στην αγροτική αγορά εργασίας, όπως αυτή δια
μορφώνεται τόσο από παράγοντες της προσφοράς όσο και από παρά
γοντες της ζήτησης εργασίας. Για την εκτίμηση της σχετικής σημασίας
των παραγόντων αυτών στη διαμόρφωση των αγροτικών ημερομι
σθίων χρησιμοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις των νομών για το έτος 1976.
Ειδικότερα, τα αγροτικά ημερομίσθια (Wr) συναρτώνται με το άθροι
σμα των μεταναστευτικών ροών της περιόδου 1960-1976 σε απόλυτο
μέγεθος (SM), ή ώς ποσοστό του πληθυσμού (SM/P), με το οριακό προϊ
όν της εργασίας (MPLr), όπως υπολογίστηκε με την πιο πάνω CES συ
νάρτηση παραγωγής, με τα ελλείμματα ή πλεονάσματα σε ανθρωποημέρες (LB) που εκφράζουν την πίεση ή τη χαλάρωση στην αγορά εργασίας
και τέλος με το άθροισμα των εσωτερικών μετακινήσεων πληθυσμού
της περιόδου 1960-1976 ως ποσοστού του πληθυσμού (SM/P)hΗ εξίσωση που εκτιμάται υπό διάφορους συνδυασμούς μεταβλη
τών είναι η εξής:
W r =f(LB,MPL r ,SM,SMP,(?M) h )
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(7.10)

Για την εκτίμηση της εξίσωσης αυτής χρησιμοποιούνται τρεις
εναλλακτικές σειρές δεδομένων: (ι) όλων των 50 νομών, (ιι) των νομών
με πλεονάσματα εργασίας και (ιιι) των νομών με ελλείμματα εργασίας.
Τα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων δεν είναι γενικά ικανο
2
ποιητικά, γιατί δίνουν χαμηλά R , αντίθετα από τα αναμενόμενα πρό
σημα και μη στατιστικά σημαντικούς συντελεστές. Η καλύτερη εξίσωση
που θα μπορούσε να επιλεγεί, χωρίς όμως να είναι αρκετά ικανοποιη
τική, αναφέρεται στα δεδομένα των νομών που είχαν ελλείμματα εργα
σίας. Η εξίσωση αυτή έχει τα αναμενόμενα πρόσημα για την έξοδο του
πληθυσμού και για το οριακό προϊόν της εργασίας, με σημαντικό όμως
συντελεστή μόνο για το οριακό προϊόν της εργασίας. Η επεξηγηματική
όμως ικανότητα της συνάρτησης είναι, όπως δείχνει η τιμή του R2, πολύ
μικρή.
logWr= 1,515— 0,0661ogLB + 0,0771og(SM/P)h + 0,0181og(SM/P) + 0,2131ogMPLr (7.11)
(3,607)(—1,784)
(1,332)
(0,328)
(2,343)
R 2 = 0,349

DW = 1,78

Το πολύ που μπορεί να λεχθεί και αυτό με επιφυλάξεις, είναι ότι
υπάρχουν ορισμένες αμυδρές ενδείξεις ότι η μετανάστευση μπορεί να
έχει επηρεάσει ελάχιστα τα αγροτικά ημερομίσθια, τα οποία όμως φαί
νεται να συσχετίζονται στατιστικά με το οριακό προϊόν του αγροτικού
εργατικού δυναμικού, το οποίο βέβαια στην έκταση που επηρεάζεται
από τη μετανάστευση δημιουργεί πολυσυγγραμμικότητα των δύο μετα
βλητών και δεν επιτρέπει τη διαπίστωση της πραγματικής επίδρασης
της καθεμιάς από αυτές στα αγροτικά ημερομίσθια.
Αναφορικά με τη θετική συσχέτιση του οριακού προϊόντος της ερ
γασίας με τα αγροτικά ημερομίσθια, μια ματιά στα αρχικά δεδομένα κα
τά νομό δείχνει ότι το 1977 τα αγροτικά ημερομίσθια είναι 2,3 φορές
υψηλότερα για τη χώρα ως σύνολο από το οριακό προϊόν της εργασίας.
Μεταξύ όμως των νομών, υπάρχουν ευρείες διακυμάνσεις, όπως είναι
φυσικό. Σε σύγκριση όμως με το μέσο προϊόν εργασίας, τα αγροτικά
ημερομίσθια ισοδυναμούν με το 50% περίπου αυτού, με σημαντικές πά
λι διακυμάνσεις μεταξύ των νομών.
Η πολύ μεγάλη υπεροχή των αγροτικών ημερομισθίων, τα οποία
πρέπει να σημειωθεί, διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από τις δυνά-
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μεις της αγοράς, λόγω ελλείψεως οργανώσεων των αγροτικών εργατών,
σε σύγκριση με το οριακό προϊόν εργασίας, καθώς και η υστέρηση των
ημερομισθίων αυτών, σε σύγκριση με το μέσο προϊόν της γεωργίας,
μπορεί να εξηγηθεί από τη φύση της γεωργικής παραγωγής και ιδιαίτε
ρα από την εποχικότητα της, η οποία δημιουργεί ανάγκες αιχμής σε ερ
γασία για μεγάλους αριθμούς εργατών, σε τρόπο ώστε τα οριακά μεγέθη
υπό τη συνήθη οικονομική έννοια να μην έχουν σημασία, γιατί στην πε
ρίπτωση αυτή η αγορά λειτουργεί με δυνάμεις που έχουν πλησιέστερη
σχέση με τα μέσα παρά με τα οριακά μεγέθη.

7.5. Σύνοψη επιπτώσεων μετανάστευσης στον αγροτικό τομέα
Συνοψίζοντας τη διερεύνηση των επιπτώσεων της μετανάστευσης
στην αγροτική προσφορά εργασίας, την αγροτική παραγωγή και τα
αγροτικά ημερομίσθια, γίνεται εκτίμηση μιας μήτρας συντελεστών
απλής συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στις
πιο πάνω αναλύσεις. Σκοπός των εκτιμήσεων αυτών είναι η αποκόμιση
μιας συνολικής εικόνας των αλληλοσυσχετίσεων όλων των σχετικών
μεταβλητών που συζητήθηκαν ως τώρα, με σκοπό τη μέτρηση του βαθ
μού συσχέτισης τους, ιδιαίτερα μεταξύ αγροτικών ημερομισθίων και
οριακής παραγωγικότητας της εργασίας, μετανάστευσης και ελλειμμά
των εργασίας, λόγου κεφαλαίου/εργασίας και αγροτικών ημερομι
σθίων. Τα δεδομένα για το σύνολο του δείγματος και για καθεμία από
τις ομάδες νομών που χρησιμοποιήθηκαν πιο πάνω παρουσιάζονται
στον Πίνακα 7.4.
Όπως προκύπτει από τις συσχετίσεις αυτές, δεν υπάρχει πρακτικά
σύνδεσμος μεταξύ των μεταβλητών σε καμιά από τις ομάδες νομών αρ
κετά έντονος, ώστε να δικαιολογεί είτε άμεσες είτε έμμεσες επιπτώσεις
από τη μετανάστευση στα ελλείμματα της αγροτικής εργασίας, την
οριακή παραγωγικότητα της εργασίας ή τα αγροτικά ημερομίσθια. Η με
τανάστευση, ακόμη και στους νομούς που ήταν υψηλή, δεν φαίνεται να
δημιούργησε αναγκαστικά ελλείμματα αγροτικής εργασίας, ούτε ακόμη
η ύπαρξη τέτοιων ελλειμμάτων φαίνεται να οφείλεται αναγκαστικά ή
αποκλειστικά στη μετανάστευση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4
Συντελεστής απλής συσχέτισης μεταξύ διαφόρων μεταβλητών
που αναφέρονται στις επιπτώσεις της μετανάστευσης
στον αγροτικό τομέα της οικονομίας
Οριακό
προϊόν
εργασίας
(MPLr)

Αγροτικά
ημερομίσθια
(Wr)

Ποσοστό
μετανάστευσης 1960-77
επί πληθυσμού
1961 (SM/P)

Πλεονασμα(+)
ή έλλειμμα (—)
ημερών
εργασίας
(LB)

Λόγος
κεφαλαίου
εργασίας
Kr/Lr)

Όλοι οι νομοί
MPLr

w
r
SM/P
LB
Kr/Lr

1,000
0,102
-0,221
-0,177
0,342

1,000
-0,218
-0,095
0,006

1,000
0,010
0,318

1,000
-0,002

1,000

Πρώτη ομάδα (13 νομοί)
(υψηλή μετανάστευση - μεγάλο έλλειμμα εργασίας)
MPLr

wr

SM/P
LB
Kr/Lr

MPLr

w
r
SM/P
LB
Kr/Lr

MPLr
Wr
SM/P
LB
Kr/Lr

MPLr
Wr
SM/P
LB
Kr/Lr

1,000
-0,493
-0,026
0,419
0,465

1,000
0,381
-0,161
-0,043
-0,016

1,000
0,025
0,077
-0,350
0,357

1,000
0,199
0,160
0,159
0,724

1,000
0,188
-0,252
0,047

1,000
-0,515
0,686

1,000
-0,087

1,000

Λεύτερη ομάδα (5 νομοί)
- μεγάλο έλλειμμα εργασίας)

ι(χαμηλή μετανάστευση

1,000
0,139
-0,595
-0,702

1,000
0,227
0,242

1,000
0,975

1,000

Τρίτη ομάδα (16 νομοί)
(υψηλή μετανάστευση - μεγάλο πλεόνασμα εργασίας)
1,000
-0,351
-0,118
0,193

1,000
0,069
0,279

1,000
-0^50

1,000

Τέταρτη ομάδα (16 νομοί)
(χαμηλή μετανάστευση - μέτριο πλεόνασμα εργασίας)
1,000
-0,194
-0,179
-0,082

1,000
-0,421
0,136
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1,000
0,139

1,000

Παρά το γεγονός όμως ότι οι σχετικές εκτιμήσεις για τη χώρα ως
σύνολο ή και για ομάδες νομών δεν δείχνουν σημαντικές επιπτώσεις
της μετανάστευσης στον αγροτικό τομέα, δεν μπορεί να παραβλεφθεί
ότι τα δεδομένα των επιμέρους νομών παρέχουν ενδείξεις ότι οι επι
πτώσεις αυτές, έστω και αν ήταν σε εθνικό επίπεδο μικρές, ήταν ουσια
στικές σε πολλούς νομούς. Υπάρχουν πράγματι έντονες ενδείξεις ότι,
σε πολλούς νομούς, η έξοδος του εργατικού δυναμικού συνέβαλε ουσια
στικά στη μείωση της προσφοράς εργασίας και δημιούργησε προβλήμα
τα επάρκειας εργατικού δυναμικού στον αγροτικό τομέα.
Το γεγονός ότι το οριακό προϊόν εργασίας στον αγροτικό τομέα,
όπως υπολογίστηκε βάσει των διαστρωματικών στοιχείων των νομών,
ήταν θετικό κατά τη διάρκεια της μεγάλης εξόδου του πληθυσμού, δεί
χνει ότι είναι πολύ πιθανόν η μετανάστευση να επηρέασε αρνητικά την
αγροτική παραγωγή σε ορισμένους τουλάχιστον νομούς της χώρας,
που είναι κατεξοχήν γεωργικοί και είχαν υψηλή έξοδο πληθυσμού.
Πολύ λιγότερο πειστικές είναι οι εκτιμήσεις του επηρεασμού των
αγροτικών ημερομισθίων από τη μείωση της προσφοράς αγροτικής ερ
γασίας λόγω της μετανάστευσης. Παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται στα
τιστική συσχέτιση μεταξύ οριακού προϊόντος της εργασίας και αγροτι
κών ημερομισθίων, η σημαντική υπεροχή των τελευταίων έναντι του
οριακού προϊόντος δεν συνηγορεί για εξάρτηση τους από αυτό. Αν
υπάρχει κάποια εξάρτηση των αγροτικών ημερομισθίων από το προϊ
όν, αυτή είναι πιθανότερο να συνδυάζεται, λόγω της φύσεως της αγρο
τικής παραγωγής, με το μέσο παρά με το οριακό προϊόν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ

8.1. Φύση και διάχυση επιπτώσεων
Γενικά μπορούν να διακριθούν δύο ειδών επιπτώσεις στην οικονο
μία από την εισροή των μεταναστευτικών εμβασμάτων, οι άμεσες συ
ναλλαγματικές επιπτώσεις, που αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση
του ισοζυγίου πληρωμών και την εξωτερική χρηματοδότηση της οικο
νομίας και οι έμμεσες δραχμικές επιπτώσεις από τη ρευστοποίηση και
διάθεση του συναλλάγματος για επενδυτικούς ή καταναλωτικούς σκο
πούς.
Αφήνοντας κατά μέρος τις συναλλαγματικές επιπτώσεις1, των
οποίων η σημασία για το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας σκιαγραφήθη
κε πιο πάνω, η ανάλυση εστιάζεται στη μάλλον παραμελημένη πλευρά
των εισοδηματικών επιπτώσεων των εμβασμάτων, σε ορισμένα βασικά
μεγέθη της ελληνικής οικονομίας.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ2, τα μεταναστευτικά εμβάσμα
τα αύξησαν την εγχώρια ζήτηση στην Ελλάδα κατά 1/3 και αποτέλεσαν
σημαντική αιτία του πληθωρισμού, από τα πρώτα χρόνια της ΙΟετίας
του 1970. Η δαπάνη των μεταναστευτικών εμβασμάτων, πέρα από την
αύξηση του όγκου και τη μεταβολή στη σύνθεση της κατανάλωσης, είχε
και αναδιαρθρωτικές επιδράσεις στις επενδύσεις, δεδομένου ότι ένα
σημαντικό τμήμα της αγοραστικής αυτής δύναμης στράφηκε προς την

1. Για μια ενδιαφέρουσα ανάλυση των επιπτώσεων αυτών στη διάρθρωση του ισο
ζυγίου πληρωμών και κατ' επέκταση της ελληνικής οικονομίας βλέπε Maroulis, D.,
Economic Development and the Structure of the Balance of Payments, Studier Series, No
18, KEPE, Athens, 1986.
2. OECD, Economic Survey, Greece, 1978, σσ. 33-36.
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αγορά κατοικιών, με συνέπεια την αύξηση των τιμών τους και της σχε
τικής απόδοσης της οικοδομικής δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα, πέ
ρα από το μεταναστευτικό συνάλλαγμα που διατέθηκε άμεσα για την
αγορά κατοικιών, προσελκύστηκαν και πρόσθετα εγχώρια κεφάλαια
προς την οικοδομή, τα οποία διαφορετικά θα μπορούσε να είχαν χρησι
μοποιηθεί σε παραγωγικότερες δραστηριότητες με μεγαλύτερα πολλα
πλασιαστικά αποτελέσματα και εντονότερη συμβολή στην οικονομική
ανάπτυξη της χώρας. Είναι όμως σκόπιμο να παρατηρηθεί ότι, δεδομέ
νων των μακροχρόνιων διαρθρωτικών αδυναμιών της ελληνικής οικο
νομίας, των οικονομικών κρίσεων της ΙΟετίας 1970-1980 και της πιο
πρόσφατης στασιμότητας της, ένα τέτοιο ενδεχόμενο χρησιμοποίησης
των πόρων θα ήταν απόμακρο.
Θετικό όμως από την άλλη άποψη ήταν το γεγονός ότι μεγάλο τμή
μα των μεταναστευτικών εμβασμάτων, άσχετα με τον τρόπο που χρησι
μοποιήθηκε, διατέθηκε στην περιφέρεια, όπου συνέβαλε στην άνοδο του
βιοτικού της επιπέδου και στη μείωση της απόστασης από το βιοτικό
επίπεδο των μεγάλων πόλεων και των περισσότερο ανεπτυγμένων
περιοχών.
Σχετικές εμπειρικές αναλύσεις και εκτιμήσεις έχουν δείξει ότι η
διάθεση των εμβασμάτων δημιουργεί γενικά μιαν αστάθεια στην κυκλο
φορία του χρήματος1 και τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, ο οποίος με τη
σειρά του επηρεάζει ανοδικά τις ονομαστικές αμοιβές εργασίας. Ο πλη
θωρισμός, ειδικότερα, υποδαυλίζεται από την αδυναμία της εγχώριας
παραγωγής να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση, που δημιουργείται
από τα εμβάσματα, αγαθών υψηλής εισοδηματικής ελαστικότητας, που
είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εισαγόμενα, γεγονός το οποίο επίσης συνε
πάγεται αύξηση των εισαγωγών2. Έχει πράγματι βρεθεί για ορισμένες
χώρες, όπως η Τουρκία, ότι υπάρχει στενή συσχέτιση μεταξύ της αύξη
σης των εισαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών και των μεταναστευτικών
εμβασμάτων, χωρίς όμως να μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπάρχει μια
γενικότερη συναρτησιακή σχέση μεταξύ ροών μεταναστών και ροών
3
εμπορίου .

1. OECD, Migratory Chain, OECD, Paris, 1978.
2. Ecevit, Z., and K. Zachariah, "International Labor Migration", Finance and
Development, Vol. 15, No. 4, December, 1978, σ. 37.
3. OECD, Migratory Chain, p. 16.
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Κατά μία άποψη , η ροπή προς εισαγωγές από εμβάσματα είναι χα
μηλή, γιατί τα εμβάσματα αυτά αποτελούν εισοδήματα πτωχών οικογε
νειών που δαπανώνται για αγαθά βασικής διαβίωσης εγχωρίως παρα
2
γόμενα ή για ακίνητα. Κατά άλλη όμως άποψη , η ροπή προς εισαγωγές
από εμβάσματα είναι υψηλή, γιατί τα εμβάσματα δαπανώνται για διαρ
κή καταναλωτικά αγαθά που είναι κυρίως εισαγόμενα.
Σχετική έρευνα για την Πορτογαλία έδειξε ότι το 38% των εμβα
σμάτων δαπανήθηκαν για αγορά γης και οικιών, 32% σε καταναλωτικά
αγαθά (άμεσης κατανάλωσης και διαρκή), 24% στην εκπαίδευση των
παιδιών. Ανάλογα συμπεράσματα έχουν προκύψει και για την Ιταλία
και την Τουρκία3.
Όσον αφορά την επίπτωση στην απασχόληση, υποστηρίζεται4 ότι
είναι συνήθως οριακή, γιατί τα εμβάσματα δαπανώνται σε εισαγωγές
και κατοικίες. Δεν πρέπει όμως να διαφεύγει το γεγονός ότι, σε χώρες
όπως η Ελλάδα, ο τομέας των κατασκευών, εκτός του ότι απασχολεί ένα
υψηλό ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού, έχει ευρύτατες
διαχεόμενες επιπτώσεις στη ζήτηση ενδιάμεσων βιομηχανικών αγαθών
και υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, η διάθεση των εμβασμάτων σε κατοικίες.καθεαυτή δεν μπορεί παρά να είχε αυξητικές επιδράσεις στη συνο
λική απασχόληση της χώρας.
Η αύξηση του πληθωρισμού αλλάζει τους όρους εμπορίου και
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εισαγωγών, ενώ και οι δύο αυτοί πα
ράγοντες θα τείνουν να προκαλέσουν υποτίμηση του εγχώριου νομί
σματος (δραχμής). Η αλυσίδα των επιδράσεων μπορεί να συνεχιστεί με
αύξηση των εξαγωγών. Επίσης, η πιθανή αύξηση των αμοιβών εργα
σίας, που αναφέρθηκε πιο πάνω, μέσω της υποκατάστασης κεφαλαίου
μπορεί να αυξήσει τις εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών.
Οι αλυσιδωτές αυτές πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις από την αρ
χική δαπάνη του συναλλάγματος απεικονίζονται, χωρίς όμως να εξα
ντλούν όλη την έκταση των επιπτώσεων, στο Διάγραμμα 8.1.
Η τεκμηριωμένη εμπειρική ανάλυση, όλων των άμεσων και έμμε-

1. Kindleberger.
2. Paine.
3. MacMülen, Malcolm J. "The Economic Effects of International Migration",
Journal of Common Market Studies, Vol. XX, No 3, March 1982, σ. 263. ·
4. Ό.χ.,σ.263.
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σων επιπτώσεων, όπως διαγράφονται στο σχήμα αυτό, δεν είναι εφικτή,
είτε γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα αριθμητικά δεδομένα, είτε γιατί
η στατιστική απομόνωση, αλλά ακόμη και η ποιοτική αξιολόγηση, των
διασυνδέσεων των μακροοικονομικών μεγεθών με συνδετικό κρίκο τα
εμβάσματα δεν είναι δυνατή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για έμμεσες δεύ
τερου ή μεγαλύτερου βαθμού επιδράσεις.
Για τους λόγους αυτούς, επιλέγονται για παραπέρα επεξεργασία
οι επιπτώσεις των εμβασμάτων σε τρεις βασικούς και σημαντικούς μα
κροοικονομικούς τομείς: την κατανάλωση, τις εισαγωγές και την εγχώ
ρια παραγωγή.

8.2. Επιπτώσεις των μεταναστευτικών
εμβασμάτων στην κατανάλωση
Όπως είναι φυσικό, μέρος από τα εισοδήματα που δημιουργούν τα
μεταναστευτικά εμβάσματα μπορεί να αποταμιευθεί και μέρος να δα
πανηθεί, είτε για την αγορά καταναλωτικών αγαθών, είτε για την αγορά
κεφαλαιουχικών αγαθών. Επειδή όμως δεν υπάρχουν σχετικά δεδομέ
να των μεγεθών αυτών, η ανάλυση θα προχωρήσει με βάση την υπόθεση
ότι το σύνολο των μεταναστευτικών εμβασμάτων διατίθεται για την
αγορά καταναλωτικών αγαθών, έχοντας κατά νου ότι διαπράττεται ένα
σφάλμα υπερεκτίμησης των επιπτώσεων των εμβασμάτων στην οικονο
μία μέσω της κατανάλωσης. Το σφάλμα δεν είναι ίσως σημαντικό, αν
ληφθεί υπόψη, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ότι η κατανάλωση μπορεί
να ενισχυθεί και με άλλες μορφές μεταναστευτικού συναλλάγματος
(π.χ. από τις περιοδικές επισκέψεις των μεταναστών), το οποίο δεν πε
ριλαμβάνεται στα σχετικά δεδομένα, ή εισρέει με τη μορφή αγαθών κατά
τις επισκέψεις αυτές.
Η σημασία επομένως των επιπτώσεων των εμβασμάτων μέσω των
καταναλωτικών δαπανών δεν θα είναι στην πραγματικότητα τόσο υπερεκτιμημένη, όσο εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνεται. Η ανάλυση εί
ναι όμως ελλιπής κατά το ότι δεν μπορεί να συλλάβει και να αναλύσει
τη φύση και την έκταση των άμεσων πολλαπλασιαστικών αποτελεσμά
των από τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται από εμβάσματα.
Στο σημείο αυτό όμως, είναι σκόπιμο να επισημανθεί μια γενικότε
ρη αντίληψη που διατυπώνεται πολύ συχνά, ακόμα και σε αναλυτικές
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εργασίες, ότι τα εμβάσματα που δεν διατίθενται σε άμεσες παραγωγικές
επενδύσεις δεν συμβάλλουν στην οικονομία. Η προσέγγιση αυτή είναι
πολύ περιοριστική, γιατί αγνοεί τις έμμεσες και διαχεόμενες επιπτώ
σεις των εμβασμάτων μέσω της ζήτησης καταναλωτικών αγαθών, οι
οποίες, όπως σημειώθηκε πιο πάνω, μπορεί να είναι σημαντικές.
Μετά από αυτές τις εισαγωγικές παρατηρήσεις, η αξιολόγηση των
επιπτώσεων των εμβασμάτων μέσω των καταναλωτικών δαπανών έχει
ως πυρήνα της μικροοικονομικής ανάλυσης τους άμεσους αποδέκτες
τους, που είναι τα μέλη της οικογένειας του μετανάστη που παραμένουν
στην Ελλάδα. Η διάθεση του εισοδήματος των ατόμων αυτών στην αγορά
αυξάνει το ύψος του βιοτικού τους επιπέδου και μεταβάλλει το πρότυπο
της κατανάλωσης τους, δεδομένου ότι τα εμβάσματα τους ανυψώνουν σε
υψηλότερο εισοδηματικό κλιμάκιο με διαφορετικές καταναλωτικές συνή
θειες.
Αναλυτικά, η εκτίμηση της μεταβολής του προτύπου κατανάλωσης
από τα αυξημένα εισοδήματα μπορεί να διερευνηθεί με τη σύγκριση του
προτύπου κατανάλωσης μιας μεταναστευτικής οικογένειας πριν από
την εισροή των μεταναστευτικών εμβασμάτων, όπου οι οικογενειακές
δαπάνες ανταποκρίνονταν στο καταναλωτικό πρότυπο που αντιστοι
χούσε στην εισοδηματική κλίμακα της οικογένειας, και το πρότυπο της
κατανάλωσης μετά τη μετάταξη της μεταναστευτικής οικογένειας στο
ανώτερο κλιμάκιο εισοδήματος που πραγματοποιήθηκε από τη ροή των
μεταναστευτικών εμβασμάτων.
Για τον προσδιορισμό του εισοδηματικού επιπέδου της μετανα
στευτικής οικογένειας πριν από την εισροή των μεταναστευτικών εμβα
σμάτων, λαμβάνεται υπόψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μετανα
στών μετά το 1960 προς τη Δυτική Ευρώπη ήταν αγρότες και εργάτες.
Είναι συνεπώς λογικό να υποτεθεί ότι το μέσο βιοτικό επίπεδο μιας οι
κογένειας μεταναστών είναι πιθανόν να βρισκόταν ανάμεσα σε δύο
όρια, τα οποία προσδιορίζονται ως εξής: κάθε μέλος της οικογένειας,
εργαζόμενο ή μη, είχε μια μέση κατανάλωση που στη χειρότερη περί
πτωση ήταν ίση με το χαμηλότερο κλιμάκιο δαπανών, που δίνεται από
την Έρευνα των Οικογενειακών Προϋπολογισμών και στην καλύτερη
περίπτωση ήταν ίση με το κατώτατο όριο αμοιβών των Γενικών Συλλο
γικών Συμβάσεων Εργασίας, πολλαπλασιασμένο με τον αριθμό των ερ
γαζόμενων μελών της οικογένειας και διαιρεμένο με το σύνολο των με
λών της. Προσδιορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο ένα εύρος ενός κλιμακί150

ου καταναλωτικών δαπανών ή ένα μέσο επίπεδο καταναλωτικών δαπα
νών της μεταναστευτικής οικογένειας πριν από την εισροή των μετανα
στευτικών εμβασμάτων. Μεγαλύτερη δυσκολία εμφανίζει ο προσδιορι
σμός των μεταναστευτικών εμβασμάτων ανά άτομο μεταναστευτικής
οικογένειας, γιατί είναι άγνωστος ο αριθμός των οικογενειών που μέ
νουν στην Ελλάδα και έχουν μέλη στο εξωτερικό, τα οποία στέλνουν εμ
βάσματα για τη συντήρηση τους.
Μια προσεγγιστική εκτίμηση ομολογουμένως αδρή, του αριθμού
των μεταναστευτικών οικογενειών προκύπτει, αν υποτεθεί ότι σε κάθε
μετανάστη που βρίσκεται στο εξωτερικό αντιστοιχεί μια οικογένεια1
στην Ελλάδα, έτσι ώστε τα ανά μετανάστη εμβάσματα αποτελούν ταυ
τόχρονα και την ανά οικογένεια μετανάστη εισροή εισοδήματος στην
Ελλάδα. Επειδή όμως δεδομένα του συνόλου των μεταναστών που δια
βιούν στο εξωτερικό, από εκείνους που έχουν μεταναστεύσει μετά το
1960, υπάρχουν μόνο για τις ευρωπαϊκές χώρες, λαμβάνεται το σωρευ
τικό άθροισμα των εκροών μεταναστών από την Ελλάδα, χρησιμοποι
ώντας για το 1960, το άθροισμα των μεταναστών της περιόδου 19551960. Από το 1968 όμως και μετά, όπου υπάρχουν στοιχεία παλιννό
στησης, λαμβάνεται το σωρευτικό άθροισμα των καθαρών ροών των
μεταναστών (μετανάστευση μείον παλιννόστηση)2.
Η εκτίμηση αυτή αγνοεί βέβαια εκείνους από τους πριν από το
1955 μετανάστες που ενδεχομένως εξακολουθούν να στέλνουν εμβά
σματα. Ο αριθμός όμως αυτός θα πρέπει να είναι σχετικά μικρός, ιδιαί
τερα για τα πιο πρόσφατα χρόνια της περιόδου που διερευνάται, γιατί
πολλοί από τους παλιούς αυτούς μετανάστες, είτε θα έχουν μαζί όλη
την οικογένεια τους, είτε θα έχουν πια χαλαρούς δεσμούς με την πατρί
δα και επομένως πολύ περιορισμένη ή καθόλου αποστολή εμβασμάτων.
Αλλά και στην περίπτωση αυτή, τυχόν παράλειψη των εμβασμάτων

1. Επειδή σε πολλές περιπτώσεις περισσότερα από ένα μέλη οικογένειας έχουν με
ταναστεύσει, γίνεται μια υπερεκτίμηση του αριθμού των μεταναστευτικών οικογενειών
στην Ελλάδα. Από την άλλη όμως μεριά για οικογένειες που έχουν μεταναστεύσει ολό
κληρες δεν υπάρχει αντίστοιχος πυρήνας στην Ελλάδα, πράγμα που οδηγεί σε υποεκτί
μηση των μεταναστευτικών οικογενειών. Κατά συνέπεια, υπάρχει αυτόματα στην υπό
θεση αυτή, ορισμένου βαθμού εξισορρόπηση των θετικών και αρνητικών εκτιμήσεων.
2.0 αριθμός του συνόλου των μεταναστών και κατ' ακολουθία των μεταναστευτι
κών οικογενειών στην Ελλάδα είναι αντίστοιχα για τα έτη 1964,1974 και 1981,540.000,
1.020.000 και 990.000.
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ορισμένων από τους παλαιότερους μετανάστες εξουδετερώνεται σε κά
ποιο βαθμό από τα "αποδιδόμενα" εμβάσματα σε νεότερης περιόδου με
τανάστες, οι οποίοι όμως στην πραγματικότητα για διάφορους λόγους
δεν τροφοδοτούν την οικογένεια τους με πρόσθετα εισοδήματα.
Η προσέγγιση αυτή δίνει την αξία των εμβασμάτων ανά άτομο με
ταναστευτικής οικογένειας, υποθέτοντας ότι το μέγεθος των μετανα
στευτικών οικογενειών είναι ίσο με το μέσο μέγεθος όλων των οικογε
νειών της Ελλάδας. Η ανάλυση θα γίνει για τα έτη 1964,1974 και 1981,
για τα οποία υπάρχουν αντίστοιχες Έρευνες Οικογενειακών Προϋπο
λογισμών που δίνουν τη σύνθεση των καταναλωτικών δαπανών κατά
κλιμάκια συνολικών δαπανών.
Η μηνιαία συνολική δαπάνη κατανάλωσης, ανά άτομο, για τα τρία
αυτά έτη1, βάσει του μεγέθους της οικογένειας κατά κλιμάκιο μηνιαίων
δαπανών δίνεται στον Πίνακα 8.1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1
Μηνιαίες αγορές ανά άτομο κατά κλιμάκια συνολικών αγορών
1964,1974,1981
(δραχμές τρέχουσας αγοραστικής αξίας)
Κλιμάκια συνολικών αγορών ανά άτομο
Έτη
1

2

3

4

5

6

1964

67

142

205

262

338

421

1974

373

691

901

1321

1732

2330

1981 3698

7

8

529

700

3083 4308

9

10

952

1309

11
2348

6023 10677

6470 8249 10176 12472 15823 21945 32718

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών, 1964,1974,1981.
1. Για το 1964 χρησιμοποιήθηκαν οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί των ημιαστι
κών και αγροτικών περιοχών, γιατί οι αντίστοιχοι των αστικών δίνοντας εισοδηματικά
κλιμάκια και όχι κλιμάκια δαπανών, όπως των ετών 1974 και 1981, δεν μπορούν να συν
δυασθούν. Η έλλειψη όμως αυτή δεν αποτελεί ουσιαστική αδυναμία, δεδομένου ότι τα
πρώτα χρόνια της μετανάστευσης της ΙΟετίας του 1960 η έξοδος προερχόταν κυρίως από
τις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, ενώ αργότερα αυξήθηκε η συμμετοχή των αστι
κών περιοχών.
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Ο υπολογισμός του άνω ορίου του πριν από τη μετανάστευση κα
ταναλωτικού κλιμακίου, βάσει του κατώτατου ορίου αμοιβών των
ανειδίκευτων εργατών των Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων, απαιτεί
τη γνώση των οικονομικά ενεργών μελών της οικογένειας καθώς και
των άνεργων μελών. Τα στοιχεία των οικονομικά ενεργών μελών δίνο
νται άμεσα από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι επί
σης δίνουν και τους άνεργους αρχηγούς οικογενειών. Επειδή από κάθε
οικογένεια, είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν περισσότερα άνεργα μέλη, η
ανά άτομο κατανάλωση ίσως υπερεκτιμάται, γιατί υπερεκτιμάται ο
αριθμός των εργαζόμενων μελών της οικογένειας1.
Η μεθόδευση αυτή δίνει την παρακάτω μέση μηνιαία ανά οικογέ
νεια και ανά άτομο καταναλωτική δαπάνη:

μηνιαία δαπάνη ανά οικογένεια (δρχ.)
μηνιαία δαπάνη ανά άτομο (δρχ.)

1964

1974

1981

2.746
687

4.219
1.905

13.117
3.987

Οι πιο πάνω υπολογισμοί δίνουν, σύμφωνα με τις υποθέσεις μας,
για κάθε ένα από τα τρία έτη αναφοράς, το κλιμάκιο των καταναλωτι
κών δαπανών ενός ατόμου που ανήκει σε οικογένεια μεταναστών, κα
θώς και την αντίστοιχη δαπάνη του κλιμακίου.
Με βάση τα μεγέθη αυτά και τον υπολογισμό των μηνιαίων εμβα
σμάτων ανά άτομο μεταναστευτικής οικογένειας, 205, 465 και 1.533
δρχ. τρέχουσας αγοραστικής δύναμης, αντίστοιχα για τα έτη 1964,1974
και 19812, εκτιμάται το κλιμάκιο καταναλωτικών δαπανών ανά άτομο
μεταναστευτικής οικογένειας μετά την εισροή των μεταναστευτικών
εμβασμάτων. Τα κλιμάκια καταναλωτικής δαπάνης και το μέσο μέγε
θος της πριν και μετά την εισροή των μεταναστευτικών εμβασμάτων δί
νονται στον Πίνακα 8.2.

1. Οι υπολογισμοί αυτοί δίνουν ποσοστά ανεργίας αρχηγών νοικοκυριών επί του
συνόλου των οικονομικά ενεργών 3,6% (=
, για ημιαστικά και αγροτικά για το
6684
1964),20,5% ( = ^ | , για το 1974) και 22,9% ( = ^ f > Υ ι α τ ο 1 9 8 1 ) ·
2. Επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία μετανάστευσης μετά το 1977, ο αριθμός των με
ταναστευτικών οικογενειών του 1981 υπολογίζεται βάσει της αναλογίας μεταξύ μετανα
στευτικών οικογενειών όλων των χωρών και της Δ. Γερμανίας του 1977.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.2
Κλιμάκια και μέσοι όροι μηνιαίων καταναλωτικών δαπανών
ανά άτομο μεταναστευτικής οικογένειας πριν και μετά
από την εισροή των μεταναστευτικών εμβασμάτων
(δραχμές τρέχουσας αξίας)

Έτη

Πριν από την
εισροή μετανα
στευτικών
εμβασμάτων
Κλιμάκιο

Μετά από την
εισροή μετανα
στευτικών
εμβασμάτων

Μέσος όρος
κλιμακίου

Κλιμάκιο

Μέσος όρος
κλιμακίου

1964

67-687

377

272- 892

582

1974

373-1905

1139

838- 2370

1604

1981

3698-3987

3842

5230-5519

5375

Πηγές. ΕΣΥΕ, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 1964,1974,1981.
ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος (διάφορα τεύχη).
Τράπεζα Ελλάδος, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο (διάφορα τεύχη).
Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Σχηματικά, μέσα στην κλίμακα των καταναλωτικών δαπανών των
οικογενειακών προϋπολογισμών, τα μεταναστευτικά εμβάσματα ανε
βάζουν σημαντικά το καταναλωτικό επίπεδο των ατόμων που ανήκουν
σε μεταναστευτικές οικογένειες, όπως δείχνει ο Πίνακας 8.3. Όπως
προκύπτει, η αύξηση της συνολικής κατανάλωσης ανά άτομο μετανα
στευτικής οικογένειας, που προέρχεται από τα μεταναστευτικά εμβά
σματα, είναι 54%, 41% και 40% αντίστοιχα για τα έτη 1964, 1974 και
1981.
Από τη σύνθεση των καταναλωτικών δαπανών των οικογενειακών
προϋπολογισμών κατά κατηγορία αγαθών, που αντιστοιχεί στη μέση
συνολική κατανάλωση του Πίνακα 8.3 πριν και μετά την εισροή των με
ταναστευτικών εμβασμάτων (αφού γίνει σχετική παρεμβολή), υπολογί
ζεται, για τα έτη 1964,1974 και 1981, η μεταβολή στο καταναλωτικό
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.3
Μέσες μηνιαίες αγορές ανά άτομο μεταναστευτικής οικογένειας πριν
και μετά από την εισροή των μεταναστευτικών εμβασμάτων

Κλιμάκια
συνολικής
αξίας αγορών

1

Κλιμάκια
οικογενειακών 67
προϋπολογισμών

2

3

4

5

142 205 262

6

7

8

9

10

11

338 421 529 700 952 1309 2348
377

1964
Κλιμάκιο
από εισροή
μεταναστευτικών
εμβασμάτων

582

Κλιμάκια
οικογενειακών 373 691 901 1321 1732 2330 3083 4308 6023 10677 προϋπολογισμών
1139
1974
Κλιμάκιο
από εισροή
μεταναστευτικών
εμβασμάτων

1604

Κλιμάκια
οικογενειακών 3698 6470 82491017612472158232194532718 προϋπολογισμών 3842
1981
Κλιμάκιο
από εισροή
μεταναστευτικών
εμβασμάτων

5375

Πηγές. ΕΣΥΕ, Έρευνα Οικογενειακού Προϋπολογισμού 1964,1974,1981.
ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος (διάφορα τεύχη).
Τράπεζα Ελλάδος, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο (διάφορα τεύχη).
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πρότυπο ανά άτομο μεταναστευτικής οικογένειας και κατ' ακολουθία η
μεταβολή των δαπανών κατά κατηγορία αγαθού, που είναι αποτέλεσμα
των μεταναστευτικών εμβασμάτων (Πίνακας 8.4) και Διάγραμμα 8.2).
Όπως προκύπτει από τα σχετικά δεδομένα, οι σημαντικότερες αυξή
σεις των δαπανών (διπλασιασμός ως τριπλασιασμός) για τα τρία έτη
ήταν στην κατηγορία "Εκπαίδευση - μόρφωση - αναψυχή" και στις "με
ταφορές και επικοινωνίες", ενώ υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις
στις μεταβολές των δαπανών για τα άλλα έτη. Παρατηρείται π.χ. το
1964 και 1974 όχι όμως το 1981, σημαντική αύξηση της δαπάνης για
διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ενώ για το 1974 στην κατηγορία ένδυσηςυπόδησης ή για το 1964 και 1981, όχι όμως για το 1974, στα διάφορα
αγαθά και υπηρεσίες.
Η επίπτωση των μεταναστευτικών εμβασμάτων στη συνολική κα
τανάλωση της οικονομίας προκύπτει από την αναγωγή της κατά άτομο
δαπάνης σε συνολικά μεγέθη, βάσει του αριθμού των μελών ανά οικογέ
νεια και του υπολογισθέντος αριθμού των μεταναστευτικών οικογενει
ών για τα τρία έτη αναφοράς (Πίνακας 8.5).
Ανάγοντας τη μέση μηνιαία δαπάνη ανά οικογένεια των οικογενει
ακών προϋπολογισμών σε ετήσια συνολική δαπάνη όλης της οικονο
μίας, υπολογίζεται η συμμετοχή των μεταναστευτικών εμβασμάτων στη
συνολική αυτή δαπάνη κατά κατηγορία αγαθού (Πίνακας 8.6). Σύμφω
να με τα δεδομένα αυτά, τα μεταναστευτικά εμβάσματα συμμετείχαν
στη συνολική καταναλωτική δαπάνη κατά 5,3%, 6,4%, και 3,5% αντί
στοιχα για τα έτη 1964,1974 και 1981. Σημαντική διαφοροποίηση εμφα
νίζεται, όπως είναι φυσικό, μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών δαπα
νών, με σχετικά μεγαλύτερη συμμετοχή το 1964, στα είδη διατροφής, έν
δυσης και υπόδησης και υγεία και ατομικός ευπρεπισμός, το 1974 στα
οινοπνευματώδη ποτά και καπνός, στα είδη ένδυσης και υπόδησης και
στην εκπαίδευση και αναψυχή, ενώ το 1981 η έμφαση δίνεται στα είδη
διατροφής και τα οινοπνευματώδη ποτά και καπνός.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.4
Μηνιαία καταναλωτική δαπάνη κατά είδος αγαθού ανά άτομο
μεταναστευτικών οικογενειών πριν και μετά από την εισροή
των μεταναστευτικών εμβασμάτων
(σε δρχ.)
1964

1974

1981

Είδος δαπάνης
Πριν

Είδη
διατροφής

Μετά Πριν

Μετά

Πριν

% αύξηση καταναλωτικής
δαπάνης λόγω μεταναστευΜετά
τικών εμβασμάτων
1964
1974 1981

169

254

570

728

1943

2614

50,2

27,7

34,5

Οινοπνευματώ
δη ποτά-καπνός

20

27

83

107

152

219

35,0

28,9

44,1

Είδη ένδυσηςυπόδησης

55

87

80

152

232

421

58,2

90,0

81,5

Στέγαση-ύδρευση- καύσιμα φωτισμός

55

73

168

223

758

922

32,7

32,7

'21,6

Διαρκή αγαθά
οικιακής χρήσης

20

38

65

106

249

343

90,0

63,1

37,8

Υγεία-ατομικός
ευπρεπισμός

20

32

47

70

210

308

60,0

48,9

46,7

Εκπαίδευση-μόρφωση-αναψυχή

10

20

35

75

37

112

100,0

Μεταφορέςεπικοινωνίες

15

28

58

95

142

248

86,7

63,8

74,6

Διάφορα αγαθά
και υπηρεσίες

13

23

33

48

119

188

76,9

45,4

58,0

Σύνολο δαπανών 377

582

1139

1604

3842

5375

54,4

40,8

39,9

114,3 202,7

Πηγές: ΕΣΥΕ, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 1964,1974,1981.
ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος (διάφορα τεύχη).
Τράπεζα Ελλάδος, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο (διάφορα τεύχη).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.5
Συνολική ετήσια καταναλωτική δαπάνη στην οικονομία
από μεταναστευτικά εμβάσματα (εκατ. δραχμές)

Μηνιαία καταναλωτική δαπάνη Συνολική ετήσια δαπάνη στην
ανά άτομο μεταναστευτικής
οικονομία από μεταναστευτιοικογένειας από μεταναστευ- κά εμβάσματα41 (εκατ. δρχ.)
τικά εμβάσματα (σε δραχμές)

Είδος δαπάνης

Είδη διατροφής
Οινοπνευματώδη ποτά - καπνός

1964

1974

1981

1964

1974

1981

85

158

671

2199

6600

26204

7

24

67

181

1002

2617

Είδη ένδυσης - υπόδησης

32

72

189

828

3007

7381

Στέγαση - ύδρευση-καύσιμα-φοατισμός

18

55

164

466

2297

6405

Διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης

18

41

94

466

1713

3671

Υγεία και ατομικός ευπρεπισμός

12

23

98

310

961

3827

Εκπαίδευση - μόρφωση - αναψυχή

10

40

75

2928

13

37

106

259
336

1671

Μεταφορές -επικοινωνίες

1545

4139

Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες

10

15

69

259

627

2695

205

465

1533

5304

19423

59867

Σύνολο δαπανών

* Έγινε ελαφρά προσαρμογή, ώστε το άθροισμα των μερικών μεγεθών να αποτελεί το σύνολο των
εμβασμάτων.
Πηγή: Πίνακας 8.4.

8.3. Επιπτώσεις των μεταναστευτικών
εμβασμάτων στις εισαγωγές
Από τη σύνθεση της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης μετά τη
διάθεση των εμβασμάτων στην αγορά,-που δίνεται στον Πίνακα 8.5 για
τα έτη 1964, 1974 και 1981, και με τη βοήθεια του Πίνακα ΕισροώνΕκροών1 της Ελληνικής Οικονομίας του 1970 και μιας μήτρας συσχέτι1. Μυλιονάς, Ν., Αναλυτικοί Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής
μίας, Έτος 1970, ΚΕΠΕ, Αθήνα, 1980.
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Οικονο-

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.6
Αναλογία (%) συνολικής καταναλωτικής δαπάνης α π ό
μεταναστευτικά εμβάσματα στο σύνολο της καταναλωτικής
δαπάνης κατά κατηγορία αγαθών
(εκατ. δρχ.)
Συνολική ετήσια δαπάνη Συνολική ετήσια δαπάνη Ποσοστό (%) συνολικής
Κατηγορία αγαθών

όπως προκύπτει από

στην οικονομία από

δαπάνης από εμβάσμα-

τους οικογενειακούς

μεταναστευτικά

τα επί συνολικής κατα-

προυπολογισμούς

εμβάσματα

ναλωτικής δαπάνης

19641
1. Είδη διατροφής

1974

1981

34.528 108.0«

572.286

1964 1974

1981

2.199 6.600 26.204

1964

1974

1981

6,4

6,1

4,6

2. Οινοπνευματώδη ποτά
- καπνός

4.038

14.129

47.285

13.109 38.035
15.048 38.918

181

1.002

2.617

4,5

7,1

53

222.143

828 3.007

7.381

6,3

7,9

3,3

195.854

466 2.297

6.405

3,1

5,9

3,3

9.228 27.028

164.307

466

1.713

3.671

5,0

6,3

2,2

4.431

14.413

108.176

310

961

3.827

7,0

6,7

33

4.851 20.531

97.518

259 1.671

2.928

5,4

8,1

3,0

6.206 32.579

192.621

336 1.545

4.139

5,4

4,7

2,1

259

2.695

3,3

6,7

3,1

5.304 19.423 59.867

5,3

6,4

33

3. Είδη ένδυσης υπόδησης
4. Στέγαση -ύδρευσηκαύσιμα-φωτισμός

5. Διαρκή αγαθά οικιακής
χρήσης
6. Υγεία και ατομικός
ευπρεπισμός
7. Εκπαίδευση - μόρφωση
-αναψυχή
8. Μεταφορές επικοινωνίες
9. Διάφορα αγαθά και
υπηρεσίες
Σύνολο

7.839

9.335

88.317

99.278 303.016 1.688.507

627

1. Επειδή τα στοιχεία δίνονται χωριστά για τις αστικές και χωριστά για τις ημιαστικές και αγροτικές
περιοχές, έγινε στάθμιση με βάση τον πληθυσμό αντίστοιχα των δύο κατηγοριών περιοχών, λαμβά
νοντας υπόψη και το διαφορετικό μέγεθος της οικογένειας στις δύο περιπτώσεις.
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1

σης κατηγοριών καταναλωτικών αγαθών και οικονομικών κλάδων πα
ραγωγής τους, επίσης για το 1970, γίνεται εκτίμηση της δαπάνης των με
ταναστευτικών εμβασμάτων για εισαγωγές κατά κατηγορία καταναλω
2
τικών αγαθών και κατά παραγωγικό κλάδο . Ο Πίνακας Εισροών Εκροών δίνει για το 1970 την ποσοστιαία συμμετοχή των εισαγωγών
για προϊόντα ιδιωτικής κατανάλωσης κατά παραγωγικό κλάδο. Με τη
βοήθεια δε της μήτρας μετατροπής των μεγεθών κατά κλάδο σε μεγέθη
κατά κατηγορία καταναλωτικών δαπανών (9 κατηγορίες), υπολογίζε
ται η ποσοστιαία συμμετοχή των εισαγωγών κατά κατηγορία κατανα
λωτικών αγαθών και βάσει των δεδομένων της συνολικής δαπάνης από
εμβάσματα του Πίνακα 8.2, υπολογίζεται το ύψος της δαπάνης για άμε
σες και έμμεσες εισαγωγές κατά κατηγορία αγαθού, για τις οποίες δια
τίθενται μεταναστευτικά εμβάσματα (Πίνακας 8.7).
Αν ληφθούν υπόψη οι πιθανές υπερεκτιμήσεις ή υποεκτιμήσεις της
δαπάνης για εισαγωγές και η άποψη οτι η οριακή ροπή προς εισαγωγές
των μεταναστευτικών εμβασμάτων είναι σχετικά υψηλότερη από ό,τι
των εγχώριων εισοδημάτων, τα δεδομένα του Πίνακα 8.7 δείχνουν ότι,
ενώ για το 1974 το 7% περίπου των μεταναστευτικών εμβασμάτων δια
τίθεται για εισαγωγές, το αντίστοιχο ποσοστό για το 1964 είναι ίσως
χαμηλότερο από 7%, ενώ για το 1981 πρέπει να είναι υψηλότερο από
7%, γιατί η εγχώρια παραγωγή είναι πιθανόν να έχει υψηλότερο ποσο
στό εισαγωγών από ό,τι το 1974. Αυτό δικαιολογείται από τη μεγαλύτε
ρη εισαγωγή τελικών καταναλωτικών αγαθών, αλλά επίσης και από την
πιθανότητα αυξημένης ροπής για εισαγωγές των μεταναστευτικών εμ
βασμάτων λόγω του σχετικά υψηλότερου βιοτικού επιπέδου του 1981.
Από τα δεδομένα των Πινάκων 8.4 και 8.7 μπορούν ακόμη να υπο
λογιστούν οι ανά άτομο μεταναστευτικής οικογένειας εισαγωγές πριν
και μετά από την εισροή των μεταναστευτικών εμβασμάτων κατά κατη
γορία αγαθών. Εκτιμάται κατ' αυτό τον τρόπο, εκτός από τις διαχεόμε1. Βαρθολομαίος, Ι., Διαχλαδιχές Επιδράσεις των Δημοσίων Δαπανών, Σειρά
Επιστημονικών Μελετών, αριθ. 11, ΚΕΠΕ, Αθήνα, 1984.
2. Σημειώνεται ότι η χρησιμοποίηση του Πίνακα Εισροών- Εκροών και της μήτρας
συσχέτισης κλάδων παραγωγής και κατηγοριών καταναλωτικής δαπάνης του 1970, και για
τα τρία έτη της διερεύνησης δημιουργεί συστηματικά σφάλματα τουλάχιστον για τις εκτι
μήσεις των ετών 1964 και 1981, που απέχουν σημαντικά από το 1970. Είναι επομένως
πολύ πιθανόν ότι για μεν το 1964 γίνεται από αυτή την άποψη μια υπερεκτίμηση της διά
θεσης μεταναστευτικών εμβασμάτων για εισαγωγές, για δε το 1981 μια υποεκτίμηση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.7
Δαπάνη μεταναστευτικών εμβασμάτων για την εισαγωγή αγαθών
και υπηρεσιών κατά κατηγορία αγαθών

Κατηγορία αγαθών

Ποσοστό (%) εισαγωγών στη συνολι-

1. Είδη διατροφής
2. Οινοπνευματώδη ποτά - καπνός
3. Είδη ένδυσης - υπόδησης

8,8
2,5
3,0

Δαπάνη εμβασμάτων για
εισαγωγές (εκατ. δρχ.)
1964

1974

1981

193,5

580,8

2305,9

4,5

25,1

65,4

24,8

902

221,4

8,6

42,5

118,5

4. Στέγαση - ύδρευση- καύσιμα φωτισμός

1,85

5. Διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης

15,9

74,1

272,4

583,7

6. Υγεία και ατομικός ευπρεπισμός

12,6

39,1

121,1

8,9
6,0
1,6

23,1

148,7

4822
260,6

20,2

92,7

248,3

4,1

10,0

43,1

392,0

1383,5

4329,1

7. Εκπαίδευση - μόρφωση - αναψυχή
8. Μεταφορές και επικοινωνίες
9. Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες
Σύνολο

7,15

Πηγές: Υπολογισμοί από στοιχεία Μυλωνά και από στοιχεία Βαρθολομαίου.
ΕΣΥΕ, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο.
ΕΣ ΥΕ, Στατιστική Επετηρίς.
ΕΣΥΕ, Οικογενειακοί Προϋπολογισμοί.

νες μακροοικονομικές επιπτώσεις των μεταναστευτικών εμβασμάτων
στις εισαγωγές και η μικροοικονομική συμπεριφορά σε ατομικό επίπε
δο των αποδεκτών των μεταναστευτικών εμβασμάτων, όσον αφορά τη
διάθεση αυτών σε εγχωρίως παραγόμενα και εισαγόμενα προϊόντα.
(Πίνακας 8.8 και Διάγραμμα 8.3).
Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι τα άτομα αυτά αύξησαν τις εισαγωγές
τους (άμεσα και έμμεσα) κατά 60% περίπου το 1964 και κατά 40% περί
που το 1974 και το 1981, ως αποτέλεσμα της αύξησης των ατομικών τους
εισοδημάτων από μεταναστευτικά εμβάσματα. Εντονότερες ήταν οι αυξή
σεις των εισαγωγών οινοπνευματωδών ποτών και καπνού, διαρκών κα
ταναλωτικών αγαθών, στα δύο πρώτα έτη, εκπαίδευσης, μόρφωσης, και
162

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.8
Μηνιαίες εισαγωγές ανά άτομο μεταναστευτικής οικογένειας
πριν και μετά την εισροή των εμβασμάτων
Απόλυτο μέγεθος εισαγωγών (δρχ.)
Κατηγορία
εισαγωγών

1964
Πριν

1974

1981

Μετά Πριν Μετά

Πριν

Ποσοστιαία % αύξηση
εισαγωγών από
μεταναστευτικά
εμβάσματα

Μετά
1974

1981

50,3

27,7

34,5

1. Είδη διατροφής 14,9
2. Οινοπνευματώ
δη ποτά-καπνός 0,5
3. Είδη ένδυσηςυπόδησης
1,6
4. Στέγαση-ύδρευσηκαύσιμα-φωτισμόςΙ,Ο
5. Διαρκή αγαθά
οικιακής χρήσης 3,2
6. Υγεία-ατομικός
ευπρεπισμός
2,5
7. Εκπαίδευση-μόρφωση-αναψυχή 0,9
8. Μεταφορέςεπικοινωνίες
0,9
9. Διάφορα αγαθά
και υπηρεσίες
0,2

22,4

50,2

64,1

0,7

2,1

2,7

3,8

5,5

40,0

28,6

44,7

2,6

2,4

4,6

7,0

12,6

623

91,7

80,0

1,4

3,1

4,1

14,0

17,1

40,0

322

22,1

6,0

10,3

16,9

39,6

54,4

873

64,1

37,6

4,0

5,9

8,8

26,5

38,8

60,0

49,2

46,4

ι,8

3,1

6,7

3,3

10,0

100,0

1,7

3,5

5,7

8,5

14,9

88,9

62,8

75,3

0,4

0,5

0,8

1,9

3,0

100,0

60,0

57,9

Σύνολο δαπάνης

41,0

81,1

114,4

275,6 386,4

59,5

41,1

40,2

25,7

171,0 230

1964

116,1 203,0

Πηγή: Πίνακας 8.4,8.7.

αναψυχής και μεταφορών και επικοινωνιών, ενώ για τις περισσότερες
από τις άλλες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών η αύξηση των εισαγω
γών λόγω μεταναστευτικών εμβασμάτων ήταν σχετικά χαμηλότερη.
Όσον τέλος αφορά τη συμμετοχή των μεταναστευτικών εμβασμά
των στο σύνολο των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, για το 1964 εί
ναι 1,6%, για το 1974, ελαφρά χαμηλότερο από 1% και για το 19810,7%.
Κατά συνέπεια, παρά το γεγονός ότι σε ατομικό επίπεδο τα μετα163
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ναστευτικά εμβάσματα αυξάνουν σημαντικά τις εισαγωγές, ιδιαίτερα
ορισμένων κατηγοριών αγαθών, η διάχυση των επιπτώσεων αυτών σε
όλη την οικονομία εξασθενίζει σε μεγάλο βαθμό τις μακροοικονομικές
επιδράσεις των μεταναστευτικών εμβασμάτων στο σύνολο των εισαγω
γών της χώρας και κατ' ακολουθία τις αρνητικές επιπτώσεις στο εμπο
ρικό ισοζύγιο της χώρας.
8.4. Επιπτώσεις των μεταναστευτικών εμβασμάτων
στην παραγωγή, τις τιμές και τις αμοιβές εργασίας
Η συμβολή της ζήτησης από τα εισοδήματα που προέρχονται από με
ταναστευτικά εμβάσματα στην εγχώρια παραγωγή εκτιμάται με τη μήτρα
μετατρεψιμότητας των κατά είδος καταναλωτικών αγαθών σε κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας, που αναφέρθηκε πιο πάνω. Η καταναλωτι
κή δαπάνη των εμβασμάτων κατά κατηγορία εγχωρίως παραγόμενων τε
λικών αγαθών μετατρέπεται κατ' αυτό τον τρόπο σε δαπάνη κατά κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας για τα τρία έτη αναφοράς (Πίνακας 8.9).
Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 8.9, το μεγαλύτερο μέρος των με
ταναστευτικών εμβασμάτων στρέφεται προς την παραγωγή κλάδων
που έχουν συνολικά σχετικά μικρές εισροές εισαγόμενων αγαθών. Επτά
περίπου κλάδοι παραγωγής τροφοδοτούν και στα τρία έτη που εξετάζο
νται το 80% της ζήτησης που προέρχεται από μεταναστευτικά εμβάσμα
τα. Οι κλάδοι αυτοί είναι οι 1,3,8,30,32,34,35, στους οποίους η εισροή
εισαγωγών κυμαίνεται μεταξύ 0% και 5,28% της παραγωγής τους —μό
νο ο κλάδος 3 έχει εισροή 20% (στο σύνολο των κλάδων αυτών το περιε
χόμενο εισαγωγών είναι 5,6% — Πίνακας 8.10).
Κατά συνέπεια, επειδή ο όγκος των μεταναστευτικών εμβασμάτων
υπολογίζεται ότι διατίθεται σε προϊόντα με μικρές σχετικά εισροές ει
σαγόμενων αγαθών, η έμμεση ζήτηση για εισαγωγές από τα μεταναστευ
τικά εμβάσματα είναι σχετικά μικρή. Επομένως μόνο η ζήτηση για εισα
γόμενα τελικά καταναλωτικά αγαθά βαρύνει στην επανεκροή μέρους
των μεταναστευτικών εμβασμάτων στο εξωτερικό, το οποίο όμως,
όπως υπολογίστηκε πιο πάνω, δεν φαίνεται να είναι υπερβολικά υψηλό.
Επειδή οι εκτιμήσεις των ενσωματωμένων εισαγωγών κατά κλάδο
παραγωγής βασίζονται στα στοιχεία μόνο του έτους 1970, δεν είναι δυ
νατή η παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης του ποσοστού της ζή 165

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.9
Καταναλωτική δαπάνη από μεταναστευτικά εμβάσματα κατά κλάδο
παραγωγής (βάσει μήτρας μετατρεψιμότητας 1970)
(εκατ. δρχ.)
1964

Ποσοστό διάθέσης μεταναΣεεγχώ- Σεεισα- Σύνολο Σεεγχώ- Σεεισα- Σύνολο Σεεγχώ- Σεεισα- Σύνολο στευτιχώνεμριαπροϊ-γόμενα
ριαπροϊ-γόμενα
ριαπροϊ-γόμενα
βασμάτωνγια
όντα
προϊόόντα
προϊόόντα
προ'ίοεισαγωγή (%)
ντα
ντα
ντα
(ίδιο για τα τρία έτη)
1. Γεωργία-Κτηνοτροφία
2. Ορυχεία-Λατομεία
3. Τρόφιμα
4. Ποτά
5. Καπνός
6. Υφαντικά
7. Υποδηματοποιία
8. Ένδυση
9. Ξύλα και φελλοί
10. Έπιπλα
11. Χαρτί
12. Εκδόσεις-Εκτυπώσεις
13. Δέρματα
14 Ελαστικά
IS. Πλαστικά προϊόντα
16. Βασικά χημικά
17. Λοιπά χημικά
18. Παράγωγα πετρελαίου
19. Τσιμέντο
20. Ύαλος και υαλικά
21. Λοιπά μη μεταλλικά ορυκτά
22. Βασικά μεταλλουργικά
23. Κατασκευή αντικειμένων
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

8173

2921

846,71

-

-

-

634,6 159,68
47,8
3,14
90,1
0,47
1092
7,40
73,8
0,90
4343
6,47

0,5
39,0
17,3
15,7
17,6

220
035
039

79428
50,94
9057
116,60
74,70
440,97
2,70
. 3955
17,89
17,49
2856

2496,3 87,82

-

02
15,9

129

17,19

6,7

-

50,9

333

51,00
13,61

6,70
101,90
47,11

-

-

-

15
32

450

0,3
0,7

2,32

2,62

151

221

-

-

.-

20,8

424

25,04

1981

2584,12

-

1905,0471,96 2376,96
326,0 21,10 347,10
4115 2,12 413,62
402,6 26,84 429,44
268,0 324 27124
16002 23,47 1623,67
1,6 6,95
855
169,82
1675 2,32
71,7 24,18
95,88
113,81
102,3 1151
63,8 3,41
6721
26,62
12 25,42
59,83
55,4 4,43

1,79
0,96
4,30

Μηχανές
Ηλεκτρικές μηχανές
33,9
Κατασκευές μεταφορικών μέσων 10,6
Λοιπές διάφορες βιομηχανίες
9,5
Κατασκευές
4,6
Ηλεκτρισμός-Φωταεριο
31,6
Μεταφορές-Αποθηκεύσεις
3602
Επικοινωνίες
492
813,9
Εμπόριο

20,9 157,1 155,00
171,8 68,69

20,9
312,1
240,49

-

05

2,75
254,45
13950
103,07

18105
442,3

2,03

-

4909,9 392,00

-

35,35

393,60
125,43

393,6
123,4

-

179,3

172,10
172,1
2312,6 64,39 2376,99

35. Κατοικία
36. Υπηρεσίες Δημοσίου

83,1
1043,79
721,33

100,84

6550
603,92

-

83,1
529,7 514,09
517,7 203,63

0,40
21453

1,12
132
122,06 268,76
101,09
51,79
46,76
83,36
022
2252
164,70
120
82,31 157351
8,35 234,45
24,60 2877,70

16,62

9396,04
825,71
1192,71
103427
665,63
3939,12
18,97
359,74
177,39
202,14
164,84
56,75
12856

-

3,4

-

75565 184154
776,3 49,41
1186,7
6,01
970,6 63,67
657,8
7,83
3883,1 56,02
3,6 15,37
4,84
354,9
133,2 44,19
182,0 20,14
156,6
824
2,6 54,16
9,38
1192

-

02
146,7
49,3
36,6
22,3
163,5
14912
226,1
2853,1

653

-

02

02
84,0 16,84

-

587,3

-

26.36
20,63

6254
21,91
21,83
4,64
31,83
380,39
51,05
821,03

023

-

2326
13,99

12,94
9,99

-

20,19
1,85
7,13

9815,7 339,68 10155,38

3,1
6,7
0,4

11,44
6,79

28,64
11,31
12,33
0,04

33. Τράπεζες-Ασφάλειες
34. Λοιπές υπηρεσίες

Σύνολο

1974

20,1

6,1
05
6,3
12
15
815
1,4
3,3
102
52
955
75

50,0

295

885
68,3

16,9

325

45,3
51,6

3,89
223,47
4752 1727
9290,7 78,79

565,35
27450
185,07
59,66
543,49
4339,07
492,47
9369,49

565
0,9
0,7
5,3
3,6
0,9

696,2
6214,4 17022

69620
6384,62

2,8

4976,40
1544,09

1,6

5301,9 18038,3 1383,3 19421,81 55533,9 4329,06 59862,96

7,4

166

7,18

181050
449,48

310,9
135,0
8?,0
59,1
539,3
4115,6

4976,4
1519,8

056

2429

-

-

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.10
Κλάδοι π ο υ καλύπτουν π ε ρ ί π ο υ το 8 0 % της συνολικής παραγωγής
για την ο π ο ί α διατίθενται τα μεταναστευτικά εμβάσματα
και αντίστοιχο περιεχόμενο εισαγωγών
(εκατ. δρχ.)
1974

1964

Κλάδοι

ΓεωργίαΚτηνοτροφία
Τρόφιμα
Ένδυση
ΜεταφορέςΑποθηκεύσεις
Εμπόριο
Λοιπές υπηρε
σίες
Κατοικία

1981

Ποσοστό
(%) για ει
σαγωγές

Εγχωρίως Εισαγό- Σύνολο Εγχωρίως Εισαγό-Σύνολο Εγχωρίως Εισαγό-Σύνολο (ίδιογια
παραγό- μένα
παραγό- μένα
παραγό- μένα
τα τρία
μένα
μένα
μένα
έτη)

817,5

29,2

846,7

2496,3

87,8

634,6

159,7

794.3

1905,0

472,0

434,5

6,5

441,0

1600,2

23,5

1623,7 3883,1

56,0 3939,1

1,5

360,2

20,2

813,9

7,1

380.4
821,0

1491,2
2853,1

82,3
24,6

1573,5 4115,6 223,5 4339,1
2877,7 9290,7
78,8 9369,5

5,3
0,9

587,3

16,6

603,9

2312,6

64,4

2377,0 6214,4

170,2

6384,6

2,7

393,6

1810,5

=

1810,1 4976,4

-

4976,4

-

393,6

2584,1 9815,7

339,7 10155,4

2377,0 7556,5 1841,5

3,4

9398,0 20,1

Σύνολα επτά
κλάδων
Λοιποί κλάδοι

4041,6
868,3

239,3
152,7

4280,9 14468,9
1021,0 3569,4

754,6 15223,1 45852,4 2709,7 48562,1 5,6
628,9 4198,7 9681,5 1619,4 11300,9 15,0

4909,6

392,0

5301,9 18038,3 1383,5 19421,8 55533,9 4329,1 59863,0

Σύνολο δαπάνης
εμβασμάτων

7,4

Πηγή: Πίνακας 8.9.

τησης από εμβάσματα που διατίθενται για εισαγωγές και κατά συνέπεια
τα ποσοστά του Πίνακα 8.9 θα είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικά για
το 1974, που είναι πλησιέστερο προς τη βάση των εκτιμήσεων (το 1970).
Σε μια προσπάθεια στατιστικής εκτίμησης της συσχέτισης μεταξύ
δαπανών ιδιωτικής κατανάλωσης (ΙΚ) κατά κλάδο παραγωγής και με
ταναστευτικών εμβασμάτων (RM), εκτιμήθηκε η απλή συνάρτηση (ΙΚ)
= f (RM), εναλλακτικά για όλα τα μεταναστευτικά εμβάσματα και για το
μέρος εκείνο που διατίθεται για εγχώρια παραγωγή (RMD). Τα αποτε
λέσματα δίνονται στον Πίνακα 8.11.
Η συσχέτιση είναι σημαντική και για τα δύο έτη 1964 και 1974, με
167

αντίστοιχη ελαστικότητα 0,90 και 1,1, δείχνοντας μια σχεδόν αναλογι
κή μεταβολή της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης κατ' ακολουθία
μιας αύξησης της δαπάνης από μεταναστευτικά εμβάσματα. Η συσχέτι
ση και στα δύο έτη είναι ασθενέστερη, αν αντί για τη συνολική δαπάνη
εμβασμάτων χρησιμοποιηθεί το μέρος που διατίθεται για εγχωρίως πα
ραγόμενα αγαθά. Ο λόγος ίσως είναι ότι η μεταβλητή της ιδιωτικής κα
τανάλωσης περιλαμβάνει και τις εισαγόμενες εισροές.
Σε ανάλογα συμπεράσματα οδηγεί και η εκτίμηση του συντελεστή
απλής συσχέτισης μεταξύ ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης και εμβα
σμάτων κατά κλάδο παραγωγής (Πίνακας 8.12).
ΠΙΝΑΚΑΣ 8.11
Στατιστική συσχέτιση εμβασμάτων και ιδιωτικής κατανάλωσης
(παρατηρήσεις 36 κλάδοι παραγωγής)
1964

1974

Εξαρτημένη μεταβλητή Σταθερός Συντελεστής R2
όρος
RM
(ή log RM)
Ιδιωτική κατανάλωση (DC) 31,853
(0,102)

20,698
(20,542)

DW Σταθερός Συντελεστής R2
όρος
RM
OÎlogRM)

0,938 1,90 2390,85
(1,435)

16,221
(10,142)

DW

0,778 1,94

log (IK)

1,485
(11,314)

0,904 0,849 2,08
(12,578)

1,041
(6,958)

1,103
(17,390)

0,912 2,35

log (IK)

2,010
(16,342)

0,662*
(9,541)

1,821
0,836*
(13,309) (13,723)

0,865 2,21

0,763 2,44

* RMD = εμβάσματα που διατίθενται για αγορά εγχωρίως παραγόμενων αγαθών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.12
Συντελεστής απλής συσχέτισης μεταξύ δαπάνης
ιδιωτικής κατανάλωσης (ΙΚ) και δαπάνης εμβασμάτων
(R ή RD) κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
(IK,R)

(IK, R D )

(logIK,logR)

(logIK,logRD)

1964

0,9695

0,9495

0,9242

0,8782

1974

0,8866

0,7979

0,9567

0,9330
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Η σύγκριση μεταξύ της δαπάνης των εμβασμάτων κατά είδος πα
ραγόμενου προϊόντος και της αντίστοιχης υπερβάλλουσας ζήτησης (ή
προσφοράς), λαμβάνοντας υπόψη και την αντίστοιχη διάθεση εμβασμά
των για εισαγωγές, θα δώσει ορισμένες νύξεις για την πίεση της ζήτησης
από μεταναστευτικά εμβάσματα στις τιμές των προϊόντων.
Η διερεύνηση της επίδρασης αυτής γίνεται με τη βοήθεια των στοι
χείων του Πίνακα Εισροών-Εκροών,1 από τον οποίο λαμβάνεται η
υπερβάλλουσα ζήτηση κατά κλάδο παραγωγής, που μαζί με τη ζήτηση
από μεταναστευτικά εμβάσματα και την αντίστοιχη μεταβολή των τι
μών παρουσιάζεται στον Πίνακα 8.13.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Πίνακα 8.13, η συσχέτιση με
ταξύ δαπάνης εμβασμάτων και υπερβάλλουσας ζήτησης κατά κλάδο
παραγωγής είναι σχετικά εντονότερη το 1964 από ό,τι το 1974, διαπί
στωση που βρίσκεται σε αρμονία με τις μικροοικονομικές μας εκτιμή
σεις, που δείχνουν ότι η ανά άτομο μεταναστευτικής οικογένειας αύξη
ση της κατανάλωσης λόγω εμβασμάτων ήταν σχετικά σημαντικότερη το
1964 (54,4% έναντι 40,8% το 1974). Παρά τις εξελίξεις όμως αυτές, η
πρόσθετη αγοραστική δύναμη που δημιουργούν τα εμβάσματα φαίνε
ται, αντίθετα, να συνέβαλε στην υπερβάλλουσα ζήτηση του 1974 αλλά
όχι του 1964. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο όγκος των
εμβασμάτων που έπεσε στην αγορά ήταν πολύ μεγαλύτερος το 1974, σε
σύγκριση με το 1964 (19423 εκατ. δρχ. έναντι 5304 εκατ. δρχ. σε τρέχου
σες τιμές το 1964, ή αντίστοιχα 6,4% και 5,3% ως προς τη συνολική κα
ταναλωτική δαπάνη στην οικονομία (Πίνακες 8.4 και 8.6).
Αναφορικά με τις επιδράσεις των μεταναστευτικών εμβασμάτων
στη ζήτηση επιμέρους κατηγοριών προϊόντων, τα δεδομένα του Πίνακα
8.13 δείχνουν ότι σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις, στο ένα ή στο άλλο
έτος, παρατηρείται ταυτόχρονα ύπαρξη υπερβάλλουσας ζήτησης (αρ
νητικό σημείο) και υψηλής σχετικά ζήτησης από μεταναστευτικά εμβά
σματα. Τα προϊόντα που συμβαίνει αυτό είναι τα υφαντικά, στα οποία
για μεν το 1964, η ζήτηση από εμβάσματα αντιστοιχούσε στο 27% και το
1974 στο 137% της υπερβάλλουσας ζήτησης. Ανάλογη είναι η περίπτω
ση στις μεταφορές (37% και 17%), στις επικοινωνίες (μόνο το 1964), στο
εμπόριο (30% και 13%), στις λοιπές υπηρεσίες (94% το 1964), στην κα
ι. Σκούντζος, Θ., και Γ. Ματθαίος, Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οι
κονομίας 1958-1977, ΚΕΠΕ, 1980.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.13
Υπερβάλλουσα ζήτηση (-) ή προσφορά (+), ζήτηση από μεταναστευτικά εμβάσματα
και τιμές κατά κλάδο παραγωγής, 1964,1974
1964

1974

Υπερβάλλουσα Ζήτηση Τιμές Υπερβάλλουσα Ζήτηση Τιμές
ζήτηση S+M-X
απόεμ1964 ζήτηση S+M-X απόεμ- 1974
(εκατ. δσχ. τρέχ. τιμές) βάσματα
(εχοτ. δρχ. τρέχ. τιμές) βάσματα
1.044
1. Γεωργία
1.107
2. Ορυχεία
3. Τρόφιμα
1.976
4. Ποτά
427
-3.976
5. Καπνός
-407
6. Υφαντικά
7. Υπόδηση
-610
8. Ένδυση
2.553
9. Ξύλο
170
10. Έπιπλα
85
11. Χαρτί
638
12. Εκδόσεις
157
13. Δέρματα
-640
14. Ελαστικά
293
15. Πλαστικά
51
16. Χημικά
2.144
17. Παράγωγα πετρελαίου
1.014
18. Τσιμέντα
-56
19. Ύαλος
132
20. Μη μεταλλικά ορυκτά
324
21. Μεταλλουργία
1.087
22. Μεταλλικά προϊόντα
859
23. Μηχανήματα
3.870
24. Ηλεκτρικές μηχανές
1.773
25. Μεταφορικά μέσα
3.248
26. Λοιπά βιομηχανικά προϊόνται 789
-2.620
27. Κατασκευές
28. Ηλεκτρισμός
89
-978
29. Μεταφορές
-130
30. Επικοινωνίες
31. Εμπόριο
-2.749
32. Τράπεζες
-2.139
33. Λοιπές υπηρεσίες
-628
34. Κατοικία
59
-812
35. Δημόσιες υπηρεσίες
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634,6
47,8
90,1
109,2
73,8
434,5
0,5
39,0
17,3
15,7
17,6
0,2
15,9
57,6
33,5
0,3
0,7
20,8
33,9
10,6
9,5
4,6
31,6
360,2
49,2
813,9
65,5
587,3
393,6
123,4

84,0
81,0
88,4
90,2
90,1
88,7
88,1
88,2
85,7
84,8
90,2
73,1
80,2
92,3
94,4
90,4
90,0
86,7
85,4
83,2
86,7
88,0
80,9
84,2
64,0
97,8
84,9
91,2
88,3
81,3
80,5
84,8
70,1

^5.084
6.615
-13.691
-2.514
-3.149
-293
-3.196
-15.115
838
733
8.005
2.275
818
709
143
5.959
6.331
-199
331
5.022
114
16.607
11.943
5.108
5.472
435
18.320
899
-8.735
7.481
-22.128
13.169
9.696
-582
18.760

2.496,3
1.905,0
326,0
411,5
402,6
268,0
1.600,2
1,6
1673
71,7
102,3
63,8
1,2
55,4
178,0
171,8
1,5
32
0,2
84,0
0,2
146,7
49,3
36,6
22,3
1633
1.491,2
226,1
2.853,1
172,4
2.312,6
1.810,5
442,3

193,0
(0,0)
162,0
151,0
152,2
167,2
131,9
142,6
180,0
162,8
197,2
160,4
164,2
169,0
153,0
171,5
199,8
0,0
158,3
150,9
170,0
177,6
166,7
167,7
188,7
174,9
175,0
109,9
147,2
105,3
181,8
161,3
168,2
125,4
167,9

Πηγή: θ. Σκουντζου και Γ. Ματθαίου, Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονομίας, 19581Ρ77,ΚΕΠΕ1980.
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τοικία (311% το 1974) και στις δημόσιες υπηρεσίες (15% το 1964).
Οι περισσότεροι από τους κλάδους αυτούς έχουν σχετικά μικρό
περιεχόμενο εισαγωγών (Πίνακας 8.10) και για το λόγο αυτό θα αναμε
νόταν ότι η πίεση των μεταναστευτικών εμβασμάτων για τα προϊόντα
τους θα έπρεπε να είχε διοχετευθεί στις αντίστοιχες τιμές. Ένα τέτοιο
ενδεχόμενο δεν φαίνεται όμως εκ πρώτης όψεως ότι μπορεί να συνέβη,
όπως προκύπτει από τις ενδείξεις που παρέχει ο Πίνακας 8.13, συγκρί
νοντας τις τιμές των κλάδων αυτών με τις τιμές άλλων κλάδων στους
οποίους η πίεση της ζήτησης από τα μεταναστευτικά εμβάσματα είναι
ασήμαντη.
Η εντύπωση αυτή ενισχύεται και από το συντελεστή απλής συσχέ
τισης (Πίνακας 8.14), ο οποίος δείχνει ότι οι τιμές των προϊόντων δεν
συσχετίζονται ούτε με την υπερβάλλουσα ζήτηση ούτε με τα εμβάσματα.
Κατά συνέπεια, έστω και αν σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων η
υπερβάλλουσα ζήτηση επηρεάζει τις τιμές τους, η επίδραση αυτή δεν εί
ναι τόσο δυνατή ή οι περιπτώσεις τόσο πολλές, ώστε να μετουσιωθεί σε
μια γενικότερη αύξηση των τιμών και να ασκήσει πληθωριστικές πιέ
σεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8.14
Συντελεστές απλής συσχέτισης μεταξύ υπερβάλλουσας ζήτησης,
ζήτησης από εμβάσματα και τιμών προϊόντων

Υπερβάλλουσα
ζήτηση (S+M-X)

Ζήτηση από
εμβάσματα (R)

1964

1964

Υπερβάλλουσα 1964
ζήτηση (S+M-X) 1974

1,0000

Ζήτηση από
εμβάσματα (R)

1964
1974

-0,0978

Τιμές προϊόντων (Ρ)

1964
1974

0,0234

1974

1974

Τιμές προϊόντων
(Ρ)
1964

1974

1,0000
1,0000
-0,6618

1,0000
0,1465

-0,0591
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1,0000
0,1418

1,0000

Τα μεταναστευτικά εμβάσματα μπορούν να επηρεάσουν τις αμοι
βές εργασίας με δύο βασικούς τρόπους: μέσω της αύξησης των τιμών
(του πληθωρισμού) και μέσω της ζήτησης εργασίας που προέρχεται από
αύξηση της παραγωγής για την ικανοποίηση της ζήτησης που δημιουρ
γούν τα μεταναστευτικά εμβάσματα.
Οι πιο πάνω εκτιμήσεις μας δείχνουν ότι τα μεταναστευτικά εμβά
σματα δεν εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις και κατά συνέπεια από
την πλευρά αυτή δεν φαίνεται να επηρεάζονται οι αμοιβές εργασίας.
Ούτε όμως μέσω της απασχόλησης είναι πιθανόν να έχουν επηρεα
στεί οι αμοιβές εργασίας, δεδομένης μάλιστα και της σημαντικής ανερ
γίας για τα περισσότερα έτη της περιόδου που εξετάζεται. Η συσχέτιση
μεταξύ εμβασμάτων και υπερβάλλουσας ζήτησης δεν φαίνεται να ήταν
έντονη, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του Πίνακα 8.13 και τον πε
ριορισμένο αριθμό των κλάδων παραγωγής όπου δαπανάται κατά το
μεγάλο μέρος του το εισόδημα από εμβάσματα, καθώς επίσης από τη
στατιστική συσχέτιση των δύο μεταβλητών στον Πίνακα 8.14. Κατά συ
νέπεια, τα εμβάσματα δεν μπορεί να επηρέασαν ουσιαστικά την απα
σχόληση, σε βαθμό που θα ήταν ενδεχόμενο να ασκήσει πίεση στην αγο
ρά εργασίας και να αυξήσει τις αμοιβές. Η εξέταση όμως αυτών των
επιπτώσεων, που θα χρειαζόταν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, είναι
έξω από τις προθέσεις αυτής της μελέτης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ξεκινώντας από μία σκιαγράφηση του θεωρητικού υπόβαθρου για
την ανάλυση της μετανάστευσης στο πλαίσιο της θεωρίας του διεθνούς
εμπορίου και των διεθνών μετακινήσεων των συντελεστών της παρα
γωγής, η μελέτη επισημαίνει ορισμένες νέες παραμέτρους, οι οποίες
αφορούν την πρόσκαιρη μετανάστευση και την ταυτόχρονη αντίστρο
φη ροή των εμβασμάτων, που απαιτούν συμπληρωματικές θεωρητικές
προσεγγίσεις για να εξηγηθούν.
Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της μορφής μετανάστευσης είναι,
πρώτο, ότι ουσιαστικά πραγματοποιείται, από την πλευρά της χώρας
προέλευσης των μεταναστών, μια ανταλλαγή του συντελεστή εργασίας
που πλεονάζει με το συντελεστή του εξωτερικού συναλλάγματος που
βρίσκεται σε σχετική ανεπάρκεια· δεύτερο, ότι το ρεύμα των μετανα
στών δεν είναι μιας αλλά δύο^ατευθύνσεων, δεδομένου ότι το μεγαλύ
τερο μέρος τους επιστρέφει στην πατρίδα.
Οι διαπιστώσεις αυτές οδηγούν σε μια κριτική αξιολόγηση της σχε
τικής διαφοράς των αμοιβών μεταξύ των δύο χωρών, ως κινητήριας δύ
ναμης της μετανάστευσης, επισημαίνοντας την ανεπάρκεια της να εξη
γήσει την παλιννόστηση. Τούτο γιατί, από τη φύση της, η πρόσκαιρη με
τανάστευση εμπεριέχει το στοιχείο της επιστροφής, μετά την
ικανοποίηση του αποταμιευτικού στόχου. Με άλλα λόγια, ενώ οι σχετι
κές αμοιβές εργασίας της βασικής θεωρίας μπορούν να παίξουν ένα ρό
λο στην απόφαση για μετανάστευση, δεν αποτελούν επαρκή συνθήκη
για την εξήγηση ολόκληρου του κύκλου μετανάστευσης-παλλινόστησης.
Η εκπλήρωση του στόχου μπορεί ενμέρει να επηρεάζεται, ως προς τη
χρονική του επίτευξη από τις τρέχουσες αμοιβές εργασίας, οι τελευ
ταίες όμως δεν αποτελούν προσδιοριστικό παράγοντα του στόχου
αυτού.
Στη μελέτη αυτή αναπτύσσεται η άποψη ότι υπάρχει μία εν σειρά
διαδικασία που διαμορφώνει το μεταναστευτικό κύκλο, ο οποίος περι
λαμβάνει τέσσερις χρονικά ξεχωριστές ή συνδυασμένες φάσεις: Από173

φαση-πραγματοποίηση μετανάστευσης και απόφαση-πραγματοποίηση
παλιννόστησης. Η απόφαση για μετανάστευση στηρίζεται στην αξιολό
γηση των μακροχρόνιων οικονομικών και κοινωνικών προοπτικών και
των φιλοδοξιών του πιθανού μετανάστη, ενώ η πραγματοποίηση της
μετακίνησης εξαρτάται από την ύπαρξη ορισμένων υποκειμενικών και
αντικειμενικών προϋποθέσεων που αποτελούν την κινητήρια δύναμη
της αποδημίας. Στο πλαίσιο αυτό, βασικό κριτήριο για την πραγματο
ποίηση της μετανάστευσης είναι η θετική διαφορά μεταξύ των αναμενό
μενων συνολικών αποταμιεύσεων στο εξωτερικό, αφαιρουμένων των
περιοδικών εμβασμάτων για την κάλυψη των αναγκών της οικογένειας
που παραμένει στην πατρίδα και των αποταμιεύσεων που θα μπορού
σαν να συσσωρευθούν χωρίς τη μετακίνηση του πιθανού μετανάστη. Η
θεωρητική αυτή υπόθεση έχει ως συνέπεια ότι τα εμβάσματα για κατα
ναλωτικούς σκοπούς αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα στην όλη διαδι
κασία λήψεως των αποφάσεων σε όλες τις φάσεις του μεταναστευτικού
κύκλου.
Απόρροια της υπόθεσης αυτής είναι ότι το ύψος των εμβασμάτων
αποτελεί μια έκφραση της μικροοικονομικής συμπεριφοράς του μετα
νάστη στην προσπάθεια υλοποίησης του μεταναστευτικού του στόχου.
Διαμορφώνεται έτσι ένα ανώτατο όριο "επιτρεπτών" εμβασμάτων για
συντήρηση της οικογένειας στην πατρίδα, το οποίο οριοθετείται από το
πλεόνασμα των τρεχουσών αποταμιεύσεων πέρα από τον αποταμιευτι
κό στόχο και ένα ελάχιστο όριο, το οποίο οριοθετείται από τη διαφορά
του μέσου εισοδήματος της μεταναστευτικής οικογένειας που διαμένει
στην πατρίδα και του μέσου εισοδήματος της "κοινότητας" που κατοι
κεί. Η οριοθέτηση αυτή των εμβασμάτων αποτελεί και την αναγκαία
συνθήκη για την πραγματοποίηση της μετανάστευσης. Ανάλογα με τον
τρόπο που έχει επιλέξει ο μετανάστης (ύψος στόχου, χρονική διάρκεια
πραγματοποίησης του, μεγαλύτερος ή μικρότερος αυτοπεριορισμός
στις δαπάνες διαβίωσης στο εξωτερικό κτλ.) για την επίτευξη του στό
χου του, διαμορφώνεται, μέσα στα όρια αυτά, το πραγματικό ύψος των
περιοδικών εμβασμάτων. Τό μέγεθος αυτό επηρεάζεται ακόμη από ορι
σμένες μακροοικονομικές μεταβλητές, όπως η τιμή του συναλλάγματος,
το επιτόκιο, το ύψος του πληθωρισμού, που προσδιορίζουν την αγορα
στική δύναμη των εμβασμάτων στη χώρα εισροής τους.
Η μελέτη των δεδομένων της ελληνογερμανικής μετανάστευσης
της τελευταίας 25ετίας αποκαλύπτει τρεις αδρούς τύπους μεταναστών
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με κοινούς σκοπούς, αλλά με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφο
ρετική οικονομική συμπεριφορά αναφορικά με την επίτευξη του κοινού
σκοπού, που είναι η συσσώρευση αποταμιεύσεων για αξιοποίηση μετά
την επιστροφή τους στην πατρίδα. Ο τρόπος ενέργειας καθενός από
τους τρεις τύπους μεταναστών, οι οποίοι, σε γενικές γραμμές, αντι
στοιχούν σε τρεις μεταναστευτικές περιόδους, προσδιορίζει, μεταξύ
άλλων, το χρόνο παραμονής στο εξωτερικό και το ύψος και την κανονι
κότητα της ροής των μεταναστευτικών εμβασμάτων. Ο "ανυπόμονος"
μετανάστης, που αντιστοιχεί στην περίοδο 1960-1964, είναι σχετικά νέ
ος, ανύπαντρος ή δεν συνοδεύεται από την οικογένεια του, αποβλέπει σε
βραχεία παραμονή στο εξωτερικό, γιατί έχει την πρόθεση να συγκε
ντρώσει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις αποταμιεύσεις του και να επι
στρέψει σύντομα στην πατρίδα. Δεδομένου ότι ανήκει στην πρώτη πε
ρίοδο της μετανάστευσης, δεν είναι καλά πληροφορημένος για όλες τις
συνθήκες εργασίας και τις δυνατότητες αποταμίευσης στο εξωτερικό
και είναι φειδωλός στην αποστολή εμβασμάτων, για να περιορίσει τις
"διαρροές" που αντιστρατεύονται τον αρχικό του στόχο.
Ο "ασταθής" μετανάστης, που επικρατεί στην περίοδο 1965-1970,
είναι σχετικά μεγαλύτερης ηλικίας από τον προηγούμενο και συνοδεύ
εται τουλάχιστον από ορισμένα μέλη της οικογένειας του, δεν έχει πολύ
συγκεκριμένο προκαθορισμένο σκοπό και χρόνο παραμονής στο εξωτε
ρικό και είναι άρρυθμος στην αποστολή εμβασμάτων.
Τέλος, ο "συνετός" μετανάστης που επικρατεί στην περίοδο 19711983, είναι σχετικά μεγαλύτερης ηλικίας από τους προηγούμενους, εί
ναι περισσότερο κατατοπισμένος, ύστερα από την εμπειρία πολλών
ετών μετανάστευσης και παλιννόστησης που έχει η χώρα και έχει ένα πε
ρισσότερο άνετο χρονικό ορίζοντα παραμονής στο εξωτερικό από ό,τι
ο μετανάστης της πρώτης περιόδου, γεγονός που τον κάνει να είναι πε
ρισσότερο σταθερός και γενναιόδωρος στην αποστολή εμβασμάτων.
Από τη δική μας ανάλυση, αλλά και από τα συμπεράσματα άλλων
μελετών και από τις ενδείξεις στατιστικών δεδομένων και δειγματολη
πτικών ερευνών, επιβεβαιώνεται η πρόσκαιρη και κυμαινόμενη παρα
μονή του μεγαλυτέρου όγκου των μεταναστών στη Δ. Γερμανία και η
ύπαρξη του στόχου της συσσώρευσης αποταμιεύσεων.
Η χρονική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό μεγάλου μέρους
των μεταναστών κυμαίνεται μέσα σε ορισμένα γενικότερα όρια, τα
οποία όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για άλλες χώρες, έχουν ένα
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εύρος 1-5 ετών. Ο χρόνος παραμονής στο εξωτερικό είναι βασικά απο
τέλεσμα της αρχικής πρόθεσης του μετανάστη, διαμορφώνεται όμως
και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τα εμπόδια ή τις ευκολίες που ο με
τανάστης συναντά για την πραγματοποίηση του σκοπού του.
Κατά συνέπεια, τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στη
χώρα εισδοχής του μετανάστη, μπορεί να επηρεάσουν τον αρχικά σχε
διαζόμενο χρόνο παραμονής του στο εξωτερικό και σε ορισμένους με
τανάστες ακόμη και να αντιστρέψουν την αρχική πρόθεση για επιστρο
φή, δεν αλλάζουν όμως, για την πλειοψηφία των μεταναστών, τη φύση
του αρχικού τους στόχου.
Ειδικότερα για τους Έλληνες μετανάστες της Δ. Γερμανίας, διαπι
στώνεται για την πρώτη περίοδο 1960-1964 του "ανυπόμονου" μετανά
στη, παραμονή της τάξης των 3 ετών, για τους "συνετούς" μετανάστες
της περιόδου 1971-1983 5 ετών, ενώ για την ενδιάμεση περίοδο των
"ασταθών" μεταναστών δεν μπορεί να προσδιοριστεί βάσιμα ο χρόνος
παραμονής στο εξωτερικό, ο οποίος πάντως φαίνεται να είναι σημαντι
κά κυμαινόμενος.
Η οικονομετρική ανάλυση, που προσπαθεί να εκφράσει εμπειρικά
τις πιο πάνω υποθέσεις και να μετρήσει τη σχετική σημασία διαφόρων
παραγόντων στη μετανάστευση και παλιννόστηση έδωσε τα παρακάτω
αποτελέσματα. Οι εμπειρικές εξελίξεις είναι συνεπείς με τη θεωρητική
υπόθεση της πρόσκαιρης μετανάστευσης. Οι ετήσιες μεταναστευτικές
ροές επηρεάζονται θετικά από το κατά κεφαλήν εισόδημα στη Δ. Γερμα
νία, ως προσδιοριστικού παράγοντα των αποταμιεύσεων που συσσω
ρεύονται, και αρνητικά από το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα,
ως προσδιοριστικού παράγοντα των αποταμιεύσεων που διαφεύγουν.
Τα μέσα ανά μετανάστη εμβάσματα, ως στοιχείο του εφικτού στόχου
των ακαθάριστων αποταμιεύσεων επηρεάζουν θετικά τη μετανάστευση.
Θετική είναι επίσης και η συσχέτιση της μετανάστευσης μεταξύ διαδο
χικών ετών, πράγμα που δείχνει τον αναπροσαρμόσιμο χαρακτήρα των
μεταναστευτικών ροών. Σύμφωνα επίσης με τις a priori προσδοκίες αυ
τής της μελέτης (και άλλων μελετών), οι τρέχουσες αμοιβές εργασίας
στις δύο χώρες δεν επηρεάζουν τη μετανάστευση. Από την άλλη μεριά,
οι ευκαιρίες απασχόλησης στη Δ. Γερμανία έχουν θετική επίδραση, ενώ
οι ευκαιρίες απασχόλησης στην Ελλάδα είναι αμφίβολο αν αποτελούν
σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα στη μετανάστευση.
Η παλιννόστηση είναι θετική συνάρτηση του συσσωρευμένου
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όγκου των μεταναστών, είτε του συνολικού, είτε των πιο πρόσφατων
προσθηκών σε αυτόν, αρνητική συνάρτηση της οικονομικής κατάστα
σης στη Δ. Γερμανία και οριακά αρνητική συνάρτηση της παρόδου του
χρόνου. Οι συσχετίσεις αυτές, κατά σειρά, στηρίζουν την υπόθεση της
"ωρίμανσης", την επιστροφή δηλαδή μετά την επίτευξη του αποταμιευ
τικού στόχου, την ευνοϊκή επίπτωση των τρεχουσών οικονομικών εξε
λίξεων στη Δ. Γερμανία στην αναπροσαρμογή του στόχου και τη "διαρ
ροή" από το ρεύμα της επιστροφής εκείνων που με την πάροδο του χρό
νου αποφασίζουν να μείνουν μόνιμα στη Δ. Γερμανία.
Τέλος, η περιοριστική πολιτική της Δ. Γερμανίας μετά το 1973 φαί
νεται να είχε ανασταλτικό χαρακτήρα στη ροή των μεταναστών.
Όσον αφορά τα μεταναστευτικά εμβάσματα, οι σχετικές στατιστι
κές εκτιμήσεις δείχνουν ότι υπάρχει πράγματι διαφοροποίηση μεταξύ
εμβασμάτων με προέλευση τη Δ. Γερμανία (πρόσκαιρη μετανάστευση)
και εμβασμάτων με προέλευση τις ΗΠΑ (μόνιμη μετανάστευση). Η δια
φοροποίηση αυτή της συμπεριφοράς των εξισώσεων ανταποκρίνεται
στη θεωρητική διάκριση που έγινε στη μελέτη για την εξήγηση της πρό
σκαιρης και της μόνιμης μετανάστευσης. Τα αποτελέσματα ειδικότερα
δείχνουν τη μεγάλη αυτονομία της ροής των εμβασμάτων από τις ΗΠΑ
και την εξάρτηση των εμβασμάτων της Δ. Γερμανίας από παράγοντες,
που επηρεάζουν τη δυνατότητα των μεταναστών να μεταβιβάζουν μέ
ρος του εισοδήματος τους στην Ελλάδα και από τις συνθήκες της δια
βίωσης της οικογένειας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, τα "απαιτού
μενα" εμβάσματα από τη Δ. Γερμανία, για τη συντήρηση της οικογένει
ας, συσχετίζονται με ένα διαχρονικό μέσο όρο εισοδήματος στην
Ελλάδα, ενώ από την πλευρά του μετανάστη αναπροσαρμόζονται (αυ
ξομειώνονται), με βάση τη διαχρονική εξέλιξη των εισοδημάτων στη Δ.
Γερμανία. Τα εμβάσματα συρρικνώνονται από το ύψος του πληθωρι
σμού στην Ελλάδα, που ενεργεί ως ένα σήμα οικονομικής αβεβαιότητας
και από την τιμή του συναλλάγματος, η αύξηση της οποίας εξοικονομεί
σε μάρκα χωρίς να μειώνει το επίπεδο κατανάλωσης, ενώ το επιτόκιο
στην Ελλάδα δείχνει να είναι ουδέτερο στη ροή των εμβασμάτων.
Οι οικονομετρικές εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις της μετανάστευ
σης στον αγροτικό τομέα, δείχνουν ότι η προσφορά αγροτικής εργα
σίας δεν έχει περιοριστεί σε βαθμό που να έχει δημιουργήσει στενότητες
στην αγροτική παραγωγή. Από την ανάλυση του οριακού προϊόντος
της εργασίας στην αγροτική παραγωγή, παρέχονται ορισμένες ενδεί177

ξεις ότι σε νομούς με μεγάλη έξοδο πληθυσμού η μετανάστευση αποστέ
ρησε, όπως άλλωστε θα αναμενόταν, τη γεωργία από το νέο και δυναμι
κό εργατικό δυναμικό και επηρέασε αρνητικά τη γεωργική παραγωγή,
αλλά και συνολικά για όλους τους νομούς είναι πιθανόν η γεωργική πα
ραγωγή να επηρεάστηκε κυρίως στην περίοδο γύρω από το έτος 1971.
Η έξοδος όμως του πληθυσμού είναι ενδεχόμενο να είχε και ευερ
γετικές επιπτώσεις, μέσω μιας επιτάχυνσης στην εκμηχάνιση της γεωρ
γίας, αν ληφθεί υπόψη ότι η μηχανική ικανότητα της γεωργίας σε σχέση
με την απασχόληση ήταν ταχύτατη στην περίοδο αυτή.
Η εκτίμηση των επιπτώσεων των δραχμοποιημένων εμβασμάτων
στο ύψος καϋ τη σύνθεση των καταναλωτικών δαπανών και των εισα
γωγών επιχειρείται με την υιοθέτηση ορισμένων "γενναίων" υποθέσε
ων, με όργανα ανάλυσης τους Οικογενειακούς Προϋπολογισμούς και
τον Πίνακα Εισροών- Εκροών της Ελληνικής Οικονομίας. Η ανάλυση
γίνεται τόσο στο ατομικό επίπεδο των αποδεκτών των εμβασμάτων,
όσο και στο συνολικό επίπεδο. Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι, ενώ οι συ
νολικές επιπτώσεις στην οικονομία από τη διάθεση του εισοδήματος,
που προέρχεται από μεταναστευτικά εμβάσματα, δεν φαίνεται να είναι
πολύ σημαντικές, η οριακή συμβολή των εμβασμάτων στη μεταβολή της
ζήτησης είναι ουσιώδης και ωφέλησε την οικονομία, σε περιόδους οικο
νομικής κρίσης, όπως στα έτη 1974 και 1981, για τα οποία τα διαθέσιμα
στοιχεία επέτρεψαν ορισμένες εκτιμήσεις. Ειδικότερα, τα εισοδήματα
από μεταναστευτικά εμβάσματα αντιστοιχούν σε ένα σχετικά μικρό πο
σοστό της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης, 5,3%, 6,4% και 3,5%,
αντίστοιχα για τα έτη 1964,1974 και 1981, με σημαντικές όμως διαφο
ροποιήσεις μεταξύ κατηγοριών καταναλωτικών δαπανών του ίδιου
έτους, και σε ορισμένη έκταση μεταξύ των τριών ετών. Αντίθετα, τα με
ταναστευτικά εμβάσματα ενίσχυσαν την αύξηση της ζήτησης ιδιαίτερα
για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων.
Όσον αφορά τη συμμετοχή των εισοδημάτων από εμβάσματα στις
εισαγωγές, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος τους διατί
θεται σε αγορά αγαθών που έχουν συνολικά μικρές εισροές εισαγωγών.
Με την υπόθεση ότι η ζήτηση για εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών
των εισοδημάτων από εμβάσματα είναι ανάλογη με τη ζήτηση για εισα
γωγές του συνόλου των καταναλωτών της χώρας, υπολογίζεται ότι το
1974, το 7% περίπου των μεταναστευτικών εμβασμάτων διατέθηκε άμε
σα και έμμεσα για εισαγωγές.
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Η δαπάνη αυτή αντιστοιχούσε στο 1% της συνολικής αξίας των ει
σαγωγών στην Ελλάδα. Ενώ όμως η συνολική επίπτωση στις εισαγωγές
ήταν ασήμαντη, η ατομική ζήτηση για εισαγωγές των αποδεκτών των
εμβασμάτων ήταν κατά 40% αυξημένη το 1974 και το 1981 από ό,τι θα
ήταν χωρίς τα εισοδήματα από εμβάσματα, αλλά οι αποδέκτες δεν ήταν
τόσο πολλοί, ώστε η ζήτηση τους να βαρύνει στο σύνολο των εισαγω
γών.
Τέλος, οι στατιστικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι, τουλάχιστον για τα
έτη 1964 και 1974, η ζήτηση που δημιούργησαν τα εμβάσματα δεν άσκησε
ουσιαστική πίεση στη συνολική ζήτηση σε βαθμό που θα μπορούσε να
εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 1

Γερμανία

ΗΠΑ

Έτη

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Μετανάστευση

Παλιννόστηση

27469
37986
53656
64583
81109
78233
55396
20589
53107
87884
94307
71064
51083
36102
29960
18196
16004
15276
14400
14787
15811
18536
12838

3198
8791
14002
23894
36369
44137
58093
73828
29043
24394
30259
40119
48060
48807
48732
65709
58200
48000
36300
29247
22318
15782
18137

Απόθεμα μεταναστών Απόθεμα μεταναστών
60000
80000
110000
150000
190000
230000
250000
201000
195000
271300
342900
394900
400000
399200
406400
390600
353700
328500
305500
296800
297500
299300
300800

27614
31115
35575
40139
43029
45811
58001
69782
79621
92337
103821
112096
118709
124737
131084
135651
139831
143831
147631
151231
154631
157831
160831

Πηγές: Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας Δ. Γερμανίας.
Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία Δ. Γερμανίας.
Μ. Papadakis, Greece: Migration statistics. 1955-77, vol I. Absolute numbers,
KEPE, 1981.
Εκτιμήσεις για τις ΗΠΑ για τα έτη μετά το 1977.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2

Έτη

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Σύνολο μετάναστευτικών
εμβασμάτων
(σε χιλ. δολ. ΗΠΑ)
92700
107500
139100
168100
176800
207000
235000
232100
239400
277300
344600
469600
575300
735400
645300
781600
803200
924800
984400
1168200
1083000
1080100
1043000

Μεταναστευτικά
εμβάσματα
Γερμανίας
(σε χιλ. δολ. ΗΠΑ)

Μεταναστευτικά
εμβάσματα
Αμερικής
(χιλ. δολ. ΗΠΑ)

399

64264
64977
72932
73749
56751
55605
72523
76996
85212
101868
115787
151585
158307
188020
169074
177386
181863
199848
192592
189740
212052
236586
235587

2578
4009
7438
10660
13773
20385
21045
22969
65930
133485
186596
222690
269699
228895
307607
303453
332335
314462
330667
313912
284078
276696

Πηγές: Τράπεζα Ελλάδος. Αδημοσίευτα Στοιχεία.
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Λοιπός κόσμος
(χιλ. δολ. ΗΠΑ)

28037
39945
62159
86913
109389
137622
142092
134059
131219
109502
95330
131419
194303
277681
247331
296607
317884
392617
477346
647793
557036
559436
530717

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3

Κατά κεφαλήν εισόδημα
Έτη
Γερμανία
(δρχ.)
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

41131,5
453602
35913,1
52177,8
548793
58638,1
62060,1
62674,0
67049,7
74573,4
923703
107543,3
1276753
180080,7
187527,0
220258,6
268260,8
313910,9
388316,3
464024,1
573546,8
613489,9
713057,6

ΗΠΑ
(δρχ.)
84513
85824
90951
94440
99765
106164
105444
120078
129624
138297
144771
155499
169213,2
184341,9
199990,4
230140,7
288698,2
321441,5
356757,3
395871,5
492033,9
710488,4
880617,7

Πηγές: U.N. National Accounts Statistics.
OECD, Labour Force Statistics.
ΥΠΕΘΟ, Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος.
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Στατιστική Επετηρίδα Ελλάδος.
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Ελλάδα
(δρχ.)
12863
14410
15223
16941
18959
21449
23670
25287
27406
30947
34621
38294
43573
55687
65494
76428
92708
106785
126599
154186
183273
216207
267672

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4

Μισθοί ανά ώρα
Έτη

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Γερμανία
(μάρκο/ώρα)

ΗΠΑ
(δολ./ώρα)

Ελλάδα
(δρχ./ώρα)

2,62
2,90
3,23
3,46
3,74
4,12
4,42
4,60
4,79
5,28
5,96
6,66
7,24
8,03
8,94
9,69
10,35
11,14
11,73
12,36
13,18
13,92
14,64

2,26
2,32
2,39
2,46
2,53
2,61
2,72
2,83
3,01
3,19
3,35
3,57
3,82
4,09
4,42
4,83
5,22
5,68
6,17
6,70
7,27
7,99
8,50

—
—
7,90
8,42
9,33
10,13
11,40
12,74
13,67
15,06
15,95
17,35
18,94
22,04
27,87
34,74
44,66
53,99
66,74
80,50
102,40
130,25
173,87

Πηγή : ILO, Monthly Bulletin of Statistics.
ILO, Labour Statistics Yearbook (για σειρά ετών).
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.5

Δείκτης τιμών καταναλωτή
Έτη

•
Γερμανία
(1980=100)

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

ΗΠΑ
(1975=100)

Ελλάδα
(1980=100)

55,0
55,6
56,2
56,9
57,6
58,6
60,4
62,0
64,6
68,1
72,1
75,2
77,7
82,6
91,6
100,0
105,8
112,7
121,2
134,9
153,1
168,4
179,3

21,5
21,9
21,8
22,4
22,6
23,3
24,5
24,9
25,0
25,6
26,3
27,1
28,3
32,7
41,5
47,1
53,3
59,8
67,3
80,1
100,0
124,5
150,6

47,2
48,2
49,7
51,2
52,4
54,1
56,0
56,9
57,8
58,9
61,0
64,1
67,7
72,4
77,4
82,0
85,6
88,7
91,1
94,9
100,0
106,3
119,9

Πηγή : IMF, International Financial Statistics Yearbook 1986.
International Financial Statistics, Supplement on price statistics 1981.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.6

Τιμή συναλλάγματος*
Έτη

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Γερμανία*

ΗΠΑ

7,19
7,51
7,50
7,55
7,54
7,49
7,54
7,50
8,13
8,22
9,18
9,533
11,318
11,786
13,171
14,696
16,056
18,508
20,420
23,714
24,519
27,511
34,426

30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,1
29,7
30,1
32,3
36,9
37,2
37,1
37,4
43,1
55,4
66,8

Πηγή : * Τράπεζα Ελλάδος, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο.
** Τράπεζα Ελλάδος, Ελληνική Οικονομία, Αθήνα 1980.

188

Επιτόκιο προθεσμίας
Ελλάδας σε συνάλλαγ
μα 6 μήνες-1 έτος**

—
5,69
6,00
5,75
5,75
5,75
6,25
6,25
6,75
6,87
7,25
7,25
7,25
8,00
10,50
10,50
10,50
9,50
9,00
11,50
15,50
15,50
15,50
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