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Π ε ρ ί λ η ψ ι ς Δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ω ν κ α ί Π ρ ο τ ά σ ε ω ν 

1, *Η προσφάτως έκδηλωθεΐσα κάμψις οικονομικής ανόδου ε ι ς τάς χώρας της δυτι

κής Ευρώπης δεν προβλέπεται οτι θα εχη ως αποτέλεσμα την άθρόαν παλιννόστησιν των 

ε ις τάς χώρας ταύτας ευρισκομένων 300 χ ι λ . περίπου Ελλήνων. Υφίσταται όμως πάντο

τε ο κίνδυνος ούτος εάν έπέλθη περαιτέρω κάμψις της οικονομικής δραστηριότητος ε ι ς 

Δυτικήν Ευρώπην καί ιδιαιτέρως ε ις την Δυτικήν Γερμανίαν, ε ι ς την οποίαν παρά την 

παλιννόστησιν των τελευταίων μηνών , ευρίσκονται ε ισέτι 200 χ ιλ . περίπου Ελληνες. 

2ο *Η κατά τό τρέχον έτος καθαρά παλιννόστησις Ελλήνων εκ Δυτικής Ευρώπης υπο

λογίζεται ε ι ς 70-90 χ ι λ . άτομα, αφαιρούμενης δέ της υπερπόντιου μεταναστεύσεως, αύ

τη θά επιφέρη καθαράν είσροήν εργατικοί; δυναμικού 40-60 χ ι λ . ατόμων. 

3* *Η ετησία φυσική αύξησις του εργατικού δυναμικοί) ττ^ς χώρας ανέρχεται ε ι ς 

40 χ ι λ . άτομα περίπου, εκ των οποίων 15 χ ι λ . περίπου κατά μέσον ορον άπερροφήθησαν 

υπό τη*ς καθαρας εξωτερικής μεταναστεύσεως κατά τά τελευταία 12 ετη. Η κατά τό τρέ

χον έτος υπολογιζόμενη καθαρά εισροή εργατικού δυναμικοί; προστιθεμένη ε ι ς την φυσι-

κήν αΰξησιν, συνεπάγεται αύξησιν προσφοράς εργασίας ε ις τήν ελληνικήν οίκονομίαν εξ 

80-100 χ ι λ . ατόμων ήτοι ,2.2 - 2.7$ επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού, έναντι 

tj χ ι λ . μέσης ετησίας τοιαύτης της παρελθούσης δωδεκαετίας, καί 15 χ ιλ . ατόμων π ε 

ρίπου κατά τήν πενταετίαν 1961 - 1965· 

4 . *Η ηύξημένη προσφορά εργασίας θά κατανεμηθη δυσαναλόγως μεταξύ των αστικών 

κέντρων καί της υπαίθρου δεδομένου οτι ο" περιορισμός τΨ\ς εξωτερικής μεταναστεύσεως, 

η οποία προέρχεται κυρίως εκ των αγροτικών περιοχών, προβλέπεται οτι θά επιφέρη αΰ

ξησιν τ?\ς προς τά αστικά κέντρα εσωτερικής μεταναστεύσεως καί σημαντικός αριθμός 

επαναπατριζόμενων θά επιζήτηση μή γεωργικήν άπασχόλησιν. 

5· Οι επαναπατριζόμενοι δικαιούνται επιδόματος ανεργίας άνευ της συνήθους δ ι α 

δικασίας, η αύξησις δέ του αριθμοί; των θά έπιβαρύνη ετι πλέον τόν ΟΑΑΑ ( Ό ρ γ α ν ι -

σμόν Απασχολήσεως καί Ασφαλίσεως Ανεργίας) καί τελικώς τόν κρατικόν προΰπολογι-

σμόν. *Η διά τό τρέχον έτος έπιβάρυνσις του 'Οργανισμοί; τούτου διά τό σύνολον των 
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δικαιουμένων επιδόματος άνεργων υπολογίζεται ε ι ς 550 εκατ. δραχ« 

6β Αι ύπάρχουσαι κεναί θέσεις ε ι ς την έλληνικήν οίκονομίαν αφορούν κυρίως: 

α) προσωπικόν μέσης καί ανωτέρας στάθμης. Κατά κανόνα οι επαναπατριζόμενοι ε ί ν α ι 

ανειδίκευτοι η κατωτέρου βαθμού εξειδικεύσεως καί δέν δύνανται νά πληρώσουν τάς 

θέσεις ταύτας, β) εποχικού χαρακτηρος δ ι ά τό άνειδίκευτον προσωπικόν. Εις τ α ύ 

τας δύναται νά άπασχοληθη σημαντικός αριθμός επαναπατριζόμενων. 

7= Πλην των τακτικώς αποστελλομένων εμβασμάτων οι μετανάσται αποταμιεύουν μέ

ρος του εισοδήματος των, τό οποΤον κρατούν ε ι ς την αλλοδαπήν καί μεταφέρουν ε ι ς 

Ελλάδα κατά τον επαναπατρισμόν. Διά την Δυτικην Γερμανίαν αϊ αποταμιεύσεις αύται 

υπολογίζονται ε ι ς 300 εκατ. δολλάρια, μεταφορά δέ καί κατάλληλος χρησιμοποίησις 

τούτων ε ί ς νΕλλάδα δύναται νά συμβάλλη ουσιωδώς ε ις την δημιουργίαν νέων ευκαιριών 

απασχολήσεως. 

8. Κατ'άντίθεσιν προς την έξωτερικήν μετανάστευσιν, η παλιννόστησις ουδόλως 

παρακολουθείται στατιστικώς, της ελλείψεως ταύτης δυσχεραινούσης σοβαρως την δ ι α -

μόρφωσιν ορθολογικής πολιτικής επί των αναφυομένων προβλημάτων* Ή άμεσος όργανω-

σις στατιστικής παρακολουθήσεως της παλιννοστήσεως άποτελεΤ ώς εκ τούτου βασικόν 

μέτρον πολιτικής, 

9ο *Η πληροφόρησις των επαναπατριζόμενων επί των ύπαρχουσων καί δημιουργούμενα; 

κενών θέσεων, καί ή χορήνησις βοηθείας διά μετακίνησιν καί έγκατάστασιν είς τον 

τόπον προσφοράς εργασίας θά συντελέσουν ε ί ς τήν άπορρόφησιν σημαντικοί; μέρους τού

των ε ι ς τήν παραγωγικήν διαδικασίαν. Τοϋτο δύναται νά έπιτευχθη διά της εν ισχύ -

σεως καί καλλιτέρας λειτουργίας των Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (ΓΕΕ) τά οποί* θά 

δυνηθούν ούτω νά παίξουν καί ρόλον κέντρων υποδοχές καί καθοδηγήσεως των επαναπα

τριζόμενων. 

10. *Η ιδρυσις τμημάτων ταχυρρύθμου επαγγελματικές καί τεχνικής έκπαι^ύσεως 

ε ι ς τάς περιοχάς υψηλής εξωτερικής μεταναστεύσεως καί η παρότρυνσις των επανα -

πατριζομένων προς παρακολούθησίν των θά παράσχη ε ί ς τούτους τά προσόντα διά τήν 
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έξεύρεσιν καλώς άμοιβομένης 'εργασίας, και θα* συμβάλλη εις την πληρωσιν των υπαρχου-

σων και μελλόντων νά δημιουργηθούν κενών θέσεων δια μέσης ειδικεύσεως προσωπικόν, 

11. Η προσέλκυσις και παραγωγική άξιοποίησις των αποταμιεύσεων των επαναπατρι

ζόμενων δύναται νά έπιτευχθη δια της δημιουργίας ειδικών συνεταιρικών μορφών πάρα -

γωγικίίς δράσεως η αναδιοργανώσεως των ηδη λειτουργούντων τοιούτων ως και διά της 

εκδόσεως ειδικών μέτοχων ήγγυημένου κατωτάτου μερίσματος. 
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E Ι ο α γ ω γ η 

"Ενεκα σοβαρας κάμψεως τί)ς οικονομικές δραστηριότητος ε ι ς τάς κυριωτέρας 

χώρας της Δυτικής Ευρώπης, τό προς ταύτας ρεΰμα εξωτερικές μεταναστεύσεως Ελλή

νων υπηκόων άνεκόπη άποτόμως άπό του τέλους τοΐ5 έτους 1966 και ήρχισε νά διαγρά

φεται ο* κίνδυνος αθρόας παλιννοστήσεως των έκει ευρισκομένων 300 χ ι λ . Ελλήνων. 

Τό ερώτημα τό οποίον έγεννηθη ητο κατά πόσον η οικονομία τη*ς χώρας θά ητο ε ι ς θ έ -

σιν νά απορρόφηση την ηύξημένην ταύτην προσφοράν εργασίας δεδομένου ο τ ι , παραλλή

λως προς την ύπαρξιν ανεργίας καί ύποαπασχολήσεως, παρουσιάζονται σήμερον στενότη

τες ε ι ς τάς επί μέρους αγοράς εργασίας, αι όποΓαι παρεμποδίζουν την επιτάχυνσιν του 

ρυθμού οικονομικές αναπτύξεως. ^Ικανός αριθμός των κενών τούτων θέσεων θα ηδύνατο 

νά πληρωθη* υπό των επαναπατριζόμενων, δημιουργούμενων ούτω των προϋποθέσεων διά π ε 

ραιτέρω αύξησιν ε ι ς την ζήτησιν εργασίας, ενφ η εισροή κεφαλαίων η οποία συνοδεύει 

τόν επαναπατρισμόν, θά άπετέλη συμπληρωματικόν στοιχεΐον διά την δημιουργίαν νέων 

ευκαιριών απασχολήσεως. Είναι εν τούτοις γεγονός ότι μέ την ύπάρχουσαν όργάνωσιν 

ε ι ς την άγοράν εργασίας, η ε ι ς χρονικόν διάστημα ολίγων μηνών επιστροφή καί ΐ / 3 μό

νον τΰν ε ι ς Δυτικην Ευρώπην εργαζομένων, θά έδημιούργη σοβαράν διόγκωσιν του" α ρ ι θ 

μού των ανέργων καί υποαπασχολουμένων, μέ ολας τάς εκ τούτου δυσμενείς οίκονομικάς 

καί κοινωνικάς συνεπείας. Διότι οι επαναπατριζόμενοι, εξ ολοκλήρου σχεδόν άγροτι -

κης προελεύσεως, αναζητούν ε ι ς μεγάλον ποσοστόν μη γεωργικάς εργασίας αί οποιαι πρέ

πει επίσης νά ικανοποιήσουν τους λόγω εσωτερικές μεταναστεύσεως μετακινουμένους ε ι ς 

τά αστικά κέντρα ως καί τήν φυσικήν αυξησιν του εργατικού δυναμικού των κέντρων τού

των. Εκ των ανωτέρω καθίσταται φανερόν ο τ ι η δυνατότης χρονικές κλιμακώσεως του 

επαναπατρισμού, η ορθολογική χρησιμοποίησις των αποταμιεύσεων τον επαναπατριζόμενων 

καί η καλλίτερα όργάνωσις τ?)ς άγορδς εργασίας αποτελούν βασικούς παράγοντας διά την 

αντιμετώπισιν της δημιουργηθείσης καταστάσεως· 

Εν όψει του" προβλήματος τούτου τό Τμη*μα Πληθυσμοί καί 'Εργατικοί; Δυναμικού, 

ΚΕΠΕ, προέβη ε ις σύντομον έπισκόπησιν ττίς εξωτερικές μεταναστεύσεως τών τελευταίων 

12 έτΕδν καί ε ι ς την μελέτην των προοπτικών εξελίξεως των οικονομιών τη*ς Δυτικής Ευ

ρώπης, προς τόν σκοπόν σταθμίσεως τοϋ ενδεχομένου αθρόας παλιννοστήσεως Ελλη -
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νων καί διερεύνησαν των δυνατοτήτων απορροφήσεως τούτων εις την ελληνικήν οίκονο 

μίαν» Εις την παροΰσαν είσήγησιν εκτίθενται α ι κυριώτεραι διαπιστώσεις και συμπε

ράσματα της ως ανω έρεύνης καί" υποδεικνύονται μέτρα πολιτικής προς αντιμετώπισιν 

του προβλήματος του επαναπατρισμού καί αυξησιν των εκ της εξωτερικής μεταναστεύσεως 

προκυπτουσών ωφελειώνο 
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Ι , Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα 

Α. Έπισκόπησις εξωτερικής μεταναστεύσεως, 1955-66^ 

1 β Κατά την δωδεκαετίαν 1955-1966 ή καθαρά μετανάστευσις εξ Ελλάδος ανΐ}λ~ 

θεν ε ι ς 400 χ ιλ . άτομα περίπου ένψ ή φυσική αύξησις του πληθυσμού ητο της τάξεως 

1,1 έκατομ. ατόμων« Έκ των ώς άνω 400 χ ι λ . ατόμων, τό ήμισυ σχεδόν άνηκεν ε ι ς τό 

έργατικόν δυναμικόν, του οποίου η φυσική αΰξησις υπολογίζεται ε ι ς ήμισυ εκατομμύ -

ριον άτομα περίπου. Οι μετανάσται προηλθον εξ όλων των διαμερισμάτων της χώρας, με 

ηύξημένην συμμετοχήν των περιοχών Ηπείρου, Μακεδονίας καί Θράκης, εκ των οποίων 

κατά τά τελευταία τρία ετη άνεχώρησεν τό ήμΐΌυ του συνόλου των μεταναστών, καί κατά 

90 επί τοις εκατόν περίπου ήσαν άγρόται« 

2«, Ώς επηρεαζόμενη υπό ψυχολογικών αιτίων, ώς καί των οικονομικών καί κοι

νωνικών εξελίξεων ε ι ς την *Ελλάδα καί την άλλοδαπην, ή μετανάστευσις παρουσίασεν ευ

ρείας διακυμάνσεις. Διαπιστώνεται εν τούτοις ο τ ι : α) η καθαρά αποδημία δέν προσέ-

λαβεν ε ι ς καμμίαν περίπτωσιν διαστάσεις μαζικής εξόδου έκ του ελληνικού χώρου. 

Εναντι μέσης ετησίας φυσικής αυξήσεως του πληθυσμού έκ 91 χιΛ. ατόμων, η καθαρά 

μετανάστευσις ητο 32 χ ι λ . άτομα περίπου, έκυμάνθη δε μεταξύ 56 χ ι λ . (1963)> 11 χιΑο 

(1958) καί 8 χιλΠ (1966) ατόμων περίπου , καί β) η παλιννόστησις παρουσίασεν στα~ 

θεράν άνοδικην τάσιν καλύπτουσα κατά τά τελευταία τρία ετη πλέον των 2/3 της ακαθα

ρίστου μεταναστεύσεως. Λόγω του ύψηλο'ϋ αποθέματος των Ελλήνων ε ί ς την άλλοδαπην 

και του σχετικώς χαμηλού κόστους μεταφοράς, προβλέπεται ότι τό απόλυτον ύψος τΐ}ς 

παλιννοστήσεως θά παραμείνη σημαντικόν ανεξαρτήτως του μεγέθους της ακαθαρίστου με

ταναστεύσεως καί κατά συνέπειαν, η ελλειψις στατιστικής παρακολουθήσεως της π α λ ι ν 

νοστήσεως θά έδημιούργη, ώς καί κατά τό παρελθόν, πλείστας παρανοήσεις καί δυσχε -

ρείας ε ι ς την διερεύνησιν των πληθυσμιακών κινήσεων. 

3· Υπό τάς σημερινάς συνθήκας επιπέδου αναπτύξεως έν Ελλάδι καί έξελί -

ξεως των μέσων μεταφοράς, η μετανάστευσις προς τήν Δυτικήν Ευρώπην (αλλά καί πρό^ 

οιασδήποτε άλλας χώρας) δέν «ποτελεΐ καθολικήν άλλαγήν περιβάλλοντος καί τρόπου 

ζωτ)ς του μετανάστου«, Παρ'όλον τούτο η προσδοκία σημαντικως καλλιτέρων συνθηκών 



διαβιώσεως η διπλασιασμού, τουλάχιστον, άλλα και σταθερότητρ* του εισοδήματος ευ

ρίσκεται βραχυχρονίως είς την β .̂σιν των αποφάσεων δι'άναζήτησιν εργασίας εις τό 

εξωτερικόν, 

4·- Πάρα' την °/,ατά την εξεταζομένων περιοδον σημαντιν.ήν βελτίωσιν των κα

τωτέρων είσοδημάτω·' εν Ε\?ναδι και την εμφανι,σιν στενοτήτων εις επί μέρους αγοράς 

εργασίας, το μέσον έπίπεδον αμοιβών εργασίας ανέρχεται εις τό τέταρτον μέχρι του 

ημίσεως περίπου εκείνου των ανεπτυγμένων Ευρωπαϊκών καί Υπερπόντιων χωρών, έξακ;:-

λουθεΐ δέ να υφίσταται χαλαρά ζήτησις εργασίας ανειδικεύτου προσωπικού καί εκτετα

μένη ύποαπασχόλησις μεγάλου μέρους του εργατικοί) δυναμικού«. Έκ των διάφορων τού

των πηγάζει τό βασικόν κίνητρον της μεταναστεύσεως, ήτοι η έπιδίωξις αυξήσεως του 

εισοδήματος διά της εξασφαλίσεως κανονικής και καλλίτερον αμοιβομένης εργασίας,προο-

διώρισαν δέ αύται καί την κατεύθυνσιν του μεταναστευτικού ρεύματος προς άνεπτυγμέ 

νας οικονομίας πλήρους ή σχεδόν πλήρους απασχολήσεως, οπού η έξεύρεσις κανονικής ερ

γασίας ητο εξησφαλισμένη και υπερωριακή εργασία άπετέλει τον κανόνα-. 

- , , 1/ 

5<· Έναντι μ^ση- ημερησίας αμοιβής εργασίας 101 δρχ, τό 1965 έν Ελλάδι . 

6 ''Ελλην μετανάστης της Γερμανίας εκέρδιζεν 210 δρχ. περίπου κατά μέσον ορον. ηύξη 

μένας κατά 70 όρχ, περίπου εξ υπερωριακής εργασίας. Παρόμοιαι συνθηκαι έπεκράτουν 

καί είς τάς άλλας Ευρωπαοιας χώρας. Παρ'ολας οέ τάς ηύξημένας δαπανάς καί μεγαλυτέ-

ρας κρατήσεις τάς οποίας είχεν ούτος (αι οποΐαι εν τούτοις προήρχοντο κατά κύριον 

λόγον έκ του ανωτέρου επιπέδου διαβιώσεως καί της πληρεστέρας κοινωνικής ασφαλίσεως 

τήν οποίαν άπελάμβανε)Γ ήδύνατο νά άποταμιεύη ή νά άποστέλλη είς τήν οίκογένειάν 

του περί τά 3/5 του εισοδήματος του. *Η άποταμίευσις αυτή ύπερέβαινεν σημαντικως 

τό προ τη*ς μεταναστεύσεως συνολικόν εισόδημα του μετανάστου τό οποίον, σημειωτέον, 

ητο κατώτερον τοΐ5 μέσου όρου λόγψ τη*ς κατά πλειοψηφίαν προελεύσεως τΩν μεταναστών 

εκ των ανέργων, υποαπασχολουμένων καί εν γένει χαμηλοΰ εισοδήματος ατόμων. 

Η αμοιβή αυτή είναι ακαθάριστος καί συμπεριλαμβάνει τά διάφορα επιδόματα, προ 
κύπτει δέ έκ των στοιχείων ΙΚΑ, τό όποιον τό 1965 έκάλυπτεν 795 χιλ, ήσφαλισμέ·-
νους επί ήμερομισθίψ ή μηνιαίψ μισθψ άμοιβομένους. 
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6« "Ενεκα της κατά τά ως ανω μεγάλης διαφοράς ευκαιριών απασχολήσεως και 

επιπέδου μισθών μεταξύ Ελλάδος και ανεπτυγμένων χωρών, υφίστανται μακροχρονίως 

τάσεις προς μετανάστευσιν σημαντικού τμήματος του εργατικού δυναμικού τΤ\ς χώρας« 

Ή κατά τά τελευταία ετη πραγματοποιηθείσα μείωσις της ανεργίας καί υποαπασχολή-

σεως, καί η σημαντική αυξησις των πραγματικών αμοιβών εργασίας εν Ελλάδι,eμείωσαν 

την υφισταμένην διαφοράν μέ αλλάς άνεπτυγμένας χώρας, συνεχιζόμεναι δέ επί σειράν 

έτων θά περιωρίσουν ε ις μικρόν τμήμα του ελληνικοί) πληθυσμοί; την επιθυμίαν αναζη

τήσεως εργασίας ε ι ς την άλλοδαπήν. Βραχυχρονίως εν τούτοις, ή ζήτησις εργασίας 

καί η ελευθερία εισόδου ε ι ς τάς χώρας εισδοχής, η ύπαρξις πλεονασμάτων ε ις τάς ε π ί 

μέρους αγοράς εργασίας εν Ελλάδι, καί ή πληροφόρησις καί μίμησις των υποψηφίων 

μεταναστών αποτελούν τους κυρίους προσδιοριστικούς παράγοντας του ύψους της μετανα

στεύσεως . 

7 . Ή ως ανω διάκρισις ε ίναι βασικής σημασίας διά την άντιμετώπισιν των 

εκ της μεταναστεύσεως καί παλιννοστήσεως δημιουργούμενων προβλημάτων. Διά της εν 

μακρφ χρόνω σμικρύνσεως της διαφοράς οικονομικών επιπέδων μεταξύ *Ελλάδος καί ανε

πτυγμένων χωρδ5ν, τά παρουσιαζόμενα σήμερον προβλήματα δέν θά υφίστανται πλέον, υπό 

την αυτήν τουλάχιστον μορφήν. 'Επί του παρόντος όμως καί εφ' όσον βεβαίως θεωρείται 

απαραίτητος ή διατήρησις της ελευθερίας κινήσεων των ελλήνων πολιτών, η χώρα ε ί ν α ι 

εκτεθειμένη ε ις τάς μεταβολάς ζητήσεως εργασίας άλλων χωρών. Ούτω, παρά την κατά 

τά ετη 1965 καί 1966 ταχυτέραν βελτίωσιν των αμοιβών εργασίας εν Ελλάδι, εν συγκρί

σει προς πλείστας χώρας της Δυτικές Ευρώπης, η προς ταύτας μετανάστευσις ηύξάνετο 

ταχύτατα, άνεκόπη δέ άποτόμως εντός του 1966 καί ηρχισε νά λαμβάνε χώραν καθαρά πα-

λιννόστησις κατ'ακολουθίαν μειώσεως της ζητήσεως εργασίας ε ι ς τάς χώρας υποδοχής. 

Άφ'ετέρου, ή προς τάς Η.Π.Α. μετανάστευσις ηύξήθη άποτόμως από 2.800 τό 1965 ε ι ς 

12.200 άτομα τό 1966, λόγω αυξήσεως του ανωτάτου επιτρεπομένου αριθμού εισόδου εξ 

Ελλάδος. 
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Β. Προοπτικάί επαναπατρισμοί; Ελλήνων της Δυτικη'ς^ύρώπης. 

1. Ό αριθμός των Ελλήνων υπηκόων των ευρισκομένων ε ις την άλλοδαπήν εκ

τιμάται ε ι ς 550 χ ι λ . , ένψ οι ελληνικής καταγωγής άλλα ξένης υπηκοότητος είναι τ ρ ι 

πλάσιοι περίπου του αριθμού τούτου. Ή διάκρισις αυτή συμπίπτει εν γενικαΐς γραμ-

μαΐς τόσον μέ ώρισμένην γεωγραφικην κατανομήν του αποδήμου Ελληνισμού, όσον και 

μέ την προοπτικήν διαρκείας παραμονής ε ί ς την άλλοδαπήν. Κατά πλειοψηφίαν οι Ελ

ληνες υπήκοοι ε ίναι εγκατεστημένοι ε ι ς τόν Δυτικο-Εύρωπαϊκόν χώρον μέ προοπτικήν 

επανόδου ε ίς 'Ελλάδα, ένψ οι ξένης ύπηκοότητος Ελληνες ε ίναι μονίμως εγκατεστημέ

νοι ε ί ς τάς υπερπόντιους χώρας. 

2. Διά τους Ελληνας των Ανατολικών χωρών διενεργείται ελεγχόμενος υπό 

των ελληνικών αρχών επαναπατρισμός (κατά τήν διάρκειαν των τελευταίων 7 ετών εχοιτ 

έπαναπατρισθη 34 χ ι λ . άτομα εκ τών προσφάτως καί άπό μακροί; χρόνου εγκατεστημένων 

ε ι ς τάς χώρας ταύτας), ενψ διά εκείνους τών υπερπόντιων χωρών ενδέχεται νά άντιμετω 

πισθη αθρόα παλιννόστησις μόνον ε ι ς περίπτωσιν σοβαρών αναταραχών ε ί ς μίαν η περισ

σοτέρους τών χωρών τούτων, ως συνέβη μέ τους Ελληνας της Τουρκίας καί Αιγύπτου, 

Κατ αντίθεσιν, η πλειοψηφία τών Ελλήνων της Δυτικής Ευρώπης θά επιδίωξη έπαναπα-

τρισμον εάν υπάρξη περαιτέρω σημαντική βελτίωσις τών συνθηκών απασχολήσεως ε ί ς τήν 

Ελλάδα, οπότε δέν θά δημιουργηθώ πρόβλημα ή κατ'άκολουθίαν καί παροδικής έστω ο ι 

κονομικής ύφέσεως ε ί ς τάς χώρας εγκαταστάσεως. 

3« Έκ της συσχετίσεως τών οικονομικών μεγεθών τών οικονομιών της Δυτι

κές Ευρώπης προκύπτει οτ ι ετησία αύξησις του εθνικού των εισοδήματος της τάξεως 

τών 4/Ö δύναται νά πραγματοποιηθώ άνευ εισροής ξένων εργατών ήτοι, δι'αυξήσεως της 

παραγωγικότητος της εργασίας, η οποία κατά τά τελευταία επτά ετη ητο κατά μέσον 
ί/ 

òpov κατά τ ι ανωτέρα του ποσοστού τούτου. Κατά συνέπειαν, ρυθμός οικονομικής προο'-

δου κατώτερος τών 4>* ετησίως θά συνεπήγετο άδυναμίαν πλήρους απασχολήσεως της ύπαρ-

χουσης εγχωρίου εργατικής δυνάμεως καί άποχώρησιν μέρους τών ξένων εργατών. *Η κα

τά το έτος 1966 έπίτευξις ρυθμών αναπτύξεως μεταξύ 2 ^2 - 4$ ε ί ς τάς κυριωτέρας 

Ευρωπαϊκάς χώρας, πλην Γαλλίας (5/ο) καί Μ.Βρεταννίας (1$) , ε ιχεν πράγματι ως άπο-

Τ7Τ' "" 
Έκτίμησις έκ στοιχείων της ECONOMIC SURVEY OF EUROPE 1965,U.N. σελ. 2,26 CH.II, 
GENERAL STATISTICS, Ιανουάριος 1965, OECD σελ. 58 καί YEARBOOK OF LABOUR STATI
STICS 1965, ILO σελ. 264. 

2/ 

ECONOMO SURVEY OF EUROPE IN 1966,U.N. PRE-PUBLICATION, σελ. 5,13 
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τέλεσμα την άπότομον μείωσιν της εισροής ξένων εργατών καί την κατά τους τελευταί

ους μήνας του έτους ύπεροχήν των αναχωρήσεων έναντι των αφίξεων ε ι ς τάς χώρας ταύ

τας. *Η μείωσις του αριθμού των ξένων εργατών συνεχίσθη μέ μεγαλυτέραν εντασιν 

και κατά τους τ ρ ε ι ς πρώτους μήνας του τρέχοντος έτους. 

4ο Αι διά το τρέχον έτος προοπτικαί οικονομικής ανόδου τη* ς Δυτικής Ευρώ

πης ύποδηλουν αΰξησιν του εισοδήματος κατά Jfi , μέ ρυθμόν πέριξ του 2μ> διά την Δυ~ 

3/ 

τικην Γερμανίαν και Μ« Βρεταννίαν, και 5fo δ ιά την Γαλλίαν και Ί τ α λ ί α ν . Δέον συ

νεπώς όπως αναμένεται περαιτέρω μείωσις του αριθμού των ε ι ς Δυτικήν Ευρώπην ξένων 

εργατών της τάξεως των 15-25/^. Ή έπαλήθευσις εν τούτοις των προοπτικών άναπτύξεως 

κατά χώραν θά εχη διάφορον έπίδρασιν επί των ξένων εργατών, αναλόγως της προελεύ

σεως των. *Η Γαλλία θά χρειασθη συνέχισιν εισαγωγής ξένων εργατών, τους οποίους 

όμως προμηθεύεται κυρίως έκ τών πρώην αποικιών της. Εις την Ί τ α λ ί α ν υφίστανται 

ε ισέτι μεγάλα αποθέματα υποαπασχολουμένων τά όποια δύνανται νά συμπληρωθούν έκ 

τών ε ι ς αλλάς Δυτικο-Εύρωπαϊκάς χώρας εργαζομένων Ιταλών, οί όποιοι υπερβαίνουν 

τό εν εκατομμύριον ατόμων. 'Εάν τό τελευταιον λάβη σημαντικήν εκτασιν θά συμβάλ-

λη ε ι ς τόν περιορισμόν της παλιννοστήσεως ετέρων εθνικοτήτων. Αι εξελίξεις ε ι ς 

Μ, Βρεταννίαν δέν παρουσιάζουν ίδιαίτερον ενδιαφέρον εξ απόψεως επαναπατρισμού 'Ελ

λήνων λόγω : α) του περιωρισμένου αριθμού τών έκεΤ εγκατεστημένων Ελλήνων (10 

χ ιλ . ατόμων περίπου πλην Κυπρίων), β) της διαρθρώσεως της απασχολήσεως των (ύψη-

λόν ποσό στον ανεξαρτήτων επαγγελματιών, υπαλλήλων ελληνικών επιχειρήσεων και έπι. -

στημόνων), καί γ) τη*ς κατά μεγάλην πλειονότητα προελεύσεως τών ξένων εργατών έκ 

τών υπερπόντιων χωρών πρώην Βρεταννικών αποικιών. Τέλος, ε ι ς τήν Δυτικήν Γερμανίαν 

τό σύνολον σχεδόν τών ξένων εργατών προέρχεται εξ άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, τυχόν δε 

ευρεία παλιννόστησις τούτων θά έπηρεάση σοβαρώς τάς αγοράς εργασίας καί τάς οικονο

μίας εν γένει τών χωρών προελεύσεως τών μεταναστών. 

5* Άπό του έτους 1960, τά 2/3 σχεδόν της ακαθαρίστου Ελληνικής εξωτερι

κές μεταναστεύσεως κατηυθύνθησαν προς τήν Δυτικήν Γερμανίαν, ε ι ς τήν οποίαν κατά 

ECONOMIC SURVEY OF EUROPE IN 1966, U.N. PRE-PUBLICATION, σελ. 7 



- 12 -

τά μέσα του 1966 εύρίσκοντο 230 χ ιλ . άτομα περίπου, ήτοι πλέον των 2/3 των ε ίς Δυ-

τικην Εύρώπην εγκατεστημένων ^Ελλήνων. *Η κατά τους τελευταίους μήνας σοβαρά κάμ-

ψις του ρυθμού της οικονομικής ανόδου ε ίς την χώραν ταύτην και η ένεκα ταύτης άνά-

σχεσις του προς την Γερμανίαν μεταναστευτικού ρεύματος (από 85 χ ι λ . άτομα τό 1965 

ε ί ς 45.500 το 1966) έμείωσαν αισθητώς την συνολικην άκαθάριστον και καθαράν μετα-

νάστευσιν εξ, Ελλάδος. Ή πρώτη κατηλθεν ε ί ς 87 χ ιλ . άτομα τό 1966, έναντι 117 

χ ι λ . ατόμων του προηγουμένου ετκ>υς (παρά την μεταξύ των δύο τούτων ετών αυξησιν 

της υπερπόντιου μεταναστεύσεως από 29 χ ιλ . ε ί ς 34 χ ι λ . άτομα), και η δευτέρα ε ί ς τό 

πέμπτον περίπου εκείνης του προηγουμένου έτους (άπό 40 χ ι λ . ε ί ς 8 χ ι λ . άτομα π ε ρ ί 

που), Άπό του δευτέρου ημίσεως του έτους 1966 λαμβάνει χώραν καθαρά παλιννόστησις 

εκ Γερμανίας, του αριθμοί; των *Ελληνων εργατών μειωθέντος άπό 196 χ ι λ . (ΐ .7.66) ε ί ς 

176 χ ι λ . (31.12.66) καί 161 χιΛ. άτομα (31 ·3 ·67) καί του συνόλου των ξένων εργατών 

άπό 1.314 χ ι λ . ε ί ς 1.105 χιλ« καί 1.050 χ ι λ . άτομα αντιστοίχως. Αντιθέτως ο αριθ

μός των εν Γερμανία άνεργων ανήλθε άπό 89 χ ι λ . (31.7.65) ε ί ς 673 χ ι λ . (28.2.67), 

έσημείωσεν δε μέχρι τούδε έποχικην μόνον πτώσιν ε ί ς 501 χ ι λ . άτομα (30.4.67). Ά ν -

τίστροφον διακύμανσιν έσημείωσεν η έξέλιξι,ς των κενών θέσεων ως εμφαίνηται εκ του 

σχεδιαγράμματος της σελίδος (28) . 

6. Αι προβλέψεις διά την έξέλιξιν της γερμανικής οικονομίας κατά τό τρέ

χον έτος ποικίλλουν ευρέως. Τά Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ α Βραχυχρόνιων Οικονομικών Εξελίξεων 

του Δυτικού Βερολίνου, Κ,έλου καί "Εσσεν προβλέπουν αυξησιν τοϋ εθνικοί; προϊόντος 
2/ , . 3/ 

κατά 0.5/&, 1$ καί 1.5^ αντιστοίχως καί η Γραμματεία του Ο.Η.Ε. κατά 4$ , Ή 

επίτευξ ις του τελευταίου τούτου ρυθμού, η οποία θεωρείται απίθανος κατόπιν των ε ξ ε 

λίξεων του* πρώτου τριμήνου ,θά συνεπηγετο άνακοπην της καθαρας εισροές ξένων εργατών 

αλλά ουχί αποχώρησιν σημαντικού τμήματος τούτων, δεδομένου οτ ι τό έργατικόν δυναμι-

κόν τ?) ς χώρας ταύτης έξ εγχωρίων πηγών προβλέπεται οτι θά υποστώ, ως καί κατά τά 

τελευταία ετη, μείωσιν έξ 80 χ ιλ . ατόμων περίπου. Αυξησις κατά 0.5$ άφ'ετέρου θα 

εσημαινε κατ'ούσίαν Στασιμότητα, η οποία έξ άλλου προβλέπεται καί υπό του Ί ν σ τ ι -

1/ 
' AMTLICHE NACHPICHTEN DER BUNDENSANSTALT. FÜR ARBITSVERMITTLUNG UND ARBEITSLOSEN

VERSICHERUNG, Τεύχη 1-5, 1967'.' 
2.1 

Έμπιστευτικαί εκθέσεις αποστελλόμεναι ε ί ς *Υπηρεσίαν Βραχυχρόνιων Οικονομικών 
'Εξελίξεων ,ΕΕΠΕ. 

3/ 

" ECONOMIC SURVEY OF EUROPE IN 1966 - PRE-PUBLICATION. 
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τούτου του Μονάχου, συνδυαζόμενη δε αυτή με την αύξησιν της παραγωγικότητος της 

οικονομίας θά έδημιούργη εύρείαν ύποαπασχόλησιν του υπάρχοντος εργατικού δυναμι

κού και άποχώρησιν σημαντικού αριθμού ξένων εργατών. Εις τη'ν περίπτωσιν ταύτην 

ή καθαρά εισροή' εργατών εις Ελλάδα θά είναι σημαντικως ανωτέρα των 100 χιλ. ατό

μων. Μεταξύ των δύο τούτων ακραίων περιπτώσεων ευρίσκεται ρυθμός αναπτύξεως μη 

διαφέρων ουσιωδώς του κατά τό παρελθόν έτος έπιτευχθέντος (2 /2fó) 7 και ώς εκ τού

του τα αποτελέσματα δύναται νά σταθμισθούν ευχερέστερον: 

7. *0 ρυθμός ούτος υπολείπεται της αυξήσεως της παραγωγικότητος της ερ

γασίας προβλεπομένης εις 3,5/̂  περίπου καί ως εκ τούτου θά μειωθη η ζήτησις εργα

σίας. Ή μείωσις αύτη δέν θά οδήγηση εις άνάλογον αυξησιν ανεργίας διότι θά απορ-

ροφηθη εν τινι μέτρφ υπό τ?\ς μειώσβως των υπερωριών η καί τον ήμερων εργασίας» 

Ή διαδικασία αυτή συνεχίζεται άπό τ?)ς εκδηλώσεως τη*ς παρούσης κρίσεως καί κατά 

συνέπειαν άφ'ένός μεν τά υπάρχοντα περιθώρια τείνουν νά εξαντληθούν καί αφ ετέρου 

ή εκ ταύτης μείωσις του εργατικού εισοδήματος έχει ήδη καταστήσει διά πολλούς ξέ

νους έργάτας άσύμφορον την παραμονήν μακράν της πατρίδος των. 

8. Αυξησις του εθνικού προϊόντος μικρότερα της κατά μέσον ορον αύξη'σεως 

τή*ς παραγωγικότητος προκαλεί συνήθως βαθείας διαταραχάς εις τάς επί μέρους αγοράς 

εργασίας λόγω τ?)ς διαφόρου εξελίξεως των δύο τούτων μεγεθών άνά τομέα παραγωγικής 

δραστηριότητος. Συγκεκριμένως, προβλέπεται στασιμότης παράγωγης εις πλείστους 

κλάδους παράγωγης υλικών άγαθων, εις τους οποίους, εν τούτοις, θά αύξηθη ταχύτατα 

η παραγωγικότης της εργασίας μέ αποτέλεσμα την οξυνσιν του προβλήματος της διαρ

θρωτικής ανεργίας. Αι βιομηχανίαι άνθρακος καί χάλυβος των ομόσπονδων πολιτειών 

Ρούρ καί Εσσεν εις τάς οποίας απασχολείται ικανός αριθμός Ελλήνων, είναι χαρακτη

ριστικά παραδείγματα της περιπτώσεως ταύτης. Εις τόν τομέα των υπηρεσιών άφ'ετέρου 

προβλέπεται οτι η αύξησις της παράγωγης θά είναι σημαντικώς ταχύτερα της αύξη'σεως 

της παραγωγικότητος μέ συνέπειαν την ηύξημένην ζητησιν εργασίας, η οποία όμως δέν 

θα ευνοηση σοβαρως τους Ελληνας εργάτας λόγω του μικρού ποσοστού απασχολήσεως των 

" Λ Ι 

εις τόν τομέα τούτον ( ψ/ο επί του συνόλου των απασχολουμένων κΕλλήνων) , 

' AMTLICHE NACHRICHTEN DER BUNDESANSTALT FÜR ARBEITSVERMITTLUNG UND ARBEIT -
SLOSENVERSICHERUNG ( A . N . B . A . ) , Α π ρ ί λ ι ο ς 1967, No 4 . 
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9* To συμπέρασμα εκ της διενεργηθείσης μελέτης των οικονομικών εξελίξεων 

της Δυτικής Γερμανίας καί άλλων Ευρωπαϊκών χωρών είναι οτι εντός του τρέχοντος έ 

τους θά έπανέλθη σημαντικός αριθμός *Ελλήνων έκ Δυτικής Ευρώπης άλλα οτι δεν ε ι να*, 

μεγάλη η πιθανότης αθρόας παλιννοστήσεως τούτων. Συνοπτικώς, τό συμπέρασμα τούτο 

βασίζεται επί των κάτωθι δεδομένων: 

10. Αι οίκονομίαι των χωρών της Δυτικής Ευρώπης δέν αντιμετωπίζουν υφεσιν 

άλλα κάμψιν του ρυθμού ανόδου των, ό οποίος ως ήδη ανεφέρθη, προβλέπεται οτι θά 

είναι σημαντικός ε ίς ωρισμένας εξ αυτών. Μολονότι ή κυριωτέρα χώρα υποδοχές Ελ -

λήνων μεταναστών προβλέπεται οτι θά εχη μικρόν ρυθμόν αναπτύξεως , η ηύξημένη ζ ή -

τησις εργασίας ε ι ς ετέρας χώρας θά έπιτρέψη αφ ενός μεν μικράν μετακίνησιν Ελλή

νων προς ταύτας καί αφ'ετέρου επαναπατρισμόν Ι τ α λ ώ ν , ο οποίος θά ελάττωση την 

πίεσιν προσφοράς εργασίας εν Δυτική Γερμανία. 

11, *Η δημιουργία ανεργίας, υπολογιζόμενης μεταξύ 1,5/" καί 39» επί του συνό

λου του εργατικού δυναμικού, θά πλήξη μέν αναλογικώς βαρύτερον τους ξένους εργάτας 

αλλά δ χ ι αποκλειστικώς καί μόνον τούτους. Σημαντικόν ποσοστόν των ξένων εργατών 

ασχολείται ε ίς ταχέως αναπτυσσόμενους παραγωγικούς τομεΤς (χημικαί καί ηλεκτρονι-

καί βιομηχανίαι, μεταφοραί, διάφοροι υπηρεσίαι) καί ουδόλως πρόκειται νά θιγη,ενψ 

ή ε ις έτερους τομείς προσφερόμενη εργασία υπό των αλλοδαπών παρουσιάζει μικρόν 

βαθμόν υποκαταστάσεως έκ λόγων κοινωνικών, οικονομικών καί τεχνικών, 

12ο Οι απολυόμενοι ξένοι εργάται δέν θά σπεύσουν νά επαναπατρισθούν λόγω 

του ο τ ι λαμβάνουν ικανοποιητικόν επίδομα ανεργίας κυμαινόμενον μεταξύ 45^· καί 63%· 

τών βασικών αποδοχών, τό οποίον ε ίναι κατά μέσον ορον άνώτερον της μέσης αμοιβής 

εργασίας καί διπλάσιον περίπου του επιδόματος ανεργίας έν Ελλάδι, διατηρούν δέ 

άπαντα τά δικαιώματα ε ι ς τά ταμεία κοινώνικηςάσφαλίσεως καί έχουν πιθανότητας ε 

ξευρέσεως νέας εργασίας εντός βραχέως χρονικού διαστήματος. 

13· Ο περιορισμός της υπερωριακής απασχολήσεως καί τών ημερών εργασίας, 

ο οποίος υπηρξεν ή άμεσος συνέπεια της μειωμένης ζητήσεως εργασίας, θά μειώση 

σημαντι.κώς τήν διαφοράν πραγματικών αποδοχών μεταξύ τών χωρών αποδημίας καί τών 
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χωρίον υποδοχής, και θά επίδραση δυσμενώς επί της αποφάσεως των μεταναστών νά παρα

μείνουν μακράν της πατρίδος των. Είναι, εν τούτοις γεγονός οτι α ι τοιούτου ε'ίδους 

υπολογισμοί δέν οδηγούν καθ εαυτούς ε ις αποφάσεις αμέσου επαναπατρισμοί;, 

14» Βάσει των σημερινών δεδομένων και προοπτικών εξελίξεως, υπολογίζεται 

οτι κατά την διάρκειαν του τρέχοντος έτους θά επανέλθουν εκ Δυτικής Ευρώπης 70-90 

χ ιλ . "Ελληνες» "Εναντι του καθαρού τούτου επαναπατρισμού εκ Δυτικής Ευρώπης, η 

προς τάς υπερπόντιους χώρας μετανάστευσις υπολογίζεται οτι θά μειωθη ελαφρώς έναντι 

του παρελθόντος έτους κατά τό οποίον άνηλθεν ε ι ς 34 χ ι λ . άτομα, μέ άσημαντον εκ 

των χωρών τούτων έπαναπατρισμόν (3-5 χ ιλ . άτομα). Το αποτέλεσμα των μεταναστευτι-

κων τούτων κινήσεων υπολογίζεται οτι θά ε ίναι καθαρά εισροή εργατικού δυναμικοί) 

ε ις την χώραν εκ 40-60 χ ι λ . ατόμων. Ή καθαρά εισροή αύτη προστιθεμένη εις την εκ 

40 χιλ* περίπου φυσικήν αύξησιν του εργατικού δυναμικού, θά αύξηση την προσφοράν 

εργασίας κατά 80-100 χ ι λ . άτομα, έναντι 25 χ ι λ . περίπου κατά μέσον ορον την παρελ · 

θούσαν δωδεκαετίαν, καί 15 χιλ» ατόμων ετησίως κατά την πενταετίαν 1961-1965* 
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Γ. At δυνατότητες απορροφήσεως των επαναπατριζόμενων ε ι ς την ελληνικην οίχονο-

μίαν. 

1 # Έκ των ανωτέρω καθίσταται φανερόν οτι μολονότι δεν αντιμετωπίζεται 

πρόβλημα άμεσου επαναπατρισμού των Ελλήνων τη*ς αλλοδαπές, σημαντικός αριθμός 

τούτων θά έπιστρεψη κατά το τρέχον έτος εκ Δυτικές Ευρώπης, ενφ η χώρα ευρίσκεται 

πάντοτε πρό του κινδύνου αθρόας παλιννοστήσεως κατ'άκολουθίαν ίσχυρας οικονομικής 

ύφέσεως ε ι ς τάς χώρας υποδοχής. Προσλαμβάνουν ως εκ τούτου εξαιρετικην σπουδαίο
ι 

τητα τόσον η διερεύνησις των δυνατοτήτων αυξήσεως τη*ς απασχολήσεως ε ι ς την ελληνι 

κην οίκονομίαν, όσον καί τά ενδεικνυόμενα μέτρα πολιτικές προς ρύθμισιν τών μετα

ναστευτικών κινήσεων· 

2 . Ή κάμψις του ρυθμού της προς την Δυτικην Ευρώπην μεταναστεύσεως, η 

σχετική σταθεροποίησις του αριθμού των ε ι ς τόν χωρον τούτον ευρισκομένων Ελλή

νων καί η έν συνεχεία βαθμιαία μείωσις τούτου θά άνταπεκρίνοντο πλήρως προς τά 

συμφέροντα της χώρας καί των ιδίων των μεταναστών δ ι ό τ ι : α) θά έπέτρεπον την έπ* 

άρκετόν χρόνον διατηρησιν ε ι ς υψηλά επίπεδα του εκ της πηγη*ς ταύτης είσρέοντος συν

αλλάγματος (112 εκατ. δολλάρια τό 1966 εκ Δυτικές Ευρώπης πλην Μεγάλης Βρεταννίας), 

το οποίον αποτελεί ουσιώδη παράγοντα ε ίς τη'ν δημιουργίαν νέων ευκαιριών απασχολήσε

ως, β) διά της ως καί κατά τό παρελθόν συνεχούς ανανεώσεως του αποθέματος των έν 

τη Δυτική Ευρώπη Ελλήνων, μεγαλύτερον ποσοστόν του 'Ελληνικού πληθυσμού θά ηρχετο 

ε ις επαφην μέ περιβάλλον εργασίας καί κοινωνικές διαβιώσεως έκπολιτιστικως καί 

μορφωτικως ανώτερον καί πλέον ώργανωμένον, έπιταχυνομένης αυτωτης ποιοτικές διαφο

ροποιήσεως της π ροσφορας εργασίας έν Ελλάδι. Πρέπει έν τούτοις νά τονισθη* ο'τι έξ 

απόψεως επαγγελματικής εξειδικεύσεως τό εκ ττ^ς μεταναστεύσεως όφελος δεν είναι ση-
1 / 

μαντικον , καί γ) θά παρείχετο ο απαιτούμενος χρόνος όπως δημιουργηθούν ε ί ς την 

"Ερευνα του* Γερμανικού* 'Ομοσπονδιακού* 'Ινστιτούτου Απασχολήσεως καί Άσφαλί-
μ σεως τη*ς Ανεργίας, διενεργηθείσα τόν Σεπτέμβριον 1966» άπεκάλυψεν ότι Jfji 

μόνον των κατά την αφιξίν των ε ί ς Δυτικην Γερμανία ανειδίκευτων 'Ελλήνων 
επέτυχον ε ι ς τάς εξετάσεις διά την άπόκτησιν ε ιδικότητος. Τά ποσοστά ε π ι 
τυχίας τών Ισπανών καί Τούρκων ήσαν 2fo άλλα των Αυστριακών, *Ολλανδών καί 
Γιουγκοσλάβων12$.(DEUTSCHE KORRESPONDENZ, 25.4.67 σ . 7 ) . 
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έλληνικήν οίκονομίαν αί κατάλληλοι συνθηκαι δ ιά τήν βαθμιαίαν απορρόφησιν των επα

ναπατριζόμενων ε ις τομείς υψηλής παραγωγικότητος. Η απότομος εν τούτοις διακοπή 

της μεταναστεύσεως κατά το τέλος του παρελθόντος έτους και η προϊούσα αυξησις της 

καθαρας παλιννοστήσεως δημιουργούν νέαν κατάστασιν ε ι ς την ελληνικήν αγοράν εργα

σίας s ή οποία απαιτείται όπως παρακολουθηθη καί αντιμετωπισθώ ώς προς τάς δυσμενείς 

ταύτης συνεπείας, 

3ο Ή κατά 9Φ& καί πλέον αγροτική προέλευσις των μεταναστών και η συνεχι-

σις της προς τά αστικά κέντρα εσωτερικής μεταναστεύσεως (46 χ ι λ . άτομα τοερίπου ε

τησίως έναντι 50 χ ι λ . ατόμων της φυσικής αυξήσεως του αγροτικού πληθυσμοί;)t είχεν 

ώς αποτέλεσμα τήν έπιτάχυνσιν του ρυθμού μεταβολής της συνθέσεως του πληθυσμού ε ι ς 

γεωργικόν καί μή καί τήν διά πρώτην φοράν μείωσιν του αγροτικοί; πληθυσμού εντός της 

τετραετίας 1961-65» 'Η με'οχτ'.ς αυτή υπολογίζεται ε ί ς 200 χ ι λ . άτομα περίπου, εκ τα>> 

οποίων τό ήμισυ σχεδόν ανήκον είς τό έργατικόν δυναμικόν. Εκ των ανωτέρω συμπεραί 

νεται οτι η μετανάστευσις έλάφρυνεν τήν π ί ε σ ι ν προσφοράς εργασίας κατά κύριον λόγον 

ε ί ς τάς αγροτικάς περιοχάς? δπου καί παρετηρήθησαν έντονοι στενότητες δι 'εποχικην 

εργασιαν. Εις τά αστικά κέντρα συνεχίσθη η αυξησις προσφοράς εργασίας εκ των νέων 

εισόδων ε ί ς τό έργατικόν δυναμικόν έκ του αστικού πληθυσμού, εκ της προμνησθείσης 

μετακινήσεως των αγροτικών περιοχών καί έκ των επαναπατριζόμενων, ε ι ς περιωρισμενην 

κατ αρχήν αλλά σταθερώς αυξα\ομένην κλίμακα* Εις τήν ηύξημενην ταύτην προσφοράν ερ

γασίας, η έκ των αστικών κέντρων εξωτερική μετανάστευσις επαιξεν άνασταλτικόν ρόλον 

περιωρισμένης μόνον σημασίας λόγω του μικρού ταύτης μεγέθους·. Παρ'ολον τούτο ή π ί ε -

σις ε ις τήν άγοράν εργασίας δχι μόνον δέν ηύξήθη αλλά καί έμειώθη σημαντικως λόγω 

της ταχυτέρας αυξήσεως της απασχολήσεως ε ίς μή γεωργικάς εργασίας. Ή μεταξύ των 

ετών 1961 καί 1965 ανεργία του εργατικοί) δυναμικού υπολογίζεται οτι εμειώθη από 

215 ε ί ς 120 χ ιλ . περίπου. 

4 · Ή κάμψις της καθαρας εξωτερικής μεταναστεύσεως καί η αυξησις της πα

λιννοστήσεως θά επιδράσουν ποικιλοτρόπως επί των επί μέρους αγορών εργασίας. Εις 

τας αγροτικάς περιοχάς θά επιφέρουν σχετικήν σταθεροποίησιν ή απλώς έπιβράδυνσιν 
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του" ρυθμού μειώσεως του εργατικού δυναμικού. Βραχυχρονίως τοΟτο θά εχ?) ε ύ ν 

νοϊκάς επιπτώσεις επί της παράγωγης διότι θά παρασχεθη* ò αναγκαίος χρόνος προσαρμο

γής παραγωγικών μεθόδων καί διαρθρώσεως των καλλιεργειών προς τάς νέας συνθηκας μει

ωμένης προσφοράς εργασίας. Εις τά αστικά κέντρα, ε ι ς τά οποΓα τό εργατικόν δυνα -

μικόν ηύξάνετο μέ ταχύν ρυθμόν καί ύπό συνθηκας υψηλής καθαρας εξωτερικής μετανα -

στεύσεως, θά έπέλθη επιπρόσθετος αυξρσις της προσφοράς εργασίας εκ δύο νέων πηγών: 

α) έκ τ?}ς ηύξημένης εισροές εκ τ?)ς υπαίθρου λόγω του έπελθόντος περιορισμού τ?)ς 

προς τό έξωτερικόν διεξόδου καί β) έκ τί}ς ηύξημένης παλιννοστήσεως η οποία θά 

κατευθύνεται κατά μεγαλύτεμον ετι μέρος προς τά αστικά κέντρα, διά τους αυτούς ώς 

ανω λόγους. 

5. Η άπασχόλησις την οποίαν επιζητούν οι επαναπατριζόμενοι ποικίλλει . 

%Ε ποσοστιαία κατανομή τούτων ε ι ς τάς διαφόρους εργασίας δεν ε ίναι γνωστή, έκ γενο

μένων δμως παρατηρήσεων και π?νηροφοριων των κατά τόπους Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας, 

προκύπτει οτι σημαντικός αριθμός επιστρέφει ε ι ς τόν τόπον αναχωρήσεως καί συνεχίζει 

την προτέραν άπασχόλησιν, ένψ oì λοιποί μεταβαίνουν ε ι ς έτερον τόπον, συνήθως έκ 

της υπαίθρου προς τά αστικά κέντρα, η επιζητούν διαφορετικήν άπασχόλησιν ε ι ς τόν 

τόπον αναχωρήσεως. Ώς έκ τούτου, αι έκ τ?)ς μεταναστεύσεως καί παλιννοστήσεως με-

ταβολαί ε ι ς την διάρθρωσιν της απασχολήσεως δέν διαφέρουν εκείνων αϊ οποίαι θά έ-

πηρχοντο καί άνευ τούτων. Συγκεκριμένως, παρατηρείται τό αυτό πρότυπον επαγγελμα

τικές κινητικότητος ε ι ς την κλίμακα άγροτικαί εργασίαι-κατασκευαί-βιομηχανία-ύπηρε-

σίαι, αλλά ο ρυθμός είναι οημαντικως ταχύτερος. Παρατηρείται ταχύτερος επίσης 

ρυθμός διαφοροποιήσεως της διαρθρώσεως της απασχολήσεως κατά θέσιν ε ις τό επάγγελμα, 

μέ αυξησιν των προσφερόντων έξηρτημένην έργασίαν, δημιουργούμενης ούτω τη*ς ανάγκης 

επεκτάσεως τη*ς επιχειρηματικές πρωτοβουλίας, καί αυξήσεως του δγκου καί του* βαθμού 

συγκεντρώσεως των κεφάλαιακων πόρων της οικονομίας. 

6 . *0 επαναπατρισμός Ελλήνων εργαζομένων ενισχύει την ζητησιν εργασίας 

καθ'ό μέτρον βοήθα ε ι ς την άντιμετώπισιν στενοτήτων προσφορδς ε ι ς την άγοράν εργα

σίας καί συνοδεύεται ύπό εισροές συναλλάγματος έκ των αποταμιεύσεων των επαναπα -

τριζομένων. Αμφότεροι οί παράγοντες ούτοι αποτελούν ηύξημένην προσφοράν συμπλη-
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ρωματικων συντελεστούν παράγωγης, αξιοποιούμεVOL δε εντός της οικονομίας οδηγούν 

ε ις αυξησιν του εθνικού προϊόντος, εκ της οποίας προκαλείται περαιτέρω ζήτησις 

εργασίας. Παραλλήλως, ευθύς ως η προσφερόμενη εργασία καί αι αποταμιεύσεις χρη

σιμοποιηθούν ε'ίτε δια έπένδυσιν ε ίτε δι 'άτομικην κατανάλωσιν, δημιουργούνται πρό

σθετα εισοδήματα τά οποία δια μέσου της ζητήσεως αγαθών καί παραγωγικών συντελε -

στων, δημιουργούν νέαν ζητησιν εργασίας. Δι ως ανω εύνοϊκαί επιδράσεις δύναται 

εν τούτοις να* συντελέσουν ε ι ς άπορρόφησιν μέρους μόνον των επαναπατριζόμενων, ε

νώ" δια τους λοιπούς ως καί δια την φυσικην αυξησιν του εργατικού" δυναμικού πάρα -

μένει το πρόβλημα δημιουργίας νέων ευκαιριών απασχολήσεως. 

7 . Ύπό τάς ελληνικάς συνθηκας χαμηλές σχέσεως έπενδεδυμένου κεφαλαίου 

κατά άπασχολούμενον (ΐ10 χ ι λ . δρχ. περίπου έναντι διπλασίου περίπου ποσοϋ ε ι ς Γερ-

μανίαν καί τετραπλάσίον ε ί ς Η.Π.Α·,) , σημαντικόν τμήμα τών επενδύσεων χρησιμοποιεί

ται διά την αυξησιν της παραγωγικότητος τών ηδη απασχολουμένων καί ουδόλως συμβάλ

λει ε ίς την δημιουργίαν νέων ευκαιριών απασχολήσεως, ένψ τό υπόλοιπον δημιουργεί 

κατά κανόνα νέας παραγωγικάς διαδικασίας μεγάλης σχετικώς εντάσεως κεφαλαίου. 

Ούτως έναντι μιας νέας ευκαιρίας απασχολήσεως γίνεται έπένδυσις ε ί ς την οίκονομίαν 

εκ 500 χ ι λ . δρχ. περίπου, ε ί ς τάς μεγάλας δέ βιομηχανικάς μονάδας η σχέσις αυτή 

είναι ε τ ι δυσμενεστέρα . Είναι ως εκ τούτου προφανές οτι αι αποταμιεύσεις τών με

ταναστών, αι όποιαι διά μόνον την Δυτικην Γερμανίαν υπολογίζονται ε ι ς 300 εκατόμ, 

δολλάρια περίπου, δύναται νά συμβάλλουν σημαντικώς ε ίς την δημιουργίαν νέων ευκαι

ριών απασχολήσεως. 

8 . Αι αποταμιεύσεις τών μεταναστών χρησιμοποιούνται κατά διάφορον τρόπον, 

ο οποίος ευρίσκεται ε ί ς στενην συσχέτισιν προς τό είδος απασχολήσεως του αποταμιευ-

του. Μέρος τούτων καταναλίσκεται υπό τών συγγενών τών αποταμιευτών ενφ έτερα ποσά 

τά οποία εΐχον άποταμιευθη προς τόν σκοπόν ηύξημένης μελλοντικής καταναλώσεως (αγο

ράς επίπλων, συσκευών οικιακής χρήσεως κ λ π . ) , αξιοποιούνται προς αγοράν τών ειδών 

τούτων. Έκ παρατηρήσεων επί τ?\ς εξελίξεως τη*ς καταναλώσεως ε ί ς τάς περιοχάς υψη

λής εξωτερικής μεταναστεύσεως, συνάγεται ο τ ι τά έκ τών αποταμιεύσεων τών μετανα

στών διατιθέμενα προς τους σκοπούς τούτους ποσά είναι σημαντικά, κυρίως κατά την 
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διάρκειαν παραμονές του εργαζομένου ε'.ς την αλλοδαπην. "Ετερον μέρος της αποτα

μιεύσεως χρησιμοποιείται διά την άγοράν οικιών, αγροτεμαχίων η εργαλείων, μέ την 

προοπτικην συντόμου επαναπατρισμού η ευθύς μετά τον έπαναπατρισμο'ν, προς αμεσον 

χρησιν ύπο του έπενδυτοϋ\ Μεταξύ τούτων συγκαταλέγονται και α ι επενδύσεις ε ι ς 

εμπορικά η βιοτεχνικά καταστήματα, αι οποίαι απορροφούν υψηλόν ποσοστόν των εν 

λόγω αποταμιεύσεων. Τέλος το υπόλοιπον των αποταμιεύσεων διοχετεύεται ε ί ς τά π ι 

στωτικά ιδρύματα η επενδύεται ε ί ς ομολογίας«. 

9» Έκ των ανωτέρω συνάγεται δτι υπό τάς ελληνικάς συνθηκας σχετικής νο-
1/ 2/ 

μισματικ?)ς σταθερότητος, υψηλών επιτοκίων και άγορας καταναλωτού ο μετανάστης 

δέν έχει δυσκολίας ασφαλούς καί αποδοτικής χρησιμοποιήσεως των αποταμιεύσεων του.-

Τό προκύπτον ερώτημα ε ίναι κατά πόσον ε ίναι δυνατή η αύξησις των προς μακροχρόνιον 

έπένδυσιν γενομένων αποταμιεύσεων των μεταναστών καί η επί τούτων βασιζόμενη άνάλη-

ψις εύρυτέρας επενδυτικής πρωτοβουλίας διά της δημιουργίας εταιρικών καί συνεται

ριστικών μορφών παραγωγικής δράσεως. Έν προκειμένω είναι ένδεικτικόν το προη -

γούμενον της Τουρκίας ε ί ς την οποίαν πρό έτους έλειτούργουν, η εύρίσκοντο υπό δη-

μιουργίαν, 300 περίπου άγροτικαί συνεργατικαί οργανώσεις χρηματοδοτούμεναι υπό έμ · 

βασμάτων αποστελλομένων υπό μελών των εργαζομένων ε ίς τό έξωτερικόν, λειτουγοΰν δέ 

σήμερον καί μεγάλου μεγέθοικ βιομηχα^ικαί επιχειρήσεις υπό εταιρικην μορφην, στηρι

ζόμενα ι ε ι ς τάς αποταμιεύσεις των μεταναστών. 

2/ 

Κατά τά στοιχεία της ΕΣΥΕ η μεταξύ 1955 παί 1966 μέση ετησία αΰξησις τιμών κα
ταναλωτού ητο 2,1 fo καί του δείκτου χονδρικής πωλήσεως 2,5/^. 

2 έν *Ξλλάδι κεφαλαιακή άπόδοσις δύναται νά κριθ?) εκ του εξ 7$ αφορολογήτου 
τόκου των ομολογιακών δανείων του κράτους καί των υπό τούτου ελεγχομένων οργα
νισμών ε ί ς τά οποία υπάρχει ρήτρα δολλαρίου. *0 τόκος των αντιστοίχων δανείων 
ε ις την Δυτικην Γερμανίαν κυμαίνεται μεταξύ 7 /2 α/ο καί 8 /2j!o . άνευ ρήτρας 
δολλαρίου καί φορολογητέος. 



- a t -

i i e Ενδεικνυόμενα Μέτρα Πολιτικής 

Γενικώς πρέπει νά τονισθη οτι τά πλείστα εκ των προταθέντων κατά το παρελθόν 

1/ 

μέτρων δεν ανταποκρίνονται πλέον ε ι ς τάς σημερινάς συνθηκας λόγω μεταβολής της 

φύσεως του προβλήματος, *Ως ηδη εξετέθη, τό σημερινόν πρόβλημα δέν είναι ή υψη

λή εξωτερική μετανάστευσις άλλα η συνέχισις της εισροής των μεταναστευτικών εμβα

σμάτων, η καλλίτερα δυνατή άξιοποίησις τούτων προς αυξησιν του εθνικού προϊόντος, 

η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών διά την άπορρόφησιν των επαναπατριζόμενων ε ι ς την 

παραγωγικήν διαδικασίαν και η άπάμβλυνσις των διακυμάνσεων της εξωτερικής μετανα

στεύσεως, δ ιότ ι ε ίναι πάντοτε δυνατόν νά λάβη αυτή επιζήμιας διά την οίκονομίαν της 

χώρας διαστάσεις . Έκ των διαπιστώσεων τούτων απορρέουν καί τά ενδεικνυόμενα μέτρα 

πολιτικής, 

Α. Συγκέντρωσις στατ ιστ ικωνπληροφοριων. 

1. Επιβάλλεται κατά πρώτον η παρακολούθησις της παλιννοστήσεως , η οποία 

ουδόλως παρακολουθείται στατιστικως καί επί των στοιχείων της οποίας θά στηριχθούν 

καί τά λοιπά μέτρα πολιτικής. Αι απαιτούμενα ι πληροφορία ι δύναται νά διακριθούν 

ε ι ς τάς έξης κατηγορίας: α) αριθμός παλιννοστούντων μέ άνάλυσιν καθ'ηλικίαν κλπ,· ? 

ειδικότητα, χώραν προελεύσεως καί χρόνον παραμονής ε ι ς την άλλοδαπην, β) γεωγρα-

φικη κατανομή καί είδος απασχολήσεως μετά τόν έπαναπατρισμόν καί γ) πληροφορίαι 

ως προς τό μέγεθος καί την χρησιν των έκ της μεταναστεύσεως αποταμιεύσεων, τους 

λόγους μεταναστεύσεως καί παλιννοστήσεως, την συνεπεία της μεταναστεύσεως αποκτη-

σιν ανωτέρου βαθμοί) εξειδικεύσεως , της δυσκολίας προσαρμογής ε ι ς τό περιβάλλον 

ξένων χωρών καί κατά την έπιστροφην ε ι ς *Ελλάδα, καί την μεταβολην νοοτροπίας 

ε ι ς θέματα εργασίας, κοινωνικά, καί εκπολιτιστικά« Αι πληροφορίαι τ?)ς πρώτης 

Βλέπε Σχέδιον Προγράμματος Οικονομικής Αναπτύξεως της Ελλάδος 1966-70,Ξ.Ζο
λώτα - Μετανάστευσις καί Οικονομική Άνάπτυξις 1966, Δ.Δήμητρα, - Μετανάστη»^ 
Ευλογία η Κατάρα ; 1966. 
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κατηγορίας δύναται νά συγκεντρωθούν ευκόλως διά συμπληρώσεως ειδικοί) ερωτηματολο

γίου ύφ'ολων των Ελλήνων κατά την εισοδόν των ε ι ς τό έλληνικόν έδαφος, ενψ αι 

λοιπάί θα* απαιτήσουν την διενέργειαν δειγματοληπτικών ερευνών. Κατά μίαν πρότα-

σιν, θά ητο δυνατόν νά συμπληρωθη εν έρωτηματολόγιον δι'εκάστην κοινότητα υπό των 

επικεφαλής ταύτης ( Γραμματέως, Διδασκάλου, ^Ιερέως, Διοικητού Χωροφυλακής) ε ι ς 

κοινήν συνέντευξιν μετά του αρμοδίου ερευνητού» Τό έρωτηματολόγιον θά περιλαμβάνη 

ερωτήσεις άφορώσας ε ι ς τον αριθμόν των έκ της κοινότητος μεταναστευσάντων, τους εκ 

τούτων έπαναπατρισθέντας, τό είδος καί τόν τόπον της απασχολήσεως μετά τόν επανα -

πατρισμόν, την χρησιμοποίησιν των αποταμιεύσεων των κ . α . Πρέπει να τονισθη οτι 

άπό την άποψιν της συγκεντρώσεως των στοιχείων η Ελλάς υστερεί ακόμη καί της γ ε ί -

τόνος Τουρκίας, ε ι ς την οποίαν έχουν γ ί ν ε ι επανειλημμέναι στατιστικαί ερευναι τη 

συμμέτοχη καί Τραπεζών διά την στάθμισιν των κλίσεων των επαναπατριζόμενων, των 

δυνατοτήτων αξιοποιήσεως της εργασίας καί των αποταμιεύσεων των, της αποκτήσεως ανω 

τέρου βαθμού εξειδικεύσεως κατά την παραμονήν ε ι ς την ά,λλοδαπήν, κλπ«, 

2ο Τό δεύτερον μέτρον άφορα ε ι ς την στατιστικήν παρακολούθησιν της ανεργίας 

καί του αριθμού των κενών θέσεων, συνδέεται δέ αμέσως μέ την άναδιοργάνωσιν των 

Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας καί την έφαρμογήν των κανονισμών ως προς τάς προϋπο

θέσεις επιδοτήσεως των άνεργων» Αι υπό των αρμοδίων υπηρεσιών του 'Υπουργείου Ερ

γασίας καί του 'Οργανισμού Άπασχολήσεο^ς καί Ασφαλίσεως Ανεργίας (QAM) καταβαλ

λόμενα ι σχετικάί προσπάθειαι δέν δύναται νά επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, 

τουλάχιστον ε ι ς τό προσεχές μέλλον, εάν δέν ενισχυθούν καί υπό άλλων ^Υπηρεσιών 

και Οργανισμών» 'Απαιτείται εν προκειμένω περαιτέρω μελέτη του προβλήματος καί 

συντονισμός ενεργειών, ενω η διαφώτισις των εργοδοτών, εργατών καί αρμοδίων δ ι ο ι 

κητικών υπαλλήλων διά την υπ αυτών κατανόησιν της σημασίας τών ληφθησομένων μέ

τρων , αποτελεί βασικήν προύπόθεσιν επιτυχίας της όλης προσπάθειας. *Υπό τάς παρού 

σας συνθηκας δυνατοτήτων εξευρέσεως εργασίας εν Ελλάδι καί Δυτική Ευρώπη, αι οποΐ-

αι δύναται νά χαρακτηρισθούν ως μέτριαι εως σχετικώς καλαί, η εύρυθμος λειτουργία 

τών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας καί η τακτική πληροφόρησις επί του ύψους καί της 

διαρθρώσεως τή̂ ς ανεργίας καί τών κενών θέσεων ε ι ς ολόκληρον τόν Εύρωπαϊκόν χώρον. 

θα αποτελέσουν αύτόματον ρυθμιστικόν παράγοντα τών μεταναστευτικών κινήσεων. Τό 
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αμεσον αποτέλεσμα τούτων θά είναι η πλήρωσις ικανού άριθμοϋ κενών θέσεων υπό 

επαναπατριζόμενων και λοιπών ανέργων, και η έλάττωσις της δαπάνης επιδοτήσεως 

της ανεργίας η οποία από 282 έκατομ. δρχ. τό 1959 άνηλθεν είς 4β9 έκατομ. το 

1966 και είναι σήμερον της τάξεως των 1,8 έκατομ. δρχ» δι'εκάστην έργάσιμον 

ημέραν. 

i 
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Β. Πληρεστέρα άξιοποίησις του εργατικοί; δυναμικού. 

1ο *Υπο τάς επικρατούσας σήμερον συνθήκας, η άπασχόλησις ε ί ς την ελληνι-

κήν οίκονομίαν θά ήδύνατο νά αύξηθ?) σημαντικώς εάν δια ττ)ς καλλιτέρας οργανώσεως 

της αγοράς εργασίας έπετυγχάνετο προσαρμογή της προσφοράς προς την ζητησιν εργα

σίας. Συγκεκριμένως, η υπάρχουσα ζητησις δύναται νά διακριθη ε ι ς ζητησιν: 

α) ειδικευμένου προσωπικού. Δια το μέσης καί ανωτέρας στάθμης προσωπικον αυτή 

παρουσιάζεται έντονωτάτη υπό το ισχύον έπίπεδον αμοιβών, β) εποχικού χαράκτη-

ρος, ιδιαιτέρως διά το άνειδίκευτον προσωπικον καί έργάτας γης. Δεδομένου του 

ετεροχρονισμού τών αιχμών τη*ς εποχικότητος ε ι ς τους διαφόρους τομεΤς καί κλάδους 

δραστηριότητος, η σημαντική' αυτή ζητησις προσλαμβάνει μόνιμον χαρακτήρα, ως προϋ-

πόθεσις δέ πληρεστέρας ικανοποιήσεως της τ ί θ ε τ α ι η θέσπισις κατάλληλων κίνητρων 

διά την αυξησιν της κινητικότητος, η καλλίτερα πληροφόρησις καί η εν γένει αρτιό

τερα όργάνωσις της αγοράς εργασίας, ε ι ς την οποίαν τά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας 

θά παίξουν πρωταρχικόν ρόλον. Οι επαναπατριζόμενοι αποτελούν έργατικόν δυναμικόν 

υψηλής κινητικότητος καί προσαρμοστικότητος, το οποίον υπό κατάλ?νηλον όργάνωσιν 

δύναται νά πλήρωση σημαντικόν τμήμα τών ύπαρχουσών κενών θέσεων. 

2«, Συνεπεία διαφοράς επιπέδου τεχνολογίας καί δυσκολιών γλώσσης, ό προς 

τάς ανεπτυγμένας χώρας μεταναστεύων ειδικευμένος εργάτης υποβιβάζεται συνήθως ε ί ς 

ημιειδικευμένον καί ο τελευταίος ε ί ς άνειδίκευτον. Συνδυαζόμενος προς την ελλει-

ψιν καί υψηλην άμοιβήν ειδικοτήτων ε ί ς Ελλάδα, ο τοιούτος υποβιβασμός αποδίδει 

ε ι ς τόν μεταναστεύοντα οριακως μόνον ανωτέρας άμοιβάς καί ούτως αποτελεί ά ν τ ι κ ί -

νητρον αποδημίας. Αντιθέτως, ένεκα του ευρύτερου καταμερισμού των έργων ε ί ς τάς 

ανεπτυγμένας οικονομίας, ο άνευ ουδεμιάς ειδικεύσεως αλλά σωματικώς ανθεκτικός 

καί ικανός προς προσαρμογην Έλλην αγρότης η απασχολούμενος ε ί ς αστικά κέντρα, 

δύναται νά χρησιμοποιηθη ε ί ς σχετικώς καλώς άμοιβομένας* άπλας εργασίας. Έκ 

τούτων προκύπτει οτι καθ Ό μέτρον η ε ίς την άλλοδαπην άναζήτησις εργασίας υποκι

νείται υπό της επιθυμίας αυξήσεως του εισοδήματος καί βελτιώσεως τών συνθηκών 

διαβιώσεως, αύτη άφορα κατά πρώτον λόγον τους άνευ ειδικεύσεως καί αποβαίνει έλά-

1/ , 
χιστα προσοδοφόρος διά τους ειδικευμένους. Κατ'ακολουθίαν , η ταχεία έπέκτασις 
1/ Είναι χαρακτηριστική εν προκειμένω η περίπτωσις ττΐς υπό τη*ς Διακυβερνητικής 

Επιτροπής Μεταναστεύσεως (ΔΕΜΕ) όργανουμένης στοιχειώδους επαγγελματικής εκ
παιδεύσεως υποψηφίων μεταναστών συνεπεία τ?|ς οποίας πλέον του ημίσεως τών εκ
παιδευομένων αποφασίζουν νά παραμείνουν ε ί ς Ελλάδα κατ'άκολουθίαν προσφορών 
εργασίας υπό βιομηχάνων καί άλλων εργοδοτών. 
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της τεχνικής καί εν γένει επαγγελματικές εκπαιδεύσεως , ιδίως δε των προγραμμάτων 

ταχυρρύθμου εκπαιδεύσεως και μετεκπαιδεύσεως ενηλίκων, θά ε ίναι πολλαπλής ωφελείας 

δ ι ό τ ι : α) θά αύξηση την προσφοράν ειδικοτήτων διά τάς οποίας υπάρχει έντονος ζ ή -

τησις εν Ελλάδι έκδηλουμένη ε ις ύψηλάς διαφορικάς άμοιβάς, β) θά άποτελέση άνα-

σταλτικόν παράγοντα της εξωτερικής μεταναστεύσεως η οποία ε ίναι πάντοτε δυνατόν 

νά προσλάβη εκ νέου άνησυχητικάς διαστάσεις καί γ) επεκτεινόμενη ε ις τους επα

ναπατριζόμενους έργάτας οι οποίοι, ώς ήδη ανεφέρθη, ελάχιστα ωφελούνται εξ άπό -

ψεως ειδικεύσεως εκ της εργασίας των ε ι ς την άλλοδαπήν , θά ενίσχυση την απορρό-

φησιν τούτων ε ις εργασίας υψηλής παραγωγικότητος. Έκ πληροφοριών των Γραφείων 

Ευρέσεως Εργασίας ανά την χώραν προκύπτει οτ ι υπάρχει έντονος ζήτησις μέσης καί 

χαμηλής εξειδικεύσεως προσωπικού, παρατηρείται δέ οτι οι επαναπατριζόμενοι, οντες 

κατά κανόνα ανειδίκευτοι, δεν δύνανται νά συμβάλλουν ουσιωδώς ε ι ς την κάλυψιν της 

ζητήσεως ταύτης. 

3* Ενδείκνυται μεταβολή του ρόλου της κρατικής μερίμνης ως προς τους εν 

Δυτική Ευρώπη εργαζομένους "Ελληνας εν όψει των μεταβαλλόμενων διακρατικών σχέσεων 

και των συνθηκών ε ι ς την αγοράν εργασίας εντός του Ευρωπαϊκού χώρου. Τά εν Δυτι

κή Ευρώπη κλιμάκια του 'Υπουργέίου Εργασίας καί αι λοιπάί ελληνικάί υπηρεσίαι 

δέν θά πρέπη πλέον νά αποβλέπουν μόνον ε ις τήν διατήρησιν των δεσμών των μετανα

στών μετά της Ελλάδος καί ε ι ς τόν επαναπατρισμό ν τούτων, άλλα ε ι ς τήν παροχήν πά

σης δυνατής βοηθείας προς έπαγγελματικήν έπιτυχίαν καί μορφωτικήν βελτίωσιν των 

εκεί ευρισκομένων Ελλήνων. Ή βοήθεια διά τήν έκμάθησιν της γλώσσης ττ}ς χώρας 

ε ι ς ην ούτοι εργάζονται, τήν άπόκτησιν ανωτέρου βαθμού εξειδικεύσεως καί τήν ανο-

δον ε ις τήν έπαγγελματικήν ιεραρχίαν πρέπει νά αποτελέσουν τους κυρίους στόχους 

της κρατικής μερίμνης. Παρ Όλον οτι τό μεγαλύτερον μέρος των έν τη} Δυτική Ευρώ

πη) εργαζομένων Ελλήνων ευρίσκεται έκτος Ελλάδος πλέον τών τριών ετών, τό σύνολον 

σχεδόν τούτων ασχολείται ε ι ς ανειδίκευτους η χαμηλότατης ειδικεύσεως εργασίας, 

κατέχουν δέ μόνον στοιχεία τ?ίς ξένης γλώσσης του περιβάλλοντος των. Ή κρατική 

μέριμνα καθίσταται έν προκειμένω απαραίτητος διά νά δυνηθούν ούτοι νά επωφεληθούν 

εκ τών ευκαιριών δωρεάν εκπαιδεύσεως καί επιμορφώσεως αι οποΤΓαι προσφέρονται ε ις 

τας χώρα<- τ*ς Δυτικές Ευρώπης, νά ανέλθουν ε ι ς τήν έπαγγελματ ικήν ιεραρχίαν καί 
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νά αποκτήσουν ικανότητας προσαρμογές προς τάς νέας συνθηκας τάς δημιουργουμένας 

άπό την έπιτάχυνσιν της οικονομικής και τεχνικής προόδου. Βραχυχρονίως, η προσ

πάθεια δ ι ά την ποιοτικην βελτίωσιν των μεταναστών θα συμβάλλη ε ι ς τόν περιορισιιόν 

της παλινοστησεως η οποία είναι σήμερον το κύριο ν πρόβλημα» Μακροχρονίως αυτή θα 

άπατελέση πολύτιμον επίσης συμβολην ε ι ς την οικονομικην άνάπτυξιν τΨ\ς Ελλάδος δ ιά 

της δυνατότητος αποστολές ηύξημενου συναλλάγματος καί προσφοράς ειδικευμένου προ -

σωπικου κατά την παλιννόστησιν. Έκ της μελέτης εξ άλλου της οικογενειακής κατα

στάσεως, τρόπου διαβιώσεως καί νοοτροπίας των Ελλήνων μεταναστών προκύπτει οτι 

η εκμάθησις ξένων γλωσσών κλπ. δέν είναι πιθανόν οτι θά προκαλέσουν αξιόλογον τά

σι ν μονίμου εγκαταστάσεως ε ι ς την άλλοδαπην, ιδιαιτέρως δέ υπό συνθηκας ταχείας 

βελτιώσεως των επιπέδων διαβιώσεως εν Ελλάδι. 'Επί τ% βάσει των ανωτέρω καί 

ε ι ς περίπτωσιν καθ'ην ο επαναπατρισμός λάβει άνησυχητικάς διαστάσεις, πρέπει νά 

δοθούν πρόσθετα κίνητρα παραμονής των Ελλήνων ε ι ς Δυτικην Ευρώπην. Ταύτα δύνα

ται νά συμπεριλάβουν την άναγνώρισιν πλασματικών ημερομισθίων διά κοινωνικην άσφά-

λισιν ως καί την μέσω υφισταμένων ειδικών Διεθνών Ταμείων διευκόλυνσιν δι 'άπόκτη-

σιν ιδιοκτήτου κατοικίας ε ι ς την άλλοδαπην, κατά το παράδειγμα των Ίταλων. 

* 
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Γ. Εισαγωγή καί παραγωγική χρησιμοποίησις τών εν τη αλλοδαπή ευρισκομένων 

αποταμιεύσεων τών μεταναστών. 

Το υψος τών αποταμιεύσεων τών μεταναστών ε ι ς τήν άλλοδαπήν και αι ανάγκα ι 

της ελληνικής οικονομίας ε ι ς επενδύσεις και έξωτερικόν συνάλλαγμα, καθιστούν προ-

δηλον τήν ανάγκην διερευνήσεως τών τρόπων προσελκύσεως και παραγωγικές αξιοποιή

σεως τών αποταμιεύσεων τούτων ε ι ς τήν χώραν. Προς τον σκοπόν τούτον επιβάλλεται 

δπως η ισχύουσα ειδική μεταχείρισις του εισαγομένου συναλλάγματος ως προς τήν επα-

νεξαγωγήν και φορολογικήν άπαλλαγήν της χρησιμοποιήσεως των δι 'άγοράν ακινήτων, 

ένισχυθη και υπό ετέρων κινήτρων ώς τά κάτωθι: 

"1 ° *' Ιδρ υσ ι ς συνετά ι ρ ι σμών εργασίας και κεφαλαίου. Ούτοι θά χρηματοδοτούνται 

κυρίως εκ τών αποταμιεύσεων τών μεταναστών, θά άποτε/.Γΰν μεγάλας μονάδας εξασφα-

λιζούσας τάς οικονομικάς προϋποθέσεις ορθολογικές οργανώσεως καί λειτουργίας, καί 

θά δημιουργήσουν ευκαιρίας απασχολήσεως υψηλής παραγωγικότητος πληρουμένας κυρίους 

υπό τών ιδίων τών επενδυτών καί συντελούσας ούτως ε ι ς τήν απορρόφησιν επαναπατρι

ζόμενων ε ι ς τήν παραγωγικήν διαδικασίαν. 

2- Έκδοσις ειδικών μετοχών. Αύται θά προέρχονται εκ νεοϊδρυόμενων ή υπαρχου-

σών μονάδων μέ έγγυημένον υπό του κράτους βασικόν μέρισμα 'ίσον ή ελαφρώς υπολειπό-

μενον του τόκου καταθέσεων ταμιευτηρίου, καί έπιπρόσθετον μέρισμα κατά τήν συνήθη 

διαδικασίαν. *Η διάθεσίς των θά περιωριοθη" μεταξύ τών μεταναστών ή τών επαναπα

τριζόμενων έναντι πληρωμής δραχμών προερχομένων εξ εισαγωγής συναλλάγματος, ή δε 

διαπραγμάτευσίς των ε ις τήν άγοράν κεφαλαίων θά είναι ελευθέρα. Την εκδοσιν ιδίων 

μετοχών ή τήν διάθεσιν τοιούτων ετέρων επιχειρήσεων θά ε ίναι σκόπιμον νά αναλάβουν 

οι υπάρχοντες πιστωτικοί 'Οργανισμοί καί κατά προτίμησιν οι τελούντες υπό τον α-

μεσον ελεγχον του κράτους (ΕΤΒΑ κ . α . ) · 
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ΠΗΓΑΙ ΣΧΒΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ; 

Α) Συνολικής Απασχολήσεως: 

- YEAR BOOK OF LABOUR STATISTICS, I.L.O. 1965, σελ. 264. 

- ECONOMIC SURVEY OF EUROPE IN 1962 (Κεφ. I I , σελ. 22), 

" " " " 1965 (Κεφ* I I , σελ. 26), 

11 " " " " 1966 PRE-PUBLICATION (Πίναξ 15) 

Β) Απασχολήσεως ξένων εργατών και Ελλήνων: 

- AUSLÄNDISCHER ARBEITNEHMER ERFAHRUNGSBERICHT, 1966 (σελ. 44) 

Γ) Ανεργίας, Κενών ^έσεων. 

- GENERAL STATISTICS O.E.C.D., Ιανουάριος 1965. 

'Επίσης; AMTLICHE NACHRICHTEN DER BUNDESANSTALT FÜR ARBEITSVERMITTLUNG UND 

ARBEITSLOSENVERSICHERUNG (A.N.B.A.), (Μηνιαιον περιοδικο'ν έκδιδο'μενον 

εν Νυρεμβέργη). Τεύχη 1-12 , 1966 καί 1-5 , 1967 

' 



Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Π Ι Ν Α Κ Ω Ν 



- 31. -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Πίναξ 1_ 

Ταξιδιωτική Κίνησις της Ελλάδος μετά του Εξωτερικοί; 

Έ τ η 
Συνολική Κίνησις 

Τ 7 — , 
Αναχωρήσεις - 'Αφίξεις Σύνολον 

Ακαθάριστος Εξωτερική Ηετανάστευσις 

Υπερπόντιος Μετανάστευσις 
Μετανάστευσις ε ι ς Δ. Ευρώπην 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1966 

1967 

Ί α ν . 

Ί α ν . 

-Map. 

-Map. 

34.741 

25.341 

11.017 

14-078 

43.913 

25.210 

49.914 

56-347 

48,283 

39.987 

8.000 

11.986 

-26 

Σύνολον 1956-66 356,, 761 

, Μέ,σος 
Ετήσιος 

"Ορος 1956-66 

35.349 

30.428 

24.521 

23.684 

47.768 

58.837 

84.054 

100.072 

105.569 

117.167 

86.896 

20.751 

32.433 

714.345 

64.940 

23.147 

14.783 

14.842 

13.871 

17.764 

17.336 

21.959 

24.459 

25.327 

29.036 

33.846 

6.299 

12.202 

15.645 

9.679 

9.813 

30.004 

41.501 

62.095 

75.613 

80.242 

87.242 

53.050 

14.452 

236.420 

21.493 

477.086 

43.371 

Πηγή: ΞΣΥΕ, Μηνιαία Στατ. Δελτία, Στατιστικαί Επετηρίδες 

1/ 
Ή στήλη της διαφορδς "Αναχώρησε ι ς- 'Αφίξεις υποτιμά ελαφρώς το υψος της καθαρας 
αποδημίας Ελλήνων υπηκόων διότι περιλαμβάνει τάς αυξήσεις τοϋ "τουριστικού απο
θέματος καί του αριθμού των αλλοδαπών εργαζομένων εντός τΐ^ς χώρας κατά τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Η ύποτίμησις αυτή εν τούτοις έξουδετεροΰται εν τ ι ν ι 
μέτρω λόγω της παραλλήλου αυξήσεως του αριθμού τον * Ελλήνων υπηκόων οι όποιοι 
ευρίσκονται ε ι ς το εξωτερικόν δια προσωρινήν παραμονήν κατά τάς εορτάς του Νέου 
Ετους. Περιλαμβάνει δε επί πλέον καί τον έκτακτον έπαναπατρισμόν Ελλήνων εκ 

Τουρκίας, Αιγύπτου καί Κογκό, ò οποίος όμως δέν παύει νά αποτελεί μέρος τ^ς συ
νολικής παλιννοστήσεως μετά μακράν παραμονήν ε ι ς τό εξωτερικόν. 
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Πίναξ 2 

Ακαθάριστος Εξωτερική Μετανάστευσις 1955-1966 κατά χώραν Προορισμού 

1955-1958 

4 

ΐΓενικόν Σύνολον 

Γ 
ι. ιΠρός Δυτ.Ευρώπην 

! Σύνολον 

Δυτ,Γερμαν ία 

Βέλγιον 

Ιταλ ία 

Ελβετία 

Αυστρ ία 

Δοιπαί Χωοαι 

Προς *Υπερπόντιους i 

Ιωρας 

Σύνολον 

Η.Π,Αο 

Αυστραλία 

Καναδάς 

Νοτιοαφρικ. 
Ένωσις 

Αοιπαί Ζωραι 

120.085 

33.461 

5,421 

14.709 

4.189 

668 

4.762 

3.712 

66.624 

21.555 

27.357 

16.483 ; 

800 { 

20.429 ! 

1959-1962 ! 1963-1966 
ι 

214.343 

133.958 

104.714 

6.112 

7.613 ι 

6.047 

2.653 

6.819 

80.385 

14.020 

33.733 

16.737 

1.724 

i 

409.704 

296.147 

264.068 

5.819 

7.876 

3.305 

1.284 

13.795 

1,13.557 

22.434 

60.533 

20.450 

5.175 

14.171 ì 4.965 
ι 

Σύνολον 

955-1966 

744.132 

463.566 

374.203 

26.640 

19.678 

10.020 

8.699 

24.326 

Ποσόστον 

100,0 

280^566 

58.009 

129.623 

53.670 

7*699 

39.565 

62,3 

50,3 

3,6 

2,6 

1,3 

1,2 

3,3 

37,7 

7,8 

16,3 

7,2 

1,1 

5,3 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Μηνιαΐον στατιστικον δελτίον, Στατιστικαί Ε π ε τ η ρ ί δ ε ς . 
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Πιναξ 3 

1/ 

Κατανομή 'Ελλήνων του 'Εξωτερικού 

(Τέλος 1966) 

"Ελλη ν ε ς 'Υπήκοοι 

ΪΕυρώπη 
ι 

|Γερμανία 
ι 
Ι 

|Βέλγιον 

ιΓαλλία 
ι , 
[Σουηδία 

ι 
|έ.ύστρ ία 
ι 
|&οιπαί Χωρά ι 
ι 

'Αμερική 
f—•—•-—«—· 

ι 
jä.II.A. 
J 
(Καναδάς 
«Βραζιλία 

Ι Αργεντινή 

ι 
ιΑύστραλία 

Ι 
ίΛοιπαί ΧΚραι 

(Αίγυπτος 

ιΑοιπαί Αφρικάνικα ι 

[Τουρκία 
ι 

'Άσιατικαί 
ι 

| Ανατολικάί 

ι 
Ι Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 

|καθ ' ύπολογ ι σμό ν 

195.000 

13.000 

12.000 

3.500 

3.000 

10.000 

50.000 

40.000 

10.000 

10.000 

120.000 

10.000 

30.000 

5.000 

20.000 

20.000 

551.500 

• 

Γ Τ " !" 

1 

! 
ι 

'Ελληνικές καταγωγής 
άλλα 

Ξένης ύπηκοότητος 
1 • " " " " 

20.000 

3.000 

12.000 

500 

1.000 

25.000 

1.320.000 

37.000 

25.000 

25.000 

80.000 

5.000 

30.000 

35.000 

20.000 

40.000 

1.678.500 

Έκτίμησις εκ πληροφοριών Υπουργείου Εξωτερικών και Ξένων Πρεσβειών. 
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Πίναξ 4 

Μηνιαία Έ ξ έ λ ι ξ ι ς Απασχολήσεως Αλλοδαπών και *Ανεργίας ε ι ς 

Δυτικήν Γερμανίαν. (Στοιχεία τέλους μηνός). 

(Είς χιλιάδας) 

Απασχολούμενοι Απασχολούμενοι Σύνολον Ποσοστόν 'Άνεργοι Σύνολον 
'Αλλοδαποί "Ελληνες Άνεργων Ανεργίας "Ελληνες Κενών 

$ Θέσεων 

1 9 6 6 

Ιανουάριος 

Φεβρουάριος 

Μάρτιος 

Απρίλιος 

Μάϊος 

Ι ο ύ ν ι ο ς 

Ιούλιος 

Αύγουστος 

Σεπτέμβριος 

'Οκτώβριος 

Νοέμβριος 

Δεκέμβριος 

1 9 6 7 

Ιανουάριος 

Φεβρουάριος 

Μάρτιος 

Απρίλιος 

1.127 

• · · 

1.233 

. · · 

•. · 

1.314 

. . . 

. . . 

1.313 

. . . 

e, a ο 

1.105 

1.068 

. . . 

1.056 

1.050 

186 

194 

196 

195 

176 

172 

161 

269 

236 

141 

121 

102 

101 

101 

106 

113 

146 

216 

372 

1.2 

1,0 

0,6 

0,5 

0,5 

0,4 

0,4 

0,5 

0,5 

0,6 

1,0 

1,6 

621 

674 

576 

501 

2,9 

3,1 

2,7 

2,3 

5,8 

4,9 

548 

592 

622 

596 

608 

621 

619 

594 

536 

436 

319 

252 

255 

270 

303 

296 

Πηγή: AMTLICHE NACHRICHTEN DER BUNDESANSTALT FOR ARBEITSVERMITTLUNG UND ARBEITSLOSEN
VERSICHERUNG (A.N.B.A.), Μάρτιος, Απρίλιος 1966 καί από τό PRESSEINF0RMATI0NEN 
του ιδίου περιοδικοί, Απρίλιος τοϋ 1967. 

Παρατήρησες: Ό αριθμός των άνεργων Ελλήνων καί λοιπών ξένων εργατών δέν δύναται νά 
εκτιμηθώ επακριβώς λόγω της στενές σχέσεως ανεργίας καί επαναπατρισμού 
η οποία είναι φανερά εκ των ως ανω στοιχείων. 
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Πίναξ 5 

Απασχόλησις Ελλήνων εργατών ε ί ς Δυτ. Γέρμα νια ν κατά κλά-

δον οικονομικής δραστηριότητος 

Σύνολον απασχολουμένων κατά την 3ΐ/ΐ/ΐ967 171.891 α/ο 

εξ αύτων γυναίκες 72.298 42,06 

1 ο Γεωργία, Κτηνοτροφία κλπ 520 0,30 

2. Λατομεία, 'Ορυχεία 3.500 2,0 

3. Μεταποίησις 145.287 84,5 

Α. Μεταλλοβιομηχανία ι 78^414 45,61 

α) Βιομηχανίαι σίδηρου καί μετάλλων 17.077 

β) " μηχανημάτων καί ^ξαρ^;ημάτων . . . . . . 1 1 . 8 5 0 

γ) " αυτοκίνητων 12.877 

δ) " ηλεκτροτεχνικά ί 20.237 

Β. Διάφοροι Βιομηχανίαι επεξεργασίας 66.873 38,90 

α) Βιομηχανίαι χημικαί 7.878 

β) " υφασμάτων καί ενδυμάτων . . . .24 .388 

γ) " ξύλου καί είδων εκ ξύλου 4.394 

4. Κατασκευαί 7.165 4,2 

5. *Υπηρεσίαι 15.419 8^9 

Α. Έμπόριον, Τράπεζαι, Άσφάλειαι 4·634 2,7 

Β. Συγκοινωνίαι 1.294 0,8 

Γ. Δημόσιαι καί κοινής ωφελείας 5.234 3»0 

Δ. Διάφοροι 4.257 2,5 

Πηγή: AMTLICHE NACHRICHTEN DER BUNDESANSTALT FÜR ARBEITSVERMITTLUNG UND ARBEIT

SLOSENVERSICHERUNG (A.N.B.A. ) , ' Α π ρ ί λ ι ο ς 1967, No. 4 

' • 








