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Άρθρο Γνώμης 

Νο 8 
Απρίλιος 2013 

 Πρέπει η Ευρώπη να Κλείσει την Πόρτα στη 
Μετανάστευση; Σίγουρα Όχι!  

 

της Αντιγόνης Λυμπεράκη 

Καθηγήτριας Οικονομικών, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση. Η δημοσιονομική αβεβαιότητα, η περικοπή των δημοσίων υπηρεσιών και η εκτίναξη 

της ανεργίας «κλέβουν» την προσοχή των περισσότερων κυβερνήσεων. Η μεταναστευτική πολιτική (πόσο μάλλον η 

Μεταναστευτική Στρατηγική) βρίσκονται πλέον στην πίσω θέση, η οποία καθώς φαίνεται, είναι μια θέση άβολη, 

γεμάτη με εχθρότητα και αρνητικές, αμυντικές και σπασμωδικές κινήσεις.  

Στο μεταξύ, ο κόσμος αλλάζει. Η έλξη της Ευρώπης ως «γη της επαγγελίας» εξασθενεί. Οι πραγματικές 

«ατμομηχανές» της ανάπτυξης έχουν πλέον μετακινηθεί προς την Ασία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τροφοδοτείται η 

μετανάστευση από την Ευρώπη προς την Ασία, τη Βραζιλία και το Μεξικό, αλλά και προς άλλους προορισμούς – 

λιγότερο ελκυστικούς. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, στις μέρες μας, οι Πορτογάλοι που μεταναστεύουν στην 

Αγκόλα είναι περισσότεροι από τους κατοίκους της Αγκόλας που μεταναστεύουν στην Πορτογαλία.  

Προκειμένου να κατανοήσουμε τα οφέλη πίσω από μια κίνηση όπως το να κλείσουμε την πόρτα στη μετανάστευση, 

πρώτα πρέπει να αναλογιστούμε πόσα γνωρίζουμε για το εν λόγω ζήτημα. Πόσα γνωρίζουμε στην πραγματικότητα, 

λοιπόν; 

Πρώτον, ότι ένας στους δέκα Ευρωπαίους έχει γεννηθεί σε κάποια άλλη χώρα, εκ των οποίων τα δύο τρίτα εκτός 

Ευρώπης. Τα ποσοστά αυτά είναι χαμηλότερα σε σχέση με αλλού: για παράδειγμα, ένας στους οκτώ Αμερικανούς, 

ένας στους πέντε Καναδούς και ένας στους τέσσερις Αυστραλούς έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό.  

Δεύτερον, ο αριθμός των μεταναστών που έφτασαν στην Ευρώπη από την έναρξη της ύφεσης και έπειτα έχει 

μειωθεί, αλλά παράλληλα ο αριθμός αυτών που επέστρεψαν στην πατρίδα τους είναι μικρότερος του αναμενόμενου.  

Τρίτον, ενώ οι Ευρωπαίοι παραμένουν προσκολλημένοι στον ετήσιο αριθμό αφίξεων, η ίδια η παραδοχή ότι η 

Ευρώπη θα παραμείνει ελκυστικός κόμβος για τους μετανάστες τίθεται εν αμφιβόλω.  

Τέταρτον, εμείς οι Ευρωπαίοι βιώνουμε δραματική επιδείνωση των δημογραφικών μας στοιχείων: η γενιά των baby-

boomers βγαίνει πλέον στη σύνταξη, οι υποψήφιοι προς είσοδο στην αγορά εργασίας νέοι άνθρωποι μειώνονται 

ολοένα και περισσότερο, οι συνταξιούχοι που προσβλέπουν σε μια μακροχρόνια και υγιή σύνταξη θα πρέπει να 
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χρηματοδοτηθούν από έναν διαρκώς μειούμενο αριθμό εργαζομένων που συνεισφέρουν στο σύστημα. Οδηγούμαστε 

λοιπόν σε ένα έντονο δίλημμα: είτε θα τα καταφέρουμε με έναν διαρκώς συρρικνούμενο πληθυσμό, με ολοένα και 

λιγότερους συνεισφέροντες και με μαζικές αυξήσεις της φορολογίας (η οποία, παρεμπιπτόντως, μπορεί να 

πυροδοτήσει εκ νέου φυγή ανθρώπων, επιδεινώνοντας έτσι περαιτέρω την κατάσταση), είτε θα επανεξετάσουμε την 

περίπτωση να χαλαρώσουμε τις μεταναστευτικές μας πολιτικές, ούτως ώστε να ενταχθούν περισσότεροι άνθρωποι 

στο σύστημα (με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίσουμε την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας και στην 

κοινωνία).  

Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε τον Ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι χρειαζόμαστε 

περισσότερη μετανάστευση και καλύτερη ενσωμάτωση, προτού να είναι πολύ αργά. Με δεδομένες τις εναλλακτικές 

(εργασία για πολύ περισσότερα χρόνια ή συρρίκνωση των προνοιακών παροχών), η αύξηση της μετανάστευσης σε 

συνδυασμό με την ενσωμάτωση ίσως είναι τα πιο ήπια μέσα που διαθέτουμε για τη διατήρηση του κράτους πρόνοιας 

όπως το ξέραμε μέχρι σήμερα.   

Πέμπτον, γνωρίζουμε επίσης ότι οι πολιτικοί έχουν παρερμηνεύσει τη σχέση μεταξύ μετανάστευσης και ανεργίας. 

Ένας επιπλέον μετανάστης δεν στερεί μια θέση εργασίας από κάποιον άλλο. Με δεδομένο ότι ο διαθέσιμος όγκος 

εργασίας δεν είναι σταθερός, η αγορά εργασίας δεν λειτουργεί όπως το γνωστό παιχνίδι με τις μουσικές καρέκλες. 

Στην πραγματικότητα, η μετανάστευση μπορεί να αυξήσει το μέγεθος της οικονομίας. Δεν έχουμε να κάνουμε λοιπόν 

με μια κλασική περίπτωση όπου αυτό που κερδίζει ο ένας, το στερείται κάποιος άλλος. Αντιθέτως, οι οικονομίες είναι 

σαν ένα παιχνίδι θετικού αθροίσματος. Όταν η παραγωγή αυξάνεται, όταν δηλαδή εργάζονται περισσότεροι 

άνθρωποι, τότε μπορούμε δυνητικώς να επωφεληθούμε όλοι. Κάτι τέτοιο ενδεχομένως να φαντάζει αντιφατικό με 

βάση τη διαίσθησή μας, ιδίως σε μια περίοδο με υψηλή ανεργία. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω εδώ δύο 

συγκεκριμένα παραδείγματα: 

Η Ελληνική οικονομία ήταν, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, σε θέση να απορροφήσει περισσότερους από 

ένα εκατομμύριο μετανάστες, χωρίς παράλληλα να αυξήσει τα ποσοστά ανεργίας – αντιθέτως, κατόρθωσε να 

αυξήσει τους ρυθμούς ανάπτυξής της πέρα από τα καχεκτικά ποσοστά της δεκαετίας του 1980.  

Σε διαρθρωτικό επίπεδο, η άφιξη γυναικών μεταναστριών επέτρεψε τη δημιουργία μιας νέας αγοράς για την παροχή 

φροντίδας σε ηλικιωμένους και παιδιά, γεγονός που επέτρεψε σε πολλές γυναίκες να βγουν από το σπίτι και να 

δουλέψουν από μόνες τους.  

Η εν λόγω διαπίστωση δείχνει ότι οι μετανάστες δεν ανταγωνίζονται άμεσα την εντόπια εργασία, ενώ σε ορισμένες 

περιπτώσεις, όπως οι γυναίκες, ενδέχεται να βοηθήσουν, π.χ. ενισχύοντας την απασχόλησή τους μέσω της 

συμπληρωματικότητας.  

Έκτον, θα πρέπει να εξετάσουμε τη συνεισφορά των μεταναστών με έναν πιο δυναμικό τρόπο. Να εξετάσουμε όχι 

μόνο τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε σήμερα, αλλά και τις δεξιότητες και τις ιδέες του αύριο. Οι περισσότεροι 

πολιτικοί επικεντρώνονται αποκλειστικά στις τρέχουσες δεξιότητες και ελλείψεις που αφορούν το άμεσο μέλλον. Από 

τη σκοπιά των χωρών-αναχώρησης των μεταναστών, η όλη κατάσταση θα μπορούσε να περιγραφεί και ως “διαρροή 
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εγκεφάλων”1. Η διαρροή εγκεφάλων παρέχει έτοιμο και σχετικά φθηνό εργατικό εργατικό δυναμικό. Γιατροί και 

μηχανικοί από την Ινδία, νοσηλευτές και γιατροί από την Αφρική, καθηγητές οικονομικών από την Τουρκία και την 

Ελλάδα... Ωστόσο, ακόμη σημαντικότερη είναι η αύξηση των μακροπρόθεσμων δυνατοτήτων, η οποία προκύπτει από 

τη διεύρυνση της ποικιλίας των δεξιοτήτων και της πολιτισμικής κληρονομιάς μίας χώρας.  

Για παράδειγμα, για κάθε πρώτη γενιά μεταναστών (για κάθε Αινστάιν) που έρχονται έχοντας ήδη καταρτιστεί, 

προκύπτουν πολλές περισσότερες επιτυχίες για τη δεύτερη γενιά που θα τη διαδεχτεί. Όπως ο Steve Jobs της Apple 

(του οποίου ο πατέρας ήταν Σύριος), ο Carlos Sims (επίσης Σύριος) και εκατοντάδες άλλες αφανείς ιστορίες Ελληνο-

Αμερικανών, Ελληνο-Αυστραλών, Ελληνο-Καναδών, κ.ο.κ. Στο Πανεπιστήμιο όπου εργάζομαι ότι οι γονείς μερικών 

από τους καλύτερους φοιτητές μου γεννήθηκαν στην Αλβανία, τη Νιγηρία, την Κένυα ή τη Νότιο Αφρική.  

Η συμβολή τους δεν μπορεί να επακριβώς να ορισθεί, αλλά η διάχυση του δυναμισμού και της καινοτομίας στις 

χώρες καταγωγής τους είναι αναμφισβήτητη. Τελικά, η ανάπτυξη και η οικονομική μεγέθυνση δεν είναι μόνο 

ανταλλαγή προϊόντων και κεφαλαίου. Σχετίζεται και με την ανταλλαγή ιδεών, δημιουργώντας σταθερά νέους 

τρόπους παραγωγής και καινοτομίας. Η κινητικότητα των ανθρώπων είναι ένα σημαντικό σκαλοπάτι για τον 

δυναμισμό, τη συνεχή προσαρμογή και την καινοτομία.  

Έβδομο, τους χρειαζόμαστε αλλά επίσης μας χρειάζονται. Οι φτωχές χώρες ωφελούνται από τους μετανάστες τους. 

Το μέγεθος των εμβασμάτων, παγκοσμίως, ανέρχεται ετησίως σε 600 δισεκατομμύρια δολάρια, όταν το συνολικό 

ποσό της εξωτερικής βοήθειας προσεγγίζει τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια (μόλις το ένα όγδοο). Το πιο σημαντικό 

είναι ότι τα εμβάσματα αυτά προορίζονται απευθείας προς φτωχούς ανθρώπους και πληρώνουν για τροφή, 

εκπαίδευση, υγεία, φάρμακα και βοηθούν στη δημιουργία τοπικών επιχειρήσεων. Δεν παραμένουν αδρανή σε 

λογαριασμούς τραπεζών, ούτε χρηματοδοτούν όπλα ή διεφθαρμένα καθεστώτα. Αυτός είναι ο λόγος, που ακόμα και 

επικριτές της παγκοσμιοποίησης, όπως ο Dani Rodrik, προτείνουν ότι  ο γρηγορότερος και πιο δίκαιος τρόπος για την 

αύξηση του παγκόσμιου προϊόντος είναι οι πλούσιες χώρες να χαλαρώσουν τους περιορισμούς που θέτουν στη 

μετανάστευση. Τίποτα άλλο που περιλαμβάνεται στην ατζέντα τους, ούτε η Ντόχα, ούτε η Παγκόσμια 

Χρηματοπιστωτική ρύθμιση,  ούτε καν η επέκταση του εξωτερικού εμπορίου δεν μπορούν να διευρύνουν ανάλογα 

την παγκόσμια πίτα, μειώνοντας τη φτώχεια στον κόσμο.     

 Τέλος, γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι οι πλούσιες χώρες ωφελούνται από τη μετανάστευση, αλλά ο καθένας γνωρίζει 

ότι αυτό συμβαίνει με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό. Ορισμένες ομάδες χωρών ωφελούνται 

περισσότερο από άλλες. Η πίτα είναι μεγαλύτερη, αν και κάθε κομμάτι δεν αναπτύσσεται με τον ίδιο βαθμό.  

Ωστόσο, αυτό είναι ένα επιχείρημα για τη διάδοση των ωφελειών με περισσότερο ομοιόμορφο τρόπο, παρά ένα 

επιχείρημα που υποστηρίζει ότι δεν υφίστανται καθόλου οφέλη.  

Είναι σημαντικό να αντικρούσουμε αντίθετα επιχειρήματα, λέγοντας ανοιχτά τι πιστεύουμε και όχι νομιμοποιώντας 

                                                           
1
 Σ.τ.Μ. Απόδοση της πολυχρησιμοποιημένης, ιδίως από την έναρξη της κρίσης και έπειτα, Αγγλικής έκφρασης “brain-drain”.  
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προκαταλήψεις με τον φόβο της απώλειας πολιτικής στήριξης. Δύο τέτοιες παραπλανητικές και επικίνδυνες πολιτικές 

τάσεις  μπορούν να παρατεθούν, η πρώτη ισχύει για την συντηρητική πλευρά του πολιτικού πεδίου και η δεύτερη για 

τη ριζοσπαστική/προοδευτική:  

1. Υπάρχει ένα επιχείρημα, σύμφωνα με το οποίο επειδή υπάρχουν ορισμένοι ψηφοφόροι με ρατσιστικές 

απόψεις, εμείς (το πολιτικό σύστημα) θα έπρεπε να προσπαθήσουμε όχι να τους απομονώσουμε,  αλλά 

μάλλον να τους προσεγγίσουμε κάπου στη μέση, αναγνωρίζοντας ένα σημαντικό μέρος των θέσεών τους. H 

ξενοφοβία τροφοδοτεί την εχθρότητα για το "διαφορετικό", αν δε αναμειχθούν, καταλήγουν να μας 

τρομοκρατούν.   

2. Η αριστερά τείνει να υιοθετεί μια παλιά θέση σύμφωνα με την οποία ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος 

μου-για παράδειγμα δύο χρόνια πριν, στην πάνω πλευρά της πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα βρίσκονταν 

ακροδεξιοί, ενώ στην κάτω πλευρά της πλατείας ήταν οι αριστεροί. Επειδή ήταν ενωμένοι στο να φωνάζουν 

ύβρεις κατά του Κοινοβουλίου και της κυρίαρχης τάξης, αυτή η σιωπηρή συμμαχία κατέληξε με τη 

νομιμοποίηση της άκρας δεξιάς ως πολιτικής δύναμης. 

Καταλήγοντας, για τους περισσότερους ανθρώπους η κρίση αποτελεί μια δύσκολη στιγμή για την αντιμετώπιση των 

ζητημάτων της μεταναστευτικής πολιτικής. Το επιχείρημά μου είναι κάπως διαφορετικό. Βασισμένο στη διαθέσιμη 

εμπειρία, υπάρχουν οικονομικά, δημογραφικά, κοινωνικά επιχειρήματα καθώς και άλλα που σχετίζονται με την 

καινοτομία και την κοινωνική συνοχή, προκειμένου να θέσουμε τη μετανάστευση σε ένα νέο πλαίσιο. Εύχομαι να 

ενώσω τις δυνάμεις μου με όλους εκείνους τους ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι είναι ακριβώς η κρίσιμη στιγμή 

που η Ευρώπη, και εμείς οι Ευρωπαίοι, χρειάζεται να σκεφτούμε στρατηγικά και ήρεμα, προκειμένου να 

υιοθετήσουμε έναν πιο μακροχρόνιο ορίζοντα. Σε αντίθεση με μια επιλογή που κλείνει την πόρτα στη μετανάστευση, 

χρειαζόμαστε να την ενσωματώσουμε με έναν πιο επιτυχημένο τρόπο, στο όραμα του μέλλοντος της Ευρώπης. 

Πρώτον, γιατί δεδομένων των τεκτονικών αλλαγών στην παγκόσμια σκηνή και την εμφάνιση νέων οικονομικών 

δυνάμεων, θα έπρεπε να γίνουμε πιο ενεργοί προκειμένου να προσελκύουμε ανθρώπους, ειδικότερα εξαιτίας και του 

δημογραφικού ζητήματος.  

Και δεύτερον, επειδή είμαστε Ευρωπαίοι, έχουμε μια ηθική υποχρέωση προς τον υπόλοιπο κόσμο  και πρέπει να 

συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να ευημερήσουμε στον γυάλινο πύργο μας, γιατί κανένας τέτοιος πύργος δεν 

μπορεί, ρεαλιστικά, να υπάρξει.      

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ELIAMEP)- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

Βασ. Σοφίας, 10676 Αθήνα, | Tηλ. +30 210 7257 110 | Fax +30 210 7257 114 | E-mail info@crisisobs.gr     

Μάθετε περισσότερα για το έργο μας – Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.crisisobs.gr     

Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυμα πολιτικές θέσεις. Καταβάλλει μάλιστα προσπάθεια να παρουσιάζονται στα πλαίσια των 

εκδηλώσεών του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες 

που δημοσιεύονται στις σειρές του θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του Ιδρύματος. 
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