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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  

 Το φαινόµενο της µετανάστευσης είναι τόσο παλαιό όσο και η ιστορία της 

ανθρωπότητας. Μετανάστες υπήρχαν ανέκαθεν. Υπάρχουν και σήµερα και θα 

συνεχίσουν να υπάρχουν. Η οικονοµική και η κοινωνική ιστορία γράφεται και από 

τους µετανάστες. Κάθε µετακίνηση ανθρώπων από τόπο σε τόπο προκαλούσε 

και εξακολουθεί να προκαλεί πάντοτε προβλήµατα. Η Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια έχει δεχθεί ένα σηµαντικό αριθµό παράνοµων και νόµιµων µεταναστών. 

Έχει µετατραπεί από χώρα αποστολής µεταναστών σε χώρα υποδοχής 

µεταναστών. Είναι µία πραγµατικότητα την οποία όλοι αντιµετωπίζουµε. 

 Η ύπαρξη των µεταναστών σε µία χώρα επηρεάζει σηµαντικά την 

οικονοµική και κοινωνική διάρθρωση της χώρας. Υπάρχουν πολλές µελέτες οι 

οποίες επιχειρούν να µετρήσουν τις συνέπειες της µετανάστευσης στην 

οικονοµία της χώρας υποδοχής. Πέρα από το αν  αποδεικνύεται εµπειρικά το 

πόσο βοηθούν ή όχι οι µετανάστες στην οικονοµία της χώρας υποδοχής, ένα 

είναι σίγουρο : η οικονοµική µετανάστευση προκαλείται από την ίδια την 

αναπτυξιακή διαδικασία την οποία και επηρεάζει. ∆ηλαδή µε άλλα λόγια, το 

µοντέλο ανάπτυξης µας «παράγει» τους µετανάστες από τη στιγµή που 

στηρίζεται στην κινητικότητα της εργασίας. Καθετί που το οικονοµικό σύστηµα 

«παράγει», ταυτόχρονα το χρησιµοποιεί. Έτσι και στην περίπτωση των 

µεταναστών, η µετακίνησή τους από τη µια περιοχή στην άλλη ευνοεί την 

οικονοµική ανάπτυξη σε παγκόσµια κλίµακα. 

 Σήµερα στα πλαίσια της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας διευκολύνεται 

και ενθαρρύνεται η κινητικότητα όλων των παραγωγικών συντελεστών. Οι 

επιπτώσεις από την κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικές. 

 Στα πλαίσια αυτής της µελέτης γίνεται µία προσπάθεια εµπειρικής – 

οικονοµετρικής διερεύνησης των επιπτώσεων της µετανάστευσης στον αγροτικό 

τοµέα. Αν και όπως ήδη αναφέραµε, η Ελλάδα δέχεται συνεχώς ολοένα και 

µεγαλύτερο αριθµό µεταναστών, οι οποίοι εντάσσονται στην παραγωγική 

διαδικασία και επηρεάζουν την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, εντούτοις 

υπάρχουν ελάχιστα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε αυτούς και ελάχιστες µελέτες 
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που διερευνούν τις επιπτώσεις τους. Αναφορικά µε τον αγροτικό τοµέα δεν 

υπάρχει, απ’ όσο ξέρουµε, µελέτη που προσπαθεί να αποτυπώσει τις 

επιπτώσεις χρησιµοποιώντας στοιχεία που δεν προέρχονται από έρευνα πεδίου 

(ερωτηµατολόγια). 

 Από πλευράς µεθοδολογίας στο πρώτο κεφάλαιο αναφερόµαστε γενικά 

στους µετανάστες και στη µετανάστευση. Στο δεύτερο κεφάλαιο διερευνούµε το 

προφίλ των µεταναστών. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόµαστε στη θεωρητική 

διερεύνηση των επιπτώσεων από τη χρήση των µεταναστών στην οικονοµία και 

στην αγορά εργασίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο διερευνούµε οικονοµετρικά τις 

επιπτώσεις των µεταναστών στον αγροτικό τοµέα και στο πέµπτο κεφάλαιο 

εξάγουµε τα βασικά συµπεράσµατα και τις προτάσεις πολιτικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

 
 
 
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 Το πρόβληµα της µετανάστευσης είναι τεράστιο, πολύπλοκο και είναι ασφαλώς 

αντικείµενο κοινωνιολογικής έρευνας, αλλά και ιστορικής µελέτης για το µέλλον των 

χωρών της Ευρώπης µέσα στα νέα πλαίσια που την τελευταία δεκαετία 

δηµιουργήθηκαν. Αποτελεί κοινωνικό φαινόµενο, µε ιδιαιτερότητες που εκδηλώνεται 

διαχρονικά και σε παγκόσµια κλίµακα.  

 Τα αίτια της µετανάστευσης είναι πολύµορφα. Οι άνθρωποι µεταναστεύουν για 

πολλούς λόγους, εκ των οποίων ο κυριότερος είναι για να αποφύγουν τους πιεστικούς 

παράγοντες της ζωής αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνική 

ανεξαρτησία. Έρευνες δείχνουν ότι µεταναστεύουν για οικονοµικούς, κοινωνικούς, 

πολιτικούς, θρησκευτικούς αλλά κι  για πολιτιστικούς λόγους.  

 Στη σηµερινή εποχή, το πρόβληµα της µετανάστευσης έχει πάρει τεράστιες 

διαστάσεις λόγω των σηµαντικών πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών που 

συντελέσθηκαν στον κόσµο και ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη και στην Βαλκανική 

και όσον αφορά την ελληνική πραγµατικότητα παρουσιάζεται µε αντεστραµµένους 

όρους. ∆ηλαδή η Ελλάδα από χώρα αποστολής µεταναστών τις δεκαετίες ’20-’50, έγινε 

τώρα χώρα υποδοχής µεταναστών. Αυτό δηµιουργεί ένα επιπλέον πρόβληµα στον τόπο 

µας  που έχει να κάνει µε την αύξηση των φαινοµένων  ξενοφοβίας και ρατσισµού τα 

οποία τείνουν να πάρουν ανησυχητικές διαστάσεις. 

 

 

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
 
 Η ιστορία της νεοελληνικής µετανάστευσης, µε την έννοια της µετοίκησης είναι 

τόσο παλιά, όσο παλιά είναι και η ιστορία µας. Για λόγους πού κατά καιρούς 

διαφοροποιούνται, οι Έλληνες φαίνεται πως  πάντα αποζητούσαν καινούριες πατρίδες 

µε παραδοσιακούς προορισµούς τον Εύξεινο Πόντο, τα Ανατολικά της µεσογείου , τα 

νότια της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και κάποια κέντρα της ∆υτικής Ευρώπης, που 

έγιναν οι πυρήνες µιας ισχυρής αλλά και πολυπληθούς διασποράς. 
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 Ωστόσο από τα τέλη τον περασµένου αιώνα οι αναζητήσεις κατευθύνονταν 

ακόµα πιο µακριά, καταργώντας τα νοητά σύνορα των ωκεανών, µε κύριους αποδέχτες 

την Αµερική και την Αυστραλία (Τσουκαλάς Κ. 1982: 147). Ο µεταναστευτικός πυρετός 

θα κορυφωθεί την εικοσαετία 1900-1920 και η Ελλάδα θα χάσει το 8% του συνολικού 

της πληθυσµού.  

 Περίπου 25.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν κάθε χρόνο, µια χώρα οικονοµικά 

εξουθενωµένη και πολιτικά αβέβαιη και ξεκινούν για τη “Γη της Επαγγελίας” που 

υπόσχεται πλούτο και ευηµερία, “ευκαιρίες” και στους λιγότερο τυχερούς. Ο µύθος της 

αµερικάνικης “Γης της επαγγελίας” ή του «ονείρου» όπως ακόµα και σήµερα λέγεται, του 

καταφύγιου των αποδήµων όλου του κόσµου, αναµφισβήτητα διαπότισε όλη την 

ύπαιθρο.  

 Βέβαια οι ΗΠΑ δεν αποτέλεσαν µε κανένα τρόπο µια προνοµιακή ζώνη για τους 

Έλληνες µετανάστες, όπου η αλληλεγγύη ανάµεσα σε συµπατριώτες θα εξασφάλιζε µια 

θέση καθορισµένη και προορισµένη γι' αυτούς µέσα στον κοινωνικό καταµερισµό 

εργασίας. Αποτελούσε τµήµα µιας παγκόσµιας µεταναστευτικής ροής, που 

ενσωµατωνόταν στη διαδικασία της εντυπωσιακής ανάπτυξης του αµερικάνικου 

καπιταλισµού µετά τη λήξη του αµερικάνικου εµφυλίου πολέµου (Τσουκαλάς, 1982).  

Τα µεταπολεµικά χρόνια του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου βρήκαν την Ελλάδα να 

«αιµορραγεί» από την απώλεια του εργατικού δυναµικού της µιας και µεγάλος αριθµός 

Ελλήνων εγκατέλειπαν τη χώρα µε προορισµό αναπτυγµένες οικονοµίες του Βορρά και 

υπερπόντιων χωρών προς αναζήτηση καλύτερων συνθηκών απασχόλησης και 

διαβίωσης. Το ίδιο όµως παρατηρήθηκε και σε άλλες χώρες µιας και η ανοικοδόµηση 

των µεταπολεµικών χωρών στηρίχθηκε στο µεταναστευτικό εργατικό δυναµικό. 

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι αυτό που αναφέρει ο Γαβρόγλου (2002): « οι 

µετανάστες προέρχονταν από λίγα κράτη, ήταν χαµηλού µορφωτικού επιπέδου, 

εισέρχονταν κατά κανόνα νόµιµα στη χώρα, εντάσσονταν σχετικά εύκολα στο νόµιµο 

τοµέα της οικονοµίας, προστατεύονταν από το νόµο και είχαν κοινωνική προστασία 

βάσει διµερών σχέσεων». 

 Σε γενικότερο επίπεδο τα έτη 1973-74 οι σηµαντικές κοινωνικές και οικονοµικές 

αλλαγές που συµβαίνουν διεθνώς, έχουν ως αποτέλεσµα να οδηγηθεί σε κρίση το 

µακροχρόνιο µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης που είναι γνωστό ως «φορντισµός».Το 

µοντέλο αυτό χαρακτηρίζεται από µαζική παραγωγή και κατανάλωση τυποποιηµένων 

προϊόντων. Οι λόγοι της κρίσης αυτής είναι η εντατικοποίηση της εργασίας που οδηγεί 

στην αντίδραση του εργατικού δυναµικού, ο κορεσµός των αγορών, η µείωση της 

παραγωγικότητας και της ζήτησης καθώς και η πετρελαϊκή κρίση του 1973.  

 Η κρίση του ισχυρού αυτού οικονοµικού µοντέλου είχε σοβαρές επιπτώσεις όχι 

µόνο στη διεθνή οικονοµία αλλά και στο ήδη υπάρχον θέµα της µαζικής και 
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οργανωµένης µετανάστευσης που απασχόλησε κυρίως την Ευρώπη. Η αντίδραση των 

ευρωπαϊκών κρατών ήταν άµεση καθώς η Γερµανία έκλεισε τα σύνορά της το Νοέµβριο 

του 1973 και η Γαλλία τον Ιούλιο του 1974. Εξαίρεση αποτέλεσαν η Ελβετία και η 

Μεγάλη Βρετανία που είχαν ήδη ξεκινήσει τις προσπάθειες να περιορίσουν τη 

µετανάστευση. 

 Επιπλέον δροµολογούνται οικονοµικές αλλαγές και ξεκινά η διαδικασία 

αναδιάρθρωσης και διεθνοποίησης της παραγωγής, οι οικονοµικές ενοποιήσεις καθώς 

και η επιτάχυνση της παγκοσµιοποίησης. Έτσι εµφανίζονται νέες περιοχές εισερχόµενης 

και εξερχόµενης µετανάστευσης. 

 Από τη δεκαετία του 1970 µε το τέλος της πετρελαϊκής  κρίσης και την παρακµή 

του φορντικού µοντέλου µία στροφή της µεταναστευτικής ροής όσον αφορά τις χώρες 

της Νότιας Ευρώπης δηµιουργείται. Στην Ελλάδα µειώνονται οι εκροές µεταναστών και 

αυξάνονται οι εισροές.  Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 η Ελλάδα είχε αρχίσει 

να δέχεται µετανάστες από τις χώρες της Αφρικής και της Ασίας στα πλαίσια κάλυψης 

των αναγκών της σε φτηνό εργατικό δυναµικό. Η πτώση της δικτατορίας ευνοεί την 

επιστροφή των πολιτικών προσφύγων και η αλλαγή και οι περιορισµοί  των 

µεταναστευτικών πολιτικών των ΗΠΑ και της Αυστραλίας εντείνουν την επιστροφή 

αρκετών οικονοµικών µεταναστών1.  

 Μέχρι τις αρχές του 1990 η ελληνική κοινωνία είχε ταυτίσει την µετανάστευση µε 

την αποδήµηση σε χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, της Αυστραλίας και της Αµερικής.  Την 

περίοδο εκείνη καταρρέουν τα καθεστώτα του υπαρκτού σοσιαλισµού  και το φαινόµενο 

του επαναπατρισµού εντείνεται (οµογενείς, παλιννοστούντες κτλ) µε την ταυτόχρονη 

εισροή µεταναστών από τις χώρες αυτές. 

 Σε συνδυασµό και µε τη γεωγραφική της θέση αλλά και τη µορφολογία του 

εδάφους της (που καθιστά τη φύλαξη των συνόρων δύσκολη), η Ελλάδα πλέον από 

χώρα αποστολής µεταναστών λειτουργεί πλέον ως χώρα υποδοχής (όπως ακριβώς και 

οι υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού νότου). 

  Ο πίνακας2 που ακολουθεί περιγράφει συνοπτικά τα µεταναστευτικά ρεύµατα 

που χαρακτήρισαν την ελληνική ιστορία: 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Psimenos, I & Georgoulas S : Migration Pathways, p.41 
2 Σούλης Σ (1993): « Το ξένο παράνοµο εργατικό δυναµικό στην Ελλάδα» στο ∆ιαστάσεις της κοινωνικής 
πολιτικής σήµερα, Αθήνα, σελ 443 
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Πίνακας 1 : Μεταναστευτικά Ρεύµατα και ελληνική κοινωνία 

1900-1920 Έντονο µεταναστευτικό ρεύµα προς ΗΠΑ, Καναδά 
1920-1955 Φυσιολογική µεταναστευτική κίνηση των Ελλήνων 
1955-1959 Νέο µεταναστευτικό ρεύµα Ελλήνων προς άλλες χώρες 
1960-1974 Εκρηκτικό ρεύµα των Ελλήνων προς Γερµανία, Αυστραλία και ΗΠΑ 

(κυρίως) 
1974-1980 Αρχίζει το µεταναστευτικό ρεύµα προς την Ελλάδα 
1981-1988 Παρατηρείται έντονο µεταναστευτικό ρεύµα µε τη µορφή της παράνοµης 

απασχόλησης  
1988-1991 Υπερβολική αύξηση των ξένων παράνοµα απασχολούµενων που 

υπολογίζονται πλέον σε 300,000  
Πηγή : Σούλης Σ, (1993), σ. 443 

 

1.3. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 
 
 Ο ορισµός της µετανάστευσης δεν αποτελεί ένα εύκολο θέµα µιας και 

επηρεάζεται από ποικίλους ιδεολογικο-πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες καθώς 

και θεωρητικές προϋποθέσεις.  

 Ως µετανάστευση ορίζουµε τη φυσική µετάβαση ατόµων και οµάδων από µία 

κοινωνία σε κάποια άλλη (Eisenstadt, 1953) ή κάθε γεωγραφική µετακίνηση µεγάλου 

αριθµού ατόµων (Sauvy, 1996) ή τη µεταφορά ανθρώπινου κι εργατικού δυναµικού από 

µία περιοχή σε κάποια άλλη (Castles & Kosack, 1973).  

 Από την παράθεση αυτή των ορισµών καταδεικνύεται ότι µπορεί µεν κύριο 

χαρακτηριστικό της µετανάστευσης αποτελεί η γεωγραφική κινητικότητα αλλά το τι κάθε 

φορά ορίζεται σαν µετανάστευση εξαρτάται από κοινωνικοοικονοµικές και πολιτισµικές 

συνθήκες. 

 Για παράδειγµα σήµερα, µιλώντας για µετανάστευση εννοούµε την οικονοµική 

µετανάστευση, διαχωρίζοντάς την έτσι από τις άλλες µορφές µετανάστευσης που µπορεί 

να πάρει και που είναι η προσφυγική και η ανταλλαγή πληθυσµού.  

 Ο Borjas εντοπίζοντας τη δυσκολία που µπορούν να επιφέρουν οι 

πολιτικοοικονοµικές συνθήκες, µιλάει για τη µετανάστευση διακρίνοντάς την µε βάση 

«παράγοντες προσέλκυσης» (pull) ή «απώθησης» (push). Οι «παράγοντες 

προσέλκυσης» ήταν αυτές που καθόρισαν τον µεταναστευτικό χαρακτήρα στο δεύτερο 

µισό του 20ου αιώνα όπου οι µετανάστες αυτοεπιλέγονταν από τη χώρα υποδοχής τους 

και η βάσει των αναγκών της σε εργατικό δυναµικό η χώρα επέλεγε διαµορφώνοντας µία 

πολιτική µετανάστευσης στηριζόµενη σε «συµβάσεις εργασίας» και διακρατικές 

συµφωνίες. ∆ιαµορφωνόταν µια κατάσταση όπως ακριβώς περιγράφηκε ανωτέρω από 

τον Γαβρόγλου3 

                                                 
3 Εν τούτοις πολλοί είναι αυτοί που αµφισβητούν τη δυνατότητα των µοντέλων «έλξης-απώθησης» να 
εξηγήσουν το µεταναστευτικό φαινόµενο  εφόσον αδυνατούν να ερµηνεύσουν την διαφοροποίηση που 
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 Η σηµερινή πραγµατικότητα όµως, µε την κατάρρευση των κοµµουνιστικών 

καθεστώτων, την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και τη δηµογραφική έκρηξη, 

δηµιουργεί τους «παράγοντες απώθησης» που καθορίζουν πλέον τις µεταναστατευτικές 

κινήσεις 

 Οι ίδιες περίπου δυσκολίες συναντώνται και στην προσπάθεια ορισµού της 

έννοιας µετανάστης. Το πώς οι διάφορες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες επηρεάζουν τους 

ορισµούς θα φανεί ευθύς παρακάτω. 

 Τονίστηκε και νωρίτερα πως έχουν υπάρξει δραµατικοί µετασχηµατισµοί στο 

ρυθµιστικό περιβάλλον της µετανάστευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη που ακολούθησε 

αµέσως µετά το νέο κύµα  µετανάστευσης που άρχισε προς το τέλος της δεκαετίας του 

'80/νωρίς η δεκαετία του '90 δηµιουργώντας νέες ευαίσθητα πληθυσµιακά οµάδες όπως 

αυτές των προσφύγων, των µεταναστών και των αιτούντων άσυλο. Έννοιες που παρόλο 

µπορεί να ταυτίζονται ή να αλληλοκαλύπτονται στην καθηµερινότητα µας, δεν 

ταυτίζονται µεταξύ τους. Προτού λοιπόν προχωρήσουµε στον αποσαφήνιση του όρου 

«µετανάστης» καλό είναι πρώτα να γίνει ο διαχωρισµός των προαναφερθέντων εννοιών. 

 

Σύµφωνα λοιπόν µε τη διεθνή βιβλιογραφία: 

 Οι αιτούντες άσυλο είναι άνθρωποι που έχουν καταθέσει αίτηση για άσυλο στη 

χώρα υποδοχής και αναµένουν την έγκρισή της. Είναι άτοµα που εγκατέλειψαν τη 

χώρα τους λόγω πολιτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων και που η επιστροφή τους 

σε αυτές εγκυµονεί κινδύνους για την ακεραιότητά τους εξαιτίας της φυλετικής τους 

ταυτότητας ή πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, 

δεν έχουν το δικαίωµα εργασίας εκτός αν αποκτήσουν και την αντίστοιχη άδεια. 

 Πρόσφυγες: είναι αυτοί που έχουν λάβει πολιτικό άσυλο και τους χορηγείται άδεια 

αορίστου παραµονής στη χώρα µε πλήρη εργασιακά δικαιώµατα 

 Μετανάστες: Υπήκοοι κρατών εκτός ΕΕ που έχουν εισέλθει νόµιµα ή παράνοµα 

στην Ελλάδα ή άλλες χώρες της ΕΕ µε σκοπό την εγκατάσταση και την ανεύρεση 

προσωρινής ή µόνιµης εργασίας. Όσον αφορά την Ελλάδα οι µετανάστες µπορούν 

να ταξινοµηθούν σε 3 κατηγορίες: 

1. επαναπατρισµένους έλληνες και έλληνες της διασποράς καθώς και 

παλιννοστούντες. Ο αριθµός των ποντίων που επαναπατρίστηκαν την 

δεκαετία 1987-1997 υπολογίζεται στους 80,000 ενώ στις αρχές του 1999 ο 

αριθµός αυτός έφτασε στις 150,000 

                                                                                                                                                 
παρατηρείται στην απόφαση των ατόµων που επηρεάζονται από τους ίδιους εκλεκτικούς και απωθητικούς 
παράγοντες. 



 10

2. Μετανάστες µε άδεια εργασίας, άτοµα δηλαδή από άλλες χώρες που 

αναγκάζονται λόγω δουλειάς να µεταναστεύσουν στη χώρα µας (πχ στελέχη 

πολυεθνικών). Ο αριθµός υπολογίζεται στις 25,000-30,000. 

3. Παράνοµοι µετανάστες κυρίως από βαλκανικές χώρες και την πρώην 

Σοβιετική Ένωση 

 Ξένοι εργαζόµενοι (foreign workers): αναφερόµαστε σε αυτούς που εργάζονται 

στον αγροτικό ή τουριστικό τοµέα σε εποχιακή βάση µε άδεια εργασίας όµως. 

Ιδιαίτερα τη δεκαετία του 70 η κατηγορία αυτή ήταν ιδιαίτερα πολυπληθής στον 

βιοµηχανικό τοµέα µε αντίστοιχη όµως µείωση κατά τη δεκαετία του 80. 

 

Η CEDEFOP προτείνει έναν άλλον διαχωρισµό, που περιλαµβάνει περισσότερο 

λεπτοµερείς τύπους µετανάστευσης: 

 Μετανάστευση για λόγους εκπαίδευσης: Αυτός ο τύπος συµπεριλαµβάνεται 

γιατί τελικά το κίνητρό τους καταλήγει να είναι οικονοµικό και περιλαµβάνει τους 

σπουδαστές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αλλά και αντίστοιχο ακαδηµαϊκό 

προσωπικό που κινούνται προς χώρες µε παρόµοια ή ανώτερα επίπεδα 

εκπαίδευσης σε σχέση µε τη χώρα προέλευσής τους. 

 Μετανάστευση για κατάρτιση: περιλαµβάνει τους επαγγελµατίες εκείνους που 

περνούν ένα σχετικό διάστηµα σε κάποια χώρα προκειµένου να εξοικειωθούν µε 

τις σύγχρονες τεχνολογίες ή άλλα ειδικευµένα προϊόντα. 

 Μετανάστευση για επαγγελµατικούς λόγους: εδώ περιλαµβάνονται άτοµα 

που ταξιδεύουν για λόγους απασχόλησης. 

 ‘’Φιλοξενούµενοι εργάτες’’(contract migration): το είδος αυτό µετανάστευσης 

εµφανίζεται όταν αναγνωρίζεται η ανειδίκευτη ή ηµι-ειδικευµένη εργασία για 

λόγους απασχόλησης σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

 Μετανάστευση για µόνιµη τακτοποίηση (settlement migration): ο τύπος 

αυτός αναφέρεται στα άτοµα που πηγαίνουν σε µία χώρα µε σκοπό τη µόνιµη 

κατοικία. 

 Παράνοµη µετανάστευση:  

 
 
 Το φαινόµενο της µετανάστευσης τις τελευταίες δεκαετίες έχει πάρει ιδιαίτερες 

διαστάσεις, προσδίδοντάς του το χαρακτήρα ενός «νέου στοιχήµατος» στο οποίο οι 

σύγχρονες κοινωνίες καλούνται να ανταποκριθούν και να ισορροπήσουν ανάµεσα στην 

επιτυχή αξιοποίηση αυτής της δυναµικής και στην πρόληψη πιθανών προβληµάτων που 

γεννά τούτη η συνύπαρξη. 
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1.4. ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
 

 Η µετανάστευση αποτελεί µια δυναµική διαδικασία και έννοια, η οποία 

µεταβάλλεται συνεχώς, αλλάζει µορφή και αποτελεί συστατικό στοιχείο των αλλαγών 

που συντελούνται στην κοινωνία καθ’ όλη την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας. Οι 

αλλαγές αυτές εκτός του ότι έχουν θεωρητικές επιπτώσεις µας οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι υπάρχουν βασικές ερµηνευτικές αδυναµίες των καθολικών θεωρητικών 

σχηµάτων. Φανερώνουν επίσης την ανάγκη να στραφούµε σε λιγότερο φιλόδοξες 

θεωρίες, οι οποίες θα έχουν µεγαλύτερες ερµηνευτικές ικανότητες. 

 Η πολυπλοκότητα του φαινοµένου της µετανάστευσης οδήγησε και στη 

δηµιουργία ορισµένων σχολών και θεωριών που επηρέασαν την οικονοµική σκέψη και 

αντιµετώπιση του φαινοµένου της µετανάστευσης. 

 Οι  νεοκλασικές θεωρίες για την αγορά εργασίας και τη µετανάστευση 

βασίζονται στην προϋπόθεση της τέλειας γνώσης των λειτουργιών  και διαδικασιών της 

αγοράς εργασίας από το άτοµο καθώς και της αντίστοιχης πληροφόρησής του για τα 

οικονοµικά χαρακτηριστικά άλλων περιοχών. Σύµφωνα µε τη θεώρηση αυτή οι 

προϋποθέσεις αυτές καθίστανται αναγκαίες για τον υποψήφιο µετανάστη εφόσον θα τον 

καθοδηγήσουν να επιλέξει «ορθολογικά» µε σκοπό τη µεγιστοποίηση ατοµικών και 

οικονοµικών συµφερόντων. Οι συγκεκριµένες θεωρήσεις αντιµετωπίζουν τη 

µετανάστευση ως µηχανισµό εξισορρόπησης της ανισότητας στην κατανοµή 

οικονοµικών ευκαιριών και χαρακτηρίζονται από έντονο µεθοδολογικό ατοµισµό 

(Mousourou, 1990). Παραβλέπουν τον παράγοντα ότι είναι σχεδόν αδύνατο για κάποιον 

να έχει επαρκείς γνώσεις για τις κοινωνικοπολιτικές και οικονοµικές συνθήκες άλλων 

περιοχών.  

 Οι µαρξιστικές και νεοµαρξιστικές θεωρίες ερµηνεύουν τη µετανάστευση σα 

φαινόµενο άµεσα συνδεδεµένο µε τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές και  

πρεσβεύουν ότι πρέπει να µελετάται στη βάση αυτών των αλλαγών. Εδώ, η 

µετανάστευση αντιµετωπίζεται σαν αποτέλεσµα συλλογικής δράσης στις εκάστοτε 

κοινωνικές και ταξικές δοµές. Εστιάζοντας όµως στο µάκρο επίπεδο αγνόησαν το µίκρο- 

επίπεδο που συνδέει το δοµικό επίπεδο µε τις πραγµατικές πληθυσµιακές µετακινήσεις 

και απέτυχαν να συµπεριλάβουν τα κίνητρα που οδηγούν τα άτοµα σε µετανάστευση και 

επηρεάζουν την απόφασή τους για παραµονή.  

 

 Οι θεωρίες µέσου επιπέδου (Bach R.L and Schami L.A 1982) αποτέλεσαν την 

προσπάθεια συγκερασµού των δύο παραπάνω θεωρητικών κατευθύνσεων µε σκοπό να 

ξεπεραστούν οι αδυναµίες που τα χαρακτήρισαν, προτείνοντας ως µονάδα ανάλυσης το 
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νοικοκυριό. Το φαινόµενο της µετανάστευσης, σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, 

µπορεί να αναλυθεί µε βάση αυτή τη µονάδα µέτρησης εφόσον η οικονοµική και 

κοινωνική συµπεριφορά του νοικοκυριού µπορεί να ειδωθεί ως σειρά στρατηγικών 

συντήρησης και επιβίωσης, µία από τις οποίες µπορεί να είναι και η µετανάστευση για 

ένα ή περισσότερα µέλη του. Έτσι παρόλο που άτοµα µόνο µπορεί να µεταναστεύουν,  

η απόφαση δεν είναι ατοµική αλλά συλλογική. 

 

 

1.5. ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
 
 H µετανάστευση, αν και πολύ παλιό φαινόµενο, πήρε στον 20ο αιώνα ιδιαίτερη 

σηµασία, καθώς άλλαξε το status του ευρωκεντρικού µοντέλου, βασισµένο στο λίγο ως 

πολύ σε ένα οµοιογενές εθνικό κράτος.  

 Ο Ravenstein (1889) ήταν από τους πρώτους που επιχείρησαν να ερµηνεύσουν 

την µετανάστευση διατυπώνοντας κάποιες αρχές οι οποίες αφορούσαν προβλήµατα 

υπερπληθυσµού, δυσµενές νοµικό πλαίσιο, υψηλή φορολογία και αρνητικό κοινωνικό 

περιβάλλον και θέτοντας ως κυρίαρχο κίνητρο τη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης 

και του βιοτικού επιπέδου.  

 Τα σπουδαιότερα από αυτά τα µεταναστευτικά ρεύµατα και οι συνακόλουθες 

αιτίες τους µπορούν µόνο αδρά να αναφερθούν εδώ. Σχηµατικά αναφέρεται η διάκριση 

σε µετανάστευση από ανατολή σε δύση και από νότο σε βορρά. Υπάρχουν επίσης και οι 

ενδοευρωπαϊκές/ενδοκοινοτικές µετακινήσεις. Στην πρώτη περίπτωση εντάσσεται το 

κύµα που προήλθε από την αποαποικιοποίηση, αλλά και αυτό που οφείλεται σε 

πολιτικές διώξεις και, πιο πρόσφατα, στην καθεστωτική αλλαγή των 

ανατολικοευρωπαϊκών χωρών. Τα αίτια των εν λόγω µετακινήσεων είναι οικονοµικά 

(οικονοµική µετανάστευση), πολιτικά (π.χ. διώξεις αυταρχικών καθεστώτων) και 

πολιτιστικά. Στην δεύτερη περίπτωση (“νότου-βορρά”) τα αίτια είναι κυρίως οικονοµικά 

(π.χ. η ανεργία, η φτώχεια και η πείνα της Αφρικανικής ηπείρου) ενώ στην τρίτη 

περίπτωση, ισχύουν οι ίδιες αιτίες, τουλάχιστον πριν την δηµιουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

 

Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε, να πούµε ότι η βασικότερη αιτία της 

µετανάστευσης πρέπει να αναζητηθεί στην διαφορά οικονοµικής, πολιτικής 

(δηµοκρατικής) και πολιτιστικής ανάπτυξης ανάµεσα στις Ευρωπαϊκές µητροπόλεις και 

στις χώρες της “περιφέρειας” σ’ ένα αιώνα που χαρακτηρίστηκε από συνεχή 

διεθνοποίηση, τεχνολογικό εκσυγχρονισµό και διάδοση ιδεολογιών χειραφέτησης µε 

αποτέλεσµα τις πολλαπλές κινητοποιήσεις των πληθυσµών. 
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 Οι παράγοντες που επηρεάζουν την µετανάστευση και γενικότερα ωθούν τους 

πολίτες να µεταναστεύουν σχετίζονται τόσο µε ευρύτερους οικονοµικο-κοινωνικούς 

παράγοντες, όσο και µε παράγοντες που σχετίζονται µε το προφίλ της περιοχής και µε 

τα προσωπικά χαρακτηριστικά των ατόµων που µετακινούνται. Για παράδειγµα οι 

εισοδηµατικές διαφορές µεταξύ χώρας – προορισµού και χώρας προέλευσης 

επηρεάζουν θετικά τη µετανάστευση. Όσο αυξάνεται η διαφορά ανάµεσα στους µισθούς 

στη χώρα – προορισµού και στη χώρα προέλευσης, τόσο αυξάνεται η µετανάστευση. Η 

γεωγραφική απόσταση ανάµεσα στη χώρα προορισµού και στη χώρα προέλευσης 

επηρεάζει εξίσου τη µετανάστευση. Όσο µειώνεται αυτή η απόσταση, αυξάνονται οι 

πιθανότητες των ατόµων για µετανάστευση. Σύµφωνα µε τον Schwarz (1973) υπάρχει 

µία αρνητική σχέση ανάµεσα στην απόσταση και στην πιθανότητα ενός ατόµου να 

µεταναστεύσει. 

 Εκτός όµως από τη διαφορά των µισθών4 ως σηµαντικό παράγοντα της 

µετανάστευσης, ο Stiglitz (1974) πρόσθεσε και τον παράγοντα «χρόνος αναζήτησης 

εργασίας». Όσο επιµηκύνεται ο χρόνος αναζήτησης εργασίας στην χώρα προορισµού, 

τόσο µειώνεται η πιθανότητα για µετανάστευση.  

Σύµφωνα µε τον Borjas (1996) τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ατόµων 

επηρεάζουν τη µετανάστευση. Για παράδειγµα η µετανάστευση είναι περισσότερο 

διαδοµένη στους νέους και στους πιο µορφωµένους. 

Το άνοιγµα των οικονοµιών και γενικότερα ο διεθνής ανταγωνισµός µπορεί να 

επηρεάσει τη µετανάστευση. Κατά κανόνα η µετανάστευση διευκολύνεται στα πλαίσια 

ενός περισσότερο ανοικτού διεθνούς συστήµατος, στο βαθµό που οι πλουσιότερες 

χώρες µπορούν να αναζητούν εξειδικευµένη εργασία από τις φτωχότερες χώρες. Βέβαια 

η διεθνοποίηση της οικονοµίας προσδιορίζει σε σηµαντικό βαθµό και την παραγωγική 

διάρθρωση των οικονοµιών και ως εκ τούτου και το ύψος και το είδος της 

µετανάστευσης. 

 Σαν αποτέλεσµα αυτών των παραγόντων οι πιο ανεπτυγµένες χώρες της 

Ευρώπης, ιδίως αυτές του “πλούσιου Βορρά”, απέκτησαν, ιδίως µετά τον Β΄ Παγκόσµιο 

Πόλεµο, αξιοσηµείωτες µεταναστευτικές µειονότητες, που έφταναν µέχρι και το 10% του 

εθνικού πληθυσµού. Γερµανία, Βρετανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, ήταν από τις πρώτες 

ευρωπαϊκές χώρες που έγιναν “χώρες υποδοχής”.  

 Πάντως το άνοιγµα στους “ξένους”, που οφειλόταν στις διεθνείς ανακατατάξεις, 

δεν θα υλοποιείτο, αν οι χώρες αυτές δεν είχαν τη σχετική βούληση, υπαγορευµένη, τις 

περισσότερες φορές, από οικονοµικές σκοπιµότητες (π.χ. στην φάση της 

ανασυγκρότησης των κατεστραµµένων από τον πόλεµο οικονοµιών, οπότε υπήρχε 

                                                 
4 Το βασικό µοντέλο µετανάστευσης στηριζόµενο στη διαφορά των µισθών ανάµεσα στη χώρα 
προέλευσης και στη χώρα προορισµού αναπτύχθηκε από τους Harris & Todaro (1970) 
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ανάγκη για φτηνή εργατική δύναµη), ή οφειλόµενη υποχρέωση, που πρέπει να 

αναζητηθεί στο αποικιοκρατικό παρελθόν ή και στο δηµοκρατικό παρόν. Αξιοσηµείωτες 

µεταναστευτικές µειονότητες απέκτησαν αργότερα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως 

όταν αναπτύχθηκαν περισσότερο και ενσωµατώθηκαν στη ζώνη της Ε.Ε. Έτσι, οι χώρες 

της νότιας Ευρώπης, που κάποτε ήταν “χώρες αποστολής”, µετατράπηκαν σε “χώρες 

υποδοχής”, συναντώντας µε τη σειρά τους τις δυνάµεις και τους προβληµατισµούς που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 Στην περίπτωση της Ελλάδας οι παράγοντες που επηρέασαν τη µετανάστευση 

προς αυτή τη χώρα είναι η γεωγραφική της θέση, η σχετική αντικειµενική αδυναµία 

αξιόπιστου ελέγχου των συνόρων, λόγω της µορφολογίας του εδάφους, το µεγάλο 

µέγεθος της παραοικονοµίας, εκεί οι µετανάστες µπορούν να απασχοληθούν ευκολότερα 

και γρηγορότερα απ’ ότι στην επίσηµη οικονοµία, και η δοµή της ελληνικής οικονοµίας 

που σηµαντικό µέρος της οικονοµικής δραστηριότητας στηρίζεται στην εργασία, δηλαδή 

είναι εντάσεως εργασίας. 

 

 

1.6 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

1.6.1. Η διεθνής και ευρωπαϊκή πρακτική και εµπειρία 

 

 Το 1957 στη Ρώµη, αµέσως µετά την ίδρυση της ΕΟΚ, στην ατζέντα των 

θεµάτων που απασχολούν έντονα τις χώρες µέλη τίθεται και το ζήτηµα της «ελεύθερης 

κυκλοφορίας των µισθωτών εργαζοµένων». Ο όρος µετανάστευση δεν χρησιµοποιήθηκε 

µιας και εξαιτίας των κοµµουνιστικών κρατών και της κλειστής µορφής του µέχρι τότε οι 

χώρες µιλούσαν για πολιτικό άσυλο και µόνο.  

 Η πετρελαϊκή κρίση και η κρίση του κράτους πρόνοιας καθώς και των µορφών 

απασχόλησης και εργασίας σε συνδυασµό µε την αυξηµένη ανεργία σε όλη τη δεκαετία 

του 1970, θα δηµιουργήσουν εκρηκτικά προβλήµατα σε περιοχές µε, ήδη, 

εγκαταστηµένους µεταναστευτικούς πληθυσµούς και θα οδηγήσουν στην σκλήρυνση της 

µεταναστευτικής πολιτικής. 

 Η Συνθήκη του Maastricht εισάγει η έννοια του τα ζητήµατα ασύλου και 

µετανάστευσης οδηγώντας στη   Συνθήκη του  Άµστερνταµ (1997 µέσω της οποίας 

γίνεται οργανωµένη αντιµετώπιση του µεταναστευτικού ρεύµατος µε την κοινοτικοποίηση 

θεµάτων πολιτικού ασύλου, θεωρήσεις αδειών κτλ σηµατοδοτώντας συγχρόνως και το 

πέρασµα από την οικονοµική στην πολιτική ένωση των χωρών µελών της Ε.Ε5.   

                                                 
5 Βλ. Μούση Ν (2001): Ευρωπαϊκή ένωση –∆ίκαιο- Οικονοµία-Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, σ 15-16 
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 Το 1999 στο Tampere  της Φιλανδίας η Ε.Ε υιοθετεί ορισµένες βασικές αρχές σε 

σχέση µε την µετανάστευση και τη δηµιουργία κι ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε τις 

χώρες προέλευσης του µεταναστευτικού δυναµικού.  

 Τον Νοέµβριο του 2001 η Επιτροπή παρουσίασε την Ανακοίνωση «για µία Κοινή 

Πολιτική για την Παράνοµη Μετανάστευση»15, η οποία αποτέλεσε και τη βάση για το 

Πρόγραµµα ∆ράσης που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Laaken το 

2001. Η Ανακοίνωση στο πρώτο µέρος εντοπίζει το όλο πρόβληµα στις χώρες 

προέλευσης και προσπαθεί να τονίσει τη σηµασία της ευρύτερης δοµικής ανάπτυξης 

αυτών των χωρών (πολιτική ειρήνης, οικονοµική ανάπτυξη, πολιτική σταθερότητας και 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων). Στο δεύτερο µέρος προχωρά σε ένα σύνολο εξειδικευµένων 

θεµάτων. Έτσι στο ζήτηµα της πολιτικής θεωρήσεων αφενός δίνεται έµφαση στη 

βελτίωση της ασφάλειας των θεωρήσεων (µε την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου), 

αφετέρου προτείνεται η βελτίωση των διοικητικών δοµών των σχετικών µε τις θεωρήσεις 

αυτές. Τέλος, προτείνονται οι αναγκαίες αλλαγές στις νοµοθεσίες των κρατών – µελών 

για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της «παράνοµης διακίνησης» (smuggling) και 

«εµπορίας» (trafficking) ανθρώπων σε συνάρτησης µε πιο συνεκτικές πολιτικές 

επανεισδοχής και επιστροφής των λαθροµεταναστών6. 

 Για την πιο περισσότερο αποτελεσµατική αντιµετώπιση της παράνοµης 

µετανάστευσης η Επιτροπή προέβη σε Πρόταση προς το Συµβούλιο για τη χορήγησης 

περιορισµένης διάρκειας άδειας παραµονής στα θύµατα των δικτύων της 

λαθροµετανάστευσης (trafficking in human beings), τα οποία αποφασίζουν να 

συνεργαστούν µε τις δηµόσιες αρχές. 

 Η στροφή είναι σαφής στην αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης 

ανάµεσα στο Συµβούλιο του Tampere και στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 

Σεβίλλης. Η έµφαση µµεταβαίνει από την προώθηση της συνεργασίας µε τις χώρες 

προέλευσης και την ενίσχυση αυτών προς την ολοένα και περισσότερο εκφραζόµενη 

ανάγκη λήψης άµεσων µµέτρων για τη φύλαξη των συνόρων και τον επανακαθορισµό 

της στάσης της Ε.Ε. απέναντι σε τρίτες χώρες που δεν καταβάλλουν προσπάθειες για 

τον περιορισµό του φαινοµένου  

 Παρ’ όλες τις σηµαντικές προσπάθειες, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

άλλων διεθνών οργανισµών, για µία ενιαία αντιµετώπιση του φαινοµένου της 

µετανάστευσης, αυτές οι προσπάθειες προσκρούουν  στις εξουσίες των εθνικών κρατών 

και έχουν το µειονέκτηµα να είναι αποµακρυσµένες από την τοπική κοινωνία 

(Μπάγκαβος και Παπαδοπούλου 2003: 115). 

                                                 
6 Αναφερόµαστε στο Πρόγραµµα NICE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Είσοδος στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο: Παράνοµη Μετανάστευση και Άσυλο 
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 Το τροµοκρατικό χτύπηµα  της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 και η ταυτόχρονη έξαρση 

του ισλαµικού φονταµεταλισµού, δηµιουργεί ένα έντονο ανασφάλειας στις δυτικές 

κοινωνίες αισθάνονται µπροστά στην πραγµατικότητα της παράνοµης µετανάστευσης. 

Οι µεταναστευτικές ροές αντιµετωπίζονται ολοένα και περισσότερο σαν δυνητικοί 

παράγοντες τροφοδοσίας «τροµοκρατικών» πυρήνων εντός της ίδιας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ζητήµατα αποσταθεροποίησης του κοινωνικού ιστού, απειλής του «κράτους 

πρόνοιας», ανεργίας, διατάραξης της κοινωνικής συνοχής συσχετίζονται µε την 

αυξηµένη παράνοµη µετανάστευση και πολλές φορές «µεταφράζονται» σε πολιτικό 

επίπεδο µέσα από την ενίσχυση ξενοφοβικών και ρατσιστικών κοµµάτων. 
 

 

1.6.2 Η ελληνική πραγµατικότητα 

 

 Οι αλλαγές που επέφεραν οι σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και η 

µετατροπή της Ελλάδας σε χώρα υποδοχής προσφύγων δηµιούργησαν νέα 

προβλήµατα τα οποία άλλες χώρες (λχ Γερµανία, Αµερική, Αυστραλία) αντιµετώπισαν 

σε µεγάλο µήκος χρόνου είτε µε νοµιµοποίησή τους είτε µε µέτρα καταστολής. 

Επιπροσθέτως η πίεση των αναγκών της προσαρµογής της οικονοµίας στα κριτήρια της 

ΟΝΕ δυσκόλεψε αυτήν την κατάσταση. Η διογκούµενη ανεργία, οι διαρθρωτικές αλλαγές 

στην δοµή της οικονοµίας, το κύµα των παλιννοστούντων οµογενών και άλλα ζητήµατα 

που χαρακτήρισαν έντονα την δεκαετία του 1990 αποτέλεσαν τη συγκυρία µέσα στην 

οποία έπρεπε να διευθετηθεί το µεταναστευτικό ζήτηµα. 

 Απαραίτητες δοµές και προϋποθέσεις για την οµαλή ένταξη κι αφοµοίωση στην 

ουσία δεν υπήρχαν. Ούτε καν αντίστοιχες πολιτικές που θα µπορούσαν να ρυθµίσουν 

ζητήµατα που την τελευταία δεκαετία παρουσιάστηκαν πολύ έντονα όπως η διεκδίκηση 

ατοµικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωµάτων, η ανάγκη για οικογενειακή συνένωση, 

το ζήτηµα του κοινωνικού αποκλεισµού και η ένταξη στο κοινωνικό σύνολο 

 Οι πρώτες προσπάθειες στον τοµέα της µεταναστευτικής πολιτικής στην 

παρελθούσα δεκαετία είχαν τον χαρακτήρα δειλών µάλλον βηµάτων στην κατεύθυνση 

του περιορισµού της παράνοµης - κατά βάση- µετανάστευσης. Ωστόσο, η ασταθής 

πολιτική κατάσταση στα βόρεια σύνορά µας δηµιούργησε ένα ανεξέλεγκτο ρεύµα 

µεταναστών στη χώρα µας που διευκολύνθηκε από την ύπαρξη παρα-οικονοµίας στην 

Ελλάδα. Η ύπαρξη µεγάλου αριθµού µεταναστών αναδείχθηκε σε σηµαντικό πολιτικό 

θέµα επειδή συνέτρεξαν κατά την παρελθούσα δεκαετία και µία σειρά από παράγοντες 

όπως η αυξηµένη ανεργία, η µαζικότητα στα µεγάλα αστικά κέντρα, το αίσθηµα 

οικονοµικής και προσωπικής ανασφάλειας, η κατά καιρούς ένταση πολλών εθνικών 
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θεµάτων και οι εν γένει σηµαντικές ανακατατάξεις και αναστατώσεις του κοινωνικού 

ιστού. 

 Η πρώτη απόπειρα πάντως µίας κάποιας ρύθµισης σε σχέση µε τους «ξένους» 

τοποθετείται στα 1929 όπου µε τον αντίστοιχο νόµο ν.4310 της 6/16 Αυγούστου “ περί 

εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, αστυνοµικού ελέγχου διαβατηρίων, 

απελάσεων και εκτοπίσεων” ρυθµίζονται τα πρώτα θέµατα αλλοδαπών στην Ελλάδα και 

ο οποίος ίσχυσε για 60 περίπου χρόνια. Βάσει αυτού ρυθµίζονταν ορισµένες 

υποχρεώσεις των αλλοδαπών έναντι του κράτους καθώς και ορισµένα δικαιώµατα. 

Αντικαταστάθηκε το 1991 από το νόµο ν.1975/1991 “Είσοδος - έξοδος, παραµονή, 

εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και 

άλλες διατάξεις”. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του νόµου άδεια παραµονής 

χορηγούνταν µόνο στους αλλοδαπούς που είχαν συµβόλαιο εργασίας και άδεια µόνιµης 

παραµονής µόνο µετά από 15 χρόνια για τους υπηκόους εκτός Ε.Ε. Επίσης Θεσπίζει το 

µέτρο της επαναπροώθησης στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής των αλλοδαπών, οι 

οποίοι παράνοµα εισέρχονται ή εξέρχονται στο Ελληνικό έδαφος. 

 Το 1997 µε δύο προεδρικά διατάγµατα επιχειρείται η πρώτη απόπειρα 

νοµιµοποίησης η οποία όµως δεν έτυχε των καλύτερων αποτελεσµάτων και 

επιπροσθέτως οδήγησε σε µαζικές απελάσεις. Τα προεδρικά διατάγµατα Π.∆. 358 και 

359 διακρίνουν πλέον µόνο ανάµεσα σε νόµιµα και παράνοµα εργαζόµενο αλλοδαπό 

εξισώνοντας τους µετανάστες µε τους ηµεδαπούς ως προς το µισθό και τις συνθήκες 

εργασίας. 

 Ο νέος νόµος 2910/2001 έχει τύχει έντονης κριτικής µιας και πολλοί είναι αυτοί 

που υποστηρίζουν ότι θα αυξήσει την παράνοµη µετανάστευση λόγω της αδυναµίας 

εξασφάλισης υγειονοµικής περίθαλψης, τη δυσκολία ανανέωσης εγγράφων και τη µικρή 

διάρκειά τους καθώς και λόγω της υπερβολικής επιβάρυνσης των µεταναστών για την 

απόκτηση των απαιτούµενων εγγράφων και δικαιολογητικών.7 

 

Τόσο τα κενά όσο και οι παραλείψεις αλλά και ο µεγάλος βαθµός ‘’αναλγησίας’’ της 

ελληνικής νοµοθεσίας απέναντι στο ευαίσθητο ζήτηµα των µεταναστών ενδεχοµένως να 

οφείλεται: 

1. στην αδυναµία ενσωµάτωσης του συνόλου των µεταναστών στη νόµιµη πλευρά 

της οικονοµίας και την έξοδό της από το καθεστώς παρανοµίας και µαύρης 

εργασίας. 

2. στα ‘’δάνεια’’ από ξένες νοµοθεσίες τα οποία αποδείχθηκαν δυσλειτουργικά για 

την ελληνική πραγµατικότητα 

                                                 
7 Πολλές είναι οι µαρτυρίες αλλοδαπών που αναφέρουν ότι πληρώνουν δικηγόρους ή τρίτους για την 
τακτοποίηση των αδειών εργασίας και παραµονής. 
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3. η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού και χάραξη µεταναστευτικής πολιτικής  

 

 Μία απλούστευση των διαδικασιών και ενίσχυση του ρόλου της τοπικής 

αυτοδιοίκησης θα βοηθήσουν στην κατανόηση της µετανάστευσης και διαχείρισής της 

ως νέο κοινωνικό πλούτο και να συµβάλλει στην αναδιάρθρωση και εκλογίκευση των 

συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας και της οικονοµίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ  
 
 
2.1. Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ1

 
 Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ένα από τα σηµαντικότερα κέντρα 

µετανάστευσης εφόσον  περισσότερα από 20 εκατοµµύρια αλλοδαπών2 ζουν στις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε κίνητρα και χαρακτηριστικά διαφορετικά. 

 Ιδιαίτερα χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία  οι οποίες 

παλιότερα ήταν χώρες αποστολής µεταναστών  τα τελευταία χρόνια έγιναν χώρες 

υποδοχής και προορισµού, γεγονός που επηρεάζει  την εφαρµογή στρατηγικών 

κοινωνικής πολιτικής 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟ3

 
ΧΧΩΩΡΡΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΕΕΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ  

ΑΑΛΛΛΛΟΟ∆∆ΑΑΠΠΟΟΙΙ  
ΑΑΝΝΑΑΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ΈΈΤΤΟΟΣΣ  

ΑΥΣΤΡΙΑ  748.000 9,3% 2000 

ΙΣΠΑΝΙΑ 1.324.001 3,35% 2002 
ΕΛΛΑ∆Α 797.093 7,3% 2001 
ΓΑΛΛΙΑ 3.263.000 5,6% 1999 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 418.806 4,18% 2002 

 
 
 Γεγονός αποτελεί η έλλειψη συνολικών ερευνητικών δεδοµένων που θα 

µπορούσαν να συµβάλλουν στην πλήρη χαρτογράφηση των µεταναστευτικών 

οµάδων στη χώρα µας.  

 Στις αρχές του 2004 τα 34 – 47 εκατοµµύρια από τα 455 εκατοµµύρια που 

έχει η Ευρώπη των 25, είναι µετανάστες4. Αποτελούν το 8% του συνολικού 

                                                 
1 Τα στοιχεία που αναφέρονται στο προφίλ των µεταναστών στην Ευρώπη προέρχονται κυρίως από: 
Munz R, Migration, Labour markets and migrants’ integration in Europe : A comparison, Hamburg 
Institute of International Economics, Paper for the EU – U.S. Seminar on Integrating Immigrants into 
the Workforce, June 2004 
2 Statistiques en bref, population et conditions socials, Theme 3, 20/2003 population et conditions de vie, 
Juillet 2003, Communautes europeennees, 2003 
3 Βλ. ετήσια έκθεση για  Πρόγραµµα Κοινοτικής ∆ράσης για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού 
Αποκλεισµού 2002-2006- Πρόγραµµα ∆ιακρατικής Ανταλλαγής, σελ.20 
4 βλ. Munz R, Migration, Labour markets and migrants’ integration in Europe : A comparison, 
Hamburg Institute of International Economics, Paper for the EU – U.S. Seminar on Integrating 
Immigrants into the Workforce, June 2004 



πληθυσµού της Ευρώπης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του OECD / Soremi (2004) η 

µεγαλύτερη µεταναστευτική ροή  το 2003 ήταν στη Γερµανία, στο Ηνωµένο Βασίλειο 

και στην Ιταλία. 

 Την περίοδο 2000 – 2001 18,7 εκατοµµύρια µετανάστες ήταν στις 15 χώρες 

της Ε.Ε. Το ποσοστό απασχόλησης των µεταναστών που προέρχονται από χώρες 

εκτός της ∆υτικής και Νότιας Ευρώπης είναι σχετικά χαµηλό και το ποσοστό ανεργίας 

είναι σχετικά υψηλό. Το ποσοστό των µεταναστών µε πολύ χαµηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο, στο σύνολο των µεταναστών, είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό 

των ιθαγενών στο σύνολο τους. Το ίδιο ισχύει και για το ποσοστό των µεταναστών µε 

πολύ υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Αντίθετα για µετανάστες µε µέτριο χαµηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο, το ποσοστό τους στο σύνολο των µεταναστών είναι πολύ 

χαµηλότερο από το αντίστοιχο ελληνικό. Σ’ αφορά τη δοµή των επαγγελµάτων 

υπάρχει υποεκπροσώπηση των µεταναστών σε θέσεις µέσου επιπέδου δεξιότητας  

και υπερεκπροσώπηση σε θέσεις ανειδίκευτης εργασίας ή χαµηλών δεξιοτήτων. 

 Σύµφωνα µε τον Μπάγκαβο (2003) το φαινόµενο της µεταναστευτικής 

εισροής διευρύνεται για το σύνολο των χωρών της Ε.Ε.  Ο ρόλος της µετανάστευσης 

παραµένει να είναι σηµαντικός αν και δεν αναµένεται να αντιστρέψει το φαινόµενο 

της δηµογραφικής γήρανσης των χωρών της Ευρώπης.  

 

 

2.2. Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
2.2.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ   
 
 Η στατιστική απεικόνιση των µεταναστών στην Ελλάδα είναι ελλιπής και 

αρκετά φτωχή. Οφείλεται αφενός µεν στο γεγονός ότι µεγάλο ποσοστό των 

µεταναστών είναι παράνοµοι και στο ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη υποδοµή στην 

ΕΣΥΕ για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικά µε τη µετανάστευση. Μία 

πρώτη συστηµατική προσπάθεια καταγραφής των µεταναστών έγινε το 1998 στα 

πλαίσια της διαδικασίας νοµιµοποίησής τους από την ελληνική κυβέρνηση. Οι 

µετανάστες που επιθυµούσαν να ενταχθούν στο πρόγραµµα νοµιµοποίησης 

υποχρεούνταν σε πρώτη φάση να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 

απόκτηση της λευκής κάρτας και στη συνέχεια, εφόσον πληρούσαν ορισµένες 

προϋποθέσεις, για την απόκτηση της πράσινης κάρτας. Ο αριθµός των µεταναστών 

που υπέβαλαν αίτηση για την απόκτηση λευκής κάρτας ανέρχονταν περίπου σε 372 

χιλιάδες, ενώ ο αριθµός των µεταναστών που υπέβαλαν και για την απόκτηση της 

πράσινης κάρτας ήταν περίπου 213 χιλιάδες. Την ίδια χρονιά (δηλαδή το 1998) η 



Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ υπολόγιζε τους µετανάστες, που είναι σε 

ηλικία προς εργασίας, σε 223.148 άτοµα. 

 Σύµφωνα µε την απογραφή τον Μάρτιο του 20015, στην Ελλάδα ο επίσηµος 

αριθµός των ξένων αποτελούσε περίπου το 7% του συνολικού πληθυσµού (έχει έναν 

συνολικό πληθυσµό 10.900.000 όπου οι 797.091 εξ αυτού είναι ξένοι). Αυτός βέβαια 

ο δείκτης δεν  είναι απεικονιστικός της πραγµατικής κατάστασης εφόσον στην 

απογραφή δεν γινόταν κάποια σαφής διάκριση σε µετανάστες, πρόσφυγες ή ξένους 

εργαζόµενους µετατρέποντας το ποσοστό απασχόλησης σε 10-15% του 

πραγµατικού εργατικού δυναµικού. Σύµφωνα µάλιστα µε µελέτες κι εκτιµήσεις της 

Eurostat, ο µεταναστευτικός πληθυσµός της Ελλάδας αυξήθηκε κατά τρία άτοµα ανά 

χίλιους κατοίκους εκ των οποίων οι δύο είναι µετανάστες6. 

 
 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές πληθυσµού-κατοικιών 
 
 Όπως αναφέραµε προηγουµένως το 1998 µέσα από τη διαδικασία 

χορήγησης προσωρινής άδειας7 δίνεται και η πρώτη οργανωµένη δυνατότητα 

δηµογραφικής καταγραφής του µεταναστευτικού δυναµικού της χώρας µας αλλά και 

συγχρόνως αποτέλεσε πηγή πληροφόρησης και ευκαιρία χάραξης νέων πολιτικών 

για την ένταξή τους στο ελληνικό γίγνεσθαι.  

 Η διαδικασία αυτή έδειξε ότι ο αριθµός χωρών µεταναστών που φιλοξενείται 

στη χώρα µας έφτανε τις 120 χώρες και ότι το 65% των µεταναστών προέρχονται 

                                                 
5 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (1998) 
6 βλ www.tnn.gr/meletes «Μετανάστες και πρόσφυγες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
7 Σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 358/1997 όσοι αλλοδαποί έµεναν παράνοµα στη χώρα µας 
µπορούσαν να παρουσιαστούν στα γραφεία του ΟΑΕ∆ και να υποβάλλουν αίτηση για κάρτα 
προσωρινής άδειας παραµονής (λευκή κάρτα) προσκοµίζοντας ανάµεσα στα άλλα πιστοποιητικά 
υγείας και αντίγραφα ποινικού µητρώου. Εφόσον έπαιρναν την λευκή κάρτα αλλά δεν κατέθεταν 
αίτηση για την πράσινη κάρτα µέσα σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες κατέληγαν πάλι σε καθεστώς 
παρανοµίας. 



από την Αλβανία8, 6,7% από τη Βουλγαρία, 4,5% από τη Ρουµανία, 2,9% από το 

Πακιστάν, 2,7% από την Ουκρανία, 2,3% από την Πολωνία, 2,0 από τη Γεωργία, 

1,7% από την Ινδία, 1,7% από την Αίγυπτο, 1,5% από τις Φιλιππίνες και 1,2% από 

τη Μολδαβία9.  

 

 
 

Πηγή: Καβουνίδη Τ (2000): Αλλοδαποί που υπέβαλλαν αίτηση για κάρτα 
προσωρινής παραµονής, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας 

 

 Οι αριθµοί βέβαια αυτοί είναι ενδεικτικοί κι ενδέχεται να µην απεικονίζουν τον 

πραγµατικό αριθµό µεταναστών που φιλοξενεί η Ελλάδα, µιας και το φαινόµενο της 

λαθροµετανάστευσης εξακολουθεί να υφίσταται. Επιπροσθέτως στα ανωτέρω 

ποσοστά δεν συµπεριλαµβάνονται οι µετανάστες οι οποίοι παραµένουν για µικρό 

χρονικό διάστηµα στη χώρα µας µέχρις ότου πάνε σε κάποια άλλη χώρα ή αυτοί που 

µετακινούνται για µικρό χρονικό διάστηµα κι επιστρέφουν ξανά στη χώρα τους. 

Πέραν όλων αυτών θα πρέπει να προσθέσουµε και την εκτίµηση ότι υπήρξε 

σηµαντικός αριθµός αλλοδαπών οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση για τη λευκή κάρτα10, 

λόγω έλλειψης ενσήµων, φόβο δίωξης και ελλιπούς ενηµέρωσης. Επιπροσθέτως, ο 

αριθµός των προστατευοµένων µελών, ο οποίος δεν καταγράφηκε, αυξάνει τον 

αρχικό δείκτη προσθέτοντας στον αρχικό αριθµό περίπου 329 χιλιάδες επιπλέον11.  

 Το ότι την πολυπληθέστερη οµάδα αποτελούν οι προερχόµενοι εξ Αλβανίας 

µετανάστες δεν είναι τυχαίο µιας τόσο η γεωγραφική της θέση (γειτνίαση) όσο και οι 

πολιτικές συνθήκες ευνόησαν την είσοδο τους στον ελληνικό χώρο. Το 1990 µε το 

άνοιγµα των συνόρων και την κατάρρευση του εκεί πολιτικοοικονοµικού συστήµατος, 

                                                 
8 Petrinioti X., Immigration into Greece, Athens: Odysseas(in Greek) cited in Lazaridis, G. and K. 
Romaniszyn “Albanian and Polish Undocumented Workers in Greece: A Comparative Analysis”, 
Journal of European Social Policy, Vol.8 (1)1998, p.12” 
9 βλέπε Καβουνίδη Τα (2002) : « Χαρακτηριστικά Μεταναστών: Το Ελληνικό Πρόγραµµα 
Νοµιµοποίησης του 1998», Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Εκδόσεις Σάκκουλα 
10 Καβουνίδη Τ (2002),   
11 Τσίµπος Κ: « Η σηµασία της µετανάστευσης στην εκτίµηση του µεγέθους και της ηλικιακής δοµής 
του πληθυσµού της Ελλάδος», σελ.55-56 



ξεκίνησε µία αθρόα εισροή µεταναστών από εκεί που αρχικά αποτελούντο από 

Βορειοηπειρώτες κι αργότερα από  οικονοµικούς µετανάστες.  

 Η Καβουνίδη (2003) στηριζόµενη σ’ ένα δείγµα 1074 ατόµων  στην Αττική την 

περίοδο Ιούνιος – Σεπτέµβριος 2000, που ήταν αντιπροσωπευτικό ως προς την 

υπηκοότητα και το φύλο των µεταναστών που υπέβαλαν αίτηση για την έκδοση 

πράσινης κάρτας στην Ελλάδα,  εξάγει παρόµοια συµπεράσµατα σχετικά µε την 

οικονοµική και κοινωνική ένταξη των µεταναστών στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε τα 

στοιχεία που επεξεργάστηκε η Καβουνίδη (2003), το 58,1% των µεταναστών 

προέρχεται από την Αλβανία και το 7,4% από τη Βουλγαρία. Σ΄ ότι αφορά τη 

διάκριση κατά φύλο το 74,3% είναι άνδρες και το 25,7% είναι γυναίκες. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό των µεταναστών (72,3%) είναι ηλικίας 25 – 44 ετών. Το 54% 

των µεταναστών είναι απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης, το 11,7% είναι πτυχιούχοι 

ανώτατης εκπαίδευσης και το 10% πτυχιούχοι ανώτερης εκπαίδευσης. Το 49,4% των 

µεταναστών είχε στον τόπο µας, προτού ο ίδιος έρθει, κάποιον άλλο συγγενή, το 

23% κάποιο φίλο ή γνωστό και το 27,6% δεν είχε κανένα. Ο σηµαντικότερος λόγος 

έλευσης στη χώρα µας για την πλειοψηφία των µεταναστών (31,1%) είναι η ύπαρξη 

συγγενούς, φίλου ή γνωστού. Το 68,6% των µεταναστών βλέπει την Ελλάδα ως 

χώρα τελικού προορισµού. Το 34,1% των µεταναστών απασχολείται σε οικοδοµές 

και άλλα δοµικά έργα, ενώ το 25,5% είναι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών και 

καθαρισµού. Το 92,5% των µεταναστών είναι µισθωτοί (πληρώνονται είτε µε µισθό 

είτε µε ηµεροµίσθιο). 

 Το ποσοστό συµµετοχής12 των µεταναστών είναι πολύ υψηλότερο από το 

ποσοστό συµµετοχής των ελλήνων. Το 2001 το ποσοστό συµµετοχής των 

µεταναστών είναι 70,1% και των ελλήνων είναι 48,1%13.  Το ποσοστό συµµετοχής 

των µεταναστών είναι ιδιαίτερα υψηλό (80,3%) στην περιφέρεια Ανατολικής Στερεάς 

Ελλάδας. Το ποσοστό ανεργίας των µεταναστών (11,4% το 2001) είναι υψηλότερο 

από το ποσοστό ανεργίας των ελλήνων (10,1% το 2001). Οι περιφέρειες όπου το 

ποσοστό ανεργίας των αλλοδαπών είναι ιδιαίτερα υψηλό είναι οι περιφέρειες : Βόρειο 

Αιγαίο, ∆υτική Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο και Ήπειρος14. 

 

 

  

                                                 
12 το ποσοστό συµµετοχής είναι ο λόγος του εργατικού δυναµικού στον πληθυσµό σε ηλικία προς 
εργασία. 
13 βλ. Λιανός (2003) σ.79 
14 βλ. Λιανός (2003) σ.85 



 Μία συστηµατική απεικόνιση του αριθµού των µεταναστών δίνεται από τα 

στοιχεία της απογραφής πληθυσµού του 2001 που διενήργησε η ΕΣΥΕ. 

 Όπως ήδη έχουµε αναφέρει ο αριθµός των µεταναστών, σύµφωνα µε τα 

στοιχεία της απογραφής του 2001, είναι 762.191 άτοµα. Από αυτούς το 51,4% είναι 

εργαζόµενοι. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1: Κατανοµή των µεταναστών ανάλογα µε την κατάσταση 
απασχόλησης το 2001 

Κατάσταση απασχόλησης Αριθµός µεταναστών Ποσοστιαία αναλογία 

Εργαζόµενος 391.674 51,4 

Ζητούσε εργασία 21593 2,8 

Ζητούσε εργασία για πρώτη φορά 18.885 2,5 

Μαθητής 85.031 11,2 

Συνταξιούχος 30.148 4,0 

Εισοδηµατίας 1.476 0,2 

Οικιακά 108.236 14,2 

Άλλη περίπτωση 23.900 3,1 

Άτοµα ηλικίας < 10 ετών 81.248 10,7 

Σύνολο 762.191 100 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Αποτελέσµατα της απογραφής του 2001 

  

Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι περίπου το 50% 

των µεταναστών απασχολείται και το υπόλοιπο 50% δεν απασχολείται. Ειδικότερα το 

43% των µεταναστών είναι εκτός εργατικού δυναµικού. 

 Η πλειοψηφία των µεταναστών (78,6%) ζει στις αστικές περιοχές και το 

21,4% στις αγροτικές περιοχές. Σ’ ορισµένες περιφέρειες όπου η αγροτική 

δραστηριότητα είναι εντονότερη, το ποσοστό των µεταναστών στις αγροτικές 

περιοχές αυξάνεται. Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανοµή των µεταναστών ανά 

περιφέρεια και βαθµό αστικότητας της περιοχής. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Ποσοστιαία κατανοµή των µεταναστών ανά περιφέρεια και βαθµό 
αστικότητας 

       

1,7 6,3 Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη 

• αστικές 

• αγροτικές 

• 61,7

• 38,3

Στερεά Ελλάδα 

• αστικές  

• αγροτικές 

• 57,5

• 42,5

12,0 7,0 Κεντρική Μακεδονία 

• αστικές 

• αγροτικές 

• 76,8

• 23,2

Πελοπόννησος 

• αστικές 

• αγροτικές 

• 48,6

• 51,4

1,0 47,5 ∆υτική Μακεδονία 

• αστικές 

• αγροτικές 

• 51,5

• 48,5

Αττική 

• αστικές 

• αγροτικές 

• 98,9

• 1,1 

4,4 1,2 Θεσσαλία 

• αστικές 

• αγροτικές 

• 60,8

• 39,2

Βόρειο Αιγαίο 

• αστικές 

• αγροτικές 

• 46,5

• 53,5

1,9 3,1 Ήπειρος 

• αστικές 

• αγροτικές 

• 53,5

• 46,5

Νότιο Αιγαίο 

• αστικές 

• αγροτικές 

• 62,2

• 37,8

2,3 6,1 Ιόνια νησιά 

• αστικές 

• αγροτικές 

• 40,5

• 59,5

Κρήτη 

• αστικές 

• αγροτικές 

• 56,9

• 43,1

∆υτική Ελλάδα 5,1 

 

Σύνολο χώρας 100,0 



• αστικές 

• αγροτικές 

• 58,8

• 41,2

 • αστικές 

• αγροτικές 

• 78,6

• 21,4

Πηγή: Πηγή : ΕΣΥΕ, Αποτελέσµατα της απογραφής του 2001 

 

 Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι : 

 περίπου το 50% των µεταναστών είναι στην περιφέρεια της Αττικής. Η 

δεύτερη κατά σειρά περιφέρεια, που συγκεντρώνει µεγάλο αριθµό 

µεταναστών, είναι η Κεντρική Μακεδονία όπου µένει το 12% του συνόλου των 

µεταναστών. Το ποσοστό των µεταναστών στις αγροτικές περιοχές, π.χ. 

Θεσσαλία, Πελοπόννησος κλπ απέχει σηµαντικά από το ποσοστό των 

µεταναστών στα µεγάλα αστικά κέντρα 

 το 78,6% του συνόλου των µεταναστών, όπως ήδη έχουµε αναφέρει, διαµένει 

σε αστικές περιοχές και µόνο το 21,4% σε αγροτικές περιοχές. Στην 

περιφέρεια της Αττικής το 98,9% των µεταναστών που µένουν σε αυτή την 

περιφέρεια είναι σε αστικές περιοχές. Αντιθέτως στα Ιόνια Νησιά το 59,5% 

των µεταναστών µένει σε αγροτικές περιοχές. 

 

Ένα ερώτηµα που τίθεται είναι αν υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στο ποσοστό των 

µεταναστών που διαµένουν σε µία περιοχή και στο αν η περιοχή χαρακτηρίζεται ως 

αγροτική ή όχι. Αν δηλαδή εξαιρέσουµε την περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής 

Μακεδονίας και συγκρίνουµε το ποσοστό των µεταναστών που µένουν στις άλλες 

περιοχές µε το αν οι περιοχές χαρακτηρίζονται ως αγροτικές ή όχι, τι συµπεράσµατα 

µπορούµε να εξάγουµε. Μία περιοχή χαρακτηρίζεται ως αγροτική περιοχή 

(περισσότερο ή λιγότερο) ανάλογα µε τη συµµετοχή του αγροτικού τοµέα στο ΑΕγΠ 

της εν λόγω περιοχής. Θα χαρακτηρίσουµε µία περιοχή ως αγροτική αν η συµµετοχή 

του παραγόµενου από τον αγροτικό τοµέα στο συνολικό παραγόµενο προϊόν της 

περιοχής είναι µεγαλύτερη απ’ ότι είναι στο σύνολο της χώρας. Θα χαρακτηρίσουµε 

την περιοχή ως περισσότερο αγροτική αν το ποσοστό του αγροτικού τοµέα στο 

ΑΕγΠ της περιοχής είναι µεγαλύτερο του 50% της συµµετοχής του αγροτικού τοµέα 

του συνόλου της χώρας στο συνολικό ΑΕγΠ. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ο 

χαρακτηρισµός των περιφερειών σε αγροτικές και µη αγροτικές και σε περισσότερο 

και λιγότερο αγροτικές µε βάση όσα αναφέραµε προηγουµένως. 

 

Πίνακας 3: Κατανοµή των περιφερειών ανάλογα µε το χαρακτηρισµό τους σε 
αγροτικές ή όχι περιοχές 

 1991 2001 



 Πρωτογενής Αγροτική 

περιοχή 

Περισσότερο ή 

λιγότερο 

Πρωτογενής Αγροτική 

περιοχή 

Περισσότερο ή 

λιγότερο 

Ανατολική 

Μακεδονία και 

Θράκη 

24,0 ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 16,9 ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

Κεντρική Μακεδονία 12,0 ΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 6,7 ΟΧΙ - 

∆υτική Μακεδονία 15,0 ΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 12,6 ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

Θεσσαλία 22,0 ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 17,5 ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

Ήπειρος 18,0 ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 9,9 ΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

Ιόνια Νησιά 17,0 ΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 7,4 ΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

∆υτική Ελλάδα 24,0 ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 13,2 ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

Στερεά Ελλάδα 22,0 ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 9,9 ΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

Πελοπόννησος 24,0 ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 13,8 ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

Αττική 1,0 ΟΧΙ - 0,6 ΟΧΙ - 

Βόρειο Αιγαίο 13,0 ΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 13,3 ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

Νότιο Αιγαίο 8 ΟΧΙ - 5,7 ΟΧΙ - 

Κρήτη 18 ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 10,8 ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

Σύνολο χώρας 11,4  7,0  

Πηγή: All Media, Νοµοί Ελλάδας 2003  Υπολογισµοί : ερευνητική οµάδα 

 

 Από τα στοιχεία του πίνακα 3 προκύπτει ότι : 

 η συµµετοχή του πρωτογενή τοµέα στο ΑΕγΠ της περιφέρειας την περίοδο 

1991 – 2001 µειώνεται σ’ όλες τις περιφέρεις εκτός της περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου, όπου αυξάνεται 

 η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενώ χαρακτηριζόταν ως αγροτική 

περιοχή το 1991, το 2001 µπορεί να χαρακτηριστεί και ως µη αγροτική   

 οι περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου ενώ το 1991 

χαρακτηριζόντουσαν ως λιγότερο αγροτικές, το 2001 χαρακτηρίζονται ως 

περισσότερο αγροτικές. Αντιθέτως οι περιφέρειες Ηπείρου και Στερεάς 

Ελλάδας ενώ το 1991 χαρακτηριζόντουσαν ως περισσότερο αγροτικές, το 

2001 χαρακτηρίζονται ως λιγότερο αγροτικές. Μ’ άλλα λόγια οι περιοχές που 

χαρακτηρίζονται ως περισσότερο αγροτικές το 2001 είναι : Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη, ∆υτική Μακεδονία, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα, 

Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη. 

 

 Το συµπέρασµα που προκύπτει από τον προαναφερόµενο πίνακα είναι ότι η 

βαρύτητα του πρωτογενή τοµέα στο συνολικό ΑΕΠ συνεχώς µειώνεται. Ως εκ τούτου 

θα περιορίζονται ολοένα και περισσότερο οι δυνατότητες και θα υπάρχουν ολοένα 

και λιγότερες ευκαιρίες για τους µετανάστες να εργαστούν σε αυτό τον τοµέα και να 

εγλατασταθούν σε αγροτικές περιοχές.  Οι περιοχές που δεν ορίζονται ως αγροτικές 



περιοχές το 2001 (δηλαδή οι περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας), είναι 

αυτές στις οποίες συγκεκντρώνεται το µεγαλύτερο ποσοστό των µεταναστών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4 : Κατανοµή των περιφερειών ανάλογα µε το χαρακτηρισµό τους σε 
αγροτικές ή όχι περιοχές και ανάλογα µε το ποσοστό των µεταναστών στο 
σύνολο του πληθυσµού της περιφέρειας το 2001 

 Αγροτική περιοχή Περισσότερο ή 

λιγότερο 

Μετανάστες της 

περιφέρειας i / 

σύνολο 

πληθυσµού της 

ίδιας περιφέρειας 

∆είκτης βαρύτητας 

των µεταναστών15

Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη 

ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

2,9 0,39
Κεντρική Μακεδονία ΟΧΙ - 5,6 0,77
∆υτική Μακεδονία ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 3,2 0,43
Θεσσαλία ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 4,5 0,62
Ήπειρος ΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 4,8 0,66
Ιόνια Νησιά ΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 9,6 1,33
∆υτική Ελλάδα ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 5,2 0,72
Στερεά Ελλάδα ΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 6,9 0,95
Πελοπόννησος ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 7,9 1,09
Αττική ΟΧΙ - 10,0 1,38

                                                 
15 Ο δείκτης βαρύτητας των µεταναστών υπολογίζεται ως εξής : (µετανάστες της περιφέρειας I / πληθυσµό 
της περιφέρειας ι) / (µετανάστες στο σύνολο της χώρας / πληθυσµό στο σύνολο της χώρας). Λαµβάνει τιµές 
µικρότερες, ίσες ή µεγαλύτερες της µονάδας. Αν η τιµή του δείκτη είναι µικρότερη της µονάδας σηµαίνει ότι στην εν 
λόγω περιφέρεια ο αριθµός των µεταναστών σε σχέση µε τον πληθυσµό αυτής της περιφέρειας είναι αναλογικά 
µικρότερος απ’ ότι είναι ο συνολικός αριθµός των µεταναστών στο σύνολο του πληθυσµού 



Βόρειο Αιγαίο ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 5,1 0,70
Νότιο Αιγαίο ΟΧΙ - 10,0 1,38
Κρήτη ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 7,6 1,04
Σύνολο χώρας   7,3 1,00
Πηγή : All Media, Νοµοί Ελλάδας 2003 και ΕΣΥΕ, Απογραφή 2001      Υπολογισµοί : οµάδας 

 

Με βάση τα στοιχεία των πινάκων 2 και 3 αλλά και του πίνακα 4 παρατηρούµε 

ότι, µ’ εξαίρεση τις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, δεν µπορούµε να 

πούµε ότι υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στο ποσοστό των µεταναστών στην περιοχή 

και στο αν η περιοχή είναι περισσότερο αγροτική. Για παράδειγµα στη Στερεά 

Ελλάδα που είναι περιφέρεια που χαρακτηρίζεται ως λιγότερο αγροτική, το ποσοστό 

των µεταναστών σε αυτή (ως προς το σύνολο των µεταναστών) είναι µεγαλύτερο απ’ 

ότι είναι στη ∆υτική Ελλάδα που χαρακτηρίζεται ως περιφέρεια περισσότερο 

αγροτική. 

Οι καλλιέργειες από περιοχή σε περιοχή διαφοροποιούνται όχι µόνο ανάλογα µε 

το τι παράγεται, αλλά και µε το αν χρησιµοποιείται περισσότερη ή λιγότερη εργασία, 

δηλαδή αν είναι υψηλής, µέσης ή χαµηλής έντασης εργασίας. Το αν είναι υψηλής, 

χαµηλής ή µέσης έντασης καλλιέργειας εξαρτάται κυρίως από το είδος της 

καλλιέργειας. Σε µία περιφέρεια συναντάµε καλλιέργειες που µπορεί να είναι υψηλής, 

µέσης ή χαµηλής έντασης εργασίας. Η περιφέρεια χαρακτηρίζεται ως περιφέρεια µε 

υψηλή, µέση ή χαµηλή ένταση εργασίας ανάλογα µε το ποσοστό των συγκεκριµένων 

καλλιεργειών (υψηλής, µέσης ή χαµηλής έντασης εργασίας) στο σύνολο των 

καλλιεργειών της περιοχής. 

 

Πίνακας 5: Ποσοστιαία κατανοµή των περιφερειών ανάλογα µε το βαθµό 
έντασης εργασίας 

Ένταση Εργασίας  

1991 2001 

Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη 

Χαµηλής Χαµηλής 

Κεντρική Μακεδονία Χαµηλής Χαµηλής 

∆υτική Μακεδονία Χαµηλής Χαµηλής 

Θεσσαλία Χαµηλής Χαµηλής 

Ήπειρος Μέσης Μέσης 

Ιόνια Νησιά Μέσης Μέσης 

∆υτική Ελλάδα Μέσης και Υψηλής Μέσης και Υψηλής 



Στερεά Ελλάδα Υψηλής Υψηλής 

Πελοπόννησος Μέσης Μέσης 

Αττική Υψηλής Υψηλής 

Βόρειο Αιγαίο Μέσης Χαµηλής 

Νότιο Αιγαίο Μέσης Μέσης 

Κρήτη Μέσης Μέσης 

Πηγή: ΕΣΥΕ,      Υπολογισµοί : Ερευνητική Οµάδα 

 

 Η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου είναι η µόνη περιφέρεια όπου η ένταση 

εργασίας στην αγροτική παραγωγή άλλαξε από µέσης σε χαµηλής την περίοδο 1991 

– 2001.  Αν συνδυάσουµε τα στοιχεία των πινάκων 2,3, 4 και 5 έχουµε τον ακόλουθο 

πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6 : Κατανοµή των περιφερειών ανάλογα µε το αν είναι ή όχι 
περισσότερο αγροτική, το βαθµό έντασης εργασίας και το ποσοστό των 
µεταναστών που διαµένουν σε αυτές το 2001 

 Περισσότερο ή 
λιγότερο 
αγροτική 

Βαθµός έντασης 
εργασίας 

Ποσοστό 
µεταναστώνν 
στο σύνολο του 
πληθυσµού της 
περιφέρειας 

∆είκτης 
Βαρύτητας των 

µεταναστών 

Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Χαµηλής 

2,9 0,39
Κεντρική Μακεδονία - Χαµηλής 5,6 0,77
∆υτική Μακεδονία ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Χαµηλής 3,2 0,43
Θεσσαλία ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Χαµηλής 4,5 0,62



Ήπειρος ΛΙΓΟΤΕΡΟ Μέσης 4,8 0,66
Ιόνια Νησιά ΛΙΓΟΤΕΡΟ Μέσης 9,6 1,33
∆υτική Ελλάδα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Μέσης και Υψηλής 5,2 0,72
Στερεά Ελλάδα ΛΙΓΟΤΕΡΟ Υψηλής 6,9 0,95
Πελοπόννησος ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Μέσης 7,9 1,09
Αττική - Υψηλής 10,0 1,38
Βόρειο Αιγαίο ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Χαµηλής 5,1 0,70
Νότιο Αιγαίο - Μέσης 10,0 1,38
Κρήτη ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Μέσης 7,6 1,04
Πηγή: ΕΣΥΕ,  All Media, Νοµοί Ελλάδας 2003,  Υπολογισµοί : Ερευνητική Οµάδα 

 

 Αν εξαιρέσουµε τις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, 

παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στην ένταση εργασίας, 

το αν η περιοχή είναι περισσότερο ή λιγότερο αγροτική και το ποσοστό των 

µεταναστών που διαµένουν σε αυτές. Για παράδειγµα στην περιφέρεια ∆υτικής 

Μακεδονίας, που χαρακτηρίζεται ως περιφέρεια χαµηλής έντασης εργασίας, το 

ποσοστό των  µεταναστών είναι ιδιαίτερα χαµηλό, ενώ στην περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαλιου, µέσης έντασης εργασίας, το ποσοστό των µεταναστών είναι υψηλό. Ως 

προς το αν υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στους προαναφερόµενους παράγοντες θα 

επανέλθουµε στο επόµενο κεφάλαιο. 

 Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η κατανοµή  όχι του συνόλου των 

µεταναστών, αλλά των απασχολουµένων µεταναστών ανά περιφέρεια. 

 

 

 

 
Πίνακας 7 : Κατανοµή των απασχολουµένων µεταναστών ανά περιφέρεια το 
2001 

Περιφέρειες Αριθµός απασχολουµένων 
µεταναστών 

% επί του συνόλου των 
απασχολουµένων µεταναστών 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 6606 1,7 
Κεντρική Μακεδονία 49206 12,6 
∆υτική Μακεδονία 3921 1,0 

Θεσσαλία 16691 4,3 
Ήπειρος 6901 1,8 

Ιόνια Νησιά 8551 2,2 
∆υτική Ελλάδα 16822 4,3 
Στερεά Ελλάδα 23650 6,0 
Πελοπόννησος 27518 7,0 

Αττική 191053 48,8 
Βόρειο Αιγαίο 4913 1,3 



Νότιο Αιγαίο 13073 3,3 
Κρήτη 22769 5,8 
Σύνολο 391674 100,0 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Αποτελέσµατα  της απογραφής του 2001 

 

 Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι: 

 το 48,8% των απασχολουµένων (ποσοστό µεγαλύτερο από αυτό του 

συνόλου των µεταναστών στην εν λόγω περιφέρεια) εργάζεται στην 

περιφέρεια Αττικής και το 12,6% στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

 το 7,0% των απασχολουµένων είναι στην Πελοπόννησο και το 5,8% είναι 

στην Κρήτη 

 

 Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα επαληθεύουν τη θέση που διατυπώσαµε 

προηγουµένως, ότι οι µετανάστες είναι κυρίως συγκεντρωµένοι στις περιφέρειες 

Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και ως εκ τούτου και το σύνολο των 

απασχολουµένων µεταναστών είναι σε αυτές τις περιφέρειες. 

 

Σ’ ότι αφορά το επάγγελµα που εξασκούν στην Ελλάδα, τα στοιχεία δείχνουν ότι 

το 68,3% απασχολείται ως «Τεχνίτες, χειριστές µεταφορικών µέσων, ανειδίκευτοι 

εργάτες και µικροεπαγγελµατίες» και το 10,4% ως «απασχολούµενοι στην παροχή 

υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα και υπαίθριες αγορές. 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 8 : Κατανοµή των απασχολουµένων µεταναστών ανά επάγγελµα το 
2001 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 
391674 9212 12681 7281 8525 40902 26974 267521 5117 13461 

Β 
6606 131 227 125 95 666 773 4294 75 220 

Γ 
49206 1004 1639 885 760 4664 3568 34549 689 1448 

∆ 
3921 91 134 51 36 244 612 2637 47 69 

Ε 
16691 177 285 131 116 1147 1668 12656 195 316 

ΣΤ 
6901 109 232 84 61 445 991 4735 71 173 

Ζ 
8551 245 228 127 249 1093 1025 5169 162 253 



Η 
16822 241 455 222 193 1088 2390 11348 158 727 

Θ 
23650 163 252 114 122 1118 3322 17014 227 1318 

Ι 
27518 321 412 208 255 1768 4284 18984 288 998 

Κ 
191053 5743 7770 4746 5458 22795 3885 131487 2706 6463 

Λ 
4913 129 123 69 86 382 975 2936 51 162 

Μ 
13073 492 383 229 498 2716 610 7568 154 423 

Ν 
22769 366 541 290 596 2776 2871 14144 294 891 

 

Α 
100,0 2,4 3,2 1,9 2,2 10,4 6,9 68,3 1,3 3,4 

Β 
100,0 2,0 3,4 1,9 1,4 10,1 11,7 65,0 1,1 3,3 

Γ 
100,0 2,0 3,3 1,8 1,5 9,5 7,3 70,2 1,4 2,9 

∆ 
100,0 2,3 3,4 1,3 0,9 6,2 15,6 67,3 1,2 1,8 

Ε 
100,0 1,1 1,7 0,8 0,7 6,9 10,0 75,8 1,2 1,9 

ΣΤ 
100,0 1,6 3,4 1,2 0,9 6,4 14,4 68,6 1,0 2,5 

Ζ 
100,0 2,9 2,7 1,5 2,9 12,8 12,0 60,4 1,9 3,0 

Η 
100,0 1,4 2,7 1,3 1,1 6,5 14,2 67,5 0,9 4,3 

Θ 
100,0 0,7 1,1 0,5 0,5 4,7 14,0 71,9 1,0 5,6 

Ι 
100,0 1,2 1,5 0,8 0,9 6,4 15,6 69,0 1,0 3,6 

Κ 
100,0 3,0 4,1 2,5 2,9 11,9 2,0 68,8 1,4 3,4 

Λ 
100,0 2,6 2,5 1,4 1,8 7,8 19,8 59,8 1,0 3,3 

Μ 
100,0 3,8 2,9 1,8 3,8 20,8 4,7 57,9 1,2 3,2 

Ν 
100,0 1,6 2,4 1,3 2,6 12,2 12,6 62,1 1,3 3,9 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Αποτελέσµατα  της απογραφής του 2001 

 

 

 

 

 

 

Όπου : 

 Α = Σύνολο Ελλάδας 

 Β = Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

 Γ = Κεντρική Μακεδονία 

 ∆ = ∆υτική Μακεδονία 

 Ε = Θεσσαλία 

 ΣΤ = Ήπειρος 



 Ζ = Ιόνια Νησιά 

 Η = ∆υτική Ελλάδα 

 Θ = Στερεά Ελλάδα 

 Ι = Πελοπόννησος 

 Κ = Αττική 

 Λ = Βόρειο Αιγαίο 

 Μ = Νότιο Αιγαίο 

 Ν = Κρήτη 

και 

 1 = Σύνολο απασχολουµένων 

 2 = Μέλη των βουλευοµένων σωµάτων, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά 

στελέχη του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα 

 3 = πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή 

επαγγέλµατα 

 4 = τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 

 5 = υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 

 6 = απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα 

και υπαίθριες αγορές 

 7 = ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς 

 8 = τεχνίτες, χειριστές µεταφορικών µέσων, ανειδίκευτοι εργάτες και 

µικροεπαγγελµατίες 

 9 = δήλωσαν ανεπαρκώς ή ασαφώς το επάγγελµά τους 

 10 = δεν δήλωσαν επάγγελµα 

 

 Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι : 

 η συντριπτική πλειοψηφία των µεταναστών απασχολείται ως «τεχνίτες, 

χειριστές µεταφορικών µέσων, ανειδίκευτοι εργάτες και µικροεπαγγελµατίες». 

Στο σύνολο της χώρας το ποσοστό των απασχολουµένων στην  

προαναφερόµενη επαγγελµατική κατηγορία ανέρχεται στο 68,3% του 

συνόλου των απασχολουµένων µεταναστών. Η επόµενη επαγγελµατική 

κατηγορία είναι «οι απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 

καταστήµατα και υπαίθριες αγορές», το ποσοστό των οποίων ανέρχεται στο 

10,4% του συνόλου των µεταναστών 

 το υψηλότερο ποσοστό απασχολουµένων µεταναστών ως «τεχνίτες, χειριστές 

µεταφορικών µέσων, ανειδίκευτοι εργάτες και µικροεπαγγελµατίες» είναι στις 

περιφέρειες Θεσσαλίας (75,8%), Στερεάς Ελλάδας (71,9%) και Κεντρικής 

Μακεδονίας (70,2%) 



 το υψηλότερο ποσοστό απασχολουµένων µεταναστών ως «απασχολούµενοι 

στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα και υπαίθριες αγορές» 

είναι στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (20,8%) 

 ενώ το ποσοστό των απασχολουµένων µεταναστών ως»ειδικευµένοι 

γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς» στο σύνολο της χώρας είναι 

6,9%, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι 19,8% και ακολουθούν οι 

περιφέρειες Πελοποννήσου και ∆υτικής Μακεδονίας µε 15,6% 

 το µεγαλύτερο ποσοστό επιχειρηµατικών στελεχών και ιδιοκτητών µικρών 

επιχειρήσεων είναι στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου (3,8%) και   Αττικής (3%) 

 

Πίνακας 9 : Κατανοµή των απασχολουµένων µεταναστών ανά επάγγελµα το 
2001 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Β 
1,7 1,4 1,8 1,7 1,1 1,6 2,9 1,6 1,5 1,6 

Γ 
1,7 1,4 1,8 1,7 1,1 1,6 2,9 1,6 1,5 1,6 

∆ 
1,0 1,0 1,1 0,7 0,4 0,6 2,3 1,0 0,9 0,5 

Ε 
4,3 1,9 2,2 1,8 1,4 2,8 6,2 4,7 3,8 2,3 

ΣΤ 
1,8 1,2 1,8 1,2 0,7 1,1 3,7 1,8 1,4 1,3 

Ζ 
2,2 2,7 1,8 1,7 2,9 2,7 3,8 1,9 3,2 1,9 

Η 
4,3 2,6 3,6 3,0 2,3 2,7 8,9 4,2 3,1 5,4 

Θ 
6,0 1,8 2,0 1,6 1,4 2,7 12,3 6,4 4,4 9,8 

Ι 
7,0 3,5 3,2 2,9 3,0 4,3 15,9 7,1 5,6 7,4 

Κ 
48,8 62,3 61,3 65,2 64,0 55,7 14,4 49,2 52,9 48,0 

Λ 
1,3 1,4 1,0 0,9 1,0 0,9 3,6 1,1 1,0 1,2 

Μ 
3,3 5,3 3,0 3,1 5,8 6,6 2,3 2,8 3,0 3,1 

Ν 
5,8 4,0 4,3 4,0 7,0 6,8 10,6 5,3 5,7 6,6 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Αποτελέσµατα  της απογραφής του 2001 

 

 Από τα στοιχεία του πίνακα 9 συµπεραίνουµε ότι το ποσοστό των 

απασχολουµένων µεταναστών ως «τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες 

συναφή επαγγέλµατα» στην περιφέρεια Αττικής επί του συνόλου των 

απασχολουµένων σ’ αυτό το επάγγελµα είναι το υψηλότερο σε σχέση µε το ποσοστό 

των απασχολουµένων άλλων επαγγελµάτων σε αυτή την περιφέρεια. 

 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή των απασχολουµένων 

µεταναστών ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας του 2001. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Πίνακας 10 : Κατανοµή των απασχολουµένων µεταναστών ανά κλάδο 
οικονοµικής δραστηριότητας 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Α 
391674 68682 648 46553 569 96003 61497 10721 1506 80488 22724 



Β 
6606 1692 148 777 18 1547 1022 105 13 845 380 

Γ 
49206 9472 53 8740 53 10860 7504 996 132 8332 2801 

∆ 
3921 1275 16 325 24 1171 420 76 9 442 140 

Ε 
16691 7069 56 1377 18 3801 1597 181 14 1907 592 

ΣΤ 
6901 2287 36 437 21 2040 782 119 9 788 328 

Ζ 
8551 1452 24 303 6 2935 1925 258 16 1118 474 

Η 
16822 6710 9 803 29 4172 1557 268 32 2031 1147 

Θ 
23650 11320 80 2011 49 4417 1776 185 19 1809 1865 

Ι 
27518 12892 26 1493 49 5384 2609 274 36 3037 1581 

Κ 
191053 5400 119 28562 220 48539 33223 7025 1159 54347 11227 

Λ 
4913 1905 18 173 15 1115 667 107 10 633 252 

Μ 
13073 642 43 488 33 4361 4514 522 27 1690 656 

Ν 
22769 6566 20 1064 34 5661 3901 605 30 3509 1281 

 

Α 
100,0 17,5 0,2 11,9 0,1 24,5 15,7 2,7 0,4 20,5 5,8 

Β 
100,0 25,6 2,2 11,8 0,3 23,4 15,5 1,6 0,2 12,8 5,8 

Γ 
100,0 19,2 0,1 17,8 0,1 22,1 15,3 2,0 0,3 16,9 5,7 

∆ 
100,0 32,5 0,4 8,3 0,6 29,9 10,7 1,9 0,2 11,3 3,6 

Ε 
100,0 42,4 0,3 8,2 0,1 22,8 9,6 1,1 0,1 11,4 3,5 

ΣΤ 
100,0 33,1 0,5 6,3 0,3 29,6 11,3 1,7 0,1 11,4 4,8 

Ζ 
100,0 17,0 0,3 3,5 0,1 34,3 22,5 3,0 0,2 13,1 5,5 

Η 
100,0 39,9 0,1 4,8 0,2 24,8 9,3 1,6 0,2 12,1 6,8 

Θ 
100,0 47,9 0,3 8,5 0,2 18,7 7,5 0,8 0,1 7,6 7,9 

Ι 
100,0 46,8 0,1 5,4 0,2 19,6 9,5 1,0 0,1 11,0 5,7 

Κ 
100,0 2,8 0,1 14,9 0,1 25,4 17,4 3,7 0,6 28,4 5,9 

Λ 
100,0 38,8 0,4 3,5 0,3 22,7 13,6 2,2 0,2 12,9 5,1 

Μ 
100,0 4,9 0,3 3,7 0,3 33,4 34,5 4,0 0,2 12,9 5,0 

Ν 
100,0 28,8 0,1 4,7 0,1 24,9 17,1 2,7 0,1 15,4 5,6 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Αποτελέσµατα  της απογραφής του 2001 

 

 

Όπου : 

 Α = Σύνολο Ελλάδας 

 Β = Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

 Γ = Κεντρική Μακεδονία 

 ∆ = ∆υτική Μακεδονία 



 Ε = Θεσσαλία 

 ΣΤ = Ήπειρος 

 Ζ = Ιόνια Νησιά 

 Η = ∆υτική Ελλάδα 

 Θ = Στερεά Ελλάδα 

 Ι = Πελοπόννησος 

 Κ = Αττική 

 Λ = Βόρειο Αιγαίο 

 Μ = Νότιο Αιγαίο 

 Ν = Κρήτη 

και 

 1 = Σύνολο οικονοµίας 

 2 = γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκοµία και αλιεία 

 3 = ορυχεία και λατοµεία  

 4 = µεταποιητικές βιοµηχανίες 

 5 = παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού 

 6 = κατασκευές 

 7 = εµπόριο, επισκευές, ξενοδοχεία και εστιατόρια 

 8 = µεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες 

 9 = ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 

 10 = λοιπές υπηρεσίες 

 11 = δήλωσαν ασαφώς ή δεν δήλωσαν κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας 

 

 Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 9 προκύπτει ότι : 

 το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων µεταναστών είναι στους 

κλάδους «κατασκευές» (24,5% επί του συνόλου των απασχολουµένων 

αλλοδαπών) και «λοιπές υπηρεσίες» (20,5%) και ακολουθεί ο κλάδος 

«γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία και αλιεία» (17,5%), ο κλάδος 

«εµπόριο, επισκευές, ξενοδοχεία και εστιατόρια» όπου απασχολείται το 

15,7% των απασχολουµένων αλλοδαπών. Στον κλάδο «µεταποιητικές 

βιοµηχανίες» απασχολείται το 11,9% 

 το υψηλότερο ποσοστό απασχολουµένων µεταναστών στον κλάδο 

«κατασκευές» επί του συνόλου των απασχολουµένων µεταναστών 

συναντάται στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων (34,3%) και Νοτίου Αιγαίου 

(33,4%) 

 το ίδιο ισχύει και για τον κλάδο «εµπόριο, επισκευές, ξενοδοχεία και 

εστιατόρια» όπου το ποσοστό των απασχολουµένων σε αυτό τον κλάδο στην 



περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι 34,5%  και στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

είναι 22,5% 

 το ποσοστό απασχολουµένων µεταναστών στον κλάδο «γεωργία, 

κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία και αλιεία» είναι 17,5%. Στις περιφέρειες 

Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου είναι αντίστοιχα 47,9% και 46,8% και 

στη Θεσσαλία 42,4%. 

 

 Το ότι η πλειοψηφία των µεταναστών στο σύνολο της χώρας απασχολείται 

κυρίως στον κλάδο «κατασκευές» και «λοιπές υπηρεσίες» είναι µία ένδειξη της 

συµβολής των µεταναστών στην ελληνική οικονοµία. 

 

Οι µετανάστες στη συντριπτική τους πλειοψηφία απασχολούνται ως µισθωτοί. Το 

89% των απασχολουµένων είναι µισθωτοί, το 6,5% εργαζόµενοι για δικό τους 

λογαριασµό, το 2,8% είναι εργοδότες και το 1,7% είναι συµβοηθούντα και µη 

αµειβόµενα µέλη της οικογένειας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 11 : Κατανοµή των απασχολουµένων µεταναστών ανάλογα µε τη 
θέση στο επάγγελµα 

 Σύνολο 
απασχολουµέ
νων 

Εργοδότες Εργαζόµενοι για 

δικό τους 

λογαριασµό 

Μισθωτοί Συµβοηθούντα 

και µη 

αµειβόµενα 

µέλη 

Σύνολο 391674 11152 25507 348455 6560 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 6606 160 408 5788 250 
Κεντρική Μακεδονία 49206 1228 2897 44083 998 
∆υτική Μακεδονία 3921 156 317 3276 172 
Θεσσαλία 16691 325 953 15009 404 
Ήπειρος 6901 215 557 5910 219 
Ιόνια Νησιά 8551 361 697 7166 327 
∆υτική Ελλάδα 16822 435 1268 14656 463 
Στερεά Ελλάδα 23650 406 1187 21626 431 
Πελοπόννησος 27518 634 1785 24238 861 
Αττική 191053 5811 13158 170696 1388 
Βόρειο Αιγαίο 4913 192 406 4102 213 
Νότιο Αιγαίο 13073 675 763 11333 302 
Κρήτη 22769 554 1111 20572 532 
 

Σύνολο 100,0 2,8 6,5 89,0 1,7 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 100,0 2,4 6,2 87,6 3,8 
Κεντρική Μακεδονία 100,0 2,5 5,9 89,6 2,0 
∆υτική Μακεδονία 100,0 4,0 8,1 83,6 4,4 
Θεσσαλία 100,0 1,9 5,7 89,9 2,4 
Ήπειρος 100,0 3,1 8,1 85,6 3,2 
Ιόνια Νησιά 100,0 4,2 8,2 83,8 3,8 
∆υτική Ελλάδα 100,0 2,6 7,5 87,1 2,8 
Στερεά Ελλάδα 100,0 1,7 5,0 91,4 1,8 
Πελοπόννησος 100,0 2,3 6,5 88,1 3,1 
Αττική 100,0 3,0 6,9 89,3 0,7 
Βόρειο Αιγαίο 100,0 3,9 8,3 83,5 4,3 
Νότιο Αιγαίο 100,0 5,2 5,8 86,7 2,3 
Κρήτη 100,0 2,4 4,9 90,4 2,3 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Αποτελέσµατα  της απογραφής του 2001 

 

 Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι : 

 η περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό απασχολουµένων 

µεταναστών ως µισθωτοί (90% επί του συνόλου των απασχολουµένων σε 

αυτή την περιφέρεια» 

 η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό 

απασχολουµένων µεταναστών ως «εργαζόµενοι για δικό τους λογαριασµό» 

(8,3%) 



 η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό 

απασχολουµένων µεταναστών ως «εργοδότες» (5,2%) 

 η περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό 

απασχολουµένων µεταναστών ως «συµβοηθούντα και µη αµειβόµενα µέλη 

της οικογένειας» (4,4%). 

 

Σ’ ότι αφορά το επίπεδο εκπαίδευσής τους παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο 

ποσοστό των αλλοδαπών είναι µέσης εκπαίδευσης (26,3%) και ακολουθούν οι 

απόφοιτοι ∆ηµοτικού µε 21,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πίνακας 12 : Κατανοµή των µεταναστών κατά επίπεδο εκπαίδευσης 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Α 
762191 1446 3353 52984 17648 20659 200324 13220 9490 128137 166937 56707 21058 70228 

Β 
15146 20 39 1042 468 384 3590 339 296 2516 3287 1151 498 1516 

Γ 
100178 216 326 7809 2719 2069 23963 2024 1579 16797 22504 7800 3081 9291 

∆ 
8870 5 16 458 146 128 1725 159 122 1594 2520 724 308 965 

Ε 
31957 33 73 1236 423 658 6676 302 234 5239 9322 2657 1096 4008 

ΣΤ 
15692 14 24 711 225 176 3383 196 115 2869 4392 1294 617 1676 

Ζ 
19460 24 60 983 362 626 4960 249 168 3688 4471 1679 427 1763 

Η 
35144 47 76 1385 555 448 7898 610 417 6208 9957 2612 1453 3478 

Θ 
39397 16 33 1036 388 441 8198 537 446 7023 12030 2852 1578 4819 

Ι 
47882 29 79 1770 649 914 11426 891 597 9255 13000 3555 1475 4242 

Κ 
370218 898 2390 31884 9774 12262 107390 6830 4712 58847 67832 26728 8783 31888 

Λ 
9711 16 20 479 182 280 2332 107 112 1744 2638 740 228 833 

Μ 
28112 43 84 1742 749 1188 7418 474 314 5299 5697 2102 622 2380 

Ν 
40424 85 133 2449 1008 1085 11365 502 378 7058 9287 2813 892 3369 

 

Α 
100,0 0,2 0,4 7,0 2,3 2,7 26,3 1,7 1,2 16,8 21,9 7,4 2,8 9,2 

Β 
100,0 0,1 0,3 6,9 3,1 2,5 23,7 2,2 2,0 16,6 21,7 7,6 3,3 10,0 

Γ 
100,0 0,2 0,3 7,8 2,7 2,1 23,9 2,0 1,6 16,8 22,5 7,8 3,1 9,3 

∆ 
100,0 0,1 0,2 5,2 1,6 1,4 19,4 1,8 1,4 18,0 28,4 8,2 3,5 10,9 

Ε 
100,0 0,1 0,2 3,9 1,3 2,1 20,9 0,9 0,7 16,4 29,2 8,3 3,4 12,5 

ΣΤ 
100,0 0,1 0,2 4,5 1,4 1,1 21,6 1,2 0,7 18,3 28,0 8,2 3,9 10,7 

Ζ 
100,0 0,1 0,3 5,1 1,9 3,2 25,5 1,3 0,9 19,0 23,0 8,6 2,2 9,1 

Η 
100,0 0,1 0,2 3,9 1,6 1,3 22,5 1,7 1,2 17,7 28,3 7,4 4,1 9,9 

Θ 
100,0 0,0 0,1 2,6 1,0 1,1 20,8 1,4 1,1 17,8 30,5 7,2 4,0 12,2 

Ι 
100,0 0,1 0,2 3,7 1,4 1,9 23,9 1,9 1,2 19,3 27,2 7,4 3,1 8,9 

Κ 
100,0 0,2 0,6 8,6 2,6 3,3 29,0 1,8 1,3 15,9 18,3 7,2 2,4 8,6 

Λ 
100,0 0,2 0,2 4,9 1,9 2,9 24,0 1,1 1,2 18,0 27,2 7,6 2,3 8,6 

Μ 
100,0 0,2 0,3 6,2 2,7 4,2 26,4 1,7 1,1 18,8 20,3 7,5 2,2 8,5 

Ν 
100,0 0,2 0,3 6,1 2,5 2,7 28,1 1,2 0,9 17,5 23,0 7,0 2,2 8,3 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Αποτελέσµατα  της απογραφής του 2001 

 

 

 



Όπου : 

Α = Σύνολο Ελλάδας 

 Β = Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

 Γ = Κεντρική Μακεδονία 

 ∆ = ∆υτική Μακεδονία 

 Ε = Θεσσαλία 

 ΣΤ = Ήπειρος 

 Ζ = Ιόνια Νησιά 

 Η = ∆υτική Ελλάδα 

 Θ = Στερεά Ελλάδα 

 Ι = Πελοπόννησος 

 Κ = Αττική 

 Λ = Βόρειο Αιγαίο 

 Μ = Νότιο Αιγαίο 

 Ν = Κρήτη 

και 

 1 = Σύνολο αλλοδαπών 

 2 = κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 

 3 = κάτοχοι µάστερ  

 4 = πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών 

 5 = πτυχιούχοι ΤΕΙ 

 6 = πτυχιούχοι µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

 7 = απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης 

 8 = πτυχιούχοι ΤΕΛ 

 9 = πτυχιούχοι ΤΕΣ 

 10 = απόφοιτοι τριταξίου γυµνασίου 

 11 = απόφοιτοι δηµοτικού 

 12 = φοιτούν στο δηµοτικό 

 13 = εγκατέλειψαν το δηµοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

 14 = δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

 

 Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι ένα µεγάλο ποσοστό των 

µεταναστών (η πλειοψηφία) είναι χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και ένα άλλο 

εξίσου σηµαντικό ποσοστό είναι µέτριου εκπαιδευτικού επιπέδου. Ως εκ τούτου η 

δυνατότητα απασχόλησής τους είναι σε θέσεις εργασίας που δεν απαιτούν υψηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο και µπορούν να υποκαταστήσουν ντόπιους µε χαµηλά 

εκπαιδευτικά προσόντα. 



 

 Με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2001 συµπεραίνουµε ότι : 

 η πλειοψηφία των µεταναστών ζει και εργάζεται στις περιφέρειες Αττικής και 

Κεντρικής Μακεδονίας 

 η πλειοψηφία των µεταναστών ζει κυρίως στις αστικές περιοχές και δεν 

απασχολείται κατανάγκη σε περιοχές αγροτικές ή και σε περιοχές αγροτικές 

υψηλής εντάσεως εργασίας 

 το µεγαλύτερο ποσοστό των µεταναστών απασχολείται σε δουλειές που δεν 

σχετίζονται µε τον αγροτικό τοµέα (κατασκευές και λοιπές υπηρεσίες) και που 

σε µεγάλο βαθµό σχετίζονται µε τα αστικά κέντρα. Ειδικά στην περίπτωση 

των κατασκευών ένα µεγάλο µέρος των µεταναστών φαίνεται ότι 

απασχολείται στα µεγάλα κατασκευαστικά έργα που γινόντουσαν κυρίως στην 

περιφέρεια της Αττικής ή και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας 

 το µεγαλύτερο ποσοστό των µεταναστών απασχολείται ως «τεχνίτες, 

χειριστές µεταφορικών µέσων, ανειδίκευτοι εργάτες και µικροεπαγγελµατίες» 

που συνάδει και µε το ότι απασχολούνται στον κλάδο των κατασκευών και 

των λοιπών υπηρεσιών 

 το εκπαιδευτικό επίπεδο των µεταναστών θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 

από χαµηλό ως µέτριο προσδιορίζοντας έτσι και τις δυνατότητες 

απασχόλησής τους. 

  

 Εν κατακλείδι θα λέγαµε ότι το προφίλ του µετανάστη στη χώρα µας είναι 

αυτό του έγγαµου, βαλκανικής προέλευσης, οικονοµικού µετανάστη ο οποίος 

υποαπασχολείται και αµείβεται χαµηλά, σε σχέση µε την εργασία που προσφέρει 

απασχολούµενος κυρίως σε µεγάλα αστικά κέντρα και συνήθως σε εργασίες που οι 

έλληνες µάλλον δεν ενδιαφέρονται να αναλάβουν. 

 Οι Αµίτσης και Λαζαρίδη (2001) όσον αφορά τους µετανάστες της Βόρειας 

Ελλάδας αναφέρουν ότι, έτσι όπως προκύπτει από τις λιγοστές έρευνες και 

καταγραφές, αντίστοιχα διαµορφώνεται και το εκεί προφίλ: πως δηλαδή οι 

περισσότεροι από τους µετανάστες έχουν εποχική εργασία ή µερική απασχόληση, 

χαρακτηρίζονται από µεγάλη κινητικότητα στην εργασία αλλά µε σταθερή βάση 

παραµονής και πως από το 33% µε ανώτερη ή τεχνική εκπαίδευση µόνο το 7% 

απασχολείται σε ειδικευµένη εργασία.  

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2.2. Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

2.2.2.1. Εισαγωγή 
Η αποτύπωση της δοµής της αγοράς εργασίας γίνεται είτε στη βάση των 

στοιχείων που προκύπτουν από την απογραφή του πληθυσµού κάθε δέκα χρόνια, 

είτε από την ανάλυση των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού που 

πραγµατοποιείται πλέον κάθε τρίµηνο και αφορά ένα δείγµα του πληθυσµού. Η 

Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού πραγµατοποιείται σε επίπεδο νοµού, αλλά λόγω του 

µικρού µεγέθους του δείγµατος, είναι αξιόπιστη κυρίως σε επίπεδο περιφέρειας. Στα 

πλαίσια της ενότητας που ακολουθεί θα γίνει ανάλυση των στοιχείων της Έρευνας 

Εργατικού ∆υναµικού του δεύτερου τριµήνου16 για την περίοδο 1998 – 2003, τόσο 

για το σύνολο της χώρας όσο και για όλες τις περιφέρειες. 

Από πλευράς µεθοδολογίας η αποτύπωση της δοµής της αγοράς εργασίας θα 

γίνει στη βάση της ανάλυσης της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας. 

 

2.2.2.2. Η προσφορά εργασίας των µεταναστών 

 Με τον όρο προσφορά εργασίας µεταναστών εννοούµε το σύνολο των 

δυνητικά προσφερόµενων ωρών εργασίας. Η έννοια της προσφοράς εργασίας δεν 

πρέπει να ταυτίζεται µε την έννοια της απασχόλησης. Για παράδειγµα ο άνεργος 

συνεκτιµάται στον υπολογισµό της αγοράς εργασίας, παρόλο που εκείνη τη στιγµή 

δεν εργάζεται. Το άτοµο που εργάζεται µερική απασχόληση θεωρείται ότι δυνητικά η 

προσφορά εργασίας του είναι ατόµου που εργάζεται πλήρη απασχόληση. Η 

προσφορά εργασίας εκφράζεται µέσα από το δείκτη συµµετοχής, ο οποίος 

υπολογίζεται ως το ποσοστό των ατόµων ηλικίας 15 ετών και άνω ή (15 ετών – 64 

ετών)  που ανήκουν στο εργατικό δυναµικό στον πληθυσµό ηλικίας 15 ετών και άνω 

(πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία). 

 Το ακόλουθο διάγραµµα αποτυπώνει την αγορά εργασίας. 

                                                 
16 Η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού άρχισε να µετρά συστηµατικά τους µετανάστες από το 1998. Η 
Έρευνα στην αρχή ήταν ετήσια και στη συνέχεια µετατράπηκε σε τριµηνιαία. Όταν ήταν ετήσια 
πραγµατοποιούταν στο δεύτερο τρίµηνο του έτους. Για το λόγο αυτό επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε 
το δεύτερο τρίµηνο για την παρουσίαση της θέσης των µεταναστών στην αγορά εργασίας την περίοδο 
1998 – 2003. Τα πλήρη στοιχεία παραπέµπουν στο Παράρτηµα ΙΙΙ 



 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 1 : Η δοµή της αγοράς εργασίας  
 
 

Πληθυσµός

Πληθυσµός σε ηλικία 
προς εργασία (15 ετών 
και άνω ή 15 – 64 ετών) 

Πληθυσµός ηλικίας 
µέχρι 14 ετών 

Εργατικό δυναµικό  Οικονοµικά µη ενεργοί 
(15 – 64 ετών ή 15 
ετών και άνω) 

Απασχολούµενοι Άνεργοι 

 
 

Με βάση το ανωτέρω διάγραµµα το ποσοστό συµµετοχής υπολογίζεται ως 

(εργατικό δυναµικό) / (πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία). Το ποσοστό συµµετοχής 

µας δείχνει τι µέρος του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία είναι στο εργατικό 

δυναµικό, δηλαδή επιθυµεί να εργαστεί. 

Ο πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία των µεταναστών ανέρχεται σε 267.193 

άτοµα το 1998 και σε 355.215 άτοµα το 2003, δηλαδή αύξηση κατά 32,94%.  

 
 
 
 



 
 
Πίνακας 13 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές του πληθυσµού σε ηλικία 
ανά υπηκοότητα την περίοδο 1998 - 2003 

1998 – 2003   1998 2003 
Απόλυτες τιµές Ποσοστιαίες τιµές 

Έλληνες 8545121 8851196 306075 3.6 

Μετανάστες 267193 355215 88022 32.9 

Σύνολο 8812314 9206411 394097 4.5 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακας 1 παρατηρούµε ότι η αύξηση του 

πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία κατά 4,5% την περίοδο 1998 – 2003, οφείλεται 

κυρίως στην αύξηση του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία των ελλήνων  

δευτερευόντως των µεταναστών, παρόλο που η αύξηση του πληθυσµού σε ηλικία 

προς εργασία των µεταναστών είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των ελλήνων 

(32,9% έναντι 3,6%).  Η αύξηση του πληθυσµού σε ηλικία των µεταναστών αποτελεί 

το 22,34% της συνολικής αύξησης του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία. 

 

Πίνακας 14 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές του πληθυσµού σε ηλικία 
προς εργασία των µεταναστών ανά φύλο την περίοδο 1998 – 2003 

1998 – 2003  1998 2003 
Απόλυτες τιµές Ποσοστιαίες τιµές 

Άνδρες 157104 181288 24184 15.4 

Γυναίκες 110089 173927 63838 58.0 

Σύνολο 267193 355215 88022 32.9 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 

 Ο πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία των µεταναστών αυξήθηκε την περίοδο 

1998 – 2003 κατά 88.022 άτοµα. Από αυτούς οι 63.838 ήταν γυναίκες και οι 24.184 

ήταν άνδρες. 

  

 

 

 

 

 



 

 

Πίνακας 15 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές του πληθυσµού σε ηλικία 
προς εργασία των µεταναστών ανά ηλικιακή κατηγορία την περίοδο 1998 – 
2003 

1998 – 2003  1998 2003 
Απόλυτες τιµές Ποσοστιαίες τιµές 

15 – 19 ετών 66750 35213 -31537 -47.2 

20 – 24 ετών 65874 94979 29105 44.2 

30 – 44 ετών 92264 147095 54831 59.4 

45 – 64 ετών 33359 65635 32276 96.8 

65+ 8946 12293 3347 37.4 

Σύνολο 267193 355215 88022 32.9 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 

 Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι ο πληθυσµός της 

ηλικιακής κατηγορίας 30 – 44 ετών αυξήθηκε, σε απόλυτες τιµές, περισσότερο απ’ 

ότι ο πληθυσµός άλλων ηλικιακών κατηγοριών, ενώ σε ποσοστιαίες τιµές αυξήθηκε 

σηµαντικά ο πληθυσµός της ηλικιακής κατηγορίας 45 – 64 ετών. 

 

 Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τη σύνθεση του πληθυσµού σε ηλικία 

προς εργασία των µεταναστών ανά φύλο την περίοδο 1998 – 2003. 

 

Πίνακας 16 : Σύνθεση του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία ανά φύλο την 
περίοδο 1998 – 2003 

 1998 2003 

Άνδρες 58,8 51,0 

Γυναίκες 41,2 49,0 

Σύνολο 100,0 100,0 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 

 Την περίοδο 1998 – 2003 αυξήθηκε η συµµετοχή των γυναικών στο σύνολο 

του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία των µεταναστών από 41,2% σε 49,0%. 

 

 

 



 

 

 

Πίνακας 17 : Σύνθεση του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία ανά ηλικιακή 
κατηγορία την περίοδο 1998 – 2003 

 1998 2003 

15 – 19 ετών 25.0 9.9 

20 – 29 ετών 24.7 26.7 

30 – 44 ετών 34.5 41.4 

45 – 64 ετών 12.5 18.5 

65+ ετών  3.3 3.5 

Σύνολο 100,0 100,0 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 
 Η ηλικιακή κατηγορία 30 - 44 ετών αποτελεί το µεγαλύτερο ποσοστό των 

µεταναστών τόσο το 1998, όσο και το 2003. Η συγκεκριµένη ηλικιακή κατηγορία 

αύξησε τη συµµετοχή στο σύνολο των µεταναστών από 34,5% σε 41,4%. Την 

περίοδο 1998 – 2003 όλες σχεδόν οι ηλικιακές κατηγορίες των µεταναστών αύξησαν 

τη συµµετοχή τους σε βάρος της ηλικιακής κατηγορίας 15 – 19 ετών, της οποίας η 

συµµετοχή της µειώθηκε από 25,0% σε 9,9%. 

 

Πίνακας 18 : Σύνθεση του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία των µεταναστών 
ανά γεωγραφική περιφέρεια την περίοδο 1998 – 2003 

 1998 2003 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 1.8 1.4 

Κεντρική Μακεδονία 10.1 8.4 

∆υτική Μακεδονία 3.4 1.0 

Ήπειρος 5.5 1.2 

Θεσσαλία 2.6 2.6 

Ιόνια Νησιά 2.6 1.5 

∆υτική Ελλάδα 4.0 3.3 

Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 1.7 3.5 

Αττική 52.5 66.1 

Πελοπόννησος 3.7 4.9 

Βόρειο Αιγαίο 6.4 0.8 

Νότιο Αιγαίο 1.5 1.5 



Κρήτη 3.9 3.7 

Σύνολο 100.0 100.0 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 

 Από τον πίνακα 18 προκύπτει ότι οι µετανάστες είναι συγκεντρωµένοι κυρίως 

στα µεγάλα αστικά κέντρα. Το 1998 το 52,5% των µεταναστών ήταν στην Αττική και 

το 2003 το ποσοστό αυτό διαµορφώνεται σε 66,1%. Στην Κεντρική Μακεδονία το 

ποσοστό των µεταναστών, στο σύνολο των µεταναστών, µειώνεται από 10,1% το 

1998 σε 8,4% το 2003. 

 
Πίνακας 19 : Ποσοστιαία σύνθεση του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία των 
µεταναστών στο σύνολο του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία την περίοδο 
1998 – 2003 

 1998 2003 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 1.0 1.0 

Κεντρική Μακεδονία 1.8 1.9 

∆υτική Μακεδονία 3.9 1.5 

Ήπειρος 5.2 1.5 

Θεσσαλία 1.2 1.5 

Ιόνια Νησιά 4.0 2.9 

∆υτική Ελλάδα 1.9 1.9 

Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 0.9 2.6 

Αττική 4.5 7.1 

Πελοπόννησος 2.0 3.5 

Βόρειο Αιγαίο 9.4 1.7 

Νότιο Αιγαίο 1.8 2.2 

Κρήτη 2.2 2.6 

Σύνολο 3.0 3.9 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 

 Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 19 παρατηρούµε ότι το 1998 το µεγαλύτερο 

ποσοστό των µεταναστών ως προς το σύνολο του πληθυσµού ήταν στην περιφέρεια 

του Βορείου Αιγαίου (αποτελούσαν το 9,4% του πληθυσµού σε αυτή την περιφέρεια) 

και το 2003 ήταν στην περιφέρεια της Αττικής (7,1%). 

 

 



 

 

 

 

 

Πίνακας 20 : Ποσοστό συµµετοχής ανά υπηκοότητα και περιφέρεια το 2003 

1998 2003  

Έλληνες Μετανάστες 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 47.8 70.7 
Κεντρική Μακεδονία 48.3 65.8 
∆υτική Μακεδονία 46.8 68.8 
Ήπειρος 47.3 69.3 
Θεσσαλία 47.4 72.7 
Ιόνια Νησιά 46.2 69.4 
∆υτική Ελλάδα 45.7 63.8 
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 46.5 81.4 
Αττική 48.5 72.6 
Πελοπόννησος 48.0 72.0 
Βόρειο Αιγαίο 39.7 75.9 
Νότιο Αιγαίο 51.2 68.3 
Κρήτη 52.6 72.3 
Σύνολο 48.0 71.8 
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 

 Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 20 παρατηρούµε ότι το ποσοστό συµµετοχής 

των µεταναστών είναι υψηλότερο σηµαντικά υψηλότερο από το ποσοστό συµµετοχής 

των ελλήνων. Το ποσοστό συµµετοχής των ελλήνων είναι 48% στο σύνολο της 

χώρας, ενώ των µεταναστών είναι 71,8%. Το υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής των 

µεταναστών είναι στη Στερεά Ελλάδα και Εύβοια (81,4%) και ακολουθεί το Βόρειο 

Αιγαίο (75,9%). 

 

2.2.2.3. Η ζήτηση εργασίας των µεταναστών 

 Η απασχόληση των µεταναστών αποτελεί ένα δείκτη της ζήτησης εργασίας. 

Βέβαια η απασχόληση των µεταναστών συµπεριλαµβάνει και τους 

αυτοαπασχολούµενους. Επιπλέον δεν γνωρίζουµε τις κενές θέσεις εργασίας, δηλαδή 

θέσεις εργασίας που οι επιχειρήσεις ζητούν, αλλά δε βρίσκουν προσωπικό. 



 Την περίοδο 1998 – 2003 το εργατικό δυναµικό των µεταναστών αυξήθηκε 

από 160372 άτοµα σε 255120 άτοµα, δηλαδή αύξηση κατά 94748 άτοµα (59,1%). 

Στην περίπτωση των ελλήνων το εργατικό δυναµικό µειώνεται από 4306576 άτοµα 

το 1998 σε 4251760 άτοµα το 2003 (µείωση κατά 54816 άτοµα, ήτοι 1,2%). Στο 

σύνολο της χώρας το εργατικό δυναµικό αυξάνεται από 4466948 άτοµα το 1998 σε 

4506880 άτοµα το 2003 (αύξηση κατά 39932 άτοµα, ήτοι κατά 0,9%). Είναι 

προφανές ότι η αύξηση του συνόλου του εργατικού δυναµικού οφείλεται κυρίως στην 

αύξηση του εργατικού δυναµικού των µεταναστών. 

 

Πίνακας 21 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές του εργατικού δυναµικού 
των µεταναστών ανά γεωγραφική περιφέρεια την  περίοδο 1998 – 2003  

 Απόλυτες Ποσοστιαίες 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 178 5.3 
Κεντρική Μακεδονία -1293 -6.2 
∆υτική Μακεδονία 993 70.4 
Ήπειρος 1193 66.3 
Θεσσαλία 2231 49.7 
Ιόνια Νησιά -387 -9.3 
∆υτική Ελλάδα 1393 23.0 
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 8045 386.0 
Αττική 67876 66.2 
Πελοπόννησος 8653 219.3 
Βόρειο Αιγαίο 1497 215.1 
Νότιο Αιγαίο 2499 213.8 
Κρήτη 1870 24.5 
Σύνολο 94748 59.1 
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 

 Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι σ’ όλες σχεδόν τις 

περιφέρειες, εκτός των περιφερειών της Κεντρικής Μακεδονίας και των Ιονίων 

Νήσων, το εργατικό δυναµικό αυξάνεται την περίοδο 1998 – 2003. Η µεγαλύτερη 

αύξηση σε απόλυτες τιµές παρατηρείται στην περιφέρεια της Αττικής (67876 άτοµα), 

ενώ η µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση είναι στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας 

και Εύβοιας. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 22 : Ποσοστιαία σύνθεση του εργατικού δυναµικού των µεταναστών 
ανά περιφέρεια 

 1998 2003 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2,1 1,4 

Κεντρική Μακεδονία 13,1 7,7 

∆υτική Μακεδονία 0,9 0,9 

Ήπειρος 1,1 1,2 

Θεσσαλία 2,8 2,6 

Ιόνια Νησιά 2,6 1,5 

∆υτική Ελλάδα 3,8 2,9 

Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 1,3 4,0 

Αττική 64,0 66,8 

Πελοπόννησος 2,5 4,9 

Βόρειο Αιγαίο 0,4 0,9 

Νότιο Αιγαίο 0,7 1,4 

Κρήτη 4,8 3,7 

Σύνολο 100,0 100,0 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 

 Όπως και στην περίπτωση του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία, το 

µεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού δυναµικού των µεταναστών ευρίσκεται 

συγκεντρωµένο στην περιφέρεια Αττικής και ακολουθεί η περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας. Την περίοδο 1998 – 2003 αυξάνεται η συµµετοχή του εργατικού των 

µεταναστών ως προς το σύνολο των µεταναστών στην περιφέρεια Αττικής (64% σε 

66,8%) και µειώνεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (από 13,1% σε 7,7%). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 23 : Ποσοστιαία κατανοµή του εργατικού δυναµικού των µεταναστών 
στο σύνολο του εργατικού δυναµικού ανά περιφέρεια το 2003 

 1998 2003 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 1,3 1,5 

Κεντρική Μακεδονία 2,8 2,5 

∆υτική Μακεδονία 1,3 2,1 

Ήπειρος 1,4 2,2 

Θεσσαλία 1,4 2,3 

Ιόνια Νησιά 4,6 4,3 

∆υτική Ελλάδα 2,1 2,7 

Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 0,9 4,5 

Αττική 6,5 10,3 

Πελοπόννησος 1,6 5,1 

Βόρειο Αιγαίο 0,9 3,1 

Νότιο Αιγαίο 1,0 2,9 

Κρήτη 2,8 3,6 

Σύνολο 3,6 5,7 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 

 Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι στην περιφέρεια 

της Αττικής το εργατικό δυναµικό των µεταναστών ως ποσοστό του συνόλου του 

εργατικού δυναµικού είναι υψηλότερο απ’ ότι στις άλλες περιφέρειες. 

 

 Ένας δείκτης του βαθµού απασχόλησης είναι το ποσοστό απασχόλησης που 

δείχνει τι ποσοστό του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασίας είναι στην απασχόληση. 



Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το ποσοστό απασχόλησης Ελλήνων και 

µεταναστών για την περίοδο 1998 – 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 24 : Ποσοστό απασχόλησης ελλήνων και µεταναστών ανά περιφέρεια 
την περίοδο 1998 – 2003 

1998 2003  

 Έλληνες Μετανάστες  Έλληνες Μετανάστες
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 48,7 61,9 43,3 56,1
Κεντρική Μακεδονία 44,4 64,8 43,6 58,8
∆υτική Μακεδονία 43,5 12,3 39,7 50,0
Ήπειρος 40,0 8,3 42,3 52,0
Θεσσαλία 46,4 57,7 42,8 58,2
Ιόνια Νησιά 49,9 56,7 41,7 66,7
∆υτική Ελλάδα 44,4 47,2 41,4 61,3
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 42,2 37,4 42,4 79,4
Αττική 44,0 63,6 44,4 67,2
Πελοπόννησος 46,5 38,5 44,4 62,1
Βόρειο Αιγαίο 39,2 4,0 36,9 75,9
Νότιο Αιγαίο 48,5 22,6 45,7 58,5
Κρήτη 53,5 66,8 50,1 69,1
Σύνολο 45,1 52,2 43,7 65,7
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι : 

 το ποσοστό απασχόλησης των µεταναστών είναι υψηλότερο από το ποσοστό 

απασχόλησης των ελλήνων τόσο για το 1998, όσο και για το 2003 



 το ποσοστό απασχόλησης των µεταναστών, στο σύνολο της χώρας, 

αυξάνεται από 52,2% το 1998 σε 65,7 το 2003, ενώ το ποσοστό 

απασχόλησης των Ελλήνων µειώνεται την ίδια περίοδο από 45,1% σε 43,7% 

 το ποσοστό απασχόλησης των µεταναστών δεν παρουσιάζει την ίδια τάση σ’ 

όλες τις περιφέρειες. Σ’ ορισµένες αυξάνεται, ενώ σε κάποιες άλλες µειώνεται 

 το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης των µεταναστών το 1998 ήταν στις 

περιφέρειες Κεντρική Μακεδονία, Αττική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 

ενώ το 2003 είναι στις περιφέρειες Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, Βόρειο Αιγαίο 

και Κρήτη 

 

 

 

 

Πίνακας 25 : Μεταβολές στην απασχόληση των µεταναστών ανά περιφέρεια 
την περίοδο 1998 – 2003 

 Απόλυτες τιµές Ποσοστιαίες τιµές 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη -108 -3,7 

Κεντρική Μακεδονία -21 -0,1 

∆υτική Μακεδονία 620 55,0 

Ήπειρος 1022 83,5 

Θεσσαλία 1322 32,6 

Ιόνια Νησιά -319 -8,1 

∆υτική Ελλάδα 2071 40,7 

Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 8205 491,9 

Αττική 68454 76,7 

Πελοπόννησος 7040 183,7 

Βόρειο Αιγαίο 1497 215,1 

Νότιο Αιγαίο 2209 236,3 

Κρήτη 2097 30,0 

Σύνολο 94089 67,5 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 

 Την περίοδο 1998 – 2003 ο αριθµός των απασχολουµένων µεταναστών 

αυξάνεται σ’ όλες σχεδόν τις περιφέρειες εκτός των περιφερειών Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων. Η µεγαλύτερη 

αύξηση του αριθµού των απασχολουµένων, σ’ απόλυτες τιµές, είναι στην Αττική, ενώ 



η µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση είναι στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και 

Εύβοιας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 26 : Ποσοστιαία σύνθεση των απασχολουµένων µεταναστών ανά 
περιφέρεια την περίοδο 1998 – 2003 

 1998 2003 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2,1 1,2 

Κεντρική Μακεδονία 12,6 7,5 

∆υτική Μακεδονία 0,8 0,7 

Ήπειρος 0,9 1,0 

Θεσσαλία 2,9 2,3 

Ιόνια Νησιά 2,8 1,5 

∆υτική Ελλάδα 3,7 3,1 

Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 1,2 4,2 

Αττική 64,1 67,6 

Πελοπόννησος 2,8 4,7 

Βόρειο Αιγαίο 0,5 0,9 

Νότιο Αιγαίο 0,7 1,3 

Κρήτη 5,0 3,9 

Σύνολο 100,0 100,0 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 

 Το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων µεταναστών είναι στην 

περιφέρεια Αττικής και ακολουθεί η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην 

περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το ποσοστό των απασχολουµένων µεταναστών 



στο σύνολο των απασχολουµένων µεταναστών µειώνεται από 12,6% σε 7,5%, ενώ 

στην περιφέρεια Αττικής αυξάνεται από 64,1% σε 67,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 27 : Ποσοστό απασχολουµένων µεταναστών ως προς το σύνολο των 
απασχολουµένων ανά περιφέρεια την περίοδο 1998 – 2003 

 1998 2003 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 1,2 1,3
Κεντρική Μακεδονία 2,6 2,5
∆υτική Μακεδονία 1,1 1,8
Ήπειρος 1,1 1,9
Θεσσαλία 1,5 2,1
Ιόνια Νησιά 4,5 4,6
∆υτική Ελλάδα 2,0 2,8
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 0,8 4,8
Αττική 6,4 10,4
Πελοπόννησος 1,7 4,8
Βόρειο Αιγαίο 1,1 3,4
Νότιο Αιγαίο 0,8 2,8
Κρήτη 2,7 3,6
Σύνολο 3,5 5,7
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 

 Όπως αναφέραµε και προηγουµένως το ποσοστό των απασχολουµένων 

µεταναστών ως προς το σύνολο των απασχολουµένων είναι υψηλότερο στην 

περιφέρεια Αττικής απ’ ότι στις άλλες περιφέρειες. Αυτό ισχύει για το 1998 όσο και 



για το 2003. Η επόµενη περιφέρεια που παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό 

απασχολουµένων µεταναστών, σε σχέση µε το σύνολο των απασχολουµένων, είναι 

η περιφέρεια των Ιονίων Νήσων. Βέβαια για το 2003 το ποσοστό των 

απασχολουµένων µεταναστών στο σύνολο των απασχολουµένων στις περιφέρειες 

Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο 

ποσοστό της περιφέρειας των Ιονίων Νήσων. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 28 : Ποσοστιαία κατανοµή των απασχολουµένων ανά περιφέρεια και 
εκπαιδευτικό επίπεδο17 το 2003 
 Χαµηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης 

Μέτριο επίπεδο 

εκπαίδευσης 

Υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 45,5 40,9 13,6
Κεντρική Μακεδονία 43,8 30,8 25,4
∆υτική Μακεδονία 75,0 18,8 6,2
Ήπειρος 51,9 29,7 18,5
Θεσσαλία 56,3 31,2 12,5
Ιόνια Νησιά 58,3 33,4 8,3
∆υτική Ελλάδα 35,9 53,8 10,3
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 81,1 17,6 1,3
Αττική 45,0 36,1 19,0
Πελοπόννησος 62,2 30,5 7,3
Βόρειο Αιγαίο 36,4 36,3 27,3
Νότιο Αιγαίο 30,5 47,8 21,8
Κρήτη 60,0 30,8 9,2
Σύνολο 48,1 34,7 17,2
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

                                                 
17 Με τον όρο χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης εννοούµε όλους όσους δεν πήγαν σχολείο, πήγαν µερικές 
τάξεις του δηµοτικού, τελείωσαν το δηµοτικό και είναι και απόφοιτοι Γυµνασίου. Με τον όρο µέτριο 
επίπεδο εκπαίδευσης εννοούµε όλους όσους είναι απόφοιτοι Λυκείου ή εγράφησαν σε ΑΕΙ / ΤΕΙ αλλά 
δεν το τελείωσαν και µε τον όρο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης εννοούµε όλους όσους έχουν 
µεταλευκειακή εκπαίδευση ή είναι απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ ή και κάτοχοι µεταπτυχιακού ή και 
διδακτορικού διπλώµατος. 



 

 Το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων έχουν χαµηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο. Ειδικότερα το 48,1% του συνόλου των απασχολουµένων µεταναστών είναι 

άτοµα µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, το 34,7% είναι άτοµα µε µέτριο εκπαιδευτικό 

επίπεδο και το 17,2% άτοµα µε υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 29 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές των απασχολουµένων 
µεταναστών ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας την περίοδο 1998 – 2003 

 Απόλυτες τιµές Ποσοστιαίες τιµές 
Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα, ∆ασοκοµία 9909 213,1
Αλιεία -359 -100,0
Ορυχεία και Λατοµεία 124 74,7
Μεταποιητικές βιοµηχανίες 13386 52,2
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος -194 -100,0
Κατασκευές 31345 84,8
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο 6943 45,7
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 8797 67,5
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 2800 105,0
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 1254 0,0
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας  3689 101,1
∆ηµόσια διοίκηση, άµυνα και κοινωνική 

ασφάλιση 180 29,8
Εκπαίδευση  2697 115,1
Υγεία και Κοινωνική µέριµνα 2815 155,3
Άλλες δραστηριότητες υπέρ του κοινωνικού 

συνόλου 1409 40,0
Ιδιωτικά Νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 

προσωπικό 9508 33,7
Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα -221 -54,8
Πρωτογενής τοµέας 9550 190,7
∆ευτερογενής τοµέας 44661 71,0



Τριτογενής τοµέας 39871 55,8
Σύνολο 94082 67,5
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 

 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, σ’ όλους σχεδόν τους κλάδους 

οικονοµικής δραστηριότητας, εκτός αυτών της αλιείας, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος 

και ετεροδίκων οργανισµών, αυξάνεται ο αριθµός των απασχολουµένων 

µεταναστών. Την περίοδο 1998 – 2003 ο αριθµός των απασχολουµένων 

µεταναστών αυξήθηκε κατά 94082 άτοµα. Από αυτούς οι 44661 άτοµα είναι στο 

δευτερογενή τοµέα και οι 33871 είναι στον τριτογενή τοµέα. Οι υπόλοιποι (9550 

άτοµα) είναι στον πρωτογενή τοµέα. Η µεγαλύτερη αύξηση των απασχολουµένων 

µεταναστών, σ’ απόλυτες τιµές, είναι στον κλάδο «κατασκευές» και ακολουθεί ο 

κλάδος «µεταποιητικές βιοµηχανίες». 

 

Πίνακας 30 : Ποσοστιαία αναλογία ελλήνων προς µετανάστες ανά κλάδο 
οικονοµικής δραστηριότητας την περίοδο 1998 – 2003 

 1998 2003 
Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα, ∆ασοκοµία 0,6 2,2
Αλιεία 3,2 0,0
Ορυχεία και Λατοµεία 0,9 2,5
Μεταποιητικές βιοµηχανίες 4,7 7,8
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος 0,6 0,0
Κατασκευές 14,8 26,3
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο 2,3 3,3
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 5,3 8,4
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 1,1 2,2
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 0,0 1,3
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας  2,0 3,3
∆ηµόσια διοίκηση, άµυνα και κοινωνική 

ασφάλιση 0,2 0,3
Εκπαίδευση  1,0 1,9
Υγεία και Κοινωνική µέριµνα 1,0 2,7
Άλλες δραστηριότητες υπέρ του κοινωνικού 

συνόλου 2,7 3,5
Ιδιωτικά Νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 

προσωπικό 119,7 209,4
Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα 28,0 154,2
Πρωτογενής τοµέας 0,7 2,2
∆ευτερογενής τοµέας 7,4 13,3



Τριτογενής τοµέας 3,2 4,6
Σύνολο 3,6 6,0
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 

 Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι η µεγαλύτερη 

αναλογία µεταναστών / ελλήνων είναι στους κλάδους «ιδιωτικά νοικοκυριά που 

απασχολούν οικιακό προσωπικό» και «κατασκευές, τόσο για το 1998, όσο και για το 

2003. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 31 : Ποσοστιαία διάρθρωση των απασχολουµένων µεταναστών ανά 
κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας 

 1998 2003 
Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα, ∆ασοκοµία 3.3 6.2
Αλιεία 0.3 0.0
Ορυχεία και Λατοµεία 0.1 0.1
Μεταποιητικές βιοµηχανίες 18.4 16.7
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος 0.1 0.0
Κατασκευές 26.5 29.3
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο 10.9 9.5
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 9.4 9.4
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 1.9 2.3
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 0.0 0.5
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας  2.6 3.1
∆ηµόσια διοίκηση, άµυνα και κοινωνική 

ασφάλιση 0.4 0.3
Εκπαίδευση  1.7 2.2
Υγεία και Κοινωνική µέριµνα 1.3 2.0
Άλλες δραστηριότητες υπέρ του κοινωνικού 

συνόλου 2.5 2.1
Ιδιωτικά Νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 

προσωπικό 20.2 16.2
Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα 0.3 0.1
Πρωτογενής τοµέας 3.6 6.2
∆ευτερογενής τοµέας 45.2 46.1



Τριτογενής τοµέας 51.2 47.7
Σύνολο 100.0 100.0
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 

 Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 

των απασχολουµένων είναι στον τριτογενή τοµέα, παρόλο που η συµµετοχή της 

απασχόλησης αυτού του τοµέα στο σύνολο των απασχολουµένων µειώνεται την 

περίοδο 1998 – 2003. Το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων είναι στις 

κατασκευές (26,5% το 1998 και 29,3% το 2003). Ακολουθεί οι κλάδοι «Ιδιωτικά 

νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό» και «µεταποιητικές βιοµηχανίες». 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 32 : Ποσοστιαία διάρθρωση απασχολουµένων µεταναστών ανά 
επάγγελµα την περίοδο 1998 – 2003 

 1998 2003 
∆ιευθύνοντες και ανώτερα στελέχη 

επιχειρήσεων 2.8 1.7
Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, 

καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλµατα 3.7 3.4
Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες 

συναφή επαγγέλµατα 1.2 1.7
Υπάλληλοι Γραφείου 1.7 2.3
Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών 

και πωλητές σε καταστήµατα 10.9 11.7
Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, 

δασοκόµοι και αλιείες 1.9 3.3
Ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 

επαγγέλµατα 37.0 35.7
Χειριστές βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, 

µηχανηµάτων 5.9 5.0
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 

µικροεπαγγελµατίες 34.7 35.3
Πρόσωπα µη δυνάµενα να καταταγούν 0.2 0.0
Σύνολο 100.0 100.0
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 



 Η πλειοψηφία των απασχολουµένων µεταναστών εργάζονται είτε ως 

ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα, είτε ως ανειδίκευτοι 

εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.2.4. Η ανεργία των µεταναστών 

 Το ποσοστό ανεργίας των Ελλήνων το 1998 είναι 10,5% και το 2003 είναι 9%. 

Το ποσοστό ανεργίας των µεταναστών την ίδια περίοδο διαµορφώνεται σε 13,1% και 

8,5% αντίστοιχα. ∆ηλαδή το ποσοστό ανεργίας των µεταναστών ήταν ψηλότερο από 

το ποσοστό ανεργίας των ελλήνων το 1998 και χαµηλότερο το 2003. 

 

Πίνακας 33 : Ποσοστιαία αναλογία ανέργων µεταναστών προς τους άνεργους 
έλληνες την περίοδο 1998 – 2003 

 1998 2003 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2,0 3,3
Κεντρική Μακεδονία 4,6 2,9
∆υτική Μακεδονία 2,3 3,9
Ήπειρος 3,4 5,4
Θεσσαλία 1,3 4,9
Ιόνια Νησιά 6,7 1,8
∆υτική Ελλάδα 3,2 1,1
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 1,4 1,3
Αττική 7,4 10,0
Πελοπόννησος 0,6 9,6
Βόρειο Αιγαίο 0,0 0,0



Νότιο Αιγαίο 3,1 4,0
Κρήτη 3,4 3,4
Σύνολο 4,6 5,7
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 

 Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 

ανέργων µεταναστών στο σύνολο των ανέργων ελλήνων είναι στην περιφέρεια 

Αττικής. Ειδικότερα παρατηρούµε ότι το 1998 στους 100 άνεργους έλληνες 

αντιστοιχούσαν 7,4 άνεργοι µετανάστες. Το ποσοστό αυτό διαµορφώνεται σε 10% 

για το 2003. Η περιφέρεια που παρουσιάζει τη µεγαλύτερη αναλογία των ανέργων 

µεταναστών προς τους άνεργους έλληνες, µετά την περιφέρεια Αττικής, είναι η 

περιφέρεια Ιονίων Νήσων για το 1998 και η περιφέρεια Πελοποννήσου για το 2003. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 34 : Ποσοστά ανεργίας µεταναστών και ελλήνων ανά περιφέρεια το 
2003 

 Έλληνες Μετανάστες 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 9,4 20,7
Κεντρική Μακεδονία 9,7 10,6
∆υτική Μακεδονία 15,2 27,3
Ήπειρος 10,5 25,0
Θεσσαλία 9,7 20,0
Ιόνια Νησιά 9,8 4,0
∆υτική Ελλάδα 9,4 3,9
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 8,9 2,5
Αττική 8,5 7,5
Πελοπόννησος 7,6 13,7
Βόρειο Αιγαίο 7,1 0,0
Νότιο Αιγαίο 10,7 14,3
Κρήτη 4,9 4,4
Σύνολο 9,0 8,5
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 



 

 Το ποσοστό ανεργίας των µεταναστών, όπως ήδη έχουµε αναφέρει, είναι 

χαµηλότερο από το ποσοστό ανεργίας των ελλήνων στο σύνολο της χώρας. Σ’ 

ορισµένες περιφέρειες το ποσοστό ανεργίας των µεταναστών είναι αισθητά 

υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό ανεργίας των ελλήνων. Στις περιφέρειες 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας το 

ποσοστό ανεργίας είναι αισθητά υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό ανεργίας 

των ελλήνων. Αντιθέτως στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, ∆υτικής Ελλάδας, Στερεάς 

Ελλάδας και Εύβοιας και Βορείου Αιγαίου το ποσοστό ανεργίας είναι αισθητά 

χαµηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό ανεργίας των ελλήνων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 35 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές του αριθµού των ανέργων 
µεταναστών ανά περιφέρεια την περίοδο 1998 – 2003 

 Απόλυτες Ποσοστιαίες 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 286 63,3
Κεντρική Μακεδονία -1272 -37,8
∆υτική Μακεδονία 373 132,3
Ήπειρος 171 29,7
Θεσσαλία 909 209,0
Ιόνια Νησιά -68 -31,2
∆υτική Ελλάδα -678 -69,9
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια -160 -38,5
Αττική -578 -4,3
Πελοπόννησος 1613 1427,4
Βόρειο Αιγαίο 0 0,0
Νότιο Αιγαίο 290 123,9
Κρήτη -227 -35,1



Σύνολο 659 3,1
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 

 Στο σύνολο της χώρας ο αριθµός των ανέργων µεταναστών αυξήθηκε κατά 

659 άτοµα την περίοδο 1998 – 2003. Στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων 

Νήσων, ∆υτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας, Αττικής και Κρήτης ο 

αριθµός των ανέργων µεταναστών αυξήθηκε. Αντιθέτως στις άλλες περιφέρειες ο 

αριθµός των ανέργων µεταναστών µειώθηκε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 36 : Ποσοστιαία κατανοµή των ανέργων µεταναστών ανά περιφέρεια 
στο σύνολο των ανέργων µεταναστών την περίοδο 1998 – 2003 

 1998 2003 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2,2 3,4
Κεντρική Μακεδονία 16,0 9,6
∆υτική Μακεδονία 1,3 3,0
Ήπειρος 2,7 3,4
Θεσσαλία 2,1 6,2
Ιόνια Νησιά 1,0 0,7
∆υτική Ελλάδα 4,6 1,3
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 2,0 1,2
Αττική 63,3 58,7
Πελοπόννησος 0,5 8,0
Βόρειο Αιγαίο 0,0 0,0
Νότιο Αιγαίο 1,1 2,4
Κρήτη 3,1 1,9



Σύνολο 100,0 100,0
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα 36 το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων 

µεταναστών είναι στην περιφέρεια Αττικής. Το 1998 το 63,3% των µεταναστών είναι 

στην περιφέρεια Αττικής. Το 2003 το αντίστοιχο ποσοστό µειώθηκε σε 58,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 37 : Ποσοστιαία κατανοµή των ανέργων µεταναστών ανά περιφέρεια 
και εκπαιδευτικό επίπεδο το 2003 
 Χαµηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης 

Μέτριο επίπεδο 

εκπαίδευσης 

Υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 33,3 16,7 50,0
Κεντρική Μακεδονία 37,7 34,0 28,3
∆υτική Μακεδονία 83,4 16,6 0,0
Ήπειρος 66,6 33,4 0,0
Θεσσαλία 50,0 37,5 12,5
Ιόνια Νησιά 100,0 0,0 0,0
∆υτική Ελλάδα 0,0 50,0 50,0
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 100,0 0,0 0,0
Αττική 40,3 35,1 24,6
Πελοπόννησος 61,5 30,7 7,7
Βόρειο Αιγαίο 0,0 0,0 0,0
Νότιο Αιγαίο 50,0 50,0 0,0



Κρήτη 66,7 0,0 33,3
Σύνολο 45,6 32,8 21,6
Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1998 – 2003, Β τρίµηνο 

 

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι το 

µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων µεταναστών είναι άτοµα µε χαµηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο (45,6% έναντι 32,8% αυτών που έχουν µέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο και 

21,6% αυτών που έχουν υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Σ’ ορισµένες περιφέρειες, 

όπως η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ∆υτικής Ελλάδας, το 

µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων έχει υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. 

 

2.2.2.5. Συµπεράσµατα 

 Η έρευνα Εργατικού ∆υναµικού αποτελεί µία απεικόνιση της αγοράς 

εργασίας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτής της έρευνας παρατηρούµε ότι την περίοδο 

1998 – 2003 αυξήθηκε ο πληθυσµός των µεταναστών σε ηλικία προς εργασία κατά 

32,9% και ενισχύθηκε η συµµετοχή των γυναικών στο σύνολο των µεταναστών. Οι 

µετανάστες είναι συνήθως ηλικία 30 – 44 ετών, δηλαδή σε ηλικία ιδιαιτέρως 

παραγωγική και αποδοτική. Η πλειοψηφία των µεταναστών είναι συγκεντρωµένοι 

κυρίως στην περιφέρεια Αττικής και µάλιστα αυξήθηκε την περίοδο 1998 – 2003 από 

52,5% σε 66,1%. Το ποσοστό συµµετοχής είναι ιδιαίτερα υψηλό και σε ορισµένες 

περιφέρειες είναι µιάµιση φορά µεγαλύτερο από το ποσοστό συµµετοχής των 

ελλήνων. Η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολουµένων µεταναστών (περίπου 

65%) είναι στην περιφέρεια της Αττικής και γενικά το ποσοστό απασχόλησης των 

µεταναστών είναι σχετικά υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ελλήνων, όχι 

όµως τόσο σηµαντικά διαφορετικό όσο το ποσοστό συµµετοχής των µεταναστών σε 

σχέση µε το ποσοστό συµµετοχής των ελλήνων.  

 Σ’ ότι αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολουµένων µεταναστών 

παρατηρούµε ότι σχεδόν οι µισοί από αυτούς έχουν χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Σ’ 

ορισµένες περιφέρειες οι απασχολούµενοι µετανάστες µε χαµηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των απασχολουµένων µεταναστών 

(Κρήτη, Πελοπόννησο και ∆υτική Μακεδονία). Το µεγαλύτερο ποσοστό των 

απασχολουµένων µεταναστών ευρίσκεται στους κλάδους «Ιδιωτικά νοικοκυριά που 

απασχολούν οικιακό προσωπικό» και «κατασκευές» και εργάζονται ως «ειδικευµένοι 

τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» και «χειριστές βιοµηχανικών 

εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων». 

 Το ποσοστό ανεργίας των µεταναστών είναι σχετικά χαµηλότερο από το 

ποσοστό ανεργίας των ελλήνων. Σ’ ορισµένες περιφέρειες το ποσοστό ανεργίας των 



µεταναστών είναι αισθητά µεγαλύτερο από το ποσοστό ανεργίας των ελλήνων. Το 

ποσοστό ανεργίας των µεταναστών είναι ιδιαίτερα υψηλό στις περιφέρειες 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό ανέργων µεταναστών είναι χαµηλού εκπαιδευτικού 

επιπέδου, εκτός των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ∆υτικής 

Ελλάδας, όπου οι µισοί άνεργοι µετανάστες είναι υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. 

 Με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού και της Απογραφής 

του 2001 θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ότι : 

 οι µετανάστες προτιµούν κυρίως τα αστικά κέντρα και συγκεκριµένα 

προτιµούν αν ζουν και να εργάζονται στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής 

Μακεδονίας. Αυτή η παρατήρηση έρχεται σε αντίθεση µε την υπόθεση ότι οι 

µετανάστες να προτιµούσαν να µείνουν στην ύπαιθρο και να απασχοληθούν 

µε τις γεωργικές εργασίες. Πρέπει να λάβουµε υπόψη µας αφενός µεν το 

πρόβληµα της αξιοπιστίας των στοιχείων σχετικά µε τους µετανάστες (αφού 

οι ίδιοι δηλώνουν που εργάζονται κλπ) και αφετέρου το γεγονός ότι η 

συµβολή του αγροτικού τοµέα στο ΑΕΠ συνεχώς φθείνει τα τελευταία χρόνια. 

Επιπλέον η διάρθρωση των καλλιεργήσιµων εκτάσεων στη χώρα µας18 είναι 

τέτοια που να µην επιτρέπει το µεγάλο µέγεθος παραγωγής και τη χρήση 

πολλών εργατών γης. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι τα 

τελευταία χρόνια, και λόγω της προετοιµασίας διοργάνωσης των Ολυµπιακών 

Αγώνων και λόγω των µεγάλων κατασκευαστικών έργων, κυρίως στην 

περιφέρεια της Αττικής αλλά σε άλλα αστικά κέντρα, πολλοί µετανάστες 

επέλεγαν αυτές τις περιοχές αφού θα µπορούσαν έτσι να βρουν ευκολότερα 

εργασία στις συγκεκριµένες οικονοµικές δραστηριότητες. Οι δυνατότητες 

υποκατάστασης ελλήνων από µετανάστες πιθανόν ισχύει για συγκεκριµένες 

κατηγορίες του εργατικού δυναµικού, δηλαδή για τεχνίτες και χειριστές 

µηχανηµάτων, για ανειδίκευτους εργάτες και γενικά για άτοµα µε σχετικά 

χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Ως εκ τούτου δε διαφαίνεται ότι οι 

απασχολούµενοι µετανάστες ήταν αποκλειστικά υπεύθυνοι για το υψηλό 

ποσοστό ανεργίας στη χώρα µας. Με βάση τα στοιχεία αυτά η συµβολή των 

µεταναστών στον αγροτικό τοµέα δε διαφαίνεται να είναι ιδιαιτέρως σηµαντική 

                                                 
18 Η χώρα µας χαρακτηρίζεται από πολύ µικρές, σε µέγεθος, κατακερµατισµένες καλλιεργήσιµες 
εκτάσεις σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

3.1 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
 

 Τόσο οι συνέπειες όσο και η αξιολόγηση των συνεπειών της µετανάστευσης, 

διαφοροποιούνται για κάθε χώρα ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της αλλά και το 

είδος µεταναστευτικού δυναµικού που δέχεται στους κόλπους της (Λυµπεράκη & 

Πελαγίδης 2002). 

 Αποτελεί αναγνωρίσιµο γεγονός ότι οι µετανάστες συµβάλλουν τόσο στον 

κοινωνικό και πολιτιστικό εµπλουτισµό της χώρας υποδοχής όσο και στην 

επιχειρηµατικότητα, επηρεάζοντας τους αντίστοιχους δείκτες εφόσον αυξάνουν την 

προσφορά εργατικού δυναµικού και συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των ελλείψεων.   

Στις ΗΠΑ συνέβαλαν στην βελτίωση της ηλικιακής  καµπύλης. Σε πολλές 

Ευρωπαϊκές χώρες η εισροή µεταναστών λειτούργησε ως «τονωτική ένεση» στη 

συρρίκνωση του ενεργού εργατικού πληθυσµού.  

 Τα αποτελέσµατα των περισσοτέρων µελετών που έχουν εκπονηθεί από 

αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα (ΓΣΕΕ, ΟΑΕ∆, ΚΕΜΕ, κτλ), δείχνουν ότι δεν 

υπάρχει ο φόβος που συχνά εκφράζεται για τις αρνητικές συνέπειες που µπορεί να 

έχει τόσο η προσέλευση αλλά και η  απασχόληση των αλλοδαπών στον τόπο µας. 

Υπάρχουν φόβοι κατά καιρούς, ότι η ύπαρξη µεγάλου αριθµού αλλοδαπών στην 

αγορά εργασίας, στερεί την δυνατότητα στους «ντόπιους» να απασχοληθούν. Αυτό 

πιθανότατα µπορεί αν οφείλεται στους παρακάτω λόγους: 

 Στην όχι και τόσο σταθερή  οικονοµική κατάσταση των Ελλήνων πολιτών, η 

αύξηση της ανεργίας και η πτώση του βιοτικού επιπέδου έχουν σαν 

αποτέλεσµα να βλέπουν τους µετανάστες ως ανταγωνιστές στην ίδια 

κοινωνία, µε αποτέλεσµα να τους θεωρούν και άµεσο κίνδυνο. 

 Στην έλλειψη υποδοµής από την πλευρά της πολιτείας για την υποδοχή και 

διαµονή σε πρώτο στάδιο των µεταναστών καθώς και η έλλειψη µιας 

ευρύτερης µεταναστευτικής πολιτικής εντείνουν το πρόβληµα και το 

γιγαντώνουν. 

 Στην έλλειψη παιδείας, αφού τα παιδιά αναπαράγουν απόψεις ξενοφοβίας και 

ρατσισµού που αντλούν από τους ενηλίκους επειδή δεν υπάρχει κάποιος 

τρόπος εκπαίδευσης  µε  ειδικά µαθήµατα στα σχολεία, έτσι ώστε να 



αντιµετωπισθεί σε πρώτη φάση αυτή  πολυφυλετική και πολυπολιτισµική 

κοινωνία. 

 
 Αντίθετα λοιπόν µε αυτήν την απαισιόδοξη άποψη, έρχονται οι επίσηµες 

µελέτες  να µας αποδείξουν ότι για την Ελλάδα, οι συνέπειες της µετανάστευσης 

συχνά περιγράφονται ως πολύ θετικές για την οικονοµία της χώρας . 

 Η χαµηλή αµοιβή των παράνοµων ή µη  αλλοδαπών εργαζοµένων που καµία 

φορά φτάνει και στο 50 - 60%  ενός κανονικού ηµεροµισθίου, συµβάλλει θετικά στην 

οικονοµία της Ελλάδας, τόσο στην αύξηση του προϊόντος  όσο και της απασχόλησης. 

 Με την απασχόληση των αλλοδαπών έχουµε µείωση του κόστους 

παραγωγής, µε αποτέλεσµα να έχουµε οικονοµικότερο τελικό προϊόν και δυνάµωση 

της επιχειρηµατικότητας, επίσης µε την αύξηση του πληθυσµού λόγω της 

µετανάστευσης, έχουµε και αντίστοιχη αύξηση της κατανάλωσης, κάτι που κλείνει 

θετικά τον κύκλο παραγωγή – διάθεση – κατανάλωση. 

 Το κυρίαρχο θέµα στον τοµέα µετανάστευση, είναι πιθανά η  «ξενοφοβία» 

που έντονα έχει αναπτυχθεί, αλλά από την άλλη πλευρά επιλύει ένα σηµαντικό 

πρόβληµα που τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί στις δυτικές Κοινωνίες:  τη 

Γήρανση του Πληθυσµού , αλλά και για τον τόπο µας ιδιαίτερα την αναζωογόνηση 

της επαρχίας και κυρίως των µικρών χωριών.  

 Επίσης σηµαντικό κοµµάτι στην αγορά εργασίας προσφέρουν οι µετανάστες, 

κυρίως σε εργασίες που είτε αδυνατούν, είτε αδιαφορούν να ασχοληθούν οι Έλληνες 

εργαζόµενοι λόγω της ουσιαστικής απορρόφησης της Ελληνικής κοινωνίας στον 

∆υτικό τρόπο ζωής. 

 Σε κοινωνικό επίπεδο ο Χαριτάκης αναφέρεται στη µετανάστευση ως 

«αναζωογόνηση των πεθαµένων χωριών της χώρας µας».  

 Υπήρξε µια αισιόδοξη πρόβλεψη, ότι οι µετανάστες θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν µία λύση για το σύστηµα του Κράτους Πρόνοιας. Οι υπολογισµοί 

ωστόσο έχουν δείξει πως πρέπει να εισρεύσουν στις χώρες αυτές αρκετά 

εκατοµµύρια µετανάστες για να διατηρηθεί η σηµερινή κοινωνική ευηµερία σε σχετικά 

επίπεδα. Επίσης, για να αποδώσει η χρησιµοποίηση της µετανάστευσης για την 

τόνωση του Κράτους Πρόνοιας θα πρέπει οι µετανάστες όλοι να νοµιµοποιηθούν για 

να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, κάτι που δεν συµβαίνει δυστυχώς µιας και 

πολλοί εργοδότες επιλέγουν να απασχολούν παράνοµα τους µετανάστες (Χλέτσος, 

2002) 

 Πολλοί ήταν αυτοί που συνέβαλλαν στην διόγκωση της παραοικονοµίας µε τη 

χρήση του φτηνού εργατικού δυναµικού που παρείχαν οι µετανάστες δηµιουργώντας 

το φαύλο ερώτηµα αν η παραοικονοµία εξακολουθεί υφίσταται εξαιτίας των 



µεταναστών ή αν υπάρχει γιατί λόγω της φύσης της παρέχει τη δυνατότητα 

εργασιακής απασχόλησης σε αυτούς. Οι σύγχρονες οικονοµικές θεωρήσεις τείνουν 

στο συµπέρασµα πως τα νέα αναπτυξιακά µοντέλα µε τις συνθήκες που 

δηµιουργούν θα συντηρήσουν το φαινόµενο αυτό.  

 Οι µετανάστες προσλαµβάνονται γιατί δέχονται να εργαστούν µε χαµηλούς 

µισθούς οι οποίοι παραµένουν χαµηλά γιατί υπάρχουν εργαζόµενοι (µετανάστες) 

που λόγω εξαθλιωµένων οικονοµικών συνθηκών τους αποδέχονται. Ο αριθµός 

απασχόλησής τους καλύπτει ορισµένες µόνο και όχι όλες τις παραοικονοµικές 

δραστηριότητες. Αποτελούν την πλειοψηφία σε επαγγέλµατα που πολλά από αυτά 

δεν ασκούνται από ντόπιους εργαζόµενους είτε λόγω του υποτιµητικού τους 

χαρακτήρα είτε λόγω της προτίµησης του ηµεδαπού πληθυσµού στην απασχόληση 

περισσότερο κερδοφόρων δραστηριοτήτων όπως τα τουριστικά επαγγέλµατα.  

∆εν πρέπει να αγνοείται τέλος πως εξαιτίας του δύσκολου καθεστώτος που 

βιώνει –ιδιαίτερα ο παράνοµος- µετανάστης αποτελεί πειθήνια εργατική δύναµη.  

Η διερεύνηση των συνεπειών της µετανάστευσης αφορά τόσο τη χώρα 

προέλευσης µεταναστών, όσο και τη χώρα υποδοχής. Οι συνέπειες για τη χώρα τους 

είναι θετικές. Περιορίζεται η πίεση από την πληθυσµιακή αύξηση, µειώνεται ο 

αριθµός των ατόµων που αναζητούν εργασία, εισρέει εισόδηµα στη χώρα και σε 

αρκετές περιπτώσεις η επιστροφή των µεταναστών συνδέεται και µε τη µεταφορά 

γνώσεων.  

Σ’ ότι αφορά τη χώρα υποδοχής, οι συνέπειες από την είσοδο των 

µεταναστών πρέπει να αναλυθούν σε δύο επίπεδα. Πρώτον, να διερευνηθεί σε 

επίπεδο θεωρίας ποιες είναι οι επιδράσεις που επιφέρει η χρησιµοποίησή τους σε 

διάφορους οικονοµικούς τοµείς. ∆εύτερον, να µετρηθούν στη βάση στατιστικών – 

οικονοµετρικών υποδειγµάτων οι συνέπειες από τη χρησιµοποίηση των µεταναστών 

στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, στην κατανάλωση, στο επίπεδο τιµών, στην 

απασχόληση κτλ. Η γενική θεώρηση είναι ότι η χρησιµοποίηση των µεταναστών είναι 

θετική στο σύνολο της οικονοµίας της χώρας υποδοχής. Η εµπειρία της 

µετανάστευσης τη µεταπολεµική περίοδο προς τις αναπτυγµένες ευρωπαϊκές χώρες 

ανέδειξε πολύ σηµαντικά οικονοµικά οφέλη για τις χώρες αυτές. Πέτυχαν 

σηµαντικούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης χάρη στη χρησιµοποίηση των 

µεταναστών. 

Η µετακίνηση των µεταναστών από τις φτωχές χώρες προς τις πλουσιότερες 

χώρες περιορίζει τις πιέσεις που ασκούνται στην αγορά εργασίας των χωρών τους. 

Ας µην ξεχνάµε ότι το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση της Ελλάδας την περίοδο 

1955 – 1965, όταν οι Έλληνες µετανάστευσαν προς τη ∆υτική Γερµανία, το Βέλγιο 

και αλλού. Μάλιστα, επειδή αυτή η µετανάστευση γινόταν µε τη σύµφωνη γνώµη του 



κράτους, το οποίο και την ενθάρρυνε, συνιστούσε µια ιδιόµορφη «πολιτική 

απασχόλησης». Εκτός όµως από τις πιέσεις στην αγορά εργασίας, µια άλλη θετική 

επίδραση στις χώρες των µεταναστών είναι τα µεταναστευτικά εµβάσµατα. Ο 

µετανάστης στέλνει πίσω στο σπίτι του ένα µεγάλο µέρος του µισθού του, το οποίο 

είτε διοχετεύεται στην κατανάλωση είτε αποταµιεύεται µε σκοπό την επένδυση. Σε 

κάθε περίπτωση τα µεταναστευτικά εµβάσµατα επηρεάζουν θετικά την οικονοµία της 

χώρας. Για την Ελλάδα οι τρεις σηµαντικοί παράγοντες της µεταπολεµικής 

οικονοµικής της ανάπτυξης ήταν ο κλάδος της ναυτιλίας, ο κλάδος των κατασκευών 

και η µετανάστευση. 

Όταν αναφέρονται στις οικονοµικές επιπτώσεις της µετανάστευσης στη διεθνή 

βιβλιογραφία εννοούν κυρίως τις επιδράσεις στην αγορά εργασίας. Πιστεύεται ότι η 

χρησιµοποίηση µεταναστών αυξάνει την ανεργία των ανειδίκευτων εργατών, από τη 

στιγµή που θεωρείται ότι υπάρχει πλήρης υποκατάσταση των ντόπιων ανειδίκευτων 

εργατών από τους µετανάστες. Οι µελέτες του Borjas (1990 και 1993) δεν έδειξαν  ότι 

η µετανάστευση στις Ηνωµένες Πολιτείες επηρεάζει δραµατικά την ανεργία. Οι Bean 

et al. (1988) έδειξαν ότι στην περίπτωση των Ηνωµένων Πολιτειών ότι η 

χρησιµοποίηση παράνοµων µεταναστών είχε µία µικρή αρνητική επίπτωση στο ύψος 

των µισθών των ντόπιων εργατών. Ο Card (1997) βρήκε επίσης ότι στην περίπτωση 

των Ηνωµένων Πολιτειών η είσοδος µεταναστών επηρεάζει αρνητικά την 

απασχόληση των ντόπιων αλλά έχει πολύ µικρές επιδράσεις στο ύψος των µισθών. 

Στην περίπτωση της Ευρώπης έχουµε τη µελέτη των Winkelman and Zimmermann 

(1993), η οποία αποδεικνύει ότι οι επιπτώσεις της µετανάστευσης στην ανεργία δεν 

είναι σηµαντικές. Πιστεύεται ότι στην Ευρώπη οι µετανάστες χρησιµοποιούνται ως 

ευέλικτη εφεδρεία σε περιπτώσεις που η κινητικότητα του ντόπιου εργατικού 

δυναµικού είναι µικρή (Zimmermann 1995). O Pedersen (2000) µελετώντας την 

εµπειρία της ∆ανίας βρήκε ότι οι µετανάστες κατά κανόνα συγκεντρώνονται σε 

προάστια µεγάλων αστικών κέντρων. Οι Boeri και Bruecker (2001) µελετώντας τις 

επιπτώσεις από τη νόµιµη µετανάστευση λόγω της διεύρυνσης της Ε.Ε. στις αγορές 

εργασίας των χωρών της Ε.Ε. βρήκαν ότι τόσο το διεθνές εµπόριο, όσο και η κίνηση 

των κεφαλαίων δεν οδηγούν σε σηµαντική εξοµοίωση των τιµών των παραγωγικών 

συντελεστών, συµπεριλαµβανοµένων και των µισθών. Ως εκ τούτου η επίδραση 

στους µισθούς των χωρών της Ε.Ε., ακόµη και της Αυστρίας και Γερµανίας που 

αναµένεται να δεχτούν πολύ περισσότερους µετανάστες απ’ ότι οι άλλες χώρες, θα 

είναι πολύ µικρή. Οι Straubhaar και Golder (1999) βρήκαν ότι στην περίπτωση  της 

Ελβετίας η επίπτωση των µεταναστών στην ελβετική οικονοµία ήταν αρνητική. Οι 

Hartog και Zorlu (2002) επεκτείνοντας το µοντέλο των Altonji και Card (1991,) µε το 

οποίο ανέλυαν τις επιπτώσεις των µεταναστών αγορά εργασίας, µελέτησαν µε ποιο 



τρόπο η χρήση των µεταναστών επηρεάζει τους µισθούς των ντόπιων στην 

Ολλανδία, στη Μ. Βρετανία και στη Νορβηγία. Και βρήκαν ότι υπάρχουν πάρα 

πολλές µικρές επιπτώσεις που δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών 

συµπερασµάτων σχετικά µε τη συµπληρωµατικότητα ή την υποκατάσταση των 

ντόπιων από τους µετανάστες. 

 

 Οι Cohen-Goldner και Paserman (2004) µελέτησαν τις επιπτώσεις των 

µεταναστών στην αγορά εργασίας του Ισραήλ και βρήκαν ότι υπάρχει όσο αυξάνεται 

η απασχόληση των µεταναστών τόσο µειώνεται ο µισθός των ιθαγενών, ανδρών και 

γυναικών. Οι Hercowitz και Yashiv (2002) µελετώντας τις επιπτώσεις  από τη 

µετανάστευση στην οικονοµία του Ισραήλ χρησιµοποιώντας ένα µακροοικονοµικό 

µοντέλο βρήκε ότι υπάρχει µία αρνητική επίπτωση στην απασχόληση των ντόπιων, η 

οποία συµβαίνει πολύ αργότερα, ένα χρόνο µετά, από την εµφάνιση των µεταναστών 

στην αγορά εργασίας. Οι Eckstein και Weiss (2003) χρησιµοποιώντας στοιχεία για 

την περίοδο 1990 – 2000 µέτρησαν τις επιπτώσεις από τη χρήση µεταναστών στους 

µισθούς των ντόπιων στο Ισραήλ και βρήκαν ότι το ύψος των µισθών που 

λαµβάνουν οι µετανάστες θα είναι πάντοτε χαµηλότερο από το αντίστοιχο ύψος 

µισθών που λαµβάνουν οι ντόπιοι. Ο λόγος είναι ότι το ύψος του µισθού εξαρτάται 

από το χρονικό διάστηµα που παραµένουν στη χώρα και επενδύουν σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο. Επειδή δαπανούν λιγότερο χρόνο απ’ ότι οι ντόπιοι, η διαφορά στους 

µισθούς θα παραµένει. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας  έχουµε τη µελέτη των Lianos, Sarris and 

Katseli (1995, 1996) οι οποίοι διερεύνησαν τις επιπτώσεις της µετανάστευσης στην 

οικονοµία της Βόρειας Ελλάδας. Βρήκαν ότι οι παράνοµοι µετανάστες λαµβάνουν 

αµοιβή που φτάνει το 60% της αµοιβής των ελλήνων και ότι υποκαθιστούν µερικώς 

τους έλληνες εργαζόµενους, ειδικά στην περίπτωση της ανειδίκευτης εργασίας. 

Επιπλέον, 1% της αύξησης του ΑΕΠ στην περιοχή αυτή προέρχεται από την 

απασχόληση των µεταναστών. Οι Chletsos and Karassavoglou (1997) ανακάλυψαν 

ότι στην περίπτωση της Καβάλας οι µετανάστες χρησιµοποιούνται κυρίως επειδή 

αµείβονται λιγότερο απ’ ότι οι Έλληνες και απασχολούνται σε εργασίες που δεν 

προτιµώνται από τους έλληνες. Ως εκ τούτου δεν επηρεάζουν σηµαντικά την ανεργία 

των ντόπιων. 

Η µελέτη των Βαίου και Χατζηµιχάλη (1997) διερευνά την περίπτωση των 

µεταναστών στη Βόρεια Ελλάδα. Βρίσκουν ότι σηµαντικός παράγοντας προσέλκυσης 

των µεταναστών σε αυτή την περιοχή, που είναι κυρίως αγροτική, είναι η 

απασχόλησή τους στη γεωργία και συγκεκριµένα σε δραστηριότητες εντάσεως 

εργασίας. 



Οι Sarris and Zografakis (1997 και 1999) µε την ανάπτυξη ενός µοντέλου 

γενικής ισορροπίας για την ελληνική οικονοµία βρίσκουν ότι η χρησιµοποίηση των 

µεταναστών έχει θετική επίδραση στο ΑΕΠ, στην αύξηση της απασχόλησης και 

αρνητική επίδραση στους µισθούς των ανειδίκευτων εργατών. 

Οι Λαµπριανίδης και Λυµπεράκη ( 2001) µελετώντας τους Αλβανούς 

µετανάστες στη Θεσσαλονίκη βρήκαν ότι οι µετανάστες είναι στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία µισθωτοί και εργάζονται κυρίως σε οικοδοµικά έργα και ως εργάτες στη 

βιοτεχνία. Μισοί από αυτούς έχουν ασφάλιση και κατά κανόνα αµείβονται λιγότερο 

απ’ ότι οι άνδρες συνάδελφοί τους. Απασχολούνται κυρίως σε µικρές επιχειρήσεις και 

ο βαθµός υποκατάστασης των ελλήνων από τους µετανάστες είναι µικρός. 

Ο Λιανός (2003) µελετώντας το φαινόµενο της σύγχρονης µετανάστευσης 

στην Ελλάδα βρήκε ότι η απασχόληση µεταναστών παρουσιάζει συγκέντρωση σε 

τρεις κυρίως κλάδους : κατασκευές, ιδιωτικά νοικοκυριά και µεταποιητικές 

βιοµηχανίες. Οι µετανάστες επιλέγουν νοµούς µε σχετικά υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 

υψηλό βαθµό αστικοποίησης και αποφεύγουν τη µετακίνηση σε µακρινούς νοµούς 

και παραµεθόριους νοµούς. Το ποσοστό ανεργίας του νοµού δεν επηρεάζει τους 

µετανάστες στην επιλογή του τόπου εγκατάστασης. Οι µετανάστες απασχολούνται 

κυρίως σε επαγγέλµατα «ανειδίκευτοι, χειρώνακτες» και «ειδικευµένοι τεχνίτες». Το 

ποσοστό των µεταναστών στον πληθυσµό δεν επηρεάζει το ποσοστό ανεργίας ούτε 

των ανδρών ούτε και των γυναικών. 

Τόσο η διεθνής όσο και η ελληνική εµπειρία δείχνουν ότι οι µετανάστες 

χρησιµοποιούνται συνήθως σε εργασίες που οι εγχώριοι εργαζόµενοι δεν τις 

δέχονται. Αν δεν χρησιµοποιούνταν οι µετανάστες, τότε πιθανόν το παραγόµενο 

προϊόν σε αυτούς τους τοµείς να ήταν ποσοτικά λιγότερο. Επίσης, αρκετές 

επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιµοποιούν τους µετανάστες ως φτηνή εργατική δύναµη, 

πιθανόν να µην µπορούσαν να αντέξουν το υψηλότερο εργατικό κόστος και να 

έκλειναν, µε αποτέλεσµα να έµεναν άνεργοι και οι ντόπιοι εργαζόµενοι στη 

συγκεκριµένη επιχείρηση, αλλά και να µειωνόταν η παραγωγή. 

 

 
3.2 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 
 
 Οι αλλαγές αυτές προκάλεσαν προβληµατισµό και αντιπαραθέσεις καθώς 

εµφανίζονται νέες οικονοµικές εξελίξεις που οδηγούν σε ένα νέο τύπο 

µεταναστευτικού εργατικού δυναµικού. Αυτό συνέβη µε την εµφάνιση πιο ευέλικτων 



σχέσεων στην παραγωγή και στις εργασιακές σχέσεις που χαρακτηρίζονται από 

παραγωγή εξειδικευµένων προϊόντων και υπηρεσιών και διαίρεση των αγορών σε 

τµήµατα. ∆ηµιουργήθηκαν νέες ανάγκες καθώς χρειαζόταν περισσότερη ευελιξία 

στην παραγωγή και στην αγορά εργασίας, στοιχεία που οδήγησαν στις οικονοµικές 

αυτές εξελίξεις που είναι οι ακόλουθες: 

 Η πτώση του ρυθµού ανόδου της βιοµηχανικής απασχόλησης και σε µερικές  

 χώρες η απόλυτη µείωσή της. 

 Η αύξηση της αυτοαπασχόλησης τόσο στο δευτερογενή όσο και στον 

τριτογενή  

 τοµέα. 

 Η µείωση του αριθµού των προστατευοµένων και προνοµιούχων θέσεων 

εργασίας της λεγόµενης «πρωτεύουσας αγοράς εργασίας» και η 

συνακόλουθη αύξηση των θέσεων εργασίας στην «δευτερεύουσα αγορά 

εργασίας». 

 Η εισαγωγή ευέλικτων µορφών απασχόλησης και ευέλικτων διευθετήσεων 

στην εργασιακή διαδικασία και στην αγορά εργασίας. 

 Η παρακµή φορντιστικών κλάδων της βαριάς βιοµηχανίας και των 

αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών. 

 Η άνοδος της µακροχρόνιας ανεργίας. 

 

 Οι αλλαγές αυτές είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση της οικονοµικής και 

θεωρητικής βαρύτητας του ανεπίσηµου τοµέα της οικονοµίας και οδήγησαν στην 

ανάπτυξη του µοντέλου της τµηµατοποιηµένης αγοράς εργασίας. Το τελευταίο 

δικαιολογεί και την αυξανόµενη ζήτηση φτηνού, ξένου εργατικού δυναµικού σε 

διάφορους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. Όσον αφορά τα αίτια της 

ανάπτυξης του ανεπίσηµου αυτού φορέα, που οδηγεί στην αναζήτηση 

µεταναστευτικού εργατικού δυναµικού, αυτά είναι συνυφασµένα µε τις διαδικασίες της 

τεχνολογικής ανάπτυξης, της τριτογενοποίησης της οικονοµίας και της 

επαγγελµατικής δοµής καθώς και της κλαδικής τεχνολογικής πόλωσης. 

 Στη σηµερινή εποχή, η συνεχιζόµενη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης, η 

διεθνοποίηση της παραγωγής και οι «παγκόσµιες πόλεις» δηλαδή συγκεκριµένα 

αστικά κέντρα υψηλής τεχνολογίας, υπηρεσιών και ελέγχου, έχουν µεγάλη επίδραση 

στην αναζήτηση µεταναστευτικού δυναµικού. 

 Η άνοδος λοιπόν της σηµασίας των παγκόσµιων πόλεων συνετέλεσε στην 

µετατροπή τους σε ελκτικούς πόλους µεταναστευτικού εργατικού δυναµικού, για τρεις 

λόγους (Sassen 1988): 



- Στα κέντρα αυτά παρατηρείται µια έντονη  συµπληρωµατικότητα εργασιών και 

δραστηριοτήτων υψηλού και χαµηλού στάτους γεγονός που ενισχύει τη 

ζήτηση µεταναστευτικού εργατικού δυναµικού. 

- Σχετικό µε το προηγούµενο σηµείο είναι το γεγονός του ότι η ύπαρξη και η 

λειτουργία αυτής της συµπληρωµατικότητας σηµαίνει ότι η ζήτηση για 

µεταναστευτικό δυναµικό δεν προέρχεται µόνο από τους φθίνοντες τοµείς 

αλλά και από τους δυναµικούς, δηλαδή από αυτούς που συντελούν 

περισσότερο στην συνολική οικονοµική ανάπτυξη. 

- Η αύξηση της σηµασίας και του όγκου των άτυπων δραστηριοτήτων και των 

ανεπίσηµων ρυθµίσεων στην αγορά εργασίας δεν είναι πλέον χαρακτηριστικό 

µόνο των αναπτυσσόµενων χωρών ή των χωρών της ηµιπεριφέρειας αλλά 

και αυτών του κέντρου. Το γεγονός αυτό ενισχύει τη ζήτηση µεταναστευτικού 

εργατικού δυναµικού στα παγκόσµια οικονοµικά κέντρα. 

 

 

 Η διεθνοποίηση λοιπόν της παραγωγής και ο νέος καταµερισµός εργασίας  

οδήγησε τις αναπτυγµένες χώρες να αυξήσουν τις παραγωγικές επενδύσεις τους 

προς τις αναπτυσσόµενες χώρες. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να προσδοκούν οι 

αναπτυσσόµενες χώρες εξωτερική, διεθνή µετανάστευση, να αλλάξει ο ρόλος του 

γυναικείου εργατικού δυναµικού και να διαταραχθούν οι παραδοσιακές αγροτικές 

δοµές. Οι άµεσες λοιπόν επενδύσεις των αναπτυγµένων χωρών στις 

αναπτυσσόµενες προώθησαν το µεταναστευτικό ρεύµα. 

 Με βάση τις σηµερινές εξελίξεις και τάσεις των διεθνών µεταναστευτικών 

ρευµάτων ενισχύεται η υπόθεση ότι οι οικονοµίες του κέντρου θα συνεχίσουν να 

αποτελούν πόλο ζήτησης µεταναστευτικού δυναµικού, ιδιαίτερα σε φθίνοντες τοµείς 

του δευτερογενούς τοµέα και στον τοµέα των προσωπικών υπηρεσιών.  

 Ο Gollini (1993) προβλέπει ότι η διεθνής µετανάστευση στο  µέλλον θα 

αντιµετωπιστεί µε µεγάλες δυσκολίες παρόλη την υιοθέτηση πολιτικών ισορρόπησης 

εξαιτίας της σύνδεσης εσωτερικής κι εξωτερικής µετανάστευσης και της έντασης των 

παγκοσµιοποιητικών τάσεων.  

 Ο Ιωσηφίδης κι άλλοι µελετητές ισχυρίζονται πως η αποτυχία ρύθµισης του 

φαινοµένου της µετανάστευσης στις περισσότερες χώρες συµβαδίζει µε την 

απορύθµιση στην αγορά εργασίας. Ο συγγραφέας επισηµαίνει ότι «τα εργασιακά 

χαρακτηριστικά των µεταναστών εργαζοµένων, ιδιαίτερα αυτών στον άτυπο και 

ανεπίσηµο τοµέα της οικονοµίας εξυπηρετούν άριστα µία νέα τάξη πραγµάτων που 

έχει διαµορφωθεί στην παγκοσµιοποιηµένη αγορά εργασίας». Η αύξηση της 

σηµασίας του οικονοµικού βάρους των επιχειρήσεων και τα µέτρα «διευκόλυνσης» 



της λειτουργίας τους οδήγησαν στις (ευρύτατα διαδεδοµένες στις µέρες µας) 

ευέλικτες µορφές εργασίας όπως είναι η µερική απασχόληση, η ανεξάρτητη εργασία 

κ.α. Η ταύτιση της έννοιας της εργασίας µε τη µισθωτή εργασία δεν υφίσταται πλέον. 

Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από την «εκµετάλλευση της δεύτερης αγοράς εργασίας, 

την καταστρατήγηση της εργασιακής νοµοθεσίας, την απορρύθµιση στις εργασιακές 

σχέσεις και την απογύµνωση της εργασίας και της απασχόλησης από οποιοδήποτε 

είδος πολιτικής και κοινωνικής ρύθµισης» (Κουζής, 2002) 

 Το θέµα εν τέλει δεν είναι οι θετικές ή αρνητικές συνέπειες της µετανάστευση 

στην οικονοµία αλλά η δυνατότητα συµβίωσης διαφορετικών εθνικών και φυλετικών 

οµάδων σε περιόδους κρίσης. Ο µετανάστης στη συνείδηση του ηµεδαπού θα είναι 

πάντα ο ξένος, ο αλλοεθνής σε σχέση µε την οποιαδήποτε εγχώρια αναπτυξιακή 

διαδικασία 

 Η κοινωνία που ζούµε είναι πλέον πολύ-πολιτισµική και η βαθύτερη γνώση 

του «άλλου» οδηγεί στην κατανόηση και των δύο πλευρών. 

  Η ενιαία Ευρωπαϊκή πολιτική µπορεί κινείται προς την κατεύθυνση του 

περιορισµού της µετανάστευσης η δεκτικότητα όµως και η ανεκτικότητα απέναντι 

στην ευαίσθητη αυτή πληθυσµιακή οµάδα είναι περισσότερο απόρροια κοινωνικών 

συνθηκών και παιδείας παρά οικονοµικών µεγεθών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

ΤΟΜΕΑ 
 
 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Βασικός σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι µία πρώτη εµπειρική – οικονοµετρική 

διερεύνηση των επιπτώσεων της χρήσης των µεταναστών στον αγροτικό τοµέα. Το 

σηµαντικότερο πρόβληµα αυτού του κεφαλαίου είναι η απουσία συστηµατικής 

καταγραφής στατιστικών στοιχείων σχετικά µε διάφορα µεγέθη που αφορούν τον 

αγροτικό τοµέα, αλλά κυρίως τους µετανάστες για µακρά χρονικά διαστήµατα ούτως 

ώστε να αναδεικνύονται οι τάσεις και οι δυναµικές και φυσικά να καθίσταται 

ευκολότερη και κυρίως περισσότερο αξιόπιστη η διερεύνηση και ο εντοπισµός 

σχέσεων, συνάφειας και συσχετίσεων µεταξύ των µεταβλητών στις οποίες 

αποτυπώνεται η εξέλιξη των σχετικών µεγεθών που αφορούν είτε στον υπό 

διερεύνηση πληθυσµό – τους µετανάστες στην προκειµένη περίπτωση – είτε την 

επίδρασή τους στον συγκεκριµένο τοµέα. Ως γνωστόν η ΕΣΥΕ, στα πλαίσια της 

Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού, που διεξάγει σε τριµηνιαία βάση εδώ και λίγα έτη, 

καταγράφει στοιχεία που αφορούν στους µετανάστες και σε περιφερειακό επίπεδο τα 

οποία χρησιµοποιούνται στην στατιστική-οικονοµετρική διερεύνηση που ακολουθεί. 

Επίσης χρησιµοποιούνται στοιχεία για τους µετανάστες που αντλούνται από την 

απογραφή του 1991 και κυρίως του 2001. Σε ένα πρώτο επίπεδο ανάλυσης, η 

ερευνητική οµάδα αποφάσισε να χρησιµοποιήσει τα στοιχεία της απογραφής του 

2001 και όποια άλλα µακροοικονοµικά στοιχεία για αυτό το έτος και για τις δεκατρείς 

περιφέρειες της χώρας. Ειδικότερα στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου και µε βάση 

τους όποιους περιορισµούς των στατιστικών στοιχείων, επιχειρήθηκε να 

διερευνηθούν: 

 οι τυχόν επιδράσεις της παρουσίας των µεταναστών στην απασχόληση στις 

περιφέρειες και ειδικότερα στην απασχόληση στον αγροτικό τοµέα 

 οι τυχόν επιδράσεις της παρουσίας των µεταναστών στη γεωργική παραγωγή 

ανά περιφέρεια 

 

Εν συνεχεία, στη βάση των συµπερασµάτων από το πρώτο επίπεδο ανάλυσης 

χρησιµοποιώντας τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ επιχειρήθηκε 
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µία πιο σύνθετη οικονοµετρική διερεύνηση εκτιµώντας υποδείγµατα – εξισώσεις για τον 

εντοπισµό των επιπτώσεων των µεταναστών στο προϊόν σε κάθε περιφέρεια και 

ειδικότερα στο προϊόν του αγροτικού τοµέα, υποδείγµατα – εξισώσεις που εστιάζουν 

στον εντοπισµό τυχόν επιδράσεων στην αγορά εργασίας σε περιφερειακό γεωγραφικό 

επίπεδο και τέλος εκτιµήθηκαν υποδείγµατα ερµηνείας της γεωγραφικής κατανοµής των 

µεταναστών στις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας1. ∆εδοµένου του διαστρωµατικού 

χαρακτήρα των στοιχείων – 13 περιφέρειες και χρονοσειρές µεταβλητών για τα έτη 

1998-2003, τα υποδείγµατα αναπτύσσονται εκτιµώνται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων (Ordinary Least Squares εφεξής OLS), την σταθµική µέθοδο 

ελαχίστων τετραγώνων (Weighted Least Squares εφεξής WLS) και την γενικευµένη 

µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (Generalized Least Squares εφεξής GLS).    

 Από µεθοδολογικής πλευράς επιχειρείται καταρχήν µία απλή ανάλυση 

συσχέτισης της µετανάστευσης και ορισµένων µακροικονοµικών µεταβλητών που 

σχετίζονται µε τον αγροτικό τοµέα. Στη συνέχεια εκτιµώνται κάποιες απλές 

οικονοµετρικές εξισώσεις, λόγω έλλειψης δεδοµένων, σε περιφερειακό επίπεδο 

χρησιµοποιώντας διαστρωµατικά στοιχεία από την απογραφή της ΕΣΥΕ του 1991 και 

2001 και από το περιοδικό «Οι Νοµοί της Ελλάδας». Στο τρίτο στάδιο εφαρµόζουµε, 

όπως ήδη αναφέραµε, τη µεθοδολογία για εκτίµηση οικονοµετρικών εξισώσεων που 

στηρίζονται σε panel data στοιχεία για την περίοδο 1998 – 2003 σε περιφερειακό 

επίπεδο που προέρχονται από την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ (τριµηνιαία 

στοιχεία) και από τους Εθνικούς Λογαριασµούς της ΕΣΥΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Η µεθοδολογία που ακολουθούµε έχει αρκετά κοινά σηµεία µε τη µεθοδολογία που χρησιµοποιείται από 
τον Λιανό (2002) 
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4.2. ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Για το πρώτο επίπεδο ανάλυσης της επίδρασης της µετανάστευσης στο γεωργικό τοµέα 

κρίθηκε σκόπιµο να αναλυθούν τα υπάρχοντα στη διάθεση της ερευνητικής οµάδας 

στοιχεία. Με βάση τα στοιχεία του www.economics.gr παρατηρείται µια τάση µείωσης 

του συνόλου των καλλιεργούµενων εκτάσεων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1991-2001 

(Πίνακας 1). Η µείωση αυτή προκύπτει για όλες τις περιφέρειες. 

 

Πίνακας 1 : Καλλιεργούµενες εκτάσεις ανά περιφέρεια την περίοδο 1991 - 2001 

 1991 2001 ∆91-01 ∆91-00 

ΑΤΤΙΚΗ 986436 633082 -35,82 1,14 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 4144047 3527339 -14,88 -1,25 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 4607965 3531437 -23,36 -7,53 

∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆Α 3745189 2802156 -25,18 -1,58 

ΙΟΝΙΟΙ 806860 688663 -14,65 -1,53 

ΗΠΕΙΡΟΣ 1289926 985898 -23,57 -9,38 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 4994150 4770417 -4,48 -0,13 

∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2318828 2201741 -5,05 0,14 

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 7722826 6981447 -9,60 -5,11 

ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗ 4204477 3885180 -7,59 -0,96 

Ν. ΑΙΓΑΙΟ 840850 652544 -22,39 4,51 

Β. ΑΙΓΑΙΟ 1147424 946881 -17,48 -3,05 

ΚΡΗΤΗ 3200579 2564454 -19,88 0,39 

ΣΥΝΟΛΟ 40009557 34171239 -14,59 -2,51 

    

 

Και ενώ από το 1991 υπάρχει µια σαφής τάση µείωσης (Παράρτηµα-Πίνακας Α1) 

παρατηρούµε µια ιδιαίτερη κάµψη το 2001. Αυτό συµβαίνει γιατί από το 2001 στα 

στοιχεία δεν περιλαµβάνεται η αγρανάπαυση η οποία πλησιάζει τα 4,5 εκατοµµύρια 

στρέµµατα.  
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΗΚΑΝ
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Τα παραπάνω δεδοµένα συµφωνούν απόλυτα µε τα δεδοµένα που περιέχουν οι Ετήσιες 

Γεωργικές Στατιστικές των ετών 1994-199 τις οποίες είχε στη διάθεση της η ερευνητική 

οµάδα. Ακολουθώντας την υπόθεση εργασίας ότι η απασχόληση των µεταναστών στη 

γεωργία άπτεται κυρίως των καλλιεργειών υψηλής εντάσεως εργασίας προχωρούµε 

στην ταξινόµηση των στοιχείων που διαθέτουµε µε βάση την ένταση εργασίας των 

καλλιεργειών. Σύµφωνα µε τους τεχνοοικονοµικούς δείκτες κλάδων φυτικής και ζωικής 

παραγωγής που εξέδωσε η διεύθυνση γεωργικής ανάπτυξης της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας για το έτος 2002 έχουµε την παρακάτω εικόνα για την κατάταξη βασικών 

καλλιεργειών µε βάση τις απαιτούµενες ανθρωποώρες  ανά καλλιεργούµενο στρέµµα: 

 

Πίνακας 2: Κατανοµή των παραγόµενων αγροτικών προϊόντων ανάλογα µε το 
βαθµό έντασης εργασίας 

ΠΡΟΪΟΝ Ανθρωποώρες 
ανά στρέµµα  

Μηχανοώρες 
ανά στρέµµα 

ΕΝΤΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΠΝΟΣ 167,15 10,575 ΥΨΗΛΗ 

ΜΗΛΑ 121 16,1  ΥΨΗΛΗ 

ΤΟΜΑΤΕΣ 359,18 12,51 ΥΨΗΛΗ 

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η 85 37,5 ΜΕΣΗ 

ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ 66,1 10,95 ΜΕΣΗ 

ΠΑΤΑΤΕΣ 35,8 10,2 ΜΕΣΗ 

ΒΑΜΒΑΚΙ 25,25 5,05 ΧΑΜΗΛΗ 

ΣΙΤΑΡΙ 2 1,5 ΧΑΜΗΛΗ 

ΡΥΖΙ 11 5,5 ΧΑΜΗΛΗ 
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Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει τις µεταβολές των µεγεθών που χρησιµοποιήθηκαν 

για την εκτίµηση της πορείας της γεωργίας από το 1991 έως το 2001. 

high: η µεταβολή του συνόλου της παραγωγής (µετρηµένης σε τόνους) 

προϊόντων υψηλής εντάσεως εργασίας 

medium: η µεταβολή του συνόλου της παραγωγής (µετρηµένης σε τόνους) 

προϊόντων µέσης εντάσεως εργασίας 

low: η µεταβολή του συνόλου της παραγωγής (µετρηµένης σε τόνους) 

προϊόντων χαµηλής εντάσεως εργασίας 

labagr : η µεταβολή του συνόλου των απασχολούµενων στη γεωργία (στοιχεία 

ΕΣΥΕ, απογραφές 1991,2001)  

totlab : η µεταβολή του συνόλου του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού (στοιχεία 

ΕΣΥΕ, απογραφές 1991,2001)  

labagrpop : η µεταβολή του ποσοστού των απασχολούµενων στη γεωργία στο 

σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού (στοιχεία ΕΣΥΕ, απογραφές 

1991,2001)  

imgr : η µεταβολή του συνόλου των απογραφέντων αλλοδαπών (στοιχεία ΕΣΥΕ, 

απογραφές 1991,2001)  
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Πίνακας 3 : Μεταβολές µεγεθών που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση της 
πορείας της γεωργίας την περίοδο 1991 - 2001 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ high medium low labagr totlab labagrpop imgr 

ΑΤΤΙΚΗ 11,47 -22,22 -16,97 22,86 24,18 -1,06 307,67 

ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑ∆Α 

-10,20 0,52 5,84 6,97 15,75 -7,59 663,16 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΣ 

-13,91 3,51 101,38 -5,94 12,88 -16,67 560,61 

∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆Α -4,33 -9,61 68,08 -15,22 10,97 -23,61 574,74 

ΙΟΝΙΟΙ 7,58 16,39 24,21 -24,23 17,47 -35,50 398,40 

ΗΠΕΙΡΟΣ 47,23 64,34 17,26 -21,49 11,26 -29,44 109,03 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 6,70 11,12 -13,68 -1,57 15,02 -14,43 797,74 

∆ΥΤ. 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

91,03 16,31 -35,06 -13,65 11,47 -22,53 348,16 

ΚΕΝΤΡ. 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

-34,79 9,73 -5,63 -8,87 16,63 -21,86 507,14 

ΑΝΜΑΚΘΡΑΚ -27,11 -32,17 12,05 -11,45 12,90 -21,57 423,87 

ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟ -18,31 5,23 15,80 -8,22 36,10 -32,57 375,94 

Β. ΑΙΓΑΙΟ 4,23 0,51 186,01 14,30 23,52 -7,46 581,71 

ΚΡΗΤΗ 43,05 12,24 80,59 -8,79 23,93 -26,40 443,16 

 

 high medium low labagr totlab 
labagrpo

p 
imgr 

high 1       

medium 
0,50777

8 
1      

Low 
0,15382

4 

0,05909

2 
1     

labarg 
0,18940

2 

0,49063

9 

0,18656

7 
1    

totlab 
0,19582

5 

0,16966

4 

0,15581

9 

0,38180

7 
1   

labagrpop 
0,13498

5 

0,46538

7 
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4 

0,91608

4 

0,01851

2 
1  

imgr 
0,42527

9 

0,38708

4 

0,22820

6 

0,31164

8 

0,09225

1 

0,40211

2 
1 
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Από τους συντελεστές γραµµικής συσχέτισης που εµφανίζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί δεν προκύπτουν ιδιαίτερα σηµαντικές συσχετίσεις. Ασυσχέτιστες δείχνουν να 

είναι οι µεταβολές low  µε high και medium  καθώς και labagrpop µε high και low 

 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ(91-2000)
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Παρατηρώντας το διάγραµµα στο οποίο απεικονίζεται η µεταβολή του συνόλου των 

καλλιεργούµενων εκτάσεων παρατηρούµαι ότι µεταβολή µεγαλύτερη από το µέσο όρο 

σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζουν οι περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΜΑ), 

Πελοποννήσου (ΠΕΛ), Ηπείρου (ΗΠΕ) και Βορείου Αιγαίου (ΒΑΙ). Η παράλληλη 

µεταβολή του ΑΕΠ που οφείλεται στον πρωτογενή τοµέα δεν παρουσιάζει κανενός 

είδους συσχέτιση (συντελεστής συσχέτισης 0,218). Θα εξεταστεί στη συνέχεια η σχέση 

που εµφανίζουν σε περιφερειακό επίπεδο οι ρυθµοί µεταβολής της παραγωγής 

προϊόντων  
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ
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R2 = 0,0348
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ

y = 0,6569x + 446,33
R2 = 0,0521
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Στις περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας (∆ΕΛ), Κρήτης (ΚΡΗ), Πελοποννήσου (ΠΕΛ) και 

Βορίου Αιγαίου (ΒΑΙ) παρατηρείται έντονη αύξηση της παραγωγής προϊόντων χαµηλής 

εντάσεως εργασίας µε παράλληλη συγκράτηση του ρυθµού µεταβολής τόσο των 

απασχολούµενων στη γεωργία κοντά στον εθνικό µέσο όρο και κάτω απ’ αυτόν, αλλά 

και του ρυθµού µεταβολής των απογραφέντων αλλοδαπών πάνω από τον εθνικό µέσο 

όρο. Συµπερασµατικά η µεταβολή τόσο του αριθµού των απασχολούµενων στη 
γεωργία όσο και του αριθµού των απογραφέντων αλλοδαπών εµφανίζει σχέση 
ανάλογη µε τη µεταβολή της παραγωγής προϊόντων χαµηλής εντάσεως εργασίας, 
πλην όµως από τις γραµµικές σχέσεις που συνδέουν τις µεταβλητές απουσιάζουν 
και άλλες ερµηνευτικές µεταβλητές (µε αποτέλεσµα πολύ χαµηλές τιµές του R2). 
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ 
ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥ 
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Αντιστρόφως ανάλογη είναι η σχέση του ρυθµού µεταβολής των απασχολούµενων στη 

γεωργία και του ρυθµού µεταβολής των απογραφέντων αλλοδαπών όταν εξετάζεται µε 
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ερµηνευτική µεταβλητή την παραγωγή προϊόντων µέσης εντάσεως εργασίας ή υψηλής 

εντάσεως εργασίας. Και στις δύο περιπτώσεις είναι αρκετά φτωχή η ερµηνεία που 

µπορούν να δώσουν οι σχέσεις (πολύ χαµηλές τιµές του R2 ). 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ 
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4.3. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
 
4.3.1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Για την οικονοµετρική εκτίµηση της επίδρασης της παρουσίας των µεταναστών 

στον πρωτογενή τοµέα εκτιµήθηκαν µία σειρά από γραµµικές παλινδροµήσεις (OLS) 

στις οποίες θα αναφερθούµε και θα συζητήσουµε εκτενέστερα κατωτέρω. Είναι όµως 

απαραίτητο να αναφερθεί ευθύς εξ αρχής ότι η οικονοµετρική διερεύνηση των όποιων 

επιδράσεων της µετανάστευσης, τα εµπειρικά αποτελέσµατα και τα εξαγόµενα 

συµπεράσµατα εξαρτώνται απόλυτα όχι µόνο από την δοµή των εκτιµώµενων σχέσεων 

και εξισώσεων όσο κυρίως από την αξιοπιστία και τον πλούτο των διαθέσιµων 

στοιχείων.  

Όπως σε προηγούµενες ενότητες της ανά χείρας µελέτης αναφέρθηκε και όπως 

µε ιδιαίτερη έµφαση θα τονισθεί στα συµπεράσµατα και τις προτάσεις πολιτικής που 

εµπεριέχονται σε επόµενα τµήµατα, τα διαθέσιµα στοιχεία για την µετανάστευση είναι 

πενιχρά στην περίπτωση της Ελλάδος σε αντίθεση ίσως µε άλλες χώρες της Ευρώπης 

οι οποίες έχουν κατά καιρούς δεχτεί και δέχονται µεταναστευτικές ροές. Εν µέρει φυσικά 

αυτή η απουσία αξιόπιστων, πλούσιων, πολυδιάστατων, λεπτοµερών και ως εκ τούτου 

ευρύτερα αξιοποιήσιµων στοιχείων είναι ευεξήγητη. Η Ελλάδα, µία χώρα κατ’ εξοχήν και 

κατά παράδοση µεταναστευτικών εκροών κατέστη την δεκαετία του ’90 µετά το τέλος 

τους Ψυχρού Πολέµου, του διπολισµού και την κατάρρευση του ανατολικού µπλόκ χώρα 

υποδοχής µεταναστών, στην συντριπτική πλειοψηφία τους παρανόµων. Αντικειµενικά, 

αυτή η ξαφνική και άνευ ιστορικού προηγουµένου για τα ελληνικά δεδοµένα µαζική 

εισροή µεταναστών στην Ελλάδα, βρήκε τον κρατικό µηχανισµό χωρίς έστω και 

υποτυπώδη υποδοµή διαχείρισης του φαινοµένου. Η παντελής απουσία δοµών και 

µηχανισµών όσο και συγκροτηµένης µεταναστευτικής πολιτικής εξηγεί σε πολύ µεγάλο 

βαθµό την απουσία αξιόπιστων και αξιοποιήσιµων στοιχείων για τους αλλοδαπούς που 

εισέρευσαν – και εισρέουν - στην Ελλάδα. Αν και αυτό είναι κατανοητό όσον αφορά στα 

πρώτα έτη µαζικής εισροής µεταναστών στην Ελλάδα – αρχές της δεκαετίας του ’90 – 

εντούτοις αναδεικνύει µία µάλλον εγγενή αδυναµία του κρατικού µηχανισµού να 

δηµιουργήσει σε εύλογο χρονικό διάστηµα αποτελεσµατικούς µηχανισµούς, θεσµούς και 

δοµές που θα µπορούσαν να διαχειρισθούν και να αντιµετωπίσουν το «µεταναστευτικό 

ζήτηµα». Τούτου δοθέντος, η ανυπαρξία  περιφερειακών χρονολογικών σειρών µε 

αρκετό χρονικό εύρος στις οποίες να αποτυπώνεται µε κάποιο βαθµό αξιοπιστίας η 

εξέλιξη του µεταναστευτικού φαινοµένου στην Ελλάδα δυσχεραίνει την µελέτη και την 

στατιστική ανάλυση των επιδράσεων του στην ελληνική οικονοµία και πολύ περισσότερο 

στην ελληνική γεωργία. Ως εκ τούτου, τα όποια στατιστικά και οικονοµετρικά 
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αποτελέσµατα και η ερµηνεία τους πρέπει να προσεγγίζονται υπό το πρίσµα των 

σηµαντικών περιορισµών που η απουσία και η σχετική αξιοπιστία των διαθέσιµων 

στοιχείων θέτουν. Σε αυτό το κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητο πρόβληµα για µία 

στατιστική ανάλυση πρέπει να συνυπολογισθούν και άλλοι εξωγενείς παράγοντες που 

επηρέασαν σε όλη αυτή την περίοδο την εξέλιξη των µεγεθών που σχετίζονται µε τον 

ελληνικό αγροτικό τοµέα όπως παραδείγµατος χάρη οι συντελεσθείσες διαρθρωτικές 

µεταβολές στο παραγόµενο εθνικό προϊόν αλλά και οι µεταβολές στις σχετικές 

ευρωπαϊκές πολιτικές για τον πρωτογενή τοµέα και η αναµόρφωση της ΚΑΠ. Οι κάθε 

άλλο παρά αµελητέοι παράγοντες αυτοί λειτουργούν εξ αντικειµένου ως σηµαντικός 

εξωγενής θόρυβος που επηρεάζει – περισσότερο ή λιγότερο – την δυνατότητα 

αποµόνωσης και ανάδειξης της όποιας επίδρασης των µεταναστών στην αγροτική 

παραγωγή. Του εντοπισµού δηλαδή και της ανάλυσης της όποιας σχέσης διέπει τις δύο 

αυτές µεταβλητές. Αν αυτές οι παρατηρήσεις για τις εγγενείς αδυναµίες και τους 

περιορισµούς ισχύουν για την ανάλυση σε εθνικό επίπεδο ισχύουν πολλαπλάσια για την 

ανάλυση σε περιφερειακό επίπεδο καθώς εδώ πρέπει να προσθέσουµε ζητήµατα που 

αφορούν την αδυναµία των περιφερειακών δεδοµένων που είναι διαθέσιµα για την 

εκπόνηση µίας στατιστικής ανάλυσης µε περιφερειακό επίπεδο αναφοράς. Μία τέτοια 

πολύ σηµαντική αδυναµία είναι η ανυπαρξία περιφερειακού ΑΕΠ για το 1991 που να έχει 

εκτιµηθεί µε την νέα µέθοδο υπολογισµού των εθνικολογιστικών στοιχείων. Σε πρακτικό 

επίπεδο αυτό σηµαίνει ότι το περιφερειακό ΑΕΠ του 1991 όπως αυτό δίνεται στις 

διάφορες πηγές µεταξύ των οποίων οι Εθνικοί Λογαριασµοί και η έκδοση Νοµοί της 

Ελλάδας δεν είναι συγκρίσιµο σε σταθερές τιµές µε το κατά περιφέρεια ΑΕΠ του 2001 

όπως καταγράφεται σε αυτές τις πηγές. Τα δύο αυτά έτη αναφέρονται εδώ καθώς είναι 

τα έτη απογραφών από τις οποίες µπορούν δυνητικά να εξαχθούν χρήσιµα για την 

στατιστική ανάλυση στοιχεία. Αν λοιπόν οι µεταβολές σε βασικά µακροοικονοµικά 

µεγέθη όπως το ΑΕΠ και τα επιµέρους στοιχεία που το απαρτίζουν όπως η τοµεακή 

παραγωγή ανά περιφέρεια της χώρας µεταξύ των δύο αυτών ετών (ήτοι 1991 και 2001, 

το πρώτο εκ των οποίων εν πολλοίς συµπίπτει χρονικά µε την απαρχή του φαινοµένου 

της µαζικής εισροής µεταναστών στην Ελλάδα), δεν είναι συγκρίσιµα µεταξύ τους τότε 

καθίσταται προφανές ότι τα εµπειρικά αποτελέσµατα που προκύπτουν από την όποια 

στατιστική ανάλυση πρέπει να αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερη επιφύλαξη και ως εκ τούτου 

µόνον επικουρικά πρέπει να αξιοποιούνται.  

Θα θέλαµε επίσης να επισηµάνουµε την ευρύτερη αδυναµία ύπαρξης 

στατιστικών στοιχείων σε περιφερειακό επίπεδο (όπως λεπτοµερής ανάλυση 

επενδύσεων, πληθωρισµός, δείκτες µέτρησης της ανταγωνιστικότητας, εισόδηµα κλπ) 

όχι µόνο σε ετήσια, αλλά και σε τριµηνιαία βάση. 
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 Ένα εξίσου σηµαντικό πρόβληµα είναι η αξιοπιστία του αριθµού των 

απογραφέντων µεταναστών τόσο για το 1991 όσο και για το 2001. Στα παρακάτω 

διαγράµµατα παρουσιάζεται η σηµαντική µεταβολή – αύξηση του αριθµού των 

µεταναστών την περίοδο 1991 – 2001. 

 

 

Γράφηµα 1: Απόλυτος αριθµός µεταναστών µε βάση τις απογραφές  
1991-2001 
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Γράφηµα 1Α: Ποσοστιαία µεταβολή µε βάση τις απογραφές  

1991-2001 
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Επιπρόσθετα, στις σύντοµες αυτές αναφορές των περιορισµών στην 

οικονοµετρική διερεύνηση, σε αυτούς πρέπει να συνυπολογισθεί και η επίδραση που η 

εισαγωγή του θεσµού της πράσινης κάρτας είχε στον καταγραφόµενο αριθµό 

αλλοδαπών στην χώρα. Όπως στον σχετικό πίνακα του Παραρτήµατος µε τα δεδοµένα 

φαίνεται, µεταξύ 1991 και 2001 – τα έτη δηλαδή των απογραφών του πληθυσµού – 

παρατηρείται µία ιδιαίτερα µεγάλη ποσοστιαία µεταβολή του αριθµού των µεταναστών 

ανά περιφέρεια (Γράφηµα 1 &1Α). Εκτιµάται ότι αυτή η αύξηση οφείλεται όχι µόνο στην 

αύξηση του αριθµού των µεταναστών που αναµφισβήτητα εισέρευσαν την δεκαετία αυτή 

αλλά εν µέρει πρέπει να οφείλεται και στις επιδράσεις της πράσινης κάρτας και στις 

διαδικασίες νοµιµοποίησης και καταγραφής των εν Ελλάδι ευρισκοµένων αλλοδαπών. 

Σε κάθε περίπτωση αυτό το στοιχείο από µόνο του αναδεικνύει τις εγγενείς δυσχέρειες 

της οικονοµετρικής – στατιστικής ανάλυσης που ακολουθεί αν συγκριθεί µε τις 

αντίστοιχες µεταβολές άλλων µεγεθών κατά την εν λόγω περίοδο.  Η παρατήρηση αυτή 

παραπέµπει από µόνη της σε µία σηµαντική πρόταση πολιτικής που αφορά στην 

τήρηση ενηµερωµένων και αξιόπιστων βάσεων δεδοµένων οι οποίες θα αποτελούσαν 

ένα πολύτιµο εργαλείο στην διαµόρφωση και άσκηση µεταναστευτικής πολιτικής καθώς 
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από αυτές θα µπορούσαν να εξαχθούν χρήσιµα ποσοτικά δεδοµένα και αναλύσεις. 

Τούτων δοθέντων, η οικονοµετρική διερεύνηση των τυχόν επιδράσεων των µεταναστών 

στον αγροτικό τοµέα αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, διακριτά µεταξύ τους στην βάση της 

ακολουθούµενης µεθοδολογίας. Στο πρώτο επίπεδο χρησιµοποιούνται στοιχεία από τις 

απογραφές του πληθυσµού – 1991 και 2001 – για να εκτιµηθούν οι όποιες επιδράσεις  

χρησιµοποιώντας ελάχιστα τετράγωνα (OLS). Στα αποτελέσµατα αυτά, αναδεικνύονται 

κάποιες πρώτες σχέσεις που διέπουν τα χρησιµοποιούµενα στοιχεία. Εν συνεχεία, 

χρησιµοποιώντας στοιχεία κυρίως από τις έρευνες εργατικού δυναµικού της ΕΣΥΕ 

εκτιµώνται διάφορα υποδείγµατα που αφορούν είτε στις επιδράσεις των µεταναστών στο 

προϊόν, είτε στις επιδράσεις στην αγορά εργασίας, είτε στους παράγοντες που 

επηρεάζουν την γεωγραφική κατανοµή του υπό διερεύνηση πληθυσµού. Για τις 

εκτιµήσεις των υποδειγµάτων χρησιµοποιείται η µεθοδολογία Pool-GLS (Γενικευµένη 

Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων, Generalized Least Squares – GLS). Η µεθοδολογία 

αυτή ουσιαστικά χρησιµοποιεί και επιτρέπει την εκτίµηση υποδειγµάτων µε συνδυασµό 

διαστρωµτικών και χρονολογικών δεδοµένων που στην προκειµένη περίπτωση 

επιτρέπει την πλήρη οικονοµετρική αξιοποίηση των διαθέσιµων στοιχείων µε δεδοµένο 

ότι οι χρονολογικές σειρές που υπάρχουν δεν έχουν ικανό αριθµό παρατηρήσεων – 

καλύπτουν τα έτη 1998-2003 - για την εκτίµηση σύνθετων χρονολογικών υποδειγµάτων 

για κάθε περιφέρεια. Καθώς όµως οι διαθέσιµες µεταβλητές αφορούν 13 περιφέρειες 

υπάρχει ικανός αριθµός στοιχείων που καθιστά εφικτή την εκτίµηση υποδειγµάτων µε 

την µέθοδο των Pool-GLS. Αν και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τα 

αποτελέσµατα των εκτιµήσεων Pool-GLS θα παρουσιασθούν εκτενέστερα εντούτοις 

είναι ίσως σκόπιµο να αναφερθεί σε αυτό το σηµείο ότι εν πολλοίς δεν διαφέρουν από 

αυτά που οι εκτιµήσεις µε την απλή µέθοδο OLS δίνουν γεγονός που υποδεικνύει όχι 

µόνο συνέπεια στα αποτελέσµατα αλλά κυρίως την ύπαρξη κάποιων θεµελιωδών 

σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών που χρησιµοποιούνται έχοντας φυσικά πάντα υπόψη 

τις υπαρκτές αδυναµίες των στοιχείων που είναι διαθέσιµα.  

 

4.3.2. Θεωρητικός προσδιορισµός των επιπτώσεων της µετανάστευσης 

 Ο προσδιορισµός των επιπτώσεων της µετανάστευσης στην οικονοµία και στην 

αγορά εργασίας µπορεί να γίνει είτε µέσω ενός µοντέλου γενικής ισορροπίας είτε µέσω 

µεµονωµένων, αλλά όχι ασύνδετων εξισώσεων που να περιγράφουν ορισµένες πτυχές 

της οικονοµίας και της αγοράς εργασίας. 

 Η χρήση ενός µοντέλου γενικής ισορροπίας το οποίο θα περιγράφει τον τρόπο 

λειτουργίας της ελληνικής οικονοµίας και µέσα αυτό το µοντέλο θα είναι ενταγµένος και ο 

αγροτικός τοµέας αλλά και η αγορά εργασίας απαιτεί την ύπαρξη επαρκών στατιστικών 

στοιχείων. Μία εναλλακτική λύση είναι το µοντέλο να µην αφορά την ελληνική οικονοµία 



 93

συνολικά, αλλά µόνο τον αγροτικό τοµέα ο οποίος θα συνεργάζεται µε τον αστικό τοµέα 

σε επίπεδο εισαγωγών – εξαγωγών πρώτων υλών και τελικών προϊόντων και θα έχει τη 

δική του αγορά εργασίας στην οποία θα είναι ενταγµένοι και οι µετανάστες. Όπως είναι 

εύλογο η κατασκευή ενός τέτοιου µοντέλου µε σκοπό την οικονοµετρική εξειδίκευσή του 

απαιτεί την πληθώρα στατιστικών στοιχείων που συνδέονται µε τον αγροτικό τοµέα (π.χ. 

τιµές αγροτικών προϊόντων ανά περιφέρεια, κόστος παραγωγής κλπ) που δεν είναι 

διαθέσιµα. 

 Ως εκ τούτου για αντικειµενικούς λόγους η οµάδα αποφάσισε µε βάση την 

οικονοµική θεωρία να εξειδικεύσει ορισµένες εξισώσεις που θα µπορούσαν να 

ερµηνεύσουν όσο είναι εφικτό τον τρόπο συµπεριφοράς των µεταναστών εντός της 

αγοράς εργασίας και της οικονοµίας. 

 Οι στόχοι, όπως είχαν προσδιοριστεί από την αρχική πρόταση αυτής της 

µελέτης, είναι να µετρηθεί η συµβολή των µεταναστών : 

 στην αγροτική παραγωγή 

 στο ΑΕΠ, µέσω της συµβολής των στην αγροτική παραγωγή 

 στο επίπεδο απασχόλησης τόσο στον αγροτικό τοµέα όσο και στο σύνολο της 

χώρας 

 στο επίπεδο τιµών των αγροτικών προϊόντων και µέσω αυτών στο γενικό 

επίπεδο τιµών 

 στο µέγεθος της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τοµέα και µέσω αυτού στη 

συνολική οικονοµία 

 

 Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία που η ερευνητική οµάδα κατόρθωσε να 

συγκεντρώσει δεδοµένων όλων των δυσκολιών που έχουµε αναφέρει, δεν είναι 

εφικτό να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις από τη συµβολή των µεταναστών : 

 στο επίπεδο τιµών των αγροτικών προϊόντων και µέσω αυτών στο γενικό 

επίπεδο τιµών 

 στο µέγεθος της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τοµέα και µέσω αυτού 

στη συνολική οικονοµία 

 

 για τους ακόλουθους λόγους : 

 δεν υπάρχει επαρκής σειρά δείκτη τιµών αγροτικών προϊόντων σε επίπεδο 

περιφέρειας ούτε από την ΕΣΥΕ, αλλά και ούτε από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης 

 δεν υπάρχει επαρκής χρονολογική σειρά που να δείχνει το δείκτη 

ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τοµέα ούτε στο σύνόλό του, αλλά ούτε και ανά 

περιφέρεια. Ακόµη και στην εκθεση ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας 
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που εκδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης στα πλαίσια του θεσµού του 

Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας δεν υπήρχε αναφορά µε συγκεκριµένες τιµές 

στην ανατγωνιστικότητα του αγροτικού τοµέα. 

 

 Ως εκ τούτου η οµάδα επικέντρωσε τις προσπάθειες της να µετρήσει τις 

επιπτώσεις από τη χρήση των µεταναστών στο ύψος της αγροτικής παραγωγής, στο 

ΑΕΠ, στο µέγεθος της απασχόλησης και της ανεργίας. 

 

 Η έννοια «επιπτώσεις της µετανάστευσης στον αγροτικό τοµέα», στα πλαίσια 

αυτής της µελέτης, προσδιορίζεται ως οι επιπτώσεις της µετανάστευσης στις περιφέρειες 

που µπορούν να χαρακτηριστούν ως αγροτικές εξαιτίας της υψηλής συµβολής του ΑΕΠ 

του αγροτικού τοµέα στο ΑΕΠ της εν λόγω περιφέρειας. ∆ηλαδή οι εξισώσεις αφορούν 

όχι µόνο το σύνολο των περιφερειιών, αλλά και τις περιφέρειες που χαρακτηρίζονται ως 

αγροτικές για να δούµε αν υπάρχει σηµαντική ή όχι διαφοροποίηση των 

αποτελεσµάτων. 

 Στα πλαίσια αυτής της µελέτης προσπαθούµε να διερευνήσουµε : 

 ποιες περιοχές οι µετανάστες επιλέγουν να εγκατασταθούν και γιατί (ήδη από την 

ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της απογραφής του πληθυσµού και της 

έρευνας εργατικού δυναµικού φαίνεται ότι συγκεντρώνονται αφενός µεν στις 

περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής και αφετέρου στα αστικά κέντρα) 

 ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες που έλκουν τους µετανάστες 

 ποιες είναι οι επιπτώσεις από τη χρήση των µεταναστών στο ρυθµό οικονοµικής 

µεγέθυνσης 

 ποιες είναι οι επιπτώσεις των µεταναστών στην αγροτική παραγωγή σ’ 

αντιπαράθεση µε τη βιοµηχανική και την παραγωγή του τοµέα των υπηρεσιών 

 ποια είναι η σχέση ανάµεσα στο ποσοστό απασχόλησης των µεταναστών και το 

ποσοστό απασχόλησης των ελλήνων και ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί 

παράγοντες του ποσοστού απασχόλησης των µεταναστών 

 ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ανεργίας των ελλήνων και αν η 

ανεργία των ελλήνων επηρεάζεται ή όχι και σε ποιο βαθµό από το ποσοστό 

ανεργίας των µεταναστών. 

 

Λόγοι έλξης των µεταναστών σε µία περιοχή 

 Με βάση την οικονοµική θεωρία οι λόγοι που έλκουν τους µετανάστες σε µία 

περιοχή, ή µε άλλα λόγια εντείνουν την κινητικότητα της εργασίας τους, είναι αφενός µεν 

η διαφορά των επιπέδων των µισθών (ανάµεσα στη χώρα προέλευσης και στη χώρα 

υποδοχής) και οι πιθανότητες να βρουν ή όχι εργασία. Όσο µεγαλύτερος είναι ο µισθός 
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στη χώρα υποδοχής σε σχέση µε το µισθό στη χώρα προέλευσης, τόσο εντείνεται η 

κινητικότητα των µεταναστών πορς αυτή την περιοχή.  Το πόσο εύκολα µπορεί ο 

µετανάστης να βρει εργασία ή όχι είναι εξίσου σηµαντικός παράγοντας έλξης των 

µεταναστών. Σ’ ότι αφορά τους µισθούς πρέπει να επισηµάνουµε ότι κυρίως µας 

ενδιαφέρει το ύψος των µισθών εκείνων των επαγγελµάτων ή σε εκείνους τους κλάδους 

οικονοµικής δραστηριότητας που απασχολούνται µετανάστες. Σ’ ότι αφορά την 

πιθανότητα απασχόλησης ο µετανάστης να βρεί εργασία εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες όπως : η έκταση της παραοικονοµίας στην περιοχή (ευκολότερα εντάσσεται 

στην παραοικονοµία, απ’ ότι στην τυπική (ή κανονική) οικονοµία), το ύψος της 

οικονοµικής δραστηριότητας στην περιοχή, το ποσοστό απασχόλησης ή ανεργίας που 

υπάρχει σην περιοχή, το δίκτυο οµοεθνών, φίλων και συγγενών που υπάρχει στην 

περιοχή και µπορούν να τον βοηθήσουν να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, ποια είναι η 

γεωγραφική θέση της περιοχής σε σχέση µε την περιοχή από την οποία ο µετανάστης 

εισέρχεται στην Ελλλάδα και ποια είναι η δυνατότητα µετακίνησής του σε άλλες 

περιοχές. 

 Στα πλαίσια της εν λόγω µελέτης, και µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, θεωρούµε 

ως προσδιοριστικούς παράγοντες της µετανάστευσης και κατ’ επέκταση της 

απασχόλησης των µεταναστών : το ΑΕγΠ της περιφέρειας, το ύψος της αγροτικής 

παραγωγής, το ποσοστό συµµετοχής των µεταναστών, το ποσοστό απασχόλησης των 

ελλήνων, το εκπαιδευτικό επίπεδο των µεταναστών, το είδος της περιφέρειας (αφροτική 

ή όχι) και το αν αν η περιφέρεια είναι στα σύνορα ή όχι. Ειδικά στις δύο τελευταίες 

περιπτώσεις χρησιµοποιούµε ψευδοµεταβλητές. 

 Σ’ ότι αφορά της επιπτώσεις της µετανάστευσης στο ρυθµό οικονοµικής 

µεγέθυνσης της περιφέρειας θεωρούµε ως προσδιοριστικούς παράγοντες του ρυθµού 

οικονοµικής µεγέθυνσης ή του κατά κεφαλή ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης : το 

ποσοστό απασχόλησης ελλήνων και µεταναστών, το βαθµό συµµετοχής των 

µεταναστριών γυναικών στο σύνολο των απασχολουµένων µεταναστών, το εκπαιδευτικό 

επίπεδο των µεταναστών, την ηλικιακή διάρθρωση των µεταναστών. Οι ίδιοι παράγοντες 

χρησιµοποιούνται και για τη µέτρηση των επιπτώσεων της µετανάστευσης στην 

αγροτική παραγωγή. 

 Σ’ ότι αφορά τις επιπτώσεις από τη χρήση των µεταναστών στην αγορά εργασίας  

διερευνούµε τη σχέση ανάµεσα στο ποσοστό απασχόλησης των µεταναστών και το 

ποσοστό απασχόλησης των ελλήνων, καθώς επίσης και τη σχέση ανάµεσα στο 

ποσοστό ανεργίας των ελλήνων και το ποσοστό ανεργίας των µεταναστών. 

 Όλοι αυτοί οι προσδιοριστικοί παράγοντες εµπεριέχονται στις οικονοµετρικές 

εξισώσεις που γίνονται στη βάση της µεθοδολογίας POOL – GLS και λιγότερο στη βάση 

της εκτίµησης µε διαστρωµατικά στοιχεία για το 1991 και το 2001.  
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4.3.3.Οικονοµετρική διερεύνηση της µετανάστευση για τα έτη 1991 και 2001 

   

 

4.3.3.1 Εκτιµήσεις των Επιδράσεων στην Απασχόληση 

Στο τµήµα αυτό επιχειρείται η εµπειρική διερεύνηση τυχόν επιδράσεων της 

παρουσίας µεταναστών στην απασχόληση στις περιφέρειες και ειδικότερα στην 

απασχόληση στον γεωργικό τοµέα. Προς τούτου χρησιµοποιούνται τα στοιχεία από τις 

απογραφές του πληθυσµού – 1991 και 2001 – για να εκτιµηθούν οι σχετικές 

παλινδροµήσεις. ∆ιαισθητικά, και δεδοµένου του γεγονότος ότι ένας αριθµός των 

µεταναστών που έχουν εισρεύσει στην Ελλάδα φαίνεται να απασχολούνται στον 

πρωτογενή τοµέα, η εκ των προτέρων προσδοκία ήταν να εντοπισθεί εµπειρικά µία 

θετική σχέση µεταξύ της απασχόλησης στην γεωργία και των καταγραφέντων 

αλλοδαπών στις δύο απογραφές πληθυσµού. Αρχικά, η εµπειρική διερεύνηση 

εστιάσθηκε στον εντοπισµό των πιθανών επιδράσεων των µεταναστών στην προσφορά 

εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο. Προς τούτο εκτιµήθηκε γραµµική παλινδρόµηση µε 

εξαρτηµένη µεταβλητή την µεταβολή του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού (totlab) µεταξύ 

1991 και 2001 ανά περιφέρεια και ως ερµηνευτικές την µεταβολή του 

αποπληθωρισµένου περιφερειακού ΑΕΠ (gdp) και την µεταβολή στον αριθµό των 

απογραφέντων αλλοδαπών (imgr) σε εκάστη περιφέρεια.  
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Πίνακας 1 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: totlab 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: Συντελεστής t-stat 

c 9.34 1.36 

gdp 0.15 2.33 

imgr -0.01 -1.05 

 

R2: 0.36 DW: 2.51 s.e.: 6.40 F-stat: 2.77 

Όπου: 
totlabagr: η % µεταβολή του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού µεταξύ 1991-2001 ανά 
περιφέρεια   
gdp: η % µεταβολή του ΑΕΠ µεταξύ 1991-2001 ανά περιφέρεια   
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

Πίνακας 1Α 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: totlab 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: Συντελεστής t-stat 

c 7.38 1.60 

gdp 0.10 2.07 

imgr -0.01 -0.06 

 

R2: 0.41 DW: 1.23 s.e.: 4.18 F-stat: 2.45 

Όπου: 
totlabagr: η % µεταβολή του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού µεταξύ 1991-2001 ανά 
περιφέρεια   
gdp: η % µεταβολή του ΑΕΠ µεταξύ 1991-2001 ανά περιφέρεια   
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

 

Τα αποτελέσµατα της εκτίµησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και µε βάση το 

πρόσηµο των συντελεστών προκύπτει µία θετική και στατιστικά σηµαντική σχέση µε την 

µεταβολή στο περιφερειακό ΑΕΠ και µία αρνητική αλλά στατιστικά χωρίς καµία 

σηµαντικότητα σχέση µε τον αριθµό των αλλοδαπών η οποία δεν επιτρέπει την εξαγωγή 

κάποιου στοιχειωδώς τεκµηριωµένου στατιστικού συµπεράσµατος. Παρεµφερή 

αποτελέσµατα προέκυψαν όταν η ίδια παλινδρόµηση επανεκτιµήθηκε µόνο για δέκα από 

τις δεκατρείς περιφέρειες και ειδικότερα αυτές στις οποίες η συµµετοχή του αγροτικού 

τοµέα στο ΑΕΠ εκάστης είναι µικρότερη του εθνικού µέσου όρου µε βάση τα στοιχεία για 



 98

το 2001 από την έκδοση Νοµοί της Ελλάδας. Ειδικότερα, στα αποτελέσµατα του Πίνακα 

1Α δεν έχουν συµπεριληφθεί οι εξής περιφέρειες: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο 

Αιγαίο.     

 

Πίνακας 2 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: labagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: Συντελεστής t-stat 

  c -32.24 -2.24 

totlab 0.77 1.52 

imgr 0.03 1.29 

 

R2: 0.27 DW: 1.31 s.e.: 12.69 F-stat: 1.82 

Όπου: 
Labagr: η % µεταβολή των απασχολούµενων στην γεωργία µεταξύ 1991-2001 ανά 
περιφέρεια   
Totlab: η % µεταβολή του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού µεταξύ 1991-2001 ανά Περιφέρεια  
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

Πίνακας 2Α 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: labagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: Συντελεστής t-stat 

c -40.47 -3.52 

totlab 0.90 1.42 

imgr 0.04 2.33 

 

R2: 0.57 DW: 2.03 s.e.: 8.93 F-stat: 4.70 

Όπου: 
Labagr: η % µεταβολή των απασχολούµενων στην γεωργία µεταξύ 1991-2001 ανά 
περιφέρεια   
Totlab: η % µεταβολή του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού µεταξύ 1991-2001 ανά Περιφέρεια  
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

 

Εν συνεχεία, υπολογίσθηκε η µεταβολή των απασχολούµενων στην γεωργία 

µεταξύ 1991 και 2001 και εισήχθη ως η εξαρτηµένη µεταβλητή στην εµπειρική 

διερεύνηση µε ερµηνευτική την µεταβολή στον αριθµό των καταγραφέντων αλλοδαπών. 

Σε αυτή προσετέθη και η ποσοστιαία µεταβολή του συνολικού ενεργού πληθυσµού ως 

µία ακόµη ερµηνευτική µεταβλητή. Όπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα κατωτέρω η 

ερµηνευτική δύναµη της σχέσης που υπολογίσθηκε (σε όρους R2) δεν είναι 
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ικανοποιητική (Πίνακας 2). Τα πρόσηµα των δύο ανεξάρτητων µεταβλητών είναι θετικά 

κάτι που µπορεί να ερµηνευτεί ως εµπειρική ένδειξη θετικής επίδρασης των αλλοδαπών 

στην συνολική απασχόληση στην γεωργία. Η ίδια παλινδρόµηση επανεκτιµήθηκε όπως 

και προηγουµένως αφαιρώντας τις τρείς προαναφερθείσες περιφέρειες, εστιάζοντας µε 

αυτό τον τρόπο στις πιο αγροτικές σε σχέση µε τον εθνικό µέσο όρο περιφέρειες. Τα 

αποτελέσµατα δίνονται στον Πίνακα 2Α όπου παρατηρούνται σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις τόσο σε όρους R2 αλλά και DW και F-stat όσο και σε όρους στατιστικής 

σηµαντικότητας της µεταβλητής imgr. Με βάση το πρόσηµο και το t-stat του συντελεστή 

της εν λόγω µεταβλητής προκύπτει µία σηµαντική και θετική σχέση µεταξύ της µεταξύ 

της µεταβολής στον αριθµό των καταγραφέντων αλλοδαπών ανά περιφέρεια και της 

µεταβολής των απασχολούµενων στην γεωργία µεταξύ 1991 και 2001 για τις δέκα 

περιφέρειες όπου η συµµετοχή του αγροτικού τοµέα στο περιφερειακό ΑΕΠ είναι 

υψηλότερη του εθνικού µέσου όρου. Το εύρηµα αυτό αποτελεί µία πρώτη στατιστική 

ένδειξη θετικής επίδρασης των µεταναστών στην προσφορά εργασίας σε περιφερειακό 

επίπεδο στις πιο αγροτικές περιφέρειες της χώρας σε σχέση µε το σύνολο των 

περιφερειών της χώρας (αποτελέσµατα Πίνακα 2). 

Τα στατιστικά ευρήµατα και διαπιστώσεις των προηγούµενων παλινδροµήσεων 

επιβεβαιώνονται περαιτέρω από τα αποτελέσµατα δύο ακόµα γραµµικών 

παλινδροµήσεων (Πίνακες 3 & 4 και Πίνακες 3Α & 4Α µόνο για τις πιο αγροτικές 

περιφέρειες στην βάση της ιδίας µεθοδολογίας). Σε αυτές ως εξαρτηµένη µεταβλητή 

χρησιµοποιήθηκε η µεταβολή από το 1991 στο 2001 του ποσοστού των 

απασχολούµενων στην γεωργία προς το σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού 

στις δεκατρείς περιφέρειες. Και στις δύο αυτές εκτιµήσεις ο συντελεστής της µεταβλητής 

imgr έχει θετικό πρόσηµο. Η στατιστική σηµαντικότητα του όµως µάλλον ως οριακή στην 

καλύτερη περίπτωση µπορεί να χαρακτηρισθεί (στο 20%).  Με δεδοµένες πάντοτε τις 

αδυναµίες των στοιχείων και ειδικότερα την απουσία ικανοποιητικού µεγέθους 

χρονοσειρών µε τον αριθµό των µεταναστών ανά περιφέρεια που θα καθιστούσε εφικτή 

µία πιο ενδελεχή και εµπεριστατωµένη εµπειρική διερεύνηση, το υπό περιορισµούς και 

ως εκ τούτου ανασφαλές συµπέρασµα που φαίνεται να προκύπτει από αυτά τα 

εµπειρικά αποτελέσµατα είναι µία θετική επίδραση των µεταναστών στην απασχόληση 

στον πρωτογενή τοµέα. Κάτι που όπως προαναφέρθηκε ήταν αναµενόµενο µε δεδοµένη 

την παρατηρούµενη απασχόληση αλλοδαπών στην γεωργική παραγωγή.  
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Πίνακας 3 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: labagrpop 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: Συντελεστής t-stat 

c -31.13 -3.85 

imgr 0.02 1.46 

 

R2: 0.16 DW: 1.25 s.e.: 9.82 F-stat: 2.12 

Όπου: 
Labagrpop: η % µεταβολή του ποσοστού των απασχολούµενων στην γεωργία προς το 
σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού µεταξύ 1991-2001 ανά περιφέρεια    
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

Πίνακας 3Α 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: labagrpop 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: Συντελεστής t-stat 

c -36.66 -5.74 

imgr 0.03 2.69 

 

R2: 0.48 DW: 1.94 s.e.: 6.98 F-stat: 7.25 

Όπου: 
Labagrpop: η % µεταβολή του ποσοστού των απασχολούµενων στην γεωργία προς το 
σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού µεταξύ 1991-2001 ανά περιφέρεια    
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

 

Όµως, τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 4Α 

διαφοροποιούν σηµαντικά τις προηγούµενες σε πανελλαδικό επίπεδο παρατηρήσεις 

στην περίπτωση των δέκα πιο αγροτικών περιφερειών της χώρας. Ο συντελεστής της 

µεταβλητής imgr έχει θετικό πρόσηµο αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι στατιστικά 

σηµαντικός και στα δύο αποτελέσµατα γεγονός που αποτελεί ένδειξη θετικής και 

σηµαντικής επίδρασης των µεταναστών στην απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα στις 

δέκα πιο αγροτικές περιφέρειες της χώρας που έρχεται να επιβεβαιώσει το εύρηµα στον 

Πίνακα 2Α ενωρίτερα. Επίσης, πρέπει να παρατηρήσουµε ότι τόσο σε όρους R2 όσο και 

σε όρους DW και F-stat οι παλινδροµήσεις στους εν λόγω πίνακες (Πίνακες 3Α & 4Α) 

είναι αισθητά καλύτερες σε σχέση µε αυτές των Πινάκων 3 & 4 που αφορούσαν και τις 

δεκατρείς περιφέρειες της χώρας. Στη βάση αυτών των αποτελεσµάτων ένα πρώτο 

συµπέρασµα που φαίνεται να προκύπτει και να υποστηρίζεται ικανοποιητικά (µε 
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δεδοµένες πάντοτε τις αδυναµίες των στοιχείων) από τα στατιστικά ευρήµατα που 

παρουσιάζονται στους σχετικούς πίνακες (2Α, 3Α, 4Α) είναι µία θετική επίδραση των 

αλλοδαπών στην απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα καθώς τα αποτελέσµατα αυτά 

αφορούν τις δέκα σχετικά πιο αγροτικές περιφέρειες της χώρας σε σχέση µε τον εθνικό 

µέσο όρο του 2001 όπως αυτός εµφανίζεται στην έκδοση Νοµοί της Ελλάδας.      

 

Πίνακας 4 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: labagrpop 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: Συντελεστής t-stat 

c -31.65 -2.71 

totlab 0.03 0.06 

imgr 0.02 1.39 

 

R2: 0.16 DW: 1.27 s.e.: 10.30 F-stat: 0.97 

Όπου: 
Labagrpop: η % µεταβολή του ποσοστού των απασχολούµενων στην γεωργία προς το 
σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού µεταξύ 1991-2001 ανά περιφέρεια   
Totlab: η % µεταβολή του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού µεταξύ 1991-2001 ανά Περιφέρεια  
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

Πίνακας 4Α 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: labagrpop 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: Συντελεστής t-stat 

c -37.81 -3.94 

totlab 0.09 0.17 

imgr 0.03 2.42 

 

R2: 0.48 DW: 1.97 s.e.: 7.45 F-stat: 3.20 

Όπου: 
Labagrpop: η % µεταβολή του ποσοστού των απασχολούµενων στην γεωργία προς το 
σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού µεταξύ 1991-2001 ανά περιφέρεια   
Totlab: η % µεταβολή του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού µεταξύ 1991-2001 ανά Περιφέρεια  
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

 

Μία ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερα χρήσιµη προέκταση αυτής της εµπειρικής 

διερεύνησης θα ήταν η στατιστική εξέταση για να εντοπισθούν τυχόν διαφοροποιήσεις 

ανά περιφέρεια. Αυτό όµως προϋποθέτει την εµπειρική ανάλυση µε χρήση 

περιφερειακών χρονοσειρών ικανού αριθµού παρατηρήσεων οι οποίες όµως δεν είναι 
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διαθέσιµες όσον αφορά την ετήσια κατανοµή του αριθµού των µεταναστών ανά 

περιφέρεια στην υπό εξέταση χρονική περίοδο. Κάτι που οφείλεται µερικώς µόνο στις 

αδυναµίες των εµπλεκόµενων δηµοσίων υπηρεσιών αλλά έχει και εγγενείς δυσκολίες αν 

υποθέσουµε ότι ως πληθυσµιακή οµάδα οι αλλοδαποί µπορεί να παρουσιάζουν σχετικά 

µεγαλύτερη περιφερειακή - γεωγραφική κινητικότητα δεδοµένου του βαθµού εποχικής 

εξάρτησης των διαφόρων θέσεων απασχόλησης που κατά περιόδους καταλαµβάνουν. 

Σε κάθε περίπτωση, µία τέτοια διερεύνηση ίσως να αναδείκνυε ενδιαφέρουσες 

περιφερειακές διαφοροποιήσεις ανάλογα µε την συµµετοχή του πρωτογενούς τοµέα 

στην διαµόρφωση του ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας.    

 

 

4.3.3.2 Εκτιµήσεις των Επιδράσεων στην Γεωργική Παραγωγή 

Στο τµήµα αυτό επιχειρείται η οικονοµετρική διερεύνηση πιθανών επιδράσεων 

των µεταναστών στην γεωργική παραγωγή ανά περιφέρεια. Ειδικότερα, λόγω της 

έλλειψης χρονολογικών σειρών ικανού αριθµού παρατηρήσεων η επιχειρούµενη 

εκτίµηση αφορά τις µεταβολές των διαφόρων µεταβλητών µεταξύ των δύο ετών της 

απογραφής – 1991 και 2001 – στις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας. Υπενθυµίζονται τα 

αναφερθέντα σε προηγούµενο σηµείο της παρούσας ενότητας για τις αδυναµίες των 

στοιχείων. Τονίζεται ιδιαίτερα η ασυµβατότητα µεταξύ του ΑΕΠ το 1991 και του ΑΕΠ του 

2001 - αµφότερων αποπληθωρισµένων - λόγω της µεθοδολογικής µεταβολής που 

επήλθε στην εκτίµηση των εθνικολογιστικών µεγεθών. Η µη συγκρισιµότητα του 

στοιχείου του ΑΕΠ κατά περιφέρεια επιβεβαιώθηκε και σε επαφή µελών της οµάδας του 

έργου µε τους Εθνικούς Λογαριασµούς. Ελλείψει όµως καλυτέρων στοιχείων 

χρησιµοποιούνται τα διαθέσιµα. Τούτου δοθέντος, εξυπακούεται ότι τα εµπειρικά 

αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις παλινδροµήσεις που εκτιµήθηκαν πρέπει να 

ιδωθούν υπό το πρίσµα αυτού του σηµαντικότατου αλλά εξ αντικειµένου ανυπέρβλητου 

περιορισµού.          

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα εµπειρικά αποτελέσµατα από την εκτίµηση 

γραµµικής παλινδρόµησης όπου ως εξαρτηµένη µεταβλητή χρησιµοποιείται η µεταβολή 

µεταξύ 1991 και 2001 του ποσοστού της γεωργίας στο συνολικό ΑΕΠ εκάστης 

περιφέρειας (agrgdp) και ως ανεξάρτητη ερµηνευτική η µεταβολή των καταγραφέντων 

αλλοδαπών (imgr) σε κάθε περιφέρεια στα στοιχεία των δύο απογραφών. Όπως 

φαίνεται στον σχετικό πίνακα το πρόσηµο της µεταβλητής imgr είναι µεν θετικό αλλά 

χωρίς την παραµικρή στατιστική σηµαντικότητα ενώ η τείνουσα στο µηδέν ερµηνευτική 

δύναµη της σχέσης που υπολογίσθηκε (σε όρους R2 αλλά και F-stat) αποτυπώνει την 

απουσία από την εκτιµηθείσα σχέση άλλων σηµαντικότερων ερµηνευτικών µεταβλητών. 

Και εδώ η ύπαρξη και χρησιµοποίηση περιφερειακών χρονοσειρών µπορεί να ήταν 
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µεθοδολογικά µία πιο χρήσιµη προσέγγιση.  Παρεµφερή αποτελέσµατα προέκυψαν όταν 

η ίδια παλινδρόµηση επανεκτιµήθηκε µόνο για δέκα από τις δεκατρείς περιφέρειες και 

ειδικότερα αυτές στις οποίες η συµµετοχή του αγροτικού τοµέα στο ΑΕΠ εκάστης είναι 

µικρότερη του εθνικού µέσου όρου µε βάση τα στοιχεία για το 2001 από την έκδοση 

Νοµοί της Ελλάδας. Ειδικότερα, στα αποτελέσµατα του Πίνακα 5Α δεν έχουν 

συµπεριληφθεί οι εξής περιφέρειες: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο.     

 

Πίνακας 5 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: agrgdp 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -43.33 -3.09 

imgr 0.02 0.60 

 

R2: 0.03 DW: 1.52 s.e.: 17.03 F-stat: 0.36 

Όπου: 
Agrgdp: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργίας στο συνολικό ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας 
µεταξύ 1991-2001     
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

Πίνακας 5Α 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: agrgdp 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -44.20 -2.48 

imgr 0.02 0.56 

 

R2: 0.04 DW: 1.15 s.e.: 19.46 F-stat: 0.31 

Όπου: 
Agrgdp: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργίας στο συνολικό ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας 
µεταξύ 1991-2001     
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

 

Οι ίδιες εν πολλοίς παρατηρήσεις ισχύουν και για τα αποτελέσµατα που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 (αλλά και σε αυτά του Πίνακα 6Α µε τις δέκα πιο 

αγροτικές περιφέρειες µόνο) όπου ως εξαρτηµένη µεταβλητή χρησιµοποιείται η 

µεταβολή στην απόλυτη τιµή του ΑΕΠ του πρωτογενούς τοµέα. Και εδώ δεν διαφαίνεται 

η παραµικρή επίδραση του αριθµού των αλλοδαπών στην αγροτική παραγωγή όπως 

εξάλλου και στα αποτελέσµατα του Πίνακα 5 και 5Α που είναι αρκετά παρεµφερή µε 

αυτά του Πίνακα 6 και 6Α τόσο ως προς τους συντελεστές και την στατιστική 
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σηµαντικότητά τους όσο και ως προς τους διαγνωστικούς ελέγχους των 

παλινδροµήσεων.       

 

Πίνακας  6 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: gdpagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -53.66 -1.01 

imgr 0.08 0.78 

 

R2: 0.05 DW: 1.35 s.e.: 64.47 F-stat: 0.61 

Όπου: 
gdpagr: η % µεταβολή του ΑΕΠ του πρωτογενή τοµέα εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-
2001     
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

Πίνακας  6Α 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: gdpagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -62.59 -0.93 

imgr 0.10 0.76 

 

R2: 0.07 DW: 1.48 s.e.: 73.56 F-stat: 0.58 

Όπου: 
gdpagr: η % µεταβολή του ΑΕΠ του πρωτογενή τοµέα εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-
2001     
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

 

 

Εν συνεχεία, για να διερευνηθούν τυχόν σχέσεις και επιδράσεις των µεταναστών 

µε την διάθρωση της αγροτικής παραγωγής, η τελευταία διαχωρίστηκε ανά περιφέρεια 

σε υψηλής, µέσης και χαµηλής εντάσεως εργασίας. Στους Πίνακες 7, 8 και 9 (και στους 

7Α, 8Α, & 9Α µόνο για τις δέκα πιο αγροτικές περιφέρειες) παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα από γραµµικές παλινδροµήσεις στις οποίες ως εξαρτηµένη µεταβλητή 

χρησιµοποιήθηκε η σε τόνους ποσοστιαία µεταβολή στην γεωργική παραγωγή υψηλής 

εντάσεως εργασίας - high Πίνακας 7, η σε τόνους ποσοστιαία µεταβολή στην γεωργική 

παραγωγή µέσης εντάσεως εργασίας - medium Πίνακας 8 και η σε τόνους ποσοστιαία 

µεταβολή στην γεωργική παραγωγή χαµηλής εντάσεως εργασίας - low Πίνακας 9.  
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Τα στοιχεία για την υψηλής, µέσης και χαµηλής εντάσεως εργασίας αντλούνται 

από την έκδοση Οι Νοµοί της Ελλάδος και συµπεριλαµβάνουν για την υψηλή εντάσεως 

εργασίας την συνολική σε τόνους παραγωγή καπνού, µήλων και τοµάτας, για την µέση 

εντάσεως εργασίας την συνολική σε τόνους παραγωγή εσπεριδοειδών, ροδάκινων και 

πατάτας, και για την χαµηλή εντάσεως εργασίας την συνολική σε τόνους παραγωγή 

σίτου, βάµβακος και ρυζιού.  Η διάκριση µεταξύ υψηλής, µέσης και χαµηλής εντάσεως 

εργασίας γεωργική παραγωγή γίνεται στη βάση των ανθρωποωρών ανά στρέµµα που 

απαιτεί η κάθε καλλιέργεια όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη υπο-ενότητα του 

συγκεκριµένου κεφαλαίου.   

 

Πίνακας 7 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: high 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 47.43 1.76 

imgr -0.08 -1.56 

 

R2: 0.18 DW: 1.52 s.e.: 32.76 F-stat: 2.43 

Όπου: 
high: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής υψηλής εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

 Πίνακας 7Α 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: high 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 63.36 2.16 

imgr -0.10 -1.78 

 

R2: 0.28 DW: 2.18 s.e.: 32.05 F-stat: 3.16 

Όπου: 
high: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής υψηλής εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
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Πίνακας 8 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: medium 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 29.56 1.63 

imgr -0.05 -1.39 

 

R2: 0.15 DW: 1.37 s.e.: 21.99 F-stat: 1.94 

Όπου: 
medium: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής µέσης εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

Πίνακας 8Α 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: medium 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 44.13 2.25 

imgr -0.07 -1.95 

 

R2: 0.32 DW: 1.54 s.e.: 21.38 F-stat: 3.80 

Όπου: 
medium: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής µέσης εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

 

 

Ως προς τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων, τα πρόσηµα του συντελεστή της 

µεταβλητής imgr είναι αρνητικά στις περιπτώσεις των παλινδροµήσεων στους Πίνακες 7 

και 8 (και 7Α, 8Α) – µε εξαρτηµένες µεταβλητές τις high και medium αντίστοιχα και θετικό 

στην περίπτωση της χαµηλής εντάσεως εργασίας παραγωγή στον Πίνακα 9 (και 9Α) 

χωρίς όµως να είναι στατιστικά σηµαντικός ο εκτιµηθείς συντελεστής.  
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Πίνακας 9 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: low 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -3.31 -0.07 

imgr 0.08 0.78 

 

R2: 0.05 DW: 1.29 s.e.: 61.70 F-stat: 0.60 

Όπου: 
low: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής χαµηλής εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

Πίνακας 9Α 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: low 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 17.01 0.27 

imgr 0.06 0.47 

 

R2: 0.03 DW: 1.50 s.e.: 68.46 F-stat: 0.22 

Όπου: 
low: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής χαµηλής εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

 

 

Εισάγοντας την µεταβολή του ποσοστού της γεωργίας στο συνολικό ΑΕΠ 

εκάστης περιφέρειας (agrgdp) ως µία ακόµη ερµηνευτική µεταβλητή επανεκτιµήθηκαν οι 

πιο πάνω παλινδροµήσεις. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στους Πίνακες 10, 11 & 

12 (και 10Α, 11Α, 12Α για τις δέκα πιο αγροτικές περιφέρειες) για την υψηλής, µέσης και 

χαµηλής εντάσεως εργασίας γεωργική παραγωγή αντίστοιχα. Συνολικά, τα 

αποτελέσµατα δεν εµφανίζουν κάποια διαφοροποίηση σε σχέση µε τα αντίστοιχα στους 

Πίνακες 7, 8 και 9 (όπως και γαι τους 7Α, 8Α, 9Α). Όπως και στα προηγούµενα 

αποτελέσµατα στην περίπτωση της υψηλής εντάσεως εργασίας αγροτική παραγωγή – 

high Πίνακας 10 – ο συντελεστής της µεταβολής στον αριθµό των αλλοδαπών µεταξύ 

1991 και 2001 – imgr – εισέρχεται στις εκτιµήσεις µε αρνητικό πρόσηµο και το αυτό 

ισχύει στην περίπτωση της µέσης εντάσεως εργασίας - medium Πίνακας 11 – όπως και 

στις αντίστοιχες περιπτώσεις στους Πίνακες 7 & 8. Και το αποτέλεσµα για την χαµηλής 
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εντάσεως εργασίας γεωργική παραγωγή – low Πίνακας 12 – δεν παρουσιάζει 

διαφοροποίηση σε σχέση µε αυτά της προηγούµενης εκτίµησης ( Πίνακας 9).    

 

 

Πίνακας 10 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: high 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

C 74.96 2.06 

agrgdp 0.64 1.11 

imgr -0.09 -1.75 

 

R2: 0.27 DW: 1.40 s.e.: 32.43 F-stat: 1.85 

Όπου: 
high: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής υψηλής εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
agrgdp: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργίας στο συνολικό ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας 
µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

Πίνακας 10Α 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: high 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

C 91.23 2.37 

agrgdp 0.63 1.09 

imgr -0.11 -1.98 

 

R2: 0.39 DW: 2.23 s.e.: 31.65 F-stat: 2.22 

Όπου: 
high: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής υψηλής εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
agrgdp: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργίας στο συνολικό ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας 
µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
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Πίνακας 11 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: medium 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 25.27 0.98 

agrgdp -0.10 -0.24 

imgr -0.05 -1.27 

 

R2: 0.15 DW: 1.32 s.e.: 23.00 F-stat: 0.92 

Όπου: 
medium: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής µέσης εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
agrgdp: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργίας στο συνολικό ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας 
µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

Πίνακας 11Α 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: medium 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 40.10 1.44 

agrgdp -0.09 -0.22 

imgr -0.07 -1.75 

 

R2: 0.33 DW: 1.65 s.e.: 22.78 F-stat: 1.70 

Όπου: 
medium: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής µέσης εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
agrgdp: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργίας στο συνολικό ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας 
µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
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Πίνακας 12 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: low 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 43.34 0.62 

agrgdp 1.08 0.98 

imgr 0.06 0.59 

 

R2: 0.14 DW: 1.05 s.e.: 61.78 F-stat: 0.79 

Όπου: 
low: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής χαµηλής εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
agrgdp: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργίας στο συνολικό ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας 
µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

Πίνακας 12Α 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: low 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 61.49 0.72 

agrgdp 1.01 0.79 

imgr 0.04 0.30 

 

R2: 0.11 DW: 1.19 s.e.: 70.13 F-stat: 0.42 

Όπου: 
low: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής χαµηλής εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
agrgdp: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργίας στο συνολικό ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας 
µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

 

Εναλλακτικά, οι ανωτέρω παλινδροµήσεις εκτιµήθηκαν ξανά για την υψηλής, 

µέσης και χαµηλής έντασης εργασίας αγροτική παραγωγή χρησιµοποιώντας ως 

ερµηνευτική µεταβλητή αντί της µεταβολής του ποσοστού της γεωργίας στο συνολικό 

ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας (agrgdp) την µεταβολή στην απόλυτη τιµή του πρωτογενούς 

ΑΕΠ (gdpagr) µεταξύ 1991 και 2001 ανά περιφέρεια και εν συνεχεία την µεταβολή του 

συνολικού ΑΕΠ (gdp). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στους Πίνακες 13, 14, 15 και 

16, 17, 18 αντίστοιχα και δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά σε σχέση µε τα 

προηγούµενα όπως και στην περίπτωση των εκτιµήσεων µόνο για τις δέκα πιο 



 111

αγροτικές περιφέρειες της χώρας τα αποτελέσµατα των οποίων δεν παρουσιάζονται εδώ 

καθώς δεν αναδεικνύουν ουδεµία άξια λόγου σηµαντική διαφοροποίηση.  

 

Πίνακας 13 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: high 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 53.55 1.86 

gdpagr 0.11 0.73 

imgr -0.09 -1.65 

 

R2: 0.22 DW: 1.45 s.e.: 33.48 F-stat: 1.49 

Όπου: 
high: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής υψηλής εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
gdpagr: η % µεταβολή του συνολικού πρωτογενούς ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-
2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

 

 

Πίνακας 14 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: medium 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 28.62 1.44 

gdpagr -0.02 -0.16 

imgr -0.05 -1.26 

 

R2: 0.15 DW: 1.36 s.e.: 23.04 F-stat: 0.89 

Όπου: 
medium: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής µέσης εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
gdpagr: η % µεταβολή του συνολικού πρωτογενούς ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-
2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
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Πίνακας 15 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: low 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 18.98 0.38 

gdpagr 0.42 1.52 

imgr 0.04 0.45 

 

R2: 0.23 DW: 0.99 s.e.: 58.30 F-stat: 1.50 

Όπου: 
low: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής χαµηλής εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
gdpagr: η % µεταβολή του συνολικού πρωτογενούς ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-
2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

 

 

 

Πίνακας 16 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: high 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 58.21 1.59 

gdp -0.16 -0.46 

imgr -0.07 -1.29 

 

R2: 0.20 DW: 1.54 s.e.: 34.00 F-stat: 1.23 

Όπου: 
high: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής υψηλής εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
gdp: η % µεταβολή του συνολικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
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Πίνακας 17 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: medium 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 28.51 1.15 

gdp 0.02 0.07 

imgr -0.05 -1.29 

 

R2: 0.15 DW: 1.33 s.e.: 23.07 F-stat: 0.88 

Όπου: 
medium: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής µέσης εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
gdp: η % µεταβολή του συνολικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

 

 

Πίνακας 18 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: low 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -46.25 -0.70 

gdpagr 0.63 1.00 

imgr 0.05 0.44 

 

R2: 0.13 DW: 1.41 s.e.: 61.67 F-stat: 0.81 

Όπου: 
low: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής χαµηλής εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
gdp: η % µεταβολή του συνολικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

 

  

Με δεδοµένες τις τιµές των διαγνωστικών ελέγχων στις ανωτέρω παλινδροµήσεις 

όπως παραδείγµατος χάρη το R2 και το F-stat, επιχειρήθηκε µία περαιτέρω διερεύνηση 

εισάγοντας ως επιπλέον ερµηνευτικές µεταβλητές την µεταβολή του συνολικού 

οικονοµικά ενεργού πληθυσµού (totlab), την µεταβολή του ποσοστού των 

απασχολούµενων στην γεωργία ως προς το σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού 

(labagrpop) και την µεταβολή στο σύνολο των απασχολούµενων στην γεωργία (labagr). 
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Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων παρουσιάζονται στους Πίνακες 19, 20, 21, στους 

Πίνακες 22, 23, 24 και στους Πίνακες 25, 26, 27 αντίστοιχα.  Εν γένει και αυτά τα 

αποτελέσµατα  δεν οδηγούν στην εξαγωγή κάποιων συµπερασµάτων έστω και οριακά 

τεκµηριωµένων στατιστικά.  

 

Πίνακας 19 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: high 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 93.86 2.24 

gdpagr 0.20 1.21 

imgr -0.11 -1.92 

totlab -1.81 -1.29 

 

R2: 0.34 DW: 1.60 s.e.: 32.43 F-stat: 1.57 

Όπου: 
high: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής υψηλής εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
gdp: η % µεταβολή του συνολικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
Totlab: η % µεταβολή του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-
2001 
 

 

Πίνακας 20 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: medium 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 44.27 1.45 

gdpagr 0.02 0.13 

imgr -0.05 -1.33 

totlab -0.70 -0.68 

 

R2: 0.19 DW: 1.69 s.e.: 23.68 F-stat: 0.72 

Όπου: 
medium: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής µέσης εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
gdp: η % µεταβολή του συνολικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
Totlab: η % µεταβολή του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-
2001 
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Πίνακας 21 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: low 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 17.37 0.22 

gdpagr 0.41 1.31 

imgr 0.05 0.43 

totlab 0.07 0.03 

 

R2: 0.23 DW: 1.01 s.e.: 61.45 F-stat: 0.90 

Όπου: 
low: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής χαµηλής εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
gdp: η % µεταβολή του συνολικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
Totlab: η % µεταβολή του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-
2001 
 

 

 

Πίνακας 22 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: high 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 50.99 1.15 

gdpagr 0.12 0.68 

imgr -0.09 -1.44 

labagrpop -0.09 -0.08 

 

R2: 0.22 DW: 1.45 s.e.: 35.27 F-stat: 0.86 

Όπου: 
high: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής υψηλής εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
gdp: η % µεταβολή του συνολικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
labagrpop: η % µεταβολή του ποσοστού των απασχολούµενων στην γεωργία προς το 
σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού 
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Πίνακας 23 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: medium 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 3.80 0.13 

gdpagr 0.02 0.20 

imgr -0.03 -0.78 

labagrpop -0.87 -1.19 

 

R2: 0.27 DW: 1.52 s.e.: 22.57 F-stat: 1.09 

Όπου: 
medium: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής µέσης εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
gdp: η % µεταβολή του συνολικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
labagrpop: η % µεταβολή του ποσοστού των απασχολούµενων στην γεωργία προς το 
σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού 
 

 

 

Πίνακας 24 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: low 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 0.79 0.01 

gdpagr 0.44 1.48 

imgr 0.06 0.52 

labagrpop -0.63 -0.32 

 

R2: 0.24 DW: 1.07 s.e.: 61.10 F-stat: 0.94 

Όπου: 
low: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής χαµηλής εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
gdp: η % µεταβολή του συνολικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
labagrpop: η % µεταβολή του ποσοστού των απασχολούµενων στην γεωργία προς το 
σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού 
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Πίνακας 25 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: high 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 47.43 1.50 

gdpagr 0.16 0.89 

imgr -0.09 -1.41 

labagr -0.51 -0.58 

 

R2: 0.25 DW: 1.41 s.e.: 34.64 F-stat: 1.00 

Όπου: 
high: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής υψηλής εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
gdp: η % µεταβολή του συνολικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
labagr: η % µεταβολή του συνόλου των απασχολούµενων στην γεωργία 
 

 

 

Πίνακας 26 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: medium 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 18.72 0.94 

gdpagr 0.06 0.51 

imgr -0.04 -0.94 

labagr -0.82 -1.50 

 

R2: 0.32 DW: 1.71 s.e.: 21.73 F-stat: 1.42 

Όπου: 
medium: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής µέσης εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
gdp: η % µεταβολή του συνολικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
labagr: η % µεταβολή του συνόλου των απασχολούµενων στην γεωργία 
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Πίνακας 27 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: low 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 14.22 0.25 

gdpagr 0.45 1.41 

imgr 0.05 0.48 

labagr -0.39 -0.26 

 

R2: 0.24 DW: 1.00 s.e.: 61.22 F-stat: 0.93 

Όπου: 
low: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής χαµηλής εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
gdp: η % µεταβολή του συνολικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
labagr: η % µεταβολή του συνόλου των απασχολούµενων στην γεωργία 
 

 

  

Παραµένοντας στην εξέταση των επιδράσεων των αλλοδαπών στην διάθρωση 

της γεωργικής παραγωγής µε βάση την απαιτούµενη ένταση εργασίας εκτιµήθηκαν 

εξισώσεις στις οποίες ως εξαρτηµένη µεταβλητή χρησιµοποιήθηκε όχι η µεταβολή στο 

απόλυτο ύψος της παραγωγής υψηλής, µέσης και χαµηλής έντασης εργασίας αλλά η 

µεταβολή στο ποσοστό της υψηλής (highagr) µέσης (mediumagr) και χαµηλής (lowagr) 

έντασης εργασίας παραγωγής στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής όπως αυτά τα 

στοιχεία µπορούν να αντληθούν και να επεξεργασθούν από την έκδοση Οι Νοµοί της 

Ελλάδος για τα αντίστοιχα έτη των απογραφών 1991-2001. Ως ερµηνευτικές µεταβλητές 

χρησιµοποιήθηκαν αρχικά η µεταβολή στον αριθµό των καταγραφέντων στις απογραφές 

αλλοδαπών (imgr) µε τα αποτελέσµατα να παρουσιάζονται στους Πίνακες 27, 28, 29. Εν 

συνεχεία προσετέθη η µεταβολή του ποσοστού του πρωτογενούς τοµέα στο συνολικό 

ΑΕΠ (agrgdp) εκάστης περιφέρειας µε τα αποτελέσµατα να παρουσιάζονται στους 

Πίνακες 30, 31, 32. Στις επόµενες τρείς παλινδροµήσεις τα αποτελέσµατα των οποίων 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 33, 34, 35 αντί της προηγούµενης ερµηνευτικής 

µεταβλητής χρησιµοποιήθηκε η µεταβολή στο συνολικό ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας (gdp) 

και εν συνεχεία στις παλινδροµήσεις των οποίων τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

στους Πίνακες 36, 37, 38 χρησιµοποιήθηκε η µεταβολή του απόλυτου µεγέθους του 

αγροτικού ΑΕΠ (gdpagr) εκάστης περιφέρειας αντί της µεταβολής στο συνολικό ΑΕΠ 

(gdp). Και εδώ, όλες οι παλινδροµήσεις όπως και πριν επανεκτιµήθηκαν µόνο για τις 

δέκα πιο αγροτικές περιφέρειες της χώρας. Για µία ακόµα φορά, τα αποτελέσµατα  



 119

αυτών δεν παρουσιάζονται εδώ καθώς δεν αναδεικνύουν ουδεµία άξια λόγου σηµαντική 

διαφοροποίηση.  

  

 

Πίνακας 27 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: highagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 24.64 0.68 

imgr -0.05 -0.66 

 

R2: 0.04 DW: 1.81 s.e.: 44.21 F-stat: 0.44 

Όπου: 
highagr: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργικής παραγωγής υψηλής εντάσεως εργασίας 
στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής (σε τόνους) εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

 

Πίνακας 28 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: mediumagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -1.05 -0.06 

imgr -0.03 -0.01 

 

R2: 0.01 DW: 1.40 s.e.: 22.16 F-stat: 0.01 

Όπου: 
mediumagr: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργικής παραγωγής µέσης εντάσεως 
εργασίας στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής (σε τόνους) εκάστης περιφέρειας µεταξύ 
1991-2001     
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
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Πίνακας 29 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: lowagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -23.56 -0.81 

imgr 0.09 1.59 

 

R2: 0.19 DW: 1.26 s.e.: 35.33 F-stat: 2.54 

Όπου: 
mediumagr: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργικής παραγωγής χαµηλής εντάσεως 
εργασίας στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής (σε τόνους) εκάστης περιφέρειας µεταξύ 
1991-2001     
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

 

Πίνακας 30 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: highagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 56.82 1.14 

agrgdp 0.74 0.94 

imgr -0.06 -0.81 

 

R2: 0.12 DW: 1.72 s.e.: 44.44 F-stat: 0.66 

Όπου: 
highagr: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργικής παραγωγής υψηλής εντάσεως εργασίας 
στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής (σε τόνους) εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
agrgdp: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργίας στο συνολικό ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας 
µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
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Πίνακας 31 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: mediumagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -5.08 -0.19 

agrgdp -0.09 -0.23 

imgr 0.01 0.03 

 

R2: 0.05 DW: 1.35 s.e.: 23.19 F-stat: 0.03 

Όπου: 
mediumagr: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργικής παραγωγής µέσης εντάσεως 
εργασίας στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής (σε τόνους) εκάστης περιφέρειας µεταξύ 
1991-2001     
agrgdp: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργίας στο συνολικό ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας 
µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

 

Πίνακας 32 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: lowagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -10.56 -0.26 

agrgdp 0.30 0.46 

imgr 0.09 1.43 

 

R2: 0.20 DW: 1.11 s.e.: 36.66 F-stat: 1.29 

Όπου: 
lowagr: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργικής παραγωγής χαµηλής εντάσεως εργασίας 
στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής (σε τόνους) εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
agrgdp: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργίας στο συνολικό ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας 
µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
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Πίνακας 33 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: highagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 51.14 1.06 

gdp -0.39 -0.85 

imgr -0.03 -0.37 

 

R2: 0.10 DW: 1.84 s.e.: 44.77 F-stat: 0.58 

Όπου: 
highagr: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργικής παραγωγής υψηλής εντάσεως εργασίας 
στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής (σε τόνους) εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
gdp: η % µεταβολή του συνολικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

 

 

 

Πίνακας 34 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: mediumagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 10.48 0.43 

gdp -0.17 -0.73 

imgr 0.01 0.21 

 

R2: 0.05 DW: 1.69 s.e.: 22.64 F-stat: 0.27 

Όπου: 
mediumagr: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργικής παραγωγής µέσης εντάσεως 
εργασίας στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής (σε τόνους) εκάστης περιφέρειας µεταξύ 
1991-2001     
gdp: η % µεταβολή του συνολικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
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Πίνακας 35 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: lowagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -30.57 -0.77 

gdp 0.10 0.27 

imgr 0.09 1.37 

 

R2: 0.19 DW: 1.31 s.e.: 36.91 F-stat: 1.20 

Όπου: 
lowagr: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργικής παραγωγής χαµηλής εντάσεως εργασίας 
στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής (σε τόνους) εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
gdp: η % µεταβολή του συνολικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

 

 

 

 

Πίνακας 36 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: highagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 28.75 0.73 

gdpagr 0.08 0.36 

imgr -0.05 -0.70 

 

R2: 0.05 DW: 1.78 s.e.: 46.08 F-stat: 0.26 

Όπου: 
highagr: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργικής παραγωγής υψηλής εντάσεως εργασίας 
στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής (σε τόνους) εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
gdpagr: η % µεταβολή του συνολικού αγροτικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
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Πίνακας 37 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: mediumagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -4.64 -0.24 

gdpagr -0.07 -0.63 

imgr 0.01 0.13 

 

R2: 0.04 DW: 1.36 s.e.: 22.80 F-stat: 0.20 

Όπου: 
mediumagr: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργικής παραγωγής µέσης εντάσεως 
εργασίας στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής (σε τόνους) εκάστης περιφέρειας µεταξύ 
1991-2001     
gdpagr: η % µεταβολή του συνολικού αγροτικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
 

 

 

 

Πίνακας 38 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: lowagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -16.99 -0.55 

gdpagr 0.12 0.73 

imgr 0.08 1.35 

 

R2: 0.23 DW: 1.10 s.e.: 36.11 F-stat: 1.48 

Όπου: 
lowagr: η % µεταβολή του ποσοστού της γεωργικής παραγωγής χαµηλής εντάσεως εργασίας 
στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής (σε τόνους) εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
gdpagr: η % µεταβολή του συνολικού αγροτικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
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Σε όλες τις ανωτέρω παλινδροµήσεις η παρουσία µεταναστών δεν φαίνεται να 

έχει κάποια επίδραση στην παραγωγή υψηλής και µέσης έντασης εργασίας. Τουναντίον, 

είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κάποιος το γεγονός ότι το πρόσηµο του συντελεστή 

αυτής της µεταβλητής είναι θετικό στις εξισώσεις µε εξαρτηµένη µεταβλητή την χαµηλής 

έντασης εργασίας παραγωγή και συχνά παρουσιάζει µία έστω και πάρα πολύ χαµηλή - 

άκρως οριακή (στο 20%) στατιστική σηµαντικότητα. Η σταθερότητα στο εν λόγω εύρηµα 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι αυτό δεν µπορεί να είναι απόλυτα τυχαίο. Πιθανότατα 

αντανακλά εµµέσως ίσως κάποια διαρθρωτική µεταβολή στο παραγόµενο αγροτικό 

προϊόν σε όφελος προϊόντων χαµηλής έντασης εργασίας, ζήτηµα το οποίο όµως δεν 

εµπίπτει στο αντικείµενο της παρούσας µελέτης και συνεπώς δεν µπορεί να τύχει 

ενδελεχούς και διεξοδικής ανάλυσης. Εντούτοις, εκτιµώντας µία γραµµική παλινδρόµηση 

µε εξαρτηµένη την µεταβολή του αγροτικού ΑΕΠ (gdpagr) µεταξύ 1991-2001 και 

ανεξάρτητες – ερµηνευτικές µεταβλητές την µεταβολή στην παραγωγή υψηλής (high), 

µέσης (medium) και χαµηλής (low) έντασης εργασίας παραγωγή τα αποτελέσµατα 

φαίνεται να προσθέτουν ακόµα ένα ενισχυτικό εύρηµα - στοιχείο προς αυτή την 

κατεύθυνση καθώς η µεταβλητή (low) προκύπτει θετική και στατιστικά σηµαντική 

(Πίνακας 39). Η αυτή παλινδρόµηση εκτιµήθηκε µόνο για τις δέκα πιο αγροτικές σε 

σχέση µε τον εθνικό µέσο όρο περιφέρειες. Τα αποτελέσµατα – Πίνακας 39Α – είναι 

απολύτως παρεµφερή µε αυτά και για τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας στον Πίνακα 

39 και οδηγούν σε παρεµφερή συµπεράσµατα τα οποία όµως χρήζουν περαιτέρω 

διερεύνησης και ανάλυσης για να καταστούν πιο αξιόπιστα. 
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Πίνακας 39 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: gdpagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -32.48 -1.57 

high 0.57 0.95 

medium -0.73 -0.81 

low 0.52 1.75 

 

R2: 0.30 DW: 1.08 s.e.: 61.42 F-stat: 1.26 

Όπου: 
 low: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής χαµηλής εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
medium: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής µέσης εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
high: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής υψηλής εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
gdpagr: η % µεταβολή του συνολικού αγροτικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001  
 

Πίνακας 39Α 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: gdpagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -49.41 -1.65 

high 1.13 1.36 

medium -1.22 -1.05 

low 0.64 1.79 

 

R2: 0.42 DW: 1.60 s.e.: 66.99 F-stat: 1.45 

Όπου: 
 low: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής χαµηλής εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
medium: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής µέσης εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
high: η % µεταβολή της γεωργικής παραγωγής υψηλής εντάσεως εργασίας (σε τόνους) 
εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001     
gdpagr: η % µεταβολή του συνολικού αγροτικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001  
 

 

Επανερχόµενοι όµως στο βασικό αντικείµενο εµπειρικής διερεύνησης που 

πραγµατεύεται η παρούσα ενότητα και ειδικότερα εστιάζοντας στην εξέταση τυχόν 

επιδράσεων στην συνολική αγροτική παραγωγή (gdpagr) εκτιµήθηκαν γραµµικές 

παλινδροµήσεις όπου ως ερµηνευτικές µεταβλητές πλην αυτής των αλλοδαπών (imgr) 
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χρησιµοποιήθηκαν η µεταβολή στο συνολικό ΑΕΠ (gdp) εκάστης περιφέρειας – Πίνακας 

40, η µεταβολή στο σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού (totlab) – Πίνακας 41, 

και τέλος αντί της (totlab) η µεταβολή στον αριθµό των απασχολούµενων στον αγροτικό 

τοµέα (labagr) – Πίνακας 42.  Οι ίδιες παλινδροµήσεις εκτιµήθηκαν ξανά µόνο για τις 

δέκα πιο αγροτικές σε σχέση µε τον εθνικό µέσο όρο περιφέρειες. Τα αποτελέσµατα 

όµως ήταν απολύτως παρεµφερή και σε αυτή την περίπτωση (Πίνακες 40Α, 41Α, 42Α).  

 

Πίνακας  40 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: gdpagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -133.55 -2.18 

gdp 1.18 2.02 

imgr 0.02 0.23 

 

R2: 0.33 DW: 1.81 s.e.: 56.95 F-stat: 2.44 

Όπου: 
gdpagr: η % µεταβολή του ΑΕΠ του πρωτογενή τοµέα εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-
2001     
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
gdp: η % µεταβολή του συνολικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
 

Πίνακας  40Α 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: gdpagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -132.32 -1.81 

gdp 1.24 1.71 

imgr 0.02 0.15 

 

R2: 0.34 DW: 1.07 s.e.: 66.07 F-stat: 1.82 

Όπου: 
gdpagr: η % µεταβολή του ΑΕΠ του πρωτογενή τοµέα εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-
2001     
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
gdp: η % µεταβολή του συνολικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
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Πίνακας  41 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: gdpagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -143.84 -2.06 

gdp 1.01 1.34 

imgr 0.04 0.33 

totlab 1.10 0.37 

 

R2: 0.34 DW: 1.96 s.e.: 59.57 F-stat: 1.53 

Όπου: 
gdpagr: η % µεταβολή του ΑΕΠ του πρωτογενή τοµέα εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-
2001     
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
gdp: η % µεταβολή του συνολικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
Totlab: η % µεταβολή του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-
2001 
 

Πίνακας  41Α 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: gdpagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -152.74 -1.68 

gdp 0.97 0.99 

imgr 0.02 0.15 

totlab 2.77 0.44 

 

R2: 0.36 DW: 1.24 s.e.: 70.26 F-stat: 1.13 

Όπου: 
gdpagr: η % µεταβολή του ΑΕΠ του πρωτογενή τοµέα εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-
2001     
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
gdp: η % µεταβολή του συνολικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
Totlab: η % µεταβολή του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-
2001 
 

 

 

 

 

 



 129

 

 

Πίνακας  42 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: gdpagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -100.99 -1.17 

gdp 0.93 1.23 

imgr 0.01 0.13 

labagr 0.91 0.55 

 

R2: 0.35 DW: 1.48 s.e.: 59.04 F-stat: 1.61 

Όπου: 
gdpagr: η % µεταβολή του ΑΕΠ του πρωτογενή τοµέα εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-
2001     
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
gdp: η % µεταβολή του συνολικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
labagr: η % µεταβολή του συνόλου των απασχολούµενων στην γεωργία 
 

Πίνακας  42Α 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: gdpagr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 270.49 1.34 

gdp -1.17 -0.90 

imgr -0.22 -1.43 

labagr 9.22 2.09 

 

R2: 0.62 DW: 1.35 s.e.: 54.30 F-stat: 3.25 

Όπου: 
gdpagr: η % µεταβολή του ΑΕΠ του πρωτογενή τοµέα εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-
2001     
Imgr: η % µεταβολή του καταγραφέντος αριθµού αλλοδαπών στις δύο απογραφές (1991 & 
2001) ανά περιφέρεια  
gdp: η % µεταβολή του συνολικού ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας µεταξύ 1991-2001 
labagr: η % µεταβολή του συνόλου των απασχολούµενων στην γεωργία 
 

 

 

Τα αποτελέσµατα στους Πίνακες 40, 41 και 42 (αλλά και στους 40Α, 41Α, 42Α) 

δεν διαφοροποιούν την µέχρι τούδε εικόνα που έχει προκύψει από την εµπειρική 

διερεύνηση. Ο συντελεστής της µεταβλητής imgr είναι µεν θετικός αλλά δεν έχει την 

παραµικρή στατιστική σηµαντικότητα επί της οποίας θα µπορούσε να εδράσει κάποιος 
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στοιχειωδώς ασφαλή και τεκµηριωµένα συµπεράσµατα. Η αδυναµία εντοπισµού 

κάποιας έστω και οριακά σηµαντικής επίδρασης µπορεί αφενός µεν να οφείλεται στα 

προβλήµατα και τις αδυναµίες των χρησιµοποιούµενων στοιχείων, αφετέρου δε στην 

ύπαρξη σηµαντικού εξωγενούς θορύβου που επικαλύπτει την όποια σχέση και επίδραση 

των αλλοδαπών – µεταναστών στον αγροτικό τοµέα σε περιφερειακό επίπεδο 

ανάλυσης.  

Η αδυναµία εντοπισµού κάποιας στατιστικά σηµαντικής σχέσης µεταξύ 

αλλοδαπών και αγροτικής παραγωγής ώθησε στην εµπειρική διερεύνηση ενός άλλου 

ζητήµατος τα αποτελέσµατα της οποίας θα µπορούσαν να φωτίσουν µερικώς 

τουλάχιστον τους λόγους αυτής της αδυναµίας. Κρίθηκε σκόπιµη και ίσως χρήσιµη για 

την εξαγωγή συµπερασµάτων η διερεύνηση των παραγόντων που πιθανόν να 

επηρεάζουν την γεωγραφική ανά περιφέρεια κατανοµή των µεταναστών στην Ελλάδα. 

∆εδοµένης της απουσίας χρονολογικών σειρών ικανού αριθµού παρατηρήσεων 

χρησιµοποιήθηκε η έρευνα εργατικού δυναµικού στις δεκατρείς περιφέρειες της ΕΣΥΕ 

για το 2001 όπου δίνονται στοιχεία για τους µετανάστες και την απασχόληση. Σε πρώτο 

επίπεδο ανάλυσης εξετάσθηκε κατά πόσο το ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας αποτελεί 

ερµηνευτικό παράγοντα της ύπαρξης µεταναστών. Με βάση τα στοιχεία για τις δεκατρείς 

περιφέρειες εκτιµήθηκαν παλινδροµήσεις µε εξαρτηµένη µεταβλητή τον αριθµό των 

µεταναστών (imgr) ανά περιφέρεια το 2001 και ερµηνευτική το ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας 

σε απόλυτο µέγεθος (gdp) αλλά και σε µία ακόµα εκτίµηση  εκφρασµένο ως ποσοστό 

του συνολικού εθνικού ΑΕΠ (gdpgr). Σε µία παραλλαγή που θα χρησιµοποιηθεί σταθερά 

σε όλες τις γραµµικές παλινδροµήσεις που ακολουθούν, αντί του συνόλου των 

αλλοδαπών σε κάθε περιφέρεια χρησιµοποιήθηκε ως εξαρτηµένη µεταβλητή ο 

συνολικός αριθµός των απασχολούµενων µεταναστών (emplim) όπως αυτός δίνεται 

στην έρευνα εργατικού δυναµικού για το 2001 της ΕΣΥΕ. Τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 43 και 43Α µε εξαρτηµένη την imgr και στους Πίνακες 44 

και 44Α µε  εξαρτηµένη την emplim και ερµηνευτικές τις gdp και gdpgr αντίστοιχα. Τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι η οικονοµική δραστηριότητα και συγκεκριµένα το ύψος αυτής 

– είτε σε απόλυτο (gdp) είτε σε σχετικό µέγεθος ως ποσοστό του εθνικού ΑΕΠ (gdpgr) – 

αποτελεί στατιστικά σηµαντική ερµηνευτική µεταβλητή τόσο του συνολικού αριθµού των 

µεταναστών (imgr) που καταγράφονται σε κάθε περιφέρεια όσο και του αριθµού των 

απασχολούµενων εξ αυτών (emplim). Αυτό το εύρηµα φυσικά δεν εκπλήσσει καθώς 

είναι δεδοµένο ότι οι µετανάστες θα τείνουν εν γένει να συγκεντρώνονται σε γεωγραφικές 

περιοχές όπου παρέχονται περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Άρα, όσο υψηλότερο 

το ΑΕΠ κάθε περιφέρειας τόσο περισσότερους µετανάστες ceteris paribus θα 

προσελκύει η περιφέρεια αυτή.  Εν πολλοίς λοιπόν, το εύρηµα αυτό ήταν αναµενόµενο.  

Το επόµενο βήµα ήταν να εξετασθεί κατά πόσο αποτελεί ερµηνευτική µεταβλητή για την 
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προσέλκυση µεταναστών το ύψος του αγροτικού τοµέα ως ποσοστό στο συνολικό 

παραγόµενο προϊόν (agrgdp) ανά περιφέρεια. Ως εκ τούτου, εισήχθη αυτό ως 

ερµηνευτική µεταβλητή και εκτιµήθηκαν ξανά οι παλινδροµήσεις µε εξαρτηµένες 

µεταβλητές τις (imgr) και (emplim). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στους Πίνακες 45 

και 46 αντίστοιχα. 

 

  

Πίνακας 43 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: imgr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -4.67 -2.50 

gdp 1.03 8.11 

 

R2: 0.86 DW: 1.20 s.e.: 0.39 F-stat: 65.76 

Όπου: 
Imgr: ο συνολικός αριθµός των αλλοδαπών που καταγράφηκαν στην έρευνα εργατικού 
δυναµικού της ΕΣΥΕ το 2001 
gdp:  το ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας 
 

Πίνακας 43Α 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: imgr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 8.79 38.15 

gdpgr 1.03 8.12 

 

R2: 0.86 DW: 1.22 s.e.: 0.39 F-stat: 65.88 

Όπου: 
Imgr: ο συνολικός αριθµός των αλλοδαπών που καταγράφηκαν στην έρευνα εργατικού 
δυναµικού της ΕΣΥΕ το 2001 
gdpr:  το ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας ως ποσοστό του εθνικού ΑΕΠ 
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Πίνακας 44 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: emplim 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -6.45 -3.10 

gdp 1.10 7.76 

 

R2: 0.85 DW: 1.01 s.e.: 0.43 F-stat: 60.23 

Όπου: 
emplim: ο αριθµός των απασχολούµενων αλλοδαπών που καταγράφηκαν στην έρευνα 
εργατικού δυναµικού της ΕΣΥΕ το 2001 
gdp:  το ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας 
 

Πίνακας 44Α 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: emplim 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 7.90 30.80 

gdpgr 1.10 7.77 

 

R2: 0.84 DW: 1.02 s.e.: 0.43 F-stat: 60.43 

Όπου: 
emplim: ο αριθµός των απασχολούµενων αλλοδαπών που καταγράφηκαν στην έρευνα 
εργατικού δυναµικού της ΕΣΥΕ το 2001 
gdpr:  το ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας ως ποσοστό του εθνικού ΑΕΠ 
 

 

 Όπως φαίνεται από τους σχετικούς πίνακες (45 & 46) το ύψος του αγροτικού 

τοµέα ως ποσοστό στο συνολικό παραγόµενο προϊόν (agrgdp) ανά περιφέρεια αποτελεί 

στατιστικά σηµαντική ερµηνευτική µεταβλητή. Όµως, το πρόσηµο του συντελεστή είναι 

αρνητικό και στις δύο περιπτώσεις και αυτό αποτελεί ενδιαφέρον εύρηµα καθώς φαίνεται 

να παραπέµπει στο συµπέρασµα ότι µεγαλύτερο ποσοστό του αγροτικού τοµέα στην 

οικονοµία εκάστης περιφέρειας µειώνει την ελκτική δύναµη της περιφέρειας 

προσελκύοντας µικρότερο αριθµό µεταναστών. Αυτό µπορεί να ερµηνευτεί ότι τα αστικά 

κέντρα και λιγότερο οι αγροτικές περιοχές προσελκύουν µετανάστες καθώς τα πρώτα 

αφενός προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης αφετέρου δε εξασφαλίζουν 

και µεγαλύτερο βαθµό «ανωνυµίας» στους µετανάστες που ευκολότερα διαχέονται και 

απορροφώνται στο αστικό σώµα του πληθυσµού από ότι στην επαρχία και στις 

αγροτικές περιοχές όπου οι ευκαιρίες απασχόλησης είναι πολύ συγκεκριµένες ενώ 
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ταυτόχρονα είναι δυσχερέστερη η επίτευξη «ανωνυµίας» στο σχετικά µικρότερο 

αριθµητικά σώµα του γηγενούς πληθυσµού.    

 

 

Πίνακας 45 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: imgr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 12.28 23.94 

agrgdp -0.85 -3.84 

 

R2: 0.57 DW: 2.46 s.e.: 0.67 F-stat: 14.77 

Όπου: 
Imgr: ο συνολικός αριθµός των αλλοδαπών που καταγράφηκαν στην έρευνα εργατικού 
δυναµικού της ΕΣΥΕ το 2001 
agrgdp:  το αγροτικό ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας ως ποσοστό του συνολικού περιφερειακού 
ΑΕΠ 
 

 

Πίνακας 46 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: emplim 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 11.57 20.02 

agrgdp -0.88 -3.52 

 

R2: 0.53 DW: 2.36 s.e.: 0.75 F-stat: 12.42 

Όπου: 
emplim: ο αριθµός των απασχολούµενων αλλοδαπών που καταγράφηκαν στην έρευνα 
εργατικού δυναµικού της ΕΣΥΕ το 2001 
agrgdp:  το αγροτικό ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας ως ποσοστό του συνολικού περιφερειακού 
ΑΕΠ 
 

 

 Τα προηγούµενα ευρήµατα και τα εξ αυτών συναγόµενα συµπεράσµατα 

οδήγησαν στην περαιτέρω διερεύνηση του ζητήµατος µε την χρησιµοποίηση 

ψευδοµεταβλητών τόσο για τις περιφέρειες µε τα δύο µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας 

(urban) όσο και για την διαφοροποίηση των περιφερειών σε περισσότερο και λιγότερο 

αγροτικές µε βάση τον εθνικό µέσο όρο (agr). Οι δύο αυτές ψευδοµεταβλητές 

εισήχθησαν ως ερµηνευτικές στις παλινδροµήσεις που εκτιµήθηκαν τα αποτελέσµατα 

των οποίων παρουσιάζονται στους Πίνακες 47 και 48 στην περίπτωση της urban  και 49 

και 50 στην περίπτωση της agr. Ως εξαρτηµένες χρησιµοποιήθηκαν ξανά οι (imgr) και 

(emplim).   
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Πίνακας 47 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: imgr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 10.12 54.01 

urban 2.07 4.34 

 

R2: 0.63 DW: 1.48 s.e.: 0.62 F-stat: 18.81 

Όπου: 
Imgr: ο συνολικός αριθµός των αλλοδαπών που καταγράφηκαν στην έρευνα εργατικού 
δυναµικού της ΕΣΥΕ το 2001 
urban: ψευδοµεταβλητή 0-1 για αστικά κέντρα. 1 για τις δύο περιφέρειες στις οποίες 
βρίσκονται τα δύο µεγάλα αστικά κέντρα – Αθήνα & Θεσσαλονίκη – της χώρας 
 

 

 

Πίνακας 48 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: emplim 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 9.34 43.79 

urban 2.14 3.94 

 

R2: 0.59 DW: 1.33 s.e.: 0.71 F-stat: 15.55 

Όπου: 
emplim: ο αριθµός των απασχολούµενων αλλοδαπών που καταγράφηκαν στην έρευνα 
εργατικού δυναµικού της ΕΣΥΕ το 2001 
urban: ψευδοµεταβλητή 0-1 για αστικά κέντρα. 1 για τις δύο περιφέρειες στις οποίες 
βρίσκονται τα δύο µεγάλα αστικά κέντρα – Αθήνα & Θεσσαλονίκη – της χώρας 
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Πίνακας 49 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: imgr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 11.57 25.96 

agr -1.47 -2.89 

 

R2: 0.43 DW: 1.82 s.e.: 0.77 F-stat: 8.33 

Όπου: 
Imgr: ο συνολικός αριθµός των αλλοδαπών που καταγράφηκαν στην έρευνα εργατικού 
δυναµικού της ΕΣΥΕ το 2001 
agr: ψευδοµεταβλητή 0-1 για αγροτικές και µη αγροτικές περιφέρειες. 0 για τις περιφέρειες µε 
αγροτικό τοµέα κάτω του εθνικού µέσου όρου.  
 

 

Πίνακας 50 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: emplim 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 10.81 21.75 

agr -1.49 -2.63 

 

R2: 0.39 DW: 1.74 s.e.: 0.86 F-stat: 6.91 

Όπου: 
emplim: ο αριθµός των απασχολούµενων αλλοδαπών που καταγράφηκαν στην έρευνα 
εργατικού δυναµικού της ΕΣΥΕ το 2001 
agr: ψευδοµεταβλητή 0-1 για αγροτικές και µη αγροτικές περιφέρειες. 0 για τις περιφέρειες µε 
αγροτικό τοµέα κάτω του εθνικού µέσου όρου. 
 

 

 Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στους Πίνακες 47, 48, 49 και 50 

επιβεβαιώνουν τα προηγούµενα συµπεράσµατα ως προς την προσέλκυση µεταναστών 

στις αστικές κυρίως περιοχές. Ο συντελεστής της urban είναι και στις δύο περιπτώσεις 

θετικός και στατιστικά σηµαντικός ενώ ο αντίστοιχος συντελεστής της ψευδοµεταβλητής 

agr είναι αφενός µεν στατιστικά σηµαντικός αφετέρου δε έχει αρνητικό πρόσηµο που 

έρχεται να συµπληρώσει και να επιβεβαιώσει τα αποτελέσµατα στους Πίνακες 45 και 46. 

Χρησιµοποιώντας µία ακόµα ψευδοµεταβλητή µε τιµές 1-0 εξετάσθηκε επίσης κατά 

πόσο η γεωγραφική θέση των περιφερειών σε σχέση µε τα σύνορα (border) επηρεάζει 

την προσέλκυση και εγκατάσταση µεταναστών. Τα αποτελέσµατα στους Πίνακες 51 και 

52 δείχνουν ότι υπάρχει µία αρνητική και στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των 

παραµεθόριων περιφερειών και την εγκατάσταση µεταναστών. Πέραν των 

προηγούµενων λόγων που αφορούν την ελκυστικότητα των µεγάλων αστικών κέντρων 
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εδώ θα µπορούσαν να αναφερθούν και λόγοι εντονότερης αστυνόµευσης που να 

επεξηγούν αυτή την αρνητική σχέση.      

 

Πίνακας 51 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: imgr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 11.00 31.56 

border -1.04 -2.19 

 

R2: 0.30 DW: 2.66 s.e.: 0.85 F-stat: 4.80 

Όπου: 
Imgr: ο συνολικός αριθµός των αλλοδαπών που καταγράφηκαν στην έρευνα εργατικού 
δυναµικού της ΕΣΥΕ το 2001 
border: ψευδοµεταβλητή 0-1 για παραµεθόριες περιφέρειες.  
 

 

Πίνακας 52 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: emplim 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 10.32 28.77 

border -1.22 -2.49 

 

R2: 0.36 DW: 2.61 s.e.: 0.88 F-stat: 6.20 

Όπου: 
emplim: ο αριθµός των απασχολούµενων αλλοδαπών που καταγράφηκαν στην έρευνα 
εργατικού δυναµικού της ΕΣΥΕ το 2001 
border: ψευδοµεταβλητή 0-1 για παραµεθόριες περιφέρειες. 
 

 

 Τα αποτελέσµατα των παλινδροµήσεων µε τις τρείς ανωτέρω ψευδοµεταβλητές 

επιβεβαιώνονται στο ακέραιο αν και οι τρείς εισαχθούν ταυτόχρονα στις εκτιµήσεις 

(Πίνακες 53 και 54).  Τόσο τα πρόσηµα όσο και οι στατιστική σηµαντικότητα δεν 

µεταβάλλονται – και οι τρείς παραµένουν στατιστικά σηµαντικές – και πιστοποιούν την 

σηµασία της ψευδοµεταβλητής που αναφέρεται στις περιφέρειες µε τα δύο µεγάλα 

αστικά κέντρα της χώρας. Η δε ερµηνευτική δύναµη των παλινδροµήσεων σε όρους R2 

είναι αρκετά υψηλή γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη αξιοπιστία στα αποτελέσµατα. Τα 

εύρηµα αυτό κρίνεται ως ιδιαίτερα σηµαντικό. Φαίνεται λοιπόν ότι τα αστικά κέντρα 

αποτελούν τον βασικό πόλο έλξης των µεταναστών και παρά την απασχόληση τµήµατος 

αυτών στην αγροτική παραγωγή η αδυναµία εξεύρεσης κάποιας στατιστικά σηµαντικής 

σχέσης οφείλεται, πέραν των αδυναµιών των στοιχείων, και στο γεγονός ότι οι αγροτικές 
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περιοχές δεν φαίνεται να προσελκύουν τους αλλοδαπούς σε αντίθεση µε τα αστικά 

κέντρα.    

 

Πίνακας 53 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: imgr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 11.42 39.04 

urban 1.33 4.16 

agr -0.77 -2.78 

border -1.10 -7.52 

 

R2: 0.95 DW: 1.61 s.e.: 0.25 F-stat: 56.82 

Όπου: 
Imgr: ο συνολικός αριθµός των αλλοδαπών που καταγράφηκαν στην έρευνα εργατικού 
δυναµικού της ΕΣΥΕ το 2001 
urban: ψευδοµεταβλητή 0-1 για αστικά κέντρα. 1 για τις δύο περιφέρειες στις οποίες 
βρίσκονται τα δύο µεγάλα αστικά κέντρα – Αθήνα & Θεσσαλονίκη – της χώρας 
border: ψευδοµεταβλητή 0-1 για παραµεθόριες περιφέρειες.  
agr: ψευδοµεταβλητή 0-1 για αγροτικές και µη αγροτικές περιφέρειες. 0 για τις περιφέρειες µε 
αγροτικό τοµέα κάτω του εθνικού µέσου όρου. 
 

 

Πίνακας 54 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: emplim 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 10.76 36.88 

urban 1.36 4.29 

agr -0.79 -2.89 

border -1.28 -8.77 

 

R2: 0.96 DW: 1.80 s.e.: 0.25 F-stat: 66.38 

Όπου: 
emplim: ο αριθµός των απασχολούµενων αλλοδαπών που καταγράφηκαν στην έρευνα 
εργατικού δυναµικού της ΕΣΥΕ το 2001 
border: ψευδοµεταβλητή 0-1 για παραµεθόριες περιφέρειες. 
urban: ψευδοµεταβλητή 0-1 για αστικά κέντρα. 1 για τις δύο περιφέρειες στις οποίες 
βρίσκονται τα δύο µεγάλα αστικά κέντρα – Αθήνα & Θεσσαλονίκη – της χώρας 
agr: ψευδοµεταβλητή 0-1 για αγροτικές και µη αγροτικές περιφέρειες. 0 για τις περιφέρειες µε 
αγροτικό τοµέα κάτω του εθνικού µέσου όρου. 
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∆εδοµένων των ευρηµάτων που η µέχρι τούδε εµπειρική διερεύνηση ανέδειξε, 

εκτιµήθηκαν τέσσερις ακόµα παλινδροµήσεις µε εξαρτηµένες µεταβλητές τις imgr και 

emplim και ερµηνευτικές τις gdp ήτοι το ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας σε απόλυτες τιµές και 

την agrgdp ήτοι το αγροτικό ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας εκφρασµένο ως ποσοστό του 

συνολικού περιφερειακού ΑΕΠ. Στις δύο αυτές ερµηνευτικές µεταβλητές προσετέθη και η 

Unmpl που είναι το ποσοστό ανεργίας εκάστης περιφέρειας για να εξετασθεί η σχέση 

µεταξύ της ανεργίας και της προσέλκυσης µεταναστευτικού εργατικού δυναµικού. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στους Πίνακες 55 και 56. Στους δε Πίνακες 57 και 58 που 

ακολουθούν επανεκτιµήθηκαν οι ίδιες εξισώσεις µε την διαφορά ότι αντί της gdp ήτοι το 

ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας σε απόλυτες τιµές ως ερµηνευτική µεταβλητή 

χρησιµοποιήθηκε η gdpr δηλαδή το ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας εκφρασµένο ως ποσοστό 

του εθνικού ΑΕΠ.  

 

Πίνακας 55 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: imgr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -0.01 -0.04 

gdp 0.85 6.13 

unmpl -0.57 -1.55 

agrgdp -0.31 -2.20 

 

R2: 0.92 DW: 1.85 s.e.: 0.32 F-stat: 34.49 

Όπου: 
Imgr: ο συνολικός αριθµός των αλλοδαπών που καταγράφηκαν στην έρευνα εργατικού 
δυναµικού της ΕΣΥΕ το 2001 
gdp:  το ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας   
Unmpl: το ποσοστό ανεργίας εκάστης περιφέρειας 
agrgdp:  το αγροτικό ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας ως ποσοστό του συνολικού περιφερειακού 
ΑΕΠ 
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Πίνακας 56 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: emplim 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -1.93 -0.68 

gdp 0.94 5.68 

unmpl -0.67 -1.52 

agrgdp -0.23 -1.67 

 

R2: 0.90 DW: 1.53 s.e.: 0.38 F-stat: 27.23 

Όπου: 
emplim: ο αριθµός των απασχολούµενων αλλοδαπών που καταγράφηκαν στην έρευνα 
εργατικού δυναµικού της ΕΣΥΕ το 2001 
Unmpl: το ποσοστό ανεργίας εκάστης περιφέρειας 
agrgdp:  το αγροτικό ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας ως ποσοστό του συνολικού περιφερειακού 
ΑΕΠ  
gdp:  το ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας   
 

 

 

Πίνακας 57 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: imgr 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 11.07 11.22 

gdpgr 0.85 6.13 

unmpl -0.56 -1.52 

agrgdp -0.31 -2.21 

 

R2: 0.92 DW: 1.88 s.e.: 0.32 F-stat: 34.41 

Όπου: 
Imgr: ο συνολικός αριθµός των αλλοδαπών που καταγράφηκαν στην έρευνα εργατικού 
δυναµικού της ΕΣΥΕ το 2001 
Unmpl: το ποσοστό ανεργίας εκάστης περιφέρειας 
gdpr:  το ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας ως ποσοστό του εθνικού ΑΕΠ  
agrgdp:  το αγροτικό ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας ως ποσοστό του συνολικού περιφερειακού 
ΑΕΠ 
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Πίνακας 58 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: emplim 

Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 10.32 8.76 

gdpgr 0.94 5.67 

unmpl -0.66 -1.50 

agrgdp -0.28 -1.68 

 

R2: 0.90 DW: 1.55 s.e.: 0.38 F-stat: 27.20 

Όπου: 
emplim: ο αριθµός των απασχολούµενων αλλοδαπών που καταγράφηκαν στην έρευνα 
εργατικού δυναµικού της ΕΣΥΕ το 2001 
Unmpl: το ποσοστό ανεργίας εκάστης περιφέρειας 
gdpr:  το ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας ως ποσοστό του εθνικού ΑΕΠ  
agrgdp:  το αγροτικό ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας ως ποσοστό του συνολικού περιφερειακού 
ΑΕΠ 
 

 

Εν πολλοίς τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στους Πίνακες 55, 56, 57 και 

58 επιβεβαιώνουν τα µέχρι τούδε εξαχθέντα συµπεράσµατα. Το µέγεθος της οικονοµικής 

δραστηριότητας σε απόλυτα (gdp) ή σχετικά µεγέθη (gdpr) αποτελεί ένα βασικό 

παράγοντα προσέλκυσης µεταναστών. Οι εκτιµηθέντες συντελεστές αµφοτέρων είναι 

θετικοί και στατιστικά σηµαντικοί και στις τέσσερις παλινδροµήσεις. Αντιθέτως, οι 

συντελεστές της ερµηνευτικής µεταβλητής agrgdp ήτοι του αγροτικού ΑΕΠ εκάστης 

περιφέρειας εκφρασµένο ως ποσοστό του συνολικού περιφερειακού ΑΕΠ είναι αρνητικοί 

και εν πολλοίς σηµαντικοί στηρίζοντας και επιβεβαιώνοντας τα προηγούµενα 

συµπεράσµατα. Ότι δηλαδή, αγροτικές περιοχές δεν φαίνεται να αποτελούν ισχυρούς 

πόλους έλξεις µεταναστευτικού εργατικού δυναµικού. Τουναντίον µάλιστα. Οι 

συντελεστές της µεταβλητής Unmpl που είναι το ποσοστό ανεργίας εκάστης περιφέρειας 

εισέρχονται στις εκτιµήσεις µε αρνητικό και σχετικά σηµαντικό πρόσηµο.  

 

4.3.4.  Εκτιµήσεις Υποδειγµάτων µε µεθοδολογία Pool- GLS 

 Σε αυτήν την υπο-ενότητα, αναπτύσσονται και εκτιµώνται οικονοµετρικά 

υποδείγµατα χρησιµοποιώντας την µεθοδολογία Pool-GLS (Γενικευµένη Μέθοδος 

Ελαχίστων Τετραγώνων, Generalized Least Squares – GLS). Η µεθοδολογία αυτή 

ουσιαστικά αποτελεί ένα συνδυασµό διαστρωµτικών και χρονολογικών δεδοµένων που 

στην προκειµένη περίπτωση επιτρέπει την πλήρη οικονοµετρική αξιοποίηση των 

διαθέσιµων στοιχείων µε δεδοµένο ότι οι χρονολογικές σειρές δεν έχουν ικανό αριθµό 
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παρατηρήσεων – καλύπτουν τα έτη 1998-2003 - για την εκτίµηση σύνθετων 

χρονολογικών υποδειγµάτων για κάθε περιφέρεια. Καθώς όµως οι διαθέσιµες 

µεταβλητές αφορούν 13 περιφέρειες υπάρχει ικανός αριθµός στοιχείων που καθιστά 

εφικτή την εκτίµηση υποδειγµάτων µε την µέθοδο των Pool-GLS. Η διερεύνηση 

εστιάζεται στις τυχόν επιπτώσεις των µεταναστών στο παραγόµενο προϊόν, στην αγορά 

εργασίας και στην γεωγραφική κατανοµή των µεταναστών. Η εκ των προτέρων 

προσδοκία είναι ότι εν πολλοίς τα ευρήµατα που παρουσιάσθηκαν στην ανωτέρω 

ενότητα θα επιβεβαιωθούν και στα υποδείγµατα Pool-GLS. Τα στοιχεία που 

χρησιµοποιούνται αντλούνται από τις Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ 1998-

2003 καθώς επίσης και από την βάση δεδοµένων του ιστοτόπου www.economics.gr 

όπως και προηγουµένως. ∆εδοµένης της ανυπαρξίας χρονολογικών σειρών µε ικανό 

αριθµό παρατηρήσεων ώστε να καθίσταται δυνατή η εµπειρική διερεύνηση µε 

οικονοµετρικά υποδείγµατα σε επίπεδο περιφέρειας επιλέχθηκε η µεθοδολογία των 

υποδειγµάτων Pool-GLS που αφορά σε περιπτώσεις όπου είναι διαθέσιµος ένας σχετικά 

µικρός αριθµός χρονολογικών παρατηρήσεων διαστρωµατικού όµως χαρακτήρα (cross-

sectional). Τα χρησιµοποιούµενα σε εµπειρική διερεύνηση δεδοµένα συχνά εµπεριέχουν 

ή αναδεικνύουν πληροφόρηση για τις σχέσεις που τα διέπουν διαχρονικά σε 

διαστρωµατικό επίπεδο. Στην συγκεκριµένη περίπτωση τα διαθέσιµα εµπειρικά 

δεδοµένα αφορούν χρονοσειρές για 27 µεταβλητές και για τις 13 περιφέρειες της χώρας 

που καλύπτουν την περίοδο 1998-2003. Εµπειρικά δεδοµένα σαν και αυτά ονοµάζονται 

διαστρωµατικά στοιχεία. Για την εκτίµηση των οικονοµετρικών υποδειγµάτων, τα 

αποτελέσµατα των οποίων παρατίθενται κατωτέρω, χρησιµοποιήθηκαν η µεθοδολογία 

των ελαχίστων τετραγώνων, η σταθµική µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (Weighted 

Least Squares–WLS) µε διαστρωµατικούς σταθµιστές (cross-section weights). Οι 

εξισώσεις που εκτιµήθηκαν είναι του τύπου: 

 

ititiitit xy εβα ++=     (1) 

 

όπου ity  είναι η εξαρτηµένη µεταβλητή και iβ και itx  είναι K-διανύσµατα µη σταθερών 

ανεξάρτητων µεταβλητών παλινδρόµησης (non constant regressors) και παραµέτρων  

για i = 1,2,...,N διαστρωµατικές µονάδες. Για κάθε διαστρωµατική µονάδα υπάρχουν 

παρατηρήσεις για χρονικές περιόδους t = 1,2,…,T. Τα υποδείγµατά που 

χρησιµοποιούνται είναι πλήρη (balanced) ήτοι δεν υπάρχουν κενά στις παρατηρήσεις 

εκάστης µεταβλητής για την περίοδο που καλύπτει το δείγµα. Τα διαθέσιµα ετήσια 

στοιχεία αφορούν και τις 13 ελληνικές περιφέρειες (N=13) για την χρονική περίοδο 1998-

2003 (T=6). Ως εκ τούτου, το δείγµα αποτελείται από NT=78 παρατηρήσεις. Τα 

διαθέσιµα στοιχεία στα πλαίσια της µεθοδολογίας εκτίµησης Pool-GLS µε σταθερές 
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επιπτώσεις (Fixed Effects) θεωρούνται ως µία οµάδα διαστρωµατικών εξισώσεων. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο διαθέτουµε Ν διαστρωµατικές εξισώσεις του τύπου της (1). Όσον 

αφορά τις ερµηνευτικές µεταβλητές: Για τον σταθερό όρο της παλινδρόµησης (Intercept) 

επιλέγουµε µεταξύ δύο εναλλακτικών προδιαγραφών (specifications).  Είτε ένα κοινό 

intercept για όλα τα µέλη της βάσης (pool members) ήτοι αα =it ; είτε fixed effects 

διαφορετικές εκτιµήσεις για τα intercepts κάθε pool member ήτοι ,iit αα = ( ) 0≠itiE εα . 

Επίσης χρησιµοποιούνται διαστρωµατικοί σταθµιστές - cross section weights-GLS – 

καθώς εκτιµώνται οι διαστρωµατικές διακυµάνσεις των κατάλοιπων. Όσον αφορά τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές, iβ και itx  αυτές είναι K-διανύσµατα µη σταθερών ανεξάρτητων 

µεταβλητών παλινδρόµησης (non constant regressors) και παραµέτρων για i = 1,2,...,N 

διαστρωµατικές µονάδες. Στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν είναι δυνατή η 

χρησιµοποίηση της µεθοδολογίας SUR (φαινοµενικά µη συνδεόµενων εξισώσεων) που 

δίνει την δυνατότητα άµεσης διόρθωσης για διαστρωµατική ετεροσκεδαστικότητα (cross-

section heteroskedasticity) αλλά και της contemporanous correlation είναι απαραίτητη η 

διόρθωση της διαστρωµατικής ετεροσκεδαστικότητας των υποδειγµάτων. Προς τούτο 

χρησιµοποιείται η White Heteroskedasticity Covariance που υπολογίζεται ως εξής:    

 

( ) ( ) ( ) 121 '''var −− −
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−

−
= ∑ XXxxuXX

KNT
NTb

it
ititit  (2) 

 

όπου K είναι ο συνολικός αριθµός των εκτιµώµενων παραµέτρων.  Ο λόγος που δεν 

χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος SUR οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή η µέθοδος προαπαιτεί 

ο αριθµός των χρονικών παρατηρήσεων να είναι τουλάχιστον τόσος όσες και οι 

διαστρωµατικές µονάδες. Στην προκειµένη περίπτωση αυτό δεν ισχύει καθώς έχουµε 

µόνο έξι χρονικές παρατηρήσεις για κάθε µεταβλητή για κάθε µία από τις 13 περιφέρειες. 

Οι εκτιµήσεις της σταθµικής µεθόδου ελαχίστων τετραγώνων (WLS) µε διαστρωµατικούς 

σταθµιστές κρίνονται ως πιο κατάλληλα αν είναι γνωστό ότι τα κατάλοιπα είναι 

διαστρωµατικά ετεροσκεδαστικά (cross-section heteroskedastic). Χρησιµοποιήθηκε  η 

µέθοδος Feasible Generalized Least Squares (FGLS) µε το 2
iσ να εκτιµάται από το 

πρώτο στάδιο της pooled OLS παλινδρόµησης όπως φαίνεται στην εξίσωση (3) 

κατωτέρω: 
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Η εκτίµηση µε σταθερές επιπτώσεις (Fixed Effects) επιτρέπει στον όρο iα να αλλάζει για 

κάθε διαστρωµατική µονάδα υπολογίζοντας διαφορετικές σταθερές για κάθε περιφέρεια 

που αποτελεί το δείγµα των διαστρωµατικών εκτιµήσεων. Η εκτίµηση των σταθερών 

επιπτώσεων (Fixed Effects) γίνεται σύµφωνα µε την (4) κατωτέρω: 

 

( ) ( )iiiiiii xxyy εεβ −+−=−    (4) 

 

όπου ∑= Nyy iti / ,     ∑= Nxx iti / ,   and ∑= Niti /εε  

 

και τα fixed effects του σταθερού όρου υπολογίζονται από την εξίσωση (5) 

 

( ) Nbxy
t FEii /'ˆ ∑ −=α   (5) 

 

Τέλος, σκόπιµο είναι να παρατηρήσουµε ότι για τους συντελεστές των fixed effects δεν  

υπάρχουν διαθέσιµα τυπικά σφάλµατα καθώς σε υποδείγµατα εκτιµήσεων pool 

(διαστρωµατικών και χρονολογικών παρατηρήσεων) αυτά θεωρούνται ως 

παρενοχλητικές παράµετροι (nuisance parameters). Τούτων δοθέντων, στους πίνακες 

που ακολουθούν έχουν εκτιµηθεί µε την µέθοδο Pool-GLS (ήτοι ταυτόχρονη 

χρησιµοποίηση στις εκτιµήσεις διαστρωµατικών στοιχείων και χρονολογικών σειρών) οι 

τυχόν επιδράσεις των µεταναστών στην αγορά εργασίας, στο προϊόν καθώς επίσης και 

οι παράγοντες που επηρεάζουν την γεωγραφική κατανοµή του εν λόγω πληθυσµού 

µεταξύ των δεκατριών περιφερειών της χώρας µε N=13, T=6 και ως εκ τούτου NT=78 

για όλες τις εξισώσεις Pool-GLS τα αποτελέσµατα των οποίων παρατίθενται στους 

επόµενους πίνακες.   
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ΠΙΝΑΚΕΣ 59-65  : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕ POOL-GLS 

 
Στην οµάδα των εµπειρικών αποτελεσµάτων των πινάκων 59-65 παρουσιάζονται 

οι εκτιµήσεις υποδειγµάτων που αφορούν στις τυχόν επιδράσεις των µεταναστών στο 

παραγόµενο προϊόν χρησιµοποιώντας διαστρωµατικά και χρονολογικά δεδοµένα για τις 

δεκατρείς περιφέρειες της χώρας.  Χρησιµοποιώντας ως ερµηνευτικές µεταβλητές: 

• Το ποσοστό απασχόλησης των ελλήνων (pae) 

• Το ποσοστό απασχόλησης των µεταναστών (pam) 

• Το ποσοστό των µεταναστριών γυναικών στο σύνολο των µεταναστών 

απασχολουµένων (fam) 

• Το ποσοστό των ξένων ηλικίας µέχρι των 45 ετών στο σύνολο του εργατικού 

δυναµικού των µεταναστών (hlm) 

• Το ποσοστό των µεταναστών µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο στο σύνολο του 

εργατικού δυναµικού των µεταναστών (em) 

∆ιερευνήθηκαν οι τυχόν επιδράσεις: 

• Στον ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης (gdp)  

• Στον ρυθµό µεγέθυνσης του κατά κεφαλή ΑΕΠ (gdppc)    

• Στην βιοµηχανία (indgdp) 

• Στην γεωργία (agrgdp) 

• Στις υπηρεσίες (servgdp) 

• Στον κατασκευαστικό κλάδο (constrgdp) 

 

Οι ανωτέρω µεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν ως εξαρτηµένες στα υποδείγµατα Pool-GLS 

που εκτιµήθηκαν. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στους πίνακες 59 έωςκαι 64 

κατωτέρω. Εν γένει, ένα πρώτο συµπέρασµα που φαίνεται να προκύπτει από την 

εξέταση των αποτελεσµάτων είναι ότι αυτά δεν συντελούν στην εξαγωγή ενός ευρύτερου 

συµπεράσµατος. Ειδικότερα, εστιάζοντας στις ερµηνευτικές µεταβλητές που αφορούν 

στους µετανάστες, φαίνεται ότι θετική επίδραση στον ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ (gdp) 

έχει Το ποσοστό των µεταναστριών γυναικών στο σύνολο των µεταναστών 

απασχολουµένων (fam). Επίδραση που είναι στατιστικά σηµαντική (πίνακας 59). Το 

ποσοστό απασχόλησης των µεταναστών (pam) αν και έχει συντελεστή µε θετικό 

πρόσηµο δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικός σε στατιστικούς όρους. Το αυτό ισχύει και στην 

περίπτωση των αποτελεσµάτων που παρουσιάζονται στον πίνακα 60 όπου ως 

εξαρτηµένη µεταβλητή χρησιµοποιείται ο ρυθµός µεγέθυνσης του κατά κεφαλή ΑΕΠ 
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(gdppc). Και οι δύο προαναφερόµενες ερµηνευτικές µεταβλητές έχουν συντελεστή µε 

θετικό αλλά όχι στατιστικά σηµαντικό πρόσηµο µε την εξαίρεση ίσως των 

αποτελεσµάτων fixed effects στην περίπτωση του ποσοστού των µεταναστριών 

γυναικών στο σύνολο των µεταναστών απασχολουµένων (fam).      

 

Πίνακας 59 
Εξαρτηµένη µεταβλητή: gdp 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 2.334 2.04 
pae -0.001 -0.04 

pam 0.009 1.30 
em -0.007 -1.16 

fam 0.017 3.03 
hlm 0.009 0.94 

 
R2: 0.85 Adjusted R2: 0.84 DW: 1.50  s.e.:1.09 

Εκτίµηση µε fixed effects 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

pae 0.004 0.40 
pam 0.009 1.46 

em -0.002 -0.37 
fam 0.018 4.73 
hlm 0.018 1.75 

Περιφέρειες   
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 1.09  

Κεντρική Μακεδονία 0.92  
∆υτική Μακεδονία 1.02  

Ήπειρος 1.89  
Θεσσαλία 1.36  
Ιόνια νησιά 0.82  

∆υτική Ελλάδα 0.80  
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 0.14  

Αττική 2.02  
Πελοπόννησος 1.12  
Βόρειο Αιγαίο 1.35  
Νότιο Αιγαίο 0.69  

Κρήτη 0.58  
R2: 0.94 Adjusted R2: 0.93 DW: 1.89 s.e.:1.03  

Όπου: 
gdp: ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης σε σταθερές τιµές 
pae: ποσοστό απασχόλησης ελλήνων που προκύπτει αν διαιρεθεί ο αριθµός των απασχολουµένων µε 
τον πληθυσµό σε ηλικία προς εργασία 
pam:  ποσοστό απασχόλησης µεταναστών 
em: το ποσοστό των µεταναστών µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο στο σύνολο του εργατικού δυναµικού 
των µεταναστών 
fam: Ποσοστό των µεταναστριών γυναικών στο σύνολο των µεταναστών απασχολουµένων 
hlm: Ποσοστό των ξένων ηλικίας µέχρι των 45 ετών στο σύνολο του εργατικού δυναµικού των 
µεταναστών 
Εκτίµηση µε Pooled-GLS µε White’s consistent standard errors και covariances 
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Πίνακας 60 
Εξαρτηµένη µεταβλητή: gdppc 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 2.687 1.95 
pae -0.002 -0.11 

pam 0.008 0.71 
em -0.015 -1.90 

fam 0.004 0.436 
hlm 0.010 0.80 

 
R2: 0.68 Adjusted R2: 0.66 DW: 1.51 s.e.:1.19  

Εκτίµηση µε fixed effects 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

pae 0.011 0.85 
pam 0.004 0.48 

em -0.010 -1.44 
fam 0.013 1.81 
hlm 0.020 1.76 

Περιφέρειες   
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 0.57  

Κεντρική Μακεδονία 0.54  
∆υτική Μακεδονία 0.93  

Ήπειρος 2.32  
Θεσσαλία 1.37  
Ιόνια νησιά 0.91  

∆υτική Ελλάδα 0.89  
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 0.80  

Αττική 2.06  
Πελοπόννησος 1.05  
Βόρειο Αιγαίο 1.55  
Νότιο Αιγαίο 0.16  

Κρήτη 0.51  
R2: 0.91 Adjusted R2: 0.88 DW: 2.20  s.e.:1.13 

Όπου: 
gdppc: ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης του ΑΕ΅γΠ κατά κεφαλή σε σταθερές τιµές   
Εκτίµηση µε Pooled-GLS µε White’s consistent standard errors και covariances 

 

 Στους πίνακες 61 έως και 64 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων 

για τις τυχόν επιδράσεις των µεταναστών στην γεωργία (agrgdp), στην βιοµηχανία 

(indgdp), στον κατασκευαστικό κλάδο (constrgdp) και στις υπηρεσίες (servgdp) 

αντίστοιχα. Ειδικότερα, θετικό και στατιστικά σηµαντικό συντελεστή στον πίνακα 61 

(γεωργία) έχει το ποσοστό των ξένων ηλικίας µέχρι των 45 ετών στο σύνολο του 

εργατικού δυναµικού των µεταναστών (hlm).  Αυτό µπορεί να ερµηνευτεί ως ένδειξη ότι 

στον αγροτικό τοµέα, που κατά τεκµήριο είναι εντάσεως εργασίας συγκριτικά µε τους 

άλλους, απασχολούνται σχετικά νεότερες ηλικίες του πληθυσµού των µεταναστών.  Σε 

αντίθεση το αρνητικό και στατιστικά σηµαντικό πρόσηµο του συντελεστή της µεταβλητής 

(pam) – ήτοι το ποσοστό απασχόλησης των µεταναστών – στο ίδιο πίνακα είναι εύρηµα 

που συνάδει µε τα αποτελέσµατα των (OLS) εκτιµήσεων της προηγούµενης ενότητας.  

Σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα του πίνακα 61, στην ερίπτωση της βιοµηχανίας 
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(indgdp) στον πίνακα 62 το ποσοστό απασχόλησης των µεταναστών (pam) έχει θετικό 

και στατιστικά σηµαντικό συντελεστή (fixed effects). Το αυτό ισχύει για την ίδια 

ερµηνευτική µεταβλητή στην περίπτωση του κατασκευαστικού κλάδου (constrgdp) στον 

πίνακα 63 αν και η στατιστική σηµαντικότητα του είναι αισθητά χαµηλότερη. Τέλος, 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το θετικό πρόσηµο της µεταβλητής που αφορά στο ποσοστό 

των µεταναστριών γυναικών στο σύνολο των µεταναστών απασχολουµένων (fam) στην 

περίπτωση του τοµέα των υπηρεσιών (servgdp) στον πίνακα 64 κάτι που 

επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσµατα στον πίνακα 64Α. Είναι ένα εµπειρικό εύρηµα 

που πιθανόν χρίζει περαιτέρω διερεύνησης καθώς φαίνεται να επιβεβαιώνει το κατά 

τεκµήριο υψηλό ποσοστό απασχόλησης µεταναστριών στον τοµέα των υπηρεσιών στην 

Ελλάδα. 

 

 Πίνακας 61 
Εξαρτηµένη µεταβλητή: agrgdp 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 7.279 2.22 
pae 0.041 1.20 

pam -0.049 -2.02 
em 0.009 0.53 

fam -0.04 -1.65 
hlm 0.070 2.73 

 
R2: 0.94 Adjusted R2: 0.93 DW: 0.43 s.e.:4.18  

Εκτίµηση µε fixed effects 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

pae -0.025 -2.49 
pam 0.001 0.22 

em 0.002 0.35 
fam 0.003 0.39 
hlm 0.019 2.60 

Περιφέρειες   
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 16.61  

Κεντρική Μακεδονία 6.45  
∆υτική Μακεδονία 12.46  

Ήπειρος 9.32  
Θεσσαλία 17.04  
Ιόνια νησιά 7.40  

∆υτική Ελλάδα 12.62  
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 9.18  

Αττική -0.27  
Πελοπόννησος 13.67  
Βόρειο Αιγαίο 12.99  
Νότιο Αιγαίο 5.86  

Κρήτη 10.41  
R2: 0.99 Adjusted R2: 0.98 DW: 1.66  s.e.:0.70 

Όπου: 
agrgdp: γεωργία ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το 2003  υπολογίστηκε µε βάση το µέσο όρο των τελευταίων 3 
ετών 
Εκτίµηση µε Pooled-GLS µε White’s consistent standard errors και covariances 
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Πίνακας 62 
Εξαρτηµένη µεταβλητή: indgdp 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 6.993 1.07 
pae 0.061 0.71 

pam -0.028 -0.52 
em 0.015 0.421 

fam -0.070 -1.51 
hlm 0.170 2.86 

 
R2: 0.93 Adjusted R2: 0.92 DW: 0.23  s.e.:7.07 

Εκτίµηση µε fixed effects 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

pae -0.017 -2.31 
pam 0.014 2.67 

em 0.006 1.29 
fam 0.004 0.77 
hlm -0.002 -0.34 

Περιφέρειες   
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 24.79  

Κεντρική Μακεδονία 22.65  
∆υτική Μακεδονία 30.41  

Ήπειρος 15.92  
Θεσσαλία 21.30  
Ιόνια νησιά 9.25  

∆υτική Ελλάδα 18.35  
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 40.01  

Αττική 19.05  
Πελοπόννησος 27.16  
Βόρειο Αιγαίο 17.77  
Νότιο Αιγαίο 7.13  

Κρήτη 10.28  
R2: 0.99 Adjusted R2: 0.99 DW: 1.44  s.e.:0.62 

Όπου: 
indgdp: βιοµηχανία ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το 2003 υπολογίστηκε µε βάση το µέσο όρο των τελευταίων 
3 ετών 
Εκτίµηση µε Pooled-GLS µε White’s consistent standard errors και covariances 
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Πίνακας 63 
Εξαρτηµένη µεταβλητή: constrgdp 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 10.347 4.28 
pae -0.043 -1.49 

pam 0.036 1.81 
em -0.019 -1.36 

fam -0.030 -1.56 
hlm -0.009 -0.44 

 
R2: 0.94 Adjusted R2: 0.93 DW: 0.17 s.e.:2.59 

Εκτίµηση µε fixed effects 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

pae 0.003 0.84 
pam 0.002 0.79 

em -0.003 -1,22 
fam -0.004 -1.84 
hlm -0.004 -1.14 

Περιφέρειες   
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 11.13  

Κεντρική Μακεδονία 8.23  
∆υτική Μακεδονία 5.07  

Ήπειρος 7.49  
Θεσσαλία 9.54  
Ιόνια νησιά 7.39  

∆υτική Ελλάδα 8.84  
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 11.83  

Αττική 6.49  
Πελοπόννησος 7.56  
Βόρειο Αιγαίο 14.46  
Νότιο Αιγαίο 2.65  

Κρήτη 5.68  
R2: 0.99 Adjusted R2: 0.99 DW: 2.31  s.e.:0.25 

Όπου: 
constrgdp: κατασκευές ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το 2002 και το 2003 υπολογίστηκε µε βάση το µέσο όρο 
των τελευταίων 3 ετών 
Εκτίµηση µε Pooled-GLS µε White’s consistent standard errors και covariances 
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Πίνακας 64 
Εξαρτηµένη µεταβλητή: servgdp 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 88.925 9.05 
pae -0.043 -0.39 

pam 0.041 0.52 
em -0.063 -1.08 

fam 0.123 1.97 
hlm -0.279 -3.24 

 
R2: 0.98 Adjusted R2: 0.97 DW: 0.34 s.e.:9.47 

Εκτίµηση µε fixed effects 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

pae 0.048 4.50 
pam -0.016 -2.22 

em -0.011 -1.69 
fam -0.002 -0.40 
hlm -0.017 -1.85 

Περιφέρειες   
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 58.28  

Κεντρική Μακεδονία 70.60  
∆υτική Μακεδονία 56.96  

Ήπειρος 74.54  
Θεσσαλία 61.49  
Ιόνια νησιά 83.12  

∆υτική Ελλάδα 68.79  
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 50.65  

Αττική 80.96  
Πελοπόννησος 58.90  
Βόρειο Αιγαίο 68.96  
Νότιο Αιγαίο 86.68  

Κρήτη 79.00  
R2: 0.99 Adjusted R2: 0.99 DW: 1.84  s.e.:0.83 

Όπου: 
servgdp: υπηρεσίες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το 2003 υπολογίστηκε µε βάση το µέσο όρο των τελευταίων 
3 ετών 
Εκτίµηση µε Pooled-GLS µε White’s consistent standard errors και covariances 

Πίνακας 64Α 
Εξαρτηµένη µεταβλητή: servgdp 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 82.909 9.49 
pae -0.009 -0.09 

pam 0.021 0.27 
fam 0.139 2.30 
hlm -0.252 -2.97 

 
R2: 0.98 Adjusted R2: 0.98 DW: 0.32 s.e.:9.46 

Εκτίµηση µε Pooled-GLS µε White’s consistent standard errors και covariances 
 

Όσον αφορά στην διερεύνηση των τυχόν επιδράσεων στον αγροτικό τοµέα, 

υπενθυµίζεται ότι µε βάση τα αποτελέσµατα από την απογραφή του 2001 ο αριθµός των 

µεταναστών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 762.191 άτοµα, από τα οποία οι 391.674 είναι 

εργαζόµενοι, στην πλειοψηφία τους µισθωτοί (88,9% επί του συνόλου των 

απασχολουµένων αλλοδαπών). Οι άνδρες µετανάστες αποτελούν περίπου το 59% των 
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µεταναστών και οι γυναίκες το 41%.  Η πλειοψηφία των µεταναστών (78,6%) κατοικεί σε 

αστικές περιοχές και το 21,4% σε αγροτικές περιοχές. Ειδικότερα το 47.3% των 

µεταναστών είναι στην περιφέρεια Αττικής και το 13.9% στην Κεντρική Μακεδονία 

(Γράφηµα 2) κάτι που ερµηνεύει την αδυναµία εντοπισµού ισχυρής σχέσης µεταξύ των 

µεταναστών και του αγροτικού τοµέα στην εµπειρική διερεύνηση που επιχειρούµε. Σε µία 

περαιτέρω διερεύνηση των τυχόν επιδράσεων των µεταναστών στον αγροτικό τοµέα, 

επανεκτιµήθηκε η εξίσωση του πίνακα 61 χωρίς να χρησιµοποιηθεί ως ερµηνευτική 

µεταβλητή το ποσοστό των µεταναστών µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο στο σύνολο 

του εργατικού δυναµικού των µεταναστών (em). Τα αποτελέσµατα δεν 

διαφοροποιήθηκαν αισθητά όπως φαίνεται στον 65. Αφενός µεν η µεταβλητή που αφορά 

το ποσοστό των ξένων ηλικίας µέχρι των 45 ετών στο σύνολο του εργατικού δυναµικού 

των µεταναστών (hlm) εισέρχεται στις εκτιµήσεις µε θετικό και στατιστικά σηµαντικό 

πρόσηµο (fixed effects) αφετέρου δε ο συντελεστής που αφορά το ποσοστό 

απασχόλησης των µεταναστών (pam) είναι και εδώ όπως στον πίνακα 61 αρνητικός και 

στατιστικά σηµαντικός.  

 
Γράφηµα 2: Κατανοµή πληθυσµού ανά περιφέρεια µε βάση την απογραφή 2001 
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Πίνακας 65 
Εξαρτηµένη µεταβλητή: agrgdp 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 9.441 3.61 
pae 0.037 1.19 

pam -0.053 -2.37 
sk 0.375 5.35 

fam -0.043 -1.76 
hlm 0.026 1.16 

 
R2: 0.95 Adjusted R2: 0.94 DW: 0.43 s.e.:4.03 

Εκτίµηση µε fixed effects 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

pae -0.029 -3.22 
pam 0.003 0.53 

sk -0.531 -3.58 
fam 0.002 0.38 
hlm 0.018 2.51 

Περιφέρειες   
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 22.77  

Κεντρική Μακεδονία 17.20  
∆υτική Μακεδονία 16.01  

Ήπειρος 11.22  
Θεσσαλία 24.42  
Ιόνια νησιά 8.79  

∆υτική Ελλάδα 17.66  
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 15.04  

Αττική 1.18  
Πελοπόννησος 19.63  
Βόρειο Αιγαίο 14.78  
Νότιο Αιγαίο 7.29  

Κρήτη 14.91  
R2: 0.99 Adjusted R2: 0.98 DW: 1.93  s.e.:0.69 

Όπου: 
sk: σύνολο καλλιεργιών/στρεµµάτων της κάθε περιφέρειας στο σύνολο της χώρας. Το 2003 
υπολογίστηκε µε βάση τον µέσο όρο των τελευταίων 2 ετών. 
Εκτίµηση µε Pooled-GLS µε White’s consistent standard errors και covariances 

 
 Εν γένει, όπως και στην περίπτωση των αποτελεσµάτων της προηγούµενης 

υπο-ενότητας πλήν της επίδρασης της µεταβλητής που αφορά το ποσοστό των ξένων 

ηλικίας µέχρι των 45 ετών στο σύνολο του εργατικού δυναµικού των µεταναστών (hlm) 

δεν προκύπτει κάποιο άλλο εύρηµα. Αυτό φυσικά ερµηνεύει εν µέρει τουλάχιστον τα 

προηγούµενα αποτελέσµατα µε τις εκτιµήσεις OLS καθώς αναδεικνύει µία ενδιαφέρουσα 

πτυχή του υπό διερεύνηση πληθυσµού. Αυτή της εσωτερικής διαφοροποίησης στην 

απασχόληση σε ηλικιακό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο φύλλου αν συνεκτιµήσουµε τα 

ευρήµατα για την απασχόληση του γυναικείου πληθυσµού των µεταναστών στον τοµέα 

των υπηρεσιών.    
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ΠΙΝΑΚΕΣ 66- 71 : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕ POOL-GLS 

 
 Στους πίνακες που ακολουθούν – 66-71 – επιχειρείται η εµπειρική διερεύνηση 

των τυχόν επιδράσεων στην αγορά εργασίας. Στον πίνακα 66 εξετάζονται οι παράγοντες 

που επηρεάζουν το ποσοστό απασχόλησης των µεταναστών (pam) που είναι η 

εξαρτηµένη µεταβλητή. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα αυτό επηρεάζεται θετικά 

και µε υψηλή στατιστική σηµαντικότητα από το απασχόλησης των ελλήνων (pae) και το 

ποσοστό συµµετοχής µεταναστών (psm) αλλά και από το ποσοστό των µεταναστών µε 

χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο στο σύνολο του εργατικού δυναµικού των µεταναστών 

(em) µε χαµηλότερη όµως στατιστική σηµαντικότητα. Εστιάζοντας στον αγροτικό τοµέα, 

όσον αφορά στο ποσοστό µεταναστών που απασχολούνται στον πρωτογενή τοµέα ως 

προς το σύνολο των απασχολούµενων µεταναστών (pm) – πίνακας 67 – προκύπτει µια 

στατιστικά θετική και σηµαντική σχέση µε την µεταβλητή agrgdp ήτοι την γεωργία ως 

ποσοστό του ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας, σχέση που όµως δεν επιβεβαιώνεται 

περαιτέρω στην εκτίµηση της Pool-GLS µε fixed effects. Το αυτό ισχύει και µε την 

µεταβλητή ane δηλαδή το ποσοστό ανεργίας ελλήνων που προκύπτει από την διαίρεση 

του αριθµού των ανέργων µε το εργατικό δυναµικό. Επίσης, η ερµηνευτική ισχύς των 

εκτιµήσεων του εν λόγω πίνακα είναι συγκριτικά χαµηλή µε R2 της τάξεως του 0.24 και 

0.60 στην περίπτωση της εκτίµησης µε fixed effects. ∆ιαφαίνεται εν ολίγοις αδυναµία 

εµπειρικού εντοπισµού ισχυρής και σταθερής σχέσης.   Εν αντιθέσει, αν ως εξαρτηµένη 

µεταβλητή χρησιµοποιηθεί η µεταβλητή tm δηλαδή το ποσοστό των µεταναστών που 

απασχολούνται στον τριτογενή τοµέα ως προς το σύνολο των απασχολούµενων 

µεταναστών τότε ανακύπτει όπως και προηγουµένως θετική και στατιστικά σηµαντική 

σχέση µε την ερµηνευτική µεταβλητή fam ήτοι το ποσοστό των µεταναστριών γυναικών 

στο σύνολο των µεταναστών απασχολουµένων. Το εύρηµα αυτό – πίνακας 68 - 

επιβεβαιώνει τόσο προηγούµενο αποτέλεσµα όσο και την κατά τεκµήριο υψηλή 

απασχόληση µεταναστριών στον τοµέα των υπηρεσιών στην Ελλάδα (π.χ. οικιακοί 

βοηθοί κλπ). 
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Πίνακας 66 
Εξαρτηµένη µεταβλητή: pam 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -19.58 -1.41 
psm 0.325 4.17 
pae 1.231 18.52 
em 0.092 1.29 

fam -0.002 -0.02 
hlm -0.032 -0.28 

 
R2: 0.95 Adjusted R2: 0.94 DW: 1.30 s.e.:9.11 

Εκτίµηση µε fixed effects 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

psm 0.323 4.03 
pae 1.269 22.23 
em 0.153 1.88 

fam 0.082 0.849 
hlm -0.018 -0.146 

Περιφέρειες   
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη -32.42  

Κεντρική Μακεδονία -29.38  
∆υτική Μακεδονία -31.88  

Ήπειρος -26.77  
Θεσσαλία -30.15  
Ιόνια νησιά -28.14  

∆υτική Ελλάδα -23.58  
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια -18.65  

Αττική -23.17  
Πελοπόννησος -27.32  
Βόρειο Αιγαίο -22.81  
Νότιο Αιγαίο -33.10  

Κρήτη -31.28  
R2: 0.97 Adjusted R2: 0.96 DW: 1.69  s.e.:8.82 

Όπου: 
pam: ποσοστό απασχόλησης µεταναστών. 
psm: ποσοστό συµµετοχής µεταναστών 
pae: ποσοστό απασχόλησης ελλήνων που προκύπτει αν διαιρεθεί ο αριθµός των απασχολουµένων µε 
τον πληθυσµό σε ηλικία προς εργασία 
em: το ποσοστό των µεταναστών µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο στο σύνολο του εργατικού δυναµικού 
των µεταναστών 
fam: Ποσοστό των µεταναστριών γυναικών στο σύνολο των µεταναστών απασχολουµένων 
hlm: Ποσοστό των ξένων ηλικίας µέχρι των 45 ετών στο σύνολο του εργατικού δυναµικού των 
µεταναστών 
Εκτίµηση µε Pooled-GLS µε White’s consistent standard errors και covariances 
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Πίνακας 67 
Εξαρτηµένη µεταβλητή: pm 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -5.330 -0.68 
gdp -0.340 -0.54 

agrgdp 0.837 7.98 
ane 0.514 2.04 
fam -0.066 -0.97 
hlm 0.044 0.58 

 
R2: 0.24 Adjusted R2: 0.18 DW: 1.23 s.e.:8.42 

Εκτίµηση µε fixed effects 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

gdp 0.031 0.06 
agrgdp -1.018 -1.40 

ane -0.205 -0.89 
fam 0.028 0.57 
hlm 0.042 0.69 

Περιφέρειες   
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 28.67  

Κεντρική Μακεδονία 9.09  
∆υτική Μακεδονία 28.69  

Ήπειρος 21.41  
Θεσσαλία 31.09  
Ιόνια νησιά 6.95  

∆υτική Ελλάδα 24.80  
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 35.58  

Αττική -1.19  
Πελοπόννησος 24.28  
Βόρειο Αιγαίο 17.09  
Νότιο Αιγαίο 4.02  

Κρήτη 21.21  
R2: 0.60 Adjusted R2: 0.48 DW: 1.70  s.e.:6.69 

Όπου: 
pm: ποσοστό µεταναστών που απασχολούνται στον πρωτογενή τοµέα ως προς το σύνολο των 
απασχολούµενων µεταναστών 
gdp: ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης σε σταθερές τιµές 
agrgdp: γεωργία ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το 2003  υπολογίστηκε µε βάση το µέσο όρο των τελευταίων 3 
ετών  
ane: ποσοστό ανεργίας ελλήνων που προκύπτει από την διαίρεση του αριθµού των ανέργων µε το 
εργατικό δυναµικό  
fam: Ποσοστό των µεταναστριών γυναικών στο σύνολο των µεταναστών απασχολουµένων 
hlm: Ποσοστό των ξένων ηλικίας µέχρι των 45 ετών στο σύνολο του εργατικού δυναµικού των 
µεταναστών 
Εκτίµηση µε Pooled-GLS µε White’s consistent standard errors και covariances 
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Πίνακας 68 
Εξαρτηµένη µεταβλητή: tm 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 9.839 0.45 
gdp -2.753 -2.47 

servgdp 0.524 3.45 
ane -0.594 -1.01 
fam 0.519 3.54 
hlm -0.057 -0.369 

 
R2: 0.69 Adjusted R2: 0.66 DW: 1.94 s.e.:14.36 

Εκτίµηση µε fixed effects 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

gdp -2.720 -2.26 
servgdp -2.090 -1.59 

ane 0.804 0.93 
fam 0.538 3.73 
hlm -0.054 -0.32 

Περιφέρειες   
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 143.50  

Κεντρική Μακεδονία 175.11  
∆υτική Μακεδονία 126.17  

Ήπειρος 166.14  
Θεσσαλία 154.33  
Ιόνια νησιά 214.16  

∆υτική Ελλάδα 172.01  
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 120.57  

Αττική 205.19  
Πελοπόννησος 160.89  
Βόρειο Αιγαίο 168.34  
Νότιο Αιγαίο 224.79  

Κρήτη 203.39  
R2: 0.72 Adjusted R2: 0.64 DW: 2.39  s.e.:13.03 

Όπου: 
tm: ποσοστό µεταναστών που απασχολούνται στον τριτογενή τοµέα ως προς το σύνολο των 
απασχολούµενων µεταναστών 
servgdp: υπηρεσίες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το 2003 υπολογίστηκε µε βάση το µέσο όρο των τελευταίων 
3 ετών  
Εκτίµηση µε Pooled-GLS µε White’s consistent standard errors και covariances 
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Πίνακας 69 
Εξαρτηµένη µεταβλητή: ane 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 236.888 0.61 
pam -0.004 -0.33 
gdp -0.057 -0.28 

ee -0.086 -2.33 
agrgdp -2.092 -0.54 
indgdp -2.067 -0.54 

constrgdp -0.337 -3.36 
servgdp -2.248 -0.58 

 
R2: 0.91 Adjusted R2: 0.90 DW: 0.91 s.e.:2.25 

Εκτίµηση µε fixed effects 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

pam 0.013 1.33 
gdp -0.043 -0.27 

ee 0.205 2.55 
agrgdp -3.594 -1.14 
indgdp -3.384 -1.08 

constrgdp -0.640 -0.80 
servgdp -3.311 -1.04 

Περιφέρειες   
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 341.36  

Κεντρική Μακεδονία 340.61  
∆υτική Μακεδονία 343.69  

Ήπειρος 339.82  
Θεσσαλία 343.45  
Ιόνια νησιά 332.02  

∆υτική Ελλάδα 339.89  
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 343.79  

Αττική 341.44  
Πελοπόννησος 337.46  
Βόρειο Αιγαίο 343.37  
Νότιο Αιγαίο 332.77  

Κρήτη 332.33  
R2: 0.92 Adjusted R2: 0.90 DW: 1.83  s.e.:1.57 

Όπου: 
ane: ποσοστό ανεργίας ελλήνων που προκύπτει από την διαίρεση του αριθµού των ανέργων µε το 
εργατικό δυναµικό  
pam: ποσοστό απασχόλησης µεταναστών  
gdp: ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης σε σταθερές τιµές 
ee: Ποσοστό των ελλήνων µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο στο σύνολο του εργατικού δυναµικού των 
ελλήνων 
agrgdp: γεωργία ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το 2003  υπολογίστηκε µε βάση το µέσο όρο των τελευταίων 3 
ετών 
indgdp: βιοµηχανία ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το 2003 υπολογίστηκε µε βάση το µέσο όρο των τελευταίων 
3 ετών 
constrgdp: κατασκευές ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το 2002 και το 2003 υπολογίστηκε µε βάση το µέσο όρο 
των τελευταίων 3 ετών 
servgdp: υπηρεσίες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το 2003 υπολογίστηκε µε βάση το µέσο όρο των τελευταίων 
3 ετών  
Εκτίµηση µε Pooled-GLS µε White’s consistent standard errors και covariances 
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Πίνακας 70 
Εξαρτηµένη µεταβλητή: ane 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 259.701 0.75 
anm 0.089 3.59 
gdp -0.007 -0.04 

ee -0.080 -2.30 
agrgdp -2.389 -0.689 
indgdp -2.332 -0.67 

constrgdp -0.256 -2.48 
servgdp -2.493 -0.72 

 
R2: 0.94 Adjusted R2: 0.93 DW: 0.98 s.e.:2.16 

Εκτίµηση µε fixed effects 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

anm 0.026 1.24 
gdp -0.019 -0.12 

ee 0.165 2.18 
agrgdp -3.527 -1.15 
indgdp -3.260 -1.08 

constrgdp -0.488 -0.62 
servgdp -3.13 -1.02 

Περιφέρειες   
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 327.68  

Κεντρική Μακεδονία 325.54  
∆υτική Μακεδονία 329.99  

Ήπειρος 325.00  
Θεσσαλία 329.65  
Ιόνια νησιά 317.28  

∆υτική Ελλάδα 325.79  
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 330.18  

Αττική 325.17  
Πελοπόννησος 324.13  
Βόρειο Αιγαίο 327.92  
Νότιο Αιγαίο 317.84  

Κρήτη 318.20  
R2: 0.94 Adjusted R2: 0.92 DW: 1.89  s.e.:1.59 

Όπου: 
anm: ποσοστό ανεργίας µεταναστών   
Εκτίµηση µε Pooled-GLS µε White’s consistent standard errors και covariances 

 
 

Για την διερεύνηση πιθανών επιπτώσεων της απασχόλησης µεταναστών στην 

ανεργία (ane: ποσοστό ανεργίας ελλήνων που προκύπτει από την διαίρεση του αριθµού 

των ανέργων µε το εργατικό δυναµικό) εκτιµήθηκαν δύο υποδείγµατα τα αποτελέσµατα 

των οποίων παρουσιάζονται στους πίνακες 69 και 70. Όπως προκύπτει από αυτά το 

ποσοστό απασχόλησης των µεταναστών (pam) ως ερµηνευτική µεταβλητή δεν φαίνεται 

να έχει κάποια θετική και σηµαντική στατιστική επίδραση στην ανεργία όπως αυτή 

καταγράφεται σε περιφερειακό επίπεδο από τις έρευνες εργατικού δυναµικού της ΕΣΥΕ. 

Θετική και στατιστικά σηµαντική σχέση προκύπτει στην περίπτωση του ποσοστού 

ανεργίας των µεταναστών (anm) στον Πίνακα 70. Κάτι που µάλλον παραπέµπει στο 
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συµπέρασµα ότι η ανεργία στους µετανάστες συµβαδίζει µε το πρόβληµα της ανεργίας 

των ελλήνων. ∆ηλαδή οι δύο οµάδες πλήττονται ταυτόχρονα από την ανεργία. Το 

εύρηµα αυτό είναι συνεπές µε το αντίστοιχο του προηγούµενου πίνακα. Αν υπήρχε 

αρνητική επίδραση από την απασχόληση των µεταναστών τότε το πρόσηµο της 

µεταβλητής anm θα έπρεπε να είναι αρνητικό: χαµηλή (υψηλή) ανεργία στους 

µετανάστες, υψηλή (χαµηλή) στους έλληνες. Κάτι τέτοιο όµως δεν προκύπτει ούτε από 

τα αποτελέσµατα του πίνακα 69 όπου ως ερµηνευτική µεταβλητή της ανεργίας των 

ελλήνων χρησιµοποιείται το ποσοστό απασχόλησης των µεταναστών (pam) ούτε από τα 

αποτελέσµατα του πίνακα 70 όπου ως ερµηνευτική µεταβλητή της ανεργίας των 

ελλήνων χρησιµοποιείται το ποσοστό ανεργίας των µεταναστών (anm). Φυσικά η 

επιπλέον τεκµηρίωση αυτού του συµπεράσµατος προϋποθέτει εκτενέστερη ανάλυση της 

αγοράς εργασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.   

Τέλος, επιχειρώντας µία περαιτέρω διερεύνηση των οικονοµικών παραγόντων 

που επηρεάζουν το ποσοστό απασχόλησης των µεταναστών (pam), εκτιµήθηκε 

υπόδειγµα που ως ερµηνευτικές µεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν το ποσοστό 

απασχόλησης των ελλήνων (pae), ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης εκάστης 

περιφέρειας (gdp) καθώς επίσης οι µεταβλητές indgdp (βιοµηχανία ως ποσοστό του 

ΑΕΠ), agrgdp  (γεωργία ως ποσοστό του ΑΕΠ), constrgdp (κατασκευές ως ποσοστό του 

ΑΕΠ) και servgdp (υπηρεσίες ως ποσοστό του ΑΕΠ). Στο υπόδειγµα προστέθηκαν και 

δύο ψευδοµεταβλητές του τύπου 1 & 0 σύµφωνα µε τα ευρήµατα των εκτιµήσεων µε 

OLS στην προηγούµενη ενότητα. Η µία ψευδοµεταβλητή  dum1 αφορά στον 

χαρακτηρισµό εκάστης περιφέρειας ως αγροτική ή όχι όπου αγροτική θεωρείται η 

περιφέρεια της οποίας το ποσοστό της γεωργίας στο ΑΕΠ της είναι µεγαλύτερο του 

εθνικού µέσου όρου (µε 1 = αγροτική περιφέρεια µε 0 = µη αγροτική). Η άλλη 

ψευδοµεταβλητή πάλι του τύπου 1 & 0 αφορά στον διαχωρισµό των περιφερειών σε 

περιφέρειες που βρίσκονται στα σύνορα και σε αυτές που δεν είναι παραµεθόριες 

(dum2: µε 1 = περιφέρεια που είναι στα σύνορα και 0 = περιφέρεια που δεν είναι 

παραµεθόρια). Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων παρουσιάζονται στο πίνακα 71 και 

είναι σε γενικές γραµµές συνεπή µε τα ευρήµατα τόσο των εκτιµήσεων µε OLS στην 

προηγούµενη ενότητα όσο και των προηγούµενων αποτελεσµάτων σε αυτή την ενότητα.  

Ο κλάδος των κατασκευών φαίνεται να επιδρά θετικά στο ποσοστό απασχόλησης των 

µεταναστών (pam) ενώ οι συντελεστές των υπολοίπων τοµέων – γεωργία, υπηρεσίες, 

βιοµηχανία – είναι µεν θετικοί αλλά δεν είναι στατιστικά ιδιαίτερα σηµαντικοί. Στατιστικά 

σηµαντική και αρνητική επίπτωση στην απασχόληση των µεταναστών έχει και 

ψευδοµεταβλητή για παραµεθόριες και µη παραµεθόριες περιοχές (dum2) εύρηµα που 

είναι απολύτως συµβατό και συνεπές προς τα ευρήµατα και συµπεράσµατα της 

προηγούµενης ενότητας. Ενδιαφέρον επίσης είναι το θετικό πρόσηµο του συντελεστή 
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της ερµηνευτικής µεταβλητής pae (το ποσοστό απασχόλησης των ελλήνων) κάτι που 

βρίσκεται σε αρµονία µε τα αποτελέσµατα των πινάκων 69 και 70. Όπως και στην 

περίπτωση των ποσοστών ανεργίας ελλήνων και µεταναστών (ane και anm αντίστοιχα) 

στον πίνακα 70, έτσι και εδώ το θετικό πρόσηµο οδηγεί στο συµπέρασµα πως στην 

αγορά εργασίας και οι δύο πληθυσµιακές οµάδες επηρεάζονται ταυτόχρονα – θετικά ή 

αρνητικά – από τις µεταβολές στην απασχόληση ή στην ανεργία.  

 

 

 

Πίνακας 71 
Εξαρτηµένη µεταβλητή: pam 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c -1758.344 -1.21 
pae 1.302 22.65 
gdp -0.713 -0.952 

agrgdp 16.701 1.15 
indgdp 17.699 1.22 

constrgdp 1.565 3.25 
servgdp 17.680 1.22 

ee -0.018 -0.13 
hlm -0.092 -0.86 

dum1 6.081 2.12 
dum2 -4.872 -2.75 

 
R2: 0.96 Adjusted R2: 0.95 DW: 1.71 s.e.:9.85 

Όπου: 
pam: ποσοστό απασχόλησης µεταναστών  
pae: ποσοστό απασχόλησης ελλήνων που προκύπτει αν διαιρεθεί ο αριθµός των απασχολουµένων µε 
τον πληθυσµό σε ηλικία προς εργασία 
ee: Ποσοστό των ελλήνων µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο στο σύνολο του εργατικού δυναµικού των 
ελλήνων  
hlm: Ποσοστό των ξένων ηλικίας µέχρι των 45 ετών στο σύνολο του εργατικού δυναµικού των 
µεταναστών 
dum1: ψευδοµεταβλητή µε 1=αγροτική περιφέρεια µε 0=µη αγροτική. Ως αγροτική θεωρείται η 
περιφέρεια της οποίας το ποσοστό της γεωργίας στο ΑΕΠ της είναι µεγαλύτερο του εθνικού µέσου όρου 
dum2: ψευδοµεταβλητή µε 1=περιφέρεια που είναι στα σύνορα και 0= περιφέρεια που δεν είναι στα 
σύνορα 
Εκτίµηση µε Pooled-GLS µε White’s consistent standard errors και covariances 
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Πίνακας 72 
Εξαρτηµένη µεταβλητή: m 
Ερµηνευτικές µεταβλητές: συντελεστής t-stat 

c 4.645 6.95 
pcgdp -0.012 -2.15 

agrgdp -0.127 -4.76 
ane -0.021 -0.64 

dum1 0.295 1.09 
dum2 -0.391 -2.60 

 
R2: 0.74 Adjusted R2: 0.72 DW: 1.14 s.e.:1.18 

Όπου: 
m: το ποσοστό των µεταναστών σε ηλικία προς εργασία στο σύνολο του πληθυσµού σε ηλικία προς 
εργασία 
pcgdp: κατά κεφαλή ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας ως ποσοστό του εθνικού κατά κεφαλή ΑΕΠ 
dum1: ψευδοµεταβλητή µε 1=αγροτική περιφέρεια µε 0=µη αγροτική. Ως αγροτική θεωρείται η 
περιφέρεια της οποίας το ποσοστό της γεωργίας στο ΑΕΠ της είναι µεγαλύτερο του εθνικού µέσου όρου 
dum2: ψευδοµεταβλητή µε 1=περιφέρεια που είναι στα σύνορα και 0= περιφέρεια που δεν είναι στα 
σύνορα 
ane: ποσοστό ανεργίας ελλήνων που προκύπτει από την διαίρεση του αριθµού των ανέργων µε το 
εργατικό δυναµικό  
Εκτίµηση µε Pooled-GLS µε White’s consistent standard errors και covariances, λόγω 
πολυσιγραµµικότητας δεν έγινε εκτίµηση µε fixed effects 

 
 

Όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την γεωγραφική κατανοµή των 

µεταναστών τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον πίνακα 72 είναι συνεπή µε τα 

µέχρι τούδε ευρήµατα. Χρησιµοποιώντας ως ερµηνευτικές µεταβλητές την 

ψευδοµεταβλητή  dum1 (χαρακτηρισµός εκάστης περιφέρειας ως αγροτική ή όχι όπου 

αγροτική θεωρείται η περιφέρεια της οποίας το ποσοστό της γεωργίας στο ΑΕΠ της είναι 

µεγαλύτερο του εθνικού µέσου όρου.  Με 1 = αγροτική περιφέρεια µε 0 = µη αγροτική) 

και την άλλη ψευδοµεταβλητή (διαχωρισµός των περιφερειών σε παραµεθόριες και  µη 

µε 1 = περιφέρεια που είναι στα σύνορα και 0 = περιφέρεια που δεν είναι παραµεθόρια) 

καθώς επίσης και την µεταβλητή agrgdp (γεωργία ως ποσοστό του ΑΕΠ εκάστης 

περιφέρειας) προκύπτουν εµπειρικά αποτελέσµατα τα οποία επιβεβαιώνουν την 

αρνητική στατιστική σχέση µεταξύ παραµεθορίων περιοχών και της γεωγραφικής 

κατανοµής του πληθυσµού των µεταναστών. Ο συντελεστής της dum2 είναι αρνητικός 

και στατιστικά σηµαντικός.  

Οι πιθανές ερµηνείες για αυτό το στατιστικό εύρηµα αναπτύχθηκαν στην 

προηγούµενη ενότητα. Επιπρόσθετα, ο συντελεστής της ερµηνευτικής µεταβλητής 

agrgdp (γεωργία ως ποσοστό του ΑΕΠ εκάστης περιφέρειας) είναι και αυτός αρνητικός 

και στατιστικά σηµαντικός κάτι που προσφέρει επιπρόσθετη επιβεβαίωση της αδυναµίας 

να εντοπισθεί µία σταθερή και σηµαντική σχέση µεταξύ του αγροτικού τοµέα και των 

µεταναστών. Εξάλλου, όπως φαίνεται στο γράφηµα 3, η γεωγραφική κατανοµή των 

µεταναστών βάσει της απογραφής του 2001 επιβεβαιώνει την συγκέντρωσή τους σε 
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περιφέρειες µε µεγάλα αστικά κέντρα όπως παραδείγµατος χάρη η Αττική όπου 

συγκεντρώνεται το ήµισυ σχεδόν του πληθυσµού των µεταναστών ή για την ακρίβεια το 

ήµισυ των απογραφέντων µεταναστών.     

 

Γράφηµα 3: Κατανοµή Μεταναστών – Απογραφή 2001 
 

ΣΤΕΡΕΑ; 5,23%

ΑΤΤΙΚΗ; 47,29%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ; 4,24%

∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ; 
1,19%

ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ; 
13,09%

ΙΟΝΙΟΙ; 2,58%

ΗΠΕΙΡΟΣ; 2,14%

∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆Α; 
4,84%

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ; 3,81%

Β. ΑΙΓΑΙΟΥ; 1,32%

ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗ; 
2,20%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ; 
6,35%

ΚΡΗΤΗ; 5,71%

 
 
 
 

 



 163

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

 Το βασικότερο πρόβληµα που αφορά τη µελέτη του φαινοµένου της 

µετανάστευσης στην Ελλάδα είναι η έλλειψη ικανού αριθµού στατιστικών στοιχείων 

σχετικά µε το φαινόµενο αυτό. Η έλλειψη στοιχείων επηρεάζει σηµαντικά τη διερεύνηση 

των επιπτώσεων που έχει η ύπαρξη µεταναστών στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία 

και κατά συνέπεια τη χάραξη σοβαρής και αξιόπιστης πολιτικής. Αυτό εξάλλου 

απετέλεσε και το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετώπισε η ανά χείρας µελέτη. 

 Με βάση τα αποτελέσµατα από την απογραφή του 2001 ο αριθµός των 

µεταναστών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 762.191 άτοµα, από τα οποία οι 391.674 είναι 

εργαζόµενοι, στην πλειοψηφία τους µισθωτοί (88,9% επί του συνόλου των 

απασχολουµένων αλλοδαπών). Οι άνδρες µετανάστες αποτελούν περίπου το 59% των 

µεταναστών και οι γυναίκες το 41%.  Η πλειοψηφία των µεταναστών (78,6%) κατοικεί σε 

αστικές περιοχές και το 21,4% σε αγροτικές περιοχές. Ειδικότερα το 48,8% των 

µεταναστών είναι στην περιφέρεια Αττικής και το12,6% στην Κεντρική Μακεδονία. Το 

68,3% των µεταναστών είναι «τεχνίτες, χειριστές µεταφορικών µέσων, ανειδίκευτοι 

εργάτες και µικροεπαγγελµατίες», το 10,4% είναι «απασχολούµενοι στην παροχή 

υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα και υπαίθριες αγορές» και το 6,9% είναι 

«ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς». Το 24,5% των 

απασχολουµένων µεταναστών είναι στον κλάδο «κατασκευές», το 20,5% στον κλάδο 

«λοιπές υπηρεσίες», το 17,5% στον κλάδο «γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα δασοκοµία, 

αλιεία», το 15,7% στον κλάδο «εµπόριο, επισκευές, ξενοδοχεία, εστιατόρια» και το 

11,9% στις «µεταποιητικές βιοµηχανίες». Σ’ ότι αφορά το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, το 

26,3% είναι απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης, το 21,9% είναι απόφοιτοι δηµοτικού και το 

16,8% είναι απόφοιτοι 3ταξίου γυµνασίου.  

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ για το έτος 

2003, ο πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία των µεταναστών είναι 355.215 άτοµα, έναντι 

8.851.196 των ελλήνων και αποτελεί το 3,9% του συνολικού πληθυσµού σε ηλικία προς 

εργασία. Την περίοδο 1998 – 2003 ο πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία των 

µεταναστών παρουσίασε µία σηµαντική αύξηση της τάξεως του 32,9% έναντι 3,6% που 

παρουσίασε ο πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία των ελλήνων. Το 49% των 

µεταναστών σε ηλικία προς εργασία είναι γυναίκες και το 41,4% του συνόλου των 

µεταναστών σε ηλικία προς εργασία είναι ηλικίας 30 – 44 ετών. Το 66,1% του συνόλου 

των µεταναστών και το 66,8% του συνόλου του εργατικού δυναµικού των µεταναστών 
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είναι στην περιφέρεια Αττικής και ακολουθεί η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας µε 

ποσοστό 8,4% και 7,7% αντίστοιχα. Το ποσοστό συµµετοχής των µεταναστών στο 

σύνολο της χώρας ανέρχεται στο 71,8%, ενώ των ελλήνων είναι περίου 48%. Το 

ποσοστό απασχόλησης των µεταναστών και των ελλήνων είναι αντίστοιχα 43,7% και 

65,7%. Οι µετανάστες στην περιφέρεια Αττικής αποτελούν το 10,3% του συνόλου του 

εργατικού δυναµικού αυτής της περιφέρειας. Την περίοδο 1998 – 2003 η απασχόληση 

των µετααστών αυξήθηκε κατά 94.089 άτοµα, δηλαδή κατά 67,5%. Όπως και στην 

περίπτωση του εργατικού δυναµικού, έτσι και στην περίπτωση των απασχολουµένων 

µεταναστών το 67,6% είναι στην περιφέρεια Αττικής και το 7,5% είναι στην περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας. Το εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολουµένων µεταναστών 

είναι σχετικά χαµηλό. Το 48,1% αυτών έχουν χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και το 34,7% 

έχουν µέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο. Μόνο το 6,2% των απασχολουµένων µεταναστών 

είναι στον κλάδο «Γεωργία, κτηνοτροφία, Θήρα, δασοκοµία», ενώ το 29,3% είναι στον 

κλάδο «κατασκευές» και το 16,2% είναι στον κλάδο «ιδιωτικά νοικοκυριά που 

απασχολούν οικιακό προσωπικό». Οι περισσότεροι από τους µετανάστες εργάζονται 

είτε ως «ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» (35,7%) είτε ως 

«ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες» (35,3%).  Το ποσοστό 

ανεργίας των µεταναστών στο σύνολο της χώρας είναι χαµηλότερο από το ποσοστό 

ανεργίας των ελλήνων (8,5% έναντι 9%). Σ’ ορισµένες περιφέρειες είναι αισθητά 

υψηλότερο. Στην περιφέρεια Αττικής είναι 7,5% έναντι 8,5% των ελλήνων και στην 

περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας είναι 10,6% έναντι 9,7% των ελλήνων. 

 Με βάση την οικονοµετρική διερεύνηση των επιπτώσεων της µετανάστευσης 

στην οικονοµία και στην αγορά εργασίας χρησιµοποιώντας διαστρωµατικά στοιχεία για 

τα έτη 1991 και 2001 βρήκαµε τ’ ακόλουθα : 

 υπάρχει θετική σχέση (και στατιστικά σηµαντική) ανάµεσα στον αριθµό των 

απασχολουµένων στη γεωργία ή στον αριθµό των απασχολουµένων 

µεταναστών και µε τη µεταβολή της παραγωγής προϊόντων χαµηλής έντασης 

εργασίας. Υπενθυµιζουµε ότι προϊόντα χαµηλής έντασης εργασίας είναι αυτά τα 

οποία για την παραγωγή τους απαιτούν πολύ περισσότερες ανθρωποώρες απ’ 

ότι τα προϊόντα µέσης ή υψηλής έντασης εργασίας. Ως εκ τούτου όσο η αγροτική 

παραγωγή τέτοιων προϊόντων αυξάνεται, αυξάνεται και ο αριθµός των 

απασχολουµένων και ο αριθµός των απασχολουµένων µεταναστών. Άρα δεν 

διαφαίνεται να υπάρχει υποκατάσταση των ελλήνων από τους αλλοδαπούς στην 

περίπτωση παραγωγής προϊόντων χαµηλής έντασης εργασίας 

 στην περίπτωση των περιφερειών που χαρακτηρίζονται ως αγροτικές υπάρχει 

θετική (και στατιστικά σηµαντική) σχέση ανάµεσα στη µεταβολή του ποσοστού 

των απασχολουµένων στη γεωργία προς το σύνολο του οικονοµικά ενεργού 
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πληθυσµού και στη µεταβολή των µεταναστών. Αυτό σηµαίνει ότι στις 

συγκεκριµένες περιοχές, όσο αυξάνεται ο αριθµός των απασχολουµένων 

µεταναστών, τόσο αυξάνεται το ποσοστό των απασχολουµένων στη γεωργία ως 

προς το σύνολο των απασχολουµένων. Μπορούµε εν µέρει να συµπεράνουµε 

ότι υπάρχει µία θετική επίδραση από την απασχόληση των αλλοδαπών στη 

συνολική απασχόληση του πρωτογενή τοµέα 

 δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην απασχόληση των 

µεταναστών και στη µεταβολή του ποσοστού γεωργίας στο ΑΕΠ της κάθε 

περιφέρειας. Ως εκ τούτου η απασχόληση των µεταναστών δεν επηρεάζει τη 

µεταβολή της αγροτικής παραγωγής. Αυτό είναι απόρροια είτε του ότι οι 

µετανάστες δεν απασχολούνται στη γεωργία είτε ότι το αγροτικό προϊόν συνεχώς 

φθίνει και η συµβολή του µειώνεται 

 υπάρχει θετική και στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στον συνολικό αριθµό 

των αλλοδαπών και του ΑΕΠ κάθε περιφέρειας. Το εύρηµα αυτό ισχύει τόσο για 

το σύνολο των περιφερειών όσο και για τις δέκα πιο αγροτικές περιοχές της 

χώρας. ∆ηλαδή το ύψος της οικονοµικής δραστηριότητας στην περιοχή αποτελεί 

παράγοντα έξης και απασχόλησης των µεταναστών 

 υπάρχει αρνητική και στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στη συµµετοχή του 

αγροτικού τοµέα στο ΑΕΠ της κάθε περιφέρειας και στον αριθµό των 

απασχολουµένων αλλοδαπών. Αυτό σηµαίνει ότι µεγαλύτερο ποσοστό του 

αγροτικού τοµέα στην οικονοµία της κάθε περιφέρειας προσελκύει ολοένα και 

λιγότερους µετανάστες 

 υπάρχει θετική και στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στο βαθµό αστικότητας 

και στην απασχόληση µεταναστών. ∆ηλαδή οι µετανάστες απασχολούνται 

κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα 

 υπάρχει αρνητική και στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στο συνολικό αριθµό 

των µεταναστών και τη γεωγραφική θέση της περιφέρειας (αν είναι ή όχι 

παραµεθόριος περιοχή). ∆ηλαδή όσο περισσότερο παραµεθόριος περιοχή είναι 

η περιφέρεια τόσοι λιγότεροι µετανάστες υπάρχουν. 

 

 Με βάση την οικονοµετρική διερεύνηση των επιπτώσεων της µετανάστευσης 

στην οικονοµία και στην αγορά εργασίας µε τη χρήση συνδυασµού χρονολογικών 

σειρών και διαστρωµατικών στοιχείων (µεθοδολογία Pool – GLS) συµπεραίνουµε ότι : 

 υπάρχει θετική στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στο ρυθµό οικονοµικής 

µεγέθυνσης και στο ποσοστό των µεταναστριών στο σύνολο των 

απασχολουµένων µεταναστών. Αυτό αποτελεί ίσως µία ένδειξη ότι η οικονοµία 
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χρειάζεται τους µετανάστες σε συγκεκριµένες οικονοµικές δραστηριότητες οι 

οποίες συµβάλλουν µε τη σειρά τους στην αύξηση του ΑΕγΠ 

 υπάρχει αρνητική και στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στη γεωργία ως 

ποσοστό στο ΑΕΠ της περιφέρειας και του ποσοστού απασχόλησης των 

µεταναστών. Αποτελεί µία ένδειξη, όπως και στην προηγούµενη ενότητα, ότι η 

αύξηση της απασχόλησης των µεταναστών δεν επηρεάζει την αύξηση της 

αγροτικής παραγωγής. Αντιθέτως υπάρχει θετική και στατιστικά σηµαντική σχέση 

ανάµεσα στη γεωργία ως ποσοστό στο ΑΕΠ της περιφέρειας και µε το ποσοστό 

των µεταναστών ηλικίας µέχρι των 45 ετών στο σύνολο του εργατικού δυναµικού 

των µεταναστών. Αυτό µπορεί να ερµηνευτεί ως ένδειξη ότι στον αγροτικό τοµέα 

απασχολούνται κατά κύριο λόγο νεότερες ηλικίες του πληθυσµού των 

µεταναστών. Βέβαια πρέπει να επισηµάνουµε ότι η ηλικιακή κατηγορία 30 – 44 

ετών αποτελεί και την πλειοψηφία στο σύνολο των µεταναστών 

 το ποσοστό απασχόλησης των µεταναστών επηρεάζεται θετικά, και στατιστικά 

σηµαντικά, µε το ποσοστό απασχόλησης των ελλήνων και µε το ποσοστό 

συµµετοχής των µεταναστών. Αποτελεί ένδειξη ότι δεν υπάρχει υποκατάσταση 

µεταξύ των απασχολουµένων ελλήνων και των απασχολουµένων µεταναστών 

 δεν µπορούµε να εξάγουµε µε βεβαιότητα κάποια σχέση ανάµεσα στην 

απασχόληση των µεταναστών στον πρωτογενή τοµέα και στο παραγόµενο σε 

αυτόν τον τοµέα προϊόν 

 αντιθέτως στην περίπτωση του τοµέα των υπηρεσιών υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική θετική σχέση ανάµεσα στο ποσοστό των µεταναστών που 

απασχολούνται σε αυτό τον τοµέα ως προς το σύνολο των απασχολουµένων 

µεταναστών και µε το παραγόµενο σε αυτό τον τοµέα προϊόν και µε την 

απασχόληση των µεταναστριών ως προς το σύνολο των µεταναστών. ∆ηλαδή 

χρησιµοποιούνται, σε µεγάλο βαθµό, µετανάστριες ως οικιακοί βοηθοί και γενικά 

στον τοµέα των υπηρεσιών, µε θετικές επιπτώσεις 

 δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στο ποσοστό ανεργίας των 

ελλήνων και το ποσοστό απασχόλησης των µεταναστών, ενώ υπάρχει θετική και 

στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στο ποσοστό ανεργίας των ελλήνων και το 

ποσοστό ανεργίας των µεταναστών. Το τελευταίο εν µέρει δικαιολογείται εφόσον 

όσο αυξάνεται η ανεργία σε µία περιοχή, και οφείλεται σε άλλους παράγοντες 

εκτός της χρήσης των µεταναστών, τόσο µειώνονται οι πιθανότητες ανεύρεσης 

εργασίας για τους µετανάστες και αυξάνεται και η ανεργία αυτών 

 το ποσοστό απασχόλησης των µεταναστών επηρεάζεται, στατιστικά σηµαντικά, 

θετικά από το ποσοστό απασχόλησης των ελλλήνων, από το ποσοστό του τοµέα 

των κατασκευτών στο συνολικό ΑΕγΠ και αρνητικά από το πόσο παραµεθόρια 
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θεωρείται µια περιοχή. ∆ηλαδή οι µετανάστες απασχολούνται κυρίως στις 

κατασκευές και σε περιοχές που δεν είναι παραµεθόριες. 

 

 Συνοψίζοντας µπορούµε να υπσοτηρίξουµε ότι τα συµπεράσµατα που 

προκύπτουν από αυτή τη µελέτη, µε την επιφύλαξη που δηµιουργούν οι περιορισµοί των 

διαθέσιµων στατιστικών στοιχείων, µας λένε ότι : 

 οι µετανάστες δεν προτιµούν γενικά τις αγροτικές περιοχές 

 το κατά κεφαλή ΑΕΠ της περιοχής και το ποσοστό ανεργίας είναι παράγοντες 

που επηρεάζουν την προσέλκυση µεταναστών 

 δεν υπάρχει σηµαντική υποκατάσταση των ελλήνων εργαζοµένων από 

αλλοδαπούς στον αγροτικό τοµέα 

 δεν υπάρχει σηµαντική επίπτωση της χρήσης των µεταναστών στην αγροτική 

παραγωγή 

 

 Όλα αυτά τα ευρήµατα θα πρέπει να τα αναλύσει κανείς λαµβάνοντας υπόψη και 

τις συνθήκες που επικρατούν στον αγροτικό τοµέα στη χώρα µας. Ας µη ξεχνάµε ότι : 

 ο αγροτικός τοµέας είναι κατακερµατισµένος 

 κυριαρχεί το µικρό µέγεθος εκµετάλλευσης και δεν αναπτύσσονται οικονοµίες 

κλίµακας 

 σ’ αρκετές περιπτώσεις η αγροτική δραστηριότητα συνδυάζεται και µε άλλου 

τύπου δραστηριότητες (π.χ. τουρισµός κλπ) 

 

 Ποια πρέπει να είναι λοιπόν η πολιτική της κυβέρνησης σ’ ότι αφορά το 

φαινόµενο της µετανάστευσης στον αγροτικό χώρο; Να ενθαρρύνει ή να αποθαρρύνει τη 

µετανάστευση στις αγροτικές περιοχές; Με ποιο τρόπο µπορεί να βοηθηθεί καλύτερα η 

τοπική κοινωνία και ειδικότερα οι αγροτικές περιοχές; Αν δεν παρέµβει καθόλου η 

κυβέρνηση, πως θα εξελιχθεί η κατάσταση στον αγροτικό χώρο; 

 Είναι σαφές ότι το πρώτο ζήτηµα που τίθεται είναι να δηµιουργηθεί µία αξιόπιστη 

βάση πληροφοριών σχετικά µε τους µετανάστες για να µπορεί η κυβέρνηση να στηρίζει 

την όποια της πολιτική σε πραγµατικά και όχι υποθετικά δεδοµένα. Λόγω του ότι η 

Ελλάδα έχει πλέον µετατραπεί σε χώρα υποδοχής µεταναστών και ότι ο αριθµός των 

µεταναστών στην Ελλάδα δεν πρόκειται να µειωθεί, είναι ανάγκη να υπάρχει αυτή η 

βάση δεδοµένων. Για να δηµιουργηθεί αυτή η βάση, να τροφοδοτείται µε στοιχεία σε 

τακτικά διαστήµατα και να µπορεί επίσης σε τακτικά διαστήµατα να υπάρχει ένα έντυπο 

πληροφόρησης σχετικά µε τους µετανάστες, είναι αναγκαίο να υπάρχει ένας φορέας ο 

οποίος θα αναλάβει την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία της βάσης. Ο φορέας 

αυτός, στη συγκεκριµένη περίπτωση, θα µπορούσε να είναι το Ι.ΜΕ.ΠΟ. 
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 Επιπλέον υπάρχει σηµαντικό έλλειµµα στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται µε 

τους Εθνικούς Λογαριασµούς σε περιφερειακό επίπεδο. Η διάθεση δε στοιχείων από 

διαφορετικές υπηρεσίες της ΕΣΥΕ παρόλο που µπορούν να αφορούν το ίδιο θέµα, 

δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο την οικονοµετρική έρευνα πάνω σε αυτό το θέµα. Είναι 

αναγκαίο  να δηµιουργηθούν αξιόπιστες στατιστικές χρονολογικές σειρές που να 

καλύπτουν επαρκώς όλες τις εκφράσεις της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής. 

 Εφόσον η µετανάστευση στον αγροτικό τοµέα δεν επηρεάζει αρνητικά το 

παραγόµενο σε αυτή προϊόν και την απασχόληση, δεν τίθεται άµεσα θέµα κυβερνητικής 

παρέµβασης για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων. Πρέπει να λάβουµε υπόψη µας τη 

συνεχώς µειούµενη συµµετοχή της σηµασίας της αγροτικής παραγωγής στο 

παραγόµενο ΑΕΠ. 

 Η συγκέντρωση των µεταναστών στα αστικά κέντρα δηµιουργεί ορισµένες θετικές 

ή και αρνητικές επιπτώσεις. Οι θετικές επιτπώσεις από την ύπαρξη των µεταναστών στα 

αστικά κέντρα οφείλεται σε µεγάλο βαθµό : α) στη συµµετοχή τους στο παραγόµενο 

προϊόν αυτών των αστικών κέντρων κυρίως µέσα από τον κλάδο των κατασκευών και 

των οικιακών βοηθών κλπ, β) ενισχύουν την καταναλωτική ζήτηση σε αυτές τις περιοχές, 

γ) αλλάζουν τη δηµογραφική σχέση στα αστικά κέντρα, αφού οι µετανάστες είναι κατά 

κανόνα νέοι και δ) εξυπηρετούν το µέσο αστικό νοικοκυριό στο βαθµό που 

απασχολούνται ως οικιακοί βοηθοί κ.α. Εκτός όµως από τις προαναφερόµενες 

επιπτώσεις πρέπει να επισηµάνουµε ότι : α) δηµιουργούνται σηµαντικές πιέσεις για την 

ανεύρεση στέγης και µάλιστα χαµηλόύ ενοικίου στέγης µ’ αποτέλεσµα ορισµένες 

περιοχές των αστικών κέντρων να αλλάζουν εντελώς τη φυσιογνωµία τους, β) 

δηµιουργούνται σηµαντικές πιέσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα και γενικότερα στο 

σύστηµα υγείας και πρόνοιας σε αυτές τις περιοχές, αφού µεγάλο ποσοστό των 

µεταναστών ζει εκεί και γ) πιθανόν λόγωγ της µεγάλης συγκέντρωσής τους σε ορισµένες 

περιοχές να παρατηρείται και µία ένταση των ξενόφοβων αντιλήψεων προς αυτούς. 

 Το ποια πολιτική θέλει να ακολουθήσει η κυβέρνηση, ως προς το θέµα της 

µετανάστευσης, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το τι επιθυµεί η ίδια η κυβέρνηση να 

πράξει. 

 

Σενάριο πρώτο: η κυβέρνηση επιθυµεί να διοχετεύσει τους µετανάστες από τα αστικά 

κέντρα προς τις αγροτικές περιοχές. Με βάση την ανάλυση που επιχειρήσαµε για το 

σύνολο των περιφερειών προκύπτει ότι οι µετανάστες αποφασίζουν σε ποια περιοχή θα 

εγκατασταθούν µε κριτήριο: α) το ύψος του ΑΕΠ της περιοχής, β) το ποσοστό ανεργίας 

και γ) την απόσταση από τα σύνορα. Πιστεύουν ότι ευκολότερα θα βρουν εργασία σε 

περιοχές που είναι πλουσιότερες οικονοµικά, έχουν µικρή ανεργία και βρίσκονται στην 
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ενδοχώρα και δεν είναι παραµεθόριες περιοχές. Ίσως ένας επιπλέον παράγοντας που 

έχει ρόλο είναι αν ο µετανάστης είναι µόνος του ή µε την οικογένειά του. Αν είναι µαζί µε 

την οικογένειά του, τότε πιστεύει ότι ολοένα και περισσότερες ευκαιρίες δηµιουργούνται 

στα αστικά κέντρα και γι αυτόν, αλλά και για τη γυναίκα του σε σχέση µε τις αγροτικές 

περιοχές. Στην περίπτωση αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να οργανώσει τη µετακίνηση 

των µεταναστών προς τις αγροτικές περιοχές «εξασφαλίζοντας» σε αυτούς εκ των 

προτέρων εργασία στον αγροτικό χώρο (π.χ. στις καλλιέργειες) και ειδικά σε περιοχές 

όπου υπάρχουν καλλιέργειες χαµηλής έντασης εργασίας. Ένα άλλο σηµείο το οποίο 

προφφανώς επηρεάζει την απόφαση του µετανάστη να µετακινηθεί προς µία αγροτική 

περιοχή, είναι το θέµα της ασφάλισης. Είναι ευκολότερο στο αστικό κέντρο να βρει µία 

εργασία στον οικοδοµικό χώρο, σε µία βιοτεχνία ή οπουδήποτε αλλού και ο εργοδότης 

να τον ασφαλίσει στο ΙΚΑ παρά στον αγροτικό χώρο. Είναι µάλλον αρκετά δαπανηρό σε 

ένα µικρο-αγρότη να ασφαλίσει τον µετανάστη. Αλλά ακόµη και αν τον ασφαλίσει, η 

ασφάλεια αυτή θα είναι για λίγες ηµέρες, όσο τον χρειάζεται στην εργασία του, οπότε και 

για τον µετανάστη δεν είναι σηµαντικό κίνητρο για να µετακινηθεί στον αγροτικό χώρο. 

Ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριµένη πολιτική λύση και σε αυτό το θέµα, 

αλλιώς δύσκολα οι µετανάστες θα µετακινηθούν σε αυτές τις περιοχές. Η µετακίνηση δε 

των µεταναστών προς τις αγροτικές περιφέρειες θα αναζωογονήσει οικονοµικά, αλλά και 

δηµογραφικά αυτές τις περιφέρειες. 

 

Σενάριο δεύτερο: η κυβέρνηση επιθυµεί να µειώσει τον αριθµό των µεταναστών στις 

αγροτικές περιοχές µε σκοπό να συγκεντρωθούν στα αστικά κέντρα και σε οικονοµικές 

δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτά. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η 

κυβέρνηση δε χρειάζεται να αναλάβει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες, όταν έτσι και αλλιώς 

οι µετανάστες ενδιαφέρονται να µετακινηθούν προς τα αστικά κέντρα. Αν δε η 

κυβέρνηση βοηθήσει τους µετανάστες σε θέµατα πληροφόρησης, ανεύρεσης εργασίας 

και ένταξής τους στα αστικά κέντρα, τότε ο αριθµός των µεταναστών στον αγροτικό 

χώρο θα µειωθεί ακόµη περισσότερο. Όµως στην περίπτωση αυτή πρέπει η κυβέρνηση 

να παρέµβει αποφασιστικά για να επιλύσει πολύ σηµαντικά ζητήµατα που έχουν να 

κάνουν µε τη συγκέντρωση των µεταναστών σε συγκεκριµένες περιοχές και σχετίζονται 

µε το εκπαιδευτικό σύστηµα, το σύστηµα υγείας και πρόνοιας και γενικότερα µε την 

ένταξη αυτών στην ελληνική κοινωνία. 

 

 Χρειαζόµαστε ή όχι τους µετανάστες στον αγροτικό χώρο ; Μας είναι ή όχι 

χρήσιµοι; Είναι δύο κρίσιµα ερωτήµατα που πρέπει να απαντήσουµε. Με βάση τα 

στοιχεία απ’ ότι φαίνεται οι µετανάστες τουλάχιστον δεν επιδρούν αρνητικά ούτε στην 

παραγωγή, ούτε στο ύψος της απασχόλησης και δεν υποκαθιστούν τους έλληνες 
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εργαζόµενους. Η παρουσία τους στον αγροτικό χώρο βοηθάει τους µικρούς αγρότες, 

βοηθάει και τους αγρότες σε περιοχές τουριστικές όπου η ανεύρεση εργατικών χεριών 

είναι σηµαντική και εξαιτίας αυτού του γεγονότος η αγροτική δραστηριότητα έχει 

περιοριστεί σηµαντικά. Από την άλλη η ένταξη των µεταναστών στην τοπική κοινωνία 

φαντάζει να είναι ευκολότερη απ’ ότι είναι στα αστικά κέντρα. Ένα επιπλέον στοιχείο, 

ενισχυτικό για την παρουσία των µεταναστών στις αγροτικές περιοχές, είναι ότι µπορούν 

να αποτελέσουν αντίβαρο στην ερήµωσή τους που είναι πλέον πραγµατικότητα. Σ’ 

αρκετές περιοχές η εύρεση νέων ανθρώπων είναι αρκετά δύσκολη. 

 Βέβαια η πολιτική της κυβέρνησης στο θέµα της µετανάστευσης πρέπει να είναι 

ολοκληρωµένη και να µην είναι αποσπασµατική. Σ’ αυτό είναι απαραίτητη, όπως ήδη 

αναφέραµε, η ύπαρξη τακτικής πληροφόρησης σε θέµατα µεταναστών. 

 Τελειώνοντας τη µελέτη αυτή θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι η διερεύνηση των 

επιπτώσεων της µετανάστευσης στον αγροτικό χώρο, που επιχειρήσαµε, είναι ενδεικτική 

λόγω της αντικειµενικής έλλειψης πληροφοριών. Ίσως πρέπει να συµπληρωθεί και από 

περαιτέρω έρευνα πεδίου που θα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για περαιτέρω 

οικονοµετρικές διερευνήσεις. Μία σκέψη είναι να γίνει διεξαγωγή επιστηµονικής έρευνας 

πεδίου µε χρήση στρωµατοποιηµένου δείγµατος σε όλες τις Περιφέρειες για την 

αποτύπωση της διάρθρωσης και της δυναµικής του µεταναστευτικού ρεύµατος στον 

αγροτικό χώρο και τις οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις της µετανάστευσης. Η 

έρευνα παράλληλα µπορεί να εστιάζει σε ζητήµατα την κοινωνικής και πολιτιστικής 

ενσωµάτωσης των µεταναστών στις τοπικές κοινωνίες καθώς και στις αξιακές µεταβολές 

που πιθανά συντελούνται σ’ αυτές. 

 Τα αποτελέσµατα µπορούν σε στατικό επίπεδο να υποβοηθήσουν το σχεδιασµό 

της επικοινωνιακής πολιτικής για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και την 

καταπολέµηση της ξενοφοβίας τις τοπικές κοινωνίες.  

 Η εκπόνηση µεθοδολογικού εργαλείου το οποίο να καταστεί χρήσιµο για τη 

δηµιουργία και τη συνεχή ενηµέρωση Βάσης ∆εδοµένων για την Μετανάστευση στην 

Ελλάδα.  
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