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Νίκος 77. Γλυτσός*

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο άρθρο αυτό διερευνάται η οικονομική κατάσταση των Ελλήνων μεταναστών 
της Αυστραλίας και η φύση και το μέγεθος των εμβασμάτων που στέλνουν στην 
Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται το ύψος και η κατανομή του εισοδήμα
τος των Ελλήνων μεταναστών και συγκρίνονται προς τα αντίστοιχα μεγέθη 
όλων των μεταναστών της Αυστραλίας και ολόκληρου του αυστραλιανού πληθυ
σμού.

Η παρουσίαση αυτή είναι το προοίμιο και η βάση αναφοράς για τη διερεύνη- 
ση των μεταναστευτικών εμβασμάτων, η οποία αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα 
της εργασίας αυτής. Η ανάλυση αποβλέπει ειδικότερα στην επισήμανση και 
εκτίμηση της σχετικής σημασίας των παραγόντων που προσδιορίζουν τη ροή 
των εμβασμάτων και στη μέτρηση της συμβολής τους στη μείωση του ελλείμμα
τος του ισοζυγίου πληρωμών.

Για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού γίνεται πρώτα μια σκιαγράφηση των 
δημογραφικών και κοινωνικών παραγόντων που αφορούν τους μετανάστες, πα
ράγοντες που διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις δημιουργίας του εισοδήματος 
τους και κατ’ ακολουθία καθορίζουν την οικονομική τους ευχέρεια για αποστο
λή εμβασμάτων.

* Επιστημονικός Ερευνητής ΚΕΠΕ.
** Το άρθρο αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μελέτης που έχει υποβληθεί για 

δημοσίευση στο ΚΕΠΕ με τον τίτλο: «Η Οικονομική θέση των Ελλήνων Μεταναστών 
στην Αυστραλία και η Συμβολή τους στην Ελληνική Οικονομία». Επιθυμώ να ευχαριστή
σω τη Μαρία Αναστασίου για τη σημαντική βοήθεια που προσέφερε κατά την εκπόνηση 
της εργασίας αυτής.
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Το υπόβαθρο των παραγόντων αυτών, που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τα εμ
βάσματα, περιλαμβάνει την κατά ηλικία και φύλο διάρθρωση των μεταναστών, 
τη σύνθεση των οικογενειών τους, τις συνθήκες απασχόλησής τους, αναφορικά 
με τους κλάδους παραγωγής, τα επαγγέλματα, την ιδιότητα των εργαζομένων 
(μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι κλπ.), τη φύση και την έκταση της ανεργίας (α
νεργία κατά φύλο και ηλικία, σύγκριση ανεργίας Ελλήνων και άλλων μετανα
στών κλπ.), το ύψος του εισοδήματος τους σε σχέση με το ύψος του εισοδήμα
τος άλλων μεταναστών και του συνολικού πληθυσμού, την αναλογία με το κατά 
κεφαλή εισόδημα στην Ελλάδα και το βάρος των μεταναστευτικών εμβασμάτων 
στο εισόδημα των μεταναστών.

Από μακροοικονομική σκοπιά, τα μεταναστευτικά εμβάσματα ανακουφίζουν 
το έλλειμμα του γενικού ισοζυγίου πληρωμών της Ελλάδας, ενώ τα εισοδήματα 
των μεταναστών επηρεάζουν τη θέση του εμπορικού ισοζυγίου στην Αυστραλία.

Μία πρώτη αδρή εντύπωση των διαστάσεων και της σχετικής σημασίας των 
μεταναστευτικών εμβασμάτων από την Αυστραλία, που αποτελεί το κεντρικό 
θέμα αυτής της διερεύνησης, δίνεται με την παρουσίαση του ύψους και της δια
χρονικής εξέλιξης των εμβασμάτων, συνολικά και ανά μετανάστη, και την επι
σήμανση της ελάφρυνσης του προσφέρουν τα εμβάσματα αυτά στο ισοζύγιο 
πληρωμών της Ελλάδας. Γίνεται επίσης σύγκριση με τα αντίστοιχα μεταναστευ
τικά εμβάσματα από τη Δυτική Γερμανία. Η σύγκριση αυτή διαφωτίζει, σε γενι
κές γραμμές, την ομοιότητα ή μη των γενικότερων παραγόντων που επηρεάζουν 
τη ροή των μεταναστευτικών εμβασμάτων από μια χώρα όπως η Αυστραλία, που 
εκπροσωπεί περισσότερο τη μόνιμη μετανάστευση, και από μια χώρα όπως η 
Δυτική Γερμανία, που εκπροσωπεί περισσότερο την πρόσκαιρη μετανάστευση.

Η αξιολόγηση αυτή θα βοηθήσει στην κατ’ αρχήν εξειδίκευση των επιμέ- 
ρους μεταβλητών που επηρεάζουν τη ροή των εμβασμάτων στη μία και την άλλη 
περίπτωση. Οι παράγοντες αυτοί θα αναλυθούν στη συνέχεια στατιστικά, με τη 
βοήθεια των σχετικών μεταβλητών που τους εκφράζουν, για να εκτιμηθεί η σχε
τική σημασία καθενός και η τυχόν διαφοροποίηση της επίδρασής τους στη συ
μπεριφορά των μεταναστών, όσον αφορά την αποστολή εμβασμάτων από τη μία 
και την άλλη χώρα.

1. Γενικά Χαρακτηριστικά των Ελλήνων Μεταναστών της Αυστραλίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αυστραλιανού Γραφείου Στατιστικής (ABS, 1984), 
οι Έλληνες μετανάστες της Αυστραλίας που γεννήθηκαν στην Ελλάδα είναι 146 
χιλ. άτομα περίπου και αντιπροσωπεύουν σταθερά, στη δεκαετία 1971-1981, το 
1% περίπου του συνολικού πληθυσμού της Αυστραλίας. Από τα άτομα αυτά 75 
χιλ. περίπου είναι άνδρες και 71 χιλ. γυναίκες (1981). Υπάρχουν ακόμη 132 χιλ. 
περίπου άτομα που γεννήθηκαν στην Αυστραλία από έναν τουλάχιστον γονέα 
που μετανάστευσε από την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, 101 χιλ. προέρχονται 
από πατέρα και μητέρα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, 20 χιλ. από πατέρα και 10 
χιλ. από μητέρα γεννημένους στην Ελλάδα. Υπάρχουν δηλαδή συνολικά περί
που 268 χιλ. Έλληνες πρώτης και δεύτερης γενιάς στην Αυστραλία.
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Από το σύνολο των μεταναστών πρώτης γενιάς που εξετάζονται στην εργα
σία αυτή, τα παιδιά μέχρι 14 ετών αποτελούν το 2,6%, οι έφηβοι 15-24 ετών το 
8,6%, οι ηλικίας 25-54 ετών το 74% και τα άτομα άνω των 65 ετών το 6,7% του 
συνολικού αριθμού των μεταναστών. Η διάρθρωση των ηλικιών αρρένων και 
θηλέων είναι σχεδόν ταυτόσημη μέχρι της ηλικίας των 54 ετών και μεγαλύτερη 
συγκέντρωση γυναικών στο κλιμάκιο άνω των 65 ετών (Πίνακας 1).

Κρίνοντας από τα δεδομένα της Πολιτείας της Βικτόριας, στην οποία διαμέ
νει περίπου το ήμισυ των μεταναστών μας, που δίδονται από το DIEA Profile 
81, προκύπτει ότι το 39% περίπου των Ελλήνων μεταναστών βρίσκεται στην Αυ
στραλία 15-21 χρόνια, το 23% 10-14 χρόνια και το 21% 22-28 χρόνια. Δηλαδή 
το 83% των μεταναστών έχει παραμονή (στη Βικτόρια) λιγότερο από 28 χρόνια, 
πράγμα που σημαίνει ότι, αν η παραμονή και στις άλλες Πολιτείες είναι ανάλο
γη, ο όγκος των μεταναστών στην Αυστραλία πήγε μετά το 1953 (βέβαια είναι 
ενδεχόμενο ορισμένος αριθμός να μετοίκησε από άλλες Πολιτείες της Αυστρα
λίας στη Βικτόρια).

Από πλευράς μορφωτικού επιπέδου, τα στοιχεία της Απογραφής 1981 δεί
χνουν ότι από το σύνολο των μεταναστών πρώτης γενιάς στην Αυστραλία, μόνο 
το 1,6% έχει δίπλωμα ή πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης, το 7,3% έχει κάποιο πι
στοποιητικό εξειδίκευσης και το 1,6% βρισκόταν το 1981 ακόμα στο σχολείο. 
Από τους υπόλοιπους Έλληνες μετανάστες, το 83% δεν έχει κανένα τυπικό προ
σόν, ενώ ένα μικρό μέρος δεν μπορεί να ταξινομηθεί.

2. Απασχόληση των Ελλήνων Μεταναστών της Αυστραλίας

Σύμφωνα με την Αυστραλιανή Απογραφή Πληθυσμού το 1981 το 81,6% των αν- 
δρών και το 51,1% των γυναικών ή το 66,8% και των δύο φύλων μαζί, άνω των 
15 ετών, ήταν οικονομικώς ενεργοί. Από τους οικονομικώς ενεργούς το 93,4% 
είχε εργασία και το 6,6% ήταν άνεργοι.

Αν τα δεδομένα της Πολιτείας της Βικτόριας, όπως δίνονται από το DIEA 
Profile 1981, είναι αντιπροσωπευτικά του συνόλου της Αυστραλίας, τα 2/3 των 
Ελλήνων που έχουν εργασία απασχολούνται στη βιομηχανία και στο εμπόριο 
(46% και 19% αντίστοιχα) ενώ το υπόλοιπο 1/3 έχει σημαντική διασπορά σε 
όλους τους άλλους κλάδους, με σχετικά ψηλότερα ποσοστά στις κοινωνικές 
υπηρεσίες (community services), στις μεταφορές και στην οικοδομή.

Από πλευράς επαγγελμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία ABS, 1981, Census of 
Population and Housing, το 50% περίπου των απασχολουμένων είναι εργάτες, 
το 14% πωλητές και το 11% εργάζεται στις υπηρεσίες, ενώ το υπόλοιπο είναι 
διάσπαρτο στα άλλα επαγγέλματα.

Όσον αφορά τη θέση, όπως λέγεται, στο επάγγελμα, το 75% των Ελλήνων 
απασχολουμένων είναι μισθωτοί, το 16% αυτοαπασχολούμενοι και το 8% εργο
δότες.

Αναφορικά με την ανεργία των Ελλήνων, το 6,8% των ανδρών και το 6,3% 
των γυναικών ή το 6,6% και των δύο φύλων ήταν άνεργοι το 1981. Τα αντίστοι-
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χα ποσά ανεργίας για τους μετανάστες γενικά ήταν 6,0% και 7,5% και για τους 
Αυστραλούς 5,3% και 6,5% (Πίνακας 2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ποσοστό ανεργίας Ελλήνων μεταναστών, όλων των μεταναστών, των Αυστραλών και όλου 
του πληθυσμού της Αυστραλίας 1981-1984

Όλες οι ηλικίες
Οκτώβριος 

1981 1982 1983 1984

Νέοι 1981

15-19 ετών 20-24 ετών

Έλληνες
άρρενες 6,8 - - - 20,9 12,7
θήλεις 6,3 - - - 21,0 11,2

δύο φύλα 6,6 10,7 13,8 7,1 - ■ -
Όλοι οι μετανάστες

άρρενες 6,0 - - - 16,1 10,9
θήλεις 7,5 - - - 19,8 11,7

δύο φύλα - 8,6 11,2 9,3 - -
Αυστραλοί
άρρενες 5,3 - - -
θήλεις 6,5 - - -

δύο φύλα - 7,4 8,7 7,7
Όλος ο πληθυσμός

άρρενες 13,1 8,8
θήλεις 17,0 9,0

δύο φύλα - -

Πηγή: DIEA, Statistical Notes, No 23.
Victoria Ethnic Affairs Commission, Migrants and the Workforce, No 5. 
Review of Employment Trends.
ABS (1984 ii October).

Είναι φανερό από τα στοιχεία αυτά ότι η ανεργία των Ελλήνων ανδρών είναι 
σχετικά ψηλότερη από την ανεργία των ανδρών άλλων εθνικοτήτων, ενώ η 
ανεργία των Ελληνίδων μεταναστριών συγκρίνεται ευνοϊκά με την ανεργία των 
γυναικών άλλων εθνικοτήτων. Ανάλογη είναι περίπου η θέση των Ελλήνων 
ανέργων ως προς τους Αυστραλούς, με ανεργία των Ελλήνων αρκετά ψηλότερη 
και των Ελληνίδων ελαφρά χαμηλότερη από την ανεργία των Αυστραλών.

Μετά όμως το 1981, η ανεργία των Ελλήνων μεταναστών έχει επιδεινωθεί 
στα έτη 1982 και 1983, ενώ το 1984 έχει σχεδόν επανέλθει στα επίπεδα του
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1981 και είναι σχετικά χαμηλότερη τόσο από την ανεργία όλων των μετανα
στών, όσο και από την ανεργία των Αυστραλών.

Η ανεργία των νέων Ελλήνων μεταναστών και των δύο φύλων είναι κατά 
πολύ εντονότερη από εκείνη των γονιών τους, των μεν νέων 15-19 ετών (και 
των δύο φύλων) τριπλάσια περίπου και των νέων 20-24 ετών (και των δύο φύλων) 
σχεδόν διπλάσια. Είναι επίσης ψηλότερη από την ανεργία όλων των μετανα
στών και από την ανεργία του συνολικού πληθυσμού της Αυστραλίας. Μόνο 
στην ηλικία των 20-24 ετών οι Ελληνίδες έχουν ελαφρά μικρότερη ανεργία από 
την ανεργία των άλλων μετάναστριών.

3. Εισόδημα και Σχετική θέση των Ελλήνων Μεταναστών της Αυστραλίας

Με βάση τα στοιχεία της αυστραλιανής απογραφής πληθυσμού του 1981, υπολογί
ζουμε ότι το συνολικό ετήσιο εισόδημα όλων των Ελλήνων μεταναστών (εργαζομέ
νων και μη, άνω των 15 ετών) που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ήταν του ύψους των 
970 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (ή 1.125 εκ. δολάρια ΗΠΑ). Λαμβάνοντας 
υπόψη, όπως υπολογίζεται από την ίδια πηγή, ότι το συνολικό εισόδημα όλου του 
πληθυσμού της Αυστραλίας, ανεξάρτητα από εθνικότητα, ήταν περίπου 86.550 εκατ. 
δολάρια Αυστραλίας, συνάγεται ότι η συμμετοχή των Ελλήνων μεταναστών στο ει
σόδημα της Αυστραλίας ήταν 1,2%(=970/86.548x100).

Η ’κατά φύλο διαφοροποίηση του εισοδήματος των Ελλήνων μεταναστών εί
ναι σημαντική: το μέσο ετήσιο εισόδημα των Ελληνίδων υπολογίζεται ότι αντι
στοιχούσε (1981) περίπου το 1/2 του εισοδήματος των Ελλήνων μεταναστών 
(4.500 δολλάρια Αυστραλίας έναντι 8.980 των ανδρών). Σε μεγάλη έκταση, η 
διαφορά αυτή φαίνεται να οφείλεται στο σχετικά πολύ χαμηλότερο ποσοστό 
συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό (51,1% σε σύγκριση με 81,6% 
των ανδρών). Άλλοι παράγοντες, όπως η επαγγελματική σύνθεση και το μορ
φωτικό επίπεδο των γυναικών σε σχέση με εκείνο των ανδρών, φαίνεται να εξη
γούν επίσης εν μέρει το σχετικά χαμηλότερο εισόδημα των γυναικών.

Πράγματι, οι μέσες μηνιαίες αμοιβές των Ελληνίδων μεταναστριών ήταν το
1982 205 δολάρια Αυστραλίας έναντι 258 των Ελλήνων μεταναστών, ισοδύναμες 
δηλαδή με το 80% περίπου των τελευταίων.1 Αν και στις τρεις πρώτες κατηγο
ρίες επαγγελμάτων στις οποίες περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο μέρος των ατό
μων με μόρφωση γυμνασιακή ή πανεπιστημιακή η συμμετοχή ανδρών και γυναι
κών είναι ίδια, 12,2% και 12,3% αντίστοιχα, υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ 
των δύο φύλων στην απασχόληση στις υπηρεσίες, στις οποίες εργάζεται το 17% 
των γυναικών και μόνο το 7,9% των ανδρών. Το χαμηλότερο μορφωτικό επίπε
δο των γυναικών, το οποίο έχει σχέση και με τη μεγαλύτερη απασχόλησή τους 
στις υπηρεσίες, αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι το 50% από αυτές, είτε δεν 
πήγε ποτέ στο σχολείο είτε έφυγε από το σχολείο σε ηλικία μικρότερη των 13 
ετών, σε σύγκριση με αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες 36%. Τέλος, το σχε-

1. ABS, Weekly Earnings of Employees, 1982, Table 14, No 6310,0.
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τικό ύψος της ανεργίας των δύο φύλων φαίνεται ότι δεν επιδρά στη διαφορά του 
εισοδήματος, γιατί το ποσοστό ανεργίας είναι ελαφρά χαμηλότερο για τις γυναί
κες, όπως σημειώθηκε πιο πάνω.

Οι ίδιοι αυτοί λόγοι συμβάλλουν, λίγο πολύ, και στη μεγαλύτερη ανισότητα 
της κατανομής του εισοδήματος μεταξύ των Ελληνίδων μεταναστριών παρά με
ταξύ των Ελλήνων μεταναστών, όπως δείχνει η πιο κάτω καμπύλη ανισοκατανο- 
μής του εισοδήματος των δύο φύλων (Διάγραμμα 1). Σύμφωνα με την κατανομή 
αυτή, το 1/4 περίπου των μεταναστριών έχει μηδέν εισόδημα, ενώ χωρίς εισό-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
Καμπύλη Lorentz ανισοκατανομής του εισοδήματος των Ελλήνων μεταναστών της Αυ

στραλίας κατά φύλο 1981.

Εισόδημα

Πηγή: Επεξεργασία από ABS, 1981, Census of Population and Housing.
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δημα είναι μόνο το 5,6% των Ελλήνων μεταναστών, και όλη η κατανομή είναι 
περισσότερο άνιση για τις γυναίκες παρά για τους άνδρες. Η σχετική οικονομι
κή θέση των Ελλήνων μεταναστών ανάμεσα στους άλλους μετανάστες και στο 
συνολικό πληθυσμό της Αυστραλίας, τόσο από πλευράς συνολικού εισοδήμα
τος, όσο και από πλευράς σχετικής ευημερίας μεταξύ στρωμάτων των Ελλήνων 
μεταναστών, μπορεί να επισημανθεί με τη σύγκριση του απόλυτου ύψους και 
της κατανομής του εισοδήματος τους, σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα 
όλων των μεταναστών και του συνολικού πληθυσμού της Αυστραλίας.

Επειδή, όπως δείχνει ο Πίνακας 3, το μέσο κατά κεφαλή εισόδημα όλων των 
μεταναστών και του πληθυσμού της Αυστραλίας είναι παραπλήσιο, η σύγκριση 
περιορίζεται μεταξύ εισοδήματος Ελλήνων και συνόλου μεταναστών. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία αυτά, οι Έλληνες μετανάστες και των δύο φύλων έχουν μέσο 
κατά κεφαλή εισόδημα που είναι 16% περίπου χαμηλότερο από το κατά κεφαλή 
εισόδημα όλων των μεταναστών, ενώ η διαφορά είναι σχετικά μικρότερη για τις 
μετανάστριες. Από τα δεδομένα αυτά συνάγεται ότι η σχετική θέση των Ελλή
νων μεταναστών, ιδιαίτερα των μεταναστριών, είναι αρκετά καλή σε σχέση με

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Μέσο κατά κεφαλή ετήσιο εισόδημα Ελλήνων μεταναστών, όλων των μεταναστών και 
του συνολικού πληθυσμού της Αυστραλίας, άνω των 15 ετών, 1981 (δολάρια Αυστραλίας)

Απόλυτο ύψος μέσου κατά 
κεφαλή ετήσιου εισοδήματος

Σχέση
εισοδή/τος
θηλέων/
αρρένων
(3Η2):(1)

Εθνικότητες Άρρενες
(1)

θήλεις
(2)

Αύο φύλα
(3)

1. Έλληνες μετανάστες 8.981 4.496 6.797 0,50
2. Όλοι οι μετανάστες 10.844 5.091 8.070 0,47
3. Όλος ο πληθυσμός 10.713 5.205 7.926 0,49
4. Σχέση εισοδήματος

Ελλήνων/όλων των 82,8% 88,3% 84,2%
μεταναστών (1):(2)

Πηγή: ABS, Crossclassified characteristics of Persons and Dwellings, 1981 Census of Pop
ulation and Housing.

τους άλλους μετανάστες και με το συνολικό πληθυσμό της Αυστραλίας. Με 
άλλα λόγια, οι Έλληνες μετανάστες δεν είναι ούτε πολύ φτωχότεροι ούτε πολύ 
λιγότερο πλουσιότεροι από τους άλλους μετανάστες και από το συνολικό 
πληθυσμό της Αυστραλίας.
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Η συνολική αυτή εικόνα της σχετικής εισοδηματικής θέσης των Ελλήνων 
μεταναστών, η οποία προσδιορίζεται από τα πάσης φύσεως εισοδήματα εργαζο
μένων και μη, βελτιώνεται κάπως, ιδίως για τους άνδρες, αν ληφθούν υπόψη οι 
αμοιβές εκείνων που προσφέρουν εξαρτημένη εργασία. Τα σχετικά στοιχεία2 
δείχνουν ότι η μέση εβδομαδιαία αμοιβή εργασίας τόσο για τους άνδρες, όσο 
και για τις γυναίκες που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ήταν το 1982 στο επίπεδο 
του 88% των μέσων εισοδηματικών αμοιβών του συνολικού πληθυσμού της Αυ
στραλίας και αντίστοιχα για τα δύο φύλα στο 81% και 88% των μέσων εβδομα
διαίων αμοιβών των Αυστραλών. Οι αμοιβές των Ελλήνων είναι πάντως γενικά 
χαμηλότερες, σε διάφορους βαθμούς, από τις αμοιβές των αγγλόφωνων, των 
Γερμανών, των Ιταλών και των Γιουγκοσλάβων μεταναστών.

Αν όμως στο απόλυτο ύψος του εισοδήματος οι Έλληνες μετανάστες υπολεί
πονται του εισοδήματος όλων των μεταναστών της Αυστραλίας, υπερέχουν ως 
προς την κατανομή του εισοδήματος μεταξύ τους. Η σχετική αυτή υπεροχή πα- 
ρατηρείται τόσο για τους άνδρες, όσο και για τις γυναίκες (Διάγραμμα 2). Η μικρότε
ρη ανισοκατανομή του εισοδήματος των Ελλήνων μεταναστών μπορεί να εξηγη
θεί από τη μεγαλύτερη ομοιομορφία τους, τόσο ως προς τους κλάδους παραγω
γής στους οποίους εργάζονται, όσο και ως προς τα επαγγέλματα και κατά συνέ
πεια ως προς τις αμοιβές τους. Αντίθετα η κατηγορία όλων των μεταναστών εί
ναι ετερογενής, γιατί περιλαμβάνει, από τη μια μεριά, μετανάστες από την Κε
ντρική και Δυτική Ευρώπη με ψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και περισσότρο κα
λοπληρωμένα επαγγέλματα, αλλά και από την άλλη μετανάστες από τον Τρίτο 
Κόσμο χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και χαμηλής επαγγελματικής κατάρτισης 
και συνεπώς με χαμηλές αμοιβές.

4. Μέγεθος και Διαχρονική Εξέλιξη των Μεταναστευτικών Εμβασμάτων από
την Αυστραλία

4.1 Σχετικό ύψος και μεταβολές εμβασμάτων

Την ανάλυσή μας ενδιαφέρει τόσο η συνολική ροή των μεταναστευτικών εμβα
σμάτων για την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στο ισοζύγιο πληρωμών της 
Ελλάδας, όσο και η ανά μετανάστη ροή, η οποία εκφράζει τη συμπεριφορά των 
μεταναστών στην αποστολή εμβασμάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, 
το ύψος των μεταναστευτικών εμβασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συντά
ξεων, οι οποίες το 1982 αποτελούσαν το 0,6% των εμβασμάτων από την Αυ
στραλία, ήταν πρόσφατα (1982) του ύψους των 32 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ. Αντι
προσώπευαν το 4,56% της συνολικής ροής μεταναστευτικών εμβασμάτων από 
όλο τον κόσμο. Προηγουμένως όμως για μια σειρά ετών, ξεκινώντας από τό 
1966, με μικρές εξαιρέσεις, το μεταναστευτικό συνάλλαγμα από την Αυστραλία

2. ABS, Weekly Earnings of Employees, 1982, Table 14, No 6310.0.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
Καμπύλη Lorentz ανισοκατανομής του εισοδήματος των Ελλήνων μεταναστών (ανδρών, 

γυναικών) και όλων, των μεταναστών της Αυστραλίας 1981.

εισόδημα εισόδημα

Πηγή: Επεξεργασία από ABS, 1981, Census of Population and Housing.
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αποτελούσε το 2,0%-2,9% του συνολικού μεταναστευτικού συναλλάγματος που 
έρεε στην Ελλάδα από όλο τον κόσμο.

Από πλευράς ισοζυγίου πληρωμών, τα εμβάσματα αυτά κάλυπταν το 1982 το 
0,3% των συνολικών εισαγωγών της Ελλάδας και το 159% των εισαγωγών από 
την Αυστραλία, υπερκάλυπταν δηλαδή όλες τις εισαγωγές από την Αυστραλία 
και άφηναν ένα περίσσευμα 780 εκ. δραχμές. Από μια άλλη σκοπιά, τα εμβά
σματα από την Αυστραλία ισοδυναμούν με τις μέσες ετήσιες αμοιβές 6.000 περί
που εργατών βιομηχανίας στην Ελλάδα. Κατά μία έννοια μπορεί επομένως να 
θεωρηθεί ότι τα εμβάσματα αυτά είναι σαν να δημιουργούν τα αντίστοιχα εισο
δήματα 6.000 θέσεων εργασίας ή σαν να χρηματοδοτούν 6.000 ανέργους στην 
Ελλάδα.

Τα εμβάσματα αυτά αποτελούσαν το 2,7% του συνολικού εισοδήματος των 
Ελλήνων μεταναστών, όπως υπολογίστηκε πιο πάνω. Επιβαρύνουν δηλαδή σχε
τικά ελάχιστα το εισόδημα των Ελλήνων της Αυστραλίας, αν συγκριθούν με 
αντίστοιχα ποσοστά της ευρωπαϊκής μετανάστευσης.3 Η διαφορά αυτή φαίνεται 
να εξηγείται, όπως θα αναλυθεί πιο κάτω, από τη φύση της μετανάστευσης στην 
Αυστραλία, που αντιπροσωπεύει κυρίως μόνιμη διαμονή, σε αντίθεση με τη με
τανάστευση στην Ευρώπη, που είναι περισσότερο πρόσκαιρη.4

Παράλληλα όμως με τα μεταναστευτικά εμβάσματα, το τουριστικό συνάλ
λαγμα από την Αυστραλία είναι πολύ πιθανό να αποτελεί σε σημαντικό αλλά 
άγνωστο βαθμό εισοδήματα Ελλήνων μεταναστών που δαπανώνται στην Ελλάδα 
κατά τις περιοδικές τους επισκέψεις. Το συνολικό τουριστικό συνάλλαγμα από 
την Αυστραλία ήταν το 1983 του ύψους των 17 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, ενώ σε 
ορισμένα προηγούμενα χρόνια, όπως 1978-80, ήταν ψηλότερο από τα μετανα
στευτικά εμβάσματα της Αυστραλίας (του ύψους των 20-22 εκ. δολ. ΗΠΑ, ένα
ντι μεταναστευτικών εμβασμάτων 18-21 εκατ. δολ. ΗΠΑ).

Διαχρονικά η ροή των μεταναστευτικών εμβασμάτων από την Αυστραλία 
ακολουθεί από το 1969 μια συνεχή ανοδική τάση με γρήγορους ρυθμούς μετα
βολής. Η τάση αυτή μέχρι το 1981, με μικρές εξαιρέσεις, είναι περίπου παράλ
ληλη με την εξέλιξη της ροής των συνολικών μεταναστευτικών εμβασμάτων 
στην Ελλάδα, αλλά με πολύ μικρότερους ρυθμούς μεταβολής (Σχήμα 3). Από το 
1978 επιταχύνεται η εισροή από την Αυστραλία και επιβραδύνεται η συνολική 
εισροή από όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα η αύξηση των μεταναστευτικών εμ
βασμάτων από την Αυστραλία μετά το 1981 να είναι ταχύτερη από την αύξηση 
του συνολικού όγκου των μεταναστευτικών εμβασμάτων.

3. Έχει βρεθεί π.χ., ότι οι ανύπαντροι Πορτογάλοι μετανάστες στη Γαλλία έστελναν 
(1967) το 24% του εισοδήματος τους και οι Γιουγκοσλάβοι μετανάστες το 5% (βλέπε σχε
τικά Γλυτσός, 1984).

4. Βλέπε Katseli and Glytsos, 1986.
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4.2. Σύγκριση εμβασμάτων από Αυστραλία και από Δυτική Γερμανία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η σύγκριση με τα μεταναστευτικά εμβάσματα από τη 
Δυτική Γερμανία, στην οποία, σε αντίθεση με την Αυστραλία, όπου οι Έλληνες 
αποδημούν για να αρχίσουν κατά κανόνα μια καινούρια ζωή, η μετανάστευση 
έχει περισσότερο το χαρακτήρα της πρόσκαιρης μετακίνησης για τη συγκέ
ντρωση αποταμιεύσεων και την επιστροφή στην Ελλάδα. Η αύξηση της ροής 
των μεταναστευτικών εμβασμάτων από τη Δυτική Γερμανία ήταν θεαματική από 
το 1961, όταν πρακτικά άρχισε η μετανάστευση προς τη χώρα αυτή, μέχρι το 
1970. Στην περίοδο αυτή τα μεταναστευτικά εμβάσματα από 2,6 περίπου εκατ. 
δολάρια ΗΠΑ αυξήθηκαν σε 133,5 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Μετά το 1970, η αύξη
σή τους επιβραδύνεται, ενώ μετά το 1979 άρχισε να μειώνεται το απόλυτο μέγε
θος των μεταναστευτικών εμβασμάτων (Διάγραμμα 3).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3
Όγκος μεταναστευτικών εμβασμάτων από την Αυστραλία, τη Δυτική Γερμανία και από 

όλο τον κόσμο.

Πηγή: Τράπεζα Ελλάδος, Αδημοσίευτα στοιχεία.
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Από τη σύγκριση αυτή είναι φανερό ότι η μεταβολή της ροής των μετανα- 
στευτικών εμβασμάτων είναι τελείως διαφορετική για τα εμβάσματα από τη Δυ
τική Γερμανία και τα εμβάσματα από την Αυστραλία, ενώ, όπως δείχνει το 
Διάγραμμα 4, υπάρχει σημαντική αρμονία στην εξέλιξη της εξόδου του πληθυσμού 
προς τις δύο αυτές χώρες για τα περισσότερα έτη της περιόδου, ιδιαίτερα αν 
αφαιρεθεί η περίοδος 1966-1970, όπου η έξοδος προς τη Δυτική Γερμανία ήταν

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4
Ετήσια έξοδος Ελλήνων μεταναστών προς την Αυστραλία και τη Δυτική Γερμανία 

1961-1977 (δείκτης 1961=100).
Δείκτης

(1961=100)

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στοιχεία Μετανάστευσης (από Μ. Papadakis, Greece: Migration Statistics, 
1955-1977, Athens, KEPE, 1981).

σχετικά πολύ ταχύτερη. Κατά συνέπεια, η διαφοροποίηση στην εξέλιξη της 
ροής των μεταναστευτικών εμβασμάτων δε φαίνεται να έχει επηρεαστεί ουσια
στικά από τη ροή των μεταναστών προς τις δύο χώρες και πρέπει να αναζητηθεί 
σε άλλους λόγους.
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Σύμφωνα με τα σχετικά δεδομένα των δύο χωρών, το σύνολο των Ελλήνων 
μεταναστών στην Αυστραλία ήταν το 1981, όπως είδαμε πιο πάνω, του ύψους 
των 146.000 ατόμων, ενώ στη Δυτική Γερμανία των 299.000 ατόμων, το διπλά
σιο περίπου της Αυστραλίας. Αντίστοιχα, ο όγκος των μεταναστευτικών εμβα-' 
σμάτων από την Αυστραλία ήταν 30 εκατ. δολάρια ΗΠΑ και από τη Δυτική 
Γερμανία 284 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, δηλαδή περίπου το δεκαπλάσιο της Αυστρα
λίας. Με άλλα λόγια τα ανά μετανάστη εμβάσματα από την Αυστραλία ήταν 205 
δολάρια ΗΠΑ ετησίως και από τη Δυτική Γερμανία 950 δολάρια ΗΠΑ.

Η μελέτη της συμπεριφοράς των μεταναστών, που ακολουθεί αμέσως, και 
των προσδιοριστικών παραγόντων της ροής των μεταναστευτικών εμβασμάτων, 
ειδικότερα όταν πρόκειται για συγκριτική αξιολόγηση, είναι σκόπιμο να γίνει με 
βάση τα ανά μετανάστη εμβάσματα και όχι το συνολικό όγκο των εμβασμάτων. 
Η εξέλιξη των ανά μετανάστη εμβασμάτων από τις δύο χώρες δίνεται για την 
περίοδο 1961-1981 στο Διάγραμμα 5.

Λόγω του μεγάλου εύρους μεταβολής για τα εμβάσματα ανά μετανάστη από 
τη Δυτική Γερμανία, το σχήμα χωρίζεται για πρακτικούς λόγους σε δύο τμήμα
τα. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, τα ανά μετανάστη εμβάσματα από τη Δυτική 
Γερμανία αυξάνονται συνεχώς σε όλη την περίοδο 1961-1981 με ταχύτατο ρυθ
μό, εκτός από τα έτη 1974, 1980 και 1981, όπου παρουσιάζουν μικρή κάμψη. 
Αντίθετα, τα ανά μετανάστη εμβάσματα από την Αυστραλία μειώνονται σχεδόν 
συνεχώς στην περίοδο 1963-1969, αυξάνονται όμως ταχύτερα από ό,τι τα εμβά
σματα της Δυτικής Γερμανίας στην περίοδο 1970-1973. Στη συνέχεια, μετά από 
σημαντική πτώση το 1974 αυξάνονται με ταχύ, αν και χαμηλότερο, ρυθμό απ’ 
ό,τι τα εμβάσματα της Δυτικής Γερμανίας, για τα περισσότερα έτη της περιόδου 
μέχρι το 1981.

Από το 1974, η σχέση των δύο ροών είναι σχεδόν σταθερή με τα ανά μετα
νάστη εμβάσματα από Αυστραλία, του ύψους των 120 δολαρίων ΗΠΑ να αντι
στοιχούν στο 12% περίπου των ανά μετανάστη εμβασμάτων από τη Δυτική Γερ
μανία, τα οποία ήταν του ύψους των 1.000 δολαρίων ΗΠΑ ετησίως. Μακροχρό
νια, δηλαδή, η συμπεριφορά των μεταναστών των δύο χωρών, σχετικά με την 
αποστολή εμβασμάτων, αποκλίνει στην περίοδο 1961-69 και συγκλίνει στην πε
ρίοδο 1970-79.

Αν πράγματι, όπως υποθέσαμε, η μετανάστευση προς την Αυστραλία είναι 
από πρόθεση κυρίως μόνιμη και η μετανάστευση προς τη Δυτική Γερμανία είναι 
από πρόθεση κυρίως πρόσκαιρη, τότε η συμπεριφορά των μεταναστών ως προς 
τον τρόπο διαβίωσης και τις συνθήκες εργασίας τους και ως προς τα κίνητρα 
αποστολής εμβασμάτων πρέπει να αναμένεται εκ των προτέρων διαφοροποιημέ
νη μεταξύ των δύο χωρών.

Το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς αυτής στη ροή των εμβασμάτων δεν αλλά
ζει, έστω και αν εκ των υστέρων η αρχική πρόθεση για μετανάστευση μεταβάλ
λεται και μετατρέπεται είτε σε πρόσκαιρη διαμονή στην Αυστραλία είτε σε μό
νιμη διανομή στη Δυτική Γερμανία. Από τα διαθέσιμα πάντως στοιχεία προκύ- 
πει ότι, για μεν την Αυστραλία, όπως σημειώθηκε πιο πάνω, το 60% των Ελλή-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5
Εμβάσματα ανά μετανάστη από Αυστραλία* και Δυτική Γερμανία (δείκτης 1961=100). 

Δείκτης Δείκτης

Πηγή: Τράπεζα Ελλάδος, αδημοσίευτα στοιχεία συναλλάγματος ABS, 1981, Census of 
Population and Housing.
Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία Δυτικής Γερμανίας.

* Ενώ ο αριθμός του σώματος των μεταναστών για κάθε έτος είναι γνωστός για τη Δυτική 
Γερμανία, δεν είναι για την Αυστραλία, για την οποία υπολογίστηκε ως εξής: θεωρώντας 
το σωρευτικό άθροισμα της ροής των μεταναστών της περιόδου 1955-1960 ως το σύνο
λο των μεταναστών στην Αυστραλία το 1960 και προσθέτοντας διαδοχικά για τα επόμε
να έτη την ετήσια ροή των μεταναστών, δημιουργείται το σώμα των μεταναστών για 
κάθε έτος μέχρι το 1976. Η σειρά αυτή «διορθώθηκε» διά παρεμβολής με βάση πραγμα
τικά στοιχεία από την απογραφή πληθυσμού της Αυστραλίας το 1981, για το σύνολο των 
μεταναστών στα έτη 1964 και 1976. Τέλος, με βάση το σύνολο των μεταναστών που δί
νεται για το 1981, εκτιμήθηκε το σώμα των μεταναστών στην Αυστραλία για την περίο
δο 1977-1981.

νων μεταναστών είχε το 1981 άνω των 15 ετών παραμονή στη χώρα αυτή, ενώ 
για τη Δυτική Γερμανία δικές μας εκτιμήσεις δείχνουν ότι η παραμονή της 
πλειοψηφίας των μεταναστών ήταν 3-5 χρόνια, ανάλογα με την περίοδο της με
τανάστευσης.5

5. Βλέπε Γλυτσός, 1984, και Katseli and Glytsos, 1986.
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Κεντρικός πυρήνας στη διαφοροποίηση της μετανάστευσης καί της κατ’ 
ακολουθία οικονομικής συμπεριφοράς των μεταναστών είναι το γεγονός ότι, 
στην περίπτωση της μόνιμης μετανάστευσης της Αυστραλίας, ο βασικός στόχος 
της αποδημίας είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της μεταναστευτικής οι
κογένειας στην Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένων και των μελών που δεν έχουν 
ακόμη μεταναστεύσει ή της οικογένειας που δημιουργείται εκεί.6

Αντίθετα, στην περίπτωση της πρόσκαιρης μετανάστευσης στη Δυτική Γερ
μανία, ο βασικός στόχος είναι η μακροχρόνια βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
της οικογένειας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των μελών που θα επι
στρέφουν από τη Δυτική Γερμανία. Στην πρώτη περίπτωση, η οικογένεια που 
εξαρτάται οικονομικά από το μετανάστη, π.χ. το σύζυγο, ζει πρόσκαιρα -μέχρι 
να μεταναστεύσει- στην Ελλάδα μετά την αναχώρηση του μετανάστη· στη δεύ
τερη περίπτωση, είναι ο μετανάστης που ζει πρόσκαιρα -μέχρι να παλιννοστή- 
σει- στο εξωτερικό.

Όσον αφορά τα εμβάσματα, στην περίπτωση της μόνιμης μετανάστευσης 
(Αυστραλία), αν μεν πρόκειται για εμβάσματα που προορίζονται για την οικογέ
νεια η οποία εξαρτάται οικονομικά από το μετανάστη, αυτά έχουν χαρακτήρα 
προσωρινό και περιστασιακό εν όψει της μετακίνησης όλης της οικογένειας, αν 
δε πρόκειται για εμβάσματα σε μακρυνότερους συγγενείς που δεν εξαρτώνται 
οικονομικά από το μετανάστη, αυτά από την φύση τους δεν αποτελούν τακτικό 
και κανονικό έσοδο για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών. Μακροχρόνια, δηλα
δή, στις δύο αυτές περιπτώσεις αποδεκτών μεταναστευτικών εμβασμάτων, αυτά 
προέρχονται περισσότερο από το περίσσευμα του εισοδήματος των μεταναστών 
και δεν προσδιορίζονται από τις ανάγκες της οικογένειας στην Ελλάδα.

Στην περίπτωση της πρόσκαιρης μετανάστευσης (Δυτική Γερμανία), η παρα
μονή στο εξωτερικό έχει ως κύριο στόχο τη συγκέντρωση αποταμιεύσεων, σε 
όσο το δυνατό μικρότερο χρονικό διάστημα, και την αξιοποίησή τους μετά την 
επιστροφή στην Ελλάδα. Για να διατηρηθεί όμως και το τρέχον βιοτικό επίπεδο 
της οικογένειας στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια παραμονής του μετανάστη στη 
Δυτική Γερμανία, ο μετανάστης είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί την οικογέ- 
νειά του με ορισμένο εισόδημα, το οποίο προσδιορίζεται, σε μεγάλο βαθμό, από 
τις ανάγκες της οικογένειας για να διατηρήσει, και για λόγους γοήτρου, ένα βιο
τικό επίπεδο, ανάλογο ή ελαφρά ανώτερο από το βιοτικό επίπεδο του περίγυρου 
της οικογένειας (χωριό, κοινότητα κλπ.). Εκτός όμως από το λόγο αυτό για τη 
συνεχή ροή των εμβασμάτων και εν όψει της επιστροφής του μετανάστη, σημα
σία έχει επίσης για την τοποθέτηση μέρους των αποταμιεύσεων στην Ελλάδα 
και η σχετική τους απόδοση στις δύο χώρες.

Η επιχειρηματολογία αυτή για τη διαφοροποίηση του στόχου της μετανά
στευσης μεταξύ Αυστραλίας και Δυτικής Γερμανίας φαίνεται ότι μπορεί να εξη

6. Το γεγονός ότι το 1981 σχεδόν το ίδιο ποσοστό (80% περίπου) αρρένων και θηλέων 
Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία ήταν παντρεμένοι δίνει μια ένδειξη ότι η πλειονό
τητα των μεταναστών αποτελείται από οικογένειες.
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γήσει το πολλαπλάσιο μέγεθος των ανά μετανάστη εμβασμάτων από τη Δυτική 
Γερμανία, σε σύγκριση με τα ανά μετανάστη εμβάσματα από την Αυστραλία, το 
οποίο σημειώθηκε πιο πάνω. Μπορεί επίσης να δικαιολογήσει τη σύγκλιση των 
ανά μετανάστη εμβασμάτων από τις δύο χώρες μετά το 1969. Η σύγκλιση αυτή 
είναι μάλλον αποτέλεσμα της εναρμόνισης της ροής των εμβασμάτων από τη 
Δυτική Γερμανία, σε σύγκριση με τα ανά μετανάστη εμβάσματα από την Αυ
στραλία, το οποίο σημειώθηκε πιο πάνω. Μπορεί επίσης να δικαιολογήσει τη 
σύγκλιση των ανά μετανάστη εμβασμάτων από τις δύο χώρες μετά το 1969. Η 
σύγκλιση αυτή είναι μάλλον αποτέλεσμα της εναρμόνισης της ροής των εμβα
σμάτων από τη Δυτική Γερμανία προς τη ροή των εμβασμάτων από την Αυστρα
λία, η οποία επήλθε από την εκ των υστέρων εξομοίωση της πρόσκαιρης προς 
τη μόνιμη μετανάστευση στη Δυτική Γερμανία, μετά από την έντονη μετανα- 
στευτική ροή προς και από τη χώρα αυτή, στην περίοδο 1960-1969.

Είναι πράγματι γεγονός ότι μετά από μια περίπου δεκαετία μεταναστευτικής 
κίνησης προς τη Δυτική Γερμανία και μετά από τη βαθμιαία μείωση τόσο της 
εξόδου του πληθυσμού προς τη χώρα αυτή, όσο και της επιστροφής από αυτή, 
το σώμα των μεταναστών αποτελείται πια, σε μεγάλο μέρος, είτε από άτομα και 
οικογένειες που αποφάσισαν να μείνουν μόνιμα στη Δυτική Γερμανία είτε από 
άτομα και οικογένειες με μακροχρόνια παραμονή.

Σαν αποτέλεσμα, τόσο η φύση της μετανάστευσης όσο και η συμπεριφορά 
των μεταναστών μεταβάλλεται, έτσι ώστε το κέντρο βάρους από την οικογένεια 
στη Ελλάδα να μετατίθεται στην οικογένεια στη Δυτική Γερμανία και να αναφύ
ονται, όπως στην περίπτωση της Αυστραλίας, τα ίδια χαρακτηριστικά συμπερι
φοράς της μόνιμης μετανάστευσης.

5. Παράγοντες Προσδιορισμού Μεταναστευτικών Εμβασμάτων από Αυστραλία

5.1. Επισήμανση και ανάλυση παραγόντων

Ανάλογα με τη φύση και τους στόχους της μετανάστευσης, η ροή των μετανα
στευτικών εμβασμάτων επηρεάζεται γενικά, σε διάφορους βαθμούς, από παρά
γοντες προσφοράς και από παράγοντες ζήτησης. Στην πρώτη κατηγορία ανή
κουν οι οικονομικές συνθήκες της ζωής του μετανάστη και το ύψος του εισοδή
ματος του, καθώς και η οικογενειακή του κατάσταση στη χώρα εισδοχής, που 
διαμορφώνουν τη μικροοικονομική συμπεριφορά του και προσδιορίζουν τις δυ
νατότητες αποστολής εμβασμάτων. Στην πλευρά της ζήτησης ανήκουν οι οικο
νομικές και κοινωνικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει η οικογένεια που πα
ραμένει στην Ελλάδα, οι οποίες διαμορφώνουν το εισόδημα, όπως επίσης και το 
βιοτικό επίπεδο του μέρους αυτού της οικογένειας του μετανάστη.

Πέρα όμως από τις συνθήκες αυτές και ανάλογα πάλι με τους στόχους του 
μετανάστη, η ροή των εμβασμάτων μπορεί επίσης να επηρεαστεί από την τρέ
χουσα αγοραστική δύναμη των εμβασμάτων και την απόδοση και ασφάλεια των 
αποταμιεύσεων στην Ελλάδα.
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Μεταξύ των μεταβλητών που μπορούν να εκφράσουν τους πιο πάνω παράγο
ντες είναι οι αμοιβές εργασίας, το ύψος της απασχόλησης, το κατά κεφαλή 
προϊόν, στην Αυστραλία και στην Ελλάδα, η τιμή του συναλλάγματος, το ύψος 
των επιτοκίων και το μέγεθος του πληθωρισμού στην Ελλάδα.

Η σταχυολόγηση από τη διεθνή βιβλιογραφία ορισμένων από τα κυρτότερα 
συμπεράσματα που προκύπτουν από δειγματοληπτικές ή στατιστικές διερευνή- 
σεις για διάφορες χώρες δείχνει τη σχετική σημασία ορισμένων παραγόντων 
στην αποστολή εμβασμάτων. Τα δεδομένα αυτά αναφέρονται πάντως στην ευ
ρωπαϊκή μετανάστευση, η οποία, όπως έχουμε σημειώσει, έχει περισσότερο το 
χαρακτήρα της πρόσκαιρης μετακίνησης. Μετά την προειδοποίηση αυτή, παρα
θέτουμε ορισμένα από τα ευρήματα διαφόρων μελετητών: η μείωση των Τούρ
κων μεταναστών στη Δυτική Γερμανία κατά 1/8 στα έτη 1966 και 1967 συνέπε
σε με μείωση κατά 1/5 των επαναπατριζόμενων εισοδημάτων και η αύξηση των 
μεταναστών κατά 31 φορές, στην περίοδο 1967-1972, με οκταπλασιασμό των 
μεταναστευτικών εμβασμάτων.7 Σχετική δειγματοληψία στη Γαλλία έχει δείξει 
ότι μετανάστες νεότερων ηλικιών στέλνουν περισσότερα χρήματα στην πατρίδα 
τους.8 Ο αριθμός των μελών της οικογένειας του μετανάστη που παραμένουν 
στην πατρίδα έχει θετική συσχέτιση με το ύψος των εμβασμάτων.9

Η διακύμανση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα εισδοχής των με
ταναστών έχει βρεθεί ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που 
εξηγεί το 70%-95% της μεταβολής των μεταναστευτικών εμβασμάτων.10

Το ύψος των αμοιβών, στη χώρα εισδοχής των μεταναστών, το οποίο φυσι
κά επηρεάζεται από την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, σε συνδυασμό 
με τον όγκο των μεταναστών, έχει βρεθεί ότι εξηγεί περισσότερο από το 90% 
των μεταβολών στα εμβάσματα για την Ελλάδα, τη Γιουγκοσλαβία και την 
Τουρκία.11 Το μέγεθος των συσσωρευμένων αποταμιεύσεων στη μετανάστευση 
της Γαλλίας επηρεάζει το ύψος των εμβασμάτων.12 Η διάρκεια παραμονής του 
μετανάστη στο εξωτερικό ασκεί μειωτική επίδραση το ύψος και τη συχνότητα 
της ροής των μεταναστευτικών εμβασμάτων.13

Ως προς την επίδραση των χρηματικών παραγόντων, έχει παρατηρηθεί ότι η 
τιμή του συναλλάγματος και ιδιαίτερα η αστάθεια του νομισματικού συστήματος 
στην πατρίδα, καθώς και οι προσδοκίες υποτίμησης επηρεάζουν αρνητικά τη 
ροή των εμβασμάτων.14

7. Paine, σ. 49.
8. L’argent des immigrés, σ. 25.
9. Swamy, σ. 27.
10. Swamy, σ. 1.
11. Ένθ. αν. σ. 1. Άλλοι παρατηρούν ότι η συσχέτιση εισοδήματος-εμβασμάτων μπο

ρεί να είναι αρνητική, γιατί τα ψηλά εισοδήματα τα έχουν ίσως οι μετανάστες που έχουν 
μείνει πολύ στο εξωτερικό και έχουν χαλαρώσει τους δεσμούς μέ την πατρίδα και συνεπώς 
την αποστολή εμβασμάτων (L’argent, σ. 288).

13. Greenwood, 1983, σ. 177.
14. L’argent, σ. 21.
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Έχει τέλος εκτιμηθεί ότι οι μετανάστες στη Δυτική Γερμανία δαπανούν το 
1/3 του εισοδήματος τους επιτόπου, αποταμιεύουν το 1/3 στη Γερμανία και 
στέλνουν το υπόλοιπο 1/3 στις χώρες τους.15

5.2 Στατιστική εκτίμηση παραγόντων

Οι σχετικές εκτιμήσεις των εξισώσεων, που εμφανίζονται στον Πίνακα 4, συνη
γορούν, σε γενικές γραμμές, υπέρ των πιο πάνω υποθέσεων σχετικά με τον αντί
κτυπο που έχει ο μόνιμος χαρακτήρας της μετανάστευσης στην Αυστραλία, ως 
προς την αποστολή εμβασμάτων. Ούτε το κατά κεφαλή εισόδημα στην Αυστρα
λία ούτε το κατά κεφαλή εισόδημα στην Ελλάδα φαίνεται να αποτελούν ουσια
στικούς προσδιοριστικούς παράγοντες των ανά μετανάστη εμβασμάτων. Με 
άλλα λόγια, σε αρμονία και με τις πιο πάνω υποθέσεις μας, τα εμβάσματα από 
την Αυστραλία δεν πιέζουν το εισόδημα των μεταναστών, όπως άλλωστε φαίνε
ται και από τη σχετικά χαμηλή αναλογία των εμβασμάτων προς το εισόδημα 
των μεταναστών, η οποία σημειώθηκε πιο πάνω. Τα εμβάσματα προέρχονται, 
δηλαδή, περισσότερο από το περίσσευμα των μεταναστών και έχουν το χαρα
κτήρα «δώρου» παρά «υποχρέωσης» οικονομικής συμβολής στο βιοτικό επίπε
δο των άμεσων συγγενών του μετανάστη, όπως υποστηρίξαμε ότι ισχύει για τα 
εμβάσματα από τη Δυτική Γερμανία.

Πρόσθετη ένδειξη για το χαρακτήρα αυτών των εμβασμάτων από την Αυ
στραλία δίνει και η θετική και σημαντική συσχέτισή τους με το επιτόκιο της 
Αυστραλίας, το οποίο φυσικά επηρεάζει το ύψος των αποταμιεύσεων και κατ’ 
επέκταση την ευχέρεια αποστολής εμβασμάτων.16 Η αρνητική, από την άλλη με
ριά, συσχέτισή των εμβασμάτων με το επιτόκιο στην Ελλάδα ενισχύει ακόμα 
περισσότερο την άποψη του «δώρου» των εμβασμάτων από την Αυστραλία, για
τί δείχνει ότι το συνάλλαγμα δε στέλνεται για κατάθεση στην Ελλάδα' όταν μά
λιστα το συνάλλαγμα αυτό έχει μεγαλύτερη απόδοση για τους συγγενείς στην 
Ελλάδα υπό μορφή καταθέσεων, μπορεί να μειωθεί η ροή τους. Για παρόμοιους 
λόγους, τα εμβάσματα, αν και δεν επηρεάζονται ουσιαστικά, συσχετίζονται θε
τικά με το ύψος του πληθωρισμού στην Ελλάδα- δεν εξαρτώνται επίσης από την 
τιμή του συναλλάγματος, αν και υπάρχει και εδώ μια ένδειξη αρνητικής συσχέ- 
τισης. Και οι δύο αυτές ενδείξεις σημαίνουν ότι οι αποστολείς εμβασμάτων λαμ
βάνουν υπόψη την αγοραστική αξία του συναλλάγματος στην Ελλάδα, την οποία 
καρπούνται οι αποδέκτες των εμβασμάτων και όχι την αγοραστική αξία των εμ
βασμάτων στην Αυστραλία, την οποία στερούνται οι αποστολείς.

Η σύγκριση της συμπεριφοράς των ίδιων εξισώσεων για τα εμβάσματα για 
τη Δυτική Γερμανία στηρίζουν επίσης τη διαφοροποίηση που αναλύσαμε πιο 
πάνω, για το χαρακτήρα της μετανάστευσης ως μόνιμης για την Αυστραλία και

15. Baude, σ. 108.
16. Βλέπε σχετικά Katseli και Glytsos για ανάλογη εξήγηση στην περίπτωση εμβα

σμάτων από τη Δυτική Γερμανία.
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πρόσκαιρης για τη Δυτική Γερμανία. Αντίθετα με ό,τι εκτιμάται για τήν περί
πτωση της Αυστραλίας, τα ανά μετανάστη εμβάσματα από τη Δυτική Γερμανία 
συσχετίζονται θετικά και σημαντικά με το κατά κεφαλή εισόδημα σ’ αυτή τη 
χώρα, ακριβώς επειδή, σύμφωνα με τις πιο πάνω υποθέσεις μας, η αποστολή εμ
βασμάτων από τους πρόσκαιρους μετανάστες αποτελεί «υποχρέωση», η οποία 
είναι ανάλογη με το ύψος του εισοδήματος των μεταναστών και αποτελεί σημα
ντική επιβάρυνσή του. Ανάλογη είναι και η σημασία της αρνητικής και σημαντι
κής συσχέτισης των εμβασμάτων με το κατά κεφαλή εισόδημα στην Ελλάδα, η 
οποία δείχνει το βαθμό ικανοποίησης των βιοτικών αναγκών της οικογένειας 
του μετανάστη και ασκεί μειωτική επίδραση στην ανάγκη για εμβάσματα. 
Ομοιότητα υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών στη θετική και σημαντική συσχέτιση 
των ανά μετανάστη εμβασμάτων με τα αντίστοιχα επιτόκια στην Αυστραλία και 
στη Δυτική Γερμανία. Και στις δύο περιπτώσεις επηρεάζει φυσικά την απόδοση 
των αποταμιεύσεων, οι οποίες όμως για μεν τη Δυτική Γερμανία αποτελούν μια 
πρόσθετη πηγή για τα εμβάσματα, ενώ για την Αυστραλία αποτελούν το βασικό 
προσδιοριστικό παράγοντα των εμβασμάτων, άποψη που ενισχύεται και από τον 
πολύ ψηλότερο συντελεστή συσχέτισης απ’ ό,τι στις εξισώσεις των εμβασμά
των από τη Δυτική Γερμανία.

Η μεγάλη αυτονομία των εμβασμάτων της Αυστραλίας φαίνεται άλλωστε και 
από το θετικό σταθερό όρο των εξισώσεων, σε αντίθεση με τον αρνητικό στις 
εξισώσεις της Δυτικής Γερμανίας, που δείχνουν την τάση των πρόσκαιρων με
ταναστών να περιορίσουν την αποστολή εμβασμάτων, αν δεν υπάρχει η υποχρέ
ωση αποστολής.

Η αρνητική και στατιστικά σημαντική εξάλλου συσχέτιση των εμβασμάτων 
της Δυτικής Γερμανίας με τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τη 
σχετική ουδετερότητα ‘του πληθωρισμού για τα εμβάσματα από την Αυστραλία, 
σηματοδοτεί την ύπαρξη μιας οικονομικής αστάθειας στην Ελλάδα και επηρεά
ζει, όπως και σε άλλες μεσογειακές χώρες, αρνητικά την αποστολή εμβασμά
των, τα οποία προορίζονται για αποταμίευση εν όψει της επιστροφής των μετα
ναστών. Στην περίπτωση της Αυστραλίας, που δεν υπάρχει αυτού του είδους η 
εισροή συναλλάγματος, τουλάχιστον σε ουσιαστικό βαθμό, ο πληθωρισμός δεν 
αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα της ροής των εμβασμάτων. Αν υπάρχει κάποια 
επίδραση αυτή είναι μάλιστα θετική, όπως σημειώθηκε πριν από λίγο.

6. Επιπτώσεις των Μεταναστευτικών Εμβασμάτων από την Αυστραλία στο Ισο
ζύγιο Πληρωμών της Ελλάδας

Τις εμπορικές δοσοληψίες μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας διακρίνει μια αστά
θεια, με σημαντικές αυξομειώσεις, ιδιαίτερα στο σκέλος των εισαγωγών. Τα 3/4 
των εισαγωγών από την Αυστραλία το 1981 και τα 2/3 το 1982 ήταν κατεψυγμένα 
κρέατα, δέρματα και έρια. Σε μικρότερες ποσότητες είχαν ακόμα εισαχθεί μεταλ
λεύματα, ημικατεργασμένα προϊόντα και μέταλλα, μηχανές, φαρμακευτικά, ξυλεία, 
χαρτόνια, μηχανήματα προβολής και διάφορα άλλα προϊόντα (Πίνακας 5).
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Από την πλευρά των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Αυστραλία, το μεγα
λύτερο μέρος αυτών (39% σε αξία το 1981 και 53% το 1982) ήταν τρόφιμα, όπως 
τυριά, ελαιόλαδο, ελιές, τουρσιά και σύκα ξηρά. Είχαν ακόμα εξαχθεί καπνός, 
τάπητες, τραπεζομάντιλα, κλινοσκεπάσματα, γυναικεία παπούτσια, κοσμήματα, 
δίσκοι, είδη δομής και άλλα διάφορα είδη σε μικρές σχετικά ποσότητες (Πίνα
κας 5).

Λαμβάνοντας υπόψη τα είδη που εξάγονται στην Αυστραλία, ιδιαίτερα τα 
είδη των τροφίμων, είναι πολύ φυσικό ένα μεγάλο μέρος της ζήτησης αυτής, το 
οποίο όμως δεν μπορεί να προσδιοριστεί, να οφείλεται στα εισοδήματα των Ελ
λήνων μεταναστών. Αυτή είναι μια πρόσθετη άμεση εισοδηματική ωφέλεια για 
το σκέλος των εξαγωγών στο γενικό εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, αλλά και 
στο ειδικό εμπορικό ισοζύγιο με την Αυστραλία, πέρα από τη θετική συμβολή 
των εμβασμάτων, στη μείωση του ελλείμματος του γενικού ισοζυγίου 
πληρωμών της Ελλάδας.

Με εξαίρεση τα έτη 1980 και 1981 το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ Ελλάδας 
και Αυστραλίας ήταν συνέχεια ελλειμματικό εις βάρος της Ελλάδας, στην πε
ρίοδο 1960-1983. Η εντονότερη ελλειμματικότητα παρουσιάστηκε στα έτη 
1972-1975, 1979 και 1983, με έλλειμμα που κυμαινόταν μεταξύ σχεδόν 1 και 2,2 
δισ. δραχμών. Πολή χαμηλότερα ελλείμματα, του ύψους των 45-116 εκατ. δραχ
μών, παρατηρήθηκαν στα έτη 1960-1963 και 1967-1969 και μόνο 6 εκ. δραχμές 
το 1982 (Διάγραμμα 6).17

Τα μεταναστευτικά εμβάσματα Αυστραλίας, από την άλλη μεριά, είχαν σχε
τικά μικρές αυξομειώσεις στην περίοδο 1961-1969 (εκτός του 1963), κυμαινόμε
να στο εύρος των 100-135 εκατ. δραχμών, ενώ από το 1970 και μετά, με μικρές 
εξαιρέσεις, ανέρχονταν συνεχώς, άλλοτε με βραδύτερο και άλλοτε με ταχύτερο 
ρυθμό, έτσι ώστε από 173 εκατ. δραχμές το 1970 να ξεπεράσουν τα 2 δισ. δραχ
μές το 1982.

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι το μεταναστευτικά συνάλλαγμα από την 
Αυστραλία υπερκάλυπτε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας με τη 
χώρα αυτή στις περιόδους όπου το έλλειμμα ήταν σχετικά μικρό, στην περίοδο 
όμως 1970-1977 κάλυπτε μέρος του ελλείμματος, ειδικότερα δε στα έτη 
1971-1975 μόνο το 1/3 έως 1/5 αυτού (Σχήμα 6). Το τουριστικό όμως συνάλλαγμα 
από την Αυστραλία αποτελούσε έναν πρόσθετο σημαντικό πόρο για την περαιτέ
ρω ελάφρυνση του ισοζυγίου πληρωμών στα έτη των μεγάλων ελλειμμάτων.

7. Συμπεράσματα

Οι Έλληνες μετανάστες πρώτης γενιάς στην Αυστραλία είναι περίπου 146 χιλ. 
άτομα, από τους οποίους οι 97 χιλ. ανήκουν στο εργατικό δυναμικό. Από αυ
τούς, το 46% απασχολείται στη βιομηχανία, το 19% στο εμπόριο και το υπόλοι-

17. Για πρακτικούς λόγους εμφάνισης του σχήματος δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτό τα 
έτη 1980-1983.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6
Εξέλιξη του εμπορικού ελλείμματος με την Αυστραλία και της ροής των μεταναστευτικών 

εμβασμάτων από αυτή.

εκατ.
δρχ·1

7Î0C-
2X0-

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδας (διάφορα τεύχη), Τράπεζα Ελλάδος, Στοι
χεία Συναλλάγματος.

πο 1/3 περίπου είναι διεσπαρμένο σε όλους τους άλλους κλάδους. Από το σύνο
λο των απασχολούμενων, τα 3/4 περίπου προσφέρουν μισθωτή εργασία, από 
τους οποίους το 37% είναι εργάτες. Από το σύνολο του εργατικού δυναμικού το 
6,6% ήταν άνεργοι το 1981. Η ανεργία όμως των νέων ήταν διπλάσια έως τρι
πλάσια του ποσού αυτού, ανάλογα με την ηλικία, και ήταν σχετικά ψηλότερη 
από την αντίστοιχη ανεργία όλων των νέων μεταναστών και όλων των νέων της 
Αυστραλίας.

Η οικονομική θέση των Ελλήνων μεταναστών είναι μόνο λίγο χαμηλότερη 
από την οικονομική θέση όλων των μεταναστών και του συνολικού πληθυσμού 
της Αυστραλίας. Η κατανομή όμως του εισοδήματος ανάμεσα στους Έλληνες 
είναι λιγότερο άνιση από την κατανομή του εισοδήματος ανάμεσα σε όλους τους
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μετανάστες, οι οποίοι αποτελούν ένα ετερογενές σύνολο από πλευράς προέλευ
σης, μορφωτικού επιπέδου και οικονομικής κατάστασης.

Τα μεταναστευτικά εμβάσματα από την Αυστραλία είναι του ύψους των 32 
εκατ. δολαρίων ΗΠΑ (1982) και αντιπροσωπεύουν το 4,56% των συνολικών 
ετήσιων μεταναστευτικών εμβασμάτων που ρέουν στην Ελλάδα από όλο τον κό
σμο. Καλύπτουν πολύ λιγότερο από 1% του συνόλου των εισαγωγών της Ελλά
δας, ενώ σε ορισμένα χρόνια κάλυπταν το σύνολο των εισαγωγών από την Αυ
στραλία. Το χρόνιο εμπορικό έλλειμμα με τη χώρα αυτή καλυπτόταν μόνο σε 
ορισμένες περιόδους, ενώ για πολλά χρόνια τα εμβάσματα αντιπροσώπευαν 
μόνο ένα μικρό ποσοστό του ελλείμματος αυτού.

Για μια σειρά ετών μετά το 1974, τα ανά μετανάστη ετήσια εμβάσματα από 
την Αυστραλία ήταν του ύψους των 120 δολαρίων ΗΠΑ, ενώ από τη Δυτική 
Γερμανία ήταν 1.000 δολάρια ΗΠΑ ετησίως. Η επιβάρυνση του εισοδήματος 
των μεταναστών για την αποστολή εμβασμάτων ήταν ασήμαντη στην περίπτωση 
της Αυστραλίας (2,7%) ενώ ήταν γενικά ψηλότερη στην περίπτωση της ευρω
παϊκής μετανάστευσης.

Η διαφορά αυτή στο ύψος των ανά μετανάστη εμβασμάτων από τις δύο 
χώρες αντανακλά αντίστοιχα τη διαφορετική φύση της μετανάστευσης, τη μόνι
μη κατά κανόνα αποδημία στην Αυστραλία και την πρόσκαιρη μετακίνηση στη 
Δυτική Γερμανία. Ανάλογα, κατ’ ακολουθία, διαμορφώνεται η συμπεριφορά των 
μεταναστών στην αποστολή εμβασμάτων.

Όσο η διαφοροποίηση στη μετανάστευση ήταν έντονη, όπως στην πρώτη 
περίοδο μετά το 1960, οι ροές των ανά μετανάστη εμβασμάτων ήταν ανόμοιες, 
με τάσεις που απόκλιναν μεταξύ τους, αύξουσα για τα εμβάσματα Δυτικής Γερ
μανίας και φθίνουσα για τα εμβάσματα Αυστραλίας. Όταν όμως το ρεύμα της 
μετανάστευσης προς τη Δυτική Γερμανία άρχισε να μειώνεται και η παλιννόστη- 
ση να εντείνεται, με συνέπεια την αύξηση του ποσοστού των μεταναστών που 
παραμένει μόνιμα στη Δυτική Γερμανία, προσαρμόστηκε ανάλογα και η συμπε
ριφορά τους ως προς τα εμβάσματα, με αποτέλεσμα την εναρμόνιση στις μετα
βολές των ανά μετανάστη εμβασμάτων από τις δύο χώρες.

Η διαφοροποιημένη συμπεριφορά των μεταναστών στην αποστολή εμβασμά
των προδιαγράφει και αντίστοιχές διαφορές στο είδος των προσδιοριστικών πα
ραγόντων του ύψους των μεταναστευτικών εμβασμάτων, άποψη που δεν αντι- 
κρούεται από τις στατιστικές εκτιμήσεις της μελέτης. Οι εκτιμήσεις αυτές δεί
χνουν ότι τα εμβάσματα από την Αυστραλία εμφανίζονται να έχουν μεγαλύτερη 
αυτονομία και τα εισοδήματα των μεταναστών δε φαίνεται να αποτελούν παρά
γοντα περιορισμού τους. Προέρχονται από το περίσσευμα των μεταναστών και 
έχουν τη μορφή δώρου και όχι αναγκαστικής εισοδηματικής ενίσχυσης. Σε αντι
διαστολή, τα εμβάσματα από τη Δυτική Γερμανία εξαρτώνται, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις της μελέτης, σημαντικά από το εισόδημα των μεταναστών και αποτε
λούν υποχρέωση των μεταναστών προς τους άμεσους συγγενείς στην Ελλάδα.
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