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Μην διστάζεις να το λες!!!
                        Διαβάζω Θράκη Press

Οι στρεβλώσεις της εγχώριας οικονομίας ως μοχλός για την οικονομική μετανάστευση. 

Η οικονομική κρίση στην εγχώρια οικονομία έχει επιφέρει την απώλεια μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας, οδηγώντας στην 
ανεργία ένα σημαντικό ποσοστό του ενεργού ανθρώπινου δυναμικού.
 Η σημερινή εικόνα της εγχώριας οικονομίας όμως, εμφανίζεται να είναι αρκετά διαφορετική από την αντίστοιχή εικόνα των 
προηγούμενων δεκαετιών, όπου η οικονομία προσέφερε  θέσεις εργασίας και απορροφούσε οικονομικούς μετανάστες από τις 
Ανατολικές χώρες και τα Βαλκάνια (Αλβανία, Βουλγαρία, πρώην ΕΣΣΔ). Εξετάζοντας το φαινόμενο αυτό, θα διαπιστώσει κανείς 
ότι οι θέσεις που προσφέρονταν σε οικονομικούς μετανάστες δεν ήταν θέσεις 
εξειδικευμένου προσωπικού, αλλά αφορούσαν κυρίως ανειδίκευτες χειρωνακτικές 
εργασίες στην βιομηχανία, την οικοδομική και κατασκευαστική δραστηριότητα 
καθώς επίσης και στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή.
 Οι προσφερόμενες θέσεις στους κλάδους αυτούς προέρχονταν μερικώς από την 

ανάπτυξη τους. Πολύ περισσότερο η προσφορά των θέσεων προκλήθηκε από την κινητικότητα του 
εγχώριου εργατικού δυναμικού, το οποίο κατά τις πρόσφατες δεκαετίες έδειξε σαφή προτίμηση στον 
τριτογενή τομέα, τις υπηρεσίες, και κυρίως το δημόσιο τομέα. Το δημόσιο είναι γεγονός ότι απορρόφησε 
ένα σημαντικό αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού στον ευρύτερο και στενότερο δημόσιο τομέα και 
τις ΔΕΚΟ,  καθώς επίσης και ένα υπολογίσιμο ποσοστό ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού κυρίως στα 
σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις (θεσμός μόνιμου οπλίτη). 
Η μετατόπιση αυτή του εγχώριου δυναμικού από τον πρωτογενή τομέα (αγροτική και κτηνοτροφική 
παραγωγή) και τον δευτερογενή (βιομηχανία, μεταποίηση, κατασκευή) προς τον τριτογενή (υπηρεσίες) 
και κυρίως το δημόσιο, είχε σαν αποτέλεσμα να προσφερθούν οι κενές θέσεις εργασίας σε οικονομικούς 
μετανάστες. Άρα, γίνεται αντιληπτό, ότι οι όποιες θέσεις εργασίες προσφέρθηκαν στους οικονομικούς 
μετανάστες της χώρας μας,  δεν δημιουργήθηκαν τόσο από την ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας, 
αλλά περισσότερο δημιουργήθηκαν από την μετακίνηση, μετατόπιση του εργατικού δυναμικού σε άλλους 
τομείς δραστηριότητας. 
Παράλληλα, θα πρέπει να αναφερθεί μία σχετική μελέτη του δημοσιεύθηκε στους Financial Times το 2007 
(πολύ πριν ξεσπάσει η τρέχουσα κρίση στην παγκόσμια οικονομία), η οποία κατέληγε ότι η Ελληνική 
οικονομία, με την υφιστάμενη διάρθρωση και την δομή των παραγωγικών πόρων της (συμπεριλαμβανομένων 
και των Ελληνικών Πανεπιστημίων), οδηγείται στην δημιουργία εξειδικευμένων οικονομικών μεταναστών. 
Ο λόγος για την μεταναστευτική εκροή του Ελληνικού εξειδικευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου έγκειται 
στο γεγονός ότι τα εγχώρια Πανεπιστήμια παράγουν από την μία πλευρά πτυχιούχους, μορφωμένους και 
εκπαιδευμένους ανθρώπους, αλλά από την άλλη πλευρά, η Ελληνική οικονομία, λόγω των παθογενειών, 
των στρεβλώσεων, αλλά και της χαμηλής ανταγωνιστικότητας της, αδυνατεί να δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους αυτούς. Έτσι, η περιορισμένη έως και μηδενική απορρόφηση του 
εγχώριου εξειδικευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου, από την Ελληνική οικονομία, η οποία δεν προσελκύει 
πλέον επενδύσεις και δεν δημιουργεί νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, οδηγεί τους ανθρώπους 
αυτούς στην ανεργία, στην ετεροαπασχόληση  και αναπόφευκτα στην αναζήτηση εργασίας σε άλλες 
περισσότερο δυναμικές οικονομίες. Στην μελέτη αυτή των Financial Times, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά 
στις επιμέρους στρεβλώσεις και αδυναμίες της Ελληνικής οικονομίας, καθώς επίσης και μία συσχέτιση 
με την μεταναστευτική εκροή των δεκαετιών 1950-60. Την περίοδο εκείνη, η χώρα μας, λόγω έλλειψης 
των βασικών υποδομών, εξήγαγε ανειδίκευτο ανθρώπινο κεφάλαιο, ενώ σήμερα, λόγω των αναπτυξιακών 
αδυναμιών και υστερήσεων, βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να εξάγει ανθρώπους υψηλής και πολύτιμης 
εξειδίκευσης.        
 Η μελέτη αυτή, την εποχή της δημοσίευσής της (τέσσερα χρόνια πριν), έτυχε δριμείας κριτικής, από τους 
πολιτικούς και κομματικούς σχηματισμούς του τόπου. Όμως η ροή των γεγονότων, των οικονομιών και των 
αγορών είναι αμείλικτη, επιβεβαιώνοντας, αφενός τα ευρήματα της, και αφετέρου τα ελλείμματα στον 
οικονομικό σχεδιασμό και την πολιτική βούληση.
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