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Περίληψη στα Ελληνικά
Η μετανάστευση δηλαδή οι μετακινήσεις πληθυσμών προς αναζήτηση καλύτερων συνθηκών
ζωής ακόμη και επιβίωσης είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που χρονολογείται πως ξεκινά με
την ύπαρξη των ανθρώπινων κοινωνιών και συνεχίζεται έντονα με την πάροδο των ετών μέχρι
και σήμερα. Τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα αποτελεί πόλο έλξης μεταναστών, είτε ως
ενδιάμεσος σταθμός είτε ως τελικός προορισμός . Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρίσκεται
6

σε οικονομική ύφεση και ο στόχος όλων για τα επόμενα χρόνια είναι να επετεύχθη
οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Η συμμετοχή των μεταναστών στην οικονομική
δραστηριότητα αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την υλοποίηση του σκοπού αυτού
καθώς ο πληθυσμός των μεταναστών στη χώρα πλέον αγγίζει τους 912.000, σύμφωνα με τη
απογραφή πληθυσμού του 2011, οι οποίοι αποτελούν το 8.43% του συνόλου του πληθυσμού
της χώρας (ΕΛΣΤΑΤ). Τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία το θέμα της
μετανάστευσης προσεγγίζεται από πολλές πλευρές. Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά
την επιχειρηματικότητα των μεταναστών, τη στάση των κατοίκων και των καταστηματαρχών
του δήμου Αθηναίων έναντι στην επιχειρηματικότητα των μεταναστών στο κέντρο της
Αθήνας. Μέσω της παρούσας εργασίας θα αναλυθεί η επιχειρηματική δράση των μεταναστών
και προσφύγων και η άποψη του γηγενούς πληθυσμού για αυτή μέσω συλλογής
ερωτηματολογίων - συνεντεύξεων από κατοίκους και επιχειρηματίες του Δήμου Αθηναίων.
Αρχικά , γίνεται μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες όπως η μετανάστευση, η μεταναστευτική
πολιτική και η κοινωνική ένταξη. Αμέσως μετά γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια της
εθνοτικής επιχειρηματικότητας καθώς και η “δράση” της στο κέντρο της Αθήνας. Στα επόμενα
μέρη της εργασίας θα παρουσιαστεί το ερευνητικό μέρος, η ποσοτική και η ποιοτική έρευνα,
θα αναλυθεί η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, ο σκοπός της έρευνας, τα αποτελέσματα
καθώς και τα εμπόδια που προέκυψαν κατά την διεξαγωγή της .

Λέξεις κλειδιά: Μετανάστευση , επιχειρηματικότητα

Abstract
Migration, in the sense of moving populations in search of better living circumstances or even
survival, is a social phenomenon that dates back to the existence of human societies and
continues rapidly as years go by, until today. During the last decades, Greece has become an
attractant for immigrants, either as an interchange or as an end destination. In the last
decades, our country has been through a financial recession and everyone’s goal for the next
years is to achieve financial growth and prosperity. Immigrants’ dwelling in the financial
7

activity, plays an important role in the implementation of that goal, as the immigrant
population in our country has been as high as 8.43% of the total population. (ELSTAT) In Greek
and international bibliography, the immigration subject is studied in many facets. The current
dissertation studies immigrants’ entrepreneurship, Athens municipality residents’, and
entrepreneurs’ tendencies toward immigrants’ entrepreneurship in the center of Athens. The
present dissertation analyzes the entrepreneurial activity of immigrants and refugees and the
local population’s opinion on that through questionnaire collection and interviews with
residents and entrepreneurs in the municipality of Athens. Firstly, there will be an introduction
to basic concepts such as immigration, immigration policy, and social integration. After that,
there will be an extensive reference in the sense of ethnic entrepreneurship and its action in
the center of Athens. The next parts are going to include the research methodology, the
reasons, the research results, and the limitations that came up during the preparation of the
study.

Keywords: Migration, Entrepreneurship
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Εισαγωγή
Η μετανάστευση αποτελεί πολυδιάστατο φαινόμενο και έχει έντονο ακαδημαϊκό
ενδιαφέρον. Το μεταναστευτικό φαινόμενο είναι συνεχές και μεταλλασσόμενο τόσο στη χώρα
μας όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Τα αίτια της μετανάστευσης είναι ποικίλα αλλά με
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συχνότερο τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης είτε οικονομικές είτε κοινωνικές. Η χώρα μας
αποτελεί χώρα υποδοχής μεταναστών όμως ταυτόχρονα φαίνεται να είναι χώρα με αυξημένο
κοινωνικό αποκλεισμό προς την ομάδα αυτή .Στη συγκεκριμένη εργασία θα αναλυθούν τα
περισσότερα από αυτά αίτια με κύριο ότι αφορά την εθνοτική επιχειρηματικότητα. Το
μεταναστευτικό
Η επιχειρηματικότητα των μεταναστών λοιπόν , αποτελεί πόλο έλξης για τους επιστήμονες
που μελετούν έντονα τον τομέα της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης . Κάθε χώρα
εφαρμόζει διαφορετικό οικονομικό και κοινωνικό καθεστώς ως αναφορά την ένταξη των
μεταναστών στη κοινωνία . Σε μια εποχή που υπάρχει έντονη οικονομική ύφεση ,η παρούσα
ερευνητική εργασία έχει σκοπό να εμβαθύνει στο φαινόμενο αυτό, να παρουσιάσει τις
στάσεις των κάτοικων και επιχειρηματιών της περιοχής μελέτης. Η εργασία έχει σκοπό να
εμβαθύνει στην έννοια της εθνοτικής επιχειρηματικότητας και να προτείνει πιθανές λύσεις
ένταξης των μεταναστών στη κοινωνία. Η Ελλάδα αποτελεί χώρα υποδοχής μεταναστών .Η
περιοχή μελέτης που επιλέχθηκε αποτελεί κέντρο πολυτισμικότητας και η βιβλιογραφία έχει
δείξει ότι τέτοια μέρη επιλέγουν οι μετανάστες για να εγκατασταθούν. Για το σκοπό αυτό
έγινε μια ποσοτική και μια ποιοτική έρευνα στη περιοχή του δήμου Αθηναίων , σε όλα τα
δημοτικά διαμερίσματα του. Η ποσοτική έρευνα διεξάχθηκε μέσω ηλεκτρονικών μέσων και όχι
δια ζώσης και για αυτό το λόγο έχουμε θεωρήσει ως καίριο σημείο στα αποτελέσματα μας τη
χρονική διεξαγωγή της έρευνας που είναι η περίοδος καραντίνας , η οποία αποτελούσε μέτρο
της πολιτείας για διασφάλιση της δημόσιας υγείας κατά του covid 19. Η ποιοτική έρευνα θα
μπορούσαμε να πούμε ότι δρα συμπληρωματικά στην ποσοτική με σκοπό τη διασφάλιση
ορθών και έγκυρων αποτελεσμάτων .Για τη καλύτερη κατανόηση του θέματος έχουν
κατασκευαστεί χάρτες αλλά και επεξηγηματικοί πίνακες. Έτσι η παρούσα εργασία έχει
διαρθρωθεί σε τέσσερα κεφάλαια. Τα κεφάλαια της μελέτης αναλύονται συνοπτικά
παρακάτω.
I.

Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται συνοπτικά βασικές έννοιες και oι θεωρίες για τη
μετανάστευση, την επιχειρηματικότητα και την ένταξη των μεταναστών. Αναλύονται τα
χαρακτηριστικά τους και η μεταναστευτική πολιτική της χώρας μας.

II.

Στο

δεύτερο

κεφάλαιο

αναλύεται

διεξοδικά

η

έννοια

της

εθνοτικής

επιχειρηματικότητας και ο τρόπος που επιτυγχάνεται τόσο στην Ευρώπη όσο και στη
χώρα μας. Τέλος, παρουσιάζεται η επιχειρηματικότητα των μεταναστών στη περιοχή
μελέτης της εργασίας δηλαδή το κέντρο της Αθήνας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται
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το αμιγώς ερευνητικό κομμάτι της εργασίας . Συγκεκριμένα, αναφέρεται η ερεύνα και η
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ο σκοπός και οι δυσκολίες που αντιμετώπισα στη
διεξαγωγή της . Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάζονται σύντομα τα
αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας που αφορά τη στάση και αντιμετώπιση των
κατοίκων ως προς την εθνοτική επιχειρηματικότητα.
III.

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, με τη βοήθεια των θεωρητικών προσεγγίσεων των
πρώτων κεφαλαίων αλλά κυρίως με τη χρήση των της ερευνητικής διαδικασίας του
προηγούμενου κεφαλαίου, περιγράφονται τα τελικά συμπεράσματα και παρουσιάζεται
η ποιοτική έρευνα που έγινε συμπληρωματικά στην ποσοτική που αναφέρθηκε στο
παραπάνω κεφάλαιο.
Τέλος , στο παράρτημα της εργασίας υπάρχουν τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε
κατοίκους και καταστηματάρχες καθώς και οι τέσσερις συνεντεύξεις που δόθηκαν στα
πλαίσια διεξαγωγής της ποιοτικής έρευνας .

ΚΕΦ.1: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
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Σύμφωνα με ένα εννοιολογικό πλαίσιο που καθορίζει βασικούς τομείς ένταξης, τα
δικαιώματα και η ιθαγένεια αποτελούν τη βάση για την ένταξη των προσφύγων και
μεταναστών στην κοινωνία. Η κοινωνική ένταξη είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία και ένα
μακροχρόνιο φαινόμενο. Καθώς η κατάσταση της μετανάστευσης είναι μια νέα κατάσταση
τόσο για τους μετανάστες όσο και για την κοινωνία υποδοχής, η γνωριμία με νέους τρόπους
και αλληλεπιδράσεις απαιτεί μια διαδικασία μάθησης η όποια απαιτεί χρόνο. Ως εκ τούτου, ο
χρόνος είναι μια κυρία διάσταση της κοινωνικής ένταξης, καθώς αυτή η ενσωμάτωση μπορεί
να διαρκέσει από τη ζωή ενός μετανάστη μέχρι τρεις γενιές μετά .Επιπλέον, ο χώρος είναι ένας
άλλος κρίσιμος παράγοντας ενσωμάτωσης τόσο ως «φυσικού χώρου» όσο και με την έννοια
του κοινωνικού συστήματος που επηρεάζει τις τέσσερις βασικές μορφές κοινωνικής
ενσωμάτωσης (αφομοίωση, τοποθέτηση, αλληλεπίδραση και ταυτοποίηση) κοινωνικών
συναλλαγών και σχέσεων. (INTPOL 2006: 9-10).
Η ενσωμάτωση στη συνέχεια διευκολύνεται από τη γλωσσική και πολιτισμική γνώση
και από την ασφάλεια και τη σταθερότητα που απολαμβάνει ο μετανάστης στην κοινωνία και
το πώς βιώνει την προσωπική του ζωή. Τα αποτελέσματα της ένταξης εκδηλώνονται και
μπορούν να αξιολογηθούν μέσω της έμπειρης προόδου στην απασχόληση, τη στέγαση, την
εκπαίδευση και την υγεία (Ager and Strang, 2008: 166-191). Η γλώσσα διαδραματίζει κεντρικό
ρόλο στην κοινωνική ένταξη και υπάρχουν μελέτες που επιβεβαιώνουν τα θετικά
αποτελέσματα που έχουν οι μετανάστες που μπορούν να μιλούν την κυρίαρχη γλώσσα στην
κοινωνία υποδοχής (Nawyn, et al., 2012:255-282).
Αντιστρόφως, υπάρχουν επίσης στοιχεία για το πώς οι γλωσσικές δυσκολίες αποτελούν
εμπόδιο στην ένταξη των μεταναστών (Gele και HarslØf, 2012:166-174). Πολλές χώρες
υποδοχής προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν αυτό το εμπόδιο παρέχοντας μαθήματα γλωσσών
σε νεοεισερχόμενους. Ωστόσο, με βάση μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο
Βασίλειο, το σχολείο, όπως τα περιβάλλοντα μάθησης, μπορεί να προσφέρει περιορισμένα
αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, έχει υποστηριχθεί ότι είναι απαραίτητη η στροφή προς πιο
άτυπες και κοινωνικές ευκαιρίες μάθησης προκειμένου να προχωρήσει η ένταξη. Είναι γενικά
αποδεκτό ότι διαφορετικοί τύποι κοινωνικών σχέσεων αποτελούν προϋπόθεση για την
ενσωμάτωση. Οι κοινωνικές σχέσεις χωρίζονται σε κοινωνικούς δεσμούς, γέφυρες και
συνδέσμους. Οι κοινωνικοί δεσμοί νοούνται ότι περιλαμβάνουν συνδέσεις μέσα σε μια
κοινότητα με κοινή εθνική, εθνική ή θρησκευτική ταυτότητα. Οι κοινωνικές γέφυρες
περιλαμβάνουν μέλη άλλων κοινοτήτων. Οι κοινωνικοί δεσμοί αφορούν τις σχέσεις με τα
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θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τοπικής και κεντρικής διοίκησης
(Ager and Strang, 2008:166-191).
Μελέτες δείχνουν ότι οι οικογενειακοί και οι ομογενείς δεσμοί έχουν πρωταρχική σημασία για
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, καθώς οι δεσμοί αυτοί επιτρέπουν στους νεοφερμένους
να διατηρήσουν οικείες πολιτισμικές πρακτικές και πρότυπα σχέσεων (Ager and Strang,
2008:166-191). Τέτοιες πρακτικές δημιουργούν αίσθηση ασφάλειας σε ένα νέο περιβάλλον.
Ενώ τα μέλη της οικογένειας, τα συγγενικά και τα ομοεθνικά δίκτυα μπορούν να βοηθήσουν
τους πρόσφυγες να εγκατασταθούν, οι κοινωνικές επαφές που διασχίζουν τα ενδοεθνικά
σύνορα είναι πολύτιμες για την εξεύρεση εργασίας και την ένταξη στην κοινωνία. Οι
κοινωνικές γέφυρες πιστεύεται ότι είναι επωφελείς για τα αποτελέσματα της αγοράς
εργασίας. Πρώτον, επειδή διαφοροποιούν τα κοινωνικά δίκτυα που δίνουν πρόσβαση σε
περισσότερες ευκαιρίες. Δεύτερον, επειδή παρέχουν πρόσβαση σε πλούσια σε πόρους δίκτυα.
Και τρίτον, επειδή αυτές οι νέες ενδοεθνικές επαφές μπορεί να μετριάσουν και να
εξουδετερώσουν την προκατάληψη και την ανασφάλεια που θα μπορούσαν να υπάρχουν
μεταξύ των μελλοντικών χωρών υποδοχής και των μεταναστών (Lancee, 2012:664-683.).
Ωστόσο, δεν είναι μόνο η επιτυχία στην αγορά εργασίας που εξαρτάται από ευρύτερα
κοινωνικά δίκτυα. Όσο περισσότερες συνδέσεις είναι τα άτομα σε θέση να δημιουργήσουν,
τόσο καλύτερα είναι συναισθηματικά, κοινωνικά, σωματικά και οικονομικά. Ωστόσο, οι
εθνοτικές μειονότητες τείνουν να έχουν ισχυρά δίκτυα σύνδεσης με μέλη των πολιτιστικών και
εθνοτικών ομάδων τους, αλλά αδύναμα δίκτυα γεφύρωσης (Alfred, 2010:219-235). Μια
μελέτη σχετικά με τους πρόσφυγες που ζουν στη Σουηδία δείχνει ότι μπορεί να είναι μια
πρόκληση να γνωρίσουν τους ντόπιους. Οι πόλεις χωρίζονται σε διαφορετικές γειτονιές και
υπάρχει έλλειψη φυσικών χώρων συνάντησης όπου οι άνθρωποι με διαφορετικό υπόβαθρο
μπορούν να αλληλοεπιδρούν . Οι νεοφερμένοι θεωρούν τη σουηδική κοινωνία κλειστή και
δύσκολη στην πρόσβαση τόσο για το πώς οργανώνονται οι ιδιωτικές ζωές όσο και για το πώς
οι άνθρωποι ξοδεύουν τον ελεύθερο χρόνο τους (Cederberg, 2012).
Κατά τη μελέτη της κοινωνικής ένταξης του μετανάστη ή του πρόσφυγα, πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι σημαντικές πτυχές, όπως η στέγαση και η απασχόληση, αλλά
και η σωματική και ψυχική υγεία, η προσωπική ασφάλεια και η αίσθηση της αξιοποίησής τους
από άλλους.
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Η πολυπλοκότητα της κοινωνικής ένταξης έχει περιγράφει σε ένα μοντέλο τριών
επιπέδων των Gidley, Hampson και Wheeler (2010: 166-174). Το μοντέλο αναπτύχθηκε σε ένα
πλαίσιο δια βίου μάθησης και αποκαλύπτει το φάσμα των ιδεολογιών που διέπουν τη θεωρία
και την πολιτική κοινωνικής ένταξης. Στη στενότερη ερμηνεία, η κοινωνική ένταξη
αντικατοπτρίζει τις νεοφιλελεύθερες αξίες και νοείται ως πρόσβαση. Μια ευρύτερη ερμηνεία
περιλαμβάνει πτυχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και αντικατοπτρίζει την κοινωνική ένταξη ως
συμμετοχή ή δέσμευση. Τέλος, η ευρύτερη ερμηνεία αγκαλιάζει το ανθρώπινο δυναμικό των
ατόμων και αντικατοπτρίζει την κοινωνική ένταξη ως ενδυνάμωση. Στο πρώτο επίπεδο,
εστιάζεται στην εργασία, τις δεξιότητες και τις οικονομικές πτυχές. Οι κοινωνικές θεωρίες και
οι θεωρίες του ανθρώπινου κεφαλαίου χρησιμοποιούνται ως αναλυτικά εργαλεία. Στο
δεύτερο επίπεδο, εστιάζεται στην εμπλοκή, τις ικανότητες και τη συμμετοχή. Η αναλυτική
εστίαση κατευθύνεται στην κοινωνική ευθύνη και τις κριτικές θεωρίες. Στο τρίτο επίπεδο η
έννοια αντανακλάται μέσω της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, του κοινωνικού
μετασχηματισμού και της αύξησης των προσδοκιών (Gidley, Hampson and Wheeler, 2010:166174).
Η σκληρή ένταξη μπορεί να νοηθεί ως πραγματική συμμετοχή σε δραστηριότητες, ενώ
η ήπια ένταξη καταγράφει τα συναισθήματα του "να είσαι μέρος" μιας κοινωνικής ομάδας ή
δραστηριότητας. Υπό το φως των προηγούμενων μελετών, είναι σημαντική η ήπια ένταξη που
είναι κεντρική για τον μεταναστευτικό πληθυσμό. Είναι η φιλικότητα των ντόπιων που βοηθά
τους νεοφερμένους να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους. Η αναγνώριση και η υποδοχή από τους
ντόπιους είναι πολύτιμη και οι μικρές φιλικές πράξεις φαίνεται να έχουν μεγάλη σημασία. Η
φιλικότητα που εκφράζουν οι ντόπιοι βοηθά επίσης τους πρόσφυγες να αισθάνονται πιο
ασφαλείς στην κοινότητα (Ager and Strang, 2008:166-191).
Το ζήτημα των φραγμών συνδέεται άψογα με το ζήτημα της κοινωνικής ένταξης και μια
επιλογή ως προς το πώς το θέμα έχει προσεγγιστεί προηγουμένως είναι να διαιρέσει τα
εμπόδια στα εμπόδια των ομάδων στόχων, τα εμπόδια των πόρων και τα εμπόδια
συμπεριφοράς. Όταν υπάρχουν εμπόδια ομάδας στόχων, επιλέγονται εκείνοι που δεν ανήκουν
σε προκαθορισμένη ομάδα ή δεν πληρούν προκαθορισμένα κριτήρια σχετικά με το υπόβαθρο,
την ηλικία ή την υγεία. Δηλαδή αποκλείονται σκοπίμως. Οι φραγμοί των πόρων συνδέονται με
τα ζητήματα του τι «πρέπει να έχει κανείς» για να μπορεί να συμμετάσχει,
συμπεριλαμβανομένων χρημάτων, δεξιοτήτων, επαφών ή εκπαίδευσης. Και, τέλος, τα εμπόδια
συμπεριφοράς συνδέονται με τις απαιτήσεις για το πώς πρέπει να συμπεριφερθεί κανείς για
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να μπορέσει να συμμετάσχει. Τα εμπόδια μπορεί να είναι προφανή, αλλά μπορούν επίσης να
υπάρχουν και να λειτουργούν ακούσια και ασυνείδητα.

1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Έως τις αρχές του 80 η Ελλάδα ταξινομούνταν στις λεγόμενες χώρες αποστολής
μεταναστών, με μετανάστες σε όλον τον κόσμο από την Αμερική , την Αυστραλία , τον Καναδά
στην Νότιο Αφρική και βεβαίως σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία , η Σουηδία , η
Ολλανδία η Μ. Βρετανία κοκ. Έκτοτε όμως η κατάσταση άρχισε να αλλάζει και η χώρα
μεταμορφώθηκε σε χώρα υποδοχής αποτελώντας πόλο έλξης μεταναστών από μεσογειακές
χώρες (Μαρόκο, Τυνησία, Λίβανος), από την Αφρική, την Ασία, την Ανατολική και Κεντρική
Ευρώπη (πρώην Γιουγκοσλαβία, Πολωνία, Αλβανία) και άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης. Ειδικότερα την δεκαετία του '90 η Ελλάδα αντιμετώπισε τη μαζικότερη εισροή
οικονομικών μεταναστών και προσφύγων στην ιστορία της. Ο κυρίαρχος λόγος ήταν η
αποδόμηση των κομμουνιστικών καθεστώτων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και κυρίως
στις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει το σύγχρονο
μεταναστευτικό φαινόμενο προς την Ελλάδα είναι ότι από την αφετηρία του δεν είχε
οργανωμένο και θεσμικά προβλέψιμο χαρακτήρα αλλά τον χαρακτήρα παράνομης εισόδου
στην χώρα (λαθρομετανάστευση).
Όπως είναι λογικά αναμενόμενο, οι κοινωνικές , οικονομικές και πολιτικές αλλαγές που
επήλθαν με την εντεινόμενη παγκοσμιοποίηση , την ένταξη της Ελλάδος στον στενότερο
ευρωπαϊκό πυρήνα και στην ευρωζώνη σε συνδυασμό με την μετατροπή της σε χώρα
υποδοχής προσφύγων εξέθεσαν την χώρα σε ποικιλόμορφα προβλήματα και εστίες κρίσης
που οι παραδοσιακές χώρες υποδοχής ( Γερμανία, Αμερική, Αυστραλία, Καναδάς, Μ. Βρετανία
, Ολλανδία , Σουηδία κοκ ) είχαν αντιμετωπίσει σε βάθος χρόνου εφαρμόζοντας συνήθως
πολιτικές νομιμοποίησης η καταστολής.
Σαφέστατα οδήγησαν οι ανάγκες προσαρμογής τόσο στα ζητούμενα της παγκοσμιοποίησης
όσο και στα κριτήρια της ΟΝΕ βαθμιαία σε ποικίλα αδιέξοδα που συνδέονταν με την
διογκούμενη ανεργία, τις δομικές αλλαγές στην οικονομία, το κύμα των παλιννοστούντων
ομογενών και άλλα ζητήματα που χαρακτήρισαν έντονα την δεκαετία του 1990. Το πρόβλημα
ωστόσο ήταν ότι η Ελλάδα δεν διέθετε τις απαραίτητες δομές και προϋποθέσεις για την ομαλή
15

ένταξη κι αφομοίωση τω ν μεταναστών και δεν υπήρχαν επεξεργασμένες πολιτικές για την
ρύθμιση ζωτικών ζητημάτων όπως η διεκδίκηση ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών
δικαιωμάτων, η ανάγκη για οικογενειακή συνένωση, το ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού
και η ένταξη στο κοινωνικό σύνολο.
Βάσει της Απογραφής του 2001, οι εγγεγραμμένοι αλλοδαποί στη χώρα χωρίς ελληνική
υπηκοότητα ανέρχονταν σε 762.000 (Baldwin-Edawrds, 2004) Μόλις το 2004 εκτιμήσεις, οι
οποίες περιλαμβάνουν και τους παράνομους μετανάστες, υπολόγιζαν τους μετανάστες
περίπου στο 950.000 (Baldwin-Edwards, 2004), οι οποίοι αποτελούν κατά προσέγγιση το 10 %
του πληθυσμού και το 12% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Ο αριθμός των µμεταναστών,
που είχαν άδεια παραμονής ανερχόταν το 2005 σε 604.215 ενώ το 2007 οι συλληφθέντες
λαθρομετανάστες από τις Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές ανερχόταν σε 111.404. (Λιανός κά,
2008:17). Το 2009 υπολογίζεται ότι το ποσοστό των μεταναστών που ζουν στη χώρα µας
ξεπερνά το 12% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας. Σύμφωνα με στοιχεία του 2017 οι
μετανάστες με νόμιμη άδεια παραμονής στην Ελλάδα - οι - ήταν 525.519 και αξιοσημείωτοι
είναι ότι οι περισσότεροι εξ αυτών νομιμοποιούνται εκ των υστέρων ενώ ο ακριβής αριθμός
των παρανόμων μεταναστών παραμένει ασαφής και εκτιμάται μεταξύ 300.000 έως 470.000.
Με βάσει τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας προκύπτει επίσης ότι 2017, η Ελλάδα
εκτέθηκε σε πολύ μικρότερο όγκο μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, κυρίως μέσω των
θαλάσσιων συνόρων με την Τουρκία, με αποτέλεσμα να συλληφθούν από τις Αστυνομικές και
τις Λιμενικές Αρχές, συνολικά (68.112) παράτυποι μετανάστες, έναντι (204.820) το 2016.
Επιπρόσθετα συνελήφθησαν (1.399) διακινητές παράτυπων μεταναστών, ενώ το 2016 είχαν
συλληφθεί (950) . Όσον αφορά την υπηκοότητα των παράνομων μεταναστών υπερέχουν οι
προερχόμενοι από την Συρία , την Αλβανία, το Κάμερουν, το Πακιστάν και το Μαρόκο .

Πίνακας 1 Παράνομη είσοδο μεταναστών στην Ελλάδα 2016/2017
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Πηγή: Αρχηγείο Ελληνικής αστυνομίας
(http://www.hellenicpolice.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view
&id=77997&Itemid=2052&lang=)

Πίνακας 2: Μη νόμιμοι αλλοδαποί ανά Υπηκοότητα 2017

Πηγή : Αρχηγείο Ελληνικής αστυνομίας
(http://www.hellenicpolice.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view
&id=77997&Itemid=2052&lang=)
Είναι αξιοσημείωτο ότι τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και ειδικότερα μετά το 2011
ένα μεγάλο τμήμα μεταναστών έφυγε από την Ελλάδα διότι οι συνθήκες επιδεινώθηκαν και η
δημοσιονομική προσαρμογή α έπληξε τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, γηγενείς και
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αλλοδαπούς (Labrianidis & Pratsinakis, 2016). H τάση αυτή βέβαια φαίνεται να αντιστρέφεται
από το 2014 και μετά με τον αριθμό των μεταναστών να είναι πάλι αυξητικός έως σήμερα.
Ενδεικτικά οι νόμιμοι μετανάστες στην χώρα ανέρχονταν το 2011 στους 621.178, το 2013
στους 405.306, το 2014 στους 461.438, το 2015 καταγράφηκαν 527.264 και το 2016, 577.000.
Όσον αφορά τον τομέα της απασχόλησης οι περισσότερες έρευνες καταγράφουν
ορισμένα πλεονεκτήματα που φέρουν οι μετανάστες δημογραφικά και ηλικιακά έναντι του
γηγενή πληθυσμού στις περισσότερες χώρες υποδοχής της ΕΕ.(Μπάγκαβος & Παπαδοπούλου,
2006) .
Ειδικότερα:
1. O μεταναστευτικός πληθυσμός έχει παρόμοια ηλικιακή δομή η οποία είναι πιο νεανική από
αυτή των γηγενών.
2. Οι νέοι ηλικίας από 20 μέχρι 49 ετών που ανήκουν στον παραγωγικό πληθυσμό είναι
περισσότεροι αναλογικά στους μετανάστες από ότι στους γηγενής.
3. Παρομοίως στην ίδια ηλικιακή ομάδα η αναλογία των απασχολούμενων έναντι όσων δεν
απασχολούνται είναι μεγαλύτερη στους μετανάστες.
4. Η μετανάστευση αυξάνει τον ρυθμό μεγέθυνσης του εργατικού δυναμικού.
Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι παρά το σχετικά υψηλό ποσοστό ανεργίας στην
Ελλάδα ακόμα και πριν την κρίση, ο ανταγωνισμός για τις θέσεις εργασίας μεταξύ Ελλήνων
και αλλοδαπών αποτέλεσε σχετικά ήπια εστία συγκρούσεων. Αυτό προφανώς σχετίζεται με
το γεγονός ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι κάλυπταν συμπληρωματικά τα διαρθρωτικά κενά της
οικονομίας απασχολούμενοι σε μισθωτές θέσεις ανειδίκευτης χειρωνακτικής εργασίας
μόνιμου η αορίστου χρόνου στον αγροτικό τομέα (29,7%)και τις κατασκευές(35%), στις
οικιακές υπηρεσίες (15,3%) και στην μεταποίηση (14,2%) (Ζωγραφάκης & Κασίμης 2014:387).
Οι περισσότεροι μετανάστες εγκαθίστανται στα αστικά κέντρα και σε τουριστικές
περιοχές όπου η προσφορά θέσεων εργασίας είναι μεγαλύτερη και μόνο μία μειοψηφία εκ
των νόμιμων είναι ανασφάλιστοι (14,9%) (Ζωγραφάκης & Κασίμης 2014:387). Σε κάθε
περίπτωση η οικονομική κρίση αύξησε σημαντικά το δυναμικό αβεβαιότητας και ανασφάλειας
για τους μετανάστες οι οποίοι υπό την πίεση των συνθηκών εκτέθηκαν σε ακόμα μεγαλύτερη
ευελιξία και προσέφεραν ακόμα φτηνότερη εργασία. Ακόμα μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα
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με τους παράνομους μετανάστες οι οποίοι εργάζονται συνήθως ως ανειδίκευτοι,
ανασφάλιστοι και χαμηλόμισθοι σε τομείς όπως οι κατασκευές, οι μικρομεσαίες βιοτεχνίες
(ενδύματα), η συντήρηση και επισκευή κατοικιών, η γεωργία, η φροντίδα ηλικιωμένων και
παιδιών, η οικιακή βοήθεια, ο τουρισμός, τα εστιατόρια και το υπαίθριο εμπόριο
μικροπωλητών (Ζωγραφάκης & Κασίμης, 2014:388-389).
Η προσφυγική κρίση, όμως, με την έννοια της αυξημένης, ανεξέλεγκτης και
συνεχιζόμενης ροής προσφύγων, η οποία έφτασε στο απόγειό της από την άνοιξη του 2015
μέχρι την άνοιξη του 2016, άλλαξε σημαντικά τα δεδομένα, ξανασχεδιάζοντας τον χάρτη των
μεταναστευτικών και προσφυγικών κινήσεων σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Από το σημείο εκείνο
και μετά οι ροές μειώθηκαν δραματικά, αλλά δεν έπαψαν εντελώς, ενώ μετά τις πρόσφατες
εξελίξεις, παρατηρείται για ακόμα μια φορά σημαντική αύξηση των αφίξεων προσφύγων. Η
άνοιξη του 2015 σηματοδοτεί την αναγνώριση από τις χώρες της ΕΕ της εξελισσόμενης
προσφυγικής κρίσης. Στις 19 Απριλίου 2015, ένα Ναυάγιο στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα
(Ιταλία) κοστίζει τη ζωή σε 700 πρόσφυγες και μετανάστες. Αποτελεί ουσιαστικά το γεγονός
που αναγκάζει την Κομισιόν να παρουσιάσει ένα σχέδιο 10 σημείων για το προσφυγικό το
οποίο θα υιοθετήσει η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής που θα λάβει χώρα λίγες μέρες αργότερα
(dianeosis, 2020).
Στο πλαίσιο του σχεδίου, τα κονδύλια για το προσφυγικό με τις αποφάσεις της
Συνόδου τριπλασιάζονται, ενώ οι υπολογισμοί των κονδυλίων που διατίθεται από την Ένωση
για τον σκοπό αυτό έκτοτε έχουν ως χρονική αφετηρία αυτή την ημερομηνία. Έως τον Μάιο
του 2015 η Κομισιόν παρουσιάζει την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση, ενώ
ιδρύονται τα πρώτα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ, hotspots) στην Ελλάδα και την
Ιταλία. Ο σκοπός τους είναι ο έλεγχος όσων επιχειρούν να περάσουν τα ευρωπαϊκά σύνορα.
Τα κράτη μέλη υιοθετούν το πρόγραμμα μετεγκατάστασης προσφύγων και μεταναστών που
εκπόνησε η Κομισιόν για πρώτη φορά τον Ιούλιο του ίδιου έτους, αλλά στις 13 Σεπτεμβρίου
πέντε κράτη-μέλη που ανήκουν στη ζώνη Σένγκεν ξαναεπιβάλλουν διασυνοριακούς ελέγχους,
ενώ στην Ουγγαρία, που έχει κλείσει τα σύνορά της, ειδικές δυνάμεις συγκρούονται με τους
μετανάστες (ως άνω).
Τον Οκτώβριο του 2015 η κρίση φτάνει στο απόγειο, με έως και 10.000 να διασχίζουν
τα ελληνικά σύνορα κάθε ημέρα. Στις αρχές του Μαρτίου του 2016 κλείνουν τα σύνορά τους
και οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ενώ στις 18 του ίδιου μήνα υπογράφεται η συμφωνία
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(κοινή δήλωση) ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό. Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, όλοι οι
παράτυποι μετανάστες που φτάνουν στα ελληνικά νησιά από την Τουρκία
επαναπροωθούνται. Παράλληλα, για κάθε Σύρο που στέλνεται πίσω στην Τουρκία, οι χώρες
της ΕΕ αναλαμβάνουν τη μετεγκατάσταση ενός ομοεθνή του από τη χώρα αυτή στην ΕΕ.
Σύμφωνα με πρόσφατη (Μάρτιος 2019) έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κοινή δήλωση
ΕΕ-Τουρκίας, η αποτελεσματική φύλαξη συνόρων από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και
Ακτοφυλακή και η συνεργασία των εταίρων για την εξασφάλιση νόμιμων οδών συνετέλεσαν
σημαντικά στη μείωση του αριθμού αφίξεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη μετά το 2016.
Ωστόσο, η Κομισιόν σημειώνει ότι στην Ελλάδα εκκρεμούν μια σειρά από ζητήματα, όπως
επιστροφές και μετεγκατάσταση μεταναστών και προσφύγων, επεξεργασία αιτήσεων ασύλου,
καθώς και ζητήματα στέγασης προσφύγων. Τα προβλήματα αυτά καθιστούν άμεση την ανάγκη
για στρατηγικό σχεδιασμό με επιχειρησιακές διαδικασίες. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η
κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας και η απότομη μείωση των ροών που την ακολούθησε
δημιουργούν δύο μείζονα ερωτήματα. Το πρώτο αφορά το κατά πόσο είναι ασφαλές και
σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο το να αναγκάζονται οι πρόσφυγες να επιστρέψουν στην
Τουρκία, με δεδομένα τα φαινόμενα καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιορισμού
των ελευθεριών και το ενδεχόμενο βίαιης επαναπροώθησής τους σε ζώνες πολέμου. Το
δεύτερο σχετίζεται με το κατά πόσο η ροή των προσφύγων στην Ελλάδα είναι στον έλεγχο των
τουρκικών αρχών και ρυθμίζεται κατά βούληση και τι σημαίνει αυτό για τη χώρα. Ο
υπολογισμός της εθελούσιας αποχώρησης ή εξόδου προσφύγων και μεταναστών από την
Ελλάδα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Ωστόσο, όπως είναι ξεκάθαρο από την ανάλυση της
καθημερινής ροής, η μεγάλη πλειοψηφία όσων πέρασαν στην Ελλάδα συνέχισε προς τα
Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη (ως άνω).
Παρά τη σημαντική μείωση των προσφυγικών ροών στο διάστημα μετά το 2016 και
μέχρι την πρόσφατη αναζωπύρωση του φαινομένου, οι συνέπειες της κρίσης του 2015-16
παραμένουν ιδιαίτερα αισθητές, με χιλιάδες πρόσφυγες να κρατούνται ή να φιλοξενούνται σε
προσωρινές δομές, ενώ χιλιάδες άλλοι ξεκινούν το «ταξίδι» της ενσωμάτωσης στην ελληνική
κοινωνία. Στην Ελλάδα βρίσκονται 579.736 εγκατεστημένοι (‘νόμιμοι’) μετανάστες από
προηγούμενες δεκαετίες (κυρίως σε αστικά κέντρα, με άδειες παραμονής –στοιχεία ΕΕ για
01/01/2017), ενώ οι εκτιμήσεις για τον ακριβή αριθμό των προσφύγων/μεταναστών που
βρίσκονται στην Ελλάδα ως συνέπεια της κρίσης του 2015-16 διαφέρουν, αλλά κυμαίνονται
μεταξύ 50.000-70.000.23 Με τις αιτήσεις ασύλου που εκκρεμούν το 2018 να φτάνουν τις
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66.965. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τη μεγάλη πλειοψηφία όσων έφτασαν από το 2015 και
μετά (ως άνω).

1.3. ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η συνεχής ανάπτυξη και ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής
παραμένει βασική προτεραιότητα των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωση (Ε) Ε προκειμένου
να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η
μετανάστευση παγκοσμίως. Οι ρίζες της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής
πολιτικής μπορούν να εντοπιστούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάµπερε το 1999 που
εστίασε, μεταξύ άλλων, στα ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης, δύο θέματα στενά
συνδεδεμένα μεταξύ τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που
διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη της ΕΕ άρχισε να αποκτάει αυξανόμενη σημασία στην
ευρωπαϊκή ατζέντα, ιδίως τα τελευταία χρόνια (Eurostat, 2018) και η θέσπιση πολιτικών για
ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους μετανάστες έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη
μετά το 2000, όπως φαίνεται στον πίνακα 1.

Πίνακας 3: Πολιτικές ένταξης της ΕΕ
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Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2018.
Σύμφωνα με την Eurostat (2018), υπάρχει ισχυρός δεσμός μεταξύ πολιτικών ένταξης και
μετανάστευσης, καθώς η επιτυχής ένταξη είναι απαραίτητη για τη μεγιστοποίηση των
οικονομικών και κοινωνικών οφελών που απορρέουν από την μετανάστευση, τόσο για τα
άτομα όσο και για τις κοινωνίες. Η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει ένα κοινό νομικό πλαίσιο σχετικά
με τις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής και ένα κοινό σύνολο δικαιωμάτων για ορισμένες
κατηγορίες μεταναστών, το οποίο παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες (3 & 4).

Πίνακας 4: Νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την ένταξη των μεταναστών
Οδηγία ΕΕ

Σκοπός
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Οδηγία 2016/801/ΕΕ

Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής
υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς
έρευνας, μελέτης, κατάρτισης,
εθελοντικής υπηρεσίας, προγραμμάτων
ανταλλαγής μαθητών ή εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και au pairing.

Οδηγία 2014/36/ ΕΕ

Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής
υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την
απασχόληση ως εποχικά εργαζόμενοι.

Οδηγία 2014/66/ ΕΕ

Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής
υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεπιχειρησιακής μεταφοράς.

Οδηγία 2011/98/ ΕΕ

Μια ενιαία διαδικασία υποβολής
αίτησης για ενιαία άδεια διαμονής και
εργασίας στην ΕΕ και για ένα κοινό
σύνολο δικαιωμάτων για τους
εργαζομένους τρίτων χωρών.

Οδηγία 2009/50/ ΕΕ

Εισαγωγή μεταναστών με υψηλή
ειδίκευση.

Οδηγία 2005/71/ ΕΕ

Διευκόλυνση της εισαγωγής ερευνητών
στην ΕΕ.

Οδηγία 2004/114/ ΕΕ

Είσοδος φοιτητών.

Οδηγία 2003/86/ ΕΕ

Οικογενειακή επανένωση.

Οδηγία 2003/109/ ΕΕ

Καθεστώς κατοίκου μακράς διαρκείας
για υπηκόους τρίτων χωρών.

Πηγή: Eurostat, 2018

Πίνακας 5: Οδηγίες στο πλαίσιο του δεύτερου σταδίου του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος
ασύλου (ΚΕΣΑ)

Οδηγία ΕΕ

Σκοπός

Οδηγία 2013/32/ΕΕ

Αναθεωρημένες διαδικασίες χορήγησης
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ασύλου - Ορίζει κοινές διαδικασίες για
τη χορήγηση και την ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

Οδηγία 2013/33/ΕΕ

Αναθεωρημένες απαιτήσεις για την
υποδοχή - Προβλέπει τις απαιτήσεις για
την υποδοχή αιτούντων διεθνή
προστασία.

Οδηγία 2011/95/ΕΕ

Αναθεωρημένη οδηγία σχετικά με τις
απαιτήσεις για την αναγνώριση Προβλέπει τις απαιτήσεις για την
αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών
ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας,
ένα ενιαίο καθεστώς για τους
πρόσφυγες ή για τα άτομα που
δικαιούνται επικουρική προστασία και
το περιεχόμενο της παρεχόμενης
προστασίας.

Οδηγία 2001/55/ΕΚ

Προσωρινή προστασία - Ελάχιστες
προδιαγραφές παροχής προσωρινής
προστασίας σε περίπτωση μαζικής
εισροής εκτοπισθέντων και μέτρα για τη
δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ
κρατών μελών όσον αφορά την υποδοχή
και την αντιμετώπιση των συνεπειών της
υποδοχής αυτών των ατόμων.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2018.
Παρόλα αυτά, η μέτρηση της κοινωνικής συμπεριφοράς και των κοινωνικών
φαινομένων είναι πάντα ένα πολύ δύσκολο έργο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την
αξιολόγηση της ένταξης των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής τους, διότι στην
πραγματικότητα σημαίνει την αξιολόγηση δύο διαφορετικών κοινωνικών συνιστωσών: την
εξέταση των ίδιων των μεταναστών και την εξέταση του πληθυσμού της χώρας υποδοχής (Kuo,
2014:23).
Η ένταξη των μεταναστών στην χώρα υποδοχής μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές και
ως εκ τούτου τα δεδομένα σχετικά με το ζήτημα αυτό, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον οι μετανάστες εντάσσονται στην
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οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική σφαίρα της κοινωνίας. Οι μεταναστευτικές
πολιτικές επηρεάζουν την ένταξη των μεταναστών και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία
αντιλαμβάνεται τους μετανάστες και την ίδια τη μετανάστευση σαν φαινόμενο (Migration
Data Portal, 2018).
Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, έχουν προταθεί μεθοδολογικά
εργαλεία για την μέτρηση της ένταξης των μεταναστών, τα οποία παρατίθενται στον πίνακα 6.
Πίνακας 6: Μέθοδοι μέτρησης της ένταξης μεταναστών
Μέθοδος

Σκοπός

Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης για την
περίοδο 2010-14 (2009)

Προωθεί την ανάπτυξη βασικών δεικτών
για την παρακολούθηση των
αποτελεσμάτων των πολιτικών ένταξης
σε έναν περιορισμένο αριθμό σχετικών
τομέων πολιτικής (π.χ. απασχόληση,
εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη).

Η δήλωση της Σαραγόσα που εγκρίθηκε
το 2010 από την Υπουργική
Διάσκεψη της Σαραγόσα

Προσδιόρισε ορισμένους τομείς
πολιτικής που σχετίζονται με την ένταξη
των μεταναστών και συμφώνησε σε ένα
σύνολο κοινών δεικτών για την
παρακολούθηση της κατάστασης των
μεταναστών και των αποτελεσμάτων
των πολιτικών ένταξης.

Δείκτες ενσωμάτωσης των μεταναστών,
2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Προτάσεις για κοινούς δείκτες
ολοκλήρωσης και ποιότητα των
δεδομένων από συμφωνημένες
εναρμονισμένες πηγές που είναι
απαραίτητες για τον υπολογισμό αυτών
των δεικτών.

Δείκτες της ΕΕ για την ένταξη των
μεταναστών, το 2013.

Ενίσχυση της παρακολούθησης και της
εκτίμησης της κατάστασης των
μεταναστών, καθώς και των σχετικών
αποτελεσμάτων των πολιτικών ένταξης.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με τον
ΟΟΣΑ: Έκθεση σχετικά με τους δείκτες
ενσωμάτωσης των μεταναστών, Settling

Ενώ στα θεματικά κεφάλαια αυτής της
δημοσίευσης η ανάλυση εστιάζεται στον
ξένο πληθυσμό, υπάρχει ένα ειδικό
κεφάλαιο που ασχολείται με την
κατάσταση των μη κοινοτικών πολιτών
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In - 2015, 2015.

στην ΕΕ, με στόχο συγκεκριμένα την
παρακολούθηση των δεικτών της
Σαραγόσα.

Πηγή: Eurostat, 2018.
Όσον αφορά στην εξέλιξη της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής, το ελληνικό κράτος
ακολούθησε το γενικότερο πλαίσιο της εναρμόνισης των Εθνικών Πολιτικών Ενσωμάτωσης της
ΕΕ με κύριο σημείο αναφοράς τις Κοινές Βασικές Αρχές του 2004 (Παπαδάκη & Παπαδάκη,
2011). Ως εκ τούτου μεταβλήθηκε από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών (King
& Christou, 2010:104-106). Έτσι, σε μικρό χρονικό διάστημα σε σύγκριση με άλλες
δυτικοευρωπαϊκές χώρες, κλήθηκε να διαχειρισθεί τόσο από οικονομική, όσο και από
κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτική άποψη, το ζήτημα της εισροής ενός τεράστιου μαζικού
μεταναστευτικού ρεύματος και την ίδια ώρα να προσδιορίσει τις συνισταμένες και το modus
operandi μιας οργανωμένης μεταναστευτικής πολιτικής. (Παπαδάκη & Παπαδάκη, 2011:31).
Η διαχρονική εξέλιξη της μεταναστευτικής πολιτικής της Ελλάδας αποτυπώνεται στον
παρακάτω πίνακα (Πίνακας 7).

Πίνακας 7: Διαμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ελλάδας

Νόμος/Προεδρικό Διάταγμα

Σκοπός

Ν. 1975/1991

Λήψη μέτρων αναφορικά με την είσοδο,
την παραμονή και την εργασία των
μεταναστών.

Ν. 2452/1996

Τροποποίηση Νόμου 1975/1991.

Ν. 2713/1999

Τροποποίηση Νόμου 1975/1991.

Ν. 2910/2001

• Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για τον
σχεδιασμό και τον συντονισμό της
μεταναστευτικής πολιτικής στο
υπουργείο Εσωτερικών από το
υπουργείο Δημόσιας Τάξης,
• Παραχώρηση στους δήμους και την
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περιφέρεια της αρμοδιότητας για την
έκδοση αδειών εργασίας και διαμονής,
• Κατοχύρωση ίσων ασφαλιστικών
δικαιωμάτων μεταξύ μεταναστών και
αλλοδαπών, καθώς και της πρόσβασης
των ανήλικων αλλοδαπών στην ελληνική
εκπαίδευση,
• Τροποποίηση των όρων οικογενειακής
επανένωσης και της διαδικασίας
απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με
πολιτογράφηση,
• Κατοχύρωση θεμελιωδών
δικαιωμάτων των αλλοδαπών για την
ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία,
καθώς και πρόβλεψη για αυτεπάγγελτη
δίωξη για πράξεις ρατσισμού και
ξενοφοβίας,
• Νομιμοποίηση των αλλοδαπών που
παρέμεναν παράνομα στην ελληνική
επικράτεια και ρύθμιση θεμάτων
απέλασης με δικαίωμα προσφυγής του
αλλοδαπού κατά της απόφασης
απέλασης.

Ν. 3284/ 2004

Θέματα που αφορούν στην απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.

Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ212) και Π.Δ.
131/2006

Η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να
προσαρμόσει την ελληνική νομοθεσία
στην αντίστοιχη κοινοτική αναφορικά με
το δικαίωμα των μεταναστών για
οικογενειακή επανένωση.

Πρόγραμμα Καλλικράτης Ν. (3852/2010)

Μερική αποκέντρωση των προσπαθειών
ένταξης από το επίπεδο της κεντρικής
κυβέρνησης σε αυτό της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Σύσταση των
Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών
(ΣΕΜ).
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ΠΔ 150/2006

Άδεια διαμονής επί μακρόν
διαμένοντος. Αφορά υπηκόους τρίτης
χώρας που διαμένουν στην Ελλάδα,
νόμιμα και αδιάλειπτα, κατά τα πέντε
έτη αμέσως πριν από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης.

ΠΔ 220/2007, 96/2008 & 90/2008

Για την είσοδο, την αναγνώριση και το
καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των
προσφύγων.

Ν. 3731/2008, άρθρο 40 παρ.7

Άδεια διαμονής επί μακρόν
διαμένοντος. Αφορά τέκνα πολιτών
τρίτων χωρών, άνω των 18 ετών τα
οποία γεννήθηκαν και διαμένουν στην
Ελλάδα και έχουν διανύσει την
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.

Ν3838/2010

Για την ιθαγένεια και την
πολιτογράφηση.

ΠΔ 114/2010

Καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για τις
διαδικασίες χορήγησης και ανάκλησης
του καθεστώτος του πρόσφυγα
σύμφωνα με την οδηγία 2005/85 / ΕΚ.

Ν. 4018/2011

Δημιουργία υπηρεσιών "ενιαίας
εξυπηρέτησης", αρμόδιων για την
έκδοση αδειών διαμονής σε υπηκόους
τρίτων χωρών (υπό σταδιακή
εγκατάσταση).

Ν. 3907/2011

Ο νέος νόμος ήταν μια προσπάθεια
αναδιάρθρωσης της διαδικασίας ασύλου
στη χώρα με τη δημιουργία ξεχωριστών
υπηρεσιών ασύλου και πρώτης
υποδοχής, ανεξάρτητα από την
αστυνομία.

Ν. 4521/2014

Κωδικός Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ν. 4332/2015

Τροποποίησε τον Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (Ν4521/2014) και επέτρεψε
στα παιδιά μεταναστών που γεννήθηκαν
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και μεγάλωσαν στην Ελλάδα να
αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια.

Ν. 4375/2016

Ο νέος νόμος θέσπισε ένα καθεστώς
ασύλου για τα ελληνικά νησιά και άλλες
παραμεθόριες περιοχές. Επανέφερε το
ζήτημα της ένταξης των προσφύγων
στην ελληνική κοινωνία.

Ν. 4368/2016

Έδωσε το δικαίωμα σε δικαιούχους
διεθνούς προστασίας και σε αιτούντες
την ελεύθερη πρόσβαση στα φάρμακα
και την υγειονομική περίθαλψη σε
ιατρικά κέντρα και νοσοκομεία καθώς
και σε υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης
και πρόνοιας.

Ν. 4415/2016

Επέτρεψε τη διοργάνωση μαθημάτων
υποδοχής για παιδιά προσφύγων στα
ελληνικά δημόσια σχολεία.
Άδειες διαμονής λόγω συμφώνου
συμβίωσης.

Ν. 4540/2018

Πηγή: Μάρκου, 2007; Υπουργείο Εσωτερικών, 2013; Skleparis, 2017.

ΚΕΦ.2:
2.1. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Όπως πρόεκυψε από το προηγούμενο κεφάλαιο, υπάρχουν διαφορές πτυχές της
κοινωνικής

ένταξης

των

μεταναστών

σε

μια

χώρα.

Αρχικά,

εστιάζουμε

στην

επιχειρηματικότητα των μεταναστών. Δεύτερον, σχετικά με την ικανότητα και το κοινωνικό
κεφάλαιο τους και, τελικά, με τις ανεπίσημες κοινωνικές σχέσεις και τους μηχανισμούς
υποστήριξης. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι μετανάστες μπορούν να συμβάλουν στη
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δημιουργικότητα και την ανταγωνιστικότητα των πόλεων. Η επιχειρηματικότητα των
μεταναστών εκτός από την συμβολή στην περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη είναι μια μορφή
ένταξης, καθώς αυξάνει την αλληλεξάρτηση και τη συμμετοχή. (Eraydin, Tasan-Kok & Vranken,
2010:522)
Η Ευρώπη δεν έχει μια ομόφωνη και συγκεκριμένη θέση σχετικά με την ένταξη των
μεταναστών και την επιχειρηματικότητα τους. Αυτό έχει να κάνει με το διαφορετικό
οικονομικό και κοινωνικό καθεστώς κάθε κράτους -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
με το ιστορικό της μετανάστευσης κάθε χώρας. Αυτές οι διαφορές οφείλονται στο συνεχές
πρόβλημα της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους ζωτικούς τομείς της. Παρά το
γεγονός ότι σημειώνεται ραγδαία αύξηση των εισροών μεταναστών στην Ελλάδα και ιδιαίτερα
στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες
που να εστιάζουν στην επιχειρηματικότητα των μεταναστών ως μέσο για επίτευξη της
κοινωνικής ένταξης τους. Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα αποτελεί πόλο
έλξης μεταναστών, είτε ως ενδιάμεσος σταθμός είτε ως τελικός προορισμός . Η χώρα μας τα
τελευταία χρόνια βρίσκεται σε οικονομική ύφεση και ο στόχος όλων για τα επόμενα χρόνια
είναι να επετεύχθη οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Αρχικά, οι μετανάστες ήταν
προσωρινοί εργαζόμενοι και απασχολούνταν σε θέσεις εργασίας που δεν απαιτούσαν καμιά
εξειδίκευση Καθώς οι μετανάστες άρχισαν να εγκατασταθούν με την πάροδο του χρόνου, οι
προϋποθέσεις για τις εθνοτικές επιχειρήσεις άρχισαν αργά να εξελίσσονται. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, η εθνοτική κοινότητα δημιούργησε την πρώτη ζήτηση για συγκεκριμένα εθνοτικά
αγαθά και υπηρεσίες και η οποία ζήτηση θα μπορούσε να εκπληρωθεί μόνο από άτομα που
έχουν γνώση των γεύσεων και των προτιμήσεων της αγοράς. (Volery,2007:35-38)
Συμφωνά με τον Μητράκο (2013:133), μέσω της μετανάστευσης δημιουργούνται
περισσότερες θέσεις εργασίας από ότι χάνονται . Αυτό συμβαίνει γιατί οι μετανάστες
περιορίζουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας , απασχολούνται σε χαμηλά
αμειβόμενες θέσεις και αυξάνουν το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών .Επίσης καλύπτουν
θέσεις που ο γηγενής πληθυσμός απορρίπτει.
Η συμμέτοχή των μεταναστών στην οικονομική δραστηριότητα αποτελεί έναν
σημαντικό παράγοντα για την υλοποίηση του σκοπού αυτού καθώς ο πληθυσμός των
μεταναστών στη χώρα πλέον αγγίζει τους 912.000, σύμφωνα με τη απογραφή πληθυσμού του
2011, οι οποίοι αποτελούν το 8.43 % του συνόλου του πληθυσμού της χώρας. (ΕΛΣΤΑΤ) Τόσο
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στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία το θέμα της μετανάστευσης προσεγγίζεται
από πολλές πλευρές.
Συμφωνά με τα στοιχεία της Έρευνας εργατικού δυναμικού (ΕΕΔ) που αναφέρουν οι
Χατζηπροκοπίου και Φραγκόπουλος(2016:31) , κατά το 3ο τρίμηνο του 2012 οι μετανάστες
αποτελούσαν τουλάχιστον το 8% του συνολικού εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα, ενώ οι
αυτοαπασχολούμενοι ,με ή χωρίς προσωπικό, το 2,5% .
Συμφώνα με δεδομένα από το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών οι ενεργείς
επιχειρήσεις αλλοδαπών στο δήμο Αθηνών μέχρι τις 13/06/19 που μου δοθήκαν τα στοιχεία
ήταν 4.243 . Σημαντικό ωστόσο είναι και ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν διαγραφεί
από το επιμελητήριο και ανέρχεται στις 4.552 επιχειρήσεις. Οι πρώτες επιχειρήσεις
μεταναστών δημιουργήθηκαν το έτος 1957. Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει
ότι από τις ενεργές επιχειρήσεις οι 3741 είναι ατομικές ενώ μόνο οι 502 είναι εταιρίες άλλης
νομικής μορφής ( ΕΕ,ΟΕ,ΙΚΕ,κτλπ). Αυτό μας δείχνει τη τάση των μεταναστών να μην επιλέγουν
άλλους στη δημιουργία της επιχείρησης τους.
Στην έκθεση του ΟΟΣΑ το Μάιο του 2014 τονίζεται ότι οι μετανάστες συνεισφέρουν
σημαντικά στην αγορά εργασίας, ενώ δίνουν περισσότερα σε φόρους και ασφαλιστικές
εισφορές από όσα λαμβάνουν ατομικά. Φαίνεται ότι οπού αυξάνεται η μετανάστευση ,
αυξάνεται το εργατικό δυναμικό ενώ αναμένεται και μεγαλύτερο ΑΕΠ. Οι μετανάστες έρχονται
με δεξιότητες , συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου των χωρών υποδοχής
άλλα και στη τεχνολογική πρόοδο.
Η μετανάστευση συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξης της χώρας υποδοχής. Σε
πολλές χώρες οι αγροτικές εργασίες, οι κατασκευές , οι οικιακές εργασίες , η φροντίδα
ηλικιωμένων και άλλες εργασίες βασίζονται στους μετανάστες. ( Πουλοπούλου, 2007: 111).
Παρά τη μεγάλη βιβλιογραφία σχετικά με την ένταξη των μεταναστών στην ΕΕ, λίγα
είναι γνωστά για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας της ΕΕ και ειδικότερα στην Ελλάδα το
διάστημα 2015-2017. Αυτή η χρονική περίοδος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτέλεσε
την κλιμάκωση της προσφυγικής κρίσης που ξεκίνησε το 2011 με τον εμφύλιο πόλεμο στη
Συρία. Μιλώντας με νούμερα, την χρονική περίοδο 2015-2016, πάνω από 1 εκατομμύριο
άνθρωποι έφτασαν στην ΕΕ, και φυσικά και στην Ελλάδα, προσπαθώντας να διαφύγουν από
τον πόλεμο και τη τρομοκρατία στη Συρία και άλλες χώρες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017).
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Παρόλα αυτά, μόνο πρόσφατα έστρεψαν οι ακαδημαϊκοί την προσοχή τους από την
οικονομική κρίση και τις μεταναστευτικές ροές στις διαδικασίες ένταξής - σε όλες τις
εκφάνσεις της - των μεταναστών στις χώρες υποδοχής (ως άνω). Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα
του Matsaganis (2015:77-80) επικεντρώνεται στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην
ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Άλλες μελέτες εξετάζουν τους παράνομους
μετανάστες που εργάζονται στην Ευρώπη και τις μεγάλες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν (Triandafyllidou, 2016:225-248). Κάποιες άλλες έρευνες επικεντρώνονται
επίσης στο πώς τα ατομικά χαρακτηριστικά (όπως εθνικότητα, δεξιότητες και φύλο)
συμβάλουν στις διαδικασίες ένταξης στην αγορά εργασίας σε περιόδους κρίσης (Marchetti
2017; Andrejuck 2017; Lulle & Jurkane-Holbein 2017; Duru & Trenz 2017; Duru et al., 2017;
Dubucs et al., 2017).
Οι Trenz and Triandafyllidou (2017:420-425) υποστηρίζουν, όσον αφορά στη δυναμική
της ένταξης σε περιόδους ύφεσης, πως η βαθιά οικονομική ύφεση δεν οδήγησε σε ξαφνική
διακοπή της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, αλλά μάλλον διαφοροποίησε τόσο τις
μεταναστευτικές ροές όσο και τις προσεγγίσεις ένταξης των μεταναστών. Επομένως, σύμφωνα
με τους ερευνητές, η δυναμική της ένταξης έγινε πιο ασταθής και ρευστή. Ταυτόχρονα, η
κρίση αύξησε τη σημασία της οικονομικής ανισότητας έναντι της πολιτιστικής ποικιλομορφίας
δίνοντας έμφαση στις κοινωνικές διαφορές μεταξύ των ομάδων μεταναστών.
Μία ενδιαφέρουσα μελέτη για την ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας της
Ελλάδας είναι του Cheliotis (2017:78-99), η οποία εστιάζει στην αντιμετώπιση των παράτυπων
μεταναστών στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ο Cheliotis (2017:78-99),
υποστηρίζει ότι οι προσεγγίσεις για τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης είναι ατελείς
κατά το σχεδιασμό τους, εφόσον επιβάλλονται περιορισμοί στις εκροές για να εξασφαλιστεί
ένα εκμεταλλεύσιμο εργατικό δυναμικό που εξυπηρετεί σημαντικές ανάγκες της αγοράς
εργασίας και κατ 'επέκταση κυρίαρχα πολιτικά συμφέροντα στην χώρα υποδοχής.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Cheliotis (2017:78-99), η ένταξη των παράνομων
μεταναστών στην ελληνική άτυπη αγορά εργασίας έχει ενταθεί μέσω ενός συνδυασμού τριών
δυναμικών: της διατήρησης ενός συνεχώς μεγάλου αριθμού παράνομων μεταναστών για τον
εφοδιασμό της ελληνικής αγοράς εργασίας, της αυστηρής πρόσβασης στην εργασία, σε
υπηρεσίες υγείας και πολιτικά δικαιώματα για τους μετανάστες χωρίς έγγραφα και στην
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συστηματική εφαρμογή βίας και εκφοβισμού κατά των μεταναστών στο χώρο εργασίας και
πέραν αυτού.
Η δυναμική του τομέα της οικιακής φροντίδας και της περίθαλψης αναλύεται
λεπτομερώς στη μελέτη του Maroukis (2017), η οποία επικεντρώνεται σε μετανάστες
γυναικείου φύλου που απασχολούνται στον ελληνικό τομέα οικιακής φροντίδας και
περίθαλψης την περίοδο 2013-2014. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η πολύ κατακερματισμένη
ελληνική αγορά εργασίας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επιδείνωση της γενικής
κατάστασης των αλλοδαπών εργαζομένων σε περιόδους βαθιάς οικονομικής ύφεσης, με
παράδειγμα το δείγμα της έρευνας. Επιπλέον, ο Maroukis (2017:12-16) ισχυρίζεται πώς το
οικογενειακό πρότυπο της ενσωμάτωσης των μεταναστών δεν έχει μειωθεί ως συνέπεια της
κρίσης: οι «εκμεταλλεύσιμοι» μετανάστες συνεχίζουν να πληρώνουν τις εγχώριες απαιτήσεις
εργασίας που προκύπτουν καθώς η κοινωνική και υγειονομική περίθαλψη γίνεται όλο και
περισσότερο ιδιωτικό και οικογενειακό ζήτημα, ως συνέπεια του περιορισμού των δημόσιων
δαπανών (Maroukis, 2017:12-16).
Η μελέτη της Chalkias (2015) εξετάζει Πακιστανούς μετανάστες επιχειρηματίες στην
Ελλάδα,

προκειμένου

να

εντοπίσει

πρότυπα

εθνικής

επιχειρηματικότητας

και

κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αλλοεθνείς επιχειρηματίες. Τα
ευρήματα της έρευνας της Chalkias (2015) δείχνουν ότι οι Πακιστανοί μετανάστες
επιχειρηματίες εγκαθιστούν επιχειρήσεις με δικά τους κεφάλαια αντί να στραφούν στον
ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό τομέα, είναι κυρίως μορφωμένοι, η Ελλάδα είναι ο τελικός
μεταναστευτικός προορισμός τους, το μερίδιο αγοράς των αδειών εργασίας είναι αναλογικά
μεγαλύτερο από το μερίδιο της άδειας διαμονής τους και συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με
τους εθνοτικούς τους θύλακες.
Οι Finotelli & Ponzo (2017:3) αναφέρουν ότι η ιστορία της μετανάστευσης στις χώρες
της Νότιας Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, τα τελευταία 25 χρόνια θα
μπορούσε να συνοψιστεί ως ιστορία της ένταξης μέσω της αγοράς εργασίας και όχι μέσω
πολιτικών ευημερίας. Όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση, η σωματική «παγίδευση»
των παράνομων μεταναστών είναι καθοριστικής σημασίας για την τεράστια μαύρη αγορά
εργασίας της χώρας και για τους εγγενείς εργοδότες που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, και,
κατ 'επέκταση, σύμφωνα με τους Xenakis & Cheliotis (2013:298) για τις πολιτικές ελίτ που
επιδιώκουν να διατηρήσουν και να διευρύνουν τις εκλογικές τους πελατειακές σχέσεις.
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Σύμφωνα με τον OECD (2016), η μετανάστευση για εργασία στην Ελλάδα μειώθηκε
δραματικά αλλά δεν σταμάτησε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η οικονομική κρίση
επηρέασε δυσανάλογα τα αποτελέσματα των μεταναστών στην αγορά εργασίας και η φτώχεια
έχει αυξηθεί έντονα στα νοικοκυριά των μεταναστών. Επομένως, η οικονομική κρίση είχε
βαθιές επιπτώσεις στην ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας
τους αυξήθηκε κατά 26 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ του 2008 και του 2015 (Πίνακας 6)
φτάνοντας το 33%, έναντι αύξησης 17 ποσοστιαίων μονάδων για τους γηγενείς. Παρά την
κάμψη των ετών 2014 και 2015, το επίπεδο ανεργίας των μεταναστών στην Ελλάδα είναι το
υψηλότερο στον OECD. Επιπλέον, είναι οκτώ ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το
ποσοστό ανεργίας των Ελλήνων ιθαγενών (OECD, 2016).
Όπως αναφέρει ο OECD (2018α) περίπου 10 χρόνια μετά την οικονομική κρίση του
2007/08, μεταξύ των χωρών της Νότιας Ευρώπης, η απασχόληση των μεταναστών έχει
ανακάμψει πλήρως μόνο στην Πορτογαλία. Αντίθετα, το ποσοστό απασχόλησης των
αλλοδαπών στην Ισπανία και την Ελλάδα παραμένει χαμηλότερο από το επίπεδο το 2008 κατά
τουλάχιστον 11 ποσοστιαίες μονάδες.
Πίνακας 8: Η ανεργία των μεταναστών αυξήθηκε απότομα με την οικονομική κρίση

Πηγή: OECD, 2016.
Όσον αφορά στην ομάδα νέων μεταναστών, σύμφωνα με την Eurostat (2017), η
Ελλάδα, το 2015, κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας (38.7%), μετά την Ισπανία
(42.0%). Επομένως, σύμφωνα με την Eurostat (2017), στην Ελλάδα, το ποσοστό απασχόλησης
των νέων μεταναστών ήταν υψηλότερο από αυτό των νέων που γεννήθηκαν σε άλλες χώρες
της ΕΕ για την ίδια περίοδο.
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Το 2016 o Διεθνής Οργανισμός για την Μετανάστευση (ΙΟΜ), εκπόνησε μελέτη σχετικά
με το δημογραφικό προφίλ και το μορφωτικό επίπεδο των προσφύγων και μεταναστών που
εισήλθαν στην Μεσόγειο (Ελλάδα, ΠΓΔΜ, Κροατία, Σλοβενία, Σερβία, Ουγγαρία, Βουλγαρία
και Ιταλία) την περίοδο από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Νοέμβριο του 2016 (ΙΟΜ, 2016α).
Όσον αφορά στις εθνικότητες, στον πίνακα 12 δίνονται τα ποσοστά ροών σε όλο το
φάσμα της Μεσογείου.
Πίνακας 9: Εθνικότητες μεταναστών και προσφύγων στην Μεσόγειο για την περίοδο
Ιανουάριος – Νοέμβριος 2016
Προορισμός

Εθνικότητα
Το 55% προήλθε κυρίως από χώρες της
Αφρικής,

Ιταλία

Νιγηρία

(19%),

Ερυθραία

(14%), Γκάμπια (10%), Σενεγάλη (6%) και
Μπαγκλαντές (6%).
Το 89% προήλθε κυρίως από ανατολικές

Ανατολική Μεσόγειος

χώρες, Συρία (29%), Αφγανιστάν (27%),
Ιράκ (17%), Πακιστάν (9%) και Ιράν (7%).
Πάνω από 38 διαφορετικές εθνικότητες

Κεντρική Μεσόγειος

καταγράφηκαν στην Ιταλία και
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διαφορετικές εθνικότητες στη δίοδο της
ανατολικής Μεσογείου.

Πηγή: IOM, 2016.
Σύμφωνα με την μελέτη του ΙΟΜ (2016), η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην
έρευνα έφυγε από τη χώρα προέλευσης για τους εξής λόγους:
1. Πολιτικοί λόγοι (69%)
2. Οικονομικοί λόγοι (19%)
3. Έλλειψη παροχής βασικών υπηρεσιών (8%)
4. Άλλοι λόγοι (4%).
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Ειδικότερα, όσον αφορά στη δίοδο της ανατολικής Μεσογείου, το μεγαλύτερο ποσοστό
των ερωτηθέντων έφυγε λόγω πολέμου και συγκρούσεων (72%), ενώ το 24% δήλωσε
οικονομικούς λόγους και το 4% άλλους λόγους (ΙΟΜ, 2016).
Αναφορικά με την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο των προσφύγων και μεταναστών,
σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΜ (2016), ο μέσος όρος της ηλικίας των συμμετεχόντων στην
έρευνα είναι τα 28 έτη, με το μέσο όρο των γυναικών να είναι 30, το οποίο υποδηλώνει ότι
είναι λίγο μεγαλύτερες από τους άντρες. Παρόλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία των
συμμετεχόντων στην έρευνα είναι άντρες (81%).
Το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων παρουσιάζεται στον πίνακα 10.

Πίνακας 10: Μορφωτικό επίπεδο μεταναστών και προσφύγων στην δίοδο της Κεντρικής
Μεσογείου για την περίοδο Ιανουάριος – Νοέμβριος 2016
Βαθμίδα εκπαίδευσης

Ποσοστό

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

34%

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

45%

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

7%
12% (Οι ερωτηθέντες από τη Σενεγάλη
(22%)

Καμία εκπαίδευση

και

από

τη

Γκάμπια

(7%)

ανέφεραν τακτικότερα ότι δεν έχουν
λάβει κανενός είδους εκπαίδευση, σε
σύγκριση με άλλες εθνικότητες)

Πηγή: ΙΟΜ, 2016.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, η μελέτη των Κοτζαμάνη & Καρκούλη (2016), αποτυπώνει
την κατανομή των εισερχομένων μεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια για το έτος 2015
(Πίνακες 11 & 12).
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Πίνακας 11: Κατανομή των εισερχόμενων στην Ελλάδα το 2015, ανά υπηκοότητα
(επιλεγμένες υπηκοότητες), φύλο και ηλικία

Πηγή: Κοτζαμάνη & Καρκούλη, 2016.

Πίνακας 12: Ο πληθυσμός των παρανόμως εισερχομένων στην Ελλάδα αλλοδαπών κατά
μεγάλες ηλικιακές ομάδες (0-13, 14-17, 18-33, 34+ ετών), επιλεγμένες υπηκοότητες (2015)

Πηγή: Κοτζαμάνη & Καρκούλη, 2016; Καρκούλη, 2016.

Από την ανάλυση των παραπάνω πινάκων (14 και 15), προκύπτει ότι οι οι υπήκοοι των
πέντε κυριοτέρων χωρών μεταναστών (Συρία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Πακιστάν, Ιράν) που
αποτελούν και το σύνολο σχεδόν των εισερχομένων (το 94%) είναι στην πλειοψηφία τους
άνδρες 18-33 ετών, σε αντίθεση με τους προερχόμενους από τις λοιπές χώρες που
συμπεριλαμβάνουν άτομα πιο μεγάλης ηλικίας και έχουν πιο ισορροπημένη σχέση ανάμεσα
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στα δυο φύλα. Παράλληλα, είναι εμφανές το σχετικά ψηλό ποσοστό των ατόμων κάτω των 18
ετών που αποτελούν σχεδόν το 1/4 του πληθυσμού των Συρίων, Αφγανών και Ιρακινών, σε
αντίθεση με τους Πακιστανούς και Ιρανούς, όπου τα άτομα αντιστοίχων ηλικιών αποτελούν <
8%. Αυτό δείχνει τον έντονο χαρακτήρα της οικογενειακής φυγής των μεν σε σχέση με τους δε
(Κοτζαμάνη & Καρκούλη, 2016; Καρκούλη, 2016:4).
Σε έρευνα που εκπονήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH για την Ένωση Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝΠΕ, 2016) σε 637 πρόσφυγες σε κέντρα υποδοχής/παραμονής μεταναστών στο
Λεκανοπέδιο Αττικής κατά το χρονικό διάστημα 15 και 16 Μαρτίου 2016, εκ των οποίων το
73,8% είναι άντρες και το 26,2% γυναίκες, το 74% προέρχεται από τη Συρία, το 12,5% από το
Αφγανιστάν, το 11,6% από το Ιράκ, το 0,9 από Ιράν και το 1,1% από άλλη χώρα. Το 75% των
συμμετεχόντων μιλά αραβικά και ένα ποσοστό περίπου 25% μιλά και την αγγλική γλώσσα.
Όσον αφορά τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, τα 2/3 των συμμετεχόντων στην
έρευνα δηλώνουν οικονομικά ενεργοί. Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα οι συμμετέχοντες
στη χώρα καταγωγή τους απασχολούνταν στη βιοτεχνία (19,6%), στον δημόσιο τομέα (12,5%),
στο εμπόριο (11%), σε τράπεζα ή άλλη ιδιωτική επιχείρηση (7,5%), και 10% σε
γεωργικά/κτηνοτροφικά επαγγέλματα. Το 28,8% των συμμετεχόντων έχει εννίαχρονη σχολική
μόρφωση (περιορισμένη), το 11,4 δεν έχει κάποια μόρφωση και το 6% έχει πτυχίο ή
μεταπτυχιακό. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ο οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός (37,5%)
αποτελείται από μαθητές/φοιτητές (15,5%), ανέργους (10,8%) και γυναίκες που ασχολούνται
με οικιακά (11,2%) (ΕΝΠΕ, 2016).

2.2.

Η ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το θέμα της επιχειρηματικότητας των μεταναστών και προσφύγων φαίνεται να έχει

αποτελέσει έντονο ενδιαφέρον στην διεθνή βιβλιογραφία. Η εθνική οικονομία περιλαμβάνει
οποιαδήποτε εθνική ομάδα αυτοαπασχολούμενων, τους υπαλλήλους τους καθώς και τα
άμισθα μέλη των οικογενειών τους ( Light & Gold, 2007:24).
Οι Χατζηπροκοπίου και Φραγκόπουλος (2016:31) επισημαίνουν ότι οι μετανάστες είναι
δυσανάλογα μισθωτοί, ενώ οι Έλληνες είναι δυσανάλογα εργοδότες, σε αντίθεση με την
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εικόνα που παρατηρείται σε πολλές χώρες υποδοχής όπου υπάρχει η εθνοτική
επιχειρηματικότητα.
Οι όροι επιχειρηματικότητα των μεταναστών και η εθνοτική επιχειρηματικότητα είναι
οι περισσότερες φορές πανομοιότυπες. Σύμφωνα με τους Waldinger et al (1990a), η εθνοτική
επιχειρηματικότητα

είναι

ένα

«σύνολο

συνδέσεων

και

συνηθισμένων

προτύπων

αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων που μοιράζονται ένα κοινό εθνικό πλαίσιο ή εμπειρίες
μετανάστευσης». Παρ 'όλα αυτά, υπάρχει διαφορά μεταξύ του όρου "μετανάστης" και
"εθνοτικής" επιχειρηματικότητας. Ο όρος "μετανάστης" αναφέρεται σε άτομα ή ομάδες
ατόμων που έχουν μεταναστεύσει σε σχετικά πρόσφατες δεκαετίες, ενώ ο όρος "εθνοτικές"
αναφέρεται σε ομάδες εθνικών μειονοτήτων που μπορεί να βρίσκονται σε μια χώρα εδώ και
αιώνες .Όπως είναι προφανές, ο "εθνοτικός" όρος δεν αποκλείει τον "μετανάστη", αλλά το
αντίθετο δεν ισχύει. Ωστόσο, ο όρος «μετανάστες» χρησιμοποιείται όταν μιλάμε για τα αρχικά
στάδια της διαδικασίας της εθνοτικής επιχειρηματικότητας, δηλαδή όταν μια εθνοτική ομάδα
είναι νέα σε μια κοινωνία υποδοχής και τα μέλη της μπορούν σαφώς να θεωρηθούν
«μετανάστες». ( Volery, 2007:30-31)
Οι περισσότερες εθνικές οικονομίες αποτελούνται από ιδιοκτήτες και είναι αδύναμες
από μισθωτούς εργαζόμενους. Έτσι προκύπτει ότι οι μετανάστες που είναι εργοδότες
ξεπερνούν αριθμητικά τους υπάλληλους. (Light & Gold, 2007 : 27)
Οι επιχειρήσεις των μεταναστών είναι στην πλειοψηφία τους μικρές ή πολύ μικρές,
παίζουν όμως σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή κοινωνία και ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές
.(Μπέλα, Παπαδόπουλος και Καρασαββογλού 2014).
Τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα των μεταναστών είναι
δύσκολο να καθοριστούν , καθώς η έρευνα στο χώρο έχει διαπιστώσει ότι αυτά διαφέρουν
από τόπο σε τόπο. Επιπλέον, τα προσωπικά χαρακτηριστικά των μεταναστών μπορεί να
επηρεάσουν το επιχειρηματικό τους δυναμικό. Συγκεκριμένα, ο Kloosterman (2000:95-100)
υποστηρίζει ότι τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας των μεταναστών εξαρτώνται από
το θεσμικό πλαίσιο κάθε κράτους και το καθεστώς πρόνοιας κάθε χώρας.
Ακόμα, ο Kloosterman υποστηρίζει ότι το κίνητρο για την επιχειρηματικότητα των
μεταναστών εξαρτάται από την κατάσταση που βρίσκεται η αγοράς εργασίας και τις ευκαιρίες
που προσφέρει. Όσον αφορά την επιτυχία των μεταναστευτικών επιχειρήσεων, αυτό
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εξαρτάται έντονα από το μέγεθος των αγορών που υποστηρίζουν αυτές τις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις.

Για

παράδειγμα,

είναι

αρκετά

συνηθισμένο

ότι

η

εμπλοκή

στην

επιχειρηματικότητα αποτελεί εναλλακτική λύση για τους μετανάστες που αντιμετωπίζουν
μακροχρόνια ανεργία ή οικονομικές και κοινωνικές διακρίσεις στην τοπική αγορά (Bonanich,
1973: 584) Ακόμα, σύμφωνα με τον Turok (2005) η ύπαρξη ανέργου πληθυσμού αποτελεί μια
πιθανή δύναμη στην αγορά εργασίας Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι οι
μετανάστες με διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και ταλέντα θα επηρεαστούν με
διαφορετικούς τρόπους από τις νέες συνθήκες και με τη σειρά τους μπορούν να συμβάλλουν
με διαφορετικό τρόπο στην τοπική οικονομία. (Eraydin, Tasan-Kok & Vranken, 2010:527-528)
Σύμφωνα με την Τσίγκανου (2010: 232) μόνο το 30% των Ελλήνων επιχειρηματιών , ως
καταναλωτές , ψωνίζουν από καταστήματα αλλοδαπών. Οι αγορές σχετίζονται με ρούχα,
τρόφιμα και αξεσουάρ. Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων
εργοδοτών και συγκεκριμένα τέσσερις στους πέντε δεν απασχολούν μετανάστες στις
επιχειρήσεις τους. Οι Έλληνες εργοδότες θεωρούν ότι η δυσκολία στην επικοινωνία λόγω
διαφορετικής κουλτούρας και γλώσσας , η επιφυλακτικότητα και η εμπιστοσύνη είναι βασικά
στοιχεία που τους απωθούν από το να προσλάβουν μετανάστες στις επιχειρήσεις τους. Οι
εθνοτικές επιχειρήσεις είναι μια προφανής αντίδραση στις αποκλεισμένες ευκαιρίες στην
αγορά εργασίας που δέχτηκαν οι μετανάστες, η οποία σε πολλές περιπτώσεις εξακολουθεί να
ισχύει σήμερα.
Η εθνοτική επιχειρηματικότητα εξετάζεται με διάφορους τύπους. Οι Light and Gold
(2007:4)

αναφέρουν

ότι

η

εθνοτική

οικονομία

αποτελείται

από

ομοεθνείς

αυτοαπασχολούμενους, εργοδότες και ομοεθνείς υπάλληλους. Η εθνοτική οικονομία
περιλαμβάνει επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται από τα ίδια μέλη της εκάστοτε
εθνοτικής ομάδας. Στις περιπτώσεις των μεταναστευτικών οικονομιών οι μετανάστες
εργοδότες μισθώνουν για τις υπηρεσίες τους μετανάστες μη ομοεθνείς τους. (
Μαυρομμάτης,2008: 229) Όσον αφορά τις μειονότητες των μεσαζόντων παρουσιάζουν τάσεις
χωρικής εξάπλωσης στο χώρο, απασχολούν ομοεθνείς εργαζομένους αλλά εκτελούν
συναλλαγές και με το γηγενή πληθυσμό. (Bonanich, 1973;;585) Στη μεικτή οικονομία
περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εθνοτικούς και μη πόρους. Οι εργαζόμενοι
και οι πελάτες προέρχονται από διαφορετικές ομάδες της κοινωνίας. Τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες της μεικτής οικονομίας έχουν ενταχθεί σε όλο το φάσμα της κοινωνίας. ( Τσίγκανου,
2013:153). Άλλη μία μορφή εθνοτικής οικονομίας είναι η λεγόμενη οικονομία νησίδας ή
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εθνοτική νησίδα. Σε αυτή τη μορφή όλοι οι εμπλεκόμενοι ( εργαζόμενοι, πελάτες κτλπ )
προέρχονται από την ίδια εθνοτική ομάδα ή κοινότητα. Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η
συγκέντρωση τους στο χώρο και γίνονται εύκολα αντιληπτές ως εθνοτικές αστικές γειτονιές. (
Μαυρομμάτης,2008:229) Τέλος είναι σημαντικό να αναφέρουμε την έννοια του διεθνικού
μετανάστη ο οποίος σύμφωνα με την Τσίγκανου( 2013:153) έχει το ένα πόδι στη χώρα
προέλευσης και το άλλο στη χωρά προορισμού και δημιουργεί σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο.
Δεδομένου

ότι

η

επιχειρηματικότητα

είναι

ένας

από

τους

πιο

συχνά

χρησιμοποιούμενους τρόπους για να ξεφύγουμε από την ανεργία σε μια χώρα υποδοχής,
αναμένεται ότι οι μετανάστες θα προσπαθήσουν να επιλέξουν την αυτοαπασχόληση ως τρόπο
να εργαστούν στην εκάστοτε χώρα υποδοχής τους. Περισσότερη επιχειρηματικότητα δεν είναι
μόνο επιθυμητή αλλά πλέον και αναπόφευκτη. Ο πιο σημαντικός λόγος είναι επειδή η
παγκοσμιοποίηση και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός υπάρχει και έως αποτέλεσμα
επιβάλλονται τάσεις για πιο ευέλικτες εργασιακές σχέσεις στην επιχείρηση .(Sahin, Nijkamp
and Baycan- Levent,2006: 2-3)
Τα όρια της εθνοτικής οικονομίας των μεταναστών διακρίνονται στο που και πως μια
εθνοτική ομάδα διεισδύει σε μια οικονομία της χώρας υποδοχής. Η κοινωνική ενσωμάτωση
περιγράφει μια κατάσταση στην οποία όλες οι εθνοτικές ομάδες ενώ διατηρούν τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους, συμμετέχουν κανονικά στις βασικές δομές της κοινωνίας της χώρας
υποδοχής.
2.3.

Η ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
Οι μετανάστες συμβάλλουν έντονα στην έννοια της πολυπολιτισμικότητας. Τα

Πολιτιστικά και κοινωνικά-ψυχολογικά χαρακτηριστικά διαφορετικών ομάδων μεταναστών
επηρεάζουν την επιχειρηματική τους συμπεριφορά. Οι Εθνικές μειονότητες ενδέχεται να
διαφέρουν ως προς το λόγο που μεταναστεύουν, τη θρησκεία τους, τη γλώσσα τους, το
μορφωτικό τους επίπεδο, το δημογραφικό τους επίπεδο υπόβαθρο (εάν άλλοι συγγενείς είναι
σε επιχείρηση ή όχι) και την πρόσβασή τους στην οικογενειακή επιχείρηση. Ορισμένες από
αυτές τις διαφορές αντικατοπτρίζουν πολιτιστική πολυμορφία μεταξύ των σχετικών ομάδων
ενδιαφερόμενος. Πολιτισμός, με τη μορφή οικογενειακού εμπορίου στην επιχείρηση και στους
ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς, έχει ένα επιπτώσεις στα κίνητρα εισόδου επιχειρήσεων,
στη χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων και τη φύση της επιλεγμένη επιχείρηση. Ορισμένες
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πτυχές του πολιτισμού όπως η οικογενειακή παράδοση φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο
αντίκτυπο επιχειρηματικότητα από άλλους όπως η θρησκεία .
Οι μετανάστες επιχειρηματίες ή οι πολυπολιτισμικοί επιχειρηματίες είναι μια πολύ
ετερογενής ομάδα ανθρώπων με διαφορετικό φύλο, προέλευση και ανατροφή, με διάφορους
πόρους, ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά. Αυτό δημιουργεί προκλήσεις όταν μιλάμε για
«επιχειρηματική μετανάστευση», «εθνική επιχειρηματικότητα» ή «επιχειρηματικότητα των
μειονοτήτων». Αυτοί οι όροι έχουν μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση στον ορισμό του
ίδιου φαινομένου - τους μετανάστες και τους απογόνους τους που ξεκινούν μια επιχείρηση σε
μια άλλη χώρα από την πατρίδα τους.
Υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ της πολυπολιτισμικής επιχειρηματικότητας και
της κυρίαρχης επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που κάνουν τον
πολυπολιτισμικό επιχειρηματία να ξεχωρίζει από τους βασικούς επιχειρηματίες. Οι
μετανάστες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα και πιο εμπόδια όταν πρόκειται για τη δημιουργία και
την ανάπτυξη της δικής τους εταιρείας.
Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν είναι:
Δυσκολία στην απόκτηση κεφαλαίου σε διαφορετικές φάσεις, ακόμη και μετά την
ίδρυση της επιχείρησης
Έλλειψη γνώσης σχετικά με τρόπους χρηματοδότησης και μη ρεαλιστικές
προσδοκίες όσον αφορά την άντληση κεφαλαίων
Δυσκολία στην εξασφάλιση επαρκούς υποστήριξης σε διάφορες φάσεις
εγκατάστασης επιχειρήσεων
Δυσκολίες πρόσβασης σε δίκτυα επιχειρήσεων
Δυσκολία στην κατανόηση των κανονισμών
Έλλειψη επιχειρηματικών γνώσεων και επιχειρηματικής κουλτούρας και πρακτικής
Λιγότερο εξοικειωμένοι με την κατάσταση της αγοράς όσον αφορά τη ζήτηση των
πελατών και τον ανταγωνισμό.

Σε διεθνές επίπεδο, οι μετανάστες αποτελούν τους παράγοντες που καθορίζουν τις
τάσεις στην καινοτομία. Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Tesla, η Whatsapp, η Google
κ.λπ. είναι όλες εγκατεστημένες από τους μετανάστες. Πολλοί μετανάστες ξεκινούν
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επιχειρήσεις σε υπερσύγχρονες βιομηχανίες όπως υπηρεσίες καθαρισμού και τρόφιμα. Αυτοί
οι τύποι επιχειρήσεων είναι εύκολοι τρόποι για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Δεν
αποδεικνύουν απαραιτήτως τους πόρους και το δυναμικό των μεταναστών επιχειρηματιών.
Ο συνδυασμός των πολλαπλών εμποδίων εμποδίζει τους επιχειρηματίες να
αναπτύσσουν επιχειρηματικές ιδέες με υψηλότερο βαθμό καινοτομίας που απευθύνονται σε
μεγαλύτερες αγορές πέρα από τις εθνοτικές τους ομάδες. Αυτό οδηγεί συχνά σε νεοσύστατες
επιχειρήσεις στις λεγόμενες "βιομηχανίες που κυριαρχούν σε μετανάστες" με μικρή
αναπτυξιακή δυνατότητα. Για να εκμεταλλευτεί το δυναμικό και να αυξήσει τη δημιουργία
αξίας σε μια πολυπολιτισμική επιχειρηματική εγκατάσταση, είναι σημαντικό να αποκτήσουμε
νέες γνώσεις σχετικά με αυτό το είδος επιχειρηματικότητας. Υπάρχει επίσης ανάγκη
αναβάθμισης της ικανότητας και ανάπτυξης μεθοδολογιών και εργαλείων που θα
κινητοποιούν καλύτερα τους πολυπολιτισμικούς πόρους στην πορεία προς τη δημιουργία
επιχειρήσεων.
Ο λόγος πίσω από την τάση για εκκίνηση των επιχειρήσεων μεταξύ των μεταναστών
μπορεί να εξηγηθεί από διάφορους παράγοντες:
Δύσκολη αγορά εργασίας
Ανεργία, υπερφόρτωση ή προσωρινή απασχόληση
Διακρίσεις
Δυσκολίες στην ικανοποίηση των προσδοκιών του χώρου εργασίας
Ισχυρή προσπάθεια και φιλοδοξία επιτυχίας, η υπερηφάνεια της οικογένειας
Πολιτιστικές παραδόσεις για αυτοαπασχόληση
Προθυμία να αναλάβουν κινδύνους
Ικανότητα να βλέπεις την κοινωνία από μια νέα οπτική γωνία
Ισχυρή επιθυμία συμμετοχής

Σύμφωνα με τους Dheet at al (2018:455), ή άνθρωποι που εντοπίζονται με δύο ή
περισσότερους πολιτισμούς, λέγεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη
ξεκινώντας νέες επιχειρήσεις. Ωστόσο, λίγη έρευνα έχει αξιολογήσει ή αναλύσει τους
παράγοντες που επηρεάζουν την τάση τους να το πράξουν. Με βάση μια ενοποιητική
προοπτική ταυτότητας, οι ερευνητές συμβάλλουν στην κάλυψη αυτού του κενού. Υποθέτουν
ότι η ενσωμάτωση της ταυτότητας είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει τις
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επιχειρηματικές προθέσεις των διαπολιτισμικών ατόμων. Επιπλέον, υποθέτουν ότι η γνωστική
και μετα-γνωστική πολιτισμική νοημοσύνη διαμεσολαβεί αυτή τη σχέση. Εμπειρικές αναλύσεις
βασισμένες σε στοιχεία της έρευνας υποστηρίζουν τα υποθετικά τους επιχειρήματα. Τα
ευρήματα παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με το ρόλο των ψυχολογικών και γνωστικών
παραγόντων στην επίδραση των προθέσεων τους.

2.4.

Η ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Το ιστορικό κέντρο της Αθήνας είναι ιστορικά η πνοή των κοινωνικό-οικονομικών και

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Αθήνας. Η ανάμειξη χρήσεων, επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων και ομάδων είναι φανερή στη περιοχή της Πρωτεύουσας και έχει επιφέρει
σημαντικές αλλαγές. Στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας η εγκατάσταση των εθνοτικών
επιχειρήσεων αγγίζει το 7% (Τσίγκανου, 2010: 226-228).
Το 2018 εκπονήθηκε μελέτη από τον OECD με τίτλο Συνεργασία για την τοπική ένταξη
των μεταναστών και των προσφύγων στην Αθήνα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μελέτης με
τίτλο Η εδαφική προσέγγιση της ενσωμάτωσης των μεταναστών: ο ρόλος των τοπικών αρχών
με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το επίκεντρο αυτής της μελέτης είναι η ένταξη
των μεταναστών σε όλο τον θεσμικό ιστό της ελληνικής κοινωνίας. Όσον αφορά την ένταξη
των μεταναστών στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τον OECD (2018β), τα υψηλά ποσοστά
ανεργίας στην Ελλάδα και η κακή κατάσταση της αγοράς εργασίας καθιστούν πολύ δύσκολη
την εφαρμογή πολιτικών που διευκολύνουν την ένταξη των μεταναστών. Επιπρόσθετα, τα
ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας
είναι ακόμα πιο δύσκολη στην Αθήνα από ό, τι σε άλλες χώρες και πόλεις της ΕΕ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την μελέτη του OECD (2018β), τον Νοέμβριο του 2017, το 20%
του συνολικού ελληνικού πληθυσμού ήταν άνεργο. Στην Αθήνα, οι αριθμοί ήταν ακόμη
υψηλότεροι σε ένα ποσοστό 51%. Στην περιοχή της Αττικής (με πρωτεύουσα την Αθήνα), το
χάσμα εισοδήματος μεταξύ γηγενούς πληθυσμού και μεταναστών είναι το δεύτερο
υψηλότερο σε όλες τις χώρες του OECD (69%). Η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης αποτελεί
βασική μέριμνα τόσο για τους κατοίκους της πόλης όσο και για τους μετανάστες και για αυτό
το λόγο δεν επιθυμούν να μείνουν στην Αθήνα, σύμφωνα με την μελέτη.
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Οι πολιτικές απασχόλησης αποτελούν κεντρική αρμοδιότητα στην Ελλάδα. Όπως
αναφέρεται στην μελέτη του OECD (2018β), τόσο οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες όσο και οι
αιτούντες άσυλο μπορούν να εργαστούν από τη στιγμή που υποβάλλουν αίτηση για διεθνή
προστασία και λαμβάνουν το σχετικό Δελτίο Αιτούντος, ωστόσο υπάρχουν περιορισμένοι
μηχανισμοί για τη διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας, όπως μηχανισμοί
αξιολόγησης δεξιοτήτων και επικύρωσης.
Εν κατακλείδι, παρά την αυξανόμενη έρευνα σχετικά με τις προοπτικές ένταξης των
μεταναστών στις χώρες υποδοχής, και στην παρούσα περίπτωση στην Ελλάδα, η βιβλιογραφία
σχετικά με την ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας της Ελλάδας, ιδιαίτερα για το
διάστημα 2015-2017, είναι σχεδόν ανύπαρκτη σε σύγκριση με το μέγεθος της ίδιας της
προσφυγικής κρίσης.
Σε έρευνα των Χατζηπροκοπίου και Φραγκόπουλου (2012:43-44) τα ευρήματα έδειξαν
ότι οι μετανάστες επιχειρηματίες στην Αθήνα είναι κατά μέσο όρο νεότεροι: 84,2% μεταξύ 2150 ετών και κανένας άνω των 60 ετών, ενώ το ένα τρίτο των Ελλήνων ηλικίας άνω των 50 ετών
αντικατοπτρίζει τόσο τις ηλικιακές δομές των μεταναστών αλλά και τα πιο εδραιωμένα
πρότυπα των ελληνικών ΜΜΕ στην Αθήνα. Οι ιδιοκτήτες είτε γεννήθηκαν στην Αθήνα (53,8%)
είτε μετακόμισαν εδώ πριν από δεκαετίες. Αντίθετα, σχεδόν τα δύο τρίτα των μεταναστών
επιχειρηματιών είχαν φτάσει στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ενώ άλλα
17,65% στη δεκαετία του 2000. Η μέση περίοδος διαβίωσης στην Ελλάδα ήταν περίπου 14,2
χρόνια. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι μετανάστες, το 73% των οποίων έχουν παιδιά (σε
σύγκριση με το 65% περίπου των ιθαγενών). Αυτό δεν είναι ανεξάρτητο από τον οικογενειακό
χαρακτήρα των επιχειρήσεων, τόσο ως μέσο δημιουργίας εισοδήματος για όλη την οικογένεια
όσο και ως συλλογικές επιχειρήσεις που αφορούν το έργο των μελών της οικογένειας.
Οι μετανάστες επιχειρηματίες τείνουν να είναι καλύτερα μορφωμένοι από τους
γείτονές τους Έλληνες ιδιοκτήτες, επισημαίνοντας το ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στη
συμμετοχή των μεταναστών στην ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα: περίπου το ένα
τρίτο κατέχει πανεπιστημιακό δίπλωμα. Η πιθανότητα δημιουργίας επιχειρήσεων στους
μετανάστες φαίνεται να συνδέεται επίσης με το μεταναστευτικό καθεστώς. Ένα ποσοστό
28,6% επωφελείται από την ιθαγένεια της Ελλάδας ή της ΕΕ ή ως σύζυγος πολιτών Ελλάδας /
ΕΕ, ενώ άλλες 20,6% κατέχουν άδειες για δέκα χρόνια ή επ 'αόριστον διαμονή. Ως εκ τούτου, η
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πλειοψηφία υπόκειται σε μακροχρόνια ή μόνιμη διαμονή, ενώ επιπλέον 22,2% δεν
διευκρινίζουν τον ακριβή τύπο της άδειας διαμονής τους.
Η πλειονότητα είναι εγγεγραμμένες ως επιχειρήσεις ενός μόνο ιδιοκτήτη, ιδιαίτερα
μεταναστών (93,6%). Περίπου το 15% των μεταναστών και το 7,8% των ιθαγενών ανέφεραν ότι
είχαν έναν εταίρο «ανεπίσημα», με την έννοια ενός ατόμου με τον οποίο μοιράζονται ευθύνες,
χρήματα και ζητήματα εργασίας, αλλά δεν εμφανίζονται σε καμία επίσημη μορφή. Στις
περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι ένας στενός συγγενής. Ένα σημαντικό μέρος του
εγγεγραμμένου προσωπικού και της πλειοψηφίας των άτυπων εργαζομένων είναι μέλη της
στενής οικογένειας των ιδιοκτητών, ιδιαίτερα μεταξύ των ιθαγενών. Από την άλλη πλευρά, οι
μετανάστες επιχειρηματίες φαίνεται να βασίζονται περισσότερο στη μεταναστευτική εργασία
που προέρχεται από τις εθνοτικές τους κοινότητες. Σαφώς, οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων
βασίζονται σε κοινωνικά δίκτυα που βασίζονται στην οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης και
της άτυπης εργασίας. Η μεγάλη πλειοψηφία των μεταναστευτικών επιχειρήσεων
δημιουργήθηκε από το 2000 και εξής.
Συμπερασματικά, η επιτυχημένη επιχειρηματικότητα θεωρείται βασικός παράγοντας
για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης από τις πόλεις, τη διασφάλιση της κοινωνικής
συνοχής και, ως εκ τούτου, τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο η επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα έχει καθοριστεί ευρέως ως σημαντικός στόχος
των αστικών πολιτικών σύμφωνα με τους Fainstein, (2005) και Bodaar and Rath (2005). Η
επιτυχημένη επιχειρηματικότητα θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη οικονομικής
επιτυχίας και στην περίπτωση της Αθήνας, παρέχοντας έτσι μια διέξοδο από τη μακροχρόνια
κρίση (Balampanidis 2017: 50).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

3.1 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Πίσω από την διεξαγωγή μιας έρευνας κρύβεται πάντα ένα κύριο ερευνητικό ερώτημα. Στη
συγκεκριμένη εργασία το ερώτημα αυτό αφορά τις απόψεις των κάτοικων και των
επιχειρηματιών που κατοικοεδρεύουν στην επιλεγόμενη περιοχή μελέτης, το δήμο Αθηνών για
την επιχειρηματικότητα των μεταναστών στη χώρα μας. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται
κατά την ερευνητική διαδικασία παίζει σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα της έρευνας. Μέσω
των μεθόδων που ακολουθούν θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την
ερεύνα αυτή άλλα και αν ήταν επιτυχημένη ή όχι. Στα πλαίσια της παρούσας πρωτογενούς
έρευνας αρχικά πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Η βιβλιογραφία που
χρησιμοποιήθηκε είναι κυρίως ξενόγλωσση, ελληνικά βιβλία με αναφορά στο συγκεκριμένο
θέμα, αξιόπιστες πηγές από το διαδίκτυο και

στοιχεία που μου δόθηκαν από το

επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών. Παρακάτω θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που
χρησιμοποιήθηκε, ο τρόπος επιλογής του δείγματος σε κάθε περίπτωση και η αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων. Η ερεύνα έγινε με βάση το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων. Στην παρούσα έρευνα δεν χρησιμοποιήθηκε καμιά διάκριση ανάμεσα στους
πολίτες (φυλετική, θρησκευτική, οικονομική κλπ) και εκτελέστηκε με γνώμονα την
επιστημονική αλήθεια και την ακαδημαϊκή ελευθερία. Επίσης υπάρχει εισαγωγικό μέρος που
ενημερώνει τους ερωτηθέντες για το σκοπό και το αντικείμενο που πραγματεύεται η παρούσα
έρευνα. Οι ερευνητικές μέθοδοι διακρίνονται σε ποιοτικές και ποσοτικές. Οι ποσοτικές
αναλύουν την ποσότητα εμφάνισης του φαινομένου που εξετάζεται και οι ποιοτικές
αναφέρονται στο είδος, στο συγκεκριμένο χαρακτήρα του φαινομένου (Kvale, 1996: 67).
Μέσων των συνδυασμών των παραπάνω ερευνών θα καταλήξουμε στα τελικά συμπεράσματα
για τις συλλογή των πληροφοριών έγινε μέσω χρήσης ερωτηματολογίων αλλά και
συνεντεύξεων κατά περίπτωση. Στην προσπάθεια καταγραφής και κατανόησης της στάσης
των κατοίκων και των καταστηματαρχών του δήμου Αθηναίων απέναντι στις μεταναστευτικές
ροές γενικά και στην εθνοτική επιχειρηματικότητα ειδικά, ακολουθήθηκαν δύο δρόμοι
διεξαγωγής της έρευνας. Αρχικά επιλέχθηκε η μέθοδος της ποσοτικής έρευνας. Η ποσοτική
έρευνα χρησιμοποιεί αριθμητικά δεδομένα που η συλλογή τους γίνεται μέσω συμπλήρωσης
ερωτηματολογίων και γενικών αριθμητικών - στατιστικών δεδομένων.
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3.1.1 Ποσοτική έρευνα
Ο πρώτος δρόμος που επιλέχθηκε αφορά την εκπόνηση ποσοτικής έρευνας με τη συμπλήρωση
ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια που συστάθηκαν περιέχουν στην πλειοψηφία τους
κλειστές ερωτήσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις που αφορούν επεξηγήσεις ή επεκτάσεις στις
απαντήσεις των ερωτηθέντων. Για την ορθή απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος
δημιουργήθηκαν δύο ερωτηματολόγια, ένα που απευθύνεται σε άτομα που έχουν στην
ιδιοκτησία τους καταστήματα στον δήμο Αθηναίων και ένα δεύτερο που απευθύνεται σε
κατοίκους του δήμου Αθηναίων. Τα ερωτηματολόγια πέρα από τις διαφορές τους σχετικά με
την ιδιότητα του ερωτηθέντα, ακολουθούν μια κοινή δομή όσον αφορά τα θέματα που
επιλέγουν να θίξουν. Αρχικά οι ερωτήσεις επικεντρώνονται στην ταυτότητα του ερωτηθέντα,
τα λεγόμενα δημογραφικά στοιχεία που αφορούν κυρίως την ηλικία, την ιδιότητα, την
οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης κλπ. Αμέσως μετά ακολουθεί το κύριο
κομμάτι της έρευνας, δηλαδή ερωτήσεις σχετικά με τη σχέση τους με το κατάστημα, με τους
μετανάστες που μπορεί να αλληλοεπιδρούν με αυτό και τις απόψεις τους πάνω σε αυτή τη
διάδραση

παραδείγματος χάρη πόσοι μετανάστες επισκέπτονται το κατάστημα, πως

υποδέχονται αυτούς τους ανθρώπους κλπ. Τέλος, ακολουθούν ορισμένες ερωτήσεις σχετικά
με την πανδημία COVID-19 , καθώς ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας συμπίπτει χρονικά με την
πανδημία στη χώρα

μας και εξετάζετε με ποιο τρόπο μπορεί αυτή η συνθήκη να έχει

επηρεάσει τη ζωή τους. Το κομμάτι των ερωτηματολογίων που σχετίζεται με την πανδημία
προστέθηκε τελευταίο καθώς εκτιμάται ότι ένα τόσο σημαντικό και έντονο φαινόμενο, που
αλλοίωσε σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία των καταστημάτων και την γενικότερη
καθημερινότητα των ανθρώπων ενδεχομένως να έχει ένα καίριο ρόλο απέναντι στην οπτική
τους πάνω σε διάφορα κοινωνικά θέματα. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά
μέσω πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης .
Αφού έγινε η συλλογή των ερωτηματολογίων και μια πρώτη επεξεργασία των
δεδομένων έγινε ορατή η αναγκαιότητα να εμπλουτίσω την έρευνα μου με πρόσθετα στοιχεία
τα οποία θα μπορούσα να συλλέξω μέσω διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας. Η ποιοτική έρευνα
έγινε υπό μορφή μικρών συνεντεύξεων και σκοπό έχει να μας γεμίσει τα “κενά “ που δε
καλύφθηκαν από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων. Όλες οι συνεντεύξεις έγιναν με
ενημέρωση των συμμετεχόντων για το αντικείμενο και το σκοπό της παρούσας εργασίας. Για
την διεξαγωγή των συνεντεύξεων επιλέχθηκε ο τρόπος της μη δομημένης συνέντευξης δηλαδή
η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε υπό μορφή ελεύθερης συζήτησης. Η εκτέλεση της ποιοτικής
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έρευνας θα μας δώσει περαιτέρω πληροφορίες και στοιχεία για τους ερωτηθέντες. Σκοπός της
είναι η ολιστική κατανόηση του ερευνητικού ερωτήματος που αφορά το εκάστοτε κοινωνικό
φαινόμενο που μελετάται.
3.1.2 Ποιοτική έρευνα
Ο δεύτερος δρόμος λοιπόν, αφορά έναν μικρό αριθμό συνεντεύξεων οι οποίες σκοπό έχουν να
βελτιώσουν την εικόνα που θα μπορεί να αποκομίσει κανείς από το συνολικό ερευνητικό έργο.
Διενέργησα λοιπόν δύο συνεντεύξεις με κατοίκους της περιοχής μελέτης και δύο με
καταστηματάρχες οι οποίοι ήδη είχαν απαντήσει στα ερωτηματολόγια της ποσοτικής έρευνας
που αναφέρθηκε παραπάνω. Οι συνεντεύξεις έγιναν τηλεφωνικά και οι ερωτηθέντες ήταν
ενήμεροι για τη διεξαγωγή τους. Σκοπός των συνεντεύξεων είναι να φωτιστούν οι πλευρές που
η ποσοτική έρευνα εκ των πραγμάτων δε μπορεί να αναλύσει, όπως τα κίνητρα, ορισμένες
αγκυλώσεις ή στερεότυπα που μπορεί να έχουν οι ερωτηθέντες, φοβίες, ανησυχίες και άλλα.
Οι συνεντεύξεις θα έχουν τη μορφή ανοιχτών ερωτήσεων, με δυνατότητα επερωτήσεων και
ανάλυσης των ζητημάτων που ο ίδιος ο συνεντευξιαζόμενος θα θίξει. Οι συνεντεύξεις αυτές
επικεντρώνονται περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει
τους καταστηματάρχες και τους κατοίκους. Θεωρήθηκε πως μια τόσο σοβαρή διατάραξη της
κοινωνικής ζωής όσο αυτή που επέφερε η πανδημία δεν μπορεί να αγνοηθεί καθώς είναι
βέβαιο πως με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχει παίξει σημαντικό ρόλο στον τρόπο που μπορεί
ένα άτομο να αντιλαμβάνεται τη συνεργασία, την κοινωνική θέση, την αντιμετώπιση του ξένου
ή του ανταγωνιστή. Γενικά εκτιμήθηκε ότι οι νέοι όροι εμπορίου, μεταφοράς και κατανάλωσης
αγαθών -πιθανόν να- έχουν επηρεάσει ανάλογα και τη συνολική αντιμετώπιση της
επιχειρηματικότητας ή και της παρουσίας εν γένει των μεταναστών.
Θεωρείται πως με τη συμβολή αυτού του σημαντικού για την έρευνα ποιοτικού
στοιχείου, η εργασία θα αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη μορφή ώστε στο τελευταίο
κεφάλαιο να γίνει εφικτό να εξαχθούν ορισμένα σαφή συμπεράσματα και σκέψεις σχετικά με
τις απόψεις και τη στάση που μπορεί να έχουν οι κάτοικοι του δήμου Αθηναίων απέναντι
στους μετανάστες και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Τέλος, στην παρούσα εργασία δημιουργήθηκαν και ορισμένοι χάρτες μέσω του
λογισμικού arcmap. Αρχικά μέσω της σελίδας ανοιχτών δεδομένων https://geodata.gov.gr/
βρέθηκε το κατάλληλο για την εργασία χαρτογραφικό υπόβαθρο το οποίο είναι τα όρια των
επτά δημοτικών κοινοτήτων του δήμου Αθηνών. Το υπόβαθρο αυτό συνθέτει τον κάθε
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θεματικό χάρτη που κατασκευάστηκε και περιλαμβάνει χωρική και περιγραφική πληροφορία.
Το χωρικό δεδομένο , τα όρια των δημοτικών κοινοτήτων δηλαδή , εμπεριέχει και πίνακα
δεδομένων που περιλαμβάνει στοιχεία όπως τη αρίθμηση των κοινοτήτων, το εμβαδόν της
κάθε δημοτικής κοινότητας κτλπ. Καθώς τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων της
ποσοτικής έρευνας περάστηκαν σε υπολογιστικό πεδίο excel, δημιουργήθηκε ένα κοινό πεδίο
ανάμεσα στις δυο βάσεις ώστε μέσω του λογισμικού και των κατάλληλων εντολών “ενώθηκαν
“ σε μια κοινή εντός της χωρικής βάσης ώστε να μπορεί μέσω των κατάλληλων υπολογισμών
που έγιναν, να οπτικοποιηθεί το αποτέλεσμα της έρευνας και χαρτογραφικά. Η χρήση χαρτών
γίνεται με σκοπό να φανεί, αν υπάρχει, συσχέτιση ορισμένων φαινομένων (θετικής ή
αρνητικής στάσης απέναντι σε μετανάστες και πρόσφυγες) με το χώρο στον οποίο ένα άτομο
κατοικεί ή εδράζεται η επιχείρηση του.
3.1.3 Περιοχή μελέτης και δείγμα
Όπως αναφέρεται και παραπάνω, ως πεδίο της έρευνας ορίστηκαν τα όρια του δήμου
Αθηναίων. Η αρχική ιδέα ήταν να μελετηθεί το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Ελλάδας που
θεωρητικά διαθέτει και υψηλό ποσοστό απασχόλησης μεταναστών. Συνεπώς, τα
ερωτηματολόγια της ποσοτικής έρευνας απευθύνθηκαν σε ιδιοκτήτες καταστημάτων που
εδράζονται μέσα στα όρια της περιοχής μελέτης και αντίστοιχα τα ερωτηματολόγια κατοίκων
σε άτομα που κατοικούν μέσα στον δήμο Αθηναίων. Ο δήμος Αθηνών έχει έκταση 38,96
τετραγωνικά χιλιόμετρα και σύμφωνα με τα δεδομένα της απογραφής του 2011 έχει περίπου
664.000 κατοίκους. Τέλος, ο δήμος χωρίζεται σε 7 δημοτικά διαμερίσματα όπως φαίνονται
αναλυτικά στο παρακάτω πίνακα και επισυναπτόμενο χάρτη:

1ο διαμέρισμα
2ο διαμέρισμα
3ο διαμέρισμα
4ο διαμέρισμα
5ο διαμέρισμα
6ο διαμέρισμα
7ο διαμέρισμα

Γειτονιές
Σύνταγμα – Ομόνοια – Μοναστηράκι – Πλάκα – Κολωνάκι – Εξάρχεια – Κουκάκι –
Ιλίσια – Μακρυγιάννη
Παγκράτι – Ζάππειο – Μετς – Κυνοσάργους – Γούβα – Νέος Κόσμος
Πετράλωνα – Θησείο – Ρουφ – Βοτανικός – Ελαιώνας
Κολωνός – Ακαδημία Πλάτωνος – Κολοκυνθού – Προφ. Δανιήλ – Σεπόλια
Άγιος Ελευθέριος – Πατήσια – Ριζούπολη – Προμπονά
Πλατεία Αμερικής – Αττική – Κυψέλη
Νέα Φιλοθέη – Αμπελόκηποι – Ελληνορώσων – Γουδή – Κουντουριώτικα –
Ερυθρός Σταυρός – Γηροκομείο – Πολύγωνο – Γκύζη
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Εικόνα 2: Χαρτογραφική απεικόνιση των κοινοτήτων του Δήμου
Αθηνών

3.1.4 Δυσκολίες και εμπόδια που εμφανίστηκαν
Η διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας έρευνες συχνά εμφανίζει δυσκολίες και είναι μια
χρονοβόρα διαδικασία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στη παρούσα ερευνητική εργασία η
κυριότερη δυσκολία που αντιμετώπισα είναι ο χρόνος διεξαγωγής της μελέτης η οποία
συνέπεσε με την πανδημία covid-19. Λόγω της περιορισμένης κυκλοφορίας των πολιτών και το
κλείσιμο των καταστημάτων (καραντίνα) που υπήρξε στη χώρα , η συλλογή δεδομένων ερωτηματολογίων έγινε ηλεκτρονικά και η διάθεσή τους μέσω πλατφόρμων κοινωνικής
δικτύωσης. Αφού συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ερωτηματολογίων διαπιστώθηκε η
αναγκαιότητα διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας , όπως αναφέρθηκε αναλυτικά παραπάνω, η
οποία πραγματοποιήθηκε πάλι εν μέσω πανδημίας αλλά όχι σε καθεστώς καραντίνας. Υπήρχε
έντονη δυσκολία να βρεθούν τα άτομα που θα δώσουν συνέντευξη δια ζώσης καθώς η
πανδημία είναι σε εξέλιξη. Παρόλες τις δυσκολίες , βρέθηκε δείγμα από δυο καταστηματάρχες
και δυο κατοίκους που πρόθυμα βοήθησαν να ολοκληρώσω την έρευνα μου και να φτάσω σε
ασφαλή συμπεράσματα.
Το δείγμα των ερωτηθέντων έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
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- Ερωτήθηκαν 46 καταστηματάρχες, εκ των οποίων οι μισοί είναι εξίσου κάτοικοι στον
δήμο Αθηναίων.

Καταστηματάρχες ανά κοινότητα δήμου
Αθηναίων
14

9
7

7

5
2

1Η

2Η

3Η

2

4Η

5Η

6Η

7Η

- Αντίστοιχα ερωτήθηκαν 55 κάτοικοι του δήμου Αθηναίων:

Κάτοικοι ανά κοινότητα δήμου Αθηναίων
17
14
11

4

4
2

1Η

2Η

3Η

4Η

5Η

6Η

3

7Η

Προχωρώντας την ανάλυση του δείγματος, οι καταστηματάρχες που έχουν ερωτηθεί
εμφανίζουν τα εξής χαρακτηριστικά:
o Ως προς την ιθαγένεια, το 91,3% είναι Έλληνες.
o Η ηλικία του δείγματος εκτείνεται από τα 26 έως και τα 61 έτη, όπου οι γεννημένοι πριν
το 1985 (από 37 ετών και άνω) αποτελούν το 27,3% και οι νεότεροι των 37 ετών το
72,7%.
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 Εκπαίδευση

Εκπαίδευση
Μεταπτυχιακό και
άνω
14%

Απόφοιτοι Λυκείου
11%

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
75%

 Τέλος, για την οικογενειακή κατάσταση των καταστηματαρχών προέκυψε ότι:
• το 50,9% είναι άγαμοι και το 40,1% έγγαμοι
• το 23,6% έχουν παιδιά και το 76,4% είναι άτεκνοι
Από την πλευρά των ερωτηθέντων κατοίκων, το σύνολό τους έχει την ελληνική
ιθαγένεια και το 21,8% έχει ηλικία άνω των 37 ετών. Τα ανάλογα μεγέθη όσον αφορά την
απασχόληση, την εκπαίδευση και την οικογενειακή κατάσταση έχουν ως εξής:

Απασχόληση
7%

2%
13%

Άνεργοι
Εργαζόμενοι
Φοιτητές/Σπουδαστές
ΔΓ/ΔΑ

78%
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Εκπαίδευση
11%

14%
Λύκειο
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό και άνω

75%

Τέλος, όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων κατοίκων:


Το 80% είναι άγαμοι και το 20% έγγαμοι



Το 12,7% έχουν παιδιά και το 87,3% είναι άτεκνοι

Εν κατακλείδι, όσον αφορά το γενικό χαρακτήρα του δείγματος, και στις δύο περιπτώσεις
(καταστηματαρχών και κατοίκων) το δείγμα αποτελείται στην πλειοψηφία του από νέους
ανθρώπους, με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, χαμηλό ποσοστό γονέων και υψηλό ποσοστό
απασχολούμενων/εργαζόμενων .Οι καταστηματάρχες θεωρούνται απασχολούμενοι για αυτό
και δεν ερωτήθηκαν ως προς την απασχόληση.

3.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
3.2.1 Η στάση καταστηματαρχών και κατοίκων στο δήμο Αθηναίων
Εφόσον ταυτοποιήθηκε το δείγμα της έρευνας, παρακάτω ακολουθεί το κομμάτι που
σχετίζεται με την ύπαρξη των μεταναστών στον δήμο Αθηναίων, είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως
επιχειρηματίες είτε ως πελάτες/επισκέπτες των καταστημάτων των ερωτηθέντων. Από τα
παρακάτω στοιχεία θα σκιαγραφηθεί μια γενική εικόνα της γνώμης των δυο ομάδων του
δείγματος με τη βοήθεια των βασικότερων ερωτήσεων που σχετίζονται με την παρουσία των
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μεταναστών. Παρόλα αυτά, αμέσως μετά την απλή παρουσίαση των αποτελεσμάτων, θα γίνει
μια προσπάθεια να συσχετιστούν οι τιμές των βασικότερων ερωτημάτων με ορισμένα βασικά
στοιχεία του πληθυσμού, όπως η εκπαίδευση ή η ηλικία, ούτως ώστε να προκύψει, αν είναι
τελικά δυνατό, μια σύνδεση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του πληθυσμού και την στάση του
απέναντι στην παρουσία των μεταναστών στην περιοχή του.

Καταστηματάρχες
Ένα βασικό ζήτημα που απασχόλησε την συγκεκριμένη εργασία είναι το με ποιον τρόπο οι
καταστηματάρχες αντιδρούν στην παρουσία των μεταναστών, είτε ως αποδέκτες αυτής της
παρουσίας (οι μετανάστες ως πελάτες, οι μετανάστες ως εργαζόμενοι), είτε ως
αλληλοεπιδρώντες με αυτούς αυτοβούλως παραδείγματος χάρη αν ψωνίζουν οι ίδιοι από
καταστήματα μεταναστών, αν προμηθεύονται πρώτες ύλες από καταστήματα μεταναστών
κλπ.
Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά
αποτελέσματα:
Απασχολείτε μετανάστες στην επιχείρησή σας; Είστε αρνητικοί να απασχολήσετε;
ΝΑΙ

14

30,4%

Απασχολώ και είμαι αρνητικός

0

0%

ΟΧΙ

31

67,4%

Απασχολώ και δεν είμαι αρνητικός

12

26,1%

ΔΓ/ΔΑ

1

2,2%

Δεν απασχολώ και είμαι αρνητικός

3

6,5%

Δεν

απασχολώ

και

δεν

είμαι 26

56,5%

αρνητικός
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Εικόνα 3 : Χαρτογραφική απεικόνιση των «ΟΧΙ» στον αν έχετε στο δυναμικό της επιχειρήσης
σας μετανάστες.

Αντίστοιχα, στην ερώτηση σχετικά με την παρουσία μεταναστών ως πελάτες στα
καταστήματα των ερωτηθέντων, το 80,4% απαντά ότι επισκέπτονται το κατάστημά του
μετανάστες. Σε συνέχεια αυτού, όσον αφορά τη συχνότητα των μεταναστών πελατών, οι
απαντήσεις δείχνουν μια σταθερότητα στην παρουσία τους, αφού πάνω από το 60% των
καταστηματαρχών δηλώνει μεγάλη συχνότητα:

56

Πόσο συχνά έχετε πελάτες μετανάστες/πρόσφυγες;
Σπάνια/Ποτέ
Μια φορά το μήνα ή και λιγότερο
Αρκετές φορές το μήνα ή μια φορά τη βδομάδα
Αρκετές φορές τη βδομάδα

8
9
11
18

17,4%
19,5%
23,9%
39,1%

Τέλος, όσον αφορά την απειλή που μπορεί να αισθάνονται οι καταστηματάρχες από
την επιχειρηματικότητα των μεταναστών στην περιοχή τους, ερωτήθηκαν σχετικά με τα
ακόλουθα αποτελέσματα:
Τα καταστήματα μεταναστών
δημιουργούν πρόβλημα στην Σε τι βαθμό;
επιχείρησή σας;
Ναι

6

13%

Καθόλου – Σε μικρό βαθμό

35

Όχι

36

78,3%

Σε μέτριο βαθμό – σε σημαντικό 8

76,1%
17,4%

βαθμό
ΔΓ/ΔΑ

4

8,7%

Σε μεγάλο βαθμό

3

6,5%

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η στάση των καταστηματαρχών σχετικά με τη λειτουργία
του καταστήματός τους και την παρουσία μεταναστών/προσφύγων ως προς αυτό, είναι
θετική. Σε υψηλά ποσοστά θεωρούν πως τα καταστήματά των μεταναστών δεν τους
δημιουργούν πρόβλημα και σίγουρα, εάν τους δημιουργούν δεν είναι σημαντικό, έχουν
αρκετά συχνά μετανάστες/πρόσφυγες πελάτες και δεν είναι αρνητικοί στο να απασχολήσουν
μετανάστες/πρόσφυγες στο κατάστημά τους, παρόλο που το ποσοστό που απασχολεί όντως
είναι αρκετά χαμηλό.
Το δεύτερο κομμάτι όπως αναφέρεται και παραπάνω ασχολείται με τη στάση των
καταστηματαρχών όσον αφορά τη δική τους αλληλεπίδραση με τα καταστήματα των
μεταναστών. Θεωρείται πως θα δώσει μια χρήσιμη διάσταση στην αληθινή στάση των
Ελλήνων καταστηματαρχών όχι πλέον το πώς αντιμετωπίζουν τις εισερχόμενες επιδράσεις από
τους μετανάστες/πρόσφυγες αλλά και το αν έχουν εξερχόμενες. Και αυτό γιατί οι
εισερχόμενες ενέχουν μέσα τους το συμφέρον του μαγαζιού (απασχολώ μετανάστες γιατί
είναι πιο φτηνοί/έχουν λιγότερες απαιτήσεις, επιθυμώ πελάτες γιατί έχω κέρδος ασχέτως
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εθνικότητας). Αντίθετα, η επιλογή των Ελλήνων να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που
προσφέρουν οι μετανάστες, συνεπώς να στηρίξουν με τον τρόπο τους τα καταστήματά τους
(τον ανταγωνισμό τους θεωρητικά) μπορούν να αναδείξουν πιο πλούσια τη στάση τους
απέναντι στην επιχειρηματική δραστηριότητα των μεταναστών. Για αυτό το λόγο έγιναν οι
παρακάτω ερωτήσεις.
Ψωνίζετε από καταστήματα μεταναστών
ίδιου είδους με το δικό σας;
Ναι

18

39%

Όχι

23

50%

ΔΓ/ΔΑ

5

11%

Προμηθεύεστε

πρώτες

ύλες

από

καταστήματα μεταναστών;
Ναι

24

52,2%

Όχι

19

41,3%

ΔΓ/ΔΑ

3

6,5%

Από τις παραπάνω ερωτήσεις παρατηρείται ότι τα ποσοστά σταματούν να είναι
απόλυτα υπέρ της επιχειρηματικότητας των μεταναστών. Οι μισοί καταστηματάρχες
δηλώνουν πως δεν ψωνίζουν από καταστήματα μεταναστών του ίδιου είδους, αν και αυτό
μπορεί να έχει και ερμηνείες άσχετες με την παρουσία μεταναστών (για παράδειγμα ότι έχουν
και οι ίδιοι τα ίδια προϊόντα, γιατί να τα αγοράσουν αλλού). Αντίστοιχα, μόνο οι μισοί
δηλώνουν πως προμηθεύονται πρώτες ύλες από καταστήματα μεταναστών. Επίσης, χρήσιμο
είναι να γίνει πιο καθαρό το γιατί επιλέγουν καταστήματα μεταναστών όσοι τα επιλέγουν για
αγορές πρώτων υλών:
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Για ποιο λόγο επιλέγετε καταστήματα μεταναστών για τις πρώτες
ύλες σας;
ΕΤΥΧΕ
18%
ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
8%

ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
12%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ
25%

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΌ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΡΗ
37%

Έτσι λοιπόν προκύπτει πως οι καταστηματάρχες επιλέγουν καταστήματα μεταναστών
αφενός γιατί εμπορεύονται προϊόντα που δε μπορούν να βρουν εύκολα σε καταστήματα
Ελλήνων και αφετέρου λόγω χαμηλών τιμών. Η βοήθεια προς τους μετανάστες εμφανίζει
αρκετά χαμηλό ποσοστό όπως και η καλύτερη εξυπηρέτηση.
Συμπερασματικά, οι επιχειρηματίες του δήμου Αθηναίων δεν φαίνεται να στρέφονται
κατά των μεταναστών, είτε τους αντιμετωπίζουν ως πελάτες είτε ως ανταγωνιστές. Δεν τους
θεωρούν ιδιαίτερη απειλή για τα καταστήματά τους, προμηθεύονται πρώτες ύλες από τα
καταστήματα των μεταναστών, αν και το επιλέγουν μόνο οι μισοί, και δεν είναι αρνητικοί στην
πιθανότητα να απασχολήσουν μετανάστες, αν και δεν απασχολούν παρά μόνο ο ένας στους
τρεις.

Κάτοικοι
Από τη μεριά των κατοίκων, και πάλι είναι δόκιμο να χωριστούν οι απαντήσεις των
ερωτηματολογίων. Το πρώτο κομμάτι αφορά τις ερωτήσεις που στόχο έχουν τη στάση των
κατοίκων απέναντι στα καταστήματα μεταναστών, από την πλευρά των κατοίκων ως
καταναλωτές. Το δεύτερο κομμάτι αφήνει το ρόλο των κατοίκων ως καταναλωτές και εξετάζει
πιο γενικά την άποψή τους απέναντι στους μετανάστες και την επιχειρηματική τους
δραστηριότητα.
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Έτσι, για το πρώτο κομμάτι, οι απαντήσεις παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες:

Επισκέπτεστε καταστήματα Αν ναι, με ποια συχνότητα;
μεταναστών;
Όχι

14

25,45%

Σπάνια

14

Ναι

37

67,27%

Λιγότερο από μια φορά το 7

37,83%
18,91%

μήνα
ΔΓ/ΔΑ

4

7,28%

Μια φορά το μήνα

6

16,21%

Αρκετές φορές το μήνα

9

24,32%

Αρκετές

φορές

την 1

2,7%

εβδομάδα
Εικόνα 4 : Χαρτογραφική απεικόνιση των «ΟΧΙ» στον αν επισκέπτεστε καταστήματα
μεταναστών
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Η γνώμη των κατοίκων από τον πρώτο πίνακα δεν είναι δυνατό να δείξει μια
συγκεκριμένη κατεύθυνση αφού εμπεριέχει μια αντίφαση. Ενώ πάνω από τα 2/3 των κατοίκων
αναφέρει πως επισκέπτεται καταστήματα μεταναστών, τελικά από τη συχνότητα προκύπτει ότι
ένα 50% περίπου του δείγματος επισκέπτεται σπάνια ή λιγότερο από μια φορά το μήνα. Αυτά
τα δύο μεγέθη συγκρούονται από την άποψη ότι δεν εκτιμάται ως ασφαλές το συμπέρασμα
για θετική γνώμη κατοίκων απέναντι στα καταστήματα μεταναστών όταν ναι μεν τα
επισκέπτονται αλλά με πολύ μικρή συχνότητα, πράγμα που ενδεχομένως δείχνει ότι κάποια
πλευρά της υπηρεσία που προσφέρεται δεν τους αφήνει ικανοποιημένους.
Σε αυτό ακριβώς το ερώτημα που προκύπτει απαντούν οι επόμενες ερωτήσεις:
Σας ικανοποιούν οι υπηρεσίες των καταστημάτων μεταναστών;
Δεν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος
6
10,9%
Είμαι ικανοποιημένος
31
56,36%
ΔΓ/ΔΑ
18
32,73%

Και πιο συγκεκριμένα, παρατίθεται το γράφημα όπου παρουσιάζονται απαντήσεις
σχετικά με το κίνητρο για τις επισκέψεις των κατοίκων σε καταστήματα μεταναστών:

Κίνητρο για επίσκεψη σε καταστήματα μεταναστών
33

20

18

7

7

6

4
1

Προϊόντα από
διαφορετικές
κουλτούρες ή
μέρη

Χαμηλή τιμών Σπάνια προϊόντα Βολικό ωράριο
των προϊόντων

Φιλικό
περιβάλλον

Καλή ποιότητα

Βοήθεια και προσβασιμότητα
στήριξη στους
μετανάστες
καταστηματάρχες

Σημείωση: δόθηκε η επιλογή στους ερωτηθέντες να διαλέξουν ως και 3 λόγους για την
επίσκεψη σε κατάστημα μεταναστών.
Τελικά, όπως φαίνεται κι από τα παραπάνω, οι αντιφάσεις στη γνώμη των κατοίκων για
τα καταστήματα μεταναστών παραμένουν. Οι υπηρεσίες των καταστημάτων μεταναστών
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κρίνονται ως ικανοποιητικές από το πάνω από 50% των ερωτηθέντων. Το κίνητρο γενικά
στρέφεται γύρω από τα προϊόντα και τα χαρακτηριστικά τους (προϊόντα από διαφορετικές
κουλτούρες, χαμηλές τιμές, σπάνια προϊόντα), εκτός από την ποιότητα, αφήνοντας στην άκρη
λόγους που σχετίζονται με την παρουσία των ίδιων των μεταναστών στην Ελλάδα, ή με τη
συμπεριφορά τους και την ποιότητα υπηρεσιών σε επίπεδο συμπεριφοράς/αντιμετώπισης.
Έτσι λοιπόν οι κάτοικοι, αν και είναι ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που
προσφέρουν οι μετανάστες και τα επισκέπτονται, δεν τα προτιμούν συχνά, κάτι που εκτιμάται
ως αντιφατικό.
Ακόμα και στην ποιότητα, για την οποία δεν εκφράστηκε ιδιαίτερη ικανοποίηση στην
παραπάνω ερώτηση, σε πιο συγκεκριμένη αναφορά δόθηκαν οι ακόλουθες απαντήσεις:

Τι ποιότητα έχουν τα προιόντα που εμπορεύονται οι
μετανάστες εργάτες;

25%

20%

Έχουν χαμηλή ποιότητα

Είναι η ίδια ποιότητα με τα καταστήματα
των Ελλήνων

6%

Έχουν υψηλή ποιότητα

Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ

49%

Από το παραπάνω φαίνεται πως λίγο πάνω από το μισό δείγμα θεωρεί πως οι
μετανάστες εμπορεύονται προϊόντα υψηλής ή έστω παρόμοιας ποιότητας με τα καταστήματα
Ελλήνων καταστηματαρχών. Αυτό το ποσοστό, αν και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να
χαρακτηριστεί μικρό, σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει μια απόλυτα θετική εικόνα σχετικά με τα
καταστήματα των μεταναστών και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
Καταληκτικά, όσον αφορά τη γνώμη των κατοίκων ως καταναλωτών σχετικά με τα
καταστήματα μεταναστών, παρατηρείται ένας δισταγμός στο να δοθεί μια θετική γνώμη για τα
εν λόγω καταστήματα, παρόλο που σε καμία περίπτωση δεν προκύπτουν αρνητικές γνώμες
από μεγάλο μέρος του δείγματος.
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Συνεχίζοντας, σε μια προσπάθεια να συμπληρωθεί η εικόνα των κατοίκων, θα
παρουσιαστούν τα ερωτήματα που σχετίζονται περισσότερο με την επιχειρηματική
δραστηριότητα των μεταναστών σε σχέση με τον δήμο Αθηναίων και τα καταστήματα των
Ελλήνων εκεί.
Στις ερωτήσεις που έγιναν στους κατοίκους σχετικά με την επιχειρηματικότητα
μεταναστών δόθηκαν δύο διαστάσεις που μπορεί να έχουν επηρεάσει τα καταστήματα των
Ελλήνων.
Σε ποιον βαθμό πιστεύετε οτι επηρεάζεται η λειτουργία των
καταστημάτων Ελλήνων από τα καταστήματα των μεταναστών;
Χάνουν τους πελάτες τους

15

17
14

16

Εγκληματικότητα

16

8

8

7

6
3

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΣΕ ΜΙΚΡΟ
ΒΑΘΜΟ

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ
ΒΑΘΜΟ

ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΒΑΘΜΟ

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ
ΒΑΘΜΟ

Τα παραπάνω μεγέθη, συνδυασμένα με τις απαντήσεις στην ερώτηση: «Πιστεύετε ότι
υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των καταστημάτων των Ελλήνων και εκείνων των
μεταναστών;», όπου το 45% των κατοίκων δίνει θετική απάντηση, δείχνουν πως η παρουσία
των καταστημάτων μεταναστών στον δήμο Αθηναίων θεωρείται από τους κατοίκους ως
αισθητά ανταγωνιστική ως προς τα καταστήματα των Ελλήνων και μάλιστα σε μεγαλύτερο
βαθμό λόγω της πελατείας που στρέφεται προς τους μετανάστες παρά για το στερεότυπο της
εγκληματικότητας, το οποίο βέβαια παραμένει παρόν.
Για το τέλος, παρατίθενται παρακάτω οι ερωτήσεις που σχετίζονται γενικά με την
παρουσία μεταναστών/προσφύγων γενικά αλλά και της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας
στο δήμο Αθηναίων και το αντίκτυπο που έχει σύμφωνα με τους κατοίκους.
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Πιστεύετε οτι τα καταστήματα των μεταναστών συμβάλλουν...
στην τουριστική ανάπτυξη του κέντρου της Αθήνας;

στην πολυπολιτισμικότητα του κέντρου της Αθήνας;

11

ΔΓ/ΔΑ

4

19

ΝΑΙ

43

25

ΌΧΙ

8

Φαίνεται λοιπόν ότι οι κάτοικοι πιστεύουν ότι ναι μεν τα καταστήματα των μεταναστών
συμβάλουν στην πολυπολιτισμικότητα του κέντρου, όμως όχι τόσο στην τουριστική ανάπτυξη
του. Πιο γενικά, όσον αφορά την παρουσία των μεταναστών στην ελληνική οικονομία:

Ο αντίκτυπος της ύπαρξης μεταναστών στην ελληνική
οικονομία είναι:
18

16

10
5
2

ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ

ΜΑΛΛΟΝ
ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ

ΟΥΤΕ ΘΕΤΙΚΟΣ
ΟΥΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ

ΜΑΛΛΟΝ
ΘΕΤΙΚΟΣ

ΘΕΤΙΚΟΣ

4

ΔΓ/ΔΑ

Έτσι, η πολυπολιτισμικότητα μπορεί να αναγνωρίζεται αλλά δεν μεταφράζεται
απαραίτητα σε θετική γνώμη των κατοίκων. Άλλωστε, ειδικά για τον τουρισμό, ο οποίος
θεωρείται από τους Έλληνες πολύ σημαντικός κλάδος της οικονομίας, ο μεγάλος αριθμός
αρνητικών απαντήσεων ως προς τη συσχέτιση του με την παρουσία μεταναστών και της
επιχειρηματικότητας τους είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρατήρηση.
Σε άλλες ερωτήσεις σχετικά με το ρόλο των μεταναστών/προσφύγων στην ελληνική
κοινωνία, οι απαντήσεις ποικίλουν.
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 Στη συσχέτιση της παρουσίας μεταναστών και το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας,
το 69% των κατοίκων δηλώνει πως η ύπαρξη μεταναστών δεν αποτελεί την
ενδεδειγμένη λύση του δημογραφικού προβλήματος.
 Ως προς την εγκληματικότητα και τις διαφορές ανάμεσα σε Έλληνες και μετανάστες, το
36% δηλώνει πως οι μετανάστες αυξάνουν την εγκληματικότητα ενώ το 60% το
αρνείται.
 Το 40% των κατοίκων δεν θεωρεί πως απειλείται η ελληνική εθνική ταυτότητα και οι
εθνικές παραδόσεις από τους μετανάστες/πρόσφυγες. Στο ίδιο θέμα, το 50% απαντά
πως η παρουσία των μεταναστών εμπλουτίζει πολιτισμικά την κοινωνία σε αντίθεση με
το 27,3% που πιστεύει ότι αποτελεί κίνδυνο αλλοίωσης της ελληνικής εθνικής
ταυτότητας.
 Τέλος, όσον αφορά την τελευταία 10ετία, οι κάτοικοι θεωρούν πως ο αριθμός των
μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας είναι αρκετά μεγάλος (56,3%) και υπερβολικά
μεγάλος (34,5%).
Καταλήγοντας, σχετικά με τη γνώμη των κατοίκων συνολικά για την παρουσία και
επιχειρηματική δραστηριότητα των μεταναστών στον δήμο Αθηναίων, προκύπτει πως είναι
δύσκολο να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα προς μια θετική ή αρνητική κατεύθυνση.
Από τη μια προέκυψαν μια σειρά από δείκτες όπου η γνώμη σχετικά με την παρουσία και
επιχειρηματικότητα των μεταναστών είναι θετική σε μεγάλο ποσοστό. Από την άλλη, σχεδόν
για κάθε θετική γνώμη υπάρχει μια αντίθετη διάσταση που δείχνει την πολυπλοκότητα της
έρευνας και αντίστοιχα της γνώμης των κατοίκων της Αθήνας. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται
σχηματικά αυτή η αντίθεση:
Θετικές γνώμες

Αρνητικές γνώμες

Πάνω από τα 2/3 των ερωτηθέντων
δηλώνει

πως

επισκέπτεται Όχι όμως συχνά

καταστήματα μεταναστών
Πάνω από τους μισούς κατοίκους
δηλώνουν

ικανοποιημένοι

προσφερόμενες

από

υπηρεσίες

τις
των

Πολλοί

δεν

απάντησαν

στη

συγκεκριμένη ερώτηση
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καταστημάτων των μεταναστών
Οι

μισοί

κάτοικοι

δήλωσαν

πως

συναντούν την ίδια ποιότητα στα
καταστήματα των Ελλήνων και των
μεταναστών

Οι απαντήσεις «καλή ποιότητα» και
«βοήθεια και στήριξη σε μετανάστες»
ως κίνητρα για την επίσκεψη
καταστήματα

μεταναστών

σε
ήταν

ελάχιστες

Λίγες απαντήσεις που να θεωρούν
μεγάλο το βαθμό στον οποίο τα
καταστήματα μεταναστών επηρεάζουν --τη λειτουργία των καταστημάτων των
Ελλήνων
Τα

καταστήματα

των

μεταναστών

συμβάλλουν στην πολυπολιτισμικότητα Όχι τόσο όμως και στον τουρισμό
του κέντρου
Αισθητά πιο πολλές οι απαντήσεις
---

σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο που
έχουν τα καταστήματα μεταναστών στην
ελληνική οικονομία

Τελικά, ελλείψει περισσότερων στοιχείων εκτιμάται ότι οι γνώμες των κατοίκων του
κέντρου σχετικά με την παρουσία και επιχειρηματικότητα των προσφύγων/μεταναστών είναι
μοιρασμένες και δεν υπάρχει ασφαλές συμπέρασμα που να μπορεί να αποτυπωθεί με τα
διαθέσιμα στοιχεία.
Παρακάτω θα επιχειρηθεί μια σύνδεση με διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία
ενδεχομένως να παίζουν ρόλο στο σχηματισμό γνώμης σχετικά με το ζήτημα που ασχολείται η
εργασία. Σκοπός είναι να καταστεί δυνατό να συνδεθούν χαρακτηριστικά του πληθυσμού
(κατοίκων και επιχειρηματιών) όπως για παράδειγμα το επίπεδο εκπαίδευσης ή η ηλικία με τις
γνώμες που αποτυπώθηκαν παραπάνω.
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Σύνθετοι δείκτες – καταστηματάρχες
Ξεκινώντας με τους ερωτηθέντες καταστηματάρχες, επιλέχθηκαν τρεις βασικές ερωτήσεις
που υποδεικνύουν με αρκετή σαφήνεια τη στάση τους απέναντι στην παρουσία μεταναστών.
Αυτές ήταν:
 Είστε αρνητικοί στο να απασχολήσετε στην επιχείρησή σας κάποιον μετανάστη;
 Εσείς, ως καταναλωτής, ψωνίζετε από καταστήματα μεταναστών ίδιου είδους με το
δικό σας;
 Προμηθεύεστε πρώτες ύλες από καταστήματα μεταναστών;
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των καταστηματαρχών, επιλέχθηκαν τρεις βασικές
κατηγορίες: Α) η ηλικία, με βάση την οποία δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες, η πρώτη με
εκείνους που γεννήθηκαν από το 1961 ως το 1979, η δεύτερη με εκείνους που γεννήθηκαν
από το 1980 έως και το 1989 και η τρίτη με τους γεννημένους από το 1990 ως και το 1996. Β)
το επίπεδο εκπαίδευσης, όπου οι τρεις κατηγορίες αφορούν εκείνους που έχουν ολοκληρώσει
το λύκειο, τους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και τους κατόχους μεταπτυχιακού ή ανώτερης βαθμίδας
τίτλου. Γ) το τελευταία χαρακτηριστικό αφορά το είδος καταστήματος που λειτουργούν οι
καταστηματάρχες, όπου εδώ δημιουργήθηκαν τέσσερις ομάδες, στην πρώτη υπάρχουν τα
εμπορικά καταστήματα (για παράδειγμα ένδυσης, υπόδησης), στη δεύτερη οι επιχειρήσεις
εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες, κλπ), στην τρίτη το λιανικό εμπόριο τροφίμων και ποτών
(όπου συμπεριλαμβάνονται και τα εργαστήρια τυροπιτοειδών, κλπ) και τέλος, στην τέταρτη
συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες (γραφεία, κουρεία, κλπ).
Σύμφωνα με τις παραπάνω ομαδοποιήσεις και τα ποσοστά των απαντήσεων προκύπτουν
τα παρακάτω γραφήματα:

Ηλικία
Σχετικά με την ερώτηση για την απασχόληση μεταναστών από Έλληνες καταστηματάρχες,
όπως ήταν αναμενόμενο κι από τα παραπάνω, δεν υπάρχει κάποια αξιοσημείωτη εναλλαγή
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σχετικά με την ηλικιακή ομάδα που ανήκουν οι ερωτηθέντες, μιας και το ποσοστό που
δηλώνει πως δεν θα ήταν αρνητικό να απασχολήσει μετανάστες είναι συντριπτικά μεγάλο.
Στην επόμενη ερώτηση, σχετικά με την χρήση υπηρεσιών ή αγορά εμπορευμάτων από
καταστήματα μεταναστών ίδια με το δικό τους, οι καταστηματάρχες εμφανίζουν μια μικρή
ολίσθηση όσο οι ηλικίες μικραίνουν μιας και τα «ΝΑΙ» μειώνονται αισθητά και
αντικαθίστανται από «ΟΧΙ» αλλά και από μια διστακτικότητα να απαντήσουν κάτι από τα δύο,
γεγονός το οποίο μπορεί να ερμηνευθεί ως μια διστακτικότητα να πάρουν θέση, συνεπώς
σίγουρα δεν μπορούν να θεωρηθούν θετικά προδιατεθειμένοι ως προς τη συγκεκριμένη
ερώτηση.

Γεννημένοι 1961-1979
(σύνολο 11)

ΝΑΙ

ΔΓ/ΔΑ

ΌΧΙ

91%
64%

55%

0%

9%

45%

36%

0%

Είστε αρνητικοί στο να
απασχολήσετε στην
επιχείρηση σας κάποιον
μετανάστη;

0%

Εσείς, ως καταναλωτής
ψωνίζετε από
καταστήματα μεταναστών
ίδιου είδους με το δικό σας
;

Προμηθεύεστε πρώτες
ύλες από καταστήματα
μεταναστών;

Γεννημένοι 1980-1989
(σύνολο 18)

ΝΑΙ

ΔΓ/ΔΑ

67%

ΌΧΙ

61%
44%

22%
11%

Είστε αρνητικοί στο να
απασχολήσετε στην
επιχείρηση σας
κάποιον μετανάστη;

28%
11%

Εσείς, ως καταναλωτής
ψωνίζετε από
καταστήματα
μεταναστών ίδιου
είδους με το δικό σας ;

39%
17%

Προμηθεύεστε πρώτες
ύλες από καταστήματα
μεταναστών;
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Γεννημένοι 1990-1996
(σύνολο 17)
ΝΑΙ

ΔΓ/ΔΑ

ΌΧΙ

94%
71%
41%
6%

41%

29%

18%

0%

0%

Είστε αρνητικοί στο να
Εσείς, ως καταναλωτής
Προμηθεύεστε πρώτες
απασχολήσετε στην
ψωνίζετε από
ύλες από καταστήματα
επιχείρηση σας κάποιον
καταστήματα
μεταναστών;
μετανάστη;
μεταναστών ίδιου είδους
με το δικό σας ;

Τέλος, ακριβώς η αντίθετη εικόνα προκύπτει από την τελευταία ερώτηση για αγορά
πρώτων υλών από καταστήματα μεταναστών, όπου η πορεία αλλαγή από το πλειοψηφικό
«ΟΧΙ» των γηραιότερων στο σαφές «ΝΑΙ» των νεότερων. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί με την
κρίση που βίωσαν οι νεότεροι σε αντίθεση με τους γηραιότερους που ενδεχομένως να έχουν
ήδη σχηματισμένο δίκτυο προμηθευτών από τα προηγούμενα χρόνια ενώ ταυτόχρονα να μην
εμπιστεύονται

τόσο

εύκολα

καταστήματα

μεταναστών.

Αντίστοιχα

οι

νεότεροι

καταστηματάρχες, όπως φανερώνεται και παραπάνω όπου ένα από τα κύρια κίνητρα είναι οι
χαμηλές τιμές, επιλέγουν πιο εύκολα καταστήματα μεταναστών για πρώτες ύλες μιας και λόγω
κρίσης και οικονομικής ανασφάλειας, δίνουν μεγαλύτερη βάση στα οικονομικά κριτήρια,
βάζοντας στην άκρη ενδεχομένως δισταγμούς και στερεοτυπικές ιδεοληψίες που μπορεί να
έχουν σχετικά με τα καταστήματα μεταναστών. Αυτό αναφέρεται καθώς γενικά η παντελής
έλλειψη στερεοτυπικής σκέψης στις νεότερες ηλικίες, δεν επιβεβαιώνεται και στις άλλες
ερωτήσεις που έγιναν.

Επίπεδο εκπαίδευσης
Στα

γραφήματα

που συσχετίζουν το

επίπεδο

εκπαίδευσης

με

τις

γνώμες

των

καταστηματαρχών, οι διαφορές ακολουθούν μια παρόμοια κατεύθυνση. Στην πρώτη ερώτηση
παραμένει το «ΟΧΙ» ως ανεξάρτητη από άλλους δείκτες απάντηση. Στη δεύτερη ερώτηση, τα
«ΟΧΙ» ακολουθούν μια σαφή κατηφορική πορεία όσο ανεβαίνει το επίπεδο εκπαίδευσης και
το ίδιο αλλά με μεγαλύτερη ένταση συμβαίνει και στην τρίτη ερώτηση όπου το 54% των «ΟΧΙ»
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του απόφοιτων λυκείου γίνεται 42% στους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και τελικά 14% στους κατόχους
μεταπτυχιακού. Έτσι λοιπόν, εκτιμάται ότι στον συγκεκριμένο σύνθετο δείκτη υπάρχει μια
ελαφριά συσχέτιση μεταξύ επιπέδου εκπαίδευσης και στάσης απέναντι στους μετανάστες, η
οποία όμως δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα λόγω του μικρού δείγματος
και της έλλειψης ποιοτικών δεικτών οι οποίοι θα μπορούσαν καλύτερα να υποδείξουν τους
λόγους για τις απαντήσεις των καταστηματαρχών.

Επίπεδο εκπαίδευσης: Λύκειο
(σύνολο 13)
ΝΑΙ

ΔΓ/ΔΑ

ΌΧΙ

85%
62%
8%

8%

0%

Είστε αρνητικοί στο να
απασχολήσετε στην
επιχείρηση σας κάποιον
μετανάστη;

54%

46%

38%

0%

Εσείς, ως καταναλωτής
ψωνίζετε από
καταστήματα μεταναστών
ίδιου είδους με το δικό
σας ;

Προμηθεύεστε πρώτες
ύλες από καταστήματα
μεταναστών;

Επίπεδο εκπαίδευσης: Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
(σύνολο 26)
ΝΑΙ

ΔΓ/ΔΑ

ΌΧΙ

81%
50%

35%
8% 12%

15%

46%

42%
12%

Είστε αρνητικοί στο να
Εσείς, ως καταναλωτής
Προμηθεύεστε πρώτες
απασχολήσετε στην
ψωνίζετε από
ύλες από καταστήματα
επιχείρηση σας κάποιον καταστήματα μεταναστών
μεταναστών;
μετανάστη;
ίδιου είδους με το δικό σας
;

70

Επίπεδο εκπαίδευσης: Κάτοχος μεταπτυχιακου
(σύνολο 7)
ΝΑΙ

ΔΓ/ΔΑ

ΌΧΙ

86%

86%
57%

0%

14%

14%

Είστε αρνητικοί στο να
απασχολήσετε στην
επιχείρηση σας κάποιον
μετανάστη;

29%
0%

Εσείς, ως καταναλωτής
ψωνίζετε από
καταστήματα μεταναστών
ίδιου είδους με το δικό
σας ;

14%

Προμηθεύεστε πρώτες
ύλες από καταστήματα
μεταναστών;

Τύπος καταστήματος
Όσον αφορά τον τύπο καταστήματος και τη στάση απέναντι στους μετανάστες, μπορούν να
γίνουν δύο παρατηρήσεις σχετικά. Η πρώτη αφορά την πρώτη ερώτηση των γραφημάτων, για
το αν είναι αρνητικοί να απασχολήσουν μετανάστες. Σε αυτή την ερώτηση και πάλι
ακολουθείται η ίδια κατεύθυνση με τα «ΟΧΙ» να επικρατούν. Όμως, οι δυο τύπου
καταστημάτων που έχουν το χαμηλότερο ποσοστό «ΟΧΙ» και το υψηλότερο «ΝΑΙ» και «ΔΓ/ΔΑ»
είναι οι τύποι καταστημάτων στα οποία οι υπάλληλοι έχουν άμεση σχέση με τον πελάτη και
έχουν

κανονική

επαφή

(εμπορικά

καταστήματα

–

πωλητές

και

εστίαση

–

σερβιτόροι/μπουφές). Έτσι λοιπόν, χωρίς να είναι σημαντική η διαφορά, θεωρείται πως
υπάρχει μια μερίδα καταστηματαρχών οι οποίοι εμφανίζονται διστακτικοί ή και αρνητικοί
στην απασχόληση μεταναστών θεωρώντας ότι θα έχει αντίκτυπο στην αντιμετώπισή τους από
τους πελάτες τους.
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Τύπος καταστήματος: Εμπορικό κατάστημα
(σύνολο 8)
ΝΑΙ

ΔΓ/ΔΑ

ΌΧΙ

75%

50%

50%

50%

38%

13%

13%

13%
0%

Είστε αρνητικοί στο να
απασχολήσετε στην επιχείρηση
σας κάποιον μετανάστη;

Εσείς, ως καταναλωτής ψωνίζετε
από καταστήματα μεταναστών
ίδιου είδους με το δικό σας ;

Προμηθεύεστε πρώτες ύλες από
καταστήματα μεταναστών;

Τύπος καταστήματος: Επιχείρηση εστίασης
(σύνολο 15)
ΝΑΙ

ΔΓ/ΔΑ

ΌΧΙ

93%

60%
47%

40%

7%

40%

13%
0%

Είστε αρνητικοί στο να
απασχολήσετε στην επιχείρηση
σας κάποιον μετανάστη;

0%
Εσείς, ως καταναλωτής ψωνίζετε
από καταστήματα μεταναστών
ίδιου είδους με το δικό σας ;

Προμηθεύεστε πρώτες ύλες από
καταστήματα μεταναστών;
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Τύπος καταστήματος: Λιανικό εμπόριο τροφίμων και ποτών
(σύνολο 10)

ΝΑΙ

ΔΓ/ΔΑ

ΌΧΙ

70%
50%

50%
40%

40%

20%
10%

Είστε αρνητικοί στο να
απασχολήσετε στην επιχείρηση
σας κάποιον μετανάστη;

10%

10%

Εσείς, ως καταναλωτής ψωνίζετε
από καταστήματα μεταναστών
ίδιου είδους με το δικό σας ;

Προμηθεύεστε πρώτες ύλες από
καταστήματα μεταναστών;

Τύπος καταστήματος: Παροχή υπηρεσιών
(σύνολο 13)
ΝΑΙ

ΔΓ/ΔΑ

ΌΧΙ

85%
69%
46%

15%
0%
Είστε αρνητικοί στο να
απασχολήσετε στην επιχείρηση
σας κάποιον μετανάστη;

23%
8%
Εσείς, ως καταναλωτής ψωνίζετε
από καταστήματα μεταναστών
ίδιου είδους με το δικό σας ;

38%
15%

Προμηθεύεστε πρώτες ύλες από
καταστήματα μεταναστών;

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά τη δεύτερη ερώτηση, δηλαδή το κατά πόσο οι Έλληνες
καταστηματάρχες ψωνίζουν από καταστήματα μεταναστών ίδιου είδους με το δικό τους. Εδώ,
η μόνη διαφοροποίηση αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες όπου ενώ στους υπόλοιπους
τύπους καταστήματος το ποσοστό του «ΟΧΙ» δεν ξεπερνά το 50%, στον τύπο «παροχή
υπηρεσιών» οι καταστηματάρχες εμφανίζονται πολύ πιο αρνητικοί στο να κάνουν χρήση
υπηρεσιών από μετανάστες. Μια πιθανή ερμηνεία αυτού του γεγονότος είναι ότι, ενώ σχετικά
με τα καταστήματα που εμπορεύονται προϊόντα υπάρχει μέχρι ένα βαθμό εμπιστοσύνη ως
προς την ποιότητα τους λόγω ελέγχων και τυποποίησης (που δεν ξεπερνάει βέβαια το 50%
στην καλύτερη περίπτωση όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράμματα), στην παροχή
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υπηρεσιών, οι Έλληνες θεωρούν ότι δεν θα έχουν την ανάλογη ποιότητα με αυτές που
προσφέρουν κι έτσι δεν τις επιλέγουν.

Σύνθετοι δείκτες – κάτοικοι
Για τους σύνθετους δείκτες των κατοίκων επιλέχθηκαν οι παρακάτω τρεις ερωτήσεις που
θεωρήθηκαν και οι πιο καίριες ούτως ώστε να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα:
 Ο αντίκτυπος της ύπαρξης μεταναστών στην ελληνική οικονομία είναι; (περιλαμβάνει
τις απαντήσεις: θετικός/μάλλον θετικός/ ούτε θετικός ούτε αρνητικός/μάλλον
αρνητικός/αρνητικός. Για καλύτερη ερμηνεία ομαδοποιήθηκαν στους παρακάτω
δείκτες σε: Θετικός/μάλλον θετικός – Ούτε θετικός ούτε αρνητικός/ΔΓ/ΔΑ –
Αρνητικός/μάλλον αρνητικός)
 Επισκέπτεστε καταστήματα μεταναστών;
 Πιστεύετε ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των καταστημάτων των Ελλήνων και
εκείνων των μεταναστών;
Η δεύτερη ομαδοποίηση στο δείγμα των κατοίκων αφορά τρία βασικά τους
χαρακτηριστικά: Α) την ηλικία όπου η ομαδοποίηση είναι η εξής, γεννηθέντες από 1965 εως
και 1980, γεννηθέντες από 1981 έως και 1990 και γεννηθέντες από 1991 έως και 2000, Β) την
εκπαίδευση όπου η ομαδοποίηση δημιουργεί μια ομάδα με απόφοιτους Λυκείου, μια ομάδα
με απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και μια ομάδα με κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού, και, Γ) την
απασχόληση, όπου στην πρώτη ομάδα εμπεριέχονται άνεργοι, φοιτητές και σπουδαστές, στη
δεύτερη μισθωτοί και απασχολούμενοι και στην τρίτη ελεύθεροι επαγγελματίες και
επιχειρηματίες.
Ηλικία
Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία σχετικά με τη σύνδεση ηλικίας κατοίκων και στάσης
απέναντι στους μετανάστες, η γενική κατεύθυνση που παρατηρείται είναι μια τάση οι θετικές
ή οι ουδέτερες γνώμες να παρατηρούνται στις νεότερες ηλικίες. Ειδικά η νεότερη ηλικιακή
ομάδα από τις τρεις ( γεννημένοι 1991-2000): έχει το χαμηλότερο ποσοστό απάντησης
«ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ» στην ερώτηση για τον αντίκτυπο που έχουν οι μετανάστες στην ελληνική
οικονομία, καθώς και το υψηλότερο στην απάντηση «ΘΕΤΙΚΟΣ».
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Ηλικία: γεννημένοι 1965-1980
(σύνολο 8)
ΘΕΤΙΚΟΣ/ΝΑΙ

ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ-ΔΓ/ΔΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ/ΌΧΙ

100%

25%

38% 38%

50%

38%
13%

Ο αντίκτυπος της ύπαρξης
μεταναστών στην
ελληνική οικονομία είναι :

0%

Επισκέπτεστε
καταστήματα
μεταναστών;

0%

Πιστεύετε ότι υπάρχει
ανταγωνισμός μεταξύ των
καταστημάτων των
Ελλήνων και εκείνων των
μεταναστών;

Ηλικία: γεννημένοι 1981-1990
(σύνολο 18)
ΘΕΤΙΚΟΣ/ΝΑΙ

44% 44%

ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ-ΔΓ/ΔΑ

44%

ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ/ΌΧΙ

44%

39% 39%
22%

11%

Ο αντίκτυπος της ύπαρξης
μεταναστών στην ελληνική
οικονομία είναι :

11%

Επισκέπτεστε
καταστήματα
μεταναστών;

Πιστεύετε ότι υπάρχει
ανταγωνισμός μεταξύ των
καταστημάτων των
Ελλήνων και εκείνων των
μεταναστών;
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Ηλικία: γεννημένοι 1991-2000
(σύνολο 29)
ΘΕΤΙΚΟΣ/ΝΑΙ

ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ-ΔΓ/ΔΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ/ΌΧΙ

86%

28%

45%

38% 34%

Ο αντίκτυπος της ύπαρξης
μεταναστών στην
ελληνική οικονομία είναι
:

3% 10%
Επισκέπτεστε
καταστήματα
μεταναστών;

21%

34%

Πιστεύετε ότι υπάρχει
ανταγωνισμός μεταξύ των
καταστημάτων των
Ελλήνων και εκείνων των
μεταναστών;

Επίσης, η ίδια ομάδα εμφανίζει συντριπτική πλειοψηφία στην απάντηση «ΝΑΙ» όσον
αφορά τις επισκέψεις της σε καταστήματα μεταναστών, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες
ηλικιακές ομάδες που πέφτει αισθητά. Παρόλα αυτά αναγνωρίζει στον ίδιο βαθμό τον
ανταγωνισμό ανάμεσα σε Έλληνες και μετανάστες καταστηματάρχες, όπως η μεσαία ηλικιακή
ομάδα (γεννημένοι 1981-1990) και διαχωρίζεται εμφανώς από τη γηραιότερη (γεννημένοι
1965-1980) όπου το ποσοστό είναι στο 100%. Γενικά φαίνεται πως οι νεότερες ηλικίες
αποδέχονται τον επηρεασμό της ελληνικής οικονομίας από την επιχειρηματικότητα των
μεταναστών χωρίς όμως να την αφορίζουν ή να την αποφεύγουν.

Εκπαίδευση
Η εικόνα των δεικτών που συνδέουν την εκπαίδευση με τη στάση απέναντι στoυς μετανάστες
δεν καταφέρνει να δώσει συγκεκριμένα συμπεράσματα. Παρόλο που οι κάτοχοι
μεταπτυχιακού/διδακτορικού δεν θεωρούν ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ελληνική
οικονομία η επιχειρηματικότητα των μεταναστών, εκφράζουν έναν προβληματισμό σχετικά με
τον θετικό που μπορεί να έχει. Αντίστοιχα στην ίδια ερώτηση οι άλλες ομάδες εκπαίδευσης
εμφανίζονται αρκετά μοιρασμένες χωρίς μεγάλες διαφορές. Όσον αφορά την επισκεψιμότητα
σε καταστήματα μεταναστών οι απαντήσεις κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα και στις τρεις
ομάδες εκπαίδευσης.
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Εκπαίδευση: απόφοιτοι Λυκείου
(σύνολο 6)
ΘΕΤΙΚΟΣ/ΝΑΙ

ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ-ΔΓ/ΔΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ/ΌΧΙ

100%
67%
33% 33% 33%

33%
0%

Ο αντίκτυπος της ύπαρξης
μεταναστών στην ελληνική
οικονομία είναι :

0%

Επισκέπτεστε
καταστήματα
μεταναστών;

0%

Πιστεύετε ότι υπάρχει
ανταγωνισμός μεταξύ των
καταστημάτων των
Ελλήνων και εκείνων των
μεταναστών;

Εκπαίδευση: απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
(σύνολο 41)
ΘΕΤΙΚΟΣ/ΝΑΙ

ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ-ΔΓ/ΔΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ/ΌΧΙ

66%
34%

46%

20%

Ο αντίκτυπος της ύπαρξης
μεταναστών στην ελληνική
οικονομία είναι :

24%

34% 32% 34%

10%
Επισκέπτεστε
καταστήματα
μεταναστών;

Πιστεύετε ότι υπάρχει
ανταγωνισμός μεταξύ των
καταστημάτων των
Ελλήνων και εκείνων των
μεταναστών;
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Εκπαίδευση: κάτοχοι μεταπτυχιακου/διδακτορικού
(σύνολο 8)
ΘΕΤΙΚΟΣ/ΝΑΙ

75%

ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ-ΔΓ/ΔΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ/ΌΧΙ

75%
63%
38%

25%

25%
0%

Ο αντίκτυπος της ύπαρξης
μεταναστών στην ελληνική
οικονομία είναι :

0%
Επισκέπτεστε
καταστήματα μεταναστών;

0%
Πιστεύετε ότι υπάρχει
ανταγωνισμός μεταξύ των
καταστημάτων των
Ελλήνων και εκείνων των
μεταναστών;

Τέλος, σχετικά με τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε Έλληνες και μετανάστες καταστηματάρχες, οι
απόφοιτοι λυκείου εκφράζουν απόλυτα τη θέση τους σχετικά με την ύπαρξή του ενώ οι άλλες
δυο ομάδες παρόλο που θεωρούν ότι υπάρχει, εμφανίζονται πιο προβληματισμένες. Γενικά,
φαίνεται πως οι διαφορές του επιπέδου εκπαίδευσης στους κατοίκους δεν προσδίδουν
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη στάση τους, παρά μόνο στη διάσταση που αφορά τον
προβληματισμό που αυξάνεται όσο ανεβαίνει το επίπεδο εκπαίδευσης, όπου πληθαίνουν οι
απαντήσεις «ΔΓ/ΔΑ» και μοιράζονται παραπάνω τα «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ» στις ανάλογες ερωτήσεις.

Απασχόληση
Στον τομέα της απασχόλησης, παρατηρείται μια διαφοροποίηση στις ομάδες των κατοίκων.
Ειδικότερα, για τις δυο πρώτες ερωτήσεις, οι απαντήσεις των μισθωτών/απασχολούμενων και
των άνεργων/φοιτητών/σπουδαστών ακολουθούν κοινή πορεία, στην οποία κυριαρχεί η
επιφυλακτικότητα για την πρώτη ερώτηση, όπου το 1/3 περίπου θεωρεί ότι υπάρχει αρνητικός
αντίκτυπος για την ελληνική οικονομία. Στη δεύτερη ερώτηση το ποσοστό κατοίκων που
επισκέπτονται καταστήματα μεταναστών κυμαίνεται σε υψηλά ποσοστά (περίπου 2/3).
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Απασχόληση: Άνεργοι/φοιτητές/σπουδαστές
(σύνολο 11)
ΘΕΤΙΚΟΣ/ΝΑΙ

ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ-ΔΓ/ΔΑ

64%

27%

36%

ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ/ΌΧΙ

55%

36%
18%

Ο αντίκτυπος της ύπαρξης
μεταναστών στην ελληνική
οικονομία είναι :

27%

18%

Επισκέπτεστε καταστήματα
μεταναστών;

18%

Πιστεύετε ότι υπάρχει
ανταγωνισμός μεταξύ των
καταστημάτων των Ελλήνων και
εκείνων των μεταναστών;

Απασχόληση: Μισθωτοί/απασχολούμενοι
(σύνολο 31)
ΘΕΤΙΚΟΣ/ΝΑΙ

ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ-ΔΓ/ΔΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ/ΌΧΙ

71%
45%

45%

35%

26%

23%

19%

29%

6%
Ο αντίκτυπος της ύπαρξης
μεταναστών στην ελληνική
οικονομία είναι :

Επισκέπτεστε καταστήματα
μεταναστών;

Πιστεύετε ότι υπάρχει
ανταγωνισμός μεταξύ των
καταστημάτων των Ελλήνων και
εκείνων των μεταναστών;

Απασχόληση: Ελ. επαγγελματίες/επιχειρηματίες
(σύνολο 13)
ΘΕΤΙΚΟΣ/ΝΑΙ

ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ-ΔΓ/ΔΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ/ΌΧΙ

62%
46%
23%

38%

31%

46%

38%
15%

0%
Ο αντίκτυπος της ύπαρξης
μεταναστών στην ελληνική
οικονομία είναι :

Επισκέπτεστε καταστήματα
μεταναστών;

Πιστεύετε ότι υπάρχει
ανταγωνισμός μεταξύ των
καταστημάτων των Ελλήνων και
εκείνων των μεταναστών;
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Αντίθετα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες/επιχειρηματίες παρουσιάζουν το υψηλότερο
ποσοστό «ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ» ως προς τον αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία (σχεδόν οι μισές
απαντήσεις) και ακόλουθα παρουσιάζουν και το υψηλότερο ποσοστό «ΟΧΙ» ως προς την
επίσκεψη σε καταστήματα μεταναστών. Από την άλλη, η τρίτη ομάδα στην τελευταία ερώτηση
πλειοψηφεί στο ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών
επιχειρηματιών. Καταληκτικά κρίνεται πως οι ομάδες των μισθωτών/απασχολούμενων και
άνεργων/φοιτητών/σπουδαστών

διαφοροποιούνται

αρκετά

στην

αντιμετώπισή

που

επιφυλάσσουν στην επιχειρηματικότητα των μεταναστών, σε σχέση με τους ελευθέρους
επαγγελματίες/επιχειρηματίες, και εμφανίζονται περισσότεροι δεκτικοί. Αντίστοιχα όμως,
αναγνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τον ανταγωνισμό μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών
επιχειρηματιών. Οι ελ. επαγγελματίες/επιχειρηματίες δηλώνουν πιο διστακτικοί παρόλο που
δεν θεωρούν στον ίδιο βαθμό ανταγωνιστικές (συνεπώς και απειλή) τις επιχειρήσεις των
μεταναστών.

3.2.2 Κάτοικοι και καταστηματάρχες εν μέσω COVID-19
Την περίοδο που γράφεται αυτή η εργασία και μοιράστηκαν και τα ερωτηματολόγια κυριαρχεί
στην κοινωνία το ζήτημα της πανδημίας covid-19. Λόγω των τεράστιων αλλαγών που έχει
φέρει η πανδημία σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο αλλά και σε ζητήματα ψυχικής υγείας,
θα ήταν αδόκιμο να μην ληφθεί υπόψη ως παράγοντας ο οποίος ενδεχομένως να επηρεάζει
τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο πολίτης (ένας κάτοικος ή ένας καταστηματάρχης εν
προκειμένω) την πραγματικότητα γύρω του, ένας παράγοντας ο οποίος εκτιμάται ότι μπορεί
να αλλοιώσει τον τρόπο που αποδέχεται και υποδέχεται νέες καταστάσεις και αλλαγές, τον
τρόπο που αναγνωρίζει απειλές ή νιώθει ασφάλεια οικονομική, κοινωνική ή άλλη.
Για όλους τους παραπάνω λόγους προστέθηκε στα ερωτηματολόγια μια ομάδα
ερωτήσεων η οποία προσπαθεί να αναγνωρίσει το κατά πόσο και με ποιον τρόπο έχει
επηρεάσει την κάθε ομάδα ερωτηθέντων (κάτοικους και καταστηματάρχες) η πανδημία.
Παρακάτω ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των απαντήσεων των δύο ομάδων
ερωτηθέντων.
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Covid-19 και καταστηματάρχες
Αρχικά οι καταστηματάρχες δήλωσαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία (93%) ότι η
πανδημία έχει επηρεάσει την επιχείρηση τους και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό:
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΑΡΚΕΤΑ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

25.00

12.00
6.00
2.00

1.00

Πόσο έχει επηρεαστεί η επιχείρησή σας από την πανδημία

Ειδικότερα, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε η πανδημία την επιχείρησή
τους, οι καταστηματάρχες δήλωσαν (έχοντας δικαίωμα να δώσουν έως και τρεις απαντήσεις)
πως οι επικρατέστερες συνέπειες της πανδημίας ήταν:
Σε ποια ακριβώς από τα παρακάτω έχει
επηρεάσει;
Μειώθηκαν τα έσοδα

35

Περιορίστηκαν οι πελάτες

26

Εχω μειώσει το προσωπικό

15

Δεν

έχω

επαρκή

ποσότητα

προϊοντων
Υπάρχει πρόβλημα με ορισμένα
προϊοντα

2
5

Δεν λειτουργεί η επιχείρηση

1

Δεν έχει επηρεαστεί

1

Όλα τα παραπάνω εξηγούν και τη στροφή που αναγκάστηκαν εν τέλει να κάνουν οι
καταστηματάρχες σε ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές πωλήσεις, όπου το 50% ανέφερε πως
στράφηκε σε αυτούς τους τρόπους για να εξισορροπήσει κάπως την κατάσταση, με τις
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παραγγελίες μέσω διαδικτύου να είναι η πλειοψηφική επιλογή και τη τηλεφωνικές
παραγγελίες να ακολουθούν ως δεύτερες. Έτσι, το 67% των καταστηματαρχών συνολικά
δήλωσε πως οι πωλήσεις του έμειναν σταθερές, ενώ με ίσο ποσοστό, περίπου στο 10%
δήλωσαν ότι αυξήθηκα και αντίστοιχα μειώθηκαν οι πωλήσεις τους.
Covid-19 και κάτοικοι
Ξεκινώντας, οι κάτοικοι, συμβαδίζοντας με τους καταστηματάρχες, δήλωσαν πως η
πανδημία έχει επηρεάσει τη ζωή τους σε μεγάλο βαθμό όπως φαίνεται παρακάτω:
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΑΡΚΕΤΑ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

27
20

6
2

0

Σε ποιό βαθμό έχει δυσκολέψει η πανδημία - covid19 την ζωή σας ;

Συνεχίζοντας, οι τρόποι με τους οποίους οι κάτοικοι επηρεάστηκαν από την πανδημία
αναλύονται παρακάτω, με δικαίωμα δήλωσης έως και τριών απαντήσεων:
Σε

ποιές

δραστηριότητες

έχετε

δυσκολευτεί;
Ελεύθερος χρόνος

16

Δουλειά

17

Ψώνια

21

Διασκέδαση

39

Επισκέψεις σε φίλους/συγγενείς

36

Εκπαίδευση

6

Υπηρεσίες υγείας

5

Μετακίνηση σε άλλο νομό

1
82

Ειδικότερα για την κοινωνικότητα, το 53% των κατοίκων αναφέρει πως έχει επηρεαστεί
αρκετά και το 31% πως έχει επηρεαστεί πάρα πολύ. Ως αντίμετρο της μειωμένης
κοινωνικότητας υπήρξε κυρίως η επικοινωνία μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, την
οποία ανέφεραν οι 48 από τους 55 κατοίκους, με την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου να
ακολουθά με 30 αναφορές, τις βιντεοκλήσεις με 22 αναφορές και τις συναντήσεις σε σπίτια
φίλων με 21 αναφορές. Όλοι οι υπόλοιποι τρόποι είχαν κάτω από 10 αναφορές.
Αρκετά ανησυχητικές ήταν οι απαντήσεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο
επηρεάστηκαν οι κάτοικοι όσον αφορά την ψυχολογία τους, όπου υπήρξαν 45 αναφορές ως
προς τον εκνευρισμό που του προκαλεί η πανδημία και ειδικά ο εγκλεισμός, με την αμέσως
πιο διαδεδομένη απάντηση να αφορά ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία ανέφεραν 9 άτομα
ως απόρροια της πανδημίας και της καραντίνας.
Συμπερασματικά προκύπτει πως και οι δυο ομάδες ερωτηθέντων έχουν επηρεαστεί σε
πολύ μεγάλο βαθμό από την πανδημία και την νέα κοινωνική πραγματικότητα που έχει
διαμορφωθεί. Οι μεν καταστηματάρχες έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν τρόπους λειτουργίας
ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν στο νέο περιβάλλον και οι κάτοικοι αντίστοιχα να
αλλάξουν συνήθειες και τρόπους κοινωνικοποίησης. Και οι δυο ομάδες προκύπτει πως
λειτουργούν πλέον σε καθεστώς ανασφάλειας και πίεσης, πράγμα που είναι εύλογο ότι οδηγεί
σε επιφυλακτικότητα και εσωστρέφεια, φαινόμενα τα οποία είναι ικανά να αλλοιώσουν και να
επηρεάσουν τη στάση τους απέναντι σε «νέους παίκτες» στην οικονομική ζωή του τόπου τους.
Η μελέτη προβάλει ως πιθανό σενάριο η πανδημία να είναι φαινόμενο που εντείνει και οξύνει
τις σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών καταστηματαρχών αλλά και την αντιμετώπιση
που θα επιφυλάσσουν οι κάτοικοι στην επιχειρηματικότητα τους.
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ΚΕΦ.4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
4.1. Γενικά Συμπεράσματα
Με ολοκληρωμένη την ποσοτική έρευνα όπως αναλύθηκε στο τρίτο κεφάλαιο, και τη
συμβολή των τεσσάρων μικρών συνεντεύξεων από δυο κατοίκους και δυο καταστηματάρχες
σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια προσπάθεια, αφενός, να κωδικοποιηθούν σε κείμενο τις
κυρίαρχες τάσεις των απόψεων και στάσεων καταστηματαρχών και κατοίκων απέναντι σε
μετανάστες/πρόσφυγες και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, και αφετέρου να
συνδεθούν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των δυο αυτών ομάδων όπως παρατέθηκαν
στους σύνθετους δείκτες παραπάνω με ορισμένες στάσεις, αν και εφόσον αυτό προκύπτει εν
τέλει . Τέλος, με βάση τα όποια συμπεράσματα έχουν προκύψει, θεωρείται χρήσιμο να
δοθούν ορισμένες κατευθύνσεις και προτάσεις σχετικά με την καλύτερη ένταξη και ομαλή
ύπαρξη των μεταναστών και προσφύγων στον δήμο της Αθήνας. Από την συνολική έρευνα που
πραγματοποιήθηκε προκύπτουν τα εξής :
I.

Όσον αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων τους οι καταστηματάρχες δεν δηλώνουν
αρνητικοί με τους μετανάστες, τους επιθυμούν ως πελάτες, δεν είναι αρνητικοί να τους
απασχολήσουν και δεν θεωρούν ότι τους δημιουργούν πρόβλημα οι επιχειρήσεις
μεταναστών. «Μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος ανταγωνισμός μεταξύ μας
καθώς απευθύνονται κυρίως σε συμπατριώτες τους λόγω του πολιτισμού και της
κουλτούρας τους». (απόσπασμα από συνέντευξη καταστηματάρχη )
II.
Αντίθετα, μειώνεται αισθητά το ποσοστό τους που ψωνίζει από καταστήματα
μεταναστών ή προμηθεύεται πρώτες ύλες από αυτά τα καταστήματα.
III.
Η πλειοψηφία των κατοίκων επισκέπτεται καταστήματα μεταναστών αλλά όχι συχνά.
Επίσης, δηλώνει ικανοποιημένη αλλά όχι σε μεγάλο ποσοστό.
IV. Και οι καταστηματάρχες και οι κάτοικοι δεν δηλώνουν ως κίνητρό τους τη βοήθεια
στους μετανάστες. Ελκύονται από τα διαφορετικά προϊόντα και τις χαμηλές τιμές. Οι
κάτοικοι δεν θεωρούν ότι έχουν υψηλή ποιότητα τα προϊόντα των καταστημάτων
μεταναστών. «Τα ψιλικά τα επισκέπτομαι κάποιες φορές κυρίως όταν θέλω κάτι το
βράδυ. Έχω παρατηρήσει ότι λειτουργούν μέχρι αργά το βράδυ, μη σου πω ότι μπορεί
να είναι και 24ωρα… είναι πιο οικονομικά…»(απόσπασμα από συνέντευξη κάτοικου ).
«Επισκέπτομαι καταστήματα με τρόφιμα αποκλειστικά… έχουν πολλά διαφορετικά είδη
που δεν τις βρίσκεις αλλού, τουλάχιστον στα ελληνικά καταστήματα». (απόσπασμα από
συνέντευξη κατοίκου )
V.
Γενικά δεν θεωρείται ότι είναι θετικός ο αντίκτυπος των καταστημάτων μεταναστών.
Έτσι λοιπόν η γενικότερη στάση καταστηματαρχών και κατοίκων θεωρείται ότι συγκλίνει υπό
το εξής πρίσμα: Δεν στρέφονται ενάντια στην ύπαρξη μεταναστών, πλην ελαχίστων
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εξαιρέσεων, όμως ούτε είναι ενεργά υποστηρικτές της παρουσίας και της επιχειρηματικής
τους δραστηριότητας.
«Υπάρχουν (καταστήματα μεταναστών) αλλά όχι πολλά στη περιοχή. Η έθνικ κουζίνα
έχει και αυτή μεγάλο κοινό , ο κόσμος πλέον είναι ανοιχτός να δοκιμάζει νέες
γεύσεις».(απόσπασμα από συνέντευξη καταστηματάρχη) . Το γεγονός ότι οι κάτοικοι
επισκέπτονται τα καταστήματα μεταναστών για να ανακαλύψουν μέσω των προϊόντων τους
και άλλες κουλτούρες είναι απόρροια και από τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους
ερωτηθέντες . Άλλη μια σημαντική παράμετρος στην επισκεψιμότητα τους είναι η τοποθεσία
των καταστημάτων και οι χαμηλότερες τιμές . «Επειδή είναι κοντά στο σπίτι μου κυρίως αλλά
και λόγω τιμών. Ειδικά τα ρούχα έχουν πολύ καλές τιμές. (απόσπασμα από συνέντευξη
κατοίκου )
Με άλλα λόγια, είναι ανεκτικές και οι δύο ομάδες ως προς τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες αλλά δεν θεωρούν ότι είναι θετική η παρουσία τους στην Ελλάδα και τον δήμο
Αθηναίων ειδικότερα. Ειδική αναφορά ορθά γίνεται παραπάνω για την πανδημία covid-19 η
οποία εκτιμάται ότι, όπως προαναφέρθηκε, έχει παίξει σημαντικό ρόλο καθώς ο ψυχολογικός,
οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος ήταν και είναι τεράστιος, όπως αποτυπώνεται στα
τεράστια ποσοστά των ανάλογων ερωτήσεων.
Ως προς τους σύνθετους δείκτες, οι ομάδες με την πιο θετική στάση απέναντι στους
μετανάστες και πρόσφυγες και την επιχειρηματικότητά τους παρουσιάζονται κωδικοποιημένα
παρακάτω:
Καταστηματάρχες
I.

Η νεότερη ηλικιακή ομάδα (γεννημένοι 1990 – 1996) εμφανίζει τις πιο θετικές
απαντήσεις στις ερωτήσεις που αναλύθηκαν παραπάνω.
II.
Στον τομέα της εκπαίδευσης, η ομάδα με τα υψηλότερα ποσοστά θετικών απαντήσεων
είναι οι κάτοχοι μεταπτυχιακού με αισθητά υψηλότερα ποσοστά και στις τρεις
ερωτήσεις.
III.
Στον τύπο καταστήματος, δύο κατηγορίες καταστημάτων ξεχωρίζουν: οι επιχειρήσεις
εστίασης και το λιανικό εμπόριο τροφίμων, οι οποίες βέβαια δεν απέχουν πολλές
ποσοστιαίες μονάδες από τους υπόλοιπους τύπους καταστημάτων.
Για τους καταστηματάρχες λοιπόν, υπάρχει η ένδειξη ότι η ηλικία και η εκπαίδευση
παίζουν ρόλο στο πως έχει εξελιχθεί η στάση τους απέναντι στους μετανάστες. Αντίθετα ο
τύπος καταστήματος δε φαίνεται να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη στάση των
καταστηματαρχών.
Κάτοικοι
I.

Όπως και στην περίπτωση των καταστηματαρχών, στο χαρακτηριστικό ηλικία, η
νεότερη ομάδα των κατοίκων (γεννημένοι 1991 – 2000) είναι αυτή με την πιο θετική
στάση απέναντι στους πρόσφυγες και μετανάστες.
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II.

III.

Στην εκπαίδευση, συνεχίζεται η ίδια κατεύθυνση, όπου οι κάτοχοι
μεταπτυχιακού/διδακτορικού είναι η ομάδα με την πιο θετική στάση για τους
μετανάστες και πρόσφυγες. Η διαφορά με τους απόφοιτους λυκείου είναι αρκετά
μεγάλη όμως αξίζει να αναφερθεί πως είναι οριακή η διαφορά με την ομάδα των
απόφοιτων ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Στον τομέα της απασχόλησης, οι άνεργοι/φοιτητές/σπουδαστές είναι η ομάδα με την
πιο θετική στάση, τουλάχιστον όσον αφορά τις πρώτες δύο ερωτήσεις. Βέβαια είναι
πιθανό να σχετίζεται και πάλι με την ηλικία καθώς φοιτητές και σπουδαστές και ίσως
λιγότερα οι άνεργοι είναι συνήθως νεότεροι στην ηλικία.
Συμπερασματικά λοιπόν, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι θετικές γνώμες ως προς την παρουσία

και επιχειρηματικότητα προσφύγων και μεταναστών συνδέονται με τη νεαρή ηλικία και το
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης ενώ είναι πιο δύσκολη η σύνδεση με το είδος καταστήματος
(όσον αφορά τους καταστηματάρχες) ή την απασχόληση (για τους κατοίκους). Θεωρώ ότι η
εικόνα που σκιαγραφήθηκε από την έρευνα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πλήρης. Σημαντικό
ρόλο παίζει και ο χρόνος διεξαγωγής της το οποίο φαίνεται σε έντονο βαθμό τόσο στα
ερωτηματολόγια όσο και στις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν. Για αυτόν τον λόγο οι
παραδοχές που γίνονται στην ανάλυση και στα συμπεράσματα έχουν περιθώριο λάθους. Στα
πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας έγινε μια προσπάθεια κατανόησης των βασικών
χαρακτηριστικών της εθνοτικής επιχειρηματικότητας από τη σκοπιά της κοινωνίας όμως
εκτιμάται πως περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη για την πλήρη εικόνα σε όλες της τις
διαστάσεις.

4.2. Προτάσεις
Το ζήτημά της μετανάστευσής και κάτ’ επέκταση της κοινωνικής ένταξης μεταναστών και
προσφύγων απασχολεί έντονα τους ερευνητές . Σίγουρα η κοινωνική ένταξη όπως έχει
αναφερθεί παραπάνω εξαρτάται από πολλούς παραμέτρους που σχετίζονται άμεσα με τη
χώρα υποδοχής τους. Θα πρέπει να θεσπιστεί μια μεταναστευτική πολιτική με κάποιες
συνιστώσες που θα αναλυθούν παρακάτω. Ο σημαντικότερος παράγοντας για την ομαλή
ένταξη ενός ατόμου στη κοινωνία είναι η αγορά εργασίας . Για αυτό το λόγο θα πρέπει η χώρα
υποδοχής να δώσει εργασία στους ανθρώπους αυτούς μέσω κίνητρων στους γηγενείς
επιχειρηματίες. Θα πρέπει το κράτος πρώτα να γίνει κράτος πρόνοιας και να δώσει το καλό
παράδειγμα για να το μιμηθούν οι πολίτες .Παραδείγματος χάρη , θα μπορούσε να μειώσει
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την φορολογία σε κάποιον που έχει στο εργατικό δυναμικό του ένα μετανάστη ή να πληρώνει
ένα μεγάλο κομμάτι από τις απολαβές του. Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας είναι η
εκμάθηση της γλώσσας, θα πρέπει η πολιτεία να παρέχει δωρεάν την εκμάθηση της γλώσσας ,
που από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό εφόδιο για την ομαλή ένταξη ενός
ανθρώπου σε μια άγνωστη κοινωνία. Επιπλέον, το κράτος θα πρέπει να επιταχύνει τις
διαδικασίες για τη νομιμοποίηση τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι μετανάστες περιμένουν
χρόνια ώστε να νομιμοποιηθούν με αποτέλεσμα τη παράνομη εργασία τους και τη πιθανή
απέλαση τους. Ακόμα θα μπορούσε η πολιτεία να δώσει το λόγο σε «πνευματικούς»
ανθρώπους, που μεγάλη μερίδα των πολίτων τους θεωρεί πρότυπα, ώστε να δώσουν τις
κατευθυντήριες γραμμές στη κοινωνία για την αποφυγή της ξενοφοβίας. Ως Έλληνες πολίτες
δε πρέπει να ξεχνάμε τις ρίζες μας και πόσες φορές αναγκαστήκαμε και εμείς να
μεταναστεύσουμε για μια καλύτερη ζωή, ποσό ανάγκη είχαμε να μας φερθούν με αλληλεγγύη.
Θα πρέπει να αποκτήσουμε παιδεία και εν συναίσθηση ,να μπορούμε να μπορούμε να
μπούμε στη θέση του αλλού ,να αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες κάποιου που μεταναστεύει
σε μια μη γνώριμη χώρα και να μη γινόμαστε εμείς τα εμπόδια στην ένταξή τους. Θα πρέπει το
σχολείο και η οικογένεια μας να μας μάθει να αποδεχόμαστε το διαφορετικό , να το
κατανοούμε , και γιατί όχι να το αγκαλιάζουμε.
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Παράρτημα Α ( Συνεντεύξεις)
Κάτοικος 1
Καλησπέρα σας, θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις που αφορούν τα ερωτηματολόγια
που είχατε συμπληρώσει για την εκπόνηση της διπλωματικής μου. Στο δήμο Αθηνών είστε
κάτοικος ή καταστηματάρχης ;
Είμαι κάτοικος.
Το θέμα της εργασίας αφορούσε την άποψη σας για τη εθνοτική επιχειρηματικότητα.
Υπάρχουν στη γειτονιά σας καταστήματα μεταναστών;
Ναι υπάρχουν αρκετά, παλιότερα υπήρχαν περισσότερα βέβαια αλλά λόγω κρίσης
έκλεισαν.
Ποιοι λόγοι σας κάνουν να επισκέπτεστε τα καταστήματα αυτά?? Εν μέσω πανδημίας τα είχατε
επισκεφθεί;
Επειδή είναι κοντά στο σπίτι μου κυρίως αλλά και λόγω τιμών. Ειδικά τα ρούχα έχουν πολύ
καλές τιμές. Σίγουρα δεν είναι και τα καλύτερα ποιοτικά αλλά οκ. Εν μέσω πανδημίας πήγα
ελάχιστες φορές σε κάποια τοπικά μπακάλικα. Μαγείρευα και περισσότερα διαφορετικά
πράγματα τότε.
Όσον αναφορά τη πανδημία , ποσό έχει αλλάξει η ζωή σας;
Προσπαθώ να το αφήσω πίσω μου όλο αυτό, αν και ακόμα τα κρούσματα έχουν φτάσει στο
Θεό, με εξάντλησε πραγματικά.
Είχατε περισσότερο ελεύθερο χρόνο;
Είχα πάρα πολύ όπως καταλαβαίνεις αλλά δε μπορώ να πω ότι έκανα κάτι σπουδαίο ,
μαγείρευα όπως σου είπα και τώρα τρέχω στα γυμναστήρια.
Κατάλαβα, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας!

Κάτοικος 2
Καλησπέρα σας, θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις που αφορούν τα ερωτηματολόγια
που είχατε συμπληρώσει για την εκπόνηση της διπλωματικής μου.
Ναι φυσικά!
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Στο δήμο Αθηνών είστε κάτοικος ή καταστηματάρχης ;
Μένω στο κέντρο της Αθήνας, η δουλειά μου είναι στο Χαλάνδρι.
Το θέμα της εργασίας αφορούσε την άποψη σας για τη εθνοτική επιχειρηματικότητα.
Υπάρχουν στη γειτονιά σας καταστήματα μεταναστών;
Ναι υπάρχουν αρκετά, κυρίως ψιλικά και κουρεία. Τα ψιλικά τα επισκέπτομαι κάποιες
φορές κυρίως όταν θέλω κάτι το βραδύ . Έχω παρατηρήσει ότι λειτουργούν μέχρι αργά το
βραδύ, μη σου πω ότι μπορεί να είναι και 24ωρα.
Ποιοι λόγοι σας κάνουν να επισκέπτεστε τα καταστήματα αυτά?? Εν μέσω πανδημίας τα είχατε
επισκεφθεί;
Ναι πήγα αρκετές φορές! Το έβρισκα σαν αφορμή για έναν περίπατο , ήταν και από τα λίγα
καταστήματα που ήταν ανοιχτά με κρατική εντολή. Όμως Έχω παρατηρήσει ότι είναι πιο
οικονομικά, ίσως γιατί ψωνίζουν κυρίως ομοεθνείς τους και στηρίζει ο ένας τον άλλον οπότε
δε ξεφεύγουν οι τιμές όπως στα περισσότερα ελληνικά καταστήματα , κατάλαβες. Δεν έχω
δει και ποτέ Έλληνα σε καταστήματα μεταναστών , υπάρχει και ρατσισμός.
Όσον αναφορά τη πανδημία , ποσό έχει αλλάξει η ζωή σας;
Αρκετά όπως σε όλους μας, αν και ήμουν τυχερή. Το επάγγελμα μου είναι τέτοιο που δεν
σταμάτησα την εργασία μου όπως αλλά, ίσα ίσα ανέβηκε ο φόρτος υπερβολικά όπως και οι
απολαβές μου. Χρειαζόμουν ένα διάλλειμα από την έντονη καθημερινότητα μου και με τη
καραντίνα αυτό έγινε.
Είχατε περισσότερο ελεύθερο χρόνο;
Ναι , είχα τόσο πολύτιμο χρόνο με τον εαυτό μου , οι δρόμοι δεν είχαν κίνηση, η
ατμόσφαιρα καθάρισε, ήταν ευκαιρία για αυτοβελτίωση και αυτό έκανα, διάβασα πολλά
βιβλία , επικοινώνησα με φίλους που είχα να ακούσω καιρό, έκανα ωραίες βόλτες με το
σκύλο μου. Κάπως το χάρηκα αν με καταλαβαίνεις , θα ήθελα μια καραντίνα σε κάνα δυο
χρόνια πάλι ( γέλια)
Κατάλαβα, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας!

Καταστηματάρχης 1
Καλησπέρα σας, θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις που αφορούν τα ερωτηματολόγια
που είχατε συμπληρώσει για την εκπόνηση της διπλωματικής μου. Το θέμα της εργασίας
αφορούσε την άποψη σας για την επιχειρηματικότητα των μεταναστών στο δήμο Αθηνών. Θα
ήθελα να σας θέσω κάποια επιπλέον ερωτήματα που έχουν προκύψει από την ερευνά.
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Καλησπέρα σας, ναι και βέβαια μπορώ να σας βοηθήσω με μεγάλη μου χαρά ,θυμάμαι που
είχαμε ξαναμιλήσει , πείτε μου.
Πως διαχειριστήκατε την πανδημία covid19; Σας επηρέασε;
Να σας πω την αλήθεια μέσα στην πανδημία δεν είχαμε ιδιαίτερα μεγάλες επιρροές , ίσα
ίσα που είχαμε θετικά αποτελέσματα λόγω του ότι διατηρούμε ένα μπακάλικο εδώ και
αρκετά χρονιά , οπότε από ότι καταλαβαίνετε στο λοκντάουν λόγω ότι ο κόσμος ήταν
κλεισμένος στα σπίτια του υπήρχε μεγάλη αύξηση στη διατροφή διότι ήταν από τα ελάχιστα
μαγαζιά ανοιχτά και να ασχοληθεί ο κόσμος να σπαταλήσει τα χρήματα του , καθώς
ελάχιστα ηλεκτρονικά καταστήματα υπήρχαν αλλά κ οι ταχυμεταφορές είχαν μπλοκάρει με
αποτέλεσμα να κουράσει τον κόσμο ώστε να μην παραγγέλνει άλλο ηλεκτρονικά.
Μάλιστα, πλησίον του καταστήματος σας υπάρχουν καταστήματα μεταναστών;
Βεβαίως και υπάρχουν καταστήματα μεταναστών τριγύρω μου διότι δραστηριοποιούμαστε
στην πλατεία Βικτωρίας στην καρδιά της Αθήνας και με μεγάλο πλήθος σε μετανάστες
διάφορων πολιτισμών.
Επισκέπτεστε καταστήματα μεταναστών εσείς ; Υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ σας;
Ναι επισκέπτομαι καταστήματα μεταναστών αλλά κυρίως στον κλάδο του ρουχισμού διότι
έχει μεγάλη ποικιλία κωδίκων σε καλή ποιότητα. Μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος
ανταγωνισμός μεταξύ μας καθώς απευθύνονται κυρίως σε συμπατριώτες τους λόγω του
πολιτισμού και της κουλτούρας τους, οπότε οι περισσότεροι πελάτες τους είναι του ιδίου
έθνους.
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας!
Και εγώ ευχαριστώ , να είστε καλά και καλή σταδιοδρομία !
Καταστηματάρχης 2
Καλησπέρα σας, θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις που αφορούν τα ερωτηματολόγια
που είχατε συμπληρώσει για την εκπόνηση της διπλωματικής μου.
Θύμισέ μου.
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Το θέμα της εργασίας αφορούσε την άποψη σας για την επιχειρηματικότητα των μεταναστών
στο δήμο Αθηνών. Θα ήθελα να σας θέσω κάποια επιπλέον ερωτήματα που έχουν προκύψει
από την ερευνά.
Α ναι , έχω το κατάστημα μου στο Κολωνάκι. Πως μπορώ να βοηθήσω;
Αρχικά πως είστε εν μέσω πανδημίας covid19;
Κοίταξε περάσαμε πολύ δύσκολα ούλα αυτά τα χρονιά, μοιάζει πλέον αιώνας. Το μαγαζί
μου το ξέρεις ,είναι για καθήμενους. Αναγκάστηκα αφού είμασταν κλειστοί να βάλω
delivery όμως το κοινό δε το στήριξε και το θεωρώ λογικό , τόσα χρονιά είχες συνηθίσει
αλλιώς - ποιος θα φάει ακριβό φαγητό στο σπίτι. Στο εστιατόριο μας πληρώνεις την
εμπειρία, την εξυπηρέτηση , το χώρο , όχι μόνο ένα πιάτο φαγητό . Ακόμα και σήμερα που
έχουμε επέρθει σε κάποιου είδους κανονικότητα ο κόσμος είναι σφιγμένος , υπάρχει φόβος.
Έχει αλλάξει η ζωή μας ριζικά.
Καταλαβαίνω, πλησίον του καταστήματος σας υπάρχουν καταστήματα μεταναστών;
Υπάρχουν αλλά όχι πολλά στη περιοχή. Η εθνική κουζίνα έχει και αυτή μεγάλο κοινό , ο
κόσμος πλέον είναι ανοιχτός να δοκιμάζει νέες γεύσεις , ταξιδεύει!

Επισκέπτεστε καταστήματα μεταναστών εσείς ; Υπάρχει ανταγωνισμός μετάξι σας ;

Φυσικά , πάντα δοκιμάζω και αλλά πράγματα εκτός από τα δικά μας! Για να εξελίσσεσαι
πρέπει να είσαι ανοιχτός σε όλα . Έχω φάει πολλά ωραία πιάτα σε εστιατόρια με εθνική
κουζίνα , ειδικά sushi ,παραγγέλνω και πολύ στο σπίτι μου. Δε πιστεύω καθόλου στη έννοια
του ανταγωνισμού , υπάρχει ευγενής άμιλλα με όλους του καταστηματάρχες - μετανάστες ή
μη. Ο καθένας έχει το κοινό του και ο ένας με τον άλλο μόνο καλά πράγματα μπορούν να
πάρουν. Από όλα μαθαίνεις , για όλους χέει ο θεός.

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας!
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Παράρτημα B ( Ερωτηματολόγια )
KATOIKOI
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