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Θεματα μεταναστευσης
Υπάρχει μια αντίφαςθ ςτθν καρδιά του παγκοςμιοποιοφμενου κόςμου μασ. Καμιά
κυβζρνθςθ, εκτόσ ίςωσ τθσ Βόρειασ Κορζασ, δεν κα ονειρευόταν να προςπακιςει να
απαγορεφςει τθν κυκλοφορία αγακϊν και υπθρεςιϊν, πζραν των ςυνόρων, αλλά κεωρείται
απόλυτα φυςιολογικό να απαγορεφεται θ διαςυνοριακι μετακίνθςθ των περιςςότερων
ανκρϊπων που παράγουν αγακά και υπθρεςίεσ. Ακόμθ και εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
για τθν οποία θ ελεφκερθ μετακίνθςθ των εργαηομζνων, είναι δικεν μια κεμελιϊδθσ αρχι,
οι περιοριςμοί εξακολουκοφν να υφίςτανται. Η Γερμανία, ιδίωσ, εξακολουκεί να αρνείται να
επιτρζψει ςε ανκρϊπουσ από τθν Ρολωνία και τισ άλλεσ υπό ζνταξθ ςτθν ΕΕ χϊρεσ, να
εργαςτοφν εκεί νομίμωσ, ενϊ θ πόρτα τθσ Ευρϊπθσ παραμζνει ερμθτικά κλειςτι ςε όλουσ,
εκτόσ από τουσ πλζον μορφωμζνουσ ανκρϊπουσ από αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ.
Οι εν λόγω ζλεγχοι τθσ μετανάςτευςθσ είναι θκικά λανκαςμζνοι, οικονομικά ανόθτοι, και
πολιτικά επιβλαβείσ. Ηκικά λανκαςμζνοι, διότι θ ελεφκερθ μετακίνθςθ είναι ζνα από τα πιο
βαςικά ανκρϊπινα δικαιϊματα. Είναι αποτρόπαιο ότι οι πλοφςιοι και οι μορφωμζνοι,
επιτρζπεται να μετακινοφνται ελεφκερα ςε όλον τον κόςμο, ενϊ οι φτωχοί δεν μποροφν.
Από οικονομικι άποψθ θλίκιο, επειδι τα κζματα μετανάςτευςθσ - ςτθν πραγματικότθτα μια
μορφι εμπορίου - είναι εν γζνει επωφελισ, όχι μόνο ςτο εςωτερικό των χωρϊν, αλλά και
μεταξφ τουσ. Ρολιτικά επιβλαβείσ, διότι οι μεταναςτευτικοί ζλεγχοι είναι αναποτελεςματικοί
και αντιπαραγωγικοί: αντί να ςταματιςουν τθ μετανάςτευςθ, τθν μετατρζπουν ςε
λακρομετανάςτευςθ, βλάπτοντασ τθν κοινωνία αντί να τθν προςτατεφουν.
Αναμφιςβιτθτα, θ μετανάςτευςθ μπορεί να προκαλζςει προβλιματα, όπωσ μπορεί να κάνει
και οποιαδιποτε αλλαγι. Μερικοί άνκρωποι μπορεί να χάςουν, μερικοί μπορεί να
δυςκολευτοφν να προςαρμοςτοφν, μερικοί κα προτιμοφςαν να παραμείνει ο κόςμοσ ςε
ακινθςία. Αλλά οι περιςςότεροι από τουσ φόβουσ ςχετικά με τθν μετανάςτευςθ, είναι
αδικαιολόγθτοι: θ μετανάςτευςθ δεν απειλεί εν γζνει τθν απαςχόλθςθ, το κοινωνικό
κράτοσ, ι τθν αςφάλειά μασ.
Η Οικουμενικι Διακιρυξθ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου λζει, ότι «κακζνασ ζχει το
δικαίωμα να εγκαταλείψει οποιαδιποτε χϊρα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ δικισ του,
όπωσ επίςθσ και να επιςτρζψει ςτθ χϊρα του». Αλλά τί δικαίωμα είναι να αφιςει κάποιοσ
μια χϊρα, αν δε μπορεί να ειςζλκει ςε μιαν άλλθ; Αυτό δεν είναι ζνα ηιτθμα κάποιασ
αφθρθμζνθσ αρχισ. Κάκε χρόνο χιλιάδεσ άνκρωποι πνίγονται, προςπακϊντασ να φτάςουν
ςτθν Ευρϊπθ, ςε ςάπιεσ, παραφορτωμζνεσ βάρκεσ, και άλλοι πεκαίνουν με άλλουσ
τρόπουσ. Θζλουμε να πιςτεφουμε ότι δεν είμαςτε υπεφκυνοι για αυτοφσ τουσ κανάτουσ. Στο
κάτω-κάτω, οι μετανάςτεσ γνωρίηουν τουσ κινδφνουσ, όταν προςπακοφν να φκάςουν ςτισ
ακτζσ μασ παράνομα. Αλλά αν ζνασ νόμοσ είναι άδικοσ, δεν μποροφμε να νίπτουμε τασ
χείρασ μασ από τισ ςυνζπειζσ του. Με το να αρνοφμαςτε ςε απελπιςμζνουσ ανκρϊπουσ, τθν
ευκαιρία να περάςουν τα ςφνορα νόμιμα, εμείσ οι ίδιοι τουσ οδθγοφμε ςε κίνδυνο κανάτου.
Φυςικά, οι ψθφοφόροι και τα κυβερνθτικά ςτελζχθ, κα προτιμοφςαν να μθν πζκαιναν οι
μετανάςτεσ. Αλλά εμμζςωσ, κεωροφν ότι αυτό είναι ζνα τίμθμα που αξίηει να πλθρωκεί, για
τθν προςταςία των ςυνόρων μασ. Αυτό ακοφγεται ςυγκλονιςτικό - και είναι. Αλλά πϊσ
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αλλιϊσ μποροφμε να εξθγιςουμε τθ γενικι αδιαφορία, για τουσ κανάτουσ που προκαλοφν
οι ζλεγχοί μασ για τθ μετανάςτευςθ; Γιατί δεν υπάρχει κατακραυγι, κάκε φορά που ζνασ
μετανάςτθσ πεκαίνει; Γιατί θ επίςθμθ απάντθςθ είναι πάντα, ότι πρζπει να παραμείνουμε
ςκλθροί, όςον αφορά τθν επιβολι ελζγχου των ςυνόρων μασ, αντί να αναρωτθκοφμε αν το
ςφςτθμα ζχει κάποιο νόθμα; Αν κάποιοσ κζλει να δικαιολογιςει τουσ κανάτουσ αυτοφσ, με
οποιονδιποτε ορκολογικό τρόπο, κα πρζπει να ιςχυριςκεί, ότι οι μετανάςτεσ αποτελοφν
τόςο μεγάλθ απειλι για τθν κοινωνία μασ, που οι τρομερζσ ςυνζπειεσ των ελζγχων τθσ
μετανάςτευςθσ, είναι αναγκαίεσ.
Ωςτόςο, οι μετανάςτεσ δεν είναι ζνασ ςτρατόσ ειςβολισ. Ρρόκειται κυρίωσ για ανκρϊπουσ
που αναηθτοφν μια καλφτερθ ηωι, που ζλκονται ςτθν Ευρϊπθ, από τθν τεράςτια ηιτθςθ για
εργάτεσ, για να καλφψουν κζςεισ εργαςίασ κατϊτερου επιπζδου, τισ οποίεσ χρειάηονται οι
γθράςκουςεσ και όλο και πιο πλοφςιεσ κοινωνίεσ μασ, αλλά τισ οποίεσ οι όλο και πιο
μορφωμζνοι πολίτεσ τουσ, είναι απρόκυμοι να κάνουν. Το ότι οι μετανάςτεσ ζρχονται
παράνομα, δεν είναι ςθμάδι θκικισ αιςχρότθτασ, αλλά άςτοχων κυβερνθτικϊν
παρεμβάςεων: εκείνοι που κζλουν να δουλζψουν εδϊ, δεν ζχουν άλλθ επιλογι.
Από μια παγκόςμια προοπτικι, τα δυνθτικά οφζλθ από τθν πιο ελεφκερθ μετανάςτευςθ
είναι τεράςτια. Πταν άνκρωποι από φτωχότερεσ χϊρεσ μετακινοφνται ςε πλοφςιεσ χϊρεσ,
μποροφν επίςθσ να κάνουν κι αυτοί χριςθ των ανϊτερων ςτοιχείων, όπωσ κεφαλαίου,
τεχνολογιϊν, και κεςμϊν, των προθγμζνων οικονομιϊν, γενόμενοι ζτςι πολφ πιο
παραγωγικοί. Αυτό βελτιϊνει τθν κζςθ τουσ, αλλά και του κόςμου. Ξεκινϊντασ από αυτιν
τθν απλι κατανόθςθ, οι οικονομολόγοι υπολογίηουν, ότι αφαιρουμζνων των ελζγχων τθσ
μετανάςτευςθσ, κα μποροφςε να διπλαςιαςτεί το μζγεκοσ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ1.
Ακόμθ, θ ζςτω και κατά λίγο μείωςθ των φραγμϊν, κα μποροφςε να αποφζρει δυςανάλογα
μεγάλα οφζλθ.
Σίγουρα, τα ςτοιχεία αυτά είναι κάτι περιςςότερο από πρόχειροι υπολογιςμοί. Ραρζχουν
μια τάξθ μεγζκουσ, όχι μια ακριβι εκτίμθςθ. Αλλά αν ςθμαίνουν κάτι, είναι ότι υποτιμοφν τα
αλθκινά οφζλθ από τθ μεγαλφτερθ διαφάνεια, επειδι αγνοοφν τα πολφ μεγαλφτερα
δυναμικά οφζλθ του, κυρίωσ τθν ταχφτερθ οικονομικι ανάπτυξθ, που ο αυξθμζνοσ
ανταγωνιςμόσ, θ καινοτομία, και θ επιχειρθματικότθτα, κα μποροφςε να δθμιουργιςει.
Ακριβϊσ όπωσ θ απελευκζρωςθ του διεκνοφσ εμπορίου και τθσ κίνθςθσ κεφαλαίων μετά τον
Β' Ραγκόςμιο Ρόλεμο, ιταν θ κινθτιρια δφναμθ για τθν τεράςτια αφξθςθ του βιοτικοφ
επιπζδου ςε ολόκλθρο τον κόςμο, θ αυξθμζνθ διεκνισ κινθτικότθτα του εργατικοφ
δυναμικοφ, κα μποροφςε να δϊςει τεράςτια οικονομικά οφζλθ για τα επόμενα πενιντα
χρόνια.
Οι αςκοφντεσ κριτικι αντιτείνουν, ότι ενϊ τα παγκόςμια οφζλθ μπορεί να είναι μεγάλα, για
μια πλοφςια χϊρα όπωσ θ Γερμανία, μπορεί να μθν είναι. Ασ υποκζςουμε, για χάρθ τθσ
ςυηιτθςθσ, ότι ζχουν δίκιο. Μιπωσ αυτό ςθμαίνει, ότι θ Γερμανικι κυβζρνθςθ πρζπει να
περιορίςει αυςτθρά τθ μετανάςτευςθ; Ναι, λζνε: θ μεταναςτευτικι πολιτικι πρζπει να
βαςίηεται αποκλειςτικά, ςτισ επιπτϊςεισ τθσ, επί τθσ ευθμερίασ των υφιςτάμενων μόνιμων

1

Hamilton, C. /J. Whalley (1984), Efficiency and distributional implications of global restrictions on labour mobility: calculations
and policy implications, Journal of Development Economics 14 (1-2), 61-75; Moses, Jonathon W. / Bjørn Letnes (2004), The
Economic Costs to International Labor Restrictions: Revisiting the Empirical Discussion, World Development 32(10): 1610.
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κατοίκων. Αλικεια; Είναι άλλο πράγμα να πιςτεφει κανείσ ότι θ κυβζρνθςθ με τισ αποφάςεισ
τθσ, πρζπει να δίνει μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτθν ευθμερία του Γερμανικοφ πλθκυςμοφ, και
άλλο να υποςτθρίηει ότι πρζπει να μθν ενδιαφζρεται κακόλου, για τθν ευθμερία των εκτόσ
Γερμανίασ. Αν αυτι θ λογικι είχε ευρφτερθ απιχθςθ, θ κυβζρνθςθ δεν κα δαπανοφςε
τίποτα για να βοθκιςει τουσ ανκρϊπουσ που λιμοκτονοφν, που πνίγονται ςε διεκνι φδατα,
ι ςφαγιάηονται ςε μακρινζσ χϊρεσ. Βεβαίωσ, θ κυβζρνθςθ δεν ςυμπεριφζρεται με αυτόν τον
τρόπο, οφτε οι ψθφοφόροι περιμζνουν να ενεργιςει ζτςι: θ διεκνισ βοικεια, για
παράδειγμα, είναι ςχετικά μικρι, αλλά όχι μθδενικι. Ρϊσ, λοιπόν, μπορεί να είναι ςωςτό να
αρνθκοφμε ςε ανκρϊπουσ πολφ φτωχότερουσ από εμάσ, τθν ευκαιρία μιασ καλφτερθσ ηωισ,
αν κερδίηουμε από αυτό, ζςτω και ελάχιςτα, ι, πράγματι, ακόμθ και αν χάνουμε κάπωσ από
αυτό;
Ωςτόςο, υπάρχουν ςοβαροί λόγοι να πιςτεφουμε ότι τα οικονομικά οφζλθ τθσ πιο
ελεφκερθσ μετανάςτευςθσ είναι μεγάλα, όχι μόνο για τουσ ίδιουσ τουσ μετανάςτεσ, αλλά και
για τον ντόπιο Γερμανικό πλθκυςμό. Στον παγκοςμιοποιοφμενο κόςμο μασ, όπου θ
οικονομία ςυνεχϊσ αλλάηει, και οι ευκαιρίεσ δεν ςταματοφν πλζον ςτα εκνικά ςφνορα, είναι
φυςιολογικό και επικυμθτό οι άνκρωποι να μετακινοφνται ελεφκερα, όχι μόνο ςτο
εςωτερικό τθσ Γερμανίασ, αλλά και διεκνϊσ. Αυτό ιςχφει τόςο για τουσ Ρολωνοφσ
υδραυλικοφσ, όπωσ και για τουσ Γερμανοφσ επιχειρθματίεσ. Ακριβϊσ όπωσ θ ελεφκερθ
κυκλοφορία των αγακϊν και των υπθρεςιϊν είναι επωφελισ, ζτςι είναι και αυτι των
ανκρϊπων που παράγουν αγακά και υπθρεςίεσ. Η αναδυόμενθ πανευρωπαϊκι αγορά
εργαςίασ, επεκτείνει τα οφζλθ τθσ ενιαίασ αγοράσ τθσ ΕΕ, ενκαρρφνοντασ τθν κατανομι τθσ
εργαςίασ ςτθν περιςςότερο αποδοτικι χριςθ τθσ. Επιτρζπει ςε χϊρεσ που ανοίγουν τισ
αγορζσ εργαςίασ τουσ, να ειδικεφονται ςε αυτό που κάνουν καλφτερα, να αξιοποιοφν
οικονομίεσ κλίμακασ, να ευνοοφν τθν δυναμικι ομάδων, και να βελτιϊνουν τθν ποικιλία, τθν
ποιότθτα, και το κόςτοσ των τοπικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν. Η αυξθμζνθ κινθτικότθτα,
επίςθσ, κακιςτά τθν οικονομία περιςςότερο ευζλικτθ, επιτρζποντάσ τθσ να προςαρμόηεται
ευκολότερα ςτισ αλλαγζσ, και ενιςχφοντασ ζτςι τθν ανάπτυξθ και τθ ςτακερότθτα.
Τελευταίο, αν μθ τι άλλο, θ πολυμορφία και ο δυναμιςμόσ των αλλοδαπϊν, τονϊνουν τον
ανταγωνιςμό, τθν καινοτομία, και τθν επιχειρθματικότθτα, τθν αφξθςθ τθσ μακροπρόκεςμθσ
ανάπτυξθσ τθσ παραγωγικότθτασ και του βιοτικοφ επιπζδου.
Είναι ευρζωσ αποδεκτό ότι θ Γερμανία ωφελείται από το ελεφκερο εμπόριο, όχι μόνο εντόσ
τθσ ενιαίασ αγοράσ τθσ ΕΕ, αλλά και παγκοςμίωσ. Ρροφανϊσ, λοιπόν, θ δθμιουργία μιασ
πανευρωπαϊκισ αγοράσ εργαςίασ, ωφελεί επίςθσ και τθν Γερμανία. Στο κάτω-κάτω, όταν οι
Γερμανοί πάνε ςτο εξωτερικό για μια χειρουργικι επζμβαςθ, κεωρείται εμπόριο, και όταν
ξζνοι χειρουργοί ζρχονται ςτθν Γερμανία, λζγεται μετανάςτευςθ, παρόλο που οι
οικονομικζσ επιπτϊςεισ των εγχειριςεων ςτον υφιςτάμενο πλθκυςμό τθσ Γερμανίασ, είναι
ιςοδφναμεσ. Αλλά, όπου οι υπθρεςίεσ πρζπει να παρζχονται ςε τοπικό επίπεδο – πχ. οι
θλικιωμζνοι δεν μποροφν να ζχουν φροντίδα από απόςταςθ, οι οδθγοί ταξί πρζπει να
λειτουργοφν τοπικά, τρόφιμα και ποτά πρζπει να ςερβίρονται πρόςωπο με πρόςωπο - θ
διεκνισ μετανάςτευςθ είναι θ μόνθ δυνατι μορφι διεκνοφσ εμπορίου. Και όπωσ ακριβϊσ
ςυμβαίνει ςυχνά, να είναι φτθνότερθ και αμοιβαίωσ επωφελισ θ ειςαγωγι ειδϊν ζνδυςθσ
από τθν Κίνα και υπθρεςιϊν πλθροφορικισ από Ινδία, ζτςι είναι λογικό να ειςάγουμε και
εκείνεσ τισ υπθρεςίεσ που πρζπει να παρζχονται επιτόπου. Οι Γερμανοί αποδζχονται ότι
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είναι αμοιβαία επωφελισ θ ειςαγωγι επαγγελματικϊν υπθρεςιϊν από Αμερικανοφσ, που
είναι ςτθ Νζα Υόρκθ ι το Λονδίνο. Σίγουρα θ ίδια λογικι δεν πρζπει να ιςχφει, και για
Ρολωνοφσ υδραυλικοφσ, Ινδοφσ πλθροφορικάριουσ, Φιλιππινζηεσ οικιακζσ βοθκοφσ,
Κονγκολζηεσ κακαρίςτριεσ, και Βραηιλιάνεσ μπαργοφμαν;
Η ςυμβατικι άποψθ, ότι θ Γερμανία μπορεί να επωφελθκεί από μετανάςτεσ υψθλισ
εξειδίκευςθσ, αλλά όχι από εκείνουσ με το χαμθλότερο επίπεδο ειδίκευςθσ, είναι
οικονομικά αναλφάβθτθ. Είναι ςαν να υποςτθρίηει κανείσ, ότι θ Γερμανία ωφελείται από τθν
ειςαγωγι του αμερικανικοφ λογιςμικοφ, αλλά όχι από τα κινζηικα ροφχα. Στθν
πραγματικότθτα, τα κζρδθ από τθ μετανάςτευςθ εξαρτϊνται κυρίωσ, από τον βακμό ςτον
οποίο τα χαρακτθριςτικά, οι δεξιότθτεσ, οι προοπτικζσ, και οι εμπειρίεσ των
νεοειςερχομζνων, διαφζρουν από εκείνα των ντόπιων κατοίκων, και ςυμπλθρϊνουν τουσ
ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενουσ τοπικοφσ πόρουσ, ανάγκεσ, και περιςτάςεισ. Μια επιλεκτικι
μεταναςτευτικι πολιτικι, δεν μπορεί να κακορίςει ενδεχομζνωσ τον ςωςτό αρικμό ι μίγμα
των ανκρϊπων που θ Γερμανία χρειάηεται ςιμερα, πόςο μάλλον για το πϊσ αυτζσ οι
ανάγκεσ κα εξελιχκοφν ςτο μζλλον. Επιτρζποντασ ςτουσ ανκρϊπουσ να εργάηονται όπου
κζλουν, και ςτισ επιχειριςεισ να προςλαμβάνουν όποιουσ κζλουν, κα παραχκεί ςαφϊσ ζνα
καλφτερο αποτζλεςμα.
Επιτρζψτε μου να είμαι ςαφισ: Δεν λζω ότι ζνα υψθλότερο επίπεδο μετανάςτευςθσ είναι
κακαυτό καλφτερο για τθν οικονομία. Αυτό κα ιταν θλίκιο, ςαν το επιχείρθμα ότι θ
Γερμανία οφείλει να προςπακεί να μεγιςτοποιιςει τον όγκο του εξωτερικοφ εμπορίου, ι να
προςελκφςει μετανάςτεσ όςο το δυνατό υψθλισ εξειδίκευςθσ. Αντικζτωσ, το φψοσ και το
ςχζδιο τθσ διαςυνοριακισ κινθτικότθτασ που κα υπιρχε εν απουςία κάκε ελζγχου, κα ιταν
προτιμότερο από αυτό που υπάρχει ςιμερα, το οποίο με τθ ςειρά του, είναι προτιμότερο
από μια εντελϊσ κλειςτι εκνικι αγορά εργαςίασ. Εν ολίγοισ, υποςτθρίηω τθν πιο ελεφκερθ
μετανάςτευςθ, όχι ζναν υψθλότερο ςτόχο για τθ μετανάςτευςθ. Εξαιρουμζνθσ τθσ εντελϊσ
ελεφκερθσ μετανάςτευςθσ, θ δεφτερθ καλφτερθ πολιτικι, είναι αυτι του ενιαίου φόρου επί
όςων απαςχολοφν αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, που δεν ειςάγει αυκαίρετεσ διακρίςεισ
μεταξφ τφπων μιςκωτϊν, ι δεν κζτει ανϊτατο όριο ςτο ςυνολικό αρικμό.
Αν και είναι αδφνατον να προβλεφκεί ποιόσ κα διαςχίηει τα ςφνορα, αν οι άνκρωποι
μποροφςαν να κινοφνται ελεφκερα, μπορεί κανείσ να προτείνει ςυγκεκριμζνα οφζλθ
οριςμζνων τφπων ανκρϊπων που κα το κάνουν. Υψθλισ εξειδίκευςθσ αλλοδαποί, είναι
ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν ενίςχυςθ επαγγελματικϊν-επιχειρθματικϊν ςυςπειρϊςεων, ςε
παγκόςμιο επίπεδο: Το Λονδίνο κα ιταν ζνα τοπικό οικονομικό κζντρο, όχι παγκόςμιο, αν
δεν ιταν ανοικτό για τουσ επαγγελματίεσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Δεδομζνου ότι ο αρικμόσ
των αποφοίτων πανεπιςτθμίων από τθν Κίνα, τθν Ινδία, και άλλεσ αναδυόμενεσ αγορζσ,
αναμζνεται να εκτοξευκεί ςτισ επόμενεσ δεκαετίεσ, κα είναι ολοζνα και πιο ςθμαντικό για
τισ εταιρείεσ που εδρεφουν ςτθ Γερμανία, να είναι ςε κζςθ να αντλιςουν το ευρφτερο
δυνατό φάςμα ταλζντων. Ραρόλα αυτά, θ οικονομικι κεωρία λζει, ότι τα κζρδθ ςτθ
Γερμανία από τθ μετανάςτευςθ χαμθλοφ επιπζδου δεξιοτιτων, είναι δυνθτικά μεγαλφτερα,
δεδομζνου ότι οι χαμθλισ ειδίκευςθσ εργαηόμενοι είναι ςχετικά ςπάνιοι εδϊ. Η Γερμανία
ζχει ζνα γθράςκοντα, όλο και πιο μορφωμζνο πλθκυςμό, ενϊ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ
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είναι νεϊτεροσ, γενικά, και λιγότερο μορφωμζνοσ, ζτςι ϊςτε τα εργατικά δυναμικά των δφο
μερϊν, τείνουν να αλλθλοςυμπλθρϊνονται.
Οι αςκοφντεσ κριτικι, που αντιλζγουν ότι: «κα μποροφςαμε να κάνουμε τα πάντα μόνοι
μασ, αν είμαςτε υποχρεωμζνοι», μπορεί να ζχουν κυριολεκτικά δίκιο – ο οβινςϊνασ
Κροφςοσ τα ζκανε όλα μόνοσ του ςτο νθςί του ίςα-ίςα για να επιβιϊνει - αλλά εμάσ θ
αυτάρκεια κα μασ ζκανε όλουσ πολφ φτωχότερουσ. Το ίδιο εκφράηεται με ζναν πιο ςφνκετο,
αλλά εξίςου λανκαςμζνο τρόπο, από εκείνουσ που ιςχυρίηονται ότι μποροφμε να κάνουμε
και χωρίσ μεταναςτευτικι εργαςία. Φυςικά, οι εναλλακτικζσ λφςεισ μπορεί να υπάρχουν - θ
καταβολι υψθλότερων μιςκϊν μπορεί να προκαλζςει μεγαλφτερθ τοπικι προςφορά
εργαςίασ, ι με τθν πάροδο του χρόνου, να ωκιςουν τουσ ανκρϊπουσ να αποκτιςουν τισ
δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τισ κζςεισ εργαςίασ που ζχουν ηιτθςθ, ι οριςμζνεσ κζςεισ
εργαςίασ μπορεί να αντικαταςτακοφν με μθχανζσ και υπολογιςτζσ, ι οριςμζνεσ δουλειζσ
μποροφν να εκτελεςτοφν ςτο εξωτερικό- αλλά θ ςτζρθςθ των επιλογϊν ςαφϊσ ζχει κόςτοσ.
Ππωσ και οι εμπορικοί φραγμοί, ζτςι και οι ζλεγχοι τθσ μετανάςτευςθσ, μειϊνουν τθν
ευθμερία του Γερμανικοφ πλθκυςμοφ, και μζςω τθσ αφξθςθσ του κόςτουσ των προϊόντων
και υπθρεςιϊν, βλάπτουν περιςςότερο τουσ φτωχοφσ.
Το παράδοξο τθσ αφξθςθσ τθσ παραγωγικότθτασ είναι, ότι ενϊ θ μελλοντικι ευθμερία τθσ
Γερμανίασ εξαρτάται από τθν ανάπτυξθ νζων δραςτθριοτιτων υψθλισ παραγωγικότθτασ και
τθν τροφοδότθςθ των υφιςταμζνων, ζνα μεγάλο μερίδιο τθσ μελλοντικισ απαςχόλθςθσ κα
είναι ςε χαμθλϊν προςόντων, χαμθλισ παραγωγικότθτασ, τοπικισ εξειδίκευςθσ,
δραςτθριότθτεσ, ακριβϊσ επειδι αυτζσ οι κζςεισ εργαςίασ δεν μποροφν εφκολα να
μθχανοποιθκοφν ι να ειςαχκοφν. Ο πιο γριγορα αυξανόμενοσ τομζασ τθσ απαςχόλθςθσ
ςτισ ανεπτυγμζνεσ οικονομίεσ, δεν είναι θ υψθλι τεχνολογία , αλλά θ φροντίδα για τουσ
θλικιωμζνουσ.
Οι χαμθλισ ειδίκευςθσ δουλειζσ, εξακολουκοφν να αντιπροςωπεφουν πάνω από ζνα
τζταρτο του γερμανικοφ εργατικοφ δυναμικοφ. Αλλά θ προςφορά ανειδίκευτων
εργαηομζνων ςυρρικνϊνεται γριγορα, κακϊσ οι λιγότερο ειδικευμζνοι εργαηόμενοι
μεγαλφτερθσ θλικίασ ςυνταξιοδοτοφνται, και αντικακίςτανται από νεότερουσ, με
υψθλότερεσ φιλοδοξίεσ. Ενϊ το 79% τθσ ομάδασ 55-64 ετϊν (και μόνο το 72% των γυναικϊν
αυτισ τθσ θλικίασ), ζχουν τελειϊςει ανϊτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ςτθν ομάδα των
25-34 ετϊν (ςυμπεριλαμβανομζνου 83% των γυναικϊν αυτισ τθσ θλικίασ) ζχουν το 84%, ενϊ
ακόμθ και εκείνοι που δεν ζχουν προςόντα, δεν κζλουν να κάνουν οριςμζνεσ βρϊμικεσ,
δφςκολεσ, και επικίνδυνεσ εργαςίεσ.2
Ασ δοφμε τθν φροντίδα γιρατοσ. Οι προβλζψεισ του Τμιματοσ για τον Ρλθκυςμό του ΟΗΕ,
είναι ότι το ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ Γερμανίασ άνω των 60 ετϊν, κα αυξθκεί από 25%
το 2006 ςε 35% το 2050, με το ποςοςτό των άνω των 80 ετϊν - αυτϊν που είναι πικανότερο
να χρειάηονται περίκαλψθ – να υπερδιπλαςιάηεται από 4,5% ςε 12,3% κατά τθν ίδια
περίοδο.3 Ρολλοί κα χρειαςτοφν φροντίδα, και για να πειςκοφν οι ντόπιοι νζοι, που κα
κάκελαν να κάνουν μάλλον κάτι άλλο από το να εργαςκοφν ςε ζναν οίκο ευγθρίασ, κα

2

OECD (2007), Education at a Glance, Indicator A1,
http://www.oecd.org/document/30/0,3343,en_2649_39263238_39251550_1_1_1_1,00.html.
3
UN (2006), Population Division, Population ageing, http://www.un.org/esa/population/publications/ageing/ageing2006.htm.
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απαιτοφςε ςθμαντικι αφξθςθ των μιςκϊν - και αυτό ςυνεπάγεται οι ςυνταξιοφχοι να
τυγχάνουν πολφ λιγότερθσ προςοχισ, μεγάλεσ περικοπζσ ςτον προχπολογιςμό για άλλεσ
ανάγκεσ, ι μεγάλεσ φορολογικζσ αυξιςεισ.
Πμωσ, οι μεταναςτεφοντεσ εργαηόμενοι, αντιμετωπίηουν μια διαφορετικι ςειρά
εναλλακτικϊν λφςεων: δεδομζνου ότι οι μιςκοί ςτθ Γερμανία είναι πολλαπλάςιοι αυτϊν, για
παράδειγμα, των Φιλιππίνων, οι Φιλιππινζηοι είναι ευχαριςτθμζνοι να κάνουν αυτζσ τισ
εργαςίεσ.

Αυτό

δεν

είναι

εκμετάλλευςθ:

φζρνει

τον

κακζνα

-

μετανάςτεσ,

φορολογοφμενουσ, Γερμανοφσ νζουσ και γζρουσ - ςε καλφτερθ κζςθ. Δεν υποςκάπτει τισ
αποδοχζσ, δεδομζνου ότι οι ντόπιοι δεν κζλουν να κάνουν αυτζσ τισ δουλειζσ, ςε καμιά
περίπτωςθ. Και δεν υπονομεφει τα κοινωνικά πρότυπα: αν υπάρχει κατάχρθςθ, οι νόμιμοι
μετανάςτεσ προςφεφγουν ςτα ςυνδικάτα και το νόμο. Οφτε ςυνεπάγεται τθ δθμιουργία μιασ
μόνιμθσ κατϊτερθσ τάξθσ. Αν οι μετανάςτεσ είναι προςωρινοί ς’αυτζσ τισ δουλειζσ, όπωσ
φιλοδοξοφν οι περιςςότεροι, που ςθμείο αναφοράσ τουσ είναι θ χϊρα καταγωγισ τουσ,
χάρθ τθσ εργαςίασ τουσ ςτθν Γερμανία, επιςτρζφουν ςτισ χϊρεσ τουσ ςε ςχετικά καλι
οικονομικι κατάςταςθ. Αν τελικά εγκαταςτακοφν εδϊ, οι μιςκοί τουσ τείνουν να αυξάνονται
με το χρόνο, κακϊσ αποκτοφν δεξιότθτεσ, επαφζσ, και εμπειρία. Τα παιδιά τουσ που
γεννιοφνται ςτθν Γερμανία, πρζπει να ζχουν τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ με τα παιδιά των Γερμανϊν.
Αν αποδειχκεί ότι μερικά παιδιά μζνουν πίςω, όποιοι και αν μπορεί να είναι οι γονείσ τουσ,
είναι ζνασ λόγοσ για να εντακοφν οι προςπάκειεσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ιςότθτασ των
ευκαιριϊν, για να μθν κρατιοφνται οι μετανάςτεσ εκτόσ. Ζτςι θ μετανάςτευςθ μπορεί να
διευρφνει τισ ευκαιρίεσ, όχι μόνο ςτο εςωτερικό τθσ Γερμανίασ, αλλά και διεκνϊσ.
Τα κζρδθ από το εμπόριο είναι ζνασ ιςχυρόσ λόγοσ γιατί θ πιο ελεφκερθ μετανάςτευςθ, κα
ιταν καλό για τθ Γερμανία. Ζνασ δεφτεροσ λόγοσ είναι, ότι κα καταςτιςει τθν οικονομία πιο
ευζλικτθ. Είναι γενικά αποδεκτό, ότι θ κινθτικότθτα του εργατικοφ δυναμικοφ ςτο εςωτερικό
τθσ Γερμανίασ είναι οικονομικά επωφελισ. Α priori, τότε, το ίδιο ιςχφει και εντόσ τθσ
Ευρϊπθσ, και ςτθν πραγματικότθτα ςε παγκόςμιο επίπεδο. Αν είναι καλό πράγμα για τουσ
ανκρϊπουσ να μετακινθκοφν από τθ Βόννθ ςτο Βερολίνο, όταν υπάρχει ηιτθςθ για τθν
εργαςία τουσ, ςίγουρα το ίδιο ιςχφει και για εκείνουσ που μετακινοφνται από τθ Βουλγαρία
ι τθ Βολιβία. Και αν είναι επικυμθτό για τθν Deutsche Bank, να είναι ςε κζςθ να προςλάβει
τουσ κατάλλθλουσ ανκρϊπουσ ςτο ςωςτό μζροσ τθ ςωςτι ςτιγμι, το ίδιο ςίγουρα ιςχφει και
για μια μικρι επιχείρθςθ εργαλειομθχανϊν, που μόλισ ζλαβε μια μεγάλθ παραγγελία από
τθν Κίνα, αλλά δεν μπορεί να βρει τουσ εργαηόμενουσ που χρειάηεται επί τόπου, ι ζνασ
αγρότθσ οργανικϊν προϊόντων, που δεν μπορεί να ανταποκρικεί τθν αυξανόμενθ ηιτθςθ
χωρίσ ξζνο εργατικό δυναμικό.
Η αυξθμζνθ κινθτικότθτα κακιςτά τθν οικονομία πιο ευζλικτθ και προςαρμόςιμθ. Ελλείψεισ
ςε εργατικό δυναμικό, μποροφν γριγορα να καλυφκοφν από μετακινοφμενουσ
εργαηόμενουσ, οι οποίοι τείνουν να είναι πιο πρόκυμοι, από τθ ςτιγμι που φτάςουν, να
μετακινοφνται προσ τα εκεί που υπάρχουν δουλειζσ κακϊσ αλλάηουν οι ςυνκικεσ. Τα οφζλθ
από τθν αυξθμζνθ κινθτικότθτα είναι ιδιαίτερα μεγάλα, ςε τοπικό μικροεπίπεδο: όςο
μικρότερθ είναι θ οικονομικι μονάδα, τόςο περιςςότερο ζχει να κερδίςει από τθν
πρόςβαςθ ςε ζνα ευρφ φάςμα εργατικοφ δυναμικοφ. Είναι επίςθσ ςθμαντικά ςε όλθ τθν
οικονομία, ςε μακροοικονομικό επίπεδο. Μεγαλφτερθ ευελιξία επιτρζπει ςτθν οικονομία να
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αναπτφςςεται ταχφτερα για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα, χωρίσ να κινδυνεφει από
πλθκωριςτικζσ πιζςεισ. Αυτό επιτρζπει ςτουσ Γερμανοφσ να απολαμβάνουν υψθλότερο
βιοτικό επίπεδο, χαμθλότερθ ανεργία, και χαμθλότερα επιτόκια από ό,τι αλλιϊσ.
Η αυξθμζνθ κινθτικότθτα είναι ωφζλιμθ τόςο ςε εποχζσ φφεςθσ, όςο και ςε εποχζσ
οικονομικισ ανάκαμψθσ. Εξετάηοντασ τθν πρόςφατθ εμπειρία τθσ Βρετανίασ, παρατθροφμε,
ότι οι πρόςφατοι μετανάςτεσ, αντί να ςχθματίηουν τεράςτιεσ ουρζσ για να λάβουν επίδομα
ανεργίασ, όταν θ οικονομία δεν πάει καλά, όπωσ προειδοποιοφςαν κάποιοι, ολοζνα και
περιςςότερο μετακινοφνται προσ άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
Ρολωνίασ, οι οποίεσ παρουςιάηουν οικονομικι άνοδο. Από το ζνα περίπου εκατομμφριο
ανατολικοευρωπαίων, που είχαν ζρκει για να εργαςτοφν ςτθ Βρετανία από το 2004, πάνω
από το ιμιςυ ζχουν ιδθ ξαναφφγει.4 Ρθγαίνοντασ αλλοφ, κακϊσ θ βρετανικι οικονομία
εξαςκενεί, οι μετανάςτεσ ςυμβάλουν ςτθν ομαλι προςαρμογι τθσ: θ ανεργία αυξάνεται ςε
μικρότερο βακμό απ’ ό,τι διαφορετικά, κακιςτϊντασ τθν φφεςθ ςυντομότερθ και πιο ρθχι,
και εξαςκϊντασ μικρότερθ πίεςθ ςτα δθμόςια οικονομικά.
Το μεγαλφτερο όφελοσ ενόσ ευρφτερου ανοίγματοσ ςτθ μετανάςτευςθ, είναι θ μεγαλφτερθ
ποικιλομορφία και ο δυναμιςμόσ που φζρνει. Οι μετανάςτεσ είναι μια αυτο-επιλεγμζνθ
μειοψθφία, που τείνουν να είναι νζοι, ςκλθρά εργαηόμενοι, και ζχουν πνεφμα
επιχειρθματικότθτασ. Ππωσ θ ζναρξθ μιασ νζασ επιχείρθςθσ, ζτςι και θ μετεγκατάςταςθ,
είναι ζνα επικίνδυνο εγχείρθμα, και θ ςκλθρι δουλειά είναι απαραίτθτθ, για να
ανταποδϊςει τον κόπο. Μια ειςροι νζων, εργατικϊν τφπων, δεν αυξάνει μόνο τθν
παραγωγικότθτα τθσ οικονομίασ άμεςα, αλλά τείνει επίςθσ να τονϊνει τα κζρδθ από τθν
μεγαλφτερθ παραγωγικότθτα των ντόπιων εργαηομζνων. Οι Ρολωνοί οικοδόμοι μποροφν να
ωκιςουν τουσ Γερμανοφσ ομολόγουσ τουσ ςε αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτάσ τουσ, για
παράδειγμα, κακϊσ επίςθσ και να μεταδϊςουν ςϋ αυτοφσ νζεσ δεξιότθτεσ.
Είναι γνωςτό ότι το μελλοντικό βιοτικό μασ επίπεδο, εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθ
μακροπρόκεςμθ ανάπτυξθ τθσ παραγωγικότθτασ. Ωςτόςο, τα μερικά, ςτατικά νεοκλαςικά
μοντζλα, με τα οποία γενικά αξιολογοφνται οι επιπτϊςεισ τθσ μετανάςτευςθσ, δεν
λαμβάνουν υπόψθ τα δυνθτικά τεράςτια δυναμικά οφζλθ μιασ ανοιχτισ κοινωνίασ - αφξθςθ
του ανταγωνιςμοφ, καινοτομία, και επιχειρείν - για να μθν αναφζρω τα καταναλωτικά
οφζλθ τθσ πολυμορφίασ - μια ευρφτερθ επιλογι ζκνικ εςτιατορίων, ομαδοποιθμζνων και
ςυνδυαςτικϊν κουηινϊν, R & B μουςικισ, μακιματα salsa, tai chi, και γιόγκα. Αν το ελεφκερο
εμπόριο κρινόταν με το ίδιο μζτρο, κα μποροφςε κανείσ να ςυμπεράνει επίςθσ, ότι θ
Γερμανία μόλισ και μετά βίασ ζχει επωφελθκεί από αυτό.
Αυτά τα δυναμικά οφζλθ μπορεί να είναι δφςκολο να μετρθκοφν ςε μακροοικονομικό
επίπεδο, αλλά οι υπεφκυνοι για τθν χάραξθ πολιτικισ, δεν μποροφν να τα αγνοιςουν. Οι
διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ και εμπειρίεσ, κακϊσ και το διακαζσ κίνθτρο για επιτυχία, των
ανκρϊπων που ζρχονται από αλλοφ, ςυμβάλει ςτθν τόνωςθ των νζων ιδεϊν και των
επιχειριςεων, από τισ οποίεσ εξαρτάται θ μελλοντικι ευθμερία μασ. Η ιςτορία και θ
παγκόςμια εμπειρία δείχνουν, ότι τα ξεχωριςτά άτομα που ειςάγουν τισ λαμπρζσ νζεσ ιδζεσ,

4

Pollard, Naomi / Maria Latorre / Dhananjayan Sriskandarajah (2008), Floodgates or turnstiles? Post-EU enlargement migration
flows to (and from) the UK, Institute for Public Policy Research.
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ςυμβαίνει ςυχνά να είναι μετανάςτεσ. Αντί να ακολουκοφν τθ ςυμβατικι ςοφία, τείνουν να
βλζπουν τα πράγματα διαφορετικά, και ωσ ερχόμενοι απ’ ζξω, είναι πιο αποφαςιςμζνοι να
πετφχουν. 70 από τουσ 300 νομπελίςτεσ τθσ Αμερικισ από το 1901, είχαν γεννθκεί ςτο
εξωτερικό, και 22 από τουσ 114 νομπελίςτεσ τθσ Βρετανίασ, είχαν επίςθσ γεννθκεί ςτο
εξωτερικό.5
Η ςυλλογικι πολυμορφία των μεταναςτϊν είναι επίςθσ ηωτικισ ςθμαςίασ. Οι περιςςότερεσ
καινοτομίεσ προζρχονται από τισ ομάδεσ ταλαντοφχων ανκρϊπων, που ενεργοποιοφν ο ζνασ
τον άλλον - και οι αλλοδαποί με διαφορετικζσ ιδζεσ, οπτικζσ γωνίεσ, και εμπειρίεσ,
προςκζτουν κάτι επιπλζον ςτο μίγμα. Ενϊ δζκα κεφάλια που ςκζφτονται όμοια (αν και
ταλαντοφχοι), δεν είναι καλφτερα από ζνα, θ αλλθλοενεργοποίθςθ που ςυμβαίνει μζςα ςε
μια διαφοροποιθμζνθ ομάδα, μπορεί να λφςει τα προβλιματα καλφτερα και γρθγορότερα,
όπωσ δείχνει ζνασ ςυνεχϊσ αυξανόμενοσ όγκοσ ερευνϊν.6 Κοιτάξτε τθν Silicon Valley: Οι
Google, Yahoo και eBay,
κεμελιϊκθκαν από μετανάςτεσ, που δεν ιρκαν ωσ απόφοιτοι που είχαν επιλεγεί από
κάποιο ζξυπνο ςφςτθμα με μόρια, αλλά ωσ παιδιά. Σχεδόν το ιμιςυ των εταιρειϊν
επενδφςεων
επιχειρθματικοφ

κεφαλαίου

τθσ

Αμερικισ

για

χρθματοδότθςθ

νεοϊδρυόμενων

7

επιχειριςεων, είχαν ωσ ςυνιδρυτζσ μετανάςτεσ.

Η αξία τθσ διαφορετικότθτασ δεν ιςχφει μόνο ςε τομείσ υψθλισ τεχνολογίασ: ζνα ςυνεχϊσ
αυξανόμενο μερίδιο τθσ ευθμερίασ μασ, προζρχεται από τθν επίλυςθ προβλθμάτων - όπωσ
θ ανάπτυξθ νζων φαρμάκων, παιχνίδια υπολογιςτϊν, φιλικϊν προσ το περιβάλλον
τεχνολογιϊν, από τον ςχεδιαςμό καινοτόμων προϊόντων και πολιτικϊν, και από τθν παροχι
πρωτότυπων ςυμβουλϊν διαχείριςθσ. Ασ δοφμε τθν ζρευνα για τον ιό HIV. Για χρόνια οι
Αμερικανοί ερευνθτζσ προςπάκθςαν ςκλθρά, για να βρουν μια αποτελεςματικι
φαρμακευτικι αγωγι κατά του HIV. Πλα τα είδθ των φαρμάκων που ανακάλυψαν, είχαν ζνα
λίγο-πολφ καλό αποτζλεςμα, αλλά κανζνα δεν είχε μεγάλθ διάρκεια. Στθ ςυνζχεια, ζνασ
Ταϊβανζηοσ μετανάςτθσ, ο David Ho, πρότεινε μια φαεινι νζα ιδζα: γιατί να μθν
δοκιμάςουμε ζνα κοκτζιλ φαρμάκων; Και αυτό είχε αποτζλεςμα. Σκεφτείτε πόςεσ ηωζσ ζχει
ςϊςει ςτον κόςμο.
Η ποικιλομορφία είναι επίςθσ ζνασ μαγνιτθσ για το ταλζντο. Άνκρωποι που επιηθτοφν τθν
επιτυχία, ζχουν ςυναχκεί ςε πόλεισ όπωσ το Λονδίνο, επειδι είναι ςυναρπαςτικι και
κοςμοπολίτικθ. Το ίδιο ίςχυε φυςικά, για το Βερολίνο τθσ δεκαετίασ του 1920. Ππωσ ζγραφε
ο Richard Florida ςτο The Rise of the Creative Class, «Η περιφερειακι οικονομικι ανάπτυξθ,
τροφοδοτείται από δθμιουργικοφσ ανκρϊπουσ, οι οποίοι προτιμοφν τα μζρθ με ποικιλία,
ανεκτικότθτα, και ανοιχτά ςε νζεσ ιδζεσ».8

5

http://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_laureates_by_country<<
See, for instance, Scott Page (2007), The Difference: How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms, Schools, and
Societies, Princeton.
7
National Venture Capital Association (2006), American Made: The Impact of Immigrant Entre-preneurs and Professionals on US
Competitiveness.
6

8

Richard Florida (2002), The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, and Everyday Life, Basic Books.
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Η ςυμβολι των νεοειςερχόμενων είναι δυνθτικά τεράςτια – αλλά και εγγενϊσ απρόβλεπτθ.
Κανείσ δεν κα φανταηόταν, όταν ο Sergey Brin ζφταςε ςτισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ, ςε θλικία ζξι
ετϊν, ωσ πρόςφυγασ από τθ Σοβιετικι Ζνωςθ, ότι κα γινόταν ο ςυνιδρυτισ του Google. Αν
του ζχει απαγορευκεί θ είςοδοσ, θ Αμερικι δεν κα μποροφςε ποτζ να αντιλθφκεί τθν
ευκαιρία που κα είχε χακεί. Ρόςουσ πικανοφσ Brins διϊχνει ι αποκαρρφνει θ Γερμανία; Και
με ποιό κόςτοσ;
Ππωσ ςωςτά είπε ο φιλόςοφοσ του 19ου αιϊνα, John Stuart Mill: «Είναι δφςκολο να
υπερεκτιμιςουμε τθν αξία, για τθ βελτίωςθ των ανκρϊπινων όντων, των πραγμάτων που
τουσ φζρνουν ςε επαφι με ανόμοια προσ αυτοφσ άτομα, όςον αφορά τρόπουσ, ςκζψεισ, και
δράςεισ, τόςο διαφορετικζσ με εκείνεσ με τισ οποίεσ είναι εξοικειωμζνοι ... δεν υπάρχει
ζκνοσ το οποίο δεν χρειάηεται να δανειςτεί από τουσ άλλουσ».9
Φυςικά, θ πολυμορφία μπορεί επίςθσ να προκαλζςει τριβζσ. Μια γόνιμθ ανταλλαγι ιδεϊν,
απαιτεί επικοινωνία και ανοιχτό μυαλό. Η αξιοποίθςθ των πλεονεκτθμάτων τθσ
πολυμορφίασ μζςα ςτισ εταιρείεσ, απαιτεί κοινοφσ ςτόχουσ και αξίεσ. Η κοινωνία ςτο
ςφνολό τθσ, χρειάηεται κοινοφσ κεςμοφσ και νόμουσ που βαςίηονται, όςο κι αν αυτό γίνεται
ατελϊσ, ςτισ φιλελεφκερεσ αξίεσ. Για να αποκομίςουμε τα πλιρθ οικονομικά οφζλθ τθσ
πολυμορφίασ, απαιτείται αυςτθρι νομοκεςία κατά των διακρίςεων, ενκάρρυνςθ τθσ
κοινωνικισ κινθτικότθτασ, κακϊσ και τθσ ανοχισ των διαφορϊν – τα οποία είναι όλα
επικυμθτά ςε κάκε περίπτωςθ.
Αυτά τα τρία βαςικά οικονομικά οφζλθ - κζρδθ από το εμπόριο, αυξθμζνθ ευελιξία, και
δυναμικι ϊκθςθ από τθ διαφορετικότθτα - χρειάηονται επείγουςα ποςοτικοποίθςθ ςε
ευρωπαϊκό επίπεδο, που να βαςίηεται ςε καλφτερεσ ςτατιςτικζσ και ςε αυςτθρι ανάλυςθ,
κατά το πρότυπο τθσ αναφοράσ Stern για τισ οικονομικζσ πτυχζσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ.
Εάν, όπωσ αναμζνεται, αποδειχκεί ότι είναι μεγάλα, παρζχουν τα μζςα για αποηθμίωςθ
όςων χάνουν από τθ μετανάςτευςθ, αντιςτακμίηουν άλλεσ κοινωνικζσ δαπάνεσ, και όμωσ
τελικά βελτιϊνουν τθν κζςθ των ίδιων των Γερμανϊν. Ζκτακτα φορολογικά ζςοδα και
υψθλότερθ οικονομικι ανάπτυξθ, για παράδειγμα, κάνουν δυνατι τθν καλφτερθ
υγειονομικι περίκαλψθ, τθν εκπαίδευςθ, και τισ μεταφορζσ πιο προςιτζσ. Και αν
καταμετράμε δικεν το κοινωνικό κόςτοσ τθσ μετανάςτευςθσ, δεν κα πρζπει να αγνοοφμε τα
χειροπιαςτά οφζλθ τθσ, για τα οποία ο κακζνασ που ζχει ζναν εταίρο, γονζα, ςυγγενι, φίλο
ι ςυνάδελφο, ξζνθσ καταγωγισ, μπορεί να βεβαιϊςει.
Συχνά, όμωσ, το κόςτοσ τθσ μετανάςτευςθσ, γίνεται αντιλθπτό ςε μζγεκοσ μεγαλφτερο του
πραγματικοφ. Λζγεται ότι οι μετανάςτεσ παίρνουν τισ δουλειζσ των ντόπιων εργαηομζνων,
ςαν να υπιρχε μόνο ζνασ ςτακερόσ αρικμόσ κζςεων εργαςίασ, για να μοιραςκεί. Ακοφςαμε
παρεμφερι επιχειριματα, όταν οι γυναίκεσ άρχιςαν να ειςζρχονται ςτθν αγορά εργαςίασ ςε
μεγάλουσ αρικμοφσ: πολλοί άνδρεσ πίςτευαν ότι αν οι γυναίκεσ εργάηονταν, κα υπιρχαν
λιγότερεσ κζςεισ εργαςίασ γι αυτοφσ. Αλλά φυςικά, οι άνκρωποι δεν καταλαμβάνουν μόνο
κζςεισ εργαςίασ, αλλά επίςθσ τισ δθμιουργοφν. Δθμιουργοφν κζςεισ εργαςίασ, κακϊσ
ξοδεφουν τουσ μιςκοφσ τουσ - γιατί ενκαρρφνουν επιπλζον ηιτθςθ για τουσ ανκρϊπουσ να
παράγουν τα αγακά και τισ υπθρεςίεσ που καταναλϊνουν – και δθμιουργοφν κζςεισ
απαςχόλθςθσ κακϊσ δουλεφουν, διότι τονϊνουν τθν ηιτθςθ για ςυμπλθρωματικζσ
9

John Stuart Mill (1848), Principles of Political Economy.
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εργαςίεσ: μια ειςροι οικοδόμων, για παράδειγμα, ενιςχφει τθ ηιτθςθ για εκείνουσ που
πωλοφν οικοδομικά υλικά, κακϊσ και για ςχεδιαςτζσ εςωτερικϊν χϊρων.
Πταν οι αντίπαλοι τθσ μετανάςτευςθσ υποςτθρίηουν ότι οι μετανάςτεσ κίγουν τισ
προοπτικζσ εργαςίασ των Γερμανϊν εργαηομζνων, ςιωπθρά υποκζτουν ότι ανταγωνίηονται
άμεςα μ’ αυτοφσ ςτθν αγορά εργαςίασ - και ότι θ οικονομία δεν προςαρμόηεται ποτζ με τθν
παρουςία τουσ. Αν οι μετανάςτεσ ιταν πανομοιότυποι με τουσ ντόπιουσ εργαηόμενουσ, και
ξαφνικά ερχόντουςαν ςε μια οικονομία που δεν υπιρχαν κενζσ κζςεισ εργαςίασ, κα είχαν
πράγματι μια προςωρινι αρνθτικι επίπτωςθ ς’ αυτοφσ, ζωσ ότου υλοποιθκοφν νζεσ
επενδφςεισ, λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ προςφοράσ εργαςίασ και τθσ ηιτθςθσ για αγακά και
υπθρεςίεσ.
Αλλά οι μετανάςτεσ και οι Γερμανοί εργαηόμενοι δεν είναι ταυτόςθμοι. Οι νεοφερμζνοι, ςτο
κάτω-κάτω είναι ξζνοι: δεν μιλοφν τθν τοπικι γλϊςςα τόςο καλά, ζχουν λιγότερεσ επαφζσ,
και ζχουν μικρότερθ γνϊςθ των τοπικϊν πρακτικϊν, και οι χαμθλισ ειδίκευςθσ, μπορεί να
είναι χαμθλότερθσ εκπαίδευςθσ, και με λιγότερεσ δεξιότθτεσ, από τουσ ντόπιουσ εργάτεσ.
Στθν καλφτερθ περίπτωςθ, είναι ατελι υποκατάςτατα των ντόπιων εργαηομζνων, και
ανταγωνίηονται μόνο ζμμεςα μαηί τουσ, ςτθν αγορά εργαςίασ. Πμωσ μερικά άτομα, μπορεί
πράγματι να χάςουν: ζνασ αναξιόπιςτοσ Γερμανόσ οικοδόμοσ, που κάνει ςκάρτθ δουλειά,
μπορεί να βρεκεί εκτόσ εργαςίασ. Αλλά ακόμα και αν οι Ρολωνοί οικοδόμοι είναι πρόκυμοι
να εργαςτοφν με χαμθλότερεσ αμοιβζσ από εκείνεσ των Γερμανϊν, δεν τουσ ςτεροφν
αναγκαςτικά τθν εργαςία: αν οι επιςκευζσ του ςπιτιοφ είναι φκθνότερεσ, περιςςότεροι
άνκρωποι,

ςυμπεριλαμβανομζνων

φτωχότερων Γερμανϊν,

μποροφν

να

αντζξουν

οικονομικά βελτιϊςεισ ςτο ςπίτι τουσ, ενϊ οι αξιόπιςτοι, κακιερωμζνοι Γερμανοί
καταςκευαςτζσ, κα είναι ςε κζςθ να χρεϊνουν τουσ πλοφςιουσ πελάτεσ τουσ, ακριβότερα.
Κυρίωσ, όμωσ, οι μετανάςτεσ καταλαμβάνουν κζςεισ εργαςίασ, που οι ντόπιοι εργαηόμενοι
δεν μποροφν ι δεν κζλουν να κάνουν, και ζτςι δεν ανταγωνίηονται μαηί τουσ κακόλου.
Αντικζτωσ: οι μετανάςτεσ ςυμπλθρϊνουν ςυχνά τισ προςπάκειεσ των Γερμανϊν
εργαηομζνων, αυξάνοντασ τθν παραγωγικότθτα και, επομζνωσ, τθν αφξθςθ των μιςκϊν
τουσ. Ζνασ αλλοδαπόσ παιδοκόμοσ, μπορεί να επιτρζψει ςε μία γιατρό να επιςτρζψει ςτθν
εργαςία τθσ, όπου θ παραγωγικότθτά τθσ ενιςχφεται από ςκλθρά εργαηόμενουσ αλλοδαπζσ
νοςοκόμεσ και κακαριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, κα περίμενε κανείσ να ιςχφει, ότι οι μετανάςτεσ ζχουν κετικό
αντίκτυπο ςτουσ μιςκοφσ των ντόπιων, ςε χϊρεσ με ευζλικτεσ αγορζσ εργαςίασ, κακϊσ και
κετικό αντίκτυπο ςτθν απαςχόλθςθ των ντόπιων, ςε χϊρεσ με άκαμπτεσ αγορζσ εργαςίασ.
Και αυτό είναι ακριβϊσ το εφρθμα πολλϊν πρόςφατων μελετϊν. Για παράδειγμα, μια
μελζτθ ςτθν Γερμανία διαπίςτωςε, ότι ζνα τοισ εκατό αφξθςθ του μεριδίου των ξζνων
εργαηομζνων ςτθν αγορά εργαςίασ, οδιγθςε ςε μια μικρι αφξθςθ κατά 0,2 τοισ εκατό των
μιςκϊν των εργατϊν, αλλά ςε 1,3 τοισ εκατό αφξθςθ των μιςκϊν των υπαλλιλων,
ενιςχφοντασ τουσ μιςκοφσ των ντόπιων κατά 0,6 τοισ εκατό ςυνολικά.10 Γενικότερα, αν και
χϊρεσ όπωσ οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ, θ Ιςπανία, και θ Βρετανία, ζχουν δεχκεί μεγάλο αρικμό
μεταναςτϊν τα τελευταία χρόνια, θ ανεργία ςε κάκε μία από αυτζσ τισ χϊρεσ μειϊκθκε -

10

Haisken-DeNew, J./K.F. Zimmerman (1995), Wage and Mobility – Effects of Trade and Migration, CEPR Discussion Paper 1318,
London.
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μζχρι τθν ζναρξθ τθσ παγκόςμιασ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ. Δεν υπάρχει καμία ςυςχζτιςθ
μεταξφ ποςοςτοφ ανεργίασ των πλοφςιων χωρϊν, και τθσ αναλογίασ των μεταναςτϊν ςτον
πλθκυςμό.11
Αλλά το άνοιγμα, αντίκετα, δεν κα προςελκφςει περιςςότερουσ αιτοφντεσ επιδομάτων
πρόνοιασ; Απίκανο: οι πρόκυμοι να κάνουν ζνα άλμα ςτο ςκοτάδι μεταναςτεφοντασ, τείνουν
να είναι πιο τολμθροί, και για να κερδίςουν το ςτοίχθμα, ζχουν κάκε κίνθτρο να δουλζψουν
ςκλθρά. Μετά το άνοιγμα τθσ Βρετανίασ, τθσ Ιρλανδίασ, και τθσ Σουθδίασ το 2004, για τουσ
εργαηόμενουσ από τα νζα ενταχκζντα ςτθν ΕΕ κράτθ, θ Βρετανία και θ Ιρλανδία περιόριςαν
τθν αρχικι πρόςβαςι τουσ ςε κοινωνικζσ παροχζσ, και παρ’ όλα αυτά, μόνο το 1% των
Ρολωνϊν μεταναςτϊν επζλεξε τθ Σουθδία και τθ γενναιόδωρθ κοινωνικι πρόνοιά τθσ.
Τζτοιοι προςωρινοί, κυρίωσ νζοι μετανάςτεσ εργάτεσ, που ζρχονται χωρίσ τισ οικογζνειζσ
τουσ, ςαφϊσ ενιςχφουν τα δθμόςια οικονομικά. Ζχοντασ ςπουδάςει ςτο εξωτερικό και
πικανό να αποςυρκοφν εκεί, ωσ ςυνταξιοφχοι, εξακολουκοφν πλθρϊνουν φόρουσ κατά τθν
εργαςία ςε μια ξζνθ χϊρα.
Βεβαίωσ, προθγοφμενοι μετανάςτεσ που ζχουν εγκαταςτακεί μόνιμα, ςυχνά καταλιγουν
άνεργοι. Ενϊ το χάςμα ςτα ποςοςτά απαςχόλθςθσ μεταξφ αυτοχκόνων ατόμων και
γεννθκζντων ςτο εξωτερικό, ζχει μειωκεί ςθμαντικά, εξακολουκεί να είναι ςθμαντικό. Και
ενϊ τα παιδιά των μεταναςτϊν ζχουν τθν τάςθ να τα καταφζρνουν καλφτερα από τουσ
γονείσ τουσ, εξακολουκοφν να διάγουν λιγότερο καλά, από ό,τι εκείνα των γθγενϊν
Γερμανϊν.
Αυτό είναι ζνα ςοβαρό πρόβλθμα, αν μθ τι άλλο για τουσ ενδιαφερομζνουσ. Αλλά ποιζσ
είναι οι αιτίεσ του; Ρολλοί πιςτεφουν ότι οι μετανάςτεσ είναι οκνθροί ι μθ απαςχολιςιμοι.
Ωςτόςο, άλλεσ εξθγιςεισ είναι πιο πικανζσ. Οι διακρίςεισ είναι μία από αυτζσ: Είναι
εντυπωςιακό, ότι οι κόρεσ των μεταναςτϊν που προςπακοφν να αποκτιςουν
πανεπιςτθμιακό πτυχίο, είναι πολφ λιγότερο πικανό να προςλθφκοφν, από ό,τι εκείνεσ των
γθγενϊν Γερμανϊν.12 Άλλεσ ανιςότθτεσ ευκαιριϊν, ςίγουρα εμποδίηουν αυτοφσ τουσ
ανκρϊπουσ. Ράνω απ' όλα, κανονιςμοί και κεςμοί τθσ αγοράσ εργαςίασ, που δίνουν
προνόμια ςτουσ ντόπιουσ εισ βάροσ των ξζνων, αποτρζπουν τουσ εργοδότεσ από το να
δίνουν ςτουσ μετανάςτεσ, ςτα παιδιά τουσ, και άλλουσ, κυρίωσ ςτουσ ντόπιουσ νζουσ τθσ
εργατικισ τάξθσ, μια ευκαιρία.
Οι προτεραιότθτεσ κα πρζπει να είναι ςαφείσ: Η ενίςχυςθ των προςπακειϊν για τθν
καταπολζμθςθ των διακρίςεων, και θ προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν. Η κζςπιςθ
μεταρρυκμίςεων ςτθν αγορά εργαςίασ, που ςυνδυάηουν καλφτερα τθν αςφάλεια, τθν
προςαρμοςτικότθτα, τθν απαςχολθςιμότθτα, και τισ ευκαιρίεσ. Υιοκζτθςθ μεταρρυκμίςεων
ςτθν πρόνοια, που παρζχουν προςταςία, αλλά ελαχιςτοποιοφν τα αντικίνθτρα για εργαςία.
Σίγουρα, όταν οι μετανάςτεσ εγκακίςτανται, ευρφτερα ηθτιματα προκφπτουν, κυρίωσ το
κατά πόςο μια πιο πολιτιςτικά πολφμορφθ Γερμανία, κα ςυνεχίςει να υποςτθρίηει ζνα
γενναιόδωρο κράτοσ πρόνοιασ. Τα ςτοιχεία μζχρι ςτιγμισ είναι κετικά. Ασ δοφμε τθν
γενναιοδωρία τθσ παροχισ κοινωνικϊν παροχϊν ςτον ςοφπερ-ποικιλόμορφο Καναδά ι το
11

Coppel, Jonathan/Jean-Christophe Dumont/Ignazio Visco (2001), Trends in Immigration and Economic Consequences,
Economics Department Working Paper 284. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.
12
Their employment rate is 74 %, compared with 86 % for the daughters of native-born parents. OECD, International Migration
Outlook 2007, Annex Table I.A1.4.
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υπερ-ποικιλόμορφο Τορόντο, ι δείτε πϊσ το κοςμοπολίτικο Λονδίνο ζχει μια ευδιάκριτα
προοδευτικι κλίςθ. Ράνω απ' όλα, με τθν προϊκθςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, θ πιο
ελεφκερθ μετανάςτευςθ κα μποροφςε να βοθκιςει για να ςτθριχκεί το κράτοσ πρόνοιασ.
Μζροσ τθσ αντίκεςθσ κατά τθσ μετανάςτευςθσ, απορρζει από τθν πεποίκθςθ ότι πρόκειται
για μια οριςτικι, και άπαξ δια παντόσ κίνθςθ. Αλλά θ μετανάςτευςθ είναι εν γζνει
προςωρινι όταν οι άνκρωποι μποροφν να κυκλοφοροφν ελεφκερα, επειδι οι περιςςότεροι
άνκρωποι δεν κζλουν να εγκαταλείψουν τθν πατρίδα τουσ για πάντα. Αυτό ιςχφει και για
τουσ κοςμογυριςμζνουσ επιχειρθματίεσ, και όλο και περιςςότερο για τουσ πιο μετριοπακείσ
μετανάςτεσ: Φιλιππινζηεσ νοςοκόμεσ, και Ρολωνοφσ υδραυλικοφσ.
Η πρόςφατθ εμπειρία τθσ Βρετανίασ είναι διαφωτιςτικι. Μετά το άνοιγμα των ςυνόρων τθσ
ςε εργαηόμενουσ από τθν Ρολωνία και άλλα νζα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ, και τα 75 εκατομμφρια
άνκρωποι ςε αυτζσ τισ χϊρεσ κα μποροφςαν να είχαν μεταναςτεφςει εκεί. Στθν
πραγματικότθτα, μόνο ζνα μικρό μζροσ το ζκανε, και οι περιςςότεροι από αυτοφσ ζχουν ιδθ
φφγει. Ρολλοί από αυτοφσ είναι, ςτθν πραγματικότθτα, διεκνϊσ μετακινοφμενοι, που
ξοδεφουν τον χρόνο τουσ μεταξφ Βρετανίασ και Ρολωνίασ. Φυςικά, μερικοί κα καταλιξουν
να εγκαταςτακοφν, αλλά οι περιςςότεροι δεν κα το κάνουν. Οι περιςςότεροι μετανάςτεσ
κζλουν απλά να εργαςτοφν ςτο εξωτερικό για λίγο, να κερδίςουν αρκετά χριματα για να
αγοράςουν ζνα ςπίτι, ι να ςτιςουν μια επιχείρθςθ, πίςω ςτθν πατρίδα τουσ.
Οι μελζτεσ δείχνουν, ότι οι περιςςότεροι μετανάςτεσ από χϊρεσ μθ μζλθ τθσ ΕΕ, ζχουν
παρόμοιεσ φιλοδοξίεσ. Αν μποροφςαν να πθγαινοζρχονται ελεφκερα, οι περιςςότεροι κα το
ζκαναν μόνο προςωρινά. Αλλά κατά ζνα διεςτραμμζνο τρόπο, οι ζλεγχοι των ςυνόρων μασ,
καταλιγουν να κάνουν πολλοφσ να μείνουν για πάντα. Κοινωνιολογικζσ μελζτεσ
επιβεβαιϊνουν, αυτό που θ λογικι προτείνει: αν θ διζλευςθ των ςυνόρων είναι πολφ
δφςκολθ, οι άνκρωποι που καταφζρνουν να περάςουν τείνουν να παραμείνουν
περιςςότερο, από ό,τι κανονικά κα ικελαν. Ζνασ από τουσ κφριουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ
4 εκατομμφρια «εργάτεσ-επιςκζπτεσ», κατζλθξαν να παραμείνουν ςτθ Γερμανία, είναι
ακριβϊσ επειδι θ Δυτικι Γερμανία ζκλειςε τα ςφνορά τθσ το 1973. Ρριν από τότε, οι
περιςςότεροι είχαν τθν τάςθ να επιςτρζφουν ςτθν πατρίδα τουσ.
Οι κυβερνιςεισ πρζπει να ενκαρρφνουν τθν διεκνι κινθτικότθτα. Θα μποροφςαν να
ωφελθκοφν οι φτωχζσ χϊρεσ, κακϊσ και οι πλοφςιεσ χϊρεσ. Ήδθ, οι μετανάςτεσ από φτωχζσ
χϊρεσ, που εργάηονται ςε πλοφςιεσ χϊρεσ, ςτζλνουν ςτον τόπο τουσ πολφ περιςςότερα 300 διςεκατομμφρια δολάρια το χρόνο επιςιμωσ, ίςωσ και διπλάςια ανεπιςιμωσ - από τθ
μίηερθ βοικεια των 100 διςεκατομμυρίων δολαρίων, που τουσ δίνουν οι Δυτικζσ
κυβερνιςεισ. Αυτά τα εμβάςματα δεν δαπανϊνται για όπλα, οφτε καταλιγουν ςε ελβετικζσ
τράπεηεσ, αλλά πθγαίνουν κατευκείαν ςτισ τςζπεσ των ανκρϊπων. Ξοδεφονται για τροφι,
κακαρό νερό, και φάρμακα. Δίνουν τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά να παραμζνουν ςτο ςχολείο,
χρθματοδοτοφν μικρζσ επιχειριςεισ, και είναι επωφελι για τθν τοπικι οικονομία. Γι' αυτό,
όπωσ είναι άδικοι οι εμπορικοί φραγμοί τθσ ΕΕ, που εμποδίηουν τουσ γεωργοφσ τθσ Αφρικισ
να πωλοφν τα προϊόντα τουσ ςτθν Ευρϊπθ, το ίδιο άδικοι είναι και οι και ζλεγχοι τθσ
μετανάςτευςθσ, που εμποδίηουν τουσ Αφρικανοφσ να πωλοφν τθν εργαςία τουσ εδϊ.
Επιπλζον, όταν οι μετανάςτεσ επιςτρζψουν ςτθν πατρίδα τουσ, κουβαλοφν μαηί τουσ νζεσ
δεξιότθτεσ, νζεσ ιδζεσ, και χριματα για τθ δθμιουργία νζων επιχειριςεων, που μποροφν να
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τονϊςουν τθν τοπικι οικονομία. Τα πρϊτα ίντερνετ-καφζ τθσ Αφρικισ, ξεκίνθςαν από
μετανάςτεσ που επζςτρεψαν από τθν Ευρϊπθ.
Η Ραγκόςμια Τράπεηα υπολογίηει, ότι ςε χϊρεσ όπου τα εμβάςματα αποτελοφν ζνα μεγάλο
μερίδιο τθσ οικονομίασ (11% του ΑΕΡ κατά μζςο όρο), ζχει μειωκεί το ποςοςτό φτϊχειασ
κατά ζνα τρίτο. Ακόμθ και ςε χϊρεσ που λαμβάνουν ςχετικά μικρό ποςό από εμβάςματα
(2,2% του ΑΕΡ κατά μζςο όρο), μπορεί να μειωκεί το ποςοςτό φτϊχειασ κατά ζνα πζμπτο
περίπου. Δεδομζνου ότι το πραγματικό φψοσ των εμβαςμάτων, είναι πολφ υψθλότερο από
τα επίςθμα ςτοιχεία, οι επιπτϊςεισ τουσ ςτθ φτϊχεια είναι πικανό να είναι ακόμθ
μεγαλφτερεσ. Με το να διατθροφν τα παιδιά ςτο ςχολείο, να πλθρϊνουν για ιατρικζσ
επιςκζψεισ, και να χρθματοδοτοφν νζεσ επιχειριςεισ, τα εμβάςματα ενιςχφουν τθν
οικονομικι ανάπτυξθ.
Ο John Kenneth Galbraith, διλωςε «Η μετανάςτευςθ είναι θ αρχαιότερθ δράςθ κατά τθσ
φτϊχειασ. Επιλζγει εκείνουσ που κζλουν βοικεια πιο πολφ. Είναι καλό για τθ χϊρα ςτθν
οποία πθγαίνουν. Βοθκά να ςπάςει το ιςοηφγιο τθσ φτϊχειασ ςτθ χϊρα από τθν οποία
προζρχονται. Ροιά είναι θ διαςτροφι τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ, που προκαλεί τουσ
ανκρϊπουσ να αντιςτζκονται ςε ζνα τόςο προφανζσ καλό;» Ψυχολογικζσ μελζτεσ
επιβεβαιϊνουν, ότι θ αντίκεςθ προσ τθ μετανάςτευςθ, τείνει να προζρχεται από μια
ςυναιςκθματικι αντιπάκεια κατά των αλλοδαπϊν.13 Ευφυείσ αντίπαλοι τθσ μετανάςτευςθσ,
καταςκευάηουν

ςτθ

ςυνζχεια,

μια

επιμελθμζνθ

ςειρά

επιχειρθμάτων,

για

να

δικαιολογιςουν τθν προκατάλθψι τουσ. Πταν οι μετανάςτεσ είναι εκτόσ εργαςίασ, ηουν εισ
βάροσ του κράτουσ πρόνοιασ, και όταν εργάηονται, κλζβουν τισ κζςεισ εργαςίασ μασ. Πταν
είναι φτωχοί, κατεβάηουν το βιοτικό επίπεδο, και όταν είναι πλοφςιοι, ανεβάηουν τισ τιμζσ.
Οι μετανάςτεσ δεν μποροφν να κερδίςουν: είναι καταδικαςμζνοι είτε το κάνουν, είτε δεν το
κάνουν. Αν και είναι ςθμαντικό να διαςκεδαςτοφν οι φόβοι των ανκρϊπων, και να λθφκοφν
υπόψθ τα επιχειριματά τουσ, είναι επίςθσ ςθμαντικό να τα αναγνωρίηουμε για αυτό που
ςυχνά είναι: δικαιολόγθςθ τθσ ξενοφοβίασ.
Βεβαίωσ, ενϊ θ διαφορετικότθτα είναι γενικά ζνα καλό πράγμα, μπορεί επίςθσ να
προκαλζςει προβλιματα. Μακαίνοντασ να ηοφμε μαηί, μπορεί να είναι δφςκολο, και
προκφπτουν προβλιματα. Αλλά οι κοινωνίεσ ζχουν παλζψει με αυτά τα ηθτιματα ςε όλθ τθν
ιςτορία. Δεν προκφπτουν μόνο λόγω τθσ μετανάςτευςθσ: Ιςχφουν για κάκε άτομο και
ομάδα, που πρζπει να βρουν μια κζςθ ςτθν κοινωνία. Και αν θ κοινωνία είναι αρκετά ευρεία
ϊςτε να περιλαμβάνει μοναχζσ και τρανςζξουαλσ, μαρξιςτζσ και ελευκεριακοφσ,
ριηοςπαςτικοφσ οικολόγουσ και μάνατηερσ ιδιωτικϊν κεφαλαίων, ςίγουρα μπορεί να
αγκαλιάςει τουσ μετανάςτεσ επίςθσ.
Οι άνκρωποι δεν χρειάηεται να είναι όλοι όμοιοι, για να μποροφν να ηιςουν μαηί. Ρρζπει
απλά να ςεβόμαςτε τισ βαςικζσ αρχζσ, ςτισ οποίεσ βαςίηονται οι κοινωνίεσ μασ: οι νόμοι
γίνονται από τουσ ανκρϊπουσ, όχι από τον Θεό. Οι άνκρωποι που κάνουν αυτοφσ τουσ
νόμουσ, εκλζγονται. Η ικανότθτά τουσ να νομοκετοφν, περιορίηεται από οριςμζνεσ

13

For instance, Pittinsky, T. L. / S. A. Rosenthal / R. M. Montoya (2007), Moving Beyond Tolerance: Allophilia Theory and
Measurement, Presented to the Society for Personality and Social Psychology
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κεμελιϊδεισ αρχζσ, όπωσ θ ελευκερία ςτα πλαίςια του νόμου, θ ιςότθτα ενϊπιον του
νόμου, και θ ανοχι των διαφορϊν.
Αυτζσ δεν είναι "Γερμανικζσ αξίεσ", ι "Ευρωπαϊκζσ αξίεσ", είναι φιλελεφκερεσ. Είναι κοινζσ
για πολλοφσ μθ-Ευρωπαίουσ, και απορρίπτονται από κάποιουσ Ευρωπαίουσ, όπωσ θ άκρα
δεξιά. Και ενϊ οι άνκρωποι δεν μποροφν να αναγκαςτοφν να πιςτεφουν ς’ αυτζσ τισ αξίεσ,
μποροφν να κλθκοφν να τθριςουν το νόμο: ακόμθ και εκείνοι που πιςτεφουν ότι οι γυναίκεσ
δεν είναι ίςεσ με τουσ άνδρεσ, πρζπει να τισ αντιμετωπίηουν ωσ τζτοιεσ.
Φυςικά, όλεσ οι κοινωνίεσ υπολείπονται κατά πολφ των υψθλϊν ιδανικϊν τθσ φιλελεφκερθσ
δθμοκρατίασ - οι διακρίςεισ είναι διαδεδομζνεσ και θ ανεκτικότθτα περιοριςμζνθ - αλλά
εξακολουκοφν να είναι τα πρότυπα που προςδοκοφμε, και θ βάςθ τθσ ειρθνικισ
ςυνφπαρξισ μασ. Αλλά αν οι μετανάςτεσ πρζπει να τθροφν τουσ κανόνεσ, πρζπει επίςθσ να
επιδιωχκεί να αιςκάνονται ευπρόςδεκτοι.
Δυςτυχϊσ, θ ςυηιτθςθ για τθ μετανάςτευςθ ζχει ανακατευτεί με φόβουσ για τρομοκρατία.
Φυςικά, είναι ανθςυχθτικό το γεγονόσ ότι οριςμζνοι δυςαρεςτθμζνοι νζοι, εκφράηουν τθν
αλλοτρίωςι τουσ μζςω του εξτρεμιςμοφ, και ότι μια μικρι μειοψθφία τουσ, πράγματι
κζλουν να ανατινάξουν τουσ εαυτοφσ τουσ μαηί με άλλουσ ανκρϊπουσ. Αλλά ςτιγματίηοντασ
τουσ μουςουλμάνουσ, επειδι μια μικρι μειοψθφία είναι τρομοκράτεσ, είναι άδικο και
αντιπαραγωγικό. Χριςτιανοί φονταμενταλιςτζσ βάηουν βόμβεσ ςε κλινικζσ αμβλϊςεων ςτισ
ΗΡΑ. Ακροδεξιζσ παραςτρατιωτικζσ ομάδεσ ζβαλαν τισ βόμβεσ τθσ Οκλαχόμα. Ο IRA ζβαηε
βόμβεσ ςτθν Αγγλία, όπωσ και θ ομάδα Baader Meinhof. Ωςτόςο, κατά τθ διάρκεια τθσ
τρομοκρατίασ του IRA, εμείσ δεν αντιμετωπίηαμε όλο τον ιρλανδικό λαό ωσ πικανι απειλι,
και θ Βρετανικι κυβζρνθςθ ςυνζχιςε να αφινει τουσ Ιρλανδοφσ πολίτεσ να ταξιδεφουν
ελεφκερα ςτθ Βρετανία, χωρίσ διαβατιριο. Οι κυβερνιςεισ πρζπει να καταπολεμοφν τθν
τρομοκρατία μζςω μζτρων, όπωσ θ αντικαταςκοπεία και θ επιτιρθςθ, που είναι
ςτοχευμζνα, αναλογικά, και αποτελεςματικά. Η επίκεςθ κατά τθσ μετανάςτευςθσ, δεν είναι
τίποτε από αυτά.
Ζχουμε κάκε ςυμφζρον να εκμεταλλευτοφμε όςο γίνεται καλφτερα τθ μετανάςτευςθ, διότι
ςε τελικι ανάλυςθ οι κυβερνιςεισ δεν μποροφν να ςταματιςουν τθ μετακίνθςθ των
ανκρϊπων μζςω των ςυνόρων. Ραρά τισ προςπάκειεσ για τθν οικοδόμθςθ μιασ Ευρϊπθσ
Φροφριο, πάνω από ζνα εκατομμφριο ξζνοι παρακάμπτουν τισ άμυνζσ τθσ, κάκε χρόνο.
Οριςμζνοι ειςζρχονται κρυφά, ενϊ οι περιςςότεροι παραβιάηουν τισ βίηεσ τουσ και ςτθ
ςυνζχεια εργάηονται παράνομα. Ενϊ οι δρακόντειεσ πολιτικζσ ςυγκρατοφν κάπωσ τθ
μετανάςτευςθ, κυρίωσ τθ μετατρζπουν ςε λακρομετανάςτευςθ.
Αυτό δθμιουργεί τεράςτιο κόςτοσ: μία ανκρωπιςτικι κρίςθ, με χιλιάδεσ να πεκαίνουν κάκε
χρόνο, προςπακϊντασ να φτάςουν ςτθν Ευρϊπθ, και πολλοί άλλοι να ςυλλαμβάνονται. Μια
ραγδαία αφξθςθ των εξόδων των διαςυνοριακϊν ελζγχων και τθσ γραφειοκρατίασ. Μια
ποινικοποιθμζνθ βιομθχανία λακρεμπορίου ανκρϊπων. Μια διευρυνόμενθ παραοικονομία,
όπου οι παράνομοι μετανάςτεσ είναι ευάλωτοι ςτθν εκμετάλλευςθ, οι εργατικοί νόμοι
παραβιάηονται και οι φόροι δεν καταβάλλονται. Μια υπονόμευςθ τθσ πίςτθσ ςτθν
κυβζρνθςθ, αφοφ οι πολιτικοί δεν μποροφν να τθριςουν τισ υποςχζςεισ τουσ να ανακόψουν
τθ μετανάςτευςθ. Μια διάβρωςθ τθσ ςτάςθσ ζναντι των μεταναςτϊν, οι οποίοι κεωροφνται
ωσ παραβάτεσ του νόμου και όχι ςκλθρά εργαηόμενοι και τολμϊντεσ. Και θ κακομεταχείριςθ
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των προςφφγων, ςε μια προςπάκεια για αποτροπι των ανκρϊπων που κζλουν να ζρκουν
για εργαςία να υποβάλουν αίτθςθ για άςυλο, δυςφθμίηουν τθν δζςμευςι μασ να
βοθκιςουμε εκείνουσ που φεφγουν μακριά από τον τρόμο.
Τα προβλιματα αυτά ςυνικωσ αποδίδονται ςε μετανάςτεσ, αλλά οφείλονται ςτουσ
μεταναςτευτικοφσ ελζγχουσ μασ. Θα πρζπει να είναι προφανζσ, ακόμθ και ςε εκείνουσ που
βλζπουν τουσ μετανάςτεσ ωσ απειλι, ότι οι ςυνοριακοί ζλεγχοί μασ δεν είναι μόνο
δαπανθροί και ςκλθροί, αλλά και αναποτελεςματικοί και αντιπαραγωγικοί. Αντί να
προςτατεφουν τουσ πολίτεσ, υπονομεφουν τθν ζννομθ τάξθ, όπωσ ακριβϊσ μεγαλφτερθ
ηθμιά ζκανε θ ποτοαπαγόρευςθ ςτθν Αμερικι, από ό,τι ζχει κάνει ποτζ, θ κατανάλωςθ
αλκοόλ.
Αυτοί που ιςχυρίηονται ότι θ λιψθ πιο αυςτθρϊν μζτρων κα μποροφςε να ςταματιςει τθ
μετανάςτευςθ, πουλάνε ψεφτικεσ υποςχζςεισ. Ακόμθ και αν, με τεράςτιο κόςτοσ, θ ΕΕ ζχτιηε
ζνα τείχοσ κατά μικοσ των ανατολικϊν τεράςτιων ςυνόρων τθσ, αν ανζπτυςςε μια αρμάδα
να περιπολεί τισ νότιεσ ακτζσ τθσ, αν ζψαχνε εξονυχιςτικά κάκε όχθμα και ςκάφοσ που
φκάνει, αν αρνιόταν κεωριςεισ βίηασ ςτουσ ανκρϊπουσ από τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ
ςυνολικά, και αν επζβαλε αυςτθρό εςωτερικό ζλεγχο ςχετικά με το δικαίωμα των
ανκρϊπων να είναι ςτθν χϊρα, οι μετανάςτεσ πάλι κα τα ξεπερνοφςαν: πλαςτά ι κλεμμζνα
ζγγραφα, άνκρωποι που μεταφζρονται λακραία, δωροδοκοφμενοι υπάλλθλοι. Αν
ςυνεχίςουμε ςτον δρόμο αυτό, κα καταλιξουμε να γίνουμε ζνα αςτυνομικό κράτοσ. Ακόμθ
και τότε, τα ςφνορά μασ κα ιταν το ίδιο διαπερατά. Οι πολιτικοί πρζπει να ζχουν το κάρροσ
να ςταματιςουν να διεξάγουν ζναν πόλεμο κατά τθσ μετανάςτευςθσ, που δε μπορεί να
κερδθκεί, και να αντιμετωπίςουν τθ μετανάςτευςθ ωσ ευκαιρία.
Ριςτεφω ότι τα ςφνορά μασ πρζπει να είναι ανοικτά. Αλλά αν αυτό δεν είναι πολιτικά
αποδεκτό για τϊρα, θ Ευρϊπθ κα πρζπει τουλάχιςτον να ανοίξει μια νομικι οδό, για τουσ
ανκρϊπουσ από τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, να ζλκουν να εργαςτοφν εδϊ. Με τθν πάροδο
του χρόνου, ελπίηουμε, να μπορζςουμε να προχωριςουμε ςε μια κζςθ, όπου τα ςφνορα να
είναι εντελϊσ ανοιχτά.
Το να πειςκοφν οι ςκεπτικιςτζσ δεν κα είναι εφκολο. Γι 'αυτό πιςτεφω ότι το επιχείρθμα για
τθν ελεφκερθ μετανάςτευςθ πρζπει να τίκεται ςε πολλά επίπεδα: Ωσ κζςθ αρχϊν: αυξάνει
τθν ελευκερία και μειϊνει τθν αδικία. Ωσ ανκρωπιςτικι κζςθ: βοθκά ανκρϊπουσ πολφ
φτωχότερουσ από εμάσ. Ωσ οικονομικι κζςθ: μασ κάνει πιο πλοφςιουσ. Ωσ μια ρεαλιςτικι
κζςθ: είναι αναπόφευκτθ, γι' αυτό είναι προσ το ςυμφζρον όλων να πάρουμε ό,τι το
καλφτερο από αυτι. Η ελεφκερθ μετακίνθςθ, δεν είναι μόνο ηιτθμα των ανκρωπίνων
δικαιωμάτων και διεκνοφσ αλλθλεγγφθσ, αλλά είναι προσ ςυμφζρον μασ.
Το άνοιγμα των ςυνόρων μασ, μπορεί να φαίνεται μθ ρεαλιςτικό. Αλλά το ίδιο φαινόταν
κάποτε, θ κατάργθςθ τθσ δουλείασ, ι το δικαίωμα ψιφου ςτισ γυναίκεσ. Η εκςτρατεία για το
δικαίωμα των ανκρϊπων να μετακινοφνται ελεφκερα, είναι ζνασ ευγενισ ςκοπόσ για τθν
εποχι μασ.
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Θζματα μετανάςτευςθσ

Για τον συγγραφέα
Ο Phillippe Legrain είναι δθμοςιογράφοσ και ςυγγραφζασ, με κφρια κεματολογία τθν
παγκοςμιοποίθςθ, τθ μετανάςτευςθ, και τα Ευρωπαϊκά ηθτιματα. Σποφδαςε
οικονομικά και πολιτικι τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ, ςτο London School of
Economics, και εργάςτθκε ςτθ ςυνζχεια, μεταξφ άλλων, για τον Ραγκόςμιο
Οργανιςμό Εμπορίου. Μετά το πρϊτο βιβλίο του: Ανοιχτόσ Κόςμοσ: Η αλικεια για
τθν Ραγκοςμιοποίθςθ (Open World: The Truth about Globalisation), δθμοςίευςε το
2007 ζνα ακόμθ βιβλίο με τίτλο: Μετανάςτεσ: Η χϊρα ςασ τουσ χρειάηεται
(Immigrants: Your country needs them).
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