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1.

Περίληψη
Αντλώντας από την υφιστάµενη βιβλιογραφία, από πηγές των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης και από πρωτεύουσα έρευνα στις πρακτικές
εµπλεκόµενων φορέων, η παρούσα έκδοση αποτυπώνει µια απόπειρα
πλήρους χαρτογράφησης της σχέσης µεταξύ των µεταναστών και των
τραπεζών / πιστωτικών ιδρυµάτων στις πέντε χώρες που συµµετέχουν
στο διακρατικό πρόγραµµα – Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και
Ισπανία.
Σε όλες τις χώρες που µελετήθηκαν, πλην µίας, λίγη ή και καθόλου
προσοχή έχει αφιερωθεί έως τώρα στο ζήτηµα της πρόσβασης και
χρήσης των υπηρεσιών των τραπεζικών και πιστωτικών ιδρυµάτων
από µετανάστες. Η µόνη εξαίρεση ανάµεσα στις πέντε χώρες είναι η
Ιταλία η οποία, ξεκινώντας από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, έχει
υλοποιήσει ένα συνεχώς αυξανόµενο αριθµό ερευνών στο θέµα,
µολονότι σε τοπικό επίπεδο. Πιο σηµαντικό, η Ιταλική Ένωση
Τραπεζιτών συλλέγει, ταξινοµεί και διανέµει στοιχεία αναφορικά µε τη
χρήση των τραπεζικών και πιστωτικών υπηρεσιών από τους
µετανάστες.
Η µετανάστευση από τρίτες χώρες έχει αυξηθεί σηµαντικά και στις
πέντε χώρες κατά την τελευταία δεκαετία, µε αποτέλεσµα να έχουν
γίνει σχεδόν ή απόλυτα χώρες υποδοχής µεταναστών, έπειτα από
δεκαετίες κατά τις οποίες λειτούργησαν ως χώρες αποστολής
µεταναστών. Το ποσοστό των µεταναστών σε σχέση µε τον εγχώριο
πληθυσµό αυτών των χωρών διαφέρει, από το εντυπωσιακό 20% στην
Κύπρο, στο 11,4% στην Ισπανία· από το 7,3% στην Ελλάδα, στο 5,6%
στην Ιταλία και στο 3,3% στην Πορτογαλία.
Και στις πέντε χώρες, οι µετανάστες απασχολούνται κυρίως σε
επαγγέλµατα χαµηλής ειδίκευσης και αµοιβής. Η κατάσταση αυτή
φαίνεται να είναι αποτέλεσµα πολιτικής και σπάνια ωθείται από τη
ζήτηση. Σηµαντική παρουσία µεταναστών χωρίς έγγραφα αναφέρεται
και στις πέντε χώρες, ενώ επανειληµµένα προγράµµατα
νοµιµοποίησης στην περίπτωση της Ιταλίας νοµιµοποίησαν περίπου
1,2 εκατοµµύρια µετανάστες µεταξύ 2002-2006. Σε κάποιες από τις
πέντε χώρες, περιοριστικοί νόµοι για τη µετανάστευση που
θεσπίστηκαν την τελευταία δεκαετία ως µέρος µιας γενικευµένης
πολιτικής
προσέγγισης
σε
επίπεδο
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
αποδείχθηκαν αναποτελεσµατικοί για τον περιορισµό της άτυπης
εισόδου στη χώρα από µετανάστες.
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, οι µετανάστες έχουν πρόσβαση σε κάποιες
τραπεζικές και πιστωτικές υπηρεσίες, σε διαφορετικό βαθµό στην
καθεµιά από τις πέντε χώρες, και υπόκεινται σε διαφορετικές ρυθµίσεις
και περιορισµούς. Σε γενικές γραµµές, για σκοπούς ανοίγµατος
τρεχούµενων ή αποταµιευτικών λογαριασµών, απαιτείται η εκπλήρωση
πρόσθετων προϋποθέσεων, σε σύγκριση µε αυτές που απαιτούνται
από τους πολίτες της χώρας. Κοινό χαρακτηριστικό και στις πέντε
χώρες αποτελεί το γεγονός ότι ο µετανάστης πρέπει να διαµένει νόµιµα
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στη χώρα, αλλά η επίσηµη απόδειξη της νόµιµης διαµονής διαφέρει. Σε
τέσσερις από τις πέντε χώρες, απαραίτητη είναι η επίδειξη ενός
νόµιµου εγγράφου άδειας παραµονής προκειµένου να του επιτραπεί
το άνοιγµα ενός τραπεζικού λογαριασµού. Μόνο σε µία χώρα ο
µετανάστης µπορεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασµό επιδεικνύοντας
κάποιο έγγραφο ταυτότητας, το οποίο µπορεί να είναι διεθνές
διαβατήριο σε ισχύ, ταυτότητα που έχει εκδοθεί από το δηµοτικό
συµβούλιο, αριθµό φορολογικού µητρώου, άδεια παραµονής. Εκτός
από το έγγραφο ταυτότητας/ άδεια παραµονής, τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από τις τράπεζες περιλαµβάνουν σύµβαση εργασίας και/ή
απόδειξη µισθοδοσίας, ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης, φορολογική
δήλωση εισοδήµατος, εγγύηση από πολίτη της χώρας που µπορεί να
είναι πελάτης της τράπεζας ή όχι κτλ.
Διαφέρει επίσης και το περιεχόµενο των υπηρεσιών. Αυτό ισχύει
κυρίως στις πιστωτικές υπηρεσίες, για τις οποίες απαιτούνται
πρόσθετες εγγυήσεις από τους µετανάστες, ιδιαίτερα αν πρόκειται για
επιχειρηµατικά δάνεια.
Σε κάποιες χώρες, οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύµατα έχουν
σχεδιάσει ειδικά προϊόντα για τους µετανάστες, υπό τη µορφή
παραδοσιακών προϊόντων που συνοδεύονται από συµπληρωµατικές
υπηρεσίες που θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες
των µεταναστών ή ότι αρµόζουν περισσότερο στην κοινωνικοοικονοµική τους κατάσταση. Όποια κι αν είναι η συγκεκριµένη µορφή
αυτών των προϊόντων, όλα τείνουν να ελαχιστοποιούν το ρίσκο για τις
τράπεζες, διευρύνοντας παράλληλα τη βάση της πελατείας τους στους
κόλπους του µεταναστευτικού πληθυσµού. Πληροφορίες που
συλλεχθήκαν από την έρευνα υποδεικνύουν ότι η ανταπόκριση των
µεταναστών στην προσφορά αυτών των συγκεκριµένων προϊόντων
διαφέρει από χώρα σε χώρα. Σε µία χώρα υπάρχει πολύ µικρή ζήτηση
για τέτοια προϊόντα ενώ σε άλλη οι τράπεζες αναφέρουν πολύ θετική
ανταπόκριση από την πελατεία-οµάδα στόχου. Μία υπηρεσία που
προσελκύει το ενδιαφέρον των τραπεζών και για την οποία η ζήτηση
είναι ψηλή ανάµεσα στους µετανάστες είναι η υπηρεσία των
εµβασµάτων που χρησιµοποιείται για να στέλλουν χρήµατα στις
οικογένειες τους στις χώρες προέλευσης. Σε όλες τις χώρες που
µελετήθηκαν, αυτή η συγκεκριµένη υπηρεσία φαίνεται ότι παρέχεται
πιο αποτελεσµατικά και πιο γρήγορα από έναν µικρό αριθµό εταιρειών
που ειδικεύονται στη µεταφορά χρηµάτων και οι οποίες κάνουν χρήση
πολυάριθµων τοπικών πρακτόρων· στην Ιταλία, την Πορτογαλία και
την Ισπανία, µικρές επιχειρήσεις που ανήκουν σε µετανάστες
συνιστούν ένα σηµαντικό ποσοστό τέτοιων τοπικών πρακτόρων.
Τα σηµερινά επίπεδα ενσωµάτωσης των µεταναστών στο τραπεζικό
σύστηµα αποκλείουν ακόµα ένα µεγάλο ποσοστό µεταναστών οι
οποίοι δυνητικά πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης που ορίζονται
από τις περισσότερες τράπεζες. Στοιχεία από την έρευνα δείχνουν ότι
επιπλέον παράγοντες συντελούν στο να αποξενώνει από τις τράπεζες
ένα σηµαντικό κοµµάτι αυτής της οµάδας µεταναστών. Τέτοιοι
παράγοντες είναι η ελλιπής γνώση της γλώσσας της νέας χώρας
διαµονής. Αυτό ισχύει για τους προσφάτως εγκατεστηµένους στη χώρα
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για τους οποίους η ελλιπής γνώση της γλώσσας αντιπροσωπεύει ένα
σηµαντικό µειονέκτηµα στην εν γένει αλληλεπίδρασή τους µε την
κοινωνία υποδοχής. Συναφές µε αυτό είναι και η έλλειψη κατανόησης
των συγκεκριµένων τραπεζικών πρακτικών και διαδικασιών, εξαιτίας
της δυσκολίας στη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στις
εθνικές γλώσσες, καθώς και της τεράστιας δυσκολίας που
αντιµετωπίζει το προσωπικό των τραπεζών στο να παρέχει υπηρεσίες
σε µια γλωσσικά διαφοροποιηµένη πελατεία, ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις ανθρώπων που µιλούν µη-ευρωπαϊκές γλώσσες.
Αυτές οι δυσκολίες εξηγούν κάποια από τα µέτρα ευρύτερης
προσέγγισης που έχουν υιοθετήσει µερικές τράπεζες, τα οποία
στοχεύουν στην προσέλκυση µεταναστευτικής πελατείας. Σε όλες
σχεδόν τις χώρες που εµπλέκονται στην έρευνα, ένας αυξανόµενος
αριθµός τραπεζών είτε έχει µεταφράσει υπάρχοντα πληροφοριακά
φυλλάδια είτε παράγει ειδικό πληροφοριακό/διαφηµιστικό υλικό στις
γλώσσες κάποιων από τις µεγαλύτερες µεταναστευτικές οµάδες των
περιοχών όπου δραστηριοποιούνται. Κάποιες τράπεζες δηµιούργησαν
πληροφορικά κέντρα µε πολυµέσα προς διευκόλυνση αλλόγλωσσων
πελατών µε σχετικά χαµηλό κόστος. Άλλες πειραµατίζονται
προσλαµβάνοντας σε κάποια υποκαταστήµατά τους πολύγλωσσο
προσωπικό µεταναστευτικής προέλευσης, το οποίο είναι σε θέση να
επικοινωνεί αποτελεσµατικά µε µετανάστες από τις µεγαλύτερες
µεταναστευτικές κοινότητες των περιοχών όπου βρίσκονται τα
υποκαταστήµατα. Η έκθεση αναγνωρίζει µια σειρά τέτοιων µέτρων ως
πιθανές καλές πρακτικές οι οποίες, αν υλοποιηθούν σε µεγάλη κλίµακα
από περισσότερες τράπεζες, µπορούν να συµβάλουν εντυπωσιακά
στην
ενσωµάτωση
πολύ
περισσότερων
µεταναστών
στο
χρηµατοοικονοµικό και τραπεζικό σύστηµα.
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2.

Εισαγωγή: δοµή του εγχειρίδιου
Το εγχειρίδιο αυτό γράφτηκε στα πλαίσια ενός διακρατικού
προγράµµατος που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας, στα πλαίσια
του προγράµµατος INTI – Ενσωµάτωση πολιτών τρίτων χωρών.
Βασίζεται σε υλικό και πληροφορίες που συλλέχθηκαν µέσω έρευνας
που διεξήχθηκε σε κάθε µια από τις πέντε συµµετέχουσες χώρες Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία- , κατά τη διάρκεια
της περιόδου Νοέµβριος 2007-Απρίλιος 2009.
Είναι οργανωµένο σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο περιγράφεται η δοµή,
τα περιεχόµενα και οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για τη συλλογή
πληροφοριών και δεδοµένων. Όλα τα κεφάλαια του εγχειρίδιου
ακολουθούν µια περιγραφή ανά χώρα, παρουσιάζοντας ξεχωριστά για
κάθε χώρα τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο συγκεκριµένο θέµα
που πραγµατεύεται κάθε κεφάλαιο. Οι αναγνώστες θα δούνε ότι οι
διαφορετικές ερµηνείες των συγγραφέων αναφορικά µε τις
προτεινόµενες θεµατικές δεν ακολουθούν µία οµοιόµορφη δοµή και
περιγραφή. Αυτό λόγω µιας συµφωνίας που προηγήθηκε µεταξύ των
µελών της διακρατικής οµάδας εργασίας να υιοθετήσουν µία ευέλικτη
προσέγγιση προκειµένου να συλλάβουν τις διαφορετικές εµπειρίες στις
συµµετέχουσες χώρες, εστιάζοντας σε ό,τι αναγνωρίζεται ως
ιδιαιτέρως χρήσιµο στο κάθε εθνικό πλαίσιο.
Το κεφάλαιο δύο παρουσιάζει µία σύντοµη περιγραφή της
µετανάστευσης, καθώς και δηµογραφικές πληροφορίες για τους
µετανάστες σε κάθε χώρα. Το κεφάλαιο αυτό παρέχει πληροφορίες
σχετικά µε το υπάρχον πλαίσιο εντός του οποίου η βιωσιµότητα της
διεύρυνσης της προσφοράς τραπεζικών υπηρεσιών σε µετανάστες
µπορεί να εκτιµηθεί από τις ίδιες τις τράπεζες και άλλους
εµπλεκόµενους φορείς των οποίων οι πολιτικές µπορούν να
συνεισφέρουν στην περαιτέρω βελτίωση των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών στους µετανάστες. Αυτό συνοδεύεται στο κεφάλαιο τρία
από µία επισκόπηση των υπαρχουσών τραπεζικών και πιστωτικών
υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται από τους µετανάστες, καθώς και
των όρων πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες. Στο κεφάλαιο τέσσερα,
εστιάζουµε στα προβλήµατα και τους περιορισµούς που
αναδεικνύονται από την έρευνα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των
µεταναστών στις τραπεζικές υπηρεσίες και στην παροχή αυτών των
υπηρεσιών από την πλευρά των τραπεζών και των πιστωτικών
ιδρυµάτων.
Τα κεφάλαια πέντε και έξι -παραδείγµατα καλών πρακτικών και
συµπεράσµατα και προτάσεις -, παρέχουν πληροφορίες αναφορικά µε
τα δυνατά σηµεία που χαρακτηρίζουν την τρέχουσα κατάσταση και
εφιστούν την προσοχή σε κάποια µέτρα πολιτικής, τα οποία έχουν τη
δυνατότητα να συνεισφέρουν θετικά σε µια ισότιµη ενσωµάτωση των
µεταναστών στα τραπεζικά και χρηµατοπιστωτικά συστήµατα σε κάθε
χώρα.
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Οι πληροφορίες που παρέχονται σε κάθε κεφάλαιο και για κάθε χώρα
σε αυτό το εγχειρίδιο αντιπροσωπεύουν µία περίληψη των ευρύτερων
διαπιστώσεων της έρευνας σε κάθε χώρα-εταίρο, ενώ µία πλήρης
εικόνα της συγκεκριµένης κατάστασης σε κάθε χώρα µπορεί να
αποκοµιστεί µόνο µέσω της ανάγνωσης ολόκληρης της έρευνας που
είναι διαθέσιµη σε κάθε εθνική γλώσσα στην ιστοσελίδα και των πέντε
οργανώσεων1. Οι συντάκτες ελπίζουν ότι οι αναγνώστες χωρών
διαφορετικών από αυτές που ερευνήθηκαν θα βρούνε επίσης κάποια
από τα ζητήµατα που θίχτηκαν ενδιαφέροντα και χρήσιµα προς
διερεύνηση και στα δικά τους εθνικά πλαίσια και, κάνοντάς το αυτό, θα
ενισχύσουν την προστιθέµενη αξία αυτού του προγράµµατος σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.

1

http://www.cospe.org; http://www.antigone.gr; http://www.mpdl.org; http://www.numena.org.pt;
http://www.reconciliationcy.org.
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3.

Πλαίσια και µέθοδοι
Κύπρος
Από την εποχή της ανεξαρτησίας από την βρετανική αποικιακή
κυριαρχία το 1960, η πολιτική ένταση, οι εθνοτικές συγκρούσεις και οι
εξωτερικές παρεµβάσεις κυριάρχησαν στην πολιτική σκηνή και
µονοπώλησαν το δηµόσιο ενδιαφέρον στην Κύπρο. Οι βίαιες
συµπλοκές κατά τα χρόνια 1964-1974 ανάµεσα στις δύο συνταγµατικά
αναγνωρισµένες ‘κοινότητες’, την ‘Ελληνική’ και την ‘Τουρκική’, οι
οποίες εκείνη την περίοδο αντιπροσώπευαν το 78% και το 18% του
πληθυσµού αντίστοιχα, καθώς και οι ξένες στρατιωτικές παρεµβάσεις
από την Ελλάδα και την Τουρκία το 1974 άφησαν πίσω τους πολλές
εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούµενους και την οικονοµία ρηµαγµένη.
Η de facto διχοτόµηση του νησιού σε βόρειο και νότιο, η οποία
ξεκίνησε το 1964 και σφραγίστηκε µε την τουρκική εισβολή το 1974,
κρατά το νησί διαιρεµένο µέχρι σήµερα, µε τους Ελληνοκύπριους να
διαµένουν στο νότιο τµήµα της χώρας και τους Τουρκοκύπριους στο
βόρειο. Το 2003, το Τουρκοκυπριακό καθεστώς ήρε (µερικώς) την
απαγόρευση στην ελευθερία διακίνησης, πράγµα που ουσιαστικά
άνοιξε τα κλειστά σύνορα µεταξύ βορείου και νοτίου τµήµατος,
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους να περνούν από
το βορρά στο νότο και αντίστροφα, σε καθηµερινή βάση.
Την 1η Μαΐου 2004 η Κύπρος προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ως διαιρεµένη χώρα, έχοντας χάσει την ευκαιρία να επιλύσει το
διάρκειας 50 χρόνων πρόβληµά της στη βάση του σχεδίου λύσης του
Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, το οποίο απορρίφθηκε από
τους Ελληνοκύπριους σε δηµοψήφισµα που έγινε λίγες µόλις µέρες
πριν την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα διεξήχθη
µόνο στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δηµκρατία,
όπου νόµιµα κατοικούν 138.000 µη-Κύπριοι (εκτιµάται ότι κατοικούν
ακόµα 30.000 άτυποι µετανάστες που αποτελούνται κυρίως από άτοµα
που παραµένουν στην Κύπρο παράνοµα µετά τη λήξη της άδειας
παραµονής τους), αριθµός που συνιστά το 20% περίπου του
πληθυσµού. Οι περισσότεροι µετανάστες απασχολούνται σε οικιακές
εργασίες, στον τοµέα των υπηρεσιών (τουρισµός, εµπόριο), στη
µεταποιητική βιοµηχανία, στη γεωργία και τις κατασκευές, σε χαµηλά
αµειβόµενες και χαµηλού κύρους εργασίες.
Ιστορικά η Κύπρος υπήρξε χώρα αποστολής, εξάγοντας µετανάστες σε
πλουσιότερες χώρες. Η αλλαγή πολιτικής το 1990 µετέτρεψε την
Κύπρο από χώρα αποστολής σε χώρα προορισµού µεταναστών.
Έκτοτε, η Κύπρος έχει γίνει µία κατεξοχήν χώρα- «προθάλαµος
εισόδου» στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συχνά λειτουργεί ως «χώρος
αναµονής» για πολλούς µετανάστες που έχουν ως προορισµό τις
Βορειοευρωπαϊκές χώρες. Εκτός από την ανάγκη κάλυψης της
έλλειψης εργατικού δυναµικού που δηµιουργήθηκε από τη ραγδαία
ανάπτυξη κατά τη δεκαετία του 1980, υπήρχαν περιφερειακοί και
διεθνείς λόγοι που συνετέλεσαν στις µεταναστευτικές ροές προς την
Κύπρο. Από την µία πλευρά, οικονοµικές εξελίξεις όπως η παγκόσµια
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ανάπτυξη του τουρισµού οδήγησε στην οικονοµική ανάπτυξη η οποία
αύξησε τη ζήτηση εργατικού δυναµικού στην Κύπρο. Από την άλλη
πλευρά, πολιτικές εξελίξεις όπως η κατάρρευση της Σοβιετικής
Ένωσης είχε ως αποτέλεσµα τη µετανάστευση εργατικού δυναµικού
από τις πρώην σοβιετικές δηµοκρατίες, αλλά ακόµη και τη
µετανάστευση ενός µεγάλου αριθµού Ελλήνων Ποντίων από την
περιοχή του Καυκάσου, οι οποίοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια και
µπορούσαν έτσι να µεταναστεύσουν στην Κύπρο µε ελάχιστες
διατυπώσεις. Επιπλέον, ο πόλεµος του Κόλπου, διαδοχικές κρίσεις
στην περιοχή του Κόλπου, αναταραχές σε Ισραήλ/Παλαιστίνη, πόλεµοι
και επακόλουθη βία στο Ιράκ, καθώς και η φτώχεια και οι πολιτικές
αναταραχές στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική έχουν
προκαλέσει την εισροή στην Κύπρο τόσο οικονοµικών όσο και
πολιτικών προσφύγων από τις πληγείσες περιοχές.
Πριν την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος ήταν η
µόνη χώρα που επέτρεπε στους Ρώσους πολίτες να εισέρχονται χωρίς
βίζα, σε µια προσπάθεια να προσελκύσει επιχειρηµατικές
δραστηριότητες, τουρίστες και περιζήτητα κεφάλαια. Αυτή η πολιτική
είχε ως αποτέλεσµα τη µετανάστευση αρκετών χιλιάδων Ρώσων στην
Κύπρο και την ίδρυση υπεράκτιων επιχειρήσεων (offshore
businesses), ρωσικών σχολείων και ρωσικών εκκλησιών. Μετά την
προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος αναγκάστηκε να
υιοθετήσει πιο περιοριστικές πολιτικές αναφορικά µε την παραχώρηση
δικαιωµάτων εισόδου σε Ρώσους επισκέπτες. Ωστόσο, πολλοί από
τους µετανάστες που ήρθαν στην Κύπρο τη δεκαετία του 1990, έχουν
εγκατασταθεί εδώ µε προσωρινή άδεια παραµονής η οποία
ανανεώνεται ετησίως. Συνθέτουν µία ευδιάκριτη κατηγορία πολιτών
τρίτης χώρας, καθώς ο προσωπικός τους πλούτος και οι
επιχειρησιακές τους δοµές τυγχάνουν µεγαλύτερης προσοχής και, άρα,
λαµβάνουν πιο στοχευµένες υπηρεσίες από τις τράπεζες της Κύπρου,
από ότι οι οικονοµικοί µετανάστες των οποίων ο τζίρος αποτελεί ένα
µικρό ποσοστό εκείνου των Ρώσων επιχειρηµατιών (των οποίων ο
τζίρος είναι συχνά αρκετά εκατοµµύρια δολάρια το χρόνο).
Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνά ήταν έρευνα της
υφιστάµενης γνώσης, δοµηµένες συνεντεύξεις µε 95 µετανάστες, 2
εστιασµένες οµάδες και συνεντεύξεις µε 5 χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.
Οι συνεντευξιαζόµενοι µετανάστες επιλέχτηκαν τυχαία από µέρη της
Λευκωσίας και της Λεµεσού όπου συχνάζουν µετανάστες: από τα
γραφεία µη κυβερνητικής οργάνωσης που προσφέρει στήριξη και
βοήθεια στους µετανάστες, στις ανοιχτές αγορές όπου οι µετανάστες
συχνά δουλεύουν και όπου κάποιοι έχουν επίσης δικά τους
καταστήµατα και τα δηµοτικά πάρκα όπου περνάνε τις Κυριακές τους.
Επιπλέον, σε µια προσπάθεια ελαχιστοποίησης του ρίσκου της µη
πλήρους πρόσληψης των απόψεων των µεταναστών λόγω έλλειψης
εµπιστοσύνης, φαινόµενο που συναντήσαµε όταν παίρναµε
συνέντευξη από άγνωστους µας µετανάστες στο δρόµο, µερικές
συνεντεύξεις διεξήχθησαν έπειτα από ραντεβού µε µετανάστες τούς
οποίους οι ερευνητές γνώριζαν προσωπικά. Οι δύο εστιασµένες
οµάδες πραγµατοποιήθηκαν στη Λευκωσία. Πιο αναλυτικά, η
παράθεση των συνεντεύξεων, των συµβουλευτικών διαδικασιών και
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των εστιασµένων οµάδων έχει ως εξής: (α) 75 υπήκοοι τρίτων χωρών
(45 άνδρες και 30 γυναίκες) οι οποίοι εργάζονται ως µισθωτοί µε
προσωρινή βίζα (καταγεγραµµένοι και µη)· (β) 20 Πόντιοι2 και υπήκοοι
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· (γ) 2 εστιασµένες οµάδες µε 6
συµµετέχοντες στην πρώτη και 8 στη δεύτερη· (δ) 8 µετανάστες
επιχειρηµατίες· (ε) 6 δηµόσιους οργανισµούς, εργατικά συνδικάτα και
µη κυβερνητικές οργανώσεις3 και (στ) 6 στελέχη από 5 διαφορετικά
πιστωτικά ιδρύµατα (τράπεζες, συνεταιρισµούς και διεθνείς εταιρίες
µεταφοράς χρηµάτων4). Δύο στελέχη από την ίδια τράπεζα πήραν
µέρος σε συνέντευξη, καθώς ο δεύτερος ήταν διατεθειµένος να
αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες από ότι ο πρώτος σχετικά τις
πρακτικές των τραπεζών.
Μία συνάντηση των ενδιαφεροµένων φορέων έλαβε χώρα στη
Λευκωσία όπου προσκλήθηκαν να συµµετάσχουν όλες οι τράπεζες,
µαζί µε εκπροσώπους από οργανώσεις µεταναστών, έναν εκπρόσωπο
από την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR),
έναν εκπρόσωπο από το Δήµο Λευκωσίας και εκπρόσωποι από µη
κυβερνητικές οργανώσεις που στηρίζουν µετανάστες. Κανένας
εκπρόσωπος από τις τράπεζες δεν προσήλθε στη συνάντηση. Η
δικαιολογία που έδωσαν στους οργανωτές όλες ουσιαστικά οι
τράπεζες ήταν το φορτωµένο πρόγραµµά τους λόγω της διεθνούς
οικονοµικής κρίσης. Περαιτέρω διερευνητικές επαφές από την πλευρά
των οργανωτών σε µια προσπάθεια πραγµατοποίησης µιας δεύτερης
συνάντησης των ενδιαφεροµένων µερών κατέληξαν στο ίδιο
συµπέρασµα, ότι δηλαδή οι τράπεζες αυτήν τη στιγµή εξακολουθούν
να είναι απρόθυµες/να µην είναι σε θέση να συµµετάσχουν.

Ελλάδα
Το πρώτο εύρηµα της έρευνάς µας ήταν η έλλειψη πληροφοριών –
επίσηµων και/ή ακαδηµαϊκών – αναφορικά µε την οικονοµική
ενσωµάτωση των µεταναστών εν γένει και, πιο συγκεκριµένα, τις
σχέσεις ανάµεσα στους µετανάστες και τις τράπεζες και τα πιστωτικά
ιδρύµατα. Παρά τη σηµασία των οικονοµικών παραγόντων στην
απόφαση πολλών να µεταναστεύσουν, η οικονοµική ενσωµάτωση των
µεταναστών παραµένει ανεξερεύνητη και ανεπαρκώς ανεπτυγµένη.
Στα πλαίσια της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά µε την

2

Άτοµα ποντιακής καταγωγής ήρθαν στην Κύπρο από την περιοχή του
Καυκάσου µετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, είτε µε ελληνικό διαβατήριο, και
σε αυτήν την περίπτωση µε ελάχιστες διαδικασίες όντας Ευρωπαίοι πολίτες, είτε ως
οικονοµικοί µετανάστες από τη Γεωργία και άλλες γειτονικές χώρες. Αυτήν τη στιγµή
αποτελούν τη µεγαλύτερη εθνοτική µεταναστευτική κοινότητα στην Κύπρο. Οι
οργανώσεις τους ισχυρίζονται ότι ο αριθµός τους ανέρχεται στις 40.000.
3
Διαβουλευτήκαµε µε αντιπροσώπους από τους παρακάτω φορείς: το
Δήµο Λευκωσίας, την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, την
Παγκύπρια Εργατική Οµοσπονδία-ΠEO και την Συνοµοσπονδία Εργαζοµένων
Κύπρου-ΣEK (τα δύο µεγαλύτερα συνδικάτα στη χώρα), τον Επίτροπο Διοικήσεως
(Συνήγορο του Πολίτη)/εθνικό φορέα προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης,
την Προοδευτικό Σωµατείο Ποντίων- ΠΡΟΣΩΠΟ.
4
Αυτές είναι: ο Συνεταιρισµός Στροβόλου, η Τράπεζα Κύπρου, η Λαϊκή
Τράπεζα Κύπρου, η Εµπορική Τράπεζα και η εταιρία Moneygram International.
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ενσωµάτωση των µεταναστών, οι κοινωνικο-πολιτισµικές πτυχές
κυριαρχούν έναντι των κοινωνικο-οικονοµικών. Το οικονοµικό ζήτηµα
το οποίο συγκεντρώνει αυξανόµενη προσοχή από τους ερευνητές στην
Ελλάδα και από κάποιους διεθνείς οργανισµούς που µελετούν τη
µετανάστευση είναι αυτό που σχετίζεται µε την αποστολή
εµβασµάτων.5
Η έρευνα που διεξήχθη κατά τη διάρκεια αυτού του προγράµµατος
συνδύασε διαφορετικά στοιχεία και µεθόδους. Δεδοµένης της έλλειψης
επίσηµων πηγών ή την αδυναµία πρόσβασης σε έρευνες αγοράς που
έχουν διεξαχθεί από ορισµένες τράπεζες, αναγκαστήκαµε να εξάγουµε
στοιχεία από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, τα οποία αποτελούν την
κύρια πηγή όπου παρέχονται πληροφορίες για τους µετανάστες και τις
τράπεζες.
Το κυριότερο εργαλείο προκειµένου να συλλεχθούν πληροφορίες για
µια γενική χαρτογράφηση της κατάστασης ήταν η εµπειρική έρευνα. Οι
προσωπικές συνεντεύξεις προτιµήθηκαν µεθοδολογικά έναντι της
ταχυδροµικής αποστολής ερωτηµατολογίων λόγω των χαµηλών
ποσοστών επιστροφών που έχει παρατηρηθεί σε τέτοιου τύπου
έρευνες. Παρόλα αυτά, 22 ερωτηµατολόγια στάλθηκαν σε διάφορους
παράγοντες µέσω ταχυδροµείου, εκ των οποίων µόνο δύο
ανταποκρίθηκαν. Συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν µε τράπεζες και
πιστωτικά ιδρύµατα, κάποια δηµόσια ιδρύµατα που παρέχουν
οικονοµικές υπηρεσίες και µετανάστες. Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν µε
τη χρήση ενός ερωτηµατολογίου που βασίστηκε σε ένα γενικό
περίγραµµα, το οποίο δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του διακρατικού
προγράµµατος και το οποίο προσαρµόστηκε στις ιδιαίτερες εθνικές
συνθήκες της κάθε χώρας-εταίρου. Στην Ελλάδα έλαβε κυρίως τη
µορφή ηµι-κατευθυνόµενης ανοιχτής συζήτησης, ιδιαίτερα στην
περίπτωση των µεταναστών. Αυτή δεν ήταν µόνο µια µεθοδολογική
επιλογή, µε άλλα λόγια, η προτίµηση της ερευνητικής οµάδας για µια
ποιοτική µάλλον παρά ποσοτική έρευνα, αλλά υπαγορεύτηκε επίσης
από τις στάσεις των προσώπων που έδωσαν συνέντευξη. Δίνοντας
ένα ενδεικτικό παράδειγµα, πρέπει να αναφέρουµε ότι οι ερωτώµενοι,
είτε επρόκειτο για µετανάστες είτε για εκπροσώπους τραπεζών και
δηµόσιων ιδρυµάτων, δεν ήταν πρόθυµοι να προσφέρουν
συγκεκριµένες πληροφορίες για οικονοµικά θέµατα που διερευνούνταν
(εισόδηµα, ποσό δανείων, αποστολή εµβασµάτων κτλ.)

5

Βλέπε µεταξύ άλλων OECD (2005), Migration, Remittances and
Development, Paris: OECD· Mansoor, Ali & Bryce Quillin (επιµ.) (2006), Migration
and Remittances: Eastern Europe and the Former Soviet Union, Washington DC:
The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank –
Europe and Central Asia Region· Ghosh, Bimal (2006), Migrants’ Remittances and
Development: Myths, Rhetoric and Realities, Geneva – Den Haag: International
Organization for Migration – The Hague Process on Refugees and Migration·
Jiménez-Martín, Sergi, Natalia Jorgensen & José María Labeaga (2007), The
Volume and Geography of Remittances from the EU, Brussels: European
Commission· Μάρκου, A. (2006), «Τα εµβάσµατα νέες πηγές εσόδων για τις
τράπεζες», Το Βήµα.
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Το δείγµα των µεταναστών συνεντευξιαζόµενων επιλέχθηκε µε τη
χρήση επίσηµων δεδοµένων (κυρίως της Απογραφής του 2001 η
οποία είναι η πιο ενδελεχής και ακριβής) του µεταναστευτικού
πληθυσµού, και λαµβάνοντας υπόψη µεταβλητές όπως η εθνικότητα,
το φύλο και το επάγγελµα. Η «µέθοδος της χιονοστιβάδας» (snowball
sampling) χρησιµοποιήθηκε για την εύρεση των συνεντευξιαζόµενων
(ανάµεσά τους και µέλη µεταναστευτικών συλλόγων), οι οποίοι
οδηγούσαν έπειτα σε άλλους συνεντευξιαζόµενους που πληρούσαν τις
ανάγκες της δειγµατοληψίας.
Ένα πρόσθετο εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα ήταν οι
συνεντεύξεις σε εστιασµένες οµάδες (focus group interviews) µε
µεταναστευτικούς συλλόγους, και πιο συγκεκριµένα µε τρεις: το
KASAPI-HELLAS (Ένωση Φιλιπιννέζων Μεταναστών), όπου
συµµετείχαν 9 άτοµα, το Ελληνικό Φόρουµ Μεταναστών -µία
οργάνωση-οµπρέλα αποτελούµενη από περισσότερους από 40
συλλόγους και κοινότητες µεταναστών6 -, όπου συµµετείχαν 17 άτοµα,
και την Ένωση Αφρικανών Γυναικών7, µε 6 συµµετέχοντες.
Συνολικά, 77 µετανάστες έδωσαν συνέντευξη, εκ των οποίων οι 11
ήταν επιχειρηµατίες. Οι µισοί από αυτούς που έδωσαν συνέντευξη
ήταν γυναίκες, αν και οι γυναίκες αριθµούν το 45% του
µεταναστευτικού πληθυσµού στη χώρα. Αυτό λόγω του υψηλού δείκτη
συµµετοχής γυναικών από κάποιες εθνικότητες, όπως αυτών από τις
Φιλιππίνες και από πρώην σοβιετικές χώρες, αλλά και εξαιτίας της
απόφασης να διερευνηθεί η διάσταση του φύλου στα υπό µελέτη
θέµατα.
Η κατανοµή των συνεντευξιαζόµενων ανά εθνικότητα/ γεωπολιτική
περιοχή έχει ως εξής:
•
27 Αλβανοί, εκ των οποίων 9 ήταν γυναίκες (7 επιχειρηµατίες, 2
υπεργολάβοι στις κατασκευές, 2 κάτοχοι περίπτερου, 1 ιδιοκτήτης
ψιλικατζίδικου, 1 ελεύθερος επαγγελµατίας λογιστής, και 1 ανεξάρτητος
σύµβουλος σε θέµατα µετανάστευσης)·
•
18 µετανάστες από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, εκ των
οποίων 13 ήταν γυναίκες (6 από την Ουκρανία, 5 από τη Ρωσία, 4 από
τη Γεωργία και 3 από τη Μολδαβία)·
•
10 από τις Φιλιππίνες, εκ των οποίων ο ένας µόνο ήταν άνδρας
και µια επιχειρηµατίας (ασφαλιστική εταιρία)·
•
9 από την περιοχή της υποσαχάριας Αφρικής, εκ των οποίων οι 6
ήταν γυναίκες (3 από τη Νιγηρία, 2 από τη Σιέρρα Λεόνε, 2 από την
Κένυα, 1 από την Τανζανία και 1 από την Ουγκάντα), ένας
επιχειρηµατίας (ιδιοκτήτης κοµµωτηρίου)·

6
7

http://www.migrant.gr
http://uaworg.wordpress.com/
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•
8 Πακιστανοί άνδρες, δύο επιχειρηµατίες (ένας ιδιοκτήτης βίντεοκλαµπ και ένας ιδιοκτήτης εστιατορίου)·
•

5 Αιγύπτιοι άνδρες.

Πάρθηκαν ακόµα συνεντεύξεις από 11 εκπροσώπους τραπεζών· επτά
από αυτές λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο, δύο είναι τοπικές
συνεταιριστικές τράπεζες στην επαρχία και δύο είναι ξένες (αλβανική
και ρωσική) που λειτουργούν στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Πρέπει
να επαναλάβουµε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι τράπεζες ήταν
απρόθυµες να µιλήσουν στους ερευνητές µας και, όταν το έκαναν,
ήταν απρόθυµες να παρέχουν οποιαδήποτε στοιχεία αναφορικά µε
τους µετανάστες πελάτες τους και τις έρευνες αγοράς που έχουν
διεξάγει.
Ακόµα, πάρθηκαν συνεντεύξεις από εκπροσώπους πέντε δηµόσιων
οργανισµών, οι οποίοι παρέχουν ή εποπτεύουν χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες8. Και στις δύο περιπτώσεις, των τραπεζών και των
δηµόσιων οργανισµών, οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις
συνεντεύξεις συµπληρώθηκαν από διαθέσιµες στο κοινό πληροφορίες
για τις προσφερόµενες υπηρεσίες.
Τέλος, να προσθέσουµε ότι τα εθνικά εργαστήρια που οργανώθηκαν
κατά τη διάρκεια αυτού του προγράµµατος αποτέλεσαν όχι µόνο
εξαιρετικές ευκαιρίες για ανταλλαγή εµπειριών και ιδεών µεταξύ των
διαφορετικών ενδιαφεροµένων µερών, αλλά επίσης πραγµατικές
πηγές για συνδυασµό γνώσεων αναφορικά µε τα υπάρχοντα
προβλήµατα και τις καλές πρακτικές.

Ιταλία
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα χρόνων, ενδείξεις της
αυξανόµενης οικονοµικής ενσωµάτωσης των µεταναστών στην Ιταλία
έχουν εντείνει το ενδιαφέρον των µελετητών, των αναπτυξιακών
υπηρεσιών, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης καθώς και των τραπεζών,
αναφορικά µε την πρόσβαση των µεταναστών στις χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες, καθώς και τις επιπτώσεις της πρόσβασης αυτής στην
κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Τα παρακάτω
αποτελούν κάποια θέµατα κλειδιά που αντλήθηκαν έπειτα από
επισκόπηση ερευνών και/ή εκθέσεων προγραµµάτων που έχουν έως
τώρα διεξαχθεί πάνω στο θέµα.
Ένας αυξανόµενος αριθµών µεταναστών έχει τακτική πρόσβαση στο
τραπεζικό σύστηµα. Ειδικότερα, η έκθεση του 2005 της ABI / CESPI
εκτιµούσε ότι το 57,3% των 2.100.000 ενηλίκων µεταναστών που

8

Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης
του Υπουργείου Εσωτερικών (http://www.ypes.gr/), Διαµεσολαβητής Τραπεζικών –
Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.bank-omb.gr/), Τράπεζα της Ελλάδας
(http://www.bankofgreece.gr/), Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας (http://www.oek.gr/)
και Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναµικού (http://www.oaed.gr/).
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ζούσαν εκείνη την περίοδο στην Ιταλία ήταν ήδη τραπεζικοί πελάτες9.
Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, τον Ιανουάριο του 2008, υπήρχαν 1,4
εκατοµµύρια µετανάστες που ήταν πελάτες τραπεζών σε όλη τη
χώρα10. Αυτό σηµαίνει ότι ο αριθµός των µεταναστών που ήταν
τραπεζικοί πελάτες είχε µετακινηθεί από τους 1.058.000 στα τέλη του
2005 στους 1.410.000 στα τέλη του 2007, µία αύξηση της τάξης των
352.000 ατόµων, η οποία είναι αρκετά πάνω από την αύξηση του
µεταναστευτικού πληθυσµού κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.
Οι χρηµατοπιστωτικές ανάγκες των µεταναστών γίνονται προοδευτικά
όλο και πιο σύνθετες, από βασικές ανάγκες αποταµίευσης και
τρεχούµενων λογαριασµών µέχρι ζήτηση για πιστώσεις και δάνεια. Το
2004, το συνολικό ποσό των πιστώσεων που χορηγήθηκαν σε
µετανάστες (υπό τη µορφή στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων)
ανέρχονταν στα 4.848 εκατοµµύρια ευρώ, πέντε φορές περισσότερο
από ό,τι το 2000. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης εκείνη την
περίοδο ήταν +51,6% µε ανώτατη επίδοση το +79,3% το 2001. Από το
2004 και µετά, ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης σταθεροποιήθηκε γύρω
στο 40%11.
Μία τοπική έρευνα που διεξήχθη το 2003 διαπίστωσε ότι το 17% των
εξεταζόµενων µεταναστών (µέσος όρος σε ένα συγκεντρωτικό δείγµα
σε εθνικό επίπεδο) είχαν υποβάλει αίτηση για τραπεζικό δάνειο, µε
σηµαντικές διακυµάνσεις ανάµεσα στις νότιες και κεντρικές περιοχές
(2% των αιτούντων στη Νάπολη και 11% στη Ρώµη) και σε αυτές του
Βορρά (29% στο Μιλάνο)12. Μία παρόµοια έρευνα που διεξήχθη στην
πόλη της Ρώµης και του Μιλάνου κατέγραψε περίπου 24% αιτούντων
για δάνεια και στις δύο πόλεις13. Ένα αυξανόµενο ποσοστό
µεταναστών υπογράφει συµβόλαια στεγαστικών δανείων µε τράπεζες:
µεταξύ 2000 και 2004, το ποσοστό µετακινήθηκε από 0,4 σε 1,2% και,
µέχρι τα τέλη της ίδιας περιόδου, 4,3% του µεταναστευτικού
πληθυσµού που ζούσε στην Ιταλία είχε αποκτήσει στεγαστικό δάνειο.
Ωστόσο, το 2004, το συνολικό ποσό που χορηγήθηκε σε στεγαστικά
δάνεια στους µετανάστες εγείρονταν στο 5,8% των συνολικών δανείων
που χορηγήθηκαν από το τραπεζικό σύστηµα σε όλους τους πελάτες,

9

Παρουσίαση των προκαταρκτικών ευρηµάτων της έκθεσης της
ABI/Cespi σχετικά µε την πρόσβαση των µεταναστών στις τράπεζες στην Ιταλία,
Cittadinanza economica dei Migranti e Microfinanza, José Luis Rhi-Sausi, CeSPI
Director.
9
Osservatorio su Credito al Dettaglio ASSOFIN-CRIF-POMETEIA,
Ιούνιος 2005, Νo.18
10
ABI – Associazione Bancaria Italiana (2008), ‘ABI: banche, 1,4 milioni
gli immigrati clienti’, Press Release, 29th January 2008.
11
Censis – E-st@t Gruppo Delta, Immigrati e Cittadinanza Economica,
Consumi e Accesso al Credito nell’Italia Multietnica.
12
Braghero M., Quelli che ne hanno fatta di strada, University of
Florence, SWG, Νοέµβριος 2003.
13
Libanora R., Immigrati e servizi bancari. Risultati di una ricerca
condotta a Roma e Milano, in Andreloni L. (ed); Il Social Banking in Italia. Un
fenomeno da esplorare, Fondazione Giordano dell’Amore, Giuffrè, Μιλάνο, 2003.
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Ιταλούς και µετανάστες, εκείνη τη χρονιά14. Μία άλλη έρευνα το 2005
διαπίστωσε ότι το 11% των ερωτηθέντων µεταναστών είχαν αποκτήσει
στεγαστικό δάνειο στο παρελθόν, ενώ το 18% δεν είχε, αλλά είχε
σχέδια να κάνει σχετική αίτηση στο µέλλον15.
Ο σκοπός της έρευνας ήταν να συλλέξει πληροφορίες από τη µια
πλευρά για τις τραπεζικές και πιστωτικές υπηρεσίες που είχαν δοθεί
στον εγκατεστηµένο πληθυσµό και να εντοπίσει τις ανάγκες και τις
δυσκολίες πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες από τους µετανάστες και
τους πρόσφυγες ενώ, από την άλλη, να συλλέξει πληροφορίες σχετικά
µε τους περιορισµούς των τραπεζών στο να προσφέρουν καλύτερες
υπηρεσίες στις εν λόγω οµάδες. Εκτός αυτού, στόχευε και στην
απόκτηση καλύτερης γνώσης γύρω από τις τρέχουσες πρακτικές, από
τις οποίες θα µπορούσαν να αναδειχθούν καλές πρακτικές στον τοµέα
σε σχέση µε την ισότιµη πρόσβαση των µεταναστών στις τραπεζικές
και τις άλλες πιστωτικές υπηρεσίες. Η αποκτηθείσα λοιπόν γνώση θα
µπορούσε να αποβεί χρήσιµη στην προώθηση καλύτερης οικονοµικής
και χρηµατοοικονοµικής ενσωµάτωσης των µεταναστών εκ µέρους των
διαφόρων θεσµικών παραγόντων.
Η έρευνα διεξήχθη σε 6 περιφέρειες (Emilia Romagna, Lazio,
Lombardia,
Puglia,
Toscana,
Veneto),
ακολουθώντας
µια
προκαταρκτική επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Σε τρεις
περιοχές - Lombardia, Veneto και Lazio -, η επισκόπηση έδειξε ότι είχε
ήδη διεξαχθεί κάποια ποσοτική έρευνα σχετικά µε την πρόσβαση των
µεταναστών σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες16, ενώ σε άλλες τρεις
περιοχές - Toscana, Emilia Romagna και Puglia -, υπήρχε παντελής
έλλειψη γνώσης αναφορικά µε τη χρήση των τραπεζικών και
πιστωτικών υπηρεσιών από τους µετανάστες. Ως αποτέλεσµα,
αποφασίστηκε να διαφοροποιηθεί η έρευνα σε αυτές τις περιοχές, µε
τη διερεύνηση ειδικότερων πλευρών του ζητήµατος σε κάποιες
περιοχές ενώ σε κάποιες άλλες όχι, σε σχέση µε τις υπάρχουσες
πληροφορίες, τα ζητήµατα που έπρεπε να εξεταστούν, καθώς και τις
διαθέσιµες πηγές.
Στις περιοχές όπου είχε γίνει πρωτύτερα κάποια έρευνα, η έρευνα
στόχευσε στο να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά µε τη λιγότερο
ευνοϊκή διακριτική µεταχείριση των τραπεζών µεταξύ µεταναστών και
Ιταλών στις καθηµερινές τους λειτουργίες, τα χαρακτηριστικά της
ζήτησης τραπεζικών υπηρεσιών / προϊόντων σχεδιασµένων ειδικά για
µετανάστες, την πρόσβαση σε στεγαστικά και επιχειρηµατικά δάνεια
14

Osservatorio su Credito al Dettaglio ASSOFIN-CRIF-POMETEIA,
Ιούνιος 2005, no.18
15
Censis – E-st@t Gruppo Delta, Immigrati e Cittadinanza Economica,
Consumi e Accesso al Credito nell’Italia Multietnica, op.cit.
16
E. N. Napoletano, A. Quaregna, A. Cavalleri (eds), Il risparmio invisibile
- Una ricerca sul rapporto immigrati e banche nella provincia di Biella (2005); R.
Lupone, I segmenti marginali nella domanda di servizi finanziari. Il caso degli
immigrati nell’area municipale di Roma; Manuele Baghero, Quelli che ne hanno fatta
di strada…..November 2003; R. Libanora, ‘Immigrati e servizi bancari. Risultati di una
ricerca condotta a Roma e Milano’, in L. Andreloni (ed), Il Social Banking in Italia. Un
fenomeno da esplorare, Fondazione Giordano dell’Amore, Giuffrè, Μιλάνο, 2003.
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από τους µετανάστες, µε ιδιαίτερη έµφαση στη διάσταση του φύλου.
Στις τρεις περιοχές όπου έλειπαν βασικές γνώσεις γύρω από τις
σχέσεων των µεταναστών µε τις τράπεζες, η έρευνα εστίασε σε
ποσοτικές πληροφορίες αναφορικά µε την πρόσβαση των µεταναστών
σε τραπεζικές και πιστωτικές υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων και
των διαστάσεων που περιγράφηκαν ανωτέρω. Και στις έξι περιοχές,
αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά και η αποτελεσµατικότητα των
ληφθέντων από τα ιδρύµατα µέτρων που αποσκοπούσαν στη
διευκόλυνση
της
ενσωµάτωσης
των
µεταναστών
στο
χρηµατοοικονοµικό και τραπεζικό σύστηµα.
Στην Toscana, την Emilia Romagna και την Puglia, ένας συνολικός
αριθµός 674 µεταναστών ερωτήθηκαν µε τη χρήση δοµηµένων
ερωτηµατολογίων, ενώ στις άλλες τρεις περιοχές - Lombardia, Veneto
και Lazio - διεξήχθησαν 81 ποιοτικές συνεντεύξεις επιχειρηµατιών
µεταναστών (51) και µεταναστών που είχαν υποβάλει αίτηση για
στεγαστικό δάνειο (30). Περίπου το 43,5% των ερωτηθέντων ήταν
γυναίκες. Όσον αφορά στις τράπεζες, διεξήχθησαν 30 ποιοτικές
συνεντεύξεις µε εκπροσώπους µεγάλων εθνικών, περιφερειακών και
τοπικών τραπεζών και οι πληροφορίες που αποκοµίστηκαν από τις
συνεντεύξεις συµπληρώθηκαν µε µια ανάλυση πληροφοριών που
διατίθονταν στο κοινό σε σχέση µε τις υπηρεσίες που προσφέρονταν
στους µετανάστες από αυτές τις ίδιες τράπεζες. Η απόφαση να παρθεί
συνέντευξη από κάποιους διευθυντές τοπικών υποκαταστηµάτων
αποσκοπούσε στην απόκτηση πληροφοριών αναφορικά µε τις
καθηµερινές πρακτικές µέσα σε αυτές τις τράπεζες, σε σύγκριση µε την
επίσηµη τοποθέτηση που περιγράφονταν σε έγγραφα πολιτικής. Εκτός
αυτού, ερωτήθηκαν 18 άλλοι σχετικοί ενδιαφερόµενοι - 6 δηµόσιοι
οργανισµοί και 12 επαγγελµατικοί σύλλογοι.
Τρεις συζητήσεις µε εστιασµένες οµάδες οργανώθηκαν: οι δύο έλαβαν
χώρα στη Φλωρεντία και η πρώτη διερεύνησε το γενικό ζήτηµα της
πρόσβαση των µεταναστών σε τραπεζικές και πιστωτικές υπηρεσίες,
ενώ η δεύτερη εστίασε περισσότερο στα επιχειρηµατικά δάνεια και η
τρίτη και τελευταία που έλαβε χώρα στη Βερόνα (βορειο-ανατολικά της
χώρας) επικεντρώθηκε περισσότερο στην πρόσβαση των µεταναστών
σε στεγαστικά δάνεια. Και οι τρεις ενέπλεξαν εκπροσώπους από
τράπεζες, κάποιους µετανάστες, µη κυβερνητικές οργανώσεις και
εκπροσώπους ορισµένων οργανισµών και επαγγελµατικών συλλόγων.

Πορτογαλία
Αν ο οικονοµικός αποκλεισµός «αναφέρεται σε µια διαδικασία κατά την
οποία οι άνθρωποι αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση και/ή
χρήση χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και προϊόντων στην κύρια/
επίσηµη αγορά που είναι κατάλληλα για τις ανάγκες τους και τούς
επιτρέπουν να διάγουν µία φυσιολογική ζωή µέσα στην κοινωνία στην
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οποία ανήκουν»17 τότε, στην Πορτογαλία, οι µετανάστες ανήκουν σε
µία οµάδα η οποία είναι περισσότερο εκτεθειµένη στον οικονοµικό
αποκλεισµό από ό,τι το υπόλοιπο του πληθυσµού εν γένει. Αυτή η
ευάλωτη κατάσταση απορρέει πρωτίστως από την υποδεέστερη θέση
την οποία κατέχει µία σηµαντική µερίδα µεταναστών στην πορτογαλική
αγορά εργασίας, όπου κατέχουν εργασίες χαµηλής ειδίκευσης, µε
πενιχρές απολαβές και άκρως επισφαλείς σχέσεις µε τον εργοδότη,
καθώς και υψηλό κίνδυνο ανεργίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη
χαµηλή ικανότητα αποταµίευσης χρηµάτων. Ωστόσο, πολλοί
µετανάστες αντιµετωπίζουν άλλα σοβαρά προβλήµατα εκτός από τη
δυσχερή οικονοµική τους κατάσταση, εκ των οποίων κυρίως την
έλλειψη νόµιµων εγγράφων παραµονής στην Πορτογαλία.
Σε αυτό πρέπει να προστεθεί ότι η έρευνα που διεξήχθη για αυτήν την
έκθεση έλαβε εν µέρει χώρα σε µια περίοδο οικονοµικής κρίσης, µε µια
µείωση του εύρους των χορηγούµενων από τις τράπεζες πιστώσεων
στον πληθυσµό εν γένει, εκ των οποίων, οι πρώτοι που ένιωσαν τις
συνέπειες ήταν εκείνοι οι πελάτες που συνδέονταν µε υψηλά ρίσκα, και
αυτή είναι η περίπτωση πολλών µεταναστών.
Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για την συλλογή στοιχείων για
αυτήν την έρευνα µπορεί να διαιρεθεί σε δύο µέρη: έρευνα γραφείου
και έρευνα πεδίου. Οι υπάρχουσες πληροφορίες σχετικά µε το
συγκεκριµένο ζήτηµα της πρόσβασης των µεταναστών σε τραπεζικές
υπηρεσίες στην Πορτογαλία είναι λιγοστές. Παρόλο που η
βιβλιογραφία γύρω από τους µετανάστες στην Πορτογαλία έχει
αναπτυχθεί εντυπωσιακά κατά τα τελευταία έξι χρόνια στο πεδίο των
κοινωνικών επιστηµών, η πρόσβαση στις τράπεζες και σε άλλες
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες δεν έχει προκαλέσει µεγάλη προσοχή
στους ερευνητές. Σε αυτό το πλαίσιο, συµβουλευτήκαµε άλλα εθνικά
έγγραφα τα οποία, είτε εστίαζαν στη λειτουργία των τραπεζών είτε στην
οικονοµική κατάσταση των µεταναστών, ή σε άλλες διαστάσεις του
οικονοµικού αποκλεισµού. Συνεπώς, σε εθνικό επίπεδο, οι εκθέσεις
που έχουν εκπονηθεί από την Banco de Portugal [Τράπεζα της
Πορτογαλίας] ήταν πολύ σηµαντικές για την κατανόηση της λειτουργίας
της ευρύτερης χρηµατοοικονοµικής αγοράς. Πραγµατοποιήθηκε επίσης
µία προσεκτική ανάγνωση της υπάρχουσας εθνικής νοµοθεσίας,
καθώς και των εσωτερικών κανονισµών της χρηµατοοικονοµικής
αγοράς, προκειµένου να κατανοηθούν οι περιορισµοί που θέτουν τα
ιδρύµατα και τους οποίους αντιµετωπίζει ο µεταναστευτικός
πληθυσµός, καθώς και οι δυνατότητες και οι άµυνες που
χρησιµοποιούνται. Άλλη µία σηµαντική πηγή ήταν η τεκµηρίωση που
µας προσφέρθηκε από τα ίδια τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, καθώς
και οι διαθέσιµες πληροφορίες στις ιστοσελίδες τους. Αυτό υπήρξε
ιδιαιτέρως χρήσιµο στο έργο της χαρτογράφησης της υπάρχουσας
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση για την Εργασία, τις
Κοινωνικές Υποθέσεις και τις Ίσες ευκαιρίες, την Παροχή Χρηµατοπιστωτικών
Υπηρεσιών και την Πρόληψη του Χρηµατοοικονοµικού Αποκλεισµού. 2008 Διαθέσιµο
στο: http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/financial_exclusion_en.htm
(13.04.2009).
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προσφοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, αν και µέρος των
πληροφοριών αυτών παρήχθη για σκοπούς προώθησης και
δηµοσιότητας.
Σηµαντικές ως προς τη οριοθέτηση του προβλήµατος και την παροχή
ορισµών και εννοιών όπου και η δική µας έρευνα βρήκε κάποια σηµεία
στήριξης ήταν οι διεθνείς ερευνητικές εκθέσεις. Επιπλέον, οι εκθέσεις
που εστίαζαν σε εθνικά πλαίσια διαφορετικά από αυτό της
Πορτογαλίας ήταν µεγάλης χρησιµότητας, προσφέροντας σηµεία για
σύγκριση και εστιάζοντας την προσοχή µας σε σηµαντικές πλευρές και
αποτελώντας, έτσι, σηµαντικές ενδείξεις για την έρευνα.
Η έρευνα πεδίου, µε τη σειρά της, αποτελούνταν από µία σειρά
συνεντεύξεων µε άτοµα που ανήκαν στην κύρια οµάδα
ενδιαφεροµένων. Η µεγαλύτερη οµάδα συνεντεύξεων διεξήχθη µε µηΕυρωπαίους µετανάστες που ζούσαν στην Πορτογαλία. Ένα σύνολο
72 συνεντεύξεων διεξήχθησαν µε τη χρήση ενός ερωτηµατολογίου που
συνίστατο κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε κλειστές ερωτήσεις. Αυτό
το ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε µε ανοιχτή διάθεση, προκειµένου να
συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες,
µαρτυρίες και εµπειρίες τις οποίες οι µετανάστες θα ήταν διατεθειµένοι
να µοιραστούν µε τους ερευνητές. Δεν επρόκειτο για µία έρευνα
βασισµένη σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα, καθώς αυτού του είδους
η προσέγγιση δεν ήταν δυνατόν να γίνει για αυτό το πρόγραµµα,
εξαιτίας περιορισµένων διαθέσιµων πόρων. Η στρατηγική που
υιοθετήθηκε αφορούσε στη σύλληψη τής όσο το δυνατόν µεγαλύτερης
ποικιλίας εµπειριών που θα µπορούσαµε να έχουµε, µέσω της
διαφοροποίησης των σηµείων επισκόπησης, ούτως ώστε να
συλλάβουµε µια όσο το δυνατόν ευρύτερη εικόνα της πρόσβασης των
µεταναστών στη χρήση των τραπεζικών υπηρεσιών. Αυτό µας
επέτρεψε, µεταξύ άλλων, να συµπεριλάβουµε στην έρευνα τόσο
επίσηµους (µε άδεια διαµονής), όσο και ανεπίσηµους (χωρίς άδεια
διαµονής) µετανάστες.
Σχετικά µε τους υπόλοιπους ενδιαφερόµενους, οι συνεντεύξεις ήταν
ηµι-κατευθυνόµενες. Στοχεύσαµε στο να αποκτήσουµε ένα περιεκτικό
πορτραίτο της προσφοράς των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων που
είναι διαθέσιµα στους µετανάστες από τους πιο σηµαντικούς παρόχους
χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών.
Έχοντας
αυτό
κατά
νου,
προσπαθήσαµε να πάρουµε συνέντευξη από όσες περισσότερες
τράπεζες ήταν δυνατόν (σχεδόν όλες οι τράπεζες στην Πορτογαλία
λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο), ζητώντας τους τις περισσότερες
δυνατές διαθέσιµες πληροφορίες. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων,
είχαµε τη συνεργασία τους, αλλά υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις που
δυστυχώς ήταν και σηµαντικές, όπως η Montepio Geral, η Santander
Totta, η Banif, η Banco do Brasil και, κυρίως, η Caixa Geral de
Depósitos, η µεγαλύτερη πορτογαλική τράπεζα (που ανήκει στο
κράτος). Αν οι τράπεζες γενικά συνεργάστηκαν στην έρευνά µας, δεν
µπορεί να ειπωθεί το ίδιο για τους πιστωτικούς οργανισµούς, κυρίως
για αυτούς που αφορούν στην καταναλωτική πίστη. Παρά τα επίµονα
αιτήµατά µας, κανένας από αυτούς δεν δέχθηκε να µας παραχωρήσει
συνέντευξη για την έρευνα.
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Σχετικά µε τις δηµόσιες αρχές, θεωρήσαµε πολύ σηµαντικό να
καταγράψουµε τις απόψεις των κύριων ρυθµιστικών και συντονιστικών
οργανισµών του χρηµατοοικονοµικού τοµέα στην Πορτογαλία, την
Banco de Portugal [Τράπεζα της Πορτογαλίας], καθώς και την κύρια
κρατική υπηρεσία που σχετίζεται µε την ενσωµάτωση των µεταναστών,
την Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural
[Ανώτατη Επιτροπή για τη Μετανάστευση και τον Διαπολιτισµικό
Διάλογο]. Σε ό,τι αφορά οργανώσεις που υπερασπίζονται τα
δικαιώµατα των µεταναστών, πήραµε συνέντευξη από το µεγαλύτερο
σύλλογο στην Πορτογαλία σε αυτό τον τοµέα, την Solidariedade
Imigrante, ο οποίος δουλεύει µε µετανάστες κάθε προέλευσης, καθώς
και από δύο άλλους συλλόγους που σχετίζονται µε τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, την SOS Racismo και την Olho Vivo.
Τέλος, οργανώθηκαν τρία εθνικά εργαστήρια, µε τη συµµετοχή όλων
των σχετικών ενδιαφεροµένων µερών για την προώθηση του διαλόγου
και την ανταλλαγή απόψεων, προκειµένου να αποκοµίσουµε µια σε
βάθος κατανόηση σχετικά µε τη λειτουργία των προς διερεύνηση
ζητηµάτων.

Ισπανία
Τα τελευταία χρόνια, η µετανάστευση έχει αποτελέσει ένα από τα
κοινωνικά ζητήµατα που προκαλούν µεγάλο ενδιαφέρον, ανησυχία και
δηµόσια συζήτηση στην Ισπανία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, από
τα µέσα του 1990, η Ισπανία έχει αποτελέσει έναν σηµαντικό
προορισµό για τους µετανάστες που έρχονται κυρίως από τη Βόρεια
Αφρική, την Νότια και Κεντρική Αµερική και την Ανατολική Ευρώπη. Η
ένταση, η συνέχιση και η επιµονή αυτών των µεταναστευτικών ροών
αυξάνονται χρόνο µε το χρόνο, καθιστώντας την Ισπανία µία από τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης
του µεταναστευτικού πληθυσµού.
Ο αριθµός των αλλοδαπών στην Ισπανία έχει εννεαπλασιαστεί,
περνώντας από περίπου 500.000 το 1998 σε περισσότερους από 4,5
εκατοµµύρια ανθρώπους τον Ιανουάριο του 2007. Σε όρους
ποσοστών, έχει αυξηθεί από 1,5% του πληθυσµού το 1998 σε 10%
περίπου στις αρχές του 2007.
Το 1998, περίπου οι µισοί αλλοδαποί στην Ισπανία προέρχονταν από
ανεπτυγµένες χώρες. Επρόκειτο κυρίως για Ευρωπαίους, οι οποίοι
είχαν επιλέξει να µένουν στην Ισπανία είτε για εκπαιδευτικούς λόγους
είτε για εργασία ή έπειτα από τη συνταξιοδότησή τους. Οι Αφρικανοί,
προερχόµενοι κυρίως από το Μαρόκο, ήταν η επόµενη οµάδα που
κατέφτασε. Η σηµαντικότητα αυτών των δύο οµάδων σε αριθµητικούς
όρους µειώθηκε κατά την περίοδο των υψηλότερων µεταναστευτικών
ροών (2000-2007). Αντικαταστάθηκαν από µετανάστες που
προέρχονταν από τις χώρες των Άνδεων και, έπειτα, από ανθρώπους
από την Ανατολική Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσµο. Η µαζική άφιξη
αυτών των τελευταίων οµάδων έχει χαρακτηρίσει τα τελευταία δύο µε
τρία χρόνια την Ισπανία. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω περιόδου, η
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πιο σταθερή οµάδα παρέµεινε αυτή των µεταναστών από την Λατινική
Αµερική.
Ένα σηµαντικό τµήµα του µεταναστευτικού πληθυσµού που εργάζεται
στην Ισπανία είναι συγκεντρωµένο στις χαµηλότερες βαθµίδες της
κοινωνικής και οικονοµικής κλίµακας. Δύο στους πέντε µετανάστες
κάνουν χειρωνακτικές εργασίες που απαιτούν λίγες ή καθόλου
δεξιότητες και για τις οποίες εργασίες δε χρειάζεται κανένα προσόν.
Πέραν αυτού, ένας στους πέντε αλλοδαπούς που δουλεύει στην
Ισπανία κάνει µια χειρωνακτική εργασία που απαιτεί ένα κάποιο
επίπεδο προσόντων. Από τα προηγούµενα έπεται ότι ένας στους δύο
µετανάστες που δουλεύει στην Ισπανία ασχολείται µε κάποιον τύπο
χειρωνακτικής εργασίας. Από την άλλη πλευρά της κοινωνικής και
εργασιακής κλίµακας, συναντούµε το 14% του µεταναστευτικού
πληθυσµού που αποτελείται από στελέχη και επαγγελµατίες µε υψηλά
επαγγελµατικά προσόντα. Αυτό το σχετικά υψηλό ποσοστό αποτελείται
κυρίως από µετανάστες που προέρχονται από ανεπτυγµένες χώρες.18
Ο όγκος των εµβασµάτων που αποστέλλονται από µετανάστες προς
τις χώρες καταγωγής τους προσφέρει µία διαφορετική προοπτική της
σχέσης ανάµεσα σε αυτούς και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.
Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Ισπανίας, µεταξύ του 2000 και
του 2006, τα εµβάσµατα που στέλνονταν από την Ισπανία αυξάνονταν
ετησίως κατά 30%, άρα αυξάνονταν µε έναν ρυθµό περίπου πέντε
φορές µεγαλύτερο από το ρυθµό της ετήσιας µεταναστευτικής ροής. Το
2006, 6.806,7 εκατοµµύρια ευρώ στάλθηκαν από µετανάστες από την
Ισπανία στις χώρες καταγωγής τους, τα οποία ανέρχονταν σε µια
αύξηση κατά 30% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Τα εµβάσµατα
που στάλθηκαν από τον Ιανουάριο ως το Νοέµβριο του 2007
ανέρχονταν σε 7.437,00 εκατοµµύρια ευρώ, περίπου 22%
περισσότερο από τα 6.100 εκατοµµύρια ευρώ που στάλθηκαν κατά την
ίδια περίοδο του 2006. Από το 2004, τα εµβάσµατα από τους
µετανάστες της Ισπανίας σε άλλες χώρες υπερέβησαν τα εµβάσµατα
των Ισπανών πολιτών που ζούσαν στο εξωτερικό (κυρίως στην
Ευρώπη και τις Ηνωµένες Πολιτείες). Κατά συνέπεια, οι εκθέσεις της
Τράπεζας της Ισπανίας επισηµαίνουν ότι η Ισπανία ανήκει στους
κύριους αποστολείς εµβασµάτων στον κόσµο και ιδιαίτερα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε σε αυτήν την έρευνα συνίστατο σε
συνεντεύξεις σε τρεις διαφορετικές περιοχές της Ισπανίας όπου η
παρουσία µεταναστών είναι σηµαντική και κοινωνικά ορατή: στη
Μαδρίτη, τη Βαλένθια και τη Σεβίλλη. Σε αυτές τις τρεις πόλεις, οι
ερωτηθέντες επιλέχθηκαν τυχαία ανάµεσα σε αυτούς τους µετανάστες
που επισκέφτηκαν τα γραφεία µας για νοµικές συµβουλές και στήριξη.
Μία δεύτερη οµάδα επιλέχθηκε από αυτούς τους µετανάστες που
συµµετείχαν στα εθνικά εργαστήρια που διεξήχθησαν στις τρεις πόλεις,

18

Encuesta Nacional de Estadística (ENI-2007), Instituto Nacional de
διαθέσιµη
στο:
http://www.oberaxe.es/files/datos/4890430eee744/eninforme.pdf .
Estadística,

21

ως µέρος των δραστηριοτήτων του προγράµµατος. Συνολικά,
διεξήχθησαν 56 συνεντεύξεις στις οποίες µετείχαν 32 άνδρες και 24
γυναίκες. Αναφορικά µε τη γεωγραφική περιοχή καταγωγής των
ερωτηθέντων, περίπου το 80% ήταν από την Λατινική Αµερική (44),
εννιά από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εκ των οποίων 8 Ρουµάνοι), δύο
Αφρικανοί (αµφότεροι από το Μαρόκο) και ένας Ασιάτης (από τις
Φιλιππίνες).
Ένα µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίσαµε στη διεξαγωγή αυτής της
µελέτης ήταν η απροθυµία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων να
ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά µε τα θέµατα που καλύπτονταν από
την έρευνα. Κατά συνέπεια, δεν στάθηκε δυνατό να πάρουµε
συνέντευξη ούτε από έναν εκπρόσωπο κάποιου ισπανικού
χρηµατοοικονοµικού ιδρύµατος, ενώ δύο τέτοια ιδρύµατα συµµετείχαν
στα εθνικά εργαστήρια ή στις συζητήσεις των εστιασµένων οµάδων
αναφορικά µε το θέµα, εκ των οποίων το ένα έγινε στη Μαδρίτη και το
άλλο στη Σεβίλλη.
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4. Σύντοµη περιγραφή της µετανάστευσης σε
κάθε χώρα-εταίρο
Κύπρος
Η Κύπρος εγκατέλειψε την περιοριστική µεταναστευτική πολιτική που
ακολουθούσε ως το 1990 σε µια προσπάθεια να ανταποκριθεί στην
έλλειψη εργατικού δυναµικού χαµηλής ειδίκευσης που προκλήθηκε
από το µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης της που βασίστηκε στο µαζικό
τουρισµό και τις υπηρεσίες. Ο ψηλός ρυθµός ανάπτυξης οδήγησε στην
αύξηση της ζήτησης εργατικού δυναµικού η οποία υπερέβαινε την
προσφορά από τους γηγενείς πόρους. Η επιβράδυνση στην
οικονοµική ανάπτυξη από τη δεκαετία του 1990 σε σύγκριση µε τα τέλη
του 1970 και του 1980, µαζί µε την αύξηση του πληθωρισµού,
δηµιούργησαν τις συνθήκες που οδήγησαν στην εγκατάλειψη των
περιοριστικών µεταναστευτικών πολιτικών. Το 1990 η Κύπρος
αναθεώρησε τη µεταναστευτική πολιτική της και άνοιξε τις πόρτες
στους µετανάστες, σε µια προσπάθεια να αντιµετωπίσει την έλλειψη
ανειδίκευτου εργατικού δυναµικού. Με την αλλαγή της πολιτικής το
1990, τα κριτήρια χορήγησης αδειών επεκτάθηκαν και χαράχθηκε η
πολιτική για την πρόσληψη εργατικού δυναµικού από το εξωτερικό.
Η υπόθεση που τελικά αποδείχτηκε αβάσιµη, ήταν ότι η απασχόληση
µεταναστών εργαζοµένων θα ήταν βραχυπρόθεσµη, προσωρινή,
περιορισµένη σε συγκεκριµένους τοµείς και σε συγκεκριµένους
εργοδότες. Αν και οι πραγµατικές εξελίξεις της δεκαετίας του 1990
αντέστρεψαν την υπόθεση ότι η παραµονή των µεταναστών θα ήταν
βραχυπρόθεσµη και ο τοµέας/εργοδότης συγκεκριµένος, ένας αριθµός
θεσµικών µηχανισµών που σχεδιάστηκαν µε αυτούς τους στόχους
κατά νου, είχαν ως αποτέλεσµα ένα θεσµικό πλαίσιο που
χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω:
(α)
Οι άδειες εργασίας χορηγούνται υπό την προϋπόθεση ότι κάθε
µετανάστης εργαζόµενος συνδέεται µε ένα συγκεκριµένο εργοδότη
χωρίς την ελευθερία να αλλάξει εργασία, εκτός και αν ο αρχικός
εργοδότης συναινεί σε τέτοια αλλαγή.
(β)
Οι άδειες εργασίας χορηγούνται σε ετήσια βάση και για ένα
αρχικό διάστηµα έξι µηνών και έπειτα τεσσάρων χρόνων,
δηµιουργώντας και αναπαράγοντας διαρθρωτικά ένα πλαίσιο
επισφάλειας και αποκλεισµού.
Η ‘προσωρινή’ φύση των αδειών εργασίας που εκδόθηκαν σε πολίτες
τρίτων χωρών οδήγησε σε µια ερµηνεία από τα εθνικά δικαστήρια του
νόµου που ενσωµάτωσε την Κοινοτική Οδηγία 2003/109/EC σχετικά µε
το καθεστώς των επί µακρόν διαµενόντων µεταναστών, µε τρόπο που
οι µετανάστες µε βίζα καθορισµένης διάρκειας (η συντριπτική
πλειοψηφία τους) να θεωρούνται ότι δεν καλύπτονται από το νόµο που
ενσωµατώνει
την
Κοινοτική
Οδηγία,
διότι
είναι
«άδειες
παραµονής…επισήµως περιορισµένης …διάρκειας» (άρθρο 3(2)(e)
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της Οδηγίας).19 Ως αποτέλεσµα, η συντριπτική πλειοψηφία των
πολιτών τρίτων χωρών στην Κύπρο δεν µπορούν να επωφεληθούν
από τα δικαιώµατα που εκχωρεί η εν λόγω Οδηγία, παραµένοντας έτσι
στο έλεος των εργοδοτών αναφορικά µε τις συνθήκες εργασίας και
εκτεθειµένοι στον κίνδυνο της απέλασης µε τη λήξη της βίζας τους.
Τα στοιχεία για τη µη συµµόρφωση των εργοδοτών µε την εργατική
νοµοθεσία είναι άφθονα και καταγεγραµµένα σε σχετικές εκθέσεις του
Κοινοβουλίου το 1997, σε τακτικές εκθέσεις του Επιτρόπου
Διοικήσεως, που λειτουργεί επίσης και ως Αρχή Ισότητας σύµφωνα µε
το άρθρο 13 της Οδηγίας 2000/43ΕΚ για την φυλετική ισότητα, καθώς
επίσης στις εκθέσεις της ECRI (European Commission against Racism
and Intolerance), της Διεθνούς Αµνηστίας, στις ετήσιες εθνικές εκθέσεις
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ
κλπ.
Το θεσµικό πλαίσιο δεν κατάφερε να προσαρµοστεί και να ενθαρρύνει
την πολιτική συµµετοχή των µεταναστών προκειµένου να αναπτύξουν
το αίσθηµα ότι ανήκουν στην κυπριακή κοινωνία. Μόλις πρόσφατα
αναπτύχθηκε δηµόσιος διάλογος για τα δικαιώµατα των µεταναστών
εργαζοµένων και για την πολυπολιτισµική κοινωνία, αλλά παραµένει
µάλλον εστιασµένος στο ζήτηµα της άτυπης µετανάστευσης παρά στην
ανοχή και την ενσωµάτωσή των µεταναστών. Οι µετανάστες και οι
αιτητές ασύλου αντιµετωπίζουν ένα µάλλον εχθρικό κοινωνικό
περιβάλλον συµπεριλαµβανοµένων και των εχθρικών µέσων µαζικής
επικοινωνίας, καθώς και µιας αρνητικά διακείµενης αστυνοµίας και
ενός µεταναστευτικού καθεστώτος που βασίζεται στον ‘έλεγχο’.

Ελλάδα
Η Ελλάδα ήταν γνωστή ως µια παραδοσιακή χώρα αποστολής
µεταναστών. Πράγµατι, περίπου δύο εκατοµµύρια Έλληνες
µετανάστευσαν από το 1890 ως το 1974 στη Βόρεια Αµερική (ιδιαίτερα
στις Η.Π.Α.) και στη Βορειοδυτική Ευρώπη. Το 1974 ωστόσο, το
µεταναστευτικό ισοζύγιο κατέστη θετικό για την Ελλάδα. Αυτή η αλλαγή
είχε να κάνει κυρίως µε ε την επιστροφή ενός µεγάλου αριθµού
Ελλήνων µεταναστών, αλλά επίσης, και µε τα πρώτα κύµατα ξένων
µεταναστών που κατέφθαναν στη χώρα. Σίγουρα, η µεγάλη αύξηση
συντελέστηκε στις αρχές του 1990, αµέσως µετά την πτώση των
σοσιαλιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη.
Σήµερα, οι µετανάστες αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα του
πληθυσµού, και ανέρχονται πιθανώς σε περισσότερο από ένα
εκατοµµύριο ανθρώπους. Σύµφωνα µε την Απογραφή του 2001 της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, η οποία παραµένει η πιο
πολύτιµη πηγή, οι µετανάστες αντιπροσώπευαν το 7,3% του
συνολικού πληθυσµού (797.091 άνθρωποι). Περισσότεροι από τους
µισούς προέρχονται από την Αλβανία (57,5%), ενώ οι υπόλοιποι
19
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προέρχονται από µία ευρεία σειρά χωρών, ιδιαίτερα από την
Ανατολική Ευρώπη. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 45% του
συνολικού µεταναστευτικού πληθυσµού, ενώ µεταξύ κάποιων
εθνικοτήτων (ιδιαίτερα από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
και τις Φιλιππίνες) αποτελούν την πλειοψηφία.
Εκτός από τους Αλβανούς που αντιπροσωπεύουν µακράν τη
µεγαλύτερη µεταναστευτική κοινότητα στην Ελλάδα, υπάρχει µία
ευρεία σειρά άλλων χωρών. Εκτός από τους πολίτες παλαιών και νέων
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δέκα µεγαλύτερες
εθνικότητες που υπάρχουν είναι, σύµφωνα µε την Απογραφή του
2001, οι εξής: Αλβανοί (55,6% του αλλοδαπού πληθυσµού),
Γεωργιανοί (2,9%), Ρώσοι (2,3%), Ουκρανοί (1,8%), Πακιστανοί
(1,4%), Τούρκοι (1%), Αιγύπτιοι (1%), Αρµένιοι (1%), Ινδοί (0,9%),
Ιρακινοί (0,9%) και Φιλιππινέζοι (0,9%).
Όλοι σχεδόν εµπίπτουν στην κατηγορία των οικονοµικών µεταναστών
και άρα ανήκουν κυρίως στις παραγωγικές ηλικιακές οµάδες. Οι κύριοι
τοµείς που έλκουν σε µεγάλο βαθµό µετανάστες εργαζόµενους είναι οι
κατασκευές (24,5%) και οι υπηρεσίες (20,6%) -στην περίπτωση των
γυναικών µεταναστριών, το ποσοστό ανέρχεται στο 62,7%-, το
εµπόριο και η τουριστική βιοµηχανία (15,7%), η γεωργία (17,5%) και η
µεταποίηση (12,5%).
Σε σχέση µε το εργασιακό καθεστώς, σύµφωνα µε µια έρευνα που
διεξήχθη από το Παρατηρητήριο Απασχόλησης ΕρευνητικήΠληροφοριακή Α.Ε. (Π.Α.Ε.Π.), η συντριπτική πλειοψηφία των
µεταναστών είναι µισθωτοί, ενώ µόνο ένα µικρό ποσοστό δηλώνει ότι
είναι αυτοαπασχολούµενοι. Συγκεκριµένα, το 92,5% των µεταναστών
δουλεύουν ως µισθωτοί και το 5,8% είναι αυτοαπασχολούµενοι, µε ή
χωρίς υπαλλήλους20. Η έµµισθη εργασία είναι εποµένως ο κανόνας,
ενώ το φαινόµενο του ‘µετανάστη επιχειρηµατία’ το οποίο είναι αρκετά
κοινό σε πολλές χώρες της Ευρώπης, φαίνεται να είναι µάλλον
περιορισµένο στην περίπτωση της Ελλάδας.
Αναφορικά µε την περίπτωση της στέγασης, φαίνεται ότι υπάρχει µια
αυξανόµενη τάση µεταξύ των µεταναστών για απόκτηση δικής τους
κατοικίας. Σύµφωνα µε την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών
του 2005 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, 11,8% του
αλλοδαπού πληθυσµού στην Ελλάδα κατέχει ιδιόκτητη κατοικία χωρίς
οποιεσδήποτε οικονοµικές υποχρεώσεις (δάνεια, υποθήκες κλπ.),
5,8% κατέχει δικό του σπίτι µε οικονοµικές υποχρεώσεις, σε 4,4% έχει
παραχωρηθεί κατοικία από τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας και
78,1% νοικιάζει. Επιπλέον, όπως εκτιµούν τραπεζικά στελέχη, αν και
δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία, ένας αυξανόµενος αριθµός
µεταναστών κάνει αίτηση για στεγαστικά δάνεια21, µία εξέλιξη που
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υποδεικνύεται από κάποιους ως καλοδεχούµενη ‘σωτηρία της
κτηµαταγοράς’22.

Ιταλία
Σύµφωνα µε το εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής -ISTAT-, την 1η
Ιανουαρίου 2008 υπήρχαν 3.460.000 µετανάστες καταγεγραµµένοι στα
δηµοτολόγια, αποτελώντας 5,8% των συνολικών κατοίκων της χώρας.
Συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος, ο αλλοδαπός πληθυσµός
αυξήθηκε κατά µισό σχεδόν εκατοµµύριο ανθρώπους (2.938.922 που
ήταν την 1η Ιανουαρίου 2007). Αυτή η αύξηση εξηγείται εν µέρει από
τις γεννήσεις εκείνης της περιόδου και εν µέρει από την ετήσια
ποσόστωση των µεταναστών που επιτράπηκε να εισέλθουν στη χώρα
και η οποία έκανε δυνατό για πολλούς τη νοµιµοποίηση της θέσης
τους23. Στην ετήσια έκθεσή της για τη µετανάστευση, η Caritas
Migrantes εκτιµά µία παρουσία τεσσάρων περίπου εκατοµµυρίων
αλλοδαπών την ίδια περίοδο, η οποία ανέρχεται στο 6,7% του
συνολικού διαµένοντος πληθυσµού. Η τελευταία εκτίµηση
περιλαµβάνει και µετανάστες χωρίς έγγραφα διαµονής, οι οποίοι δεν
είναι καταχωρισµένοι και δεν µπορούν να καταχωρισθούν στα
δηµοτολόγια.
Το πιο σηµαντικό δεδοµένο που έχει ανακύψει τα τελευταία χρόνια
αναφορικά µε τη µετανάστευση είναι η αύξηση του αριθµού των
µεταναστών από την Ανατολική Ευρώπη, κυρίως Ρουµάνων οι οποίοι,
µέσα σε λίγα χρόνια και πολύ πριν την ένταξη της χώρας τους στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, έγιναν η µεγαλύτερη εθνική µεταναστευτική οµάδα
αριθµώντας περίπου το 15% του συνολικού µεταναστευτικού
πληθυσµού και ξεπερνώντας παραδοσιακά πολυάριθµες εθνικές
οµάδες όπως τους Μαροκινούς (10,5%) και τους Αλβανούς (10,3%).
Τα στοιχεία που προηγήθηκαν δείχνουν πως η µετανάστευση έχει από
καιρό γίνει ένα δοµικό χαρακτηριστικό του πληθυσµού αναφορικά τόσο
µε το µέγεθος του µεταναστευτικού πληθυσµού όσο και των
διαφορετικών µοντέλων ενσωµάτωσης ή ένταξης που έχουν προκύψει.
Περαιτέρω στοιχείο που επιβεβαιώνει αυτήν την εξέλιξη είναι ο αριθµός
των αλλοδαπών µαθητών στα ιταλικά σχολεία που αυτήν τη στιγµή
είναι πάνω από ένα εκατοµµύριο, καθώς και το εντυπωσιακό ποσοστό
αύξησης των µεικτών γάµων, όπου ο ένας εκ των δύο συντρόφων είναι
µη-Ιταλός, των οποίων το ποσοστό ανερχόταν το 2005 στο 12,5%
όλων των γάµων εκείνης της περιόδου έναντι 4,8% το 1995.
Περαιτέρω στοιχεία του δοµικού χαρακτήρα της µετανάστευσης στην
Ιταλία είναι, από οικονοµικής πλευράς, ο αριθµός των επιχειρήσεων
που ανήκουν και/ή διοικούνται από επιχειρηµατίες ξένης προέλευσης
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και ο αριθµός των µεταναστών που χρησιµοποιούν τη µια ή την άλλη
τραπεζική υπηρεσία, από το άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών ως τη
χρήση στεγαστικών δανείων. Μέχρι την 30η Ιουνίου 2007, ο αριθµός
των αλλοδαπών πολιτών που κατείχαν µια επιχείρηση ήταν 141.393,
καταγράφοντας αύξηση 8% έναντι του προηγούµενου έτους.
Ταυτόχρονα, οι µετανάστες συνεισφέρουν τα µέγιστα στο εργατικό
δυναµικό ως υπάλληλοι κυρίως στους τοµείς των κατασκευών, στη
γεωργία και στη οικογενειακής φροντίδα. Είναι σηµαντικό να
λαµβάνουµε αυτές τις πλευρές της µετανάστευσης υπόψη, όταν
συζητούµε το ζήτηµα της οικονοµικής ένταξης των µεταναστών, καθώς
και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η ιταλική κοινωνία στην
προσπάθειά να γίνει η πρόσβαση σε δικαιώµατα και ίσες ευκαιρίες µια
πραγµατικότητα για όλους, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που
έχουν έρθει πρόσφατα από άλλες χώρες.
Η κατανοµή των µεταναστών στη χώρα είναι αρκετά διαφοροποιηµένη
µεταξύ των περιφερειών, µε υψηλά ποσοστά στις κεντρικές και βόρειες
περιφέρειες και µικρότερα στις νότιες και τα νησιά. Ταυτόχρονα, ο
αριθµός των µεταναστών σε όλες τις περιφέρειες έχει αυξηθεί
σηµαντικά και, πέραν αυτής της αύξησης του µεταναστευτικού
πληθυσµού κατά τα πρόσφατα χρόνια, υπάρχουν ξεκάθαρες ενδείξεις
και της αυξανόµενης κοινωνικής και οικονοµικής ενσωµάτωσης στις
περισσότερες περιοχές που µελετήθηκαν σε αυτήν την έρευνα. Χωρίς
να συγκρίνουµε τα επίπεδα ενσωµάτωσης ανά περιφέρεια, είναι
ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι οι περιφέρειες της Λοµβαρδίας και του
Βένετο έχουν τα υψηλότερα ποσοστά µεταναστών που ζουν σε
ιδιότητες κατοικίες -οι δύο περιοχές έχουν 17% η καθεµιά του εθνικού
συνόλου µεταναστών που ζουν σε ιδιόκτητες κατοικίες.24 Άλλη µία
διάσταση που µπορεί να ληφθεί υπόψη ως δείκτης του αυξανόµενου
βαθµού ενσωµάτωσης είναι ο αριθµός των µη-Ιταλών µαθητών στα
δηµοτικά σχολεία και στα σχολεία µέσης και ανώτερης δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης: µε ένα ποσοστό 11,8% µη-Ιταλών µαθητών, η περιοχή
Emilia Romagna έχει τα υψηλότερα ποσοστά µη-Ιταλών µαθητών στο
σύνολο του σπουδαστικού πληθυσµού. Άλλη µία ενδιαφέρουσα
διάσταση είναι το επίπεδο των εµβασµάτων στις χώρες καταγωγής
πολλών µεταναστών. Η αύξηση στα εµβάσµατα των µετανάστες που
καταγράφηκε κατά την περίοδο 1995-2007 υποδεικνύει επίσης ότι
πολλοί µετανάστες έχουν κάνει ουσιαστική πρόοδο σε σχέση µε την
οικονοµική και κοινωνική τους ενσωµάτωση.25

Πορτογαλία
Το 2009 η Πορτογαλία εδραίωσε τη θέση της στη διεθνή διάρθρωση
των µεταναστευτικών ροών ως χώρα υποδοχής. Εκτός από την
παραδοσιακή εικόνα µιας χώρας αποστολής µεταναστών, η οποία
ανταποκρίνονταν στην πραγµατικότητα µεγάλου µέρους του 20ου
αιώνα, η Πορτογαλία, από τα µέσα της δεκαετία του 1980, έχει γίνει
24
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επίσης ένας χώρος υποδοχής µεταναστών εργαζοµένων, µία
µεταµόρφωση που µοιράζεται µε άλλες νοτιοευρωπαϊκές χώρες. Αυτή
η αλλαγή σχετίζεται µε την είσοδο της Πορτογαλίας στην Ευρωπαϊκή
Οικονοµική Κοινότητα το 1986, και τα µεγάλης κλίµακας προγράµµατα
δηµοσίων έργων που ξεκίνησαν την ίδια περίοδο, στηριζόµενα στην
εισροή ευρωπαϊκών κονδυλίων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής,
ωστόσο, η Πορτογαλία δεν έπαψε να είναι χώρα αποστολής
µεταναστών, και υπολογίζεται ότι περίπου 4.500.000 Πορτογάλοι και
απόγονοί τους ζουν ακόµη στο εξωτερικό, σήµερα όµως η
µετανάστευση προς την Πορτογαλία υπερβαίνει την µετανάστευση από
την Πορτογαλία.
Η πρώτη φάση της πρόσφατης ιστορίας της µετανάστευσης στην
Πορτογαλία κυριαρχείται από την µετα-αποικιακή µετανάστευση, µε
αρκετό από το νέο πληθυσµό να προέρχεται από πρώην πορτογαλικές
αποικίες στην Αφρική, κυρίως από το Πράσινο Ακρωτήριο, αλλά
επίσης και από τη Γουινέα-Μπισσάου ενώ, σε µικρότερο βαθµό, από
την Αγκόλα και τη Μοζαµβίκη, ελκυόµενος από τις καινούργιες
δυνατότητες για εργασία στην Πορτογαλία και από τις ιστορικές και
γλωσσικές συγγένειες, οι οποίες αποτελούν κληρονοµιά του
αποικιακού παρελθόντος.
Ως αποτέλεσµα της συνθήκης του Σένγκεν και της επακόλουθης
ελεύθερης κυκλοφορίας ανθρώπων εντός των συνόρων των κρατών
µελών του Σένγκεν, η σύνθεση της µεταναστευτικής εργατικής δύναµης
στην Πορτογαλία υπέστη κάποιες αλλαγές, από τα τέλη του 1990 και
µετά. Μεγάλος αριθµός µεµονωµένων προσώπων από τις πρώην
σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης άρχισε να εισέρχεται
στην Πορτογαλία, κυρίως από την Ουκρανία, τη Μολδαβία κα την
Ρουµανία. Αντιµέτωποι µε δυσκολότερες κοινωνικές και οικονοµικές
συνθήκες στις πατρίδες τους, οι περισσότεροι από αυτούς τους
ανθρώπους εισήλθαν στην περιοχή του Σένγκεν µέσω της Γερµανίας
και της Αυστρίας και από εκεί µετακινήθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Στην Πορτογαλία, οι περισσότεροι έπιασαν δουλειά στον
κατασκευαστικό τοµέα, µε το γυναικείο πληθυσµό (σε µικρότερο
βαθµό) να ασχολείται κυρίως µε οικιακές εργασίες και εργασίας
φροντίδας.
Τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και οι αρχές της δεκαετίας του 2000
σηµαδεύτηκαν επίσης από την είσοδο µεγάλου αριθµού Βραζιλιάνων,
οι περισσότεροι εκ των οποίων εργάζονται στον τοµέα των υπηρεσιών,
ιδιαίτερα στο εµπόριο. Σήµερα, οι Βραζιλιάνοι συνθέτουν τη
µεγαλύτερη αλλοδαπή πληθυσµιακή οµάδα που ζει στην Πορτογαλία
(70.334 το 2006). Θα έπρεπε να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι πολλοί από
τους µετανάστες που ήρθαν από πρώην πορτογαλικές αποικίες και
είχαν µεταναστεύσει στην Πορτογαλία από τη δεκαετία του 1980, έχουν
αποκτήσει πορτογαλική ιθαγένεια σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί
πολιτογράφησης.
Αναφορικά µε τα ποσοστά των αλλοδαπών στο σύνολο του
πορτογαλικού πληθυσµού, το 2006, οι αλλοδαποί µη πολίτες κράτους
µέλους της ΕΕ που ζούσαν στην Πορτογαλία µε άδεια παραµονής ήταν
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352.958 σε ένα σύνολο πληθυσµού 10.569.592, αποτελώντας περίπου
3,3% των κατοίκων της χώρας (πρέπει να ειπωθεί ότι ο αριθµός των
αλλοδαπών µη πολιτών κράτους µέλους της ΕΕ στην Πορτογαλία το
2006 ήταν µικρότερος από ό,τι το 2005, που ήταν 391.974).
Η αλλαγή που προκλήθηκε στο δηµογραφικό και πολιτισµικό τοπίο
από τη σηµαντική είσοδο αλλοδαπού πληθυσµού κατά την τελευταία
εικοσιπενταετία, έδωσε επίσης ώθηση σε νέες νοµοθετικές και
πολιτικές αποκρίσεις από διαδοχικές κυβερνήσεις, οι οποίες
προσπάθησαν να ελέγξουν τις εισροές και να αντιµετωπίσουν τη νέα
σύνθεση του εργατικού δυναµικού. Μπορεί να ειπωθεί ότι από τα µέσα
του της δεκαετίας του 1980, κάθε νέα κυβέρνηση πρότεινε το δικό της
µεταναστευτικό νόµο, µε τον πιο πρόσφατο να έχει εγκριθεί στις 4
Ιουλίου 2007, Νόµος Νο. 23/2007.
Ωστόσο, δε µπορεί να ειπωθεί ότι οι προσπάθειες να ελεγχθεί η
µετανάστευση ήταν επιτυχείς. Παρόλο που δεν υπάρχουν στατιστικές
που να δηλώνουν τον αριθµό των µη καταγεγραµµένων µεταναστών,
ερευνητικές εκθέσεις και πληροφορίες από µη κυβερνητικές
οργανώσεις υποδεικνύουν ότι ένας σηµαντικός αριθµός µεταναστών
ζει και εργάζεται στην Πορτογαλία χωρίς επίσηµα έγγραφα διαµονής. Η
νέα πραγµατικότητα έχει επίσης οδηγήσει στην υιοθέτηση πολιτικών
ενσωµάτωσης, η πιο ορατή όψη των οποίων αποτελεί η ύπαρξη της
Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural [Ανώτατη
Επιτροπή για τη Μετανάστευση και το Διαπολιτισµικό Διάλογο], καθώς
και ένα εθνικό σχέδιο για την ενσωµάτωση των µεταναστών, το οποίο
τέθηκε σε ισχύ το 2007.

Ισπανία
Τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για την κατάσταση της
µετανάστευσης στην Ισπανία δείχνουν ότι έχει πραγµατοποιηθεί
αξιοσηµείωτη αύξηση του αλλοδαπού πληθυσµού στην Ισπανία,
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, όπου ένας µέσος
όρος αύξησης της τάξης του 87,9% έχει καταγραφεί, µε τον αλλοδαπό
πληθυσµό να µετακινείται από τις 637.085 το 1998 στα 5.268.762 το
2008. Λαµβάνοντας υπόψη ότι την 1η Ιανουαρίου 2008 ο συνολικός
πληθυσµός της χώρας αριθµούσε 46.157.822 άτοµα, οι αλλοδαποί
κάτοικοι αποτελούν το 11,4% του συνολικού πληθυσµού.26
Η τελευταία Εθνική Έρευνα για τη Μετανάστευση (ENI-2007)
αποκαλύπτει την ύπαρξη δύο κύριων τύπων µεταναστευτικών ροών.
Από τη µία πλευρά είναι οι άνθρωποι που προέρχονται από τις Άνδεις,
την Αφρική, την Ανατολική Ευρώπη και την Ασία και οι οποίοι έχουν
όλα τα χαρακτηριστικά για να θεωρηθούν οικονοµικοί µετανάστες.
Πρόκειται για νέους ανθρώπους που ήρθαν πρόσφατα· ασκούν
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Datos del Padrón Municipal (01.01.2008), Instituto Nacional de
Estadística, διαθέσιµα στο:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&file=pcaxis&path=t20/e245/p04/a2008
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ανειδίκευτη εργασία και συµµετέχουν σε πολύ σταθερά δίκτυα
στήριξης. Από την άλλη πλευρά, είναι οι µετανάστες που έρχονται από
τις ανεπτυγµένες χώρες, οι οποίοι έχουν πολύ διαφορετικά
χαρακτηριστικά, µε υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης, µία υψηλή παρουσία
συνταξιούχων καθώς και ανθρώπων που βρίσκονται σε παραγωγική
ηλικία και έχουν δουλειές σε τοµείς που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση.27
Οι µεταναστευτικές εισροές από την Λατινική Αµερική και την Αφρική
κυριαρχούν, παρόλο που αυτοί που έρχονται από την υπόλοιπη
Ευρώπη, την Ασία και την Ωκεανία έχουν καταγράψει µια υψηλότερη
σχετικά αύξηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε χρόνων.
Αναφορικά µε το φύλο, συναντούµε µια µετανάστευση «γένους
αρσενικού» στην περίπτωση των Αφρικανών και αυτών που έρχονται
από τις υπανάπτυκτες χώρες της Ευρώπης, την Ασία και την Ωκεανία,
ενώ υπάρχει µία κάποια ισορροπία αναφορικά µε το φύλο στην
περίπτωση των µεταναστών που έρχονται από τις ανεπτυγµένες
χώρες. Όσον αφορά στους µετανάστες που έρχονται από την Λατινική
Αµερική, η µετανάστευση είναι κυρίαρχα θηλυκού γένους.
Αναφορικά µε τον οικονοµικό τοµέα δραστηριοτήτων στις χώρες
καταγωγής τους, σχεδόν ένας στους δύο µετανάστες µε επαγγελµατική
εµπειρία προέρχεται από τον τοµέα των υπηρεσιών, ενώ ένας στους
πέντε περίπου προέρχεται από τον τοµέα της βιοµηχανίας και πολλοί
µετανάστες από τον τοµέα του εµπορίου. Οι κατασκευές και η γεωργία
είναι οι τοµείς µε τα µικρότερα επίπεδα δραστηριότητας από την
πλευρά των µεταναστών.
Σύµφωνα µε στοιχεία του ENI –το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής- που
αφορούν στα χαρακτηριστικά της τωρινής απασχόλησης, ένα
σηµαντικό τµήµα του εργαζόµενου µεταναστευτικού πληθυσµού είναι
συγκεντρωµένο στα κατώτερα επίπεδα του εργατικού δυναµικού. Δύο
στους πέντε µετανάστες απασχολούνται σε χειρωνακτικές εργασίες
που απαιτούν χαµηλή ειδίκευση και ένας στους τέσσερις απασχολείται
σε χειρωνακτική εργασία κάποιας ποιότητας. Τα στοιχεία επίσης
υποδεικνύουν ότι υπάρχει ένα ευρύ πληθυσµιακό στοιχείο µεταναστών
εργαζοµένων, οι οποίοι κάνουν δουλειές πολύ χαµηλότερου επιπέδου
από τα πραγµατικά τους προσόντα.
Κατά µέσο όρο, οι µετανάστες εργαζόµενοι στην Ισπανία, καθ’ όλη τη
διάρκεια της εργασιακής τους πορείας προβαίνουν σε 2,9 συµβάσεις
εργασίας από τη στιγµή της άφιξής τους. Οι Αφρικανοί συνθέτουν την
οµάδα µε το µεγαλύτερο µέσο όρο κανονισµένων πριν την άφιξή τους
συµβάσεων (3,5) και επίσης µε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας.
Τέλος, θα έπρεπε να πούµε ότι, κατά µέσο όρο, σχεδόν οι µισοί από
τους αµειβόµενους µετανάστες εργαζόµενους έχουν προσωρινή
σύµβαση εργασίας. Αυτό το υψηλό επίπεδο προσωρινότητας
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Encuesta Nacional de Estadística (ENI-2007), Instituto Nacional de
Estadística, διαθέσιµη στο:
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επηρεάζει όλους τους
προελεύσεώς τους.

νεοαφιχθέντες

µετανάστες,

ανεξαρτήτως
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5. Βασικές τραπεζικές υπηρεσίες και πιστωτικά
µέσα που χρησιµοποιούνται από τους
µετανάστες
Κύπρος
Προκειµένου να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασµούς µε οποιαδήποτε
τράπεζα, οι µετανάστες πρέπει να προσκοµίσουν την άδεια
παραµονής τους, την άδεια εργασίας και αντίγραφα της σύµβασης
εργασίας τους και του διαβατηρίου τους. Στην περίπτωση αλλοδαπών
φοιτητών, πρέπει επίσης να δοθεί στην τράπεζα µία βεβαίωση από το
εκπαιδευτικό ίδρυµα στο οποίο φοιτούν. Οι µετανάστες
(συµπεριλαµβανοµένων και των φοιτητών) µπορούν να ανοίξουν
λογαριασµούς αποταµίευσης και να µεταφέρουν χρήµατα από το
λογαριασµό τους. Ωστόσο, οι τράπεζες παρακολουθούν τα ποσά που
έχουν κατατεθεί και µεταφερθεί και αν αυτά ξεπεράσουν το ποσό που
οι τράπεζες κρίνουν ότι είναι λογικό σύµφωνα µε το εισόδηµα του
κατόχου του λογαριασµού, τότε θα διερευνήσουν την περίπτωση για
να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία που αναφέρεται
στο ξέπλυµα χρηµάτων.
Αυτή είναι µια µάλλον παράλογη πρακτική, δεδοµένου ότι µία
συναλλαγή των 2000 ευρώ, για παράδειγµα, µπορεί κάλλιστα να
θεωρηθεί ως υπέρβαση του θεµιτού εισοδήµατος ενός µετανάστη, το
οποίο εισόδηµα µπορεί να κυµαίνεται γύρω στα 300 ευρώ το µήνα,
αλλά αυτό το ποσό της συναλλαγής δεν µπορεί καν να θεωρηθεί ως
ύποπτο για διαδικασίες ξεπλύµατος χρηµάτων. Το γεγονός ότι, σε
πρακτικό επίπεδο, οι τράπεζες θεωρούν «ύποπτα» οποιαδήποτε ποσά
υπερβαίνουν το εισόδηµα ενός µετανάστη µπορεί να είναι αποτέλεσµα
προκατάληψης ή ακόµα και συµµόρφωσης µε τις οδηγίες των
µεταναστευτικών αρχών. Καµία τέτοια σχετική πληροφορία δεν
προέκυψε από τις συνεντεύξεις και η υπόθεση που κάνουµε προκύπτει
από απλή εικασία. Ωστόσο, ένα στέλεχος της Κεντρικής Τράπεζας που
πήρε µέρος σε συνέντευξη για τους σκοπούς της έρευνας δήλωσε ότι
οι τράπεζες έχουν την υποχρέωση να διερευνούν τις συναλλαγές που
αφορούν σε «µεγάλα ποσά», παρόλο που η σχετική επίσηµη οδηγία
της Κεντρικής Τράπεζας προς τις εµπορικές τράπεζες δεν διευκρινίζει
τι θεωρείται ως «µεγάλο», παρά µάλλον προσκαλεί τις τράπεζες να
διερευνούν «ύποπτες» συναλλαγές. Εν τη απουσία οδηγιών από τις
µεταναστευτικές αρχές, αποτελεί προφανώς ερµηνεία των ίδιων των
τραπεζών ότι ποσά γύρω στα 2000 ευρώ µπορεί να είναι ύποπτα για
ξέπλυµα χρηµάτων.
Κατόπιν αιτήµατος, µπορεί να τους εκδοθεί µία χρεωστική κάρτα για
χρήση στα µηχανήµατα ανάληψης της τράπεζας, προκειµένου να
τραβούν χρήµατα από τον λογαριασµό τους· αυτή η κάρτα δε µπορεί
να χρησιµοποιηθεί σε µαγαζιά ή σε οποιοδήποτε άλλο µέρος. Σε
µερικές περιπτώσεις, οι χρεωστικές κάρτες µπορεί να χορηγηθούν σε
µετανάστες για χρήση σε µαγαζιά χωρίς ασφάλεια, αλλά µόνο µέχρι το
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ύψος του ποσού που έχουν στο λογαριασµό τους. Υπέρβαση του
πιστωτικού ορίου ή πιστωτικές διευκολύνσεις δεν χορηγούνται για
αυτούς τους λογαριασµούς.
Οι κυπριακές τράπεζες δεν προσφέρουν εξειδικευµένες υπηρεσίες
στους οικονοµικούς µετανάστες. Αντί αυτού, τους προσφέρουν κάποιες
από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους ντόπιους, υπό
συγκεκριµένες συνθήκες, όµως, οι οποίες δεν ισχύουν για τους
ντόπιους.
Υπάρχουν δύο µεγάλες τράπεζες στην Κύπρο οι οποίες κατέχουν το
µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά και απολαµβάνουν µια µάλλον
µονοπωλιακή θέση: η Τράπεζα Κύπρου και η Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου.
Η τελευταία έχει θεσπίσει κανόνες αναφορικά µε την προσφορά
δανειακών διευκολύνσεων στους αλλοδαπούς, οι οποίες συνοψίζονται
στις παραγράφους που ακολουθούν. Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει
παρόµοια πακέτα αλλά δεν διέθεσε κάποια σχετική λίστα στους
ερευνητές. Σε συνέντευξη µε τους ερευνητές, ένα τραπεζικό στέλεχος
δήλωσε ότι δεν γίνεται καµία διάκριση µεταξύ των πολιτών τρίτων
χωρών και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι τα
στεγαστικά δάνεια µπορούν να χορηγηθούν µε µία υποθήκη και µια
συστατική επιστολή από την τράπεζα του δανειολήπτη στη χώρα
καταγωγής του, ο δανειολήπτης πρέπει να έχει το 40% της δικής τους
συνεισφοράς και αποδεικτικά στοιχεία εισοδήµατος που να επαρκούν
για να πληρώσουν τη χρηµατική δόση. Για προσωπικά δάνεια,
απαιτούνται εγγυήσεις από άτοµα που δουλεύουν µε το µετανάστη,
κατά προτίµηση Κύπριους, για παράδειγµα από τον εργοδότη του
δανειολήπτη. Το τραπεζικό στέλεχος διευκρίνισε ότι η προτίµηση για
Κύπριους εγγυητές δεν ήταν απαίτηση της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά
µάλλον πολιτική της ίδιας της τράπεζας.
Η άλλη µεγάλη τράπεζα, η Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου, επίσης δεν
διαχωρίζει ανάµεσα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους
πολίτες τρίτων χωρών για τις υπηρεσίες που προσφέρει, η σηµαντική
διάκριση είναι µεταξύ µόνιµων και µη µόνιµων κατοίκων. Ο όρος
«µόνιµοι κάτοικοι» αναφέρεται σε αλλοδαπούς πολίτες που εργάζονται
ή διαµένουν στην Κύπρο ή που θα µείνουν και θα εργαστούν στην
Κύπρο για έναν τουλάχιστον χρόνο. Οι αλλοδαποί φοιτητές δεν
θεωρείται ότι εµπίπτουν σε αυτόν τον ορισµό, παρά το γεγονός ότι
ζουν και εργάζονται στην Κύπρο για περισσότερο από ένα χρόνο. Σαν
γενικός κανόνας, οι πιστωτικές διευκολύνσεις (στεγαστικά δάνεια,
προσωπικά δάνεια, τρέχοντες λογαριασµοί, κάρτες) προσφέρονται
στους µόνιµους και στους µη-µόνιµους κατοίκους µε τις ίδιες συνθήκες
που προσφέρονται και στους Κύπριους, υπό την προϋπόθεση ότι ένα
στεγαστικό δάνειο προπληρώνεται ταυτόχρονα µε µια εγγύηση (πρώτη
υποθήκη, εκχώρηση συµφωνίας πώλησης σε συνδυασµό µε έγγραφο
αποποίησης δικαιωµάτων ή εγγύηση, µετρητά, τραπεζική εγγύηση).
Αναφορικά µε το ζήτηµα των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, οι
αλλοδαποί που είναι µόνιµοι κάτοικοι χορηγούνται µε χρεωστικές και
πιστωτικές κάρτες µε ένα όριο µέχρι τις 3.000 κυπριακές λίρες (€5,126)
χωρίς ασφάλεια. Στην περίπτωση στεγαστικού δανείου, µπορούν να
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χορηγηθούν πιστωτικές κάρτες υπό τις ίδιες προϋποθέσεις µε τους
Κύπριους. Στην περίπτωση αλλοδαπών οι οποίοι δεν είναι µόνιµοι
κάτοικοι και δεν υπάρχει στεγαστικό δάνειο, οι χρεωστικές κάρτες
χορηγούνται χωρίς ασφάλεια και οι πιστωτικές κάρτες χορηγούνται
µόνο µε µία εγγύηση σε µετρητά· όπου υπάρχει στεγαστικό δάνειο,
τότε ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις µε τους Κύπριους. Όλοι οι
αλλοδαποί στους οποίους έχουν χορηγηθεί πιστωτικές κάρτες είναι
υποχρεωµένοι να ενεργοποιήσουν µία πάγια εντολή στους
λογαριασµούς τους για την αυτόµατη εκκαθάριση των δόσεων των
πιστωτικών καρτών τους· για τους Κύπριους, αυτή η πάγια εντολή είναι
προαιρετική. Η διάκριση που γίνεται εδώ µεταξύ των πελατών της
τράπεζας που έχουν στεγαστικό δάνειο και αυτών που δεν έχουν, δεν
αναφέρεται τόσο στο ίδιο το δάνειο, αλλά µάλλον στη σίγουρη
ασφάλεια που προσφέρεται για το δάνειο, η οποία προσφέρεται επίσης
και για την πιστωτική κάρτα που έχει εκδοθεί.
Αναφορικά µε άλλες δανειακές διευκολύνσεις, ισχύουν παρόµοιες
προϋποθέσεις µε τις παραπάνω. Με άλλα λόγια, στους αλλοδαπούς
πολίτες που είναι µόνιµοι κάτοικοι µπορούν να χορηγηθούν
διευκολύνσεις για δάνεια υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν
στους Κύπριους, όπου υπάρχει στεγαστικό δάνειο, και µε µια υποθήκη
όπου δεν υπάρχει στεγαστικό δάνειο. Αντίθετα, στους αλλοδαπούς
πολίτες οι οποίοι δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι µπορούν να χορηγηθούν
διευκολύνσεις για δάνεια µε τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν στους
Κύπριους όπου υπάρχει στεγαστικό δάνειο, αλλά στην απουσία
τέτοιου δανείου δεν προσφέρονται διευκολύνσεις. Η συντριπτική
πλειοψηφία των οικονοµικών µεταναστών εµπίπτει σε αυτήν την
τελευταία κατηγορία. Δάνεια για επαγγελµατική στέγη χορηγούνται
µόνο σε αλλοδαπούς πολίτες οι οποίοι είναι µόνιµοι κάτοικοι.
Προσωπικά δάνεια σε ιδιώτες και σε µικρές επιχειρήσεις χορηγούνται
σε αλλοδαπούς που είναι µόνιµοι κάτοικοι µέσω υπέρβασης των
πιστωτικών ορίων ενός τρεχούµενου λογαριασµού και/ή µιας
πιστωτικής κάρτας και/ή ενός προσωπικού δανείου διάρκειας µέχρι και
4 χρόνων ή ενός συνδυασµού των τριών, για ένα µέγιστο ποσό των
€5.125 χωρίς εγγύηση. Στην περίπτωση των µη-µόνιµων κατοίκων,
αυτές οι διευκολύνσεις χορηγούνται µόνο όπου υπάρχει στεγαστικό
δάνειο. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι κανένα πρόσωπο δεν δικαιούται
αυτές τις διευκολύνσεις ως κατοχυρωµένο δικαίωµα· έγκειται στην
ευχέρεια των τραπεζών να αποφασίζουν αν οι κατάσταση του
αιτούντος είναι τέτοια που η χορήγηση µιας διευκόλυνσης
δικαιολογείται ή όχι. Το πιο σηµαντικό κριτήριο στην εξέταση αιτήσεων
για διευκολύνσεις είναι η ικανότητα του αιτούντος να αποπληρώσει και
η κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά. Προσωπικά δάνεια ή
υπέρβαση πιστωτικού ορίου ή στεγαστικά δάνεια σε ξένο νόµισµα
χορηγούνται στους µόνιµους κατοίκους. Για τους µη-µόνιµους
κατοίκους, αυτές οι διευκολύνσεις είναι διαθέσιµες όταν το στεγαστικό
δάνειο προπληρώνεται ταυτόχρονα.
Τόσο οι µόνιµοι όσο και οι µη-µόνιµοι κάτοικοι µπορούν να καταθέσουν
χρήµατα σε καταθετικούς λογαριασµούς υπό προειδοποίηση (interestearning notice accounts), πάγιες καταθέσεις και λογαριασµούς
αποταµίευσης. Στεγαστικά δάνεια σε ξένο νόµισµα προκαταβάλλονται
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εξίσου σε µόνιµους και µη-µόνιµους κατοίκους για απεριόριστα ποσά
και διάρκεια µέχρι και 15 έτη, µε επιτόκιο libor +2,50% και περίοδο
χάριτος ως και 2 χρόνια τόσο σε κεφάλαιο όσο και τόκο από την
ηµεροµηνία προκαταβολής του δανείου, την οποία ακολουθεί µια
πρόσθετη περίοδος χάριτος για άλλα 3 χρόνια υπό την προϋπόθεση
ότι ο τόκος έχει πληρωθεί. Η εγγύηση πρέπει να είναι µία υποθήκη της
τάξης του 125% της αξίας του ακινήτου, καθώς και προσωπική
εγγύηση και εκχώρηση στην τράπεζα συµβολαίου ασφάλειας ζωής και
πυρός (όπου απαιτείται). Ο πελάτης ζητείται να παρέχει την δική του
συνεισφορά στο κόστος του ακινήτου ως ακολούθως:
1.
Αγορά 1ης κατοικίας για ιδία χρήση: 20% ιδία συνεισφορά σε
ευρώ ή 25% σε ελβετικά φράγκα ή 30% σε άλλα νοµίσµατα.
2.
Αγορά γης, εξοχικής κατοικίας για µικρή επένδυση: 30% ιδία
συνεισφορά σε ευρώ ή 30% σε ελβετικά φράγκα ή 35% σε άλλα
νοµίσµατα.
3.
Αγορά κτιρίου για επαγγελµατική στέγαση: 30% ιδία συνεισφορά
σε ευρώ ή 30% σε ελβετικά φράγκα ή 35% σε άλλα νοµίσµατα.
Προσωπικά δάνεια ως και 10.000 κυπριακές λίρες (€17,088)
χορηγούνται εξίσου στους µόνιµους και µη-µόνιµους κατοίκους, υπό τις
ίδιες προϋποθέσεις µε τους Κύπριους, υπό τον όρο ότι υπάρχει ένα
στεγαστικό δάνειο, το οποίο καλύπτεται µε εγγύηση υποθήκης.
Απουσία στεγαστικού δανείου, αυτό το δάνειο δεν χορηγείται σε µηµόνιµους κατοίκους. Μπορεί ωστόσο να χορηγηθεί σε µόνιµους
κατοίκους µε τους παρακάτω όρους: ο δανειολήπτης και η εγγυητής
πρέπει να έχουν υψηλή επίδοση στο σύστηµα πιστωτικών πόντων
(credit points system) που λειτουργεί στην τράπεζα· ο δανειολήπτης
πρέπει να καταθέτει το µισθό του σε αυτήν την τράπεζα· πρέπει να
υπάρχει µια πάγια εντολή για την πληρωµή του δανείου και για την
καταβαλλόµενη δόση για ασφάλιστρο για το συµβόλαιο ασφάλειας
ζωής και το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πυρός (όπου απαιτείται)· πρέπει
να υπάρχει µια υποθήκη ή µετρητά ως εγγύηση ή µια τραπεζική
εγγύηση για τη διασφάλιση του δανείου.
Υπάρχουν αρκετά παρόµοια πακέτα δανείων που είναι διαθέσιµα
στους αλλοδαπούς, και όλα διέπονται από την ίδια λογική αναφορικά
µε την ασφάλεια, σύµφωνα µε τα οποία άτοµα µε προσωρινή βίζα
και/ή άτοµα που δεν έχουν ήδη παραχωρήσει µια υποθήκη στην
τράπεζα αποκλείονται.
Η συνέντευξη µε ένα στέλεχος της Λαϊκής Τράπεζας κατέδειξε ότι η
πρακτική είναι να χορηγούν δάνεια σε αλλοδαπούς βάσει των
εισοδηµάτων τους, τα οποία προσδιορίζουν τη φύση και το όριο των
παρεχόµενων υπηρεσιών. Το αποδεικτικό εισοδήµατος πρέπει να
επιβεβαιώνεται από τον εργοδότη και ο µισθός πρέπει να
κατατίθεται/µεταφέρεται αυτόµατα στον λογαριασµό του αιτούντος, έτσι
ώστε η τράπεζα να µπορεί να παρακολουθεί το ποσό και την
συχνότητα των πληρωµών. Άλλο σηµαντικό στοιχείο που λαµβάνεται
υπόψη είναι η έκταση των προηγούµενων συναλλαγών µε την
τράπεζα, µε άλλα λόγια, πόσο καιρό ο αιτών έχει υπάρξει πελάτης της
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τράπεζας και πόσο συνεπής ήταν στις άλλες υποχρεώσεις του. Αν
αυτοί οι λόγοι πληρούνται, η τράπεζα µπορεί να χορηγήσει προσωπικό
δάνειο ως και €5.000 µόνο µε το σταθερό εισόδηµα ως εγγύηση. Αυτό
το ποσό, ωστόσο, µπορεί να διπλασιαστεί στα €10.000 αν ο πελάτης
έχει δοσοληψίες µε την τράπεζα για κάποιο διάστηµα και η τράπεζα
είναι ικανοποιηµένη µε την επίδοσή του. Για ποσά που υπερβαίνουν τα
€10.000, πρέπει να παρουσιάσουν Κύπριους εγγυητές.
Υπάρχουν δύο διεθνείς εταιρίες παροχής υπηρεσιών πληρωµής που
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο: η Money Gram International και η
Western Union. Αυτές οι δύο εταιρίες έχουν διάφορα καταστήµατα
διάθεσης σε όλη τη χώρα, όπου τα άτοµα µπορούν να στείλουν
χρήµατα σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου χωρίς την ανάγκη είτε ο
αποστολέας είτε ο παραλήπτης να διατηρεί τραπεζικό λογαριασµό. Τα
καταστήµατα διάθεσης είναι είτε ανεξάρτητα και διευθύνονται από τις
ίδιες τις εταιρίες είτε βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τραπεζών και
λειτουργούν µε τραπεζικά στελέχη. Σε κάθε περίπτωση, το πρόσωπο
που αποστέλλει τα χρήµατα πρέπει να διαµένει νόµιµα στην Κύπρο και
το ποσό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα €3.000 το µήνα, ως µέτρο
ενάντια στο ξέπλυµα χρηµάτων. Οι πολίτες κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να στέλνουν χρήµατα επιδεικνύοντας
ένα επίσηµο έγγραφο ταυτότητας (διαβατήριο, άδεια οδήγησης κτλ),
αλλά οι πολίτες τρίτων χωρών πρέπει συµπληρωµατικά να
επιδεικνύουν την «ροζ κάρτα» τους (βίζα παραµονής), τη σύµβαση
εργασίας και αποδεικτικό ότι έχουν κάνει ανάληψη του ίδιου ποσού
χρηµάτων από την τράπεζα την ίδια µέρα. Οι συνεντεύξεις µε τους
µετανάστες αποκάλυψαν, ωστόσο, ότι για την αποστολή χρηµάτων
απαιτούνται µόνο η βίζα παραµονής και το βιβλιάριο αλλοδαπού
(αποδεικτικό ταυτότητας).

Ελλάδα
Αναφορές στα µέσα µαζικής επικοινωνίας έχουν, σε πολλές
περιπτώσεις, υπογραµµίσει τη σηµασία των µεταναστών ως µιας νέας
και πολλά υποσχόµενης οµάδας στόχου για τις τράπεζες και τα
πιστωτικά ιδρύµατα. Τίτλοι όπως «Μετανάστες: Μία δυναµική οµάδα
στόχου για τις τράπεζες» (Τσίτσας 2008), «Παρθένα αγορά για τις
τράπεζες οι µετανάστες» (Μάρκου 2007), «Οικονοµικοί µετανάστες, οι
καλύτεροι πελάτες των τραπεζών» (Καθηµερινή 2005), «Οι τράπεζες
στρέφουν την προσοχή τους στους οικονοµικούς µετανάστες»
(Λιδοράκης 2003) κτλ, αποτελούν κάποιες ενδείξεις της αυξανόµενης
σηµασίας των µεταναστών για τις τράπεζες. Με αποταµιεύσεις πάνω
από 3-4 δισεκατοµµύρια ευρώ και µε µέσο όρο καταθέσεων διπλάσιο
από αυτόν των Ελλήνων πολιτών, οι µετανάστες συνιστούν µια µάλλον
‘ελπιδοφόρα’
πελατεία
µε
περίπου
250.000
τραπεζικούς
λογαριασµούς28.

28

Στεργίου, Λεωνίδας (2005), “Οι µετανάστες φέρνουν κέρδη στις
τράπεζες”, Καθηµερινή.
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Εκτιµάται ότι το 64,8% των µεταναστών που ζούνε στην Ελλάδα
διαθέτουν τραπεζικούς λογαριασµούς και από αυτούς το 90,5%
συναλλάσσονται µε κάποια ελληνική τράπεζα29. Σύµφωνα µε έναν
εκπρόσωπο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που πήρε µέρος σε
συνέντευξη, το 90% των Αλβανών που ζούνε στην Ελλάδα είναι
πελάτες ελληνικών τραπεζών, γεγονός που οδήγησε τη συγκεκριµένη
τράπεζα να συµπεριλάβει την αλβανική γλώσσα στα µηχανήµατά
αυτόµατων συναλλαγών της (ΑΤΜ)30, µία πρακτική που ακολουθήθηκε
και από άλλες τράπεζες αργότερα (π.χ. την Τράπεζα Πειραιώς).
Τα
κυριότερα
χρηµατοπιστωτικά
προϊόντα/υπηρεσίες
που
χρησιµοποιούν οι µετανάστες είναι οι καταθετικοί λογαριασµοί και η
αποστολή εµβασµάτων. Παρ’ όλα αυτά, τα στεγαστικά και τα
καταναλωτικά δάνεια (όπως π.χ. για αγορά αυτοκινήτου) έχουν αρχίσει
να τραβούν την προσοχή µιας αυξανόµενης µερίδας µεταναστών, οι
οποίοι ζούνε στη χώρα για αρκετό χρονικό διάστηµα.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσβασης στις τραπεζικές υπηρεσίες
είναι κοινές ανάµεσα στις τράπεζες, αλλά διαφέρουν ανάλογα µε τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες. Πιο συγκεκριµένα, για έναν απλό
λογαριασµό κατάθεσης, απαιτούνται ένα διαβατήριο σε ισχύ και
δικαιολογητικά έγγραφα που να πιστοποιούν τη διεύθυνση, την
εργασία και τον αριθµό φορολογικού µητρώου, σύµφωνα µε τις
προβλέψεις των κανονισµών της Τράπεζας της Ελλάδας (Κεντρικής
Τράπεζας) που ισχύουν για όλους τους κατοίκους της Ελλάδας. Η
επίσηµη θέση των τραπεζών που ερωτήθηκαν, χωρίς καµιά εξαίρεση,
ήταν ότι οι οργανισµοί τους δεν εφαρµόζουν διαφορετική πολιτική προς
τους µετανάστες, ούτε µεταξύ διαφόρων εθνικοτήτων. Τραπεζικοί
υπάλληλοι, ωστόσο, ανέφεραν ότι µερικές φορές απαιτείται κατά τη
διάρκεια συναλλαγών στα ταµεία της τράπεζας ακόµα και από άτοµα
που διαθέτουν ήδη λογαριασµούς η άδεια παραµονής σε ισχύ, ή ότι
κάποιες εθνικότητες θεωρούνται πιο «ριψοκίνδυνες» και λιγότερο
«αξιόπιστες» από άλλες.
Για άλλα προϊόντα, όπως πιστωτικές κάρτες, δάνεια και προϊόντα
τραπεζικής ασφάλισης, οι προϋποθέσεις είναι πιο αυστηρές.
Συµπληρωµατικά µε τα προαναφερθέντα, απαιτούνται επίσης µία
άδεια παραµονής σε ισχύ και δήλωση εισοδήµατος για τα τελευταία
τρία χρόνια.
Ορισµένες τράπεζες στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν
µετανάστες, προσφέρουν συγκεκριµένα προϊόντα και υπηρεσίες που
‘ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους’. Οι δύο ξένες τράπεζες (αλβανική
και ρωσική) απευθύνονται κατά κύριο λόγο στις ανάγκες των
µεταναστών από τις αντίστοιχες χώρες προέλευσης. Αυτά τα
εξειδικευµένα προϊόντα συνδυάζουν κυρίως έναν καταθετικό
λογαριασµό και τη δυνατότητα αποστολής εµβασµάτων µε χαµηλή ή
καθόλου χρέωση. Έχει σηµειωθεί ότι ένα µεγάλο τµήµα αυτής της
29

Κανέλλης, Βασίλης (2008), “Οι µετανάστες σώζουν την αγορά
ακινήτων”, Ηµερησία.
30
Μηχανήµατα Αυτόµατης Ανάληψης (ATM)
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αγοράς καλύπτεται από τράπεζες που δραστηριοποιούνται επίσης σε
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης31. Κατά τη διάρκεια της έρευνας,
βρήκαµε τουλάχιστον τρεις µεγάλες τράπεζες (Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Millennium) που προσφέρουν αυτό το
είδος προϊόντων. Είναι σηµαντικό να προστεθεί εδώ ότι τα Ελληνικά
Ταχυδροµεία προσφέρουν επίσης νέες υπηρεσίες αναφορικά µε την
αποστολή εµβασµάτων σε συνεργασία µε τη Western Union και
‘πληρωµή πόρτα πόρτα’ σε συνεργασία µε ταχυδροµεία διαφόρων
χωρών στην Ανατολική Ευρώπη και αλλού.
Επιπλέον, µερικές τράπεζες προσφέρουν ειδικά δάνεια στους
µετανάστες, τουλάχιστον µέχρι πριν µερικούς µήνες και πριν την
οικονοµική κρίση, η οποία κατέστησε τα περισσότερα πιστωτικά
ιδρύµατα µάλλον επιφυλακτικά και απρόθυµα να προσφέρουν
καινούργια δάνεια και υποθήκες. Παρόλα αυτά, µία προσεκτική
ανάλυση και σύγκριση µεταξύ δανείων που προορίζονται ειδικά προς
τους µετανάστες και δανείων για τον υπόλοιπο πληθυσµό δείχνει ότι
δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές. Η µόνη διαφορά φαίνεται να
υπάρχει στα χορηγούµενα ποσά. Στην περίπτωση δανείων προς τους
µετανάστες χορηγούνται µικρότερα ποσά και υπάρχει µια σχετική
ευελιξία σε ό,τι αφορά τη διάρκεια αποπληρωµής.
Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, υπό µια ευρεία έννοια, παρέχονται
επίσης από ορισµένους δηµόσιους οργανισµούς, οι οποίοι
προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες στο ευρύ κοινό. Ο βασικός δηµόσιος
οργανισµός που έχει ήδη συµπεριλάβει τους µετανάστες ανάµεσα
στους επωφελούµενούς του είναι ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας
(ΟΕΚ), το βασικό ίδρυµα για την κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα
δεδοµένου ότι το 96% της συνολικής ετήσιας οικοδοµικής
δραστηριότητας του δηµόσιου τοµέα υλοποιείται µέσω των
προγραµµάτων του. Ο ΟΕΚ παρέχει σε όλους τους εργαζόµενους που
πληρώνουν τις εισφορές τους στο φορέα, δηλαδή σε όλους τους
ασφαλισµένους εργαζόµενους στα κύρια ιδρύµατα κοινωνικής
ασφάλισης (π.χ. το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων- ΙΚΑ που
καλύπτει όλους τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα) µία ευρεία
γκάµα υπηρεσιών: από χαµηλότοκα στεγαστικά δάνεια σε συνεργασία
µε τράπεζες µέχρι επιδόµατα ενοικίου και κατοικίες που προσφέρονται
σε δικαιούχους εργαζόµενους µε κληρώσεις.
Αν και δεν υπάρχουν ειδικές ποσοστώσεις για τους µετανάστες, όπως
στην περίπτωση άλλων κοινωνικών οµάδων όπως οι πολυµελείς
οικογένειες, τα άτοµα µε αναπηρία και οι ‘παλιννοστούντες’
µετανάστες,32 και στατιστικά στοιχεία αναφορικά µε την εθνικότητα δεν
είναι διαθέσιµα, εκπρόσωποι του οργανισµού ανέφεραν ότι περίπου το
25% των επωφελούµενων των προγραµµάτων του ΟΕΚ είναι
αλλοδαποί.
31

Markou, A. (2007), “Migrants constitute a virgin market for the banks: In
retail banking and services income from interest and commissions will exceed 150€
millions annually”, To Vima,
32
Μετανάστες ελληνικής εθνοτικής καταγωγής από την πρώην Σοβιετική
Ένωση.
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Κατά τη διάρκεια της έρευνάς µας, προσεγγίσαµε επίσης τη Γενική
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης του
Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία είχε σχεδιάσει ένα ‘Ολοκληρωµένο
Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων
Χωρών’ υπό το όνοµα ΕΣΤΙΑ. Τουλάχιστον δύο από τους έξι άξονες
αυτού του Σχεδίου, η Εργασία και η Στέγαση, είναι συναφείς µε το θέµα
µας. Παρ’ όλα αυτά, όπως ανέφεραν οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης, η
υλοποίηση των προγραµµάτων του Σχεδίου δεν έχει αρχίσει ακόµα,
και άρα δεν είναι διαθέσιµα συγκεκριµένα αποτελέσµατα ή στοιχεία.
Ένας άλλος δηµόσιος οργανισµός που ασχολείται έµµεσα µε την
οικονοµική ενσωµάτωση, και πιο συγκεκριµένα στο πεδίο της ίδρυσης
επιχειρήσεων, είναι ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(ΟΑΕΔ). Ο ΟΑΕΔ είναι ο αρµόδιος δηµόσιος φορέας για την
(επαν)εισαγωγή στην αγορά εργασίας, µέσω συγκεκριµένων
προσραµµάτων που στοχεύουν στην αναζήτηση εργασίας ή στην
χρηµατοδότηση µικρών επιχειρήσεων. Ο οργανισµός δεν παρέχει
ειδικές υπηρεσίες σε µετανάστες σύµφωνα µε τη γενική πολιτική του.
Υπάρχει, ωστόσο, µία Υπηρεσία Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων, όπου
συµπεριλαµβάνονται όλες οι ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, και η οποία
είναι υπεύθυνη, µεταξύ άλλων, για την εφαρµογή της υλοποίησης
αρκετών προγραµµάτων επαγγελµατικής υποστήριξης.33 Είναι
σηµαντικό να σηµειωθεί εδώ ότι, από τον Ιανουάριο ως τον Οκτώβριο
του 2007, 8.525 αλλοδαποί εργαζόµενοι επωφελήθηκαν από τα
προγράµµατα του ΟΑΕΔ, ένας αριθµός που συνιστά το 7,28% του
συνόλου των επωφελούµενων· αυτό το ποσοστό αφορά σε όλα τα
προγράµµατα και όχι µόνο στις επιδοτήσεις για την ίδρυση µικρών
επιχειρήσεων.
Τέλος, µία ανεξάρτητη αρχή η οποία δεν παρέχει χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες, αλλά ασχολείται µε τις διαµάχες που προκύπτουν κατά την
παροχή τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών στοχεύοντας στο
φιλικό διακανονισµό, είναι ο Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών
Υπηρεσιών. Παρόλο που δεν διατηρούνται ξεχωριστά στατιστικά
δεδοµένα ανά εθνικότητα, ο Μεσολαβητής ανέφερε ότι βάσει των
επιθέτων (κάτι το οποίο δεν αποτελεί έναν ακριβή τρόπο
προσδιορισµού των αλλοδαπών καθώς, για παράδειγµα, πολλά
αλβανικά επίθετα είναι παρόµοια µε ελληνικά), κατά τη διάρκεια του
πρώτου τριµήνου του 2008, 42 τηλεφωνικές κλήσεις και 23 γραπτές
καταγγελίες απευθύνθηκαν στο γραφείο του. Σύµφωνα µε αυτόν, οι
καταγγελίες των µεταναστών δεν διαφέρουν ουσιαστικά από αυτές των
Ελλήνων πολιτών, ωστόσο, η περίπτωση καταγγελιών των
µεταναστών σχετικά µε δάνεια είναι πολύ πιο περιορισµένη.
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Ιταλία
Μία µελέτη για τις τραπεζικές υπηρεσίες προς τους µετανάστες που
διεξήχθη το 200034 ανέδειξε τη «σηµαντική έλλειψη εµπιστοσύνης των
τραπεζών προς τους µη-Ιταλούς και προερχόµενους από χώρες εκτός
ΕΕ µετανάστες», και την επακόλουθη καθυστέρηση στο σχεδιασµό και
την παροχή επαρκών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών σε αυτές τις
οµάδες (µόνο τρεις τράπεζες εκείνη τη χρονική περίοδο35 είχαν λάβει
κάποιες πρωτοβουλίες για να αντιµετωπίσουν τις ανάγκες των
µεταναστών). Το 200636, 18 τράπεζες προσέφεραν εξειδικευµένα
προϊόντα και βοηθητικές υπηρεσίες σε µετανάστες πελάτες, από
προπληρωµένες
πιστωτικές
κάρτες
που
µπορούσαν
να
χρησιµοποιηθούν εντός και εκτός Ιταλίας µέχρι ειδικούς τύπους
ασφαλιστικών συµβολαίων αναγκαίες για κάποιες πρακτικές των
µεταναστών· από χαµηλού κόστους αποστολή εµβασµάτων µέχρι
ειδικούς τραπεζικούς λογαριασµούς και στεγαστικά προϊόντα. Άλλες
τράπεζες, αν και δεν προσέφεραν εξειδικευµένα προς µετανάστες
προϊόντα, υιοθέτησαν κάποια φιλικά προς τον πελάτη µέτρα, τα οποία
ορίζονταν ως πολιτικές «τραπεζικού καλωσορίσµατος»37, προκειµένου
να προσελκύσουν ζήτηση από πλευράς µεταναστών για παραδοσιακά
τους προϊόντα που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Οι φιλικές προς τον
πελάτη πρωτοβουλίες περιελάµβαναν πολύγλωσση βοήθεια,
παρουσία ειδικού προσωπικού και/ή γραφείων και άλλες στρατηγικές
µάρκετινγκ.
Εντούτοις, διαθέσιµα στοιχεία υποδεικνύουν ότι πολλά πρέπει να
γίνουν ακόµα για να προωθηθεί η οικονοµική ενσωµάτωση των
µεταναστών. Τρέχουσες εκτιµήσεις υπολογίζουν ότι κάτι παραπάνω
από το µισό ενήλικα µεταναστευτικό πληθυσµό χρησιµοποιεί τη µία ή
την άλλη τραπεζική υπηρεσία συστηµατικά. Περίπου τα δύο τρίτα38
αυτών που δηλώνονται ως µη έχοντες συναλλαγές µε τράπεζες
µετανάστες, πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις πρόσβασης σε
ποικίλες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, αλλά δεν τις χρησιµοποιούν
ακόµα λόγω έλλειψης σωστής πληροφόρησης ή εξαιτίας της έλλειψης
εµπιστοσύνης από την πλευρά των τραπεζών. Μέρος του
προβλήµατος είναι το ότι οι τράπεζες υποτιµούν την οικονοµική
34

Mazzolis M., Naletto G., Migranti e banche. Facilitare l’accesso dei
migranti ai servizi bancari, Lunaria, Roma, 2000.
35
Banca Popolare di Milano (Conto EXTRA’), Banco Ambrosiano Veneto
(Conto PEOPLE), Credito Cooperativo di Roma. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ένα µικρό
ποσό των τραπεζών που αποτέλεσαν το δείγµα έχει συµπληρώσει το
ερωτηµατολόγιο της έρευνας της Lunaria.
36
Nicola Borzi, “Prodotti e servizi finanziari per gli immigrati”, Il Sole 24
ore, 24 April 2006.
37
Napolitano, E.M, ‘Il Welcome Banking non può attendere’,
www.etnica.biz, 2 May 2006.
38
Libanora R., ‘Immigrati e servizi bancari. Risultati di una ricerca
condotta a Roma e Milano’, in Andreloni L. (ed), Il Social Banking in Italia. Un
fenomeno da esplorare, Fondazione Giordano dell’Amore, Giuffrè, Milano, 2003.
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δυνατότητα των µεταναστών39. Ακόµα και οι τράπεζες που έχουν
αποφασίσει να επενδύσουν στο «µεταναστευτικό τµήµα της
χρηµατοοικονοµικής αγοράς» δηλώνουν ότι έχουν κινηθεί µέχρι τούδε
περισσότερο από κοινωνικές ανησυχίες παρά από εκτιµήσεις κέρδους.
Ωστόσο, αναδυόµενες τάσεις ανάπτυξης της κατανάλωσης των
µεταναστών, αποταµιευτικές και πιστωτικές ανάγκες έχουν οδηγήσει τα
τελευταία χρόνια σε αλλαγή της στάσης κάποιων τραπεζών.
Σύµφωνα µε το Ενιαίο Κείµενο για τα τραπεζικά και πιστωτικά
ιδρύµατα το οποίο ρυθµίζει τις δραστηριότητες του τραπεζικού τοµέα,40
η πρόσβαση σε τραπεζικές και χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες είναι
ανοιχτή σε όλα τα µεµονωµένα άτοµα που διαµένουν κανονικά στην
Ιταλία,
ανεξαρτήτως
εθνικότητας
ή
άλλων
προσωπικών
χαρακτηριστικών. Ωστόσο, οι ίδιοι νόµοι προβλέπουν ότι οι τράπεζες
είναι ελεύθερες να αποφασίσουν ποιες εγγυήσεις θα ζητήσουν για τις
υπηρεσίες τους. Αυτό αφήνει στις τράπεζες ή ακόµη και σε
µεµονωµένα υποκαταστήµατα ένα σηµαντικό περιθώριο δικαιοδοσίας
στην επιλογή των πελατών τους41.
Υψηλόβαθµα τραπεζικά στελέχη δήλωσαν σε συνεντεύξεις που
πραγµατοποιήθηκαν για αυτήν την έρευνα ότι τα ιδρύµατά τους
υιοθετούν πολιτικές ίσων ευκαιριών για όλους που επιθυµούν
πρόσβαση στις υπηρεσίες τους. Τα έγγραφα και οι εγγυήσεις που
ζητούνται –σύµφωνα µε αυτούς- δεν διαφέρουν µεταξύ των Ιταλών και
των αλλοδαπών πελατών, εκτός από την άδεια παραµονής που
απαιτείται για τους µετανάστες. Ωστόσο, συνεντεύξεις µε διευθυντές
υποκαταστηµάτων και υπαλλήλους γραφείων προσφέρουν µια πιο
πολύπλοκη εικόνα. Δεν υπάρχει απλά ένας σηµαντικός βαθµός
διαφοροποίησης στον τύπο και την ποιότητα των εγγυήσεων και των
ενέχυρων που ζητούνται από διαφορετικές τράπεζες για τις ίδιες
υπηρεσίες, αλλά επίσης και σε αυτά που ζητούνται από τις ίδιες
τράπεζες σε διαφορετικούς πελάτες στη βάση των προσωπικών τους
χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν το ρίσκο του προφίλ τους, καθώς
και την κρίση των τραπεζιτών. Δεδοµένων των προαναφερθέντων,
είναι δύσκολο να προσδιοριστεί αν η άρνηση κάποιας υπηρεσίας ή η
αίτηση για πρόσθετες εγγυήσεις παρακινούνται από το µεταναστευτικό
καθεστώς ως αλλοδαπού ή από οποιονδήποτε άλλον παράγοντα που
επηρεάζει την εκτίµηση της τράπεζας. Προκειµένου να αποκοµίσουµε
πιο ξεκάθαρη εικόνα σχετικά µε αυτό το ζήτηµα, ρωτήσαµε τις
τράπεζες ποιοι παράγοντες κατά την άποψή τους καθιστούν έναν
πελάτη ιδιαίτερα «επίφοβο». Οι παράγοντες που αναφέρθηκαν
συχνότερα ήταν: απρόβλεπτες χρηµατοπιστωτικές συµπεριφορές·
άγνωστος τόπος διαµονής ή συχνές αλλαγές τόπου διαµονής· χαµηλό
και/ή ασταθές εισόδηµα· άγνωστο χρηµατοοικονοµικό και οικονοµικό
39

Ceschi S., Rhi Sausi J. L. (eds) Banche italiane e clientela immigrata.
Rimesse, risparmio e credito: le iniziative in atto e le prospettive di crescita, Roma:
CeSPI, Bancaria Editrice, 2004.
40
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Decree 1 September 1993, no. 385.
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Ceschi S., Rhi Sausi J. L. (eds), Banche italiane e clientela immigrata,
op.cit.
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παρελθόν. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι το αποδεικτικό κατοικίας είναι το
ίδιο και προέρχεται από την ίδια πηγή –το δηµοτολόγιο- για όλους,
Ιταλούς και αλλοδαπούς που έχουν νόµιµο τίτλο παραµονής στη χώρα.
Θα µπορούσε να συναχθεί ότι το καθεστώς του µετανάστη δεν
αποτελεί από µόνο του βάση για διάκριση όσον αφορά στην
πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες. Η έρευνα, µολαταύτα,
υποδεικνύει ότι το να είναι κανείς µετανάστης αντιπροσωπεύει έναν
παράγοντα επιβαρυντικό όταν συνδέεται µε έναν ή περισσότερους από
τους παραπάνω παράγοντες ρίσκου. Ενδείξεις αυτού µπορούν να
βρεθούν στις καθηµερινές πρακτικές ορισµένων τραπεζών. Για
παράδειγµα, η BNL και η Unicredit42 ζητούν πρόσθετες εγγυήσεις από
τους αλλοδαπούς που αιτούνται στεγαστικά δάνεια που
περιλαµβάνουν την προϋπόθεση ότι πρέπει να διαµένουν επίσηµα
στην Ιταλία για τρία τουλάχιστον χρόνια43. Ένα υποκατάστηµα της
Monte dei Paschi που δραστηριοποιείται σε µια κοινότητα µε µεγάλο
κινεζικό πληθυσµό, ζητά από τους Κινέζους πελάτες να επενδύσουν
ένα µικρό ποσό των απολαβών τους στην τράπεζα προκειµένου να
τους χορηγηθούν βιβλιάρια επιταγών και πιστωτικές κάρτες,
προϋπόθεση που δεν ισχύει για τους Ιταλούς πελάτες. Η διακριτική και
άνιση µεταχείριση είναι συχνά δυσδιάκριτη και δύσκολο να εντοπιστεί.
Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η διάκριση παίρνει τη µορφή µιας
απαίτησης για πρόσθετες εγγυήσεις, σε άλλες, παίρνει τη µορφή µιας
αυστηρής εφαρµογής των γενικών κανόνων και ρυθµίσεων που
ισχύουν για τους µετανάστες, τη στιγµή που στην περίπτωση των
γηγενών γίνονται πιο ελεύθερες ερµηνείες των ίδιων κανόνων.
Η προσοχή µε την οποία οι τράπεζες µεταχειρίζονται τους µετανάστες
πελάτες συχνά µεταφράζεται σε πρακτικές, οι οποίες σε κάθε
περίπτωση συνιστούν εµπόδια στην πρόσβαση. Σύµφωνα µε τις
πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις, τράπεζες όπως
η Banca Nazionale del Lavoro (BNL), η Unicredit, Banca Toscana και η
Banca Popolare di Lodi απαιτούν ο µετανάστης να είναι νόµιµος
κάτοικος για µια περίοδο όχι λιγότερο από τρία χρόνια και µέχρι πέντε
χρόνια, προκειµένου να κατέχει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για να
αιτηθεί ένα δάνειο. Η τράπεζα Intesa San Paolo θέτει ως αναγκαία
προϋπόθεση για πρόσβαση σε δάνεια από τους µετανάστες ο αιτών να
κατέχει άδεια παραµονής µεγάλης διάρκειας (κάρτα αορίστου
διαρκείας). Αυτός ο τύπος της άδειας παραµονής µπορεί να αποκτηθεί
µόνο έπειτα από πέντε χρόνια νόµιµης παραµονής και στην
περίπτωση που πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις εισοδήµατος και
κριτηρίων κατοικίας. Υπάρχουν, από την άλλη πλευρά, τράπεζες που
είναι περισσότερο ευέλικτες στη χορήγηση δανείων σε µετανάστες και
κάποιες από αυτές µπορεί να χορηγούν ακόµα και δάνεια έναντι
υποθήκης που καλύπτουν ολόκληρο το κόστος της οικίας ή του
42

Direzione Regionale Rete Agenzia tu di Unicredit, and interview with
BNL distretto Bologna.
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5 ετών στην Ιταλία από τους αλλοδαπούς που κάνουν αίτηση για το 100 τοις εκατό
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διαµερίσµατος. Κάποιοι από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι το
Ταχυδροµείο, το οποίο εκτελεί κάποιες χρηµατοπιστωτικές
δραστηριότητες, αρνείται να χορηγήσει δάνεια στους µετανάστες γιατί
απαιτεί ως προϋπόθεση την κατοχή ιταλικής ιθαγένειας.
Η έρευνα αναγνώρισε τρεις τύπους πολιτικής που απευθύνονται στους
µετανάστες από τις τράπεζες: η πρώτη συνίσταται σε
προϊόντα/υπηρεσίες ειδικά σχεδιασµένα για τους µετανάστες· η
δεύτερη περιλαµβάνει έναν αριθµό µέτρων που στοχεύουν στη
διευκόλυνση της πρόσβασης των µεταναστών σε υπάρχοντα
προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρονται στο ευρύ κοινό και η τρίτη
αναφέρεται στην απουσία µέτρων πολιτικής τόσο ως προς την
αναγνώριση των αναγκών των µεταναστών όσο ως προς το σχεδιασµό
και την προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών που να ικανοποιούν αυτές
τις ανάγκες ή πρωτοβουλιών που να στοχεύουν στην αποµάκρυνση
των εµποδίων σε σχέση µε την πρόσβαση σε υπάρχοντα προϊόντα.
Μερικές τράπεζες έχουν υιοθετήσει τόσο τον πρώτο όσο και τον
δεύτερο τύπο πολιτικής µε το να προσφέρουν νέα και ειδικά προϊόντα,
καθώς και λαµβάνοντας µέτρα προκειµένου να αρθούν τα εµπόδια
στην πρόσβαση σε παραδοσιακά προϊόντα.
Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι η ζήτηση από τους µετανάστες για
ειδικά χρηµατοπιστωτικά προϊόντα που στοχεύουν σε αυτούς είναι
µάλλον χαµηλή. Διάφοροι τραπεζικοί εκπρόσωποι που συµµετείχαν
τόσο στις συνεντεύξεις όσο και στις συζητήσεις σε εστιασµένες οµάδες
στα πλαίσια του προγράµµατος επιβεβαίωσαν αυτό το εύρηµα.
Αναφορικά µε τις τράπεζες που διερευνήθηκαν, τα προϊόντα που είναι
σχεδιασµένα ειδικά για τους µετανάστες συνίστανται σε τρεχούµενους
ή αποταµιευτικούς λογαριασµούς µε χαµηλή χρέωση υπηρεσιών, που
συνοδεύονται από εκπτώσεις στις χρεώσεις αποστολής εµβασµάτων,
από ασφαλιστικά συµβόλαια που καλύπτουν έξοδα µετακίνησης ή
επείγοντα, από πρόσβαση σε στεγαστικά και προσωπικά δάνεια. Θα
έπρεπε ωστόσο να τονιστεί ότι οι τράπεζες τείνουν να χρησιµοποιούν
τέτοια προϊόντα κυρίως ως επικοινωνιακά εργαλεία που αποσκοπούν
στο να µεταφέρουν στο κοινό το ενδιαφέρον τους για τους µετανάστες
και να προκαλέσουν την ευαισθητοποίηση του προσωπικού τους.
Η χαµηλή ζήτηση για αυτά τα προϊόντα υποδεικνύει ότι ένας αριθµός
παραγόντων υπεισέρχεται εδώ. Παρά τις πολυτελείς καµπάνιες και τα
υλικά µάρκετινγκ, οι πληροφορίες που δίνονται από τις τράπεζες στους
µετανάστες για τις ειδικές προσφορές τους παραµένουν ανεπαρκείς.
Εξάλλου, το προσωπικό ορισµένων τραπεζών φαίνεται να µην έχει
µεγάλη επίγνωση της ύπαρξης και της λειτουργίας των προϊόντων που
υποτίθεται ότι πωλούν στους µετανάστες44. Από την πλευρά της
ζήτησης,
υπάρχουν
στοιχεία
που
υποδεικνύουν
ότι
οι
χρηµατοπιστωτικές ανάγκες των µεταναστών είναι ποικίλες και ολοένα
και πιο πολύπλοκες, και δεν ικανοποιούνται απαραίτητα από ειδικά
σχεδιασµένα προϊόντα που κάποιες τράπεζες προσφέρουν σε
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Σχόλια που έγιναν κατά τη διάρκεια της εστιασµένης οµάδας που
οργανώθηκε από την COSPE στις 16 Νοεµβρίου 2007.
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µετανάστες. Εξάλλου, όσον αφορά στο περιεχόµενα αυτών των
ειδικών προϊόντων, φαίνεται να είναι κατώτερα (σε ποιότητα και/ή
ποσότητα) από ό,τι οι παραδοσιακές προσφορές από τις ίδιες
τράπεζες και, συνεπώς, πολλοί µετανάστες προτιµούν να επιλέγουν τα
τελευταία παρά τα πρώτα.
Η έρευνα αναδεικνύει ότι, κάθε άλλο παρά οµοιογενείς, οι στρατηγικές
που υιοθετούνται από τις τράπεζες προς τους µετανάστες ποικίλουν
σύµφωνα µε το ιστορικό της τράπεζας, την προδιάθεση και τη σχέση
µε τις τοπικές κοινότητες όπου δραστηριοποιείται. Κοινοτικές και
συνεταιριστικές πιστωτικές τράπεζες περιορίζονται από τα καταστατικά
τους να αφιερώνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των µη
προνοµιούχων οµάδων στις κοινότητες που εξυπηρετούν, και
εποµένως είναι γενικά εξυπηρετικές µε τους µετανάστες.
Το µέγεθος της τράπεζας παίζει επίσης έναν σηµαντικό ρόλο στον
προσδιορισµό της στάσης της προς τους µετανάστες πελάτες. Στις
περιπτώσεις όπου το µικρό µέγεθος µιας τράπεζας συνδυάζεται µε µια
κοινωνική αποστολή (όπως στην περίπτωση των συνεταιριστικών
πιστωτικών τραπεζών), το αποτέλεσµα είναι µια ευµενής στάση, µια
προσπάθεια να δηµιουργηθούν προσωπικές σχέσεις µε τους
µετανάστες πελάτες που βασίζονται στην εµπιστοσύνη, και µια
γενικότερη ευελιξία στον τύπο των εγγυήσεων και των ενέχυρων που
ζητούνται. Θεωρείται πιο πιθανό το προσωπικό στις µικρές τράπεζες
να υιοθετεί το ίδιο στυλ συµπεριφοράς και να µοιράζεται σχετικές
πληροφορίες και δεξιότητες για να συναλλάσσεται µε µετανάστες
πελάτες, ενώ αντίθετα στις µεγάλες τράπεζες µπορεί να υπάρχει µια
µεγαλύτερη απόσταση µεταξύ των επίσηµων πολιτικών και των
καθηµερινών συµπεριφορών µεµονωµένων υπαλλήλων.
Σύµφωνα µε τις τράπεζες, η ζήτηση για υπηρεσίες από τους
µετανάστες έχει εξελιχθεί ταχύτατα από τις µεταφορές χρηµάτων στις
χώρες καταγωγής και το άνοιγµα βασικών τρεχούµενων ή
αποταµιευτικών λογαριασµών σε αιτήσεις για επιχειρηµατικά δάνεια ή
για αγορά κατοικίας. Τα στεγαστικά δάνεια φαίνεται να είναι αυτήν τη
στιγµή η πιο επικερδής δραστηριότητα για τις τράπεζες, δεδοµένου του
αυξανόµενου αριθµού των µεταναστών που κάνουν αίτηση για δάνεια,
των ποσών που χορηγούνται και των εγγυήσεων που
αντικατοπτρίζονται στις νέες κατοικίες που αγοράζουν. Τα
καταναλωτικά δάνεια επίσης αυξάνονται. Δεδοµένων των µικρών
ποσών που αφορούν, κάποιες τράπεζες ζητούν περιορισµένες
εγγυήσεις. Η Banca Slla για παράδειγµα αναφέρει ότι το ποσοστό των
µεταναστών που έχουν λάβει καταναλωτικά δάνεια έχει αυξηθεί από
14% το 2006 σε 18% το 2007 στο σύνολο των µεταναστών πελατών.
Πίστωση για τη ίδρυση ή την εδραίωση µικρών επιχειρήσεων από
µετανάστες είναι, αντιθέτως, πολύ λιγότερο διαδεδοµένη. Σε αυτήν την
περίπτωση, η κατάσταση εµπλέκεται περαιτέρω λόγω της διαδικασίας
αξιολόγησης ρίσκου από τις τράπεζες και, σε κάποιες περιπτώσεις,
από τον όρο οι εγγυήσεις να παρέχονται από εξωτερικά ιδρύµατα
(εγγυητικά πλάνα). Για τον αιτούντα, αυτό υποδηλώνει την πληρωµή
µιας προµήθειας στο ίδρυµα που παρέχει την εγγύηση, εκτός από τις
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συνήθεις τραπεζικές χρεώσεις για το ίδιο δάνειο. Η δυσκολία µια
τέτοιας διαδικασίας οδηγεί κάποιες τράπεζες να χορηγούν δάνεια υπό
πιο ευέλικτες µορφές προσωπικής ή καταναλωτικής πίστης. Αυτή η
εναλλακτική, ωστόσο, ενέχει µειονεκτήµατα για τον επιχειρηµατία,
συµπεριλαµβανοµένης και της αδυνατότητας να εκπέσει µέρος του
πληρωµένου τόκου του δανείου από το εισόδηµα που έχει προκύψει
από την επιχείρηση, προτού να πληρώσει φόρο για τις απολαβές της
επιχείρησης. Αυτή η µορφή δηµόσιας στήριξης για ιδιωτική επένδυση
από µικρές επιχειρήσεις επιτρέπεται µόνο για δάνεια που αποσκοπούν
στο να χρησιµοποιηθούν ως επένδυση για οικονοµικές δραστηριότητες
και όχι για προσωπικά δάνεια.
Πολλά αποµένουν να γίνουν αναφορικά µε την ενσωµάτωση των
µεταναστών στο τραπεζικό σύστηµα, ιδιαίτερα για τους µετανάστες οι
οποίοι είναι σχετικά καινούργιοι στη χώρα. Παραµένει κοινή πεποίθηση
µεταξύ των ερωτηθέντων µεταναστών ότι το τραπεζικό σύστηµα είναι
µια υπηρεσία που παρέχεται σε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήµατα
και αποταµιεύσεις, παρά µια ευκαιρία και/ή εργαλείο για περαιτέρω
προώθηση της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής ένταξης, ακόµα
και για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πολλές αποταµιεύσεις από
µόνοι τους.
Πολλές τράπεζες από την πλευρά τους κάνουν έκκληση για µια
ισχυρότερη συνεργασία µεταξύ των τραπεζών και των τοπικών αρχών
και της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειµένου να µειώσουν το ρίσκο που
ενυπάρχει στη δανειοδότηση µικρών επιχειρήσεων ή, θέτοντάς το
διαφορετικά, για να βοηθήσουν τις µικρές επιχειρήσεις να
ανταποκριθούν στις εγγυήσεις που απαιτούνται προκειµένου να
πληρώσουν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για επιχειρηµατικά δάνεια.
Αυτή η κατάσταση δεν είναι ασυνήθης για µικρές επιχειρήσεις που
ανήκουν σε µετανάστες· είναι µάλλον συνήθης για τις µικρές
επιχειρήσεις εν γένει και έχει οδηγήσει στη δηµιουργία πιστωτικών
εγγυητικών σχηµάτων από βιοτεχνικούς συλλόγους ή από την τοπική
αυτοδιοίκηση. Μια σηµαντική πρωτοβουλία αυτού του τύπου που
χρηµατοδοτείται και διοικείται από τον τοπική κυβέρνηση της
Τοσκάνης, γνωστή ως SMOAT, περιγράφεται περαιτέρω σε αυτό το
εγχειρίδιο σαν καλή πρακτική, παρόλο που δεν ιδρύθηκε για την
εξυπηρέτηση των µεταναστών επιχειρηµατιών, αλλά ως γενική
υπηρεσία που ανταποκρίνεται στις πιστωτικές ανάγκες και των
µεταναστών επιχειρηµατιών.

Πορτογαλία
Μέχρι πρόσφατα, το πορτογαλικό τραπεζικό σύστηµα δεν έδινε
ιδιαίτερη προσοχή στο µεταναστευτικό πληθυσµό ως δυνητικό πελάτη.
Ακόµα και σήµερα, µε την εξαίρεση των δύο µεγαλύτερων τραπεζών,
τα περισσότερα τραπεζικά ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται στη
χώρα δεν διαθέτουν ειδικά προϊόντα που να απευθύνονται σε αυτό το
ιδιαίτερο τµήµα του πληθυσµού.
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Δύο κύριοι λόγοι δίνονται για την εξήγηση αυτού του γεγονότος.
Πρωτίστως, για τα περισσότερα από τα τραπεζικά ιδρύµατα µε τα
οποία ήλθαµε σε επαφή για αυτήν την έρευνα, δεν υπάρχουν διαφορές
ανάµεσα στους αλλοδαπούς πολίτες που διαµένουν στην Πορτογαλία
και τους γηγενείς, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε τραπεζικές
υπηρεσίες και προϊόντα. Δευτερευόντως, τα τραπεζικά ιδρύµατα
συνήθως υποθέτουν ότι οι µετανάστες εργάζονται στα πλέον
ανειδίκευτα τµήµατα της αγοράς εργασίας, και γενικά βιώνουν µια
εύθραυστη οικονοµική κατάσταση. Άλλο ένα στοιχείο αυτής της εικόνας
των µεταναστών είναι η ιδέα ότι η παρουσία τους στην Πορτογαλία
είναι πρόσκαιρης φύσης.
Κατά συνέπεια, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι µόνο οι δύο
µεγαλύτερες ιδιωτικές πορτογαλικές τράπεζες (η Millennium/BCP και η
Espírito Santo Bank) έχουν αναπτύξει ειδικές στρατηγικές και προϊόντα
για αυτό το κοινό. Αυτό φαίνεται να αλλάζει και κάποια πρωτόκολλα
έχουν υπογραφεί µεταξύ κάποιων διεθνών και πορτογαλικών
τραπεζών, στοχεύοντας στο µεταναστευτικό πληθυσµό
(για
παράδειγµα, η Privat Bank και η Banco Portugês de Negócios· η Banif
και η Bank of Brasil).
Η αυξανόµενη προσοχή των τραπεζών συνδέεται σίγουρα µε την αξία
που αποδίδεται στο τµήµα του πληθυσµού το οποίο γνώρισε µια
σηµαντική και ορατή ανάπτυξη κατά την τελευταία δεκαετία. Καθώς η
πλειοψηφία των Πορτογάλων πολιτών σχετίζεται ήδη µε τράπεζες, οι
πρόσφατα αφιχθέντες µετανάστες αποτελούν ένα από τα λίγα τµήµατα
της αγοράς στα οποία οι τράπεζες µπορούν να επεκτείνουν την
πελατειακή τους βάση.
Οι πιο συνηθισµένες υπηρεσίες που προσφέρονται ειδικά στους
µετανάστες και στους αλλοδαπούς που διαµένουν στην Πορτογαλία
είναι οι απλοί τραπεζικοί λογαριασµοί και οι αποστολές εµβασµάτων.
Οι δύο προαναφερθείσες τράπεζες, η Millenium και η Espírito Santo,
έχουν αναπτύξει αυτό που καλείται µία προσέγγιση «πακέτο», που
συνίσταται στην πώληση ενός αριθµού µεµονωµένων προϊόντων που
έχουν συγκεντρωθεί σύµφωνα µε ό,τι οι τράπεζες θεωρούν κριτήρια
συνάφειας και άρα εµπορικώς πιο ελκυστικά στα µάτια των
µεταναστών. Η ανάπτυξη τέτοιων προϊόντων δικαιολογείται από τις
τράπεζες για δύο είδη λόγων: τις ειδικές ανάγκες των µεταναστών και
την ανάγκη για στρατηγική προκειµένου να ελκύσουν νέους πελάτες
που είναι νέοι στο πορτογαλικό τραπεζικό σύστηµα. Συνεπώς, η λογική
που κρύβεται πίσω από αυτά τα προϊόντα είναι µια λογική εµπορικής
φύσης που απορρέει από τους οικονοµικούς υπολογισµούς των
τραπεζών και της αναγνώρισης, από την πλευρά τους, της
αυξανόµενης οικονοµικής σηµασίας αυτού του τµήµατος της αγοράς. Η
ανάπτυξη εποµένως τέτοιων προϊόντων δεν έγκειται στο πνεύµα
κοινωνικής υπευθυνότητας, σε αντίθεση, για παράδειγµα, µε τα µικροπιστωτικά προγράµµατα, όπως αυτό που η ίδια τράπεζα Millenium
BCP αναπτύσσει.
Ο στόχος της προσέλκυσης µεταναστευτικής πελατείας έκανε τη
Millenium και τη BES να αναπτύξουν επικοινωνιακές και προωθητικές
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στρατηγικές που συνιστούν καινοτοµία στο πορτογαλικό πλαίσιο. Η
Millenium BCP αναπτύσσει κάποιες από τις καµπάνιες της στη µητρική
γλώσσα κάποιων µεταναστών, και ειδικότερα, στα ρωσικά, τα
ρουµάνικα, τα ουκρανικά και τα αγγλικά, τα τελευταία καθώς έχουν τη
µεγαλύτερη διεθνώς αναγνώριση. Η BES, µε τη σειρά της, υιοθέτησε
µια διαφορετική στρατηγική για να προσελκύσει µετανάστες πελάτες.
Μία τηλεφωνική υπηρεσία στα ρωσικά, ουκρανικά και µολδαβικά
κατέστη διαθέσιµη και η BES δηµιούργησε ένα δίκτυο το οποίο
ονοµάστηκε «εθνοτικοί οργανωτές», και του οποίου ο στόχος είναι να
αποκτήσει πελάτες διαφόρων εθνικοτήτων για την τράπεζα, µέσω
οργανωτών οι οποίοι ανήκουν στις εθνοτικές οµάδες της πελατείας
στόχου.
Αυτά τα προϊόντα ή, καλύτερα, τα πακέτα, σχεδιασµένα να
προσελκύσουν µετανάστες, έχουν υποδηλωτικές ονοµασίες, στην
περίπτωση της Millenium BCP “Conta Passaporte” [Λογαριασµός
Διαβατήριο] ενώ στην Espírito Santo Bank το πακέτο ονοµάζεται BES
– Boas Vindas [BES Καλωσόρισµα]. Αυτά τα προϊόντα στοχεύουν στην
πραγµατικότητα σε ένα υπο-τµήµα του µεταναστευτικού πληθυσµού,
τους µετανάστες οι οποίοι ήρθαν στην Πορτογαλία πρόσφατα καθώς,
για αυτές τις τράπεζες, οι µετανάστες που έχουν ζήσει στην
Πορτογαλία για χρόνια δεν διαφέρουν από τους Πορτογάλους πολίτες
(τα πακέτα τα οποία σχεδιάστηκαν για τους µετανάστες περιγράφονται
στο κεφάλαιο µε τις καλές πρακτικές).
Οι διεθνείς τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Πορτογαλία έχουν
επίσης κάποια προϊόντα και υπηρεσίες σχεδιασµένα ειδικά για τους
µετανάστες, ιδιαίτερα για τους µετανάστες που είναι της ίδιας
εθνικότητας µε τις τράπεζες. Συνεπώς, η Banco do Brasil έχει το
“Conta Poupança Ouro” [Χρυσοί Λογαριασµοί Αποταµίευσης] που
δηµιουργήθηκε ιδιαίτερα για τους Βραζιλιάνους που ζούνε και
εργάζονται στην Πορτογαλία. Καθώς η Banco do Brasil έχει τέσσερα
µόνο πρακτορεία στην Πορτογαλία, υπογράφτηκε ένα πρωτόκολλο µε
την Banif (Banco Internacional do Funchal), µέσω του οποίου χρήµατα
µπορούν να κατατίθενται σε ένα λογαριασµό της Banco do Brasil µέσω
του εθνικού δικτύου πρακτορείων της Banif.
Η Privat Bank που ιδρύθηκε στην Πορτογαλία πριν λιγότερο από ένα
χρόνο, έχει µόνο δύο πρακτορεία που ανήκουν στην ουκρανική
χρηµατοοικονοµική οµάδα. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που
αποκοµίστηκαν κατά τη διάρκειας της συνέντευξης, ένας από τους
λόγους που ιδρύθηκαν στην Πορτογαλία ήταν «να παρέχουν στους
Ουκρανούς µετανάστες υπηρεσίες που οι πορτογαλικές τράπεζες δεν
µπορούν να παρέχουν». Αυτό σηµαίνει, πάνω απ’ όλα, πίστωση για
απόκτηση κατοικιών στην Ουκρανία και όχι στην Πορτογαλία.
Παρόλο που η Barclays Bank και η Deutsche Bank δεν διαθέτουν
προϊόντα που προορίζονται ειδικά για τους µετανάστες, και οι δύο
έχουν καµπάνιες που στοχεύουν στους αλλοδαπούς, συχνά µηκατοίκους, µε διαφορετικό κοινωνικο-οικονοµικό προφίλ από τους
µετανάστες στους οποίους έχουν στοχεύσει οι άλλες τράπεζες και που
έχουν ήδη περιγραφεί. Οι κύριοι στόχοι τους είναι πελάτες από τις
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χώρες προέλευσής τους, το Ηνωµένο Βασίλειο και τη Γερµανία
αντίστοιχα, µε υψηλά επίπεδα διαβίωσης, και που συχνά αναζητούν
µία εξοχική κατοικία εκτός των χωρών διαµονής τους. Κατά συνέπεια,
η Barclays έχει ένα δίκτυο πρακτορείων που προορίζεται ειδικά για
αυτό που ονοµάζουν διεθνείς πελάτες, µία τηλεφωνική γραµµή στα
αγγλικά και τη δυνατότητα συµβολαίων στα αγγλικά. Η Deutsche Bank
προσφέρει επίσης σε πελάτες τη δυνατότητα να υπογράψουν τα
συµβόλαιά τους στα γερµανικά και η Privat Bank προσφέρει την ίδια
δυνατότητα στα ρωσικά.
Ωστόσο, παρά την ύπαρξη αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών, που
χωρίς αµφιβολία αποτελεί ένα σηµάδι της αυξανόµενης ελκυστικότητας
των µεταναστών ως πελάτες, οι περισσότερες από τις πορτογαλικές
τράπεζες δεν διαθέτουν προϊόντα, πακέτα ή καµπάνιες που να
στοχεύουν ειδικά στους αλλοδαπούς πολίτες. Όταν πρόκειται για
άνοιγµα ενός λογαριασµού, το να υπάρχουν προϊόντα που στοχεύουν
ειδικά στους µετανάστες δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι οι τελευταίοι θα
τα αναζητήσουν. Στην πραγµατικότητα, κανείς από τους ερωτηθέντες
µετανάστες δεν είχε γίνει συνδροµητής στα πακέτα που
δηµιουργήθηκαν είτε από την Millennium είτε από την BES για τους
µετανάστες.

Ισπανία
Στην Ισπανία, όπως στις υπόλοιπες ανεπτυγµένες χώρες, η χρήση των
τραπεζικών υπηρεσιών έχει γίνει πλέον µια αναγκαιότητα η οποία έχει
καταστήσει αυτές τις υπηρεσίες, που παραδοσιακά απευθύνονταν
προς τις ευκατάστατες οικονοµικά οµάδες, ως βασικά αγαθά. Παρά το
γεγονός αυτό, στην Ισπανία υπάρχουν πολύ λίγες εκθέσεις ή µελέτες
οι οποίες αντικατοπτρίζουν την πραγµατικότητα των µεταναστών,
αναφορικά µε την πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες.
Σύµφωνα µε το «Guía de Productos Financieros para Extranjeros»45,
οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι αλλοδαποί στην προσπάθειά τους
να αποκτήσουν πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες κυµαίνεται από
απλή έλλειψη γνώσης των απαραίτητων προϋποθέσεων ως τα
τεχνολογικά εµπόδια και την άρνηση για συγκεκριµένα προϊόντα σε
κάποιες περιπτώσεις.
Δεν βρίσκονται όλοι οι αλλοδαποί στην ίδια κατάσταση, δεδοµένου ότι
οι πολίτες κρατών µελών της ΕΕ αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο µε
τους γηγενείς πολίτες. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τους πολίτες
χωρών που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους µη
µόνιµους κατοίκους ειδικά. Μπορούµε να πούµε ότι το βασικό στοιχείο
διάκρισης είναι η ύπαρξη ή όχι της άδειας διαµονής. Εξάλλου, πρέπει
να προσθέσουµε µία σειρά στοιχείων που απαιτούνται εξίσου από
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Εγχειρίδιο Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων για Αλλοδαπούς, το οποίο
εκδόθηκε από την Ausbanc (Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios –
Σύλλογος Χρηστών Τραπεζικών Υπηρεσιών).
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τους γηγενείς πολίτες και τους αλλοδαπούς, τα οποία µπορεί να
συνιστούν διάκριση, όπως οι επιπρόσθετες δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν οι αλλοδαποί ως προς τις εγγυήσεις. Το πιο σύνηθες
πρόβληµα είναι η απόδειξη οικονοµικής ευρωστίας προκειµένου να
πάρει κανείς δάνειο, κάτι πολύ δύσκολο για αυτούς που µόλις έφτασαν
στη χώρα και προσπαθούν να βρούνε το δρόµο τους στο καινούργιο
πλαίσιο ζωής.
Από την άλλη πλευρά, κάποια πιστωτικά ιδρύµατα έχουν λανσάρει
συγκεκριµένα προϊόντα για τους αλλοδαπούς, ελκύοντας συνεπώς
αυτήν την οµάδα στις υπηρεσίες τους, σε µερικές περιπτώσεις, µέσω
απαλλαγών στην πληρωµή προµηθειών και, σε κάποιες άλλες,
προσαρµόζοντας τα προϊόντα στις ανάγκες αυτού του τοµέα,
µειώνοντας το κόστος στις υπηρεσίες που οι αλλοδαποί
χρησιµοποιούν περισσότερο, και ιδιαίτερα οι µη-µόνιµοι κάτοικοι,
καθώς και αναπτύσσοντας ηλεκτρονικά συστήµατα ειδοποίησης που
µειώνουν το παραδοσιακό κόστος ειδοποίησης και πληροφόρησης.
Αναφορικά µε το άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών, θα πρέπει να γίνει
µια διάκριση µεταξύ µόνιµων και µη-µόνιµων κατοίκων. Στην
περίπτωση των µη-µόνιµων κατοίκων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
είναι το διαβατήριο και το πιστοποιητικό κατοικίας στη χώρα όπου
διαµένουν. Για την περίπτωση αλλοδαπών που διαµένουν στη χώρα,
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι ο Αριθµός Μητρώου Αλλοδαπού
(NIE) και η άδεια παραµονής. Αυτά τα έγγραφα πρέπει να
ανανεώνονται πάντα γιατί υπάρχει η περίπτωση µεταναστών που ενώ
θα είχαν το δικαίωµα να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασµούς δεν
µπορούν να το κάνουν επειδή τα έγγραφά τους έχουν λήξει.
Μία από τις υπηρεσίες που οι µετανάστες χρησιµοποιούν συχνότερα
είναι η διεθνής µεταφορά χρηµάτων, περισσότερο γνωστή ως
αποστολή εµβασµάτων. Αυτές οι αποστολές εµβασµάτων γίνονται σε
µεγάλο αριθµό περιπτώσεων µέσω ιδιωτικών µη χρηµατοπιστωτικών
φορέων, όπως τα «internet καφέ» («cybers»), ή ακόµα και µέσω
φορέων που προσφέρουν µόνο υπηρεσίες µεταφοράς χρηµάτων. Και
στις δύο περιπτώσεις, οι χρεώσεις παράδοσης είναι πολύ υψηλές. Τα
τελευταία χρόνια, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα έχουν εισάγει ειδικά
προϊόντα για τις αποστολές εµβασµάτων, προσπαθώντας να
προσελκύσουν ως πελάτες ένα µέρος του αυξανόµενου
µεταναστευτικού πληθυσµού. Αυτό επίσης οδήγησε σε µείωση στις
χρεώσεις για την αποστολή εµβασµάτων.
Σύµφωνα µε µια έρευνα που διεξήχθη το 2007 από την Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) – Δια-αµερικανική Αναπτυξιακή
Τράπεζα–, οι Λατινοαµερικανοί µετανάστες στην Ισπανία απέστειλαν
3.700 εκατοµµύρια ευρώ στις χώρες τους το 2006. Κάθε φορά που
στέλνουν χρήµατα στις χώρες καταγωγής τους, κάτι που κάνουν
περίπου 10 φορές το χρόνο, πληρώνουν µία χρέωση τεσσάρων ευρώ.
Συνολικά, στέλνουν περίπου 2.700 ευρώ το χρόνο. Για το 10% των
ερωτηθέντων (σε σύνολο 110 µεταναστών), η αποστολή χρηµάτων
στις χώρες καταγωγής τους είναι δωρεάν «γιατί είναι πελάτες
τραπεζών ή ταµιευτηρίων». Σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία (61%)
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χρησιµοποιεί χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για να πραγµατοποιήσει
αυτές τις συναλλαγές.
Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δάνεια, η πλειοψηφία των πιστωτικών
ιδρυµάτων απαιτεί άδεια παραµονής και άδεια εργασίας προκειµένου
να χορηγήσει τέτοιο δάνειο. Αυτό αποτελεί γενική προϋπόθεση,
παρόλο που σε κάποια ιδρύµατα, µπορούν και οι µετανάστες που δεν
είναι µόνιµοι κάτοικοι να πάρουν προσωπικά δάνεια· για να συµβεί
αυτό, τα πιστωτικά ιδρύµατα λαµβάνουν υπόψη την «εµπειρία» ή το
ιστορικό του πελάτη, προκειµένου να εγκρίνουν ή να απορρίψουν την
ενέργεια. Λαµβάνουν επίσης υπόψη κατά πόσο το άτοµο είναι πελάτης
του ιδρύµατος, για πόσο χρονικό διάστηµα, κατά πόσο το άτοµο έχει
ανοιχτό λογαριασµό στο ίδρυµα, καθώς και, σε πολύ ειδικές
περιπτώσεις, το ζητούµενο ποσό και το εισόδηµα του πελάτη.
Κατά τη διάρκεια ενός από τα εθνικά εργαστήρια που έλαβε χώρα στα
πλαίσια του προγράµµατος, ένας συµµετέχων που εκπροσωπούσε
ένα σύλλογο προσφύγων δήλωσε ότι «επισήµως δεν υπάρχουν
διακρίσεις, αλλά όταν αξιολογούν το ρίσκο, το οποίο εφαρµόζεται
ισότιµα για όλους, οι µετανάστες είναι αυτοί που υστερούν λόγω των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους». Ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου
Μεταναστών ανέφερε ότι «όταν εφαρµόζουν τα ίδια κριτήρια για τους
Ισπανούς και για τους µετανάστες, λογικά οι µετανάστες θίγονται
περισσότερο. Θα έπρεπε να εφαρµόζουν διαφορετικά κριτήρια». Ο
εκπρόσωπος ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος δήλωσε ότι:
«υπάρχουν εθνικότητες που συνήθως είναι πολύ αξιόπιστες, για
παράδειγµα, οι πολίτες από το Εκουαδόρ. Υπάρχουν ποιοτικά στοιχεία
που τώρα αρχίζουν να λαµβάνονται υπόψη, παρόλο που είναι αλήθεια
ότι αυτά τα στοιχεία άρχισαν να είναι διαθέσιµα τώρα, ύστερα από 10
χρόνια αύξησης της µετανάστευσης».
Σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια, στο «Εγχειρίδιο των
Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων για τους Αλλοδαπούς», οι τράπεζες
διαβεβαιώνουν ότι «όταν αξιολογούν την ικανότητα πληρωµής του
αιτούντος, τα πιστωτικά ιδρύµατα ζητούν συνήθως τα µηνιαία προς
πληρωµή ποσά να µην είναι υψηλότερα του 30-35% του δηλωµένου
εισοδήµατος του αιτούντος. Σε έρευνες που έχουν ήδη διεξαχθεί
διαπιστώσαµε ότι κάποια ιδρύµατα έχουν µειώσει αυτά τα ποσοστά
στο 20% όταν πρόκειται για αλλοδαπούς.» Σε µια έρευνα που διεξήχθη
από την Ausbanc, επίσης, διαπιστώθηκαν διαφορές µεταξύ των
γηγενών πολιτών και των µεταναστών αναφορικά µε το ποσό του
δανείου, σε σχέση µε τόσο µε την εκτίµηση της περιουσίας όσο και την
χρονική διάρκεια αποπληρωµής.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, έπρεπε να λάβουµε υπόψη το πώς η
οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση εντεινόταν µε αποτέλεσµα οι
µετανάστες που συµµετείχαν στα εργαστήρια να δηλώνουν ότι ένιωθαν
πως υφίστανται περαιτέρω διακρίσεις σε ό,τι αφορά την πρόσβαση
τους σε τραπεζικά προϊόντα. Θέτοντάς το διαφορετικά, καθώς οι
επιπτώσεις της κρίσης γίνονταν όλο και περισσότερο ορατές, οι
µετανάστες είχαν µεγαλύτερη συναίσθηση του γεγονότος ότι τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα έκαναν διακρίσεις εις βάρος τους. Κατά τη
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διάρκεια του πρώτου εργαστηρίου, κανένας από τους µετανάστες δεν
είχε δηλώσει ότι είχε βιώσει διάκριση. Κάποιοι από αυτούς
διαβεβαίωσαν ότι είχαν προβλήµατα να ανοίξουν τραπεζικούς
λογαριασµούς όταν δεν είχαν άδεια παραµονής. Αλλά όταν την
αποκτούσαν, δεν ένιωθαν πλέον ότι βίωναν διάκριση. Ωστόσο, κάποιοι
από αυτούς ανέφεραν ότι «είναι πιο δύσκολο να πάρει κανείς
στεγαστικό δάνειο», γιατί είναι πιο δύσκολο για αυτούς να παρέχουν τις
απαιτούµενες εγγυήσεις.
Αυτό το αίσθηµα ήταν εντελώς διαφορετικό στην τελευταία συνάντηση
εργασίας. Όλοι οι µετανάστες υποστήριξαν ότι βίωναν διάκριση εις
βάρος τους, τονίζοντας ότι, σε περιόδους κρίσης, οι πιο φτωχοί
θίγονται περισσότερο. Ένας από αυτούς, εκπρόσωπος ενός συλλόγου
πολιτών του Εκουαδόρ, δήλωσε ότι πολλοί µετανάστες υπέµεναν
οικονοµικές δυσκολίες γιατί δεν µπορούσαν να ανταποκριθούν στην
αποπληρωµή των τραπεζικών τους δανείων, προσθέτοντας ότι «οι
τράπεζες δεν εξηγούν τα ψιλά γράµµατα που εµφανίζονται στα
συµβόλαια. Και εξαιτίας αυτού, σήµερα το 40-50% των µεταναστών
υφίσταται τις αρνητικές συνέπειες που προέρχονται από
χρηµατοπιστωτικά προβλήµατα». Ένας άλλος συµµετέχων δήλωσε ότι
τα υψηλά επιτόκια σε δάνεια που απευθύνονταν σε πολλούς
µετανάστες συνιστούν διάκριση.
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Ζητήµατα
/
προβλήµατα
αναδείχθηκαν από την έρευνα

που

Κύπρος
Με την εξαίρεση των µεταναστών που έχουν πολύ υψηλά εισοδήµατα
ή που είναι εγκατεστηµένοι στην Κύπρο για µεγάλο χρονικό διάστηµα,
υπάρχει γενικά έλλειψη πληροφόρησης διαθέσιµης προς τους
οικονοµικούς µετανάστες αναφορικά µε τις διαθέσιµες υπηρεσίες από
τις τράπεζες, καθώς και έλλειψη ειδικών πακέτων που απευθύνονται
στις ανάγκες τους.
Υπάρχουν διάφορες τραπεζικές και χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και
προϊόντα για αλλοδαπούς πολίτες µε µόνιµη παρουσία στην Κύπρο οι
οποίοι έχουν, σύµφωνα µε ορισµένες συνεντεύξεις, πρόσβαση σε
οικονοµικές, δανειοδοτικές και χρηµατοπιστωτικές διευκολύνσεις
παρεµφερείς µε αυτές που παρέχονται στους Κύπριους. Οι δυσκολίες
στο να αποκτήσουν εγγυήσεις και ασφάλεια για δάνεια και άλλες
χρηµατοπιστωτικές διευκολύνσεις µειώνονται για τους αλλοδαπούς
που είναι εγκατεστηµένοι µόνιµα στην Κύπρο, ιδιαίτερα για εκείνους
που είναι καλύτερα εδραιωµένοι και κατέχουν δική τους ιδιοκτησία ή
έχουν καλύτερες διασυνδέσεις µε υψηλά αµειβόµενους και/ή ιδιοκτήτες
ακίνητης περιουσίας που µπορούν να παρέχουν εγγυήσεις για αυτούς.
Επιπλέον, τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα για τους εύπορους
τραπεζικούς πελάτες, συµπεριλαµβανοµένων και των αλλοδαπών
πολιτών από τρίτες και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι
είναι επενδυτές, είναι επαρκώς αναπτυγµένα: υπάρχουν ειδικά πακέτα
για επενδυτές ή για υψηλά αµειβόµενους και εταιρείες. Το γεγονός ότι
αρκετά από αυτά τα πακέτα είναι σε αµερικάνικα δολάρια υποδεικνύει
ότι οι αλλοδαποί επενδυτές (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) αποτελούν
µια ιδιαίτερη οµάδα στόχου.
Προτού να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος υπήρξε
πρωταρχικός προορισµός για υπεράκτιες εταιρείες· µετά την
προσχώρηση, εξακολουθεί να προσφέρει φορολογικές ελαφρύνσεις
και να έχει το χαµηλότερο καθεστώς φορολόγησης εταιρειών στην
Ευρώπη. Αυτή η κατηγορία πολιτών τρίτων χωρών θα πρέπει να
διακριθεί από την συντριπτική πλειοψηφία των οικονοµικών
µεταναστών, οι οποίοι βρίσκονται σε µια ριζικά διαφορετική κοινωνικοοικονοµική και νοµική θέση: η συντριπτική πλειοψηφία των
µεταναστών βρίσκονται σε ευάλωτη θέση και οι φτωχές, µηστοχευµένες τραπεζικές και χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες που
προσφέρονται αντανακλούν αυτήν την περιθωριακή τους θέση. Οι δύο
αγορές είναι ξεκάθαρα διαχωρισµένες και κατατµηµένες: από τη µία
πλευρά, αυτοί που αµείβονται µε υψηλές αποδοχές, κάποιοι από τους
οποίους είναι από καιρό εγκατεστηµένοι µετανάστες ή είναι
επιχειρηµατίες µε επιχειρηµατικά συµφέροντα στην Κύπρο· και από
την άλλη πλευρά, η συντριπτική πλειοψηφία των µεταναστών οι οποίοι
είναι µε προσωρινή βίζα, µε χαµηλό εισόδηµα, χαµηλή θέση και
επισφαλείς δουλειές.
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Για τους οικονοµικούς µετανάστες, η γλώσσα και η πρόσβαση στις
σχετικές µε το αντικείµενο πληροφορίες είναι ζωτικής σηµασίας. Η
συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων µεταναστών αυτής της
κατηγορίας οµολόγησε έλλειψη επίγνωσης των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών που προσφέρονται από τις κυπριακές τράπεζες ή άλλα
ιδρύµατα. Πολλοί δήλωσαν ότι η γλώσσα είναι ένα πρόβληµα: παρόλο
που τα αγγλικά χρησιµοποιούνται από τις τράπεζες συµπληρωµατικά
µε τα ελληνικά για τις βασικές υπηρεσίες, οι πληροφορίες αναφορικά
µε πιο πολύπλοκα προϊόντα όπως κάποια δάνεια, ποσά έναντι
υποθήκης κτλ, δεν είναι πραγµατικά διαθέσιµες στα αγγλικά. Ένα άλλο
σχετικό θέµα είναι αυτό των ωρών εργασίας των τραπεζών: είναι
ανοιχτές για το κοινό από τις 8.30 ως τις 13.00 µ.µ., από Δευτέρα ως
Παρασκευή. Κατά τη διάρκεια των χειµερινών µηνών (Οκτώβριος –
Απρίλιος) ανοίγουν επίσης τις Δευτέρες τα απογεύµατα από τις 15.1516.45. Αυτό το ωράριο δεν είναι βολικό για τους εργαζόµενους
ανθρώπους και µπορεί να δυσχεραίνει τις προσπάθειες για εύρεση και
απόκτηση προσωπικών συµβουλών ή άλλων υπηρεσιών. Εξαιρέσεις
σε αυτόν τον κανόνα είναι οι διεθνείς εταιρείες µεταφοράς χρηµάτων
που έχουν σηµεία διάθεσης σε θέσεις κλειδιά στις πόλεις που είναι
ανοιχτά επίσης τις Κυριακές και τις αργίες, καθώς και µέχρι αργά το
βράδυ. Διαφηµίζονται σε διάφορες γλώσσες που οµιλούνται από
µετανάστες και διανέµουν τις διαφηµίσεις σε µέρη όπου συχνάζουν
µετανάστες. Κατά συνέπεια, εξυπηρετούν τις ανάγκες των οικονοµικών
µεταναστών καλύτερα και χρησιµοποιούνται ευρέως από αυτούς.
Αυτές οι υπηρεσίες ωστόσο, περιορίζονται στην αποστολή χρηµάτων
στις χώρες καταγωγής των µεταναστών και έχουν λίγο να κάνουν µε
την κοινωνική και οικονοµική τους ενσωµάτωση στην Κύπρο.
Μία συγκριτική ανάλυση των συνεντεύξεων έδειξε ότι οι διευθυντές των
τραπεζών σε κάθε υποκατάστηµα και άλλοι υπάλληλοι που
συναλλάσσονται µε πελάτες κατέχουν ένα ευρύ περιθώριο
δικαιοδοσίας, το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε πρακτικές διάκρισης
εναντίον των πελατών µε χαµηλό εισόδηµα και ιδιαίτερα τους πιο
ευάλωτους µετανάστες. Όλα τα τραπεζικά στελέχη ισχυρίζονται ότι δεν
υπάρχει διαφορά στη µεταχείριση των οικονοµικών µεταναστών και
των Ευρωπαίων/Κυπρίων πολιτών. Ωστόσο, αυτό που έχει ειπωθεί
από οικονοµικούς µετανάστες, συµπεριλαµβανοµένων και µεταναστών
επιχειρηµατιών, είναι ότι οι τράπεζες ακολουθούν πρακτικές που
αποκλείουν και κάνουν διακρίσεις εις βάρος των µεταναστών σε
σύγκριση µε τους Κύπριους. Ένα ζήτηµα που τέθηκε στις συνεντεύξεις
από πολλούς µετανάστες ήταν το γεγονός ότι δεν µπορούσαν να
αποκτήσουν δάνεια εξαιτίας τους γεγονότος ότι δεν µπορούσαν να
παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα, καθώς διακρίνονταν από έλλειψη
του απαραίτητου δικτύου στήριξης τοπικά προκειµένου να παρέχουν
τις απαιτούµενες εγγυήσεις και ασφάλεια. Ακόµα και οι Έλληνες
Πόντιοι, οι οποίοι έχουν µακρύτερη παρουσία στην Κύπρο από ό,τι οι
άλλες οµάδες µεταναστών και είναι εποµένως ανάµεσα στους πιο
τακτοποιηµένους, αν και κοινωνικά είναι αποκλεισµένοι σε µεγάλο
βαθµό, ανέφεραν αυτό ως ένα σηµαντικό εµπόδιο. Πολλοί από αυτούς
έχουν διαβατήρια από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως για
παράδειγµα
ελληνικά
διαβατήρια),
ωστόσο,
ένας
βασικός
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πληροφοριοδότης που εµπλέκεται στη στήριξη των Ποντίων
µεταναστών ανέφερε ως ζήτηµα προτεραιότητας τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν οι µονίµως εγκατεστηµένοι Πόντιοι µετανάστες στην
απόκτηση στεγαστικών δανείων. Αναφέρθηκε ακόµη και το ότι
αντιµετωπίζουν διακρίσεις καθώς λογίζονται ως αναξιόπιστα
υποκείµενα από τις τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα.
Οι περισσότεροι επιχειρηµατίες που πήραν µέρος σε συνέντευξη
αναφέρθηκαν στις δικές τους δυσκολίες ώστε να αποκτήσουν την
εµπιστοσύνη των τραπεζών και των πιστωτικών ιδρυµάτων. Διάφορες
στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά µε συγκεκριµένες εθνικές οµάδες και
η υποτιθέµενη αναξιοπιστία ή η τάση για έγκληµα δρουν ως
αποτελεσµατικά εµπόδια στην πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες για
τα µέλη των οµάδων αυτών. Από τις συζητήσεις µε τραπεζικά στελέχη,
είναι προφανές ότι εφαρµόζεται µια µορφή µη δεδηλωµένου
ρατσιστικού φιλτραρίσµατος. Οι τράπεζες µπορεί να απορρίψουν
αιτήσεις για διευκολύνσεις υπέρβασης πιστωτικού ορίου, που είναι
µεγάλης σηµασίας για τις µικρές επιχειρήσεις, των οποίων το κύριο
πρόβληµα έχει αναφερθεί ότι δεν είναι η ανάπτυξη ή η καλή διαχείριση
αλλά η άρνηση από τις τράπεζες να παρέχουν τους πόρους που
χρειάζονται προκειµένου να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.
Το νοµικό καθεστώς των πολιτών τρίτων χωρών – νόµιµο ή µη νόµιµο
– είναι ένας µείζων παράγοντας που επηρεάζει την πρόσβαση στις
τραπεζικές υπηρεσίες. Όλες οι τράπεζες, συµπεριλαµβανοµένης και
της Κεντρικής Τράπεζας, έχουν υπογραµµίσει ότι ενδιαφέρονται να
παρέχουν υπηρεσίες χωρίς αποκλεισµούς ή διακρίσεις, αλλά µόνο σε
εκείνους που είναι νόµιµα διαµένοντες. Εκείνοι που δεν είναι νόµιµα
διαµένοντες αποκλείονται. Συνολικά, προϊόντα για επισφαλείς
µετανάστες όχι µόνο δεν είναι αρκετά αναπτυγµένα, αλλά φαίνεται ότι
υπάρχει µια πολιτική άρνησης των υπηρεσιών σε τέτοια πρόσωπα,
που τα καθιστά ακόµα περισσότερο ευάλωτα και επιρρεπή σε
εκµετάλλευση.
Τα κύρια προβλήµατα που αναδείχτηκαν ήταν τα παρακάτω:

o Η ανισότητα στη διαπραγµατευτική δύναµη ανάµεσα στα πιστωτικά

ιδρύµατα και τους οικονοµικούς µετανάστες, οι οποίοι συνθέτουν µία
περιθωριακή οµάδα. Αυτό έχει οδηγήσει σε µια κατάσταση στην οποία
τα πιστωτικά ιδρύµατα δείχνουν µικρό συµφέρον στη διάδραση µε την
οµάδα στόχου και στην εξειδίκευση των υπηρεσιών τους προκειµένου
να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, καθώς ο τζίρος που αυτή η
οµάδα µπορεί να παράγει είναι αµελητέος µε τα κριτήρια των
τραπεζών, ιδιαίτερα όταν συγκρίνεται µε άλλους αλλοδαπούς πελάτες.

o Υπάρχει έλλειψη εµπιστοσύνης και κατά καιρούς φόβος απέναντι

στις Αρχές από την πλευρά των µεταναστών, ιδιαίτερα των µη
καταγεγραµµένων, που έχει δηµιουργηθεί από τις τακτικές µαζικές
απελάσεις, την πρακτική της αστυνοµίας να πιάνει και να συλλαµβάνει
µετανάστες σε δηµόσια µέρη προκειµένου να εξακριβώσει την ισχύ της
βίζας τους, κτλ. Δεν ήταν εποµένως εύκολο για αυτούς να
αποκαλύψουν πληροφορίες στα πρόσωπα που τους πήραν
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συνέντευξη, ακόµα και όταν αυτοί τους συστήθηκαν µέσω άλλων
µεταναστών. Αυτό επίσης υποδηλώνει και την απροθυµία να
αποκαλύψουν πληροφορίες σε αυτούς που τους πήραν συνέντευξη
αναφορικά µε τις πηγές και το ποσό των εισοδηµάτων τους.

o Ένα µεγάλο τµήµα των οικονοµικών µεταναστών, και ιδιαίτερα

αυτοί που δεν έχουν επίσηµα έγγραφα, δεν χρησιµοποιούν καθόλου
πιστωτικές υπηρεσίες και βρίσκονται εξ ολοκλήρου εκτός του
τραπεζικού συστήµατος. Η µόνη εξαίρεση είναι η χρήση των διεθνών
εταιρειών µεταφοράς χρηµάτων, όπως η Western Union και η
Moneygram. Ακόµα και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι µη έχοντες
επίσηµα έγγραφα πρέπει να καταφύγουν σε φίλους που έχουν
επίσηµα έγγραφα (και, σε σπάνιες περιπτώσεις, Κύπριους) οι οποίοι
θα µεταφέρουν τα χρήµατα τους εκ µέρους τους.
o Συµπληρωµατικά, έχουν εκφραστεί στερεοτυπικές αντιλήψεις από
τραπεζικά στελέχη σχετικά µε «παράνοµους» µετανάστες που είναι
επιρρεπείς στην εµπορία ναρκωτικών, το ξέπλυµα χρήµατος κτλ. Η
σύνδεση µεταξύ των µεταναστών που χρησιµοποιούν το τραπεζικό
σύστηµα και των ισχυρισµών για ξέπλυµα χρηµάτων φαίνεται να είναι
ισχυρή σε όλες τις συζητήσεις που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις µε
τραπεζικά στελέχη, συµπεριλαµβανοµένης και της Moneygram, της
οποίας το 80% της πελατείας είναι µετανάστες. Επιπλέον, οι
µετανάστες γενικά γίνονται αντιληπτοί από τις τράπεζες ως µη
αξιόπιστοι πιστωτικά, καθώς εξ αρχής θεωρούνται ότι δεν είναι σε
θέση να προσφέρουν εγγυήσεις. Αυτή η προσέγγιση αποκλείει
ουσιαστικά και εκείνους τους µετανάστες που µπορούν να
ανταποκριθούν στα κριτήρια που θέτει το πιστωτικό ίδρυµα.
Οι πέντε τράπεζες και συνεταιρισµοί που πήραν µέρος σε συνέντευξη
είναι της γνώµης ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι επαρκείς και
ότι οι µετανάστες αντιµετωπίζονται όπως οποιοδήποτε άλλο
µεµονωµένο άτοµο βάσει της περίπτωσής του. Καµία µελέτη δεν έχει
διεξαχθεί γύρω από το θέµα, και ακόµα και οι µη κυβερνητικές
οργανώσεις που στηρίζουν τους µετανάστες δεν διατηρούν
συστηµατικά στοιχεία, καθώς καταπιάνονται µε τα άµεσα ζητήµατα του
καθεστώτος των µεταναστών και της διαµονής, της εύρεσης εργασίας,
και των προβληµάτων που σχετίζονται µε την κοινωνική πρόνοια και
την κατοικία.

Ελλάδα
Οι συνεντεύξεις µε τους µετανάστες χαρακτηρίζονταν από µια
επαναλαµβανόµενη αναφορά σε κοινά προβλήµατα. Όλοι σχεδόν οι
µετανάστες, ακόµα και εκείνοι που είχαν πρόσβαση σε δάνεια και
στεγαστικά δάνεια (αν και πολύ µικρό κοµµάτι του δείγµατος), έχουν
αναφέρει προβλήµατα στην επαφή τους µε τράπεζες και πιστωτικά
ιδρύµατα. Τα πιο σηµαντικά µπορούν να καταταχθούν ως τα
ακόλουθα: ανεπαρκής πληροφόρηση σχετικά µε υπηρεσίες και
δικαιώµατα· γλωσσικά εµπόδια και, τέλος, νοµικά ζητήµατα.
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Το ζήτηµα της έλλειψης πληροφόρησης φαίνεται να στοιχειώνει κάθε
έρευνα σε κάθε θέµα σχετικό µε τους µετανάστες στην Ελλάδα. Ακόµα
και αν αυτός ο ισχυρισµός µπορεί να αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις
µέρος µιας στρατηγικής από την πλευρά του ερωτώµενου ατόµου
προκειµένου να αποκτήσει επιπρόσθετη γνώση για τις υπάρχουσες
δυνατότητες, αυτός ο ισχυρισµός δεν στερείται αλήθειας. Η συντριπτική
πλειοψηφία των ερωτηθέντων µεταναστών δεν ήταν ενήµεροι ούτε για
ειδικά προϊόντα που προσφέρονται από τις τράπεζες ούτε για
υπηρεσίες και δικαιώµατα που προσφέρονται από δηµόσιους
οργανισµούς. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν χρησιµοποιούν ειδικά
χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και ακόµα και για τις αποστολές
εµβασµάτων χρησιµοποιούν τη Western Union και τη Moneygram ή
ανεπίσηµους αντιπροσώπους και φίλους. Είναι σηµαντικό να
σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των εθνικών εργαστηρίων του
προγράµµατος όταν οι εκπρόσωποι των τραπεζών παρουσίασαν
προϊόντα τους που απαιτούν µικρές ή καθόλου χρεώσεις για τις
αποστολές εµβασµάτων, οι εκπρόσωποι των µεταναστευτικών
συλλόγων που ήταν παρόντες δήλωσαν ότι δεν είχαν γνώση αυτών
των δυνατοτήτων.
Το ίδιο ισχύει και για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον
Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας. Η συντριπτική πλειοψηφία των
ατόµων που πήραν µέρος σε συνέντευξη δεν είχαν επίγνωση της
ύπαρξής του (κάποιοι από αυτούς τον µπέρδεψαν µε τον Οργανισµό
Εργατικής Εστίας (οργανισµό που απονέµει παροχές στους
εργαζόµενους, όπως, νηπιαγωγεία, κέντρα νέων, φτηνές διακοπές,
εισιτήρια για θέατρα κτλ.), ενώ κάποιοι από αυτούς που ήταν ενήµεροι
δεν γνώριζαν ότι ανήκαν στους επιλέξιµους δικαιούχους αυτών των
παροχών.
Σχετικό µε το παραπάνω ζήτηµα είναι το πρόβληµα της έλλειψης
γνώσης της γλώσσας το οποίο, µε τη σειρά του, συνθέτει στην
πραγµατικότητα έναν κύριο λόγο για την περιορισµένη πρόσβαση στην
πληροφόρηση. Επιπλέον, έχουν αναφερθεί δυσκολίες κατά τη διάρκεια
των συναλλαγών, ιδιαίτερα στη συµπλήρωση αιτήσεων για δάνεια
όπου οι όροι είναι πολυάριθµοι και δύσκολο να κατανοηθούν.
Παρεµφερή προβλήµατα έχουν αναφερθεί επίσης από τραπεζικούς
υπαλλήλους, οι οποίοι αντιµετωπίζουν κάποιες φορές δυσκολίες στο
να κατανοήσουν τι ακριβώς επιθυµεί ο µετανάστης πελάτης. Είναι
ενδεικτικό από αυτή την άποψη ότι ο Έλληνας Μεσολαβητής
Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών έχει ήδη ενασχοληθεί µε
περιπτώσεις, όπου αλλοδαποί έχουν υποβάλλει καταγγελίες σχετικά
µε συµβόλαια µε τράπεζες που έχουν υπογράψει στην ελληνική
γλώσσα χωρίς καµιά µετάφραση, που θα µπορούσε να τους βοηθήσει
να κατανοήσουν τους προβλεπόµενους όρους. Οι περιπτώσεις
αποπερατώθηκαν υπέρ των αλλοδαπών πελατών, καθώς η νοµοθεσία
προβλέπει ότι ένα άτοµο που αντιµετωπίζει προβλήµατα µε την
ελληνική γλώσσα έχει το δικαίωµα για διερµηνέα, το πρόβληµα
ωστόσο παραµένει καθώς οι µετανάστες δεν είναι γνώστες αυτής της
δυνατότητας.
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Ένα άλλο ζήτηµα που πάντοτε αναδεικνύεται από τους µετανάστες
είναι το ζήτηµα του νοµικού καθεστώτος, καθώς η πρόσβαση σε
χρηµατοπιστωτικά προϊόντα προϋποθέτει πάντοτε σταθερό νόµιµο
καθεστώς. Παρόλα αυτά, και παρά τα τρία προγράµµατα
νοµιµοποίησης, η έκδοση και/ή ανανέωση των αδειών παραµονής δεν
είναι ακόµα εύκολο πράγµα για τους µετανάστες στην Ελλάδα. Το
γεγονός ότι οι ισχύουσες άδειες παραµονής σε όλη την χώρα ήταν,
σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, τον
Αύγουστο του 2004, 672.584, και τον Οκτώβριο του 2007, 481.501
δείχνει ξεκάθαρα ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα στις διαδικασία
ανανέωσης. Στην πραγµατικότητα, είναι αρκετά σύνηθες πολλοί
µετανάστες να αποτυγχάνουν στην ανανέωση των αδειών παραµονής
τους και ακολούθως να χάνουν το νόµιµό τους καθεστώς, οδηγώντας
σε µία κατάσταση που ένας ερευνητής έχει ορίσει ως ‘θεσµική
επισφάλεια’46.
Παρ’ όλο που στις καθηµερινές συναλλαγές οι τραπεζικοί υπάλληλοι
θα έπρεπε να ζητούν µόνο διαβατήριο σε ισχύ, αρκετά συχνά από τους
µετανάστες ζητείται επίσης η επίδειξη άδειας παραµονής σε ισχύ.
Επιπλέον, ο εκπρόσωπος της American Bank of Albania (πλέον Intesa
Sanpaolo) επιβεβαίωσε ότι η τράπεζά του «παρακολουθεί» το νοµικό
καθεστώς των πελατών της και όπου η άδεια παραµονής έχει λήξει,
διερευνά αν ο πελάτης έχει κάνει αίτηση για ανανέωση.
Ένα άλλο ζήτηµα που έχει να κάνει µε τη γενικότερη µεταναστευτική
πολιτική είναι η έναρξη µιας επιχείρησης. Προκειµένου να είναι σε θέση
να ιδρύσει µια επιχείρηση, ο µετανάστης είναι υποχρεωµένος να
αιτηθεί για ειδική άδεια παραµονής για «ανεξάρτητη οικονοµική
δραστηριότητα». Μία από τις προϋποθέσεις για την απόκτηση αυτού
του τύπου άδειας είναι ότι ο αιτών πρέπει να επιδείξει στοιχεία κατοχής
60.000€ που θα επενδυθούν στη νέα επιχείρηση.47 Κατά συνέπεια,
είναι πολύ δύσκολο για τους µετανάστες να αιτηθούν για δάνειο για
έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας, καθώς θα έπρεπε ήδη να
κατέχουν ένα σηµαντικό ποσό προκειµένου να έχουν το δικαίωµα να
επιδοθούν σε ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα.

Ιταλία
Ενώ ο αριθµός των µεταναστών που χρησιµοποιούν διάφορες
τραπεζικές υπηρεσίες αυξάνεται, εξακολουθούν να υπάρχουν
σηµαντικά εµπόδια στην πρόσβαση τους στις πιστώσεις, ιδιαίτερα σε
ό,τι αφορά δάνεια για έναρξη και εδραίωση µικρών επιχειρήσεων.
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Οι πιο αντιπροσωπευτικές εθνικότητες ανάµεσα στους ερωτηθέντες
µετανάστες ήταν, σε φθίνουσα σειρά, οι Μαροκινοί, οι Σενεγαλέζοι, οι
Κινέζοι, οι Αλβανοί και οι Ρουµάνοι. Περίπου το 31% αυτών που
ερωτήθηκαν βρίσκονταν στην Ιταλία για περισσότερα από 5 χρόνια.
Αναφορικά µε τη χρήση των τραπεζικών υπηρεσιών, 61% των
ερωτηθέντων έχουν τραπεζικούς λογαριασµούς. Αυτό το ποσοστό
είναι υψηλότερο από τον εθνικό µέσο όρο ο οποίος, σύµφωνα µε µια
προηγούµενη έρευνα για λογαριασµό τον εθνικό σύνδεσµο τραπεζών,
ήταν 57,3%. Το ποσοστό των ερωτηθέντων που κατείχαν τραπεζικούς
λογαριασµούς είναι ακόµα πιο σηµαντικό λαµβάνοντας υπόψη το
κοµµάτι των ερωτηθέντων αυτής της έρευνας που δεν έχουν άδειες
παραµονής και, ως τέτοιοι, δεν µπορούν να ανοίξουν τραπεζικούς
λογαριασµούς. Αν ο αριθµός των µεταναστών που έχουν τραπεζικούς
λογαριασµούς υπολογιστεί ως ποσοστό µόνο των ερωτηθέντων µε
άδεια παραµονής, τότε το νούµερο ανέρχεται στο 66%. Θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι υπάρχουν µεγάλες διαφορές ανάµεσα σε διαφορετικές
περιφέρειες της χώρας, καθώς και µεταξύ τοπικών περιοχών, σε
σχέση µε την οικονοµική ανάπτυξη και τα χαρακτηριστικά του
µεταναστευτικού πληθυσµού της εξεταζόµενης περιοχής.
Τα στοιχεία από τις συνεντεύξεις δείχνουν ότι η οικονοµική
ενσωµάτωση δε σχετίζεται σηµαντικά µε την εθνικότητα του
ερωτηθέντος, το φύλο και το επίπεδο της αποκτηθείσας εκπαίδευσης.
Οι παράγοντες κλειδιά είναι αντίθετα το επίπεδο του εισοδήµατος, ο
αριθµός των χρόνων παραµονής στην χώρα (οι άρτι αφιχθέντες είναι
λιγότερο πιθανόν να είναι σε θέση να ανοίξουν τραπεζικούς
λογαριασµούς), και ο τύπος της σύµβασης εργασίας. Αναφορικά µε το
τελευταίο, οι µετανάστες µε µόνιµη εργασία και σύµβαση αορίστου
χρόνου είναι πιο πιθανό να έχουν τραπεζικούς λογαριασµούς,
ακολουθούµενοι από τους µετανάστες ελεύθερους επαγγελµατίες.
Αυτά τα ευρήµατα επιβεβαιώνουν ότι οι πρόσφατα αφιχθέντες µε
χαµηλό εισόδηµα και όχι τακτικές δουλειές αποτελούν την πιο
µειονεκτική οµάδα σε σχέση µε την πρόσβαση σε τραπεζικές και άλλες
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.
Το φύλο δε φαίνεται να είναι καθοριστικός παράγοντας αναφορικά µε
την πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες, παρ’ όλο που είναι πιο
σηµαντικό από ότι η εθνικότητα η οποία, βάσει των στοιχείων από τις
συνεντεύξεις, φαίνεται να έχει µηδαµινή σηµασία σχετικά µε την
πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες. Αυτή είναι µια σηµαντική
πληροφορία που επιβεβαιώνεται επίσης και από τις ποιοτικές
συνεντεύξεις µε µετανάστες επιχειρηµατίες και που συνολικά έρχεται
σε αντίθεση µε την άποψη που εξέφρασαν κάποια τραπεζικά στελέχη
ότι οι διάφορες µεταναστευτικές οµάδες έχουν διακριτές και
διαφορετικές χρηµατοπιστωτικές συµπεριφορές, που καθορίζονται από
«την κουλτούρα των χωρών καταγωγής τους» και, ως τέτοιες, κάποιες
είναι πιο αξιόπιστες ως τραπεζικοί πελάτες από ό,τι άλλοι. Αντίθετα µε
αυτόν τον τύπο γνώµης, µόνο δύο από τους 23 ερωτηθέντες
επιχειρηµατίες από µουσουλµανικές χώρες ανέφεραν τη θρησκεία ως
παράγοντα στην απόφαση να ανοίξουν ή όχι έναν λογαριασµό σε
τοπική τράπεζα.
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Αναφορικά µε τα έγγραφα που απαιτούνται από τις τράπεζες για το
άνοιγµα ενός τρεχούµενου λογαριασµού, στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων, οι ερωτηθέντες είπαν ότι αυτά δεν φαίνεται να
διαφέρουν από τα εκείνα που απαιτούνται από όλους τους πιθανούς
πελάτες. Ωστόσο, περίπου το 11% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τους
ζητήθηκε να επιδείξουν εκκαθαριστικά µισθοδοσίας συµπληρωµατικά
µε τα άλλα έγγραφα, ενώ το 13% έπρεπε να κάνει µια αρχική κατάθεση
στο λογαριασµό. Από µια διαφορετική σκοπιά, 8% των ερωτηθέντων
ήταν σε θέση να ανοίξει τρεχούµενους λογαριασµούς αλλά τους
αρνήθηκαν άλλες βασικές υπηρεσίες που συνήθως συνδέονται µε
τρεχούµενους λογαριασµούς (χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα και
µπλοκ επιταγών). Αυτά τα ευρήµατα επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν
νοµικά εµπόδια σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες (αποταµιευτικοί και
τρεχούµενοι λογαριασµοί και συναφείς υπηρεσίες) παρ’ όλο που οι
πρόσθετες προϋποθέσεις που ζητούνται από κάποιες τράπεζες και οι
περιορισµοί όπως τρεχούµενοι λογαριασµοί χωρίς µπλοκ επιταγών
κτλ. συνιστούν µια λιγότερο ευνοϊκή διαφοροποιηµένη µεταχείριση. Με
άλλα λόγια, ενώ η αρχική πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες είναι
ελεύθερη, οι συνθήκες και η ποιότητα των υπηρεσιών που
λαµβάνονται επηρεάζονται από εσωτερικούς κανονισµούς, που σε
κάποιες περιπτώσεις, αποτελούν εµµέσως διάκριση ενάντια στους
µετανάστες. Ένα αποτέλεσµα παρόµοιων κανονισµών είναι ότι
κρατούν µακριά από την προσπάθεια χρήσης τραπεζικών υπηρεσιών
τους µετανάστες µε χαµηλό εισόδηµα και προσωρινή εργασία,
επιδρώντας έτσι αρνητικά στις δυνατότητές τους για δραστήρια
ενσωµάτωση, τουλάχιστον οικονοµική, στην κοινωνία.
Ένα άλλο πρόβληµα που αναδείχθηκε από την έρευνα αφορά στην
πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια, ιδιαίτερα για έναρξη και επέκταση
επιχειρήσεων, πράγµα που αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρή πρόκληση για
τις µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Το µεγαλύτερο τµήµα πίστωσης
που αποκτάται από τους ερωτηθέντες είναι υπό τη µορφή
καταναλωτικών ή στεγαστικών δανείων, ενώ το ποσοστό των δανείων
για έναρξη ή εδραίωση επιχείρησης είναι πολύ µικρό.
Εκ πρώτης όψεως, η εικόνα µοιάζει θετική καθώς δεν υπάρχουν
αρνήσεις στη χορήγηση δανείων που να οφείλονται σε προκατάληψη.
Ωστόσο, µία πιο προσεκτική µατιά στα εχέγγυα που ζητούνται από τις
τράπεζες σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, υποδεικνύει µία ευρύτερη
επιλεκτικότητα από την πλευρά των τραπεζών, η οποία εκφράζεται και
από το υψηλό ποσοστό των περιπτώσεων όπου απαιτούνται
προσωπικές εγγυήσεις (26,5%) ή εγγυήσεις από Ιταλούς πελάτες
(7,3%), προκειµένου να χορηγήσουν δάνεια σε µετανάστες. Στο 5%
των περιπτώσεων, έχει απαιτηθεί από τους αιτούντες να λάβουν
επιπλέον µια ασφαλιστική κάλυψη ενάντια στο ρίσκο της µη
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων πληρωµής. Εν µέρει λόγω αυτών των
συνθηκών, οι σχέσεις µε τις τράπεζες παραµένουν δύσκολες. 23 από
τους 56 επιχειρηµατίες που πήραν µέρος σε συνέντευξη δεν είχαν
απευθυνθεί σε καµία τράπεζα για δάνειο· αντίθετα, είτε
χρησιµοποίησαν προσωπικούς χρηµατοοικονοµικούς πόρους είτε
δανείστηκαν από φίλους και οικογένεια. Ένα κοινό συµπέρασµα
µεταξύ πολλών τέτοιων επιχειρηµατιών είναι ότι είναι ανώφελη η
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αίτηση για δάνεια, καθώς οι τράπεζες δε θα δανείσουν σε µετανάστεςιδιοκτήτες επιχειρήσεων οι οποίοι δεν είναι καλά τακτοποιηµένοι,
ιδιαίτερα εν τη απουσία περιουσίας η οποία θα µπορούσε να
εξυπηρετήσει ως εχέγγυο.
Δεν είναι εύκολο να διακριθεί αν οι πρόσθετες εγγυήσεις που
απαιτούνται είναι εξαιτίας της µεταναστευτικής καταγωγής του
αιτούντος ή λόγω των παραγόντων ρίσκου που συνδέονται µε άλλα
προσωπικά χαρακτηριστικά του αιτούντος ή µε τον τύπο και την
ποιότητα της επιχείρησης για την οποία απαιτείται το δάνειο. Αυτό που
είναι βέβαιο είναι ότι, σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, υπάρχει υψηλή
διαφοροποίηση στη συµπεριφορά των τραπεζών: σε κάποιους έχουν
αρνηθεί µικρά δάνεια των 20.000 ευρώ, ενώ σε άλλους έχουν διαθέσει
µεγαλύτερα ποσά (στηριζόµενες) σε µια βάση εµπιστοσύνης. Το πιο
σηµαντικό πράγµα, πέρα από τις δεδηλωµένες πολιτικές της τράπεζας
και τους γραπτούς κανονισµούς, φαίνεται να είναι η προσωπική σχέση
που έχει δηµιουργηθεί µεταξύ ενός αιτούντος για δάνειο και του
διευθυντή του τραπεζικού υποκαταστήµατος.
Οι δυσκολίες της πρόσβασης στην πίστωση όχι µόνο επιβραδύνουν
την ανάπτυξη των µεταναστευτικών επιχειρήσεων, αλλά και έχουν
ευρύτερο αρνητικό αντίκτυπο στην ενσωµάτωσή τους. Πολλοί
επιχειρηµατίες αναγκάζονται, στις επικρατούσες περιστάσεις, να
αποταµιεύσουν σε ποσοστό πέραν των δυνατοτήτων των εισοδηµάτων
τους, προκειµένου να συγκεντρώσουν το απαραίτητο κεφάλαιο για
επένδυση. Αυτή η «αναγκαστική αποταµίευση» επιτυγχάνεται µε το
κόστος της περικοπής άλλων εξόδων που επηρεάζουν την ποιότητα
ζωής σε σχέση µε τη στέγαση, τον ελεύθερο χρόνο, την πολιτιστική και
κοινωνική ζωή µέσα στις τοπικές τους κοινότητες. Εξάλλου, το να είναι
αναγκασµένοι να βασίζονται στα προσωπικά τους κοινωνικά δίκτυα
προκειµένου να αποκτήσουν πίστωση ενθαρρύνει, µε τη σειρά του την
εξάρτηση, η οποία κάποιες φορές µπορεί να οδηγήσει σε πρακτικές
εκµετάλλευσης που µπορούν να βλάψουν σοβαρά τον επιχειρηµατία.
Έτσι, ακόµα και όταν καταφέρουν –όπως πολλοί όλο και περισσότεροι
το κάνουν σε πολλές περιπτώσεις– να ξεκινήσουν και αναπτύξουν τις
επιχειρήσεις τους, τέτοιες οικονοµικές επιτυχίες δεν συνοδεύονται από
µια επαρκή διαδικασία κοινωνικής και προσωπικής χειραφέτησης στα
καινούργια πλαίσια.48
Οι υψηλοί δείκτες πληρωµής από τους µετανάστες-πελάτες που έχουν
αναφερθεί από πολλά τραπεζικά στελέχη στις συνεντεύξεις, θα έπρεπε
να καθησυχάζουν τις τράπεζες και να συνεισφέρουν στη µείωση των
εµποδίων στην πίστωση που περιγράφτηκαν παραπάνω. Αναφορικά
µε τους ερωτηθέντες οι οποίοι πήραν δάνειο κατά την περίοδο των
συνεντεύξεων, το 96% το είχε ξεπληρώσει πλήρως και από αυτούς,
περίπου το 10% είχε πληρώσει µε κάποια καθυστέρηση ενώ µόνο το
1% δήλωσε ότι δεν είχε εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις
την ώρα της συνέντευξης και 3% δεν απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις.

48

Βλέπε επίσης, L’imprenditorialità immigrata: caratteristiche, percorsi, e
rapporti con il sistema bancario, Οκτώβριος 2004, σελ.103. οπ.
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Ανάµεσα στους παράγοντες οι οποίοι ευνοούν την αγορά ενός σπιτιού
στην Ιταλία είναι η σχετική άνεση στην πρόσβαση σε στεγαστικά
δάνεια, το υψηλό κόστος των ενοικίων και η µειωµένη προσφορά
σπιτιών προς ενοικίαση σε επιδοτούµενο κόστος. Ενώ, από τη µια
πλευρά, η υψηλότερη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια είναι ένδειξη
θετικής ενσωµάτωσης, από την άλλη πλευρά, η έρευνα αποκαλύπτει
µία λιγότερο θετική πλευρά. Για πολλούς µετανάστες, το να αγοράσουν
σπίτι αποτελεί τη µόνη δυνατότητα να αποκτήσουν ασφαλή
ενσωµάτωση ως προς τη στέγαση και τη µονιµότητα, εξαιτίας της
διάκρισης που αντιµετωπίζουν στην αγορά των ενοικίων και της
αβεβαιότητας αναφορικά µε το µέλλον τους, λόγω αλλαγών της
οικονοµικής, νοµικής και πολιτικής κατάστασης.
Λόγω της έλλειψης οικονοµικών πόρων, σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες
που είχαν αποκτήσει στεγαστικά δάνεια, έπρεπε να κάνουν αίτηση για
δάνειο που να καλύπτει το 100% του κόστους της οικίας, µε υψηλές
µηνιαίες δόσεις και µεγάλες περιόδους αποπληρωµής, 25 χρόνων και
πάνω. Αυτή η κατάσταση δεν διαφέρει από αυτήν των Ιταλών πελατών
µε χαµηλό εισόδηµα. Παρ’ όλα αυτά, στην περίπτωση των
µεταναστών, αξίζει να διερευνηθεί κατά πόσον οι τράπεζες παρέχουν
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ή κατά πόσο, σε κάποιες
περιπτώσεις, εκµεταλλεύονται τα γλωσσικά εµπόδια, την ευάλωτη
θέση και το χαµηλό επίπεδο πληροφόρησης που µπορούν να έχουν οι
πελάτες. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες µετανάστες δεν
έκριναν ως επαρκή την πληροφόρηση που έλαβαν από τις τράπεζες
για τις συνέπειες ενός σταθερού ή κυµαινόµενου δείκτη επιτοκίου, για
τις συνθήκες αποπληρωµής των στεγαστικών δανείων και για τη
διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί αναφορικά µε την
επαναδιαπραγµάτευση των αρχικών όρων.
Οι µετανάστες είναι γενικά σε µια ιδιάζουσα µειονεκτική κατάσταση
λόγω των γλωσσικών δυσκολιών, της χαµηλής γνώσης του ιταλικού
τραπεζικού συστήµατος, της έλλειψης ενός κοινωνικού δικτύου
στήριξης, των πολλών ωρών εργασίας που αφήνουν λίγο χρόνο για
την συγκέντρωση των διαθέσιµων σχετικών πληροφοριών και την
διεκπεραίωση της απαραίτητης γραφειοκρατικής δουλειάς. Αυτή η
κατάσταση οδηγεί σε µια πολύ υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες
µεσολαβητών για ευκολότερη πρόσβαση στην πίστωση. Από τους 30
ερωτηθέντες επωφελούµενους στεγαστικών δανείων στο Μιλάνο, τη
Ρώµη και τη Βερόνα, οι 17 στράφηκαν σε ιδιωτικές εταιρίες για να τους
βοηθήσουν να αντιµετωπίσουν τη γραφειοκρατία. Η ζήτηση για στήριξη
από τους µετανάστες που ζητούν να αποκτήσουν στεγαστικά δάνεια
ικανοποιείται αυτήν τη στιγµή από κερδοσκοπικές εταιρείες όπως οι
κτηµατοµεσίτες και αυτό µπορεί να οδηγήσει σε µια διαστρέβλωση της
αγοράς και µια σηµαντική αύξηση του κόστους των δανείων. Μερικά
πρακτορεία όπως τα ανωτέρω προσλαµβάνουν υπεργολάβους
µεταναστευτικής προέλευσης που αναζητούν πελάτες ανάµεσα σε
άτοµα της ίδιας εθνικότητας και λαµβάνουν προµήθεια για κάθε
επιτυχές νέο συµβόλαιο.
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Πορτογαλία
Τα κύρια ζητήµατα στην ανάλυση της πρόσβασης των µεταναστών σε
τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, συγκριτικά µε τους Πορτογάλους
πολίτες, σχετίζονται µε τη διαφοροποιηµένη πρόσβαση των
µεταναστών σε πιο πολύπλοκα προϊόντα, όπως η πίστωση, αλλά και
σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγµα ένας
τρεχούµενος λογαριασµός χωρίς υπέρβαση πιστωτικού ορίου. Παρ’
όλο που η πλειοψηφία των µεταναστών που ζούνε στην Πορτογαλία
έχει τραπεζικούς λογαριασµούς, η πρόσβαση σε αυτούς δεν είναι
ξεκάθαρη. Στην Πορτογαλία, το άνοιγµα ενός τραπεζικού λογαριασµού
πρέπει να κατανοηθεί στα πλαίσια της δεσµευτικής µε συµβόλαιο
ελευθερίας, καθώς, αντίθετα µε ό,τι παρατηρείται σε άλλες χώρες, οι
τράπεζες δεν είναι υποχρεωµένες να ανοίξουν λογαριασµό ή να
αιτιολογήσουν την άρνηση ανοίγµατος. Οι κύριες δυσκολίες στο
άνοιγµα ενός λογαριασµού µπορεί να συνοψιστούν σε δύο πλευρές: τη
γραφειοκρατία και την προκατάληψη.
Η εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικά µε το ξέπλυµα
χρήµατος και την τροµοκρατία49 οδήγησε στην εισαγωγή νέας
νοµοθεσίας στην Πορτογαλία. Η Ανακοίνωση 11 του 2005 της
Τράπεζας της Πορτογαλίας καθιέρωσε νέα κριτήρια στο άνοιγµα
τραπεζικών λογαριασµών, προκειµένου να «εξακριβώνεται µε
σαφήνεια η ταυτότητα του ενεργού επωφελούµενου». Αυτό που
κατανοούµε από την πλευρά µας είναι ότι η τελευταία σηµείωση της
ευρωπαϊκής οδηγίας (η ανάγκη να λαµβάνονται υπόψη διαφορετικοί
τύποι πελατών, επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, συναλλαγών και
προϊόντων) δεν έχει ληφθεί υπόψη στην ενσωµάτωση της κοινοτικής
οδηγίας στο πορτογαλικό νοµικό και χρηµατοοικονοµικό σύστηµα.
Ένας αριθµός διαδικασιών που αυξάνουν τη ζήτηση εγγράφων και
πιστοποιηµένων προσωπικών πληροφοριών έχουν εφαρµοστεί
αδιακρίτως σε όλους τους τύπους πελατών. Πιο συγκεκριµένα, από
την Ανακοίνωση 11 του 2005 ορίζεται κατηγορηµατικά ότι το
χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα πρέπει να ζητάει από τον πελάτη να
παρέχει αποδείξεις για το όνοµά του, την ηµεροµηνία γέννησης και την
εθνικότητά του, τα οποία µπορούν να γίνουν µέσω οποιουδήποτε
εγγράφου ταυτοποποίησης σε ισχύ σύµφωνα µε τον πορτογαλικό
νόµο: ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια παραµονής για κατοίκους, και
ταυτότητα ή διαβατήριο, ή οτιδήποτε αντίστοιχο, για µη κατοίκους. Η
Ανακοίνωση ζητά επίσης τον αριθµό φορολογικού µητρώου,
πιστοποιητικό διεύθυνσης, επαγγέλµατος και εργοδότη· τα δύο
τελευταία είναι εξαιρετικά προβληµατικά έγγραφα για τους µετανάστες.
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πολύ προβληµατικό για τους µετανάστες να
κατέχουν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από την Ανακοίνωσης.
49
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Βλέπε Οδηγία του Συµβουλίου 91/308/EEC της 10 Ιουνίου 1991 για
την πρόληψη της χρήσης του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος για σκοπούς
ξεπλύµατος χρηµάτων, και την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την
τροποποιηµένη Οδηγία του Συµβουλίου 2005/60/EC για την πρόληψη της χρήσης
του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος για σκοπούς ξεπλύµατος χρηµάτων και των
τροµοκρατικών επενδύσεων.
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Δευτερευόντως, υπάρχουν αντιφατικές ερµηνείες της Ανακοίνωσης 11,
γεγονός που αφήνει µεγάλο περιθώριο εφαρµογής επιλεκτικών
κριτηρίων από πλευράς των τραπεζών. Τα κύρια προβλήµατα
εντοπίστηκαν στην ερµηνεία του «σε ισχύ εγγράφου ταυτοποίησης».
Κάποιες τράπεζες ανοίγουν λογαριασµούς σε µετανάστες χωρίς
έγγραφα διαµονής, ενώ άλλες ζητούν άδεια παραµονής σε ισχύ, ενώ
σε κάποιες περιπτώσεις ζητούνται επίσης από τους πελάτες έγγραφα
τα οποία δεν διευκρινίζονται στην Ανακοίνωση 11: έγγραφα που
µπορεί να κυµαίνονται από εκκαθαριστικά τραπεζικών λογαριασµών
αναφορικά µε άλλους λογαριασµούς µέχρι δήλωση διεύθυνσης στη
χώρα καταγωγής του µετανάστη.
Εκτός από τα γραφειοκρατικά εµπόδια, η ελάχιστη κατάθεση
προκειµένου να ανοιχθεί ένας λογαριασµός µπορεί επίσης να
αποτελέσει εµπόδιο. Συναντώνται διάφορες πρακτικές σε ό,τι αφορά
την ελάχιστη κατάθεση. Αυτές οι πρακτικές, διαφέρουν όχι µόνο από
τράπεζα σε τράπεζα, αλλά και µεταξύ των καταστηµάτων της ίδιας
τράπεζας και, σε κάποιες περιπτώσεις, ακόµα και στο ίδιο το
κατάστηµα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν βρισκόµαστε απλά µπροστά
σε διαφορετικές ερµηνείες των νοµικών απαιτήσεων για το άνοιγµα
ενός λογαριασµού, αλλά αντιµετωπίζουµε πιθανές περιπτώσεις
διάκρισης. Στις συνεντεύξεις και κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων,
αναφέρθηκε αριθµός περιπτώσεων στις οποίες ζητήθηκαν από τα
άτοµα διαφορετικά ποσά ελάχιστης κατάθεσης. Για παράδειγµα, ένας
αντιπρόσωπος µιας µεγάλης πορτογαλικής τράπεζας επιβεβαίωσε ότι
τα υποκαταστήµατα της τράπεζας που βρίσκονται σε περιοχή που
είναι γνωστή ως ζώνη πορνείας, ζήτησαν ελάχιστο ποσό κατάθεσης
3000 ευρώ από κάποιες Βραζιλιάνες γυναίκες (οι οποίες θεωρούνταν
ότι ήταν πόρνες) προκειµένου να ανοίξουν λογαριασµό (η επισήµως
ορισµένη ελάχιστη κατάθεση είναι 250 ευρώ), και ακόµα ειδοποίησε
γειτονικά καταστήµατα διαφόρων τραπεζών όταν υποτιθέµενες πόρνες
προσπάθησαν να ανοίξουν λογαριασµούς.
Η κατάσταση και τα εµπόδια που σχετίζονται µε την πρόσβαση στην
πίστωση είναι δυσκολότερο να µετρηθούν. Οι τράπεζες διατηρούν τα
κριτήρια εκτίµησης του ρίσκου κρυφά και έτσι είναι αδύνατο στις
περιπτώσεις αξιολόγησης, που παρουσιάζουν πάντα κάποιο βαθµό
υποκειµενικότητας, να καταλάβουµε ποιοι παράγοντες λαµβάνονται
πραγµατικά υπόψη στην αξιολόγηση του ρίσκου και ποιο το σχετικό
τους βάρος. Παρ’ όλα αυτά, είναι ευρέως αποδεκτό ότι η έλλειψη
µόνιµης άδειας παραµονής, συµβάσεων εργασίας µε σταθερούς
όρους, ασταθείς δουλειές, τέτοιου είδους θέση εργασίας, φτωχή γνώση
της εθνικής γλώσσας ή συχνή αλλαγή διεύθυνσης, ή ακόµα και
ταχυδροµικού κώδικα, µπορούν να καταστήσουν την πρόσβαση στην
πίστωση πιο δύσκολη ή πιο ακριβή. Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν
δυσανάλογα οµάδες του πληθυσµού και οι µετανάστες ανήκουν σε
αυτούς που επηρεάζονται περισσότερο. Αυτός ο τύπος ανάλυσης
µπορεί επίσης να κάνει τους µετανάστες µια περισσότερο
«ανεπιθύµητη» ή µάλλον «ριψοκίνδυνη» οµάδα για άλλες τραπεζικές
υπηρεσίες και όχι απλά να καθορίσει κατά πόσο θα χορηγηθεί ή όχι η
πίστωση.
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Τρία προβλήµατα ξεχωρίζουν ιδιαίτερα στη συγκεκριµένη περίπτωση
της πρόσβασης των µεταναστών στην πίστωση: η εθνικότητα, η
διάρκεια της άδειας διαµονής και ο εγγυητής. Αποτελεί κοινή πρακτική
στην Πορτογαλία το να ζητούνται εγγυητές στην περίπτωση, για
παράδειγµα, στεγαστικού δανείου. Κάποιοι µετανάστες ανέφεραν ότι
τους αρνήθηκαν στεγαστικό δάνειο επειδή δεν είχαν χρηµατοδότες,
ενώ σε άλλους επειδή είχαν αλλοδαπούς εγγυητές (µε µόνιµη κατοικία
στην Πορτογαλία). Παρόλο που τα στεγαστικά δάνεια συνήθως
απαιτούν µόνιµη κατοικία, για άλλους τύπους πίστωσης (καταναλωτικά
ή επιχειρηµατικά δάνεια, για παράδειγµα), η διάρκεια και ο τύπος της
άδειας παραµονής αποτέλεσαν εµπόδια στην πρόσβαση στην
πίστωση. Οι προσωρινές άδειες παραµονής (που ισχύουν για δύο ή
τρία χρόνια) µπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη της πίστωσης. Στην
περίπτωση που χορηγούνται, η περίοδος απόσβεσης µπορεί κάποιες
φορές να περιορίζεται στην έκταση της άδειας παραµονής. Τέλος, είναι
αναγκαίο να γίνει αναφορά στο ζήτηµα της εθνικότητας και στον
επακόλουθο ρόλο της στην εκτίµηση του ρίσκου.
Η πλειοψηφία των τραπεζών που πήραν µέρος σε συνέντευξη
δήλωσαν ότι δεν συµπεριλαµβάνουν την εθνικότητα στα κριτήρια
εκτίµησης του ρίσκου. Ωστόσο, δύο από αυτές έκριναν ότι η εκτίµηση
του καθεστώτος του µετανάστη οδηγούσε σε µια πιο «προσεκτική»
ανάλυση. Μία άλλη τράπεζα σχεδίασε ένα «πλέγµα εµπιστοσύνης»
ειδικά για τους µετανάστες. Από την ύπαρξη ενός τέτοιου εργαλείου,
µπορούµε να συµπεράνουµε δύο πράγµατα: από τη µία πλευρά, η
δηµιουργία ενός ειδικού εργαλείου για τους µετανάστες αποτελεί
αναγνώριση της δυσκολίας που έχει αυτός ο πληθυσµός σε σχέση µε
την πρόσβαση στην πίστωση· από την άλλη πλευρά, και παράλληλα
µε τη στατιστική ανάλυση, υπάρχει κάποια αυτονοµία από την πλευρά
των τραπεζοϋπαλλήλων και των διευθυντών να αξιολογούν κάθε
αίτηµα στη βάση της κάθε µεµονωµένης περίπτωσης. Μέσω αυτού του
εργαλείου, η «ενσωµάτωση» των µεταναστών αξιολογείται στη βάση
ενός αριθµού παραγόντων που περιλαµβάνουν την οικογενειακή
σύνθεση του µετανάστη, την φοίτηση σε σχολείο των παιδιών του στην
Πορτογαλία, τον τύπο της σύµβασης εργασίας. Αυτές οι µεταβλητές
εξυπηρετούν τον σκοπό της αξιολόγησης της σχέσης του µετανάστη µε
τη χώρα (πρωτίστως αν έχει εγκατασταθεί στη χώρα ή αν είναι
προσωρινός εργαζόµενος) και, εποµένως, µειώνουν το περιθώριο
ρίσκου.
Για την πλειοψηφία των τραπεζικών ιδρυµάτων, το ζήτηµα της
επενδυτικής πίστωσης (υπό τη µορφή δανείων για επένδυση σε
επιχείρηση) είναι ακόµα πιο πολύπλοκο από ό,τι τα στεγαστικά δάνεια.
Δύο ζητήµατα παίζουν θεµελιώδη ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία: από
οικονοµικής πλευράς, η ύπαρξη ή όχι (και το ποσοστό) της
προκαταβολής και τα στερεότυπα που σχετίζονται µε την εικόνα του
µετανάστη. Συνήθως, ένα µεγαλύτερο ποσοστό προκαταβολής σε
δάνεια απαιτείται από τους µετανάστες (ιδιαίτερα από εκείνους που
ξεκινούν µια µικρή επιχείρηση), για δύο λόγους. Από τη µία πλευρά,
εξαιτίας της ιδέας ότι ο µετανάστης µπορεί να περνάει από τη χώρα και
να µην επιθυµεί να εγκατασταθεί επ’ αόριστον, παράγοντας
σηµαντικός σε ένα πλαίσιο οικονοµικής κρίσης. Από την άλλη πλευρά,
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η ιδέα πως αυτός ή αυτή µπορεί να µην γνωρίζει την αγορά ή µπορεί
να έχει κάποια προβλήµατα στη συναλλαγή του µε τους πελάτες,
ιδιαίτερα στην περίπτωση καταστηµάτων, όπου η γνώση της γλώσσας
θεωρείται σηµαντική. Αυτό το είδος των κριτηρίων καθιστά όχι µόνο
δύσκολο για τους µετανάστες να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις (σε
αντίθεση µε την πρόσβαση σε δάνεια για την ανάπτυξη ήδη
υπαρχουσών επιχειρήσεων), αλλά και αποκαλύπτει έναν αριθµό
υποκειµενικών παραγόντων που σχετίζονται µε την εκτίµηση του
ρίσκου που βασίζονται σε εθνικά στερεότυπα, των οποίων η βαρύτητα
δεν µπορεί να µετρηθεί µε ακρίβεια και τα οποία µπορεί να
επηρεάζουν, για παράδειγµα, την επίδοση των µεταναστών όσον
αφορά στην «ενσωµάτωση» ή την «µεταναστευτική τροχιά» τους.

Ισπανία
Όπως έχουµε ήδη πει σε προηγούµενο κεφάλαιο, η µετανάστευση
στην Ισπανία έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, αριθµώντας
περισσότερο από 10% του συνολικού µόνιµου πληθυσµού. Αυτό έχει
επιφέρει µια ουσιαστική αλλαγή στη στάση των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων απέναντι σε αυτήν την οµάδα. Έτσι, έχουν περάσει από το
να µην επιδεικνύουν οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τους µετανάστες ως
πελάτες και να τους χαρακτηρίζουν ως πελάτες µε υψηλό ρίσκο, στο
να σχεδιάζουν επιχειρηµατικές στρατηγικές και ειδικά προϊόντα για να
τους προσελκύσουν ως πελάτες.
Αυτή η αλλαγή έχει προκληθεί τόσο από την αύξηση του
µεταναστευτικού πληθυσµού όσο και από τη βεβαιότητα ότι µπορούν
να έχουν δοσοληψίες µε αυτούς τους πελάτες. Η έναρξη αυτής της
αλλαγής πρέπει να βρίσκεται στο σηµείο όπου τα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα συνειδητοποίησαν το υψηλό ποσό χρηµάτων που αυτή η
οµάδα συναλλάσσεται υπό τη µορφή «εµβασµάτων».
Μία από τις µεγάλες ισπανικές τράπεζες, η La Caixa έχει ένα «τµήµα
για νέους κατοίκους» από το 2003, µε ένα άτοµο υπεύθυνο για κάθε
αυτόνοµη περιοχή. Ο σκοπός αυτού του τµήµατος είναι να
δηµιουργήσει ένα δίκτυο από υποκαταστήµατα που έχουν επίγνωση
της σηµαντικότητας των µεταναστών ως οµάδας. Και µία από τις
δραστηριότητες που οργάνωσαν ήταν ένα συνέδριο συνειδητοποίησης,
εµπλέκοντας προσωπικό από τα γραφεία τους που βρίσκονται στις
περιοχές µε υψηλό αριθµό µεταναστών.
Το κύριο πρόβληµα που έχουν οι µετανάστες σε αυτόν τον τοµέα είναι
αυτό της πρόσβασης σε έναν τραπεζικό λογαριασµό. Χωρίς την κάρτα
παραµονής, είναι σχεδόν αδύνατο να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασµό.
Έτσι, άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση, είναι
καταδικασµένοι να ζούνε µία κοινωνική κατάσταση αποκλεισµού από
την οποία είναι πολύ δύσκολο να βγούνε. Στις µέρες µας, είναι
αναγκαίο να έχει κανείς έναν τραπεζικό λογαριασµό προκειµένου να
έχει δύναται να εκπληρώσει ζωτικές ανάγκες, όπως, η παροχή νερού,
ρεύµατος ή κατοικίας. Προκειµένου να µπορούν να υπογράψουν ένα
συµβόλαιο για οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες, πολλοί από τους
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παρόχους και τους µεσίτες και/ή τους ιδιοκτήτες ζητούν οι πληρωµές
να γίνονται µέσω τραπεζικών λογαριασµών. Και, ως αποτέλεσµα,
πολλοί µετανάστες χωρίς κάρτα παραµονής χρησιµοποιούν για τις
οικονοµικές τους συναλλαγές τραπεζικούς λογαριασµούς κάποιων
γνωστών ή συγγενών τους. Με τον τρόπο αυτό, κάποιοι τραπεζικοί
λογαριασµοί γίνονται λογαριασµοί µιας κοινότητας ανθρώπων υπό το
όνοµα ενός µετανάστη, παρόλο που στην πραγµατικότητα
χρησιµοποιούνται από διάφορους ανθρώπους, µε όλα τα προβλήµατα,
ακόµα και νοµικά, στα οποία µπορεί να οδηγήσει µία τέτοια κατάσταση.
Προφανώς, οι άνθρωποι που δεν µπορούν να ανοίξουν τραπεζικούς
λογαριασµούς δεν µπορούν να επωφεληθούν από πιστωτικές και
χρεωστικές κάρτες ή από προσωπικά και στεγαστικά δάνεια που
συνδέονται αναγκαστικά µε την ύπαρξη ενός λογαριασµού. Ένα άλλο
από τα σηµαντικά ζητήµατα που εντοπίσαµε είναι αυτό της πρόσβασης
σε δάνεια τόσο για τους επιχειρηµατίες που θέλουν να ξεκινήσουν µια
επιχείρηση, όσο και για τους ανθρώπους που επιθυµούν να
αγοράσουν κατοικία. Ένα στέλεχος από την La Caixa δήλωσε ότι
«προτού δώσουµε πιστώσεις, εκτιµούµε πλευρές όπως την καταγωγή
του ατόµου. Είναι ευκολότερο να δοθεί πίστωση σε έναν ΝοτιοΑµερικανό ο οποίος τείνει περισσότερο στο να επανενώσει την
οικογένειά του/της, παρά σε έναν Μαροκινό ο οποίος τείνει
περισσότερο στο να γυρίσει στην πατρίδα του».
Και εδώ έχουµε ένα άλλο από τα µεγάλα προβλήµατα της
µετανάστευσης: οι τραπεζικές υπηρεσίες παρέχονται από ιδιωτικά
ιδρύµατα, των οποίων πρωταρχικός στόχος είναι κερδίσουν χρήµατα,
όσο περισσότερα τόσο το καλύτερο, και των οποίων το σύστηµα
πρόσβασης στις υπηρεσίες που παρέχουν µπορεί να τους οδηγήσει
στη λήψη αποφάσεων που υποκρύπτουν διακριτική µεταχείριση, ενώ
προστατεύουν τους εαυτούς τους µε βάση επιχειρηµατικά κριτήρια. Με
άλλα λόγια, µπορεί να συµβεί το εξής µε δύο µετανάστες στην ίδια
κατάσταση, ο ένας από το Εκουαδόρ και ο άλλος από το Μαρόκο·
µόνο αυτός από το Εκουαδόρ θα χορηγηθεί πίστωση από µια
δεδοµένη τράπεζα, πολύ απλά γιατί, σύµφωνα µε στατιστικές, η
πλειοψηφία των Μαροκινών επιθυµούν να γυρίσουν στη χώρα
καταγωγής τους, ενώ οι άνθρωποι από το Εκουαδόρ τείνουν να
παραµένουν στην Ισπανία. Η κατάσταση µπορεί να είναι η ίδια όταν οι
µετανάστες συγκρίνονται µε Ισπανούς. Είναι επίσης πιθανό τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να προτείνουν δυσµενείς όρους στους
µετανάστες µε την αιτιολόγηση ότι οι µετανάστες είναι πελάτες που
ενέχουν ρίσκο.
Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων του προγράµµατος, παρατηρήσαµε
ότι πολλοί µετανάστες πιστεύουν ότι, ακόµα και στην περίπτωση που
ισχύουν τα ίδια κριτήρια για τη χορήγηση δανείων σε γηγενείς και
µετανάστες, οι τελευταίοι θα υποστούν παρόλα αυτά διάκριση εξαιτίας
των πολιτισµικών τους χαρακτηριστικών.
Μία πιθανή λύση στο παραπάνω πρόβληµα είναι η µικρο-πίστωση.
Ωστόσο, στην Ισπανία, οι µικρο-πιστώσεις δεν προσφέρονται από τα
ίδια τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Πολλά ιδρύµατα έχουν
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Προγράµµατα Κοινωνικής Παρέµβασης στα οποία µεταβιβάζουν ένα
µέρος των κερδών τους, µε σκοπό να στηρίξουν διάφορα
προγράµµατα κοινωνικής ενσωµάτωσης. Μέσα από τέτοιες
δραστηριότητες, παρόλο που δεν προορίζονται ειδικά για τους
µετανάστες, κάποια ιδρύµατα προσφέρουν µικρο-πιστώσεις σε
µικρούς και πολύ µικρούς επιχειρηµατίες και σε άλλες κατηγορίες
όπως σε γυναίκες, σε κοινωνικά αποκλεισµένους ανθρώπους, σε
τσιγγάνους κτλ.
Υπό αυτήν την έννοια, ένας αντιπρόσωπος της Caja Navarra δήλωσε
ότι «οι µικρο-πιστώσεις θεωρούνται ως ‘χάσιµο’, υπό την έννοια ότι αν
οι επωφελούµενοι δεν πληρώσουν, δεν είναι υποχρεωµένοι να το
κάνουν. Η υπηρεσία είναι µέρος του Προγράµµατος Κοινωνικής
Παρέµβασης. Οι υποψήφιοι δεν επιλέγονται άµεσα, αλλά µέσω
µεγάλων µη κυβερνητικών οργανώσεων και εργατικών συνδικάτων και
το µέγιστο ποσό που χορηγείται είναι 3.000 ευρώ».
Οι οργανώσεις που έχουν µεσολαβήσει σε αυτά τα προγράµµατα
µικρο-πίστωσης περιλαµβάνουν την VOMADE (Εθελοντισµός
Δοµινικανών Μητέρων), το MPDL (Κίνηση για την Ειρήνη, τον
Αφοπλισµό και την Ελευθερία), τις CC.OO. (Επιτροπές Εργατών) ή την
UGT (Γενική Ένωση Εργατών). Παρέχουν στήριξη και διαµεσολάβηση
µεταξύ των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρηµατιών,
υπό την παρουσίαση ενός συµπαγούς και υλοποιήσιµου
προγράµµατος. Μία άλλη οργάνωση - η CEAR (Ισπανική
Συνοµοσπονδία Αρωγής στους Μετανάστες) – εστιάζει στην αυτόαπασχόληση, στη διαχειριστική βοήθεια, την εκπαιδευτική και
χρηµατοοικονοµική στήριξη στους επιχειρηµατίες µέσω συνεισφορών
από δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς.
Αυτή η λειτουργία στήριξης υπερβαίνει ένα από τα µεγάλα προβλήµατα
στη σχέση µεταξύ των µεταναστών και των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων: την έλλειψη εµπιστοσύνης. Ένας από τους συµµετέχοντες
στις συναντήσεις δήλωσε ότι «υπάρχει ένα πρόβληµα έλλειψης
εµπιστοσύνης από την πλευρά των µεταναστών προς τις τράπεζες.
Συνήθως, δεν αντιλαµβάνονται ότι είναι πελάτες και έχουν δυσκολίες
στις
διαπραγµατεύσεις.
Έχουµε
βρει
κάποιες
οι
οποίες
εκµεταλλεύονται την αθωότητα των µεταναστών». Ως σηµείο
εκκίνησης, οι µετανάστες διακρίνονται από σηµαντική έλλειψη
εµπιστοσύνης στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα γιατί, σε πολλές
περιπτώσεις, έχουν υπάρξει θύµατα απάτης και µη-πληρωµών στις
χώρες καταγωγής τους. Αν προσθέσουµε αυτό στην έλλειψη γνώσης
της γλώσσας της χώρας και της ειδικής χρηµατοοικονοµικής
ορολογίας, η στάση τους απέναντι στις τράπεζες είναι σε πολλές
περιπτώσεις αυτή του θύµατος παρά του πελάτη.
Πολλοί από τους ανθρώπους που συµµετείχαν σε αυτήν την έρευνα
υπέδειξαν ότι µια πολιτική θετικών διακρίσεων θα έπρεπε να
υιοθετηθεί προκειµένου να αλλάξει η κατάσταση σε σχέση µε την
πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες και πίστωση. Ένας συµµετέχων
είπε: «Οι µετανάστες αποτελούν έναν στρατηγικό τοµέα και υπάρχουν
τρεις λόγοι γιατί θα έπρεπε να έχουν µια σειρά µέτρων θετικών
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διακρίσεων: το υψηλό επίπεδο αποπληρωµής των δανείων που έχουν
λάβει, το γεγονός ότι κατέχουν στρατηγική θέση στην αφορά και, τέλος,
ανθρωπιστικοί λόγοι».
Τέλος, πρέπει να προσθέσουµε ότι το κύριο πρόβληµα που
αντιµετωπίσαµε στην υλοποίηση αυτού του προγράµµατος ήταν η
ανεπαρκής συµµετοχή και συνεργασία από την πλευρά τόσο της
δηµόσιας διοίκησης, όσο και των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Αναφορικά µε τη δηµόσια διοίκηση, δεν µπορέσαµε να βρούµε
κανέναν ειδικό συνοµιλητή σε αυτά τα θέµατα, ούτε στο επίπεδο της
κρατικής διοίκησης ούτε στο επίπεδο των διαφορετικών αυτόνοµων
περιοχών.
Με τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, το κύριο πρόβληµα ήταν ο
εντοπισµός του σωστού προσώπου, το οποίο, στο πλαίσιο των
ισχυρών ιεραρχικών τους δοµών, θα είχε την αρµοδιότητα και την
πληρεξουσιότητα να µιλήσει για αυτά τα ζητήµατα. Ένα δεύτερο
πρόβληµα ήταν σχετικά µε τη διασφάλιση µιας συνάντησης, δεδοµένου
ότι το ηµερήσιο τους πρόγραµµα φαινόταν να είναι υπερφορτωµένο
από άλλα ζητήµατα. Μια τρίτη και τελευταία δυσκολία ήταν η
οικονοµική και χρηµατοοικονοµική κρίση η οποία κατέστησε την
πρόσβαση σε αυτούς τους συνοµιλητές πιο δύσκολη.
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Παραδείγµατα καλών πρακτικών

Η διακρατική οµάδα εργασίας του προγράµµατος συµφώνησε σε ένα
κοινό σύνολο κριτηρίων που θα λαµβάνονταν υπόψη στον εντοπισµό
καλών πρακτικών, τα οποία είναι τα παρακάτω:

1. Τα πολιτικά µέτρα ή η πρακτική πρωτοβουλία πρέπει να είναι
αποτελεσµατικά και να έχουν θετικό αντίκτυπο στην υπό εξέταση
περίπτωση

2. Να προωθούν και/ή να στηρίζουν την ίση µεταχείριση
3. Να προνοούν και να αξιολογούνται εξωτερικά
4. Να είναι εύκολα µεταβιβάσιµα
5. Να προνοούν για συνεχή επισκόπηση και εκτίµηση κατά τη
διάρκεια της φάσης της εφαρµογής και να διασφαλίζουν ενεργά τη
συµµετοχή των επωφελούµενων στις φάσεις της οργάνωσης, του
σχεδιασµού και της υλοποίησης.
Η αναγνώριση καλών πρακτικών που προωθούνται από
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τοπικές αρχές και οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών αποτελεί δύσκολο καθήκον, κυρίως γιατί είναι
πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν και/ή να µετρηθούν κάποια από τα
κριτήρια που ορίστηκαν παραπάνω, απουσία µιας εξωτερικής
αξιολόγησης. Οι µόνες διαθέσιµες αξιολογήσεις γίνονται από τους
ίδιους παράγοντες που σχεδίασαν και υλοποίησαν τη δράση. Εν
τούτοις, παρακάτω είναι κάποιες πρακτικές οι οποίες µπορούν να
συνεισφέρουν σηµαντικά ως προς την υπέρβαση των δυσκολιών που
πολλοί
µετανάστες
αντιµετωπίζουν
στην
αναζήτηση
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.

Κύπρος
Στην πραγµατικότητα, δεν εντοπίστηκαν καλές πρακτικές οι οποίες να
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που υπογραµµίστηκαν παραπάνω και
που ορίστηκαν στα πλαίσια της διακρατικής συνεργασίας του
προγράµµατος INVIP. Πράγµατι, η έρευνα έχει δείξει ότι οι
περισσότερες πρακτικές δεν ανταποκρίνονται ούτε σε κάποια από τα
κριτήρια. Δεδοµένου ότι δεν σχεδιάζονται ειδικές υπηρεσίες που να
απευθύνονται σε οικονοµικούς µετανάστες, οι παρακάτω πρακτικές
έχουν αναγνωριστεί είτε ως έχουσες τη δυνατότητα να αναπτυχθούν
σε καλές πρακτικές είτε απλά ως ικανές να εξυπηρετούν κάποιες από
τις ανάγκες των µεταναστών:

o Μία πρωτοβουλία συζητιέται αυτήν τη στιγµή ανάµεσα στις
ποντιακές ενώσεις στην Κύπρο, οι οποίες βρίσκονται σε διαβούλευση
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µε κυβερνητικούς αξιωµατούχους και νοµαρχιακά συµβούλια για το
σχεδιασµό ενός χρηµατοοικονοµικού πακέτου το οποίο η κυβέρνηση
θα προσφέρει στις τράπεζες µε εγγυήσεις, έτσι ώστε οι Πόντιοι οι
οποίοι διαµένουν στην Κύπρο να µπορούν να αποκτήσουν
στεγαστικά δάνεια, καθώς και δάνεια για την έναρξη µικρών
επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία παραµένει στο στάδιο της ανάπτυξης
και θα χρησιµοποιηθεί το µοντέλο που χρησιµοποιείται στην Ελλάδα
για τον ίδιο σκοπό. Όταν τελικά υιοθετηθεί, αυτή η πρωτοβουλία θα
επιτρέψει τη µεγάλη κοινότητα των Ποντίων να ξεφύγουν από την
γκετοποίηση και να αναπτύξουν επιχειρηµατικότητα/να εφαρµόσουν
τις ικανότητές τους αντί να υπο-απασχολούνται σε χαµηλά
ειδικευόµενες και χαµηλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας.
o Οι διεθνείς εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πληρωµής, όπως η
Western Union και η Moneygram, των οποίων η πελατεία αποτελείται
κυρίως από µετανάστες, κάνουν µια συνειδητή προσπάθεια να
προσελκύσουν µετανάστες πελάτες και να τροποποιήσουν τα
προϊόντα τους έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.
Ιδιαίτερα, προωθούν τα προϊόντα τους σε µέρη όπου συχνάζουν
µετανάστες (δηµοτικά πάρκα, εκκλησιαστικές λειτουργίες τις Κυριακές
κτλ). Έχουν ευέλικτα ωράρια εργασίας και εκείνα τα υποκαταστήµατα
που βρίσκονται σε περιοχές όπου συχνάζουν µετανάστες είναι
ανοιχτά επίσης τις Κυριακές και τις αργίες. Επιπλέον, έχουν
αναπτύξει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα προσφορών µέσω του (α)
να προσφέρουν φτηνότερες τιµές για τη µεταφορά χρηµάτων στις
χώρες καταγωγής των µεταναστών· (β) να χρησιµοποιούν
µετανάστες ως “προωθητές”, των οποίων ο ρόλος είναι να παρέχουν
πληροφορίες σε δυνητικούς πελάτες προκειµένου να επεκτείνουν τον
επιχειρησιακό τους κύκλο. Φυλλάδια µε πληροφορίες σχετικές µε τα
προϊόντα τους τυπώνονται στα αγγλικά, τα κινέζικα και σε διάφορες
ασιατικές γλώσσες. Αποτελεί ενδιαφέρον το ότι δεν υπάρχουν έντυπα
σε ευρωπαϊκές γλώσσες εκτός από την αγγλική.
o Μία πρακτική που ακολουθείται από όλες σχεδόν τις τράπεζες είναι
ότι οι δηλώσεις των λογαριασµών και τα περισσότερα τραπεζικά
προϊόντα είναι διαθέσιµα στα αγγλικά, γεγονός που οφείλεται µάλλον
περισσότερο στην παράδοση της Κύπρου ως ένα διεθνές τραπεζικό
κέντρο παρά σε οποιαδήποτε πρόθεση να εξυπηρετήσουν την
κοινότητα των µεταναστών. Επιπλέον, όλο το τραπεζικό προσωπικό
γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά και είναι καλά εκπαιδευµένο· πολλοί
µετανάστες που πήραν µέρος σε συνέντευξη δήλωσαν ότι είχαν
ευγενική µεταχείριση από τους τραπεζικούς υπαλλήλους.

Ελλάδα
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Είναι αρκετά δύσκολο να εντοπιστούν στο ελληνικό πλαίσιο
πρακτικές/πρωτοβουλίες µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν
παραπάνω σε σχέση µε τον τοµέα που εξετάζουµε. Παρόλα αυτά, και
παρά τα προβλήµατα που περιγράφηκαν σε αυτήν την έρευνα, κάποια
βήµατα έχουν γίνει από διάφορους εµπλεκόµενους φορείς προς την
ενίσχυση της πρόσβασης των µεταναστών στις χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες.
Το πιο εµφανές και πολλά υποσχόµενο είναι η πρόσληψη
εργαζοµένων µε µεταναστευτικό υπόβαθρο σε κάποιες ιδιωτικές
τράπεζες. Τονίζουµε ότι αυτή η καλή πρακτική ακολουθείται µόνο από
ιδιωτικά ιδρύµατα, καθώς στα δηµόσια η πρόσληψη υπηκόων τρίτων
χωρών δεν επιτρέπεται από το νόµο. Είναι ενδεικτικό από αυτήν την
άποψη ότι ένα στέλεχος των Ελληνικών Ταχυδροµείων που µετείχε σε
δύο εθνικά εργαστήρια ενθάρρυνε τις µεταναστευτικές κοινότητες να
πληροφορήσουν νέους φοιτητές µετανάστες ότι µπορούν να κάνουν
τουλάχιστον την πρακτική τους στα Ελληνικά Ταχυδροµεία· µε αυτόν
τον τρόπο, οι µετανάστες φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να
αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία, ενώ τα Ελληνικά Ταχυδροµεία θα
έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν έδαφος σε ένα µάλλον υποσχόµενο
µερίδιο αγοράς.
Τουλάχιστον δύο από τις τράπεζες από τις οποίες πήραµε συνέντευξη
για αυτήν την έρευνα έχουν ακολουθήσει αυτήν την πρακτική και,
σύµφωνα µε τους εκπροσώπους τους, δεδοµένων των οικονοµικών
αποτελεσµάτων για τις τράπεζές τους, είναι πρόθυµοι να τη
συνεχίσουν και να την ενισχύσουν. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη
διάφορα υποκαταστήµατα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη όπου
υπάλληλοι µπορούν να εξυπηρετήσουν µετανάστες σε ένα συνδυασµό
οκτώ γλωσσών, σύµφωνα µε τον πληθυσµό της περιοχής. Οι
διαθέσιµες γλώσσες περιλαµβάνουν τα: αλβανικά, ουκρανικά,
βουλγαρικά, ρουµάνικα, ρωσικά, αιγυπτιακά, φιλιππινέζικα και κινέζικα.
Η άλλη τράπεζα που έχει υιοθετήσει παρόµοια µέτρα πολιτικής και
πρακτικής (αν και σε µικρότερη έκταση από ό,τι η προηγούµενη πρέπει να ειπωθεί εξάλλου ότι πρόκειται για µικρότερη τράπεζα) είναι η
Τράπεζα Millennium, η οποία έχει προσλάβει δύο Αλβανούς
εργαζόµενους σε υποκαταστήµατα που βρίσκονται σε περιοχές όπου
ζούνε πολλοί Αλβανοί µετανάστες.
Μία άλλη καλή πρακτική η οποία βοηθά τους µετανάστες να
ξεπεράσουν την έλλειψη πληροφόρησης και τα γλωσσικά εµπόδια είναι
η δηµοσιοποίηση πληροφοριακού υλικού και ακόµα και διαφηµίσεων
σε γλώσσες µεταναστών. Έχουµε ήδη αναφέρει την εισαγωγή της
αλβανικής γλώσσας στα µηχανήµατα ATM διαφόρων τραπεζών.
Επιπρόσθετα, πληροφοριακό υλικό υπάρχει και σε άλλες γλώσσες,
ιδιαίτερα σχετικά µε προϊόντα που απευθύνονται σε µετανάστες
(αποστολές εµβασµάτων και τραπεζικοί λογαριασµοί + υπηρεσίες
αποστολής εµβασµάτων). Εξάλλου, οι αποστολές εµβασµάτων
αποτελούν µία ιδιαίτερη αγορά η οποία προσελκύει όλο και
περισσότερο τις τράπεζες. Αυτή η έλξη οδηγεί σε ειδικά προϊόντα
χωρίς προµήθεια (τα Ελληνικά Ταχυδροµεία έχουν αρχίσει µία µεγάλη
καµπάνια σε διαφορετικές γλώσσες) ή µε πολύ µικρή προµήθεια (η
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Τράπεζα Millennium χρεώνει µόνο 5€ για µεταφορές µέχρι και χίλια
ευρώ, ή η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας που προσφέρει το λογαριασµό
“Family Fast”, ο οποίος απευθύνεται ειδικά σε µετανάστες και µέσω
του οποίου µπορούν να γίνουν µεταφορές χρηµάτων από ένα ATM µε
κόστος 10€).
Τέλος, επιθυµούµε να αναφέρουµε ότι στην έρευνά µας εντοπίσαµε
κάποιες πρακτικές τις οποίες θα προτιµούσαµε να ορίσουµε
περισσότερο ως “µη κακές πρακτικές” παρά “καλές πρακτικές”.
Αληθεύει ότι, τουλάχιστον στο επίπεδο διακηρύξεων και επίσηµων
θέσεων, δεν έχουν εντοπιστεί ξεκάθαρα στοιχεία για διακρίσεις βάσει
της εθνικότητας. Από τη µία πλευρά, στην περίπτωση των τραπεζών,
όλοι αυτοί που έδωσαν συνέντευξη διαβεβαίωσαν ότι οι µετανάστες
θεωρούνται ως µια πολλά υποσχόµενη, προσοδοφόρα και αξιόπιστη
οµάδα στόχος· συνεπώς, η διάκριση εναντίον τους θα ήταν πρακτικά
ενάντια στο συµφέρον της τράπεζας.
Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση των δηµόσιων ιδρυµάτων, η
επίσηµη θέση είναι η αρχή για ίσα δικαιώµατα για όλους ανεξαρτήτως
εθνικότητας. Εκπρόσωποι από τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας,
για παράδειγµα, επιβεβαίωσαν κατηγορηµατικά ότι τα δάνεια και
ακόµα και τα σπίτια που προσφέρονται από τον οργανισµό είναι για
όλους τους εργαζόµενους, είτε Έλληνες είτε αλλοδαπούς.

Ιταλία
Οι συνεντεύξεις επιβεβαιώνουν ότι η έλλειψη γνώσης της εθνικής
γλώσσας είναι ένα από τα κύρια προβλήµατα στις σχέσεις µεταξύ των
τραπεζών και των µεταναστών πελατών. Αυτά τα προβλήµατα είναι
µεγαλύτερα για τους πρόσφατα αφιχθέντες και οι περισσότερες
τράπεζες δεν αναλαµβάνουν την ευθύνη για το πρόβληµα
επικοινωνίας µε τους µετανάστες πελάτες, υποτιµώντας τη σηµασία
τους και παίρνοντας συχνά µια βολική θέση ισχυρίζονται ότι “µε τον
καιρό και µε µια καλύτερη κοινωνική ένταξη, το πρόβληµα θα
εξαφανιστεί”. Για πολλές τράπεζες, τα υποστηρικτικά γλωσσικά µέτρα
περιορίζονται στη µετάφραση σε κάποιες διαδεδοµένες µεταξύ των
µεταναστών γλώσσες, των πληροφοριακών φυλλαδίων που παράγουν
για το ευρύ ντόπιο κοινό. Η διαθεσιµότητα του µεταφρασµένου
πληροφοριακού υλικού αυτού του τύπου δεν φαίνεται να είναι επαρκής
στο να µειώσει πραγµατικά το κενό επικοινωνίας.
Ένας µικρός αριθµός τραπεζών έχει λάβει κάποια καινοτόµα µέτρα για
να διευκολύνει την επικοινωνία µε τους µετανάστες πελάτες. Αυτά
περιλαµβάνουν ειδικά υποκαταστήµατα, µε προσωπικό που έχει
µεταναστευτικό υπόβαθρο και ποικίλες πολύγλωσσες πληροφοριακές
υπηρεσίες στήριξης (η Intesa San Paolo, η Banca Sella και πρόσφατα
η Unicredi)· τηλεφωνική υπηρεσία διερµηνείας, βοήθεια µέσω βίντεο
σε διαφορετικές γλώσσες, προσωπικό που οµιλεί την µητρική κτλ. (η
Banca Popolare di Milano, η Banca Popolare Emilia Romagna, η
Intesa San Paolo). Άλλες, όπως η Banco Popolare di Verona e Novara
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έχουν παρόµοια προγράµµατα που αυτήν τη στιγµή βρίσκονται στο
στάδιο του σχεδιασµού.
Η ίδια Banco Popolare di Verona e Novara έχει, εν τω µεταξύ,
προσλάβει έναν τηλεφωνητή από τη Σρι Λάνκα σε ένα υποκατάστηµα
όπου περισσότερο από το 80% των 500 λογαριασµών της ανήκει σε
µετανάστες από τη Σρι Λάνκα. Η ‘Agenzia Tu’ της τράπεζας Unicredit
και τα 'Πολυ-εθνοτικά σηµεία' της Intesa-San Paolo, απασχολούν
πολυ-εθνοτικό και πολύγλωσσο προσωπικό που αποτελείται από
Ιταλούς και µετανάστες. Η Banca Popolare di Lodi, η οποία έχει έναν
σηµαντικό αριθµό πελατών από το Εκουαδόρ, έχει προσλάβει έναν
υπάλληλο εθνικότητας από το Εκουαδόρ και το τραπεζικό στέλεχος
που έδωσε συνέντευξη είπε πως ο υπάλληλος από το Εκουαδόρ έχει
παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο στο να φέρει εις πέρας στοχευµένες
επικοινωνιακές καµπάνιες.
Αυτός ο τύπος πολιτικής έχει έναν διττό θετικό αντίκτυπο και δεν
διευκολύνει απλώς την πρόσβαση των µεταναστών σε τραπεζικές
υπηρεσίες, αλλά συνεισφέρει και στη δηµιουργία µιας διαφορετικής
δηµόσιας εικόνας των µεταναστών µε να τους προσλαµβάνει σε θέσεις
ευθύνης και υψηλής ορατότητας.
Δεδοµένης της ευρείας διακριτικής ευχέρειας που τα τοπικά τραπεζικά
υποκαταστήµατα και τα µεµονωµένα τραπεζικά στελέχη έχουν στην
εκτίµηση του προφίλ του ρίσκου των πελατών και τις σχετικές
εγγυήσεις που ζητούνται από τους ίδιους, η προσωπική στάση των
µεµονωµένων τραπεζικών στελεχών (τάση να ακούνε ανοιχτά, να
έχουν ανοιχτό µυαλό, παρουσία/απουσία προκατάληψης κτλ)
καθίσταται αρκετά σηµαντική σε σχέση µε την πρόσβαση των
µεταναστών σε τραπεζικές υπηρεσίες.
Μία συνέπεια αυτού είναι ότι οι τράπεζες πρέπει να επενδύσουν στην
κατάρτιση και την ευαισθητοποίηση των στελεχών τους, που
βρίσκονται σε καθηµερινή επαφή µε αυτό το τµήµα των πελατών.
Κάποιες από τις τράπεζες που πήραν µέρος σε συνέντευξη έχουν
οργανώσει µαθήµατα επικοινωνίας για όλους, καθώς και µαθήµατα σε
εξειδικευµένα τµήµατα που στοχεύουν στο να επεξηγήσουν τα
τραπεζικά προϊόντα για τους µετανάστες, καθώς και κοινωνικοπολιτισµικές πλευρές της µετανάστευσης. Σε µία περίπτωση, το
αποτέλεσµα ήταν αύξηση της ζήτησης από τους µετανάστες πελάτες
για τραπεζικά προϊόντα που προορίζονται σε µετανάστες.
Η Intesa San Paolo προφέρει σε στελέχη διαφόρων υποκαταστηµάτων
ένα µάθηµα που ονοµάζεται “Επικοινωνώντας πολυ-πολιτισµικότητα”
µε στόχο να προωθήσει µια καλύτερη γνώση της µετανάστευσης και
εναλλακτικά να αναπτύξει την ικανότητα διαχείρισης των σχέσεων και
της αποτελεσµατικής επικοινωνίας ανάµεσα στις κουλτούρες. Άλλες
τράπεζες – η Banca Popolare di Lodi, η Unicredit, η Banca Popolare di
Etruria, η Monte dei Paschi di Siena, η Banca Sella, η Banca Carime
κτλ.- έχουν προσφέρει παρόµοια εκπαιδευτικά µαθήµατα σε κοµµάτια
του προσωπικού τους.
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Τόσο τραπεζικοί εκπρόσωποι όσο και µετανάστες έχουν αναφέρει το
σηµαντικό ρόλο που παίζουν οι θεσµοί στην προώθηση ίσων
ευκαιριών στην πρόσβαση σε χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. Σε
περιοχές όπως η Τοσκάνη, οι τοπικές αρχές υλοποιούν πράγµατι έναν
αριθµό µέτρων που προορίζονται να διευκολύνουν την πρόσβαση των
µεταναστών στην πίστωση και στην ανάπτυξη επιχειρήσεων. Η τοπική
κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρµογή ένα καινούργιο πρόγραµµα, το
SMOAT
(Sistema
di
Microcredito
Orientato
e
Assistito)
[Προσανατολισµένο και επιδοτούµενο µικρο-πιστωτικό σύστηµα]50 το
οποίο διαχειρίζεται, σε συνεργασία µε τοπικές τράπεζες, ένα πλάνο
εγγύησης που στοχεύει να διευκολύνει την πρόσβαση των µεταναστών
και άλλων ευάλωτων κατηγοριών στην πίστωση. Το πλάνο
χρηµατοδοτείται µε 15.115.000 ευρώ, 66,6% των οποίων έχουν
εκχωρηθεί από την Περιφέρεια και το υπόλοιπο 33,3% από τράπεζες.
Προσφέρει εγγυήσεις για το 80% του εγκριθέντος δανείου (το οποίο
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ) ή για το 60% αν το ποσό
του δανείου είναι υψηλότερο. Το πιο καινοτόµο στοιχείο της
πρωτοβουλίας έχει σχέση µε τις προσπάθειες της τοπικής κυβέρνησης
της Τοσκάνης να ιδρύσει ένα δίκτυο από σχετικά ιδρύµατα και
ανθρώπινους πόρους, να διευκολύνει την πρόσβαση στην πίστωση και
να προωθήσει την τοπική ανάπτυξη. Αυτό το τοπικό δίκτυο
περιλαµβάνει 12 τράπεζες, επαγγελµατικές ενώσεις και επιχειρηµατίες.
Η πρωτοβουλία έχει υπάρξει αρκετά επιτυχής γιατί έχει ωφελήσει
επιχειρηµατίες οι οποίοι δεν θα µπορούσαν να λάβουν πίστωση από
τα “επίσηµα” τραπεζικά ιδρύµατα, περαιτέρω απόδειξη των δυσκολιών
που αντιµετωπίζουν στην πρόσβαση στην πίστωση εκείνοι των
οποίων το προφίλ ρίσκου, σύµφωνα µε τα ισχύοντα τραπεζικά
δεδοµένα, είναι “άσχηµο”.
Μία παρόµοια συνεργασία µεταξύ τοπικών αρχών και τραπεζών έχει
επιτευχθεί σε άλλα µέρη της χώρας. Στο Μιλάνο, το πρόγραµµα PRIMI
(Progetto Imprenditori Immigrati – [Πρόγραµµα Μεταναστών
Επιχειρηµατιών]) τέθηκε σε εφαρµογή πρόσφατα από την επαρχία του
Μιλάνου, από την Fondazione Ethnoland, την Fondazione Lombarda
Antiusura και την τράπεζα Intesa San Paolo, για να προωθήσει την
πρόσβαση στην πίστωση και να αποτρέψει την προσφυγή σε
ανεπίσηµη και συχνά παράνοµη επιχειρηµατική χρηµατοδότηση.

Πορτογαλία
Η µικρο-πίστωση ξεκίνησε να αναπτύσσεται στην Πορτογαλία στην
αλλαγή του αιώνα. Η Εθνική Ένωση για το Δικαίωµα στην Πίστωση
(ANDC), µία µη κερδοσκοπική ένωση, ξεκίνησε τις δραστηριότητές της
το 1999, σε µία περίοδο όπου οι τράπεζες δεν προσέφεραν µικροπιστωτικές υπηρεσίες καθώς δεν θεωρούνταν επαρκώς επικερδής
δραστηριότητα. Ο στόχος της ANDC είναι να εργαστεί ως ένα ίδρυµα
διαµεσολάβησης µεταξύ των επωφελουµένων της πίστωσης και των
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τραπεζών, καθώς συνοδεύει την ανάπτυξη των επιχειρηµατικών
προγραµµάτων και βοηθά τους µικρο-επιχειρηµατίες κατά τη διάρκεια
της υλοποίησής τους. Ως έχει, αυτή η οργάνωση ενσωµατώνει το
κόστος της συναλλαγής για την παραχώρηση της πίστωσης και, πιο
σηµαντικό, προσφέρει βοήθεια στη σύλληψη του προγράµµατος και
παραχωρεί µια εγγύηση που αντικαθιστά ικανοποιητικά τις
πραγµατικές εγγυήσεις που συνήθως ζητούνται για τις επενδυτικές
πιστώσεις από τις εµπορικές τράπεζες.
Η µικρο-πίστωση που προωθείται από την ANDC είναι για τους
ανθρώπους που συνήθως αποκλείονται από την πρόσβαση στην
εµπορική πίστωση, συµπεριλαµβανοµένων και των µεταναστών. Η
δυσκολία εισαγωγής στην πορτογαλική αγορά εργασίας, και πιο
συγκεκριµένα, η µη δυνατότητα να προσφέρουν πραγµατικές
εγγυήσεις σε ανταπόδοση των πιστωτικών συµβάσεων, καθιστούν
τους µετανάστες µία οµάδα στόχου για αυτήν την υπηρεσία, η οποία
προωθεί την αυτο-επάρκεια. Ως εκ τούτου, το 2005 οι ιδιαιτερότητες
του µεταναστευτικού πληθυσµού οδήγησαν στην έναρξη µιας
συνεργασίας µεταξύ της ANDC, της Ιησουΐτικης Υπηρεσίας
Προσφύγων (JRS), µία οργάνωση η οποία δουλεύει στενά µε τους
µετανάστες, και της Caixa Geral de Depósitos (CGD), της
Πορτογαλικής Κρατικής Τράπεζας. Η JRS συνοδεύει τη διαδικασία της
δηµιουργίας και/ή επέκτασης των µικρών επιχειρήσεων, δουλεύοντας
ως µεσολαβητής µεταξύ των µεταναστών και των άλλων δύο εταίρων.
Για να επιδιώξει τους σκοπούς της, η ANDC έχει συνάψει πρωτόκολλα
όχι µόνο µε την CGD, αλλά επίσης και µε δύο άλλες µεγάλες τράπεζες,
την Banco Espírito Santo (BES) και την Millenium BCP. Σύµφωνα µε
τους όρους των δανειακών συµβολαίων, το µέγιστο ποσό της
πίστωσης που χορηγείται είναι 10.000 ευρώ, διαιρεµένο σε δύο έτη:
7.000 ευρώ είναι το µέγιστο ποσό για το πρώτο έτος, ακολουθούµενο
από 3.000 ευρώ τα οποία δίδονται εφόσον δικαιολογούνται. Ανάλογα
µε την τράπεζα που έχει επιλεγεί, το δάνειο µπορεί να αποπληρωθεί
µέσα σε 36 µήνες (CGD και Millenium BCP) ή 28 µήνες (BES). Επίσης,
δεν απαιτούνται πραγµατικές εγγυήσεις, αν και ο αιτών πρέπει να
παρουσιάσει έναν εγγυητή, υπεύθυνο για το 20% του δανειζόµενου
κεφαλαίου.
Εργαλείο για την οικονοµική και κοινωνική ενσωµάτωση των
µεταναστών, η σηµασία της µικρο-πίστωσης για αυτόν τον πληθυσµό
επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι αλλοδαποί αντιπροσωπεύουν
ένα σηµαντικό ποσοστό, το 15%, όλης της πίστωσης που χορηγήθηκε
από το 1999 ως το Μάρτιο του 2009, ποσοστό µακράν πάνω από το
ποσοστό των αλλοδαπών στον πορτογαλικό πληθυσµό. Επιπλέον,
όλες σχεδόν οι πιστώσεις που χορηγήθηκαν σε αλλοδαπούς είναι σε
πολίτες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι
ανέρχονται στο 12,5% του συνόλου. Όσο για την αδυναµία εξόφλησης
του κεφαλαίου, το ποσοστό είναι µόνο λίγο υψηλότερο από ό,τι στο
σύνολο των πιστώσεων που χορηγήθηκαν (7,8% έναντι 7,6%),
σύµφωνα µε στοιχεία του Απριλίου 2008.
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Οι Αφρικανοί, ιδιαίτερα εκείνοι που προέρχονται από πρώην
πορτογαλικές αποικίες (Ανγκόλα, Πράσινο Ακρωτήριο, ΓουινέαΜπισσάου, Σάο Τόµε και Πρίνσιπε), είναι σε γενικές γραµµές οι
αλλοδαποί που έχουν παρουσιάσει τα περισσότερα προγράµµατα
(100 από τα 138 σύµφωνα µε τα στοιχεία του Μαρτίου 2009). Εν
τούτοις, η καταγωγή των αιτούντων έχει γίνει τα τελευταία χρόνια πιο
διαφοροποιηµένη, συµπεριλαµβάνοντας υπηκόους από τις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης και Βραζιλιάνους, αντιστοιχώντας στα πρόσφατα
κύµατα µετανάστευσης στην Πορτογαλία. Αναφορικά µε το φύλο,
υπάρχουν ελαφρώς περισσότερα δάνεια που χορηγούνται στις
γυναίκες από ότι στους άνδρες, µία τάση η οποία γίνεται περισσότερο
αντιληπτή µεταξύ των Αφρικανών πολιτών (58% έναντι 42%, στοιχεία
Μαρτίου 2009). Οι οικονοµικές δραστηριότητες που επιδιώκονται από
τους αλλοδαπούς δεν είναι ουσιαστικά διαφοροποιηµένες από εκείνες
των Πορτογάλων πολιτών, µε ένα µεγάλο τµήµα των επιχειρήσεων να
συγκεντρώνεται στη “χονδρική και λιανική πώληση” (40% τον Απρίλιο
του 2009).
Όπως αναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, τα τελευταία χρόνια,
λίγες
τράπεζες
παρουσίασαν
χρηµατοπιστωτικά
προϊόντα,
συνοδευόµενα από καµπάνιες διαφήµισης, που απευθύνονταν ειδικά
στο µεταναστευτικό πληθυσµό της Πορτογαλίας. Τα πιο σηµαντικά,
λόγω της ορατότητάς τους και λόγω του ότι οι τράπεζες που τα
προώθησαν ήταν οι δύο µεγαλύτερες πορτογαλικές εµπορικές
τράπεζες, ήταν τα πακέτα που δηµιουργήθηκαν από τη Millenium BCP
και την Banco Espírito Santo.
Το 2004 η Millenium BCP δηµιούργησε το Conta Passaporte,
Διαβατήριο Λογαριασµού51, που περιγράφηκε από την τράπεζα ως
ένας λογαριασµός χαµηλού κόστους. Ο κύριος σκοπός του είναι να
ελκύσει νέους πελάτες στην τράπεζα, προσπαθώντας να καταστήσει
την Millenium επιλογή ενός µεριδίου µε αυξανόµενη δυνατότητα για
ανάπτυξη σε µια σχεδόν κορεσµένη αγορά. Οι πελάτες έχουν
πρόσβαση σε µονάδες πληρωµής και µεταφοράς χρηµάτων στις
χώρες καταγωγής τους, ασφαλιστική κάλυψη των αποταµιεύσεών
τους, κάλυψη υγείας και προσωπικών ατυχηµάτων. Ο λογαριασµός
κοστίζει 4 ευρώ το µήνα και περιλαµβάνει τα ακόλουθα προϊόντα:
τρεχούµενο λογαριασµό χωρίς προµήθειες και κόστος διατήρησης·
εθνική και διεθνή χρεωστική κάρτα χωρίς χρεωστικές υπηρεσίες· προπληρωµένη κάρτα (Millenium BCP δωρεάν)· προσωπική ασφάλιση
από ατυχήµατα, χωρίς κόστος, συµπεριλαµβανοµένης και µιας
υπηρεσίας για τη µεταφορά της σωρού του κατόχου του λογαριασµού
στη χώρα καταγωγής, ως το µέγιστο κόστος των 5.000 ευρώ· δωρεάν
πληρωµές στέγασης (επιτρέπει την πληρωµή περιοδικών εξόδων
όπως το ηλεκτρικό, το νερό, το αέριο)· και δωρεάν πρόσβαση σε
αυτόµατα τραπεζικά κανάλια, µέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου.
Η Banco Espirito Santo, µε τη σειρά της, δηµιούργησε το 2006 την
υπηρεσία BES Boas-Vindas [BES Καλώς ήλθατε], η οποία επίσης
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αποτελείται από ένα πακέτο προϊόντων, τα οποία µπορούν να
αποκτηθούν όλα µαζί σε ένα κόστος χαµηλότερο από ό,τι θα στοίχιζαν
ξεχωριστά. Το µηνιαίο κόστος είναι 3,75 ευρώ, το οποίο µπορεί να
µειωθεί σε 2,5 ευρώ αν ο πελάτης επιλέξει να διαθέτει το µισθό του
κατευθείαν στον λογαριασµό, και περιλαµβάνει τις παρακάτω
προσφορές: τρεχούµενο λογαριασµό και λογαριασµό ταµιευτηρίου
(κινήσεις µεταξύ των λογαριασµών µπορούν να γίνουν µέσω ATM,
τηλεφώνου ή του διαδικτύου)· προπληρωµένη κάρτα Familylinks, η
οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο µεταφοράς χρηµάτων
από την Πορτογαλία στη χώρα καταγωγής του πελάτη. Ο πελάτης
στέλνει την κάρτα σε έναν συγγενή στη χώρα καταγωγής ο οποίος,
έπειτα από την επιβεβαίωση της παραλαβής της, µπορεί να αποσύρει
χρήµατα από οποιοδήποτε µηχάνηµα ATM όποτε ο κάτοχος του
λογαριασµού το χρεώνει στην Πορτογαλία· προσφέρονται ασφάλειες
ζωής που καλύπτουν ατυχήµατα και θανάτους, και επαναπατρισµό της
σωρού· δωρεάν χρεωστική κάρτα για τον πρώτο και δεύτερο κάτοχο
του λογαριασµού· πιστωτική κάρτα της οποίας η χορήγηση εξετάζεται
ανά ξεχωριστή περίπτωση· δωρεάν εγγραφή στα απευθείας κανάλια
BES (τηλέφωνο ή διαδίκτυο) και αυτόµατη πληρωµή περιοδικών
εξόδων (προαιρετικό). Αντίθετα µε τον λογαριασµό Millenium BCP που
περιγράφηκε παραπάνω, η υπηρεσία BES είναι διαθέσιµη µόνο στους
µη-υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τους Αµερικανούς
και τους Καναδούς.
Λίγο αφότου οι τράπεζες άρχισαν να αναπτύσσουν συγκεκριµένα
προϊόντα στοχεύοντας στο µεταναστευτικό πληθυσµό της
Πορτογαλίας, έγινε αισθητή η ανάγκη για πληροφόρηση σε γλώσσες
άλλες από τα πορτογαλικά. Και η Millennium και η BES το εισήγαγαν
τα τελευταία χρόνια µε διαφηµιστικές καµπάνιες στα µέσα µαζικής
επικοινωνίας σε κάποιες από τις πιο αντιπροσωπευτικές γλώσσες που
οµιλούνται από τις µεγαλύτερες µεταναστευτικές οµάδες, καθώς και µε
φυλλάδια και έντυπα (στα ρουµάνικα, τα ρωσικά, τα ουκρανικά και τα
αγγλικά). Αυτά ήταν αυστηρώς εργαλεία µάρκετινγκ τα οποία δεν
παρείχαν στους µετανάστες πλήρη ενηµέρωση και προστασία
αναφορικά µε τις τραπεζικές τους σχέσεις. Η γλώσσα ήταν ένας
αποφασιστικός παράγοντας που διασφάλιζε ότι οι πελάτες είχαν λάβει
πλήρη πληροφόρηση σε ό,τι υπέγραφαν και, ως τέτοιος, η
πληροφόρηση για τα προϊόντα στη γλώσσα του πελάτη ήταν
επιτακτική. Με τον τρόπο αυτό, τα συµβόλαια και άλλα έγγραφα που
χρησιµοποιήθηκαν από τις τράπεζες στις σχέσεις τους µε τον πελάτη
έγιναν επίσης διαθέσιµα σε άλλες γλώσσες από την Millennium και την
BES, αλλά επίσης και από την Privat Bank (στα ρωσικά), την Deutsche
Bank (στα γερµανικά) και την Barclays Bank (στα αγγλικά).
Υπάρχουν άλλοι τόποι όπου η αποµάκρυνση των γλωσσικών
εµποδίων µπορούν να επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στην πρόσβαση
των µεταναστών σε τραπεζικές υπηρεσίες. Η Privat Bank και η BES
διαθέτουν ιστοσελίδες σε άλλες γλώσσες εκτός από τα πορτογαλικά. Η
ιστοσελίδα της BES διαθέτει µεταφράσεις στις τέσσερις πιο σηµαντικές
γλώσσες που οµιλούνται από τους µετανάστες στην Πορτογαλία (τα
ουκρανικά, τα βραζιλιάνικα, τα ρουµάνικα και τα ρωσικά) και, επίσης,
σε άλλες τρεις σηµαντικές αλλοδαπές κοινότητες (η αγγλική, η
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γερµανική και η ισπανική) ενώ και η Privat bank διαθέτει ιστοσελίδες
στα ρωσικά. Μία άλλη υπηρεσία διαθέσιµη στην BES είναι η
τηλεφωνική υπηρεσία που λειτουργεί ως αργά το απόγευµα και τα
Σαββατοκύριακα σε γλώσσες όπως τα ρωσικά, τα ουκρανικά και τα
µολδαβικά.

Ισπανία
Η τράπεζα Caja de Navarra δηµιούργησε το 2007 ένα δίκτυο γραφείων
πολλαπλών υπηρεσιών, το οποίο αποκαλείται 'Δίπλα' (‘Nearby’),
προκειµένου να προσφέρει ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες σε νέους
κατοίκους. Αυτά τα γραφεία παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες όπως
διαδίκτυο και τηλεφωνικά κέντρα, µονάδες βιντεο-συνδιάσκεψης,
υπηρεσία επαναφόρτισης κινητών τηλεφώνων, διανοµή καρτών για
διάφορους σκοπούς, ταχυδροµική υπηρεσία, µεταφορά εµβασµάτων,
ταξιδιωτική υπηρεσία, ενοικίαση αυτοκινήτου, οργάνωση δρώµενων,
διεθνή επισκόπηση τύπου, χρηµατοοικονοµική υπηρεσία η οποία
προσφέρει συµβουλές για τη µίσθωση προϊόντων και υπηρεσιών,
µεσολάβηση στη διαπραγµάτευση στεγαστικών δανείων, ασφαλιστικές
πολιτικές (επαναπατρισµός, αυτοκίνητα, οικίες) και προσωπικά δάνεια.
Ένα από τα πιο σηµαντικά αυτών των γραφείων, εκτός του ότι
διαθέτουν προσωπικό από διάφορες χώρες καταγωγής των
µεταναστών, είναι ότι είναι ανοιχτά από τη Δευτέρα ως την Κυριακή,
από τις 10:00π.µ. ως τις 10:00µ.µ., καθώς τα παραδοσιακά ωράρια
των τραπεζών δεν βολεύουν πολλούς µετανάστες για λόγους που
σχετίζονται µε την εργασία τους.
Εκτός από τη δηµιουργία των ανωτέρω ειδικών γραφείων, η Caja
Navarra έχει επίσης υλοποιήσει πολλά προγράµµατα προκειµένου να
ικανοποιήσει τις ανάγκες των νεο-αφιχθέντων: σεµινάρια σε συλλόγους
αλλοδαπών στη Navarra· συµµετοχή της Caja Navarra σε µια έκθεση
που ονοµάζεται Feria Integra· υιοθέτηση ενός νέου Στρατηγικού
Σχεδίου που υποδεικνύει ότι έχουν προωθήσει την εισαγωγή της
πολιτισµικής διαφοροποίησης µεταξύ των νέων εργαζοµένων και των
πελατών και ειδικών χρηµατοπιστωτικών προϊόντων/υπηρεσιών που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των µεταναστών ως οµάδα στόχου.
Τέτοια προϊόντα/υπηρεσίες περιλαµβάνουν το στεγαστικό δάνειο
Nearby- ένα δάνειο που χορηγείται σε ανθρώπους οι οποίοι, εξαιτίας
της θέσης τους ως µετανάστες, κάνουν αίτηση για στεγαστικό που
υπερβαίνει κατά 80% την τιµή του σπιτιού το οποίο επιθυµούν να
αγοράσουν· προσωπικά δάνεια ως και 18.000 ευρώ χωρίς εγγυήσεις
και µε µια περίοδο χάριτος προτού αρχίσουν την αποπληρωµή, ως και
δώδεκα µήνες, έτσι ώστε να διευκολύνεται η αρχή της διαµονής τους
στην Ισπανία· και την πιο φτηνή ασφαλιστική πολιτική στην αγορά για
επαναπατρισµό, µόνο 15€ το χρόνο χωρίς ηλικιακό όριο.
Χάρη σε αυτά τα µέτρα, η CAN είχε το 2007 σηµαντική αύξηση στον
αριθµό των πελατών της µεταξύ των 'νέων κατοίκων', ως αποτέλεσµα
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της δηµιουργίας δύο ειδικών µονάδων – της περιοχής Νέων Κατοίκων
και των γραφείων Nearby – για να εξυπηρετήσουν αυτό το τµήµα του
µεταναστευτικού πληθυσµού. Στα τέλη του 2007, η CAN είχε 57.506
πελάτες Νέους Μετανάστες, 8,9 του συνόλου των πελατών της,
σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 66% συγκριτικά µε το 2006.52
Το Πρόγραµµα Κοινωνικής Παρέµβασης της La Caixa προσφέρει µια
µικρο-πιστωτική υπηρεσία ανοιχτή σε οποιονδήποτε ο οποίος, µε το
στόχο να αναπτύξει ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα αυτοαπασχόλησης, παρουσιάζει δυσκολίες όσον αφορά στην πρόσβαση
στην κανονική πίστωση που προσφέρεται από το χρηµατοοικονοµικό
σύστηµα, εξαιτίας της έλλειψης εγγυήσεων. Το πρόγραµµα δίνει
ιδιαίτερη προσοχή σε οµάδες οι οποίες έχουν υψηλότερο ρίσκο
αποκλεισµού, όπως οι µονογονεΐκές οικογένειες, οι µεταναστευτικοί
πληθυσµοί, οι άνθρωποι άνω των 45 ετών µε χαµηλό εισόδηµα, οι
ανάπηροι ή οι µακροχρόνια άνεργοι. Προκειµένου να υποστηριχθούν,
τα επιλέξιµα προγράµµατα πρέπει να έχουν δηµιουργηθεί πιο
πρόσφατα από έξι µήνες.
Οι µικρο-πιστώσεις δίνονται υπό την εποπτεία µη κυβερνητικών
οργανώσεων και άλλων κοινωνικών οργανώσεων που δρουν ως
διαµεσολαβητές. Τέτοιες κοινωνικές οργανώσεις έχουν εµπειρία στην
παροχή κοινωνικής και οικονοµικής βοήθειας για τη δηµιουργία µικροεπιχειρήσεων, την προώθηση της αυτο-απασχόλησης και την
ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας.53

52
53

http://memorias.cajanavarra.es/es/2007/rsc/suplemento-social/banca-minorista.htm
http://obrasocial.lacaixa.es/microcreditos/microcreditos_es.htm
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Συµπεράσµατα και προτάσεις

Κύπρος
Η επισφαλής φύση της παραµονής και εργασίας υπηκόων τρίτων
χωρών τούς τοποθετεί σε µειονεκτική θέση έναντι του τραπεζικού
συστήµατος, το οποίο είναι προσεκτικό ως προς την ασφάλεια και
προσανατολισµένο προς το καθεστώς των µεταναστών. Τέτοια είναι η
περιθωριοποιηµένη θέση των οικονοµικών µεταναστών, των οποίων
τις ανάγκες οι τράπεζες και οι συνεταιρισµοί τείνουν να περιφρονούν
ενώ συχνά αγνοούν εντελώς την παρουσία τους. Παρά το µεγάλο
αριθµό µεταναστών στην Κύπρο, αφού ανέρχονται στο 20% του
πληθυσµού, ο σχετικός όγκος της συµµετοχής τους στον
επιχειρηµατικό κύκλο των τραπεζών είναι µηδαµηνός σε σύγκριση µε
άλλους εταιρικούς πελάτες, ένας σηµαντικός αριθµός των οποίων είναι
εύποροι υπήκοοι τρίτων χωρών (π.χ. επιχειρηµατίες από την πρώην
Σοβιετική Ένωση).
Οι µετανάστες που στερούνται νοµιµοποιητικών εγγράφων
αποκλείονται εντελώς από το τραπεζικό σύστηµα, καθώς τους
αρνούνται την ευκαιρία ακόµη και να ανοίξουν λογαριασµούς. Αυτός ο
αποκλεισµός τούς περιθωριοποιεί ακόµα περισσότερο, εκθέτοντάς
τους στον κίνδυνο εκµετάλλευσης από άτοµα που τους προσφέρουν
παράνοµα µη κατοχυρωµένες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες (δάνεια,
µεταφορές χρηµάτων και αποταµιεύσεις). Ορισµένες φορές, η άρνηση
να εξυπηρετηθούν µετανάστες χωρίς έγγραφα λαµβάνει περαιτέρω
ρατσιστικές διαστάσεις, καθώς τραπεζικά στελέχη τους αντιµετωπίζουν
στερεοτυπικά ως πιθανούς εγκληµατίες, συνδέοντάς τους µε ξέπλυµα
χρηµάτων, εµπορία ναρκωτικών κτλ.
Δεν υπάρχουν ειδικά πακέτα σχεδιασµένα για να ανταποκριθούν στις
ανάγκες των µεταναστών, εκτός από τις διεθνείς εταιρείες υπηρεσιών
πληρωµών, των οποίων η µοναδική υπηρεσία προς τους µετανάστες
είναι η γρήγορη µεταφορά χρηµάτων στο εξωτερικό.
Απαιτείται µια θεσµική συνεκτική απάντηση, η οποία να εµπλέκει το
κράτος, δηµόσιους θεσµούς όπως το σώµα ισότητας, την κεντρική
τράπεζα, την κεντρική συνεταιριστική τράπεζα, κοινωνικούς εταίρους
και µη κυβερνητικές οργανώσεις προκειµένου να εγκαθιδρυθεί ένα
ειδικό καθεστώς το οποίο θα ελέγχει την παροχή τραπεζικών και
πιστωτικών υπηρεσιών σε οικονοµικούς µετανάστες, ούτως ώστε να
µην εναπόκειται πλέον µόνο στις τράπεζες, των οποίων η
διαπραγµατευτική δύναµη υπερβαίνει κατά πολύ αυτήν της οµάδας
στόχου. Υπάρχει ανάγκη πολιτικής παρέµβασης για να µειωθεί το ευρύ
περιθώριο ευχέρειας που αυτήν τη στιγµή κατέχουν οι τράπεζες και να
αποµακρυνθούν όλα τα υποκειµενικά κριτήρια, τα οποία ουσιαστικά
βασίζονται σε προκατασκευασµένες ιδέες, στερεοτυπικές εικασίες και
φυλετικό φιλτράρισµα.
Το ζήτηµα κατά πόσο ένας µετανάστης έχει έγγραφα ή όχι δεν θα
έπρεπε να αποτελεί κριτήριο για τη δυνατότητα πρόσβασης στο
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τραπεζικό σύστηµα. Επίσης, οι αιτούντες άσυλο θα έπρεπε να
ενσωµατώνονται στο τραπεζικό σύστηµα µε διευκολύνσεις που να
εξυπηρετούν τις ειδικές τους ανάγκες. Η προϋπόθεση από τις τράπεζες
ότι, προκειµένου για το άνοιγµα λογαριασµών, οι µετανάστες πρέπει
να επιδεικνύουν βιβλιάριο αλλοδαπού, βίζα σε ισχύ, επιστολή από τον
εργοδότη τους όπου να δηλώνεται ο µηνιαίος µισθός τους είναι
υπερβολική και περιττή, ιδιαίτερα όταν οι αιτούντες δεν ζητούν
πιστωτικές διευκολύνσεις.
Η πρωτοβουλία των διεθνών εταιρειών υπηρεσιών πληρωµής να
τυπώσουν υλικό σε διάφορες γλώσσες, να το διανέµουν σε µέρη όπου
συχνάζουν
µετανάστες
χρησιµοποιώντας
εθνοτικά
στελέχησυνδέσµους για το µάρκετινγκ, θα πρέπει να ακολουθηθεί επίσης από
τις τράπεζες και τα συνεταιριστικά ιδρύµατα. Επίσης, η πρωτοβουλία
που αυτήν τη στιγµή βρίσκεται υπό διαµόρφωση αναφορικά µε τους
Ποντίους, µέσω της οποίας το κράτος θα προσφέρει εχέγγυα στις
τράπεζες προκειµένου να τους χορηγούνται δάνεια, θα πρέπει να
επεκταθεί και σε άλλες µεταναστευτικές κοινότητες που έχουν µόνιµη
παρουσία στην Κύπρο, συµπεριλαµβανοµένων των προσφύγων και
των αιτούντων άσυλο, των οποίων η αίτηση δεν έχει εξεταστεί µέσα σε
διάστηµα 12 µηνών από την υποβολή της.
Οι τράπεζες θα πρέπει να αναλάβουν έναν ενεργό ρόλο στην
προώθηση της απο-περιθωριοποίησης των οικονοµικών µεταναστών
σε συνεργασία µε την κεντρική κυβέρνηση, τις δηµοτικές αρχές, τον
Συνήγορο του Πολίτη/σώµα ισότητας κτλ µε το να συµµετάσχουν σε
προγράµµατα ανάπλασης του κέντρου των πόλεων και άλλες
πρωτοβουλίες κοινοτικής ανάπτυξης. Επιπλέον, ειδικά και µεµονωµένα
πακέτα όπως µέτρα για τη στήριξη της φοίτησης των παιδιών των
µεταναστών, την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση των
µεταναστών θα πρέπει να προωθηθούν/χρηµατοδοτηθούν από
τράπεζες και να υποστηριχθούν από το κράτος.

Ελλάδα
Παρόλο που οι µετανάστες στην Ελλάδα είναι αντιµέτωποι µε χρόνια
προβλήµατα που σχετίζονται µε ανεπαρκείς πολιτικές ρυθµίσεις,
συνιστούν ένα µάλλον δυναµικό τµήµα της ελληνικής κοινωνίας.
Έπειτα από µία µεγάλη περίοδο απροθυµίας και ακόµα και εχθρότητας
από µέρος του τοπικού πληθυσµού, είναι ευρέως αναγνωρισµένο στις
µέρες µας ότι οι µετανάστες 'εργάζονται σκληρά, πληρώνονται
λιγότερο, αλλά αποταµιεύουν περισσότερο' από ότι οι Έλληνες54. Αυτή
η 'οικονοµική ζωντάνια' δε θα µπορούσε παρά να προσελκύσει την
προσοχή των τραπεζών. Τουλάχιστον, µέχρι το ξέσπασµα της
οικονοµικής κρίσης που έχει καταστήσει τα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα µάλλον επιφυλακτικά σε περαιτέρω ανοίγµατα, οι µετανάστες
συνιστούσαν µια πολλά υποσχόµενη οµάδα στόχου.
54

Γαλανοπούλου, Μαρία (2006), “Δουλεύουν σκληρά, πληρώνονται λιγότερο,
αποταµιεύουν περισσότερο”, Αυγή.
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Ωστόσο, µέχρι τώρα, προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε
µετανάστες παραµένουν βασικές και όχι πολύ εξελιγµένες. Αυτό έχει
επίσης να κάνει µε την απροθυµία των ίδιων των µεταναστών, οι
οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ρισκάρουν περισσότερο από το να
επενδύσουν σε ένα σπίτι ή σε κάποια στοιχειώδη εµπορικά αγαθά.
Συνεπώς, η αγορά παραµένει προσανατολισµένη ιδιαίτερα προς τις
αποταµιεύσεις και τις αποστολές εµβασµάτων και, σε έναν µικρότερο
βαθµό, σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.
Ακόµα και αν η χρήση των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, η οποία
προσφέρεται από ιδιωτικές τράπεζες ή δηµόσια ιδρύµατα, δείχνει µια
αυξητική τάση, περαιτέρω βήµατα µπορούν και θα πρέπει να ληφθούν.
Προβλήµατα όπως η έλλειψη πληροφόρησης, τα γλωσσικά εµπόδια
και ιδιαίτερα νοµικά εµπόδια, παραµένουν και απαιτούν περαιτέρω
θεώρηση. Συγκεκριµένα βήµατα έχουν γίνει µέσω κάποιων καλών
πρακτικών, ωστόσο, αποµένει αυτές οι καλές πρακτικές να
ενσωµατωθούν στις επικρατούσες πολιτικές.
Υπό αυτήν την έννοια, προτείνονται στους εµπλεκόµενους φορείς τα
παρακάτω για περαιτέρω προβληµατισµό:
•

Βελτίωση και απλοποίηση των διαδικασιών ανανέωσης των
αδειών παραµονής.

•

Ευελιξία και διευκόλυνση, όσο γίνεται το δυνατόν περισσότερο,
των νοµικών ευκαιριών για την έναρξη επιχειρήσεων από
µετανάστες.

•

Ενίσχυση και γενίκευση των υπαρχουσών καλών πρακτικών,
ιδιαίτερα αυτών που ενισχύουν την πρόσβαση των µεταναστών
σε χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες (πρόσληψη εργαζοµένων µε
µεταναστευτικό υπόβαθρο και άλλοι τρόποι να ξεπεραστούν τα
γλωσσικά εµπόδια).

•

Μαζικές εκστρατείες πληροφόρησης που να εµπλέκουν
συλλόγους µεταναστών, για να αυξηθεί η γνώση για τις
υπάρχουσες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και δυνατότητες.

•

Ένταξη των οικονοµικών και χρηµατοπιστωτικών ζητηµάτων
στις κεντρικές πολιτικές ενσωµάτωσης.

•

Συνεχής δικτύωση µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών µέσω
συνεργατικών πρωτοβουλιών µε στόχο την ενίσχυση του
διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων µεταξύ µεταναστών,
τραπεζών και δηµόσιων οργανισµών.

Ιταλία
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Τα ευρήµατα της έρευνας υποδεικνύουν κάποιες υψηλής
προτεραιότητας δράσεις οι οποίες πρέπει να αναληφθούν για να
προωθηθεί η χρηµατοοικονοµική ενσωµάτωση των µεταναστών στα
τοπικά πλαίσια όπου ζούνε. Τέτοιες δράσεις περιλαµβάνουν:
1. Οι τράπεζες πρέπει να επενδύσουν (ιδιαίτερα οι µεγαλύτερες
τράπεζες) στην “τραπεζική του καλωσορίσµατος” (welcome banking)
(ή, σε εστιασµένες στους µετανάστες φιλικές προς το χρήστη)
πολιτικές, που στοχεύουν στην βελτίωση της πρόσβασης των
µεταναστών στις υπηρεσίες τους και στην παροχή πίστωσης σε
µετανάστες επιχειρηµατίες, και στην υιοθέτηση µέτρων τα οποία
καθιστούν τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες ανοιχτές στους πρόσφατα
αφιχθέντες µετανάστες.
2. Οι τράπεζες πρέπει να καταπολεµήσουν τις έµµεσες διακρίσεις µέσα
από:
γλωσσικές
υπηρεσίες
και
υπηρεσίες
πολιτισµικής
διαµεσολάβησης, συµπεριλαµβανοµένης και της στρατολόγησης
προσωπικού µε µεταναστευτικό υπόβαθρο, την µετάφραση των
τραπεζικών συµβολαίων και άλλων εγγράφων-κλειδιά σε διάφορες
γλώσσες που οµιλούνται από τους µετανάστες, πολύγλωσσα
τηλεφωνικά κέντρα τα οποία να προσφέρουν πληροφόρηση που
σχετίζεται µε υπηρεσίες, οπτικο-ακουστική στήριξη κτλ.
3. Πρέπει να υιοθετηθούν πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας, κατάλληλα για
τις ανάγκες των µεταναστών και των εργαζόµενων γενικά.
4. Να αποτελούν πόρο για τοπική ανάπτυξη, µέσω της ίδρυσης µιας
αποτελεσµατικής συνεργασίας µε σχετικούς θεσµούς για να
προωθηθεί η κοινωνικο-οικονοµική ενσωµάτωση των µεταναστών.
5. Να αυξήσουν τη διαφάνεια των τραπεζικών διαδικασιών και να
προωθήσουν τη χρηµατοοικονοµική παιδεία µεταξύ των µεταναστών,
καθώς και σε τµήµατα του ντόπιου πληθυσµού µέσω, για παράδειγµα,
της παροχής κατάρτισης στα πλαίσια επαγγελµατικών εκπαιδευτικών
προγραµµάτων που προωθούνται από την τοπική διοίκηση.
6. Να εκπαιδευτεί όλο το τραπεζικό προσωπικό, ξεκινώντας από
εκείνους που βρίσκονται σε άµεση επαφή µε τους µετανάστες πελάτες,
στις διαπολιτισµικές επικοινωνίες, σε ζητήµατα και προσεγγίσεις. Η
κατάρτιση θα πρέπει να καταστήσει ικανό το προσωπικό να
καταλαβαίνει, να αναγνωρίζει και να καταπολεµά την προκατάληψη, τα
στερεότυπα και τις διακρίσεις, προκειµένου να είναι σε θέση να
εντοπίζει το κατάλληλο χρηµατοοικονοµικό προϊόν για τον κάθε
πελάτη, ανεξαρτήτως της εθνικής καταγωγής του.
7. Υιοθέτηση ή ενίσχυση των πολιτικών τοπικής ανάπτυξης που να
συντελούν στην χρηµατοοικονοµική ενσωµάτωση των µεταναστών. Οι
δράσεις προτεραιότητας πρέπει να δηµιουργούν ευκαιρίες για τακτική,
έντιµη εργασία και να καταπολεµούν τις παράνοµες και
εκµεταλλευτικές µορφές εργασίας. Για να γίνει αυτό, είναι βασικό να
ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη θέση των µεταναστών που δεν έχουν
νοµιµοποιητικά έγγραφα και πέφτουν θύµατα εκµετάλλευσης από
πολλούς αδίστακτους εργοδότες, και να διασφαλιστεί ότι κάθε
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πρόσωπο σε παρόµοια κατάσταση θα έχει πρόσβαση σε νόµιµες
διαδικασίες και σε µια λογική εξυπηρέτηση, αποφεύγοντας αποποµπές
οι οποίες καταλήγουν να είναι ποινικές και οι οποίες αποθαρρύνουν
άλλους µετανάστες που δεν κατέχουν έγγραφα να καταγγέλλουν τους
εκµεταλλευτές τους.
Περιφερειακές και άλλες τοπικές αρχές θα πρέπει να εργαστούν µε τις
τράπεζες και µε άλλους ενδιαφερόµενους για να δηµιουργήσουν
σχήµατα πιστωτικών εγγυήσεων προκειµένου να διευρύνουν την
πιστωτική αξία των µεταναστών και να διευκολύνουν έτσι την
πρόσβαση στην πίστωση. Τα µικρο-πιστωτικά προγράµµατα θα
πρέπει επίσης να προωθούνται και/ή να στηρίζονται ειδικά σε εκείνα τα
τµήµατα του πληθυσµού που µπορεί να µην είναι σε θέση να
ανταποκριθούν στις ελάχιστες προϋποθέσεις για ένα δάνειο από µια
εµπορική τράπεζα.

Πορτογαλία
Η δύσκολη οικονοµική κατάσταση που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες,
και η ευάλωτη θέση τους στην αγορά εργασίας είναι πιθανώς τα κύρια
εµπόδια σε ότι αφορά την πρόσβασή τους σε τραπεζικές υπηρεσίες.
Αυτό γίνεται αντιληπτό µε ακόµα ισχυρότερα στοιχεία σε µια περίοδο
οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής κρίσης, όπως το 2008 και το
2009, όταν οι τράπεζες έχουν την τάση να έχουν µία περισσότερο
συνετή στάση αναφορικά µε την εκχώρηση µιας πίστωσης. Στην
οικονοµικά ευάλωτη και εργασιακά επισφαλή κατάσταση, πρέπει να
προσθέσουµε κάποιους παράγοντες που σχετίζονται µε την
κατάσταση των ίδιων των µεταναστών. Οι µετανάστες συνήθως
συνδέονται µε µια µεγαλύτερη κινητικότητα και, εποµένως, έχουν ένα
υψηλότερο ρίσκο να µην ανταποκριθούν στις συµβατικές υποχρεώσεις
τους. Επιπλέον, πολλοί από τους αλλοδαπούς που ζούνε στην
Πορτογαλία είναι επίσης χωρίς έγγραφα. Η πολιτισµική και γλωσσική
απόσταση µπορεί να θέσει περαιτέρω εµπόδια στη σχέση των
αλλοδαπών µε τις τραπεζικές υπηρεσίες.
Λαµβάνοντας όλα αυτά υπόψη, πιστεύουµε ότι κάποια µέτρα θα
µπορούσαν, αν ληφθούν, να βελτιώσουν την πρόσβαση των
µεταναστών στις τραπεζικές υπηρεσίες στην Πορτογαλία:
•

Ένα από τα κύρια προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
µετανάστες στην Πορτογαλία είναι ο µεγάλος όγκος
δικαιολογητικών που απαιτούνται προκειµένου να ανοίξουν ένα
λογαριασµό, ως αποτέλεσµα των κανονισµών της Τράπεζας της
Πορτογαλίας. Αυτοί οι κανονισµοί υπόκεινται σε κριτική ακόµα
και από την πλευρά των τραπεζών, ειδικότερα σε ότι αφορά
αυτό που µπορεί να θεωρηθεί ως έγκυρη µέθοδο ταυτοποίησης.
Από τη στιγµή που το διαβατήριο θεωρείται γενικά ως µια
έγκυρη µέθοδος ταυτοποίησης, η Τράπεζα της Πορτογαλίας θα
πρέπει να ξεκαθαρίσει τις απαιτήσεις, λαµβάνοντας υπόψη την
κατάσταση των µεταναστών και να δηλώσει κατηγορηµατικά ότι
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τα διαβατήρια θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά από τις τράπεζες
ως έγκυρα και ισχυρά έγγραφα ταυτοποίησης.
•

Σε ότι αφορά την πίστωση, οι µετανάστες αντιµετωπίζουν
πολλές φορές το πρόβληµα της εύρεσης εγγυητή που να είναι
αποδεκτός από την τράπεζα, καθώς σε πολλές περιπτώσεις
δέχονται µόνο Πορτογάλους εγγυητές. Αυτό µπορεί να συνιστά
µεγαλύτερο εµπόδιο από τη στιγµή που τα δίκτυα
κοινωνικοποίησης των µεταναστών είναι, σε πολλές
περιπτώσεις, εστιασµένα σε οµοεθνείς τους. Η αποδοχή
αλλοδαπών εγγυητών από την πλευρά των τραπεζών θα
µπορούσε να διευκολύνει την πρόσβαση των µεταναστών στην
πίστωση. Η µόνη απαιτούµενη προϋπόθεση θα πρέπει να είναι,
εποµένως, ο εγγυητής να έχει µια νόµιµη κατοικία στην
Πορτογαλία, γιατί διαφορετικά θα ήταν δύσκολο για τις τράπεζες
να επιτάξουν την εγγύηση αν χρειαστεί.

•

Μία πορτογαλική τράπεζα, η Banco Popular, καθιέρωσε έναν
επίτροπο για να ασχολείται µε τους πελάτες ως ανεξάρτητος
διαµεσολαβητής, ιδιαίτερα στην επίλυση διαµαχών. Παρ' όλο
που δεν απευθύνεται ειδικά στους µετανάστες, ο επίτροπος
µπορεί να σηµαντικός στην επίλυση περιπτώσεων διαµάχης
λόγω πολιτισµικής ασυνεννοησίας. Και άλλες τράπεζες θα
έπρεπε να έχουν επίτροπους.

•

Η Τράπεζα της Πορτογαλίας δηµιούργησε, µέσω του
Νοµοθετικού Διατάγµατος 27-C/2000 το σύστηµα των
Ελάχιστων Τραπεζικών Υπηρεσιών, το οποίο συνίσταται στο
άνοιγµα ενός λογαριασµού και τη χορήγηση µιας χρεωστικής
κάρτας. Οι πελάτες που επωφελούνται από αυτές τις υπηρεσίες
δεν θα πληρώνουν πάνω από το 1% του κατώτατου µισθού ως
συνολικό ετήσιο κόστος. Ωστόσο, η ένταξη σε αυτό το σύστηµα
είναι προαιρετική για τις τράπεζες. Κάνοντάς το µέτρο
υποχρεωτικό, θα ευνοηθούν πιθανότατα οι οικονοµικά
ασθενέστεροι, ανάµεσά τους και οι µετανάστες. Θα ήταν επίσης
ενδεδειγµένο να αναγνωριστεί η πρόσβαση στις ελάχιστες
τραπεζικές υπηρεσίες ως βασικό δικαίωµα και, συνεπώς, να
καταστεί λιγότερο δαπανηρή για τον πελάτη.

•

Πολλοί µετανάστες δεν έχουν πρόσβαση στην πίστωση γιατί
δεν είναι σε θέση να βρουν εγγυητή, πράγµα το οποίο πολύ
συχνά απαιτείται από τις τράπεζες, ακόµα και για γηγενείς
πελάτες. Θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα εγγυητών
που να προσφέρει στις τράπεζες εγγυήσεις µέσω ενός ταµείου
που θα διαχειρίζονταν οι σύλλογοι µεταναστών. Τα κονδύλια
µπορούν να προέρχονται είτε από εισφορές των µελών είτε από
δηµόσιους πόρους.

•

Μία από τις λειτουργίες της Τράπεζας της Πορτογαλίας είναι να
επιβλέπει τη συµπεριφορά των πιστωτικών ιδρυµάτων και των
χρηµατοπιστωτικών εταιρειών, µε σκοπό να διασφαλίζει την
ορθή
ρύθµιση
της
αγοράς,
να
εξασφαλίζει
την
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αποτελεσµατικότητα κατά την εµπορευµατοποίηση των
χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και να προασπίζει τα
συµφέροντα των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτής της
αρµοδιότητας, µία από τις τρέχουσες πρακτικές της Τράπεζας
της Πορτογαλίας είναι η χρήση 'φανταστικών πελατών'
προκειµένου να δοκιµάζει τη συµµόρφωση των τραπεζικών
ιδρυµάτων µε τους ισχύοντες κανόνες.55 Στην ερώτηση του
ερευνητή αν η εθνοτική, εθνική ή φυλετική διάκριση είχε ποτέ
δοκιµαστεί µε τη χρήση ενός µη πραγµατικού πελάτη, η
απάντηση ήταν όχι. Το να ληφθεί υπόψη η µεταβλητή
«εθνικότητα» σε αυτά τα τεστ θα ήταν ένα σηµαντικό βήµα ως
προς την εκτίµηση των πιθανών µειονεκτηµάτων των
µεταναστών στην πρόσβασή τους σε τραπεζικές υπηρεσίες.
•

Η θέσπιση από τις αρµόδιες κρατικές αρχές ενός ανώτατου
ορίου της τιµής των επιτοκίων που χρεώνουν οι τράπεζες και
άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, θα ήταν ένα σηµαντικό βήµα στην
προώθηση της πίστωσης σε εκείνους µε χαµηλά εισοδήµατα,
κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλοί µετανάστες.

Ισπανία
Η προσέλκυση σηµαντικών τµηµάτων του µεταναστευτικού
πληθυσµού ως πελάτες έχει γίνει ένας από τους κύριους στόχους των
ισπανικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Αυτό οφείλεται κατά κύριο
λόγο στην τρέχουσα ποσοστιαία αναλογία των µεταναστών στον
ισπανικό πληθυσµό (11,4%), καθώς και στη σηµασία τους στην αγορά
εργασίας και στο σηµαντικό όγκο αποστολής εµβασµάτων στις χώρες
καταγωγής τους. Ωστόσο, αυτό το ενδιαφέρον δεν συνοδεύεται πάντα
από µέτρα (χρηµατοπιστωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες) που να
στηρίζουν την οικονοµική ενσωµάτωση των µεταναστών.
Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα χαρακτηρίζονται ακόµα από µια
αδιαφάνεια αναφορικά µε τους όρους των συµβολαίων των
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών που προσφέρουν. Αυτή η έλλειψη
πληροφόρησης γίνεται περισσότερο αισθητή στην περίπτωση των
µεταναστών, των οποίων οι ιδιόµορφες συνθήκες ζωής δεν
διευκολύνουν την κατανόηση των συµφωνιών: µικρή γνώση της
γλώσσας γενικά και της χρηµατοοικονοµικής γλώσσας ειδικά, έλλειψη
εµπιστοσύνης προς το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, καθώς και οι
επισφαλείς εργασιακές τους συνθήκες είναι όλοι παράγοντες που
ωθούν προς τη διατήρηση κάποιας απόστασης από τις τράπεζες.
Ένα από τα πρώτα συµπεράσµατα αυτής της έρευνας είναι ότι καθώς
η παγκόσµια οικονοµική κρίση βαθαίνει πολλοί µετανάστες νιώθουν ότι
υπάρχει έλλειψη εµπιστοσύνης προς το πρόσωπό τους από το
55

Η µέθοδος είναι επίσης γνωστή ως ‘έλεγχος κατάστασης’ ή ‘έλεγχος
διάκρισης’ και στοχεύει στο να ορίσει εναντίων ποιων οµάδων πραγµατοποιείται
διάκριση σε κάποιο συγκεκριµένο πλαίσιο.
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χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και ότι αυτοί υποφέρουν περισσότερο τις
συνέπειες της κρίσης. Ένας µεγάλος αριθµός ερωτηθέντων
µεταναστών έχουν επίγνωση ότι οι όροι των συµβολαίων που τους
προσφέρθηκαν από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα είναι χειρότεροι
από εκείνους που προσφέρονται στον υπόλοιπο ισπανικό πληθυσµό.
Ένας από τους κανονισµούς της Τράπεζας της Ισπανίας προβλέπει ότι
για να ανοίξει κάποιος τραπεζικό λογαριασµό, είναι απαραίτητο να έχει
άδεια παραµονής. Ως αποτέλεσµα, ο µεταναστευτικός πληθυσµός
χωρίς άδεια παραµονής στη χώρα αντιµετωπίζει σηµαντικές δυσκολίες
στην απόκτηση µιας κανονικής οικονοµικής κατάστασης, κάτι που είναι
απαραίτητο σήµερα προκειµένου να έχει νόµιµες οικονοµικές και
χρηµατοπιστωτικές σχέσεις.
Υπό το φως της έρευνας που έγινε, οι παρακάτω προτάσεις µπορούν
να διευκολύνουν την ενσωµάτωση των µεταναστών στην ισπανική
κοινωνία:
•

Όσον αφόρα την Τράπεζας της Ισπανίας, ρύθµιση των όρων
πρόσβασης στις τραπεζικές και στις χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες, προκειµένου να εξασφαλιστεί ίση µεταχείριση για
όλους, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Για παράδειγµα, αναφορικά µε
τους όρους των στεγαστικών δανείων, κάποιες τράπεζες και
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα χρεώνουν υψηλότερα επιτόκια, όχι
µόνο για τους µετανάστες σε σύγκριση µε τους Ισπανούς, αλλά
και µεταξύ µεταναστών από διαφορετικές χώρες, χρεώνοντας
συγκεκριµένες εθνικότητες περισσότερο από ότι άλλες. Αυτή η
άνιση µεταχείριση µπορεί και πρέπει να ελεγχθεί
αποτελεσµατικά στη βάση επίσηµων ρυθµίσεων.

•

Βελτίωση της ποιότητας και της διάχυσης πληροφοριών για τα
χρηµατοπιστωτικά προϊόντα που απευθύνονται σε µετανάστες.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, µπορεί να ληφθεί ένας
συνδυασµός µέτρων: παροχή πληροφόρησης στις εθνικές
γλώσσες των µεταναστών εκπαίδευση του τραπεζικού
προσωπικού σε µια πολύ-πολιτισµική επικοινωνία και ανάπτυξη
δεξιοτήτων ώστε να µπορούν να εξυπηρετούν καλύτερα µια
εθνικά και εθνοτικά διαφοροποιηµένη πελατεία πρόσληψη
νόµιµα διαµενόντων µεταναστών και/ή ανθρώπων µε
µεταναστευτική προέλευση ως τραπεζικών υπαλλήλων, σαν
µέτρο προσέγγισης και προώθησης της τραπεζικής
ενσωµάτωσης τµηµάτων του πληθυσµού που σήµερα
βρίσκονται εκτός του τραπεζικού συστήµατος τέλος, οι τράπεζες
θα πρέπει να παρουσιάζουν τους όρους των συµβολαίων που
εφαρµόζονται στις προσφερόµενες υπηρεσίες µε λεπτοµερή και
διαφανή τρόπο, ούτως ώστε να καλλιεργούν καλύτερες σχέσεις
µε τους πελάτες τους γενικά και τους µετανάστες πελάτες
ειδικότερα.

•

Δηµιουργία
καναλιών
επικοινωνίας
και
ανταλλαγής
πληροφοριών µεταξύ των τραπεζικών και χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων και των κοινοτήτων µεταναστών, προκειµένου να
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διασφαλιστεί καλύτερη αµοιβαία κατανόηση, αντίληψη των
αναγκών και των περιορισµών της κάθε πλευράς και προώθηση
µιας βελτιωµένης και βιώσιµης σχέσης µεταξύ των δύο οµάδων.
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