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ΓΕΝΙΚΑ
Τν ζεκείωκα απηό παξνπζηάδεη ηηο πξώηεο εθηηκήζεηο κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ, γηα ην έηνο
2017, κε βάζε ηηο νπνίεο γίλεηαη ε εθηίκεζε ηνπ πιεζπζκνύ, γηα ηελ 1.1.2018. Σε όηη αθνξά
ηελ εθηίκεζε ηεο εηζεξρόκελεο κεηαλάζηεπζεο εθαξκόδεηαη ην κνληέιν πνπ έρεη επηιεγεί
ζηελ εξγαζία εθηίκεζεο κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ θαη πιεζπζκνύ κε ηίηιν «Σύληνκν
κεζνδνινγηθό ζεκείωκα εθηηκώκελωλ κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ θαη ππνινγηδόκελνπ
πιεζπζκνύ 1991-2014». Τν ζεκείωκα είλαη δηαζέζηκν ζηνλ ζύλδεζκν :
http://www.statistics.gr/documents/20181/a483cf24-b563-4ef8-8ae9-d502d7d21675 .
Σε απηή ηελ εθηίκεζε ηεο εηζεξρόκελεο κεηαλάζηεπζεο έρεη πξνζηεζεί θαη αξηζκόο
πξνζώπωλ πνπ βξίζθνληαη ζηε ρώξα ιόγω ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο.
Η εθηίκεζε ηεο εμεξρόκελεο κεηαλάζηεπζεο βαζίζηεθε ζηα ζηνηρεία ηεο Γεξκαλίαο όζνλ
αθνξά ηελ εηζεξρόκελε κεηαλάζηεπζε από Ειιάδα, δεδνκέλνπ όηη δελ είλαη δηαζέζηκα
ζρεηηθά ζηνηρεία άιιωλ ρωξώλ θαη ηνπ Υπνπξγείνπ Εμωηεξηθώλ. Επεηδή ε Γεξκαλία
απνηειεί ηε δεκνθηιέζηεξε ρώξα πξννξηζκνύ Ειιήλωλ κεηαλαζηώλ, γίλεηαη αμηνπνίεζε ηωλ
ζηνηρείωλ ηεο κέζω κνληέιωλ παιηλδξόκεζεο.

ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ
Με βάζε ηελ παξαπάλω εξγαζία εθηίκεζεο ηωλ ηηκώλ ηεο εηζεξρόκελεο κεηαλάζηεπζεο γηα
ηα έηε 1991-2014 θαη ζπλππνινγίδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηωλ
εμεηαζζέληωλ κνληέιωλ, επηιέρζεθε ε ρξήζε κνληέινπ κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ
εηήζηα εηζεξρόκελε κεηαλάζηεπζε κε πζηέξεζε ελόο έηνπο θαη ηελ ηηκή ηεο πνζνζηηαίαο
κεηαβνιήο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Εγρώξηνπ Πξνϊόληνο, επίζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο.
Η εμίζωζε πνπ είρε επηιεγεί είλαη :

ln(Xt)= 3,219 + 0,711*ln(Xt-1) + 0,008*Zt-1
όπνπ,
Xt: Σπλνιηθή εηήζηα εηζεξρόκελε κεηαλάζηεπζε κε δηαθπγή
Xt-1: Σπλνιηθή εηήζηα εηζεξρόκελε κεηαλάζηεπζε κε δηαθπγή (κε ρξνληθή πζηέξεζε 1 έηνπο)
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Zt-1: Πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ Αθαζάξηζηνπ Εγρώξηνπ Πξνϊόληνο (κε ρξνληθή πζηέξεζε 1
έηνπο)
Από ηελ εμίζωζε, ζέηνληαο X2016 = 62.449 θαη Z2016 = -0,43, πξνθύπηεη ε αξρηθή εθηίκεζε
ηεο εηζεξρόκελεο κεηαλάζηεπζεο γηα ην έηνο 2017: X2017 = 63.989.
Επηπιένλ, ζηνλ αξηζκό απηό ζα πξνζηεζνύλ θαη 48.258 άηνκα πνπ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο
Υπεξεζίαο Αζύινπ εθηηκάηαη όηη εηζήιζαλ ζηε ρώξα ην 2017 ιόγω ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο,
θαη παξακέλνπλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο ρώξαο θαη πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ
Καλνληζκνύ (ΕΚ) 862/2007 πεξί ζηαηηζηηθώλ κεηαλάζηεπζεο θαη δηεζλνύο πξνζηαζίαο ώζηε
λα ζεωξνύληαη εηζεξρόκελνη κεηαλάζηεο. Επνκέλωο, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ηεο εθηηκώκελεο
εηζεξρόκελεο κεηαλάζηεπζεο γηα ην 2017 είλαη 112.247.
Η θαηαλνκή ηωλ 63.989 εηζεξρνκέλωλ κεηαλαζηώλ θαηά θύιν, ειηθία, νκάδεο
ππεθννηήηωλ/ρωξώλ γέλλεζεο/ρωξώλ πξνεγνύκελεο δηακνλήο γίλεηαη βάζεη ηωλ ζηνηρείωλ
ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ 2011. Η θαηαλνκή ηωλ αηόκωλ πνπ βξίζθνληαη ζηε ρώξα ιόγω
ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο γίλεηαη κε βάζε ζηνηρεία ηεο Υπεξεζίαο Αζύινπ θαη ηνπ
Υπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο.

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ

Οη εθηηκήζεηο ηεο πεξηόδνπ 1991 – 2013 έγηλαλ κε ηε βνήζεηα ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ
project MIMOSA θαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία εηζεξρόκελεο κεηαλάζηεπζεο άιιωλ
ρωξώλ. Οη εθηηκήζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνγελέζηεξε κειέηε «Σύληνκν
κεζνδνινγηθό ζεκείωκα εθηηκώκελωλ κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ θαη ππνινγηδόκελνπ
πιεζπζκνύ 1991-2014».
Γηα ηα έηε 2014 θαη κεηά εθαξκόδεηαη ην κνληέιν πνπ έρεη επηιεγεί ζηελ εξγαζία «Σύληνκν
κεζνδνινγηθό ζεκείωκα εθηηκώκελωλ κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ 2014 θαη ππνινγηδόκελνπ
πιεζπζκνύ 2016». Η εξγαζία είλαη δηαζέζηκε ζην ζύλδεζκν:
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTAN
CE .
Έρεη επηιεγεί εμίζωζε παιηλδξόκεζεο κε βάζε ηα ζηνηρεία εηζεξρόκελεο κεηαλάζηεπζεο ηεο
Γεξκαλίαο πνπ πξνέξρνληαη από ην Σηαηηζηηθό γξαθείν ηεο Γεξκαλίαο (DESTATIS). γηα
ηνπο

κεηαλάζηεο

πξνεξρόκελνπο

από

ηελ

Ειιάδα
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Η εμίζωζε πνπ είρε επηιεγεί είλαη :
Εt = 6755,205 + 3,157393*Dt
όπνπ Et ε ζπλνιηθή εμεξρόκελε κεηαλάζηεπζε ην έηνο t θαη Dt ηα ζηνηρεία κεηαλάζηεπζεο
από ηελ Ειιάδα πξνο ηε Γεξκαλία ην ίδην έηνο, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο DESTATIS.
Εθαξκόδνληαο ηελ εμίζωζε γηα ην 2017, όπνπ, ζύκθωλα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Γεξκαλίαο,
νη εηζεξρόκελνη κεηαλάζηεο (immigrants) από ηελ Ειιάδα είλαη 30.586, πξνθύπηεη ε
εθηίκεζε ηωλ 103.327 εμεξρόκελωλ κεηαλαζηώλ (emigrants) γηα ην 2017.
Η θαηαλνκή ηωλ εμεξρνκέλωλ κεηαλαζηώλ αλά ειηθία γίλεηαη βάζεη ηωλ ζηνηρείωλ
εηζεξρόκελεο κεηαλάζηεπζεο από ηελ Ειιάδα ηεο Γεξκαλίαο.
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Θέηνληαο ζηε δεκνγξαθηθή εμίζωζε

Pt+1= Pt + Bt - Dt + It - Et , όπνπ

P2017 = 10.768.193 (πιεζπζκόο 1.1.2017)
B2017 = 88.553 γελλήζεηο δώληωλ
D2017 = 124.501 ζάλαηνη
I2017 = 112.247 (ππνινγηζκόο εηζεξρόκελωλ κεηαλαζηώλ)
E2017 = 103.327 (ππνινγηζκόο εμεξρόκελωλ κεηαλαζηώλ)
πξνθύπηεη ν ππνινγηδόκελνο πιεζπζκόο ηελ 1.1.2018: Ρ2018 = 10.741.165.
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