
EAEn EGOITZA DUTEN JATORRI ATZERRITARREKO BIZTANLEAK

Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokiaren hainbat begirada eta lanetan azpimarratu ditugu dagoeneko zer aldaketa
gertatzen ari diren azken urteotan EAEn egoitza duten jatorri atzerritarreko biztanleei buruzko datu estatistikoetan.
Biztanle atzerritarren artean gertatzen ari den nazionalizazio-prozesua jo daiteke datu horietan eragina duen faktore nagu-
sitzat; hala eta guztiz ere, faktore horren indarra ezberdina da etorkinen jatorriaren arabera. Hori dela eta, nazionalitate
atzerritarra aldagaiak geroz eta zailtasun handiagoak azaltzen ditu migrazioaren fenomenoa aztertzeko unean, izan ere,
estatistikari dagokionez, espainiar nazionalitatea eskuratzen duten pertsonak espainiar bilakatzen dira eta atzerritar iza-
teari uzten diote –nazionalitate bikoitza badute ere–. Horregatik guztiagatik, egokiagoa eta interesgarriagoa da nazionali-
tateari buruzko informazioa jaiotza-herrialdeari buruzko informazioarekin osatzea, modu horretan nazionalizazio-prozesuei
buruzko zeharkako informazioa lortzeko ez ezik, EAEn egoitza duten jatorri atzerritarreko etorkinen argazki egiazko eta gar-
denagoa emateko ere bai. 

Begirada honekin hasi nahi dugu jaiotza-herrialdearen aldagaiari garrantzi gehiago ematen dioten datu estatistikoen eskain -
tza. Gure webgunean eskuragarri jartzen ditugun taula, grafiko eta mapetan ere ikusi ahalko da berrikuntza hori, baita aurre-
rantzean egingo ditugun azterlan eta ikerketetan ere.

EAEko bilakaera

1. taulan ageri dira EAEn egoitza izanik nazionalitate atze-
rritarra duten edota atzerrian jaio diren biztanleen bilakaera.
Ikus daitekeen bezala, atzerrian jaiotako pertsonen kopurua
altuagoa da beti nazionalitate atzerritarra dutenena baino,
eta bi datu horien arteko aldea etengabe areagotu da urtez
urte zenbateko absolutuetan, hasieran soilik nazionalitate
atzerritarra zuten biztanleen nazionalizazio-prozesuaren
ondorioz, batez ere.

Datu baten eta bestearen arteko aldeak egin diren nazionali-
zazioen kopuru zehatza ematen ez badu ere, gutxi gorabehe-
rako kalkulu bat egiteko balio du. Horrela, nabarmentzekoa
da, EAEn, 40.000 pertsona inguru –40.401– atzerrian jaio
direla baina nazionalitate espainiarra dutela –beren jatorrizko
nazionalitateari ere eusten dioten edo ez gorabehera–. 

Nazionalitate atzerritarra duten eta atzerrian jaio diren biz-
tanleen arteko alde handiena azken urteotan azaleratu da,

hain zuzen ere, nazionalizazio-prozesua areagotzearen ondo-
rioz, 1. grafikoan ikus daitekeen bezala. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Nazionalitatea 15.198 16.793 21.140 27.438 38.408 49.231 59.166 72.894
Jaiotza 26.334 29.023 35.143 43.823 55.868 67.529 78.206 94.028
Aldea 11.136 12.230 14.003 16.385 17.460 18.298 19.040 21.134

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nazionalitatea 85.542 98.524 117.337 132.865 139.369 145.256 151.894 148.877 141.316
Jaiotza 108.094 122.196 142.484 159.637 167.382 175.039 183.772 183.283 181.717
Aldea 22.552 23.672 25.147 26.772 28.013 29.783 31.878 34.406 40.401

1. taula. EAEn egoitza izanik nazionalitate atzerritarra duten biztanleen eta atzerrian jaio diren biztanleen bilakaera.
1998-2014

Iturria: EINen datuak oinarri hartuta egin da.
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Iturria: EINen datuak oinarri hartuta egin da.

www.ikuspegi-inmigracion.net


2 56. Begirada - EAEn egoitza duten jatorri atzerritarreko biztanleak

Azken urteotan biztanle atzerritarren eta jatorri atzerritarreko
biztanleen –atzerrian jaio direnak– arteko aldea migrazio-jarioen
eraginaren eta goraldiaren ondorioz aldatu da, batez ere. 2. gra-
fikoari erreparatzen badiogu hainbat aldi bereiz daiteke.

Lehen aldia 1998 eta 2001 urteen artekoa da: denbora-
tarte horretan atzerrian jaio diren eta nazionalitate atzerrita-
rra duten pertsonen arteko aldea handia da, %55-60 arte-
koa. Une horretan migrazio-jarioak oso baxuak dira eta,
horren ondorioz, aldi horretan atzerrian jaiotako pertsonak
ez dira, stricto sensu, jatorri atzerritarreko etorkinak baizik
eta, Europatik edo Latinoamerikatik etorritako emigrante
ekonomikoen ondorengoak edo arrazoi politikoengatik erbes-
teratutako familien ondorengoak, besteak beste.

2001-2002 urteetatik aurrera indarrez iristen dira migrazio-
jarioak EAEra eta hori ere islatzen da aurreko grafikoan, izan
ere, nazionalitate atzerritarreko biztanleriaren eta atzerrian
jaiotako biztanleen arteko aldea murriztu egiten da,
2010ean %83,3ra iritsi arte. 

Azken urteotan migrazio-jarioek behera egin izanak eta
jatorri atzerritarreko pertsona-stock handi bat edukitzeak
aipatutako bi datu horien arteko aldea areagotzea ekarri du

berriro ere, nazionalizazio-prozesuaren ondorioz, hein handi
batean. Hala, bada, 2014an alde hori %77,8koa zen, duela
10 urteko zifraren oso antzekoa. Pentsa daitekeenez,
hurrengo urteetan nazionalizazioek indarra hartzen jarraitu-
ko dute; hortaz, nazionalitatearen eta jaiotza-herrialdearen
arteko aldeak gora egiten jarraituko du eta ehunekoak,
berriz, beherantz.
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Iturria: EINen datuak oinarri hartuta egin da.

2. grafikoa. Biztanleria atzerritarraren eta atzerrian jaiotako
biztanleriaren arteko erlazioaren bilakaera EAEn. 1998-2014

Egungo datuak: EAE eta lurralde historikoak

Erreferentzia gisara nazionalitatearen ordez jaiotza-
herrialdea hartuz gero ikus daiteke jatorri atzerritarreko
biztanleen kopurua handiagoa dela –40.000 biztanle
gehiago, gutxi gorabehera– soilik nazionalitate atzerrita-
rra duten biztanle-kopurua baino. Horren ondorioz, gora
egin du EAEn jatorri atzerritarreko pertsonen ehunekoak,
%6,5tik –nazionalitate atzerritarreko biztanleak– %8,3ra
–jatorri atzerritarrekoak–. 

Datuak lurralde historikoaren arabera aztertuz gero,
aurrez aipatutako joera errepikatzen dela ikus daiteke.
Aldagai bietan ehunekorik altuenak Arabak ditu; jatorri
atzerritarreko biztanleen ehunekoa, zehazki, %10,4ra
iristen da. Bizkaia aurkako aldean dago: jatorri atzerrita-
rreko biztanleen ehunekoa %7,7koa da eta biztanle atze-
rritarrena, berriz, %5,9koa. 

Interesgarria da nabarmentzea Bizkaiko eta Gipuzkoako
biztanle atzerritarren tasak oso antzekoak izan direla beti; gaur egun, ordea, ezberdintasun batzuk hauteman daitezke eta
biztanle atzerritarrek pisu handiagoa dute Gipuzkoako lurralde historikoan.
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Iturria: EINen datuak oinarri hartuta egin da.

3. grafikoa. Biztanle atzerritarren eta atzerrian jaiotako biztanleen
ehunekoak EAEn lurralde historikoaren arabera. 2014

Jatorri-eremuak eta sexua

Nazionalizazio-prozesuaren eraginez jatorri atzerritarreko
biztanleria areagotzen da, biztanle atzerritarrei buruzko
estatistikek ematen dituzten datuekin alderatuta, baina pro-
zesu horrek jatorri atzerritarreko etorkinen barne-banaketan
ere eragiten du ezbairik gabe, izan ere, nazionalitate espai-
niarra lortzeko arauzko eskakizunak ezberdinak dira jatorriz-
ko nazionalitatearen arabera. Horrela, jatorri latinoamerika-
rreko –eta beste jatorri batzuetako– pertsonen gehiengoak

hurrenez hurrengo bi urterako egoitza-baimena eduki eta
berehala hasi behar dituzte nazionalitatea eskatzeko izapi-
deak; beste jatorri batzuetako pertsonentzat, afrikarrak edo
asiarrak kasu, nazionalitatea eskatu ahal izateko egoitzaren
eskakizuna hamar urtekoa da. Era berean, Batasunekoa iza-
teak hainbat abantaila ematen ditu eta, horren ondorioz,
estatu kideetako emigranteentzat nazionalizazioa ez da
Batasunaz kanpoko biztanleentzat bezain garrantzitsua. Hori
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guztia oso argiro ikusten da 2. taulan, non modu
simetrikoan biltzen diren atzerrian jaiotako biz-
tanleei eta biztanle atzerritarrei buruzko datuak,
jatorri-eremuaren eta sexuaren arabera banatuta.

Jatorri-eremuaren arabera, nabarmentzekoak
dira jatorri latinoamerikarrak agertzen dituen
ezberdintasunak. Hala, bada, jatorri latinoameri-
karrekoa da atzerrian jaiotako biztanleen %46,1;
biztanle atzerritarren artean, berriz, 10 puntu
gutxiago, %36,1. Izan ere, jatorri horretako biz-
tanleak dira nazionalizazio-prozesuan parte har -
tzen ari direnen gehiengoa bai EAEn eta bai
estatu osoan ere.

Gainerako jatorri nagusiek aurkako joera dute;
horrela, magrebtarrak dira atzerrian jaiotako
biztanleen %13,4, eta biztanle atzerritarren
%17,7. 

Gauza bera gertatzen da Europar Batasuneko
biztanleekin (%21,8 eta %25, hurrenez hurren),
Saharaz hegoaldekoekin (%6,9 eta %8,7) eta
asiarrekin ere (%7,1 eta %8,6).

Sexuaren arabera, zenbateko orokorrak ez dira
nabarmenki aldatzen, baina garrantzitsua da
azpimarratzea jaiotza-herrialdea aintzat hartuz
gero emakumeak direla gehiengoa (%51,5), eta
nazionalitatearen aldagaia aintzat hartuz gero,
berriz, gizonak (%50,7, zehazki).

Iturria: EINen datuak oinarri hartuta egin da.

2. taula. Biztanle atzerritarrak eta atzerrian jaiotako biztanleak EAEn jatorri-eremuaren eta sexuaren arabera. 2014

Jatorri-eremuak
Atzerrian jaiotako biztanleak

K % Gizonak Emakumeak Emakumeen %

Europar Batasuna 39.638 21,8 20.901 18.737 47,3

Gainerako Europa 6.632 3,6 2.965 3.667 55,3

Ipar Amerika 1.644 0,9 764 880 53,5

Latinoamerika 83.725 46,1 31.988 51.737 61,8

Magreb 24.353 13,4 15.573 8.780 36,1

Saharaz hegoaldeko Afrika 12.470 6,9 8.283 4.187 33,6

Asia 12.847 7,1 7.480 5.367 41,8

Ozeania 408 0,2 232 176 43,1

Guztira 181.717 100,0 88.186 93.531 51,5

Jatorri-eremuak
Biztanle atzerritarrak

K % Gizonak Emakumeak Emakumeen %

Europar Batasuna 35.296 25,0 19.120 16.176 45,8

Gainerako Europa 4.469 3,2 1.837 2.632 58,9

Ipar Amerika 920 0,7 431 489 53,2

Latinoamerika 51.007 36,1 18.930 32.077 62,9

Magreb 25.000 17,7 15.586 9.414 37,7

Saharaz hegoaldeko Afrika 12.305 8,7 8.058 4.247 34,5

Asia 12.136 8,6 7.544 4.592 37,8

Ozeania eta herrigabeak 183 0,1 118 65 35,5

Guztira 141.316 100,0 71.624 69.692 49,3
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Iturria: EINen datuak oinarri hartuta egin da.

4. grafikoa. Atzerrian jaiotako biztanleen ehunekoak EAEn
jatorri-eremuaren arabera. 2014
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5. grafikoa. Biztanle atzerritarren ehunekoak EAEn
jatorri-eremuaren arabera. 2014 
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Aurrez aipatutako salbuespen guztiak kontuan hartuta, eta
ulertzen badugu atzerrian jaio diren baina nazionalitate soi-
lik atzerritarra ez duten pertsonek nazionalitate espainiarra
lortu dutela, nazionalitateen ehunekoa, jatorri atzerritarreko
biztanleen guztizkoan, %22,2koa litzateke.
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Iturria: EINen datuak oinarri hartuta egin da.

6. grafikoa. Biztanle atzerritarren eta ez atzerritarren ehunekoak EAEn jaiotza-tokiaren arabera. 2014

Nazionalitateak

Iturria: EINen datuak oinarri hartuta egin da.

3. taula. Atzerrian jaiotako biztanleen eta biztanle atzerritarren ehunekoak EAEn nazionalitate nagusien arabera. 2014

Nazionalitatea
Atzerrian jaiotakoak

Nazionalitatea
Atzerritarrak

K % K % 
1 Maroko 18.165 10,0 1 Maroko 18.421 13,0
2 Kolonbia 17.494 9,6 2 Errumania 17.106 12,1
3 Errumania 15.370 8,5 3 Bolivia 10.116 7,2
4 Bolivia 11.191 6,2 4 Kolonbia 7.654 5,4
5 Ekuador 8.681 4,8 5 Portugal 7.326 5,2
6 Portugal 7.970 4,4 6 Aljeria 5.569 3,9
7 Frantzia 6.244 3,4 7 Txina 5.232 3,7
8 Brasil 5.875 3,2 8 Paraguai 5.103 3,6
9 Argentina 5.557 3,1 9 Nikaragua 4.730 3,3

10 Paraguai 5.351 2,9 10 Brasil 4.517 3,2
11 Txina 5.276 2,9 11 Pakistan 4.457 3,2
12 Aljeria 5.181 2,9 12 Senegal 3.697 2,6
13 Nikaragua 4.777 2,6 13 Ekuador 3.619 2,6
14 Peru 4.695 2,6 14 Nigeria 2.814 2,0
15 Pakistan 4.281 2,4 15 Honduras 2.589 1,8
16 Venezuela 4.216 2,3 16 Peru 2.537 1,8
17 Kuba 3.783 2,1 17 Italia 2.309 1,6
18 Dominikar Errepublika 3.714 2,0 18 Argentina 2.137 1,5
19 Senegal 3.672 2,0 19 Frantzia 2.071 1,5
20 Honduras 2.653 1,5 20 Dominikar Errepublika 2.000 1,4
21 Alemania 2.490 1,4 21 Ukraina 1.825 1,3
22 Nigeria 2.168 1,2 22 Venezuela 1.750 1,2
23 Ukraina 2.091 1,2 23 Kuba 1.726 1,2
24 Mexiko 1.960 1,1 24 Erresuma Batua 1.491 1,1
25 Erresuma Batua 1.943 1,1 25 Alemania 1.341 0,9
26 Txile 1.890 1,0 26 Bulgaria 1.112 0,8
27 Errusia 1.859 1,0 27 Mauritania 899 0,6
28 Estatu Batuak 1.464 0,8 28 Txile 892 0,6
29 Italia 1.376 0,8 29 Kamerun 861 0,6
30 Ekuatore Ginea 1.296 0,7 30 Estatu Batuak 842 0,6

Gainerakoak 19.034 10,5 Gainerakoak 14.522 10,3
Guztira 181.717 100,0 Guztira 141.316 100,0

Nolanahi ere, ezberdintasun handiak aurki daitezke. Izan
ere, biztanle latinoamerikarrak kontuan hartuta ehuneko hori
%39,1era iristen da; afrikarren kasuan, berriz, %1,3k soilik
lortu dute nazionalitatea Saharaz hegoaldekoen artean, eta
magrebtarren artean ehuneko hori negatiboa da, %-2,7.
Azken datu horrek azaleratzen du kolektibo batzuek zailtasu-
nak dituztela nazionalitate espainiarra lortzeko, baita
Espainian jaio badira ere.
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Jatorri-eremuei buruzko datuak zehaztasun gehiagoz azter-
tuz gero, eta nazionalitate nagusiak aintzat hartuta, modu
oso grafikoan ikus daitezke aldagai bati edo besteari errepa-
ratuta sortzen diren ezberdintasunak, nazionalitate latinoa-
merikarren kasuan, batez ere, pentsatzekoa den moduan.

Horrela, nazionalitate latinoamerikarrek pisu handiagoa dute
irizpide gisara jaiotza-herrialdea hartzen badugu. Kolonbia
bigarren tokira igarotzen da, %9,6arekin, lehen tokian dago-
en jaiotza-herrialdetik oso gertu, hots, Maroko, %10arekin.

Biztanle atzerritarren aldagaiaren arabera, baina,
Kolonbiarrak %5,4 dira. Gauza bera gertatzen da beste jato-
rri batzuekin: ekuadortarrak bosgarren tokitik (%4,8) hama-
hirugarren tokira (%2,6) igarotzen dira nazionalitateari erre-
paratuta, eta perutarrak %2,6tik %1,8ra.

Aurkako joera erakusten dute gainerako nazionalitate nagu-
siek: marokoarrak %10 dira atzerrian jaiotako biztanleen
guztizkoarekiko, baina %13 biztanle atzerritarrekiko, eta
errumaniarrak %8,5 eta %12,5, hurrenez hurren.

Jaiotza-herrialdearen aldagaiak muga jakin batzuk ditu jato-
rri atzerritarreko etorkinak osotasunean aztertzeko orduan
–hirugarren herrialdeetara joandako emigrante espainiarren
ondorengoak, erbesteratuen ondorengoak, etab.–; hala eta
guztiz ere, gaur egun uste dugu aldagai hori zehatzagoa dela
nazionalitate atzerritarra baino nazioarteko migrazioaren
fenomenoa sakonki aztertzeko, baita nazionalizazioek feno-
meno horri buruzko datu estatistikoetan duten eragina
aztertzeko ere.

Izan ere, hazten ari da nazionalitate espainiarra lortzen
duten jatorri atzerritarreko emigranteen kopurua; horrek
esan nahi du estatistika ofizialetarako automatikoki biztanle
atzerritar izateari uzten diotela, eta biztanle espainiar bila-
katzen direla. Egoera ofizialaren aldaketa horren eraginez,
jatorri atzerritarreko immigrazioaren icebergak ezkutuan
duen zatia –atzerrian jaio arren nazionalitate espainiarra
duten pertsonak– geroz eta handiagoa da, eta begi bistan
dagoena –atzerrian jaio eta nazionalitate atzerritarra duten
pertsonak–, berriz, txikiagoa. Horren guztiaren ondorioz,
datu estatistikoek batzuetan ez dute migrazioaren ikuspegi
oso zehatza ematen.

Begirada honen bidez alderdi horietan sakondu nahi izan
dugu, aldagai bat –jaiotza-herrialdearena– edo bestea
–nazionalitatearena– baliatuz azaleratzen diren ezberdinta-
sunei erreparatuta. Hona hemen begirada honen ondorio
nagusiak:

• EAEn egoitza duen jatorri atzerritarreko biztanleak %8,3
inguru dira, nazionalitate atzerritarra duten biztanleen

datuei erreparatuta, berriz, %6,5 osatzen dute. Nolanahi
ere, estatu osoko edo autonomia-erkidego gehienetako
datuekin alderatua, ehuneko horiek nabarmen baxuagoak
dira oraindik ere.

• Alde horiek kolektiboaren barne-osaketan ere eragiten
dute, izan ere, jatorri latinoamerikarreko biztanleek berez
legokiekeena baino presentzia txikiagoa dute datuetan
eta, horren ondorioz, nolabaiteko ikusezintasun estatisti-
koak eragiten dio talde honi, jatorri atzerritarreko biztan-
leen ia erdia (%46,1) eta biztanle atzerritarren %36,1
diren arren. Egoera hori Kolonbia eta Ekuadorretik iritsi-
tako pertsonekin gertatzen da, batik bat.

• Dinamika horrekin batera kontrakoa ere ikus daiteke,
ordea. Espainiar nazionalitatea lortzeko zailtasun gehien
dituzten nazionalitateetako pertsonek denbora gehiago
irauten dute biztanle atzerritarren artean eta horien ehu-
nekoak gain-errepresentaturik agertzen dira estatistika
ofizialetan; halaxe gertatzen da, adibidez, Asian eta batez
ere Afrikan jatorria duten biztanleekin.

• Azkenik, nabarmendu behar da hain justu ere zaurgarri-
tasun gehien erakusten duten taldeak agertzen direla
gain-errepresentaturik biztanle atzerritarren artean eta,
horren ondorioz, begien bistan dagoen izebergaren zatia
geroz eta txikiagoa dela; aldi berean, errealitatea osotasu-
nean hartuta ikus daitekeena baino integrazio- eta
gizarteratze -adierazle okerragoak erakusten ditu.

Ondorioak

EAEko immigrazioaren inguruko informazio gehiago
nahi izanez gero, kontsulta ezazu gure web orria:,
www.ikuspegi-inmigracion.net

Behatokiaren beste zerbitzu batzuk:
– Dokumentazio zentrua: kontsulta zerbitzua eta libu-

rutegi mailegua eskeintzen ditu.
– Informazio estatistikoa.

Gurekin harremanetan jartzeko:
Tlf.: 94 601 82 75
Fax: 94 601 82 78
e-mail: info@ikuspegi-inmigracion.net

Pertsonalki helbide honetan aurki gaitzakezu:
Liburutegi Zentraleko Eraikina, 6. pisua, UPV/EHU
Sarriena Auzoa, z/g. 48940 Leioa (Bizkaia)

https://twitter.com/ikusinmi
https://plus.google.com/+ikuspegi
https://www.linkedin.com/company/ikuspegi?trk=biz-companies-cym
https://www.youtube.com/channel/UCNizv73e1B2ZshKFmtxdH7w
http://issuu.com/ikuspegi-inmigracion
https://www.facebook.com/pages/Ikuspegi-ImmigrazioaInmigraci%C3%B3n/236388089781816?ref=bookmarks
http://ikuspegi-inmigracion.net/rss/index.php?lang=es

