
ATZERRIKO IMMIGRAZIOAK EAEKO EKONOMIAN ETA DEMOGRAFIAN
DUEN ERAGINA

Panoramika honetan, biztanle a tzerritarrek EAEko ongizate-sistemetatik jaso tzen dutena eta zerga eta kotizazio
gisa diru-kutxa publikoei ematen dietena aztertuko dugu. Azterketa hau egiteko, 2008. urtea (ekonomia-
 oparoaldiaren azken urtea) eta 2012. urtea (krisi ekonomiko bete-betean) hartu ditugu oinarri, eta bi urte horiek
alderatuz, krisiak zer-nolako eragina izan duen aztertu ahal izan dugu. 2001etik 2013ra bitartean biztanle atze-
rritarrek EAEko egitura demografikoan izandako eragina ere aztertu dugu. Emaitzek erakusten dute biztanle
atzerritarrek ongizate-sistemetatik jasotzen dutena baino gehiago ematen dietela diru-kutxa publikoei. Horrez
gain, ikusi dugu atzerritarrek eragin positiboa izan dutela demografian, eta horri esker adierazle demografiko-
ak hobetu egin direla. 

Ikuspegiren barometroek erakusten dute euskal gizartean
askok uste dutela biztanle atzerritarrek gehiago jasotzen dute-
la ongizate-sistemetatik zergen eta gizarte-kotizazioen bitartez
diru-kutxa publikoei ematen dietena baino. Alabaina, hainbat
ikerketak erakusten dutenez, hori ez da egia. Panoramika
honetan, atzerritarrek EAEko ongizate-sistemetatik zer jasotzen
duten eta zerga eta kotizazio gisa diru-kutxa publikoei zer ema-
ten dioten aztertuko dugu. 

2008. eta 2012. urtea hartu ditugu erreferentziatzat.
Lehenengo urte horretan, ekonomia-oparoaldia amaitu zen,
eta, bigarrenean, berriz, krisia bete-betean zegoen. Urte horie-
tako emaitzek krisiaren eragina zein izan den aztertzeko auke-
ra eman digute. Horrez gain, 2001tik 2013ra bitartean biztan-
le atzerritarrek EAEko egitura demografikoan izan duten eragi-

na ere aztertu dugu; izan ere, demografia-defizita da euskal
gizarteak epe ertainera eta luzera begira dituen erronka nagu-
sietako bat.

Azterketa hau egiteko, espainiar herritartasuna duten eta atze-
rritar herritartasuna duten EAEko biztanleen diru-sarrerak eta
gastuak kalkulatu ditugu. Diru-sarreratzat jotzen da zergen eta
gizarte-kotizazioen bitartez administrazio publikoko diru-kutxei
egiten zaien ekarpen ekonomikoa. Gastutzat jotzen da EAEko
ongizate-sistemaren hainbat zerbitzu erabiltzeak dakarren zen-
batespen ekonomikoa. Azterketa egiteko, datu eta zenbateko
ofizialetan oinarritu gara soilik; besteak beste, honako haue-
tan: Pobreziaren eta Gizarte Desberdintasunen Inkesta, Eusko
Jaurlaritzaren eta Foru Aldundien Aurrekontuak, Euskadiko
Zerga Koordinaziorako Organoa, EUSTAT eta INE. 

Atzerriko immigrazioak diru-kutxa publikoetan duen eragina

1. taula. Biztanleria osoak eta atzerritarrak gizarte-inbertsioan eragindako gastuak eta diru-kutxa publikoetara bideratutako
diru-sarrerak. 2008-2012

Iturria: Pobreziaren eta Gizarte Desberdintasunen Inkesta, Eusko Jaurlaritzaren eta Foru Aldundien Aurrekontuak, Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoa, EUSTAT eta INE. Egileek egina.

2008 2012
Atzerritarrak Guztira % Atzerritarrak Guztira %

INBERTSIOA

Prestazioak + Gizarte
Zerbitzuak

118.328.670 1.681.034.107 7,0 236.840.810 2.124.040.029 11,2

Hezkuntza 130.895.531 2.074.735.454 6,3 172.649.668 2.244.520.484 7,7
Osasuna 100.416.729 3.176.160.426 3,2 144.711.859 3.399.651.186 4,3
Etxebizitza 22.353.538 520.414.521 4,3 39.186.586 290.313.485 13,5
GUZTIRA 371.994.468 7.452.344.508 5,0 593.388.923 8.058.525.184 7,4

DIRU-
SARRERAK

PFEZ 112.830.198 4.199.653.000 2,7 201.517.141 4.453.753.000 4,5
BEZ 54.249.323 1.238.550.233 4,4 84.026.516 1.707.561.636 4,9
Zerga Bereziak 55.982.854 1.393.919.000 4,0 59.742.832 1.497.171.000 4,0
Etxebizitza 11.085.719 349.200.565 3,2 9.054.908 113.077.782 8,0
Kotizazioak 208.949.037 6.331.789.000 3,3 277.245.295 6.447.565.000 4,3
GUZTIRA 443.097.131 13.513.111.798 3,3 631.586.692 14.219.128.418 4,4
Aldea 71.102.663 38.197.770
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1. taulak biztanle atzerritarrek gizarte-inbertsioan eragiten
duten gastuaren eta haiei egotzi ahal zaizkien diru-sarreren
kalkulu orokorra erakusten du. Hala 2008an nola 2012an,
kolektibo horrek diru-kutxa publikoei diru-sarreren bitartez
egindako ekarpena handiagoa izan zen ongizate-sistemari
eragindako gastua baino. 2008an, saldoa 71 milioi eurotik
gorakoa izan zen, eta 2012an, berriz, 38 milioi eurotik gora-
koa. Horrenbestez, ikus dezakegu krisiak 32 milioi euroan
gutxitu duela diferentzial positiboa; hau da, krisia gorabehe-
ra, jasotzen dutena baino gehiago ematen dute. 

Datu osoei erreparatzen badiegu, 2008an biztanle atzerrita-
rrek 371.994.468 euroko gastua eragin zuten; kalkulatuta-
ko gastu osoaren %  5, alegia. 2012an gastu horrek 221
milioi euro baino gehiago egin zuen gora; hain zuzen ere,
593.388.923 euroko gastua eragin zuten, hau da, gastu
osoaren, % 7,4.

Diru-sarrerei dagokienez, biztanle atzerritarrek diru-kutxa
publikoei eginiko ekarpena 443.097.131 eurokoa izan zen
2008an; ekarpen osoaren % 3,3. 2012an, berriz, diru-sarre-
rek 190 milioi euro egin zuten gora; hau da, 631.586.692
milioiko ekarpena egin zuten, ekarpen osoaren %  4,4.
Horrenbestez, ikus daiteke krisi ekonomikoak eragin handia
izan bazuen ere, biztanle atzerritarrek ekarpen ekonomiko
handiagoa egiten dutela administrazio publikorako, ongizate-
sistemak erabiltzeagatik sortzen duten gastua baino. 

Beste alde batetik, kontuan hartzen badugu atzerritarrek
demografian duten pisua (2008an %  5,4 eta 2012an
%  6,9), krisiaren aurretik kolektibo horrek eragiten zuen
gastu soziala pisu demografikoa baino pixka bat txikiagoa
zen (%  5eko gastua eta %  5,4eko pisua); diru-sarrerak,
berriz, pisu demografikoa baino txikiagoak ziren, argi eta
garbi: % 3,3. 2012an, ordea, guztiz aurkakoa zen egoera:
gastu sozialak gora egin zuen, eta pisu demografikoa baino
handiagoa izan zen (% 7,4eko gastua eta % 6,9eko pisua).

Gizarte-inbertsioan eragindako gastuen partida zehatzak
aztertuz gero, ikus daiteke 2008an biztanle atzerritarrek
diru-laguntzen eta gizarte-zerbitzuen gastu osoaren % 7 era-
gin zutela; hezkuntzari dagokionez, berriz, gastuen % 6,3
eragin zuten. Osasunari eta etxebizitzari dagokionez, aldiz,
% 3,2 eta % 3,4 izan ziren, hurrenez hurren. Hau da, ehu-
nekoa gastu osoaren %  5era ere ez zen iritsi. 2012an,
ordea, etxebizitzaren gastua asko handitu zen: % 13,4 izan
zen, hain zuzen ere –hala ere, oso pisu baxua izan zuen
balio absolutuei dagokienez, gastu osoa aintzat hartuz gero
; diru-laguntzen eta gizarte zerbitzuen gastuak (% 11,2) eta
hezkuntzaren gastuak (%  7,7) ere gora egin zuten. Urte
horretan, osasun-arloari zegokion gastua %  4,3 izan zen;
hori izan zen gastu osoaren % 7,4tik beherako bakarra.

Diru-sarreren kasuan, 2008an biztanle atzerritarrek BEZaren
diru-sarreren % 4,4 eta zerga berezien % 4 osatzen zuten, bi
kasuetan kopuru osoaren %  3,3 baino gehiago. PFEZen
kasuan, % 2,1 izan zen; etxebizitzari dagokionez, % 3,2 eta
gizarte-kotizazioei dagokienez, %  3,3. Hiru kasu horietan,
diru-sarrerak ehuneko osoa baino baxuagoak izan ziren.
2012an, ehunekoak aldatu egin ziren: etxebizitza % 8ra igo
zen, BEZa % 4,9ra, eta PFEZa % 4,5era. Hiru diru-sarrera
mota horiek zenbateko osoaren % 4,4tik gora zeuden. Zerga
bereziak % 4 izan ziren, eta kotizazioak % 4,3. 

Zenbateko absolutuetan, biztanle atzerritarren diru-sarrerak
igotzearen arrazoi nagusia da PFEZen eta gizarte-kotizazioe-
tan diru kopuru handiagoa bildu dela (+88 milioi eta +68
milioi, hurrenez hurren), eta BEZean ere, pixka bat bada
ere, gehiago bildu dela (+39 milioi), bai eta zerga bereziak
(+3 milioi) ere. Etxebizitzagatiko diru-sarrerak, ordea, pixka
bat gutxitu dira (-2 milioi).

Emaitzak biztanle kopuruaren arabera aztertzean, ikus dai-
teke atzerriko biztanleen per capita gastua 2008an 3.170
eurokoa zela biztanleko; eta biztanleria osoaren gastu per
capita, berriz, 3.653 eurokoa zen. 2012ko emaitzei dago-
kienez, ikus daiteke atzerriko biztanleen per capita gastua
3.906 eurokoa zela; eta biztanleria osoaren per capita gas-
tua, berriz, 3.947 eurokoa, EAEko biztanle bakoitzeko.
Horrenbestez, ikus dezakegu krisiarekin biztanle atzerrita-
rren gastu-maila biztanleria osoarenarekin parekatu dela,
gorakada izan baita diru-laguntza sozialen eta etxebizitzaren
arloan.

Diru-kutxa publikoetara doazen per capita diru-sarreren
kasuan, biztanle atzerritarren eta biztanleria osoaren arteko
aldea handiagoa da. 2008an, biztanle atzerritarren diru-

1. grafikoa. EAEko biztanleria osoak eta biztanle atzerritarrek
gizarte-inbertsioan eragindako per capita gastua

Iturria: Pobreziaren eta Gizarte Desberdintasunen Inkesta, Eusko Jaurlaritzaren eta Foru
Aldundien Aurrekontuak eta INE. Egileek egina.
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2. grafikoa. EAEko biztanleria osoak eta biztanle atzerritarrek
gizarte-inbertsioan eragindako per capita diru-sarrerak

Iturria: Pobreziaren eta Gizarte Desberdintasunen Inkesta, Euskadiko Zerga Koordinaziorako
Organoa, EUSTAT eta INE Egileek egina.
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ekarpenak 3.776 eurokoak izan ziren biztanleko, eta,
2012an, 4.158 eurotara igo zen. Horrek esan nahi du lau
urtean 382 euro igo zela biztanleko. Hala eta guztiz ere,
zenbateko hauek biztanle kopuru osoaren zenbatekoak
baino nabarmen txikiagoak dira; izan ere, 2008an per capi-

ta diru-ekarpena 6.625 eurokoa izan zen biztanleko, eta
2012an, 6.966 eurokoa. Alde handi horren zergatia da biz-
tanle atzerritarren kolektiboak egoera sozioekonomiko oke-
rragoa bizi duela, biztanleria osoarekin alderatuta baliabide
gutxiago baitituzte.

Bilakaera krisialdian

2008 eta 2012 arteko bilakaerak, krisiaren era-
gina erakusten du. 2. taulan ikus daiteke diru-
sarreren zein gastuen hainbat partidak ez dute-
la bilakaera bera izan. Desberdintasun hori ere
nabarmena da biztanle atzerritarren eta biztan-
leria osoaren artean. Gizarte-inbertsioan egin-
dako gastuaren bilakaeran ikus daiteke atzerri-
tarren kolektiboaren kasuan % 59,9 egin duela
gora lau urte horietan eta biztanleria osoaren
kasuan, berriz, % 8,1 egin duela gora.

Bilakaera hori partidaka aztertuz gero, ikus dai-
teke atzerritarren kasuan diru-laguntzek eta
gizarte-zerbitzuek bikoiztu egiten dutela gastua,
% 100eko gorakada egon baita; biztanleria oso-
aren kasuan, berriz, %  26,4 igo da gastua.
Gainerako partidei dagokienez, atzerritarren
kolektiboaren gastuak % 75 egin du gora etxe-
bizitzan, % 44,1 osasun arloan eta % 31,9 hez-
kuntzan. Joera hori biztanleria osoaren bilakae-
rarekin alderatuz gero, ikus daiteke biztanle
atzerritarrek eragindako gastuak nabarmenago
egin duela gora. Desberdintasun horren azalpe-
na da atzerritarren kolektiboa gizarte-egoera
zailagoan dagoela; horregatik igo dira hainbeste diru-
 laguntzak. Horrez gain, atzerritarren kopurua areagotu egin
da, eta, ondorioz, igo egin da ongizate-sistemak erabiltzen
dituzten kideen kopurua. 

Diru-sarreren kasuan, atzerritarren kolektiboaren eta biztan-
leria osoaren bilakaera oso desberdina da. Diru-sarrera guz-

tiak kontuan hartuta, % 42 egin du gora biztanle atzerrita-
rrek 2008 eta 2012 artean diru-kutxa publikoei eginiko
ekarpenak; biztanleria osoaren ekarpenak, berriz, %  5,2
egin du gora. Partidak banan-banan aztertuz gero, ikus
dezakegu atzerritarren diru-sarrerak igo izana honako hauen
igoeragatik dela: PFEZa %  78, BEZa %  54 eta gizarte-
 kotizazioak % 32. Zerga berezien bidezko diru-sarrerek ere

gora egin dute, baina ez horrenbeste; zehazki,
% 6. Etxebizitzaren arloko diru sarrerek, aldiz,
%  18 egin dute behera. Biztanleria osoaren
kasuan, diru-sarrerak igo izana BEZagatik da,
bereziki, %  37 egin baitu gora. Gainerakok
% 7,4 baino gutxiago igo dira, eta etxebizitzen
kasuan % 67 egin dute behera. 

3. grafikoan zehatzago ikus daiteke zein eragin
izan duten biztanle atzerritarrek hala gastuen
nola diru-sarreren bilakaeran. Kolektibo honek
eragindako gastua igoera osoaren % 36 da, eta
diru-sarreren kasuan, igoeraren % 26. Partidei
banan-banan erreparatuz gero, ikus dezakegu
atzerritarren kolektibo horri dagokiola diru-
laguntzetan eta gizarte-zerbitzuetan eman den
igoeraren %  26, hezkuntzako igoeraren %  24
eta osasun arloko igoeraren % 19. Diru-sarrerei
dagokienez, gizarte-kotizazioen igoeraren % 59
biztanle atzerritarrek eragindakoa da, bai eta
PFEZaren % 34 ere. 

Atzerritarrak Guztira

INBERTSIOA

Prestazioak + Gizarte
Zerbitzuak

100,2 26,4

Hezkuntza 31,9 8,2

Osasuna 44,1 7,0

Etxebizitza 75,3 -44,2

GUZTIRA 59,5 8,1

DIRU-
SARRERAK

PFEZ 78,6 6,1

BEZ 54,9 37,9

Zerga bereziak 6,7 7,4

Etxebizitza -18,3 -67,6

Kotizazioak 32,7 1,8

GUZTIRA 42,5 5,2

2. taula. Biztanleria osoak eta biztanle atzerritarrek gizarte-inbertsioan
eragindako gastuen eta diru-kutxa publikoei egindako diru-ekarpenen

bilakaera. 2008-2012

Iturria: Pobreziaren eta Gizarte Desberdintasunen Inkesta, Eusko Jaurlaritzaren eta Foru Aldundien
Aurrekontuak, Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoa, EUSTAT eta INE. Egileek egina.

3. grafikoa. Biztanle atzerritarrak gizarte-inbertsioan eragindako gastuen
eta diru-kutxa publikoei egindako diru-ekarpenaren bilakaeran (%)

2008-2012

Iturria: Pobreziaren eta Gizarte Desberdintasunen Inkesta, Eusko Jaurlaritzaren eta Foru Aldundien
Aurrekontuak, Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoa, EUSTAT eta INE. Egileek egina.
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4. eta 5. grafikoek erakusten dute nola dauden banatuta
biztanle atzerritarrek eta biztanleria osoak gizarte-
 inbertsioan eragindako gastuen eta haien diru-sarreren ehu-
nekoak. 4. grafikoan ikus daitekeen moduan, biztanle atze-
rritarrek eta biztanleria osoak desberdin erabiltzen dituzte
ongizate-sistemak hala 2008an nola 2012an. Honako hone-
tan oinarritzen da, batez ere, alde hori: atzerritarrek gehiago
erabiltzen dituzte diru-laguntzak eta gizarte-zerbitzuak, eta,
biztanleria osoak, berriz, gehiago erabiltzen du osasun-
 sistema.

2008an, biztanle atzerritarren gastuaren %  31,8 diru-
laguntzetara eta gizarte-zerbitzuetara zegoen bideratuta;
2012an, berriz, gastu hori % 39,9koa zen. Biztanleria oso-
ari dagokionez, 2008an gizarte-inbertsioan eragindako gas-
tuaren % 42,6 osasun-sistemari zegokion, 2012ean bezala-
xe. Alde horren arrazoia da, batetik, biztanle atzerritarren
egoera soziala zailagoa dela eta, bestetik, biztanleria osoak
gehiago erabiltzen dituela demografia-egiturarekin zerikusia

duten zerbitzuak. Biztanle atzerritarren kolektiboa gaztea
da, oso adineko pertsona gutxi dago, eta horiek erabiltzen
duten gehienbat osasun-sistema. 

Diru-sarreren kasuan, antzekoagoa da atzerritarren kolekti-
boaren eta biztanleria osoaren banaketa. Desberdintasun
nagusia 2008an aurki daiteke, hain zuzen ere, urte horre-
tan, biztanle atzerritarren PFEZen bidezko diru sarrerak
%  25,5 ziren, eta biztanleria osoarenak, berriz, %  31,1.
Gainerako zergei dagokienez, aldeak ez ziren oso handiak.
2012an, ordea, are txikiagoak ziren aldeak.

Urte honetan PFEZa biztanle atzerritarren ekarpenaren
% 31,9 izan zen, eta biztanleria osoarena ere oso antzekoa
izan zen: % 31,3. Hala ere, atzerritarren kolektiboak zein
biztanleria osoak gizarte-kotizazioen bidez egin zuten, batez
ere, haien ekarpena. Bi kasuetan eta bi urteetan, diru-kutxa
publikoei eginiko ekarpen ekonomikoaren % 43 kotizazioen
bidez egin zen.

Gastuen eta diru-sarreren egitura

4. grafikoa. Biztanleria osoak eta biztanle atzerritarrek gizarte-inbertsioan eragindako gastua, partidatan banatuta (%)

Iturria: Pobreziaren eta Gizarte Desberdintasunen Inkesta, Eusko Jaurlaritzaren eta Foru Aldundien Aurrekontuak, Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoa, EUSTAT eta INE.
Egileek egina.
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5. grafikoa. Biztanleria osoak eta biztanle atzerritarrek zergen eta kotizazioen bidez eragindako diru-ekarpenaren banaketa (%)

Iturria: Pobreziaren eta Gizarte Desberdintasunen Inkesta, Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoa, EUSTAT eta INE Egileek egina.
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Atzerriko immigrazioak diru-kutxa publikoetan duen eragi-
na aztertu ondoren, demografian duen eragina aztertuko
dugu atal honetan. Demografia-defizita da euskal gizarte-
ak epe ertainera eta luzera begira dituen erronka nagusie-
tako bat. Hainbat ikerketa eta txosten akademikok zein
ofizialek agerian utzi dute biztanleriaren jaiotza kopuru
baxuak eta etengabeko zahartzeak desorekatu egin dutela
EAEko demografia-egitura. Arazo hau mendebaldeko gizar-
te gehienek badute ere, bereziki kezkagarria da EAEren
kasuan. 

2001-2013 urteetako Euskadiko demografia-adierazleak
xehetasunez aztertuta, ondoriozta daiteke demografiaren
ikuspegitik immigrazioaren eragina positiboa izan dela
zentzu guztietan. 1. koadroan ikus daitekeen moduan, atze-
rriko immigrazioa dela-eta gelditu egin da Euskadin 80ko
hamarkadatik gertatzen ari den biztanleria-galera.
Immigrazioak orekatu egin du bertako biztanle kopurua
jaisteak sortutako desoreka (oraindik gertatzen da), eta are-
agotu egin du biztanle kopurua. Hori ez zen inoiz gertatu
80ko hamarkadatik. 

Jaiotza-tasari dagokionez, immigrazioari esker, 0,7 igo da
jaiotza-tasa gordina. 2009an, esaterako, puntu 1 igo
zen. 2001-2012 artean, Euskadiko jaiotzen % 15 immi-
grazioari esker gertatu ziren; zehazki, 30.000 jaiotza
izan ziren.

Beste alde batetik, jaiotzak eta heriotzak alderatuz gero,
Euskadiko biztanleriaren hazkunde naturala biztanle atzerri-
tarrek demografiari egin dioten ekarpenari esker izan da.
2001etik 2013ra artean, biztanle atzerritarrik egongo ez
balitz, saldo begetatiboa negatiboa izango litzateke:
-18.917 pertsona. Hala ere, kolektibo horren jaiotzek era-
gindako bultzadari esker, EAEn saldo positiboa izan zen:
9.621 pertsona.

Horrez gain, atzerriko immigrazioaren ekarpen demografiko-
ari esker, demografia-egitura gaztetu egin da. Horren ondo-
rioetako bat da mendekotasun-tasa murriztu egin dela.
Oraingo tasa 9,7 da, eta atzerritarrik egongo ez balitz, berriz,
12,3 izango litzateke. Immigrazioak 2,6 puntu jaitsi du
mendekotasun-tasa. 

Era beran, atzerriko immigrazioak euskal demografia-egitura
etengabe zahartzea saihestu du. 2001-2013 artean,
zahartze -tasa puntu 1 besterik ez zen igo, eta atzerritarrik
egongo ez balitz, berriz, 10 puntu igoko zen. 

Azkenik, migrazio-saldo negatiboak eragin du gehienbat
EAEko biztanle kopuruaren beherakada. Atzerriko immigra-
zioak lehengoratu egin du egoera hori, migrazio-saldoa
positibo bihurtuz. 2001etik 2013ra, Euskadik 103.602
pertsona irabazi zituen, atzerritarren etorrerari esker. Urte
horietan, -45.009koa izan zen bertako biztanleen galera.

Atzerriko immigrazioak demografian duen eragina

1. koadroa. EAEko demografia-adierazleen bilakaera eta egoeren gutxi gorabeherako kalkulua atzerriko immigrazioarekin eta
gabe. 2001-2013

*2013. urtea
Iturria: EUSTAT eta INE. Egileek egina.

Bilakaera datuen laburpena 2001-2013

Immigrazio
atzerritarrarekin

Immigrazio
atzerritarra gabe

Eragina Ondorioa

Biztanleriaren
bilakaera

+90.204 -49.256 +139.460 Biztanleria galtzetik demografiaren gorakadara

Jaiotza-tasa +1,0 +0,3 +0,7 Jaiotza tasari bultzada eta igoera handiagoa

Mendekotasun tasa +9,7 +12,3 -2,6 Mendekotasun tasa ororkorraren beherakada

Saldo begetatiboa +9.621 -18.917 +28.538 Saldo begetatibo negatibotik positibora

Zahartze-indizea* 138,1 148,5 -10,3 Zahartzen indizean hamar puntuko beherakada

Migrazio-saldoa +103.602 -45.009 +148.611
Emigrazioak eragindako populazio galtzea
geldiarazi eta populazioaren hazkundea

immigrazioak bultzatua



6 59. Begirada - Atzerriko immigrazioak EAEko ekonomian eta demografian duen eragina

• Atzerritarren kolektiboak EAEn eginiko ekarpen ekono-
mikoaren saldoa positiboa da, hala ekonomia-oparoal-
dian (2008) nola krisialdian (2012).

• Are gehiago, diru-sarrerak 443 milioi ziren hasiera
batean, eta gero 631 milioira igo ziren, bereziki
Gizarte Segurantzarako kotizazioek eta PFEZak gora
egin zutelako. Horrek erakusten du kolektibo horre-
tako askok egiten dutela lan Euskadiko lan-
 merkatuan.

• Edonola ere, krisia nabari da; hori dela eta, 2008ko
saldoa 71 milioi euro ziren, eta 2012an, berriz, 38
milioi euro.

• Ekonomia-krisiak eragina izan du atzerritarren kolekti-
boan, eta hori argi ikus daiteke, igo egin baita diru-
laguntza eta gizarte-zerbitzu gisa jasotzen duten zen-
batekoa. Halaber, horrek agerian uzten du EAEn krisia-
ren eragina gehien jaso duten kolektiboetako bat izan
dela atzerritarrena eta egoera ahulagoa dutela, ikerke-
ta eta estatistika ofizialek berresten duten moduan.

• Beste alde batetik, datuek adierazten dute gure gizar-
tean horren zabalduta dagoen hipotesiari ezin zaiola
eskura ditugun estatistika-datuekin eutsi; izan ere,
hipotesia da atzerritarrek gizarte-babeseko sistemaren

bitartez jasotzen dutena baino ekarpen txikiagoa egi-
ten dutela.

• Horren harrira, ez dirudi biztanle atzerritarrek eragin-
dako per capita gastua biztanleria osoarena baino
nabarmen handiagoa denik. 2008an, gastu hori
3.170 eurokoa zen atzerritar bakoitzeko eta 3.653
eurokoa biztanleria osoari dagokionez. 2012an, 3.906
euro ziren pertsona atzerritar bakoitzeko eta 3.947
biztanleria osoko biztanle bakoitzeko. 

• Beste modu batera esanda, 2012an biztanleria osoa-
ren gastua handiagoa da biztanleria atzerritarrarena
baino. Hori azaltzeko, kontuan hartu behar da atzerri-
tarrek pisu gutxi duten partida batzuetan gastu handia
egiten dela; esaterako, osasun-arloan, mendekotasu-
nerako diru-laguntzetan eta goi-mailako hezkuntzan
(unibertsitatea).

• Ondorio hauek amaitzeko, azpimarratzekoa da atzerri-
tarrek euskal demografian izan duten eragin argia,
haiei zor baitzaie azken urteotan biztanle kopurua
murriztu ez izana. Halaber, atzerriko immigrazioak
hobetu egin ditu zenbait demografia-adierazle, esate-
rako, jaiotza-tasa, mendekotasun-tasa eta zahartze-
tasa. Alde horretatik, ezin dugu ukatu adierazle horiek
Ongizate Sistemari eusteko ekonomian duten eragina.
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