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Până acum știam că numărul românilor din Spania este de circa un milion, comparabil cu cel al
românilor din Italia. Datele oficiale prezentate de Institutul Național spaniol de Statistică
redimensionează dramatic mărimea comunității românești, fotografiată la începutul anului 2019.
Nu numai că NU mai suntem prima comunitate străină din Spania, fiind depășiți de marocani,
dar numărul românilor din Spania se apropie vertiginos de 500.000, adică jumătate din ce
știam. În ultimii ani au plecat zeci de mii de români, conform datelor INE (Instituto Nacional de
Estadistica), citate de ABC, transmite www.ziarulromanesc.es , preluat de Romanian Global
News.

Datele provizorii INE, pentru 1 ianuarie dau cifra de 669.000 români, față de 676.000 la 1
ianuarie 2018.

Dar confom unei proiecții ABC asupra datelor preliminare publicate de INE cu privire la situația
de la 1 ianuarie 2019, astăzi, în Spania ar mai fi doar 580.000 de români. ABC prezintă și un
grafic animat cu privire la evoluția cifrelor, începând din anul 2000.

Comunitatea românească rămâne în continuare cea de-a doua comunitate străină, după
marocani, dar a fost pe primul loc între 2008 și 2013, când a depășit 800.000 de persoane. Pe
parcursul a circa cinci ani se mutau în Spania câte 100.000 de români pe an. După 2013 au
început să plece. Acum plecările s-au mai domolit, anul trecut au plecat mai puțini decât în anul
precedent.

Ar fi interesant de afla unde au plecat. Potrivit unor date ale Institutului Naţional român de
Statistică (INS) şi ale Eurostat, citate de Ziarul Financiar, România a înregistrat peste 177.000
de imigranţi în 2017, iar mai mult de 95.000 dintre aceştia au fost români care s-au întors
acasă, temporar sau definitiv.

„După anul 2008, INS raportează atât imigraţia permanentă (cu domiciliu), cât şi cea temporară
(după reşedinţa obişnuită). Aceasta din urmă este raportată şi de Eurostat şi are valori mult mai
mari decât cea permanentă. Întrebarea este cine sunt aceşti imigranţi?În majoritate sunt
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persoane născute în România: în perioada 2008-2017 au revenit în România în medie câte
circa 100.000 de români pe an, respectiv imigranţi cu ţara de origine România", a explicat
profesorul Monica Roman de la Departamentul de Statistică şi Econometrie din cadrul
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, citat de Ziarul Financiar.

Dacă nu s-au întors în România, au plecat în Marea Britanie sau Germania, principalele
destinații din ultimii ani pentru fluxul de imigranți români.

Revenind la străinii din Spania, pe primele cinci locuri sunt marocanii, românii, columbienii,
ecuadorienii și venezuelenii.

O noutate în ultima perioadă este întocmai creșterea numărului de venezueleni, peste 320.000,
de două ori mai mulți decât acum patru ani.

Plecarea românilor a făcut ca ponderea cetățenilor comunitari între străinii din Spania să scadă.
Foarte mult a scăzut și numărul britanicilor. Dacă în 2011 erau 400.000, în 2018 numărul lor a
ajuns la 250.000.

O altă cauză este și declinul populației germane. Astăzi, nemții sunt pe locul 13 între străinii din
Spania, față de poziția a 7-a, ocupată până în 2013.

Anul trecut, de asemenea, a scăzut ușor numărul de portughezi și bulgari. Împreună cu românii,
sunt singurele țări cu o populație semnificativă în Spania, ale căror comunități s-au diminuat în
2018.

Dimpotrivă, italienii sunt din nou, la fel ca anul trecut, comunitatea UE care a crescut cel mai
mult în ultimul an și una dintre puținele care a crecut în mod constant în timpul crizei. Sunt
135.000 de italieni în Spania, pe locul 16. Francezii, o comunitate stabilă, nu au avut mari
variații în ultimele două decenii, întotdeauna au fost de circa 200.000 de persoane.
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Acum douăzeci de ani, scrie ABC, înainte de boom-ul migrației, comunități din multe țări
europene erau în top. Printre primele zece au fost cele din Franța (2), Germania (3), Regatul
Unit (4), Portugalia (6) și Elveția (7). Astăzi numai Franța și Regatul Unit rămân în primele zece
locuri.

Marocanii își măresc avansul față de români. În 1998, prima comunitate era din Maroc, iar
astăzi a revenit pe primul loc, după ce a scăzut numărul românilor. La începutul lui 2019,
numărul persoanelor născute în Maroc în Spania era de 874.032, cu aproape 50.000 mai mult
decât în anul precedent.

Datele INE arată că populația din Spania crește din nou și depășește 47 de milioane, pentru
prima dată din 2013. Creșterea se datprează străinilor, a căror număr a crescut cu 290.573 de
persoane, în timp ce numărul spaniolilor a scăzut cu 6.186.

Populația străină crește pentru al doilea an consecutiv, cu o creștere înregistrată în 2018,
aproape dublă față de cea înregistrată în anul precedent.

Din totalul populației rezidente din Spania, 41.982.103 au cetățenia spaniolă (89,3%) și
5.025.264 sunt străini (10,7%).
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