
El misteri del vot antiimmigració

Per què els partits polítics contraris a la immigració obtenen millors 
resultats en zones amb menys immigrants? Les últimes dades 
internacionals suggereixen que els partits amb polítiques contràries 
a la immigració solen rebre més suport electoral en zones amb poca 
presència d’immigrants. Per exemple, en les eleccions presidencials 
franceses del 2017, Emmanuel Macron va obtenir millors resultats a 
les ciutats grans, mentre que Marine Le Pen —que es va comprometre a 
posar fi a la immigració— va obtenir més vots a les zones rurals, on solen 
viure menys immigrants. Aquesta tendència s’ha detectat també en altres 
països —només cal pensar en l’èxit de Donald Trump als Estats Units, 
la campanya del Brexit al Regne Unit, els resultats de Vox a Espanya—, 
i les publicacions acadèmiques se n’han fet ressò (vegeu, per exemple, 
l’article de Dustamann et al., 2019, sobre les conseqüències electorals 
d’acollir refugiats a Dinamarca).    

El cas italià

El nostre article (Bordignon, Gamalerio, Slerca i Turati, 2019) ajuda a 
aclarir aquest misteri a partir de dades de 1.500 municipis de la regió 
italiana més rica i més gran: la Llombardia. Són dades amb informació 
sobre els resultats del principal partit antiimmigració italià, la Lliga 
Nord, en les generals de 2013. Els principals resultats del nostre estudi 
es poden resumir en tres gràfics. 

En primer lloc, en els gràfics 1 i 2 es pot veure la realitat del vot 
antiimmigració dels municipis de la Llombardia: la Lliga Nord 
va obtenir millors resultats a les zones rurals —on viu una petita 
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proporció d’immigrants— que a les zones urbanes com Milà, 
Brescia i Bèrgam, que acullen més immigrants.

En segon lloc, el gràfic 3 mostra la principal conclusió del nostre 
article. S’han emprat tècniques de recerca de macroeconomia per 
detectar canvis bruscos en la relació entre dues variables i s’ha 
observat que la relació entre la proporció de vots a la Lliga Nord i 
la proporció d’immigrants a nivell municipal segueix una corba en 
U. De fet, el gràfic 3 reflecteix un punt d’inflexió quan la proporció 
d’immigrants supera el llindar del 3,35%. Això suggereix que, quan 
la proporció d’immigrants té valors baixos, el suport electoral als 
partits antiimmigració augmenta de manera sobtada i discontínua.

Com s’explica aquest misteri?

Per explicar aquesta curiosa situació del vot antiimmigració, analitzem 
dades sobre renda, situació laboral, nivell de formació, edat i sexe 
d’aproximadament deu milions de persones que viuen a la Llombardia, 
distingint entre població autòctona i població immigrant. Aquestes 
dades corresponen a l’any 2012 i els càlculs s’han fet a escala 
municipal a Eupolis Lombardia, en el marc d’un projecte de consultoria 
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Gràfic 1: Proporció d’immigrants per municipi
Font: Institut Nacional d’Estadística d’Itàlia (ISTAT).

Gràfic 2: Proporció de vots a la Lliga Nord a les eleccions generals de 2013
Font: Ministeri d’Interior italià.

S’haurien de tenir en compte les 
tensions del mercat de treball a l’hora de 
formular polítiques públiques en matèria 
d’immigració i de mercat laboral.

https://ieb.ub.edu/publication/2019-11-stop-invasion-the-electoral-tipping-point-in-anti-immigrant-voting/


part de grans zones urbanes especialitzades en el sector serveis amb 
un perfil de treballadors més qualificats. Això coincideix amb la millora 
de la qualificació que ja s’ha estudiat en la literatura (Cattaneo, Fiorio i 
Peri, 2014) i suggereix que, quan augmenta la proporció d’immigrants, 
la població autòctona passa a ocupar llocs de treball més qualificats i els 
immigrants es queden amb les feines que exigeixen menys qualificació.

Altres opcions recollides per la literatura troben menys suport 
quantitatiu. En els municipis que es troben just per sota o per sobre 
del llindar, no es detecten diferències pel que fa als béns públics i 
serveis per al municipi (Hainmueller i Hiscox, 2010; Card, Dustmann 
i Preston, 2012; Cavaille i Ferwerda, 2019), a la composició de la 
població estrangera acollida (Edo et al., 2019) i a les característiques 
socioeconòmiques del municipi. Finalment, la tercera columna de la 
taula 1 demostra la solidesa dels nostres resultats pel que fa al control 
de totes les característiques dels municipis observades en el conjunt 
de dades.

En conclusió, els resultats del nostre estudi suggereixen que s’haurien de 
tenir en compte les tensions del mercat de treball a l’hora de formular 
polítiques públiques en matèria d’immigració i de mercat laboral. Pel 
que fa a aquestes polítiques, s’ha comprovat que els cursos formatius i 
els organismes de contractació que permeten les persones amb menys 
qualificació millorar les seves habilitats i fer front a la competència en 
el mercat laboral poden contribuir a mitigar l’actitud contrària a la 
immigració de la població autòctona.
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basat en la base de dades ARCHIMEDE. En utilitzar aquestes dades en 
un disseny de regressió discontínua, hem pogut entendre quins factors 
socioeconòmics poden explicar aquest punt d’inflexió que es produeix 
al voltant del llindar del 3,35%.

Els resultats d’aquesta anàlisi de regressió es presenten a la taula 
1. A la primera columna, es proporciona una estimació d’aquest 
punt d’inflexió: la proporció de vots a la Lliga Nord disminueix en 
aproximadament un 6% quan la proporció d’immigrants supera el 
llindar del 3,35%. La segona columna proporciona dades sobre el 
principal mecanisme que s’amaga rere aquest punt d’inflexió que veiem 
en les dades: un cop controlada la diferència entre la renda mitjana de 
la població autòctona i la de la població immigrant, la magnitud de 
l’estimació del punt d’inflexió es redueix molt, i estadísticament deixa 
de ser diferent de zero. 

La nostra interpretació d’aquest resultat és que la competència laboral entre 
població autòctona i immigrant contribueix a explicar el sobtat augment en 
la proporció de vots a la Lliga Nord, just per sota del llindar marcat. Quan 
hi ha poca diferència en la renda mitjana entre autòctons i immigrants, 
competeixen pels mateixos llocs de treball, però si aquesta diferència és 
més gran, els autòctons accedeixen a treballs més ben remunerats que 
els immigrants i els dos grups es complementen en el mercat laboral. 
A més, en la mateixa línia, observem que els municipis que se situen 
just per sobre del llindar tenen més població i és probable que formin 

Nota: Els coeficients estimats capten l’efecte d’estar per sobre d’una proporció de migrants igual 
a 0,0335. Estimacions comunicades: disseny de regressió discontínua (RDD). La mostra inclou tots 
els municipis de la Llombardia, l’any 2013, dins l’interval de valors seleccionat entorn del llindar 
fent servir la tècnica de Calonico et al., 2017. Variables de resultats: proporció de vots a la Lliga 
Nord. Errors estàndard robustos entre parèntesis, *** p<0,01, ** p<0,05, *p<0,1.

Nota: La variable dependent és igual a la proporció de vots a la Lliga Nord en les eleccions generals 
de 2013. La línia central és un polinomi de segon grau de la proporció d’immigrants. El llindar corres-
pon a una proporció d’immigrants igual a 0,0335.

(1) (2) (3)

Variable 
dependent

 Proporció de vot a la Lliga  

Per sobre del 
punt d’inflexió

-0,060***
(0,023)

-0,029
(0,023)

-0,028
(0,018)

Diferència 
de renda 

immigrants / 
autòctons

-0,008***
(0,002)

-0,004**
(0,002)

Observacions 140 140 140
Variables de 

control
No No Sí

Gràfic 3: Punt d’inflexió: proporció de  vots a la Lliga Nord i proporció d’immigrants 

Taula 1: Punt d’inflexió: proporció de vot a la Lliga
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