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Abstract. The general objective that we propose through this research is
to analyze the conceptual and structural evolution of migration and
mobility in the 21st century. We aim to illustrate and interpret classical
and neo-classical theories that have marked the conceptual history of
migration and mobility, the conceptual framework giving us a better
understanding of the mechanisms and actions made by the European Union
and the Member States to harness the potential offered the movement of
large masses of people from one region to another or from one country to
another.
The secondary objective of the research is to identify the causes and effects
of migration and mobility in Romanian and European space as well as to
outline the main trends and challenges regarding the evolution of these
phenomena.

Keywords: migration, EU mobility, economic development, crisis, social
policies.

Introducere

Într-un context socio-politic global complex, dinamica socialã devine vectorul
principal care influenþeazã profund economia ºi piaþa muncii, mediul înconju-
rãtor ºi politicile de dezvoltare durabilã, politica internã ºi externã, ansamblul
social al cetãþenilor ºi, nu în ultimul rând, demografia statelor. Societãþile demo-
cratice, în special cele europene, dincolo de diferenþele socio-politice ºi econo-
mice devin din ce în ce mai interconectate, iar globalizarea pare sã genereze
schimbãri profunde1. Privitã deopotrivã la nivel conceptual ºi structural, globali-
zarea devine astfel catalizator al politicilor ºi al proceselor sociale2.
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Cele mai recente rapoarte privind creºterea globalã3 a populaþiei evidenþiazã
un fenomen din ce în ce mai prezent în societãþile pluraliste. Modul cum
diferitele etnii, culturi ºi clase sociale se influenþeazã reciproc devine, astfel, un
instrument politic important pentru fiecare societate în parte. Acest fenomen este
încurajat la nivel regional de tendinþa, precum ºi de ideile colective exprimate în
mod public, privind federalizarea Uniunii Europene4, ipotezã care, în mãsura în
care se va verifica, va avea un impact administrativ ºi economic robust asupra
statelor membre.
Discrepanþele demografice au la bazã cauze interne ºi externe. Deºi UE a

devenit un actor determinant ce influenþeazã migraþia ºi mobilitatea în vederea
dezvoltãrii ºi menþinerii pieþei comune, majoritatea statelor membre se confruntã
cu procesul de îmbãtrânire a populaþiei. Spre exemplu, cazul României nu este
unul insular, efectul fiind amplificat aici de migraþia masivã a populaþiei tinere,
active, cãtre o piaþã a muncii mai ofertantã pe de-o parte, dar ºi spre marile centre
universitare, pe de cealaltã parte. Astfel, se poate vorbi despre o crizã a forþei de
muncã ºi necesitatea suplinirii acesteia. Studiile relevã faptul cã peste 10% din
populaþia României, ceea ce reprezintã un numãr aproximativ de 3-4 milioane de
cetãþeni români, lucreazã în afara graniþelor þãrii.
Criza cauzatã de migraþie, cel puþin în spaþiul european, putea fi anticipatã.

Aceastã ipotezã este atent dezvoltatã de cãtre Pierre Vimon, specialist european
în Politica de Vecinãtate a UE, în studiul sãu de referinþã Migration in Europe.
Bridging the Solidarity Gap care ne sugereazã cã „primele simptome a ceea ce
a devenit o crizã de intensitate ridicatã (...), au rãdãcini în trecut deoarece s-a evitat
orice rãspuns colectiv la provocarea migraþiei“5. Strategia UE de a rezolva aceastã
crizã a fost caracterizatã de urgenþa de a recâºtiga graniþele externe ºi de a stabili
practici administrative care sã calmeze situaþia6.
Miºcarea populaþiei are ca resort atât crearea unor oportunitãþi de muncã ºi

de câºtig mai bune, identificându-se cu precãdere în spaþiul intracomunitar, cât
ºi de originile legate de conflicte, de salvarea vieþii, a familiei sau a proprietãþii.
Asistãm, în egalã mãsurã în Europa, dar ºi în spaþiul extraeuropean, la un fenomen
de migraþie masivã din calea unor conflicte, suprapus peste un fenomen de mobi-
litate internã, pe piaþa forþei de muncã, o piaþã unicã. În numeroase state, fluxul
de imigranþi din cele douã surse majore se suprapune. În raportul grupului con-
sultativ economic asupra economiei europene publicat în anul 2017 se prezintã
faptul cã cel puþin în ultimii 10 ani, ponderea migraþiei deopotrivã voluntarã sau
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umanitarã a reprezentat cu aproximaþie 40 de milioane (6% din populaþia mon-
dialã). Cu toate acestea, noile derapaje sociale cauzate de conflicte au determinat
o creºtere masivã a acestei ponderi7.
Migraþia umanitarã la nivelul UE începutã în anul 2015 a reprezentat probabil

cea mai importantã provocare pentru arhitectura politicã internã ºi externã a con-
structului european. Ca urmare a conflictelor armate din Orientul Mijlociu ºi
Africa de Nord, inclusiv regiunea Sahel (de la deºertul Sahara la regiunea de
savanã Sudan), Siria, Irak ºi Afganistan, valuri masive de refugiaþi s-au deplasat
cãtre regiunea aflatã în proximitatea conflictelor, precum ºi în Europa. Astfel, tot
raportul EEAG confirmã cã „pânã la sfârºitul anului 2015, în lume, au fost dislo-
cate din casele lor, ca urmare a persecuþiei, conflictelor, diferitelor forme de
violenþã sau a încãlcãrilor drepturilor omului, 65,3 milioane de persoane“8. La
nivelul UE, în anul 2015 au fost înregistrate 1,3 milioane de cereri de azil solici-
tate din Siria ºi Irak. Treptat, fenomenul migraþiei s-a intensificat, iar UE ºi-a con-
struit un sistem de colaborare cu þãri terþe. Ca urmare, „gestionarea comunã a mi-
graþiei prin Declaraþia UE-Turcia a condus la reducerea numãrului de traversãri
periculoase ale Mãrii Egee ºi la diminuarea semnificativã a presiunii migratorii.
Instrumentul UE pentru refugiaþii din Turcia a contribuit în mare mãsurã la stabi-
litatea în rândul amplei populaþii de refugiaþi din Turcia, sprijinind aceastã þarã
sã furnizeze refugiaþilor condiþii de trai de bazã, educaþie ºi servicii de sãnãtate“9.
Relevant în acest sens este exemplul repartizãrii cotelor de refugiaþi care a

generat numeroase discuþii în cadrul UE atât la nivel naþional, cât ºi regional. De
asemenea, numãrul mare de migranþi prezent în statele din centrul ºi vest
Europei a fost folosit ca prilej politic de creºtere în sondaje a partidelor populiste
sau chiar extremiste10. La ultimele alegeri europarlamentare acest efect a fost evi-
denþiat de intrarea în spaþiul politic instituþional a unui val de partide extremiste
a cãror campanie electoralã a fost bazatã pe politici naþionaliste ºi radicale:
Frontul Naþional în Franþa, UKIP în Marea Britanie sau Syriza în Grecia ºi nu
numai. Aceste partide extremiste, care au ca suport de campanie electoralã o
atitudine reactivã faþã de noile grupuri care intrã în societate, nu deosebesc emi-
granþii cu drept legitim de a munci în statele respective de refugiaþii care sunt
acolo din motive de siguranþã, pentru a-ºi salva viaþa ºi familia.
Colin Crouch, politolog ºi sociolog englez, într-un studiu semnificativ despre

globalizare ºi populism, subliniazã faptul cã asistãm la o deplasare a axelor în
cadrul societãþilor occidentale, ca urmare a efectelor globalizãrii economice care
produc noi identitãþi sociale ºi politice11. În acest sens, Crouch considerã cã cetã-
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þenii se simt din ce în ce mai mult ameninþaþi de factori ce provin din afara sferei
lor familiare, motiv pentru care se confruntã cu noi decizii ºi artefacte culturale
care le alimenteazã teama de „ceilalþi“. Astfel, identitatea naþionalã a devenit o
sursã de mobilizare a electoratului.

Migraþie ºi mobilitate. Cadru conceptual, cauze ºi efecte

Conceptualizarea fenomenului migrator se construieºte pe un fundament teo-
retic solid12. Migraþia este miºcarea efectivã dintr-un loc în altul ºi þine mai mult
de miºcarea geograficã a poziþionãrii individului, expresia spaþialã a mobilitãþii.
Pornind de la definiþia clasicã unde migraþia este conceputã ca un fenomen com-
plex care presupune deplasarea unor mase mari de persoane dintr-o regiune în
alta sau dintr-o þarã în alta13, putem contura cel puþin nouã teorii, deopotrivã cla-
sice ºi neo-clasice, care au marcat istoria conceptualã a migraþiei.

Teoria economiei neoclasice reprezintã cea mai dominantã teorie cu privire
la explicarea migraþiei. Motivaþiile privind deplasãrile interne ale persoanelor
stau la baza acestei teorii dezvoltatã între 1960-1970 de cãtre John R. Harris ºi
Michael Todaro în studiul de referinþãMigration, Unemployment and Development:
A Two-Sector Analysis14, care ulterior au dezvoltat modelul Harris-Todaro15.
Aceastã teorie privilegiazã factorul economic care declaseazã fenomenul migrator,
înregistrând în acelaºi timp douã dimensiuni importante. Pe de-o parte dimensi-
unea macro susþinutã de fluxul de migraþie, iar pe de cealaltã parte, dimensiunea
micro consolidatã de decizia de migraþie. Aºadar, conform acestei teorii, migraþia
internaþionalã creeazã instrumentele de echilibru ale deficienþelor de pe piaþa de
muncã.

Noua economie a migraþiei este o teorie premergãtoare care s-a dezvoltat pe
reacþiile teoriei neoclasice. Director al Programului de Migraþie ºi dezvoltare de
la Universitatea Harvard ºi unul dintre cei mai importanþi teoreticieni ai migraþiei,
Oded Stark16 a pus bazele acestei teorii pornind de la douã variabile mai speci-
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fice ale migraþiei. Prima, se bazeazã pe deciziile familiei sau a gospodãriei în ge-
neral, faþã de deciziile particulare ale unui sigur individ. Cea de-a doua, renunþã
la dimensiunea economicã lansatã de Harris ºi pune mai mult accent pe „relaþia
dintre veniturile scontate ºi cheltuielile asociate migraþiei“17.

Teoria segmentãrii pieþei forþei de muncã este teoria avansatã de cãtre Michael
Joseph Piore în lucrarea The Role of Immigration in Industrial Growth: A Case
Study of the Origins and Character of Puerto Rican Migration to Boston. Teza
pe care autorul o avanseazã reprezintã o continuare a teoriei neoclasice unde
accentul cade pe forþa de muncã a indivizilor. Astfel, conform teoriei lui Piore,
migraþia internaþionalã se dezvoltã ca urmare a cererii de forþã de muncã în eco-
nomiile dezvoltate. Piore continuã argumentarea acestei teorii prin identificarea
a patru piloni fundamentali: modificãrile demografice, inflaþia, ierarhia motivaþiei
ºi dualismul economic18.
Economistul Andre Gunder Frank a dezvoltat între anii 1950-1960 teoria de-

pendenþei. Conform acestei teorii, migraþia internaþionalã s-a dezvoltat ca urmare
a unui clivaj între þãrile centrale, capitaliste ºi societãþile, periferice, mai puþin
dezvoltate19. Cu alte cuvinte, politica pentru migraþie se referã la preocuparea
politicilor publice ale unui stat pentru intrarea, rãmânerea ºi ieºirea propriilor
cetãþeni ºi a populaþiei strãine în afara teritoriului sãu. Existã mai multe tipuri de
politici de migraþie ºi de regimuri de politici de migraþie. Sunt state care exportã
migranþi precum Iordanul, India, China sau în mod explicit Filipine ºi Mexicul.
Fosta Iugoslavie, Rwanda, Afganistan, Irak sau Siria produc refugiaþi deliberat
sau spontan. De asemenea, existã state care promoveazã imigraþia, precumAustralia,
Canada, Noua Zeelandã, statele din Golf, dar ºi Federaþia Rusã. Toate statele
lumii au în momentul de faþã un tip de reguli pentru intrarea în þarã.

Teoria reþelelor de migranþi reprezintã probabil cel mai des instrument inte-
lectual folosit de cãtre teoreticienii migraþiei. Dezvoltatã la începutul anilor ’60,
aceastã teorie sugereazã cã cel puþin trei factori ajutã la dezvoltarea acestui feno-
men social. Apariþia ºi dezvoltarea reþelelor clandestine care transportã persoane,
incapacitatea actorilor politici de a gestiona ºi de a rezolva fluxuri masive de
migranþi ºi prioritatea de a reîntregi familia migranþilor sunt factorii care au
ajutat la evoluþia acestei teorii20.

Abordarea instituþionalã a migraþiei nu reprezintã o teorie per se în care este
ancoratã dimensiunea intelectualã a migraþiei, însã începe, cel puþin în ultima
decadã sã fie sistematizatã ca un prim cadru teoretic. Astfel, aceastã dimensiune
ia în considerare dimensiunea instituþionalã a statului de destinaþie ºi modul cum
instituþiile reuºesc sã reacþioneze ºi sã gestioneze fluxurile migratoare.
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Abordarea din perspectiva capitalului social prezintã migraþia din perspectiva
beneficiilor pe care acest fenomen le poate produce. Cu alte cuvinte, conform
acestei teorii, se dezvoltã un nou tip de capital social care permite deschiderea
cãtre noi pieþe dedicate forþei de muncã, accesibile pentru cât mai mulþi migranþi.

Cauzalitatea cumulativã este o dimensiune integratoare dezvoltatã de Douglas
Massey în Social Structure, Household Strategies, and the Cumulative Causation
of Migration care argumenteazã cã migraþia internaþionalã este cauzatã de modul
cum veniturile sunt distribuite, de repartizarea cât mai facilã a terenurilor agrare
care ar putea susþine cât mai multe gospodãrii, dimensiunea culturalã a migraþiei,
regiunile din care provin migranþii, regiunile unde se stabilesc migranþii ºi nu în
ultimul rând reþele de migranþi21.
Abordarea sistemicã este ultima teorie care prezintã migraþia ca un fenomen

sistemic, dinamic care integreazã deopotrivã þara de origine ºi cea de destinaþie.
Mary Kritz în International Migration Systems: A Global Approach surprinde
ideea conform cãreia fluxurile migratoare reprezintã ºi un schimb internaþional
de persoane a cãrui complexitate este dezvoltatã de contextele politice, econo-
mice, sociale ºi demografice22.
Corpusul intelectual delimitat de teoriile migraþiei internaþionale surprinde

complexitatea ºi amplitudinea acestui fenomen social. Privind cu atenþie fiecare
reflecþie intelectualã, putem observa o delimitare temporarã stabilitã de perioada
anilor ’70, respectiv anii ’80 când teoreticienii internaþionali au încercat sã rãs-
pundã ºi, mai apoi, sã regândeascã abordãrile sociale, economice, politice ºi cul-
turale pe care migraþia le stabilea pe agenda internaþionalã.
Mobilitatea socialã este transpusã în câmpul teoretic internaþional ca un pro-

ces complex, dinamic, a cãrui centralitate este iminentã în toate societãþile, regi-
unile geografice ºi perioadele de timp, devenind o caracteristicã importantã
pentru fiecare societate în parte ca urmare a schimbãrilor climatice, economice,
tehnologice23. Literatura de specialitate considerã mobilitatea ca un fenomen
care se constituie prin agregarea miºcãrii indivizilor sau familiilor între diverse
grupuri în spaþiul social. Corpul teoretic dedicat mobilitãþii sociale relevã mai
multe sensuri, uneori prin creºterea de la un statut social la altul, dar ºi într-un
sens mai larg, care rezidã în deplasarea indivizilor sau a grupurilor în spaþiul social.
Mobilitatea are douã surse principale: urmãrirea oportunitãþilor ºi capitalul.

Cu toate acestea ea nu este caracteristicã populaþiei extrem de sãrace, care nu are
resurse minimale nici de cunoaºtere ºi nici financiare pentru a se deplasa, ci, de
regulã este specificã clasei medii. Conform instituþiilor europene, mobilitatea se
caracterizeazã printr-o duratã de timp mai micã de 12 luni. De aceea, o persoanã
care stã mai mult de 12 luni într-un loc poate fi consideratã migrantã.
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Aºa cum putem observa, literatura de specialitate dedicatã conceptelor de mi-
graþie ºi mobilitate are un grad de suprapunere. O scurtã incursiune istoricã ne
demonstreazã cã umanitatea a fost migrantã încã de la începuturile ei, fiind un
fenomen natural uman, iar exemplul cel mai concludent este reprezentat de
SUA: o construcþie a migranþilor.
Mobilitatea în sociologie înseamnã ºi mobilitatea între clase ºi straturi so-

ciale. De asemenea, se poate vorbi despre mobilitate intra ºi extra generaþionalã.
Importanþa ei rezidã ºi în faptul cã în istorie, în majoritatea societãþilor, mobilitatea
a fost un motiv care a generat multe conflicte. Astãzi, dupã cum am putut ob-
serva din cele nouã teorii menþionate anterior, din punct de vedere spaþial, mobi-
litatea este legatã de locul de muncã, de zona de locuire, în areale geografice
foarte diferite. Spre sfârºitul sec. IX – începutul sec. XX, au apãrut companiile
care au trimis angajaþii în toate direcþiile geografice, spaþiul european fiind con-
structul care a dezvoltat cel mai mult mobilitatea administrativã.
Migraþia ºi mobilitatea sunt instrumentate. În cazul mobilitãþii aceasta poate

fi dictatã guvernamental, în istorie fiind o chestiune administrativã ca element de
politicã. Migraþia la rândul ei, aduce capital, dar ºi expertizã, experienþe politice,
inclusiv modele culturale. Cu toate acestea, apare, probabil ºi cea mai mare pro-
vocare ºi anume, importul de politici ºi practici occidentale, care nu pot fi, sau
nu corespund cu raþiunile sociale, politice ºi administrative. Intuitiv, mobilitatea
este perceputã drept un fenomen pozitiv, pe când migraþia este perceputã drept
un fenomen negativ, mobilitatea fiind ciclicã sau temporarã, în timp ce migraþia
este înþeleasã drept un fenomen final. În România, efectele acestei interpretãri
s-au putut observa în episodul politic care viza refugiaþi sirieni. Urmãrind cu atenþie
mass media, în majoritatea discuþiilor publice ºi politice se resimþea o anumitã
rezervã, deºi din punct de vedere istoric statul român are experienþe pozitive în
raport cu religia musulmanã. Teama faþã de refugiaþii sirieni nu avea o bazã
realã, raþionamentul fiind unul eminamente politic, dictat de sus în jos.
Migraþia ºi mobilitatea contribuie, fãrã îndoialã, la dezvoltarea economicã ºi

socialã a societãþilor. Cu toate acestea, societãþile dezvoltate pe toate dimensi-
unile pot prospera în urma migraþiei ºi mobilitãþii persoanelor, faþã de cele mai
puþin dezvoltate. Tema migraþiei, precum ºi dimensiunea mobilitãþii, rãmân ºi
astãzi douã elemente exploatate politic care conduc inevitabil la conflicte com-
plexe între societãþi.

Migraþie ºi mobilitate în statele europene

Migraþia internaþionalã ºi mobilitatea au un impact semnificativ la nivelul
UE, atât din punctul de vedere al dezvoltãrii caracterului multi-etnic, a diversi-
tãþii culturale, cât ºi din punct de vedere economic24. Tratatul de la Maastricht
semnat pe 7 februarie 1992, intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993, care consolida
puterea Parlamentului European, anticipa acest fenomen, stipulând faptul cã mi-
graþia trebuie sã devinã o temã de interes pentru toate statele membre25.
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Politica UE cu privire la fluxurile migratoare s-a construit în strânsã legãturã
cu valorile europene. Astfel, rapoartele transmise de Comisia Europeanã menþio-
neazã cã toate deciziile politice privind azilul ºi migraþia se vor realiza numai cu
respectarea drepturilor ºi libertãþilor omului, beneficiile statutului de migrant ºi
echilibru între culturã ºi drepturile acestora. Toate aceste elemente luate în consi-
derare aduc beneficii deopotrivã pentru migranþi, cât ºi pentru þara de destinaþie.
Efectele migraþiei pe care le putem identifica pot fi tratate pe trei paliere: asu-

pra cetãþeanului, asupra societãþii din care se pleacã ºi asupra societãþii care
primeºte. Existã efecte preponderent pozitive ºi de o parte ºi de cealaltã, chiar
dacã evenimentele recente la nivel global ne-au demonstrat cã se pot crea ºi
clivaje sociale ce conduc la conflicte. Au fost identificate modalitãþi de a rezolva
problema migraþiei în cazul României: prin încercarea conturãrii unor politici
publice care sã descurajeze românii sã plece din þarã, prin tratarea problemei efi-
cient ºi crearea ulterioarã a unor politici prin care sã se pãstreze contactul perma-
nent cu românii din afara graniþelor (vezi modelul promovat de Ungaria, care
menþine o strânsã legãturã cu populaþia din afara þãrii ºi o utilizeazã în scop
naþional).
Un exemplu de viziune demograficã este cultura nordicã, aceasta având întot-

deauna ca prioritate natalitatea ºi conservarea populaþiei. Ultimul raport privind
starea demograficã a Þãrilor de Jos, State of the Nordic Regions 2018. Theme 1:
Demogragrphy, subliniazã faptul cã populaþia este în creºtere ca urmare a mi-
granþilor care s-au stabilit în zonele urbane ºi rurale din aceastã regiune extinsã
din nordul Europei, iar vârsta medie a populaþiei a crescut considerabil26.
Anumite state din UE realizeazã un schimb de populaþie prin care împrospã-

teazã forþa de muncã ºi astfel cresc artificial indicatori ca natalitatea. Italia este
cel mai bun exemplu în acest sens deoarece îºi propune sã naturalizeze toþi copiii
din familiile de emigranþi. Indiferent de locul naºterii, pânã la 18 ani, vârsta ma-
joratului, aceºtia sunt naturalizaþi prin simplã solicitare. Este o împrospãtare arti-
ficialã extrem de importantã, care înlocuieºte practic scãderea natalitãþii. Astfel
este prevenit ºi efectul de îmbãtrânire a populaþiei, deoarece numai copilul pri-
meºte cetãþenia, nu ºi pãrinþii27. Studiul sociologic The Situation of Children in
Immigrant Families in Italy: Changes and Challenges sugereazã cã îmbãtrânirea
populaþiei ºi lipsa forþei de muncã în turism, servicii, industria manufacturierã ºi
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persoanelor, ºi fãrã a aduce atingere competenþelor Comunitãþii Europene, statele membre considerã domeniile
urmãtoare ca fiind probleme de interes comun: lupta împotriva imigraþiei, ºederii ºi muncii ilegale a resortisan-
þilor þãrilor terþe pe teritoriul statelor membre“.

26 Mai mult, pe baza studiilor sociologice avansate, populaþia din regiunea Þãrilor de Jos, va avea o creº-
tere de 10% pânã în 2030, ajungând la 30 de milioane de locuitori. În Suedia, va exista o creºtere a populaþiei
destul de mare ºi va fi vizibilã mai ales în zona densã urbanã din sudul þãrii. Cât despre celelalte state precum
Danemarca, Finlanda, Norvegia (stat non membru UE), creºterea populaþiei va fi vizibilã mai mult în oraºele
de provinciei. Pentru mai multe detalii, vezi State of the Nordic Regions 2018. Theme 1: Demogragrphy,
Copenhaga, 2018, pp. 12-57, disponibil on-line la https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1180256/FU
LLTEXT01.pdf.

27 Letizia Mencarini, Emiliana Baldoni ºi Gianpiero Dalla Zuanna, The Situation of Children in
Immigrant Families in Italy: Changes and Challenges, Raport UNICEF, Florenþa, 2009, pp. 1-65, disponibil
on-line la https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp_2009_15.pdf.



construcþii reprezintã provocãri la care actorii politici trebuie sã gãseascã soluþii
într-un timp scurt28.
Existã numeroase modele de dezvoltare economicã (vezi cazul Irlandei)29,

prin care diaspora constituie un pilon important în evoluþia economicã a unei so-
cietãþi, numai în condiþiile în care este susþinutã prin politici publice. Este posibil
ca existenþa unui flux mare de emigraþie sã aibã efecte nefavorabile, dar dacã se
va conjuga revers, contribuþia acestora va reprezenta mai mult decât o resursã
electoralã la momentul alegerilor având ºi relevanþã economicã.

Acþiunile ºi mecanismele Uniunii Europene în domeniul migraþiei

Conflictele violente din Siria ºi Irak, împreunã cu instabilitatea ºi sãrãcia din
unele regiuni ale Africii, au fãcut ca milioane de femei, bãrbaþi ºi copii sã-ºi
pãrãseascã þara natalã, îndreptându-se înspre statele Uniunii Europene pentru a
cãuta o protecþie ºi o viaþã decentã30. Ca rãspuns la aceastã crizã, Uniunea Euro-
peanã ºi-a intensificat acþiunile „pe baza principiilor solidaritãþii ºi responsabili-
tãþii ºi cu respectarea deplinã a valorilor sale ºi a obligaþiilor internaþionale pe
care ºi le-a asumat“31. De la începutul anului 2015, Uniunea Europeanã a mobi-
lizat instrumentele de acþiune externã þinând cont de trei obiective: „salvarea de
vieþi omeneºti, asigurarea protecþiei persoanelor aflate în dificultate ºi gestionarea
frontierelor ºi a mobilitãþii“32.
Criza migranþilor ºi a refugiaþilor nu reprezintã o problemã prevalent euro-

peanã, fiind mai degrabã o provocare majorã pentru întreaga comunitate, întrucât
în Liban, Iordania ºi Turcia se aflã cea mai mare parte a refugiaþilor sirieni, în
timp ce în Africa de Vest existã peste 8,4 de milioane de migranþi interni. În anul
2014, statistica oferitã de Înaltul Comisariat al Organizaþiei Naþiunilor pentru
Refugiaþi (UNHCR) sublinia faptul cã numãrul refugiaþilor ºi al persoanelor
strãmutate a ajuns la 59,5 milioane, atingând cel mai înalt nivel de dupã cel de
Al Doilea Rãzboi Mondial33.
În acest context, acþiunile Uniunii Europene au urmãrit identificarea unei so-

luþii politice la gestionarea conflictelor din Siria ºi Irak. Un exemplu elocvent
este reprezentat de angajamentul financiar în valoare de un miliard de euro
adoptat în cadrul politicii pentru o strategie regionalã, având ca scop combaterea
Da’esh-ului34. Începând din 2011, au fost mobilizate peste 3,9 miliarde de euro
de cãtre Uniunea Europeanã ºi statele membre în vederea integrãrii refugiaþilor
(bugetul UE a contribuit la aceastã sumã cu aproape 1,8 miliarde de euro)35.
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28 Ibidem, p. 15.
29 Vezi studiul Jim Power ºi Péter Szlovak, „Migrants and the Irish Economy“, 2012, disponibil on-line

la https://www.atlanticphilanthropies.org/wp-content/uploads/2015/09/report-migrants-irish-economy.pdf.
30 Comisia Europeanã ºi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe ºi Politica de Securitate,

„Comunicare comunã cãtre Parlamentul European ºi Consiliu, Identificarea de soluþii la criza refugiaþilor din
Europa: rolul acþiunii externe a UE“, Bruxelles, 9.9.2015, JOIN (2015) 40 final, p. 2.

31 Idem.
32 Idem.
33 Ibidem, p. 3.
34 Ibidem, pp. 4-12.
35 Ibidem.



În acelaºi timp, nu trebuie sã neglijãm ajutorul oferit Irakului, în urma strã-
mutãrii în interiorul þãrii unui numãr de 3,1 milioane de persoane, dupã trei ani
de conflict. Sprijinirea irakienilor evidenþiazã modul în care Uniunea Europeanã
îºi elaboreazã politicile sociale, întrucât existã posibilitatea ca numãrul irakienilor
care cer protecþie internaþionalã în Uniunea Europeanã sã creascã semnificativ în
viitorul apropiat, depãºind numãrul refugiaþilor sirieni. În 2015 au fost alocate
65,55 milioane de euro de cãtre Comisia Europeanã sub formã de asistenþã uma-
nitarã pentru criza din Irak, ajutor umanitar acordat inclusiv regiunii Kurdistan
ºi Irak, o parte semnificativã din aceste fonduri au fost alocate asistenþei medicale,
o componentã importantã a modelului social al Uniunii Europene36.
Un alt aspect important este reprezentat de intensificarea sprijinului acordat

de cãtre Uniunea Europeanã þãrilor din Balcanii de Vest care nu sunt membre ale
UE, dar care se confruntã „cu un aflux fãrã precedent de refugiaþi, veniþi în primul
rând din Siria“37. UE a acordat 1,75 milioane de euro pentru Serbia ºi fosta
Republicã Iugoslavã a Macedoniei, în vederea acordãrii asistenþei de urgenþã
pentru refugiaþii care tranziteazã aceste þãri cãtre Ungaria38.
Temeiul juridic privind politica Uniunii Europene cu privire la readmisia ºi

returnarea migranþilor neregulamentari („care au intrat în mod neregulamentar
pe teritoriul unei þãri-gazdã ºi nu îndeplinesc condiþiile necesare pentru a bene-
ficia de protecþie internaþionalã“)39 este reglementat prin intermediul articolul 13
din Acordul de parteneriat de la Cotonu cu statele din Africa, Caraibe ºi Pacific
(ACP)40. Observãm însã o reticenþã din partea anumitor state în vederea garantãrii
acestor drepturi pentru refugiaþi. Un exemplu elocvent în acest sens – care sur-
prinde totodatã atrofierea modelului social al Uniunii Europene – este repre-
zentat de existenþa unui sistem de azil comun la nivelul Uniunii Europene care
reglementeazã standardele minimale ºi procedurile pentru azil pentru toate statele
membre, prevederi rãmase neimplementate în legislaþiile naþionale, chiar dacã
acestea sunt cuprinse în Agenda Europeanã pentru Migraþie. De altfel, în data de
23 septembrie 2015, Uniunea Europeanã a emis 40 de decizii de sancþionare
pentru statele membre care nu au respectat prevederile privind politica europeanã
„comunã“ în domeniul migraþiei ºi azilului41.
Unul dintre exemplele care surprinde atrofierea modelului social european ºi

a modelului social a Uniunii Europene, este reprezentat de accesul refugiaþilor la
locuinþe adecvate în Europa Centralã. Pe de o parte, aceºtia se confruntã cu defi-
citul general de locuinþe din aceastã regiune, iar pe de altã parte, cu constrân-
gerile legale sau administrative care îngreuneazã accesul la locuinþe de cetãþenie
sau durata rezidenþei. Discriminarea, rasismul ºi xenofobia reprezintã alte cauze
care duc la nerespectarea ºi nerecunoaºterea drepturilor acestora. Înaltul Comi-
sariat al Naþiunilor Unite pentru Refugiaþi a atras încã din aprilie 2009 atenþia
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asupra modului în care sunt implementate reglementãrile privind accesul refu-
giaþilor la locuinþe. UNHCR a constatat faptul cã locuinþele oferite refugiaþilor
la preþuri acceptabile erau de calitate inferioarã, întâmpinând dificultãþi în vederea
semnãrii unui contract de închiriere42.
„În lipsa unui contract formal de închiriere, aceºtia se aflã de obicei în impo-

sibilitatea de a solicita subvenþii pentru chirie sau ajutoare sociale, de a se înscrie
la oficiile forþelor de muncã (furnizarea unei adrese permanente oficiale fiind o
condiþie obligatorie pentru o astfel de înscriere) sau de a obþine documente de iden-
titate care sã dovedeascã rezidenþa legalã sau domiciliul stabil în þara de azil“43.

Fenomenul migraþiei în spaþiul românesc: clivajul rural-urban

Migraþia internã este un fenomen mult mai prezent în þãrile din Centrul ºi
Estul Europei. Raportul Impactul social al emigrãrii ºi al migraþiei rural urbane
în Europa Centralã ºi de Est. România44 ne oferã o perspectivã obiectivã a ceea
ce a reprezentat acest fenomen din perioada comunistã pânã în anul 2012. Din
informaþiile prezentate de autori, observãm cã momentul declanºator a fost
perioada anilor 1970-1980 când mulþi cetãþeni migrau dintre zonele rurale spre
zonele urbane. Imediat dupã demantelarea regimului comunist, din anul 1992
fenomenul se intensificã, fiind cauzat de tranziþia economicã ºi de schimbarea/
scãderea posibilitãþilor de lucru. În ultima decadã, o scurtã radiografie internã a
migraþiei rural-urban ne aratã o imagine dinamicã: localitãþi precum Bucureºti,
Timiºoara, Cluj sunt poli de dezvoltare unde PIB-ul pe cap de locuitor este apropiat
de media europeanã. În schimb, lângã Braºov, oraºul cu cea mai bunã calitate a
vieþii perceputã de locuitorii ºi de vizitatorii sãi, cu privire la mediu, la piaþa
muncii, la costului vieþii, în proximitatea acestei urbe sunt comunitãþi aflate în
sãrãcie extremã.
– În localitatea Budila (racordatã electric la reþeaua de distribuþie doar de la

un stâlp), aproape toþi locuitorii folosesc curent electric în mod ilegal, iar locuin-
þele sunt construite fãrã titluri de proprietate. În imediata apropiere a unui pol de
dezvoltare gãsim un pol de sãrãcie. Fenomenul este profund extins în România.
– Spre exemplu, Vaslui este la o distanþã de Iaºi de cca. 70 km. Deoarece zona

urbanã s-a dezvoltat constant, tendinþa fireascã a tinerilor este de a pleca spre
mediul urban în cãutarea unui loc de muncã. În anii ‘90 s-au mutat de la sat la
oraº cca. 550.000 de locuitori, iar de la oraº la sat numai 28.000. Se observã o
migraþie majorã din mediul rural în cel urban, reversul fiind întâlnit la un grad
nesemnificativ. În anul 2012, 118.000 de locuitori s-au mutat de la oraº la sat, în
timp ce doar 74.000 au mers de la þarã la oraº. Astfel, dupã o recesiune sau dupã
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43 Ibidem.
44 Iris Alexe, István Horváth, Ruxandra Noica ºi Marieta Radu, Impactul social al emigrãrii ºi al migraþiei

rural urbane în Europa Centralã ºi de Est. România, Raport Comisia Europeanã, rezumat executiv, aprilie
2012.



un moment dificil, un segment de populaþie preponderent cu vârste cuprinse
între 40 ºi 50 de ani, aflatã aproape de momentul pensionãrii sau post-pensionare,
poate decide sã se relocheze. Se remarcã un fenomen de retragere cãtre un stil
de viaþã mai puþin solicitant ºi costisitor dupã vârsta pensionãrii45.

Aºadar, cetãþenii au tendinþa de a cãuta noi oportunitãþi, migraþia þintind
populaþia din clasa mijlocie – sãracã deoarece este necesar un anumit capital
pentru a putea pleca, inclusiv capitalul minim de deplasare. Oportunitãþile pot fi
de ordin economic, politic, social, iar cauzele procesului de migraþie sunt pre-
ponderent economice ºi sociale, dar pot fi influenþate ºi de alþi factori precum,
climã sau culturã.
Migraþia ºi mobilitatea încã rãmân un catalizator politic. Luate împreunã sau

separat, cele douã concepte reprezintã, atât provocãri, cât ºi avantaje pe termen
mediu ºi lung. Lecþiile oferite de þãrile occidentale ºi cele nordice cu privire la
integrarea migranþilor în societate, reprezintã un model politic, economic, social
ºi cultural care trebuie exploatat. În România, gãsirea soluþiilor cu privire la pro-
blemele pe care cele douã fenomene sociale le produc, trebuie sã înceapã, în
primul rând, cu studii, deopotrivã cantitative ºi calitative relevante. Din punct de
vedere structural, compoziþia populaþiei se va schimba, iar baza piramidei vâr-
stelor se va dilua în permanenþã. Ideile de politici, în þãrile care încearcã sã antici-
peze efectele sunt integrate în modele de simulare, aceste studii devenind con-
sultative pentru decidenþii politici. În lipsa unei cercetãri ºi a unei viziuni nu se
poate contura o strategie.

BIBLIOGRAFIE

„Raport privind politica de migraþie a UE: implicaþii pentru piaþa muncii“, Bucureºti, 2003.
„World Population Prospects. Key findings and advanced tables, United Nations Report“, New

York, 2017.
Alexe, Iris ºi István Horváth, Ruxandra Noica, Marieta Radu, Impactul social al emigrãrii ºi al

migraþiei rural urbane în Europa Centralã ºi de Est. România, Raport Comisia Europeanã,
rezumat executiv, aprilie 2012.

Borjas, George, Friends or Strangers: The Impact of Immigration on the US Economy, New York,
Basic Books, 1990.

Burgess, Michael, Federalism and the European Union: The Building of Europe, 1950-2000,
Londra, Routledge, 2000.

Carens, Joseph H., „Aliens and citizens: The case for open borders“, Review of Politics, 1987, 49
(2), pp. 251-273.

Chirvas, Cristina „Teorii clasice ºi moderne ale migraþiei internaþionale“.
Collier, Paul ºi David Dollar (ed.), Globalization, Growth and Poverty. A World Bank Policy

Research Project, Oxford, Oxford University Press, 2002.

12 MIGRAÞIE ªI MOBILITATE 49

————————
45 Exemplele au fost discutate în cadrul unei conferinþe naþionale la care au participat experþi ºi profesori

universitari specializaþi pe fenomenul migraþiei. Aceastã conferinþã a permis lansarea unei arii largi de expri-
mare, în care au fost dezvoltate de cãtre experþi, idei ºi posibile soluþii. Aceastã dezbatere a generat analizã ºi
viziune având rol consultativ asupra politicilor ºi decidenþilor politici din România. În cadrul întâlnirii au fost
preconizate pe termen lung tensiuni ºi provocãri inclusiv din punct de vedere al capitalului uman, astfel toate
schemele de politici de asistenþã socialã, de protecþie socialã, vor trebui în mod evident ºi fundamental regândite.



Comisia Europeanã ºi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe ºi Politica de Securi-
tate, „Comunicare comunã cãtre Parlamentul European ºi Consiliu, Identificarea de soluþii la
criza refugiaþilor din Europa: rolul acþiunii externe a UE“, Bruxelles, 9.9.2015.

Comisia Europeanã, „Contribuþia Comisiei la dezbaterea tematicã a liderilor UE referitoare la calea
de urmat privind dimensiunea externã ºi internã a politicii în domeniul migraþiei“, Bruxelles,
07.12.2017.

Crouch, Colin, Post-Democracy, Cambridge, Polity, 2004.
Gosh, Bimal (ed.), Managing Migration: Time for a New International Regime?, Oxford, Oxford

University Press, 2000.
Harris, John ºi Michael P. Todaro, „Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector

Analysis“, The American Economic Review, Vol. 1970, No. 1 – Vol. 105, No. 12, pp. 126-142.
Înaltul Comisariat al Naþiunilor Unite pentru Refugiaþi, Reprezentanþa Regionalã pentru Europa

Centralã, „Nota UNHCR privind integrarea refugiaþilor în Europa Centralã“, Budapesta,
aprilie 2009.

Kritz, Mary M, ºi Lin Lean Lim, Hania Zlotnik, International Migration Systems: A Global
Approach, New York ºi Oxford, Oxford University Press, 1992.

Laursen, Finn (ed.), The EU and Federalism: Polities and Policies Compared, Surrey, Ashgate,
2011.

Massey, Douglas S., „Social Structure, Household Strategies, and the Cumulative Causation of
Migration“, in Population Index, Vol. 56, No. 1, 1990, pp. 3-26.

Mencarini, Letizia ºi Emiliana Baldoni, Gianpiero Dalla Zuanna, The Situation of Children in
Immigrant Families in Italy: Changes and Challenges, Raport UNICEF, Florenþa, 2009, pp. 1-65.

Mudde, Cas ºi Cristobal Rovira Kaltwasser (ed.), Populismul în Europa ºi în cele douã Americi,
Iaºi, Institutul European, 2015, pp. 329-355.

Müler, Jan-Werner, Ce este populismul?, traducere de Irina-Marina Borþoi, Iaºi, Polirom, 2017.
Piore, Michael Joseph, „Industrial Growth: A Case Study of the Origins and Character of Puerto

Rican Migration to Boston“, Working Paper 112, Department of Economics, MIT, 1973.
Pooley, Colin G.,Mobility, Migration and Transport: Historical Perspectives, Lancaster, Palgrave

Studies in Migrations History, 2017.
Power, Jim ºi Péter Szlovak, „Migrants and the Irish Economy“, 2012.
Raportul grupului consultativ economic asupra economiei europene, EEAG, nr. 16/2017.
Stark, Oded, Migration of Labor, Oxford, Wiley-Blackwell, 1991.
State of the Nordic Regions 2018. Theme 1: Demogragrphy, Copenhaga, 2018.
Vimon, Pierre,Migration in Europe. Bridging the Solidarity Gap,Washington, Carnegie Endowment

for International Peace, 2016.
Yeates, Nicola, Globalization and Social Policy, Londra, Sage Publications, 2001.
Zamfir, Cãtãlin ºi Lazãr Vlãsceanu (coord.), Dicþionar de sociologie, Bucureºti, Babel, 1998,

pp. 351-353.

50 CIPRIAN NEGOIÞÃ, VLADIMIR-ADRIAN COSTEA 13


