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 Migration as a Social Phenomenon:
Transdisciplinary Theoretical Perspectives 
and Approaches

Abstract
Against the backdrop of the most recent po-

litical and economic consequences generated by 
the migration issues in the European realm, the 
necessity to understand this complex social phe-
nomenon resurfaces as a topic that both politicians 
and scholars worldwide attempt to approach from 
different angles and perspectives. 

In this article, the continuously growing litera-
ture on international migration is revised and ‘revis-
ited’ with the purpose of providing an overview of 
the most important and relevant theories and con-
ceptual approaches outlined by various renowned 
authors. Ultimately, a sound understanding of the 
determinants and effects of migration on a theoreti-
cal level can deliver the grounds for improved ways 
of predicting and tackling migration issues. 
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1. Teoretizarea migrației: de la perspective „vechi” și consacrate
la cele contestate și „reinventate”

Ca fenomen social de amploare, migrația a stârnit de-a lungul timpului interesul 
unui spectru larg de cercetători și membri ai comunității științifice, printre care antro-
pologi, demografi, geografi, sociologi, istorici, economiști, specialiști în științe politice, 
relații internaționale sau științe juridice. În funcție de sfera științifică din care prove-
neau, participanții la dezbaterile cu privire la migrație au propus teorii și paradigme, 
întrebări de cercetare și ipoteze, unități și niveluri de analiză, cu ajutorul cărora au 
încercat să explice o parte dintre caracteristicile inerente migrației (Brettell și Hollifield, 
2008; King, 2012). 

În științele sociale, studiul migrației s-a realizat într-un mod haotic și difuz iar în 
lipsa unei perspective comune cu privire la abordările teoretice, conceptualizările s-au 
sprijinit pe varii domenii și ideologii (de Haas, 2011). De aceea, ajungem să constatăm 
că, în prezent, teoretizarea migrației se realizează prin intermediul unui set fragmentat 
de teorii ce au fost dezvoltate izolat unele de celelalte, de către autori diferiți și în dome-
nii disparate, fiind, uneori, nuanțate de perspective multi- și interdisciplinare (Massey 
et al., 1993, p. 432; King, 2012; Arango, 2004). Arango (2004, p. 32) chiar semnalează 
un grad extrem de nesatisfăcător al teoretizării migrației, sugerând că niciuna dintre 
abordările teoretice existente, indiferent de relevanța empirică sau valoarea euristică 
a acestora, nu prezintă, de fapt, o teorie veritabilă, iar Rotariu (2009) sugerează că va-
rietatea și inconsistența teoriilor este dată de numărul mare de forme de migrație, fapt 
care, pur și simplu, face imposibilă alegerea unui singur model explicativ.

Mulți sunt de acord că în rezultatul lipsei de consens cu privire la formularea unei te-
orii coerente a migrației a avut de suferit, în primul rând, cercetarea empirică. Massey et 
al. (1994, pp. 700-701) califică demersurile empirice drept restrânse, ineficiente, caracte-
rizate de multiplicări redundante, repetiții, reinventări și contradicții frecvente. Soluția 
sugerată de autori constă în formularea și acceptarea unor teorii, concepte, instrumente 
și standarde comune, care vor permite acumularea adevărată de cunoștințe cu privire 
la migrație. O teorie unificată a migrației ar trebui să îndeplinească și următorul dezi-
derat: să analizeze dinamica proceselor de migrație ca o parte a unui complex proces 
societal de schimbare, încorporând, totodată, contradicțiile și consecințele acțiunilor 
sociale obținute în urma migrației. 

Cu ajutorul literaturii de specialitate ajungem să distingem două mari paradigme, 
cu un conținut destul de diferit, dar care explică fenomenul și procesele de migrație. 
Fiecărei paradigme îi este asociată cel puțin o teorie, cu ajutorul căreia se prescriu 
explicațiile cu privire la factorii determinanți inițiali și finali ai migrației, etapele proce-
sului decizional, actorii implicați în proces etc. De cele mai multe ori, teoriile ulterioare 
au apărut ca o consecință a formulării de critici la adresa primelor modele explicative, 
conținutul teoriilor mai noi fiind, practic, determinat de lacunele identificate în timp 
în teoriile inițiate de autorii și cercetătorii din domeniu. 

În varietatea lor, se pare că teoriile pot fi, totuși, împărțite în două categorii: cele 
ce clarifică cauzele migrației (cum începe, se derulează și se răspândește în timp și 
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spațiu?) și cele care analizează cauzele perpetuării migrației (ce determină proliferarea 
fenomenului și care sunt conjuncturile în care aceasta începe să stagneze?). Teoretizări 
deopotrivă sintetice și de-o excepțională interpretare au fost oferite de următorii autori: 
Massey et al. (1993), Castles, de Haas și Miller (2013), Massey et al. (2009), Faist (2000a), 
King (2012), Morawska (2007) etc., aceștia reușesc să explice și să integreze principa-
lele teorii cu privire la migrația internațională, comparând și juxtapunând diferitele 
încadrări conceptuale cu scopul relevării inconsistențelor logice și a dezacordurilor 
substanțiale pe care le comportă cele din urmă. 

Reieșind din cele de mai sus, în acest articol mi-am propus să prezint succint cele mai 
importante abordări teoretice, ce au fost înaintate în momente diferite de timp de autori 
provenind din domenii înrudite sau nu neapărat, cu scopul de a furniza persoanelor 
interesante de fenomenul migrației un punct de pornire pentru eventualele lor demer-
suri de cercetare. Articolul ia forma unui text teoretic, fără parte empirică, ce reflectă 
efortul autoarei de a sintetiza, prezenta și analiza contribuțiile unei suite de autori de 
rang internațional. Așadar, în următoarele pagini, voi încerca să fac o scurtă trecere 
în revistă a principalelor paradigme și teorii cu privire la migrație, neavând pretenția 
de a le epuiza, printre care: paradigma economică neoclasică (neoclassical economics 
approach), cu teoria factorilor de atragere și respingere (push-pull factors theory); paradig-
ma istoric-structurală (historical-structural approach) cu teoria sistemică mondială (world 
systems theory) și teoria rețelelor de migrație (migration networks theory). De asemenea, 
în literatura de specialitate autorii menționează teoria noii economii a migrației forței 
de muncă (new theory of economic labour migration), teoria capitalului social (social capital 
theory), teoria mobilității tranziționale (mobility transition theory) și teoria cauzalității 
cumulative (cumulative causality theory) în categoria celor mai recente cadre conceptu-
ale și teoretice ce se adresează proceselor de migrație, discutate în rândul membrilor 
comunității științifice. Am ales să menționez în cele ce urmează o parte dintre acestea, 
încercând totodată să evidențiez conținutul modelelor explicative, dar și neajunsurile 
sau criticile ce s-au formulat la adresa lor de-a lungul vremii. 

2. Paradigma economică neoclasică cu privire la migrație

Primele contribuții științifice în domeniul migrației au fost aduse de geograful 
Edward G. Ravenstein sub forma a două articole, prin care acesta a formulat „legile 
statistice ale migrației” (de Hass, 2008). Accepțiunea inițială, prin intermediul căreia 
savantul a încercat să explice fenomenul studiat, era că „procesele de migrație se ex-
tind treptat respectând logica proximității geografice” (Ravenstein, 1889, p. 286 apud 
de Haas, 2008). Cauzele majore ale migrației erau de natură economică, cea dintâi 
fiind inseparabilă de dezvoltare, iar procesele de migrație erau determinate de dis-
tanța geografică și de densitatea populației zonei din care s-a plecat (Hagen-Zanker, 
2008). Deși sunt considerate rigide și au un caracter general, legile lui Ravenstein și-
au lăsat amprenta asupra modului în care a fost ulterior teoretizată migrația și s-au 
anticipat legăturile dintre teoria alegerii raționale (rational-choice theory), dinamica 
structurilor din spațiul rural-urban și inegalitățile induse de dezvoltare (Ravenstein, 
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1889 apud King, 2012):
1. Migranții parcurg, de regulă, distanțe geografice scurte; cei care parcurg distanțe 

mai lungi se îndreaptă către marile centre industriale și de comerț.
2. Direcția migrației este următoarea: dinspre zonele agricole, spre cele industriale.
3. Populația așezărilor urbane mari crește în urma migrației și nu datorită sporului 

natural pozitiv (legile 2 și 3 se referă la migrația rurală-urbană și la urbanizare).
4. Volumul migrației crește odată cu dezvoltarea industriei, a comerțului și a 

transportului.
5. Fiecare flux de migrație va fi urmat de o descreștere a volumului de migrație.
6. Femeile predomină în procesele de migrație, cel puțin în cadrul migrației pe 

distanțe scurte; iar bărbații reprezintă o majoritate în procesele de migrație 
internațională.

7. Cauzele majore ale migrației sunt de ordin economic. 

Aceste idei au pus bazele abordării economice neoclasice, foarte răspândită în anii 
1960 și 1970, care prezenta fenomenul migrației drept o totalitate a fluxurilor populației 
dinspre zonele ce ofereau câștiguri scăzute înspre zonele care prezentau perspective de 
câștiguri semnificativ mai mari. La nivel macro, paradigma neoclasică explică migrația 
prin prisma diferențelor în cererea și oferta forței de muncă înregistrate în funcție de 
zona geografică (de Haas, 2008; Massey et al., 1993; Borjas, 1989). Paradigma a statuat 
că migrația își are originile în diferențele de câștig material, care îi determină pe in-
divizii din regiunile ce abundă în forță de muncă să se deplaseze spre zonele în care 
cererea pentru forța de muncă și perspectivele de câștiguri sunt mai ridicate. Drept 
consecință, obținem un echilibru economic menținut prin reducerea decalajelor dintre 
cerere și ofertă în regiunile „gazdă” ale imigranților, pe de o parte, și în regiunile de 
origine, pe de altă parte. Conform paradigmei, această acțiune ar fi rezultat în creșteri 
de capital atât în țara de destinație, cât și în cea de origine. Pe termen lung, pe măsură 
ce echilibrul este menținut prin reglarea mecanismelor de cerere și de ofertă a muncii, 
procesul contribuie la înlăturarea factorilor inițiali determinanți ai migrației (Rotariu, 
2009; de Haas, 2008; Arango, 2004). 

La nivel micro, pentru teoreticienii neoclasici ai migrației, persoanele care migrează 
alcătuiesc un grup de „actori raționali” care decid să emigreze după ce, în prealabil, 
au evaluat costurile și beneficiile pe care le-ar presupune acțiunea lor de strămutare. 
Așadar, pus în acest context, explicăm fenomenul migrației ca fiind o manifestare a 
unui act spontan, individual și voluntar, fiind conceptualizat ca o formă de investiție 
în capitalul uman. De asemenea, teoria postulează că, având acces deplin la informații 
și beneficiind de alegere liberă, migranții optează pentru destinații în care aceștia ar 
avea oportunitatea să fie cât mai productivi cu putință (Anghel și Horvath, 2009, p. 22). 

Paradigma economică neoclasică pornește de la prezumția că oamenii, de regulă, 
doresc să își maximizeze utilitatea. Mai mult decât atât, atunci când intenționează să 
emigreze, indivizii vor căuta acele state sau regiuni în care nivelul lor de bunăstare va 
crește substanțial. Totuși, nu de puține ori, realitatea empirică a oferit dovezi contrare 
previziunilor prescrise de teorie, astfel încât ceea ce s-a dovedit a fi adevărat a fost 
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că opțiunile și căutările migranților sunt determinate de resursele financiare de care 
aceștia dispun pentru a emigra cu succes, de specificul politicii de imigrație a statului 
de primire, dar și de reglementările în vigoare cu privire la emigrare, practicate în statul 
de origine. Borjas (1989) subliniază că determinarea opțiunilor are loc în cadrul unei 
așa-numite „piețe a migrației”, în care actorii ce urmează să se decidă asupra emigră-
rii, de fapt, compară diversele opțiuni existente. Opțiunile se conturează îndeosebi în 
funcție de accesul la informație pe care îl au persoanele care doresc să emigreze. Am 
putea chiar spune că statele care doresc să atragă forță de muncă străină își prezintă 
sau își promovează „ofertele de migrație”, aducându-le la cunoștința persoanelor care 
intenționează să părăsească un stat de origine anume. Cei care decid, într-un final, să 
emigreze iau în mod rațional decizia că este mai profitabil pentru ei să se stabilească 
în alt stat sau în altă regiune. 

Cel mai important este că, din punctul de vedere al acestei interpretări economice a 
migrației, migranții sunt văzuți ca actori raționali (Morawska, 2007), cărora li se acordă 
dreptul de intrare și de ședere în statul de destinație în baza unui mecanism de selecție 
nealeatoriu. Totodată, neoclasicii susțin că potențialele câștiguri nete ale migranților, 
sub forma unor venituri mai mari, pot fi calculate luând în considerare și costurile de 
oportunitate ale migrației, acestea fiind alcătuite din costurile estimate ale călătoriei, 
costul psihologic al migrației ce constă în întreruperea contactului cu membrii familiei 
și cu cei dragi, precum și costul șomajului pe durata stabilirii și deplasării la destinație, 
costul asociat învățării/ asimilării unei limbi străine și adaptării la o cultură necunoscută 
etc. (Massey et al., 1993). Alți autori au dezvoltat un model asemănător pentru migrația 
internațională, în care, pentru imigranții ilegali sau iregulari, la costurile de mai sus se 
adaugă riscurile sau costurile asociate cu faptul de a fi descoperiți de forțele de ordine 
ale statului de emigrare și de a fi deportați. 

Fiind prima abordare teoretică și una dintre cele mai „versatile” (Arango, 2004) din 
șirul celor care explică procesele de migrație, perspectiva economică neoclasică a fost 
supusă multor dezbateri, scopul cărora a fost să combată o parte dintre preceptele sale. 
Una dintre criticile formulate la adresa teoriei neoclasice a migrației constă în imputarea 
adepților săi a faptului că, de cele mai multe ori, deciziile cu privire la emigrare nu 
constituie rezultatul unui proces cognitiv ce aparține unei singure persoane, paradigma 
interpretând migrația dintr-un punct de vedere individualist și anacronic (de Haas, 
2008; Castles, de Haas și Miller, 2013; Arango, 2004; King, 2012) și concentrându-se pe 
o singură formă de migrație, cea economică. Dimpotrivă, se presupune că la luarea 
deciziei participă grupuri largi de oameni, de regulă alcătuite din familii și membri ai 
gospodăriilor, ce acționează colectiv nu doar pentru a maximiza veniturile estimate, 
dar și pentru a minimiza riscurile asociate cu migrația și pentru a atenua constrângerile 
ce derivă dintr-o varietate de eșecuri ale pieței, altele decât cele deja prezente pe piața 
forței de muncă. De asemenea, de cele mai multe ori, acțiunile nemijlocite de a emi-
gra nu sunt rezultatul unor decizii ce s-au bazat în exclusivitate pe factori economici, 
imigranții deseori neavând acces la informații complete cu privire la posibilitățile de 
angajare și remunerare, iar aceste aspecte îi împiedică să ia decizii eminamente raționale 
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(se poate chiar întâmpla ca beneficiile pe care le obține în urma procesului de migrație 
să nu coincidă cu cele pe care le anticipa migrantul la început, acest lucru ducând la 
neîndeplinirea așteptărilor legate de migrație) (Castles, de Haas și Miller, 2013, pp. 
22-23; Faist, 2000b; Morawska, 2007). 

La fel ca paradigma precedentă, teoria factorilor de atragere și de respingere (push-
pull factors theory) face parte din categoria modelelor spațiale dezvoltate de geografi 
și demografi (King, 2012). Conform acestei teorii simpliste, ce a dominat discursurile 
cu privire la migrație în anii 1960, decizia de a migra este determinată de rațiuni eco-
nomice, dar și de alți factori motivaționali: factori asociați cu aria de origine (sărăcia, 
rata șomajului din țara sau din regiunea de pornire, securitatea și rata criminalității, 
calitatea serviciilor publice, calitatea vieții, statutul social al migrantului, opresiunile 
politice, lipsa proprietăților funciare sau a dreptului de a le deține, situația demografică 
etc.), factori asociați cu zona de destinație (posibilitățile atractive de angajare, condiții 
sigure de viață și promisiunile legate de un mediu de viață sănătos, calitatea educației 
și a sistemului de asistență socială, regimul democratic, respectarea drepturilor și a 
libertăților cetățenești etc.), așa-numiții factori „interpuși” sau intermediari (cum ar 
fi distanța geografică dintre statul de pornire și cel de primire, lipsa sau prezența 
barierelor sau a granițelor fizice, costurile asociate cu migrația, barierele culturale și 
lingvistice, prevederile legale cu privire la imigranți aplicabile în țara de emigrare etc.) 
și factorii personali (migranții vor avea reacții și vor elabora diverse strategii de adap-
tare la procesele de migrație, în funcție de combinația factorilor push-pull și statutul 
socio-economic, personalitatea persoanei, abilitatea de a învăța o limbă nouă etc.) (King, 
2012). Teoria factorilor push-pull argumentează că fenomenul migrației se derulează 
între niște „vectori” (forțe) bine definiți, astfel încât migrația va avea loc aproximativ 
dinspre aceleași zone de origine și va viza aceleași zone specifice de destinație. Acest 
lucru nu se datorează doar localizării precise și excesive a imigranților în anumite 
regiuni de primire, dar și faptului că informația și cunoștințele transmise de imigranți 
înspre zonele de origine vor facilita, într-un fel sau altul, accesul și fluxul migranților 
ulteriori (de Haas, 2008). 

Teoria factorilor push-pull ia în calcul și percepția persoanei care reflectă asupra de-
ciziei de a emigra. În acest sens, individul compară percepțiile sale asupra câștigurilor 
estimative pe care le-ar avea în regiunea de origine cu cele din regiunea de destinație, 
în același timp urmărind să își maximizeze utilitatea personală. Modelul factorilor 
push-pull a derivat din teoria social-funcționalistă, conform căreia societatea reprezintă 
un sistem sau un ansamblu agregat al unor părți independente, capabile să asigure 
un echilibru intern. Factorii economici, demografici sau de mediu, care stau la baza 
cadrului de forțe de atracție și de respingere asigură, de fapt, echilibrul prevăzut de 
teoria funcționalistă. Deși modelul este frecvent întâlnit în lucrările cu conținut empiric, 
de Haas (2011, pp. 8-10) este de părerea că lista factorilor prescriși este una ambiguă, 
iar modelul în sine este unul static, din acest motiv considerând că acesta eșuează în 
analiza migrației ca proces. Dacă facem referire la migrant, contrar teoriei, acestuia îi va 
fi aproape imposibil să cuantifice exact, aproape matematic, avantajele și dezavantajele 
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asociate cu migrarea. Dintr-un alt punct de vedere, această teorie „depersonalizează” 
imigrantul, punându-l în postura unui pion lipsit de instrumentalitate/ actanță (agen-
cy), de abilitatea de a lua decizii în mod autonom. De asemenea, modelul nu ține cont 
de factorii macro-structurali cum ar fi statele, politicile publice, piața forței de mun-
că, statutul ierarhiilor și puterea de transformare a grupurilor (care includ și rețelele 
de imigranți). Astfel, puterea explicativă a teoriei push-pull este limitată, deoarece, în 
principal, modelul nu ține cont de mediile sociale și geografice selective în care au loc 
procesele de migrație. 

Chiar și atunci când migrația internațională are loc în interiorul unui cadru de forțe, 
aceasta nu este neapărat determinată de factorii de respingere (push), precum câștigurile 
mici și ratele înalte de șomaj înregistrate în statele de origine, ci mai curând de factorii 
de atragere (pull) determinați de o nevoie cronică și inevitabilă pentru muncitori străini 
a statelor de destinație (Piore, 1979 apud Massey et al., 1993; Castles, de Haas și Miller, 
2013, pp. 23-24; King, 2012; de Haas, 2008; Morawska, 2007). Practic, suntem puși în 
poziția de a ne imagina o piață a forței de muncă alcătuită din două segmente cu ca-
racteristici opuse: primul segment îl constituie o piață de muncă principală, deoarece 
oferă locuri de muncă sigure și bine plătite pentru muncitori (în raportul de forțe de 
la nivel internațional astfel își fac simțită prezența statele dezvoltate și industrializa-
te); în relație cu primul segment, cea de-a doua piață este alcătuită preponderent din 
muncitori necalificați, prost plătiți și beneficiari ai unui mediu de muncă nesigur în 
sectorul industrial sau cel al serviciilor (în condițiile în care piața secundară nu reușește 
să satisfacă cererea prin forța de muncă de pe plan intern, statele vor fi constrânse să 
apeleze la imigranții din statele mai puțin dezvoltate). Locurile de muncă din pri-
mul segment de piață se adresează unei categorii „privilegiate” de muncitori, adică 
băștinașilor cu calificări profesionale înalte, pe când cel de-al doilea segment creează 
locuri de muncă pentru imigranții care acceptă ofertele de muncă refuzate de locuitorii 
autohtoni (Morawska, 2007). 

În concluzie, paradigma economică neoclasică, alături de explicațiile simple și con-
vingătoare oferite de către macro-economiști (care analizează determinanții structurali 
ai migrației) și micro-economiști neoclasici (care analizează luarea deciziilor la nivel 
individual) cu privire la migrația internațională, a influențat puternic gândirea publi-
că și a reușit să furnizeze temeiuri intelectuale pentru multe dintre politicile publice 
referitoare la migrație (Massey et al., 1993), creionând, totodată, un cadru conceptual 
atât de necesar pentru un domeniu extrem de complex. Pentru a crea o contrapondere 
pentru teoriile de sorginte neoclasică, în continuare voi prezenta succint și teoriile ce 
derivă din paradigma istorico-structurală. 

3. Paradigma istorico-structurală cu privire la migrație

Nucleul sau punctul comun spre care converg teoriile derivate din paradigma 
economică neoclasică este reprezentat de migrația voluntară/ liberă a persoanelor. În 
contrast cu prima paradigmă, a doua direcție de gândire s-a concentrat pe formularea 
de explicații cu privire și la alte forme ale migrației în masă a forței de muncă din 
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Europa, indusă de fenomene precum colonialismul, conflictele armate sau decalajele 
de dezvoltare dintre regiuni (Castles, de Haas și Miller, 2013, p. 26). Altfel spus, eve-
nimentele istorice de la începutul secolului al XX-lea au dus la apariția paradigmei 
istorico-structurale, cu origini în politica economică marxistă și în teoria sistemelor 
lumii (de Haas, 2008; Massey, 1999). 

Istorico-structuraliștii postulează că puterea economică și politică este distribuită 
în mod inegal între țările dezvoltate și subdezvoltate, populația neavând acces egal 
la resurse, iar expansiunea capitalistă are tendința de a accentua aceste disparități (de 
Haas, 2008; Massey, 1999). La cealaltă extremă se află țările slab dezvoltate care sunt, 
de fapt, copleșite de poziția lor defavorabilă în contextul geopolitic global, fiind lipsite 
pe termen lung de perspective reale de modernizare și dezvoltare economică. Migrația 
este percepută ca fiind un produs natural al dezagregărilor și dislocărilor intrinseci 
procesului de acumulare capitalistă și modernizării. Conform acestei paradigme, mi-
grația este o manifestare a penetrării pe plan global a forțelor capitalismului, precum și 
a inegalității crescute în șansele de dezvoltare a statelor bogate și sărace. În acest sens, 
capitalismul și migrația – o formă de manifestare a acestuia – contribuie la proliferarea 
subdezvoltării. Oamenii sunt, de fapt, forțați să emigreze, deoarece sistemul economic 
din țara/ regiunea lor a fost subestimat sau a fost amenințat/ subminat de curentul 
geopolitic și economic global (de Haas, 2008; Castles, 2010).

Prima teorie ce s-a desprins din paradigma istorico-structurală este teoria sistemelor 
mondiale de migrație (world systems theory). Prezumția pe care se sprijină teoria constă 
în ideea conform căreia migrația afectează și modifică condițiile sociale, culturale, in-
stituționale și economice atât în regiunile de origine, cât și în cele de primire. Procesele 
de migrație sunt, de fapt, rezultatul unor legături dintre statele de origine și cele de 
emigrare ce s-au format anterior, în urma colonizărilor, a comerțului și a investițiilor, 
a influențelor politice și a legăturilor sociale coagulate între state și oameni (Castles, 
de Haas și Miller, 2013, p. 27)1. Raportul inegal de forțe și interdependența economică 
împart statele în două categorii2: (1) cele ce se află în centrul/ nucleul lumii (the core), 
alcătuite din țări ce direcționează circulația bunurilor, a forței de muncă și a capita-
lului și (2) statele dependente de activitatea economică a celor dintâi, poziționate la 
periferia lumii (the periphery) (Wallerstein, 1979 apud Basch, Glick Schiller și Szanton 

1 De exemplu, migrația din India, Pakistan sau Bangladeș se explică prin prezența îndelungată a 
britanicilor pe sub-continentul indian și existența unor legături economice strânse între statul 
colonizator și statele colonizate. Același lucru se întâmplă în relația dintre Franța, alt stat cu o 
bogată istorie a colonizărilor, și statele din nordul Africii – Algeria, Tunisia sau Maroc. În com-
pletare, dacă ne referim la a doua jumătate a secolului al XX-lea, dezvoltarea capitalistă a state-
lor europene a determinat și conexiunea sistemică dintre Turcia și Germania, datorată migrației 
forței de muncă. 

2 O zonă intermediară ar fi „semi-periferia”, alcătuită la sfârșitul secolului al XX-lea din China, 
Mexic și Europa de Est. Statele semi-periferice îndeplinesc un rol dublu: se comportă, pe de o 
parte, ca un nucleu în relația cu periferia (adică cele mai slab dezvoltate state) și, pe de altă parte, 
ca o periferie în relația cu statele din nucleul lumii (Faist, 2010). 
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Blanc, 1994; Morawska, 2007). Pe măsură ce mecanismele capitaliste pătrund în statele 
de la periferie, un număr mare de persoane, anterior antrenate în activități agricole, 
nu reușesc să se integreze în spațiul urban și în noile activități industriale, devenind, 
astfel, creuzetul din care statele ce fac parte din nucleu urmează să își recruteze forța 
de muncă de care au nevoie. Migrația nu afectează și nu este doar afectată de mediul 
social al imigranților, ci restructurează întregul context societal al regiunilor concrete 
în care migrația are loc, atât în zonele de destinație, cât și în cele de origine. 

Un rol important în teoria sistemelor mondiale de migrație le revine fluxurilor de 
informație și mecanismelor de feedback, care posedă capacitatea de a modela siste-
mele de migrație. Astfel, conform teoriei, legăturile ideologice și materiale create în 
urma colonizărilor în masă sau a penetrării piețelor, pot să contribuie la accelerarea 
sau creșterea în volum a migrației. Nu în ultimul rând, printre așa-numiții indicatori 
ai teoriei sistemelor mondiale de migrație pot fi incluse relațiile coloniale anterior for-
mate, utilizarea predominantă a unor limbi comune, intensitatea relațiilor comerciale, 
prezența unor sisteme de transport și (tele)comunicații, precum și frecvența transfe-
rurilor și a comunicării între state. 

Teoria rețelelor de migrație (migration networks theory) a apărut ca răspuns la nevoia 
de complinire a abordărilor economice incomplete și a împrumutat o serie de caracteris-
tici de la teoria precedentă, accentuând rolul vital al relațiilor personale dintre migranți 
și non-migranți, dar și modul în care relațiile și capitalul social facilitează, perpetuează 
și transformă procesul de migrație (King, 2012). Din punctul de vedere al cadrului teo-
retic înaintat, acțiunile în scenariul descris de teoria rețelelor de migrație decurg astfel: 
în momentul în care un număr critic de imigranți s-au stabilit în țara de primire, alți 
factori decât cei de tip push-pull vor interveni în modelarea fenomenului migrației (de 
Haas, 2008; Collier, 2013). Este adevărat, și în concordanță cu teoria neoclasică, faptul 
că la destinație locurile pentru imigranți sunt distribuite în mod aleatoriu, prin urmare, 
de multe ori, alegerea primilor imigranți de a se stabili într-o regiune sau alta este ac-
cidentală sau întâmplătoare. Însă, decizia propriu-zisă a primilor imigranți de a alege 
o regiune sau alta, va influența negreșit și în mod semnificativ deciziile imigranților 
ulteriori, fapt ce va duce la modificarea tiparelor de migrație și la formarea așa-numitor 
rețele de migrație. Rețelele sociale ce se vor forma în timp în țările de primire, stabilite 
prin relațiile de rudenie, prietenie sau proveniență comună, le vor aduce viitorilor 
imigranți riscuri și costuri materiale și psihologice reduse (spre exemplu, costurile pe 
care le presupune călătoria unei persoane până la locul de destinație vor fi acoperite 
de imigranții deja stabiliți în locul respectiv sau migranții nou-veniți vor fi ajutați să își 
găsească un loc de muncă de către cei cu ceva mai multă experiență). 

Unii autori susțin că odată ce numărul de conexiuni sociale cu țara de origine atinge 
un nivel critic, migrația în sine se va auto-perpetua, deoarece rețelele sociale creează 
structura socială favorabilă pentru menținerea procesului (King, 2012; Collier, 2013). În 
acest mod, fiecare imigrant „nou-venit” va reduce costurile și riscurile asociate migrării 
ulterioare a altor membri de familie sau prieteni, încurajând mobilitatea în sine. În aces-
te condiții, efectul direct al rețelelor de migrație este cel de multiplicare și potențare a 
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migrației. De aceea, din punct de vedere empiric, cu ajutorul rețelelor de migrație pot fi 
făcute unele preziceri sau estimări ale volumului migrației, pornind de la capacitatea de 
grupare a imigranților în țările „gazdă” (Arango, 2004). De exemplu, ne putem aștepta 
ca Italia să reprezinte în continuare o destinație preferată de migrație pentru cetățenii 
din România, în principal din cauza numărului semnificativ de imigranți români deja 
stabiliți în acest stat, și nu neapărat datorită existenței unor oportunități reale de anga-
jare sau a disponibilității locurilor de muncă din această țară. 

Rețelele de migrație constituie o formă a capitalului social pozitiv (bonding social 
capital) în care indivizii se bazează unii pe ceilalți pentru a obține și a-și ușura accesul 
către o piață de muncă străină (Ciobanu, 2006). Într-o situație ideală, prescrisă de teoria 
rețelelor de migrație, un vector comun prin care s-ar transmite modelul de comporta-
ment avut de migrant într-o familie sau gospodărie, ar fi acela din tată în fiu. Astfel, 
putem anticipa că în cazul copiilor, ai căror părinți sunt imigranți activi sau au experi-
mentat migrația în trecut, să existe o posibilitate mai mare de emigrare în comparație 
cu copiii ai căror părinți nu posedă experiențe de migrație (Massey et al., 1993; Castles, 
de Haas și Miller, 2013). Acest lucru mai poate însemna că primii migranți contribuie 
la instaurarea unei culturi a migrației în rândul membrilor mai tineri din familie sau 
comunitate. 

Atât paradigma economică neoclasică, cât și paradigma istorico-structurală tratează 
unilateral fenomenul complex al migrației și se axează pe una sau cel mult două etape 
ale migrației. Teoriile neoclasice nu iau în calcul cauzele istorice ale mobilității umane 
și minimizează rolul statelor în stabilirea proceselor de migrație, iar teoriile istorico-
structuraliste, în pofida atenției acordate structurilor sociale și economice, nu accentu-
ează suficient importanța pe care o au acțiunile și motivația individuală a imigranților 
și influențele exercitate de alte grupuri implicate în procesul de migrație (Castles, de 
Haas și Miller, 2013; Delgado Wise și Marquez Covarrubias, 2009). 

4. Alte teorii: noua economie a migrației forței de muncă

În pofida rolului important pe care l-au avut primele teorii ale migrației, devenea din 
ce în ce mai clar că explicațiile de sorginte economică erau incomplete și nu ar fi trebuit 
să predomine discursurile academice și științifice, deoarece natura forțelor economice 
era și este deseori incapabilă să elucideze adevăratele cauze ale migrației. De aceea, 
începând cu anii 1980, cercetătorii și teoreticienii migrației au început să acorde o atenție 
sporită și altor factori importanți ce indicau că ar fi în măsură să ducă la formarea de 
noi trenduri (pattern-uri) de migrație: rolul statelor naționale, proximitatea geografică, 
instituțiile, rețelele sociale, factorii culturali și istorici etc. Arango (2004) și Massey et 
al. (2009) se declară sceptici vizavi de elementele de noutate pe care le conțin teoriile 
prezentate în continuare, fiind de părerea că majoritatea teoriilor ce derivă din cele două 
paradigme consacrate sunt, de fapt, cel mult niște adaptări sau versiuni modificate ale 
primelor cadre teoretice din domeniu. 

Teoria noii economii a migrației forței de muncă (theory of new economics of labo-
ur migration – NELM) reprezintă o alternativă mai rafinată la paradigma neoclasică. 
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Massey et al. (1993, pp. 436-440) menționează că noii teoreticieni ai migrației au încetat 
să interpreteze fenomenul migrației doar din punctul de vedere al gospodăriilor/ fami-
liilor ce decid să îi trimită pe unii dintre membrii săi la muncă în străinătate pentru a 
îmbunătăți situația veniturilor în termeni absoluți. Dimpotrivă, acestea încearcă să își 
crească veniturile și în urma efectuării unei comparații cu alte gospodării din aceeași 
comunitate, în acest fel urmărind să reducă și gradul de sărăcie (relative economic de-
privation) sau chiar de „frustrare” a gospodăriei proprii în comparație cu alte familii 
sau gospodării. Prin urmare, probabilitatea emigrării va crește și datorită schimbărilor 
înregistrate în veniturile altor familii sau gospodării. 

Așadar, noua economie a migrației forței de muncă plasează fenomenul mobilității 
internaționale într-un context mai larg, cel al grupurilor alcătuite din familii, gospodării 
și chiar comunități, ce ar putea decide cine va emigra și câte persoane vor face acest 
lucru, nu doar cu scopul acumulării de câștiguri mai mari, dar și cu scopul diversifică-
rii surselor de venit (sub forma remitențelor) și a riscurilor, și a dobândirii de resurse 
pentru finanțarea unor activități economice întreprinse de acele gospodării, familii sau 
comunități. De exemplu, o familie ce deține terenuri agricole va achiziționa utilajele 
necesare pentru lucrarea terenului din banii trimiși de membrii migranți, în acest fel, 
sporind rentabilitatea activității agricole și crescând veniturile întregii familii (Castles, 
de Haas și Miller, 2013; Arango, 2004). 

Dacă pornim de la prezumția că teoria cu privire la noua economie a migrației 
forței de muncă este cea corectă, inclusiv de la faptul că într-o comunitate se regăsesc 
doar condițiile prescrise de această teorie, reiese că gospodăriile ce se confruntă cu cele 
mai acute eșecuri ale pieței vor manifesta primele, și cu preponderență, tendințe de 
abordare a unei strategii de migrație (Castles, de Haas și Miller, 2013; King, 2012). În 
categoria eșecurilor pieței se înscriu, de pildă, schimbările economice bruște de tipul 
crizelor economice regionale și locale, a desființării unităților de producție industria-
le3, exproprierea forțată etc., sau schimbările spontane din sectorul agricol afectat de 
inundații sau intemperii. 

Un alt aspect care atrage atenția ține de modul în care interpretăm „succesul” 
sau reușita persoanelor care s-au angajat într-un demers migrator. Noua economie a 
migrației forței de muncă îi atribuie migrantului un statut temporar, transformând, 
așadar, și forma migrației în una temporară, în contrast cu abordarea neoclasică în ca-
drul căreia migrația era privită ca fiind una permanentă, ireversibilă (Cassarino, 2004). 
Întrucât familiile celor plecați în străinătate mizează pe câștigurile acestora pentru aco-
perirea cheltuielilor sau a creditelor/ împrumuturilor, imigranții își vor fi atins scopurile 

3 De pildă, în nord-vestul României, după intrarea în declin a industriilor extractive și a închiderii 
minelor din orașele Cavnic și Borșa (județul Maramureș) pe parcursul anilor 1990, mii de persoa-
ne au rămas fără loc de muncă, mai ales bărbați, aceștia fiind încadrați anterior în această ramură 
economică. Una dintre strategiile de supraviețuire a familiilor și a comunităților, per ansamblu, 
a constat în emigrarea în străinătate a cel puțin unui membru din familie (Radu, 2015). Într-un 
fel, migrația a constituit răspunsul sau reacția foștilor minieri la șocul provocat de schimbările 
economice de după 1990 în România. 
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odată ce vor fi realizate investițiile sau economiile necesare sau va fi depășită criza care 
a constrâns familia sau comunitatea să ia decizia cu privire la migrație. Altfel spus, 
procesul de migrație se încheie odată cu întoarcerea în statul de origine a migrantului 
sau odată cu declanșarea migrației de întoarcere (return migration). 

5. Transnaționalismul: o explicație teoretică de dată recentă a migrației

Schimbarea structurii capitalului și a relațiilor dintre capital și muncă, dezvoltarea 
fără precedent a transportului și a tehnologiilor comunicaționale și informaționale 
alcătuiesc ansamblul fenomenelor globale majore ce au condus la apariția și dezvol-
tarea conceptului de transnaționalism (Glick Schiller, Basch și Szanton Blanc, 1995; 
Basch, Glick Schiller și Szanton Blanc, 1994; Castles, de Haas și Miller, 2013). Înainte 
de a fi preluat și folosit de către antropologi și sociologi, termenul de transnaționalism 
putea fi întâlnit în științele politice și în teoriile cu privire la relațiile internaționale 
din anii 1960 și desemna „toate tipurile de interacțiuni și instituții care se desfășoară 
deasupra fenomenelor și relațiilor naționale” (Ciobanu, 2006, p. 78; Faist, 2010). Însă, 
odată cu articularea la sfârșitul anilor 1980 a unor păreri ce prezintă interes cu privire 
la transnaționalism de către autori consacrați din sfera științelor sociale, cum ar fi 
Alejandro Portes (sociolog) și Nina Glick Schiller (antropolog cultural), domeniul de 
studiu a prosperat, iar comunitatea științifică internațională a reușit cu greu să țină 
pasul cu volumul de lucrări publicate ce au abordat, într-un fel sau altul, subiectul 
transnaționalismului. Din cauza numărului limitat de studii relevante, ce se sprijină pe 
un cadru teoretic și analitic riguros, situația se dovedește a fi cu atât mai copleșitoare 
mai cu seamă la capitolul cercetări și dovezi empirice4 (Portes, 1999, 2001; Vertovec, 
1999) (și cu precădere în contextul european). 

Transnaționalismul se definește ca fiind procesul prin care persoanele reușesc să 
stabilească și să mențină relații sociale și culturale care transcend granițele naționale 
(Glick Schiller, Basch și Szanton Blanc, 1992; Basch, Glick Schiller și Szanton Blanc, 
1994; Faist, 2010; Glick Schiller, 2003). Apariția transnaționalismului se datorează 
evoluției de lungă durată a capitalismului global în cadrul căruia dezvoltarea unui 
sistem internațional nou de diviziune a muncii și reinventarea de către marile corporații 

4 Potrivit unor autori, dificultățile în abordarea empirică a transnaționalismului se datorează, prin-
tre altele, și faptului că o mare parte a studiilor aplicate constituie, de fapt, studii de caz, efectua-
te pe anumite grupuri de imigranți, aflați într-un anumit stat de primire (de exemplu, mexicanii 
din SUA, indienii din Marea Britanie, turcii din Gemania etc.) (Guarnizo, Portes și Haller, 2003; 
Portes, Guarnizo și Haller, 2002). Aceste studii investighează doar acțiunile persoanelor care se 
implică în activități transnaționale, neglijând marea majoritate a celor care nu participă la astfel 
de activități. Eroarea de natură metodologică care persistă în genul acesta de abordări empirice 
ține de selecția subiecților de cercetare, care se realizează în principal luând în calcul manifestă-
rile variabilei dependente (sampling/ selecting on the dependent variable). Una dintre consecințele 
neintenționate ale metodelor de eșantionare/ selecție descrise mai sus constă într-o „exagerare” 
a ariei și a volumului fenomenului studiat, în așa fel încât se creează impresia falsă că un număr 
foarte mare de persoane participă la desfășurarea unor activități transnaționale. 
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a sistemelor de producție, distribuție și marketing au reușit să influențeze semnificativ 
fluxurile de migrație, dar și modul în care migranții înșiși percep și înțeleg cine sunt 
și la ce tipuri de procese participă (Glick Schiller, Basch și Szanton Blanc, 1995; Basch, 
Glick Schiller și Szanton Blanc, 1994; Smith, 2003). În ultimii douăzeci de ani, procesele 
transnaționale s-au înmulțit și s-au intensificat, devenind, în același timp, vizibile la 
nivel internațional, în principal, datorită progresului din domeniul transportului, a 
tehnologiilor și telecomunicațiilor (Portes, Guarnizo și Landolt, 1999; Portes, 2003; Lima, 
2010; Foner, 2007; Portes, 1996). La baza proceselor transnaționale se află numeroase 
ocupații, practici, inițiative și activități repetitive de migrație ce se desfășoară dincolo 
și dincoace de hotarele fizice ale statelor și care presupun angajament semnificativ și 
implicare din partea participanților la proces. 

Din punctul de vedere al transnaționalismului, migrația nu este un proces autonom 
și unidirecțional, ci un flux alcătuit din acțiuni/ comportamente repetitive ce au loc între 
două puncte geografice (localities): locul din care s-a emigrat și locul în care s-a stabilit 
sau se află migrantul. Economia, interesele geopolitice și legăturile globale constitu-
ie catalizatorul fluxurilor de migrație. În contextul migrației, direcțiile sau fluxurile 
transnaționale coincid cu asimetriile derivate ale puterilor economice și politice ale 
statelor lumii. Un exemplu ar fi repertoriul larg și eterogen al politicilor cu privire la 
emigrare și imigrare pe care le practică statele (Faist, 2010). Asemănător cu alte teorii 
menționate mai sus, transnaționalismul încorporează elemente vechi, de exemplu, ce 
țin de relația puternică a migranților cu țările de origine și, totodată, include elemente 
definitorii noi, de exemplu, investițiile pe care le fac migranții în zona de origine ca 
urmare a vieților duale pe care le au și influențele pe care le exercită asupra instituțiilor 
de la nivel internațional/ regional/ local și asupra procesului de edificare națională a 
statelor (nation-buiding) (Faist, 2010; Basch, Glick Schiller și Szanton Blanc, 1994). Prin 
viață duală se înțelege faptul că odată cu stabilirea în zona de destinație, procesul de 
migrație nu se încheie, ci, dimpotrivă, continuă pentru că migranții se raportează con-
comitent la două contexte diferite (Anghel, 2005), date de cele două puncte geografice 
între care se desfășoară existența lor. Dualitatea vieților participanților la acest proces 
se manifestă de cele mai multe ori prin faptul că aceștia vorbesc sau înțeleg mai multe 
limbi și/ sau pot să dețină mai mult de o cetățenie, beneficiază de un grad sporit de 
mobilitate între culturi, mențin locuințe sau se raportează la un „acasă” atât în statul de 
origine, cât și în cel de destinație (Castles, de Haas și Miller, 2013, p. 812; Basch, Glick 
Schiller și Szanton Blanc, 1994; Glick Schiller, Basch și Szanton Blanc, 1995; Foner, 2007; 
Portes, Guarnizo și Landolt, 1999; Faist, 2010), și, nu în ultimul rând, desfășoară și se 
angajează simultan sau alternativ în activități economice, sociale, politice și culturale 
continue/ neîntrerupte în două locuri geografice distincte. 

Așadar, înțelegem că pentru a putea afirma că ne aflăm în prezența unui proces 
transnațional, activitățile migranților trebuie să îndeplinească două condiții impor-
tante (Levitt și Glick Schiller, 2008; Portes, Guarnizo și Landolt, 1999; Portes, Escobar 
și Radford, 2007; Lima, 2010; Portes, 1999): acestea trebuie să fie simultane (simulta-
neity), afectând mai multe sfere ale vieților migranților și ale non-migranților și să fie 
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caracterizate de un anumit grad de regularitate (regularity). De pildă, simplul gest al 
unui migrant de a călători o dată pe an în țara natală sau de a trimite ocazional sume 
de bani cu scopul sprijinirii membrilor non-migranți ai familiei sale nu certifică și nu 
garantează existența unui proces ce ar putea fi numit proces transnațional, meritând, 
în consecință, să fie studiat mai îndeaproape. 

Dintr-un alt punct de vedere, putem interpreta apariția modului de viață transnațional 
ca un răspuns sau o reacție creativă și nepremeditată a migranților fie la adresa forțelor 
globalizării și ale capitalismului (Basch, Glick Schiller și Szanton Blanc, 1994), fie la adre-
sa politicilor puse în aplicare de guvernele statelor de pornire sau ale celor de primire 
(Portes, Guarnizo și Landolt, 1999; Portes, 2001, 1999). Portes (2003, 1999; a se vedea 
și Portes, Guarnizo și Haller, 2002) este de părerea că tipul și intensitatea proceselor 
transnaționale vor fi influențate de așa-numitele condiții de exit ale migranților, care fac 
referire la împrejurările în care are loc emigrarea: de pildă, cetățenii pot să părăsească 
benevol și în orice moment statul în care se află fără să existe repercusiuni din partea 
autorităților, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile legate de entry într-un alt stat? Sau 
cetățenii sunt, în vreun fel, împiedicați ori forțați să îl părăsească? Altfel spus, din cauza 
diferitelor condiții de exit (aferente părăsirii țării de origine) și de entry (ce au legătură 
cu accesul în țara de destinație), factorii care vor determina un individ să se angajeze în 
activități transnaționale, ce presupun întreținerea unei relații cu statul de origine, vor 
varia în cazul migranților economici, pe de o parte, și al solicitanților de azil politic, pe 
de altă parte. Dintr-un alt punct de vedere, dacă tratăm existența transnațională ca un 
mod de trai (livelihood), ar fi corect să presupunem că aceasta reprezintă o strategie de 
supraviețuire pe care o construiesc imigranții pentru a face față atât schimbărilor care au 
loc la nivel local și global (Guarnizo, 2003), cât și vulnerabilităților economice și politice 
cu care se confruntă în statele de destinație (discriminare, marginalizare, lipsa locurilor 
de muncă, politici de imigrare restrictive) (Portes, 1999). 

Apoi, din punct de vedere identitar, un mod de viață dual (dual livelihood, dual 
transnational living) contribuie la creionarea unui tablou complex și greu de interpretat 
al apartenenței migranților la o societate sau alta. Altfel spus, transnaționalismul nu 
plasează migrantul în mod definitiv și irevocabil în niciunul dintre cele două contexte 
teritoriale marginale – societatea/ țara de pornire și cea de primire, ci, dimpotrivă, îi 
conferă posibilitatea de a aparține concomitent la cele două contexte. De asemenea, 
trebuie menționat că transnaționalismul nu contravine ideii de asimilare sau inte-
grare a migranților în societățile de destinație, ci, din contra, cele trei procese având 
loc în același timp. De aici derivă și schimbarea numelui participanților la procesul 
transnațional din migranți în „transmigranți” (transmigrants). Pentru autoarele Glick 
Schiller, Basch și Szanton Blanc (1995; Basch, Glick Schiller și Szanton Blanc, 1994) 
transmigranții sunt acei migranți ce se stabilesc și se integrează în statul de primire, 
menținând, în același timp, relații multiple de ordin familial, social, organizațional, 
politic și religios cu zonele de origine. 

Potrivit autorilor Itzigsohn și Saucedo (2002, p. 770) este posibil să discernem două 
ipostaze ale transnaționalismului, prima fiind transnaționalismul restrâns (narrow 
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transnationalism) ce se referă la implicarea continuă și instituționalizată a migranților 
în activități transnaționale, iar cea de-a doua ipostază este transnaționalismul extins 
(broad transnationalism) și presupune angajamente ocazionale, sporadice din partea 
migranților. Aceiași autori (Itzigsohn și Saucedo, 2002, pp. 771-772) afirmă că practicile 
transnaționale au loc în cadrul a trei tipuri de procese: transnaționalism linear (linear 
transnationalism), transnaționalism dependent de resurse (resource-dependent transnatio-
nalism) și transnaționalism reactiv (reactive transnationalism). Prima categorie articulează 
că migranții, pur și simplu, continuă să întrețină relații cu familiile și persoanele apro-
piate din statele de origine prin practici precum remiterile bănești și vizitele ocazionale 
în locurile din care au plecat. Migranții care, în urma experienței de migrație, reușesc 
să acumuleze resurse și capital, încep cu timpul să participe la activități filantropice și 
dezvoltă un comportament investițional, sprijinind astfel mediul de afaceri din locul 
de origine. Practicile migranților cu un statut economico-financiar crescut vor favori-
za accentuarea transnaționalismului dependent de resurse. Cea de-a treia categorie 
– transnaționalismul reactiv – se datorează practicilor acelor migranți care nu sunt 
mulțumiți de modul de trai pe care îl au în țara de destinație sau se simt discriminați de 
membrii societății care îi găzduiește. Aceștia manifestă propensiuni accentuate pentru 
frustrări ce au legătură cu statutul lor social sau cel ocupațional, fapt ce îi motivează 
să păstreze legăturile cu locul de origine și să inițieze practici transnaționale (Anghel, 
2013). De exemplu, autorii Guarnizo, Portes și Haller (2003) înaintează ipoteza conform 
căreia indivizii de gen masculin, care resimt mai puternic pierderile de statut socio-
profesional în țara de destinație, vor avea tendința să-și atenueze acest sentiment, 
compensându-l cu angajamentele constante și pregnante în activități transnaționale 
cu specific politic și/ sau economic.

Totalitatea de activități pe care se sprijină transnaționalismul include activitățile 
economice5 cele mai frecvente ale migranților și ale non-migranților, precum furniza-
rea și recepționarea de remitențe, turismul și consumul nostalgic de bunuri și servicii, 
efectuarea de investiții și înființarea de afaceri etc., dar și activități politice, culturale 
și religioase (Orozco et al., 2005). Portes (1999) indică detaliul că angajamentul față de 
procesul transnațional se asigură inclusiv prin contribuții non-financiare, cum ar fi 
resursele de timp și energie. 

5 O parte dintre studiile empirice din domeniu au arătat că activitățile economice și politi-
ce transnaționale regulate sunt rezultatul implicării unui număr relativ mic de migranți 
transnaționali. De asemenea, activitățile transnaționale sunt destul de eterogene și diferă de 
la caz la caz (de exemplu, în cazul comunităților cu un grad scăzut de dispersie, este posibil 
ca activitățile transnaționale să fie mai frecvente). Cu toate acestea, ceea ce contează pentru ca 
inițiativele de a studia transnaționalismul să persiste, ține de încercarea de a nu ne limita nea-
părat la amploarea fenomenului transnațional, ci, dimpotrivă, de necesitatea de a ține cont de 
unicitatea/ semnificația/ stabilitatea/ intensitatea proceselor și activităților ce alcătuiesc transna-
ționalismul (Levitt și Glick Schiller, 2008; Portes, Guarnizo și Landolt, 1999; Portes, Guarnizo și 
Haller, 2002; Portes, 2001, 2003; Itzigsohn și Saucedo, 2002; Guarnizo, Portes și Haller, 2003). 
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Pentru a înțelege mai bine explicațiile cu privire la migrație, pe care le prescrie 
transnaționalismul, ar trebui, de asemenea, să trasăm distincția între două noțiuni ce 
s-au conturat odată cu procesul de cizelare a teoriei propriu-zise. Cele două noțiuni 
se referă la câmpurile/ spațiile sociale transnaționale (transnational social fields/ spa-
ces) și comunitățile transnaționale (transnational communities). Așadar, spațiul social 
transnațional poate fi definit ca un set de rețele interconectate de relații sociale prin 
intermediul cărora are loc organizarea, transferul și transformarea ideilor, a practici-
lor și a resurselor (Basch, Glick Schiller și Szanton Blanc, 1994; Levitt și Glick Schiller, 
2008; Glick Schiller, 2003; Portes, Guarnizo și Haller, 2002; Guarnizo, Portes și Haller, 
2003). Spațiul social transnațional este multidimensional și se formează în prezența unei 
circulații permanente de persoane, bunuri și servicii care penetrează granițele naționale 
și contribuie la stabilirea unor legături dintre migranții și non-migranții din zonele de 
emigrare și cele de origine (Glick Schiller, 2009). Așa cum le vede Faist (2010), spațiile 
sociale transnaționale sunt, prin definiție, transfrontaliere și se creează între cel puțin 
două state, reprezentând „combinațiile de legături sociale și simbolice și conținutul 
acestora, pozițiile în rețele și organizații, și rețele de organizații” (p. 1673). Potrivit lui 
Faist (2000b), un spațiu social transnațional se formează ca urmare a „circulației ideilor, 
simbolurilor și a culturii materiale”. 

Pe măsura intensificării relațiilor și a practicilor transnaționale economice, politice, 
sociale și culturale (călătorii și vizite dinspre și spre zonele de pornire, comportament 
investițional și antreprenorial formal sau informal, constituirea unor grupuri politice de 
lobby, implicarea în viața politică a țării de baștină, apartenența la un grup religios și 
implicare în activități religioase/ socio-culturale, educarea copiilor în spiritul tradițiilor/ 
valorilor/ normelor caracteristice societății părăsite, căutarea partenerilor de viață și 
încheierea de căsătorii cu non-migranții din statul de origine etc.), se va consolida și 
spațiul social transnațional, pe care, după cum am văzut, nu îl percepem doar în sens 
metaforic, deoarece existența acestuia a fost sprijinită prin intermediul a numeroase 
rezultate empirice. În cadrul unui spațiu social transnațional sunt formate și/ sau suferă 
modificări structuri precum familiile, instituțiile, organizațiile și structurile politice, 
activitățile și entitățile economice etc., toate acestea ducând, în final, la reformularea 
conceptului de societate (Basch, Glick Schiller și Szanton Blanc, 1994; Glick Schiller, 
Basch și Szanton Blanc, 1995; Levitt și Glick Schiller, 2008; Faist, 2010; Lima, 2010). 

6. Concluzii: există un cadru teoretic unitar în acest domeniu de studiu? 

Revenind la teorii și la corpul comun al acestora, am aflat din literatura de specia-
litate că unii autori, printre care și Massey et al. (1993, p. 455, p. 463; 1994) încurajează 
testarea empirică a tuturor asumpțiilor ce derivă din diversele teorii enumerate mai 
sus, precizând faptul că perspectivele ce își au originile în ipotezele înaintate de aces-
tea nu sunt inerent contradictorii. Fiecare dintre perspective deține implicații diferite 
pentru analiza proceselor de migrație și formularea politicilor publice. Spre deose-
bire de primele teorii, abordările conceptuale actuale, cu care și cercetarea empirică 
a migrației încearcă să țină pasul, le conferă migranților un statut social aparte și îi 
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„umanizează”, întrucât se recunoaște că latura individuală și personalitatea indivizilor 
au o importanță mai mare pentru autorii din prezent decât pentru cei care s-au aplecat 
asupra studiului migrației acum câteva decenii. De exemplu, noile abordări cu privire 
la transnaționalism și diaspora nu neglijează lumea interioară și atitudinile personale 
ale migranților (Culic, 2010; King, 2012). 

Ca urmare a schimbărilor aduse modului de a privi și de a analiza lucrurile, treptat, 
teoriile au încorporat portretul unui migrant diferit de cel descris de paradigma neo-
clasică, incluzând referiri cu privire la comunitatea, familia, legăturile sociale, fondul 
cultural și sentimentele acestuia. Deși teoriile mai noi păstrează o parte dintre interpre-
tările inițiale, acestea se înscriu într-un cadru teoretic complex ce ține cont de capitalism, 
globalizare, practicile transnaționale și politicile statelor (Morawska, 2007; Culic, 2010). 
De asemenea, o altă întrebare curioasă ce reapare periodic în discuțiile cu privire la 
migrație și la care niciuna dintre tezele abordărilor teoretice enumerate nu reușește să 
dibuiască un răspuns este: de ce marea majoritate a oamenilor se încadrează, totuși, 
în categoria celor care nu migrează, comportamentul celor care migrează fiind unul 
excepțional? Aici ne referim la cei 97% dintre locuitorii mapamondului care nu intră 
în categoria migranților. Din acest motiv, Arango (2004), dar și alți autori, pledează 
pentru căutarea de teorii care explică mobilitatea, dar și imobilitatea umană. Un alt dez-
avantaj al teoriilor prezentate în paginile anterioare constă în caracterul lor exclusivist, 
manifestat prin abordarea lucrurilor doar din perspectiva „emisferei nordice”, adică a 
statelor ce admit imigranți, în contextul unor fluxuri de migrație ce poartă amprenta 
direcției Sud – Nord (Delgado Wise și Marquez Covarrubias, 2009). 

Pentru a putea fi acceptată ca un posibil model explicativ, orice teorie nou-apărută 
trebuie să țină cont de realitățile timpului, mai cu seamă de cele politice. Este suficient 
să urmărim câteva surse de încredere din presa internațională ca să ne convingem că 
în prezent se discută în tandem despre migrație și refugiați, migrație și politici restric-
tive de acces sau controlul frontierelor, migrație și comunitățile de diaspora sau cele 
transnaționale etc. În pofida diversității de abordări conceptuale, este cert că acestea 
nu indică, deocamdată, existența unei teorii unificate, în acest fel nereușind să facili-
teze cercetarea în domeniu. Massey et al. (1994) și Arango (2004) sugerează că pentru 
testarea empirică, alegerea modelelor explicative trebuie să se facă în funcție de forma 
de migrație, dimensiunea și etapa în care se află procesul de migrație analizat. 

Tabelul 1 prezintă o recapitulare sintetică a cadrului teoretic cu privire la teoriile 
migrației, clasificate după cele trei niveluri de analiză (nivelul micro, nivelul interme-
diar – meso, și nivelul macro), „neînchegate” nici până în prezent într-un corp analitic 
comun, în principal, din cauza incapacității de a reduce din punct de vedere cantitativ 
abordările conceptuale curente. Sinteza a fost adaptată după Hagen-Zanker (2008), 
Faist (2000a), Morawska (2007) și de Haas (2008, 2007). 

În urma prezentării sumare și a evaluării critice a celor mai importante teorii ale 
migrației, concluzia pe care o pot formula este una mai degrabă pesimistă. Deceniile 
de cercetări în domeniul migrației nu au reușit să îi aducă pe cei interesați de subiect 
într-un punct către care ar converge toate sau majoritatea tentativelor credibile de teore-
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tizare. Mai mult decât atât, o parte dintre modelele sau explicațiile cu privire la migrație, 
îndeosebi cele ce datează din prima jumătate a secolului al XX-lea, posedă mai degrabă 
un scop pur informativ și se dovedesc a fi incapabile să servească unor puncte de ve-
dere analitice, în principal, din cauza tezelor anacronice pe care le înaintează și a unei 
trăsături predominante pe care Arnago (2004) o denumește „fragilitate epistemologică”. 
Suntem astfel nevoiți să recunoaștem că o teorie ce surprinde întreaga complexitate a 
fenomenului migrației nu există în prezent și nu va exista, probabil, în timpul apropiat. 
De aceea, eforturile actuale pe care le depun autorii constau în abordarea cu precădere 
interdisciplinară sau „post-disciplinară” a migrației (Brettell și Hollifield, 2008). Iar un 
alt compromis pentru care se pledează se referă la încorporarea alături de migrație a 
unor concepte și teorii mai largi din științele sociale, cum ar fi schimbarea socială sau 
transformarea socială (Castles, 2010; King, 2012). 
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