
 
 

Capitolul 2:  
Contextul migraţiei românilor către Spania  

 
 

Migraţia românilor către Spania a cunoscut o 
dezvoltare consistentă într-un interval relativ scurt de timp. 
De ce tocmai cu Spania s-a întâmplat aşa şi cum a fost 
posibilă o asemenea evoluţie sunt întrebări fundamentale 
pentru dinamica fenomenului. În ceva mai mult de un 
deceniu, populaţia de români a depăşit numeric toate 
celelalte comunităţi imigrante de pe teritoriul statului 
iberic. Desigur, într-o asemenea evoluţie factorii legaţi de 
origine joacă un rol important. Dacă nu ar fi existat un 
traseu atât de sinuos al tranziţiei româneşti, dacă nu ar fi 
existat un rezervor consistent de populaţie dispusă sau 
împinsă să migreze, cu siguranţă migraţia către Spania nu 
ar fi cunoscut o asemenea evoluţie. Nu am să insist aici 
asupra elementelor care ar putea explica dintr-o 
perspectivă "push" creşterea spectaculoasă a 
migraţiei/migraţiei către Spania.  Întrebarea mea este în ce 
măsură există elemente care să justifice de ce mai ales 
Spania şi nu alte state au absorbit masa de români presaţi 
sau dornici să se implice în migraţie. Cred că răspunsul la o 
asemenea întrebare nu este străin de modul în care spaţiul 
spaniol a devenit unul de imigraţie, iar cel românesc unul 
de emigraţie. Un asemenea demers, chiar dacă în bună 
măsură descriptiv, bazat pe investigarea literaturii de 
specialitate, este în măsură, în opinia mea, să contribuie la 
înţelegerea transformării Spaniei, într-un interval relativ 
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scurt de timp, în destinaţie majoră, alături de Italia, a 
migranţilor români.  

Textul capitolul are o structură ierarhică: prima sa 
secţiune (2.1.) discută elemente de migraţie la nivel 
european şi, dat fiind caracterul eterogen al Europei de 
vest ca spaţiu de destinaţie, coboară, pentru detaliere, 
numai la nivelul subsistemului sudic de migraţie (cel din 
care face parte Spania). Perioada de timp în care urmăresc 
structurarea fluxurilor de migraţie începe din anii ’50 şi se 
opreşte la începutului anilor '90 ai secolului trecut, când 
Spania putea fi deja considerată o ţară de imigraţie, iar 
România îşi deschidea porţile pentru circulaţia persoanelor 
în spaţiul internaţional. Următoarele două subcapitole (2.2. 
şi 2.3.) urmăresc evoluţia migraţiei internaţionale în Spania 
şi România. Pentru fiecare stat, perioada la care se referă 
prezentarea este fixată de evoluţia specifică a migraţiei.  

Secţiunea finală a capitolului (2.4.) este dedicată 
discuţiilor.  

 
2.1. Sistemul european de migraţie 
 
Pentru a descrie migraţia europeană am recurs la 

noţiunea de „sistem de migraţie”, din punctul meu de 
vedere, una adecvată scopului propus, din perspectiva 
faptului că încorporează ideea de stabilitate a fluxurilor 
(Zlotnik, 1992; Salt, 1989, 1992, 2001). Definirea 
sistemelor de migraţie nu beneficiază, în abordarea 
autorilor care o propun în migraţie (deşi mai corect ar fi să 
spunem o consacră) (Kritz şi Zlotnik, 1992), de criterii 
foarte clare. Se lucrează mai degrabă cu spaţii geografice şi 
cu o perspectivă centrată asupra ţărilor de destinaţie. În 
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cazul Europei, se discută despre un singur sistem de 
migraţie (cu cinci subsisteme)24. Pentru punerea în evidenţă 
a configuraţiei din sistem din perspectiva iniţierii şi 
dezvoltării migraţiei româneşti în Spania, abordarea este, 
consider eu, satisfăcătoare25.  

Sistemul european de migraţie ilustrează probabil 
cea mai complexă evoluţie la nivel mondial: un număr 
mare de state naţiuni, multe dintre ele foste mari puteri 
coloniale, un spaţiu supranaţional de liberă circulaţie 
gestionat ca fortăreaţă protejată împotriva intruziunilor, 
programe de recrutare, migranţi care „întorc” plecarea 
generaţiilor anterioare şi devin membri cu drepturi depline 
ai naţiunii. Dificultăţile în analiză sunt sporite de dinamica 
extrem de accentuată: pentru secole spaţiu de emigraţie, 
Europa devine, începând cu anii ’50, una dintre ariile de 
destinaţie majore ale migraţiei pentru muncă (Ardittis, 
1990) şi are o evoluţie rapidă din acest punct de vedere 
(Massey et al. (1998, 113) semnalează, pentru unele 
subsisteme, în anii ’90, rate de imigraţie similare ţărilor 
tradiţionale de imigraţie26).  

                                                 
24 Baldwin-Edwards (1991), lucrând cu regimuri de politică de migraţie 
distinge patru subsisteme distincte; Zlotnik (1992), trei. 
25 Sistemul european de migraţie este definit ca unul cu destinaţii în 
Europa de Vest. Ţările foste comuniste ale estului şi centrului 
european sunt tratate exclusiv ca origini, deşi ele încep să primească 
migranţi imediat după 1990, ajungând, la începutul secolului XXI, ca o 
parte să-şi schimbe statutul, devenind ţări de destinaţie (Freeman, 
1995; Castles şi Miller, 2009).  
26 Eticheta “stat tradiţional de imigraţie” se aplică, în general, prin 
referinţă la contribuţia imigraţiei în procesul de formare a statului 
naţiune (Castles, 2000, 279). SUA, Canada, Australia, Noua Zeelandă 
sunt exemplele clasice de state în cazul cărora, „Imigraţia a fost parte 
integrală a fondării şi dezvoltării ca naţiuni” (Freeman, 1995, 887).  
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Privită ca istorie, migraţia europeană încorporează 
câteva mari faze de transformări importante. Ardittis 
(1990) discuta, la începutul anilor ’90, de cinci mari etape 
în migraţia europeană (având ca punct de pornire începutul 
de secol XX).   

Prima etapă, a cărei limită superioară autorul citat o 
plasează la începutul anilor ’50, este una dominată de 
emigrare. Importanţa etapei în configuraţia actuală a 
sistemului este mai degrabă una minoră (Massey et al., 
1998; Fassmann şi Munz, 1992). Marile migraţii ale 
europenilor de la sfârşit de secol XIX – început de secol 
XX către spaţiile tradiţional de imigraţie sunt deja istorie, 
legată numai prin întoarcerile, în unele cazuri, către statele 
de origine de migraţia europeană actuală. 

Începând cu deceniul şase, până la aşa numita 
„criza a petrolului” (a doua etapă în clasificarea Ardittis) se 
derulează probabil cea mai importantă secvenţă de migraţie 
europeană în structurarea sistemului (Freeman, 1995): 
programele de recrutare implementate de statele din 
centrul şi nordul Europei şi relativa deschidere la 
întoarcerea/migraţia dinspre fostele colonii aveau să 
schimbe, prin consecinţele neanticipate, definitiv migraţia 
europeană, consacrându-i continentului, irevocabil, statutul 
de spaţiu de destinaţie27. Într-un eseu asupra publicaţiilor 

                                                 
27 Plasarea limitei inferioare a intervalului la începutul anilor ’50 este 
discutabilă. Europa avea experienţa muncii temporare controlate de 
către statul de destinaţie încă din secolul XIX (Germania şi Franţa 
foloseau forţă de muncă poloneză cu restricţii foarte clare de stabilire a 
domiciliului (Castles, 1986, 761-762); Marea Britanie, Elveţia şi Austria 
aveau de asemenea experienţa recrutării forţei de muncă străine 
(Fassmann,şi Munz, 1994, 520). Franţa rămâne printre puţinele ţări 
care continuă să recruteze forţă de muncă în perioada interbelică 
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dedicate migraţiei internaţionale în Europa de după al 
doilea război mondial, Messina nota: “Puţine, dacă a existat 
vreunul, tendinţe sau fenomene care au afectat Europa ca 
întreg după 1945 par a fi avut o influenţă mai largă prin 
efectele imediate sau prin potenţialul perturbativ pentru 
societate şi politică pe termen lung, mai mult decât 
experienţa cumulativă a imigraţiei de după război” 
(Messina, 1996, 130) 

Germania, Elveţia, Franţa, Belgia, Olanda, Marea 
Britanie, Suedia au reprezentat pentru perioada 1950-1975 
principalii recrutori de forţă de muncă ai continentului 
(Castles, 2006, 742), într-o perioadă despre care Arango 
nota: „Datorită unei combinaţii excepţionale între lipsa 
forţei de muncă – datorată pierderilor umane ale războiului 
şi fertilităţii scăzute din perioada interbelică – şi creşterea 
economică accentuată, alimentată în primă instanţă de un 
„recovery bonus” şi apoi de un context sociopolitic 
irepetabil, economiile în creştere28 ale nord-vestului 
european aveau nevoie în aparenţă de rezerve nelimitate de 
muncitori străini” (Arango, 1998, 3).  

Sudul mai puţin dezvoltat (Italia, Spania, 
Portugalia, Grecia, ulterior Iugoslavia) a constituit, într-o 
primă fază, principala sursă pentru migraţie. Pe măsură ce 

                                                                                             
(singura, conform Castles, 2000, 274). Mai mult, programe de recrutare 
fuseseră implementate imediat după finalul celui de-al doilea război 
mondial (începând cu 1945) de către Marea Britanie, Franţa, Belgia, 
Elveţia. Germania, probabil cel mai important reprezentant al guest 
worker-ului european, îşi implementează sistemul de recrutare ceva 
mai târziu. Periodizarea lui Ardittis are însă avantajul de a accentua 
faptul că în etapa respectivă tipul specificat de migraţie devine 
dominant. 
28 “booming”, termenul utilizat de autorul citat 
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„rezervele” intra-europene de forţă de muncă s-au epuizat, 
a avut loc o extindere a programelor de recrutare către 
state extra-europene (bazinul mediteranean şi nordul 
Africii: Maroc, Algeria, Tunisia, Turcia) (Fassmann şi 
Munz, 1992, 461). Aceeaşi perioadă este marcată de 
reveniri/veniri din spaţiul fostelor colonii. Franţa, Marea 
Britanie, Olanda completează/înlocuiesc programele de 
recrutare permiţând forţei de muncă ieftine din teritoriile 
care le aparţinuseră să pătrundă pe piaţa naţională (Castles, 
1986; Castles, 2000; Castles şi Miller, 2009). Experienţa 
limitată în gestionarea imigraţiei şi creşterea spectaculoasă a 
cererii de forţă de muncă au condus la o atitudine a statelor 
de destinaţie faţă de migraţie definită de ceea ce Laura 
Huntoon numeşte „buffer theory”: „...muncitorii străini 
pot fi importaţi pe durata perioadelor de criză de forţă de 
muncă şi apoi exportaţi (sau deportaţi) pe durata 
perioadelor de exces pe piaţa forţei de muncă” (Huntoon, 
1998, 441).   

În perioada ulterioară crizei din 1973, în plină 
recesiune economică, programele de recrutare europene 
sunt stopate şi politica de „aducere” este înlocuită treptat 
cu una de restricţii legate de imigraţie (incluzând în parte şi 
migraţia dinspre spaţiile fostelor colonii) (Baldwin-
Edwards şi Schain, 1994). Migraţia, în special cea din 
spaţiul extraeuropean, continuă însă, consfinţind probabil 
primul eşec major al politicilor europene de migraţie care 
va marca pentru o perioadă îndelungată atitudinea statelor 
europene în ce priveşte imigraţia pentru muncă. Discutând 
despre politica de migraţie a foştilor mari recrutori 
europeni la sfârşit de secol XX, Freeman nota: „Astăzi, 
politicile de imigraţie din aceste state sunt marcate de 
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greşelile, eşecurile şi consecinţele neprevăzute ale erei guest 
worker şi de conflictele asociate cu noile minorităţi etnice 
create în acea perioadă” (Freeman, 1995, 890). Logica 
„buffer theory” se va dovedi incorectă. Europa intră 
definitiv în circuitul internaţional al forţei de muncă drept 
spaţiu de destinaţie pentru state în curs de dezvoltare din 
afara spaţiului european. Restricţiile care încep să fie 
impuse împing o parte a intrărilor în clandestinitate. Până 
spre mijlocul anilor ’80 (cea de-a treia etapă în clasificarea 
lui Ardittis), au loc două schimbări majore: pe de o parte 
statele sudului european (mai ales Italia şi Spania) îşi 
primesc acasă o parte din muncitorii participanţi în 
programele „guest worker” şi încep să devină ele însele 
spaţii de destinaţie, în special pentru migraţie non-
europeană. Pe de altă parte, statele care recrutează sunt 
nevoite să-şi schimbe strategiile de abordare/gestionare a 
fluxurilor migratorii: migraţia pentru muncă, iniţiată ca 
temporară, se transformă într-una pe termen 
lung/definitivă, noi veniri sunt posibile mai ales în cadrul 
procedurilor de reîntregire a familiei. Este perioada în care 
aceste state trec de la controlul intrărilor în spaţiul naţional 
la gestionarea integrării celei de-a doua generaţii de 
migranţi, evoluţie considerată tipică pentru migraţia vest 
europeană (Castles, 1986, 746).   

O a patra etapă începe, în perspectiva lui Ardittis, 
undeva către mijlocul anilor ’80 şi este caracterizată de 
consacrarea Europei ca spaţiu de destinaţie pentru migraţie 
extra-europeană şi, în acelaşi timp, de tranziţia majorităţii 
statelor vestului european la statutul de ţări de imigraţie (cu 
problemele implicite de gestionare a migraţiei, legate nu 
numai de intrare, ci şi integrare).  
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Către sfârşitul anilor ’80 semnele dezvoltării unei 
noi etape încep să apară: blocul european comunist începe 
să se deschidă, iar diferenţele economice între centrul-estul 
european comunist şi vestul democrat împing esticii către 
vest. Cererile de azil cresc în perioada anilor ’80 în toate 
statele de destinaţie europene, ajungându-se de la 66.900 în 
1983 la 694.000 de cereri în 1992 (considerat un vârf 
pentru evoluţia procesului), conform estimărilor ONU 
(Zlotnik, 1998, 442).  

Configuraţia migraţiei europene la începutul anilor 
’90 era marcată de evoluţiile încă recente ale marii 
transformări din anii ’50 - ’70. Fluxurile dominante în 
Europa erau consecinţa directă a perioadei respective: 

- migraţia intra-europeană pe direcţia sud – nord se 
încheiase; fluxul invers, de revenire, îşi consumase 
şi el rezervele. Comunităţi importante de populaţie 
mediteraneană continuau să existe în spaţiul nordic 
şi central european. Sunt însă cetăţeni ai marii 
comunităţi europene care „nu contează” în 
problemele legate de integrare şi comunităţi 
imigrante. O nouă migraţie intra-europeană, pe 
direcţia est-vest începea să se dezvolte. Cererile de 
azil de la sfârşitul anilor ’80 păreau semne 
prevestitoare ale unor deplasări ample. 

- migraţia extra-europeană continua pentru centrul şi 
nordul European, în ciuda eforturilor statelor de 
destinaţie de a stopa migraţia, cu ţări sursă din două 
categorii: foşti parteneri în programele de recrutare 
şi foste colonii. Veniri care se bazau mai degrabă 
pe reglementările internaţionale legate de migraţie 
(dreptul la întregirea familiei şi dreptul de azil) vor 
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alimenta în bună măsură fluxurile iniţiate anterior. 
Statele de destinaţie reuşesc diminueze intrările şi, 
ceea ce este mult mai important pentru analiza de 
faţă, reuşesc să stabilizeze migraţia la nivelul 
câtorva origini, astfel încât creşterile stocurilor de 
imigranţi se realizează pentru naţionalităţile 
existente, cu slabă diversificare; o altă migraţie 
extra-europeană, mult mai diversă pare a se instala 
în sudul Europei. 
„Atitudinea” statelor europene faţă de imigraţie 

este marcată de aceeaşi „ruptură” între nord şi sud: 
regimuri restrictive de politică (cele mai restrictive la 
nivelul statelor democratice) în centru şi nord şi începuturi 
„ezitante”, orientate de presiunile externe pentru restricţii 
în sud (Freeman, 1995). 

Începutul anilor ’90 este marcat de teama unei 
invazii prin migraţie, de data aceasta „neprovocată” de 
ţările de destinaţie. Freeman accentua că „greşelile” 
asociate programului guest worker aveau să marcheze 
politica de migraţie în statele din centru şi nord, 
menţionând printre moştenirile perioadei respective 
convingerea că migraţia temporară pentru muncă sfârşeşte, 
invitabil, într-un proces de migraţie permanentă şi că orice 
migraţie semnificativă va fi în primul rând una non-
europeană şi scepticismul legat de capacitatea statului de a 
controla imigraţia (1995, 890). „Pericolului” deja identificat 
(migraţia non-europeană) i se adăuga o nouă previzibilă 
presiune venită dinspre estul continentului: fostele ţări 
comuniste, cu un potenţial de migraţie estimat la zeci de 
milioane de indivizi în 1990 (Manfrass, 1992). Partea cea 
mai mare a noului val părea să ţintească statele cele mai 
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dezvoltate ale centrului european, deja „marcate” de 
evoluţiile din perioada ’50-’70. În primul an după căderea 
regimurilor comuniste, 1990, Germania primeşte 397.000 
de etnici germani dinspre est şi din numai trei ţări (Polonia, 
fosta Iugoslavie şi România) peste 66.000 de azilanţi 
(Manfrass, 1992). Într-o Europă în care principala cale de 
intrare legală o reprezenta cererea de azil (Freeman, 1992), 
anii ’90 declanşează o adevărată isterie legată de întrebarea 
„A new mass migration?” (Manfrass, 1992, 389).  Freeman 
descrie sugestiv reacţia statelor europene: „Noi politici 
apar în fiecare zi. Întâlniri şi consultări ale guvernelor au 
loc atât de frecvent încât oficialii obosiţi sunt incapabili să 
implementeze deciziile luate la o întâlnire înainte să 
participe la următoarea.” (Freeman, 1992,  1154). 
Rezultatul primilor ani de după 1990: „Ţările Europei 
Vestice fac mişcări panicate pentru a preveni ca fluxul de 
azilanţi29 să răstoarne politicile lor de migraţie restrictive 
impuse de mai bine de douăzeci de ani” (Freeman, 1992, 
1161). 

 
2.1.1. Subsistemul Europei sudice 
 
După evoluţiile din anii ’80, la nivelul migraţiei 

europene se discută despre câteva mari subsisteme. 
Sistematizarea Massey et al. (1998, 110-122) (de altfel cu 
multe puncte comune cu cele elaborate de Baldwin-
Edwards (1991), respectiv Zlotnik (1992)), propune o 
grupare care include ca subsisteme: Franţa şi Marea 
Britanie în acelaşi subsistem, subsistemul Europei sudice; 

                                                 
29 “asylum seekers”, termenul în engleză 
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subsistemul Europei Centrale; Benelux, Scandinavia. 
Acestea ar fi marile zone de primire cu profiluri distincte 
din punct de vedere al migraţiei din Europa. Dintre toate, 
numai subsistemul Europei sudice manifestă, date fiind 
evoluţiile anterioare, la începutul anilor '90 ai secolului 
trecut, prin comparaţie, o oarecare permisivitate faţă de 
migraţia pentru muncă. Este, de altfel, singurul subsistem 
în plină configurare, situaţie legată de tranziţia de la statutul 
de ţări de emigraţie la cel de imigraţie. Secţiunea încearcă să 
argumenteze afirmaţie. 

Subsistemul Europei sudice (Italia, Spania, 
Portugalia, Grecia) are o evoluţie consistent diferită, până 
către sfârşitul anilor ’70, comparativ cu celelalte subsisteme 
europene. Distincţia majoră constă în statutul său de zonă 
de emigraţie, într-o perioadă în care centrul şi nordul 
dezvoltat al Europei erau deja arii de imigraţie. Pentru 
perioadă de aproape trei decenii, migraţia intra-europeană 
este dominată de fluxul sud-nord cu ţările bazinului 
mediteranean ca principale surse. După cel de-al doilea 
Război Mondial, Italia, Spania, Portugalia, Grecia 
reprezintă parteneri importanţi (primii, în ordine 
cronologică) pentru „marii recrutori” din centrul şi nordul 
Europei: Germania, Elveţia, Franţa, Olanda, Belgia, 
Suedia. În 1970, conform unei statistici ONU citate de 
Fassmann şi Munz (1992, 461), într-o perioadă în care 
numărul muncitorilor străini era estimat pentru Germania 
(RFG) la 2,1 milioane, Franţa – 1,6 milioane, Elveţia – 
520.000, Belgia – 330.000, Suedia – 230.000, Austria – 
180.000, Italia şi Spania figurau printre cele mai importante 
cinci ţări de origine (820.000 indivizi pentru Italia şi 
320.000 pentru Spania).  
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Extras din volumul @ Serban, M. (2011). Dinamica
migratiei internationale: un exercitiu asupra migratiei

romanesti in Spania. Iasi, Romania: Lumen.
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