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Въведение

Международната миграция e феномен, поставящ ре-
дица въпроси и обуславящ специфични проблеми от осо-
бено важно значение за всяка страна. Независимо от фор-

мата на проявление, в основата й стои един от съществените фактори на произ-
водството - трудът, а в измеренията на новата икономика той съдържа в себе си
най-висшата детерминанта на растежа и развитието – човешкият капитал. Ето защо
изследването, разбирането и регулирането на трансграничната мобилност на ра-
ботна сила поставят необходимост от познаване и изучаване на теоретичните кон-
цепции за международната миграция. Разкривайки в една или друга степен ней-
ните специфика, предпоставки и последици, се улеснява процесът на балансира-
не на ефектите и адекватно регулиране на трансграничните миграционни движе-
ния.

Теоретичните обосновки за миграцията обхващат две основни направления
– класически и алтернативни (нови) концепции. Те не представят всеобхватен
анализ на разглеждания феномен, а описват предимно процеси на макро-, микро-
и мезоравнище. Променливите в теоретичното миграционно изследване варират
от поведение и решения на индивиди и домакинства до всестранни икономичес-
ки, обществени и политически фактори, влияещи върху миграционните движе-
ния. Ето защо концепциите за миграцията не би следвало да се разглеждат, из-
ключвайки се една друга, а като взаимно допълващи се.

Обект на настоящото изследване е международната миграция. Предмет на
изследване са основните класически и алтернативни теории, модели и концеп-
ции, отнасящи се най-вече до икономическата миграция.

Целта на настоящата разработка е да се направи описателен и критичен ана-
лиз на представените теоретични концепци, основаващ се до известна степен на



409

емпирични данни от международния и българския опит в изследваното направле-
ние. Необходимостта от подобна формулировка произтича от липсата на досега-
шен цялостен и системен подход в българската специализирана литература към
теоретичната проблематика на изучаваната материя. Дръзкото предизвикателство
поставя в изследователското поле следните задачи:

 Класификация и систематизиране на основните класически теории и мо-
дели за международната миграция, поставящи макро- и микроосновите при тълку-
ването на изучавания проблем.

 Системно представяне на алтернативните концепции за международната
миграция, даващи възможност за по-разширен и обновен поглед на мезоравнище.

 Критична оценка на изучаваните концепции, включително анализ на ем-
пирични данни в международен и национален аспект, относно състоятелността
или недостатъчната обоснованост на конкретни твърдения. Доказване необходи-
мостта от заимстване между теория и емпирика и усъвършенстване на съществу-
ващите постановки чрез допълване с нови модели в унисон с новите реалности.

 Извеждане на онези теории, които в различните периоди след промените
отговарят в най-голяма степен на миграционните процеси, засегнали българското
население през последните две десетилетия.

За изпълнение на така поставените задачи се прилагат системния подход,
методите на индукция и дедукция, сравнителен и логически анализ при обвързва-
не на причина и следствие. Постигането на основната цел в разработката дава
основание в научно-изследователското поле да се провокират вече утвърдени ме-
ханизми на влияние на факторите на международната миграция, както и да се
търсят нови, съвременни механизми на специфичната му изява.

Глава I. Класически теории и модели
за международната миграция

Поради комплексността на материята, която обхваща, международната миг-
рация е обект на интердисциплинарно изследване. Това затруднява еднозначното
диференциране на миграционните теории, тъй като една наука не може да обхва-
не в детайли всички процеси и закономерности, характерни за проблематиката на
трансграничното движение на хора. Това е причината за липса на кохерентна тео-
рия за обяснение на международната миграция.

Теоретичните основи на миграционното изследване се поставят и развиват в
западната специализирана литература, тъй като основно индустриалните държа-
ви са магнит за миграционните потоци от страните на произход през десетилети-
ята. Неслучайно се посочва, че „Западът произвежда теория, а Изтокът – факти, с
които да я потвърди или опровергае.”1.

В класическите теории се изследват миграционните процеси на макро- и

1 Кръстева, А. От етничност към миграция. София: НБУ, 2004, с. 6.
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микроравнище, като се акцентира върху причините и формите на миграция на
отделни индивиди или групи от населението зад граница, върху социално-иконо-
мическото, културно и политическо влияние, което тe оказват върху изпращащите
и най-вече върху приемащите общества2. В такъв аспект международните мигра-
ционни процеси се представят като едно- или двукратно осъществявана мобил-
ност - емиграция/имиграция или обратна миграция (ремиграция)3.

1. Класически изследвания за миграцията на макроравнище
В макроаспект миграционното изследване се провежда на агрегатно равни-

ще, т.е. като база за интерпретация служи цялото общество4. Миграционното по-
ведение е резултат от структурни особености – социални, икономически, поли-
тически, географски, демографски и др. При методологията за изследване на миг-
рационните процеси се използват различни макроикономически показатели и по
този начин се изхожда от общото към частното.

1.1.  Гравитационен модел (Gravity model)

Интересът към изследването и обяснението на миграционните процеси за-
почва през средата на 19. в. с настъпването на масовите отвъдокеански миграци-
онни движения. За основоположник на теорията на миграционното изследване се
приема Равенщайн, който още през 1885 г. се стреми да изведе статистически
закономерности за посоката и географската отдалеченост на миграционните по-
тоци в така наречените „Закони на миграцията”5.
2 Massey et al. Theories of International Migration: A Review and Appraisal. // Polulation and Development

Review, 19 (3), 1993, pp. 431-466; виж също: Haug, S. Klassische und neuere Theorien der Migration.
Arbeitspapiere – Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung, N 30, 2000. // Hochschule
Zittau/Görlitz 2005-2010  http://www.hs-zigr.de/~wirsing/GlobalMigration/TheorMigrNeu +Alt.pdf.

3 Pries, L. Internationale Migration, „transcriрt Verlag”. Bielefeld, 2001, s. 12.
4 Kröhnert, S. Migrationstheorien, Berlin-Institut fuer Bevoelkerung und Entwicklung, 2007. // Berlin-

Institut fuer Bevoelkerung und Entwicklung
h t t p : / / w w w. b e r l i n i n s t i t u t . o r g / f i l e a d m i n / u s e r _ u p l o a d / h a n d b u c h _ t e x t e /
pdf_Kroehnert_Migrationstheorien.pdf.

5 Законите на Равенщайн гласят: Мнозинството от мигрантите се движат на кратки растояния;
Миграцията на дълги разстояния се осъществява най-често поетапно и е насочена към големите
индустриални центрове; Миграцията предизвиква насрещна миграция; Жените мигрират пре-
димно към по-близки, а мъжете към по-отдалечени дестинации; Мнозинството сред мигрантите
не са семейно обвързани; Населението в аграрните региони е по-мобилно и преобладава в мигра-
ционните потоци; Нарастването на населението в градовете се дължи в по-голяма степен на миг-
рационните, отколкото на демографските процеси; Индустриализацията и технологичното раз-
витие са предпоставка за нарастване на миграцията; Миграцията е продуктувана най-вече от ико-
номически причини. Виж подробно: Pflugbeil, S. D. Auswirkungen der internationalen Migration auf
die Bundesrepublik Deutshland, 2005. // Universitдtsbibliothek Regensburg http://www.opus-bayern.de/
uni-regensburg/volltexte/2005/565/pdf/Pflugbeil_Auswirkungen%20der%20internationalen%
20Migration.pdf. Виж също: http:/de.wikipedia.org/wiki/Migrationsfoschung.
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Демографско-географските модели са първите опити на макроравнище да се
намерят някои закономерности в международната мобилност на хора, поставяйки
разстоянието между два региона като основен фактор при осъществяване на миг-
рация. В частност Гравитационният модел доразвива законите на Равенщайн. Той
възниква през 40-те години на XX в. и се основава на Нютоновия гравитационен
закон във физиката. В основата му стои твърдението, че притегателната сила между
две дестинации се определя от броя на тяхното население и от разстоянието по-
между им. Следователно, демографският признак и географската отдалеченост са
движещите фактори за миграцията между две страни. Моделът често се използва за
изчисляване на очакваните миграционни потоци между различни региони.

Корелацията показва обратнопропорционална зависисмост от разстоянието
(колкото по-малко е то, толкова по-голям е миграционният поток между две дес-
тинации) и правопропорционална зависимост от броя на населението в двете страни
(по-многочисленото население увеличава обема на потенциалната миграция). Тази
зависимост е най-ясно представена в Хипотезата на Ципф (Zipf)6:

b
ij

ji
ij D
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kM 

където:Pi – брой на населението в приемащата дестинация;
Pj – брой на населението в изпращащата дестинация;
D – разстояние;
к – емпирично установена константа, обикновено приемаща стойности =1;
b – степенен показател за разстоянието с най-чести стойности =2.

Положителната зависимост от броя на населението в приемащата страна може
да се обясни с това, че по-богато населените дестинации предоставят повече ат-
рактивност и по-големи шансове и възможности, т.е. по-големите популации
имат по-голяма притегателна сила. От своя страна, емиграционният потенциал на
изпращащата страна нараства с нарастване броя на нейното население, т.е. по-
голямото население логично увеличава броя на потенциалните емигранти.

Неслучайно демографското напрежение в страните от южното полукълбо
рефлектира в обособяване на едно от основните глобални направления на между-
народните миграционни потоци с посока Юг-Север. Потвърждение на подобни
обосновки е фактът, че основните приемащи имигранти дестинации в световен
мащаб са големи страни – САЩ, Русия, Германия, Украйна, Саудитска Арабия,
Канада и др. Главните страни-донори на емигранти са също особено големи стра-
ни - Мексико, Индия, Китай, Русия, Бангладеш, Турция и др.7

Инверсната зависимост на миграцията от разстоянието между две страни е
донякъде обоснована и логична поради близостта, по-тесните връзки и по-ниски-
6 Виж http://faculty.washington.edu/krumme/systems/gravity.html.
7 Виж World Migration 2008  http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-

1199807908806/World.pdf.
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те разходи по транспорта. Последните, в условията на съвременните технологии
и конкурентни цени вече не могат да бъдат бариера за трансграничната мобил-
ност между отделни страни. Моделът добре обяснява интензивната, класическа
миграция между Мексико и САЩ.

След трансформацията в края на 80-те и началото на 90-те години в ЦИЕ
основните гранични развити държави - Германия и Австрия, стават главни при-
емащи дестинации за постсоциалистическите страни. Към 2004 г. в тях са съсре-
доточени около 80% от източно-европейската работна сила в ЕС-158.

Независимо от изложеното, доводите за ролята на отдалечеността следва да
се приемат с известна условност. Данните за българската емиграция от 90-те го-
дини потвърждават, че българските потоци са особено интензивни към Гърция,
Германия, Австрия9. Но за разлика от населението като цяло, за което основни
страни-домакини са по-близките дестинации, за висококвалифицираните емиг-
ранти и за студентите изборът на страни се пада приоритетно на САЩ10. Следова-
телно, гравитационната зависимост е изпълнима в по-общ, макроформат. Дивер-
сификацията на миграционните форми през втората половина на XX в. изисква
специфичен подход към подобен род зависимости. Освен това, най-голямата
българска диаспора се намира в САЩ, което е трудно обяснимо по логиката на
гравитационния модел.

Следователно, теоретичното твърдение, че отдалечеността редуцира разме-
ра на миграционните потоци получава някои емпирични опровержения. Може да
се заключи, че разстоянието е важна, но не и водеща макродетерминанта на миг-
рационите движения между страните.

На следващи етапи в миграционното изследване се разработват редица раз-
ширения на първичния модел, като се прибавят допълнителни променливи относ-
но различията в изпращащата и приемащата страна - например диференциация в
доходите, равнища на безработица, политическа стабилност и други икономичес-
ки и политически фактори. Поради тази си гъвкавост, моделът е широко разпрос-
транен в емпиричното миграционно изследване11.
8 Ангелов, И. Перспективы либерализации движения рабочей силы в Европейском союзе. // Про-

блемы теории и практики управления, 2004, кн. 3, с. 87-93.
9 Виж Минчев, В., Бошнаков, В. Емпирични оценки за нагласите на завърналите се български

емигранти. // Икономическа мисъл, 2007, 5, с. 1-32; виж също: Калчев, Й. Външната миграция на
населението в България. София: Дунав прес, 2001. Тезата се потвърждава и в самостоятелно
емпирично  изследване на автора, което е част от дисертационния му труд на тема: „Международ-
ната интелектуална миграция: ефекти и перспективи за изпращащата страна”.

10 Относно разпределението на висококвалифицираните емигранти от България виж Бобева и др.
Миграцията – Европейската интеграция и изтичането на мозъци от България. София, 1996. //
Център за изследване на демокрацията http://www.csd.bg/fileSrc.php?id=1568; Студентската емиг-
рация е мащабно изследвана за целите на дисертационен труд на автора.

11 Orlova, D., Jost, T. Zur Erklдrung der Zuwanderungen nach Deutschland - Ein Gravitationsmodell. //
Arbeitspapier N 36, Institut fьr Statistik und Цkonometrie, Johannes Gutenberg-Universitaet Mainz, 2006

http://www.statoek.vwl.unimainz.de/Dateien/Arbeitspapier_Nr_36_Zuwanderungen_nach_Deutschland.pdf.
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В съвременната литература гравитационният модел се сблъсква с още кри-
тики, особено в опростения си вариант. Въпреки че отразява миграционните про-
цеси, чрез него не може да се обясни влиянието, което те оказват върху засегнати-
те страни, следователно и промените, които настъпват в резултат на миграцията.
Не се взема предвид и обратната миграция в страната-донор (ремиграцията). Това
го лишава от аналитична стойност и му придава по-скоро статистическо модели-
ране.

1.2. Неокласическа икономическа теория за международната миграция

Най-голям принос в класическото миграционно изследване има икономичес-
ката наука, в която на преден план при анализа на миграционните движения се
извеждат икономически признаци. Според икономическата теория миграционни-
те процеси са резултат от икономически фактори, при което миграцията е особена
форма на мобилност на работна сила и следователно механизъм за преразп-
ределение на труда. В този смисъл, обект на изследване в неокласическата тео-
рия е международната трудова миграция като движение на икономически ак-
тивни индивиди.

По същество, неокласическата теория е първата теория за международната
миграция. Базира се на класическите теоретични разсъждения на Адам Смит, който
толерира безпрепятственото международно движение на капитал, стоки и труд,
така че пазарните сили да гарантират максимална икономическа експанзия и ре-
дуциране на бедността.

През 60-те и 70-те години, по-съвременните икономисти модифицират кла-
сическата теория на Смит и създават неокласическата теория за международна-
та трудова миграция. В нея се изучава транснационалната мобилност в условията
на икономическо развитие. Международната миграция е резултат от неравномер-
ното пространствено разпределение на производствените фактори между различ-
ните региони и произтичащите от тях неравновесия между отделните трудови
пазари. В страните, обезпечени с повече капитал и бедни на трудови ресурси, па-
зарната цена на труда е по-висока, поради недостиг на по-оскъдния фактор. В
страните, където изобилства факторът труд, а капиталът липсва, цената на труда е
по-ниска. Следователно, причина за международната мобилност е диференциа-
цията в доходите между страните, която е продиктувана от разминаването в търсе-
не и предлагане на труд. В резултат настъпва миграция от страни с ниски към
страни с високи доходи. Пазарният механизъм води до оптимална и равномерна
алокация на производстените фактори, при което в дългосрочен план цените им
се изравняват и се постига макроикономическо равновесие12.

В неокласическата теория се изхожда от тенденция за изравняване на дохо-
дите (цената на труда) към глобално макроикономическо състояние на равнове-
12 Маринов, В. Международни икономически отношения – теория, система, политика. София: Сто-

панство, 2006.
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сие, на основата на оптимално и ефективно разпределение на производствените
фактори. От тази гледна точка е наречена още теория на равновесието13. Сти-
мулът за миграция отпада от момента, в който равнищата на доходите между стра-
ните се изравнят, т.е. при липса на различия в заплащането на труда не се осъще-
ствява международна мобилност на този фактор14.

Присъщи на тази теория са следните твърдения, които се приемат за даде-
ност: трудът е хомогенен, съществува пълна заетост на трудовия пазар, идеална
конкуренция, пълна прозрачност за наличие на свободни работни места (идеална
информация), липса на бариери пред миграцията (липса на миграционни разхо-
ди), a транспортните и други разходи са навсякъде еднакви.

Съществуват редица емпирични доказателства както в подкрепа, така и в
противоречие на изложената теория. Отварянето на националните граници за сво-
бодно движение към западния свят, съчетано с форсираните трансформационни
процеси в страните от ЦИЕ, дава реално проявление на икономическите фактори
за мотивирана външна динамика на работната сила от тези страни. Високата ди-
ференциация в доходите между тях и развитите западни общества, дори при рав-
ни други условия, е достатъчно стимулиращ фактор за постепенно акумулиране
на мощни емиграционни потоци към „новите” приемащи дестинации.

Фиг. 1.  Различия в индексите на БВП на човек от населението в ЕС през 2006 г.
(ЕС-27=100 %)

Източник: Europa in Zahlen, Eurostat Jahrbuch 2008
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-07-001/DE/KS-CD-07-001-DE.PDF

Различията в доходите най-често се съпоставят чрез показателите за БВП на
човек от населението. С разширяването на ЕС след 2004 г., разликите в показателя
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14 Massey et al. Theories of International Migration: A Review and Appraisal. // Polulation and Development

Review, 19 (3), 1993, p. 434.
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за страните членки по паритетни стандарти се увеличават  (имайки предвид значи-
телно по-ниските доходи в новите страни членки). Най-ниски стойности за 2006 г.
по показателя в сравнителен план отбелязват България и Румъния, а най-високи
Люксембург, Ирландия, Холандия (фиг. 1). Безспорно социално-икономическите
различия между източните и западните страни са основен фактор за миграция от
първите към последните.

Данните показват, че би било твърде дръзко предположението за краткосроч-
на, дори средносрочна икономическа конвергенция, подобно на засилената емиг-
рация по направлението Юг-Север, която не води до редуциране на икономичес-
ките разлики. Дори напротив, на международно равнище все повече се обсъжда
задълбочаването на пропастта между индустриалния Север и бедния Юг.

Според логиката на неокласическата икономическа теория би следвало в
краткосрочен и средносрочен план с оглед на високите различия в доходите меж-
ду страните членки да е налице засилена миграция от тези с по-нисък към тези с
по-висок доход. Дори при настоящата висока диференциация в доходите не се
наблюдават мощни миграционни потоци между страните членки. Напротив, миг-
рацията е на ниски равнища и дори продължава да намалява, като само около 3 %
от населенито в ЕС живее в различна от страната си на произход15.

Това е едно от опроверженията на основната неокласическа хипотеза, показ-
ващо, че икономическите показатели не са единственият критерий за стимулира-
не или задържане на миграцията. Холандия например, страната с едни от най-
високите стойности за БВП на човек от населението, би следвало да привлича
повече входящи потоци, отколкото изходящи. Емиграцията от страната обаче, над-
вишава имиграцията. Обратно, в Босна и Херцеговина, където са едни от най-
ниските стойности на БВП на глава от населението в Европа, следва миграцион-
ният баланс да бъде отрицателен. Въпреки това, в Централна Евразия16 за периода
2000-2003 г., страната отбелязва особено висока положителна нетна миграция17.

Интересна модификация на неокласическата теория представлява моделът
на Харис-Тодаро (Harris-Todaro-Model), който се основава на твърдението, че не
толкова диференциацията в доходите, а различията в очакваните равнища на
заплащане са в основата на мотивацията за миграция. Моделът често се използва
за обяснение на миграцията от развиващите се към развитите страни, при което
водеща е идеята, че трансграничното движение се акумулира от аграрния сектор в

15 Zimmermann, K. Migration Potential and Its Labour Market Impact After EU-Enlargement: A Review.
// IZA, London, 21 April 2007
http://cde.usal.es/master_bibliografia/practicas/ue_economiainternacional/migracion_interna.pdf.

16 Терминът Централна Евразия често се използва като съкратено обозначение на страните от ЦИЕ
и Централна Азия

17 Mansoor, A., Quillin, B. Migration and Remittances: Eastern Europe and the Former Soviet Union.
World Bank, 2006. // The World Bank Group
http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/257896-1167856389505/ Migration_ Full
Report.pdf.
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изпращащата страна към урбанистичния сектор в приемащата. Отхвърля се кон-
цепцията за пълна заетост и гъвкави заплати, като се изхожда от стабилно, адми-
нистративно детерминирано ниво на заплащане в индустриалния сектор18. Миг-
рация е налице, докато очакваното фиксирано заплащане в индустриалния сектор
надвишава гъвкавата цена на труда в аграрния. В момента, в който последната
достигне определеното ценово равнище в модерния сектор, настъпва равновесие.
Следователно, така постигнатото равновесие означава, че то провокира безрабо-
тица, ако надхвърля равнището, което би се получило при свободния пазар19. Мо-
делът на Харис-Тодаро често се използва за оценка на миграцията от развиващите
се към развитите страни.

Различията в равнищата на безработица в икономическата теория също
са определяща детерминанта на трансграничните трудови потоци. Приватизация-
та, масовото закриване на предприятия и свиването на цели сектори на икономи-
ката, водещи до неимоверно съкращаване на работни места през 90-те години,
наслояват високи равнища на безработица в ЦИЕС. В България през 2001 г. то е
19,9 %20. През същата година средната безработица в ЕС-15 е 7,2 %, т.е. равнище,
което е почти три пъти по-ниско от това в страната ни21.

Следователно, външната миграция е зависима не само от високия разрив в
доходите между източните и западните страни, но и от неспособността на рефор-
мирания от свободната конкуренция и същевременно свитото производство, па-
зар на труда, да абсорбира всички налични трудови ресурси. Като резултат, силни-
ят натиск на предлагането на труд и високото разминаване между търсенето и
предлагането, поради трансформирането на редица сектори, се оказват още един
мощен избутващ фактор за „новата” миграция. При все това, делът на заетите в
България, възнамеряващи да емигрират, винаги надвишава този на безработните,
което показва, че по-скоро стимул за външна мобилност е не толкова липсата на
работа, колкото ниските възнаграждения от трудова заетост на населението22. След-
ва да се подчертае, че трудова миграция съществува и между високоразвити стра-
ни с ниски равнища на безработица.

Постановките на неокласическата теория не са съвсем основателни, което
налага обоснована критика към някои нейни основни твърдения. Трансгранична
мобилност съществува както при липса на различия в доходите, така и при зае-
тост (ниска безработица). Не винаги диференциацията в заплащането между стра-

18 Harris, J., Todaro, M. Migration, Unemployment and Development. A Tow sector analysis. // American
Economic Review, 60 (1), 1970, pp. 126-142.

19 http://de.wikipedia.org/wiki/Harris-Todaro-Modell.
20 “Цели на хилядолетието за развитие”, България 2003  http://www.undp.bg/uploads/documents/

1161_522.pdf.
21 http://www.hoelzel.at/panorama/lehrer/buch4/pdf/obh_pn4_kv17.pdf.
22 Виж Калчев, Й. Външната миграция на населението в България. София: Дунав прес, 2001, с. 164

и с. 204.



417

ните и безработицата я стимулират. Действително високото заплащане и/или ви-
соката заетост предизвикват висок ръст на имиграция, но не винаги ниското зап-
лащане и безработицата водят задължително до международна мобилност. Освен
това, липсват емпирични доказателства за изравняването на доходите вследствие
на миграцията.

Следователно, диференциацията в доходите и различните равнища на безра-
ботица между страните, са основателна и водеща, но не единствена и достатъчна
причина за осъществяване на международна миграция, както се твърди в неокла-
сическата теория. Трябва да се има предвид, че теорията изхожда от опростен
икономически модел, чиито характеристики, приети за даденост, не се вместват в
сложността на съвременните условия, белязани от хетерогенност и несъвършен-
ство. Налице са и редица други фактори и предпоставки както икономически, така
и неикономически, които оказват влияние върху миграционното решение.

1.3. Теория за дуалистичния трудов пазар (Теория за сегментацията)

Създателят на теорията Майкъл Пиоре (Michael Piore) защитава тезата, че
международната миграция е резултат от търсенето на труд в развитите икономи-
ки, продиктувано от разделението на трудовия им пазар на стабилен първичен и
нестабилен, гъвкав вторичен сегмент23. За разлика от неокласическата теория, в
тази концепция международната мобилност на работна сила не създава равнове-
сие на трудовия пазар24. Първичният пазарен сегмент в индустриалните обще-
ства, осигуряващ сигурна, престижна и високоплатена заетост, е предпочитан и
заеман от местния висококвалифициран труд. В този смисъл, не само високото
заплащане, но и мотивацията и социалният статус са основен стимул за висо-
койерархичната заетост на местните индустриални работници, получаващи възмож-
ност за издигане в професионалната кариера и осигуряване на обществен пре-
стиж.

Следователно, на по-ниските нива в трудовата йерархия настъпва недостиг
на работна ръка, който води до търсене и наемане на нискоквалифицирани работ-
ници от по-слаборазвивите страни. Чуждестранните трудови ресурси успяват да
запълнят празнотите, поради готовността им да участват във вторична заетост,
първо, защото заплащането надвишава неколкократно това в националните им
икономики и второ, защото приемат участието си на чуждестранния трудов пазар
за временно.

Ключовият момент в теорията за сегментацията е, че чрез „вноса” на чужде-
странни работници вторичният сегмент успява да запази установената йерархия
на заетостта, тъй като заплатите не са гъвкави и не отговарят на промените в пред-
лагането на труд. Посредством социални и институционални механизми изкуствено
23 Piore, M. Birds of Рassage: Migrant Labour in Industrial Societies. New York/NY: Cambridge University

Press, 1979, p. 33.
24 Pries, L. Internationale Migration, „transcriрt Verlag”, Bielefeld, 2001, s. 24.
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се поддържат на ниско равнище25. В противен случай неминуемо би настъпил на-
тиск и върху възнагражденията в първичния сегмент. Следва да се подчертае, че
акцентирайки на лошите условия на труд и дискриминацията, имигрантите са
склонни на временна миграция. Според Пиоре, от момента, в който тя прерастне в
дългосрочен престой, системата на дуалистичния трудов пазар е подложена на
провал. По-продължителната миграция ще предразполага чуждестранната работ-
на сила също да прояви интерес към търсене на работа в първичния, по-високоп-
латен и престижен сегмант26.

Налага се изводът, че развитието на дуалистична икономика в индустриал-
ния свят, изразяваща се в едновременното наличие на капиталовоинтензивен първи-
чен и трудовоинтензивен вторичен сегмент, поражда структурно търсене в инду-
стриалните държави, което те задоволяват чрез рекрутиране на нискоквалифици-
рана чуждестранна работна ръка.

Чрез теорията за дуалистичния трудов пазар се намира логично обяснение
на така наречената „гостуваща миграция” (guest-migration, gastarbeitermigration),
наблюдавана през 50-те и 60-те години на 20. в. в Западна Европа. По това време
редица държави сключват официални двустранни споразумения с развиващите се
страни за наемане на гастарбайтери за нуждите на  своите икономики. В подкре-
па на теорията могат да се приведат примери от българската емиграция през 90-те
години, включена в някои двустранни споразумения между западни държави и
България за наемане на български работници в нископлатени сектори с недостиг
на труд. Първото такова официално споразумение се сключва между България и
Германия през 1992 г. Следват още споразумения с Германия, Италия, Франция,
Испания, Люксембург, Португалия27.

Поддържайки концепцията изключително за нискоквалифицирания имигран-
тски труд, в теорията за дуалистичния трудов пазар имигрантите се приемат един-
ствено в ролята си на допълващи местната работна ръка. Това изключва възмож-
ността за явяването им като нейни заместители, което на практика е често явле-
ние28. Следва да се добави, че развитите страни все повече акцентират в своите
имиграционни политики към насърчаване на висококвалифицирания чуждестра-
нен внос, поради остър недостиг на собствени специалисти, а подобен аспект не
намира обяснение в теорията за двойнствената икономика.

В логиката на теорията следва, че имигрантите, заети във вторичния сегмент,
имат по-нисък потенциал на образование, квалификация и професионален опит,

25 Massey еt al. Worlds in Motion – Understanding International Migration at the End of the Millenium.
Oxford: Clarendon Press, 1998.

26 Piore, M. Birds of Рassage: Migrant Labour in Industrial Societies. New York/NY: Cambridge University
27 http://www.capital.bg/show.php?storyid=293222.
28 Относно двата вида имигранти и последствията върху приемащия трудов пазар виж: Zimmermann,

K., Bauer, T., Bonin, H., Hinte, H., Fahr, R. Arbeitskraeftebedarf bei hoehr Arbeitslosigkeit – Ein
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отколкото резидентите. Такива доказателства са намерени например при мекси-
канските имигранти в САЩ. Редица нови изследвания показват, че имигрантите,
заети в по-ниските степени на трудовата йерархия, не са задължително с по-ниска
квалфикация и образование отколкото работната сила в приемащите страни, а в
много случаи се наблюдава дори обратна тенденция. Това е резултат от настъпи-
лата маргинализация на мигрантския труд, особено характерна за новата мигра-
ция от Източна към Западна Европа. Тук се улавя и нотката на така наречената
„загуба на мозъци”, чието обяснение се простира отвъд възможностите на теори-
ята за сегментацията29.

Съществува и аргумент за неясно изразената връзка между миграция и на-
емане/търсене на труд. Типичен пример за това е Германия, в която след преуста-
новяване на масовото рекрутиране на гастарбайтери през 70-те години, не се на-
блюдава значим спад на имигрантския поток към страната. Подобни примери
има и в други западни страни. Нелегалната миграция и бежанските потоци са
също показател, че миграция съществува не само в резултат на наемането на чуж-
дестранни работници.

Основният недостатък на теорията за сегментацията е не че миграцията е
продиктувана предимно от търсенето на труд в развитите държави, а това, че се
концентрира предимно върху нискоквалифицирания труд, който до началото на
новия век е приотитет за западноевропейските страни за запълване на теснотите
на техните силно диференцирани пазари. Стремежът на класическите страни на
имиграция е насочен предимно към висококвалифицирани специалисти, доказа-
телство за което са техните ясно изразени селективни имиграционни политики.
„Осъзнаването” на Западна Европа в началото на 21. в. относно изоставането й в
конкурентните позиции спрямо лидерите в привличането на „мозъци” резултира
в пренасочването на нейното търсене приоритетно към висококвалифицирана ра-
ботна ръка. Днес развитите страни все повече акцентират в своите имиграционни
политики към насърчаване на висококвалифицирания чуждестранен внос, пора-
ди остър недостиг на собствени специалисти, а подобен аспект не намира обясне-
ние в теорията за двойнствената икономика. Следователно, в най-ново време до-
водите на теорията за дуалистичния трудов пазар не са напълно обосновани.

1.4. Теория за световната система (World-system theory)

Друг опит за обяснение на международната миграция на макроравнище се
основава на разсъжденията на Марксистката политикономия и разгърнатата в нея
концепция за функциониране на международния капитализъм30. Станала извест-
на като исторически структурен модел, теорията изхожда от твърдението, че на-

29 Под загуба на моцъци се разбира упражняване на трудова заетост с по-ниска от притежаваната
квалификация. Още критики към теорията виж в: Маринов, В. Международни икономически
отношения – теория, система, политика. София: Стопанство, 2006, с. 260.
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чалото на миграцията следва да се търси в институционалните и секторни нерав-
новесия, обусловени от интеграцията на държавите в световната капиталистичес-
ка система и произтичащото от нея международно разделение на труда.

Защитава се концепцията, че трансграничната мобилност следва икономи-
ческата и политическа структура на експанзивния глобален пазар, като зависи в
по-малка степен от различията в доходите и степента на заетост. В този смисъл
миграцията представлява субсистема на световния пазар, неделима част от възник-
ващия глобален трудов пазар.

Разделението на света на Център, Полупериферия и Периферия определя
двустранната зависимост между тяхната политика и икономика. Образецът на тру-
довата миграция между зоните се основава на посоката на стоковите и капитало-
ви потоци между тях. Развитите страни от Центъра обвързват все повече региони
в международното разделение на труда, с което „подчиняват” икономически, со-
циално и културно, възпроизводството на страните от Периферията31. Подобна
зависима интеграция в международното разделение на труда води до социална
дезинтеграция на Периферията, в резултат на което се стига до неприспособяване
на част от нейното население. Този процес на периферизиране на по-слаборазви-
тите страни причинява масова емиграция на национално и интернационално рав-
нище32.

Вносът на модерни съоръжения и технологии, механизирането на производ-
ството в страните от Периферията редуцират търсенето на трудови ресурси в аг-
рарния сектор, което предизвиква първоначално вътрешна емиграция към урба-
нистичните региони. Невъзможността да бъде изцяло абсорбирана прераства в
международна мобилност, насочена приоритетно към световните центрове на
индустриалните държави.

Важен акцент в теорията за световната система имат културните и истори-
ческите (колониални) връзки между страните от зоните, усъвършенстването на
транспортните и комуникационни възможности между тях. На тази основа, меж-
дународната миграция  се осъществява предимно между бившите колониални сили
и някогашните им колонии, защото е благоприятствана от наличието на подобни
административни, езикови и други мостове. По този начин региони и национални
държави още от векове са свързани в комплексната световна система на междуна-

30 Wallerstein, I. Das moderne Weltsystem I. Die Anfaenge kapitalistischer Landwirtschaft und die
europaeische Weltoekonomie im 16, Jahrhundert, Frankfurt /Moskow: Syndikat, 1986.

31 Parnreiter, Ch. Migration: Symbol, Folge und Triebkraft von globaler Integration. Erfahrungen aus
Zentralamerika. // Historische Sozialkunde 14: Globalisierung und Periphere. Umstrukturierung in
Lateinamerika, Afrika und Asien. Frankfurt am Main: Brandes und Apsel, Wien: Suedwind, 1999, s.
129-149. http://vgs.univie.ac.at/VGS_alt/HSK14lp.html.

32 Parnreiter, Ch. Migration: Symbol, Folge und Triebkraft von globaler Integration. Erfahrungen aus
Zentralamerika. // Historische Sozialkunde 14: Globalisierung und Periphere. Umstrukturierung in
Lateinamerika, Afrika und Asien. Frankfurt am Main: Brandes und Apsel, Wien: Suedwind, 1999, s.
129-149. http://vgs.univie.ac.at/VGS_alt/HSK14lp.html.
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родното разделение на труд и структурирането на силите. Следователно, развити-
ето на страните от Третия свят е непосредствено свързано с просперитета на ви-
сокоиндустриалните държави.

От историята има редица примери в подкрепа на теорията за световната сис-
тема, като например наемането на мексикански работници от американски фер-
мери и минни собственици, свързано със социлано-икономическото преструкту-
риране на американската икономика и промененото в резултат на това търсене на
чуждестранна работна сила. Друг пример е наемането на гастарбайтери в Западна
Европа през 50-те и 60-те години, в тясна зависимост с икономическата експанзия
на тогавашната Европейска общност в Средиземноморското пространство33. По-
голяма част от мигрантите в основните притегателни центрове са именно от държа-
ви, с които те имат тясно преплетени икономически, политически, исторически и
културни връзки, като например САЩ с Мексико, Куба, Доминиканска Републи-
ка, Филипините; също Япония с Тайланд, Пакистан; Западна Европа със Среди-
земноморските страни и др.

Фактите в България до известна степен потвърждават защитаваната от тео-
рията концепция, че историческите и колониалните връзки оказват важно значе-
ние за посоката на миграционните потоци и избора на приемащи страни. Но това
се отнася в по-голяма степен за етническата и убежищна емиграция, отколкото за
миграцията, генерирана от чисто икономически причини. Има се предвид  силна-
та изселническа емигрантска вълна от България към Турция в началото на проме-
ните. От своя страна, тесните дългогодишни исторически връзки, които България
поддържа с Германия, успяват да изградят адаптивни мостове и през годините
след промените да я превърнат в основна икономическа европейска дестинация за
работната сила от нашата страна. Липсата на историческа обоснованост на описа-
ната теоретична хипотеза се съдържа в обстоятелството, че САЩ и Канада винаги
са били приоритетни приемащи дестинации за голяма част от българската иконо-
мическа миграция,  а понастоящем в САЩ пребивават най-много българи по све-
та.

Теорията за световната система страда от прекалено общ и генерализиращ
характер, а емпиричните доказателства в нейна подкрепа имат по-скоро илюстра-
тивна, отколкото аналитична стойност. Липсата на измеримост и задълбоченост в
рамките на теорията я правят несъстоятелна за обяснение на съвременните мигра-
ционни процеси и още по-малко на резултатите от тях.

33 Parnreiter, Ch. Migration: Symbol, Folge und Triebkraft von globaler Integration. Erfahrungen aus
Zentralamerika. // Historische Sozialkunde 14: Globalisierung und Periphere. Umstrukturierung in
Lateinamerika, Afrika und Asien. Frankfurt am Main: Brandes und Apsel, Wien: Suedwind, 1999, s.
129-149. http://vgs.univie.ac.at/VGS_alt/HSK14lp.html.
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2.  Класически изследвания за миграцията на микроравнище
Чрез микромоделите в класическите теории миграционните процеси се из-

следват, изхождайки от единичното към общото. Единица за анализ е отделният
човек и неговото индивидуалистично поведение. Проучвайки преди всичко су-
бективни особености и признаци, а не обективни макроструктури, чрез микрите-
ориите се обяснява защо, въпреки наличните структурни предпоставки, много хора
не стигат до конкретно решение за миграция34. Преодолявайки недостатъка на
макроизследването, микроанализът навежда на разсъждения относно полезност-
та и предимствата на оставане в страната пред алтернативата за трансгранична
мобилност.

2.1. Теория за човешкия капитал

Икономическата теория на макроравнище отчита единствено структурните
различия между страните, разглежда труда като хомогенен и напълно взаимозаме-
няем фактор. Чрез микромодела се анализира миграционното поведение на отдел-
ните индивиди, отчитайки въоръжеността им с човешки капитал и реакцията им
на съществуващите структурни диспаритети. Микроикономическата теория за
миграцията представя потенциалните мигранти като икономически рационално
действащи индивиди, чието миграционно поведение зависи от направената от тях
калкулация „ползи – разходи”, т.е. миграционното решение се основава на анали-
за „загуби-полезност”.

В основата на теорията за човешкия капитал е залегнал моделът на Сястад
(Sjaаstad), който разглежда миграцията като инвестиция в човешки капитал,
изискваща разходи и в последствие - акумулираща ползи35. Според Сястад, раци-
онално действащите субекти избират страната, в която могат най-добре да реали-
зират професионалните си възможности. За да постигнат нараставане на произво-
дителността в бъдеще, те трябва да инвестират в човешки капитал. Миграцията
включва парични и непарични разходи и приходи (ползи). Потенциалният миг-
рант обосновава решението си, сравнявайки „алтернативните очаквани потоци
на полезността и разходите при различните местоживеения”, като избира място-
то с най-висока нетна полезност36.

Паричните разходи в модела се свързват с разходи по транспорта и преселва-
нето в новата дестинaция, т.е. миграционни разходи, а паричните приходи се изра-
34 http:/www.kfunigraz.ac.at/wsgwww/Teibenbacher/migratheorie.doc.
35 Sjaastad, L. The Costs and Returns of Human Migration. // The Journal of Political Economy, 70 (5),

1962, рр. 80-93, p. 83. В научната литература се срещат различни тълкувания на понятието „чо-
вешки капитал”. В настоящата разработка се приема определението на В. Франц: „...съвкупност-
та от знания и умения на един индивид, водещи до нарастване на неговата производителност”, а
„времето и благата, вложени за придобиване на образование, представляват инвестиции в човеш-
ки капитал”. Виж подробно: Франц, В., Пазарът на труда. София, 1996, с. 107.

36 Франц, В. Пазарът на труда. София, 1996, с.77.
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зяват в очакваното по-високо заплащане в приемащата страна. Нефинансовите,
наричани още „психически” разходи, се състоят в отделяне от семейство и близ-
ки, а нефинансовите ползи се свързват например с по-добър климат в приемащата
страна. Индивидът взема решение за миграция, когато настоящата стойност на
полезността надхвърля тази на всички изчислени разходи. В интерпретацията на
модела не са включени психическите разходи и ползи, което се обосновава с тях-
ната трудна измеримост и несъществена връзка с икономическите ресурси37.

Формално моделът има следния вид:
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където:  Y - индивидуална оценка на очакваните доходи, съответно в целевата и
изходящата дестинация;

T -  миграционни разходи (разходи по преселването и транспорта);
N - брой на годините, през които се очакват доходи;
r  -  параметър за дисконтиране на бъдещите разходи и ползи.

Решението за миграция е обосновано, ако численият израз е по-голям от нула.
Вероятността за трансгранична мобилност е толкова по-висока, колкото по-висо-
ки са очакваните доходи в приемащата страна, в сравнение с изпращащата. Освен
това, колкото по-ниски са миграционните разходи и колкото по-продължителен е
трудовият живот, т.е колкото по-млад е мигрантът, толкова вероятността за мигра-
ция нараства38. Следователно, фактори като образование, квалификация, възраст,
готовност за поемане на риск, до голяма степен определят ползите и загубите при
вземане на миграционно решение. По принцип младите и квалифицирани иконо-
мически субекти имат по-голяма склонност към миграция. Първите – заради по-
ниските психически разходи и по-дългия период на възвръщаемост на инвести-
циите в човешки капитал, а вторите – поради по-големите шансове за заетост и
по-добрата информираност при търсене на работа.

Изследване на миграционния потенциал на българските студенти до голяма
степен оправдава теоретичната обосновка39. Доказва се, че високообразованите и
млади хора са много по-мобилни, отколкото населението като цяло. Освен това те
избират страната с най-висока нетна полезност. Теорията за човешкия капитал е
едно от обясненията за предпочитанията на далечна дестинация като САЩ, защо-

37 Sjaastad, L. The Costs and Returns of Human Migration. // The Journal of Political Economy, 70 (5),
1962.

38  Krцhnert, S. Migrationstheorien. Berlin-Institut fuer Bevoelkerung und Entwicklung, 2007. // Berlin-
Institut fuer Bevoelkerung und Entwicklung http://www.berlininstitut.org/online_handbuchdemografie/
bevoelkerungsdynamik /faktoren/migration/migrationstheorien.html.

39 Анализът на резултатите от емпиричното изследване е част от дисертационен труд на автора на
тема „Международната интелектуална миграция в съвременните условия”.
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то там възвръщаемостта на инвестициите в човешки капитал е много висока и
може да покрие направените миграционни разходи.

Въпреки че анализираната теория е важна стъпка в обяснението на икономи-
ческата миграция, към нея също често се подхожда критично. По своята същност,
тя не се различава от концепциятa на макроикономическата теория за изравнява-
нето на доходите вследствие на международната миграция. Моделът на Sjaastad
емпирично не е доказан, а дори отхвърлен с обосновката, че в действителност не
най-бедните мигрират и в световен мащаб не може да става въпрос за изравняване
на доходите40.

Не се отчита и фактът, че редица индивидуални умения са приложими един-
ствено в националната икономика, т.е не са преносими. Целевата дестинация по-
някога предоставя по-неблагоприятни трудови възможности за реализация, от-
колкото страната на произход, където преобладават по-подробна информация и
познаване на специфичните особености на пазара на потребителите. От всички
теоретични обосновки, теорията за човешкия капитал най-сполучливо обяснява
трансграничната мобилност на висококвалифицирана работна сила, но само до
степен на вземане на конкретно решение за миграция. Следователно, възможните
ефекти от интелектуалната мобилност остават в сянка.

2.2. Нова икономическа теория за трудовата миграция
      (The New Economics of Labour Migration)

Концепцията e въведена от О. Старк през 1991 г., основавайки се на твърде-
нието, че диференциацията в доходите и индивидуалното максимизиране на пол-
зите не са достатъчна причина за обяснение на международната трудова мигра-
ция41. Решението за миграция се взема рационално, но не подлежи на отделни
индивиди на трудовия пазар, а се създава в рамките на цялото домакинство като
цели не максимизиране на индивидуалния доход, а максимизиране дохода на до-
макинство. Допълнителни фактори, които влияят върху миграционното решение,
са относителната бедност („относително лишаване”), несигурността, минимизи-
рането на риска и обединяването на семейните доходи. Следователно, миграцията
е резултат от колективна и калкулирана семейна стратегия.

Същността на теорията се изразява в решението за изпращане на член от
домакинството в чужбина, а отправната точка са обратните парични преводи на
мигранта. Те обезпечават семейното производство с необходимия капитал за транс-
формиране на земеделското производство в индустриално. Финансовите транс-
фери са допълнителен ресурс, осигуряващ инвестиции в нови технологии и мо-
40 Parnreiter, Ch. Theorien und Forschungsansaetze zu Migration. // Internationale Migration, Die Globale

Herausvorderung des 21. Jahrhunderts, Sozialkundе 17, 2000.
41 Stark, O., Bloom, D. The New Economics of Labour Migration. // The American Economic Review,

Vol. 75 (2), Papers and Proceedings of the Ninety-Seventh Annual Meeting of the American Economic
Association. (May, 1985), pp. 173-178.
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дернизация на производството. Следователно, корените на международната тру-
дова миграция не следва да се търсят в неравновесията на трудовите пазари, а в
липсата или недоброто функциониране на капиталовите, кредитните и застра-
хователните пазари в страните-донори на миграцията, които в модела на Старк
са най-слабо развиващите се страни42.

Друга отправна точка на новата теория е “относителното лишаване”
(relative deprivation)43. Нарастването на дохода на дадено домакинство от опреде-
лена референтна група увеличава относителната загуба на друго домакинство в
същата, ако неговият доход остане непроменен. За да компенсира понижения си
социален статус и да запази позиционирането си в обществото, в последното се
поражда стимул за трансгранична мобилност. Тези аргументи дават обяснение
защо международната миграция не се задвижва от най-бедните региони, а засяга
именно средните слоеве от населението със силно неравномерно разпределение
на доходите44.

В новата икономическа теория сполучливо се открива връзка между мигра-
ция и развитие (така наречената migration-development nexus)45. За домакинствата
съществуват достатъчно силни стимули за участие, както в трансграничната мо-
билност, така и в упражняването на по-производителна трудова активност в наци-
оналното стопанство (следствие на миграцията). Това води до увеличаване на до-
ходите, подобряване на технологиите и засилва функцията на миграцията като
средство за преодоляване на капиталово- и рисковообусловени бариери при инве-
стиране в национални икономически дейности46. Следователно, дори изравнява-
нето на доходните различия само по себе си не е достатъчна причина за преуста-
новяване на международната миграция.

Друг важен аргумент на теорията е ограничената информация, с която раз-
полагат заетите лица и/или работодателите и асиметричното й разпределение.
Приемайки това условие, може да се твърди, че полза от международната трудова
миграция има например нискоквалифицираната работна ръка, защото при недо-
статъчна информация чуждестранните работодатели й заплащат не съобразно ней-
ната квалификация и ниво на производителност, а въз основа на средното равни-
ще на доходите в страната.

 Важността на паричните трансфери на емигрантите от гледна точка на по-
ложителния им икономически ефект за изпращащите страни се проследява в ре-
42 Massey et al. Theories of International Migration: A Review and Appraisal. // Polulation and Development

Review, 19 (3), 1993.
43 Stark, O., Taylor, J. Migration Incentives, Migration Types: The Role of Relative Deprivation. // The

Economic Journal, Vol. 1001 (408), 1991, pp. 1163-1178.
44 Pries, L. Internationale Migration, „transcriрt Verlag”, Bielefeld, 2001, s.15.
45 Nyberg-Sorensen et al. The Migration-Development Nexus: Evidence and Policy Options. // IOM

Migration Research Series, 2002, N 8 http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/415c6d704.pdf.
46 Massey et al. Theories of International Migration: A Review and Appraisal. // Polulation and Development

Review, 19 (3), 1993.
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дица емирични изследвания. В някои Азиатски страни като Тайланд, Китай, Па-
кистан е регистрирано ефективно оползотворяване на емигрантските трансфери
в аграрния сектор от членове на семействата на емигрантите чрез наемане на допъ-
лнителен труд и закупуване на селскостопански съоръжения, което води до увели-
чаване на произвежданата продукция. Подобна тенденция се наблюдава и в Аф-
рика. В Южна Африка, където първоначално е отчетено намаляване на производ-
ството на култури в резултат на засилената емиграция, в последствие инвестици-
ите от емигрантските преводи водят до нарастване на годишната продукция от
посеви и увеличаване на добитъка. По този начин преводите на емигрантите мо-
гат да допринасят за създаване на допълнителна заетост и по-добра производи-
телност в изпращащата страна47.

Проучване за периода 1990-1999 г. в 11 страни в преход (включително в Бълга-
рия) показва положителното влияние на емигрантските средства върху произво-
дителността и заетостта, директно и индиректно чрез ефекта им върху инвести-
циите48. Следователно, трансферите значително стимулират инвестиционната ак-
тивност в страните на произход. Въз основа на макроизследванията се оказва, че
ефектът им е дори по-силен върху инвестициите, отколкото върху директното по-
требление.

Изследване в България показва, че освен за консумация, немалка част от транс-
ферите се оползотворяват за бизнес и инвестиции. Почти всяко 5-то домакинство,
получаващо средства, развива предприемаческа дейност49.

Теорията на Старк е първата теория за международната трудова миграция, в
която не се прекъсва връзката между мигрантите и изпращащата страна, а се на-
бляга на значението, което те могат да имат за  съживяване на икономиките на
развиващите се страни чрез обратните финансови трансфери. Следователно, об-
ръща се внимание на ефектите от емиграцията за страната донор, което е голяма
крачка в теоретичното изследване на трансграничната мобилност.

2.3. Моделът „изтласкване-изтегляне” – „Push-Pull” модел

Концепцията за Push-Pull-модела, създаден от Е. Лий (Е. Lee) през 1966 г., е
залегнала още в неокласическата макроикономическа теория за миграцията, където
единствено набор от икономически детерминанти, под формата на „избутващи/
изтласкващи” push-фактори и „изтеглящи” pull-фактори, са в основата на мигра-

47 Gosh, B. Economic Effects of International Migration: A Synoptic Overview. // World Migration 2005,
Section 2: Costs and Benefits of Migration, Chapter 8
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/books/
wmr_sec02.pdf.

48 Piracha, M., Leon-Ledesma, M. International Migration and the Role of Remittances in Eastern Europe,
2001 // RePEc Ideas http://ideas.repec.org/p/ukc/ukcedp/0113.html.

49 Виж подробно изследването на Минчев, В., Бошнаков, В. Емпирични оценки за нагласите на
завърналите се български емигранти. // Икономическа мисъл, 2007, 5, с. 1-32.
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ционните движения между страните. Наличието на подобни различия обуславя
възникването на противоположни фактори и колкото по-голяма е амплитудата
между тях, толкова по-мощен е стимулът за международна мобилност на фактора
труд.

Моделът на Lee представлява индивидуалистична интерпретация на Push-
Pull-парадигмата от макроикомиката, придавайки й микрохарактер. В него се из-
тъкват четири групи фактори, обуславящи миграционните решения50 (табл. 1):

(1) фактори в изпращащата страна – изтласкващи фактори;
(2) фактори в приемащата страна – изтеглящи фактори;
(3) интервениращи фактори - обстоятелства (бариери);
(4) личностни фактори.

Таблица 1
Изтласкващи и изтеглящи фактори според модела на Лий51

Изтласкващи Push-фактори Изтеглящи Pull-фактори
Икономически

Ниски доходи Високи доходи
Висока безработица Висока заетост
Инфлация Икономически растеж
Рецесия   Технологичен напредък

  Политически  
Военни конфликти Благоприятен имигрантски

режим
Политическо преследване Улеснени възможности за

нелегално пребиваване
Неуредена правна система   Опазване правата на човека

  Социокултурни  
Бедност и несигурност Сигурност
 Расова, етническа и Усъвършенствани здравна и
 религиозна дискриминация образователна система
Недобри образователни  условия Езикови съответствия
  Демографски
Пренаселване Свободни територии
Висока раждаемост   Отрицателен естествен прираст

Първата група фактори са избутващи, от гледна точка на изпращащата стра-
на, push-фактори, а вторите – изтеглящи, от гледна точка на приемащата страна,
pull-фактори. Наред с икономическите, съществуват и редица други фактори –
политически, демографски, социокултурни, които оказват влияние върху решени-
ето за миграция.

50 Haug, S. Klassische und neuere Theorien der Migration. Arbeitspapiere – Mannheimer Zentrum fьr
Europäische Sozialforschung, N 30, 2000. // Hochschule Zittau/Gцrlitz 2005-2010  http://www.hs-
zigr.de/~wirsing/GlobalMigration /TheorMigrNeu +Alt.pdf.

51 Таблицата е построена въз основа на концепцията на Лий.
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Към третата група - интервениращи фактори спадат разстояние, транспорт,
имиграционни закони, както и антропогенни препятствия, създадени от хората
(например Берлинската стена, Асуанското заграждение и др.)52. Към четвъртата
група - личностни фактори се отнасят пол, възраст, характер, професия, семейно
положение. Важни са не толкова количествените и качествените характеристики
на въпросните фактори (например нивото на образователната система в потенци-
алната приемаща страна), а степента на информираност на потенциалните миг-
ранти и тяхната субективна оценка на факторите, която да мотивира или не реше-
нието им за миграция.

Изследвания в България стигат до извода, че емиграцията от страната през
90-те години е продиктувана по-скоро от изтеглящи, а не от избутващи фактори.
Двете основни групи избутващи фактори през разглеждания период са икономи-
ческите условия в страната и етническите проблеми на населението. Изтеглящите
фактори са по-многобройни и включват: по-високите доходи в чужбина, по-доб-
рите условия на живот, опитът на близки зад граница, по-добрите възможности за
заетост, политическата свобода53. През последното десетилетие някои от тези фак-
тори търпят преформулиране. Започват да натежават избутващите фактори, дефи-
нирани от невъзможността за добра професионална реализация в страната (осо-
бено за висококвалифицираните специалисти), проблемите на корупцията, недо-
статъчно развита институционална среда и все по-ниската култура в обществото,
а към изтеглящите се затвърждават изградените за 20 години мигрантски мрежи
зад граница.

Моделът на Lee се основава на опростеност и вътрешна логика. В него
присъства ясно изразена селективност на факторите, обуславящи миграционните
движения. Push-pull-моделът не би следвало да се разглежда самостоятелно, тъй
като има отношение към всяка от описаните вече теории, в смисъл, че едни или
други изтласкващи и изтеглящи фактори са основен изходен пунк в съответните
теоретични изложения. Основната критика към модела е, че се базира на класи-
ческите концепции

Глава II. Алтернативни теории за международната миграция
През последните няколко десетилетия явленията и процесите в международ-

ната миграция придобиват все по-комлексен характер. Механизмите на тяхното
проявление генерират в себе си интензивността на световното развитие, а това
дава поле за изява на алтернативни направления в миграционното изследване.

От 80-те години на 20. в. се правят опити за по-модерни интерпретации, за
разширяване и обновяване на теоретичните концепции за международната мигра-

52 http:/www.kfunigraz.ac.at/wsgwww/Teibenbacher/migratheorie.doc.
53 Wallace, C. Migration Potencial in Central and Eastern Europe. // IOM

http://iom.ramdisk.net/iom/images/uploads/IOM%20TCC%20Rep_1071067863.pdf.
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ция. Откриват се нови насоки за изследване на нейната перманентност. Традици-
онните въпроси: „Защо и под каква форма хората мигрират/съответно се въздържат
да мигрират?”, „Какви са последствията за изпращащите и приемащите страни?”,
постепенно се изместват от по-актуални въпроси като: „Какво поддържа мигра-
ционните потоци, издигайки ги на качествено ново равнище?” и „Какви трансна-
ционални реалности и зависимости възникват в съвременните международни
миграционни процеси?”54.

Новите концепции се простират отвъд изследователската рамка на макро- и
микроравнище, поставяйки акцента върху междинните процеси на мезоравнище.
Те могат да се разглеждат като разширение и усъвършенстване на класическите
формулировки в опита да се очертаят нови феномени. Международната миграция
(в това число трудовата) се представя като продължителен (динамичен) във вре-
мето и пространството социален процес55. Критиките към чисто икономическото
изследване на миграцията на по-ранния етап в нейното проучване и анализ произ-
хождат от факта, че тя е присъща на хората с тяхната специфика. Това прави дово-
дите на икономическата теория за рационално действащия индивид не съвсем
обосновани. Намесата на социално-психологическия фактор дава възможност да
се допълнят празнотите при анализа и да се навлезе в по-голяма дълбочинност.

В ерата на глобализация и транснационализация, на трансформация в Евро-
па, алтернативните концепции са своеобразен аналитичен инструмент за интер-
претация на новите направления в миграционните процеси. Те също не могат да
претендират за пълнота и не изчерпват докрай миграционната проблематика, а
по-скоро очертават съвременните насоки в нейното развитие.

1. Теория за мигрантските мрежи
Теорията за мигрантските мрежи е най-широко разпространената сред нови-

те концепции за международната миграция. В нея се набляга на връзката между
миграцията и социалния капитал като основен ресурс (допълващ материалния и
човешкия капитал), улесняващ и насърчаващ хората към мобилност56. Мигрантс-
ките мрежи представляват комплекс от междуличностни връзки, свързващи миг-
ранти, бивши мигранти и резиденти в страните на произход и приемащите дести-
нации чрез роднински, приятелски и общностни взаимоотношения. На тяхна ос-
нова нараства вероятността за трансгранична мобилност, тъй като редуцират миг-
рационните разходи и рискове и увеличават очакваната нетна печалба от мигра-
цията.
54 Pries, L. Internationale Migration, „transcriрt Verlag”. Bielefeld, 2001, s. 32.
55 Pries, L. Internationale Migration, „transcriрt Verlag”. Bielefeld, 2001.
56 De Haas, H. Migration and Development - A Theoretical Perspective. // Working Papers N 9, International

Migration Institute, University of Oxford, 2008
http://www.heindehaas.com/Publications/de%20Haas%202008%20-%20IMI%20WP9%20-
%20Theoretical%20Perspective%20Migration%20and%20Development.pdf.
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Намаляването на миграционните разходи за всеки следващ потенциален миг-
рант се основава на вече изградените социлни и мрежови връзки от предходни
мигранти. Намаляващите рискове са свързани с осигуряването на по-лесен достъп
до трудовия пазар. Веднъж достигнали оптималния праг, мрежите се самоподдъ-
ржат в перспектива, защото всеки следващ акт на миграция създава социална струк-
тура, необходима за продължаващото му възпроизводство, разширява диапазона
за бъдещи такива, увеличавайки вероятността за избор на миграционно решение.

Следователно, миграцията е самоподдържащ се дифузен процес, подчинен
на някои зависимости57:

1.  Веднъж започнала, международната миграция продължава до момента, в
който създадените мрежи улеснят всички потенциални мигранти да мигрират, след
което мобилността затихва.

2. Обхватът на миграционните потоци между две страни не е в строга зави-
симост от диференциацията в доходите и различните равнища на безработица
между тях. Ефектите на тези две променливи за насърчаване, респ. задържане на
миграцията, все повече се засенчват от намаляващите разходи и рискове, свърза-
ни с разрастването на мигрантските мрежи във времето. Следователно, в опреде-
лен момент социалната база може да се окаже по-силно въздействащ фактор от
специфичните икономически фактори.

3. Институционализирането на международната миграция чрез формиране-
то и усъвършенстването на мигрантските мрежи я прави все по-независима от
първоначално предизвикващите я структурни или индивидуални фактори.

4.  Поради намаляването на разходите и рисковете, миграционните потоци
постепенно стават все по-малко селективни по отношение на социално-икономи-
ческите условия и все по-репрезентативни от гледна точка на изпращащото обще-
ство. Първоначалният селективен характер на мобилността се основава на по-
големия относителен брой на високообразовани емигранти, способни да заплатят
високата цена на миграцията. Постепенно, подобрените условия за емиграция по
каналите на изградените мрежи намаляват селективността и все повече слоеве от
населението са склонни да емигрират58. Така постепенно емиграцията започва да
отразява структурата на населението в изходящата страна.

В противоречие с последното твърдение са резултатите от изследванията на
българската емиграция по време на прехода. Първоначално тя е обусловена от
хора с по-ниско образование, като постепенно придобива все по-селективен ха-
рактер, представена от по-млади и по-образовани емигранти59.
57 Massey et al. Theories of International Migration: A Review and Appraisal. // Polulation and Development

Review, 19 (3), 1993, p. 449-450.
58 Sinn, Hans-Werner, Flaig, G., Werding, M., Munz, S., Dьll, N., Hofmann, H. Eu-Erweiterung und

Arbeitskräftemigration – Wege zu einer schrittweisen Annäherung der Arbeitsmдrkte. // Ifo Institut für
Wirtschaftsforschung, München, 2001 http://www.cesifogroup.de/portal/page/portal/ifoContent/B/
I F O _ I N S T I T U T / N E U E _ U N T E R S U C H U N G E N _ X _ R E C E N T _ I F O _ S T U D I E S /
NEUE_UNTERSUCHUNGEN_2001/MIGRATION.PDF.

59 Калчев, Й. Външната миграция на населението в България. София: Дунав прес, 2001.
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В потвърждение на доводите за постепенно намаляване влиянието на иконо-
мическите фактори и структурни предпоставки е все по-голямото значение на
мигрантските мрежи за емигриращото българско население. Най-голямо желание
за емиграция имат хората, които вече са били зад граница или имат близки в чуж-
бина60. Постепенно тази детерминанта се оказва водеща при формиране на мигра-
ционни нагласи сред населението. Това означава, че потенциалът на българските
мигрантски мрежи тепърва се разраства и те все повече се затвърждават в транс-
националното пространство. До подобни изводи стига и проучването на миграци-
онния потенциал на българските студенти.

Новите акценти, които се поставят в теорията за мрежите, не пречат за фор-
мулирането на някои критики към нейната същност. Не е съвсем убедително миг-
рацията да се обвързва изключително във фамилен и роднински контекст. Сла-
бост е пренебрегването на структурните промени, които предизвикват мигрантс-
ките мрежи в страните-домакини. Те могат да предполагат сигурен достъп до при-
емащия трудов пазар до определен момент на насищане на съответния сегмент.
Мигрантските мрежи сами по себе си не генерират заетост, а имат роля единстве-
но на проводник между националния и чуждестранния пазар на труда.

2. Концепция за транснационалната миграция
В основата на концепцията за “транснационална миграция” е свойството на

миграцията да се самоподдържа и възпроизвежда посредством мигрантските и
социални мрежи. В нея се изхожда от хипотезата, че транснационалната човешка
мобилност е не само следствие от глобализацията, но представлява и нейна дви-
жеща сила. Транснационализмът в миграцията (transnationalism) е процес, в кой-
то мигрантите образуват „транснационални социални пространства” (social
spaces) като изцяло нов социално-структурен взаимосвързващ елемент между из-
пращащата и приемащата страна. Чрез тях те обвързват собствената си страна на
произход с приемащата страна в многостранни взаимоотношения – икономичес-
ки, социални, политически, фамилни и др., посредством циркулираща миграция
между съответните дестинации61. По този начин се заражда „глобална попула-
ция” и неслучайно явлението често се обозначава като детериториализация на
национални държави.
60 Минчев и др. Българската емиграция в началото на ХХI век: оценка на нагласите и профила на

потенциалните емигранти. // Икономическа мисъл, 2004, 5, с. 3-30. Виж също: Минчев, В., Бош-
наков, В. Емпирични оценки за нагласите на завърналите се български емигранти. // Икономичес-
ка мисъл, 2007, 5, с. 1-32. Също: Minchev, V., Boshnakov, V. Migration Survey. Chapter II. // Mihailov,
D. et al. Family Pattrens an Migration: National Representative Survey. Agency for Socio-Economic
Analyses, Cebter for Comparative Studies, MLSP & UNPF, Sofia, 2007.

61 Han, P. Soziologie der Migration. 2. Auflage. Stuttgart: Lucius&Lucius, 2005, s. 70. През последните
няколко десетилетия се въвежда понятието „циркулираша миграция”, въз основа на хипотезата
на Зелински за мобилния преход. Тя е повтарящ се цикличен процес с периодично завръщане на
мигранта в изпращащата страна
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Циркулиращата миграция е в основата на описаната концепция. Тя се съдържа
в хипотезата на Зелински за мобилния преход. Изразява повтарящ се цикличен
процес с периодично завръщане в изпращащата страна62. Според изследователи
тя е най-висшата фаза на международна миграция като най-усъвършенствана форма
на интеграция в глобализиращия се свят63. В нюанса на транснационализма по-
стигането на циркулираща миграция е доказателство за извличането на оптимал-
на нетна изгода от мобилността на висококвалифицирани специалисти.

В специализираната литература, изследваща трансмиграционната миграция,
се открояват няколко структурни предпоставки, в чиято основа е залегнала кон-
цепцията за транснационализма64:

1. Икономическа глобализация – нараства броят на ТНК и ПЧИ в световен
мащаб. Миграцията, в частност трудовата миграция, е функция на мобилността
на капитала, а там, където се инвестира капитал, възниква търсене на труд. „Гло-
бализацията променя типовете мигранти и формите на миграция, тъй като те трябва
да се приспособяват към изменящите се форми на глобалната икономика.”65.

2. Възникване на транснационални семейства – все повече членове на се-
мейства работят зад граница и често осъществяват трансгранична мобилност.
Създава се добра предпоставка за възникване на транснационални социални, по-
литически, икономически и културни мрежи между емигрантите и тяхната роди-
на.

3. Политика на изпращащите страни за реинтеграция на емигрантите в
националната икономика и култура – включва целенасочени национални мерки за
възстановяване, от една страна, на културната и от друга, на икономическата об-
вързаност на емигрантите от национален произход (диаспората), живеещи в дру-
ги държави. Подобен интерес се състои в използването на капитала, на придоби-
тата в чужбина техническа и професионална квалификация на емигрантите за раз-
витието на националната икономика. Те се насърчават за завръщане в страната
им на произход като специалисти или инвеститори, което се счита за завръщане
на „brain drain” или трансформирането му в „brain gain” и/или „brain circulation”,
т.е. от „загуба на мозъци” в „печалба на мозъци” и “циркулация на мозъци”.

Политиките за ремиграция изискват високи разходи от страна на държавите
и въпреки всичко нерядко търпят провал. Въпреки осъществяваните опити на ре-
дица страни, до този момент единици от тях са имали осезаем успех. Такива са
Ирландия, а след 80-те години и някои от новоиндустриализиращите се страни

62 Husa, K., Wohlschlägl, H. Proseminar Grundzüge der Bevölkerungs geographie, WS 2006/2007. //
Universität Wien http://www.univie.ac.at/bevoelkerungsgeographie/Materialien /Skriptum /Kap
%208.pdf.

63 Iredale, R. Balancing the Benefits and Costs of  Skilled Migration in the Asia-Pacific Region. // World
Migration 2005, IOM, 2005, pp. 221-237.

64 Han, P. Soziologie der Migration. 2. Auflage. Stuttgart: Lucius&Lucius, 2005, s. 78.
65 Han, P. Soziologie der Migration. 2. Auflage. Stuttgart: Lucius&Lucius, 2005.
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като Тайван, Южна Корея, Сингапур, Индия и Китай66. Като доказателство може
да послужи редуцираният коефициент на висококвалифицираната емиграция в
тези страни през периода 1990-2000 г. Икономическият просперитет на новоинду-
стриализираните държави се дължи до голяма степен на функциите и интензив-
ните контакти с тяхната елитна диаспора по света, особено в САЩ.

Най-яркият пример за затвърждаване на транснационалните глобални връзки
и успешна циркулираща миграция е Тайван. Първоначално бързото развитие на
Тайван е основен атрактивен фактор за ремигрантите. Същевременно тяхното зав-
ръщане допринася още повече за бурния икономически растеж на страната. От
особено значение са връзките, които ремигрантите изграждат и поддържат между
Тайван и САЩ. Те стимулират не само икономическото развитие, но и до голяма
степен предпоставят демократизацията на страната през 2001 г.

Българската действителност също отразява усилия за закрепване на българ-
ските диапсора - връзки с други страни. Особен принос в изграждането и укрепва-
нето на транснационални мрежи има висококвалифицираната диаспора. Програ-
мата „Диаспора” на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) е разра-
ботена за мотивиране на младите специалисти зад граница за професионална ре-
ализация в системата на държавните институции. През 2007 г. в летния стаж по
програмата са участвали едва 13 студенти и то някои, от които учещи в България
(граждани с български произход)67. Оскъдният брой показва все още слабата за-
интересованост на квалифицираната диаспора относно възможността за завръща-
не в страната.

Друг опит в тази насока е сътрудничеството между ДАБЧ и „Джоб Тайгър”
по проект „Завръщане у дома”, насочен към проучване на нагласите на български-
те студенти в чужбина за завръщане и професионална реализация в страната. Ре-
зултатът от това проучване все още не е официално оповестен, за да се потвърди
направената хипотеза.

По-голям успех до момента от ремиграцията има развитието на диаспора-
връзките от чужбина. Показателно е, че през последните няколко години се създа-
ват нови структури предимно от млади експертни екипи от български специалис-
ти в различни области в чужбина, чиято цел е да поддържат активни контакти с
родината. Те работят по проекти за подпомагане на икономическото, социалното
и общественото развитие на страната. Ориентирани са към България, а не към
българските общности по света. За пример могат да се посочат лондонският „Сити
Клуб”, нюйоркският „Уол Стрийт”, асоциацията „Нова БГенерация” на квалифи-
цирани емигранти в САЩ и Канада, Българският финансов клуб “Бостън”. Пос-
ледният съчетава група от студенти и специалисти, които разработват анализи и
66 Regets, M. Research and Policy Issues in High-Skilled International Migration: A Perspective with Date

from the United States. // IZA Discussion Paper N 366, 2001.
ftp://repec.iza.org/RePEc/Discussionpaper/dp366.pdf.

67 Годишен доклад за младежта за 2007 г.
http://www.youthsport.bg/public_docs/Godishen_Doklad_2007.pdf.



434

проекти, свързани с икономическото развитие на България. По неофициални дан-
ни членовете на лондонския „Сити Клуб” имат основен принос в представянето
на българския пазар на недвижими имоти на английския и привличането на 33 000
британски предприемачи в България68.

Голям плюс в развитието на българските диаспора-връзки е, че някои от тях
вече са глобални мрежи. Например Нова БГенерация се стреми да обедини българ-
ски емигранти от цял свят и тя има някои постижения. Консултанската група на
Нова БГенерация се специализира в представянето на български стоки на между-
народните пазари. С нейна помощ българска софтуерна фирма успява да продаде
в САЩ 2,5 млн. копия от своя програма. Сдружението има принос в създаване на
Консултативния съвет за икономически растеж към Министерски съвет, Фонда за
микрофинансиране на млади предприемачи и др.69

4. Социална дискриминация и сегрегация на имигрантите в приемащата
страна – предразполага към транснационален начин на живот и възгледи на имиг-
рантите, особено на тези от по-ниските социални слоеве и изпълняващи така на-
речените 3D-jobs (dirty, dangerous, demanding)70. Тяхната интеграция в приемащо-
то общество е разбираемо по-трудна, отколкото на висококвалифицираните спе-
циалисти, поради което автоматично запазват по-тесни връзки със страната-до-
нор.

5. Развитие на информационните, комуникационните и транспортни-
те технологии – в световен мащаб предразполагат към всякакъв вид мобилност
– на капитал, стоки, услуги, информация. Улесняват контактите и обмяната на
опит, а хората стават независими от географското разстояние.

Концепцията за транснационална миграция е все още сравнително нова за
Европа и до момента подлежи на малко на брой емпирични изследвания, но е
важна нейната идея. До голяма степен тя набляга на ролята на диаспората по све-
та, като толерира връзките на мигрантите (особено висококвалифицираните) със
страната на техния произход. В този смисъл изследванията не се ограничават до
приемащата страна, а се пречупват и през страната – донор. Следователно, набля-
га се на ефектите на международната миграция за страните донори на мигранти и
потенциалното им благоприятно отражението върху икономическото развитие на
тези страни.

68 Markova, E. Economic and Social Effects of Migration on Sending Countries: The Cases of  Albania
and Bulgaria. // OECD http://www.oecd.org/dataoecd/34/4/38528396.pdf.

69 Виж по-подробно в. България днес, двуседмичен вестник на Държавната агенция за българите в
чужбина, бр. 11, 1-15 юни 2002 http://www.aba.government.bg/bg/Bd/Archive/112002/novabg-os.htm.

70 3D-jobs присъстват в литературата като съвкупно понятие за по-непривлекателна трудова зае-
тост, т.е. мръсна, опасна и свързна с недостиг на труд работа.
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3. Теория за миграционните системи
Редица твърдения в разгледаните до тук теории (в частност теорията за све-

товната система, теорията за мигрантските мрежи) изхождат от хипотезата, че
миграционните потоци постепенно придобиват определена структура и стабил-
ност във времето и пространството. Това способства за идентифицирането им в
международни миграционни системи71. Те се характеризират с интензивен обмен
на стоки, капитал, идеи и хора между точно определени страни. В този смисъл
международната миграционна система включва ядро от приемащ регион (една
или група страни) и комплекс от изпращащи страни, свързани към него чрез голе-
ми миграционни потоци72. Следователно, тя е съвкупност от група страни, които
обменят относително голям брой мигранти помежду си.

Миграционната система съчетава  четири основни елемента73:
 политически, икономически и културни структури на изпращащите, тран-

зитните и приемащите страни;
  международни и национални инструменти, институции и организации за

регулиране на миграцията, специфични правила и механизми за контрол;
  социални връзки между мигрантите и техните близки в рамките на миг-

рантските мрежи;
  мотивации, очаквания и ресурси на мигрантите в изпращащите и приема-

щите страни.
 В теорията за миграционните системи  са залегнали няколко хипотези:
1. Не е задължително държавите от една система да са в географска близост,

тъй като миграционните потоци между тях отразяват по-скоро политическите и
икономическите им взаимоотношения, отколкото материалните им връзки. Въпреки
че близостта улеснява обмена, тя невинаги го гарантира, както и обратно, отдале-
чеността не означава непременно, че такъв не може да съществува.

2. Възможно е формирането на мултиполярни системи, при които ядро от
разпръснати страни приемат имигранти от едни и същи изпращащи страни.

3. Една страна може да принадлежи към няколко миграционни системи, но
това е по-характерно за изпращащите, отколкото за приемащите дестинации.

4. В процес на промяна на политическите и икономически условия системи-
те продължават да се развиват, но тяхната стабилност не гарантира неизменната
им структура. Това означава, че отделни страни могат да се включват или да на-
пускат системата в отговор на социални изменения, икономически флуктуации
или политически катаклизми.

По същество, фундаменталната теза на теорията за миграционните системи

71 Massey et al. Theories of International Migration: A Review and Appraisal. // Polulation and Development
Review, 19 (3), 1993.

72 Kritz et al. International Migration Systems. A Global Approach, Oxford: Clarendon Press, 1992, p. 2.
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е, че миграцията променя икономическите, социалните, културните и институци-
оналните условия в цялото развойно пространствo, в което протичат миграцион-
ните процеси между изпращащите и приемащите дестинации74.

Направени са редица изследвания на миграционните потоци, обхванати от
традиционните миграционни системи: “Интер-Американската”, „Средиземномор-
ско-Европейската” и др.75 През последните две десетилетия се формират нови
миграционни системи, на фона на трансформацията в бившия Източен блок и
мащабните измерения на глобализационните процеси. Все още тяхното изучава-
не е бегло. Такива са системите: „Изток-Запад”, „Изток-Изток”, „Изток-Юг-Из-
ток”76.

 Най-голямо значение за така наречената нова миграция, както и за динами-
ката на съвременните миграционни процеси, има сформиралата се система „Из-
ток-Запад”, включваща страните от ЦИЕ след разпадането на комунистическия
блок, от една страна, и старите страни - членки от ЕС (ЕС-15) и ЕИП, от друга.
Основните приемащи дестинации са първоначално Германия и Австрия, по-късно
и Велокобритания, след премахването от нейна страна на преходните разпоредби
за 10-те нови страни членки през 2004 г.  Първоначалният мощен поток от 1989-
1993 г. е стабилизиран в резултат на затегнатите имиграционни режими от запад-
ните страни. След първото източно разширяване на ЕС през 2004 г. той слабо се
покачва, като тенденцията е към постепенно либерализиране на трудовата мобил-
ност между държавите членки.

Все по-голяма роля се приписва и на системата „Изток-Изток”, обединяваща
миграционните движения между бившите социалистически страни, с основни
приемащи страни – Русия и Украйна, на по-късен етап и страните от Централна
Европа. По най-нови данни миграцията между тези страни набира почти същата
скорост, както и тази между източните и западните държави. В края на 80-те годи-
ни делът на чуждестранното население в източноевропейските общества е близо
0%, докато през 2004 г. той достига средно 2%, в някои страни 5% (Унгария, Пол-
ша) и дори над 10% (Украйна)77.

74 De Haas, H. North African Migration Systems: Evolution, Transformations and Development Linkages.
IMI, University of Oxford, Working Papers, 2007 // Working papers N 6, International Migration Institute,
University of Oxford, 2007  http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/
WP6%20North%20African%20Migration%20Systems.pdf.

75 „Инер-Американската миграционна система” включва миграцията, фокусирана към САЩ; „Сре-
диземноморската-Европейска система обхваща Германия, Франция, Белгия и Холандия като при-
емащи страни и Алжир, Мароко, Тунис и Турция като изпращащи страни. Виж по-подробно:
Pries, L. Internationale Migration, „transcript Verlag“. Bielefeld, 2001, s. 44.

76 Duevell, F. Die Entwicklung der Migration nach der EU-Erweiterung. // Migrationsreport 2006. Fakten,
Analysen, Perspektiven, Frankfurt/New York: Campus Verlag, s. 63-113.

77 Duevell, F. Die Entwicklung der Migration nach der EU-Erweiterung. // Migrationsreport 2006. Fakten,
Analysen, Perspektiven, Frankfurt/New York: Campus Verlag, s. 94.
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Отварянето на границите в края на 80-те години способства за формирането
на силни миграционни движения от източните държави (най-вече Русия и Бълга-
рия) към Турция, както и обратно, което очертава границите на системата „Изток-
Юг-Изток”. През 2003 г. 4.118.800 души от бившия СССР и Балканите мигрират
към Турция, една трета от които от Русия и България78. След 1990 г. се наблюдават
значителни емигрантски потоци и от Турция към ЦИЕС, особено към Русия, Ук-
райна и Полша.

Както стана ясно, една държава може да бъде част от няколко миграционни
системи. Например Русофобската миграционна система (обхващаща миграцион-
ните движения между Русия и бившите съветски републики) е подсистема на си-
стемата „Изток-Изток”. Осемте страни от четвъртото и двете страни от петото
разширяване на ЕС (ЕС-8) и (ЕС-2) участват едновременно в няколко миграцион-
ни системи: „Централно-Европейска и Русофобска”, „Изток-Запад” и „Югоизточ-
на и Черноморска”. Миграционната система може да обхваща дори страни от ня-
колко континента.

Очевидно силната преплетеност в трансграничната мобилност и преливане-
то в самите миграционни системи от една в друга е ясно доказателство за дина-
мичността, с която протичат миграционните процеси в хода на ускорената глоба-
лизация. Всичко това е мощна предпоставка за измененията в обхвата и посоката
на миграционните движения.

Като критика към теорията за миграционните системи може да се посочи
заключването й в доста широка макрорамка, чиято теза е ограничена от общи
оценъчни механизми, без да се посочват конкретни зависимости в специфичен
контекст79. Могат да се правят дескриптивни изследвания на миграционните по-
тоци за конкретни страни, предполагащи предварителното им дефиниране като
елементи на определена миграционна система. При такъв подход обаче, следва да
се провеждат единствено регионални изследвания, поради невъзможността за пер-
фектна и цялостна измеримост на международната миграция.

При представяне на миграционната динамика на вече оформили се миграци-
онни потоци се игнорират условията за зараждане на миграционните процеси. В
този смисъл липсва обяснение за създаване на системата. Изхожда се от разбира-
нето, че миграционните системи се намират в състояние на самоподдържане, за
което липсва обосновка.

78 Bommes, M., Schiffauer, W. Migrationsreport 2006 – Fakten, Analysen, Perspektiven. Frankfurt/ New
York: Campus Verlag, 2006, s. 95.

79 Haug, S. Klassische und neuere Theorien der Migration. Arbeitspapiere – Mannheimer Zentrum für
Europäische Sozialforschung, N 30, 2000 // Hochschule Zittau/Görlitz 2005-2010 http://www.hs-zigr.de/
~wirsing/GlobalMigration /TheorMigrNeu +Alt.pdf.
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4. Концепция за Gender-измеренията на международната миграция
През последните две-три десетилетия все по-актуална става употребата на

понятието „джендър” като социална конструкция80 и носител на специфични
социално-икономически и културни характеристики в различията между двата
пола81. Необходимостта от изследване на подобна проблематика произтича от фак-
та, че еволюцията на миграционните процеси неминуемо е свързана и с промяна в
спецификата на половата принадлежност на мигрантите и произтичащите от
това нови предизвикателства в миграционната тематика.

До към 60-те години изследванията в международната миграция се провеж-
дат полово-неутрално, т.е. не се отчитат характерните особености в този аспект.
Това донякъде произтича от факта, че в класическия вариант на традиционния
мигрант се включват предимно млади мъже, напуснали родината си в търсене на
по-добре платена работа, които или се завръщат след известен период в родината
си, или изтеглят своите семейства (съпруги и деца) в приемащата ги страна.  В
този смисъл женската миграция се явява един вид последваща или зависима миг-
рация, чиито условия дълго време остават извън обсега и вниманието на миграци-
онната статистика и проблематика82.

Постепенно теоретичните изследвания в международната миграция стават
по-чувствителни откъм джендър аспектите, включвайки тълкувания за уникалния
опит и различия на жените-мигранти. По такъв начин джендърният поглед върху
миграцията способства за разграничаване на специфичните характеристики на
двата пола мигранти. Подчертава се необходимостта от обща теоретична рамка,
която да ръководи изследването на миграционните джендър-процеси83.

Бойд и Грико (Boyd и Grieco) диференцират трите стадия на миграция (по-
добно на класификацията на етапите в миграционното изследването), в които опис-
ват джендър-характеристиките, имащи отношение към миграционните процеси84.

1. Предварирелен миграционен стадий (етапът, предшестващ действител-
ния миграционен акт) – включва макро- и микрофактори, които формират реше-
нието за миграция и я правят повече или по-малко възможна за жените. Тези фак-
тори, от своя страна, също се разделят в три аспекта:

А. Джендър-отношения и йерархии – във фамилен контекст те афектират

80 Boyd, M., Grieco,E. Women and Migration: Incorporating Gender into International Migration Theory,
2003. // Migration Policy Institute  http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?id=106.

81 Рангелова, Р. Джендър измерения на миграцията от България. // Икономическа мисъл, 2005, кн. 2,
с. 105.

82 Oswald, I. Migrationssoziologie. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH, 2007, s. 38.
83 Boyd, M., Grieco, E. Women and Migration: Incorporating Gender into International Migration Theory,

2003. // Migration Policy Institute http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?id=106.
84 Boyd, M., Grieco,E. Women and Migration: Incorporating Gender into International Migration Theory,

2003. // Migration Policy Institute http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?id=106.
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женската миграция поради възприетия принцип за женската подчиненост на
мъжкия авторитет и обвързаността със семейството, и в такъв смисъл детермини-
рат относителната мотивация на жените за миграция.

Б. Статус и роли – взаимодействие на статуса и ролята на жената в специфи-
чен социокултурен контекст на индивидуално, фамилно и обществено равнище.
Тези показатели се отразяват върху потенциалната женска миграция и определят
вероятността жените да мигрират от различни позиции, например според възраст,
расова/етническа принадлежност, семеен и фертилен статус, роля и позиция в се-
мейството, образователно равнище, опит на трудовия пазар, общностни и култур-
ни норми и др.

В. Структурни характеристики на изпращащата страна – тук се отнасят
състояние на националната икономика и равнище на икономическо развитие, състо-
яние на пазара на труда, условия на труд, промяна в производствени технологии,
образователна инфраструктура, закони за поземлена собственост, географско раз-
положение и езикови особености, интеграция на националната икономика към
световната, участие на страната в миграционни системи и др., които оказват вли-
яние върху формиране на миграционното решение.

2. Транзитен стадий (етапът на пресичане на национални граници) – чрез
миграционната си политика, страната донор може да третира с различен подход
мъжете и жените емигранти посредством селективни механизми за насърчаване
или възпиране на миграцията. По подобен начин имиграционните закони в при-
емащите дестинации също влияят върху джендър-миграцията, давайки например
зависим статус на жената (като съпруга или дъщеря) и независим на мъжа. На
жената често се приписва семейна, а не трудова роля. В случай на трудова заетост,
най-често това са типичните женски дейности в сферата на домакинството и се-
мейните услуги.

3. Пост-миграционен стадий (опитът и интегрирането на мигрантите в
приемащите страни) – вкючва евентуални различия при интеграцията на мигран-
тите от двата пола. Влияе се от три фактора:

А. Входящ имигрантски статус - влияе върху възможността за установява-
не и интегриране в приемащата страна, като в повечето случаи ограничава жените
мигранти, отколкото мъжете, тъй като правото на официално пребиваване и на
заетост най-често са различни в джендърен аспект.

Б. Особености на инкорпориране в чуждестранния трудов пазар – место-
рождението, расистките и джендърни йерархии, съсществуващи в новата дести-
нация са важни и оказват своето влияние върху достъпа на мъжете и жените миг-
ранти до трудовия пазар. Честата сегрегация на жените в традиционните „женс-
ки” дейности се отразява върху възможността за намиране на работа, осъществя-
ването на трудова заетост и нейното заплащане.

В. Въздействие на миграцията върху статуса и взаимоотношенията меж-
ду мъжете и жените – може да се приеме, че новите икономически роли и отго-
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ворности на мигрантите афектират съпружеските отношения не само при имиг-
рантските двойки, но и в случаите, когато единият член от семейството все още
живее в страната донор. В много случаи миграционният процес означава за жена-
та по-висока социална мобилност, икономическа независимост и относителна ав-
тономност. Често се стига до преразпределение на авторитетите в семейството
относно участието в семейните решения и контрола върху фамилните ресурси.

Постепенно променените модели на международна миграция през последните
десетилетия дават повод за търсене на нови джендър-аспекти в миграционното
изследване. От една страна, подобрените възможности, които предлагат транс-
портно-комуникационните връзки и бързият информационен обмен, създават много
по-лесни условия за трансгранична миграция. От друга, модернизацията и интер-
национализацията, наред с повишаването на образователното равнище, предоста-
вят на жените много по-широка сфера за изява и трудови възможности, извън
местното им домакинство.

От 80-те години насам тенденцията е към изравняване броя и честотата на
женската миграция с тази на представителите от мъжкия пол, а в някои случаи тя
дори надвишава мъжката. Още от 1930 г. до днес почти без прекъсване в САЩ
имигрират годишно повече жени, отколкото мъже. През 2005 г. почти половината
от международните мигранти по света са жени (48,6%)85. Изследване на миграци-
онния потенциал на България за 2006 г. посочва 56% нагласа за емиграция сред
мъжете, срещу 44% сред жените86. В сравнение с 2001 г. отношението на същия
показател е 60% към 40%. Следователно, в България се наблюдава тенденция към
увеличаване дела на жените сред потенциалните мигранти, която е още по-силно
изразена в сферата на трудовата и висококвалифицирана миграция.

Трябва да се отбележи все по-нарастващата нерегулирана (нелегална) миг-
рация, голяма част от която е представена от мигранти от женски пол в сферата на
домакинството, почасовата заетост и неформалния сектор на услугите,  както и
търговията с хора, обект на която са предимно млади жени и момичета. В сферата
на проституцията например, която де факто съществува като трудова дейност, не
се води статистика, освен всичко друго и поради факта, че голяма част се разигра-
ва в неформалния сектор, където не може да бъде обхваната прецизно87.

От направеното по-горе изложение става ясно, че основният проблем по от-
ношение на джендър-измеренията е въпросът за неравнопоставеността между
двата пола и фактът, че жените винаги са били дискриминирани по отношение на
мъжете, което определя и по-ниското им заплащане на трудовия пазар. В Евро-

85 По данни на Глобалната комисия за международна миграция http://www.gcim.org.
86 Емиграционни нагласи, Основен доклад на BBSS Gallup International, подготвен за МТСП

http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/
BSS_Main%20Report_Emigration%20attitudes_Sept%202006_bg.ppt.
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пейския съюз жените получават средно с 15% по-ниски доходи, отколкото мъже-
те, като за някои страни тези разлики са по-силно изразени, например в Кипър
(25%), Естония (25%), Германия (22%), Обединеното кралство и Финландия (20%),
което произтича от особеностите на пазара на труда в тези страни. Според Еврос-
тат в България разликата е малко над средното за ЕС равнище - около 17%88. Спо-
ред друг източник трудът на жените в България, в сравнение с този на мъжете, е с
25-30% по-ниско платен89. Следователно, неравенствата в заплащането и достъпът
до пазара на труда автоматично водят и дори подсилват дискриминацията при
джендър-миграцията. В най-неблагоприятно положение от гледна точка на
джендър-аспектите са нелегалните мигранти (особено жените), а най-малка диск-
риминация и различия по отношение на реализация зад граница има при високок-
валифицираните мигранти90.

Все пак тенденцията е към постепенно размиване на двойния образ на тра-
диционната жена – майка и домакиня, чиито функции още от миналото са залег-
нали в общественото съзнание. Тези въпроси поставят поле за нови изследвания в
областта на джендър-измеренията. Резултатите от тях могат да помогнат за нама-
ляване на неравенствата в третирането на двата пола. Успехи в тази насока се
полагат от Българския център за джендър-изследвания, създаден през 1998 г., чи-
ято основна цел е постигане на равенство между половете91. Все повече назрява
необходимостта от по-прецизни проучвания относно джендър-аспектите, особе-
но на емиграцията от страните от ЦИЕ. В България едва през последните 3-4 го-
дини започва да се набляга на джендърния подход в социално-икономическите
изследвания.

Основни изводи за адекватността на теоретичните концепции в
България през последните две десетилетия

За период от 20 години българската социално-икономическа, политическа и
демографска действителност преминава през няколко различни фази на преход,
приспособяване и присъединяване към западноевропейската и глобалната конюн-
ктура. В този смисъл миграционните процеси в страната също протичат хетеро-
генно. Дори малкото на брой изследвания на миграцията в нашата страна подсказ-
ват, че отнасянето на специфичните й прояви само към една теория е необоснова-
но. Още повече, всяка теория сама по себе си е твърде едностранчива.

Непосредствено след промените и отварянето на границите най-силна роля в
България за миграцията изиграва етно-политическият фактор. В контекста на Push-
pull модела този силно избутващ фактор оказва особено влияние за първата мощ-
88 Данните са за 2005 г. http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/press_releases/memo_en.doc.
89 Данните са на БТА към 2008 г. http://business.actualno.com/news_152175.html.
90 Рангелова, Р. Джендър измерения на миграцията от България. // Икономическа мисъл, 2005, кн. 2,

с. 109.
91  Български център за джендър изследвания http://www.bgrf.org.
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на емиграционна вълна, насочена предимно към Турция. За периода 1989-1991 г.
емиграционният поток е формиран над 90% от населението с турско самосъзна-
ние, като само за 1989 г. страната са напуснали 218 хил. души92. През първите
няколко години на трансформация (1989-1993 г.) пътникопотоците са насочени
основно към близките на България дестинации. Близо ѕ от емигрантите се отпра-
вят към бивша Югославия, Турция, Гърция, бившия СССР, а само 2% напускат
Европа93, което в много голяма степен потвърждава Гравитационния модел за меж-
дународната миграция.

Постепенно нестабилните социално-икономически условия в България за-
почват да доминират като силно избутващ фактор за миграция, провокирана от
високите доходи и заетост в развитите страни, т.е. миграцията придобива приори-
тетно икономически характер94. Разширява се и географският диапазон на мигра-
ционните потоци, което все повече намалява влиянието на гравитационната зави-
симост. Политическият фактор до голяма степен е преодолян, а ниското равнище
на заплащане, масовите съкращения и приватизацията в страната дават особен
превес на неокласическата теория за миграцията и нейните разновидности. Същев-
ременно, нарастналото търсене на евтин труд от страна на западните държави
потвърждава до голяма степен теорията за дуалистичния трудов пазар, чиято ос-
новна теза е привличащият фактор за голяма част от българското население.

През второто десетилетие на преход емиграцията от България придобива все
по-ясно изразен селективен характер и докато в началото тя е представена пре-
димно от хора със средно и по-ниско образование, все повече започват да преоб-
ладават специалисти и висшисти, млади хора и студенти95. Това до голяма степен
обяснява нарастналия поток към Северна Америка и дава превес на теорията за
човешкия капитал, търсеща най-доброто удовлетворение от инвестиции в образо-
вание. Междувременно, две десетилетия се оказват достатъчно дълъг период, за
да се затвърдят и структурират социалните мрежи зад граница и с особена сила да
задейства теорията за мигрантските мрежи. Както сред ниско, така и сред по-ви-
сокообразованите, близките зад граница и вече натрупаният емиграционен опит,
са едни от водещите фактори към настоящия момент, оказващи влияние при взе-
мане на решение за миграция и избор на дестинация.

92 Калчев, Й. Външната миграция на населението в България. София: Дунав прес, 2001, с. 128 и с.
163.

93 Калчев, Й. Външната миграция на населението в България. София: Дунав прес, 2001, с. 128 и с.
163.

94  Калчев, Й. Външната миграция на населението – тенденции и структури. // Европейското бъде-
ще на България и равитието на населението. Сборник доклади от научна конференция. София,
2005, 31-45.

95 Rangelova, R., Vladimirova, К. Migration from Central and Eastern Europe: The Case of Bulgaria. //
South-East Europe Review for Labour and Social Affairs, vol. 7, 2004, 3, pp. 7-30; виж също: Krieger,
H. Migration Trends in an Enlarged Europe. // European Foundation for thе Improvement of Living and
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 Изложените критики към представените теоретични концепции показват, че
категоричното отнасяне на българската миграция единствено към една отделна
теория би било нереалистично и едноспектърно. Установява се, че в различните
периоди от българската действителност едни фактори действат с по-голяма сила
за сметка на други. От изключително значение е и самият характер на емиграция-
та – дългосрочен, краткосрочен или циркулиращ, както и конкретните форми на
миграция – ниско- или висококвалифицирана; функциите, които заема – икономи-
чески, политически, образователни, семейни и др. Нееднозначното тълкуване на
трансграничната мобилност доказва, от една страна, необходимостта от по-задъл-
бочено теоретично изследване на международните миграционни процеси и от друга
- необходимост от по-тясно обвързване между теория и емпирика за целите на
съвременния миграционен анализ.

Заключение
 Тълкувнето на класическите теории и модели за международната мигра-

ция дава ясно да се осъзнае сложността и преплетеността на миграционните про-
цеси, невъзможността дадена теория да ги обхване в пълнота. Фактът, че именно
човекът, в качеството си на производствен фактор, осъществява трансгранична
мобилност, поставя миграцията и нейното изследване на равнище, различно от
това на интернационалното движение на стоки, услуги и капитали, чиито показа-
тели са лесно и обективно измерими. В този смисъл чисто икономическата теория
е безсилна да изследва цялостния характер на миграционните процеси. Несъмне-
но социално-икономическите условия и несъответстия между страните са едни от
основните, но не единствени двигатели на трансграничната мобилност. Това се
доказва и от немалкото емпирични опровержения на някои от основните класи-
чески концепции. Самият факт, че през последното десетилетие редица от новите
страни на емиграция търпят значителни проценти на ремиграция на свои гражда-
ни, въпреки все още високата диференциация в доходите със западните държави,
показва непълнотата на икономическите постановки. Следователно, трябва да се
търси съвместен подход, при който да се постигне допълване между икономичес-
ките фактори и детерминанти, и останалите фактори, присъщи на миграционната
проблематика.

 Алтернативните теории и концепции за международната миграция внасят
нова нотка в миграционното изследване, поглеждайки от друг ъгъл измеренията
на мобилността. Различното, което представят в сравнение с класическите тео-
рии, е изучаването на миграцията като динамичен във времето и пространството
процес, който има способността да се подновява и възпроизвежда. Така междин-
ното равнище на анализ извежда тезата за перманентността на международната
миграция. Класическите теории са концентрирани предимно върху приемащите
страни, а алтернативните фокусират вниманието върху страните донори и потен-
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циалните благоприятни ефекти, които може да предизвика миграцията върху тях-
ното икономическо развитие. Следователно, последните не прекъсват връзката
между изпращащи и приемащи страни, а търсят проявление на взаимодействието
и междинните процеси  на международната миграция.

 Всички теории за миграцията целят разбиране на съвременните миграци-
онни процеси, но техните механизми оперират на различни равнища за анализ.
Въпреки че твърденията, предположенията и хипотезите им не са свойствено про-
тиворечиви, акцентите, които се поставят в тях, предполагат различни заключе-
ния за ефективни формулировки96. В зависимост от модела, от който се ръководят,
теориите апелират за регулиране на международната миграция например чрез
промяна на заплащането и условията на труд, за поощряване на икономическото
развитие в изпращащите страни, за редуциране на подоходната диференциация в
районите на произход, за усъвършенстване на капиталовите пазари, за насърчава-
не на връзките между изпращащи и приемащи страни, за стимулиране на цирку-
лиращата миграция и поддържане на по-силни диаспора-контакти и др. Всичко
това подсказва, че структурните императиви на трансграничната мобилност са
плод на пазарните икономически отношения и начинът на тяхното проявление
следва да бъде резултат от интегрирани действия на икономика, политика, наука и
общество. Полезността на теорията се крие в правилното тълкуване и прилагане
на емпириката, в по-задълбоченото разбиране и оттам по-адекватното балансира-
не на международните миграционни процеси.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF INTERNATIONAL MIGRATION

Dr Valentina Makni

Abstract

In present-day dynamically changing conditions of the global socio-economic environment, the
comprehension and regulation of cross-border mobility of labour pose the need for systematic familiarity
with and study of the theory of international migration. The present study contains a descriptive and
critical analysis of the major classical and alternative theoretical concepts of international migration.
On that basis, along with the used empirical data, both internationally and nationally, in some cases the
arguments on which  migration theory is based are accepted, in others - they are rejected.

There is traced the reality in Bulgaria during the past two decades, after the changes, in the
context of the theoretical framework under study. It is found that in the different periods certain factors
are more powerful than others. Of crucial importance are the very nature, specific forms and functions
of migration. The ambiguous interpretation of cross-border mobility necessitates a deeper theoretical
study of international migratory processes, as well as a closer binding between theory and empiricism
for the purposes of the modern migratory analysis.
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Zusammenfassung

Hinsichtlich der dynamischen Entwicklungen der sozialen und wirtschaftlichen Umgebung
weltweit wird die Notwendigkeit der Systemkenntnis und der Kenntnis der theoretischen Grundlagen
der internationalen Migration für ein besseres Verständnis und eine Regelung der grenzüberschreitenden
Mobilität von Arbeitskräften immer deutlicher. Die Studie enthält eine beschreibende und kritische
Analyse der grundlegenden klassischen und alternativen theoretischen Konzepten über die internationale
Migration. Auf dieser Grundlage und aufgrund der ausgewerteten empirischen Daten aus dem In- und
Ausland werden Thesen der Migrationstheorie z. T. akzeptiert und z. T. angefochten.

Untersucht werden die Entwicklungen in Bulgarien in den letzten zwei Jahrzehnten nach der
Wende, und zwar im Kontext des untersuchten theoretischen Rahmens. Es wird die Schlussfolgerung
gezogen, dass in verschiedenen Perioden bestimmte Faktoren stärker wirken als andere. Besonders
große Bedeutung wird dem Charakter, den konkreten Erscheinungsformen und Funktionen der Migration
zugemessen. Die unterschiedlichen Erklärungsversuche über die grenzüberschreitende Mobilität zeigen
die Notwendigkeit einer noch tiefer gehenden Untersuchung der internationalen Migrationsprozesse
sowie einer noch engeren Verknüpfung von theoretischen Ansätzen und empirischen Daten zugunsten
der modernen Migrationsanalyse.
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Резюме

В современных динамично меняющихся условиях глобальной социально-экономической
среды изучение и регулирование трансграничной мобильности рабочей силы вызывают
необходимость системного рассмотрения и изучения теории международной миграции.
Разработка содержит описательный и критический анализ основных классических и
альтернативных теоретических концепций международной миграции. На этой базе вместе с
используемыми эмпирическими данными в международном и национальном аспекте в одних
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случаях принимаются, а в других отвергаются доводы, лежащие в основе миграционной теории.
Прослеживается развитие болгарской действительности в последние два десятилетия после

перемен в контексте исследуемой теоретической рамки. Установлено, что в различные периоды
одни из факторов действуют с большей силой за счет других. Исключительное значение имеют
также сам характер, конкретные формы и функции миграции. Неоднозначное толкование
трансграничной мобильности вызывает необходимость более углубленного теоретического
исследования международных миграционных процессов, а также более тесной увязки между
теорией и эмпирикой для целей современного миграционного анализа.
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