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• Parteneri din: Luxemburg, Germania, Norvegia, Suedia, Marea Britanie, Italia, Polonia,
Romania si Ungaria
• Concentrându-se pe diferite aspecte de cercetare, proiectul MIMY este structurat în
zece pachete de lucru care sunt strâns legate între ele.
• WP1-3 se concentreză pe concepte și metodologie, pe analiza macroindicatorilor de
migrație și integrare și va explora factorii contextuali, istorici, politici și politici care
creează vulnerabilități în viața tinerilor migranți.

• WP4-7 sunt principalele pachete de lucru empirice calitative centrate pe studii de caz
din diferitele țări ale consorțiului.
• WP8 va sintetiza rezultatele științifice și va explora posibilele replicări ale
descoperirilor pentru alte localități din Europa.
• WP9 se va concentra pe diseminare, WP10 pe managementul proiectului MIMY.
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WP 2 - Prezentare generală a obiectivelor, a partenerilor implicați și a livrabilelor trimise

• Obiectivul general: „efectuarea bilanțului efectelor pe termen lung ale migrației la
nivel agregat și transnațional al UE asupra creșterii economice și a productivității, a
nivelurilor de ocupare și a salariilor, a antreprenoriatului, a impactului fiscal și a
bunăstării”. (definit în apel).
• Partnerii implicați:
• Academia de Studii Economice (ASE) – Lider pachet de lucru și beneficiar principal: Prof.
Monica Roman, Assoc. Prof. Ioana Manafi, Lect. Smaranda Cimpoeru, Asist. Elena Prada.
• Universitatea Central Europeană din Budapesta (Central European University in Budapest
- CEU) –
• Toți ceilalți parteneri: au furnizat date cu privire la caracteristicile tinerilor migranți aflați în
condiții vulnerabile (refugiați, solicitanți de azil, apatrizi și minori neînsoțiți) - incluși în D2.1
și analizați mai apo în D2.2 și D2.3.

• REZULTATE: Trei livrabile trimise în luni 6, 9 și 12 ale proiectului.
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Revizuirea WP 2- Prezentarea generală a rezultatelor cantitative cu privire la migrația tinerilor

O2.1: Colectarea, evaluarea și
analiza datele statistice
disponibile referitoare la
migrația tinerilor în Europa și în
special în țările consorțiului

Livrabilul D2.1:

Inventarierea datelor la nivel
macro

Setul de date este format din 76 de
indicatori subdivizați mai apoi în
432 de variabile diferite, care
acoperă perioada 2010-2019.
Un fișier de metadate explică
metodologia.

O2.2: Descrierea dimensiunii,
caracteristicilor și dinamicii
migrației tinerilor în Europa, cu
accent pe grupurile de migranți
tineri și vulnerabili din țările
consorțiului

O2.3: Studierea efectelor
posibile ale migrației tinerilor
asupra dezvoltării socioeconomice și asupra piețelor
forței de muncă din principalele
țări de destinație.

Livrabilul D2.2:

Livrabilul D2.3:

„Raport public privind descrierea
și compararea dimensiunii,
caracteristicilor și dinamicii
tinerilor migranți din țările
europene”

„Raport public privind influența
migrației tinerilor asupra
dezvoltării macroeconomice și
sociale în principalele țări
europene beneficiare”

Două niveluri de analiză:

Nivelul macro
Analiza la nivel micro: atitudini față
de imigranți în societățile gazdă și
determinanți ai vulnerabilității
tinerilor imigranți.

Are impact migrația tinerilor
- economiile locale și piețele
muncii?
- sistemul de învățământ din țările
beneficiare?
- sistemul de asistență socială din
țările beneficiare?
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REZULTATELE PRINCIPALE:
D2.1-D2.2 – Disponibilitatea datelor statistice privind migranții aflați în condiții
vulnerabile în cele nouă țări ale consorțiului
• Informațiile statistice referitoare la cele patru grupuri țintă - refugiați, solicitanți de
azil, migranți apatrizi și minori neînsoțiți - sunt disponibile pentru toate cele nouă țări
ale consorțiului; valorile pentru stocurile și fluxurilor anuale sunt accesibile public;
țările de origine ale migranților sunt raportate în toate țările analizate.
• Datele privind situația familială, educația, statusul ocupațional / veniturile și cazarea
nu sunt colectate într-un mod sistematic la nivel național în toate țările din
consorțium.
• În multe țări (Germania, România, Italia, Polonia) datele pentru aceeasi categorie de
migranți sunt colectate de numeroase instituții, și în general, nu exista o relație de
coordonare între aceste instituții pentru a agrega informațiile disponibile.
• Norvegia este țara cu cele mai multe date oferite, oferind, de asemenea, informații
despre motivele migrației, dar nu dezagregate în funcție de vârstă.
• În unele cazuri (cum ar fi România), informațiile nu sunt colectate sub formă digitală,
ci pe suport fizic. Chiar dacă informațiile sunt disponibile la nivelul institutelor
naționale de statistică, acestea nu sunt ușor accesibile cercetătorilor (Marea Britanie,
Ungaria)

• Agregarea datelor în scopuri statistice nefiind posibilă în acest moment.
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REZULTATELE PRINCIPALE: D2.2 – Integrarea tinerilor migranți în condiții vulnerabile

Tinerele femei migrante sunt
mai vulnerabile decât bărbații
pe piața muncii: doar 40%
dintre acestea sunt angajate
comparativ cu jumătate dintre
bărbați.
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Tinerii migranți sunt de
două ori mai predispuși să
părăsească
educația
devreme decât tinerii nativi.
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D2.2 – Integrarea tinerilor migranți în condiții vulnerabile
• Aproximativ un sfert dintre tinerele femei
migrante nu sunt angajate și nici în educație și
formare, de două ori mai mult decât ratele
pentru femeile native referitoare la tinerii care
nu sunt angajați și nici în educare sau formare.

• Aproape 40% dintre tinerii migranți sunt
expuși riscului de sărăcie, de două ori mai mult
decât tinerii nativi.
• Aproximativ unul din trei migranți trăiește întro gospodărie supra-aglomerată, comparativ cu
unul din cinci tineri nativi.
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REZULTATELE PRINCIPALE: D2.2 – Who are the vulnerable youth in Europe?
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• 21%
dintre
tinerii
imigranți
TCN
se
confruntă cu riscul de
vulnerabilități multiple,
acestă pondere este de
doar 12% în rândul
tinerilor născuți în țara
de reședință.
• Venitul scăzut și nivelul
scăzut de educație sunt
factorii
cei
mai
semnificativi ai riscului
de vulnerabilitate

Imigranții resortisanți ai țărilor terțe sunt mai frecvent în poziție vulnerabilă din cauza
veniturilor mici.
Nivelul scăzut de educație și veniturile mici sunt principalul motiv pentru a deveni
vulnerabili, indiferent de originea imigranților, dar tinerii resortisanți ai țărilor terțe sunt mai
susceptibili să se lupte cu vulnerabilitatea intersecțională din cauza acestor doi factori.
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REZULTATELE PRINCIPALE: D2.2 – Atitudinea generală a societății față de imigranți
• Atitudinile față de imigranți în Europa sunt neutre,
oamenii văd la fel de multe avantaje ca și
dezavantaje ale migrației
• În medie, 17% dintre europeni resping stabilirea
de noi imigranți TCN în țările lor
• Există diferențe semnificative în interiorul Europei
REJECTION INDEX
low

high
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REZULTATELE PRINCIPALE: D2.3 – Evaluarea efectelor tinerilor solicitanți de azil asupra piețelor
muncii, sistemului de învățământ și cheltuielilor de protecție socială din țările de destinație

Modelele de regresie a datelor panel arată că:
Nu a fost stabilită nicio relație semnificativă statistic între amploarea numărului
tinerilor solicitanți de azil și rata șomajului în rândul tinerilor în niciunul dintre
modelele estimate.
Nu s-a putut stabili niciun efect semnificativ statistic între proporția tinerilor solicitanți
de azil și sistemul de învățământ din țara gazdă, măsurată prin rata tinerilor NEETs.
Cheltuielile cu protecția socială (pe cap de locuitor) sunt influențate pozitiv și relativ
modest de ponderea numărului total de solicitanți de azil.
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Concluzii și implicații
• Peisajul european pare a fi extrem de divers în ceea ce privește dimensiunile și
tendințele fluxurilor de migranți în condiții vulnerabile: un grup restrâns de țări
(Germania, Spania, Marea Britanie) au fost vizate, în timp ce țările din estul Europei
erau cele mai puțin preferate.
• În toate țările europene există indicatori care sugerează o lipsă de integrare pe una
sau mai multe dimensiuni, după cum confirmă atât analiza micro, cât și cea macro.
• Lipsa efectului solicitanților de azil asupra pieței muncii și a sistemelor de educație
sugerează că teama unei presiuni asupra economiilor și societăților care ar putea
apărea din cauza refugiaților nu este susținută de dovezi științifice.
• Cheltuielile cu protecția socială sunt ușor afectate de ponderea solicitanților de azil în
populația tânără, reflectând eforturile depuse pentru implementarea politicilor de
protecție socială și integrare, în special în țările europene care primesc un număr
mare de migranți. Astfel de politici de integrare trebuie să fie susținute în continuare,
deoarece fluxul de refugiați poate răspunde la lipsa forței de muncă din multe țări.
• În condițiile unei crize de forță de muncă, tinerii imigranți pot fi o resursă valoroasă
pentru piața muncii.
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