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CUVÂNT INTRODUCTIV

Circulaţia persoanelor şi a forţei de muncă (migraţia) înregistrează fluxuri sporite şi, adesea, modificări de sens şi intensitate. Cu toate
acestea, privită la scară istorică, problematica migraţiei - fie că este
vorba de migraţie internă, fie de cea internaţională - este, pentru multe
state ale lumii, o preocupare mai mult sau mai puţin conjuncturală,
deseori reziduală. Migraţia forţei de muncă, un proces complex,
multidimensional şi multimotivaţional, generează provocări, costuri şi
beneficii care se cer gestionate corespunzător la scară socială,
comunitară şi individuală. Dacă multă vreme “înregistrarea” fluxurilor
migratorii şi a sensului acestora era satisfăcătoare într-o oarecare
măsură, în prezent aceasta se dovedeşte a fi cu totul insuficientă.
Secolul XX, cu deosebire sfârşitul acestuia, şi începutul celui de al
XXI-lea, sub puternicul impact al unor factori demo-economici,
tehnologici, socio-politici, educativi-formativi, cultural-religioşi, al
adâncirii decalajelor economice, sociale şi politice dintre grupe de ţări şi
regiuni, ca şi din interiorul acestora, generează şi pune în prim-plan o
seamă de caracteristici noi ale proceselor de migraţie comparativ cu
perioadele anterioare, dând totodată naştere unor germeni ai
transformării proceselor migratorii, ca tipologie, volum, structuri,
intensitate a fluxurilor, costuri şi beneficii. Dimensiunea economică,
asociată cu cea demografică şi educativ-formativă, câştigă teren în
faţa celei politice. În plus, în cadrul fluxurilor de populaţie, circulaţia
forţei de muncă înregistrează dimensiuni în creştere, cu “puseuri” de
intensificare şi cu forme noi de manifestare în unele perioade şi zone
geografice şi, respectiv, de reducere în altele.
Pentru spaţiul european, inclusiv pentru România, circulaţia
persoanelor şi a forţei de muncă prezintă o importanţă deosebită.
Lărgirea UE în valuri succesive, îmbătrânirea demografică a ţărilor (vest)
europene într-un ritm accelerat, asociată cu îmbătrânirea, de asemenea
accentuată, a populaţiei ţărilor central şi est-europene, actuale sau
viitoare membre ale UE, motivaţiile diverse, preponderent economice (în
special cele din ţările nou integrate sau candidate), reprezintă
stimulente potenţiale puternice pentru intensificarea circulaţiei
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persoanelor şi a forţei de muncă, inclusiv pentru schimbarea, la nivelul
unei ţări, a raportului dintre imigraţie şi emigraţie (pe termen lung apare
tendinţa de schimbare a statutului migraţionist al unei ţări/regiuni etc. din
zonă de emigraţie în zonă de imigraţie).
În acest context, este necesar a sublinia că mobilitatea/circulaţia
persoanelor şi cu deosebire a forţei de muncă poate influenţa în mod
diferit - evident, în funcţie de condiţii concrete - calitatea capitalului
uman al ţării/regiunii de origine şi, respectiv, de destinaţie. În fapt,
asistăm la un proces cu caracter intern şi, de bună seamă, internaţional,
de realocare a capitalului uman de înaltă competenţă, de excelenţă
chiar în favoarea acelor ţări, regiuni etc. care oferă cele mai avantajoase
condiţii (economice, tehnologice, educativ-formative etc.) de realizare a
acestuia.
Pe de altă parte, dacă avem în vedere ţările în tranziţie, în speţă
cazul României, schimbări paradoxale, dar explicabile s-au produs şi în
ce priveşte sensul, mărimea şi intensitatea migraţiei interne.
În aceste condiţii, deşi la scară mondială mişcarea migratorie
reprezintă cca 3% din populaţia lumii, concentrarea stocurilor şi
intensificarea fluxurilor pe anumite arii şi rute geografice, precum şi
implicaţiile dezvoltării tehnologice (ITC, transporturi etc.) asupra
dinamicii migraţiei internaţionale şi a celei interne reclamă preocupări
sistematice şi coordonate de gestionare a mobilităţii persoanelor
atât în plan naţional, cât şi la scară mondială. Deşi fluxuri migratorii
importante se înregistrează într-un număr relativ redus de state, nici o
ţară a lumii nu rămâne în afara fluxurilor migratorii interne şi
internaţionale, fie ca ţară de emigraţie, fie de tranzit, fie de imigraţie
ori deţinând toate cele trei atribute la un loc. “…Creşterea proporţiei
persoanelor ce traversează graniţele/frontierele naţionale se numără
între cei mai semnificativi indicatori de măsurare a proceselor de
globalizare” (IOM, World migration 2003, Geneva).
În acelaşi timp, prin efectele de impact, de antrenare în ce
priveşte capitalul uman, migraţia devine şi indicator al dezvoltării
durabile (de stare, presiune sau răspuns). Globalizarea şi internaţionalizarea pieţelor determină noi comportamente migratorii, o fluiditate
sporită a deplasărilor teritoriale; fenomenele migratorii temporare
pentru studii şi/sau muncă tind să devină tot mai importante. Mişcările
de populaţie interţări şi cu deosebire cele temporare imprimă o dinamică
fără precedent a schimbărilor, transferurilor băneşti şi de competenţă, a
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convergenţei dezvoltării umane, cu condiţia ca beneficiile acestor
procese, la rândul lor, să se “globalizeze” pentru toţi actorii implicaţi. Pe
de o parte, are loc un transfer intercultural şi comportamental, o
apropiere a idealurilor de muncă şi viaţă, o creştere a mobilităţii şi
adaptabilităţii, a flexibilităţii în luarea autonomă a unor decizii, în
promovarea unor noi tipuri de acţiuni, imprimarea unor noi atitudini şi
comportamente (din păcate, nu toate acestea pot fi considerate pozitive,
benefice pentru “primitori” - vezi consumul de droguri, criminalitatea
organizată etc.). Pe de altă parte, fluxurile migratorii impun schimbări în
politicile economice şi sociale promovate atât de zonele de primire, cât
şi de cele de plecare. În acelaşi timp, nu se poate face abstracţie de
impactul “noii economii mondiale”, care necesită adaptarea rapidă a
companiilor şi a forţei de muncă la noi reguli de joc.
Caseta 1: Caracteristici
ale “noii economii mondiale”
 Este axată pe viteză şi necesită o extremă agilitate (velocitate).
 Depăşeşte frontierele naţionale: de aici necesitatea de a fi conectat şi
de a şti să lucrezi în conexiune cu reţelele internaţionale.
 Este intensivă în materie de cunoaştere şi transformă în imperativ
reînnoirea permanentă a cunoştinţelor (cei ce nu se mobilizează
pentru a învăţa vor rămâne în afara procesului).
 Se caracterizează prin hipercompetitivitate, ceea ce-i obligă pe diverşii
actori la excelenţă. Altfel, există riscul de a vedea concurenţa
acaparând piaţa.
Însuşirea acestor reguli de joc devine barometru al capacităţii de
supravieţuire şi dezvoltare pe o piaţă de tip nou. Dar, ca şi până acum,
rămâne o piaţă care singură nu poate găsi soluţii la toate problemele.
“Diferenţei dintre bogaţi şi săraci i se adaugă alte distincţii: eşti lent sau rapid;
conectat sau nu la reţea; preocupat să înveţi sau static; capabil de excelenţă
sau în afara jocului”.
Sursa: Jean François Rischard, Al doisprezecelea ceas. 20 de probleme globale,
20 de ani pentru a le rezolva, Institutul Bancar Român, 2003.
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Noua economie mondială creează deopotrivă noi şi numeroase
oportunităţi şi, respectiv, tensiuni. Ambele vor avea impact (+/-)
asupra mişcării migratorii, ca dimensiune, structură, sens şi intensitate a
fluxurilor migratorii. Cel mai probabil acesta va fi de reducere. “…Noua
economie internaţională se va dezvolta din ce în ce mai mult ca o
economie de feed-back pozitiv” (Larry Summers, 2001).
Multe din ţările în curs de dezvoltare se numără deja printre
beneficiarii oportunităţilor deschise de noile tehnologii, procedee şi
metode de producţie sau de muncă. Locul de muncă în condiţiile
revoluţiei informaţionale, a comunicaţiilor nu implică “neapărat” şi
migraţia forţei de muncă. Dimpotrivă, se creează oportunităţi de a avea
locul de muncă şi domiciliul într-o localitate aflată la sute ori mii de
kilometri de compania pentru care lucrezi. Chiar şi în aceste condiţii,
disparităţile se menţin, iar tensiunile nu vor lipsi. Celor existente li se vor
adăuga altele, care vor avea impact (în dublu sens) asupra migraţiei.
Mai întâi, explozia demografică din ţările în curs de dezvoltare îşi
conservă locul de cea mai puternică sursă de tensiuni. Acestei tensiuni
majore i se asociază cele determinate de noua economie internaţională:
alte reguli de joc, dictate cu deosebire de marile companii multinaţionale;
disparităţi economice, socio-culturale şi digitale în creştere; turbulenţe şi
fragilităţi la scară regională, naţională şi internaţională; “încredere
excesivă” în capacitatea pieţei de a soluţiona problemele cu care lumea
se confruntă.
În cele din urmă, la scară regională, naţională şi internaţională,
raportul dintre oportunităţi, pe de o parte, şi tensiuni, pe de alta, va
influenţa procesele migratorii, cu plusurile şi minusurile lor pentru
localitatea de origine şi cea de destinaţie, pentru societate/comunitate şi
individ.
Migraţiei, indiferent de forma sa, i se asociază, aşadar, într-o
măsură ridicată, avantaje/dezavantaje economice şi sociale. Fiecare
dintre cei implicaţi - fie el statul-naţiune, fie o regiune şi/sau individul înregistrează deopotrivă beneficii şi pierderi, mărimea şi intensitatea
acestora fiind dependentă de dimensiunea, natura şi structura calitativă a
fluxurilor de intrare/ieşire. Inegalităţile de venituri şi de nivel de dezvoltare
se vor menţine încă multă vreme. În plus, societatea cunoaşterii şi cea
informaţională pot naşte segmentări de altă natură. De aceea, probabil
încă o perioadă bună de timp - două-trei decenii cel puţin -, mişcarea
migratorie va rămâne un însoţitor permanent relativ important al dezvoltării
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economiilor naţionale, al atenuării unor tensiuni deja prezente pe pieţele
din ţările dezvoltate din spaţiul comunitar sau extracomunitar. Unele ţări
au iniţiat deja măsuri de creştere economică, măsuri care iau în
consideraţie “aportul”, valoarea adăugată economică şi socială ce rezultă
din mişcarea migratorie. Însă trebuie menţionat că aceste politici au un
caracter puternic selectiv, discriminatoriu chiar în ce priveşte categoriile de
persoane, cu deosebire cele în vârstă aptă de muncă (tineri cu pregătire
profesională superioară, cu potenţial creativ, cu specializări în domenii
deficitare pentru ţara primitoare sau persoane care să substituie necesarul
de muncă - mai slab calificată - neacoperit din oferta naţională ca urmare
a refuzului acestora de a ocupa anumite locuri de muncă). La rândul lor,
ţările exportatoare de forţă de muncă mizează - poate exagerat uneori pe aportul valutar al celor plecaţi la muncă în străinătate pentru a “ţine în
frâu” deficitul balanţei de plăţi externe.
În acest context, sumar schiţat, în lucrarea de faţă ne-am propus,
ca un prim pas în demersul de analiză ştiinţifică multidimensională a
proceselor de migraţie, a relaţiilor dintre migraţia forţei de muncă şi
dezvoltarea durabilă a României, abordarea doar a unor probleme cu
caracter teoretic/conceptual şi metodologic.
Ca atare, principalele noastre ţinte sunt direcţionate pe
următoarele probleme:
 clarificarea (contribuţii la) unor concepte frecvent utilizate în
studierea fenomenului şi procesului de migraţie a forţei de
muncă. Avem în vedere atât lărgirea gamei terminologice, în
relaţie cu fenomenele şi procesele demo-economice, socialpolitice, tehnologice, educativ-formative şi culturale din lumea
contemporană, cât şi o mai bună delimitare a fiecăruia dintre
aceste concepte şi a sistemului de relaţii dintre ele;
 construirea/completarea sistemului statistic de indicatori
cu participarea tuturor actorilor ce au competenţe în domeniu.
Luând în considerare tipologia migraţiei, deplasările antrenate de procesele de integrare/globalizare în spaţiul est-european de tranziţie la economia de piaţă, în opinia noastră,
construirea, prin cooperare şi coordonare intra şi interinstituţională, a unei baze de date şi a unui sistem coerent şi
adecvat de indicatori este o primă condiţie necesară, dar nu
şi suficientă pentru analiza şi predicţia proceselor de migraţie
şi, respectiv, pentru fundamentarea politicilor în domeniu,
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care în bună măsură au caracter naţional. Aceasta devine şi
suficientă în măsura în care termenii cu care se operează
sunt compatibili cu cei utilizaţi de ONU sau/şi UE, iar
indicatorii sunt, de asemenea, armonizaţi cu cei din statisticile
ONU, OECD, UE. Eforturi în acest sens s-au făcut, altele sunt
în derulare. Cu toate progresele realizate, din păcate, sub
numeroase aspecte, sistemul statistic actual din România
- gestionat de mai multe instituţii - este necesar să fie în
continuare ameliorat.
Autorii

Capitolul 1
RAPORTUL MIGRAŢIE-DEZVOLTARE
DURABILĂ
Gheorghe ZAMAN
1.1. Aspecte preliminare
Din punct de vedere problematic şi metodologic, raportul dintre
migraţia persoanelor şi dezvoltarea durabilă trebuie analizat ţinând
seama de complexitatea în dinamică a interdependenţelor factoriale
între cele două procese, considerate simultan atât una dintre cauzele
semnificative, cât şi unul dintre efectele relevante ale globalizării lumii
contemporane.
Arealul problematic abordat se concentrează asupra particularităţilor structural-calitative ale migraţiei interne şi internaţionale,
relevându-se cauzele şi efectele acestora pe palierele economic, social
şi de mediu ale dezvoltării durabile (DD).
Relaţia biunivocă mediu-DD ridică o serie de probleme generale
pentru teoria şi practica economico-socială contemporană, dintre care
cele mai importante se referă la:
a) dezirabilitatea migraţiei interne şi internaţionale, la nivel
individual şi macroeconomic, prin prisma efectelor pe care le
induce pe termenele scurt, mediu şi lung;
b) determinarea prin tehnici adecvate cantitative şi calitative a
costurilor, beneficiilor, oportunităţilor şi riscurilor pe care
le implică migraţia la nivelurile local, regional, naţional şi
internaţional, încercându-se un demers analitic şi prospectiv
de maximizare a avantajelor sau minimizare a costurilor
migraţiei, prin politici şi instrumente în ţările, zonele de
origine şi cele de destinaţie ale migranţilor, precum şi la nivel
internaţional;
c) întrucât migraţia are ca principală cauză generală căutarea
unor venituri mai mari, a unor condiţii mai bune de muncă şi
carieră, problema reducerii discrepanţelor şi a decalajelor
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economice, sociale, tehnologice şi ambientale dintre ţările
sărace şi cele bogate, în cadrul unui obiectiv general
dezirabil al convergenţei, se particularizează în complexul
factorial al dezvoltării durabile şi prin componentele specifice
ale migraţiei.
Una dintre problemele raportului migraţie-dezvoltare durabilă, la
care nu putem face referire directă, dar pe care indirect o avem în
vedere, este cea a relaţiei dintre migraţia internă şi migraţia externă
ca factori ai dezvoltării durabile la nivel local, regional şi internaţional,
pornind de la obiectivele şi interesele specifice nivelurilor respective, a
căror realizare presupune un set coerent de acţiuni, politici, programe şi
măsuri pe diferite orizonturi de timp şi a căror instrumentare eficientă şi
îmbunătăţire continuă presupun cooperare, transparenţă, consistenţă,
responsabilitate şi democraţie, toate potenţate de capacităţile insuficient
utilizate ale tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi ale ştiinţei
şi tehnicii contemporane.
Chiar dacă în privinţa dezirabilităţii migraţiei specialiştii nu au dat
un răspuns tranşant, doresc să menţionez că fluxurile migraţiei
normale care au însoţit de-a lungul secolelor evoluţia omenirii au avut,
prin obiectivele urmărite, o serie de influenţe favorabile asupra
durabilităţii creşterii economice pentru toţi. Sunt economişti care susţin,
de exemplu, că migraţia creşte veniturile migranţilor prin reducerea
salariilor şi preţurilor în ţările gazdă, generând un spor de produs intern
brut.
Potrivit calculelor lui Hamilton şi Whalley (1981), care au împărţit
lumea în şapte regiuni şi au presupus că există ocupare deplină în
fiecare regiune, produsul intern brut mondial ar fi crescut de peste două
ori, în cazul în care forţa de muncă ar fi migrat din ţările cu venituri mai
reduse în cele cu venituri mai ridicate. O astfel de poziţie, criticată
întrucât se bazează pe ipoteze nerealiste, cum ar fi cea a ocupării
depline, susţine fără rezerve că migraţia este un factor al dezvoltării
durabile. Pe de altă parte, se consideră că fluxurile migraţioniste ar fi
fost atât de mari şi ar fi necesitat eforturi de integrare economico-socială
atât de costisitoare încât problemele dificile de ordin economic, social şi
politic create de o asemenea magnitudine a migraţiei ar fi dus nu la
creşterea PIB, ci la o diminuare a acestuia.
Răspunsul la întrebarea legată de efectul net pozitiv al
migraţiei asupra dezvoltării durabile trebuie particularizat în funcţie de
tipul acesteia, de efectele şi oportunităţile punctuale pe termenul scurt,
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mediu şi lung, în corelaţie cu alte componente ale dezvoltării durabile şi
ale globalizării, cum ar fi: schimbul internaţional de bunuri şi servicii;
fluxurile financiare internaţionale şi ale investiţiilor străine; transferul de
tehnologie şi cunoştinţe ştiinţifice; aspecte legate de conservarea
mediului şi echilibrele ecologice etc.
Complementaritatea şi substituţia factorilor dezvoltării durabile
implică migraţia cu intensităţi diferite, fără a exista deocamdată reguli
solid fundamentate.
Dacă migraţia internă, prin faptul că veniturile şi avantajele mai
mari realizate de migranţi rămân în ţara de origine, nu ridică îndoieli
referitoare la efectul pozitiv al acesteia asupra PIB-ului ţării, prin
creşterea mobilităţii şi flexibilizării interne a pieţei muncii, migraţia
internaţională, în special cea a persoanelor înalt calificate (brain drain),
nu este unanim considerată ca factor al dezvoltării durabile pentru toate
părţile implicate. Chiar şi atunci când efectele generate de migraţia
externă se supun regulii „win-win”, în cadrul căreia toate părţile implicate
câştigă, apare aspectul controversat al câştigurilor inegale între părţile
respective.
Dincolo de disputele teoretice privind efectul migraţiei muncii
asupra dezvoltării durabile, doresc să menţionez că libera circulaţie a
factorilor de producţie, într-o piaţă mondială, bazată pe principiile
eficienţei economice şi ale justiţiei sociale, reprezintă una dintre premisele valorizării eficiente a potenţialului acestora, mai ales în condiţiile
societăţii bazate pe cunoaştere (knowledge-based society) al cărei pilon
principal sunt tehnologiile de vârf şi cercetarea ştiinţifică, factori
incontestabili ai realizării obiectivului dezvoltării durabile pentru toţi.
Migraţia externă implică direct şi indirect problematica relaţiilor
economice dintre ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare, adesea
inflamată de creşterea decalajelor economice şi sociale dintre acestea,
ca sursă de nesustenabilitate a creşterii economice şi de creştere a
polarizării sociale şi a sărăciei. Interesele şi nevoile ţărilor dezvoltate şi
ale celor în curs de dezvoltare în ceea ce priveşte impactul migraţiei
presupun participarea tuturor ţărilor care împărtăşesc obiective comune,
un cadru normativ armonizat şi cu acelaşi mecanism de monitorizare, o
nouă organizaţie menită să dezvolte „un nou regim internaţional pentru
mişcările curente ale persoanelor” (Ghosh, 2000).
Până în prezent, atribuţiile unei astfel de entităţi instituţionale ar
putea fi îndeplinite parţial de Organizaţia Mondială a Migraţiei, care
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are competenţe în a stabili norme şi reguli care să normalizeze şi să
facă transparente şi legale fluxurile migraţioniste externe.
ONU a lansat în anul 2004 Comisia Globală a Migraţiei pentru a
stabili cadrul necesar promovării migraţiei normale, legale, care să
sprijine ţările în curs de dezvoltare să elaboreze politici economice,
demografice şi sociale capabile să stimuleze reţinerea în ţara de origine
a forţei de muncă, în special a celei cu calificare superioară, şi prin care
să se utilizeze mai eficient transferurile băneşti primite de la actualii
emigranţi. Din păcate, o reglementare a migraţiei de la un centru
internaţional către ţări (top-down) este lipsită de fundamentul teoretic al
criteriilor şi principiilor mărimii optime a migraţiei, spre deosebire de
demersurile economic şi social, unde abordările teoretice ale optimului
sunt cu mult mai elaborate, chiar dacă şi asupra acestora grevează o
multitudine de rezerve şi/sau dispute.
În acest sens, se impune concentrarea eforturilor pentru elaborarea unei teorii a avantajelor comparative şi competitive ale migraţiei
muncii, similar cu cea pe baza căreia se justifică avantajele reciproce, în
cazul liberalizării schimburilor comerciale (Martin Ph., 2004).
Deşi se susţine că prin migraţia internaţională beneficiază
migrantul, ţara de destinaţie şi într-o oarecare măsură cea de origine,
deocamdată, determinarea unei rate optime a migraţiei, pe baze
ştiinţifice, rămâne un deziderat fără corespondent real în instrumentarul
negocierii şi compromisului pe care îl presupun politicile din domeniul
migraţiei forţei de muncă, corelate cu obiectivele dezvoltării durabile.
Încadrarea migraţiei în procesul dezvoltării durabile necesită, în
continuare, clarificări teoretico-metodologice, bazate pe eforturi de
cercetare multidisciplinară, date fiind complexitatea şi amploarea celor
două procese, precum şi controversele doctrinare privind efectele
adâncirii decalajelor economice şi sociale între ţări în cel puţin două
situaţii:
a) atunci când, deşi decalajele relative se adâncesc, situaţia
economico-socială a fiecărei ţări înregistrează progrese, dar
în grade diferite;
b) când decalajele absolute şi relative se măresc şi o grupă de
ţări o duce tot mai bine, iar alta o duce tot mai rău.
Ca ţară cu economie de piaţă emergentă, situată în centrul
continentului european, România se confruntă cu o multitudine de
probleme generate de migraţia internă şi cea externă a populaţiei, în
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contextul specific al integrării în Uniunea Europeană şi al cerinţelor
dezvoltării durabile. Dacă politicile migraţiei interne ca instrument al
dezvoltării durabile pot fi elaborate şi aplicate cu mai mare uşurinţă, cele
privind migraţia externă impun cooperarea ţării noastre pe plan
internaţional, astfel încât să se maximizeze câştigurile nete dintre
compunerea în timp a fluxurilor emigrante şi imigrante din şi în România.

1.2. Dezvoltarea durabilă - un concept complex care include
migraţia populaţiei
Dezvoltarea economică şi socială, fără a lua în considerare
aspectele de mediu, poate provoca daune şi dezechilibre serioase asupra
calităţii vieţii în prezent şi viitor. Dezvoltarea durabilă (DD) încearcă să
stabilească un echilibru între nevoile dezvoltării economico-sociale şi
nevoia de protecţie a mediului în general, a capitalului natural îndeosebi.
Dezvoltarea durabilă combină elementele eficienţei economice, echitatea
inter şi intrageneraţională, calitatea vieţii şi protecţia mediului, astfel încât
bunăstarea omenirii să crească. În anul 1987, Comisia Brundtland,
definind dezvoltarea durabilă, implica în calitate de nucleu dur al acesteia
satisfacerea „nevoilor prezentului, fără a compromite capacitatea
generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”.
Conceptul de dezvoltare durabilă are ca obiectiv maximizarea
beneficiilor nete ale activităţilor economice, în condiţiile asigurării în timp
a stocului de active productive (fizice, umane şi de mediu) şi ale asigurării
securităţii sociale, pentru a satisface nevoile de bază ale persoanelor.
O anumită grupă de specialişti sprijină ideea unei ”sustenabilităţi puternice”, care necesită o conservare separată a fiecărei
categorii de active „critice”, presupunând că acestea sunt mai degrabă
complementare decât substituibile. Alta se exprimă pentru o
sustenabilitate slabă, care caută să menţină valoarea monetară
adăugată a întregului stoc de active, presupunând un grad înalt de
substituibilitate între diferitele tipuri de active.
Conceptul de dezvoltare durabilă are trei piloni interdependenţi
economic, social şi ecologic. Aceştia presupun îmbinarea armonioasă
dintre eficienţă şi profitabilitate cu justiţia şi echitatea socială, în
condiţiile asigurării unui mediu durabil, sănătos, pe termenele scurt,
mediu şi lung. Tocmai acestor trei piloni trebuie subordonate obiectivele,
strategiile, politicile migraţiei interne şi externe promovate la nivel
naţional şi internaţional.
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Dezvoltarea durabilă are o latură normativă şi una etică, la baza
cărora stă dreptul la dezvoltare durabilă pentru toţi indivizii, în
concordanţă cu aplicarea consecventă şi coerentă a criteriilor de
optimalitate Pareto, Hicks-Kaldor şi a teoriei jocurilor strategice cu sumă
pozitivă, bazate pe criteriul câştigului pentru toate părţile (win-win).
Mediul îndeplineşte funcţii vitale pentru dezvoltarea economicosocială durabilă a omenirii, şi anume: reprezintă suport pentru viaţa
biologică lato sensu; oferă active productive (materii prime) pentru
activităţile economice; absoarbe, în anumite limite, reziduurile şi
deşeurile rezultate din activităţile de producţie şi consum, construcţii şi
investiţii; oferă cel mai vast laborator experimental pentru cercetare
ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. Prin efectele sale, migraţia
influenţează direct funcţiile vitale ale mediului.
Pe bună dreptate, în prezent, marea majoritate a specialiştilor
evidenţiază importanţa primordială a mediului natural, sănătos, a
capitalului pe care acesta îl reprezintă pentru dezvoltarea economică şi
socială. Apare tot mai evident faptul că dezechilibrele sistemelor
economice contemporane provocate de modelele de producţie şi
consum poluatoare provoacă pierderi economice şi sociale tot mai mari
ca urmare a poluării necontrolate, a fenomenelor meteo extreme, a
catastrofelor naturale, a încălzirii planetei, a deşertificării şi deforestării,
a erodării stării de sănătate a populaţiei, a reducerii biodiversităţii etc.
În contextul problematicii complexe a dezvoltării durabile căreia
i-au fost consacrate mai multe summit-uri ale pământului (Rio - 1992,
Monterrey şi Johannesburg - 2002), migraţia populaţiei a constituit o
componentă sui generis care, în funcţie de caracteristicile sale, influenţează sustenabilitatea dezvoltării şi este, la rândul său, influenţată de
aceasta.
Ţinând seama de caracteristicile economice, sociale şi ecologice ale
dezvoltării durabile şi presupunând cunoscute definiţiile şi conţinutul migraţiei cu componentele sale internă, externă, pe vârste şi sexe, pe
categorii socio-profesionale şi etnii, putem stabili între cele două noţiuni
relaţii biunivoce transversale, statice şi dinamice, prezentate sintetic în
schema 1.
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Sensul migratoriu: ruralurban, urban-urban,
urban-rural, rural-rural

Externă

Migranţi după: vârstă, sex,
categorii socio-profesionale,
naţionalitate, regim
rezidenţial

Sensul migratoriu: între ţări
dezvoltate, ţări în curs de
dezvoltare-ţări dezvoltate, între
ţări în curs de dezvoltare

Figura 1.1 - Relaţia dintre dezvoltarea durabilă şi migraţie
Abordarea complexă şi pragmatică a relaţiei dintre migraţie şi
dezvoltarea durabilă se bazează pe criteriile multidisciplinarităţii
ştiinţifice ale ecologiei şi economiei mediului, ca şi ale tehnologiei,
sociologiei şi culturii, în cadrul cărora interferează legităţile din ştiinţele
fizice, sociale şi ambientale, într-o multitudine de interdependenţe,
complementarităţi şi sensuri.
În cea mai mare parte a studiilor de specialitate, cercetarea
relaţiei migraţie-dezvoltare durabilă vizează dependenţa funcţională
dintre cele două categorii, în sensul analizei influenţei migraţiei (variabilă
explicativă) asupra dezvoltării durabile (variabilă explicată) şi invers. În
funcţie de obiectivele urmărite, această dependenţă poate fi inversată
pentru a determina complementaritatea/substituibilitatea dintre
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factorii determinanţi, interni şi externi, principali şi secundari, atât ai
dezvoltării durabile, cât şi ai migraţiei.
Din punctul de vedere teoretico-metodologic, instrumentarul
analitic utilizat pentru cercetarea raportului dezvoltare durabilă-migraţie
este foarte bogat şi variat, împrumutând procedee şi tehnici de analiză şi
previziune de la un număr mare de discipline ale ştiinţei, ambele fenomene afectând un areal extins de sfere de activitate. Marea provocare
pentru o astfel de analiză este aceea de a contribui la configurarea unui
răspuns cât mai concludent cu putinţă la întrebarea dacă migraţia, prin
cele două forme principale ale sale (internă şi externă), are un efect
general favorabil pentru promovarea dezvoltării durabile sau nu, în
condiţiile în care aceasta este intrinsec legată de un alt fenomen de
anvergură mondială, cel al globalizării pieţelor. Practic, migraţia
populaţiei reprezintă o componentă atât a dezvoltării durabile, cât şi a
globalizării. Tocmai de aceea la relaţia dezvoltare durabilă-migraţie
trebuie adăugată, direct sau indirect, interfaţa cu procesele care privesc:
a) intensificarea fluxurilor de bunuri şi servicii, prin creşterea
schimburilor comerciale externe care, la rândul lor, antrenează
şi fluxuri de persoane;
b) dezvoltarea fără precedent a fluxurilor financiare internaţionale şi a investiţiilor străine directe şi de portofoliu, însoţite
de un anumit tip de migraţie socio-profesională;
c) creşterea la nivel mondial a rolului tehnologiei informaţiei
şi comunicaţiilor (TIC), al ştiinţei, cercetării ştiinţifice şi
dezvoltării tehnologice care generează fenomenele de parteneriat multilateral în domeniu, dar şi o pierdere-fugă a „creierelor” (brain drain), precum şi câştig de creiere (brain gain);
d) afirmarea tot mai puternică, la scara economiei mondiale, a
corporaţiilor multi şi transnaţionale, cu efecte evidente
asupra migraţiei forţei de muncă la nivel naţional şi internaţional, prin realocări ale producţiei, prin noi forme ale diviziunii
muncii, specializări şi cooperări în economia mondială;
e) generalizarea la nivel planetar a problematicii de mediu, în
special a celei privind prevenirea şi combaterea sărăciei, a
poluării cu efect de seră, fenomenele meteo extreme, deşertificările, reducerea biodiversităţii, extinderea unor boli contagioase incurabile etc.
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Într-o încercare de sintetizare a legăturilor dintre dezvoltarea
durabilă şi migraţie, putem afirma că migraţia este şi factor de influenţă
al dezvoltării durabile, dar şi efect al acesteia, cu implicare în fiecare
dintre pilonii economic, social şi de mediu ai durabilităţii dezvoltării, pe
diferite orizonturi de timp. În cele ce urmează, vom încerca să stabilim
câteva jaloane ale unei analize cu caracter teoretico-metodologic şi
aplicativ privind gradul în care se manifestă particularităţile de factor de
influenţă şi de efect ale migraţiei populaţiei, în raport cu componentele
procesului de dezvoltare durabilă, în context naţional şi internaţional.
Migraţia interferează în fiecare dintre componentele dezvoltării
durabile, ţinând seama că acestea se referă la:
a) bunăstarea materială şi spirituală a indivizilor, care include
preocupări pentru îmbunătăţirea stării de sănătate, a
educaţiei, a bunăstării sociale, a valorilor culturale şi
creşterea calităţii factorilor de mediu;
b) echitatea intrageneraţională, care înseamnă distribuţia
echitabilă a costurilor şi beneficiilor activităţilor economice,
sociale şi de mediu, induse de migraţie;
c) echitatea intergeneraţională, care presupune ca succesiunea de generaţii să beneficieze de susţineri ale capitalului
natural şi antropic, cel puţin la acelaşi nivel de siguranţă şi
disponibilitate;
d) protecţia biodiversităţii şi menţinerea echilibrelor ecosistemelor;
e) managementul riscului şi incertitudinilor legate de
evoluţiile economice, sociale şi ecologice;
f) amplificarea dimensiunii globale a interdependenţelor economice, sociale, culturale, tehnologice şi de mediu, în
condiţiile creşterii schimburilor internaţionale de bunuri şi
servicii, ale creşterii fluxurilor interţări şi interregionale de
informaţii, cunoştinţe şi persoane.
Se cunosc astăzi opinii diferite în privinţa efectului migraţiei asupra
dezvoltării durabile în ţările de origine şi de destinaţie. Aceste opinii
suferă puternic influenţa gradului de instruire şi a intereselor
profesionale. În timp ce economiştii şi oamenii de afaceri sunt înclinaţi
să vadă impactul pozitiv al migraţiei asupra creşterii economice,
ecologiştii, sociologii şi demografii subliniază incapacitatea mediului
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social şi natural de a susţine o creştere economică în aceleaşi condiţii
economico-sociale confruntate cu efectele migraţiei.
Deşi se recunoaşte că migraţia are efecte economice şi sociale
pozitive, magnitudinea acestora este de nivel modest, relativ scăzut, în
volumul, dinamica şi structura agregatelor macroeconomice ale ţărilor în
curs de dezvoltare. Cel puţin aşa arată indicatorii statistico-economici
folosiţi de actuala metodologie. Fără a contesta relevanţa unor indicatori
globali ai migraţiei, corelaţi cu cei ai performanţelor macroeconomice din
ţările dezvoltate şi în curs de dezvoltare, considerăm că instrumentarul
de analiză al acestor procese trebuie îmbunătăţit în termeni cantitativi şi
calitativi, cu dezagregări factoriale necesare în palierele migranţilor înalt
calificaţi şi slab calificaţi, urmărindu-se aportul acestora la dezvoltarea
durabilă în ţara de origine şi de destinaţie.
Problemele teoretico-metodologice şi practice cu caracter
deschis în ceea ce priveşte raportul dintre migraţie şi dezvoltare
durabilă, încă nesoluţionate până în prezent, vizează următoarele
aspecte:
a) dezirabilitatea şi nivelul optim al migraţiei interne şi externe,
din punctul de vedere al sustenabilităţii dezvoltării;
b) caracteristicile de factor de echilibru/dezechilibru ale migraţiei referitor la evoluţia cererii şi ofertei pe piaţa muncii;
c) conexiunea inversă (feed-back) între migraţie şi dezvoltarea
durabilă; complementaritatea şi substituibilitatea factorilor
acestora pe termen scurt, mediu şi lung;
d) interferenţa şi sensul corelaţiei dintre migraţia internă şi cea
externă ca factori ai dezvoltării durabile, dintre migraţia legală
şi cea ilegală, în contextul globalizării şi integrării;
e) raportul dintre imigraţie şi emigraţie pentru diferite categorii
de ţări dezvoltate şi în curs de dezvoltare, ca element de
reducere/adâncire a decalajelor economico-sociale şi tehnologice;
f)

eficienţa politicilor migraţioniste în ţările dezvoltate, în curs
de dezvoltare şi la nivel mondial.
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1.3. Efectele migraţiei
Analiza cantitativă şi calitativă a efectelor migraţiei interne şi
externe, din punctul de vedere al componentelor economice, sociale,
tehnologice şi de mediu ale dezvoltării durabile, reprezintă una dintre
cele mai complexe provocări ale proceselor de globalizare în prezent şi
în perspectivă, datorită faptului că omul - capitalul uman în general - prin
migraţie îşi amplifică valenţele şi capacităţile creative, deschide noi
perspective cooperării internaţionale în cele mai diferite domenii,
stimulează diversitatea în unitate, adaugă noi valenţe mentalităţii
„gândeşte global, acţionează local”. Migraţia reprezintă o formă sui
generis a mobilităţii capitalului uman, care conferă şanse sporite
adaptabilităţii şi flexibilizării socio-umane, în concordanţă cu condiţiile
atât de rapid schimbătoare ale societăţii informaţionale bazate pe
cunoaştere.
Dacă dezvoltarea durabilă înseamnă creştere pozitivă, eficientă
pe termen lung, reducerea disparităţilor şi inechităţilor sociale şi
prezervarea unui mediu natural benefic în perspectivă intra şi
intergeneraţională, migraţia - prin efectele sale - trebuie să însemne un
factor de satisfacere a cerinţelor dezvoltării durabile, care, la rândul său,
conferă fenomenelor şi proceselor migraţioniste finalitate etică şi
mijloace sporite de a crea valoare adăugată pentru toţi.
1.3.1. Migraţia internă
Factorii determinanţi ai migraţiei interne a populaţiei cuprind o
multitudine de elemente interdependente de natură economică, socială
şi ecologică şi se manifestă sub cele mai diferite forme la nivelurile micro
şi macro. În analiza lor, o importanţă deosebită o au modelele statice şi
dinamice ale migraţiei, care au nu numai valoare analitică, ci şi
predictivă. Menţionăm că factorii migraţiei interne la care ne vom referi
în continuare acţionează cu intensităţi diferite şi în forme în bună măsură
similare şi în cazul migraţiei externe.
Din punct de vedere teoretic, numărul variabilelor care
influenţează decizia de a migra este foarte mare şi, în mod convenţional,
ele pot fi grupate în mai multe categorii.
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Caseta 1.1
E.G. Ravenstein (1885, 1889) a fost printre primii economişti care au
publicat lucrări în domeniul teoretic al migraţiei şi au avut contribuţii
teoretice în ceea ce priveşte tipurile şi legile migraţiei.
Cele şapte legi ale migraţiei sunt următoarele:
1. Cea mai mare parte a migranţilor preferă distanţele scurte, iar
dislocările populaţiei se orientează către marile centre ale industriei
şi comerţului…
2. Procesul de absorbţie se produce în următorul mod: locuitorii din
imediata apropiere a unui oraş în expansiune imigrează în acesta;
zonele periferice goale care rămân... sunt ocupate de către migranţii
din zone mai îndepărtate, până când forţa de influenţă a acestora
este resimţită de cele mai îndepărtate colţuri ale regatului. Migranţii
înregistraţi într-un anumit centru de absorbţie vor creşte în consecinţă invers proporţional cu distanţa la care se află populaţia nativă care îi
furnizează şi direct proporţional cu mărimea populaţiei respective...
3. Procesul de dispersie este inversul procesului de absorbţie...
4. Fiecare curent principal al migraţiei produce un contracurent
compensator.
5. Migranţii care parcurg distanţe lungi în general... merg către unul din
marile centre industriale sau comerciale.
6. Nativii oraşelor migrează mai puţin decât cei din zonele rurale ale
ţării.
7. Femeile au o înclinaţie mai mare spre migraţie comparativ cu
bărbaţii.
Din cele şapte legi ale migraţiei elaborate de Ravenstein, primele cinci
sunt luate în consideraţie direct în modelele gravitaţionale moderne, ceea ce
atestă actualitatea acestora de peste mai bine de 100 de ani, în sensul că
distanţa reprezintă un factor demotivant al migraţiei, iar condiţiile mai bune
de viaţă economico-socială - unul stimulativ.

1.3.1.1. Condiţiile economice, sociale şi de mediu
Diferenţele de condiţii economice, sociale şi de mediu (în zona
de origine faţă de cea de destinaţie) influenţează o serie de oportunităţi şi
dificultăţi pentru migrant, care se aşteaptă ca avantajul scontat să
depăşească obstacolele întâmpinate. Concret, sunt avute în vedere
oportunităţi pentru un loc de muncă mai bun, la care se adaugă o serie de
alte condiţii, cum ar fi mediul socio-cultural, relieful şi clima, perspectivele
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de dezvoltare şi carieră, infrastructura, condiţiile de educaţie pentru copii
etc. Toţi aceşti factori influenţează direct sau indirect, cu intensităţi diferite,
în sens favorabil şi/sau nefavorabil, dezvoltarea durabilă lato sensu, atât la
nivel microeconomic, cât şi macroeconomic.
În mod conştient sau nu, dată fiind înclinaţia sa pentru condiţii
superioare de bunăstare şi calitate a vieţii, migrantul individual sau
colectiv este adeptul obţinerii de foloase pe seama îmbinării caracteristicilor celor trei piloni ai dezvoltării durabile: economic, social şi
ecologic.
Migraţia determinată de utilitate, amenitate şi calitatea bunurilor
şi serviciilor publice. Diferenţele privind particularităţile indivizilor sau ale
familiilor acestora pot influenţa decizia migrantului în funcţie de preferinţele şi pretenţiile sale, mai mari sau mai mici, pentru a se duce într-o
nouă localitate. Unii indivizi sau familiile lor consideră, de exemplu,
oportun să migreze pentru o diferenţă de 15% în plus la venituri în
localitatea de destinaţie, în timp ce alţii nu cred că merită efortul.
Disponibilitatea şi capacitatea de a răspunde la stimulentele
migraţiei depind de vârsta migrantului, poziţia sa socială, nivelul de
pregătire etc. În această privinţă, se disting mai multe tipuri de
comportamente ale migraţiei interne.
Postulatele teoriei generale a migraţiei, în cazul unor decizii
raţionale, includ cel puţin următoarele aspecte:

  pentru mai multe locuri

a) maximizarea utilităţii individuale U j

de muncă (j = 1...n) în localităţi diferite, cărora le sunt aferente un nivel
de venituri şi oportunităţi diferite;
b) ţinând seama de informaţiile disponibile, indivizii pot ierarhiza
locaţiile după mărimea avantajelor acestora, iar preferinţele sunt
tranzitive, în sensul că, dacă locul L1 este preferat locului L2 şi L2 lui

L3 , atunci L1 este preferat lui L3 .
Migranţii evaluează utilitatea diferitelor locaţii comparativ cu cea
de origine şi, pe de altă parte, costurile migraţiei C j caracteristice

 

pentru fiecare dintre ele.
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Aşadar, câştigul net de utilitate (  i ) obţinut prin migrare va fi:

i 

U j Cj
U 0  C0

(1.3.1)

unde U 0 şi C0 reprezintă utilitatea, respectiv costul în locul de origine.
Un rol important în evaluarea utilităţii ( U ) are şi factorul timp T  ,
care include orizontul de timp al evaluării şi probabilitatea de a realiza
câştigurile scontate, la care se adaugă şi un coeficient de actualizare
care include o rată a dobânzii ( r ). O formulă generală pentru calculul
maximizării utilităţii propusă în literatura de specialitate (Graves,
Clawson 1981) este următoarea:
r

U ( yi ,hi )    i  ( t )U e i ( t )  ci hi ( t )exp rt dt

(1.3.2)

0

în care: U  utilitatea; yi  veniturile; hi  orele lucrate; t  timpul;

 i  probabilitatea de a câştiga, de a găsi un loc de muncă;
ei  câştiguri; exp  rt  factor de discontare la rata dobânzii r ; ci = costuri.

La relaţia (1.3.1) se poate adăuga şi costul vieţii, în diferite locuri,
care, în principal, cuprinde impozitele la nivel central şi local, preţurile
bunurilor şi serviciilor, facilităţile (Boetz, Debertin, 1993).
Micromodelul imigraţiei, formalizat matematic cu ajutorul relaţiei
(1.3.2), serveşte la determinarea, prin agregare, a componentelor
emigrării  Em  şi imigrării  I m  din care rezultă migraţia netă  M n  ,
adică:

M n  I m  Em ,
(1.3.3)
care, în continuare, se poate explicita (Saltz, 1998) astfel:

M n  f  y, t , w, a 

(1.3.4)

în care: y  venitul aşteptat ajustat, pentru fiecare cost relativ al vieţii în
locul respectiv; t  indicator care exprimă nivelul taxelor asupra veniturilor;
w şi a reprezintă variabile care indică anumite elemente de confort în
zonele de destinaţie şi, respectiv, ponderea populaţiei sub 55 de ani.
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O parte dintre variabilele relaţiei (4) fac parte din categoria
bunurilor şi serviciilor necomercializabile, neexportabile (nontraded) şi
care, în consecinţă, nu pot fi evaluate prin preţuri.
Agregarea micromodelelor migraţiei pentru fiecare individ, la
niveluri ierarhic superioare, pentru toţi migranţii, potrivit rezultatelor
empirice din lucrarea lui Stephan Goetz (1997), practic evidenţiază
dependenţa fluxurilor migratorii de aceleaşi variabile explicative, ca şi
cele la nivel micro. Aceste variabile reprezintă factorii care determină
dimensiunile economică, socială şi ecologică ale DD, potrivit cerinţelor
contemporane ale interdisciplinarităţii şi abordării sistemice.
În afară de determinantul strict economic legat de nivelul
veniturilor şi al reuşitei în carieră, condiţiile plăcute de viaţă sau
amenităţile (amenities), noţiune complexă cu multiple componente
integrate specifice dezvoltării durabile, au devenit factor generator nu
doar de spor demografic, dar şi de imigraţie. Acest factor poartă
denumirea de element hedonistic şi evidenţiază semnificaţia prevalentă
a condiţiilor de climă, mediu, relaţii sociale şi prestigiu social în
comparaţie cu stimulentul relativ îngust al veniturilor. În continuare,
vom folosi noţiunea de „amenitate” (fr. amenité, lat. amoenitas) în locul
condiţiilor plăcute de viaţă, înţelegând complexul condiţiilor de climă şi
relief, şcoli bune, spitale, terenuri de sport, panoramă, grad de poluare
etc. Fiecare tip de amenitate depinde de ciclul vieţii individului, de nivelul
său de instruire şi de condiţiile anterioare şi prezente de viaţă.
Anumite amenităţi devin mai puţin preferabile sau plăcute dacă
sunt utilizate (consumate) de un număr crescând de beneficiari. Este
vorba de supraaglomerările de vile, de exemplu, pe Valea Prahovei, în
Poiana Braşov sau în unele zone din Bucureşti etc. Acest gen de
amenităţi se numesc bunuri publice congestibile sau de utilizare
incompatibilă. Zonele de la malul mării sau ale lacurilor devin adesea
prea aglomerate, producându-se blocarea panoramelor marine sau
muntoase cu construcţii de noi locuinţe, ceea ce face să scadă valoarea
şi atracţia amenităţilor respective.
Calculul indicelui de amenitate pentru fiecare zonă, regiune sau
ţară, ţinând seama de latitudine, temperatura medie anuală şi prezenţa
locurilor de agrement, oferă repere utile politicilor migraţiei. Potrivit unor
studii considerate de referinţă, zonele cu indice ridicat de amenitate
înregistrează o migraţie de până la 11 ori mai mare decât creşterea veniturilor. Regiunile cu nivel scăzut al amenităţilor pierd în privinţa veniturilor
din migraţie, în sensul că persoanele care au părăsit zonele respective au
realizat venituri mai mari decât cele care au venit în aceste zone.
Un alt aspect se referă la măsura în care sunt tentaţi oamenii să
accepte un salariu mai mic şi preţuri mai mari pentru a beneficia de
amenităţi superioare, respectiv dacă indivizii preferă să-şi schimbe
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structura consumului pentru amenităţile necomercializabile. Migraţia
indivizilor şi a firmelor generează dezvoltare economică, iar diferenţele
în disponibilităţile de amenităţi fixe reprezintă un factor-cheie care poate
genera dezvoltarea durabilă a unei regiuni sau zone.
Procesul capitalizării amenităţilor, prin localizări şi relocalizări,
contribuie la determinarea valorii amenităţilor respective, influenţând
nivelul salariilor.
Preţurile hedonistice, de estimare a valorii economice şi sociale
a specificului unui loc, diferă în funcţie de zonele ţării, de oraşe şi
localizarea specifică a unor amenităţi (Blomquist, Berger şi Hochn,
1988), influenţând nivelul chiriilor şi al salariilor, precum şi costul
migraţiei şi al vieţii. Creşterea nivelului veniturilor poate conduce la
creşterea cererii pentru amenităţi.
Conceptul compensării diferenţialului în salarii şi chirii
(compensatory differential in wages and rents) relevă faptul că indivizii pot
fi dispuşi să plătească chirii mai mari şi să accepte salarii mai mici pentru
a locui într-o zonă agreabilă. Pe de altă parte, indivizii cer compensaţii sub
forma unor salarii mai mari, în cazul poluării şi al aglomeraţiei.
Caseta 1.2: Modelele diferenţialului veniturilor
Ideea diferenţialului veniturilor a fost extinsă şi aplicată empiric de
modelele migraţiei elaborate de Todaro (1969), Harris şi Todaro (1970)
pentru ţări în curs de dezvoltare. În aceste modele, migraţia serveşte ca
sursă de arbitraj pentru cererea şi oferta de muncă şi, în consecinţă, pentru
salarii din punct de vedere teritorial. Regiunile cu salarii relativ înalte
(comparativ cu alte regiuni) atrag lucrătorii, mărind în acest fel oferta de
mână de lucru şi scăzând presiunea salarială. În regiunile cu salarii relativ
joase, oferta redusă de lucrători, în principiu, determină o creştere de salarii.
Aşadar, celelalte condiţii rămânând neschimbate, se aşteaptă ca salariile să
se echilibreze în timp şi spaţiu, ca reflectare a calităţii relative a muncii.
Aceste modele presupun că toţi agenţii economici au o informaţie
completă privind oportunitatea de câştig al veniturilor, că au costurile
tranzacţionale asociate migrării egale cu zero şi că numai veniturile intră în
funcţia de utilitate a indivizilor. În modelul elaborat de John Hicks, migraţia
între locurile (i) şi (j) este o funcţie directă de salarii sau de oportunităţile de
câştig al veniturilor între cele două locuri:
Mij = f (wj/wi).
Dacă wj > wi, oamenii vor pleca din locul (i) către locul (j). Cu cât este mai
mare diferenţa de salarii, în orice perioadă dată, cu atât mai mare va fi fluxul
populaţiei care beneficiază de acest diferenţial; arbitrajul sub forma migrării
persoanelor va conduce eventual diferenţialul dintre salarii de la zero către
raportul 1, ceteris paribus.
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Cu cât este mai mare valoarea amenităţilor cu atât este mai
redus salariul care se oferă de către o firmă. În procesul negocierii, se
poate ajunge la un anumit nivel de salarizare reciproc acceptabil, în
funcţie de valoarea amenităţii.
1.3.1.2. Calitatea bunurilor şi serviciilor publice şi potenţialul de
ocupare
Calitatea şi structura bunurilor şi serviciilor publice oferite
reprezintă un alt factor care explică migraţia internă şi externă. Este
vorba de infrastructura mijloacelor de transport, şcoli, poliţie, protecţia şi
securitatea cetăţeanului, indemnizaţii pentru securitatea socială a
indivizilor, drumurile şi serviciile publice şi semipublice de care dispune
comunitatea etc. Oferta de bunuri şi servicii publice nu poate fi
schimbată decât prin migraţie, lobby asupra persoanelor publice oficiale
sau aşteptând următoarele alegeri, ceea ce face ca bunurile publice să
se deosebească de cele private.
Charles Tiebout (1956) afirmă că „poporul votează cu picioarele”
atunci când este pus în situaţia să aleagă o ofertă optimă de bunuri şi
servicii publice. După Tiebout, indivizii aleg comunităţile în care trăiesc,
echilibrând cu grijă impozitele pe care le plătesc, comparativ cu nivelul
calitativ şi cantitativ al bunurilor şi serviciilor publice oferite. În loc să
aştepte alegerile viitoare sau să voteze prin referendum pentru a-şi
exprima preferinţele majoritare, foarte mulţi îşi optimizează relaţia taxeservicii publice, plecând în locuri mai avantajoase pentru ei. În mod
ideal, aceasta ar trebui să stimuleze competiţia interregională între
autorităţile publice locale, pentru a oferi servicii publice de cât mai bună
calitate, la tarife atractive şi acceptabile. Raportul taxe/ofertă de bunuri şi
servicii publice se poate schimba, în funcţie de gradul de dezvoltare
economico-socială a regiunilor. În stadiile timpurii ale dezvoltării,
contează în principal sistemul de taxe şi impozite. Pe măsura dezvoltării
regiunilor, apare preferinţa pentru locuri cu taxe ridicate, care oferă
servicii publice de calitate superioară, astfel încât beneficiarii să
compenseze costurile lor marginale cu beneficii adiţionale.
În condiţii de echilibru sau nonechilibru, raportul între taxele şi
serviciile publice afectează şi valoarea proprietăţilor într-o comunitate
(Blair, 1995). Dacă presupunem că a fost luată decizia de a amenaja un
parc public nou, cu o anumită creştere a taxelor pe proprietate (imobile),
vom constata că se pot distinge două categorii de persoane: cele care
nu sunt interesate sau se opun parcurilor publice şi cele care sunt
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interesate (în principal familiile cu copii, persoanele în vârstă etc.). Ca
efect al măririi impozitelor pe proprietate, potrivit modelului lui Tiebout,
se vor constata două variante de comportament al indivizilor:
a) cererea pentru construcţia de locuinţe în comunitate pentru
cei care doresc parcul ar urma să crească;
b) cererea pentru construcţia de locuinţe va scădea în cazul
celor care nu doresc amenajarea parcului; acest de pe urmă
grup pur şi simplu va părăsi localitatea.
Atitudinile contrare ale celor două categorii de indivizi vor conduce,
pe de o parte, la o creştere a cererii de locuinţe în comunitate şi, implicit,
la preţuri mai ridicate ale caselor şi, pe de alta, la o scădere a cererii de
locuinţe şi a preţurilor acestora. Efectul global asupra preţurilor
locuinţelor depinde de grupul cu cea mai puternică influenţă în cadrul
comunităţii. Atunci când cei favorabili amenajării parcului sunt mai
influenţi, valoarea locuinţelor va creşte. Oricum, pe termen lung,
autorităţile vor trebui să întreprindă măsuri care să promoveze şi să
satisfacă cerinţele majorităţii; altfel, poziţia lor va fi slăbită.
Calitatea instituţiilor de învăţământ public reprezintă un alt factor al
migraţiei, îndeosebi pentru familii cu copii de vârstă preuniversitară.
Variantele schimbării de reşedinţă în aceeaşi localitate sau mutarea în
altă localitate cu condiţii superioare de învăţământ se selectează în
funcţie de posibilităţile financiare ale familiilor, fie în sensul mutării
întregii familii, fie numai al trimiterii la şcoală a copiilor în altă localitate
(mai ales la studii universitare).
Condiţiile de calitate a factorilor de mediu au un rol foarte
important în mobilitatea socială. În zonele în care reglementările de
mediu nu sunt riguroase pot fi amplasate industrii care periclitează
starea de sănătate a populaţiei locale, ceea ce va determina un flux
migratoriu către alte zone, mai riguros reglementate în această privinţă.
Migraţia explicată prin avantaje de ocupare şi aspecte conexe
acestora. La baza mobilităţii interne a populaţiei se află şi diferenţa de
avantaje economice, în special de salarizare, care reprezintă factorul
primordial al acesteia (Hicks, 1932; Mueller, 1982).
Cu mai mult de un secol în urmă, geograful E.G. Ravenstein
(1889) a clasificat imigranţii după motivaţia acestora, stabilind „legile
migraţiei”, bazate pe principiile gravitaţionale, ulterior dezvoltate şi
aprofundate. Modelul gravitaţional al migraţiei se bazează pe legile fizicii
ale câmpului gravitaţional, care este cu atât mai intens cu cât corpul
ceresc este mai mare, şi utilizează formula:
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mij  

pi p j
dij

(1.3.5)

în care:

mij = numărul de persoane care migrează între localităţile i şi j;

 şi   parametri care reflectă aspecte legate de distanţă;
pi , p j  populaţia din localităţile i şi j;
d ij  distanţa între cele două localităţi i şi j.
În funcţie de valoarea numerică a lui , numitorul reprezintă o
funcţie descrescătoare de distanţe. Valorile alternative ale lui  pot
determina valori foarte diferite pentru interacţiunea spaţială m .
O creştere a populaţiei celor două localităţi sau numai a uneia va
mări fluxul migratoriu. Dacă infrastructura şi mijloacele de transport îşi
vor îmbunătăţi performanţele, atunci coeficientul  (care exprimă
funcţiuni legate de costurile imigraţiei) va scădea ca importanţă.
Valenţele gravitaţionale ale localităţilor pentru migraţia internă sunt
analizate pe baza a numeroşi factori economici (nivelul salariilor, rata
şomajului, posibilităţi de venituri complementare, mediul de afaceri,
structura cererii şi ofertei de bunuri şi servicii) şi sociali (nivelul taxelor şi
impozitelor, calitatea infrastructurii şi a serviciilor şi utilităţilor publice).
Caseta 1.3: Efectul „cărării bătătorite”
Un alt model al comportamentului migraţionist a apelat la interacţiunile
sociale între indivizi ca factor major care explică de ce migrează oamenii.
În acest model, persoanele care s-au mutat în alte locuri schimbă
informaţii despre locurile respective cu foştii vecini, care urmează ulterior
acelaşi traseu migraţionist, cunoscut sub denumirea de efect al „cărării
bătătorite”.
În aceste cazuri, fluxul de informaţii privind salariile şi oportunităţile de
angajare din noi zone către altele vechi a fost o cauză importantă a migrării.
Studii ale acestui fenomen important au fost efectuate de către Nelson
(1959), Greenwood (1970), Mackkinnon şi Rogerson (1980 şi 1982). Deşi
informaţiile privind costurile tranzacţionale sunt greu de măsurat, literatura de
specialitate subliniază importanţa deosebită a contribuţiilor acestora pentru
migraţie.
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Abordarea comportamentului migraţionist din punctul de vedere al
modelelor efectului de imitaţie sau al cărării bătătorite (beaten path)
presupune că, o dată statornicite nişte traiectorii, fluxul migratoriu va
funcţiona pe baza comportamentului imitaţional al migranţilor ulteriori,
în mod similar cu animalele sălbatice care migrează între sursele de apă
şi alte destinaţii în cursul unui an, fără să se abată de la traseul folosit
perioade foarte îndelungate. Procesele de convingere a migranţilor se
bazează pe un sistem informaţional, formal şi informal.
Alte modele mai rafinate calculează diferenţialul de venituri
(salarii) în spaţiu, ceea ce oferă migranţilor ierarhizări de spaţii ale
preferinţei. Privite prin prisma dezvoltării durabile, aceste modele oferă
migranţilor şi factorilor de decizie elemente de fundamentare a deciziei
pe termen lung în ceea ce priveşte reducerea posibilă a decalajelor de
venit intra şi interregionale, astfel încât să poată fi diminuată pierderea
de forţă de muncă înalt calificată (brain loss).
Prin combinarea modelelor gravitaţionale ale migraţiei cu cele
bazate pe salarii, se obţine un nou model căruia i se pot ataşa
coeficienţi de şomaj ca factor determinant al probabilităţii de a obţine un
loc de muncă (Lowry, 1966). Forma matematizată a acestei dependenţe
funcţionale este următoarea:

u w

M ij  g  i  j  pi  p j / dij 
 u j wi


(1.3.6)

în care: ui , u j  rata şomajului în regiunea i şi, respectiv, j ; wi, wj =
nivelul salarizării în regiunea i şi j; g  o formă a dependenţei
funcţionale.
Aplicarea acestui model de către Lowry pentru 90 de zone
metropolitane din SUA relevă inexistenţa unei legături dintre condiţiile
economice ale locului de origine a migraţiei şi înclinaţia indivizilor de a
migra. S-a constatat doar că o rată înaltă a migraţiei care a generat
şomaj în zonele de destinaţie a avut un efect negativ aşteptat asupra
migraţiei: cu cât rata şomajului era mai mare, cu atât mai redus era
numărul de migranţi către zona respectivă. Acest rezultat a avut o
importanţă deosebită, întrucât a arătat că zonele în declin, cu şomaj
ridicat, nu au putut sau nu vor putea să-şi soluţioneze problemele
lor exclusiv prin migraţie către alte zone. Tot din studiul lui Lowry a
reieşit că modul de comportare a imigranţilor într-o regiune se poate
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studia separat de comportamentul emigranţilor dintr-o altă regiune.
Acesta a făcut să apară o serie de studii privind raportul între emigrare
(out-migration) şi imigrare (in-migration).
Modelele imigrării pun accent pe imigranţi în oraşe şi regiuni, din
punctul de vedere al factorilor care determină (explică) aceste fluxuri, în
sensul cauzalităţii şi efectelor. Ele se concentrează asupra condiţiilor din
zonele din care vin migranţii şi în care se înregistrează excedent de forţă
de muncă. Aceste abordări presupun că migraţia determină o ofertă
perfect elastică de forţă de muncă într-o regiune şi că regiunile cresc în
diferite ritmuri numai datorită faptului că sunt expuse la forţe ale cererii
care variază spaţial, cerere care, la rândul său, este exogen
determinată.
Modelele structurale ale imigrării includ o serie de factori locali,
începând cu reducerea locurilor de muncă, oportunităţile de ocupare,
condiţiile de locuit, politicile fiscale, structurile industriale, amenităţile,
dimensiunea oraşelor, căile de acces din şi către alte zone. Modelele
structurale au inclus pentru prima dată noţiunea de amenitate ca factor
al migrării.
Efectul dimensiunii unui oraş şi al relaţiilor sale cu zonele limitrofe
a fost studiat în mod explicit de către Von Böventer (1969) şi are la bază
ideea că există o ierarhie între partea centrală a oraşului şi periferia sau
regiunile limitrofe ale acestuia, care mai poartă denumirea de Hinterland.
Acest model stabileşte o relaţie nelineară între imigrare şi mărimea
oraşului, întrucât nici costurile furnizării de servicii publice şi
infrastructură, nici beneficiile pe care firmele le realizează de la
economiile aglomerate nu sunt linear corelate cu populaţia. Modelul lui
Von Böventer arată explicit cât de accesibil este un oraş imigranţilor
provenind din alte oraşe sau zonele limitrofe. Relaţia este pozitivă după
toate probabilităţile, iar accesul la infrastructură are un rol deosebit de
important. Variabilele structurale în modelele construite de Pack (1973)
şi Mueller (1982) joacă un rol central în atragerea migranţilor, fiind vorba
de nivelul şi creşterea venitului mediu, rata şomajului, numărul mediu de
ani de educaţie, taxe şi cheltuieli publice per capita, amenităţi legate de
condiţiile de locuit în zona centrală a oraşelor. Este de presupus că
migranţii vor prefera oraşele cu un stoc de înaltă calitate a caselor de
închiriat. Populaţia a fost, de asemenea, implicată să evalueze
preferinţele de localizare în oraşele mari sau mici.
O problemă în cadrul conceptualizărilor lui Pack a fost că
schimbările venitului în timp nu erau independente de ratele migraţiei.
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Cebula şi Curran (1974) au argumentat că un model cu ecuaţii
simultane, care conţine migraţia şi schimbarea veniturilor ca variabile
endogene, ar fi fost o cale mai potrivită de a modela această problemă.
Modelul ecuaţiilor simultane ale imigraţiei leagă procesul
migratoriu de creşterea economică regională. Concepute mai degrabă
ca modele pentru analiza creşterii economice, modelele ecuaţiilor simultane au presupus că cererea de forţă de muncă este perfect elastică
dincolo de salariul de echilibru curent, care este exogen determinat, şi
că, în consecinţă, dificultăţile regionale în creşterea numărului de locuri
de muncă sunt rezultatul strict al diferenţelor regionale ale inflaţiei. Alte
modele ale ecuaţiilor simultane ţin seama de oportunităţile alternative
care sunt disponibile pentru migranţi între originile şi destinaţiile lor.
Primele modele gravitaţionale ţineau seama de condiţiile economice
numai în locul de origine al migrantului şi de un singur loc de destinaţie,
ca factori de influenţă asupra comportamentului migranţilor.
Modelele oportunităţilor alternative iau în considerare mai multe
regiuni de destinaţie care se pot concura, către care se poate îndrepta
migrantul (Alperovich, Bergsman şi Ehemann, 1977). Acest tip de model
a precedat modelelor cu destinaţii multiple (place to place models).
Modelele emigrării (out-migration models) cuprind înclinaţia
spre migrare şi elementele modelului cu ecuaţii simultane, punând
accentul pe condiţiile economice în zona de origine, care, practic,
determină emigrarea. Este vorba de caracteristicile populaţiei, în sensul
grupurilor cu probabilitate mică sau mare de emigrare, gradul de legare
de locuri, prieteni şi rude. Modelul înclinaţiei pune accent pe efectele
separate ale condiţiilor economice în locurile de la care provin migranţii,
de regulă, regiuni în declin şi recesiune supuse presiunii emigrării
într-o măsură mai mare şi, invers, regiuni prospere cu presiune
emigraţionistă mai redusă.
Modelele migrării „din loc în loc” (place to place migration
models) sintetizează factorii imigrării şi emigrării şi se împart în două
categorii: modele ale alocării şi modele origine-destinaţie.
Modelele de alocare exprimă repartizarea pe regiuni sau zone
alternative, migraţia fiind funcţie de condiţiile şi factorii din zona de
origine şi de destinaţie, distanţa continuând să joace un rol central în
comportamentul migratoriu. Desigur, distanţa are importanţă, dar nu
trebuie exagerată ca factor de reducere a migraţiei.
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Cele mai atractive zone privind nivelul salariilor, gradul de
subocupare şi dimensiunea populaţiei pot fi la distanţe mai mari şi, în
consecinţă, vor fi preferate faţă de zonele la distanţe mici, unde
câştigurile nu sunt deosebite.
În modelele origine-destinaţie, originea migraţiei devine un
element al setului fezabil al alegerilor destinaţiei. Factorii capitalului
uman reprezintă determinanţii majori ai migraţiei; este vorba de
educaţie, ocupare, rasă, care măsoară gravitaţia.
Modelele comportamentale ale migraţiei se bazează pe
maximizarea utilităţii, în condiţii de incertitudine şi constrângeri totale
de timp (Arora, Brow, 1971). Migranţii îşi aleg alocaţiile optime de timp în
locul de origine şi de destinaţie. Amenităţile la destinaţie şi originea
migraţiei se folosesc pentru a pondera fluxurile de venit real. Valoarea
actuală a venitului real care se aşteaptă de la migraţia către o nouă
destinaţie va depinde de orizontul de timp, de probabilitatea de câştig în
ţara de destinaţie în perioada (t) şi de costurile migraţiei.
Modelele mobilităţii forţei de muncă includ două noţiuni
distincte, şi anume: mobilitatea şi migraţia. Deşi migraţia şi mobilitatea
sunt doi termeni cu utilizare frecvent interşanjabilă, ei se referă la
realităţi diferite. Mobilitatea reprezintă schimburi de domiciliu (adresa
casei) fără să însemne schimbare de oraş sau ţară, în timp ce migraţia
implică mutarea într-o altă localitate, trecând peste o delimitare
(frontieră) teritorială. Aşadar, migraţia implică mobilitatea, în timp ce
mobilitatea nu implică şi o schimbare a pieţei muncii. În modelele de
mobilitate desemnate să explice migraţia, accentul se pune pe decizia
individului, în sensul mutării sau nu a acestuia.
Oportunităţile în aceste modele se măsoară folosind nivelurile
salariilor şi ratele şomajului, distanţa dintre originea şi destinaţia
migraţiei, amenităţile, dimensiunea populaţiei şi alte caracteristici, cum
ar fi limba vorbită.
O caracteristică a modelelor mobilităţii constă în faptul că indivizii
se presupune că îşi maximizează utilitatea supusă unor anumite
constrângeri. Decizia de a migra este o cerere derivată pentru bunuri
necomercializabile (non-traded) şi specific locale (location-specific
goods), care includ amenităţile şi oportunităţile de ocupare. Migraţia se
caracterizează ca un răspuns la schimbările în cererea pentru sau
oferta de bunuri necomercializabile şi în costurile migraţiei (Mueller,
1982, p. 60-61).
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După cum sugerează şi numele, bunurile necomercializabile sunt
cele care nu pot fi vândute sau cumpărate în cadrul unui spaţiu
(preferinţe pentru a naviga pe un lac, parcurile naţionale, teatre, echipe
de sport etc.).
Abordări dinamice ale migraţiei interne
Modelele dinamice ale mobilităţii elaborate de Graves şi
Linneman presupun că migraţia este un fel de răspuns la orice
dezechilibru în oferta şi cererea pentru anumite bunuri şi servicii. De
exemplu, o sporire a veniturilor sau o schimbare a regimului de
pensionare pot declanşa un dezechilibru. Schimbările în caracteristicile
socio-demografice ale familiei, educaţia, structura şi dimensiunea
familiei, sănătatea, câştigurile şi ocuparea sunt legate de schimbările în
cererea derivată pentru migraţie. În partea de costuri ale migraţiei se
includ şi factori cum sunt: legăturile sociale şi religioase, numărul copiilor
de vârstă şcolară, durata serviciului ocupat etc.
Eficienţa economică a migraţiei nu poate fi dovedită decât prin
creşterea bunăstării migrantului. De regulă, căutarea unui loc mai
bun de muncă prin migraţie a devenit, în economia de piaţă, o
preocupare cvasipermanentă a indivizilor, care simt nevoia să-şi
actualizeze în mod curent informaţiile legate de posibile destinaţii ale
migraţiei.
Într-un model dinamic al migraţiei, persoanele caută, în mod
constant, noi oportunităţi şi căi pentru îmbunătăţirea situaţiei lor, spre
deosebire de modelul static, în care acestea şi-au găsit un loc ideal
spre a se localiza şi a rămâne pentru totdeauna în respectivul loc. În
SUA, un bărbat îşi schimbă pe întreaga durată a vieţii sale active
aproximativ de 10 ori locul de muncă, comparativ cu Anglia, unde acest
lucru se întâmplă doar de şapte ori (Polachek şi Seibert, 1993). Într-o
societate mobilă, schimbarea locului de muncă este adesea asociată cu
schimbarea reşedinţei, tinerii fiind mai mobili decât persoanele în vârstă.
În ţările dezvoltate, migraţia internă a populaţiei este cu mult mai
intensă şi mai selectivă faţă de ţările în curs de dezvoltare, ceea ce se
explică prin diferenţa majoră de oportunităţi şi factori favorizanţi ai
migraţiei.
Informaţia şi gradul de cunoaştere în ceea ce priveşte piaţa
muncii sunt elemente foarte importante (salarii şi structura ocupaţională)
pentru migraţie, ajutând la găsirea unui beneficiu pecuniar sau de altă
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natură. Cu cât este mai cuprinzător şi relativ îndelungat procesul de
informare cu atât poate fi mai mare salariul persoanei care obţine
informaţii.
Informaţiile referitoare la costurile băneşti legate de mutare, casă
nouă, pierdere de venituri, la câştigul şi costul marginal al unor noi
locaţii reprezintă, de asemenea, factori pe care se bazează alegerea
optimă a migrantului.
În ceea ce priveşte periodicitatea mutării, aceasta nu este
regulată. Cu cât indivizii sunt mai în vârstă cu atât găsesc mai greu
locuri de muncă bine plătite, iar mobilitatea este mai redusă.
În calculul determinării mobilităţii forţei de muncă trebuie avute în
vedere, de asemenea, concediile, disponibilizările, transferurile şi
demisiile, care pot avea influenţe diferite asupra procesului.
Modelele disponibilului locurilor de muncă (Mazek, 1966, şi
Glanz, 1973) reflectă atât excesul de cerere de lucrători, cât şi
schimbarea în forţa de muncă, în funcţie de diferenţele în nivelurile
ocupării între regiuni. Nivelul estimat al ocupării se calculează pe baza
dimensiunii subocupării într-o regiune dacă nu ar fi avut loc imigrarea de
forţă de muncă în regiunea respectivă, pe vârste şi structuri
ocupaţionale ale migranţilor. Cu ajutorul acestor modele, se determină
efectul migraţiei asupra zonelor cu recesiune economică. Mazek a fost
unul dintre primii cercetători care au introdus modelele cu ecuaţii
simultane în studiul comportamentului migraţionist, recunoscând că
imigraţia şi ratele subocupării, în fapt, au fost determinate simultan.
În modelul lui Glanz (1973), disponibilul de locuri de muncă a fost
determinat ca mărime a excedentului cererii de forţă de muncă. Variabila
ocupării potenţiale în modelul său măsoară cât de mult ar fi crescut
ocuparea dacă regiunea ar fi urmat tendinţele la nivelul naţional. Glanz
afirmă că migranţii cu venituri mici sunt atraşi în special de zone cu
oportunităţi mai mari de ocupare a unui loc de muncă. Teoria
disponibilului locurilor de muncă ca determinant al migraţiei este şi în
prezent valabilă, întrucât cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă sunt
dispuşi să migreze chiar la distanţe mari pentru a-şi asigura veniturile
dorite sau a ieşi din statutul deloc convenabil de şomer sau subocupat.
Problema navetismului
Un aspect sui generis al migraţiei interne este cel legat de
navetism în şi din jurul marilor oraşe sau la distanţe mai mari. Navetiştii
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emigranţi sau imigranţi modifică structura pieţei muncii, în general în
sensul echilibrării acesteia.
Relaţia dintre navetişti şi migranţii interni se bazează pe
complementaritatea sau substituţia dintre aceştia. Creşterea gradului de
ocupare şi a cererii de forţă de muncă într-o regiune are impact pozitiv
asupra intensificării navetismului, mai ales în zonele dezvoltate, unde o
parte importantă a locurilor de muncă este ocupată de navetiştii
nerezidenţi. Nivelul, salariile şi costul locuinţelor reprezintă factorii
determinanţi ai navetismului.
Proporţia navetismului în ocuparea forţei de muncă a unei regiuni
poate fi foarte diferită în zonele urbane şi rurale, în funcţie de nivelul
dezvoltării acestora, de cererea de locuri de muncă etc. De regulă, fluxul
navetiştilor este direcţionat dinspre mediile rurale către cele urbane,
aceasta reprezentând una dintre formele de ajustare a pieţei muncii
într-o ţară. Pe măsura dezvoltării zonelor rurale, şi acestea pot atrage
navetişti de la oraşe, mai ales în zonele limitrofe marilor oraşe.
În marea majoritate a ţărilor, factorii migraţiei interne converg cu
intensităţi şi în structuri diferite către fluxurile migratorii rural-urban, ceea
ce a şi dat procesului de urbanizare un impuls deosebit. Dacă în anul
2005 circa 47% din populaţia globului trăieşte în oraşe, potrivit
estimărilor specialiştilor, în anul 2030, aproximativ 60% din populaţie va
trăi la oraşe, dovadă clară a dinamismului înalt al proceselor de
urbanizare.
Migraţia internă a fost, vreme îndelungată, considerată ca
principală sursă a creării marilor oraşe şi a presiunii şomajului în
acestea. În pofida politicilor restrictive în calea migraţiei interne, ca şi a
disconfortului şi greutăţilor din oraşele supraaglomerate, migraţia internă
continuă să crească, având ca principală cauză dorinţa de diminuare a
riscurilor economico-sociale ale indivizilor şi familiilor acestora, prin
mărirea, flexibilizarea şi diversificarea surselor de venit direct şi indirect.
În viitor, cele mai mari oraşe supraaglomerate se preconizează a fi
în ţările în curs de dezvoltare, problemele marilor oraşe supraaglomerate din ţările dezvoltate fiind cunoscute şi supuse unor reglementări
deocamdată cu eficienţă limitată.
Migraţia internă şi aglomerarea populaţiei în marile oraşe au o
serie de efecte pozitive, dar şi negative pentru dezvoltarea durabilă.
Marile oraşe reprezintă, într-adevăr, centrele cele mai importante ale
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activităţii economico-sociale, cu o contribuţie apreciabilă la dezvoltarea
ţărilor. Dar aceste oraşe reprezintă, totodată, şi cele mai poluate zone
care presupun în viitor sporirea capacităţii actului managerial, îmbunătăţirea securităţii şi calităţii vieţii, mai buna integrare a imigranţilor, care,
din cauza condiţiei lor precare, pot deveni mai uşor victime ale fraudei,
delincvenţei, crimei, terorismului şi drogurilor.
În cazurile în care prin migraţia internă nu se reuşeşte asigurarea
unui echilibru între cererea şi oferta de muncă dintr-o localitate sau la
nivel naţional, apare în mod obligatoriu înclinaţia forţei de muncă spre
migraţia în exterior, de care ne vom ocupa în continuare.
1.3.2. Migraţia externă
Migraţia internaţională a populaţiei a existat în toate timpurile, la
niveluri cantitative şi calitative însemnate, ca urmare a influenţei unui
complex de factori obiectivi şi subiectivi care actualmente interferează
direct cu componentele procesului de globalizare şi mondializare.
Migraţia internaţională cuprinde peste 175 milioane de persoane, atât
din ţările dezvoltate, cât şi din cele în curs de dezvoltare, şi, potrivit estimărilor experţilor, în viitor tendinţa de creştere a acesteia va continua.
Evoluţia fluxurilor migraţioniste externe se explică, parţial, printr-o
componentă tradiţională, oamenii fiind în căutare permanentă de
strategii de reducere a riscurilor, prin asigurarea unui volum mai mare al
venitului. Dezvoltarea fără precedent a mijloacelor rapide de transport şi
comunicaţie reprezintă un alt factor care impulsionează migraţia
internaţională.
Cercetarea aprofundată a cauzelor, efectelor, costurilor şi
beneficiilor migraţiei externe în ţara de origine şi destinaţie reprezintă
un demers util pentru a identifica cele mai adecvate mijloace şi politici de
a maximiza beneficiile migraţiei externe pentru DD.
Migraţia afectează în cel mai înalt grad viaţa personală a
migranţilor, ca urmare a deciziei individuale pe care au luat-o, implicând
multe aspecte care exced politicile guvernamentale în domeniu.
Migranţii încearcă să-şi îmbunătăţească nivelul calitativ al vieţii şi
oportunităţile, în primul rând nivelul veniturilor pentru ei şi familiile lor,
chiar dacă, în ţara de destinaţie, sunt obligaţi să suporte anumite costuri
şi tratamente discriminatorii legate de salarizare sub nivelul pregătirii şi
capacităţii profesionale, de pericolul şomajului, ca şi de alte aspecte
privind dificultăţile de integrare în noile comunităţi locale.
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Rezultatul global al migraţiei este foarte complex şi o analiză
cuprinzătoare a acestuia presupune cunoaşterea costurilor şi
beneficiilor la nivelurile individual, local, naţional şi internaţional,
mai ales în cazul în care este vorba de imigranţi cu nivel înalt al pregătirii
profesionale, care furnizează ţării de destinaţie un important câştig de
„creiere” (brain gain), iar în cea de origine, dimpotrivă, o pierdere de
creiere (brain loss).
Datorită migraţiei externe, prima şi imediata pierdere directă
pentru ţara de origine este legată de nerecuperarea investiţiilor în
educaţia şi formarea profesională a emigranţilor (investiţiile în capitalul
uman), precum şi de pierderea contribuţiilor la buget, reprezentate de
taxele şi impozitele pe care aceştia le plăteau. Indirect, pierderea de
capital uman emigrant conduce, în ţara de origine, la creşterea
ponderii personalului cu calificare medie şi scăzută, ceea ce nu este
de natură să consolideze bazele dezvoltării durabile pe cei trei piloni ai
săi. Potrivit teoriilor moderne ale creşterii economice, progresul
tehnologic şi cunoştinţele încorporate în capitalul uman au un puternic
efect favorabil asupra nivelului productivităţii sociale a muncii şi
eficienţei economice în general. Or, prin hemoragia creierelor din ţara de
origine, acest efect propagat îşi diminuează intensitatea ca efect
nefavorabil asupra productivităţii şi competitivităţii economiei naţionale.
Efectele nefavorabile ale emigraţiei au dimensiuni şi structuri
diferite, în funcţie de vârsta, sexul şi nivelul profesional al migranţilor.
Dacă pentru cei cu studii superioare plecările vizează atât diminuarea
potenţialului productiv al economiei direct şi indirect, cât şi volumul
taxelor şi impozitelor mai ridicate, pentru migranţii cu nivel mediu de
calificare şi necalificaţi cea mai mare pondere în cadrul pierderilor se va
înregistra la taxe şi impozite şi la contribuţiile pentru educaţie şi
sănătate, mai ales dacă numărul acestora este mare.
Pe lângă efectele nefavorabile, migraţia internaţională produce o
serie de efecte favorabile în ţara de origine. Astfel, emigranţii care obţin
venituri mai mari în străinătate reprezintă un imbold pentru cei rămaşi în
ţară să-şi ridice nivelul de pregătire profesională pentru a deveni mai
competitivi. În plus, emigranţii trimit în ţara de origine bani la familie sau
la prieteni, ceea ce contribuie la creşterea nivelului de trai al acestora şi
la reducerea sărăciei. Potrivit unor anchete, familiile cu unul sau mai
mulţi membri care lucrează în străinătate sunt mai puţin vulnerabile faţă
de cele care nu sunt în această categorie. Chiar dacă cea mai mare
parte a acestor transferuri băneşti se cheltuie pe consumul de bunuri şi
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servicii de către familia rămasă în ţară, nu trebuie scăpat din vedere
efectul multiplicativ al consumului respectiv în stimularea ofertei.
În ţara de origine, plecarea forţei de muncă în străinătate poate
avea un efect favorabil asupra economiei în cazul în care există un
şomaj ridicat şi, prin plecările în străinătate, scade presiunea acestuia
asupra pieţei muncii şi bugetului de cheltuieli sociale. Stabilirea unor
legături durabile între diaspora şi ţara de origine, prin contacte de
afaceri, ştiinţifice, reuniuni periodice în ţară, proiecte internaţionale
comune etc., prezintă, de asemenea, un factor potenţial favorabil
generat de emigraţie, în compensaţie la pierderile pe care aceasta le
generează.
În ţara de destinaţie, imigranţii pot influenţa, în grade diferite, de
la caz la caz, situaţia economico-socială la nivel local, regional şi
naţional, printr-o serie de factori cu valenţe pozitive şi/sau negative.
Intrarea pe piaţa muncii a migranţilor reprezintă un factor de
influenţare a distribuţiei veniturilor, în sensul reducerii veniturilor
ocupanţilor rezidenţi (nativi) care sunt concuraţi de noii veniţi şi al
recurgerii la forţă de muncă străină, mai ieftină, din partea patronilor
(angajatorilor). Efectul redistributiv asupra veniturilor în ţara gazdă
receptoare va depinde de masa şi nivelul de pregătire ale imigranţilor,
de volumul şi structura cererii de forţă de muncă pe piaţă în ţara de
destinaţie, de reglementările legale în domeniu.
Specialiştii consideră că, în general, impactul economic şi social al
migraţiei pentru ţările trimiţătoare şi receptoare este de dimensiuni relativ
reduse (modeste). Cu toate acestea, nu se poate neglija importanţa sa
pentru anumite zone sau categorii profesionale din ţările respective (în
anumite oraşe sau sectoare economice, ca, de exemplu, în construcţii,
industria uşoară, servicii comunale, lucrări agricole etc.).
Pentru ţările de destinaţie, migranţii reprezintă, de asemenea, un
factor de creştere a cheltuielilor cu serviciile sociale, cu asigurările de
sănătate şi educaţia, cu indemnizaţiile pentru cei lipsiţi de mijloace de
subzistenţă, în cazul în care aceştia beneficiază de prevederi legale
corespunzătoare.
În rândul populaţiei autohtone, există opinia că statul plăteşte mai
mult pentru imigranţi în comparaţie cu contribuţia acestora la cheltuielile
de securitate socială şi de sănătate. De aici şi o anumită poziţie faţă de
imigraţie reprezintă pentru putere sau cursele electorale un factor
important de reuşită, în cadrul căruia trebuie puse în balanţă necesarul
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de forţă de muncă străină şi cheltuielile pe care aceasta le implică
pentru stat şi angajator.
Manifestarea unor fenomene de infracţionalitate şi comportamente reprobabile în rândul imigranţilor cu consecinţe economicosociale poate reprezenta un alt cost pentru ţara gazdă, mai ales în cazul
în care politicile în acest domeniu neglijează instrumentele privind
tratamentele adecvate şi integrarea socială a străinilor sau sunt slabe
din punctul de vedere al securizării graniţelor sau al ţinerii sub control a
imigraţiei.
Toate costurile imigraţiei pentru ţara gazdă trebuie comparate cu
aportul imigranţilor, al lucrătorilor temporari la satisfacerea cererii de
muncă în ţara respectivă şi, implicit, la dezvoltarea economică şi
socială, îndeosebi în cazul forţei de muncă înalt calificate (ingineri,
economişti, cercetători ştiinţifici, doctori, profesori etc.). Dacă ţările de
origine se plâng datorită pierderilor economice şi sociale nete
înregistrate ca urmare a emigraţiei lucrătorilor înalt calificaţi, uneori chiar
exagerând, ţările gazdă sunt mai degrabă înclinate să nu recunoască
sau să treacă cu vederea aportul şi avantajele economico-sociale
obţinute pe seama acestora.
Imigranţii, de regulă, acoperă la costuri convenabile deficitele de
forţă de muncă pe diferite categorii socio-profesionale din ţările de
destinaţie, existând în această privinţă multe cazuri de muncă „la negru”
de care se fac vinovaţi atât imigranţii, cât şi patronii care îi folosesc
încălcând prevederile legale.
În majoritatea cazurilor, întreprinderile mici şi mijlocii din ţările
dezvoltate reprezintă cel mai mare angajator al migranţilor internaţionali
clandestini, ca segment informal al pieţei muncii de care cel mai mult
profită angajatorii (şi nu imigranţii), care tind să-şi minimizeze costurile
de producţie, îndeosebi cele legate de asigurări sociale şi impozite.
Acest tip de migraţie ilegală generează fraudă fiscală, precum şi o serie
întreagă de alte efecte colaterale nefavorabile, legate de securitatea
socială.
În pofida îngrijorării publice privind politicile imigrării în ţările
dezvoltate, teoreticienii consideră (World Economic and Social Survey,
2004) că impactul net economic global al migranţilor calificaţi şi
necalificaţi este pozitiv, chiar dacă de dimensiuni relativ mici în ceea
ce priveşte venitul naţional al ţării gazdă. În termeni cantitativ-valorici
globali, o astfel de afirmaţie poate fi adevărată, dar la nivel local
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dimensiunea relativă a impactului ar putea conduce la alte concluzii. În
plus, există o serie de externalităţi pozitive generate de activitatea de
cercetare-dezvoltare-inovare, cultural-artistică şi ştiinţifică a imigranţilor
înalt calificaţi (cercetători, profesori, oameni de artă etc.) care nu pot fi
estimate valoric, la o primă abordare pe termen scurt cel puţin.
1.3.2.1. Cauze şi efecte asupra ţării de origine
Cauzele emigraţiei populaţiei dintr-o ţară de origine pot fi multiple,
dar cele cu frecvenţa cea mai mare se referă la:


recesiune economică, şomaj, venituri scăzute, oportunităţi şi
perspective inexistente sau reduse pentru carieră;



condiţii sociale precare, nesatisfăcătoare, inclusiv din punct de
vedere politic;



mediu de afaceri instabil, neprielnic şi impredictibil;



probleme legate de căsătorii, întregirea familiei;



aspecte vizând urmăriri penale, mediu, climă etc.
Ţara de destinaţie, la rândul său, poate fi generatoare de
imigraţie sub următoarele aspecte:


oferă imigranţilor venituri mai mari şi posibilităţi multiple de
carieră; există avânt economic şi cerere de forţă de muncă;



condiţii sociale şi nivel de trai mai bune;



mediu de afaceri stabil, prietenos, predictibil, securitate socială
mai mare;



mediu natural mai atractiv.

Efectele directe ale emigraţiei populaţiei asupra ţării de origine se
resimt, în primul rând, în scăderea numărului forţei de muncă, îndeosebi
al celor cu calificare superioară, a căror importanţă pentru creşterea
economică şi productivitate nu poate fi neglijată (Lowel şi Findlay, 2001).
Privită ca o investiţie în capitalul uman, cheltuiala pentru educarea şi
formarea profesională nu mai produce efecte în ţara de origine, întrucât
ea este încorporată în cei care emigrează. Deşi acest tip de pierdere nu
poate fi evaluat cu rigoare, există o serie de estimări valorice care uneori
sunt ridicate ca pretenţii faţă de ţările dezvoltate de către ţările în curs
de dezvoltare. În cazul în care emigrează profesiile de care economia şi
societatea au nevoie urgentă, atunci pierderile sunt şi mai mari, astfel că
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durabilitatea dezvoltării poate fi sensibil afectată în termeni financiari şi
nu numai.
Compensarea într-o măsură mai mare sau mai mică a acestor
pierderi generate de emigranţi prin transferurile băneşti ale acestora,
transfer de tehnologie, investiţii, comerţ şi înapoieri în ţara de origine
rămâne încă o problemă complexă, deschisă, care necesită estimări ale
pierderilor şi beneficiilor pe termenele scurt, mediu şi lung, pe domenii
punctuale, cu posibilităţi de agregare macroeconomică destul de puţin
investigate sau puse la punct ca metodologie de calcul.
Este posibil ca aceste comparaţii între costuri şi beneficii să fie
suplimentate cu factori de risc şi oportunităţi în cadrul metodologic
consacrat de analiza SWOT, care, deşi dezavuată de către unii
specialişti, rămâne deocamdată instrumentul metodologic cel mai
adecvat de abordare a complexităţii sistemelor.
În ceea ce priveşte pierderile datorită emigraţiei forţei de muncă
necalificate sau mediu calificate, acestea pot fi considerate pentru ţara
de origine ca fiind uneori nesemnificative, mai ales în condiţii de şomaj
ridicat.
Dimpotrivă, pierderile cauzate de emigrarea forţei de muncă înalt
calificată sunt apreciabile, cel puţin pe termen scurt şi mediu; în
realitate, se produce aşa-numita migraţiune autoselectivă, potrivit căreia
emigrează, de regulă, cei mai bine pregătiţi şi cu cel mai mare spirit
antreprenorial, de creativitate ştiinţifică şi inovare.
Caseta 1.4: „Bilanţul” efectelor economice ale migraţiei
asupra ţării de origine
Efecte pozitive:
Efecte negative:


oferă oportunităţi inexistente în
ţară pentru lucrători;



atenuează efectul excedentului de
forţă de muncă asupra pieţei
interne;



influx de transferuri băneşti şi
valută;



transfer de tehnologie, investiţii şi
capitaluri de risc cu contribuţia
diasporei;



pierdere de lucrători înalt
calificaţi şi calitatea redusă a
serviciilor importante;



scăderea creşterii şi a
productivităţii datorită unui stoc
mai redus de lucrători înalt
calificaţi şi de externalităţi
pozitive generate de aceştia;



un venit mai scăzut al
investiţiilor publice în educaţie;
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contribuţii la creşterea schimburilor
comerciale între ţările de origine şi
destinaţie;



migraţia selectivă poate cauza
disparităţi crescânde în
veniturile din ţara de origine;



stimulente pentru investiţii în
educaţia internă şi în capital uman
individual;



pierderi de venituri fiscale din
impozitele plătite de emigranţi;





înapoierea în ţară a unor lucrători
calificaţi care pot îmbunătăţi stocul
existent de capital uman, transfer
de expertiză, abilităţi şi legături cu
reţelele externe.

transferurile se pot micşora în
timp.

Sursa: UNIDESA, parţial bazată pe Piyasiri Wickramasekara, Policy responses to
skilled migration: retention, return and circulation; Perspectives on Labour
Migration, 5E (Geneva International Labour Office, 2002).

De exemplu, majoritatea migranţilor din ţările în curs de dezvoltare
către ţările membre ale OECD au cel puţin liceul, iar cei cu şcoala
primară sunt în proporţii scăzute. De altfel, persoanele cu puţină
educaţie, necalificate au un acces redus la migraţie.
În medie, cei care migrează către ţările dezvoltate au cu 7,2 ani de
studii mai mult comparativ cu populaţia adultă rămasă acasă. S-a
constatat că migraţia care necesită costuri ridicate favorizează selecţia
pozitivă a migranţilor, în timp ce costurile reduse stimulează selecţia
negativă.
Selecţia pozitivă a migraţiei este influenţată, de asemenea, de
distanţele mai mari, de inegalităţile din ţările cu şanse mai puţine, de
efecte mai reduse ale relaţiilor de familie şi prietenie, ca şi de
constrângerile sărăciei.
Potrivit analizelor efectuate, migraţia creierelor (brain drain) are
tendinţa de creştere în viitor, îndeosebi pe seama migranţilor din ţările
în curs de dezvoltare (Carrington şi Detragiache, 1998; Adams Jr. şi
Page, 2003). Atunci când ponderea migraţiei creierelor depăşeşte 20%
din numărul total existent într-o ţară sau reprezintă circa 5% din
populaţia ţării respective, impactul negativ asupra ţării de origine este
foarte mare (Beine, Docquier, Rapoport, 2002). Cu alte cuvinte, cel puţin
convenţional, se poate stabili un prag limită al hemoragiei creierelor
dincolo de care efectele nefavorabile în ţara de origine pot căpăta
dimensiuni îngrijorătoare pentru sustenabilitatea creşterii acesteia.
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Pierderea de creiere în Europa Centrală şi de Est, după anii '90, a
influenţat negativ creşterea produsului intern brut (Lowel şi Findlay,
2001), efectul pozitiv al acestui brain drain fiind resimţit în economiile
occidentale.
O menţiune specială privind magnitudinea pierderilor în procesul
de „brain drain” trebuie făcută pentru cazul cercetătorilor ştiinţifici,
inovatorilor şi profesorilor care pot fi mai bine puşi în valoare în ţările
dezvoltate, în condiţii mai slabe de salarizare comparativ cu rezidenţii.
Aceştia sunt stimulaţi să migreze nu numai datorită condiţiilor dificile sau
necorespunzătoare din ţara lor, dar şi datorită faptului că ţările
dezvoltate au creat instituţii şi reţele de atragere şi recrutare a creierelor
(head hunters) din ţările în curs de dezvoltare, creându-le o serie de
avantaje şi facilităţi vizând formalităţile de emigrare, integrare socială şi
condiţii de locuit şi muncă.
În ceea ce priveşte efectele fiscale nefavorabile ale emigraţiei,
menţionăm pierderile pe care le înregistrează statele din ţările de
destinaţie prin micşorarea numărului de contribuabili în special al celor
cu venituri relativ mari, adică personalul emigrant cu calificare ridicată.
În caseta 1.4 sunt prezentate efectele favorabile ale emigraţiei
pentru ţările de origine. Tipurile şi mărimea acestora diferă în timp şi
spaţiu de la o categorie socio-profesională de migranţi la alta şi de la o
ţară la alta. Efectuarea unor analize cantitative şi calitative riguroase
este încă greu de realizat, inclusiv datorită unui sistem informaţional
deficitar şi neomogen între ţări.
Efectele pozitive ale emigraţiei în legătură cu ocuparea, salariile,
transferurile băneşti, promovarea transferului de tehnologii şi a
schimbului de mărfuri şi servicii oferă motive pentru guvernele ţărilor în
curs de dezvoltare să promoveze, desigur, în anumite limite, politici proemigrare. Emigraţia poate ajuta la îmbunătăţirea ratei şomajului şi a
nivelului salariilor scăzute, facilitând fluxuri de cunoştinţe, investiţii şi
servicii ţării de origine (O’Rourke, 2001).
Beneficiile pe seama celor care se înapoiază sunt, de asemenea,
importante şi depind de motivele înapoierii (pornirea sau deschiderea
unei noi afaceri), ca şi de durata şederii în străinătate a migrantului.
Transferurile băneşti ale emigranţilor către ţara de origine au
devenit o sursă de finanţare a dezvoltării şi, din acest motiv,
cunoaşterea ponderilor care le influenţează prezintă un interes
crescând. Cauzele transferurilor, la nivel de migrant, sunt: nivelul scăzut
de viaţă al familiei în ţara de origine; întreţinerea la şcoală sau facultate
a copiilor; întreţinerea părinţilor; cumpărarea de bunuri mobile şi imobile;
demararea unei afaceri; investiţii imobiliare etc.
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Caseta 1.5: Tipuri de transferuri băneşti şi canale de transmitere
Tipuri de transferuri
În principal, punem aici un accent aparte pe transferurile financiare. Ele
pot fi făcute şi în natură. Cele în natură sunt de mai mică valoare decât
transferurile băneşti şi sunt greu de evaluat.
Tipuri de canale de transfer bănesc
Canalele formale de transfer sunt reprezentate de instituţii financiare
recunoscute de autorităţile competente, atât în ţara de origine, cât şi în cea
de destinaţie, inclusiv bănci comerciale, operatori de transferuri băneşti şi
oficiile poştale. În anii '90 a avut loc o creştere a ponderii transferurilor
operate de instituţiile financiare nebancare, cum sunt operatorii de transfer
bănesc.
Canalele informale realizează transferul de la o persoană la alta, prin
migrantul însuşi sau un intermediar în care are încredere. Aceste sisteme
informale sunt conectate adesea la birourile de schimb, la afacerile de
export- import sau magazinele cu amănuntul.
Alegerea metodei de transmitere
Deşi nu există estimări demne de încredere privind valoarea totală a
transferurilor operate prin aranjamente informale, se apreciază că o pondere
importantă a acestora merge pe astfel de canale informale. Studiile recente
ale primitorilor de transferuri din diferite ţări arată că ponderile celor efectuate
prin sisteme formale şi informale diferă între ţări şi regiuni (Sander, 2003).
Alegerea metodei de transmitere depinde de mai mulţi factori importanţi:
a) siguranţa percepută şi securitatea canalului;
b) statutul legal al migrantului (imigranţii ilegali aleg invariabil canalele
informale şi nonbancare);
c) viteza de transmitere şi uşurinţa accesului la canalele specifice din ţara
de destinaţie şi origine;
d) costul transferului bănesc.
În ceea ce priveşte costurile, migranţii aleg canalele sectorului informal
pentru a evita costurile ridicate impuse de instituţiile sectorului financiar, ca şi
de activităţile statului. Deşi costul transferurilor a început să se reducă în
ultimul timp, în principal, datorită unei supravegheri mai atente din partea
băncii centrale şi participării mai mari a băncilor comerciale şi a uniunilor de
credit pentru afaceri, legat de transferurile băneşti există încă mari diferenţe
de costuri chiar între ţări care aparţin aceleiaşi regiuni geografice.
Variaţia costurilor provine de la diferitele grade de concurenţă (sau lipsă de
concurenţă) pe piaţa transferurilor băneşti, în diverse ţări. Există mai multe
motive pentru lipsa de competiţie pe pieţele transferurilor băneşti, şi anume:
a) costuri ridicate de intermediere şi sumele relativ mici ale transferurilor;

48
b) riscul de curs valutar şi controlul sever, în unele ţări, al valutelor străine;
c) lipsa de instituţii financiare eficiente şi sigure în ţara de origine
(Solimano, 2003).
Migranţii tind să aleagă canalele informale sau nonbancare atunci când
sectorul financiar într-o ţară este slab, compromis sau ineficient şi când
există controale valutare puternice în ţările de origine şi destinaţie. Invers, se
poate argumenta că liberalizarea, însoţită de măsuri de întărire a sectorului
financiar viitor, încurajează migranţii să folosească canalele formale de
transmitere (Sander, 2003). În plus, accesul la canalele de transferuri în ţara
finanţatoare şi cea primitoare joacă un rol crucial în alegerea canalelor. De
exemplu, este evident că migranţii mai bine educaţi, care în mod obişnuit au
rude în ţara de origine care locuiesc la oraşe, vor folosi mai mult băncile şi
alte canale oficiale decât o fac familiile rurale, care tind mai mult spre
canalele informale, ştiut fiind că zonele rurale sunt mai puţin deservite de
sectorul financiar oficial (Amedo-Dorantes şi Pozo, 2002).
Deşi modalităţile de lucru ale canalelor informale variază între regiuni,
utilizarea lor este adesea determinată de tradiţiile sociale pe termen lung, de
relaţiile între familii şi prieteni, de existenţa reţelelor de ocupare, de lipsa sau
numărul insuficient al băncilor şi operatorilor de transfer bănesc, precum şi
de inabilitatea celor care primesc transferurile băneşti de a accesa sistemele
financiare. În general, cu cât este mai dificil accesul primitorilor de bani
transferaţi la canalele formale, mai ales în zonele rurale, cu atât mai mult
migranţii vor utiliza canalele informale.
În sfârşit, este important de reţinut că serviciile canalelor informale,
precum şi mulţi alţi operatori mici de transferuri băneşti nu corespund
standardelor internaţionale de contabilitate (inclusiv cele care se referă la
spălarea de bani şi evaziunea fiscală).
Cu toate acestea, întrucât canalele informale oferă servicii foarte utile în
cazurile în care sectorul formal este absent sau ineficient, eforturile de
îmbunătăţire a contabilităţii şi transparenţei trebuie comparate cu evaluări ale
riscului real de slabă folosire a sistemelor informale, pe de o parte, şi cu
riscul şi costurile nefuncţionării serviciilor informale privind efectele asupra
fluxurilor băneşti şi costul transferurilor, pe de alta (Sander, 2003).
Sursa: Manual Orozco, Workers Remittances: The Human Face of Globalization,
Washington D.C., Multilateral Investment Fund, Inter-American Development
Bank 2002, p. 13 şi 31; Andres Solimano, Economic Development Division,
Economic Commission for Latin America and Caribbean, Remittances by
Emigrants: Issues and Evidence, UN Publication, Sales No. E03, E152, p. 35.

O dată cu creşterea dimensiunilor migraţiei externe din ultimii ani,
s-a mărit şi volumul valoric al transferurilor băneşti. Alţi factori favorizanţi
au fost liberalizarea cursului de schimb valutar în unele ţări în curs de
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dezvoltare, diminuarea costurilor transferurilor, precum şi îmbunătăţirea
culegerii de date statistice în acest domeniu.
Din circa 130 mld. USD transferuri la nivelul anului 2002, o
proporţie de aproximativ 60% a fost îndreptată către ţările în curs de
dezvoltare, ceea ce a depăşit volumul asistenţei oficiale de dezvoltare
acordat acestor ţări, fiind totuşi mai redus decât investiţiile directe
străine în ţările respective. O comparaţie între transferurile băneşti ale
migranţilor externi şi investiţiile străine directe în ţările în curs de
dezvoltare evidenţiază că primele reprezintă o sursă mai stabilă a
finanţării dezvoltării, cu o distribuţie mai echilibrată între ţări şi în
interiorul acestora. În medie, pentru toate ţările în curs de dezvoltare,
transferurile băneşti din migraţia externă reprezintă circa 1% din PIB,
ajungând la 5% în ţările mai puţin dezvoltate. Migranţii din UE au
reprezentat cea mai importantă sursă a transferurilor băneşti la nivel
internaţional.
Impactul economic al transferurilor rezultă din modul şi eficienţa
utilizării lor în ţările de origine. Cea mai mare parte a acestora se foloseşte
pentru satisfacerea unor nevoi primare de subzistenţă, după care
urmează cheltuirea banilor pentru educaţie, investiţii cu afaceri mobiliare,
achiziţia unor bunuri de folosinţă îndelungată şi demararea unor mici
afaceri. Toate aceste utilizări ale transferurilor au un impact favorabil
asupra creşterii economice, fie prin influenţa pozitivă asupra cererii
agregate şi a producţiei prin consum, fie prin realizarea de economii şi
investiţii, ceea ce, în final, va contribui la creşterea venitului naţional per
capita.
Stimularea ocupării populaţiei rezidente în ţara de origine are
un efect economic multiplicator: conduce la reducerea diferenţialului
salarial şi, pe cale de consecinţă, la diminuarea interesului de emigrare.
Dacă în primele faze ale emigrării, caracterizate prin migraţia
autoselectivă a persoanelor cel mai bine educate şi cu venituri mai mari,
se poate constata un efect distributiv de venit al transferurilor băneşti în
direcţia creşterii inegalităţilor de venituri, pe termen lung, când migraţia a
cuprins un număr important de persoane cu nivel mediu sau slab de
calificare şi necalificate, transferurile au contribuit la îmbunătăţirea
distribuţiei veniturilor şi la diminuarea polarizării sociale. Aceste
transferuri au rolul unui sprijin pentru cei aflaţi în dificultate şi nevoi,
contribuind la combaterea sărăciei.
Înapoierea migranţilor în ţara de origine reprezintă un factor
generator de multiple efecte de natură economică şi socială, menite să
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contribuie la satisfacerea cerinţelor dezvoltării durabile. Migranţii cu
stagii de pregătire şi muncă în străinătate, la înapoierea lor în ţară, aduc
o serie de cunoştinţe şi abilităţi antreprenoriale necesare pentru a
începe sau a extinde o afacere, induc un stil de muncă şi o rigoare
disciplinară superioare, care promovează calitatea, productivitatea şi
competiti-vitatea. De aceea, multe ţări elaborează programe speciale cu
facilităţi pentru înapoierea în ţară a specialiştilor care lucrează în
străinătate, cunoscute sub denumirea de „programe de întoarcere a
talentelor”.
Disputa între specialişti în ceea ce priveşte volumul şi structura
facilităţilor şi subvenţiilor pentru migranţii care se întorc constituie un
domeniu încă deschis, opiniile pro şi contra fiind dintre cele mai diferite,
pentru fiecare dintre acestea existând argumente, astfel că nu poate fi
dată o soluţie clară decât în cazuri concrete, punctuale. Există o categorie
a emigranţilor care se înapoiază în ţară pentru că nu au reuşit în
străinătate să se realizeze şi care pretind facilităţi şi funcţii înalte, pur şi
simplu numai datorită stagiului în străinătate, fără „relevanţă profesională”
deosebită. Pretenţiile pe care le au la întoarcere nu sunt justificate de
abilităţile lor profesionale şi, prin urmare, nu credem că ar trebui să
beneficieze de un regim preferenţial de facilităţi. Dimpotrivă, există, pe de
altă parte, emigranţi care au făcut carieră strălucită în străinătate şi care
merită să beneficieze de stimulente dacă se întorc în ţară. Capacitatea de
discernământ obiectiv între cele două categorii de emigranţi reveniţi în ţara
de origine trebuie s-o aibă instituţiile şi autorităţile publice competente,
dincolo de interesele persoanelor şi manifestările de subiectivism
păgubos, aservit cosmopolitismului ieftin sau politicianismului de duzină.
Deşi se află în străinătate, diaspora poate juca un rol important în
afirmarea economico-socială şi politică a ţării de origine, printr-o gamă
variată de modalităţi vizând dezvoltarea schimburilor externe,
economice şi ştiinţifice, realizarea unor proiecte comune, facilitarea
transferurilor tehnologice, mijlocirea contactelor între oamenii de afaceri
etc. Diaspora poate genera aşa-numitul „capital politic” în exterior al
unei ţări, care, în funcţie de orientările sale politice, poate influenţa
politica ţării şi întări spiritul de coeziune şi cooperare internaţională.
1.3.2.2. Cauze şi efecte economico-sociale ale migraţiei externe în
ţara de destinaţie
Diferenţele dintre ţări în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi
socială, regimul politic, posibilităţile de afirmare profesională şi clima
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constituie principalele cauze ale migraţiei internaţionale, atât pe fluxul
ţări dezvoltate-ţări dezvoltate, cât şi pe cel ţări în curs de dezvoltareţări dezvoltate şi ţări în curs de dezvoltare-ţări în curs de dezvoltare.
În pofida marilor diferenţe de venit per capita între ţări şi a tendinţei de
creştere a migraţiei internaţionale, în secolul al XXI-lea, fenomenul
migraţionist extern rămâne excepţia, şi nu regula.
Majoritatea indivizilor preferă să rămână acasă, împreună cu
familia şi prietenii, fără a fi atraşi de „mirajul” străinătăţii. Pe de altă
parte, guvernele au politici de securizare a graniţelor pentru a preveni
intrările ilegale de forţă de muncă şi a controla sistemele care
reglementează intrarea şi stabilirea în ţară a străinilor, ceea ce constituie
un factor de control şi restricţionare a migraţiei externe.
Cauzele economice şi sociale ale migraţiei externe, în linii
generale, sunt asemănătoare cu cele ale migraţiei interne la care ne-am
referit în capitolul anterior, pe primul loc situându-se posibilitatea mai
mare de câştiguri băneşti şi condiţii şi oportunităţi mai bune de viaţă
pentru migrant şi familia sa, în ţara de destinaţie. Există o serie de
migranţi externi care, din motive extraeconomice, sunt nevoiţi să
emigreze şi de care nu ne vom ocupa în prezentul capitol. Este vorba de
azilanţii politici, întregirea familiei, deportaţii, refugiaţii urmăriţi penal etc.,
care, ca pondere, nu reprezintă entităţi foarte importante, exceptând
cazurile deosebite ale războaielor civile şi militare şi cataclismele care
produc fluxuri migraţioniste „în masă”, cu probleme specifice şi care
induc dezechilibre pentru dezvoltarea durabilă.
În ansamblu, migraţia externă are o cauză economică fundamentală, ceea ce evident o racordează la procesul dezvoltării durabile,
în cel puţin două ţări, cea de origine (la care ne-am referit în subcapitolul
anterior) şi cea de destinaţie. Această cauză, la nivel de individ şi
familie, înseamnă venituri mai mari şi perspective mai bune pentru
carieră, beneficierea de serviciile unui sistem superior de instituţii
publice şi securitate socială etc.
Analiza impactului economic al migraţiei externe asupra ţării
gazdă se poate efectua pe cel puţin următoarele paliere fundamentale
ale dezvoltării durabile, şi anume:
a) social, în special cu privire la influenţa asupra pieţei muncii şi
ocupării;
b) dezvoltarea economică propriu-zisă (eficienţa economică a
capitalului uman, productivitate şi competitivitate);
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c) fiscal, din punctul de vedere al veniturilor şi cheltuielilor statului
cu imigranţii şi integrarea economico-socială a acestora în
comunităţile locale ale ţării de destinaţie;
d) efecte asupra mediului natural.
Impactul social al migraţiei externe
Cel mai semnificativ impact pe care migraţia externă îl are din
punct de vedere social este cel referitor la implicaţiile acesteia asupra
pieţei muncii în ţara de destinaţie. Mulţi nativi (rezidenţi) consideră că
imigranţii reprezintă un factor de creştere a şomajului şi diminuare a
veniturilor, mai ales în unele ţări dezvoltate care suferă de şomaj cronic
relativ ridicat.
Potrivit calculelor cercetătorilor (Borjas, 1999), în ultimele decenii
ale secolului al XX-lea, câştigurile imigranţilor, comparativ cu cele ale
nativilor, au scăzut în ţările dezvoltate, ca urmare a creşterii ponderii
imigranţilor cu nivel scăzut de calificare, ca şi a faptului că, în perioada
iniţială a imigrării, în general salariile migranţilor sunt foarte mici sau
uneori inexistente dacă nu au de lucru. Cu alte cuvinte, absorbţia de
imigranţi în straturile de jos ale pieţei muncii este cu mult mai mare
decât cea din straturile superioare (palierul administrativ, executiv şi
managerial). Cea mai mare parte a imigranţilor, chiar dacă au niveluri
superioare de pregătire, ocupă locuri de muncă relativ slab plătite, în
servicii, industrie şi agricultură.
În timp ce numărul total al nativilor a crescut în total ocupaţi în
sferele executivului, administraţiei şi manageriale de la 14,4 la 15,3% în
perioada 1996-2000, ponderea celor născuţi în străinătate, deci a
imigranţilor, a scăzut - în SUA, de exemplu - respectiv de la 10,6 la
9,9%. Indiferent de nivelul educaţional, câştigurile imigranţilor sunt mai
mici în comparaţie cu cele ale nativilor, în proporţii diferite, decalajele în
mărime absolută dintre veniturile salariale adâncindu-se în ultimele
decenii (Mosisa, 2000) şi diferenţiindu-se de la o ţară la alta.
Dacă în unele ţări dezvoltate prima problemă care preocupă pe
imigranţi este cea a diferenţei de venit salarial faţă de rezidenţi, în alte
ţări problema şomajului constituie prima preocupare. Astfel, în SUA,
migranţii realizează venituri mai mici decât lucrătorii nativi la acelaşi
nivel educaţional. Această discriminare acceptată reprezintă un factor de
disconfort pentru imigranţii care sunt nevoiţi să-l accepte.
În Germania, migranţii sunt concentraţi în straturile de jos ale
ţintelor politicii ocupaţionale, în timp ce în Anglia unele grupe de migranţi
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care provin din ţările Commonwealth-ului fac o concurenţă efectivă
nativilor din această ţară.
Imigranţii provenind din Commonwealth vorbesc engleza şi au
calificări şi diplome recunoscute de către autorităţile din Anglia, ceea ce
constituie un factor de convergenţă mai uşoară cu nativii, deşi aceştia
sunt supuşi altor factori care ţin de poziţii ocupaţionale dezavantajate
(de exemplu, medicii emigranţi trebuie să accepte locuri de muncă
refuzate de nativi şi în zone mai puţin avantajoase, din punctul de
vedere al climei, mediului social sau al infrastructurii). Dacă în Anglia
riscul şomajului vizează în măsură aproape egală imigranţii şi nativii, în
Germania riscul de şomaj este cu mult mai mare pentru imigranţi,
datorită în parte calificării lor profesionale necorespunzătoare.
Efectul imigraţiei asupra pieţei muncii în ţările gazdă nu se
limitează numai la creşterea numărului de lucrători, cu ameninţări din
punctul de vedere al şomajului şi al reducerii salariilor. El este cu mult
mai diversificat şi variază în timp. Analizele specialiştilor evidenţiază
faptul că imigraţia măreşte oferta de forţă de muncă pe piaţa locală
(Borjas, 1999), prin numărul adiţional de lucrători străini, ceea ce
conduce la stabilirea unui nou echilibru între cerere şi ofertă, realizat pe
seama unei rate mai înalte a ocupării şi a unui nivel mai scăzut de
salarizare după imigrare comparativ cu situaţia dinaintea acesteia. Dacă
în noile condiţii doar un număr relativ mic de nativi sunt de acord să
muncească cu un salariu mai scăzut, pe cale de consecinţă, impactul
imigraţiei ar consta în reducerea numărului de ocupaţi care nu sunt de
acord cu micşorarea nivelului veniturilor salariale. Acest efect este şi mai
puternic în cazul în care imigranţii sunt de acord sau forţaţi de
împrejurări (imigranţii ilegali) să accepte un nivel al salarizării extrem de
scăzut în comparaţie cu salariile nativilor. În aceste condiţii, are loc un
proces în care numărul locurilor de muncă pierdute de nativi va fi mai
mic decât cel al locurilor de muncă ocupate de imigranţi mai prost plătiţi,
în acest fel crescând rata ocupării.
În pieţele muncii puţin flexibile, datorită, de exemplu, negocierii
contractelor colective de muncă sau altor aranjamente instituţionale,
imigraţia va fi mai mult resimţită asupra ratei de ocupare a nativilor
rezidenţi decât asupra salarizării acestora.
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În situaţia în care se înregistrează un dezechilibru structural între
oferta şi cererea de forţă de muncă internă, ţările de destinaţie îşi
deschid în mod selectiv piaţa muncii pentru străini. Astfel, Australia,
Canada, Anglia, Germania şi SUA au promovat o politică permanentă de
atragere a forţei de muncă superior calificată din alte ţări dezvoltate sau
în curs de dezvoltare, care are posibilităţi mai mari de a acoperi costul
emigrării şi de a se integra mai uşor pe piaţa muncii comparativ cu
migranţii săraci şi slab calificaţi.
Paralel cu influenţa exercitată asupra dimensiunii pieţei muncii,
migranţii măresc şi cererea de bunuri şi servicii, ceea ce constituie
un alt factor de stimulare a creşterii economice şi de mărire a cererii de
forţă de muncă. Imigranţii cu capacităţi manageriale pot demara afaceri
care, la rândul lor, contribuie la creşterea cererii de muncă şi a ocupării
pe plan local sau regional, pot extinde gama de produse şi activităţi pe
care nativii nu mai sunt dispuşi să le ofere la nivelul dat de preţ pe piaţă,
ceea ce înseamnă un efect favorabil procesului de dezvoltare
economică în continuare.
Pe măsură ce imigranţii se integrează în piaţa muncii din ţara
gazdă, fiind asimilaţi de către aceasta, impactul lor pe piaţa forţei de
muncă se reduce treptat, mai ales al celor slab plătiţi iniţial, care ulterior
au reuşit să fie remuneraţi potrivit nivelului lor de pregătire.
Deşi studiile empirice evidenţiază că, în ansamblu, imigranţii nu au
decât un impact modest asupra salariilor şi ocupării în ţara de
destinaţie, analizele localizate pentru anumite categorii socioprofesionale de imigranţi, pieţe ale muncii şi sectoare par să contrazică
această aserţiune cu caracter general; cel puţin pentru perioade scurte
de timp au loc creşteri masive rapide ale valului de imigranţi legali sau
ilegali. Este cazul migraţiei masive a algerienilor în Franţa, în 1962, a
coloniştilor întorşi în Portugalia în 1972, a cubanezilor care au migrat în
SUA în 1980, a est-germanilor în Germania de Vest în anii 1988-1989.
Indiferent de metodologia de calcul folosită, studiile de specialitate
susţin că, şi în cazurile în care se produc fluxuri migratorii semnificative,
imigraţia nu afectează salariile şi nivelul ocupării decât într-o măsură
foarte mică. De exemplu, o creştere cu 1% a ponderii imigranţilor în
totalul populaţiei unei ţări reduce în medie cu cel mult 0,1% salariile
nativilor care nu suferă prea mult din această cauză (Borjas, 2003).
În pofida modicităţii impactului imigraţiei asupra ocupării şi
salariilor, cercetările au încercat să răspundă la întrebarea dacă
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imigraţia reduce sau, dimpotrivă, îmbunătăţeşte eficienţa şi funcţionalitatea pieţei muncii în ţara gazdă.
Potrivit unor cercetări empirice (Borjas, 2001), imigranţii au
contribuit la creşterea eficienţei pieţei muncii în SUA, fără a se înregistra
aceeaşi situaţie în Europa. În SUA, migraţia poate juca un rol important
în înlăturarea rigidităţii pieţei muncii.
Dacă îmbunătăţirea eficienţei pe piaţa muncii are loc atunci când
aceasta este competitivă, o înrăutăţire a eficienţei se produce în situaţia
în care piaţa muncii este mai puţin flexibilă, când absorbţia imigranţilor
se face cu mari dificultăţi, fără să existe posibilitatea creării rapide de noi
locuri de muncă.
Potrivit unor estimări, extinderea UE de la 15 la 25 de state membre
este pe cale să genereze, în medie, o migraţie între 220.000 şi 350.000 de
persoane din Europa de Est către Europa de Vest, din care peste 60%
vor fi absorbite de către Germania. Aceasta ar însemna un impact anual
net de circa 0,1 puncte procentuale pentru creşterea anuală a populaţiei
UE şi 0,2 puncte procentuale pentru Germania. Acest impact este foarte
modest, dar va avea influenţa sa favorabilă, întrucât compensează într-o
anumită măsură efectele adverse ale procesului de îmbătrânire a
populaţiei şi de diminuare a creşterii naturale a populaţiei în zonă.
Totodată, se consideră că influxul de forţă de muncă relativ ieftină din
estul Europei va contribui la flexibilizarea pieţei muncii în vestul
continentului şi va atenua unele efecte nefavorabile ale lipsei de forţă de
muncă în anumite sectoare, chiar dacă pe ansamblul UE rata şomajului
este relativ ridicată. Pentru ţările noi membre ale UE, impactul emigraţiei
forţei de muncă în vestul european se va resimţi în flexibilizarea pieţei
muncii şi reducerea vârstei medii a persoanelor ocupate. Fenomenul
migraţionist, din perspectiva extinderii UE, capătă particularităţi aparte,
datorită cadrului legal-instituţional şi mecanismelor comunitare în
domeniile economic, social şi de mediu (Constantin L. et al., 2004).
Impactul migraţiei externe asupra creşterii economice şi
nivelului veniturilor
În ultimele decenii, migraţia forţei de muncă a fost considerată
drept una dintre cauzele creşterii inegalităţii veniturilor populaţiei în ţările
dezvoltate. Această cauză, ca intensitate, a fost cu mult mai redusă
comparativ cu impactul pe care l-au avut asupra creşterii inegalităţii
veniturilor schimbarea tehnologiei şi dezvoltarea schimburilor comerciale
cu ţări în care forţa de muncă este relativ ieftină (Adams, 1997).
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Migraţia externă, împreună cu comerţul exterior, a influenţat
capacitatea de negociere a salariilor din ţările dezvoltate, precum şi
nivelul minim al acestora.
Deşi, în general, se vorbeşte de legătura în sens pozitiv dintre
migraţia internaţională şi creşterea economică, până în prezent nu există
studii care să ateste, fără ezitări, sensul acestei legături, precum şi
dimensiunea impactului.
O serie de specialişti sunt de părere că doar în cazul migraţiei
creierelor şi a forţei de muncă înalt calificate se poate afirma cu certitudine că aceasta are o influenţă benefică asupra creşterii economice,
datorită capacităţii creative deosebite a capitalului uman al imigranţilor.
Potrivit unor estimări (Borjas, 1995), o creştere a migraţiei nete în SUA
cu un punct procentual conduce la 0,1 puncte procentuale de creştere
economică, iar în Anglia o creştere a migraţiei cu 0,4 puncte procentuale
generează pe termen lung un spor anual al PIB de circa 2,75%.
În ceea ce priveşte efectele fiscale ale migraţiei, îndeosebi ca
urmare a reducerii populaţiei, de exemplu, în Europa de Vest şi Japonia,
acestea nu pot fi decât în direcţia măririi veniturilor bugetelor publice
locale şi centrale, prin taxe şi alte contribuţii la asigurările sociale şi de
sănătate. Imigranţii contribuie în mod substanţial la uşurarea poverii
fiscale pentru generaţiile viitoare din ţările cu fertilitate scăzută. Valoarea
adăugată netă a contribuţiei nete a imigranţilor la bugetul ţărilor gazdă
depinde de natura politicilor fiscale practicate, precum şi de nivelul
salarizării şi structurarea socio-profesională a imigranţilor.
Concomitent cu veniturile din taxe şi impozite pe care ţara gazdă
le încasează de la imigranţi, aceasta trebuie să cheltuiască pentru ei şi
familiile lor sume importante pentru creşterea cantităţii de bunuri şi
servicii publice furnizate (drumuri, spitale, şcoli, infrastructuri, utilităţi
etc.). Volumul unor astfel de cheltuieli diferă de la o ţară şi perioadă la
alta şi este, în general, comparat cu cel al veniturilor din taxe şi impozite.
Oricum, pe termen lung, se estimează un beneficiu net pe seama
contribuţiei fiscale a imigranţilor, provenind de la:
- structura favorabilă pe vârste a imigranţilor, care, în majoritatea
cazurilor, sunt tineri, contribuţiile lor la bugetul de venituri al
statului gazdă depăşind cheltuielile pe care aceştia le necesită;
- creşterea dimensiunii generaţiilor viitoare de născuţi nativi care
vor participa la sarcina bugetară adiţională, necesară pentru
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soluţionarea constrângerilor bugetare intergeneraţionale,
contribuind la reducerea ratei de dependenţă în ţările
dezvoltate, tot mai mult confruntate cu problemele îmbătrânirii
populaţiei, pe termen scurt, mediu şi lung.
Chiar dacă imigranţii au o contribuţie fiscală netă pozitivă la
veniturile statului gazdă, după o anumită perioadă a şederii lor în ţara
respectivă, această contribuţie nu poate soluţiona pe termen lung
problemele generate de tendinţa de îmbătrânire a populaţiei.
În cadrul problematicii migraţiei internaţionale, un loc aparte revine
migraţiei temporare a muncii, care are o serie de avantaje faţă de
migraţia pe termen lung, atât pentru ţara de origine, cât şi pentru ţara de
destinaţie.
Principalele categorii de migranţi temporari sunt persoanele cu
calificare ridicată, muncitorii sezonieri în agricultură, construcţii, turism şi
persoanele aflate la studii. Printre avantajele migraţiei temporare,
menţionăm următoarele:
- contribuie în ţara de destinaţie la soluţionarea unor nevoi
specifice de forţă de muncă, imposibil sau ineficient de
soluţionat cu forţele pieţei interne a muncii din ţara respectivă,
fără a mări dimensiunile migraţiei pe termen lung;
- reduce dificultăţile integrării sociale în ţara primitoare,
pregătind condiţiile pentru migraţia potenţială pe termen lung;
- emigranţii generează efecte benefice în ţările de origine,
întrucât reduc şomajul, sporesc sursele de finanţare a dezvoltării prin transferurile băneşti, reduc proporţiile „hemoragiei
creierelor” (brain drain) şi sporesc dimensiunea câştigului de
creiere (brain gain) în forma superioară a unor calificări,
expertize şi spirit antreprenorial al lucrătorilor cu experienţă
care au lucrat în străinătate şi se întorc în ţară;
- cele mai mari câştiguri pe termen scurt şi mediu le realizează
ţara de origine de la migranţii temporari slab calificaţi şi
necalificaţi, care, la întoarcerea în ţară, şi-au mărit veniturile,
dar şi nivelul pregătirii profesionale, ceea ce creează premise
pentru dezvoltarea durabilă în ţările primitoare şi cele de
origine;
- migranţii temporari, îndeosebi cei cu calificare înaltă, pot lucra
într-o ţară, dar locui şi întreţine familia în ţara de origine, datorită mijloacelor de transport rapide şi mai puţin costisitoare.
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Atâta vreme cât vor exista disparităţi economice, sociale,
tehnologice şi de mediu între ţările dezvoltate şi cele în curs de
dezvoltare, este greu de presupus că migraţia internaţională a forţei de
muncă va fi stopată. Este ştiut că măsurile restrictive de a diminua sau
stopa imigraţia în ţările dezvoltate, până în prezent, n-au făcut decât să
sporească fluxurile imigraţioniste ilegale. Tocmai din acest motiv şi
ţinând seama de cursul ascendent al politicilor de liberalizare a
schimburilor şi circulaţiei de bunuri, servicii şi capital, care urmăresc
creşterea eficienţei pentru toate părţile implicate, după criteriul „win-win”,
fluxurile migraţioniste internaţionale ale forţei de muncă nu trebuie
supuse unor reglementări strict restrictive din partea ţărilor dezvoltate.
Dimpotrivă, ele trebuie să constituie obiectul unor politici migraţioniste
interstatale care să consolideze beneficiile reciproce, la nivel naţional şi
internaţional, cu luarea în considerare a necesităţii maximizării efectelor
pozitive ale migraţiei, pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare durabilă
pentru toţi.
1.3.2.3. Migraţia internaţională şi comerţul exterior
Procesele migraţioniste care transferă muncitorii de la locurile de
muncă mai slab plătite la altele mai bine plătite au un potenţial de
autostopare, întrucât ele stimulează convergenţa salariilor între ţări şi
implicit dezvoltarea durabilă, la nivel naţional şi internaţional. Totodată,
un alt factor cu potenţial de dezvoltare este comerţul internaţional cu
bunuri şi servicii. Relaţia dintre migraţie şi comerţ, ca factori ai dezvoltării
economice, constituie un domeniu special al cercetării ştiinţifice,
focalizat pe dificila şi complexa problematică a substituţiei şi/sau
complementarităţii dintre acestea, pe diferite orizonturi de timp, în
cadrul obiectivului general al convergenţei nivelurilor de dezvoltare
durabilă, la nivel global, marcată de disparităţi şi decalaje economicosociale, tehnologice (digital divide) şi de protecţia mediului.
În locul convergenţei prin migraţia internaţională, care presupune
că lucrătorii pleacă din ţara lor în străinătate la alte locuri de muncă,
teoria economică clasică susţine că procesul de convergenţă a
nivelurilor de dezvoltare între ţări poate fi realizat prin crearea de locuri
de muncă în ţările de origine, pe seama liberalizării comerţului şi
investiţiilor, această de pe urmă soluţie fiind preferabilă celei dintâi.
Migraţia şi comerţul internaţional, în teoria economică clasică, reprezintă
substitute care au ca rezultantă tendinţa de convergenţă a preţurilor şi
salariilor în diferite ţări, dacă bunurile sau dacă lucrătorii traversează
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frontierele acestora. Teoria standard a comerţului internaţional, pe de
altă parte, acceptă diferite grade de complementaritate pe termen scurt
între migraţie şi comerţ, în cazul în care unele din ipotezele sale de bază
nu se verifică (tehnologii de producţie identice; omogenitatea factorilor;
venituri constante la scară; ajustare instantanee; concurenţă perfectă,
ocupare deplină şi pieţe complete).
Liberalizarea schimburilor internaţionale cu bunuri şi servicii, în
general, integrarea economică a ţărilor şi regiunilor sub diferite forme, în
special, reprezintă factori care, în perioadele iniţiale de implementare,
stimulează migraţia şi ulterior o reduce, într-o măsură mai mare decât
dacă nu ar fi avut loc procesul de liberalizare şi integraţionist.
În figura 1.2, linia întreruptă reprezintă evoluţia migraţiei în cazul în
care între ţări nu s-ar produce procesele integraţioniste. Această evoluţie
are o ascendenţă moderată, cu dinamică cvasiconstantă. Linia continuă
reflectă evoluţia migraţiei, în condiţiile integrării economice a ţărilor.
După cum se poate observa, în primii 15 ani are loc o creştere a
migraţiei care depăşeşte nivelul pe care aceasta l-ar fi înregistrat în
condiţiile neintegrării (suprafaţa A), după care se produce o scădere
până la intersecţia dintre cele două curbe în punctul (B), ca ulterior
migraţia să scadă, evitându-se fluxuri migratorii mai mari (C), care s-ar fi
produs în cazul neintegrării economice a ţărilor. Figura 1.2 a fost
inspirată de evoluţia proceselor migraţioniste în cazul NAFA şi UE, când
“vârful” migraţiei a fost în perioada imediat integrării, după care a avut
loc evitarea emigrării şi o creştere a rolului schimburilor de mărfuri şi
servicii (Martin Ph., 2004).
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Tabelul 1.1
Raţiunile teoretice ale „boom-ului” migraţiei
Raţiunea
teoretică

Complementaritatea
între comerţ şi migraţie
pe termen scurt

Diferenţe
de
tehnologie

Producţia muncointensivă în sud nu poate
concura cu producţia
capital-intensivă în nord

Diferenţe în
productivitatea
factorilor

Diferenţele de salariu
sunt insuficiente pentru a
crea avantaje
comparative în producţia
munco-intensivă în sud
Economii
Industriile care folosesc
de scară
forţa de muncă migrantă
în nord se extind şi îşi
reduc costurile de
producţie, iar sudul nu
poate concura
Decalaje de Decalaje între integrarea
ajustări şi economică şi cererea de
costuri
locuri de muncă.
Specificitatea factorilor:
fermierii de cereale
dislocaţi, neangajaţi ca
lucrători în fabrici,
generează pierderea de
subvenţii care stimulează
emigraţia
Eşecurile
pieţei

Substituibilitatea
între comerţ şi
migraţie pe
termen lung
Producţia de bunuri în care sudul
are un avantaj
comparativ generează locuri de
muncă
Investiţiile publice
în educaţie şi
infrastructură
reduc decalajul
de productivitate
Investiţiile publice
în educaţie şi
infrastructură
reduc decalajul
de productivitate

Raţiuni pentru un
„boom” mai mare al
migraţiei
Infrastructura şi
serviciile publice
sărace pot întârzia
cererea de locuri de
muncă
Eşecul politicilor
publice de a diminua
decalajele de
productivitate în timp

Eşecul politicilor
publice de a contracara economiile
de scară în
industriile migrantintensive din nord
Serviciile publice
Integrarea
sărace descurajează
economică
creează locuri de investiţiile, măresc
muncă în sud, în decalajul investiţiiocupare şi nu
special pentru
reuşesc să
lucrătorii mai
depăşească
tineri, bine
problemele
educaţi, care
specificităţii factorilor
doreau să
emigreze în cea
mai mare parte
Noile locuri de muncă în Noile locuri de
Expansiunea
ocupării limitate
sud oferă fonduri pentru muncă şi
a întreprinde migraţia cu dezvoltarea pieţei oferă alternative
riscuri
factorilor oferă
atractive migraţiei ca
alternative pentru urmare a factorilor
mai sus menţionaţi
migraţie

Sursa: Martin Ph., Migration and Development: Towards sustainable solutions,
International Institute for Labour Studies, DP/IB/2004, p. 21.
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În cazul în care între ţări există diferenţe majore de niveluri
tehnologice, comerţul şi migraţia sunt factori complementari şi nu
substituibili ai dezvoltării.
Diferenţele între ţări în ceea ce priveşte productivitatea factorilor
reprezintă una din cauzele comerţului internaţional, dar motivele unor
astfel de diferenţe pot explica în mare măsură şi comportamentele
migratorii. Dacă lucrătorii migranţi sunt mai productivi în ţara de
destinaţie decât în cea de origine, datorită infrastructurii publice şi
private mai performante, migraţia poate fi un factor complementar al
comerţului.
Transformând munca mai puţin productivă dintr-o ţară subdezvoltată într-una mai productivă într-o ţară dezvoltată, migraţia
descurajează producţia munco-intensivă în ţara subdezvoltată şi
încurajează migraţia în ţara dezvoltată.
Potrivit modelului standard al comerţului internaţional, funcţiile de
producţie identice în două ţări se caracterizează prin venituri constante
la scară, ceea ce presupune o proporţionalitate constantă între
creşterea input-urilor şi output-urilor. În cazul în care însă avem o
reducere a costurilor de producţie pe măsura extinderii acesteia, cu
precădere în industriile care folosesc migranţi, integrarea economică
conduce la creşterea producţiei în ţara de imigraţie, mărind cererea de
imigranţi în ţara de emigraţie, iar producţia fiind descurajată.
În cazul în care comerţul internaţional se bazează pe economiile
de scară, migraţia şi comerţul sunt complementare, întrucât are loc o
combinare mai eficientă, la dimensiuni optime, a factorilor de producţie capital tehnic şi forţă de muncă.
Modelul standard presupune că ajustările la schimbarea preţurilor
şi salariilor sunt instantanee, fără ca acestea să afecteze echilibrele
economice. În realitate, procesele integraţioniste generează o serie de
restructurări ale industriilor cu disponibilizări de lucrători, ceea ce are ca
rezultat creşterea numărului de şomeri care nu-şi găsesc imediat de
lucru. Găsirea a noi locuri de muncă necesită un anumit timp, astfel că
procesul de ajustare la noile condiţii nu se produce instantaneu. Este
cazul liberalizării comerţului cu anumite produse, prin integrare, care,
datorită restructurărilor, creează şomeri în ţări mai puţin dezvoltate, ceea
ce conduce la creşterea înclinaţiei spre emigrare, întrucât activităţile
industriale s-au redus în ţara de origine.
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Prezumţia pe care se bazează modelul teoretic al comerţului,
potrivit căreia pieţele sunt perfecte, indivizii sunt raţionali şi dispun de
informaţii complete şi nu există costuri tranzacţionale, nu rezistă la o
confruntare cu procesele reale în care informaţia este asimetrică şi
imperfectă, pieţele sunt mai mult sau mai puţin eşuante, incomplete, iar
costurile tranzacţionale ridicate.
În această privinţă, se poate constata faptul că imperfecţiunile şi
eşecurile pieţei, precum şi neajunsurile mediului de afaceri reprezintă
factori care determină migraţia.
În timp ce factorii economici determină viteza convergenţei
veniturilor între ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare, reţelele
migraţioniste pot prelungi sau scurta durata boom-ului migraţiei. Atunci
când reţelele migraţiei funcţionează eficient şi sunt uşor accesibile,
elasticitatea migraţiei externe la salarii şi ocupare în ţara de origine şi în
străinătate este relativ mare.
Specialiştii consideră că migraţia şi comerţul exterior sunt factori
complementari pe termen scurt, îndeosebi în cazurile în care
diferenţele de venituri pe persoană angajată dintre ţara de origine şi cea
de destinaţie sunt de 1:4 sau 1:5. Se constată că, pe măsură ce aceste
diferenţe se reduc, de exemplu, la 1:3 şi posibilităţile de angajare în ţară
sporesc, migraţia externă scade substanţial, concomitent cu creşterea
rolului exportului de bunuri şi servicii şi a investiţiilor directe străine.

1.4. Repere teoretice ale politicilor migraţioniste
prodezvoltare durabilă
Fundamentele teoretice ale politicilor migraţioniste interferează în
mod convergent cu ţintele şi politicile economice, sociale şi de mediu ale
dezvoltării durabile. Luarea în calcul a parametrilor migraţiei în ecuaţia
politicilor de dezvoltare durabilă a devenit o necesitate incontestabilă
pentru abordările strategice cuprinzătoare.
1.4.1. Obiective, mijloace şi orizont de timp
Migraţia şi dezvoltarea durabilă (DD) reprezintă un domeniu de
interes crescând pentru domeniul teoretico-metodologic şi cel aplicativ al
abordărilor strategice şi al politicilor economice, sociale şi de mediu, pe
termenele scurt, mediu şi lung. În literatura de specialitate există păreri
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controversate în ceea ce priveşte impactul migraţiei interne şi externe
asupra dezvoltării durabile.
Un curent de opinie consideră că migraţia ar avea un impact
defavorabil (negativ), iar altul susţine, dimpotrivă, că migraţia are efecte
pozitive. Pe de o parte, se susţine că migraţia este cauzată de
subdezvoltare şi, pe de alta, că migraţia ar fi cauza subdezvoltării,
deoarece cea mai calificată forţă de muncă părăseşte ţările de origine,
în curs de dezvoltare, pentru a lucra în ţări dezvoltate, unde condiţiile de
viaţă, câştig şi carieră sunt incomparabil mai bune.
Deşi există o parte de adevăr în fiecare dintre curentele de opinii
menţionate, mai ales pentru anumite cazuri, specialiştii sunt unanimi în a
considera migraţia contemporană ca fiind un factor cu potenţial foarte
mare pentru sprijinirea şi promovarea proceselor de dezvoltare în ţările
de origine şi de destinaţie. În acest sens, se menţionează faptul că
transferurile băneşti în valoare de peste 150 miliarde USD trimise acasă
de către migranţi reprezintă o importantă sursă de finanţare externă
pentru ţările în curs de dezvoltare, aceasta depăşind asistenţa externă
oficială primită de ţările respective. În realitate, este posibil ca aceste
transferuri să fie de 2-3 ori mai mari, deoarece un număr important de
afaceri în care sunt implicaţi migranţii se desfăşoară pe filiere informale.
Această realitate vine în sprijinul opiniei potrivit căreia migraţia este un
factor cu contribuţii importante la diminuarea sărăciei şi vulnerabilităţii
ţărilor în curs de dezvoltare.
Trebuie avut în vedere totodată că migraţia poate avea impact
negativ pentru comunităţile de origine, în cazul în care, prin plecarea
migranţilor, se produc perturbaţii şi dezechilibre asupra pieţei muncii,
mai ales dacă este vorba de forţă de muncă înalt calificată, prin
cunoscutul fenomen de „fugă a creierelor” (brain drain). Totodată,
migranţii care au lucrat în străinătate şi şi-au îmbunătăţit nivelul pregătirii
profesionale, de management, în perspectivă, pot să se transforme întrun mijloc de transfer şi difuzare a cunoştinţelor, abilităţilor şi tehnologiilor
în ţara de origine, devenind un factor de „câştig de creiere” (brain gain).
Banii trimişi de migranţi în ţara lor de origine devin într-o măsură
semnificativă un factor de susţinere a dezvoltării durabile mai ales dacă
aceştia sunt destinaţi pentru investiţii şi demararea de afaceri.
În prezent, marea provocare pentru politicile din ţările primitoare
de forţă de muncă străină şi din ţările din care aceasta emigrează este
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aceea de a descuraja, cât mai mult cu putinţă, efectele de „brain drain”
şi a le maximiza pe cele de „câştig de creiere” (brain gain).
Într-o lume tot mai globalizată, fluxurile migraţioniste capătă un
caracter tot mai intens circular, o parte din migraţie fiind temporară
(perioade limitate de lucru în străinătate), iar alta ţinând legături
financiare, culturale, de familie şi chiar politice cu ţara de origine, ceea
ce este dificil de compatibilizat cu speranţa şi cerinţa ţărilor de destinaţie
de a-i integra pe imigranţi.
Crearea şi menţinerea legăturilor dintre emigranţi şi ţările lor de
origine, în scopul creşterii contribuţiei acestora la capitalul uman şi
financiar al comunităţilor din care provin, printr-o utilizare eficientă a
transferului de bani şi cunoştinţe şi stimularea investiţiilor productive,
sunt, în prezent, facilitate de progresele tehnologiei informaticii şi
comunicaţiilor, de reducerea costurilor de transport, de tarifele
acceptabile pentru contacte telefonice etc. Stabilirea unor legături
durabile cu diaspora şi reţelele transnaţionale depinde în mare măsură
de migranţi, dar şi de regimul politic, reglementările şi comportamentele
instituţiilor din ţările de origine şi de destinaţie.
Abordarea fragmentară şi uneori conflictuală de către state a
unor probleme cu caracter global, cum sunt reducerea şi combaterea
sărăciei, securitatea internaţională, refugiaţii şi migraţia, s-a dovedit a nu
fi o bună soluţie pentru toate părţile implicate.
Conceperea şi abordarea raportului migraţie-dezvoltare durabilă,
la nivel naţional şi internaţional, prin politici coerente, consensualizate,
consistente şi compatibile, bazate pe criterii economice, umanitar-sociale
şi de asistenţă pentru dezvoltare, reprezintă singura poziţie eficientă prodezvoltare durabilă. Aceste politici trebuie să includă facilitarea
întoarcerilor voluntare şi reintegrarea temporară sau permanentă a
migranţilor, reducerea costurilor de transfer şi ale investiţiilor în ţările de
origine, precum şi promovarea cooperării şi dialogului la nivel naţional şi
internaţional între diferitele agenţii guvernamentale implicate direct şi/sau
indirect în probleme de migraţie. Asemenea contacte şi cooperări trebuie
să urmărească un dublu scop: a) sporirea contribuţiei migraţiei la
dezvoltarea durabilă; b) creşterea aportului dezvoltării la managementul
migraţiei. O astfel de poziţie este susţinută, prin căi şi modalităţi specifice,
de către Organizaţia Internaţională a Migraţiei (OIM), angajată în
promovarea dialogului politic internaţional privind raportul migraţiedezvoltare. Mai concret, activităţile şi programele desfăşurate de OIM
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includ: îmbunătăţirea managementului transferurilor băneşti; consolidarea
instituţională a capitalului uman, prin programe de migraţie a muncii;
înapoierea şi reintegrarea migranţilor etc.
Cea mai mare parte a fluxurilor migraţiei internaţionale are, de
regulă, loc între ţări vecine. Cu toate acestea, migraţia la mari distanţe
către ţările dezvoltate din ţările în curs de dezvoltare a cunoscut în
ultimele decenii o creştere foarte mare. Se estimează că, în prezent, din
cei peste 125 de milioane de imigranţi internaţionali, aproximativ
jumătate provin din ţările în curs de dezvoltare. În ultimii ani, migraţia
netă în ţările în curs de dezvoltare a fost de circa 1,4 milioane persoane
anual, din care aproape două treimi provin din ţările în curs de
dezvoltare.
Migraţia internaţională, în afară de efectele sale pozitive, poate
ridica o serie de probleme atât în ţara de destinaţie, cât şi în cea de
origine. Din acest motiv, politicile în domeniul migraţiei internaţionale
trebuie să ţină seama atât de constrângerile economice în ţările de
destinaţie, cât şi de efectele acesteia asupra ţării de origine. Tocmai de
aceea dezvoltarea economică durabilă, bazată pe echitate socială şi
politici sănătoase de mediu în ambele grupe de ţări, trebuie să constituie
obiectivul major şi al politicilor în sfera migraţiei.
O atenţie specială trebuie acordată soluţionării cauzelor fundamentale ale migraţiei, în special a celor legate de sărăcie, concomitent
cu încurajarea cooperării şi dialogului între ţări pentru a maximiza
beneficiile de pe urma migraţiei pentru cei implicaţi şi a mări
probabilitatea ca migraţia să aibă efecte pozitive pentru ţările de origine
şi de destinaţie. În acest sens, este necesară intensificarea eforturilor
pentru detensionarea conflictelor interne şi internaţionale, înainte ca
acestea să escaladeze, pentru asigurarea drepturilor persoanelor
aparţinând minorităţilor lingvistice, etnice şi religioase, pentru
promovarea bunei guvernări, consolidarea democraţiei şi promovarea
drepturilor omului.
Securitatea alimentară naţională şi a menajelor, educaţia,
sănătatea şi protecţia mediului reprezintă obiective majore ale dezvoltării
durabile, care presupune analiza efectelor migraţiei asupra asistenţei
financiare naţionale şi internaţionale, a reevaluării relaţiilor comerciale şi
tarifare, a creşterii accesului la pieţele mondiale, precum şi asupra
creării unui cadru intern pentru dezvoltarea economică durabilă.
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Pentru a consolida intrările de valută din transferuri şi a îmbunătăţi
folosirea productivă a acestora, guvernele ţărilor de origine vor trebui să
adopte politici economice, monetare şi valutare sănătoase, să acorde
facilităţi bancare, astfel încât fluxurile din transferuri băneşti ale
emigranţilor să ajungă rapid şi în siguranţă la destinaţie, să încurajeze
economisirile interne şi orientarea acestor fonduri către investiţiile direct
productive.
În ţările dezvoltate, politicile vor trebui să urmărească folosirea
formelor de migraţiune temporară ca mijloc de îmbunătăţire a nivelului
de calificare în ţările de origine, cooperând cu acestea. Asigurarea unor
salarii şi condiţii de muncă predictibile, adoptarea unor politici flexibile
privind transferabilitatea pensiilor şi a altor beneficii pentru lucrători,
facilitarea întoarcerii migranţilor şi integrarea lor în comunitate reprezintă
măsuri prin care migraţia va putea contribui la dezvoltarea durabilă.
Ratificarea de către state a „convenţiei internaţionale privind
protecţia drepturilor tuturor migranţilor şi a membrilor familiilor lor”
constituie o bază adecvată pentru îmbunătăţirea relaţiei dintre
dezvoltarea durabilă şi migraţie.
Prin sprijinirea cooperării dintre asociaţiile internaţionale nonguvernamentale şi instituţiile de cercetare, guvernele trebuie să
încurajeze culegerea de date şi informaţii privind fluxurile şi stocurile
migratorii internaţionale, cauzele migraţiei, precum şi monitorizarea
acesteia, care pot fi utile pentru elaborarea unei strategii a
contribuţiei migraţiei la dezvoltarea durabilă.
O mai bună înţelegere a raportului dintre migraţie şi dezvoltare
durabilă este condiţionată de analiza particularităţilor distinctive dintre
migraţia legală cu documente legale (documented migration) şi cea
ilegală (undocumented migration). Nu este vorba doar de un exerciţiu
teoretic, ci şi de un demers util aprofundării şi adecvării mijloacelor
pentru a pune migraţia internaţională în serviciul dezvoltării durabile. Ne
vom referi în continuare la măsurile pe care trebuie să le adopte ţările de
destinaţie şi cele de origine, astfel încât migraţia externă să poată
constitui un factor de promovare a dezvoltării durabile în cele două
categorii de ţări.
Migranţii legali, cu rezidenţă pe termen scurt, mediu şi lung, care
satisfac cerinţele legale de intrare, şedere şi ocupare în ţara de
destinaţie trebuie să fie integraţi în comunităţile respective, să
beneficieze de aceleaşi drepturi social-economice şi legale ca şi ceilalţi
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cetăţeni ai ţării, potrivit legislaţiilor naţionale. Este deosebit de important
ca migranţii legali şi familiile lor să fie protejate împotriva rasismului,
etnocentrismului şi xenofobiei, să li se respecte convingerile religioase,
valorile culturale şi integritatea fizică.
Migraţia oficială, în general, aduce beneficii ţării gazdă, deoarece
imigranţii se află la cea mai productivă vârstă a lor şi au profesii şi
calificări pentru care există cerere pe piaţa muncii în ţara de destinaţie,
în acest fel asigurându-se o concordanţă între obiectivele politicilor
guvernamentale şi ocuparea fluxului de imigranţi oficiali.
Obiectivele politicii de dezvoltare durabilă pentru imigranţii
oficiali, în ţara de destinaţie, sunt, de regulă, congruente cu:
- asigurarea integrării economice şi sociale, îndeosebi a
emigranţilor care au dobândit dreptul de rezidenţă pe termen
lung şi tratament egal în faţa legii;
- eliminarea practicilor discriminatorii, în special pentru cazul
femeilor, copiilor şi bătrânilor;
- asigurarea protecţiei împotriva rasismului, etnocentrismului şi
xenofobiei;
- promovarea bunăstării pentru imigranţi şi familiile lor;
- asigurarea respectării valorilor culturale şi religioase, a convingerilor şi practicilor etnice, concomitent cu respectarea
legislaţiei naţionale şi a drepturilor omului universal recunoscute;
- luarea în considerare a nevoilor specifice şi a condiţiilor
imigranţilor temporari.
Integrarea imigranţilor oficiali cu rezidenţă pe termen lung necesită
acordarea de drepturi civile, politici şi responsabilităţi în ţara de
destinaţie, precum şi facilităţi adecvate procesului de naturalizare,
inclusiv pentru integrarea copiilor prin oportunităţi egale de educaţie şi
formare şi unităţii familiei. Ţările de destinaţie trebuie să respecte
drepturile imigranţilor în ceea ce priveşte accesul acestora pe teritoriu şi
posibilităţile de a-şi contacta rudele sau cunoştinţele.
Migraţia externă legală devine o practică în continuă creştere în
ceea ce priveşte cooperarea bi şi multilaterală între state, impulsionată de
nevoile compatibilizării cererii şi ofertei de muncă pe plan internaţional.
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Imigranţii ilegali (undocumented sau irregular) reprezintă acele
persoane care nu îndeplinesc cerinţele stabilite de legislaţia ţării de
destinaţie în ceea ce priveşte intrarea, şederea sau desfăşurarea unei
activităţi economice.
Ţinând seama de condiţiile economico-sociale mai scăzute în
ţările în curs de dezvoltare şi de presiunea crescândă a fluxului
imigraţionist ilegal, este de aşteptat ca în viitor acesta să crească, deşi
generează o serie de fenomene economice şi sociale adverse, mai puţin
sau deloc controlate de autorităţile publice.
Principalele ţinte pe care va trebui să le urmărească politica
dezvoltării durabile faţă de migraţia ilegală se referă la: cunoaşterea şi
soluţionarea cauzelor care au condus la migraţia ilegală; reducerea
substanţială a numărului de imigranţi ilegali, concomitent cu asigurarea
că aceştia vor fi protejaţi, nu vor fi exploataţi; prevenirea oricărei forme
de trafic de imigranţi, îndeosebi pentru prostituţie; combaterea
rasismului, a etnocentrismului şi a xenofobiei.
Migraţia ilegală presupune, de asemenea, cooperarea între
guvernele ţărilor de origine şi destinaţie pentru a diminua cauzele
emigraţiei ilegale, a respecta drepturile omului pentru migranţii ilegali,
inclusiv dreptul de a căuta şi a beneficia în alte ţări de azil împotriva
persecuţiei, şi a preveni exploatarea acestora.
Identificarea cauzelor migraţiei ilegale şi a impactului economic,
social şi demografic al acesteia, ca şi a implicaţiilor pentru
fundamentarea politicilor economice şi sociale la nivel regional, naţional
şi internaţional în domeniul migraţiei reprezintă o componentă
importantă a strategiei dezvoltării durabile. În acest context, se impune
şi luarea de măsuri împotriva celor care organizează migraţia ilegală,
exploatează traficul ilegal de persoane, îndeosebi a traficanţilor de
femei, tineri şi copii sub orice formă, a prostituţiei şi a adopţiilor forţate.
Aducerea la cunoştinţă a condiţiilor migraţiei legale în ceea ce
priveşte intrarea, şederea şi ocuparea unui loc de muncă în ţările
primitoare de migranţi presupune promovarea unui sistem informaţional
extins în ţările de origine. Totodată, ţările de origine a migraţiei ilegale au
datoria să primească înapoi persoanele returnate şi să le integreze, fără
a recurge la penalizări sau alte forme de pedepsire, discriminare şi/sau
constrângeri.
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Prin negocieri bi şi multilaterale între ţările de origine şi cele de
destinaţie, se pot găsi soluţii pentru problemele pe care le ridică migraţia
ilegală, îndeosebi cele referitoare la acordurile de readmisie care
protejează drepturile fundamentale ale omului potrivit reglementărilor
internaţionale.
Problema refugiaţilor, azilanţilor şi a deportaţilor relevă aspecte
specifice de migraţie; potrivit statisticilor internaţionale, numărul
refugiaţilor, azilanţilor şi deportaţilor a crescut sensibil în ultimele
decenii, în principal din motive politice, de încălcare a drepturilor
fundamentale ale omului.
Circa 2/3 din numărul total al ţărilor lumii au ratificat Convenţia
privind Statutul refugiaţilor din 1951 şi Protocolul din 1967, care stabilesc
standarde pentru protecţia refugiaţilor. Cu toate acestea, este necesară o
consolidare a sprijinului pentru protecţia şi asistenţa internaţională a
refugiaţilor, în special a femeilor şi copiilor, categoriile cele mai vulnerabile,
înlăturarea oricărei forme de exploatare, abuz şi violenţă.
Pentru a veni în întâmpinarea îndeplinirii cerinţelor dezvoltării
durabile, obiectivele urmărite în ceea ce priveşte refugiaţii, azilanţii şi
deportaţii se referă la următoarele: reducerea presiunilor care conduc la
creşterea numărului de refugiaţi şi deportaţi, prin eliminarea sau
diminuarea cauzelor acestor fenomene la toate nivelurile, o atenţie
deosebită fiind acordată acţiunilor cu caracter preventiv; asigurarea
protecţiei şi asistenţei pentru refugiaţi şi azilanţi; acordarea unei atenţii
speciale femeilor şi copiilor refugiaţi; asigurarea de asistenţă medicală,
educaţie şi servicii sociale; prevenirea eroziunii instituţiei azilului;
integrarea refugiaţilor; asistarea persoanelor care se înapoiază;
programe de reabilitare în planificarea dezvoltării cu accent pe aspecte
privind echitatea.
Diminuarea cauzelor fluxurilor refugiaţilor şi ale azilanţilor vizează
soluţionarea situaţiilor conflictuale, promovarea cooperării şi reconcilierii,
respectarea drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv ale
persoanelor care aparţin minorităţilor, a independenţei, a integrităţii
teritoriale şi a suveranităţii statelor. În cazul deportaţilor în masă, se pun
cu o acuitate deosebită problemele combaterii sărăciei, democratizării
guvernării, prevenirii poluării, ale asigurării securităţii personale şi
reţinerii de la folosirea unor practici care forţează persoanele să
emigreze.
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Activităţile de asistare a refugiaţilor şi azilanţilor trebuie să asigure
accesul la locuinţă adecvată, educaţie, servicii de sănătate, inclusiv
planning familial şi alte servicii sociale necesare. Pe de altă parte,
refugiaţii şi azilanţii trebuie să respecte legile ţărilor de destinaţie.
Repatrierea voluntară a refugiaţilor în siguranţă şi demnitate
trebuie realizată potrivit unor planuri de dezvoltare şi reconstrucţie
durabilă a ţărilor.
Până la găsirea unei rezolvări definitive, în cazul sosirilor masive şi
bruşte de refugiaţi şi persoane deportate, este nevoie de măsuri de
protecţie temporară şi tratament potrivit standardelor, practicilor şi
reglementărilor internaţionale recunoscute şi legilor naţionale.
Putem distinge trei domenii de intervenţie selectivă în ceea ce
priveşte stimularea impactului favorabil al migraţiei asupra dezvoltării
durabile.
Politicile pe termen scurt cuprind o serie de acţiuni cu caracter
administrativ, în ţările de origine şi cele de destinaţie, menite să
îmbunătăţească abilitatea agenţiilor de ocupare pentru monitorizarea şi
ghidarea procesului şi stabilirea cadrului şi a mecanismelor instituţionale, pentru a consolida poziţiile migranţilor din punctele de vedere
legal, economic şi contractual şi a facilita procesul integrării lor. Aceste
politici şi măsuri au o importanţă cu totul deosebită, indiferent de zona în
care se produce migraţia.
Atunci când exportul legal sau ilegal de forţă de muncă devine,
prin structură şi nivel de calificare, dăunător pentru economia naţională,
autorităţile publice la nivel local sau central au obligaţia să recurgă la o
serie de măsuri de restrângere a acestuia în ţările de destinaţie care nu
sunt performante în privinţa tratamentului aplicat imigranţilor, încalcă
drepturile fundamentale ale omului sau lezează interesele naţionale ale
ţării de origine. Este vorba, în special, de importul de copii, traficul de
persoane, alte situaţii de vulnerabilitate a imigranţilor. Cooperarea dintre
ţările de origine şi destinaţie şi încheierea unor acorduri privind
obligaţiile reciproce constituie cea mai eficientă cale care conduce la
identificarea de soluţii avantajoase de ambele părţi.
În cazul migraţiei externe a populaţiei, măsurile de intervenţie
trebuie să vizeze înlăturarea oricărei forme de exploatare şi abuz a
migranţilor, precum şi integrarea eficientă a acestora, din punct de
vedere economic, social şi cultural, în noile comunităţi şi zone
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receptoare. Practic, este vorba de asigurarea unor condiţii decente de
viaţă şi muncă, astfel încât migranţii să devină un factor al dezvoltării
durabile şi nu să mărească numărul celor care trăiesc sub pragul
sărăciei.
Politicile pe termen mediu şi lung se concretizează în
intervenţii strategice care vizează reorientarea avantajelor
comparative ale economiei astfel încât să se poată mai bine exploata şi
compatibiliza nevoile economiilor potenţial importatoare de forţă de
muncă, la nivelurile global, naţional şi regional. Este vorba de stabilirea
unor obiective şi a unor planuri de acţiune prin care să se stabilească
cât mai clar cu putinţă dimensiunile şi structurile în schimbare ale
avantajelor comparative pentru economiile potenţial exportatoare şi
importatoare de forţă de muncă.
Politicile pe termen mediu şi lung îşi propun ca migraţia internă şi
externă să contribuie într-o măsură şi mai mare la creşterea
macroeconomică şi reducerea costurilor tranziţiei la economia de piaţă.
Se are în vedere obiectivul pe termen lung al maximizării efectelor
pozitive ale migraţiei, inclusiv a transferurilor băneşti şi a impactului
tehnologiilor şi cunoştinţelor necesare dezvoltării durabile interne a
zonei şi ţării. Sporirea contribuţiei migraţiei la dezvoltarea economică
internă a ţărilor presupune acţiuni menite să crească volumul
transferurilor băneşti în economie, precum şi scheme pentru reabsorbţia
muncii, calificărilor şi economiilor migranţilor care se reîntorc în ţară prin
mecanisme operaţionale.
Cel de al doilea aspect al strategiilor pe termen mediu şi lung în
domeniul migraţiei se referă la preocuparea ca restructurarea privind
profilul profesional şi repartizarea teritorial-geografică a migranţilor în/din
ţările receptoare/trimiţătoare să contribuie la realizarea maximumului de
avantaj comparativ, inclusiv pe termen lung, pentru fiecare dintre
acestea, în condiţiile unei cât mai bune satisfaceri a cererii suplimentare
de forţă de muncă.
Reintegrarea migranţilor calificaţi/necalificaţi care revin în ţara de
origine ridică o serie de probleme specifice, în sensul că autorităţile
trebuie să aibă în vedere scheme ocupaţionale adecvate, mai ales
pentru migranţi cu calificare înaltă, care, în unele cazuri, nu pot fi eficient
folosiţi în ţara lor întrucât cunoştinţele şi calificarea dobândite în
străinătate nu sunt adecvate tehnologiilor şi regimului organizaţional
autohton. Pe de altă parte, sunt cazuri în care cei care revin în ţară nu
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au reuşit o carieră în străinătate, dar pretind avantaje în ţară fără să facă
proba că le şi merită.
Cel mai atractiv şi eficient domeniu strategic al politicii
migraţioniste îl constituie transferurile băneşti ale emigranţilor în ţara
de origine. Din acest motiv, unele state se ocupă exclusiv numai de
această problemă, ceea ce, desigur, nu poate fi considerată o abordare
completă a migraţiei. Modalităţile de maximizare a volumului acestor
transferuri sunt pentru toţi o preocupare de prim ordin, mai ales că,
pentru unele ţări în curs de dezvoltare, aceste sume sunt considerabile
ca procent din PIB. Reformele pieţei şi ale cursului de schimb valutar, în
condiţiile liberalizării schimburilor de bunuri şi servicii, trebuie să
conducă la stabilitate politică şi economică, precum şi la încrederea în
performanţele economiei şi în continuitatea regimurilor de piaţă liberă
concurenţială, astfel încât cei care trimit bani din străinătate sau se
întorc cu sume acumulate pe timpul şederii în străinătate să-i poată
folosi cât mai eficient din punctul de vedere personal, dar şi
macroeconomic.
Utilizarea transferurilor băneşti se poate realiza pe mai multe căi.
Cea de investitor direct productiv pare a fi cu cel mai puternic efect
benefic pentru dezvoltarea durabilă. Aceasta presupune existenţa în ţară
a unui mediu de afaceri favorabil şi a unei pieţe funcţionale. Desigur,
transferurile pot fi utilizate şi pentru consum, achiziţii de bunuri
mobiliare, precum şi pentru plata educaţiei membrilor nonadulţi ai
familiei.
Caracterul insuficient al deciziei pe termen scurt în materie de
migraţie apare evident în situaţia în care aceasta este evaluată în
termeni strategici, în contextul rapid schimbător la nivel naţional,
regional şi internaţional. Astfel, pe termen mediu, nu pot fi sigure
avantajele comparative pe care le au ţările în curs de dezvoltare în ceea
ce priveşte exportul ieftin de forţă de muncă. De regulă, marile influxuri
migraţioniste au fost determinate de cererea de forţă de muncă din
ţările de destinaţie, astfel că migraţia a trebuit să se supună structurii
regionale şi caracterului impulsului cererii respective.
Până în prezent, migraţia externă a avut caracterul unui proces
mai degrabă spontan, de exploatare a oportunităţilor şi deschiderilor de
piaţă, pe măsură ce acestea apăreau, paralel cu un sprijin mai mult sau
mai puţin substanţial al agenţilor de recrutare şi plasare a forţei de
muncă. Ca urmare a schimbărilor rapide şi importante pe care le
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generează, în prezent şi în perspectivă, globalizarea pieţelor, apare
evidentă necesitatea anticipării evoluţiei fluxurilor migraţioniste ca
intensitate, structuri şi orientări geografice, în calitate de componentă a
pieţei internaţionale a muncii. Studiile prospective referitoare la
problemele critice şi de presiune pe piaţa internaţională a muncii,
precum şi la lipsa majoră de forţă de muncă pe plan internaţional
reprezintă, în prezent, un deziderat, cel puţin în plan teoretic, al marii
majorităţi a factorilor de decizie economică şi socială. Eficienţa
participării ţărilor la diviziunea regională şi internaţională a muncii nu se
poate realiza doar pe baza strategiilor naţionale, fără a cunoaşte
structurile cererii externe de forţă de muncă şi sectoarele în care se
manifestă un deficit/excedent al acesteia pe diferite arii şi zone
geografice.
Structura potenţialului viitor al migraţiei internaţionale, pentru
fiecare ţară, trebuie organic articulată la strategia dezvoltării durabile a
acesteia, ţinând seama de factorii care contribuie la sustenabilitatea şi
echilibrul economic şi social local, regional, naţional şi global.
Realizarea unui astfel de demers necesită nu numai specialişti de înaltă
clasă, dar şi o cooperare extinsă a acestora pe plan internaţional, în
condiţiile îmbunătăţirii instrumentarului analitic şi predictiv şi a bazei de
date şi informaţii necesare.
Într-o primă urgenţă, este nevoie ca politicile migraţioniste să
dispună de prognoze ale tendinţelor şi structurilor cererii forţei de
muncă, ale categoriilor profesionale deficitare şi excedentare, inclusiv
presiunile salariu/cost, care se manifestă în cadrul competitivităţii
internaţionale, pentru diferite sectoare de activitate economico-socială.
Satisfacerea prin migraţie a cererii pentru forţa de muncă străină
poate extinde durata de viaţă a unor industrii în ţările de destinaţie.
Problema realocării în viitor a industriilor din ţări dezvoltate în cele în
curs de dezvoltare are, de asemenea, legătură cu schimbarea direcţiei şi
magnitudinii fenomenelor şi proceselor migraţioniste. Realocarea, în linii
generale, reprezintă un proces de eficientizare economică a activităţilor
la nivelul global. Pe plan local, ridică o serie de probleme şi nemulţumiri,
atât în ţările dezvoltate, cât şi în cele în curs de dezvoltare. În timp ce
patronii din ţările dezvoltate, îndeosebi cei ai corporaţiilor multinaţionale,
văd în realocarea industriilor o sursă de creştere a profiturilor pe termen
mediu şi lung, pe baza unor avantaje comparative (preţ scăzut al forţei
de muncă, cerere nesatisfăcută pe plan intern, preţuri avantajoase la
unele materii prime, materiale şi energie etc.), ţările în curs de
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dezvoltare consideră că, în multe cazuri, are loc un transfer de industrii
prelucrătoare cu valoare adăugată mică. Salariaţii din ţările dezvoltate
consideră că realocarea industriilor conduce la creşterea şomajului în
propria ţară, ceea ce generează migraţie internă şi externă nedorită.
Salariaţii din ţările în curs de dezvoltare, la rândul lor, se plâng că nivelul
salarizării este mai redus, la munci egale, în industriile realocate şi
încearcă să găsească de lucru în străinătate, contând pe un salariu mai
bun.
Erodarea factorului forţă de muncă ieftină pe plan internaţional
reprezintă o provocare pentru ţări de a găsi şi alte avantaje competitive
legate de migraţia forţei de muncă (nu numai în industria confecţiilor şi
textilă, dar şi în cea a TIC), ca şi de investiţiile străine directe care vor
schimba fluxurile migratorii tradiţionale, oferind oportunităţi noi de
absorbţie a forţei de muncă superior calificate.
În ceea ce priveşte componenta servicii a cererii pe piaţa
internaţională a forţei de muncă, se constată o serie de schimbări de
structuri. Ca urmare a faptului că industriile cu consum de muncă ridicat
au început să fie mutate din ţările dezvoltate, se constată o creştere a
cererii pentru servicii de întreţinere şi asistenţă, pentru serviciile
personale care pot crea un nou domeniu al migraţiei în ţările dezvoltate.
Aceasta presupune o nouă orientare în pregătirea forţei de muncă.
Politicile migraţioniste pe termen lung trebuie să se
concentreze asupra reformelor macroeconomice şi structurale
necesare pentru a genera o creştere economică eficientă şi echitabilă,
astfel încât să se reducă presiunile migraţiei şi, în ultimă analiză,
societatea să se înscrie pe traiectoria dezvoltării sale durabile, în care
migraţia să devină un factor de creştere economică reală, şi nu de
dezavantajare şi perturbare regională sau naţională.
1.4.2. Migraţia creierelor (brain drain) - politici vizând
dezvoltarea durabilă
Un număr mare de ţări dezvoltate, direct interesate în creşterea
potenţialului lor economic şi social, şi-au deschis graniţele special pentru
imigraţia persoanelor cu calificare ridicată, axată îndeosebi pe
componentele cercetare-dezvoltare-inovare, pe tehnologiile de vârf ale
informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), factori propulsori ai procesului
contemporan al globalizării.
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Migraţia persoanelor înalt calificate provine într-o proporţie
ridicată din ţările în curs de dezvoltare şi are ca destinaţie ţările mai
dezvoltate. Acest flux migraţionist acţionează nefavorabil pentru
creşterea în ţara de origine şi favorabil pentru ţara de destinaţie.
Literatura de specialitate grupează în mod convenţional politicile
în domeniul migraţiei creierelor în următoarele categorii, mai mult sau
mai puţin autonome: întoarcerea; restricţiile; recrutarea; compensarea; reţinerea.
Întoarcerea sau revenirea în ţară a emigranţilor înalt calificaţi
înseamnă practic recuperarea capitalului uman de către ţara de origine,
facilitând transferul de tehnologie şi mărind posibilităţile de cooperări
internaţionale.
Reţinerea în ţară a persoanelor calificate pune accent pe
îmbunătăţirea oportunităţilor în ţara de origine în sectoarele educaţie şi
CD, prin intermediul unor facilităţi şi stimulente care ar putea reduce
fluxurile migratorii.
Cea mai mare parte a economiştilor consideră că impactul direct
al unui brain drain de anvergură va diminua creşterea economică în
ţările de origine (Lowell, 2001; Carrington şi Detragiache, 1999). O serie
de ţări în curs de dezvoltare au pierdut prin hemoragia creierelor până la
o treime din forţa de muncă aparţinând elitei profesionale, ca urmare a
creşterii numărului de emigranţi înalt calificaţi, o dată cu boom-ul
tehnologiilor informaţiei şi al comunicaţiilor.
Se ştie că activele concretizate în capitalul uman au reprezentat
şi reprezintă unul din cei mai importanţi factori ai creşterii economice. Cu
cât o ţară are un sistem de învăţământ mai bun, cu atât competitivitatea,
capacitatea de adaptare şi dezvoltarea sa economico-socială vor fi mai
puternice (Lee şi Barro, 1993; Barro şi Sala, 1995). Potrivit rezultatelor
unor cercetări efectuate pe un eşantion de 111 ţări, în perioada 19601990, creşterea cu un singur an a nivelului educaţional mediu al forţei de
muncă a unei ţări conduce la sporirea productivităţii pe lucrător între 5 şi
15%. Dimpotrivă, pierderea de lucrători înalt calificaţi înseamnă câştiguri
mai puţine, sărăcie şi creşterea inegalităţilor.
Există opinii care susţin că brain drain-ul - de exemplu, cel din Asia
- ar produce mai multe probleme ţărilor dezvoltate, datorită competiţiei
crescânde din partea unor ţări în curs de dezvoltare, prin practicarea
transferului de tehnologii, de cunoştinţe şi de bani în ţara de origine. Este
foarte probabil că imigranţii înalţi calificaţi, chiar dacă la începutul
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perioadei de acomodare în ţara gazdă generează unele probleme, ulterior
impactul lor pozitiv urmează să compenseze neajunsurile iniţiale.
Politica ţărilor dezvoltate faţă de imigraţia creierelor foloseşte o
mulţime de instrumente şi stimulente de natură să atragă în ţările
respective cât mai mulţi migranţi superior pregătiţi, ştiut fiind că vor avea
multiple avantaje economice, sociale, tehnologice şi ştiinţifice.
Principalele măsuri de politici pe care le pot adopta ţările care
pierd creiere se referă la următoarele:
a) înapoierea migranţilor în ţara de origine reprezintă o sursă de
capital uman care poate reveni cu o valoare adăugată
considerabilă din străinătate; această măsură implică direct
sau indirect programe guvernamentale în cooperare cu
diaspora, care prevăd ajutoare pentru revenirea expatriaţilor şi
a familiei, credite şi împrumuturi, scutiri şi plata unor credite
acordate pe perioade limitate de timp, poziţii şi funcţii de
răspundere în structurile decizionale ale statului, acordarea de
dublă cetăţenie, informaţii privind joburile disponibile, ofertele
de ocupare;
b) restricţii ale mobilităţii internaţionale promovate de
guvernele unor ţări pentru a proteja propria forţă de muncă
(acordarea de vize temporare, ca, de exemplu, viza „J” în SUA
pentru studii şi muncă pe timp limitat, cu obligaţia de a se
înapoia);
c) recrutarea de migranţi internaţionali în cazurile în care
există penurie de anumite categorii de forţă de muncă în ţara
de destinaţie. Aceasta vizează un anumit număr de lucrători
străini pe perioade de timp limitate sau nelimitate (de exemplu,
cercetători, medici, specialişti ITC) pentru zone care au nevoie
de forţă de muncă;
d) compensări pentru pierderile de capital uman în ţara de
origine fie prin despăgubiri plătite de către ţara de destinaţie în
care emigrează forţa de muncă înalt calificată, fie prin taxe
plătite de emigranţii înşişi*);
*)

Economistul renumit pentru teoria emigrării creierelor, Jagdish Bhagwati,
propunea taxarea mai mare a imigranţilor în ţara de adopţie faţă de impunerea
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e) finanţări ale expatriaţilor în ţara de origine, prin iniţierea de
contacte între instituţiile academice şi ale sectorului privat,
intensificarea comunicaţiilor şi schimbului de cunoştinţe,
investiţii şi transferuri băneşti; posibilităţi de economisire în
valută convertibilă; doctorate şi masterate gratuite; transfer de
tehnologie;
f)

crearea în ţara de origine a unui sistem educaţional şi de
remunerare performant, pentru cei care se reîntorc în ţară.

Transferurile băneşti ale emigranţilor înalt calificaţi nu au putut fi
până în prezent măsurate statistic, dar cuantumul lor pare să fie ceva
mai redus, potrivit unor experţi, ca pondere în volumul total al
transferurilor băneşti ale emigranţilor.
Potrivit unor estimări (Lowell şi de la Garza, 2001), cei care sunt în
străinătate la studiu sau lucrează într-un institut de cercetare au tendinţa
probabilă de a-şi reduce volumul transferurilor în ţara de destinaţie.
Dimpotrivă, studenţii şi cercetătorii care au emigrat adesea sunt
suplimentar ajutaţi cu bani de părinţi sau alte rude din ţara de origine,
mai ales în cazul în care aceştia au un nivel relativ ridicat al veniturilor.
Sunt studii care sugerează că fiecare dolar transferat în ţara de
origine de către emigranţi are un efect multiplicator de câteva ori pentru
GDP. Oricum, apare clar că imigranţii înalt calificaţi, care câştigă bine,
pot să-şi permită să cheltuie sau să trimită în ţara de origine sume mari
de bani, folosind mai mult transferurile şi depozitele bancare.
Unele ţări permit migranţilor să facă euro-depozite în ţara de
origine, la o rată atractivă a dobânzii. Lucrătorii înalt calificaţi pot să
investească mai mult în ţara de origine nu doar în investiţii productive,
dar şi în cele financiare (bonduri, obligaţiuni etc.) O serie de facilităţi
comerciale acordate investiţiilor efectuate de emigranţi în microîntreprinderi pot conduce la creşterea volumului transferurilor băneşti.

normală în ţara respectivă şi utilizarea acestui fond suplimentar pentru
dezvoltarea ţării de origine, pe o perioadă de 10 ani. Această metodă a fost
criticată datorită dificultăţilor de implementare. O altă variantă de compensare a
ţărilor perdante de „creiere” se referă la posibilităţile pe care ţara de origine le
are de a taxa migranţii atâta vreme cât sunt cetăţeni ai ţării respective (acest
lucru îl face SUA cu cetăţenii săi din străinătate).
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Emigrarea nativilor înalt calificaţi produce pierderi pentru ţara de
origine în ceea ce priveşte acumularea de capital uman şi cunoştinţe,
care sunt mai mari decât cele generate de migraţia lucrătorilor cu nivel
mediu şi slab de calificare. Aceste pierderi se resimt nefavorabil asupra
creşterii economice, cel puţin pe termen scurt şi mediu.
Dacă pentru ţările primitoare de forţă de muncă înalt calificată
efectul emigraţiei asupra ţării de origine nu constituie o preocupare
specială, analiştii din ţările de origine manifestă un interes deosebit
pentru identificarea şi estimarea efectelor brain drain-ului. Pe lângă
efectul nefavorabil menţionat, se evidenţiază, în mod corect, efectul de
conexiune inversă al emigraţiei pentru ţările lor, în sensul existenţei
unor câştiguri economice, sociale şi de expertiză legate de aşa-numitele
procese de „brain gain” şi „brain circulation”, în cazul în care emigranţii
se întorc sau ţin un contact lato sensu cu ţara de origine.
Problema legată de câştigul sau pierderile generate de migraţia
creierelor pentru ţările de origine depinde (Beine, 1999) de măsura în
care efectele negative vor putea fi compensate de cele pozitive. În acest
sens, într-o serie de modele se abordează problema nivelului optim al
emigrării, astfel încât efectele negative să fie compensate cel puţin de
cele pozitive. Astfel de modele presupun că emigrarea în străinătate a
indivizilor oferă posibilitatea unor calificări mai înalte, iar nivelul optim
al acesteia stimulează ridicarea calităţii învăţământului în ţara de
origine, impulsionează dezvoltarea durabilă, nivelul de cunoştinţe şi
expertiză.
Aspectele indirecte ale brain drain-ului sunt legate de efectele de
multiplicator în ţara de destinaţie şi, respectiv, de origine, care tind în
sensul criteriului „câştig-câştig”, chiar dacă în mod inegal pentru cei
implicaţi, ca şi al compensării, fie şi parţiale, a pierderilor ţării de
emigraţie, prin diferitele legături ulterioare pe care imigranţii le stabilesc
cu ţara de origine (înapoierea emigranţilor, transfer de tehnologie şi
cunoştinţe, transferuri băneşti, oportunităţi sporite de schimburi
comerciale între ţările implicate, capitalizări în lucrători înalt calificaţi
etc.).
Principalele căi prin care pot fi combătute efectele adverse/
nefavorabile ale migraţiei creierelor impun politici şi programe speciale
în ţările în curs de dezvoltare faţă de migranţi şi posibilele lor implicări în
procesele de expertiză, transfer de cunoştinţe, investiţii, cercetări şi
consum în ţările de origine, pentru ca efectul net să fie pozitiv pentru
toate părţile implicate.
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Politicile de stimulare a înapoierii emigranţilor cu calificare
ridicată, de susţinere a transferurilor băneşti, ca şi cele de recrutare
presupun cooperarea internaţională, în condiţiile unor transparenţe şi
armonizări sporite, în mediile academice şi ale cercetării ştiinţifice.
Pentru ţările de destinaţie, imigraţia de creiere are efecte
benefice asupra dezvoltării durabile a acestora, din cel puţin trei
considerente:
 persoanele superior calificate, de regulă, lucrează în sectorul
bunurilor exportabile,*) mai competitiv decât sectorul bunurilor
şi serviciilor neexportabile, având o productivitate superioară
a muncii şi capitalului;
 în general, salariile plătite imigranţilor înalt calificaţi sunt mai
reduse decât cele plătite lucrătorilor autohtoni, la acelaşi nivel
de performanţă;
 dorinţa de reuşită în carieră, inovativitate şi creativitate este
mai mare la imigranţi faţă de rezidenţii naţionali.
Există şi o explicaţie cauzală cu îndelungată tradiţie a brain
drain-ului. Întotdeauna talentele intelectuale au migrat către centrele
cultural-ştiinţifice şi de producţie care le-au oferit nu doar un venit mai
ridicat, dar şi oportunităţi sporite în carieră, posibilităţi de a-şi verifica
practic propriile teorii şi ipoteze, de a-şi manifesta mai puternic spiritul
creativ.
1.4.3. Organisme internaţionale implicate în migraţia externă
Politicile privind migraţia internă, dată fiind sfera de cuprindere a
acesteia, reprezintă preocuparea şi atributul cvasiexclusiv al instituţiilor
publice şi decidenţilor la nivel local, regional şi naţional.
*)

Bunurile şi serviciile exportabile (tradable goods and services) sunt acele
bunuri şi servicii care au potenţial de export sau import. Posibilitatea acestora
de a fi comercializate în străinătate ridică întotdeauna problema comparării
între preţurile
lor, în diferite ţări, verificându-se inexistenţa barierelor
substituţiei unui bun cu altul. Dimpotrivă, bunurile neexportabile (nontradable) nu se comercializează în străinătate fie datorită naturii lor sau a
costurilor de transport şi tarifelor ridicate, fie altor restricţii. Bunurile
neexportabile sunt în sectorul construcţiei de locuinţe, generarea de
electricitate, transport, servicii educaţionale, de asigurări, proprietăţi şi
brokeraj comercial, administraţie publică, securitate şi apărare.
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În ceea ce priveşte migraţia externă, prin specificul său de
interfaţă bi şi multilaterală a economiilor naţionale, determinată de
fluxurile persoanelor dincolo de graniţele ţărilor, politicile în acest
domeniu se elaborează de către instituţiile ţărilor respective, la nivel
naţional, prin reţeaua instituţională proprie şi, la nivel internaţional, prin
organizaţii interguvernamentale, mandatate de ţări să urmărească şi să
monitorizeze fluxurile migraţioniste, pe plan regional şi mondial.
Ne vom referi în continuare la cele mai reprezentative organizaţii şi
instituţii internaţionale în competenţa cărora intră fluxurile migraţiei
externe ca preocupare şi competenţă directă şi/sau indirectă. Rolul
acestor organizaţii va fi în creştere, pe măsură ce dimensiunea migraţiei
externe va cunoaşte o evoluţie ascendentă în viitor:
 Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (International
Organization for Migration - IOM), instituţie interguvernamentală cu 39
de state membre, colaborează strâns cu ONU şi alte entităţi
interguvernamentale, oferă servicii pentru transferul obişnuit de migranţi,
refugiaţi, deportaţi şi alţi migranţi în dificultate, în cadrul „Activităţilor de
migraţie internaţională” sau al „Programelor pentru transferul de resurse
umane calificate”, care ajută ţările în curs de dezvoltare să-şi satisfacă
nevoile de forţă de muncă înalt calificată. Periodic, IOM organizează
foruri de dezbateri privind migraţia şi dezvoltarea, conduce proiecte şi
studii regionale privind presiunile emigrării cu sprijinul Fondului ONU
pentru Activităţile Populaţiei (UNFPA), împreună cu Înaltul Comisariat
ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), întreprinde programe de informare a
potenţialilor migranţi privind realităţile fluxurilor migraţioniste
internaţionale.
 Organizaţia Internaţională a Muncii (International Labor
Organization - ILO) s-a ocupat o perioadă lungă de timp de migraţia
muncii şi ocuparea străinilor şi a fost punctul central al elaborării
Convenţiei pentru protecţia lucrătorilor migranţi.
În cadrul „Programului de ocupare mondială”, ILO a pus accent
pe crearea de locuri de muncă în ţările de emigrare şi pe relaţia migraţie,
comerţ şi dezvoltare. În mod curent, în cadrul „Proiectului
interdepartamental”, ILO se preocupă de îmbunătăţirea colectării de
date şi statistici privind migraţia internaţională în 22 de ţări. Ca şi
UNHCR, ILO a cooperat cu Banca Mondială în mai multe proiecte.
 Înaltul Comisar ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) este o
agenţie de primă însemnătate pentru problemele care ţin de protecţia
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refugiaţilor şi azilanţilor. Deşi cunoscută mai mult pentru apărarea
drepturilor omului, organizaţia s-a preocupat de soluţionarea cauzelor
mişcării refugiaţilor atât în cadrul organizaţiei, cât şi în colaborare cu alte
organizaţii, inclusiv Banca Mondială, pe problemele migraţiei, dezvoltării
şi comerţului, ca şi ale respectării refugiaţilor.
 Fondul ONU pentru Populaţie (United Nations Fund for
Population Activities - UNFPA) joacă un rol important în atragerea
atenţiei asupra problemelor migraţiei populaţiei în cadrul dezbaterilor şi
confruntărilor internaţionale, elaborând o serie de propuneri şi
recomandări în acest domeniu.
 Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) se
implică în unele proiecte vizând migraţia internaţională, inclusiv efectele
acesteia asupra dezvoltării durabile.
 Organizaţia Internaţională a Comerţului (Word Trade
Organization - WTO), prin compartimentele sale de studiu, cercetează
relaţia dintre migraţie, comerţ, dezvoltare şi investiţiile străine directe.
 Banca Mondială (World Bank - WB), deşi nu se ocupă în
mod deosebit de problemele migraţiei internaţionale, elaborează şi
participă la elaborarea unor studii şi lucrări necesare pentru pregătirea
proiectelor de acordare a împrumuturilor, mai ales în ceea ce priveşte
ţările în curs de dezvoltare, abordând direct sau indirect efectele
economico-financiare ale migraţiei (analiza de risc, strategii de
dezvoltare, cheltuielile publice etc.).
 Comisiile Economice Regionale ONU sunt, de asemenea,
implicate în problemele migraţiei internaţionale, în analiza şi colectarea
de date în acest domeniu, în analiza cauzelor şi consecinţelor migraţiei
la nivel regional, în coordonarea de politici.
În afară de organizaţiile interguvernamentale prezentate, de
problematica migraţiei internaţionale se mai ocupă şi Uniunea Europeană, OECD, Consiliul Europei, precum şi Organizaţia Consultaţiilor
Interguvernamentale privind Azilul, Refugiaţii şi Problemele Migraţiei.

1.5. Unele remarci finale
1. Migraţia internă şi externă a forţei de muncă reprezintă atât un
factor explicativ al dezvoltării durabile, cât şi un efect sau rezultat al
acesteia, bazat pe dorinţa firească a indivizilor de a-şi mări veniturile şi
îmbunătăţi calitatea vieţii, prin schimbarea locului de muncă, dincolo de
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graniţele rezidenţei lor actuale, ceea ce, pe cale de consecinţă, ar putea
contribui la creşterea PIB şi la dezvoltarea durabilă.
2. Migraţia internă este, în general, provocată de diferenţele de
venit şi nivelul şomajului într-o regiune a ţării comparativ cu altele. Ea
ridică o serie de probleme de natură economică, socială şi de mediu.
Modelele migraţiei interne analizează factorii de influenţă ai acesteia,
între care cei mai importanţi sunt: nivelul salarizării; posibilităţi de
angajare; vârsta; sexul; nivelul pregătirii profesionale; nivelul dezvoltării
economice şi sociale a zonei; infrastructurile; fiscalitatea şi asigurările
sociale; nivelul preţurilor; condiţiile naturale etc.
3. Migraţia internă redistribuie în principal populaţia şi forţa de
muncă din zonele rurale către cele urbane, deşi există şi fluxuri urbanrural, rural-rural şi urban-urban. Marile fluxuri migraţioniste mondiale din
zonele rurale şi sărace reprezintă principala sursă a emigraţiei în ţările
dezvoltate.
4. Factorii determinanţi ai migraţiei, precum şi impactul economic
şi social al acesteia reprezintă obiectul de studiu al unei tot mai bogate
literaturi de specialitate privind dezvoltarea durabilă, care focalizează
dezbaterile politicilor publice şi nu numai. În acest cadru, se înscrie în
mod particular factorul demografic (mărimea şi creşterea populaţiei,
structura pe vârste, sexe şi categorii socio-profesionale) care
influenţează complex migraţia internă şi externă. Părerea acceptată de
majoritatea specialiştilor este aceea că migraţia are loc din ţările sau
regiunile în care populaţia este numeroasă, cu fertilitate ridicată, către
cele cu mai puţină populaţie şi fertilitate scăzută. O astfel de opinie nu
poate explica totuşi fluxurile migraţioniste foarte ridicate între ţările în
curs de dezvoltare care au fertilitatea ridicată şi o structură pe vârste
întinerită. Totodată, această opinie nu poate da răspuns la migraţia
populaţiei din ţările Europei Centrale şi de Est în ţările europene vestice,
în ambele categorii de ţări înregistrându-se parametri demografici slabi
(scăderea populaţiei şi fertilitate scăzută).
Diferenţele demografice interţări, chiar dacă nu explică integral
fenomenul migraţionist, reprezintă factorul cu contribuţie însemnată la
potenţialul migraţionist, una din sursele de generare a acestuia.
Subperformanţele demografice ale ţărilor europene dezvoltate
obligă politicile autorităţilor locale să promoveze accesul imigranţilor
legali, astfel încât să poată fi prevenită lipsa în viitor a forţei de muncă,
factor de îngrijorare pentru patroni şi de punere în dificultate a dezvoltării
durabile.
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5. În elaboratele teoretice ale migraţiei se disting următoarele
abordări principale:
 Teoria neoclasică macroeconomică susţine că diferenţele
geografice dintre cererea şi oferta de forţă de muncă, dintre ţările de
origine şi destinaţie determină fluxurile de migranţi, iar diminuarea sau
înlăturarea acestor diferenţe va conduce la reducerea migraţiei până la
inexistenţă. Potrivit acestei abordări teoretice, doar piaţa muncii
reprezintă mecanismul prin intermediul căruia sunt induse mişcările
migratorii.
 Teoria micro a economiei neoclasice se axează pe actorii
individuali potenţiali care decid să migreze, ţinând seama de calculul
cost-beneficiu din care rezultă un beneficiu net generat de migraţie.
Potrivit acestei abordări teoretice, intensificarea migraţiei este generată,
pe de o parte, de caracteristicile capitalului uman care sporesc
beneficiile potenţiale ale migraţiei şi, pe de altă parte, de factorii
individuali, sociali şi tehnologici care diminuează costurile. Variabilele
explicative-cheie ale migraţiei sunt determinate de diferenţele de venituri
şi de ratele ocupării forţei de muncă. Guvernele au capacitatea de a
influenţa aceste variabile, prin politici de creştere a veniturilor în ţara de
origine sau descreşterea posibilităţii de ocupare în ţara de destinaţie, ca
şi prin mărimea costurilor migraţiei etc.
 La baza noii teorii economice a migraţiei se află strategiile
de familie sau de grup, ale căror obiective majore vizează diversificarea
surselor de venit, minimalizarea riscurilor menajelor, surmontarea unor
dificultăţi legate de rambursarea creditelor şi menţinerea capitalului. Prin
migraţie se compensează sau se înlătură imperfecţiunile, nereuşitele şi
eşecul diferitelor tipuri de mecanisme de piaţă din ţările în curs de
dezvoltare, cum ar fi cele privind asigurarea recoltelor, pieţele futures şi
de capital, asigurarea de şomaj etc.
Diferenţele de salarii şi venit nu reprezintă o condiţie absolut
necesară a migraţiei, iar dezvoltarea economică în ţara de origine sau
reducerea decalajelor salariale nu sunt factori de impulsionare a
fluxurilor migratorii.
Politicile prin intermediul cărora guvernele influenţează migraţia
vizează domeniile asigurări, pieţe de capital, distribuţia veniturilor, care
influenţează anumite categorii sociale defavorizate şi, pe cale de
consecinţă, înclinaţia lor spre migrare.

85

 Potrivit modelului pieţei duale a muncii (calificate şi slab
calificate sau necalificate), volumul, structura şi dinamica fluxurilor
migraţioniste sunt determinate de cererea de muncă slab calificată din
ţările industrializate. Angajatorii din aceste ţări preferă migranţi
necalificaţi sau slab calificaţi cărora să le plătească salarii relativ mici, în
acest fel contribuind la scăderea nivelului inflaţiei structurale care ar fi
fost generată de salarii mai mari, plătite forţei de muncă autohtone.
În cazul acestui model, un rol important în migraţie este deţinut
de politica guvernelor, a angajatorilor şi agenţilor de recrutare din ţările
de destinaţie, fără ca discrepanţele de venituri în locul de origine şi cel
de destinaţie să reprezinte o cerinţă necesară şi suficientă pentru
emigraţie.
 Teoria sistemelor mondiale pune accent pe structurile pieţei
mondiale, caracterizate prin extinderea mecanismelor economiei
capitaliste în zonele şi societăţile necapitaliste, prin coordonarea
acţiunilor guvernamentale, ale elitelor şi companiilor multinaţionale.
Modernizarea sistemelor tradiţionale în ţările de origine nu poate fi
realizată decât pe calea atragerii acestora în circuitul economiei şi pieţei
mondiale, iar migraţia internaţională reprezintă una dintre formele de
atragere. Intensificarea relaţiilor dintre ţările dezvoltate şi cele în curs de
dezvoltare prin canalele globalizării (comerţ, comunicaţii, infrastructură,
ştiinţă, cultură, Internet, mediu etc.) reprezintă un factor favorizant al
migraţiei, asupra căruia îşi pun amprenta diferenţele de venituri, rata
şomajului, condiţiile de muncă şi natura mediului de afaceri.
6. Factorii care generează migraţia conjuncturală sunt diferiţi de
cei care au contribuit la perpetuarea în timp şi spaţiu a migraţiei
permanente, continue. În acest sens, subliniem că între cele două
categorii de factori există o corelaţie cu efecte totale cumulate, de supra
sau subpotenţare. Ca răspuns la anumite condiţii economice şi sociale,
factorii permanenţi ai migraţiei pot fi mai uşor identificaţi, analizaţi şi
încadraţi în scheme de politică migraţionistă, spre deosebire de
categoria factorilor conjuncturali, mai greu de prevăzut şi cu impact
relativ mare asupra migraţiei.
În categoria factorilor conjuncturali, se includ mai ales cei politici
(decolonizări, dislocări în masă ale populaţiei, violenţă, represiune,
încălcarea drepturilor omului, tensiuni externe, conflicte armate,
discriminări pe motive religioase etc.) şi de mediu (poluarea urbană,
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deforestări, fenomene meteo extreme, eroziunea solului, alunecări de
teren, inundaţii, catastrofe naturale etc.). În timp ce opinia „maximalistă”
consideră factorul de mediu ca element direct şi semnificativ al migraţiei,
cea „minimalistă” subliniază că înrăutăţirea calităţii factorilor de mediu
este în principal o variabilă care trebuie încadrată într-un context mai
larg de factori de influenţă ai migraţiei. Există mai multe studii care
evidenţiază modul în care factorii de mediu influenţează migraţia, în
strânsă legătură cu schimbările de climă şi epuizarea resurselor sub
următoarele aspecte: a) degradarea şi epuizarea terenurilor agricole,
a apei, pădurilor şi stocurilor piscicole vor genera tot mai mari
tulburări sociale în viitor, într-o mai mare măsură decât schimbarea de
climă şi efectele de seră; b) schimbarea de climă reprezintă doar una
din cele trei surse principale ale rarităţii resurselor, celelalte privind
creşterea populaţiei şi distribuţia socială inegală a resurselor; c) cele trei
surse de rarităţi ambientale interacţionează în majoritatea cazurilor în
structuri de „capturare a resurselor” de către grupurile mai puternice
din societate şi în structuri de „marginalizare ecologică”, adesea
însoţite de migraţii către sau de la regiuni fragile din punct de vedere
economic.
Stresul şi raritatea factorilor de mediu pot cauza fragmentări şi
instabilitate în politică, ceea ce generează şi fluxuri migraţioniste de
amploare. Prevenirea unor astfel de fenomene migraţioniste neaşteptate
şi presante se poate realiza pe seama unor politici adecvate, în
următoarele domenii: formarea preţurilor la resursele naturale; inovarea
tehnologică şi substituţia resurselor naturale; măsuri pentru dezvoltarea
industriilor ecologice şi reducerea creşterii populaţiei; redistribuirea
pământului şi dezvoltarea industrială prietenoasă a mediului;
promovarea producţiei şi comerţului cu bunuri şi servicii care nu
epuizează sau degradează resursele de mediu.
7. În cadrul general al proceselor migraţioniste, o atenţie specială
este acordată migraţiei internaţionale, care implică efecte favorabile
şi/sau nefavorabile pentru cel puţin două ţări - de origine şi de destinaţie pe perioade mai mici sau mai mari de timp.
Consecinţele pozitive ale migraţiei externe asupra ţării de
origine, în bună măsură rezultat direct sau indirect al promovării, mai
mult implicit decât explicit, a emigrării de către guvernele multor ţări în
curs de dezvoltare, vizează în mod special aspectele următoare:
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-

emigraţia detensionează presiunile pe piaţa forţei de muncă,
generate de excedentul de persoane care nu-şi găsesc un loc
de muncă, îndeosebi cele foarte tinere şi necalificate, femei
etc.;
- diminuarea excedentului de muncă, prin emigrare, conduce la
creşterea posibilităţilor de a mări veniturile din salarii şi a creşte
gradul de ocupare;
- migranţii transferă în ţara de origine importante sume băneşti,
ceea ce constituie un factor de reducere a sărăciei, de creştere
a calităţii vieţii şi de impulsionare a unor afaceri şi investiţii.
- în unele situaţii de emigrare a anumitor grupuri etnice sau a
disidenţilor politici, se soluţionează situaţii dificile sau jenante
pentru guverne.
Categoria consecinţe negative ale emigrării pentru ţara de
origine se referă la următoarele aspecte:
- emigrarea privează ţările în curs de dezvoltare de cele mai
bune resurse umane (brain drain), care nu-şi valorifică
potenţialul în ţara lor, rămânând astfel nerecuperată prin
venituri investiţia în educaţie şi pregătirea capitalului uman;
valorificarea investiţiei educaţionale are loc în altă ţară;
- emigrarea ilegală provoacă numeroase neajunsuri, inclusiv de
imagine, pentru ţara de origine, mai ales în cazul obligativităţii
de a reprimi transfugi în masă;
- pierderea unor venituri ale statului încasate din taxele şi
impozitele plătite de emigranţi.
Raportul migraţie-dezvoltare durabilă în ţările de origine, din
punctul de vedere al efectelor nete favorabile, rămâne încă un subiect
de dezbatere vie, insuficient abordat şi înţeles. Din experienţa istorică,
rezultă că o serie de ţări care erau surse de emigrare înainte şi după al
doilea război mondial (Suedia, Germania, Anglia, Italia, Grecia şi Coreea
de Sud) sunt, în prezent, ţări de imigraţie tocmai datorită creşterii
nivelului lor de dezvoltare economică şi socială.
Pentru o perioadă de 10-20 de ani, este încă greu să se
demonstreze cu probe statistico-economice concludente existenţa unui
mecanism automat prin care migraţia induce dezvoltare. Nu poate fi însă
neglijată nici realitatea că expansiunea economică contribuie la mărirea
fluxurilor migraţioniste, cel puţin pe termen scurt. În acest context,
transferurile băneşti ale emigranţilor către ţara de origine, prin volumul,
modul şi domeniile lor de utilizare, par să încline balanţa în favoarea
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efectelor pozitive, alături de transferul de cunoştinţe, expertiză şi spiritul
antreprenorial al emigranţilor care revin în ţară.
Consecinţele emigraţiei sunt multiple şi adesea trebuie
particularizate la cazuri specifice pentru fiecare domeniu şi ţară. Oricum,
pentru familiile emigranţilor se observă o îmbunătăţire a situaţiei
financiare şi materiale, inclusiv în ceea ce priveşte posibilitatea de
educaţie şi îngrijire a sănătăţii.
Efectele imigraţiei în ţările de destinaţie sunt, de asemenea,
multiple, eterogene şi, din acest motiv, orice generalizare riscă să fie
infirmată de diferitele realităţi în continuă schimbare. Imigraţia poate
produce schimbări în compoziţia etnică, rasială, culturală şi uneori
politică a ţării gazdă. Imigraţia reprezintă o sursă pentru oferta de muncă
în ţările de destinaţie, în condiţii avantajoase de plată mai ales, pentru
angajatori, ceea ce le oferă posibilitatea realizării unor profituri mai mari.
Un subiect controversat este cel legat de efectele imigranţilor asupra
gradului de ocupare şi nivelului veniturilor nativilor. Şi în acest caz,
generalizările par a fi riscante şi, de la caz la caz, aceste efecte pot fi
cotate cu plus sau cu minus, urmând ca, pe baza unor analize
complexe, să se dea un răspuns clar, argumentat.
Problemele efectelor migraţiei capătă specificitate şi mai
pronunţată în cazul înapoierii în ţara nativă a imigranţilor, al migraţiei
temporare şi permanente sau al celei forţate.
8. Cauzele şi consecinţele migraţiei interne şi internaţionale
asupra dezvoltării durabile, după cum rezultă din analizele efectuate în
studiile de specialitate, sunt multiple şi se schimbă în timp pentru fiecare
ţară sau regiune, ca şi la nivel mondial. Identificarea acestor cauze şi
efecte, ca şi a problemelor pe care le generează în ţările de origine şi,
respectiv, de destinaţie, precum şi elaborarea şi instrumentarea unor
politici şi acţiuni menite să soluţioneze optim problemele respective
necesită o cercetare punctuală pentru fiecare ţară în parte, cu posibile
dezagregări pe domenii, sectoare, niveluri de organizare economică şi
regională pe componentele economică, socială şi de mediu ale
dezvoltării durabile, în interdependenţa acestora în timp şi spaţiu.
9. Migraţia externă este determinată, pe de o parte, de cererea
forţei de muncă din ţările dezvoltate, care înregistrează deficite pe
anumite activităţi din sfera productivă şi a serviciilor, la care se adaugă
ca factor de influenţă excedentul de forţă de muncă din ţările în curs de
dezvoltare, în condiţiile unui diferenţial negativ de venituri per capita. În
determinarea magnitudinii fluxurilor actuale ale migranţilor între ţările
sărace şi bogate, factorii cererii, şi nu cei ai ofertei, domină migraţia, mai
ales în cazul migraţiei legale; în cazul migraţiei ilegale, pe lângă nivelul
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cererii de forţă de muncă din ţările dezvoltate, un rol semnificativ îl are şi
excedentul de mână de lucru din ţările sărace. Această realitate este de
natură să diminueze panica „ţărilor dezvoltate”, întrucât explicaţia
migraţiei externe predominant prin cerere este valabilă şi presupune
cunoaşterea detaliată a elasticităţii răspunsului ofertei la cererea care
are implicaţii asupra relaţiei dintre migraţie şi sărăcie. Pe clase de
venit, în mediile rural şi urban, procentajul migranţilor este mai mare în
mediul urban decât în cel rural în cazul claselor joase de venit, în timp ce
pentru clasele de venit relativ ridicate, diferenţa de procentaj se atenuează
între urban şi rural, în anumite cazuri ruralul depăşind urbanul. În cadrul
tendinţei de egalizare a preţului factorilor de producţie, migraţia atât
internă, cât şi externă poate contribui la convergenţa salariilor reale între
zonele şi ţările de destinaţie şi origine (O’Rourke, Williamson, 1999), ceea
ce constituie un important factor al dezvoltării durabile şi al diminuării
decalajelor dintre urban şi rural.
10. Riscurile migraţiei externe sunt numeroase şi vizează
deopotrivă ţările de origine şi de destinaţie. Trebuie menţionat că
migranţii, îndeosebi cei necalificaţi, sunt cei mai vulnerabili în perioadele
de recesiune, cu şomaj ridicat din ţările dezvoltate, ceea ce uneori şi
determină revenirea acestora în ţara de origine, temporar sau definitiv.
Vulnerabilitatea migranţilor femei, copii şi persoane în vârstă este relativ
mai mare.
11. În opinia multor specialişti, este argumentată cu date plauzibile
teza potrivit căreia, pe termen mediu şi lung, imigranţii creează locuri de
muncă în număr aproape egal cu cele pe care le-au ocupat, chiar dacă,
pe termen scurt, este posibil să apară unele fricţiuni şi presiuni asupra
pieţei muncii. Prin aportul pe care imigranţii îl au la creşterea economică,
ei reuşesc să compenseze eventualele efecte negative pe care le-au
generat sau le generează în prezent.
12. O serie de factori economici şi sociali acţionează în direcţia
creşterii flexibilităţii pieţei muncii şi a necesităţii întăririi securităţii
sociale. O succintă enumerare a acestora se referă la:
 globalizarea producţiei şi consumului;
 îmbătrânirea forţei de muncă;
 nevoia unei pieţe a muncii mai flexibile în plan intern şi extern,
în scopul adaptării cantitative şi calitative a forţei de muncă la
schimbările rapide ale cererii pe piaţă;
 existenţa unei mai mari instabilităţi a carierelor şi profesiilor, cu
consecinţe asupra securităţii muncii şi veniturilor;
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cererea crescută pentru muncă înalt calificată în economia
bazată pe cunoaştere şi nevoia de a participa la programe de
învăţare continuă;
 legăturile stabilite dintre angajat şi angajator şi schimbările în
autoocupare pentru diferitele grupuri socio-profesionale pe
piaţa muncii.
Îmbinarea obiectivelor flexibilizării economice cu cele ale securităţii
sociale (flexisecuritatea - flexisecurity) reprezintă una dintre cele mai
semnificative provocări ale dezvoltării durabile, care se racordează
direct sau indirect la mobilitatea internă şi externă a forţei de muncă.
Compatibilizarea flexibilităţii cu securitatea revine în principal guvernelor
şi sistemului de reglementări legale vizând sistemul asigurărilor sociale,
mecanismele, stimulentele şi restricţiile economiei. În acest context, se
prefigurează următoarele tendinţe:


tranziţia de la subocupare la locuri de muncă temporare şi apoi
permanente;



tranziţia de la un loc de muncă la altul, în aceeaşi unitate sau
la altă unitate, de la funcţii şi posturi mai mici la unele mai mari
şi invers, de la munca în domeniul educaţiei şi formării la cea
operaţională, de la subocupare şi angajare la patron la
autoocupare şi invers, de la ocupare cu timp parţial sau
pensionare cu timp total la autoocupare.
Flexibilizarea pieţei muncii, adesea asociată cu „ocuparea
precară”, trebuie transformată într-un factor de influenţă economică şi
socială pozitivă, în concordanţă cu cerinţele dezvoltării durabile, ale
globalizării şi internaţionalizării pieţelor.
Flexisecuritatea (Wilthagen, Rogowski, 2002) reprezintă un
termen-cheie care încearcă să reconcilieze (să compatibilizeze) formele
mai flexibile de muncă şi garantarea protecţiei sociale. Lucrătorii
migranţi pot beneficia de mai multă protecţie şi securitate socială în
schimbul acceptării unor măsuri şi condiţii de muncă mai flexibile
(încadrare, contracte, intrări şi ieşiri în şi de pe piaţa muncii).
Asigurarea împotriva insecurităţii generate de mobilitatea forţei
de muncă rămâne o problemă încă deschisă, la nivelul firmelor şi al
întregii societăţi în ţara de destinaţie a imigranţilor, necesită contribuţia
specialiştilor teoreticieni şi practicieni din numeroase domenii, în cadrul
unor abordări strategice complexe.
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Capitolul 2
MIGRAŢIA EXTERNĂ - UN CONCEPT
ÎN EVOLUŢIE

Valentina VASILE, Steliana PERŢ,
Valeriu IOAN-FRANC,
Andreea TURCEA, Liviu VASILE
Circulaţia persoanelor şi a forţei de muncă dintr-o ţară în alta şi
asociata acestora, mobilitatea forţei de muncă, reprezintă o triadă de
concepte prin care se încearcă a defini de o manieră globală sintetică:
a) mărimea fluxurilor de persoane şi/sau forţă de muncă (intrări/ieşiri)
dintr-un anume spaţiu şi orientarea spre altele; b) intensitatea acestora
într-o anumită perioadă, precum şi c) stocul de populaţie migrantă şi
evoluţia acestuia raportat la populaţia autohtonă (în interiorul unui
anumit spaţiu, la un moment dat).
Prin migraţie externă, din punct de vedere cantitativ - evident, în
funcţie de soldul migratoriu net - sub aspect demografic, înainte de
toate, dar şi al valorii capitalului uman, al potenţialului de aport la
creşterea economică şi dezvoltarea durabilă, ţările de adopţie câştigă,
în timp ce ţările de plecare - cel puţin din optica aspectelor menţionate
- de regulă, pierd. Această apreciere globală nu înseamnă însă că
“ţările beneficiare” nu sunt confruntate cu dificile probleme de adaptare
şi integrare a unor cohorte de populaţie/forţă de muncă sosite din spaţii
dominate de alte modele culturale, organizaţionale, cu o altă cultură a
muncii, după cum nu înseamnă că aşa-zisele ţări de plecare
înregistrează numai pierderi. Migraţia poate fi, la un moment dat, între
anumite limite, instrument de echilibru, de ajustare a cererii şi ofertei
de forţă de muncă pe piaţa muncii, de sporire chiar, pe calea
transferurilor valutare, a PIB-ului şi de limitare a deficitului balanţei de
plăţi externe etc.
Conceptele înainte menţionate - cu care se operează frecvent în
teoria şi practica social-economică - fac parte din aceeaşi “familie”. Deşi
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fiecare dintre ele se caracterizează printr-o sumă de elemente proprii,
acestea sunt parţial complementare şi, respectiv, parţial substituibile.
Din punctul de vedere al conţinutului propriu, al zonei de acoperire, al
formelor de manifestare, al structurilor şi motivaţiilor, evoluţiile cunoscute
de-a lungul timpului sunt semnificative: conţinutul s-a îmbogăţit şi rafinat,
formele s-au diversificat, iar ceea ce este deosebit de interesant este
faptul că aceste transformări au fost secondate de reglementări juridice
sau recomandări ale unor organisme internaţionale care prindeau
contur, prin norme proprii, la nivel naţional.

2.1. Precizări conceptuale
2.1.1. Circulaţia persoanelor este expresia mişcării spaţiale a
persoanelor cu sau fără schimbarea domiciliului1. Este conceptul cu cea
mai largă sferă de acoperire; se referă deopotrivă la fluxurile de
persoane, ca şi la stocul acestora, clasificate, de regulă, după o serie de
criterii demografice, economico-sociale şi politice şi, respectiv, combinate.
Raportată la o anumită entitate teritorială, reprezintă suma intrărilor şi
ieşirilor de persoane/de populaţie din spaţiul respectiv sau dintr-un
anume spaţiu către altul.
2.1.2. Circulaţia forţei de muncă reprezintă un segment distinct
al circulaţiei persoanelor, cu o pondere importantă în structura acesteia.
Circulaţia forţei de muncă este definită ca mişcare a populaţiei în
vârstă de muncă (fluxuri de intrări/ieşiri, stocul net) în spaţiul
internaţional, interţări. Această mişcare poate fi definitivă, ceea ce
implică schimbarea domiciliului, cu menţinerea sau nu a cetăţeniei din
ţara de origine sau, dimpotrivă, temporară pentru muncă, studii etc2.
Libera circulaţie a persoanelor promovată prin Tratatul de la
Roma şi întărită prin alte documente ale UE, între care şi Tratatul de la
1

Nouveau Petit Larousse, Ed. Librairie Larousse, Paris, 1970; Oxford
Dictionary for the Business World, Oxford University Press, New-York, 1993.
2
Steliana Perþ, Florin-Marius Pavelescu, Ilie Şimon, Circulaþia forþei de muncã
în condiþiile (pre)aderãrii la UE. Deschideri. Restricþii. Efecte, Colecþia
Biblioteca Economicã, seria Probleme economice, vol. 34-35, CIDE, 2002;
Steliana Perþ, Valentina Vasile, Florin-Marius Pavelescu, Liviu Vasile,
Circulaþia forþei de muncã. Scenarii. Posibile evoluþii, Colecþia Biblioteca
Economicã, seria Probleme economice, vol. 102-103, CIDE, 2004.
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Amsterdam, este expresia libertăţii fundamentale de mişcare a
cetăţenilor europeni în interiorul UE, al statelor membre ale acesteia.
Comparativ cu circulaţia persoanelor - conceptul cu sfera cea
mai largă de cuprindere - libera circulaţie a persoanelor implică
eliminarea oricărei discriminări bazate pe naţionalitate, abolirea
controlului identităţii naţionale la frontierele oricărui stat care se
integrează în zona comunitară.
2.1.3. Libera circulaţie a forţei de muncă - în lumina acquisului comunitar - este definită ca: dreptul oricărei persoane de a furniza,
pentru o perioadă delimitată, servicii altei persoane din spaţiul
comunitar. Pentru serviciul oferit, persoana respectivă este remunerată.
Astfel definită, libera circulaţie a forţei de muncă/a lucrătorilor se
derulează în spaţiul pieţelor muncii din ţările membre ale UE în
conformitate cu reglementările în vigoare, dar şi pe piaţa paralelă a
muncii dintr-o ţară sau alta.
În sfera de incidenţă a liberei circulaţii a lucrătorilor/forţei de
muncă sunt incluse următoarele trei categorii de populaţie activă:
 persoane în vârstă de muncă deţinătoare ale unui loc de
muncă în altă ţară decât cea de origine sau cea de rezidenţă;
 persoane în vârstă de muncă aflate în căutarea activă a unui
loc de muncă în altă ţară decât cea de origine şi/sau de
rezidenţă, ţară care a ratificat Acordul economic european;
 persoane care au avut un loc de muncă în ţara gazdă, dar
care temporar sunt în incapacitate de muncă (şomaj, boală,
vârstă limită de pensionare).
“Carta socială a drepturilor fundamentale ale lucrătorilor”
adoptată în 1989 stabileşte principalele libertăţi/drepturi ale circulaţiei
lucrătorilor în interiorul UE, şi anume:
 libera deplasare a forţei de muncă;
 asigurarea de locuri de muncă şi salarii nediscriminatorii
(egalitate de oportunităţi şi tratament);
 condiţii de viaţă şi muncă;
 protecţie socială;
 libertatea de asociere şi negociere;
 informare, consultare şi participare a lucrătorilor;
 protecţia copiilor;

101




drepturi pentru persoanele în vârstă;
drepturi speciale (discriminare pozitivă) pentru persoanele cu
handicap.
Deşi, între timp, au fost adoptate la nivelul UE şi alte documente
de referinţă pentru circulaţia liberă a lucrătorilor (Luxemburg, 1997,
Lisabona, 2000, Barcelona, 2002), există un pachet de probleme
nesoluţionat, asupra căruia se mai poartă discuţii: recunoaşterea şi
echivalarea diplomelor, armonizarea politicilor sociale, repatrierea
drepturilor de asigurare socială ş.a.
2.1.4. Migraţia sau mişcarea migratorie este, practic, procesul
prin care se realizează circulaţia persoanelor şi a forţei de muncă. S-ar
putea spune că este nucleul dur al acesteia din urmă şi care, în
decursul timpului, din punctul de vedere al conţinutului, sferei de
cuprindere, formelor de manifestare, a suferit cele mai însemnate
deplasări.
Generic, migraţia reprezintă procesul de deplasare a
persoanelor dintr-o localitate în alta, dintr-o ţară în alta, acompaniată de
schimbarea domiciliului.
Indiferent dacă vorbim despre migraţia externă şi/sau cea
internă, multă vreme elementul principal de delimitare faţă de alte forme
de mişcare a populaţiei a fost schimbarea domiciliului. Chiar şi în
primele reglementări ale ONU (1953), acest criteriu era determinant.
Cu toate că, încă de la începuturile sale, migraţia a avut o
puternică motivaţie economică şi/sau de “retragere strategică” în faţa
unor ameninţări (cum ar fi războiul, de exemplu), decenii de-a rândul a
fost preponderent abordată ca o problemă prin excelenţă demografică părăsirea unor teritorii şi, respectiv, popularea altora -, chiar dacă
fenomenul era stimulat şi întreţinut economic, prin “lipsa de resurse de
trai dintr-o zonă” şi speranţa găsirii acestora în alte teritorii mai bogate
sau/şi mai puţin explorate (năvălirile barbare, descoperirea Americii şi
exodul populaţiei de pe bătrânul continent spre pământul făgăduinţei
etc.).
2.1.5. Deşi dimensiunea demografică îşi menţine importanţa, în
timp acesteia i se alătură şi alte dimensiuni care, în mod relativ, tind
să-şi sporească rolul şi funcţiile. Avem în vedere dimensiuni cum sunt:
cea economică, cea social-politică, cea educativ-formativă şi culturală,
turistică ş.a. În plus, criteriul “schimbarea domiciliului” se relativizează considerabil. Alături de migraţia definitivă apare şi se dezvoltă
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puternic la sfârşitul secolului XX şi începutul celui de-al XXI-lea o formă
mai nouă, respectiv migraţia temporară pentru muncă şi/sau studii.
Această din urmă formă a migraţiei, ce tinde să devină predominantă, include numeroase categorii de persoane active şi/sau inactive
(elevi, studenţi) care se deplasează temporar într-o altă ţară pentru
studii şi/sau pentru a munci, fără însă a-şi schimba domiciliul.
2.1.6. În fine, “noua economie”, “societatea cunoaşterii şi informaţională”, prin formele ei speciale de ocupare - sub sintagma e-muncă, ecomerţ (e-activitate bancară etc.) -, prin organizarea în reţea a activităţii
multor companii, permite ca un număr în creştere de persoane să-şi
exercite profesia/ocupaţia pe teritoriul naţional, ocupând un loc de
muncă într-o companie localizată într-o altă ţară. Nota definitorie pentru
acest nou tip de mişcare migratorie (!)1 rezidă în faptul că în noua
societate deplasarea spaţială nu mai este un criteriu obligatoriu;
lucrătorul dintr-o anumită ţară, cea de origine, rămâne pe loc ca angajat
al unei companii aflate la sute sau mii de kilometri distanţă. Dacă, în
formele “clasice” ale migraţiei, forţa de muncă se deplasa spre zonele în
care existau active tangibile în funcţiune şi oportunităţi de a munci, în
noile condiţii, capitalul uman (intangibil) este cel care “reclamă” şi
"stimulează" deplasarea capitalului tangibil spre sine. Evident că o
asemenea deplasare, aflată doar la începuturile sale, va deveni în
perspectivă, în măsura în care capitalul uman se va dezvolta continuu,
factor de dezvoltare durabilă a unor zone până nu demult aflate în stare
de subdezvoltare sau în curs de dezvoltare.
2.1.7. Conceptul de mişcare migratorie se particularizează în alte
două subconcepte complementare - cel de emigrare şi, respectiv, de
imigrare. Includerea într-una sau alta din categorii se face în funcţie de
modul în care se priveşte deplasarea persoanei din ţara de origine spre
cea de destinaţie/de primire/de adopţie.
Emigraţia este procesul de părăsire a ţării de origine cu scopul
de stabilire într-o altă ţară, deci, potrivit definiţiei actuale, cu schimbarea
definitivă a domiciliului. Emigraţia este definitivă, are caracter
permanent, fiind asociată, de regulă, ulterior, cu primirea cetăţeniei ţării
de adopţie şi, implicit, cu respectarea reglementărilor legale specifice.
1

Desigur, aici s-ar putea discuta dacã aceasta este o formã de migrare a
lucrãtorilor sau, mai degrabã, o formã de migrare a investiþiilor tangibile.
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Imigraţia reprezintă procesul de intrare şi stabilire permanentă
pe teritoriul unei ţări, alta decât cea de origine sau de adopţie anterioară.
În acest caz este vorba de schimbarea temporară sau, după caz,
definitivă a domiciliului. Ca rezultat, una şi aceeaşi persoană este în
acelaşi timp emigrant (în ţara de plecare) şi imigrant (în ţara de sosire).
În funcţie de caracterul predominant al fluxurilor de intrare/ieşire
dintr-o sau într-o ţară, aceasta poate să fie considerată ţară de
emigraţie sau, dimpotrivă, ţară de imigraţie. De regulă, ţările de
emigraţie sunt ţări mai puţin dezvoltate, cu rate înalte de şomaj, cu
venituri sensibil mai reduse decât cele din ţările de imigraţie. Acestea din
urmă sunt, în genere, ţări dezvoltate, cu un nivel de trai ridicat şi venituri
per capita peste cele din ţările “exportatoare” de populaţie/forţă de
muncă. În ţările de emigraţie, intrările de forţă de muncă sunt mai mari
decât ieşirile, în timp ce, în ţările de imigraţie, intrările sunt mai mici
decât ieşirile de forţă de muncă.
Ca atare, imigraţia este şi factor de sporire a populaţiei şi
atenuare a tensiunilor generate de îmbătrânirea demografică. Pe de altă
parte, emigraţia din ţările mai puţin dezvoltate, mai ales dacă este slab
gestionată, pe termen scurt, atenuează tensiunile de pe piaţa muncii,
dar pe termen mai lung va conduce la scăderea populaţiei şi a
potenţialului de muncă naţional. Procesul este mai vizibil în ţările în care
şi fenomenele demografice (nupţialitate, natalitate, mortalitate)
înregistrează tendinţe negative (cazul României în ultimul deceniu al
secolului XX).
De asemenea, în raport cu procesele de imigraţie/emigraţie, o
ţară poate avea funcţia de ţară de tranzit, de placă turnantă pentru
persoanele venite din alte ţări nu cu intenţia de a rămâne pe teritoriul
primei ţări în care a intrat, ci de a migra mai departe spre alte ţări.
Sensul este de regulă N  S şi, respectiv, E  V.
Aşadar, fenomenele de emigraţie şi de imigraţie au fost/sunt
considerate în principal fenomene demografice cu impact asupra mărimii
şi structurii populaţiei din cele două grupuri de ţări. De aceea, din punct
de vedere statistic, mai ales cu prilejul recensămintelor sau al unor
înregistrări speciale, se face distincţie între persoane străine şi
imigranţi. Astfel, imigrantul este definit ca persoana care, în anul de
referinţă, şi-a schimbat domiciliul, iar persoana străină, spre deosebire
de cea autohtonă, este definită ca o persoană care are domiciliul pe
teritoriul unei ţări, dar care nu este originară din acea ţară, sosirea

104

acesteia şi, respectiv, schimbarea rezidenţei înregistrându-se în trecut,
uneori cu câteva generaţii în urmă.
2.1.8. Mobilitatea persoanelor (a forţei de muncă, a lucrătorilor)
exprimă schimbarea statutului în care se află un individ sau un grup de
indivizi sub incidenţa unui complex de factori economici, tehnologici,
organizaţionali, sociali etc.
Este un concept legat în primul rând de segmentul de populaţie
inclus în categoria de forţă de muncă. Mobilitatea forţei de muncă poate
fi definită drept capacitatea de reacţie şi adaptare a persoanelor la
provocările mediului social-economic şi la dinamica acestora.
Mobilitatea forţei de muncă îmbracă o mulţime de forme: teritorială, sectorială, profesională, ocupaţională, ascendentă, descendentă.
Cel mai adesea, aceste forme nu sunt singulare, ci se îmbină între ele.
Aşa, de pildă, mobilitatea teritorială este/poate fi concomitent mobilitate
sectorială şi, respectiv, ocupaţională. Important de reţinut, în contextul
studiului nostru, este faptul că mobilitatea forţei de muncă nu se
substituie, nu poate fi asimilată nici cu circulaţia şi nici cu migraţia
persoanelor sau a lucrătorilor. În opinia noastră, acesta este un element
transversal care se regăseşte în forme specifice, dă substanţă migraţiei şi,
respectiv, circulaţiei forţei de muncă. Într-un anumit sens, orice tip de
mobilitate este, în acelaşi timp, o formă de mişcare a forţei de muncă. Ca
argument asupra importanţei actuale (şi mai ales în perspectivă) a
mobilităţii lucrătorilor, amintim doar că unul din cei patru piloni ai Strategiei
europene pentru ocupare se referă la “mobilitatea şi adaptabilitatea
întreprinderilor şi a lucrătorilor la dinamica schimbărilor din
economie şi societate”. Iar educaţia şi formarea profesională pe tot
parcursul vieţii, învăţarea permanentă, este, în prezent, instrumentul
principal de eficientizare a mobilităţii, migraţiei şi liberei circulaţii a forţei de
muncă, de “globalizare”, de “internalizare” a beneficiilor pentru toţi
participanţii la aceste procese globale, de mare anvergură. Sunt procese
care creează oportunităţi şi speranţe (nu totdeauna validate de practica
socială), dar şi temeri, tensiuni şi reţineri, costuri financiare şi
nonfinanciare. Iar acestea din urmă, în anumite contexte, pot fi puternice,
mai distrugătoare decât primele.

2.2. Forme ale mişcării migratorii externe
În prezent, mişcarea migratorie nu se mai limitează la clasicele
sale subconcepte - emigraţia şi imigraţia -, incluzând şi alte forme care
au o extindere tot mai largă.
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Fără ambiţia de a face un inventar complet, vom prezenta acele
forme de migraţie externă care nu numai că sunt cele mai cunoscute,
dar par a avea şi cea mai mare frecvenţă:
a) migraţia definitivă:
 emigraţia, formă de mişcare migratorie cu caracter definitiv
care presupune obligatoriu schimbarea reşedinţei/domiciliului şi
opţional renunţarea la cetăţenie;
 imigraţia are, la rândul său, caracter definitiv şi presupune
plecarea definitivă din ţara de origine sau de rezidenţă. În
funcţie de o serie de particularităţi, imigranţii pot fi: azilanţi,
refugiaţi, imigranţi propriu-zişi (vezi glosarul).
În prezent, pentru unele ţări cu o anume poziţie geografică pe
harta lumii, câştigă teren emigraţia/imigraţia “de tranzit”, dar în acest
caz, evident, ne referim la un orizont mai îndelungat de timp. Migranţii în
tranzit rămân, legal sau ilegal, o anumită perioadă de timp pe teritoriul
ţării de intrare.
b) migraţia temporară
Migraţia temporară are loc în principal pentru studii (complementare, continuare, specializare etc.) şi pentru muncă (pentru a ocupa
un loc de muncă).
Circulaţia creierelor se referă la persoane (elevi, studenţi,
masterat, doctorat, studii postdoctorale etc.) care fac studii sau diverse
stagii de specializare în străinătate. De regulă, o parte a acestora nu mai
revin în ţară.
Migrarea pe perioade determinate, temporară (de la câteva
săptămâni/luni până la 5 ani în medie), pentru muncă se realizează în
baza acordurilor bilaterale dintre statul român şi alte state. Această
formă se derulează, de regulă, prin Oficiul pentru Migrarea Forţei de
Muncă (OMFM). De asemenea, migrarea pentru muncă se derulează şi
prin firme specializate acreditate de MMSSF, firme care fac servicii de
recrutare şi de mediere a angajării şi încheierii contractelor de muncă în
străinătate. Dar, din păcate, informaţiile privind activitatea acestor firme
sunt foarte sărace, doar întâmplătoare, şi, oricum, prea puţin credibile.
În raport cu modalităţile în care se realizează mişcarea migratorie
externă a forţei de muncă, cu formele pe care le îmbracă, persoanele
implicate pot fi, convenţional, încadrate într-una din situaţiile prezentate
în tabelul 2.1.
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Tabelul 2.1
Regimul de mişcare externă pentru muncă
a forţei de muncă
Locul de muncă = locul
de rezidenţă
Lucrător într-o companie
străină din propria ţară
Lucrător într-o companie
din altă ţară
Lucrător independent
Companie din sectorul de
servicii

Lucrător migrant sau,
după caz, imigrant
Locul de stabilire
Locul de stabilire

Locul de muncă 
locul de rezidenţă
Lucrător detaşat
Lucrător
transfrontalier
Furnizarea de
servicii peste
frontieră
Furnizarea de
servicii peste
frontieră

Sursa: The Free Movement in the Context of Enlargement, Information Note,
6th March 2001; vezi şi "PAIS" nr. 1, Libera circulaţie a persoanelor şi
serviciilor: Implicaţii pentru România şi procesul de negociere, IER,
2004.

Migrarea pentru muncă este denumită, adesea, migraţie
circulatorie, deoarece îmbracă fie forma unor multiple fluxuri de plecări
şi reveniri chiar pe parcursul unui an, fie plecarea dintr-o ţară gazdă/de
destinaţie spre o altă ţară ţintă.
Tendinţa acestei forme de migrare este în creştere, fiind chiar
stimulată din motive diverse, atât de politica statelor (în special a celor
membre UE), dar şi de statul român. Prezintă deopotrivă avantaje şi
dezavantaje (temporare) pentru individ, familia sa şi comunitatea de
plecare/de sosire. Este încurajată de către state, deoarece se apreciază
că, în genere, această formă de mişcare migratorie produce principial
efecte de tipul “win-win” pentru toţi cei implicaţi (individ, familie,
comunitate, stat), acestea fiind considerate “mai avantajoase prin efecte”
comparativ cu formele tradiţionale de migraţie.
Recrutările directe sunt făcute, cel mai adesea, de marile
companii fie prin internet, fie prin filialele unor agenţii internaţionale de
resurse umane care operează şi pe teritoriul României. Acestea, ca şi
OMFM, au o solidă bază de date, putând răspunde cu promptitudine
cererilor de forţă de muncă care provin de la firme străine rezidente în
România sau în alte ţări.
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Migrarea/exodul creierelor (vânătoarea de capete), cunoscută
sub denumirea generică brain drain, este o formă de mişcare spaţială
care poate avea caracter de plecare temporară sau definitivă din ţara
de origine şi stabilirea, pe durată determinată sau definitivă, într-o altă
ţară. Acesta reprezintă un segment al migrării capitalului uman care a
pus şi pune încă multe probleme economice, sociale şi etice. Evident,
pentru ţara de plecare/de origine, este o risipă, o pierdere nepermis de
mare de capital uman de înaltă competenţă şi competitivitate.
Nevalorizarea sa în ţară se reflectă direct în calitatea şi durabilitatea
creşterii economice. Pentru ţara gazdă, de primire, este o formulă
lesnicioasă, ieftină de a-şi spori propria-i competitivitate, de a acoperi cu
costuri comparativ mai mici deficitul de forţă de muncă de înaltă
calificare, deficitul de competenţă cu care de o bună bucată de vreme
sunt confruntate ţările dezvoltate. Dincolo de aspectele economicosociale, problema are şi un aspect moral, de inechitate: aceste ţări
beneficiază, mai mult sau mai puţin gratuit, de o forţă de muncă de primrang al cărei cost de formare- dezvoltare a fost/este suportat de alt stat,
chiar în condiţiile în care transferurile băneşti în ţară funcţionează, au o
dinamică ascendentă (Steliana Perţ, 2002).
Migraţia în lanţ sau în reţea reprezintă acea formă de migraţie de
antrenare, generată şi susţinută de migranţii anteriori; aceasta se
adresează altor membri ai familiei, rudelor, prietenilor, cunoştinţelor etc.
Fenomenul este răspândit, inducând chiar procese de depopulare a
unor zone sau de feminizare aproape absolută a populaţiei sărace.
Repatriaţii sunt persoanele în vârstă de muncă sau/şi inactive,
care revin în ţara de reşedinţă şi care desfăşoară (sau nu) o anumită
activitate, în calitate de salariat, lucrător pe cont propriu etc. sau devine
persoană întreţinută de familie/rude sau/şi beneficiază de sistemul
naţional de asistenţă socială (în anumite condiţii).
Lucrătorii transfrontalieri pentru muncă reprezintă o categorie
de persoane care nu este în prezent inclusă de statistica din România în
grupa persoanelor migrante. În opinia noastră însă, constituie o formă tot
mai frecvent uzitată de migraţie temporară pentru muncă, favorizată de
înlăturarea barierei “distanţei”, ca urmare a mijloacelor moderne şi tot mai
rapide de transport. În plus, trebuie remarcat faptul că, la nivelul UE,
dimensiunea redusă a unor state asociată cu libera circulaţie a
persoanelor face ca noţiunea de lucrător transfrontalier să aibă alte
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semnificaţii. În fapt, este vorba de libera circulaţie a lucrătorilor în interiorul
UE.
Formele de mişcare migratorie amintite mai sus intră în sfera
migraţiei controlate (legale) a persoanelor şi a forţei de muncă. În
practică, din diverse motive, s-a dezvoltat şi un segment important al
mişcării migratorii necontrolate (de cele mai multe ori ilegale). Este
vorba de migraţia internaţională a unor persoane care nu au îndeplinite
toate condiţiile cerute de reglementările internaţionale pentru a putea
circula liber în spaţiul internaţional (lipsa documentelor valabile - lipsa
paşaportului, lipsa vizei, a permisului de muncă etc.). Circulaţia acestor
persoane nu poate fi controlată, este descoperită ca urmare a
controalelor de rutină (de poliţia de frontieră sau de organele locale) sau
în urma unor acţiuni special organizate. Aceste persoane reprezintă un
risc economic şi social sporit pentru comunităţile în care se stabilesc,
alimentează în permanenţă piaţa paralelă a muncii (piaţa duală) din
ţările occidentale, mergând până la favorizarea unor activităţi de tip
mafiot, a crimei organizate etc.

Capitolul 3
STATISTICA MIGRAŢIEI

Valentina VASILE, Steliana PERŢ,
Valeriu IOAN-FRANC
Andreea TURCEA, Liviu VASILE
3.1. Premise
Gestionarea optimă a migraţiei forţei de muncă la nivel naţional şi
nu numai este posibilă doar cu condiţia creării unui sistem
informaţional şi informatic pe măsură, compatibil cu reglementările
ONU şi concordant cu acquis-ul comunitar. Crearea unui asemenea
sistem în România impune acţiuni de concepere, cooperare şi
coordonare între toţi operatorii interni care au relaţii cu “piaţa migraţiei
forţei de muncă”.
Măsurarea corectă a volumului, sensului, structurilor şi intensităţii
mişcării migratorii externe, precum şi a motivaţiilor şi a impactului
acesteia la scară internaţională, naţională, a comunităţii locale, a familiei
şi a individului este o întreprindere dificilă (dar absolut necesară), cu atât
mai mult cu cât, în diferitele sale forme, migraţia internaţională a forţei
de muncă devine factor important al globalizării pieţei muncii (cu condiţia
întrunirii cumulative a unor atribute şi a minimizării unor restricţii, a
distribuţiei echitabile a acestora).
Crearea unui sistem informaţional coerent impune o serie de
măsuri/acţiuni coordonate, de cooperare intra şi interinstituţională în
direcţii cum sunt:
 colectarea informaţiilor primare din surse administrative şi
alte surse;
 aplicarea consecventă a principiului subsidiarităţii în
colectarea, prelucrarea şi difuzarea informaţiilor;
 coordonare şi cooperare pe orizontală şi verticală între
furnizorii de informaţii publici şi privaţi;
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elaborarea şi utilizarea unui sistem coerent şi ierarhizat/
structurat de indicatori relevanţi/expresivi, accesibili şi
credibili.
Un asemenea sistem de colectare a informaţiilor şi de indicatori
constituie o bază validă pentru o expertiză de calitate în domeniul
migraţiei externe, pentru fundamentarea unor politici de migraţie
(externă) capabile să contribuie la valorificarea capitalului uman de care
România dispune.
Acest proces de modernizare a bazei informaţionale se cere să
pornească de la expertizarea sistemului în funcţiune, a măsurii în care
acesta mai poate răspunde mutaţiilor, respectiv “amenajarea”
corespunzătoare a modalităţilor de colectare a informaţiilor care intervin
în mişcarea migratorie externă, reuşeşte să acopere întreaga gamă
problematică a acesteia în noile condiţii din Europa şi de la nivel
mondial. În mod firesc, procesul menţionat vizează concomitent două
coordonate: a) analiza şi reconsiderarea unora dintre indicatorii folosiţi
în prezent şi b) introducerea unor noi indicatori de volum şi/sau structură
care exprimă mai bine tipologia şi impactul mişcării migratorii externe în
prezent şi în perspectivă.
În plus, colectarea corectă şi stocarea informaţiilor primare poate
permite - în funcţie de unele nevoi ale managementului mişcării
migratorii - eşantionarea şi realizarea unor cercetări selective şi/sau a
unor microrecensăminte, având drept obiect migraţia externă, efectele
sale etc.
3.1.1. Măsurarea migraţiei, a circulaţiei persoanelor în general
porneşte de la un set de recomandări generale elaborate la nivel
mondial (de către ONU) şi se concretizează în:


statistica organismelor internaţionale cu preocupări în domeniul migraţiei - Organizaţia Internaţională pentru Migraţie;



statistica EUROSTAT în domeniu (unde sunt stocate informaţii
provenite din spaţiul economic european şi din Elveţia), în care
se urmăreşte caracterizarea statistică a fluxurilor/stocurilor
migraţiei internaţionale, la un nivel de detaliere care menţine
comparabilitatea între informaţiile statistice la nivelul statelor;



statisticile naţionale, care, pe lângă recomandările ONU, au în
vedere şi elementele particulare/specifice zonelor, regiunilor
sau în plan naţional.
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Compatibilitatea indicatorilor naţionali cu cei din statistica
EUROSTAT poate fi parţială sau totală; în unele cazuri însă, pot fi
întâlnite incompatibilităţi, acceptate sau nu.
Recomandările ONU au mai mult valoare conceptuală şi de
ordonare metodologică, în timp ce baza de date EUROSTAT reflectă
stadiul/gradul transpunerii în practică a recomandărilor ONU. Acest
proces se dovedeşte un demers destul de dificil chiar şi pentru ţările
dezvoltate ale lumii, cu “experienţă” în domeniul migraţiei internaţionale,
este adevărat, în principal, ca ţări receptoare de populaţie sau forţă de
muncă.
Statisticile naţionale, în măsura în care utilizează indicatori care se
dovedesc adecvaţi măsurării/reflectării unor aspecte noi ale migraţiei/
circulaţiei persoanelor, pot constitui sursa/izvorul şi cauza revizuirii
recomandărilor ONU şi, implicit, preluarea acestora în baza de date
EUROSTAT.
3.1.2. Datele statisticii internaţionale sunt organizate pe trei blocuri
(atât în recomandările ONU, cât şi în statistica EUROSTAT), şi anume:
a) fluxuri migratorii internaţionale;
b) cereri de azil;
c) stocul de populaţie străină.
Fluxurile migratorii internaţionale reprezintă, fără îndoială, cel mai
complex dintre cele trei blocuri de date. Indicatorii se construiesc distinct
pe categorii de persoane, respectiv cetăţeni ai ţării avute în vedere (ţara
supusă analizei) şi cetăţeni străini (ai altor ţări). În acelaşi timp, se
diferenţiază fluxurile migratorii de persoane pe categorii, respectiv
pentru muncă, studii, turism, reintegrarea familiei etc. Fluxurile migratorii
internaţionale constituie parte componentă a circulaţiei internaţionale a
persoanelor (anexa 3.1), alături de: mişcări ale populaţiei determinate de
activităţi turistice, diplomatice, militare, de nomadism, de mişcările
transfrontaliere spre şi dinspre locul de muncă sau tranzitul unor
persoane în diferite ţări.

3.2. Revizuirea statisticii migraţiei - un proces continuu
Deşi migraţia ca fenomen, aşa cum am văzut anterior, este un
proces ce a însoţit dezvoltarea societăţii umane, dimensiunile, formele şi
intensitatea sa fiind măsurate prin numeroşi indicatori, s-a simţit
permanent nevoia de a “actualiza” gama şi conţinutul acestora.
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Circulaţia persoanelor, migraţia definitivă şi, respectiv, cea
temporară reprezintă un feed-back la evoluţia societăţii, a
economiilor naţionale şi a mediului social local. Ca în multe alte
domenii, viaţa, practica - datorită dinamicii sale - nu mai poate fi
reflectată (numai) prin măsurători statistico-matematice “standard” - se
schimbă nu doar conţinutul indicatorilor operaţionali, dar apar şi
alte probleme complementare, de substituţie etc., cu alte (sau mai
multe) efecte directe şi indirecte, pe multiple planuri - demo-economic,
social, cultural etc. Deci, firesc, statistica migraţiei, oricât de dezvoltată
ar fi la un moment dat, este departe de a explica şi măsura (integral şi
permanent) fenomenul în amploarea sa, aşa cum acesta se manifestă în
practică. De aici şi necesitatea revizuirii periodice a sistemului
informaţional în domeniul migraţiei/circulaţiei persoanelor şi a forţei de
muncă.
3.2.1. Necesitatea unei statistici “mai bune” în domeniu este
recunoscută de organismele internaţionale - ONU, OIM etc. Aceasta
priveşte în egală măsură:


adaptarea, actualizarea recomandărilor generale în domeniu
elaborate de ONU;



asigurarea unei compatibilităţi conceptual-metodologice între
statisticile naţionale în domeniu, înainte de toate între diferitele
organizaţii/instituţii producătoare de informaţii/date statistice,
chiar în cadrul aceluiaşi stat;



înscrierea preocupărilor privind migraţia pe agenda
priorităţilor în ce priveşte reglementările la nivel naţional, în
consens cu recomandările instituţiilor internaţionale în
domeniu.
Un atribut intrinsec al suveranităţii unui stat îl reprezintă dreptul
acestuia de a determina cine intră şi cine stă/rămâne pe teritoriul
naţional şi în ce condiţii. Acest drept este juridic amendat în cazul
cetăţenilor de dreptul/ libertatea persoanelor de a părăsi orice ţară,
inclusiv cea natală, şi de a se reîntoarce în ţara de origine (art. 13,
Declaraţia universală a drepturilor omului)1.
1

Dacã, potrivit legislaþiei internaþionale, un cetãþean al unei þãri nu poate fi
oprit de a intra în propria þarã ºi de a-ºi stabili domiciliul/reºedinþa, strãinii
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Recunoscând necesitatea îmbunătăţirii statisticii migraţiei
externe, organismele internaţionale cu responsabilităţi în domeniu s-au
preocupat pentru adaptarea periodică a sistemului de indicatori şi a
metodelor/instrumentelor de modelare, de previziune a fluxurilor,
stocurilor, efectelor acesteia etc. “Datorită creşterii eterogenităţii
deplasărilor populaţiei (specificităţii fluxurilor şi/sau stocurilor pe zone şi
perioade de timp etc.), caracterizarea statistică a migraţiei internaţionale
în termenii a una, două categorii principale de migranţi internaţionali este
inadecvată reflectării complexităţii mobilităţii internaţionale a populaţiei
şi, probabil, incapabilă de a satisface cele mai multe din cerinţele de
date statistice” (Draft Recommendations on Statistics of International
Migration, 1996).
3.2.2. Primele preocupări legate de necesitatea uniformizării
terminologiei folosite în domeniul migraţiei internaţionale au apărut în
deceniul al II-lea al secolului XX. La Conferinţa Internaţională a Muncii
din anul 1922 s-a subliniat necesitatea uniformizării definirii termenului
de “emigrant” şi a stabilirii unei metode unitare de înregistrare a
informaţiilor privind emigraţia şi imigraţia (UNO, 1949).
Deşi problema a fost sesizată timpuriu, procedura elaborării de
recomandări a început însă abia la jumătatea secolului trecut. Primele
recomandări au fost adoptate în 1953 şi s-au axat pe definirea:
 “imigrantului permanent” ca nonrezidentul (originar sau străin)
sosit cu intenţia de a rămâne mai mult de 1 an pe teritoriul altui
stat;
 “emigrantului permanent” ca rezident (originar sau străin) ce
intenţionează să rămână în străinătate pentru o perioadă mai
mare de un an.
S-a introdus astfel noţiunea de “rezidenţă” în definirea
migrantului internaţional. Dar, în acest caz, rămâne deschisă problema
realizării consensului între ţări în ceea ce priveşte perioada minimă de
prezenţă într-o ţară care să definească cu claritate statutul unei
persoane de “imigrant permanent” şi, respectiv, ”emigrant permanent”,
sunt în mod firesc subiect de reglementare, dacã nu existã acorduri comune,
bi sau multilaterale de recunoaºtere a dreptului de circulaþie a cetãþenilor în
spaþiul comun (dar ºi în acest caz se precizeazã în mod explicit condiþiile ºi
„gradul de libertate” acordat persoanelor de a circula pe teritoriul statelor
semnatare).
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altfel spus, să delimiteze cu mai multă precizie noţiunea de rezidenţă din
perspectiva migraţiei.
În 1976 s-a pus în discuţie perioada de timp care să
definească/să recunoască statutul de emigrant/imigrant. S-a avut în
vedere perioada estimată de migrant de a fi prezent sau de a lipsi din
ţară. A apărut astfel “imigrantul pe termen lung”, respectiv “persoana
care a intrat într-o ţară cu intenţia de a rămâne mai mult de un an şi care
anterior nu a mai fost sau nu a mai stat în acea ţară în mod continuu mai
mult de un an de la ultima şedere mai mare de un an” (ONU, 1980). Şi
de această dată au apărut probleme în legătură cu posibilitatea de
colectare a datelor necesare care să ateste condiţiile prezenţei
anterioare pe teritoriul statului respectiv şi ale şederii continue.
Recomandările (revizuite) din 1976 precizează trei surse de
colectare a informaţiilor: a) înregistrările la frontieră; b) înregistrările şi
diverse documente mai ales demografice şi c) anchetele special
organizate. Culegerea acestor informaţii era posibilă prin evidenţierea în
registre speciale (pentru populaţie, pentru străini, de evidenţă a
permiselor de ieşire şi/sau de muncă etc.), ca şi prin înregistrările
administrative (la frontieră, recensăminte etc.), anchete în gospodării
sau oricare alte surse credibile.
În ciuda unor numeroase recomandări ale ONU şi chiar ale UE,
în ce priveşte baza informaţională a circulaţiei forţei de muncă în plan
intern (în limitele frontierelor naţionale), ca şi a celei internaţionale,
aceasta este încă deficitară/săracă, prezentând totodată însemnate
diferenţe pe ţări. În contextul lărgirii UE, al impactului necesităţii sporite
a mişcării dinspre est către vest, evident apare cu stringenţă nevoia
elaborării unui sistem de indicatori coerent la nivelul UE, al ţărilor
membre şi al celor candidate. Un asemenea sistem ar permite o mai
bună evaluare a fenomenelor şi proceselor care caracterizează sau vor
caracteriza “libera circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă”.
3.2.3. Ultima actualizare/revizuire a fost solicitată de Comisia de
Statistică a ONU în cadrul celei de a 27-a sesiuni. Această responsabilitate a revenit Diviziei de Statistică a ONU (UNSD) şi Oficiului Statistic
al Comunităţii Europene (EUROSTAT), în colaborare cu Comisiile
Regionale ONU şi alte instituţii interesate1.
1

Recomandãrile au fost elaborate de ONU - Divizia de populaþie în cooperare cu
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Chiar şi după mai bine de şapte decenii de preocupări în
domeniul definirii şi măsurării migraţiei internaţionale, adoptarea unui
concept general valabil privind migraţia internaţională a forţei de
muncă sau a persoanelor reprezintă încă un deziderat, însă cu
perspective destul de apropiate de realizare. Recomandările, respectiv
revizuirea periodică a conceptelor/indicatorilor au urmărit atingerea unor
obiective intermediare care să asigure o apropiere/compatibilizare
treptată a informaţiilor în domeniu, crearea unor baze de date valide.
Recomandările din 1998 includ:
 un concept general al fluxurilor migratorii externe, ca obiectiv
(ideal) de atins pe termen lung;
 un cadru general pentru culegerea şi construirea
indicatorilor statistici ai migraţiei, care reflectă complexitatea
fluxurilor actuale şi explicitează legăturile dintre conceptul
general al migraţiei internaţionale şi sistemele naţionale
(specifice) de măsurare a migraţiei.
Un obiectiv principal al cadrului general este acela de a asigura
instrumentarul care să răspundă la anumite probleme/întrebări
identificate ca semnificative pentru înţelegerea dinamicii migraţiei
internaţionale, a cauzelor şi consecinţelor acesteia, şi anume:
 care este soldul migratoriu net anual determinat de migraţia
externă;
 câţi imigranţi sunt admişi anual şi care este ţara lor de
origine;
 câţi emigranţi se înregistrează anual şi care este ţara lor de
destinaţie;
 câţi emigranţi se repatriază anual şi din ce ţări se întorc;
 câţi lucrători migranţi sunt acceptaţi anual şi câţi pleacă
definitiv;

Divizia de statisticã ECE/STAT/WS/96/71, GE 96 - 31684 - ºi prezentate spre
dezbatere la sesiunea comunã ECE/EUROSTAT, Geneva 30 sept.-2 oct. 1996.
Aceste recomandãri revizuite au devenit operaþionale începând cu 1998 Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1, United
Nations, New York, 1998.
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câţi azilanţi sosesc anual; câţi migranţi internaţionali sunt
admişi anual pe criterii umanitare (inclusiv refugiaţi);
 câte persoane sunt admise anual pe motiv de reunificare a
familiei;
 câte persoane sunt admise să stea în ţara primitoare pentru
mai puţin de un an (care nu sunt consideraţi turişti) şi câţi
dintre aceştia sunt dispuşi să muncească;
 care este stocul migraţiei internaţionale în fiecare ţară şi câţi
dintre migranţii internaţionali sunt economic activi.
Acest set de întrebări nu este exhaustiv şi nu are aceeaşi
relevanţă pentru toate ţările. În acest context, trebuie menţionat că o
restricţie importantă a stabilirii relevanţei sistemului de indicatori o
reprezintă natura schimbătoare a fenomenului. De exemplu, ca
reacţie/răspuns la sporirea mobilităţii internaţionale a populaţiei,
manifestată în anii ’80, multe ţări au adoptat măsuri restrictive de
admitere a străinilor şi/sau au dezvoltat strategii de admitere a străinilor
care încercau să “armonizeze” criteriile umanitare recunoscute cu
efectele estimate ale admiterii imigranţilor asupra ţării de destinaţie. Ca
rezultat, au apărut numeroase şi variate “restricţii” impuse migranţilor
internaţionali, mulţi dintre aceştia rămânând astfel în zona “gri” în care
statutul acestora nu putea fi asimilat cu cel de “migrant internaţional pe
termen lung”, dar a cărui prezenţă în ţara de destinaţie producea efecte
economice, sociale ori politice.
Ca o concluzie, trebuie subliniat faptul că, prin cele două revizuiri
operate de ONU (1976 şi 1998), s-a putut obţine o îmbunătăţire a
metodelor şi tehnicilor de culegere şi grupare a datelor concomitent cu o
redefinire a conceptelor necesare pentru a reliefa cât mai fidel
modificările apărute în timp ale caracteristicilor migraţiei internaţionale.

3.3. Sistemul de indicatori ai migraţiei
3.3.1. Metodologic, “Recomandările ONU” fac referire la
gruparea aspectelor migraţiei în funcţie de o sumă de caracteristici de
grupare/selecţie. Principalele aspecte au în vedere:
 delimitarea fluxurilor pe două componente majore: emigraţie şi
imigraţie;
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 precizarea statutului persoanei din punct de vedere al migraţiei:
persoane cu statut clar (emigrant/imigrant, azilant, refugiat,
repatriat etc.) şi persoane care-şi regularizează statutul;
 stabilirea unui set coerent de caracteristici de grupare:
 motivul migraţiei (educaţie şi pregătire profesională, muncă,
reunificare/formare familie, stabilirea reşedinţei, motive
umanitare, regularizarea statutului);
 durata migraţiei (termen scurt - 3 luni până la un an, termen
lung - limitat sau nelimitat, pe o perioadă neprecizată);
 cetăţenia (originar, străin);
 legătura cu piaţa forţei de muncă (activ, inactiv);
 caracteristici personale (cetăţenia, sexul, vârsta, rezidenţa,
locul naşterii, starea civilă, nivelul de educaţie, profesia,
statusul ocupaţional etc.).
Caracteristicile de grupare se pot utiliza separat sau corelate/
combinate, în funcţie de scopul pentru care se calculează indicatorii. O
prezentare detaliată a indicatorilor care se pot determina în funcţie de
caracteristica/caracteristicile de grupare se prezintă în anexa 3.2.
În gruparea datelor, caracteristicile cu frecvenţa cea mai ridicată
sunt sexul şi grupele de vârstă. Este o consecinţă a faptului că
respectivele caracteristici sunt factori principali de diferenţiere a migraţiei
internaţionale şi în cadrul altor caracteristici.
De regulă, propensiunea pentru migraţia externă este mai
mare în cazul bărbaţilor şi al persoanelor din grupele de vârstă cu cel
mai ridicat randament în muncă sau premergătoare perioadei celei mai
favorabile de realizare profesională.
3.3.2. Una dintre premisele de bază ale construirii unui sistem
operaţional de indicatori o constituie cea a surselor de date privind
migraţia internaţională, respectiv de colectare a informaţiilor
necesare.
Datorită multitudinii de forme care se manifestă şi complexelor
consecinţe pe care le antrenează migraţia internaţională, sursele de
date sunt foarte diverse. În recomandările ONU se indică drept surse
principale de date:
a) Informaţii administrative ale diferitelor organisme guvernamentale. Acestea includ: evidenţa populaţiei, evidenţa străinilor,
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precum şi alte evidenţe referitoare la grupuri particulare de persoane, de
exemplu, solicitanţii de azil. În cazul respectării stricte a regulilor de
înregistrare, evidenţele naţionale ale populaţiei ar putea reprezenta una
dintre cele mai bune surse pentru o statistică detaliată asupra migraţiei
interne şi internaţionale.
Caseta 3.1: Limite ale evidenţei populaţiei
Evidenţa populaţiei acoperă, de regulă, doar populaţia care are dreptul la
rezidenţă legală şi care trăieşte în mod normal în ţara respectivă. Calitatea
acestei surse de date depinde de stimulentele pe care le au indivizii pentru
respectarea regulilor de a se înscrie în evidenţe. Din păcate, cel puţin până
în prezent, din raţiuni dintre cele mai diverse, în foarte puţine ţări evidenţa
naţională a populaţiei dă posibilitatea extragerii de date referitoare la migraţia
internaţională. În ţări precum Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda,
Germania, Italia, Luxemburg, Olanda, Spania, Suedia, Elveţia, evidenţa
populaţiei cuprinde atât propriii cetăţeni, cât şi cetăţenii străini, regulile de
înregistrare fiind aceleaşi pentru ambele grupuri. Evidenţe naţionale ale
populaţiei există şi în unele ţări central şi est-europene, dar acestea se referă
de regulă numai la propriii cetăţeni. Există preocupări şi pentru crearea
condiţiilor de înregistrare şi a cetăţenilor emigranţi. Dar procesul este abia la
început. Preluarea şi transpunerea acquis-ului comunitar va accentua
probabil acest proces, cu atât mai mult cu cât există o tendinţă suficient de
accentuată ca mai ales unele ţări dintre cele în tranziţie să nu mai fie doar
zone de emigrare, ci şi de imigrare.

Evidenţa străinilor funcţionează de o manieră similară cu cea a
evidenţei populaţiei, dar se referă doar la cetăţenii străini. În acest cadru,
se acordă, de obicei, prioritate înregistrării statusului fiecărei persoane.
Principalul neajuns al acestei forme de evidenţă este că nu furnizează
informaţii asupra circulaţiei internaţionale a cetăţenilor ţării respective. În
schimb, se pot obţine date referitoare la intrările de cetăţeni străini grupate
pe tipul şi durata permisului de rezidenţă şi se pot construi statistici asupra
numărului de cetăţeni străini admişi în decursul unui an şi care sunt încă
în evidenţă în anul următor (o evidenţă a străinilor pusă foarte bine la
punct există în ţări precum Germania, Japonia, Spania, Elveţia).
Evidenţa solicitanţilor de azil permite urmărirea statutului
fiecărui caz în parte în decursul unei perioade de timp. În măsura în care
se reuşeşte înregistrarea corectă a şederii şi plecării din ţară a
solicitanţilor de azil, se pot obţine statistici deosebit de interesante
referitoare la această categorie de populaţie.
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b) Alte surse de date administrative includ: eliberarea permiselor
de rezidenţă, eliberarea permiselor de ieşire din ţară, eliberarea
permiselor de muncă, radierile oficiale (official clearence) ale lucrătorilor
străini care părăsesc ţara, înregistrări din dosarele de regularizare a
situaţiei străinilor, rapoartele către autorităţile fiscale şi de securitate
socială, rapoartele înaintate de firme asupra numărului de lucrători
străini pe care îi utilizează.
În ţările de origine unde au fost introduse scheme speciale pentru
cetăţenii care lucrează în străinătate, datele înregistrate în cadrul
respectivelor scheme pot fi folosite pentru a furniza informaţii cu privire
la plecările anuale. De asemenea, rapoartele agenţiilor angajate cu
recrutarea şi plasarea cetăţenilor pentru a munci în străinătate pot
furniza informaţii relevante asupra migraţiei internaţionale, cu caracter
temporar, mai ales. Aceeaşi funcţie o pot îndeplini şi evidenţele stricte
ale aşa-numitei “mobilităţi academice” (schimburi de profesori, studenţi)
şi/sau plasarea în baza unor programe transnaţionale de training şi
educaţie continuă (de asemenea, limitate ca timp) a tinerilor şi/sau a
unor grupuri ţintă ale populaţiei active.
Putem aprecia, aşadar, că există o mare varietate de surse
administrative/instituţii/organisme care diferă considerabil din punct de
vedere al modului de funcţionare şi al tipurilor de date pe care le
generează. Trăsătura comună a acestora este că datele furnizate pun
de obicei accent pe procedurile administrative de înregistrare şi mai
puţin pe oamenii care intră în sfera de evidenţă a acestor înregistrări.
c) Evidenţele de la frontieră au fost în mod tradiţional considerate
drept o sursă majoră de informaţii referitoare la migraţia internaţională
legală şi ilegală. Datele generate au avantajul de a reflecta mişcările reale
de persoane cu un grad ridicat de acurateţe în termenii perioadei, ai mijloacelor de transport şi ai locului de intrare sau ieşire din ţară. În practică,
datele furnizate de evidenţele de la frontieră nu reprezintă, de regulă, cea
mai bună măsură a fluxurilor migratorii internaţionale. Cauza o constituie
dificultatea gestionării unor informaţii referitoare la un mare număr de oameni supuşi unor grade de control diferite referitoare la cetăţenie, mijloace
de transport, poartă de intrare în ţara de destinaţie sau cea de tranzit.
d) Cercetările selective sunt anchetele asupra gospodăriilor, a
agenţilor economici, asupra unor grupuri ţintă de populaţie potenţial
migrantă etc.
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Ca şi recensămintele, anchetele asupra gospodăriilor, deşi, prin
definiţie, ar putea fi de maximă utilitate, în realitate nu furnizează date
fiabile asupra fluxurilor migratorii internaţionale/interne, deoarece nu se
evidenţiază plecările din ţară în timpul şi/sau dintr-o anumită zonă în
timpul desfăşurării anchetei (înregistrării). Pentru surmontarea acestui
inconvenient, s-a încercat măsurarea migraţiei prin colectarea informaţiilor
referitoare la membrii gospodăriilor care au părăsit ţara într-o anumită
perioadă de timp. Chiar şi în cazul unor răspunsuri corecte, aceste
informaţii subestimează nivelul migraţiei, deoarece:
 nimeni nu va raporta că întreaga gospodărie a emigrat şi pe ce
perioadă etc.;
 nu este sigur că respondenţii interpretează corect noţiunea de
“membru al gospodăriei”. S-ar putea ca persoanele plecate să
nu mai fie considerate drept membri ai gospodăriei respective.
Din aceste motive, nu este recomandabil să se estimeze migraţia
direct din anchetele asupra gospodăriei. Ţările care doresc să obţină o
măsură a emigraţiei din aceste surse pot folosi tehnici de estimare
indirectă a stocului de emigranţi.
Practica modulelor complementare la “Ancheta asupra forţei de
muncă în gospodării” (AMIGO) a dat până în prezent, în măsura în care au
fost folosite, rezultate bune şi foarte bune. Prin aceste module s-au obţinut
informaţii care nu ar fi putut fi obţinute din alte surse. De aceea credem că
nu ar fi lipsit de interes să se “lanseze” periodic, cu o anumită frecvenţă, un
modul complementar la AMIGO privind migraţia internaţională a forţei de
muncă.

3.4. Tipologia indicatorilor migraţiei internaţionale
Deoarece baza de date EUROSTAT prezintă o importanţă
deosebită pentru statistica naţională din România, vom prezenta cei mai
uzuali indicatori statistici folosiţi în acest cadru. Pentru a avea o imagine
sintetică şi concludentă, principalele tipuri de indicatori folosiţi în
statistica migraţiei au fost sintetizaţi în figura 3.1.
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Figura 3.1 - Tipuri de indicatori folosiţi în statistica migraţiei
3.4.1. Indicatori absoluţi. Datele referitoare la fluxurile migratorii
internaţionale sunt grupate astfel:


imigraţie/emigraţie după cetăţenie şi sex;



imigraţie/emigraţie după ţara de plecare şi ţara de sosire şi
sex;
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imigraţie/emigraţie după grupe de vârstă, sex şi marile grupe
de cetăţenie (total cetăţeni proprii, străini din cadrul Uniunii
Europene, străini din afara Uniunii Europene);



imigraţie după cetăţenie, sex şi motivele migraţiei.
În principiu, informaţiile privind fluxurile migratorii internaţionale sunt disponibile începând cu anul 1985. Cele mai detaliate dintre
acestea sunt cele referitoare la ţările scandinave, Olanda şi Regatul
Unit, iar cele mai sărace sunt cele referitoare la Austria şi Liechtenstein.
Distribuţia migranţilor pe grupe de vârstă este disponibilă doar pentru
cetăţenii proprii şi totalul migranţilor, dar nu şi pentru străinii din interiorul
şi din afara Uniunii Europene. În ceea ce priveşte luarea în considerare
a cetăţeniei migranţilor, se constată o creştere a gradului de detaliere.
Astfel, în ultimii ani sunt evidenţiate între 160 şi 190 cetăţenii diferite.
Informaţiile privind imigraţia după sex, cetăţenie şi motive sunt
disponibile numai pentru Franţa şi Regatul Unit.
Informaţiile referitoare la cererile de azil sunt, de regulă,
disponibile începând cu anul 1985, iar cu excepţia Irlandei sunt
clasificate în funcţie de cetăţenia solicitanţilor. În ceea ce priveşte tipurile
de decizii referitoare la cererile de azil, doar un număr limitat de ţări
dispun de serii complete de date începând cu anul 1985.
Baza de date EUROSTAT furnizează informaţii referitoare la
stocul de populaţie străină pe naţionalităţi. Sunt evidenţiate, de
asemenea, şi naturalizările. Principalele surse de date sunt evidenţele
populaţiei, recensămintele şi microrecensămintele. În aceste condiţii,
sunt înregistraţi numai migranţii pe termen lung. Migranţii temporari sau
ilegali nu pot fi evidenţiaţi. În principiu, datele asupra stocului de
populaţie străină dintr-o ţară sau alta membră a UE sunt disponibile
începând cu anul 1985.
3.4.2. Indicatori relativi. Datele statistice referitoare la migraţia
internaţională pot fi prelucrate sub forma:
a) mărimilor relative de structură, caz în care se compară:


valoarea unei caracteristici cu valoarea totalizată la nivelul
întregului criteriu de grupare sau al întregii colectivităţi avute în
vedere;



valoarea unei caracteristici cu valoarea altei caracteristici.

Numărul mărimilor relative de structură posibil de calculat sub
forma ponderilor unei caracteristici într-o colectivitate statistică (Nmrs)
este dependent de numărul de criterii avute în vedere (j) şi de numărul
de grupuri în cadrul criteriilor (n).
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Nmrs = jk (nk+1) - jk (nk)
Numărul de mărimi relative de structură posibil de calculat este
extrem de mare şi poate spori pe măsură ce se ia în considerare un
număr crescut de grupări în cadrul criteriilor, dar mai cu seamă pe
măsură ce se majorează numărul de criterii. Astfel, în cazul existenţei a
două criterii şi a câte două grupări în cadrul fiecărui criteriu, atunci
Nmrs = 5. Dacă, de exemplu, numărul de grupări în cadrul fiecărui criteriu
se măreşte la 4, iar numărul de criterii rămâne 2, atunci Nmrs = 9. În
schimb, dacă numărul de criterii creşte la 4 (numărul maxim avut în
vedere în grupările de date statistice referitoare la migraţia internaţională
din recomandările ONU şi baza de date a EUROSTAT), vor fi cel puţin
65 de mărimi relative de structură posibil de calculat.
b) mărimilor relative de dinamică (indici), prin care se compară
valorile înregistrate de caracteristica studiată la diferite momente. Indicii
pot fi cu bază fixă sau cu bază în lanţ, în funcţie de perioada
(perioadele) cu care se face comparaţia. Dacă se are în vedere o
colectivitate statistică divizată pe baza a j criterii, iar în cadrul criteriilor, a
n grupări, numărul maxim de indici posibil de calculat (Nmrd) este:
Nmrd = jk (nk+1)
c) indicilor de devansare, care au avantajul de a combina analiza
de structură cu cea de dinamică. Ei relevă intensitatea modificării în timp
a ponderii unei caracteristici în cadrul unei colectivităţi statistice.
Numărul maxim de indici de devansare posibil de calculat este egal cu
cel al mărimilor relative de structură.
d) mărimilor relative de coordonare (indici teritoriali). În acest caz,
se compară o caracteristică înregistrată la o unitate statistică teritorială
cu o alta similară situată în alt spaţiu. Pe această bază se pot efectua
comparaţii ale migraţiei dintre diferitele unităţi teritorial-administrative ale
unei ţări sau între ţări. Numărul de indici teritoriali posibil de calculat se
determină similar cu mărimile relative de dinamică (b).
e) mărimilor relative de intensitate. Ele rezultă din compararea
unor caracteristici ale fenomenului migraţionist cu variabile ce definesc
potenţialul demografic, oferta de forţă de muncă ori nivelul educaţional şi
de calificare în ţara de plecare sau în ţara de primire. Numărul mărimilor
relative de intensitate ale procesului de migraţie posibil de calculat este
considerabil mai mare decât cel al mărimilor relative de dinamică,
deoarece la factorii care determină numărul de indici se adaugă un
anumit număr de variabile cu care se face comparaţia.
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3.4.3. Indicatorii de corelaţie au ca scop multiplicarea metodelor
de analiză a respectivului fenomen, punând în evidenţă caracteristicile
relaţiilor dintre:


fluxurile migratorii internaţionale şi nivelul PIB/locuitor;



fluxurile migratorii internaţionale şi ciclul economic de afaceri;



fluxurile migratorii internaţionale şi rata şomajului;



fluxurile migratorii internaţionale şi nivelul salariului mediu în
ţara de emigraţie şi, respectiv, în ţara de imigraţie;



fluxurile migratorii internaţionale şi stocul de populaţie străină;



fluxurile migratorii internaţionale şi situaţia drepturilor omului în
ţara de emigraţie;



fluxurile migratorii internaţionale şi cadrul instituţional referitor
la libertatea de mişcare a persoanei şi a forţei de muncă în ţara
de emigraţie şi, respectiv, de imigraţie;



relaţia dintre migraţia externă şi mobilitatea populaţiei şi a forţei
de muncă în interiorul ţării avute în vedere.

Tehnicile de analiză utilizate au grade diferite de complexitate şi
rafinament. Astfel, fluxurile migratorii internaţionale se pot caracteriza
prin intermediul unor metode cum sunt: corelaţia şi regresia, analiza
seriilor de timp, modelele gravitaţionale etc. De asemenea, se poate
folosi o parte însemnată a arsenalului metodologic al teoriei anticipaţiilor
raţionale. Pe baza respectivelor modele, se poate determina migraţia
potenţială şi elabora scenarii ale evoluţiei acestui fenomen.
3.4.4. Indicatori de impact. Migraţia internaţională are consecinţe
multiple asupra mediului economic şi social atât asupra ţării de origine,
cât şi asupra celei de destinaţie. Efectele se cuantifică la nivel de
individ, în plan local şi/sau la nivel naţional, asupra pieţei muncii şi
nu numai.
Având în vedere natura efectelor, precum şi pe cei care le suportă,
se pot determina două grupuri de indicatori de impact:
- indicatori de estimare a efectelor migraţiei forţei de muncă
asupra individului şi a gospodăriei. Astfel de indicatori pot fi, de
exemplu: a) venitul suplimentar obţinut din muncă în străinătate
(se determină ca diferenţă între venitul posibil de încasat din
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ţară şi cel din străinătate); b) sporul de productivitate din
câştigul de experienţă la locul de muncă (prin stabilirea
randamentului muncii anterior şi după expirarea stagiului de
muncă în străinătate); c) capacitatea de investire/fructificare a
sumelor provenite din muncă (ca raport între sumele de bani
din munca în străinătate şi investiţia medie) etc.;
- indicatori de apreciere a efectelor asupra mediului economicosocial, respectiv asupra pieţei muncii şi economiei zonei de
plecare şi a celei de destinaţie. Între indicatorii de impact la
nivelul ţării de plecare/de primire, se pot enumera: a)
pierderea/câştigul de PIB ca urmare a muncii în străinătate; b)
presiunea asupra pieţei muncii locale (evoluţia raportului dintre
lucrătorii migranţi şi cererea de forţă de muncă); c) capacitatea
de investire etc.
De regulă, efectele pozitive asupra unuia dintre participanţi pot
determina în egală măsură avantaje şi dezavantaje pentru unul sau toţi
ceilalţi. Efectele nu se pot compensa decât parţial. Specialiştii apreciază
că din mobilitatea forţei de muncă, din exportul/importul temporar de
forţă de muncă se pot obţine, pe ansamblu, efecte benefice pentru toţi
cei implicaţi (abordare win-win). Determinarea unui indice agregat al
efectelor derivate din exportul/importul de forţă de muncă prezintă
următoarele particularităţi:


pot fi cuantificate statistic doar unele dintre atributele migraţiei
pentru muncă: veniturile şi transferurile băneşti din muncă,
productivitatea aparentă, presiunea asupra pieţei muncii etc.;



o parte importantă din efecte se măsoară prin variabile
neparametrice, de natură socială, comportamentală etc. plusul de know-how, experienţa în muncă, deprinderile şi
disciplina muncii, sporul de „elemente/componente culturale”;



indicele agregat trebuie însoţit de o sumă de variabile
necunatificabile şi se constituie într-un sistem de ecuaţii care
cuprinde:


acordarea unui punctaj sau a unei ponderi pentru fiecare
indicator statistic;



utilizarea unei ecuaţii de optimizare (maximizare a
efectelor, minimizare a dezavantajelor);
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asocierea unor restricţii cantitative şi calitative de ajustare
a rezultatelor statistico-matematice.

Gama indicatorilor de impact poate fi destul de diversă, dar
posibilitatea practică a utilizării unor astfel de determinări depinde de
sursa de date primare, care, de regulă, este incompletă.

3.5. Măsurarea efectelor migraţiei - problemă de maximă
actualitate
În prezent, importanţa indicatorilor de impact creşte substanţial.
Putem spune că dimensiunile migraţiei internaţionale devin importante nu
atât prin nivelul absolut, cât mai ales prin efectele pe care le produc
deopotrivă în ţara de plecare şi în cea de primire. De aceea considerăm
necesar a prezenta mai în detaliu o serie de indicatori de impact care
devin determinanţi în elaborarea politicilor de gestionare a migraţiei
externe, respectiv în analiza eficienţei nete din stimularea/restricţionarea
fluxurilor migraţiei internaţionale.
3.5.1. Efecte în plan demografic. Mişcarea migratorie
internaţională produce în primul rând efecte importante asupra
dimensiunii numerice a populaţiei şi a structurii pe vârste a acesteia.
Cuantificarea acestui efect se poate realiza prin:
 soldul migratoriu extern, atât în formă absolută ori relativă,
cât şi normalizată, cu evidenţierea contribuţiei fiecărei componente de
determinare a soldului asupra numărului populaţiei unei ţări.
Soldul migratoriu extern (Sdme) = (Sc-Pc)+(Ss-Ps)= Sdmec+Sdmes
unde: Sc = număr de repatrieri; Pc = număr de emigrări; Ss = număr de
imigrări; Ps = număr de plecări din ţară ale cetăţenilor străini;
Sdmec = soldul migratoriu extern datorat cetăţenilor ţării respective; Sdmes = soldul migratoriu extern datorat cetăţenilor străini.
În formă relativă, soldul migratoriu extern (Sdme) se determină în
raport de populaţia ţării în momentul de referinţă:
Pop/Sdmer = (Sdmec+Sdmes)/Pop·100
În formă normalizată, soldul migratoriu extern (Sdmen) se
determină:
- ca raport între suma fluxurilor nete şi totalul fluxurilor (de intrare
şi de ieşire):
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Sdmen=[(Sc-Pc)+(Ss-Ps)]/[(Sc+Pc)+(Ss+Ps)]
- sau în funcţie de ponderea mişcării migratorii externe (gc) a
cetăţenilor ţării respective (Mmec=Sc+Pc) şi mişcarea migratorie externă
totală (Mmet=Ss+Ps).
 modificarea structurii pe vârste a populaţiei. Deoarece, de
regulă, mobilitatea internaţională este mai mare în rândul bărbaţilor şi al
persoanelor în vârstă de muncă, ţările de emigraţie se confruntă cu
accentuarea îmbătrânirii demografice şi a feminizării populaţiei, în timp
ce în ţările de imigraţie creşte ponderea populaţiei active în totalul
populaţiei şi se majorează proporţia bărbaţilor în totalul populaţiei,
atenuându-se (în funcţie de vârsta imigranţilor) procesul de îmbătrânire
demografică.
 modificarea ratei totale de fertilitate şi a natalităţii. De cele
mai multe ori, în ţările de emigraţie apare o scădere a natalităţii ca
urmare a plecării unor femei în vârstă fertilă, dar şi a instalării unor
dezechilibre între sexe, a sporirii obstacolelor în calea întemeierii şi
dezvoltării familiilor. În ţările de imigraţie are loc o anume creştere a
natalităţii şi a ratei totale de fertilitate, cu o propensiune mai mare de a
avea copii în comparaţie cu populaţia autohtonă. Studiile de specialitate
recomandă efectuarea unor comparaţii ale ratei totale de fertilitate a
diferitelor categorii de imigranţi atât cu valoarea respectivului indicator
din ţara de destinaţie, cât şi cu cea din ţara de origine. În acest fel se
comensurează impactul pe care imigrarea îl are asupra evoluţiei pe
termen lung a mărimii populaţiei unei ţări.
 ajustarea (+/-) a rapoartelor de dependenţă (demografică şi
economică), în funcţie de o serie de factori şi condiţii, de intensitatea
fenomenului migraţiei. Valoarea rapoartelor creşte în ţările de emigraţie
şi se reduce în ţările de imigraţie.
3.5.2. Efectele asupra funcţionării pieţei forţei de muncă se
concretizează în dezechilibre şi disfuncţionalităţi ale pieţelor locale ale
muncii şi, implicit, asupra celor regionale/naţionale:


modificarea capacităţii de ocupare (potenţială) a forţei de
muncă;



creşterea/descreşterea ratei şomajului şi schimbarea caracteristicilor acestuia;
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destructurare - deficit de forţă de muncă în diferite ramuri de
activitate, profesii, ocupaţii;



ajustarea nivelului mediu de educaţie şi formare profesională;



distorsiuni ale salariilor şi ale gradului de segmentare al pieţei
forţei de muncă;



gradul de extindere a economiei informale;



raportul dintre nivelul salariilor pe ramuri în ţările de imigraţie şi
ţările de emigraţie.

Consecinţele migraţiei externe asupra funcţionării pieţei forţei de
muncă sunt sensibil diferite în ţările de imigraţie şi, respectiv, în ţările de
emigraţie:
- în ţările de imigraţie, un prim aspect care se cere a fi studiat este
cel al nivelului educaţional şi de calificare. Pentru aceasta, se pot
compara numărul mediu de ani de şcoală ai populaţiei active autohtone
din ţara de destinaţie, structurile pe niveluri de educaţie şi formare
profesională a celor două tipuri de populaţie, ratele de şomaj pe niveluri
de educaţie etc. Din punct de vedere economic şi social, o ţară câştigă
dacă imigranţii au un nivel educaţional şi de formare profesională
superior sau cel puţin comparabil cu cel al populaţiei active autohtone.
Pentru a spori acurateţea analizei, este necesar să se aibă în
vedere o diferenţiere a imigranţilor pe cel puţin două grupe: personal de
înaltă calificare şi, respectiv, forţă de muncă având un nivel
mediu/scăzut de calificare. În acest fel se poate pune mai bine în
evidenţă impactul pe care imigranţii îl au asupra nivelului şi structurii
ocupării forţei de muncă.
Indicatorii care pot fi folosiţi pentru a caracteriza impactul
imigraţiei asupra ocupării forţei de muncă sunt:
a) gradul în care imigranţii ocupă locuri de muncă în domenii
caracterizate prin penurie de forţă de muncă;
b) efectele de antrenare în planul ocupării forţei de muncă determinate de atenuarea penuriei de forţă de muncă, drept
urmare a aportului persoanelor active imigrante;
c) creşterea cererii de forţă de muncă în rândul populaţiei active
autohtone, determinate de construirea şi funcţionarea
structurilor de primire a imigranţilor;
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d) corelaţia dintre imigraţie şi dezvoltarea economiei informale,
pusă în evidenţă de numărul şi structura ocupaţională a
imigranţilor angrenaţi în activităţi de tip informal (chiar dacă
aceasta se poate face pe baza unor estimări).
Un al doilea aspect se referă la impactul pe care imigraţia îl
generează asupra nivelului salariilor şi, pe cale de consecinţă, a
tensiunilor pe care le poate genera între forţa de muncă autohtonă şi
cea imigrantă, prin extinderea fenomenului de dumping social.
- în ţările de emigraţie, fenomenul migraţiei externe reprezintă un
factor de diminuare a ofertei de forţă de muncă atât sub aspect
cantitativ, cât şi calitativ. Consecinţele sale pe termen scurt pot fi
scăderea ratei şomajului („export de şomaj”) şi/sau apariţia penuriei de
forţă de muncă într-o anumită zonă teritorială sau ocupaţională.
Şi în acest caz, devin relevante diferenţele de calificare şi/sau
pregătire, respectiv nivelul educaţional şi de calificare al emigranţilor în
comparaţie cu nivelul mediu existent în ţara de origine. De asemenea,
se poate determina numărul de ani de şcoală pierduţi şi costurile
aferente ca urmare a emigrării.
Pe de altă parte, este recomandabil să se efectueze o
comparaţie între nivelul salariilor în ţara de origine şi cel din
potenţialele ţări de destinaţie. În acest fel, se poate estima o
componentă esenţială a costului generării unor procese de încetinire a
emigrării persoanelor active şi a specialiştilor de înaltă calificare cu
deosebire. Un asemenea tip de analiză este necesar să nu se limiteze la
date agregate, ci să se extindă la nivel de profesie/ocupaţie.
O atenţie deosebită se cere a fi acordată determinării pierderilor
generate de emigrarea specialiştilor de înaltă calificare în corelaţie
cu nevoile economiei naţionale şi „producţia” sistemului de învăţământ.
Se pot determina următorii indicatori:


stocul estimat de personal = stocul existent + absolvenţi emigranţi din profesia/ocupaţia analizată;



ratele de pierdere, ca raport între emigranţi şi stocul iniţial
şi/sau absolvenţii;



rapoartele de echilibru/dezechilibru cerere-ofertă, determinate
faţă de stocul estimat (stocul estimat/cerere) şi faţă de numărul
emigranţilor (emigranţi/cerere).
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3.5.3. Efecte asupra bugetului consolidat al statului. Veniturile/
cheltuielile generate de persoanele migrante au efecte deloc neglijabile
asupra funcţionării serviciilor publice, a sistemelor de protecţie socială şi,
în cele din urmă, asupra soldului bugetului general consolidat al statului.
În ţările de imigraţie se pot utiliza următorii indicatori sintetici:


venituri bugetare generate de imigranţi (pe tipuri de venituri);



cheltuieli bugetare generate de imigranţi (pe tipuri de
cheltuieli);



sold bugetar generat de imigranţi (pe tipuri de activităţi).

În ţările de emigraţie se pot utiliza următorii indicatori sintetici:


reduceri ale veniturilor bugetare datorită emigraţiei (pe tipuri de
venituri);
 reduceri ale cheltuielilor bugetare datorită emigraţiei (pe tipuri
de cheltuieli);
 sold bugetar generat de emigraţie (pe tipuri de activităţi).
3.5.4. Efecte asupra balanţei de plăţi. Fluxurile migratorii internaţionale determină importante transferuri de capital din ţările de primire
spre cele de plecare şi invers.
Transferurile de capital dinspre ţările de emigraţie către ţările de
imigraţie iau în principal forma sumelor de bani aduse de imigranţi
pentru instalarea sau pentru dobândirea cetăţeniei. De regulă, sumele
pentru instalare acţionează ca stimulente ale consumului. Sumele
necesare pentru obţinerea cetăţeniei sunt folosite fie pentru acoperirea
unor cheltuieli bugetare, fie pentru alimentarea unor fonduri de investiţii.
Dimensiunea respectivelor sume este mai relevantă dacă se compară
cu nivelul PIB şi cu cel al investiţiilor străine în ţara analizată (ca
pondere).
Transferurile de fonduri băneşti din străinătate ale emigranţilor
către ţara de origine se concretizează în principal sub trei forme:
- transferuri ale lucrătorilor (workers' remittances), care reprezintă valoarea sumelor transferate spre ţara de origine de către
emigranţii aflaţi în străinătate de mai mult de un an;
- venituri din muncă, reprezentând valoarea transferurilor către
ţara de origine efectuate de emigranţii aflaţi în străinătate de
mai puţin de un an;

131

- alte transferuri ale migranţilor, respectiv alte fluxuri de bunuri şi
active financiare asociate cu migraţia internaţională.
Pentru evidenţierea importanţei transferurilor de capital
efectuate de emigranţi către ţara de origine este, de asemenea, util
ca acestea să fie comparate cu mărimea PIB şi cu cea a exporturilor
din ţara analizată.
Deoarece aceste transferuri pot influenţa în mod semnificativ
desfăşurarea activităţii economice şi sociale în ţara de origine, se
impune identificarea şi a altor indicatori de impact complementari:


modificarea proporţiei diferitelor forme de transfer (cash, prin
bănci, în natură, prin barter) în situaţia cu şi fără includerea
transferurilor;



modificarea volumului schimbului valutei în monedă naţională;



destinaţiile sumelor de bani transmise din străinătate (consum
curent, autovehicule şi alte bunuri de folosinţă îndelungată,
achiziţionarea de terenuri şi dezvoltarea exploataţiilor agricole,
cumpărarea de locuinţe, rambursarea împrumuturilor,
deschiderea de depozite bancare, iniţierea de afaceri, cheltuieli
pentru educaţia copiilor);



modificarea (creşterea) nivelului de trai al familiilor în care sunt
persoane migrante - absolut şi relativ (faţă de situaţia
anterioară şi comparativ cu venitul mediu al familiilor nonmigrante);



identificarea efectelor de antrenare ale transferurilor pe plan
local şi naţional (economice, sociale etc.).
3.5.5. Efectul net al migraţiei ţară generatoare/receptoare. Pentru
determinarea caracterului de ţară generatoare sau receptoare de fluxuri
migratorii internaţionale este indicată utilizarea tabelului migraţiei
economice globale, care cuprinde următorii indicatori:


populaţia totală (număr persoane);



PIB şi PIB per capita (PCS);



populaţia activă (număr persoane);



populaţia născută în străinătate (număr de persoane şi procent
din populaţia totală);
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populaţia activă născută în străinătate (număr de persoane şi
procent din populaţia activă);



populaţia fără naţionalitatea ţării de analiză (număr de
persoane şi procent din populaţia totală);



populaţia activă fără naţionalitatea ţării de analiză (număr de
persoane şi procent din populaţia activă);



populaţia naţională aflată în străinătate (număr de persoane şi
procent din populaţia totală);



populaţia activă naţională aflată în străinătate (număr de
persoane şi procent din populaţia activă);



intrări/ieşiri de fonduri generate de fluxurile migratorii externe
(detaliat pe diferitele tipuri de migranţi, în valoare absolută, dar
şi ca procent din PNB).
3.5.6 Gradul de integrare al imigranţilor constituie una dintre
problemele delicate ale migraţiei externe. Dimensiunea şi intensitatea
fluxurilor migratorii externe sunt determinate în mare măsură şi de
capacitatea de integrare a persoanelor migrante în noua comunitate, în
viaţa economică şi socială a ţării de destinaţie. Pentru analiza acestui
proces economico-social şi cultural, se poate utiliza un larg evantai de
indicatori, dintre care amintim:


număr de ani pentru obţinerea cetăţeniei;



rata de naturalizare, calculată pornind de la numărul de
solicitări de obţinere a cetăţeniei soluţionate favorabil, în mai
multe variante, respectiv în funcţie de numărul de solicitanţi, de
numărul de imigranţi sau faţă de populaţia totală a ţării de
destinaţie;



condiţii de locuit ale imigranţilor;



gradul de concentrare spaţială a imigranţilor în ţara de destinaţie şi legăturile cu comunitatea naţională din care provin;



existenţa şi inexistenţa discriminărilor pe piaţa forţei de muncă,
reflectată de indicatori precum: repartizarea pe ramuri de
activitate, statusul ocupaţional, veniturile salariale şi stabilitatea
locurilor de muncă în rândul diferitelor categorii de imigranţi
comparativ cu situaţia locuitorilor autohtoni, în condiţiile unui
nivel echivalent de pregătire profesională;
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premisele de valorificare şi îmbunătăţire a calităţii capitalului
uman al imigranţilor, estimate prin: gradul de recunoaştere a
calificării/pregătirii profersionale, randamentul educaţiei în
cazul imigranţilor comparativ cu cel al populaţiei autohtone şi
posibilităţile de acces la programele de creştere a pregătirii
profesionale, legăturile imigranţilor cu comunitatea profesională din ţara de destinaţie;



accesul la diferitele forme de învăţământ şi pregătire
profesională a copiilor de imigranţi, determinat prin: gradul de
cunoaştere a limbii oficiale a ţării de destinaţie; rata de
înmatriculare a copiilor de imigranţi în diferite forme de învăţământ comparativ cu cei aparţinând populaţiei autohtone;
nivelul educaţiei copiilor de imigranţi comparativ cu populaţia
autohtonă, după clasa socială a capului de familie ş.a.

3.6. Particularităţi ale sistemului de indicatori statistici
ai migraţiei utilizaţi în România. Limite informaţionale
Construirea sistemului de indicatori ai migraţiei internaţionale în
România a avut în vedere:


recomandările ONU în materie;



sistemul de indicatori, respectiv baza informaţională din UE şi
ţările membre;



compatibilizarea bazei informaţionale din România cu cea a
altor ţări.
3.6.1. Sub aspect conceptual-metodologic, sistemul actual de
indicatori ai migraţiei internaţionale în România are o sferă destul de
limitată.
Baza informaţională şi sistemul de indicatori ai migraţiei utilizaţi
în România sunt destul de sumare. Sursele de date sunt diverse şi se
diversifică: Institutul Naţional pentru Statistică, Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul de Interne, organisme cu
responsabilităţi în domeniul migraţiei internaţionale: Oficiul pentru
Migraţia Forţei de Muncă, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, diferite ONGuri care au în vedere traficul de persoane etc. Statistica oficială
(publicaţiile INS) include doar principalii indicatori ai migraţiei, respectiv
evidenţiază fluxurile de populaţie emigrantă, imigrantă şi repatriaţii. În
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plus, în ultimul recensământ, s-au evidenţiat (parţial însă) stocurile de
populaţie migrantă - cetăţeni români aflaţi în străinătate şi cetăţeni străini
pe teritoriul României. Datele colectate, cu deosebire cele privind
migraţia forţei de muncă, în mare parte rămân, ca bază de date, la
nivelul organismelor care le-au colectat, centralizarea acestora fiind
aproape imposibilă, datorită lipsei comparabilităţii conţinutului şi sferei
de cuprindere a acestora.
În condiţii normale de funcţionare a instituţiilor pieţei muncii cu
competenţe de recrutare şi plasare a forţei de muncă, ar trebui să existe
şi să fie diseminate informaţii (riguroase) cu privire, de pildă, la lucrătorii
cu contracte temporare de muncă în străinătate angajaţi pe baza
acordurilor dintre guvernul român şi guvernele altor state. Dar, cel puţin
până acum, în această zonă, sistemul informaţional este deficitar. În
afara informaţiilor furnizate de OMFM, care are o bază de date validă,
firmele acreditate de MMSSF pentru a media asemenea servicii (nu
toate întrunind cumulativ condiţiile de acreditare) au o evidenţă destul
de neclară. Practic, informaţiile acestora rămân în afara circuitului
informaţional privind migraţia pentru muncă sau nu sunt fiabile. În plus,
pe acest segment de piaţă a muncii operează şi firme neacreditate (!),
care, de regulă, încalcă legalitatea şi înşală încrederea populaţiei.
Paradoxal, informaţii privind lucrătorii transfrontalieri sau frontalieri,
indiferent de modul în care definim frontiera, există, dar nu sunt în
suficientă măsură colectate, prelucrate şi difuzate (Steliana Perţ, 2003).
Sistemul statisticii publice defineşte mişcarea migratorie a
populaţiei drept o formă de mobilitate spaţială a acesteia (dintr-o unitate
geografică în alta) care implică, în general, schimbarea domiciliului de la
locul de origine la cel de destinaţie, iar migraţia externă ca fiind
determinată de schimbarea domiciliului din România în altă ţară sau din
altă ţară în România. Deci criteriul principal de referinţă rămâne
schimbarea domiciliului, a ţării de rezidenţă. Sfera sa de cuprindere se
referă explicit la persoanele care-şi schimbă domiciliul, indiferent dacă
sunt sau nu ocupate, intenţionează sau nu să lucreze etc. Sigur, acesta
este un criteriu necesar, dar nu şi suficient pentru surprinderea
amplitudinii mişcării migratorii externe a forţei de muncă, a diversităţii
formelor de manifestare a acesteia şi, de ce nu, a fluxurilor încrucişate,
inclusiv a repatrierilor. În plus, într-o asemenea analiză, chiar dacă baza
informaţională este fragilă sau deocamdată lipseşte, nu se mai poate
face abstracţie de incidenţele pe care mondializarea economiilor şi
tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor le provoacă în ce priveşte libera
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circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă, oportunităţile de a lucra
pentru firme situate în alte spaţii geografice fără schimbarea domiciliului
(teleworking, e-munca). Nu este mai puţin adevărat că, în raport cu
aceste transformări de proporţii şi extrem de rapide, sistemul
informaţional din toate ţările este deficitar şi totodată cu o rată de
fiabilitate şi comparabilitate redusă (Steliana Perţ, 2003).
Priviţi sub aspectul relevanţei, comparabilităţii şi posibilităţilor de
agregare, indicatorii migraţiei internaţionale definitive (ce presupune
schimbarea reşedinţei) şi cei ai migraţiei internaţionale a forţei de muncă
pot fi caracterizaţi sintetic prin următoarele:


dacă informaţiile privind migraţia definitivă sunt relativ
sistematizate, cele ale migraţiei forţei de muncă au un caracter
mai mult analitic, fiind dificil de centralizat (din varii motive:
conţinut, perioadă la care se referă etc.);



migraţia definitivă are în vedere întotdeauna ca orizont de timp
un an, pe când cea temporară cuprinde perioade diverse, sub
un an sau chiar peste un an (contracte de muncă pe perioade
determinate, dar mai mari de 1 an de zile); se întâlnesc situaţii în
care acelaşi contract vizează o perioadă de timp ce se
desfăşoară (parţial) pe doi ani calendaristici sau chiar mai mult;



conţinutul indicatorilor care definesc fenomenul este bine
delimitat în primul caz (migraţia internaţională definitivă) şi
oarecum ambiguu dacă ne referim la migraţia pentru muncă
(permise de muncă cu sau fără contracte, tipuri diferite de
contracte, cu sau fără clauză de reînnoire etc.).
3.6.2. Rezerve de îmbunătăţire a sistemului naţional de indicatori
ai migraţiei internaţionale. Dacă avem în vedere indicatorii recomandaţi
de ONU, sistemul statistic românesc al migraţiei internaţionale prezintă o
serie de particularităţi:


este mult prea sumar, nu reflectă realităţile actuale în sfera
formelor migraţiei;



statistica oficială pune la dispoziţie un sistem incomplet,
folosind caracteristici de grupare şi detaliere pe componente
care, prin caracterul lor prea sintetic sau conţinutul inadecvat,
„ascund” o sumă de atribute importante ale migraţiei (detalierea pe profesii nu corespunde cererii actuale pe piaţa ţărilor de
destinaţie, lipsesc detalierile pe criterii combinate etc.);
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conţinutul unor indicatori este neclar, confuz sau insuficient
explicitat ori necomparabil cu indicatori similari din statistica
internaţională (de exemplu, conceptul de repatriat comparativ
cu cel de imigrant);



o serie de indicatori recomandaţi de ONU nu se urmăresc
în statistica din România, printre altele, şi din lipsă de informaţii
suficiente şi fiabile în sistemul statistic oficial;



nu apar expres, practic sunt neglijate/ascunse forme de
migraţie cum sunt: cererile de azil, refugiaţii, forţa de muncă
care lucrează cu permis de muncă temporar sau cea care
lucrează pe bază de proiect, lucrătorii frontalieri şi/sau
transfrontalieri etc.

Insuficienţele, respectiv necesarul de „adaptare/actualizare” în
sistemul de indicatori sunt evidenţiate detaliat în anexa 3.3.
Trebuie menţionat că, din cauza întârzierilor în elaborarea legislaţiei specifice migraţiei internaţionale, mulţi indicatori nu au fost sau nu
sunt încă determinaţi. În asemenea situaţie, nici datele primare nu
puteau fi colectate, sistematizate şi sintetizate/agregate. Dar, în
condiţiile în care România a devenit o ţară de tranzit spre ţările vesteuropene (se află în prezent la graniţa exterioară spaţiului UE şi după
integrare va reprezenta graniţa de est a UE), actualizarea sistemului
statistic al migraţiei internaţionale se impune cu necesitate. Ne
referim nu atât la completarea cu indicatorii strict necesari, ci şi la
instituirea unui grup de indicatori de impact, care să permită aprecieri
mai cuprinzătoare asupra avantajelor/dezavantajelor fluxurilor şi stocului
migraţiei internaţionale.

3.7. Unele aprecieri conclusive
şi recomandări
Ţinând seama de aspectele mişcării migratorii externe abordate în
această parte a studiului, considerăm necesare câteva concluzii cu
caracter general şi recomandări de natură să susţină gestionarea optimă
a mişcării migratorii internaţionale.
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3.7.1. Concluzii


Migraţia pentru muncă (asociată sau nu cu mobilitatea
teritorială) constituie în prezent cea mai dinamică formă a
circulaţiei populaţiei în vârstă de muncă (potenţial activă). De
aceea, această formă ar trebui să reprezinte un domeniu de
reglementare de maxim interes pentru România.



Tipologia indicatorilor migraţiei oferă o imagine parţială,
chiar deformată asupra realităţii acestui proces, cu deosebire
în ceea ce priveşte migraţia internaţională a forţei de muncă.



Deşi în plan legislativ şi instituţional s-au revizuit şi actualizat în
mare parte aspectele noi (sau nereglementate anterior) legate
de
mişcarea
migratorie
externă,
operaţionalitatea
instituţiilor, eficienţa practică a funcţionării acestora sunt
destul de deficitare. Fără a exagera, putem aprecia că în
prezent România nu cunoaşte stocul de lucrători în străinătate,
pe ţări de destinaţie, meserii, profesii etc. sau, dacă acest lucru
este cunoscut la nivelul unora dintre instituţiile cu responsabilităţi în domeniu, informaţiile nu sunt diseminate corespunzător, ceea ce induce concluzii deformate (fapt destul de grav),
care pot determina/distorsiona comportamentele legate de
circulaţia persoanelor. Considerăm că o asemenea poziţie nu
aduce decât deservicii atât persoanelor/indivizilor potenţiali
migranţi, cât şi societăţii şi imaginii internaţionale a României.



Reţeaua de instituţii cu responsabilităţi în domeniul migraţiei nu
este construită şi nu funcţionează ca un sistem coerent şi
eficient, există suprapuneri ale responsabilităţilor, multe
aspecte rămân „descoperite”. În plus, cooperarea dintre
instituţii (cu poliţia de frontieră, cu ambasadele, consulatele din
ţară şi străinătate etc.), deşi mult îmbunătăţită, nu funcţionează
corespunzător, în unele cazuri nu dă rezultatele scontate.

3.7.2. Recomandări


Actualizarea şi dezvoltarea sistemului de indicatori ai
migraţiei internaţionale folosiţi în România în relaţie cu
recomandările ONU, cu diversele forme de migraţie externă care
capătă amploare în România - lucrători frontalieri, transfrontalieri, lucrători pe bază de proiecte/contracte cu durată determi-
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nată etc. Un alt argument este acela că România a devenit ea
însăşi o ţară de imigraţie şi, respectiv, de tranzit pentru
emigraţia spre vest. Aceste fluxuri sunt în creştere. Trebuie
subliniat faptul că sunt unele acumulări în acest domeniu - unele
informaţii, chiar dacă incomplete, există deja, dar nu sunt prelucrate şi diseminate, pentru altele abia se pun bazele cercetării.
Oricum, una dintre problemele căreia România trebuie să-i facă
faţă în mod prioritar este cea a imigraţiei, pornind de la
asigurarea practică a unor condiţii economico-sociale şi culturaleducative pentru lucrătorii migranţi compatibile cu cele din UE,
pe principiul “egalităţii de şanse şi oportunităţi”.


Construirea prin evidenţe statistice sistematice a unui
sistem de indicatori complementari şi operaţionalizarea
acestora la nivelul instituţiilor cu rol de diseminare de informaţii
în domeniu, care să măsoare impactul migraţiei
internaţionale asupra zonelor/localităţilor/ţărilor de plecare, ca
şi în cele de primire, “receptoare”.



Identificarea pachetului de motivaţii (de o mare diversitate)
care stimulează sau, dimpotrivă, inhibă circulaţia forţei de muncă
şi elaborarea unui set de măsuri de “corecţie”, în fapt de stimulare a rămânerii în ţară. În acest sens, ar fi utile o serie de
cercetări selective pe eşantioane reprezentative privind “migraţia potenţială” în condiţiile aderării şi, poate, “migraţia de
reîntoarcere”, cu deosebire a tinerilor care lucrează în
străinătate.



Furnizarea de informaţii fiabile celor care, la diferite niveluri,
iau decizii în domeniu.



Crearea unei reţele de comunicare între „producătorii”/”furnizorii” de informaţii în domeniu, astfel încât informaţiile care
ajung la clienţi/utilizatori să permită concluzii relevante şi utile
în plan politico-pragmatic, iar sistemul public al indicatorilor
statistici ai migraţiei să fie coerent şi cât mai complet, să
asigure suficientă transparenţă în prezentarea fluxurilor şi
efectelor.



Elaborarea unor anchete şi cercetări speciale care să
confirme/ infirme noile tendinţe în mişcarea migratorie din
România, cu determinarea costurilor/riscurilor pe care le-ar

139

prezenta, pe de o parte, în plan intern (de exemplu, rigiditatea
pe piaţa muncii, destructurarea etc.), iar pe de altă parte, din
perspectiva integrării în UE (“explozie” a migraţiei, dumping
social).


Asigurarea de comparaţii internaţionale corecte, ca bază
pentru elaborarea unor politici coerente, adecvate particularităţilor României. În acest sens, pentru a avea o imagine mai
apropiată de realitate, sunt necesare schimbări atât la nivelul
sistemului de colectare a datelor primare (în întreaga reţea a
operatorilor - MAI, MMSSF, OMFM etc.), cât şi în sistemul
prelucrării şi centralizării datelor, al asigurării comparabilităţii
internaţionale a acestora.



Soluţionarea pe bază de acorduri bilaterale între România şi
statele gazdă a unor probleme complementare, dar strict
necesare din zona asistenţei şi securităţii sociale a migranţilor
români (reglementarea/operaţionalizarea sistemului transferurilor de servicii sociale).



Creşterea capacităţii instituţionale a statului, astfel încât
instituţiile sale să poată face faţă problemelor migraţiei la nivelul
cerinţelor identificate. Faptul că România va deveni graniţa de
est a UE va muta o serie de probleme actualmente europene
către instituţiile române, necesitând o dezvoltare şi mai puternică
a capacităţii instituţionale, care va trebui să demonstreze că
poate să răspundă prompt unor solicitări cu mult mai complexe
decât cele actuale. În acest context, securizarea frontierei de
est şi chiar a celei de sud-est rămâne o problemă prioritară.



Introducerea în curricula universitară a unor discipline specializate pe studiul fenomenului migraţionist (în economie,
drept, ştiinţele educaţiei etc.), precum şi crearea unui centru
naţional de cercetare a migraţiei (care să fie înfiinţat de
Guvernul României în parteneriat cu IOM, UNCHR şi alte
organizaţii internaţionale), a unor facultăţi sau secţii de studii
interdisciplinare pentru migraţie, astfel încât să se construiască
expertiza necesară în politicile publice, asistenţa socială şi
managementul migraţiei (PAIS II, Studiul 5, 2004).
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Glossar*

Angajaţi pentru servicii casnice: persoane străine admise cu
scopul de a oferi servicii personalului diplomatic şi consular străin din
ţara respectivă.
Cetăţeni expluzaţi din străinătate: cetăţeni care se întorc în ţara
de origine ca rezultat al procedurilor de expulzare pronunţate împotriva
lor într-o altă ţară (receptoare).
Colonişti pe baza legăturilor de familie: străini selectaţi pentru
stabilirea pe termen lung într-o ţară străină, ca urmare a legăturilor de
familie pe care le au cu cetăţeni sau cu străini rezidenţi deja în ţara de
primire.
Colonişti pe bază de angajare: străini selectaţi pentru stabilire
îndelungată, ca urmare a calificării lor şi a perspectivei dezvoltării pieţei
muncii din ţara de primire. Totuşi, aceştia sunt admişi în mod expres
pentru a exercita o activitate economică specifică.
Colonişti pe bază de descendenţă: străini admişi de către o ţară
alta decât a lor, datorită legăturilor istorice, etnice sau de altă natură cu
ţara respectivă şi cărora, în virtutea acestor legături, li se acordă imediat
dreptul de rezidenţă îndelungată în ţara respectivă sau care, având
dreptul la cetăţenie în acea ţară, devin cetăţeni într-o scurtă perioadă de
timp după admitere.
Dependenţi: rudele apropiate (imediate) ale emigrantului principal,
care sunt admise în mod normal în aceeaşi categorie de emigrare ca şi
persoana în cauză. Deşi definiţia de rude apropiate diferă de la ţară la
ţară, soţia şi copiii minori ai emigrantului principal sunt calificaţi, de
obicei, ca dependenţi.
Diplomaţi şi personal consular: străini care lucrează cu permise
diplomatice pentru ambasade sau consulate străine stabilite în ţara de
primire. De asemenea, cetăţeni care călătoresc cu paşapoarte
* Prelucrat dupã Recommendations of International Migration, Revision 1,
United Nations, New-York, 1998.
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diplomatice pentru a lucra în ambasadele sau consulatele ţării lor în
străinătate sau cei care se întorc de la post din străinătate.
Excursionişti (denumiţi, de asemenea, şi „vizitatori de o zi”):
persoane care nu au rezidenţă în ţara de sosire şi care stau doar o zi,
fără să petreacă noaptea într-o locuinţă colectivă sau particulară în ţara
vizitată. Această categorie include pasagerii de croazieră, care sosesc
într-o ţară pe o navă de croazieră şi revin pe navă în fiecare seară
pentru a dormi la bordul navei, precum şi echipajul navei care nu
petrece noaptea în ţara aceea. Se includ, de asemenea, rezidenţi din
zonele de frontieră, care vizitează ţara vecină în timpul zilei pentru
cumpărături, vizite la prieteni sau rude, pentru tratament medical sau
participă la activităţi de petrecere a timpului liber, întorcându-se în ţara
lor la sfârşitul zilei.
Funcţionari internaţionali: persoane care lucrează pentru
organizaţii internaţionale situate într-o altă ţară decât cea proprie. De
obicei, ei au dreptul la rezidenţă în ţara respectivă pe baza unor permise
sau vize speciale acordate de ţara în care-şi desfăşoară activitatea o
anumită perioadă de timp.
Imigranţii sunt persoane născute în străinătate (într-o altă ţară),
dar care au domiciliul într-o ţară gazdă; unii dobândesc la cerere, cu
respectarea unor reglementări specifice, cetăţenia ţării gazdă, alţii îşi
menţin cetăţenia.
Întreprinzători şi investitori (în calitate de colonişti): străini
cărora li se acordă dreptul la şedere pe termen lung într-o ţară, cu
condiţia ca ei să investească cel puţin o sumă minimă de bani, stabilită
prin legislaţia din ţara de primire, sau să creeze/dezvolte activităţi
productive noi.
Lucrători migranţi sezonieri: persoane angajate de către o ţară,
alta decât cea proprie, pentru o parte a anului, munca lor fiind sezonieră.
Aceştia reprezintă o subcategorie a lucrătorilor migranţi străini.
Lucrător migrant pe bază de proiect: lucrători migranţi admişi de
către ţara angajatoare pentru o perioadă definită/limitată de timp, pentru
a participa la realizarea unui „proiect” în ţara respectivă de către
angajatorul lucrătorilor migranţi.
Lucrători transfrontalieri: persoane străine cărora li s-a acordat
permisiunea de a se angaja pe o bază continuă în ţara de primire, cu
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condiţia să plece la intervale scurte şi regulate (zilnic sau săptămânal)
din ţara gazdă în ţara de plecare/de origine.
Lucrători frontalieri: persoane navetiste între ţara lor de
rezidenţă (care de obicei este şi ţara cetăţeniei lor) şi locul de muncă din
străinătate. De regulă, acest tip de migraţie presupune deplasare zilnică
spre şi de la locul de muncă.
Lucrători pe bază de contract de emigrant: persoane care
lucrează într-o ţară străină pe bază de angajamente contractuale ce
stabilesc limite privind perioada de ocupare şi locul de muncă specific
deţinut de emigrant (ele nu pot să-şi schimbe locul de muncă fără
aprobarea autorităţilor).
Migranţi pe termen lung: persoane care se deplasează într-o
ţară, alta decât cea proprie, pe o perioadă de cel puţin un an (12 luni),
astfel încât ţara de destinaţie devine în mod efectiv pentru acestea noua
ţară de reşedinţă. Din punctul de vedere al ţării de plecare, persoana
respectivă va fi emigrant pe termen lung, iar din punctul de vedere al
ţării de sosire, persoana va fi un imigrant pe termen lung.
Migranţi pentru colonizare: străini cărora li se acordă permisiunea de şedere pentru o perioadă lungă sau nelimitată de timp;
practic, aceştia nu sunt limitaţi în exercitarea vreunei activităţi
economice. Cu alte cuvinte, pot exercita fără restricţii orice tip de
activitate economică legală.
Migranţi pe termen scurt: persoane care se deplasează într-o
ţară străină pentru o perioadă de cel puţin 3 luni, dar nu mai mult de un
an (12 luni).
Migrant principal: într-o familie, persoana care este considerată
de către autorităţile de imigrare ca fiind şeful (capul) familiei şi de a cărei
admitere depinde şi acceptarea celorlalţi membri de familie.
Nomazi: persoane care nu au un loc fix de rezidenţă şi care se
deplasează dintr-un loc într-altul, de obicei pe baza bine cunoscutelor
modele de mobilitate geografică. Când traiectoria lor implică trecerea
frontierelor internaţionale, aceştia devin parte a circulaţiei internaţionale
a persoanelor. Anumiţi nomazi pot fi persoane apatride, deoarece,
neavând un loc fix de rezidenţă, ei nu pot fi recunoscuţi ca cetăţeni de
către nici o ţară prin care trec.
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Oameni de afaceri străini: persoane străine cărora li s-a acordat
permisiunea de a se angaja în afaceri sau în activităţi profesionale ce nu
sunt remunerate în ţara de sosire. Durata şederii lor este restricţionată;
nu poate depăşi 12 luni.
Persoanele străine sunt persoane care-şi au rezidenţa într-o
anumită ţară, fără însă a fi şi beneficiari ai naţionalităţii ţării respective.
Persoane de origine străină: persoane care-şi au reşedinţa într-o
anumită ţară, beneficiază de cetăţenia ţării respective, dar provin din
părinţi/bunici imigranţi.
Personal diplomatic şi consular străin: străini admişi pe bază
de vize sau permise diplomatice.
Personal militar străin: militari străini, oficiali şi consilieri străini
care staţionează într-o anumită ţară, îndeplinind misiuni specifice.
Persoanelor dependente de aceştia, precum şi angajaţilor casnici li se
permite uneori să-i însoţească.
Populaţie străină: toate persoanele care sunt rezidente într-o
anumită ţară, dar sunt cetăţeni ai altor ţări.
Pensionari străini (colonişti): pensionari cărora li se acordă
dreptul de şedere pentru o perioadă lungă sau nedefinită de timp pe
teritoriul unui stat, altul decât al lor, cu condiţia să dispună de un venit
independent suficient şi să nu devină o povară pentru statul de adopţie.
Persoane străine în formare: persoane admise de către o ţară,
alta decât cea proprie, pentru a dobândi calificări la locul de muncă.
Acestor persoane li se permite să lucreze numai în anumite instituţii sau
societăţi, cu condiţia ca formarea şi durata şederii să fie, de obicei,
limitate.
Refugiaţi: persoane străine cărora li s-a acordat statutul de
refugiaţi în timpul admiterii sau înainte. Această categorie include
persoane străine cărora li s-a acordat statutul de refugiaţi înainte de
intrarea şi stabilirea lor în ţara de primire, precum şi persoanele cărora li
s-a acordat statutul de refugiaţi în grup la sosirea în ţara respectivă. În
anumite cazuri, statutul de refugiat poate fi acordat când persoanele
respective se găsesc încă în ţara lor de origine, prin „analizarea în ţară”
a "cererilor pentru azil". Statutul de refugiat poate fi acordat pe baza
Convenţiei din 1951 privind statutul refugiaţilor şi a Protocolului aferent
din 1967 sau a instrumentelor regionale pertinente.
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Solicitanţi de azil: persoane care completează cereri de azil într-o
ţară străină. Ele rămân cu acest statut până la clarificarea cererii.
Străini în tranzit: persoane care sosesc în ţara de primire, dar
care în mod formal nu intră în această ţară, deoarece sunt în trecere
spre o altă destinaţie.
Străini cărora li se acordă statutul de protecţie temporară:
străini cărora li se permite să stea pentru o perioadă temporară sau
posibil nedefinită, deoarece viaţa lor ar fi în pericol dacă s-ar întoarce în
ţara lor de cetăţenie, de origine.
Străini care au dreptul la liberă stabilire: străini care au dreptul
la intrare, şedere sau muncă pe teritoriul unei ţări, alta decât a lor, pe
baza unui acord sau tratat încheiat între ţara lor de cetăţenie şi ţara de
intrare.
Străini a căror intrare sau şedere nu este justificată: această
categorie include străini care încalcă regulile de admitere şi stabilire ale
ţării de primire şi sunt repatriabili (deportabili), precum şi persoanele
străine care caută azil, dar cărora nu li se permite să completeze o
cerere şi, în consecinţă, nu li se permite să stea în ţara de primire sub
nici un motiv, respectiv nu primesc dreptul de azil.
Străini al căror statut este reglementat: străini a căror intrare
sau şedere nu a fost autorizată de către statul de primire sau care au
violat condiţiile de admitere, dar cărora li se permite totuşi să-şi
reglementeze statutul. Cu toate că cele mai multe persoane care-şi
reglementează statutul sunt deja în ţara de primire pentru un anumit
timp, reglementarea lor poate fi considerată ca reprezentând data
admiterii lor oficiale ca emigranţi internaţionali.
Străini admişi pentru întemeierea sau unificarea familiei:
străini admişi deoarece sunt rude apropiate ale cetăţenilor sau străinilor
deja rezidenţi în ţara de primire sau sunt logodnici(ce) străini(e) ori copii
străini adoptaţi de cetăţeni din ţara respectivă.
Străini admişi pe considerente umanitare (altele decât azilul
sau protecţia temporară): străini care nu au primit statutul de refugiat,
dar sunt admişi totuşi din motive umanitare, deoarece se află într-o
situaţie asemănătoare cu cea a refugiaţilor.
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Străini admişi ca locuitori (colonişti): persoane străine cărora li
s-a acordat permisiunea de rezidenţi în ţara de primire, fără limitare în
privinţa duratei şederii sau exercitării vreunei activităţi economice.
Studenţi (elevi) străini: persoane admise de către o ţară, alta
decât cea de provenienţă, de regulă pe bază de vize sau permise
speciale, cu scopul de a studia la instituţii de învăţământ acreditate în
ţara de primire şi a dobândi un anume nivel de educaţie şi formare
profesională.
Turişti străini: persoane străine admise pe bază de vize turistice
(dacă se cer) pentru petrecerea timpului liber, recreare, sărbători, vizite
la prieteni sau rude, tratament medical sau pelerinaj religios. Ei trebuie
să petreacă cel puţin o noapte într-o locuinţă colectivă sau particulară în
ţara de primire, iar durata şederii nu trebuie să depăşească 12 luni.
Ţară de rezidenţă obişnuită: ţara în care o persoană locuieşte,
adică ţara în care persoana are un loc unde să trăiască (să locuiască) şi
unde normal îşi petrece perioada zilnică de odihnă. Călătoriile temporare
în străinătate (vacanţe, recreere, vizite, afaceri, tratament medical,
pelerinaj religios) nu schimbă ţara de rezidenţă obişnuită a persoanei
respective.
Vizitatori: excursionişti, turişti şi oameni de afaceri care se
deplasează pentru perioade relativ scurte, cu respectarea reglementărilor din ţara în care se deplasează.
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Anexa 3.1
Taxonomia circulaţiei internaţionale a persoanelor în funcţie de
statusul de intrare în raport cu ţara gazdă
Tipul de mişcare

Cetăţenii ţării
Străini
Total
analizate
In- Ie- Sold In- Ie- Sold In- Ie- Sold
trări şiri
trări şiri
trări şiri
A. Mişcări de persoane nerelevante pentru migraţia internaţională
1. Lucrătorii
transfrontalieri
2. Persoane aflate în
tranzit
B. Mişcări de persoane relevante pentru turismul internaţional
3. Excursionişti
4. Turişti
5. Cetăţeni în interes de
afaceri
C. Mişcări de persoane care în mod tradiţional sunt excluse din statisticile
migraţiei internaţionale
6. Cetăţeni cu statut
diplomatic, personal
consular sau persoane
dependente sau angajaţi
ai acestor categorii de
personal
7. Cetăţeni cu statut de
personal militar, persoane
dependente şi angajaţi ai
acestei categorii de
personal
8. Nomazi
D. Categorii relevante pentru migraţia internaţională
9. Cetăţeni care studiază
în străinătate
10. Cetăţeni care sunt
pregătiţi în străinătate
11. Cetăţeni care
lucrează în străinătate
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Tipul de mişcare

Cetăţenii ţării
Străini
Total
analizate
In- Ie- Sold In- Ie- Sold In- Ie- Sold
trări şiri
trări şiri
trări şiri

12. Cetăţeni care
lucrează în străinătate la
o organizaţie
internaţională
13. Cetăţeni care rămân
într-o ţară unde au drept
la o liberă stabilire
14. Cetăţeni care se
stabilesc definitiv într-o
altă ţară
15. Formarea sau
reunificarea familiilor
16. Refugiaţi
E. Alte categorii de mişcări de persoane relevante pentru cuantificarea
migraţiei
17. Solicitanţi de azil
18. Cetăţeni care nu
posedă documentele de
admisie cerute de ţara de
destinaţie
Adaptare după United Nations, 1998, Recommendations on Statistics of
International Migration, Revision 1, United Nations, New York, 1998.
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Anexa 3.2
Indicatori statistici ai migraţiei, pe caracteristici de grupare
recomandate de ONU
Fluxurile migratorii
Caracteristica
Indicatori pe grade de detaliere
de grupare
grad 1
grad 2
A. Motivul
A.1. Educaţie şi pregătire
A.1.1. Studenţi
migraţiei
profesională
A.1.2. Persoane aflate în
pregătire profesională
A.2. Munca în altă ţară
A.2.1. Lucrători migranţi
A.2.2. Funcţionari civili
internaţionali
A.3. Reunificarea şi formarea
familiilor
A.4. Libera stabilire
A.5. Stabilire
A.5.1. Pentru a munci
A.5.2. Pe baza legăturilor
de familie
A.5.3. Pe baza originii
etnice a strămoşilor
A.5.4. Antreprenori şi
investitori
A.5.5. Pensionari
A.6. Motive umanitare
A.6.1. Refugiaţi
A.6.2. Solicitanţi de azil
A.6.3. Persoane cărora le-a
fost acordată protecţie
temporară
A.6.4. Persoane admise
pentru alte motive
umanitare
A.7. Regularizarea statutului
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Caracteristica
Indicatori pe grade de detaliere
de grupare
grad 1
grad 2
B. Durata
B.1. Migraţie pe termen scurt
migraţiei
(3 luni-1 an)
B.2. Migraţie pe termen lung
(peste un an), dar limitat, potrivit
legislaţiei din diferite ţări
B.3. Migraţie pe termen nelimitat
B.4. Migraţie pentru o perioadă
de timp neprecizată
C. Cetăţenia
C.1. Cetăţeni ai ţării respective
migranţilor
C.2. Cetăţeni străini
D. Legătura cu D.1. Persoane active (care
piaţa forţei de
doresc să muncească)
muncă
D.2. Persoane inactive (care nu
pot sau/şi nu doresc să
muncească)
E. Caracteristici E.1. Ţara de origine (cetăţenia)
personale ale
migranţilor
E.2. Sexul
E.3. Vârsta
E.4. Ţara de rezidenţă
anterioară (eventual şi regiunea)
E.5. Locul naşterii
E.6. Starea civilă
E.7. Ţara de rezidenţă ulterioară
(eventual şi regiunea)
E.8. Nivelul educaţional (număr
de ani de şcoală)
E.9. Profesia exercitată în ţara
de rezidenţă anterioară
E.10. Ramura de activitate în
care au lucrat migranţii în ţara
de rezidenţă anterioară
E.11. Statusul ocupaţional al
migranţilor în ţara de rezidenţă
anterioară
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Caracteristica
de grupare

Indicatori pe grade de detaliere
grad 1
grad 2
E.12. Profesia ce va fi exercitată
în ţara de rezidenţă ulterioară
E.13. Ramura de activitate în
care vor lucra migranţii în ţara
de rezidenţă ulterioară
E.14. Statusul ocupaţional al
migranţilor în ţara de rezidenţă
ulterioară
Notă: Caracteristicile E1-8 se referă atât la migranţii activi, cât şi la migranţii
inactivi. Pentru migranţii activi se mai pot adăuga şi caracteristicile E9E14.
Sursa: Prelucrări pe baza Recommendations on Statistics of International
Migration, Revision 1, United Nations, New York, 1998.

Imigranţi
Tip de
Indicatori pe grade de detaliere
indicatori/
indicatori
grad I
grad II
sintetici
A. Indicatori cu A.1.
caracter
1. Număr de imigranţi pe sexe şi cetăţenie
general
2. Număr de imigranţi pe sexe şi ţară de origine
3. Număr de imigranţi pe sexe şi ultima ţară de
rezidenţă
A.2
4. Număr de imigranţi pe sexe, grupe de vârstă şi
cetăţenie
5. Număr de imigranţi pe sexe, grupe de vârstă şi ţară
de origine
6. Număr de imigranţi pe sexe, grupe de vârstă şi
ultima ţară de rezidenţă
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Tip de
indicatori/
indicatori
sintetici

B. Repatriaţi

Indicatori pe grade de detaliere
grad I
A.3
7. Număr de imigranţi pe sexe, stare civilă şi cetăţenie
(separat pe repatriaţi şi străini)
8. Număr de imigranţi pe sexe, nivel educaţional şi
cetăţenie (separat pe repatriaţi şi străini)
A.4
9. Număr de imigranţi pe sexe, ani de naştere şi
cetăţenie (separat pe repatriaţi şi străini)
10. Număr de imigranţi pe sexe, grupe de vârstă, stare
civilă şi cetăţenie (separat pe repatriaţi şi străini)
11. Număr de imigranţi pe sexe, grupe de vârstă, nivel
educaţional şi cetăţenie (separat pe repatriaţi şi străini)
A.5
12. Număr de imigranţi pe sexe, grupe de vârstă,
cetăţenie (separat pe repatriaţi şi străini) şi zona
presupusă de stabilire în ţara gazdă
13. Număr de imigranţi pe sexe, nivel educaţional şi
cetăţenie
B.1.
14. Număr de repatriaţi pe sexe, grupe de vârstă şi
ultima ţară de rezidenţă
15. Număr de repatriaţi pe sexe, grupe de vârstă şi
durata şederii în străinătate
16. Număr de repatriaţi pe sexe, grupe de vârstă şi
scopul şederii în străinătate
B.2.
17. Număr de repatriaţi pe sexe, ultima ţară de
rezidenţă şi scopul şederii în străinătate
18. Număr de repatriaţi pe sexe, ultima ţară de
rezidenţă şi durata şederii în străinătate
19. Număr de repatriaţi pe sexe, scopul şi durata
şederii în străinătate

grad II
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Tip de
indicatori/
indicatori
sintetici
C. Repatriaţi
care au lucrat
în străinătate

Indicatori pe grade de detaliere
grad I

C.1.
20. Număr de repatriaţi care au lucrat în străinătate, pe
sexe, grupe de vârstă şi ocupaţie în ultima ţară de
rezidenţă
21. Număr de repatriaţi care au lucrat în străinătate, pe
sexe, grupe de vârstă şi ramura de activitate în ultima
ţară de rezidenţă
22. Număr de repatriaţi care au lucrat în străinătate, pe
sexe, grupe de vârstă şi statutul ocupaţional în ultima
ţară de rezidenţă
C.2.
23. Număr de repatriaţi care au lucrat în străinătate, pe
sexe şi profesii în ultima ţară de rezidenţă
24. Număr de repatriaţi care au lucrat în străinătate, pe
sexe şi ramuri de activitate în ultima ţară de rezidenţă
D. Intrări de
25. Număr de sosiri de cetăţeni străini pe sexe şi
cetăţeni străini durata de valabilitate a vizelor şi permiselor de şedere
26. Număr de sosiri de cetăţeni străini pe sexe, grupe
de vârstă şi tip de viză sau permis de şedere
27. Număr de sosiri de cetăţeni străini pe sexe,
cetăţenie şi tip de viză sau permis de şedere
28. Sosiri de cetăţeni străini pe sexe, grupe de vârstă,
cetăţenie şi durata de valabilitate a vizei sau
permisului de şedere
E. Intrări de
E.1.
cetăţeni străini 29. Număr de cetăţeni străini cu permis de muncă, pe
cu permis de sexe, grupe de vârstă şi ocupaţie în ţara gazdă
muncă
30. Număr de cetăţeni străini cu permis de muncă, pe
sexe, grupe de vârstă şi ramură de activitate în ţara
gazdă
31. Număr de cetăţeni străini cu permis de muncă, pe
sexe, grupe de vârstă şi statut ocupaţional în ţara gazdă

grad II
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Tip de
indicatori/
indicatori
sintetici

Indicatori pe grade de detaliere
grad I
E.2.
32. Număr de cetăţeni străini cu permis de muncă, pe
sexe, cetăţenie şi profesie exercitată în ţara gazdă
33. Număr de cetăţeni străini cu permis de muncă, pe
sexe, cetăţenie şi ramura de activitate în ţara gazdă
E.3.
34. Număr de cetăţeni străini cu permis de muncă, pe
sexe, profesia în ultima ţară de rezidenţă şi profesia în
ţara gazdă
35. Număr de cetăţeni străini cu permis de muncă, pe
sexe, ramura de activitate în ultima ţară de rezidenţă şi
ramura de activitate în ţara gazdă
E.4.
36. Număr de cetăţeni străini cu permis de muncă, pe
sexe, grupe de vârstă şi profesia în ultima ţară de
rezidenţă
37. Număr de cetăţeni străini cu permis de muncă, pe
sexe, grupe de vârstă şi ramura de activitate în ultima
ţară de rezidenţă
38. Număr de cetăţeni străini cu permis de muncă, pe
sexe, grupe de vârstă şi statusul ocupaţional în ultima
ţară de rezidenţă
39. Număr de cetăţeni străini cu permis de muncă, pe
sexe, profesia în ultima ţară de rezidenţă şi profesia
exercitată în ţara de cetăţenie
40. Număr de cetăţeni străini cu permis de muncă, pe
sexe, ramura de activitate din ultima ţară de rezidenţă şi,
respectiv, în ţara de cetăţenie

grad II
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Ieşirile (plecările) de persoane în străinătate/emigrări
Tip de indicatori/
Indicatori pe grade de detaliere
indicatori
sintetici
grad I
A. Indicatori
A.1.
generali
1. Număr de emigranţi pe sexe şi cetăţenie
2. Număr de emigranţi pe sexe şi ţări de origine
3. Număr de emigranţi pe sexe şi ţări de destinaţie
A.2.
4. Număr de emigranţi pe sexe, grupe de vârstă şi
cetăţenie
5. Număr de emigranţi pe sexe, grupe de vârstă şi
ţară natală
6. Număr de emigranţi pe sexe, grupe de vârstă şi
ţări de destinaţie
A.3.
7. Număr de emigranţi pe sexe, stare civilă şi
cetăţenie (separat pe cetăţeni ai ţării respective şi
cetăţeni străini)
8. Număr de emigranţi pe sexe, nivel educaţional şi
cetăţenie (separat pe cetăţeni ai ţării respective şi
cetăţeni străini)
A.4.
9. Număr de emigranţi pe sexe, ani de naştere şi
cetăţenie (separat pe cetăţeni ai ţării respective şi
cetăţeni străini)
10. Număr de emigranţi pe sexe, grupe de vârstă,
stare civilă şi cetăţenie (separat pe cetăţeni ai ţării
respective şi cetăţeni străini)
11. Număr de emigranţi pe sexe, grupe de vârstă,
nivel educaţional şi cetăţenie (separat pe cetăţeni ai
ţării respective şi cetăţeni străini)
A.5.
12. Număr de emigranţi pe sexe, cetăţenie (separat
pe cetăţeni ai ţării respective şi cetăţeni străini) şi
zona de stabilire în ţara de destinaţie
13. Număr de emigranţi pe sexe, nivel educaţional şi
cetăţenie
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Tip de indicatori/
Indicatori pe grade de detaliere
indicatori
sintetici
grad I
B. Emigranţi
B.1.
14. Număr de emigranţi pe sexe, grupe de vârstă şi ţări
de destinaţie
15. Număr de emigranţi pe sexe, grupe de vârstă şi
scopul şederii în străinătate
16. Număr de emigranţi pe sexe, grupe de vârstă şi
durata şederii în străinătate
B.2.
17. Număr de emigranţi pe sexe, ţara de destinaţie şi
scopul şederii în străinătate
18. Număr de emigranţi pe sexe, ţara de destinaţie şi
durata preconizată a şederii în străinătate
19. Număr de emigranţi pe sexe, scopul şi durata
preconizată a şederii în străinătate
C. Emigranţi care C.1.
intenţionează să 20. Număr de emigranţi care intenţionează să
muncească în
muncească în străinătate, pe sexe, grupe de vârstă şi
străinătate
profesie în ţara de destinaţie
21. Număr de emigranţi care intenţionează să
muncească în străinătate, pe sexe, grupe de vârstă şi
ramura de activitate în ţara de destinaţie
22. Număr de emigranţi care intenţionează să
muncească în străinătate, pe sexe, grupe de vârstă şi
statusul ocupaţional în ţara de destinaţie
C.2.
23. Număr de emigranţi care intenţionează să
muncească în străinătate, pe sexe şi ţară de destinaţie
24. Număr de emigranţi care intenţionează să
muncească în străinătate, pe sexe, ramură de
activitate şi ţara de destinaţie
C.3.
25. Număr de emigranţi care intenţionează să
muncească în străinătate, pe sexe, profesia în ţara de
plecare şi profesia în ţara de destinaţie
26. Număr de emigranţi care intenţionează să
muncească în străinătate, pe sexe, ramura de
activitate în ţara de plecare şi ramura de activitate în
ţara de destinaţie
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Tip de
indicatori/
indicatori
sintetici

Indicatori pe grade de detaliere
grad I

C.4.
27. Număr de emigranţi care intenţionează să muncească
în străinătate, pe sexe, grupe de vârstă şi profesia în ţara
de plecare
28. Număr de emigranţi care intenţionează să muncească
în străinătate, pe sexe, grupe de vârstă şi ramura de
activitate în ţara de plecare
29. Număr de emigranţi care intenţionează să muncească
în străinătate, pe sexe, grupe de vârstă şi statusul
ocupaţional în ţara de plecare
D. Plecări ale 30. Număr de plecări de cetăţeni străini pe sexe, tipul de
cetăţenilor
vize sau permise de şedere şi durata şederii în ţara de
străini
plecare
31. Număr de plecări de cetăţeni străini pe sexe, grupe de
vârstă şi data expirării vizei sau permisului de şedere
32. Număr de plecări de cetăţeni străini pe sexe, grupe de
vârstă, cetăţenie şi tipul vizei sau permisului de şedere
33. Număr de plecări de cetăţeni străini pe sexe, grupe de
vârstă, cetăţenie şi data expirării vizei sau permisului de
şedere
E. Plecări ale E.1.
34. Număr de plecări de cetăţeni străini care au lucrat
cetăţenilor
anterior, pe sexe, grupe de vârstă, profesii în ţara de plestrăini care
care şi durata de şedere (mai puţin de un an şi, respectiv,
au lucrat în
un an şi mai mult)
ţara de
35. Număr de plecări de cetăţeni străini care au lucrat
plecare
anterior, pe sexe, grupe de vârstă, ramură de activitate şi
durata şederii în ţara de plecare (mai puţin de un an şi,
respectiv, un an şi peste)
36. Număr de plecări ale cetăţenilor străini care au lucrat
anterior, pe sexe, grupe de vârstă, statusul ocupaţional şi
durata şederii în ţara de plecare (mai puţin de un an şi,
respectiv, un an şi peste)
E.2.
37. Număr de plecări de cetăţeni străini care au lucrat
anterior, pe sexe, profesia în ţara de plecare şi în ţara de
cetăţenie
38. Număr de plecări de cetăţeni străini care au lucrat
anterior, pe sexe, ramura de activitate în ţara de plecare şi
în ţara de cetăţenie
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Persoanele care îşi regularizează statutul
Tip de
indicatori/
indicatori
sintetici
Regularizarea
statutului

Depunerea
cererilor pentru
regularizarea
statutului

Statutul anterior

Cereri de azil

Indicatori pe grade de detaliere

1. Număr total de persoane care îşi regularizează statutul,
pe sexe şi anul sosirii în ţara gazdă
2. Număr total de persoane care îşi regularizează statutul,
pe sexe, anul sosirii în ţara gazdă şi ţara de cetăţenie
3. Număr total de persoane care îşi regularizează statutul,
pe sexe, grupe de vârstă, anul sosirii în ţara gazdă şi ţara
de cetăţenie
1. Număr de persoane care au depus cerere pentru
regularizarea statutului, pe sexe şi anul sosirii în ţara
gazdă
2. Număr de persoane care au depus cerere pentru
regularizarea statutului, pe sexe, anul sosirii în ţara gazdă
şi ţara de cetăţenie
1. Număr total de persoane care şi-au regularizat statutul,
pe sexe, anul sosirii în ţara gazdă şi statutul iniţial
2. Număr total de persoane care şi-au regularizat statutul,
pe sexe, anul sosirii în ţara gazdă, statutul iniţial şi ţara de
cetăţenie
3. Număr total de persoane care şi-au regularizat statutul,
pe sexe, grupe de vârstă, anul sosirii în ţara gazdă,
statutul iniţial şi ţara de cetăţenie
a) număr de cereri de azil existente la începutul perioadei
de referinţă
b) număr de cereri de azil depuse în cursul perioadei de
referinţă
c) număr de decizii de acordare solicitanţilor a statutului
Convenţiei din 1951
d) număr de decizii de acordare a azilului pe baza unor
motive umanitare
e) număr de cereri de azil respinse
f) număr de cereri de azil clasate prin alte modalităţi
g) număr de cereri de azil la sfârşitul perioadei
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Populaţia străină aflată pe teritoriul unei ţări
Tip de indicatori/
Indicatori pe grade de detaliere
indicatori
sintetici
A. Locul naşterii 1. Populaţia pe sexe, vârstă, ţară de naştere şi cetăţenie
şi cetăţenia
(cetăţeni prin naştere, cetăţeni prin naturalizare, cetăţeni
străini)
2. Populaţia pe sexe, ţară de origine şi cetăţenie
3. Populaţia pe sexe, locul naşterii (în ţara analizată şi în
străinătate) şi cetăţenie (cetăţeni prin naştere, cetăţeni prin
naturalizare, cetăţeni străini)
B. Locul naşterii 1. Populaţia pe sexe şi ţară de origine
2. Populaţia pe sexe, grupe de vârstă şi ţară de origine
3. Populaţia pe sexe, stare civilă şi ţară de origine
4. Populaţia pe sexe, nivel educaţional şi ţară de origine
5. Populaţia pe sexe, grupe de vârstă, stare civilă şi locul
naşterii (autohtoni şi născuţi în străinătate)
6. Populaţia pe sexe, nivel educaţional şi locul naşterii
(autohtoni şi născuţi în străinătate)
7. Populaţia străină pe sexe şi ani de naştere
8. Populaţia străină pe sexe şi zona de rezidenţă în ţara
analizată
9. Populaţia străină pe sexe, ţară de origine şi perioada de
sosire în ţara analizată
10. Populaţia străină pe sexe, grupe de vârstă şi perioada
de sosire în ţara analizată
11. Populaţia străină pe sexe, grupe de vârstă, ţară de
origine şi perioada de sosire în ţara analizată
12. Populaţia străină pe sexe, grupe de vârstă şi ultima ţară
de rezidenţă
13. Populaţia străină pe sexe, grupe de vârstă, ţară de
origine şi abilitatea de a vorbi limba oficială a ţării de
rezidenţă
14. Populaţia străină pe sexe, grupe de vârstă, ţară de
origine şi limba vorbită în mod obişnuit
15. Populaţia activă străină pe sexe, grupe de vârste şi
profesii
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Tip de indicatori/
indicatori
sintetici

C. Cetăţenia

Indicatori pe grade de detaliere
16. Populaţia activă străină pe sexe, grupe de vârste şi
ramuri de activitate
17. Populaţia activă străină pe sexe, grupe de vârste şi
statut ocupaţional
18. Populaţia activă străină pe sexe, profesii şi ţară de
origine
19. Populaţia activă străină pe sexe, ramuri de activitate şi
ţară de origine
20. Populaţia activă străină pe sexe, profesii şi perioada de
sosire în ţara analizată
21. Populaţia activă străină pe sexe, ramura de activitate şi
perioada de sosire
22. Populaţia activă străină pe sexe, status ocupaţional şi
ramură de activitate
23. Populaţia activă străină pe sexe, status ocupaţional şi
profesii
24. Populaţia activă străină pe sexe, ramură de activitate şi
profesii
25. Populaţia activă străină pe sexe, grupe de vârstă,
profesie şi nivel educaţional
26. Populaţia activă străină pe sexe, grupe de vârstă,
ramură de activitate şi nivel educaţional
1. Populaţia pe sexe şi cetăţenie
2. Populaţia pe sexe, grupe de vârstă şi cetăţenie
3. Populaţia pe sexe, stare civilă şi cetăţenie
4. Populaţia pe sexe, nivel educaţional şi cetăţenie
5. Populaţia pe sexe, grupe de vârstă şi cetăţenie (separat
pe cetăţeni prin naştere, cetăţeni prin naturalizare, cetăţeni
străini)
6. Populaţia pe sexe, grupe de vârstă, stare civilă şi
cetăţenie (separat pe cetăţeni prin naştere, cetăţeni prin
naturalizare, cetăţeni străini)
7. Populaţia pe sexe, grupe de vârstă, nivel educaţional şi
cetăţenie (separat pe cetăţeni prin naştere, cetăţeni prin
naturalizare, cetăţeni străini)
8. Populaţia străină pe sexe şi ani de naştere
9. Populaţia străină pe sexe şi zona de rezidenţă în ţara
gazdă
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Tip de indicatori/
indicatori
sintetici

Indicatori pe grade de detaliere
10. Populaţia străină pe sexe, cetăţenie şi categoria de
migraţie (tipul de permis de şedere)
11. Populaţia străină pe sexe, cetăţenie şi perioadă de
sosire;
12. Populaţia străină pe sexe, grupe de vârstă şi perioadă
de sosire
13. Populaţia străină pe sexe, grupe de vârstă, cetăţenie şi
perioadă de sosire
14. Populaţia străină pe sexe, grupe de vârstă şi ultima ţară
de rezidenţă
15. Populaţia străină pe sexe, grupe de vârstă, cetăţenie şi
abilitatea de a vorbi limba oficială a ţării de rezidenţă
16. Populaţia străină pe sexe, cetăţenie şi limba vorbită
17. Populaţia străină, economic activă, pe sexe, grupe de
vârstă şi profesii
18. Populaţia străină, economic activă, pe sexe, grupe de
vârstă şi ramură de activitate
19. Populaţia străină, economic activă, pe sexe, grupe de
vârstă şi status ocupaţional
20. Populaţia străină, economic activă, pe sexe, profesii şi
cetăţenie
21. Populaţia străină, economic activă, pe sexe, ramură de
activitate şi cetăţenie
22. Populaţia străină, economic activă, pe sexe, profesie şi
perioadă de sosire
23. Populaţia străină, economic activă, pe sexe, ramură de
activitate şi perioadă de sosire
24. Populaţia străină, economic activă, pe sexe, status
ocupaţional şi ramură de activitate
25. Populaţia străină, economic activă, pe sexe, status
ocupaţional şi profesii
26. Populaţia străină, economic activă, pe sexe, ramură de
activitate şi profesii
27. Populaţia străină, economic activă, pe sexe, grupe de
vârstă şi nivel educaţional
28. Populaţia străină, economic activă, pe sexe, grupe de
vârstă, ramură de activitate şi nivel educaţional
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Anexa 3.3
Indicatori ai migraţiei externe în statistica naţională
Indicator

Conţinutul (ce
Modul
Apli- Sursa de colectare
exprimă, ce (formula) de cabi- a informaţiilor şi,
măsoară)
calcul
litate
respectiv, de
difuzare a
acestora
a. Indicatori de volum (emigranţi; repatriaţi)
Ministerul de Interne
Număr de
Proporţiile
A 1. Emigranţi
X
INS
populaţiei care persoane,
a. total
emigrează, total total şi după
b. sexe (B; F)
şi în funcţie de caracteristic. grupe de vârstă
cile
diferite
d. nivel de educaţie
e. grupe profesionale caracteristici (Et; menţionate
Ec1…cn)
f. naţionalitate
g. ţara de destinaţie
X
Ministerul de Interne
Număr de
Dimensiunile
A 2. Repatriaţi
INS
persoane
migraţiei de
a. total
repatriate,
reîntoarcere a
b. sexe (B; F)
total şi pe
persoanelor
c. grupe de vârstă
repatriate, total caracteristid. nivel de educaţie
cile
e. grupe profesionale şi pe diverse
menţionate
caracteristici
f. naţionalitate
(Rt; Rc1…cn)
g. ţara de destinaţie
X
Ministerul de Interne
Număr de
Exprimă
A 3. Indicatori de flux
INS
persoane,
proporţiile şi
Emigranţi
sensul migraţiei total, pe ţări
- total
de destinaţie
externe
- ţara de destinaţie
X
Ministerul de Interne
Număr de
Dimensiunea
A 4. Repatriaţi
INS
persoane
migraţiei de
- total
repatriate,
reîntoarcere
- ţara de plecare
total, după
ţara din care
pleacă
X
Ministerul de Interne
A 5. Circulaţia externă
Mişcarea totală Număr de
INS
totală (E + R)
a emigranţilor şi persoane,
total, după
repatriaţilor,
total şi după ţara ţara de
destinaţie,
de destinaţie,
respectiv din
respectiv din
care pleacă (se care pleacă
reîntorc)
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Indicator

Conţinutul (ce
Modul
Apli- Sursa de colectare
exprimă, ce (formula) de cabi- a informaţiilor şi,
măsoară)
calcul
litate
respectiv, de
difuzare a
acestora
A 6. Soldul net al migraţiei Diferenţa dintre Număr de
¦
persoane
externe (Snme)
numărul
Snme = E emigranţilor şi
R, total, pe
cel al
ţări de destirepatriaţilor
naţie,
(E - R)
respectiv,
plecare
B. Indicatori de intensitate (globali şi specifici)
 Ministerul de Interne
Raportul dintre Rie = E/Pt x
B 1. Indicatori globali
INS
1000
- Rata de intensitate a emigranţi şi
populaţia totală
emigraţiei (Rie)
- Rata de intensitate a la o mie de
locuitori (‰)
repatrierii (Rir)

Raportul dintre Rir = R/Pt x
1000
numărul de
repatriaţi şi
populaţia totală
la o mie de
locuitori (‰)
 Ministerul de Interne
Raportul dintre Res = Eca B 2. Rate de intensitate
INS
f/Pca - f x
numărul de
specifice emigranţi
emigranţi potrivit 1000
(Res)
unei anumite
a. sexe
caracteristici şi
b. grupe de vârstă
populaţia totală
c. nivel de educaţie
d. grupe profesionale în conformitate
cu aceeaşi
e. naţionalitate
caracteristică
f. ţară de destinaţie
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Indicator

B 3. Rate de intensitate
specifice repatriaţi
(Rrs)
a. sexe
b. grupe de vârstă
c. nivel de educaţie
d. grupe profesionale
e. naţionalitate
f. ţară de destinaţie
C. Indicatori de structură
C 1. Mobilitatea
internaţională relativă
a persoanelor/forţei
de muncă
a. i. imigraţiei

b. i. emigraţiei

c. i. repatrierii

Conţinutul (ce
Modul
Apli- Sursa de colectare
exprimă, ce (formula) de cabi- a informaţiilor şi,
măsoară)
calcul
litate
respectiv, de
difuzare a
acestora
 Ministerul de Interne
Rrs = Rca INS
f/Pca - f x
100

Proporţia
migranţilor
internaţionali în
totalul populaţiei
(i.mit, %)
Proporţia pers.
imigrante în totalul populaţiei
(i.im, %)
Proporţia pers.
plecate în totalul
populaţiei (i.em,
%)
Proporţia pers.
repatriate în totalul populaţiei
(i.r, %)

i.mit = S + R
- Pl/Pt x 100

¦

i.im = S +
R/Pt x 100

¦

Ministerul de Interne
INS

Ministerul de Interne
INS
Ministerul de Interne
INS

i.em = P/Pt x
100



i.r = R/Pt x
100



Ministerul de Interne
INS
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Indicator

C 2. Structura persoanelor
care fac obiectul
migraţiei
internaţionale

a. structura
persoanelor imigrante
(sosite)
b. structura
persoanelor
emigrante (plecate)
c. structura
persoanelor repatriate
C 3. Structura emigranţilor
pe cauze (a…n)

Conţinutul (ce
Modul
Apli- Sursa de colectare
exprimă, ce (formula) de cabi- a informaţiilor şi,
măsoară)
calcul
litate
respectiv, de
difuzare a
acestora
Ponderea diferi- i.s = Pn
Ministerul de Interne
¦ INS
telor categorii de a…n/Pt x
100
populaţie migrantă în funcţie
de o serie de
caracteristici
(demografice,
naţionalitate,
profesionalocupaţionale
etc.) (is a…n,
MI, INS, MMSS,
¦ ANOFM
i.sim= P im
%)
a…n/Pt x
(i.sim,%)
100
MI, INS, ONR,
i.sem = Pem
 PFMS
a…n/Pt x
(i.sem, %)
100
MI, INS
i.sr = Pr

a…n/Pt x
(i.sr, %)
100
em = E
Ponderea
¦ MI, ANOP, FMS
a…n/Et x
emigranţilor în
100
funcţie de
motivaţie (em
a…n, în %)
im = I
Ponderea
a…n/Et x
imigranţilor în
total imigranţi în 100
funcţie de
motivaţie (im
a…n, %)

¦

MI, MMSS/ANOFM

ir = R
C 5. Structura persoanelor Ponderea, pe
a…n/Rt x
cauze a pers.
repatriate pe cauze
100
repatriate în
total repatriaţi (ir
a…n, %)

¦

Ministerul de Interne

C 4. Structura imigranţilor
pe cauze
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Indicator

C 6. Structura populaţiei
emigrante după ţara
de destinaţie

C 7. Structura populaţiei
repatriate după ţara
din care pleacă (se
întoarce)

Conţinutul (ce
Modul
Apli- Sursa de colectare
exprimă, ce (formula) de cabi- a informaţiilor şi,
măsoară)
calcul
litate
respectiv, de
difuzare a
acestora
 Ministerul de
i.emd = Em
Ponderea
Interne, INS
a…n/Et x
populaţiei
100
emigrante pe
ţări de destinaţie
în total populaţie
emigrantă
(i.emd, %)
Ponderea
populaţiei
repatriate în
total repatriaţi
pe ţări de
plecare

i.rdp = R
a…n/Rt x
100

i.imp = Im
Ponderea
a…n/Imt x
imigranţilor pe
ţări de origine în 100
total imigranţi
(i.imp, în %)
D. Indicatori de impact (cost şi beneficiu)
C 8. Structura populaţiei
imigrante după ţara
de origine (de
plecare)



MI, INS

¦

MI, MMSS/ANOFM
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Indicator

Conţinutul (ce
Modul
Apli- Sursa de colectare
exprimă, ce (formula) de cabi- a informaţiilor şi,
măsoară)
calcul
litate
respectiv, de
difuzare a
acestora
D 1. Incidenţe demografice Creşterea/
p = Po +/¦ Ministerul de
Interne, INS
a. sporul absolut (+/-) descreşterea
Pm
al populaţiei în ţara de numerică a
populaţiei pe
primire şi în cea de
seama migraţiei
plecare
(p, absolut,%)
b. întinerire/
îmbătrânire
sr = P1/Po x
Modificări ale
¦ Ministerul de
Interne, INS
demografică
100
piramidei
vârstelor
populaţiei,
respectiv a forţei
c. soldul migratoriu
de muncă
extern
Smen = (E Măsoară
¦ Ministerul de
Interne, INS
influenţa totală a R) + (I - Pl.
cs)
mişcării
migratorii
asupra
dimensiunii
populaţiei
d. soldul migratoriu
(Smen)
extern normalizat
Exprimă indirect Smex = (R ¦ Ministerul de
Interne, INS
E) + (I raporturile
cantitative dintre P)/(R + E) +
(I - P)
sosirile
(imigranţi +
repatriaţi) de
persoane şi
plecările de
persoane dintr-o
ţară
(Smex), (-1 
+1)
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Indicator

D 2. Incidenţe asupra
pieţei muncii (+/-) în
ţara de plecare,
respectiv, sosire
- ofertă
- număr de şomeri
- rată de şomaj
- nivelul salariului
- structură
educaţională şi
ocupaţional-profesională a forţei de muncă

Conţinutul (ce
Modul
Apli- Sursa de colectare
exprimă, ce (formula) de cabi- a informaţiilor şi,
măsoară)
calcul
litate
respectiv, de
difuzare a
acestora
Se pot exprima Vezi pentru
calcul şi
în forme
anexa 3.1
absolute şi
relative, separat
pentru ţara de
plecare şi cea
de primire

¦
¦

Ministerul de Interne
MMSS
ONRPFMS

¦
¦

Notă: X - se calculează şi se difuzează în prezent;

 se pot calcula pe baza informaţiei primare existente;
¦

se cer informaţii, cercetări şi prelucrări suplimentare.

1) Se pot calcula separat pentru ţara de plecare şi, respectiv, cea de
sosire/primire.
2) Se pot calcula pentru total şi/sau pentru grupuri de persoane migratorii
clasificate după anumite caracteristici (demografice, educaţionale,
profesionale etc.).
Sursa: Circulaţia forţei de muncă în condiţiile (pre)aderării la Uniunea
Europeană. Deschideri. Restricţii. Efecte (autori: Steliana Perţ, Florin
Pavelescu, Ilie Şimon), Colecţia Biblioteca economică, Seria Probleme
economice nr.34-35/2002, CIDE.
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Capitolul 4
MODELE ALE MOBILITĂŢII PERSOANELOR
ŞI ALE FORŢEI DE MUNCĂ1
Mariana NICOLAE,
Lucian-Liviu ALBU,
Crenguţa PANĂ
Fenomenele/procesele de migraţie/mobilitate ale forţei de muncă,
aşa cum a rezultat din capitolele anterioare, sunt deosebit de complexe,
multidimensionale, plurivalente, dificil de descifrat în întreaga lor
structură şi amplitudine. Chiar dacă se desfăşoară pe fondul şi în
condiţiile globalizării economiilor, care, prin definiţie, înseamnă şi
liberalizarea circulaţiei forţei de muncă, aceasta se loveşte de
constrângeri instituţionale naţionale şi internaţionale, de constrângeri
comportamentale ale populaţiei din zonele, regiunile şi ţările de
destinaţie, ca şi de constrângeri care rezultă din dificultăţile de adaptare
ale noilor sosiţi ş.a.
Problema mobilităţii forţei de muncă este abordată, atât în teorie,
cât şi în practică, în legătură cu necesitatea unei dezvoltări economicosociale echilibrate în plan regional şi sectorial, îmbinând aspecte de
ordin structural cu cele de ordin funcţional.

1

S-a utilizat termenul de mobilitate, deoarece modelarea proceselor migratorii se
dovedeºte o întreprindere extrem de dificilã, mai cu seamã dacã avem în vedere
multitudinea de factori economici ºi extraeconomici care genereazã ºi susþin
înclinaþia cãtre migraþiune. Totodatã, modelarea volumului ºi surselor fluxurilor
migratorii presupune a lua în considerare impactul (+/-) factorilor instituþionalilegislativi la scarã naþionalã ºi, respectiv, internaþionalã. Din aceste
considerente, ne propunem sã prezentãm unele dintre modelele de previziune
ale miºcãrii migratorii, cu precizarea cã acestea sunt „construcþii teoretice” care
se potrivesc mai mult sau mai puþin unor situaþii concrete, fie ele generate de
procesul de tranziþie, fie de cel de globalizare a economiilor ºi, de ce nu, de
noua economie bazatã pe cunoaºtere, comunicaþii ºi informaþii.
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În România, ca şi în celelalte ţări foste comuniste, tranziţia la
economia de piaţă a influenţat puternic gradul de ocupare a populaţiei
sub aspectul volumului şi structurii, a determinat adaptarea politicilor
pieţei muncii. În condiţiile accelerării restructurării şi sporirii insecurităţii
locului de muncă, pe piaţa muncii s-a acumulat un mare număr de
probleme economice şi sociale. Ocuparea forţei de muncă a devenit una
dintre zonele cele mai tensionate ale tranziţiei.
Privatizarea şi restructurarea economiilor au influenţat semnificativ
piaţa muncii, determinând masive disponibilizări şi apariţia fenomenului
de şomaj. Involuţiile din economiile în tranziţie au restrâns posibilităţile
de ocupare a forţei de muncă, numărul populaţiei active şi ocupate,
respectiv rata de activitate şi cea de ocupare s-au redus, iar şomajul, cu
foarte puţine excepţii, s-a cronicizat.
Extinderea Uniunii Europene şi, concomitent, liberalizarea
circulaţiei forţei de muncă spre spaţiul UE măresc substanţial posibilitatea migraţiei spre ţările dezvoltate. Acest fenomen însă îşi pune
amprenta asupra creşterii economice atât pe termen scurt, cât şi pe
termen lung. De aici apare şi necesitatea adoptării unor măsuri pentru
controlul migraţiei, ca şi a utilizării unor tehnici şi modele de prognoză a
acestui fenomen în vederea estimării impactului economic, demografic şi
social determinat de acesta.
În literatura de specialitate se regăseşte un număr impresionant de
modele pentru studiul migraţiei/mobilităţii forţei de muncă atât la nivel
regional, cât şi la nivel internaţional. Multe dintre acestea dau o
descriere fie a migraţiei internaţionale faţă de cea internă, fie a celei
interregionale din Europa sau din Statele Unite ale Americii. În economia
lucrării de faţă vom prezenta selectiv unele dintre modelele teoretice pe
care le apreciem ca adecvate reflectării şi estimării fluxurilor migratorii
dinspre şi spre România.
a) Studiul impactului economic al mobilităţii forţei de muncă
asupra Europei lărgite şi, implicit, a economiilor în tranziţie poate fi
realizat, spre exemplu, cu ajutorul metodologiei propuse de Thomas
Krichel şi Paul Levine, metodologie prezentată în cadrul acestui capitol.
b) Totodată, printre multiplele metode şi tehnici de analiză şi
studiu al migraţiei/mobilităţii forţei de muncă, se numără şi metoda
lanţurilor Markov (care, după deceniul 6 al secolului trecut, au
cunoscut o creştere explozivă a utilizării lor în ştiinţa despre om şi
problemele sale: demografie, teoria mobilităţii sociale, sisteme de
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educaţie, ecologie, poluare, biologie şi medicină etc.). În acest capitol se
prezintă un model markovian, modificat/adaptat studiului dinamicii forţei
de muncă atât pe plan intern, cât şi extern.
Aplicarea teoriei modelării markoviene asupra unor fenomene
economice, ca şi asupra problematicilor unor sectoare economice la
analiza gradului de corelare a principalilor indicatori macroeconomici în
vederea elaborării de prognoze macroeconomice poate contribui,
pentru cazul României, la identificarea unor surse şi instrumente care
pot contribui la relansarea creşterii economice (ca prioritate a politicii
macroeconomice), pornindu-se în primul rând de la importanţa asigurării
condiţiilor de realizare a criteriilor de aderare la Uniunea Europeană.
c) S-au dezvoltat, de asemenea, o serie de modele de ultimă
generaţie, utilizate în studiul mobilităţii forţei de muncă în ţări dezvoltate
sau cu o economie în tranziţie.
Deoarece în foarte multe tratate de specialitate, în studiul
mobilităţii forţei de muncă, se utilizează modelul Harris-Todaro
(elaborat în 1970), vom prezenta unele variante şi extensii ale acestuia
aplicate în diverse ţări şi în diverse zone geografice ale lumii. Deoarece
modificările de mediu îşi pun tot mai pregnant amprenta asupra evoluţiei
omenirii, cu implicaţii socio-economice profunde, se va prezenta o
variantă a modelului Harris-Todaro pentru descrierea corelaţiilor
poluare-mobilitatea forţei de muncă-şomaj.
d) O caracteristică importantă a mobilităţii forţei de muncă este şi
„mişcarea” interregională la nivel naţional şi internaţional a
persoanelor, motiv pentru care sunt prezentate unele dintre cele mai
utilizate modele şi metode pentru descrierea acestui fenomen.
Modelele prezentate vor fi ulterior adaptate/ajustate potrivit condiţiilor concrete din România, în scopul analizei fluxurilor migratorii şi a
impactului acestora asupra creşterii economice, ce vor face obiectul
fazelor viitoare ale acestui proiect de cercetare (vol. II al lucrării).

4.1. Model markovian pentru analiza mobilităţii
forţei de muncă
Mobilitatea forţei de muncă, definită drept capacitatea de reacţie
şi adaptare a persoanelor sau grupurilor de persoane la provocările
mediului social-economic, este, aşa cum s-a arătat, un fenomen socioeconomic dependent de timp şi spaţiu. Dacă se consideră o anumită
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scală a timpului, se poate identifica acea parte a forţei de muncă care
suferă variate schimbări de la o perioadă de timp la alta. Se presupune
că, la un moment dat, un angajat ar dori să fie salariat la oricare din cele
m sectoare considerate în analiza propusă. Se admite că numărul
angajaţilor în sistem rămâne acelaşi pe întreaga perioadă a analizei.
Se presupune că numărul populaţiei ocupate înregistrat la
intervale regulate de timp, ca şi numărul persoanelor angajate care îşi
schimbă locul de muncă în timpul unui anume interval sunt variabile
cunoscute, la fel ca şi distribuţia acestora.
Pornind de la premisa că experienţa-calificarea, competenţa
prezentă a angajaţilor dintr-un sector influenţează alegerea locului de
muncă din alte sectoare, modelul cu lanţuri Markov dă o aproximare
reală a comportamentului angajaţilor din ramurile economiei. Uneori,
acest fenomen poate fi mai bine aproximat cu ajutorul proceselor semiMarkov. Astfel, dacă se presupune că schimbarea locurilor de muncă
ale unui angajat are loc după modelul Poisson - durata de timp în care
oricare angajat ar putea fi la serviciu are o distribuţie exponenţială
negativă -, atunci modelul cu lanţuri Markov este satisfăcător.
Fie S n , n  0,1, 2, ... starea angajaţilor la un moment dat, n fiind
numărul de observaţii. Matricea probabilităţilor de trecere poate fi
estimată utilizând datele statistice şi informaţiile asupra caracteristicilor
mobilităţii forţei de muncă în sectoarele de activitate considerate.
În analiza efectuată în 1955 de Blumre, au fost luate în
considerare 11 ramuri/domenii de activitate din economie, acestea
variind de la agricultură, construcţii, publicaţii etc. la afaceri şi activităţi
guvernamentale. În plus, a 11-a componentă a fost considerată şomajul.
Propensiunea unei anumite categorii a forţei de muncă de a nu-şi
schimba locul de muncă pentru un timp mai îndelungat determină
împărţirea populaţiei ocupate în două categorii: una care include acele
persoane care nu-şi schimbă locul de muncă şi o alta cuprinzând
persoanele care-şi schimbă locul de muncă.
Dacă se consideră m ramuri de activitate, cu si i  1, 2, ..., m 
fracţiunea conţinând populaţia care nu-şi schimbă locul de muncă i,
atunci matricea probabilităţiilor de trecere pentru populaţia care-şi
schimbă locul de muncă poate fi scrisă sub forma:
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Matricea probabilităţiilor de trecere pentru întreaga populaţie
activă devine:
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(4.1.2)

unde S este matricea corespunzătoare segmentului de populaţie
ocupată care nu îşi schimbă locul de muncă şi este o matrice diagonală:
 s1 0 . . . 0 


 0 s2 0 . . . 
 .
. . . . . 
(4.1.3)
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Pentru primii n paşi ai probabilităţilor de trecere, se presupune că
nu au loc modificări în prima categorie a forţei de muncă.
Atunci:
cu

Pij n   S   I  S R n

(4.1.4)

lim R n  Π  , unde matricea Π are linii identice, fiecare linie

n

reprezentând limita vectorului:



'
1

, '2 , ... m' 

pentru categoria de angajaţi care îşi schimbă locul de muncă.

(4.1.5)
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Dacă se consideră lim Pij n   Π , din relaţiile (4.1.4) şi (4.1.5) se
n

obţine;
 s1  1  s1  1'

'
 1  s 2  1
.
Π  S   I  S Π  

.

 1  s  '
m
1


1  s1  '2
s 2  1  s 2  '2
.
.
1  s m  2'

1  s1  'm 
...
1  s 2  'm 
...
 (4.1.6)
...
.

...
.

' 
... s m  1  s m  m 

ceea ce indică faptul că forţa de muncă în diferite activităţi economice nu
depinde de starea iniţială.
Dacă distribuţia iniţială a angajaţilor în diferite ramuri ale
economiei este cunoscută, distribuţia acestora după n perioade de timp
poate fi obţinută cu ajutorul relaţilor (4.1.4) şi (4.1.6) pentru n   , ca şi
pentru n   .

 

Fie p jn 

m
j 1

distribuţia angajaţilor după n tranziţii. Pentru vectorul

p  n    p1 n  , p 2 n  ,..., p m n   se obţine:
p  n   p  0  S  p  0   I  S R n

(4.1.7)

iar pentru p*  lim p n  se obţine:
n 

p*  p 0 S  p 0  I  S 

(4.1.8)

În practică, aplicarea acestui model Markov necesită estimarea
elementelor matricelor de trecere R şi a numărului de angajaţi din fiecare
categorie în fiecare sector analizat. Dacă, pentru o perioadă de timp
dată, nu este posibil să se determine numărul de persoane care îşi
schimbă sau nu locul de muncă, atunci este necesar să se cunoască
numărul global de persoane care îşi vor păstra locul de muncă pentru o
altă perioadă de timp şi numărul celor care vor pleca. Cu aceste
elemente se poate determina matricea de trecere. Dacă ni este numărul
angajaţilor în sectorul i la un moment dat, din care nij1 se mută în
sectorul j  j  1, 2,..., m  , atunci al
probabilitatea maximă estimată:

i, j 

element al matricei P are
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nii1 ˆ
si  1  si Rii    Pii
ni

pentru i  1, 2,..., m

(4.1.9)

1  s R  

şi

i

nij1

ij

ni

 Pˆij

pentru i  j

(4.1.10)

f i k  fracţiunea de angajaţi din activitatea/ramura
i i  1, 2,..., m  care rămân salariaţi ai acestei ramuri pentru următoarele
Fie

k perioade de timp. Atunci:

f i  k   s i  1  s i Riik  ,







(4.1.11)

sau
1  f i k   1  si  1  Riik
(4.1.12)
Combinând relaţiile (4.1.9) şi (4.1.12), se obţine:

 Rii  Riik

k
 1  Rii

 P̂ii  f i  k 

 k   hii

1
f
i

(4.1.13)

Combinând relaţiile (4.1.10) cu (4.1.12), se obţine:

 Rij

k
 1  Rii

P̂ij

 hij

k 
 1  fi

(4.1.14)

Relaţia (4.1.13) mai poate fi scrisă sub forma:

Rˆ ii  hii  1  hii Rˆ iik

(4.1.15)

1
care admite o singură soluţie în intervalul 0  Rˆ ii  1 şi 0  hii   
k

din relaţia (4.1.14) se obţine:

1  Rˆ ii
Rˆ ij  hij
1  hii

(4.1.16)

Când forţa de muncă în sectorul i este numeroasă, estimatorii Rii
şi Rij obţinuţi mai sus sunt consistenţi. Dacă se cunosc valorile pentru
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unul din aceşti parametri si , determinaţi cu ajutorul relaţiilor (4.1.9),
atunci ei pot fi reformulaţi astfel:

sˆi 

Pˆii  Rˆ ii
1  Rˆ

(4.1.17)

ii

( ŝi este notaţia pentru estimarea lui a si ).
Rezolvarea ecuaţiei   R̂    cu

n

   1

conduce la obţinerea

i 1

vectorului probabilitate     1 ,  2 ,.... m  .

Modelul prezentat mai sus se poate utiliza, cu ajustările
corespunzătoare, atât pentru analiza mobilităţii internaţionale a forţei de
muncă din România, cât şi pentru analiza fluxurilor intraramuri sau
intrajudeţene. Ca exemplu, vom prezenta succint o analiză a mobilităţii
interramuri a forţei de muncă, urmând ca aplicarea modelului pentru
fluxurile internaţionale să se realizeze în vol. II al prezentei lucrări (M.
Nicolae, 20041). Pentru analiza propusă s-au utilizat datele privind
populaţia ocupată pe ramuri ale economiei româneşti pe perioada 19902002. S-au considerat 11 ramuri ale economiei naţionale: agricultura,
industria, construcţiile, comerţul, transportul şi depozitarea, poşta şi
telecomunicaţiile, activităţile financiar-bancare şi de asigurări,
administraţia publică, învăţământul, sănătatea şi asistenţa socială, alte
activităţi ale economiei naţionale.
Pe baza relaţiilor prezentate, s-a determinat, într-o primă etapă,
vectorul corespunzător numărului de persoane ocupate pe an, în fiecare
din ramurile economiei naţionale considerate:

 1990   3144; 4005; 706; 724; 667; 97; 39; 88; 411; 320; 529 

 1991  3205; 3803; 501; 912; 594; 95,6; 44; 99; 426; 311; 795
 1992   3443; 3301; 579; 929; 556; 93; 57; 113; 432; 306; 649 
 1993  3614; 3030; 574; 716; 497; 95; 66; 117; 432; 308; 613
1

Prognoza mobilitãþii forþei de muncã în România din perspectiva aderãrii la
Uniunea Europeanã, în: "Oeconomica" nr. 4/2004.
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1994  3646,8; 2881,7; 562,7; 772,3; 462,1; 93,9; 59,1; 125,5; 437; 333,2; 637,3
1995  3265; 2714,2; 479,1; 998; 457,7; 98,4; 70,7; 130,6; 436,4; 332,9; 519,8
 1996   3249; 2741; 475; 772; 448; 98,8; 71; 125; 441; 337; 117 
 1997   3322; 2450; 439; 802; 405; 100; 73; 130; 426; 315; 170 
 1998  3296; 2317; 391; 835; 361; 100; 76; 134; 426; 317; 166 
 1999   3419; 2053,8; 338; 756; 310; 95; 69; 141; 429; 277; 147 
 2000   3523; 2004; 353; 776; 326; 93; 74; 147; 421; 341; 160 
 2001  3456; 2017; 340; 804; 309; 93; 68; 143; 422; 347; 162 
 2002   34936; 2000; 345; 820; 307; 92; 66; 142; 419; 350; 175
Dacă distribuţia iniţială a populaţiei ocupate în diversele ramuri
economice poate fi considerată ca fiind componentele vectorului:
 0  0,4047; 0,2317;0,0399;0,0950;0,0356,0,0106;0,0076;0,0164;0,0485;0,0405;0,0691
prognoza distribuţiei acesteia pe termen scurt este dată de
componentele vectorilor :

 1  0,3857; 0,2275;0,0546;0,1014;0,0408, 0,0121;0,0080;0,0174;0,0489;0,0414;0,0621
 2  0,3682; 0,2257;0,0656;0,1087;0,0464, 0,0135;0,0082;0,0176;0,0498;0,0416;0,0544
 3  0,3520; 0,2238;0,0727;0,1162;0,0522,0,0148;0,0091;0,0180;0,0521;0,0433;0,0457

Analiza rezultatelor a permis desprinderea unor concluzii, şi anume:
a) Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, în
condiţiile continuării în ritm accelerat a proceselor de privatizare şi
restructurare, se va realiza prin mutarea accentului politicilor de
protecţie socială a şomerilor de la măsuri pasive la cele active şi
prin promovarea de măsuri de prevenire a şomajului, în special în
rândul tinerilor şi al persoanelor expuse riscului de a deveni şomeri de
lungă durată.
b) Evoluţia ocupării forţei de muncă va fi influenţată de câţiva
factori: de fluxul de investiţii care vor genera noi locuri de muncă, de
continuarea proceselor de restructurare şi privatizare care vor
induce noi presiuni asupra ocupării prin disponibilizări.
c) Implementarea concepţiei şi mentalităţii de susţinere a formării
continue, a educaţiei permanente, fără discriminare socială, va
răspunde necesităţilor de adaptare rapidă la schimbările structrale ale
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economiei şi tehnologiei, care să facă faţă unei mari mobilităţi
profesionale previzibile în perspectivă.
d) Intensitatea fluxurilor va fi dependentă de capacitatea economiei naţionale de a reţine şi valorifica potenţialul de muncă al
populaţiei.

4.2. Modelul Harris-Todaro
Modelul de bază Harris-Todaro a fost elaborat pentru studiul
mobilităţii forţei de muncă şi a persoanelor între mediul rural şi cel
urban sau între două ramuri de activitate.
Dacă se consideră mobilitatea forţei de muncă şi a persoanelor
dintre mediul rural şi cel urban, atunci în model se presupune
existenţa unui salariu minim în mediul urban determinat pe
considerente diverse, inclusiv politice, la un nivel mult mai ridicat decât
câştigurile obţinute din agricultură sau, în genere, în mediul rural. Se
apreciază efectul salariului din zona urbană asupra comportamentului
individului din mediul rural, făcându-se presupunerea că nu există nici
un surplus de forţă de muncă în agricultură. Caracteristic pentru acest
model este faptul că migraţia/mobilitatea apare ca un răspuns la
diferenţele rural-urban în ce priveşte câştigurile aşteptate, în
condiţiile în care rata ocupării se comportă ca o ancoră de echilibrare a
unor astfel de fluxuri. În general, modelul este utilizat în următoarele
scopuri:


pentru a demonstra că, în condiţiile existenţei salariului minim
determinat pe diverse considerente (inclusiv politice) la un
nivel ridicat, apariţia mobilităţii rural-urban - în ciuda unui
evident şomaj mai mare - este determinată de o alegere
economică raţională din partea individului care migrează;



pentru a arăta că aplicarea politicii standard a economiştilor de
a genera oportunităţi de ocupare în zona urbană prin folosirea
preţurilor „shadow” - implementate prin subvenţiile salariale
sau prin angajarea directă a guvernului - nu va conduce în
mod necesar la o îmbunătăţire a bunăstării, ci, din contră,
poate determina acutizarea problemei şomajului în urban;



pentru a evalua implicaţiile bunăstării asupra politicilor alternative asociate diferitelor programe de “întoarcere-la-pământ”,
unde se recunoaşte faptul că remediul standard sugerat de
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către teoria economică (şi anume flexibilitate totală a salariului)
este pentru toate scopurile practice nefezabil politic;


pentru a susţine că, în absenţa flexibilităţii salariului, o politică
optimă este, de fapt, un “policy package”, incluzând atât
subvenţii parţiale ale salariului, cât şi măsuri de restricţionare a
migraţiei libere.

Modelul de bază al lui Harris şi Todaro poate fi descris ca fiind un
model similar cu cel de comerţ interior cu două „sectoare” şi cu şomaj.
„Sectorul” urban este considerat ca fiind specializat în producţia de
bunuri industriale, din care o parte este exportată către rural în schimbul
bunurilor agricole. Sectorul rural poate alege fie utilizarea integrală a
forţei de muncă disponibile pentru a produce un singur bun agricol, fie
de a folosi numai o parte din forţa sa de muncă pentru a produce acest
bun, în timp ce restul forţei de muncă va fi „exportat” către urban în
schimbul salariilor plătite sub formă de bun industrial. Cea mai
importantă presupunere a acestui model este aceea că mobilitatea forţei
de muncă din mediul rural în cel urban va continua atât timp cât venitul
real preconizat din mediul urban depăşeşte venitul agricol real.
În model se mai fac următoarele presupuneri:
 se manifestă un comportament competitiv perfect din partea
producătorilor din ambele sectoare;
 preţul bunului agricol (definit în termenii bunurilor industriale)
este determinat direct de către cantităţile relative ale celor
două bunuri produse.
Principalele ecuaţii ale modelului sunt:
Funcţia de producţie agricolă

X A  q N A , L , K A  , q   0 , q   0

(4.2.1)

unde X A este output-ul produsului agricol, N A este forţa de muncă
rurală folosită în producerea acestui output, L este disponibilitatea fixă
a pământului, K A este stocul de capital fix, iar q’ şi q’’ este prima,
respectiv a doua derivată a funcţiei q.
Funcţia de producţie industrială

X M  f N M , K M  ,

f   0 , f   0

(4.2.2)
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unde X M este output-ul produsului industrial, N M este forţa de muncă
totală (migrantă) folosită în producerea acestui output, K M este stocul
de capital fix, iar f’, f’’ este prima, respectiv a doua derivată a funcţiei f.
Determinarea preţului

X
P    M
 XA


 ,   0


(4.2.3)

unde P este preţul produsului agricol în termenii produsului industrial.
Determinarea salariului real agricol

WA  P  q

(4.2.4)

unde W A este salariul real agricol egal cu valoarea produsului marginal
al muncii în agricultură exprimat în termenii bunului industrial.
Salariul real în industrie

W M  f   WM

(4.2.5)

Salariul real în industrie, exprimat în termenii bunurilor
industriale, este egal cu produsul marginal al muncii din industrie,
determinat de maximizarea profitului urmărită de producători în condiţii
de competitivitate perfectă. În analiza realizată de autori s-au folosit
numai cazurile în care f   WM .
Modelul conţine, de asemenea, ecuaţiile pentru determinarea
salariului aşteptat din mediul urban, pentru înzestrarea muncii şi
ecuaţiile condiţiei de echilibru.
Modelul pentru studiul mobilităţii forţei de muncă şi a persoanelor
din mediul rural în cel urban poate fi folosit în două scopuri:
1) pentru a demonstra de ce permanenta migraţie rural-urban în
condiţiile unor niveluri în creştere ale şomajului urban reprezintă deseori o
decizie economică raţională din punctul de vedere al indivizilor;
2) pentru a demonstra cum poate fi folosit un astfel de cadru
teoretic în analiza şi evaluarea politicilor publice alternative.
Presupunerea comportamentală de bază a modelului este aceea
că fiecare persoană potenţial migrantă decide de a se muta sau nu la
oraş, pe baza unui obiectiv implicit de maximizare a venitului “aşteptat”.
Acest model poate fi folosit şi în situaţia în care se analizează
fluxurile de forţă de muncă dintre două ţări sau zone geografice,
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maximizarea venitului aşteptat realizându-se în altă ţară/zonă, unde
veniturile potenţiale din muncă sunt mai ridicate.
Există doi factori economici principali implicaţi în decizia de a
migra. Primul este determinat de diferenţa dintre salariul real dintre
mediul de plecare şi cel de sosire. Acest factor are o importanţă diferită
pentru categoriile de muncitori (în funcţie de pregătirea profesională,
aptitudinile fiecărei categorii). Existenţa unor diferenţe foarte mari dintre
salariile plătite muncitorilor din cele două medii, zone, ţări pentru
activităţi comparabile din punctul de vedere al conţinutului muncii şi
pregătirii profesionale a fost considerată pentru mult timp drept un factor
crucial în decizia de a migra. Diferenţele dintre veniturile din cele două
spaţii considerate pot avea diverse motivaţii. De exemplu, în cazul
migraţiei rural-urban, acestea au apărut atât ca urmare a stagnării
relative a câştigurilor agricole, cât şi ca rezultat al fenomenului
concomitent de creştere rapidă a ratelor salariului urban pentru
muncitorii necalificaţi.
Al doilea element foarte important este dependent de gradul de
probabilitate ca un migrant să aibă succes în asigurarea unui loc de
muncă în mediul/zona de sosire. Fără a introduce calculul probabilistic,
ar fi extrem de dificil de a explica ritmul continuu şi deseori accelerat al
migraţiei. Pentru a înţelege fenomenul paradoxal al migraţiei continue
către centrele cu şomaj ridicat, trebuie avută în vedere abordarea
venitului permanent (sau “aşteptat”). Venitul aşteptat este dependent nu
numai de salariul actual plătit muncitorului în mediul/zona de sosire, dar
şi de probabilitatea că el va reuşi cu succes să-şi asigure locul de
muncă şi, implicit, şi salariul, în orice perioadă de timp dată.
Modelul îşi propune să pună în evidenţă condiţiile în care
diferenţa din venitul “aşteptat” exacerbează situaţia şomajului din zona
de sosire/de destinaţie, chiar dacă ocuparea din această zonă poate să
se extindă ca un rezultat direct al politicii guvernamentale. Toate depind
de relaţiile dintre fluxurile migraţiei şi diferenţa venitului aşteptat,
exprimate în termen de “elasticitate a răspunsului migraţiei”.
Deoarece „elasticitatea răspunsului” va fi ea însăşi relaţionată cu
probabilitatea de găsire a unui loc de muncă şi cu mărimea diferenţei
venitului real, modelul ilustrează paradoxul unei soluţii complet specifice
mediului de sosire la problema şomajului din zona de destinaţie. În cazul
migraţiei rural-urban, spre exemplu, politicile care operează numai
asupra cererii de muncă din zona urbană nu sunt de foarte mare ajutor
în reducerea şomajului din această arie, de vreme ce, în conformitate cu
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ipoteza venitului aşteptat, creşterea ocupării din mediul urban ceteris
paribus conduce, de asemenea, la creşterea ratei migraţiei rural-urban.
Dacă mărirea dimensiunii forţei de muncă din mediul urban (cauzată de
către migraţie) depăşeşte creşterea din sporirea şomajului, atunci nivelul
şomajului în termeni absoluţi va creşte, iar rata de şomaj însăşi poate
să crească. Acest rezultat va fi accentuat dacă, pentru orice creştere în
crearea locului de muncă, i se permite salariului real din mediul urban de
a se mări într-un ritm mai mare decât venitul real din mediul rural. O
reducere sau cel puţin o încetinire a creşterii salariului urban are un
efect pozitiv dual: tinde de a reduce ritmul migraţiei rural-urban şi de a
creşte cererea de muncă.
Restricţiile modelului
Harris şi Todaro au arătat că atât o politică de limitare a
subvenţiilor salariului, cât şi o politică de restricţie a mobilităţii forţei de
muncă vor conduce la o îmbunătăţire a inflaţiei, neputându-se stabili
care dintre aceste două politici va determina rezultate mai bune, fără a
şti toţi parametrii necesari modelului, care să fie relevanţi pentru o
anume economie. Este clar totuşi că nici una dintre aceste politici nu
poate conduce economia către optimul care ar fi obţinut prin
determinarea salariului competitiv.
O primă analiză pune în evidenţă faptul că numai cu un singur
„defect” al pieţei, şi anume nivelul salariului, un singur instrument de
politică nu poate corecta situaţia. Aceasta, datorită faptului că salariile
îndeplinesc două funcţii în acest model. Ele determină atât nivelul
ocupării din sectorul industrial, cât şi alocarea muncii dintre zonele
urbane şi rurale. Atât timp cât o subvenţie modifică salariul efectiv pentru
determinarea ocupării non agricole şi salariul actual primit de către
muncitori depăşeşte câştigurile agricole, va exista migraţie şi şomaj
urban. Restricţia migraţiei determină ca salariul minim să nu afecteze
şomajul, dar nu joacă nici un rol în creşterea nivelului ocupării
nonagricole. De aceea, dacă se doreşte atingerea unei poziţii optime,
trebuie folosită o combinaţie a celor două instrumente.
Implicaţiile migraţiei asupra politicii de dezvoltare
O altă variantă a modelului Harris-Todaro este cea în care se
utilizează noţiunile de salariu şi preţ „shadow”. Soluţia standard la
problema salariului determinat instituţional (acest salariu este mai ridicat
decât nivelul de echilibru al pieţei muncii) este aceea de a angaja forţă
de muncă în sectorul public conform unui salariu “shadow” şi/sau a
acorda o subvenţie angajatorilor privaţi, subvenţie care să egalizeze
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costurile private cu acest salariu “shadow”. Apar însă două mari
probleme: mai întâi, cum poate fi cuantificat salariul “shadow” şi, în al
doilea rând, care sunt implicaţiile realizării unei astfel de scheme atunci
când salariul instituţional va continua să fie plătit angajatului.
În metodologiile statistice, salariul “shadow” este dat de costul de
oportunitate al forţei de muncă angajate în sectorul industrial. Astfel,
dacă forţa de muncă este angajată la un nivel în care produsul său
marginal din industrie egalează salariul “shadow”, productivitatea
marginală a muncii va fi egală în ambele sectoare, ceea ce reprezintă o
condiţie necesară pentru o alocare optimală a resurselor. În mod
evident, aceasta presupune un produs marginal în agricultură şi o
mobilitate suficientă a factorului pentru a asigura o ocupare deplină a
forţei de muncă. Acest lucru indică faptul că, chiar dacă forţa de muncă
din agricultură este total ocupată în perioadele de vârf, salariul “shadow”
pentru activitatea desfăşurată în mediul urban este posibil a fi unul mai
mic decât produsul marginal din agricultură. Acest aspect ar putea fi
corectat dacă cele două segmente de forţă de muncă, din mediul urban
şi din cel rural, ar fi grupuri separate, noncompetitive.
Esenţa modelului este aceea că cele două sectoare sunt strâns
relaţionate prin mobilitatea forţei de muncă şi a persoanelor ocupate.
Dacă este creat un loc de muncă suplimentar în sectorul industrial, la un
salariu minim negociat, salariul aşteptat va creşte şi migraţia rural-urban
va fi indusă. Este posibil să migreze mai mult decât un singur lucrător
din mediul agricol, ca răspuns la crearea acestui loc suplimentar de
muncă. Astfel, costul de oportunitate al unui muncitor din sectorul
industrial va depăşi produsul marginal al salariatului din sectorul
agricol. Deci costul de oportunitate al muncii este mai mic în sectorul
agricol decât în cel industrial.
Modelul pune în evidenţă faptul că plata salariului minim
pentru lucrătorii suplimentari din sectorul industrial va conduce la
un nivel mai ridicat al migraţiei rural-urban. De aceea,
implementarea unui criteriu al ocupării bazat pe salariul “shadow” va
avea efecte importante asupra nivelului output-ului agricol şi asupra
şomajului urban. De exemplu, implementarea unui criteriu al salariului
“shadow” în punctul în care şomajul urban este eliminat nu este în
general o politică dorită.
Folosirea unui salariu “shadow” implică, de asemenea, alte două
efecte contrare:
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- plata unui salariu minim subvenţionat unui muncitor angajat
suplimentar într-un anume sector va conduce la creşterea
consumului, reducând astfel nivelul resurselor disponibile
pentru investiţii. Dacă consumul viitor este evaluat pozitiv,
costul de oportunitate al muncii industriale va fi mai mare şi
salariul “shadow” va creşte corespunzător;
- subvenţiile salariului sau pierderile întreprinderilor publice vor
trebui finanţate şi dacă câştigurile nu pot fi majorate prin
impozite globale fără costuri, costul de oportunitate al
creşterilor de impozite trebuind luat în considerare.
Aceste două efecte vor reduce suma dorită a creării subvenţionate a locului de muncă din sectorul industrial.
De remarcat este faptul că acest model implică diferite costuri de
oportunitate a muncii în cele două sectoare. În timp ce crearea unui
loc de muncă suplimentar în zona urbană reduce output-ul agricol
prin migraţia indusă, ocuparea suplimentară în sectorul agricol
poate avea loc fără o reducere a output-ului producţiei.
Datorită particularităţilor specifice economiei româneşti şi
îndeosebi fenomenului migraţionist din mediul urban în cel rural sau
invers pe parcursul celor 15 ani de tranziţie la economia de piaţă,
aplicarea modelului Harris-Todaro pentru cazul României
presupune însă o adaptare a ecuaţiilor sale constitutive la condiţiile
concrete ale acesteia. Acest obiectiv va fi realizat în etapele următoare
ale cercetărilor.

4.3. Modelul pentru studiul interdependenţei
migraţie-poluare
O altă variantă a modelului Harris-Todaro este cea în care sunt
analizate legăturile dintre migraţia forţei de muncă şi poluarea
(îndeosebi din mediul urban) specifică unei zone geografice.
Ideea conform căreia introducerea sau intensificarea poluării
poate, în anumite circumstanţe, să sporească bunăstarea pare la o
primă vedere ciudată sau, în orice caz, împotriva oricărei logici. Totuşi, o
versiune a modelului Harris-Todaro arată cum populaţia care este
concentrată în zona urbană poate servi pentru a substitui şomajul din
mediul urban şi poate, în anumite circumstanţe, să fie benefică. Esenţial,
argumentul este acela că, dacă migranţii iau în considerare decizia
lor de migrare bazată pe bunăstarea măsurată în bani echivalenţi
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„calamităţii”, atunci, prin introducerea poluării în zonele urbane, se
va tinde spre o reducere a şomajului din acest mediu.
Dacă în modelul tradiţional Harris-Todaro condiţia de echilibru a
pieţei fortei de muncă este scrisă sub forma:

 LM
WM 
 LM  U


F
  p A
L A


(4.3.1)

unde WM este salariul din mediul urban aşteptat, iar U este şomajul,
atunci condiţia pentru piaţa forţei de muncă poate fi scrisă sub forma:

LM  L A  D  L

(4.3.2)

unde D reprezintă „calamitatea”, poluarea mediului urban, exprimată în
unităţi de muncă.
În model, „calamitatea” este descrisă printr-o funcţie care permite
determinarea nivelului poluării necesar pentru a echivala echilibrul
şomajului din modelul Harris-Todaro fără poluare. Dacă se foloseşte o
funcţie exponenţială a calamităţii, atunci exponentul funcţiei reprezintă
raportul dintre „calamitatea” marginală şi cea medie. Poluarea poate
servi la îmbunătăţirea situaţiei economice fie prin îndepărtarea activităţilor risipitoare de resurse, cum ar fi şomajul, fie prin crearea oportunităţilor pentru câştiguri viitoare prin internalizarea externalităţilor.
Dacă şomajul dintr-un model convenţional Harris-Todaro este
gândit ca o „calamitate”, atunci calamitatea naturală specifică mediului
urban are efecte similare asupra mobilităţii forţei de muncă.

4.4. Modele utilizate pentru determinarea migraţiei
interregionale sau internaţionale
Creşterea intensităţii migraţiei a determinat construirea unor
modele teoretice de identificare a „aşteptărilor”, a fluxurilor potenţiale
interregionale şi internaţionale. S-au realizat şi analize empirice prin
care s-a urmărit identificarea „rutelor”, a intensităţii fluxurilor şi a
efectelor. În sinteză, principalele studii pe această temă sunt prezentate
schematic în tabelul următor.
În abordările lui Krugman (1991) şi Dascher (2000), se presupune (aşa cum se sugerează de către Harris-Todaro în modelul elaborat
în 1970), ca o caracteristică a mobilităţii forţei de muncă, că aceasta
este perfectă. În această abordare, migraţia „egalizează utilitatea pe

189

întreg teritoriul” sau, în caz contrar, aşa cum afirma Krugman în 1991,
aceasta conduce la depopularea completă a uneia sau alteia dintre
economiile implicate. Această presupunere generează, într-o oarecare
măsură, un rezultat restrictiv, dar, dacă opţiunea exterioară rămâne
constantă, nimic nu poate afecta bunăstarea individului. De exemplu,
dacă o ţară mică membră UE emite vize de muncă pentru muncitorii
imigranţi din afara UE, aceasta pur şi simplu va disloca potenţiali
imigranţi din alte ţări UE, fără să aibă un efect asupra bunăstării lor.
Faini (1996), ca şi Andersson şi Forslid (2000), presupune
eterogenitatea populaţiei. În acest caz, o proporţie în creştere din
populaţie va alege să migreze pe măsură ce diferenţele de utilităţi dintre
diferitele ţări/locaţii vor creşte. Punctul slab al presupunerii de
eterogenitate este acela că studiul bunăstării devine dificil.
Cele două restricţii sunt îmbinate de Barry (2002), care
modelează mobilitatea forţei de muncă şi a persoanelor, folosind o altă
abordare: proporţia în care indivizii aleg să trăiască în două locaţii - de
ex.: naţional şi internaţional - este determinată de atractivitatea relativă a
acestor locaţii. Această abordare prezintă un tip de mobilitate a forţei de
muncă imperfecte, ca în cazul abordării eterogenităţii, fără a sacrifica
abilitatea de evalua uşor efectele bunăstării.
Extinderea modelului Harris-Todaro
O primă extensie a modelului Harris-Todaro pentru studiul mobilităţii forţei de muncă internaţionale a fost realizată de Kevin O’Rourke în
anul 1995. Apoi, Oswald, în 1985, pentru o analiză mai profundă a
fenomenului migraţiei interregiuni sau internaţionale, sugera un model de
maximizare şi, în cadrul lui, un model al consorţiului monopol, în care
salariile sunt stabilite de către un consorţiu ce operează ca un “magazin
închis”.
Tabelul 4.1
Sinteză a unor analize empirice pentru studiul
migraţiei interregionale şi internaţionale
Studiu
OECD
(1986)

Ţări
Australia,
Canada,
SUA,
Japonia,
Elveţia,
Germania
(de Vest),

Date
Paneluri pentru
8 (Australia), 12
(Canada), 51
(SUA), 47
(Japonia), 26
(Elveţia), 11
(Germania/de

Metodologie
Comparaţii ale
ratelor de
migraţie
interregională
din cadrul
ţărilor de-a
lungul unei

Rezultate principale
Migraţia interregională este cea mai
ridicată în SUA,
Australia, Canada şi
Japonia, cea mai mică
în Europa.
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Straubhaar
(1988)

Ţări
Anglia/Ţara Galilor,
Franţa,
Norvegia,
Suedia,
Finlanda
Uniunea
Europeană

Date
Vest), 8
(Anglia/Ţara
Galilor), 21
(Franţa), 19
(Norvegia), 24
(Suedia), 12
(Finlanda)
regiuni
1958-1980

Metodologie Rezultate principale
perioade
De-a lungul perioadei,
stabilite
migraţia interregională
(1965-1983)
a scăzut în Europa şi
Japonia între 1/4 şi
1/3.

Comparaţii ale
fluxurilor de
migraţie intraşi extra-Uniunea
Europeană
Regresia “utiCanada, 1961-1982
lităţilor regioGermania, (Canada)
nale” asupra
Franţa,
1960-1983
variabilelor
(Germania)
Israel,
socio-econoItalia,
1954-1982
mice;
Suedia
(Franţa)
“Utilităţile
1965-1980
regionale” sunt
(Israel)
obţinute dintr1965-1982
un model al
1968-1982
migraţiei
(Suedia)
Paneluri pentru interregionale
cu baze
10 (Canada),
11 (Germania), microeco21 (Franţa), 14 nomice
(Israel), 20
(Italia), 8
(Suedia) regiuni

Proporţia migraţiei
extra-Uniunea Europeană în fluxul total al
migraţiei a crescut de
la 1/3 la 2/3.

Variabilele venit şi
ocupare (şomaj) sunt
factorii-cheie al
explicării preferinţelor
regionale.
Germania şi Suedia
sunt mai aproape de
un echilibru al
distribuţiei populaţiei
decât Canada şi Italia.
Pentru Canada,
Germania (Italia,
Suedia), trendul este
lent (rapid) spre
ajustarea către
echilibru.
În general, ajustarea
este lentă în relaţie cu
frecvenţa şocurilor.
Comparaţii
Mobilitatea interDe
Germania 1975-1987,
Grauwe şi (de Vest), ratele migraţiei între ratele
regională în ţările
Vanhaver- Spania,
interne pentru migraţiei
sudice (Spania, Italia)
beke
Franţa,
11 (Germania regionale
reprezintă mai puţin
(1993)
Italia,
de Vest), 16
interne a ţărilor de jumătate decât cea
Olanda,
(Spania), 9
din ţările nordice
Comparaţii ale (Germania de Vest,
Marea
(Franţa)
Britanie
regiuni, 11
stocului de
Franţa, Olanda, Marea
Weidlich
şi Haag
(1988)
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Eichengreen
(1993)

Chies
(1994)

Ţări

Marea
Britanie
Italia
SUA

Germania,
Franţa,
Spania,
Grecia,
Italia,
Portugalia,
Turcia

Date
(Italia), 4
(Olanda) şi 11
(Marea
Britanie) regiuni
Stocul
imigranţilor
ţărilor din şi a
emigranţilor
către restul
Uniunii
Europene în
anul 1984
1962-1985,
paneluri pentru
9 (Marea
Britanie, SUA)
şi 6 (Italia)
regiuni

1961-1990,
serii de timp
pentru fiecare
ţară

Metodologie
migranţi
(migraţie
extrenă
cumulată) cu
rata migraţiei
(regionale)
interne

Regresia ratei
de imigraţie
netă asupra
ratei de
migraţie netă
“lagged”,
modificarea
“lagged” în
salariile
relative şi
“lagged” rată
relativă a
şomajului
Teste ale
cointegrării
între ratele
şomajului
naţional şi
regional
Regresia ratei
de emigrare
din Spania,
Grecia, Italia,
Portugalia,
Turcia şi
Germania,

Rezultate principale
Britanie), în ciuda
diferenţelor de venit şi
mai mari din Sud.
Migraţia externă
cumulată este mai
mică decât migraţia
anuală internă.

Imigraţia este
relaţionată pozitiv cu
salariile mari şi
negativ cu ratele
ridicate ale şomajului.
Răspunsurile
migratorii sunt mai
ridicate în SUA decât
în Marea Britanie şi
Italia.
Ratele şomajului
regional şi naţional
sunt cointegrate în
Marea Britanie şi în
Italia, dar nu şi în
SUA.

Diferenţialele venitului
joacă un rol pentru
migraţia din Spania şi
Portugalia în Franţa şi
din Spania şi Italia în
Germania.
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Ţări

Date

Metodologie
Franţa asupra
diferenţialelor
venitului şi
şomajului

Rezultate principale
Diferenţialele
şomajului conduc
migraţia din Grecia şi
Italia către Germania
şi din Italia către
Franţa.
Barro şi
Germania, 1990-1990
Regresia ratei Venitul a avut un efect
Sala Spania,
(SUA),
nete de
mult mai mic asupra
Martin
Franţa,
1995-1990
migraţie
migraţiei în Europa
(1995)
Marea
(Europa,
asupra
decât în SUA sau
Britanie,
Japonia)
venitului per
Japonia.
Italia
Paneluri pentru locuitor,
SUA
51 state SUA, condiţii de
Migraţia joacă numai
Japonia
vreme şi
un rol minor în
46 prefecturi
japoneze şi 11 densitatea
convergenţa
(Germania), 17 populaţiei
veniturilor.
(Spania), 21
(Franţa), 20
(Italia) regiuni
în ţările
europene
Decressin Uniunea
1975-1990
Regresia
Un şoc al ocupării speşi Fatás
Europeană paneluri pentru sistemului
cific unei regiuni din
(1995)
SUA
51 de state şi
dinamic al
UE, ca şi din statele
51 de regiuni
ecuaţiilor cu
membre UE (sau SUA)
UE
inovaţii relative este, pe o perioadă
ale ocupării
scurtă de timp, absor(UE/SUA),
bit mai ales de rata de
ratele ocupării participare (migraţie
şi ratele
între regiuni).
participării
Mobilitatea este mai
ridicată în Germania
de Vest decât în
Marea Britanie şi Italia.
Existenţa ratelor
şomajului natural
relative la nivel
regional atât în UE,
cât şi în SUA.
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Gros
(1996)

Ţări
Date
Uniunea
1992 cross
Europeană section ale
regiunilor UE

Metodologie
Comparaţii ale
ratelor imigrării
din ţările
membre cu
cele dintre
regiunile din
cadrul statelor
membre

Rezultate principale
Rata imigrării în
statele membre UE şi
migraţia interregională
sunt de acelaşi ordin.

Ţările cu niveluri
ridicate ale ocupării au
Comparaţii ale rate mai mici ale
migraţiei interregiocorelaţiilor
dintre migraţia nale.
interregională Oricum, Marea
Britanie este un caz
şi nivelurile
aparte, cu o rată a
ocupării
migraţiei interregionale comparativ mai
ridicată.
Comisia Uniunea
UE: NUTS2,
Comparaţii ale Corelaţia dintre ratele
Europea- Europeană date regionale corelaţiilor
şomajului şi migraţie
nă
SUA
SUA: 9
dintre ratele
este cea mai ridicată
recensăminte migraţiei nete în Italia, Finlanda,
regionale
şi ratele
Marea Britanie, SUA.
şomajului
Sursa: Patrick A. Puhani, Labour Mobility - An Ajustment Mechanism in
Euroland?, September 1999.

Se presupune că acest consorţiu alege un salariu care să
maximizeze venitul agregat al membrilor săi, şi anume maximul
expresiei:
wL+(Nj-L)b
(4.4.1)
unde Nj reprezintă apartenenţa la consorţiul j şi b este un beneficiu al
bunăstării sociale la un nivel mondial.
Pe măsură ce consorţiul ia în considerare răspunsul ocupării unei
firme, ce poate fi uşor derivat dintr-o funcţie de producţiei cum ar fi:

Y  A  K   L1
nivelul optim al salariului este dat de relaţia:

(4.4.2)
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w

b
1

(4.4.3)

Multe dintre aceste modele presupun, de asemenea, că
ocuparea forţei de muncă este distribuită egal între membrii consorţiului.
Dacă întreaga populaţie este membră a consorţiului, atunci ecuaţia
Harris-Todaro, ce ţine seama de beneficiul bunăstării sociale, devine:

w  L  b N  L 
 w*
N

(4.4.4)

unde w* este salariul fix din zonele slab remunerate, L şi N sunt
nivelurile ocupării şi al populaţiei din zonele cu salarii mari.
Dificultatea acestei formulări constă în aceea că, în vreme ce
consorţiul maximizează numărătorul din membrul stâng al ecuaţiei,
echilibrul va cere o creştere echivalentă a numitorului N (de exemplu,
acest tip de dezechilibru al pieţei forţei de muncă ar declanşa mai
degrabă o intrare de forţă de muncă decât o ieşire - exact invers decât
implicaţiile dorite).
Pentru a discuta despre o piaţă a forţei de muncă care declanşează emigraţia, se poate presupune că toate locurile de muncă care
plătesc un salariu ridicat sunt legate între ele şi devin viabile numai la o
rată , în timp ce muncitorii, pentru a fi eligibili, trebuie să se alinieze la
nivelul b al ratei beneficiului. Un echilibru care să surprindă o mobilitate
perfectă a forţei de muncă va impune atunci ca nivelul aşteptat de plată
al muncitorilor din zonele cu salarii mai mici să fie egal cu nivelul alternativ viabil din zonele cu salarii mai mari ale pieţei. Asta ar însemna că:



L
  L
*
 w  1 
b  w
U
U 


(4.4.5)

Problema care se ridică ar fi totuşi aceea că interdependenţa
dintre  şi b va fi în multe situaţii prea mică pentru a obţine o soluţie
optimă a ecuaţiei. În această situaţie, nimeni nu va accepta statutul
de şomer în zonele slab remunerate. O mare majoritate va emigra şi
atunci modelul nu va mai putea explica ipotezele iniţiale, adică nivelurile
excesiv de ridicate ale salariilor din zonele slab plătite vor conduce la o
combinaţie între şomaj şi emigraţie.
Alte modele ale migraţiei interregionale şi/sau internaţionale
Atât istoric, cât şi logic, motivul pentru care oamenii se mută
dintr-o regiune în alta, dintr-o ţară în alta a fost explicat iniţial în cadrul
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teoriei economice neoclasice. Estimările empirice extensive, precum şi
încercările de aplicare a modelării au creat necesitatea de relaxare
şi/sau modificare a presupunerilor neoclasice, precum şi dezvoltarea
unora alternative.
Abordarea neoclasică a factorilor economici ai mişcării populaţiei
se bazează pe modelul standard al ofertei de muncă (Osberg, Gordon şi
Lin, 1994), potrivit căruia consumul este determinat de către venit, iar
acesta este dependent de câştiguri. Timpul de muncă şi cel liber sunt
determinate de timpul total disponibil. Timpul pe care indivizii sunt
dispuşi să îl muncească este o funcţie a câştigurilor. Cum indivizii sunt
confruntaţi cu o situaţie în care oferta curentă de locuri de muncă sau de
ore de muncă disponibile poate scădea sub nivelul dorit, ei au două
opţiuni:
i) continuă să caute un loc de muncă în regiunea/ţara lor;
ii) se mută într-o altă regiune/ţară. Astfel, problema care apare în
această situaţie este aceea de a structura factorii economici
care afectează o astfel de decizie.
În termenii teoriei neoclasice, numărul zonelor în care şomajul
creşte mai repede decât salariile medii relative este în scădere. Prin
urmare, se înregistrează o dinamică pozitivă a cererii relative de muncă,
în paralel cu intensificarea migraţiei nete către alte regiuni/ţări,
reducându-se practic oferta relativă de muncă. Procesul de migraţie se
opreşte imediat ce sistemul obţine un echilibru compensatoriu.
Estimările empirice, precum şi experienţa acumulată nu confirmă
întotdeauna teoria tradiţională neoclasică. De aceea, sunt foarte des
făcute încercări de modificare a modelului neoclasic sau de construire a
altor alternative ale acestuia.
Cea mai evidentă extensie a teoriei neoclasice a migraţiei este a
lua în considerare simultan motivaţiile economice personale: fie de a
migra într-o altă regiune/ţară, fie de a schimba sectorul industrial de
ocupare din cadrul aceleiaşi regiuni/ţări. Această abordare a fost
dezvoltată de către Obsberg, Gordon şi Lin (1994).
Un aspect al motivaţiei personale de schimbare a locului de
muncă a fost studiat de către Thomas (1993). El a încercat să explice de
ce, în contrast cu teoria neoclasică, există o migraţie intensă a
persoanelor ocupate din zonele cu oportunităţi de ocupare şi salarii
ridicate. Thomas a descoperit că aceste decizii de mobilitate erau
bazate pe diferenţele de preţuri de consum din zonele studiate.
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Alţi cercetători au combinat modelul tradiţional gravitaţional cu
factorii diferenţiali ai salariului şi somajului. Conform unei adaptări
demografice a modelului gravitaţional al lui Newton, populaţia unei
regiuni/ţări este considerată a fi concentrată masiv către centrul său (sau
către marile metropole ale unei ţări). Se consideră, de asemenea, că o
migraţie totală între două regiuni/ţări este o funcţie a atracţiei
gravitaţionale dintre ele. Oricum, cu cât este mai mare distanţa dintre
centrele regiunilor, respectiv între metropolele ţărilor respective, cu atât
este mai scăzută atracţia pentru migraţie. Lowry (1966) a demonstrat că
“ecuaţia de evoluţie” a gravitaţiei poate fi corectată cu un coeficient
specific, derivat din diferenţele de ocupare şi salariu dintre cele două
regiuni/ţări. Rolfe (1981) a încercat o adaptare a modelului lui Lowry în
cazul economiei engleze, ajungând la concluzia că ar mai fi necesară
introducerea, în plus faţă de cele convenţionale (cum ar fi atracţia
gravitaţională, diferenţialele ocupării şi salariului), a unei variabile de
“constrângere a gospodăriilor”.
Foot şi Milne (1989) au elaborat un model al mobilităţii interregionale bazat pe conceptul economic al forţei de muncă: similitudinea
dintre capitalul fizic şi investiţia în capitalul uman. Modelul lor se
bazează pe importanţa pe care gospodăriile o acordă costului anticipat
şi beneficiilor asociate deciziei de a emigra. Costurile includ căutarea
informaţiei, mutarea şi costurile de oportunitate rezultate ca urmare a
mutării. Beneficiile includ venitul aşteptat ce urmează a fi obţinut în noua
locaţie şi calitatea, valabilitatea infrastructurii (cum ar fi serviciile publice
şi alte servicii sociale).
Jackman şi Savouri (1992) au sugerat un cadru teoretic diferit,
numit job-matching. În modelul lor, ei au presupus că:


numai şomerii caută un loc de muncă;



nu există diferenţe sistematice între categoriile de locuri de
muncă dintre regiuni/ţări;



distanţa nu este un impediment pentru şomeri;



un şomer într-o regiune/ţară dată are o şansă egală de a
ocupa un loc liber din orice parte a ţării sau a lumii.

În cadrul acestui model, migraţia este tratată doar ca un caz
special al job-matching, în care unui căutător de loc de muncă din
regiunea/ţara k i se potriveşte un loc de muncă din regiunea/ţara j.
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Pentru explicarea dependenţei migraţiei de oportunităţile economice diferite oferite de zonele de origine şi cele de destinaţie,
Gabriel, Shack-Marquez şi Wascher (1993) au elaborat o altă versiune a
modelului gravitaţional. Presupunerea de bază a modelului lor este
aceea că decizia de a migra implică o alegere dintre un număr de destinaţii mutual exclusive. Indivizii fac comparaţii între aceste destinaţii şi
aleg aceea locaţie ce relevă cel mai ridicat câştig aşteptat al migraţiei.
Analiza factorilor migraţiei interregionale sau internaţionale a
determinat pe mulţi cercetători să utilizeze tehnici econometrice atât
pentru demonstrarea empirică a teoriilor lor, cât şi pentru prognoza
evoluţiei fenomenului migraţionist.
O abordare originală a modelării econometrice a transformărilor şi
ajustărilor pieţei regionale a muncii, folosind conceptul de proces
Markov, a fost introdusă de către Seninger, în 1985. Partea de ofertă a
sistemului pieţei regionale a muncii a fost derivată din fluxurile mobilităţii
ocupaţionale şi a fost folosită ca bază pentru un model al lanţului locului
de muncă liber. Modelul a fost formulat ca un proces Markov al
probabilităţilor de transfer al locului de muncă.
Tehnicile input-output reprezintă o alternativă la modelarea econometrică a studiilor referitoare la pieţele regionale ale muncii. Oricum, în
ciuda considerabilei experienţe acumulate în peste trei decenii de
folosire intensivă a studiilor input-output, unele modele existente includ
câteva deficienţe, restricţionând aplicarea lor la analiza ocupării forţei de
muncă. Holub şi Tapeiner (1989) pun în evidenţă aceste neajunsuri
referitoare la aplicarea modelelor input-output atât la nivel naţional, cât şi
la nivel internaţional, şi anume:
i) fie presupunerea de eterogenitate a forţei de muncă, fie o nonsubstituire între tipuri diferite de muncă;
ii) cererea sectorială este presupusă a fi singurul factor ce afectează producţia şi, astfel, şi deciziile de ocupare;
iii) nu există nici un feed-back care să afecteze procesul decizional sectorial (regional sau internaţional) de la ocupare la
producţie.

4.5. Modelarea pieţei forţei de muncă în unele
ţări cu economia în tranziţie
Modelul duratei al lui Cox aplicat în Estonia
Pentru a modela fenomenul de mobilitate a forţei de muncă
interregionale interne, se poate folosi modelul duratei proporţionale a lui
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Cox (care a fost aplicat pentru studiul mobilităţii forţei de muncă
estoniene). Ecuaţiile modelului urmăresc estimarea ratei hazardului - de
părăsire a statutului de ocupare sau a aceluia de şomaj. Rata hazardului
descrie probabilitatea condiţională de a părăsi statutul de ocupare sau
de şomaj în următoarea perioadă scurtă de timp, cu condiţia ca individul
să fie în acel moment încă angajat sau în şomaj. Când variabila
aleatoare T, ce descrie perioada petrecută pe piaţa forţei de muncă,
este caracterizată de funcţia de distribuţie:

F t   PT  t 

(4.5.1)

şi de funcţia densităţii:

f t  

dF t 
dt

(4.5.2)

atunci funcţia „survivor” S(t) este definită ca fiind:

S t   1  F t   PT  t 

(4.5.3)

iar funcţia hazard poate fi scrisă sub forma:

ht  

f t 
S t 

(4.5.4)

Se presupune că hazardul, pentru observaţia de ordin i, are forma:



hi t   h0 t   exp  ' xi



(4.5.5)

unde h0 descrie nonparametrii ce specifică hazardul în linii de bază,
 este un vector al parametrilor, xi este un vector al variabilelor
invariante de timp.
Pentru a obţine informaţii cât mai precise asupra evoluţiei
mobilităţii forţei de muncă în Estonia, au fost utilizate trei modele
distincte. În cadrul acestora, variabilele dependente sunt:
- în cadrul primului model: hazardul de părăsire a statutului de
şomaj către cel de ocupare;
- pentru modelul al doilea: hazardul de părăsire a statutului de
ocupare către cel de şomaj;
- hazardul de schimbare de la un loc de muncă la altul, în cazul
celui de-al treilea model.
În cadrul acestor modele, se utilizează noţiunea de observaţie
critică şi noncritică pentru maximizarea funcţiei de probabilitate.

199

În cazul primului model, observaţia este considerată critică atunci
când o persoană părăseşte statutul de şomer. În cazul modelului
hazardului părăsirii statutului de persoană ocupată către şomaj,
observaţiile sunt considerate critice atunci când o persoană se mută de
la un loc de muncă la altul, iar în cazul ultimului model, observaţiile care
sfârşesc în şomaj sunt considerate critice.
Descrierea datelor şi a analizei
Datele folosite de autor în analiză au fost preluate din Estonian
Labour Force Surveys, acoperind perioada trim. I 1997-trim. II 2000.
În modelarea hazardului de părăsire a statutului de şomer, toate
observaţiile care încep înainte de perioada cercetată sunt excluse din
eşantion. Acest lucru însă determină o subestimare a duratei şomajului.
În cazul în care toate observaţiile ar fi incluse, durata şomajului ar fi
supraestimată.
În modelarea hazardului care descrie părăsirea statutului de
ocupat, toate observaţiile sunt incluse în eşantion. În această situaţie, se
va supraaprecia durata medie de observare a ocupării.
În modelarea hazardului de părăsire a statutului de şomer, grupul
de bază este format din şomeri care nu au fost ocupaţi (sau care nu au
fost ocupaţi în ultimii 9 ani), cu vârsta de 25-49 de ani, fără cetăţenie
estoniană, bărbaţi ce locuiesc în afara celor două regiuni diferite luate în
calcul (regiunea Harju din jurul capitalei Tallinn şi regiunea Ida-Viru din
estul Estoniei) şi care au o educaţie profesională/vocaţională. În
modelarea hazardului părăsirii statutului de ocupat, grupul de bază este
format din bărbaţi ocupaţi în sectorul secundar, cu vârsta de 25-49 de
ani, fără cetăţenie estoniană, ce locuiesc în afara celor două regiuni
considerate, cu educaţie profesională/vocaţională.

4.6. Estimarea impactului mobilităţii forţei de muncă asupra
ratei şomajului şi a produsului intern brut
Pentru spaţiul european, circulaţia persoanelor şi, respectiv, a
forţei de muncă prezintă o importanţă deosebită, lărgirea UE în valuri
succesive, îmbătrânirea demografică a ţărilor (vest)-europene într-un
ritm accelerat şi motivele economice reprezentând principalele stimulente pentru intensificarea circulaţiei persoanelor şi a forţei de muncă.
Bazat pe modelul Todaro (1980), Patrick A. Puhani, în 1999, a
estimat impactul pe termen scurt al mobilităţii forţei de muncă asupra

200

ratei şomajului şi a veniturilor. Pentru aceasta, el a presupus că migraţia
este determinată de diferenţa dinte nivelul veniturilor de “acasă” şi cel
din zonele de destinaţie mai dezvoltate:

mig it  popit 1
u it1 1 y it21
 Ait 1  2
popit 1
u nt 1 y nt 1

(4.6.1)

unde: mig reprezintă (e)migraţia, pop -populaţia, u - rata şomajului, y veniturile (PIB), A este o constantă. Indicii i, n, t desemnează regiunea,
ţara şi, respectiv, timpul (ani).
Logaritmând ecuaţia, se obţine o linearizare a ei sub forma:
ln

mig it  pop it 1
  0   1 ln u it 1  ln u nt 1   2 ln y it 1  ln y nt 1   i   i   it (4.6.2)
pop it 1

unde: ln Ait   i   i   it ,  1 este elasticitatea migraţiei cu respectarea
numărului de şomeri. După cum se ştie, dacă numărul de şomeri dintr-o
regiune creşte cu un procent, populaţia în acea regiune va contribui la
creşterea migraţiei cu  1 . Coeficientul venitului poate fi interpretat
similar. Coeficienţii „caracteristici” unei ţări - variabilele ln u nt 1 ; ln y nt 1 nu pot fi identificate dacă efectele specifice sunt estimate anual.
În 2002, dintre cercetătorii care au studiat impactul intensificării
mobilităţii forţei de muncă în contextual lărgirii Europei, Thomas Krichel
şi Paul Levine au prezentat un model pentru estimarea impactului
economic, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, al migraţiei forţei
de muncă şi a persoanelor din ţările mai puţin dezvoltate ale Europei
către cele dezvoltate.
Printre cele mai importante variabile considerate de autori în
model, sunt:
 Cp - costurile private pentru perioada de migraţie, care includ
transportul către zonele dezvoltate (Europa de Vest),
costurile pentru învăţarea limbii, căutarea unui un loc de
muncă şi evaluările monetare ale inconvenienţelor de a trăi
într-o ţară străină faţă de cea autohtonă;


pV - probabilitatea de a fi angajat într-o ţară dezvoltată (a
Europei de Vest);



wV - rata salariului din ţara de destinaţie;
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bv - venitul şomerilor.

În aceste condiţii, venitul aşteptat după migraţie poate fi estimat
cu ajutorul expresiei:

pV wV  1  pV bV  C p

(4.6.3)

Se presupune că migraţia va continua până când venitul aşteptat
devine egal cu cel din ţările din estul Europei, şi anume este realizată
egalitatea:

pV wV  1  pV bV  C p  p E wE  1  p E bE

(4.6.4)

Prin urmare, ratele şomajului din est şi vest acţionează ca un
mecanism de echilibrare care limitează nivelurile fluxurilor migratorii şi
stabilizează forţa de muncă postmigratorie din cele două zone
geografice.
Factorii care reduc dimensiunea fluxurilor migratorii sunt:
costurile private ridicate ale mobilităţii forţei de muncă şi a persoanelor,
tratamentul inegal al imigranţilor pe pieţele forţei de muncă din Europa
de Vest şi accesul inegal la ajutoarele de şomaj.
Modelele prezentate, prin structura lor, pot fi adaptate şi aplicate
şi pentru studiul mobilităţii forţei de muncă şi a persoanelor din România.
*
* *
În conjunctura actuală, când se încearcă cele mai bune soluţii
pentru aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, este natural
ca factorii de decizie să utilizeze diverse metode şi tehnici de estimare
care să le permită studiul evoluţiei macroeconomice şi, totodată, să le
ofere suport ştiinţific pentru prognoza fenomenului economic. Unul dintre
elementele importante ale analizei macroeconomice este şi studiul
asupra migraţiei interne şi a celei externe a forţei de muncă şi a
persoanelor.
În această parte a studiului, s-a urmărit identificarea şi prezentarea
sintetică a unor modele pentru studiul mobilităţii forţei de muncă şi a
persoanelor pe plan naţional, internaţional şi regional. Modelele şi metodele prezentate pot fi utilizate atât la estimarea migraţiei forţei de muncă,
cât şi la determinarea interdependenţelor dintre aceasta, factorii de mediu,
alţi indicatori macroeconomici, precum şi cu factori extraeconomici.
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Preocupări legate de analize empirice ale fluxurilor migratorii şi ale
efectelor acestora au avut atât specialişti în domeniu, cât şi organizaţii
internaţionale, precum OECD sau Comisia Europeană. Metodologiile
folosite au ţinut seama de specificul fiecărui demers de analiză, au vizat
zone şi perioade de timp diferite. O succintă sinteză a unor asemenea studii (tabelul 4.1) surprinde diversitatea aspectelor abordate şi evidenţiază
particularităţile metodologice şi principalele rezultate obţinute.
Modelele prezentate în cadrul acestei părţi vor fi aplicate şi
adaptate condiţiilor concrete din România, în etapele următoare ale programului de cercetare, în scopul analizei evoluţiei fluxurilor migratorii şi a
impactului acestora asupra creşterii economice şi dezvoltării durabile.
Pe baza estimărilor ce se vor obţine cu ajutorul metodelor şi
modelelor utilizate, pot fi realizate scenarii ale migraţiei forţei de muncă,
în corelaţie cu transformările sociale şi economice, adesea atipice,
rapide şi profunde din România în context internaţional, cu accent pe
integrarea în Uniunea Europeană.

203

Bibliografie

Alvin, C. - Multivariant Statistical Interface and Application, Ed. A.
Wiley Interscience Publication John Wiley & Sons. Inc., 1998
Barry, F. - Economic Integration and Convergence Processes in the
EU Cohesion Countries, "Journal of Common Market
Studies", 41, 5, 2003
Batholomew, David J.; Steel, Fiona; Moustaki, Irini - The analysis and
interpretation of multivariant data for social scientiests,
Chapman & Hall, 2002
Bohdana, Ratitch; Precup, Doina - Characterizing Markov Decision
Processes, 2001, McGill University, Montreal, Canada
Donati-Martin, Catherine; Yor, Marc; Caccia, David C. - Modeling
Juvenile Salmon Migration Using a Simple Markov Chain,
University of Washington, Seattle, Washington 98195, USA
Faini, R. - Increasing Returns, Migrations and Convergence, "Journal
of Develoment Economics", 49, 1996
Foot, D.K.; Milne, W.J. - Multiregional Estimation of Gross Internal
Migration Flows, "International Regional Sciences Review",
Vol. 12(1), 1989
Gilchrist, Warren - Statistical Forecasting, John Wiley & Sons, 1976
Gujarati, N. - Basic Econometric, The McGraw-Hill Inc. Edition, 1995
Harris, J.R.; Todaro, M. - Migration, Unemployment and Development:
A Two-Sector Model, "American Economic Review" (martie
1970)
Iosifescu, Marius; Grigorescu, S.; Oprişan, Gh.; Popescu, Gh. Elemente de modelare stocastică, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1984
Krichel, Thomas; Levine, Paul - The Economic Impact of
Mobility in an Enlarged European Union, oct. 2002

Labour

Krugman, P. - Increasing Returns and Economic Geography, "Journal
of Political Economy", 99, 31, 1991

204

Narayant Bhat, U. - Elements of Applied Stochastic Processes, J.W. &
Sons. Inc., 1972
Nicoale, Mariana - Employment Dynamics in the Candidate Central
and East European Countries Using the Principal
Components Analysis, "The Romanian Journal of Economic
Forecasting", trimestrială, publicată de Institutul de Prognoză
Economică, Academia Română, nr. 3-4/2003, p. 98- 107
Nicoale, Mariana - Nivelului educaţional, factor al creşterii economice
al unor ţări din centrul şi estul Europei şi Rusia, volumul I:
"România şi Republica Moldova. Potenţialul competitiv al
economiilor naţionale. Posibilităţii de valorificare pe piaţa
internă, europeană şi mondială”, Academia Română,
Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia de
Studii Economice din Republica Moldova, Centrul de
Informare şi Documentare - Editura EXPERT, Bucureşti,
2004, ISBN 973-618-028-X, p. 302-314
Nicolae, Mariana - Prognoza mobilităţii forţei de muncă în România
din
perspectiva
aderării
la
Uniunea
Europeană,
"Oeconomica", 4/2004
O’Rourke, K., Emigration and Living Standards in Ireland since the
Famine, "Journal of Population Economics", 8, 1995
Obsberg, L.; Gordon, Lin, Interregional Migration and Interindustry
Labour Mobility in Canada: A Simultaneous Approach,
"Canadian Journal of Economics", Vol. 26 (1), 1994
Onicescu, Octav - Probabilităţi şi procese aleatoare, Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977
Onicescu, Octav; Botez, M.C. - Incertitudine şi modelare economică,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985
Oswald, A. - The Economic Theory of Trade Unions: An Introductory
Survey, "Scandinavian Journal of Economics", 1985
Patrick A. Puhani - Labour Mobility - An Adjustment Mechanism in
Euroland?, September 1999

205

Rolfe, P.H. - The Causes of Inter-Regional Labour Force Migration in
Great Britain, "Bulletin of Economic Research", Vol. 33(2),
1981
Rőőm, M. - Unemployment and Labour Mobility in Estonia: Analysis
during Duration Models, 2002
Rosenblum, Michael - Mobility Modeling with a Mixed OrnsteinUhlenbeck Process, 2001
Ştefănescu, Şt. - Numerical Analysis, University of Bucharest
Publishing House, Bucharest, 2000
Thomas, A. - The Influence of Wages and House Prices on British
Interregional Migration Decisions, Applied Economics,
Vol. 25(9), 1993
Todaro, M.P. - Income Expectations, Rural-Urban Migration and
Employment in Africa, "International Labour Review", Vol. 10,
No. 5 (noiembrie 1971)
Virtamo,

J. - Stochastic Processes,
Theory/Stochastic Processes", 2000

38.143,

"Queueing

White, D.J. - Markov Decision Processes, Editura John Wiley & Sons,
1993

Capitolul 5
CONCEPTUALIZAREA DIMENSIUNII
ŞI DINAMICII MIGRAŢIEI INTERNE
Emilia ŢIŢAN, Constantin MITRUŢ,
Eugenia LILEA, Georgeta VINTILĂ,
Vergil VOINEAGU, Mihaela VĂTUI,
Felix FURTUNĂ, Cristina TANDRAŞ,
Dan PELE, Cristina MITRUŢ,
Mihai SACALA, Daniela TODOSE
5.1 Migraţia internă. Factori de influenţă
Migraţia este afectată de transformările profunde sociale,
economice şi politice din ţară, din diferite regiuni ale ţării şi din alte ţări,
de extinderea urbanizării şi de accentuarea degradării mediului. În timp
ce motivaţiile de bază ale migraţiei - căutarea unor mai bune oportunităţi
sociale şi economice, fuga de persecuţie, război civil, dezastre naturale
şi dezechilibre ecologice - rămân constante, apar schimbări
semnificative în direcţia, volumul şi compoziţia migraţiei.
Factorii ce influenţează dinamica migraţiei interne se pot grupa în:
Variabile demografice:


numărul populaţiei;



rata creşterii populaţiei;



rata urbanizării;



densitatea populaţiei;



sporul populaţiei;



structura populaţiei pe vârste;



structura populaţiei pe medii.

Variabile economice:


venituri şi distribuţia acestora;
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ajustări structurale;



rata de activitate;



rata şomajului;



investiţii;



numărul locurilor de muncă pe tipuri.

Variabile socio-culturale (context socio-cultural):


legături istorice (coloniale);



gradul de alfabetizare;



rata de participare la învăţământul secundar;



rata de cuprindere şcolară;



consumul populaţiei.

Variabile politice (sistem politic):


democratizarea societăţii;



drepturile/securitatea minorităţilor.

Variabile de mediu:


degradarea mediului;



secetă/inundaţii;



foamete;



indicatori ai emisiilor de noxe, ai deşeurilor, ai degradării
mediului;



indicatori ai infrastructurii;



indicatori ai construcţiei de locuinţe şi amenajării teritoriului.

Migraţia mai este influenţată de variabile de intervenţie, precum:


program de ajustare structurală;



cooperare economică regională/subregională;



politici ale regiunilor emiţătoare/receptoare.

Variabilele efect ce trebuie măsurate sunt:


număr emigranţi;



număr imigranţi;
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sunt:



populaţie înregistrată furnizoare;



populaţie înregistrată receptoare;



presiunea de emigrare;



presiunea de imigrare;



migraţie netă;



presiunea migraţiei nete.

Factorii consideraţi cei mai importanţi pentru dinamica migraţiei

 structura şi creşterea demografică, gradul de urbanizare
precum şi capacitatea de absorbţie a forţei de muncă calificată;


efectul programului de ajustare economică:


îngheţarea necesarului de forţă de muncă în sectorul
public + o bază economică restrânsă + un sector privat
slab dezvoltat duc la intensificarea şomajului în mediul
urban;



încercarea de a face sectorul privat atractiv pentru
investitori (adeseori străini), prin reducerea costurilor de
producţie, duce la scăderea necesarului de forţă de
muncă şi, astfel, cei care s-au refugiat din sectorul public
în sectorul privat trec în şomaj;



în contextul fragilităţii politice şi instabilităţii guvernării,
mediul socio-economic stresant + declinul venitului real +
lipsa oportunităţilor de angajare se conturează într-un
viitor economic neclar (sumbru) şi determină exodul forţei
de muncă (în special calificate);



scăderea semnificativă a salariilor profesioniştilor (în
termeni reali), ca urmare a devalorizării monedei
naţionale;

 factorii socio-culturali se manifestă la nivel micro (familie),
precum şi în context macro: variabile de modernizare (educaţie,
urbanizare, tehnologii de comunicaţii moderne, tehnologii medicale
moderne), etnicitate, cultură, religie;
 structura politică, existenţa unui regim represiv, instabilitatea
politică determină accentuarea migraţiei şi chiar migraţia ilegală.
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În concluzie, variabilele independente, variabilele de intervenţie,
modelul aşteptărilor individuale determină presiunea migratorie, adică
numărul persoanelor ce consideră migraţia o opţiune viabilă (se pot
include migranţii potenţiali şi persoanele ce ar dori să migreze, dar nu au
mijloacele necesare). Un stimul major pentru migraţia internă şi externă
îl constituie dezechilibrul dintre şi în interiorul sectoarelor unei economii
naţionale, dintre şi în interiorul regiunilor şi ţărilor.
Migraţia are loc ca răspuns la diferenţele dintre regiunile unei ţări
sau dintre ţări, direcţia dominantă fiind dictată de proiectele generatoare
de locuri de muncă; în altă manieră, acest lucru semnifică inegalităţi în
venituri şi în condiţii de viaţă între regiuni/ţări. Factorii politici şi socialculturali sunt mai greu de cuantificat; factorii economici şi sociali împing
emigranţii către condiţii mai bune.

5.2. Migraţia internă în sistemul
statisticii teritoriale
Particularităţi. Interdependenţe
Cunoaşterea legilor statistice sub care se manifestă fenomenele
de masă în profil regional, fundamentarea politicilor specifice, adoptarea
instrumentelor şi stimulentelor de aplicare a acestor politici depind
fundamental de volumul şi, mai ales, de calitatea datelor şi informaţiilor
statistice disponibile (anexa 5.1). Această cerinţă esenţială conjugată cu
nevoile utilizatorilor şi cu costul procedurilor de obţinere a respectivelor
date şi informaţii solicită un înalt grad de profesionalism, flexibilitate şi
eficienţă deosebită în adaptarea şi utilizarea metodelor statistice.
Pentru atingerea obiectivelor sale, cercetarea statistică regională
nu trebuie privită şi concepută în mod izolat, ci ca parte integrantă a
cercetării economice regionale care, prin definiţie, are un profund
caracter interdisciplinar. Interdisciplinaritatea cercetării fenomenelor
socio-spaţiale este obiectivă datorită complexităţii deosebite a acestora1.
1

Cercetãtorii sunt de multe ori surprinºi de complexitatea analizei, chiar
dacã ea nu se bazeazã decât pe date grupate pe 5-6 variabile. Tocmai de
aceea, în situaþiile complexe, se dovedeºte indispensabilã stãpânirea teoriei
statistice ºi a tehnicilor de estimare bazate pe ecuaþii simultane, tehnici care
permit cercetãtorului definirea unor interrelaþii extrem de complexe. În aceste
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Complexitatea manifestării fenomenelor economice în profil
regional impune în mod obiectiv, din punct de vedere metodologic,
adecvare, selectare şi analiză factorială, compatibilitate cu natura
fenomenelor studiate în spaţiul economic, ceea ce impune cercetării
statistice regionale anumite particularităţi în raport cu cercetarea
statistică temporală sau distribuţională.
Dintre particularităţile generale obiectiv necesare de care trebuie
să se ţină seama în cercetările statistice regionale, prezentăm
următoarele:
a) cercetarea trebuie să se bazeze pe principiile teoriei şi practicii
economice regionale:


principiul asimetriei;



principiul interdependenţei;



principiul topologic;



principiul alotopic;



principiul antrenării.

b) "localizarea" şi „variabilitatea spaţiului”: variabilitatea spaţiului se
manifestă în condiţii de constanţă sau variaţie a timpului şi/sau structurii
organizatorice (repartiţiilor). Dintre implicaţiile directe ale acestei
particularităţi, amintim localizarea ca atribut esenţial pentru datele
statistice spaţiale. Acest atribut evidenţiază rolul spaţiului ca factor
potenţial explicativ al sistemului socio-economic care facilitează
înţelegerea reprezentării cantitative a spaţiului, a legăturilor interspaţiale.
Sursele de date sunt bine localizate la nivelul unităţilor individuale
(gospodării, firme) şi la nivelul punctelor specifice din spaţiul analizat (ale
circumscripţiilor electorale, judeţelor, regiunilor statistice sau istorice, ale
ţărilor etc.). Astfel de observaţii pentru care se ia în considerare
localizarea absolută şi/sau poziţionarea relativă (configuraţia spaţială) le
denumim date spaţiale. Din punctul de vedere socio-economic (punctele,
liniile, arealele/ zonele fiind considerate entităţi fundamentale pentru
situaþii, abordãrile intuitive sunt total inadecvate. Existã în statisticã multe
elemente ºi tehnici avansate care sunt de o utilitate deosebitã în cercetare,
care permit estimarea corectã a importanþei unui numãr mare de factori,
reducerea substanþialã a numãrului de variante ºi asumarea unor ipoteze mai
precise pentru cercetarea ulterioarã.
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reprezentarea spaţială a fenomenelor), distingem trei clase principale de
date spaţiale:


"date obiect": desemnează obiectele prin puncte (puncte
speciale sau puncte localizate în care se produc evenimente
interesante) sau areale. Arealul sau "data latice" defineşte
variaţia discretă a atributelor pe un anumit spaţiu;



"date de teren" (în termeni geostatistici) sau date spaţiale
continue: observaţii asociate cu urmărirea variaţiei continue a
variabilelor dintr-un spaţiu, cu alte cuvinte sunt valori fixate
pentru anumite puncte selectate;



"date de interacţiune spaţială" (denumite şi date de legătură
sau de flux spaţial): înţelese ca "măsurători" ale legăturilor sau
ale "perechilor" de localizări, care pot fi puncte sau areale.

O altă implicaţie a localizării şi explicitării variabilităţii spaţiului o
regăsim în monitorizarea şi evaluarea politicilor de dezvoltare regională.
Astfel, în Carta verde - Politica de dezvoltare regională în România se
regăsesc pentru gestionarea politicilor structurale patru categorii de
"informaţii de acţiune regională":


informaţii privind indicatorii de context: ilustrează aspectelecheie ale situaţiei socio-economice a fiecărei regiuni şi
furnizează punctul de plecare pentru definirea originală a
programelor. Aceste date trebuie să reflecte acele caracteristici
ale regiunii respective care sunt cele mai semnificative pentru
politicile care vor fi implementate;



informaţii de intrare: necesare pentru investigarea şi estimarea
anterioară a operaţiilor şi pentru monitorizarea implementării
lor; datele de input sunt în principal financiare, dar nu numai.
Ca urmare, acestea trebuie să fie asociate cu alocarea de
resurse pentru fiecare element al programului;



date privind indicatorii de nivel: folosite în monitorizarea rezultatelor (adesea fizice); aceste date trebuie să reflecte natura
specifică a operaţiei/măsurării pentru care ele au fost utilizate.
Calea cea mai eficientă pentru obţinerea acestui tip de date rezultă din beneficiile aduse de o echipă de cercetare mixtă, interdisciplinară, implicată direct în implementarea programului folosind tehnici de control pentru a preveni un anumit prejudiciu;
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date privind indicatorii de impact: reflectă gradul în care
obiectivele unui program s-au întâlnit. În modul cel mai simplu,
acest tip de date implică urmărirea schimbării în datele acelor
indicatori de context care sunt direct legaţi cu obiectivele
programului.

O altă implicaţie directă a variaţiei explicite a spaţiului se exercită
asupra sistematizării şi prezentării datelor spaţiale în serii statistice. În
virtutea acestei particularităţi, în cercetare se utilizează pe scară largă
seriile teritoriale unidimensionale în care valorile individuale (absolute,
relative şi medii) ale variabilelor sunt ordonate exclusiv în raport cu
unităţile de observare teritoriale dintr-un spaţiu economic, timpul,
densitatea repartiţiei şi structura organizatorică fiind considerate
constante.
Forma generală a unei astfel de serii este i; xi i  1, n
unde: i  1, n ;
i = este o unitate de observare teritorială din spaţiul economic delimitat din punctul de vedere al timpului, structurii organizatorice etc.;
xi = valoarea variabilei X înregistrată la nivelul unităţii teritoriale „i”
(xi) în condiţiile de delimitare precizate. Din punct de vedere statistic,
trebuie să menţionăm că valoarea individuală x este rezultatul unui
proces stocastic (al combinării diferite a unui ansamblu diversificat de
factori de influenţă - comuni sau specifici, principali sau secundari etc.)
care ipotetic poate fi "staţionar" (cu medie nulă şi dispersie constantă).
Prezentele tendinţe de perfecţionare ale metodologiei statistice şi
ale tehnicilor informatice corespunzătoare facilitează aprofundarea
cunoaşterii legilor de manifestare ale fenomenelor, întrucât permit
abordarea acestora în plan bidimensional (spaţiul şi timpul simultan
variabile); forma generală a unei astfel de serii este i,t,xit, unde xit este
valoarea variabilei X din unitatea teritorială "i" la momentul sau intervalul
de timp "t" şi chiar în plan tridimensional (simultaneitatea spaţiului,
timpului şi structurii organizatorice sau a densităţii repartiţiei).
Indiferent de dimensiunea cadrului de prezentare a datelor spaţiale, prin folosirea acestora, se urmăreşte măsura în care este asigurată
comparabilitatea datelor din punctul de vedere al conţinutului, al
metodologiei de înregistrare sau de calcul, al sferei de cuprindere, al
unităţilor de măsură, al preţurilor etc.
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Calitatea informaţiilor statistice pentru cunoaşterea manifestării
spaţiale a fenomenelor, în marea lor complexitate, nu este dependentă
în mod absolut de localizarea şi variaţia spaţiului, ci şi de luarea în
considerare în mod explicit şi a altor particularităţi. Una dintre acestea se
referă la unitatea spaţială de înregistrare a datelor.
c) În statistica regională, în general, şi, în particular, în analiza
factorială teritorială (regională sau spaţială), se prelucrează şi se
analizează date înregistrate (calculate sau estimate) la nivelul unităţilor
complexe de observare (localitate, arie de atracţie, zonă, judeţ, regiune
statistică sau istorică, ţară etc.) Dacă analizăm, de exemplu, variabila X în
spaţiul economic format din "n" unităţi de observare teritoriale, atunci
valoarea individuală xi ( i  1, n ) este un rezultat al combinării multiplilor
factori de influenţă, comuni sau specifici, cu acţiune directă sau conexă,
care acţionează cu intensităţi diferite. Multiplele relaţii de cauzalitate şi de
combinare factorială determină ca nivelul xi să fie rezultatul unui proces
stocastic care se manifestă la nivelul unităţii complexe "i". Densităţile de
repartiţie ale proceselor stocastice fiind foarte diversificate, relaţiile de
cauzalitate fiind diferite, determină caracterul eterogen al unităţilor
complexe de observare, caracter care este indus şi în spaţiul economic
din care acestea fac parte. De exemplu, pe termen lung, o decizie limitată
la un spaţiu relativ restrâns are la nivel de agregare superior
(macroteritorial) sau în alte spaţii efecte asociate cu depopularea unei
zone îndepărtate sau cu apariţia unor funcţii noi (de exemplu, turism).
Aceeaşi decizie poate modifica tradiţia teritorială sau reclamă în alte
unităţi teritoriale investiţii care, la rândul lor, au efecte îndepărtate (asupra
învăţământului, sistemului sanitar etc.).
Această particularitate - realistă, de altfel - are implicaţii deosebite. Dintre acestea, precizăm următoarele:


elementele componente ale regiunilor luate în considerare în
mod independent să nu se înscrie pe traiectoria (repartiţia) de la
nivelul regiunilor şi, de asemenea, repartiţiile din cadrul
regiunilor nu se suprapun (ca formă, densitate etc.) pe repartiţia
din spaţiul economic analizat, formată după acelaşi criteriu;



fluxurile vectoriale nu se suprapun (ca structură, direcţie etc.)
peste cele regionale;



numărul variabilelor (factorilor de influenţă) se multiplică
exponenţial (orice decizie într-o unitate spaţială nu afectează
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doar unitatea respectivă, ci şi unităţile "vecine", unităţile din
"aval" sau "amonte"; orice eveniment localizat nu îşi mărgineşte
efectele la propria localizare, ci şi la alte spaţii etc.). (figura 5.1).
Noua activitate de producţie
Cererea de forţă de muncă

Persoane
angajate anterior

Cererea din alte regiuni

Cererea pentru alte inputuri

Lucrători în alte
domenii

Imigranţi

Navetişti

Cererea de bunuri şi
servicii
Bunuri şi servicii
produse pe plan local

„Importuri” din alte
regiuni

Figura 5.1 - Exemplificarea efectelor unei noi activităţi de producţie
dintr-o anumită regiune a spaţiului economic1
Utilizarea datelor statistice înregistrate la nivelul unităţilor teritoriale
complexe îşi pune amprenta nu numai asupra naturii, comparabilităţii şi
agregării datelor, dar şi asupra modalităţii de organizare a cercetării
statistice regionale. Astfel, în funcţie de scopul cercetării:

1



fiecare diviziune a spaţiului economic poate fi analizată în mod
independent sub formă monografică. În această viziune,
economia unităţii spaţiale este analizată în termenii factorilor
de producţie disponibili, ai utilizării acestora, ai rezultatelor
obţinute etc.;



se poate caracteriza contribuţia componentelor la realizarea
valorilor şi dinamicilor variabilelor de la nivelul componentelor

V. Voineagu, F. Furtunã, M. Voineagu, C. Ştefãnescu, Analiza factorialã a fenomenelor social-economice în profil regional, Editura Aramis Print, Bucureºti,
2002.
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spaţiale cu arie de cuprindere mai mare sau de la nivelul
spaţiului economic din care fac parte;


se poate analiza comparativ şi evalua factorial disparităţile dintre
componentele aceluiaşi spaţiu economic sau dintre
componentele spaţiale şi teritoriul economic naţional, prin prisma
nivelurilor, dinamicilor, formelor de variaţie şi concentrare,
interdependenţelor aceloraşi variabile. În acest sens, în figura
5.2 se exemplifică schematic unii factori de influenţă care
provoacă diferenţieri regionale în planul forţei de muncă;



se pot ierarhiza şi efectua "clasamente" ale diviziunilor unui
spaţiu economic după criterii singulare sau multiple;



se pot analiza statistic variabilele de sinteză din structura
spaţiului economic privit ca sistem complex, în funcţie de
diversele fluxuri sectoriale şi teritoriale etc.

În toate aceste direcţii de abordare statistică a fenomenelor în
profil regional (teritorial), se observă că este dominant caracterul explicat
şi explicativ al variaţiei factorilor principali de influenţă, ceea ce necesită
utilizarea metodelor statistice de analiză factorială.
d) Datele statistice prezentate în serii statistice în ordinea explicită a
spaţiului, spre deosebire de cele prezentate în seriile de repartiţie sau în
seriile cronologice, se caracterizează prin relativă independenţă. Această
interdependenţă a termenilor seriilor simple teritoriale provine din faptul că
unităţile de observare teritoriale (regionale) sunt considerate cantităţi
obiective şi relativ independente. În această ipoteză, nivelurile înregistrate
de variabilele studiate în diviziunile spaţiului economic naţional nu se
condiţionează reciproc în mod decisiv. Această particularitate nu trebuie
absolutizată, ci trebuie luată în considerare cu o anumită relativitate, diferit
în funcţie de natura variabilei studiate. Dacă această particularitate (chiar
ipoteză) este verosimilă la numărul populaţiei, suprafaţa, fondul de
locuinţe, unităţile de învăţământ sau din sistemul sanitar, lungimea
şoselelor etc., în seriile teritoriale care prezintă date statistice referitoare la
resursele alocate, disponibile şi utilizate, la rezultatele economicofinanciare etc., premisa (ipoteză) fixată este puţin verosimilă - mobilitatea
factorilor de producţie, a rezultatelor (prin intermediul preţurilor, al
diferenţelor dintre localizarea rezultatelor obişnuite şi raportarea acestora
etc.) provoacă, în principal pe orizontală, fluxuri între regiuni sau între alte
diferite diviziuni spaţiale.
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e) "Omogenitatea" datelor spaţiale ordonate reprezintă o altă
particularitate a seriilor teritoriale şi, în acelaşi timp, o cerinţă pentru
cercetările statistice regionale. Această particularitate, dar şi cerinţă a
cercetării statistice regionale este realistă numai în măsura în care
termenii seriei teritoriale au acelaşi conţinut, au aceeaşi sferă de
cuprindere, aceeaşi modalitate de exprimare, aceeaşi modalitate de
înregistrare etc. „Omogenitatea”, ca şi cerinţele calităţii informaţiei
statistice necesare cunoaşterii, practic, are un anumit grad de relativitate.
Ca urmare, imprimă un oarecare caracter estimativ al datelor statistice
spaţiale. Asigurarea omogenităţii, coerenţei şi comparabilităţii datelor
spaţiale reprezintă din punct de vedere statistic o problemă cu atât mai
dificilă şi mai complexă cu cât acestea sunt înregistrate la unităţi de
observare cu grad mai mare de agregare, de exemplu, la nivelul teritoriilor
economice naţionale. De aceea, în Strategia de dezvoltare a sistemului
statistic naţional, în perioada 2000-2004, se arăta că "Singura modalitate
de a asigura fezabilitatea, coerenţa şi comparabilitatea datelor statistice
între ţările membre (UE - n.n.) constă în întărirea colaborării şi coordonării
dintre autorităţile care contribuie la producerea acestor informaţii la nivel
naţional şi la cel al Uniunii Europene. Comparabilitatea datelor statistice
nu poate fi concepută în afara existenţei unui set comun de standarde şi
concepte care să conducă la crearea şi utilizarea de clasificări, indicatori şi
metodologii comune nu numai la nivelul Uniunii Europene, ci şi la nivel
mondial". "... În scopul creării unei pieţe unice şi determinării raţionale a
obiectivelor, priorităţilor şi naturii informaţiei necesare pentru sprijinirea
politicilor comunitare, prin consultarea regulată a sferelor economice şi
sociale ale ţărilor membre, în baza Deciziei Consiliului nr. 91/116/ EEC din
25 februarie 1991, este înfiinţat Comitetul Consultativ European asupra
informaţiei statistice în sferele economică şi socială".
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Figura 5.2 - Exemplu de factori ai diferenţierilor regionale privind forţa de
muncă1
1

L. Constantin, Problematica economiei regionale în contextul ascensiunii
ºtiinþei regionale, în "Revista românã de statisticã", nr. 12, 1966, CNS,
Bucureºti.
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f) Simultaneitatea înregistrării datelor spaţiale este o altă caracteristică a seriilor statistice teritoriale. Această caracteristică este determinată de faptul că toate datele înregistrate, ordonate, prezentate şi supuse
analizei se referă la acelaşi moment de timp sau la aceeaşi perioadă de
timp.
g) Variaţia datelor spaţiale prezentate în serii specifice este o
caracteristică esenţială, deoarece nu este legată în mod explicit numai
de variabilitatea spaţiului, ci şi de tipologia factorilor de influenţă care
acţionează la nivelul unităţilor complexe de observare în care a fost
divizat teritoriul economic naţional. Asocierea (combinarea) diferită a
factorilor de influenţă de natură multiplă are drept rezultat valori
individuale mai mult sau mai puţin apropiate (ca mărime, structură şi
dinamică) pentru variabilele înregistrate la nivelul unităţilor de observare
teritoriale.
Factori de influenţă
Tipologia factorilor de influenţă care acţionează în profil teritorial
poate fi structurată după diverse criterii. Astfel:


după particularităţile lor: factori specifici şi factori comuni
regiunilor statistice sau geografice;



după durata acţiunii lor: factori cu acţiune permanentă într-un
orizont de timp şi factori cu acţiune ocazională, specifică
anumitor momente sau intervale de timp dintr-un orizont;



după mărimea contribuţiei în realizarea valorilor individuale:
factori de influenţă principali, secundari sau aleatori
(accidentali);



după natura lor: factori geografici, economici, sociali, tehnici şi
tehnologici, istorici, culturali, geopolitici, educaţionali, de
administrare a teritoriului etc.;



după "naţionalitatea" lor: factori de influenţă internaţionali,
naţionali, regionali etc.;



după efectul acţiunii lor: factori care provoacă mobilităţi
interspaţiale şi factori care determină niveluri spaţiale sau
factori cu acţiune interdependentă, asimetrică, alotopică şi
topologică;
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după direcţia acţiunii: factori care influenţează fluxurile
verticale şi factori care îşi exercită influenţa asupra fluxurilor
orizontale din structura geografică a spaţiului economic;



alte criterii de partajare a tipologiei factorilor de influenţă
teritorială mai pot fi: natura discretă sau continuă a variaţiei
exercitate; natura cantitativă sau calitativă a influenţelor;
modalităţile de combinare şi intercondiţionalitate etc.;



după factorii macroeconomici de impact regional;



după factorii care condiţionează distribuţiile teritoriale ale
agregatelor macroeconomice.

Fără să epuizăm particularităţile tipologiei de date spaţiale sau a
factorilor de influenţă, putem concluziona, în această etapă, că veridicitatea
informaţiilor obţinute din cercetarea statistică factorială, statică şi dinamică,
în profil teritorial solicită luarea în considerare a particularităţilor prezentate,
crearea unui sistem informaţional coerent, o acurateţe adecvată a datelor
de intrare în prelucrarea specifică (figura 5.3 şi anexa 5.2).

Impozite şi taxe

Buget central

Minister

Transferuri
Din
impozitul
pe salarii

Pentru
protecţie
socială

Investiţii
directe
Investiţii
Împrumuturi

Buget local
Impozite
locale
Bază locală de
venituri

Cheltuieli
Investiţii locale:
- întreţinere şi reparaţii;
- cheltuieli sociale (transport, întreţinere);
- alte cheltuieli.

Figura 5.3 - Exemplu de flux financiar între bugetul
central şi bugetul local

Investiţii
sectoriale
directe

220

Anexa 5.1
Principii, caracteristici, funcţii ale statisticii
regionale (teritoriale)
Statistica regională oferă informaţii necesare şi utile pentru
cunoaşterea cantitativă şi aprecierea calitativă a variabilităţii fenomenelor economico-sociale în profil teritorial. Din acest punct de vedere,
existenţa şi calitatea unei baze informaţionale, riguros construite,
funcţionale, are relevanţă majoră pentru fundamentarea strategiilor şi
politicilor regionale de dezvoltare economică.
Principii
Caracteristica fundamentală a unei asemenea baze informaţionale
este, înainte de toate, de esenţă cantitativă, de tip inductiv. În mod
necesar porneşte de la realitatea empirică la generalizarea teoretică,
deoarece informaţiile statistice nu numai că „guvernează lumea”, ci arată
şi cum lumea este guvernată (Goethe). De aceea, cercetarea statistică
în general, cea regională în particular sunt concepute şi realizate nu la
întâmplare, ci pe baza unor principii riguroase.
Principii fundamentale, dar specifice aparţin cercetării statistice
factoriale în profil teritorial. Prin construirea bazei informaţionale pe baza
acestor principii - la care ne vom referi în continuare - se creează
„pachetul coerent de informaţii statistice” capabil să furnizeze
elementele ("juste măsuri") necesare cunoaşterii şi fundamentării
deciziilor economico-sociale la nivel teritorial. Dintre aceste principii,
amintim:
® principiul de "start": se referă la obligativitatea de a avea drept
punct de pornire natura primară a manifestării, a fenomenului pentru
"memorarea originalului"; se regăseşte în organizarea adecvată a
colectării datelor, ca şi în construirea diferitelor surse de colectare;
® principiul "praxisului", respectiv al utilizării adecvate a tuturor
metodelor de generalizare a experienţei, îmbinând mărimile medii,
abaterile pătratice, coeficienţii de corelaţie, tendinţele de lungă durată,
oscilaţiile sezoniere şi ciclice cu metodele de analiză a masivelor de
date;
® principiul "abordării sistemice" se referă, pe de o parte, la
conceperea şi interpretarea ca sistem a fenomenelor studiate, iar pe de
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altă parte -, aşa cum magistral demonstra prof. dr. Mircea Biji -, vizează
conceperea sistemică a cercetării statistice a fenomenelor şi proceselor
economice, ceea ce nu exclude, ci, dimpotrivă, implică utilizarea
metodelor de analiză într-un univers tridimensional, prin abordarea
spaţială, temporală şi distribuţională (organizaţională), numitorul
comun dominant al fiecărei dimensiuni fiind abordarea factorială.
® principiul "legităţii": în conformitate cu acest principiu, prin
cercetarea statistică în general şi prin cea regională în particular se
urmăreşte identificarea repetabilităţii, a regularităţii, a tendinţelor, ca
manifestări ale legilor statistice;
® principiul "verosimilităţii (veridicităţii)": exprimat altfel, "statistica
este una din acele ştiinţe ai cărui slujitori trebuie să dea dovadă de o
adevărată artă a discernământului" în interpretarea realităţii. Aceasta
implică răspunderi din perspectiva selectivităţii informaţiilor, astfel încât
indicatorii construiţi pe baza lor să fie veridici, să exprime realitatea;
® principiul "descriptiv" exprimă cerinţa ca cercetarea statistică să
contribuie la refacerea legăturii "prezentului" cu "istoria". În acest sens,
von Schlozer exprima sugestiv: "...istoria este statistică în mişcare, iar
statistica este istorie în repaus...";
® principiul precedent implică, în mod inductiv, principiul "matricei
comune": satisfacerea cunoaşterii manifestării fenomenelor într-o
entitate spaţială trebuie să se bazeze pe ansamblul valorilor variabilelor
identificate şi specificate, deoarece "statistica este ca şi logica, matricea
oricărei ştiinţe experimentale" (M. Kendall);
® principiul "modelării": în condiţiile de complexitate extremă este
obiectiv deoarece "modelul ajută să pătrundă în camera obscură a
fenomenelor" (M. Kendall), să optimizeze raporturile dintre particulargeneral, simplu-complex, inducţie-deducţie etc.;
® principiul "conjugării": acesta presupune şi implică combinarea
analizei cantitative cu cea calitativă, fără să se facă abstracţie de
formalizările necesare, dar evitându-se exagerările "pur formale";
complexitatea manifestării unui fenomen (spaţială, temporală,
distribuţională) nu poate fi surprinsă decât apelând la metode statistice
care iau în considerare ansamblul de factori de influenţă (comuni sau
specifici, esenţiali sau secundari etc.), dar şi influenţele lor parţiale;
® principiul "informaţional" exprimă în formă particularizată scopul
fundamental al statisticii. În acest sens, O. Onicescu arăta sugestiv:
"statistica este conceptul reprezentativ al informaţiei". Cu alte cuvinte,
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orice indicator statistic şi sistemul de indicatori în ansamblu trebuie să
aibă „capacitatea informaţională”, „să spună ceva”;
® principiul "generalizării" rezultatelor cercetării statistice efectuate
pe baza datelor de selecţie într-o populaţie generală formată din unităţi
simple sau complexe de observare, ceea ce înseamnă că, oricât de
extinsă ar fi cercetarea - cu puţine excepţii -, nu poate cuprinde întreaga
colectivitate, cu toate specificaţiile ei. Dar există în ştiinţa statistică - în
baza principiului menţionat - metode de cercetare care permit generalizări,
în limita de toleranţă admisibilă. Nu în ultimul rând, în legătură cu
imposibilitatea cuprinderii întregului, a rapidităţii, a oportunităţii şi a costului
informaţiei necesare cunoaşterii, a eliminării excesului de completitudine şi
a necesităţii inferenţei, C.A. Moser arată că "termenul de cuprindere
completă, ca şi cel de exactitate completă sunt termeni iluzorii".
În fine, în aval cu principiul cunoaşterii statistice, se află principiul
"decizional". Abraham Wald îl formula - în sensul fundamentării deciziilor
pertinente - astfel: "...statistica este o colecţie de metode care ne
permite să luăm decizii juste, optime, în condiţii de incertitudine".
Legea nr. 11/1994 privind activitatea de metrologie completează
şi, în acelaşi timp, particularizează principiile enunţate anterior cu o serie
de cerinţe, dintre care menţionăm ca deosebit de importante:


autonomia metodologică;



confidenţialitatea;



transparenţa;



specializarea;



proporţionalitatea;



deontologia profesională statistică.

Cronologia principiilor prezentate nu este lipsită de importanţă.
Prin aceasta, se atestă că metodele şi conceptele statisticii generale, ca
şi cele ale statisticii regionale au evoluat şi evoluează în continuare de la
ştiinţă cu obiect şi metode proprii, metodologice, instituţii, date, profesie
până la ceea ce astăzi devine un mod de gândire. Iată de ce o
"adevărată metodică" necesită o "statistică morală".
Caracteristici
În studiul economiei regionale, pentru cunoaşterea şi fundamentarea deciziilor specifice, analiza statistică factorială prezintă o serie de
caracteristici fundamentale. Astfel:
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® ea este umbra erorii, adică statisticianul măsoară umbra erorii
care îl însoţeşte în cercetările sale. Potrivit acestei caracteristici, noţiunea
de "estimare" - fundamentală, de altfel - are nu numai încărcătură informaţională "relativă", dar vizează în mod explicit metodologiile de estimare;
® raportul dintre "raţionalitate" şi condiţiile incerte de manifestare
ale fenomenelor sunt astfel armonizate de statistică astfel încât să facă
posibilă funcţionarea unei pieţe informaţionale capabile să sprijine
adoptarea unor decizii pe cât posibil corecte. De exemplu: mediile
calculate sunt credibile dacă se bazează pe observarea relaţiilor
obiective dintre date (valorile coeficienţilor de variaţie); valorile
indicatorilor statistici calculate sau estimate devin cu atât mai credibile
cu cât sunt supuse unor confruntări periodice sau permanente; evaluări
ale erorilor de reprezentativitate sunt decisive pentru estimarea
indicatorilor calculaţi pe baza datelor de selecţie; decizia statistică fiind
luată în condiţii de risc, inferenţa statistică se transformă continuu din
instrument de cercetare şi observare în mod de conduită etc.;
® statistica regională (teritorială), explicitând sub numeroase
aspecte, prin metode adecvate, variabilitatea spaţiului, este instrumentul
principal pentru identificarea şi evaluarea factorială a disparităţilor
(variaţiilor) între "regional şi teritorial", între "teritorial şi naţional".
În contextul caracteristicilor şi principiilor prezentate anterior,
cercetarea statistică regională se cere să răspundă concomitent unor
cerinţe de eficienţă, particularitate şi oportunitate.
Armonizarea continuă a informaţiei statistice naţionale nu este
posibilă fără să se ţină seama de variabilitatea specifică, regională,
spaţială. De altfel, sistemul informaţional naţional, indiferent de
domeniul/problema la care se referă, se cere coordonat pe orizontală şi
verticală. Aceasta implică relaţia de cooperare între producătorii de
informaţie într-un cadru conceptual şi metodologic.
Principiile, caracteristicile şi mai ales funcţiile cercetării au impus,
astăzi mai mult ca oricând, recunoaşterea statisticii şi, implicit, a statisticii
regionale (teritoriale) ca o resursă importantă pentru dezvoltarea
economico-socială. Proliferarea actuală şi diseminarea bazelor de date
spaţiale (teritoriale) împreună cu utilizarea tot mai largă a sistemului de
informaţii statistice teritoriale (SIST) au stimulat tot mai mult interesul
pentru analizele statistice spaţiale, în afara "ştiinţei spaţiale". Cercetarea
statistică spaţială reprezintă o paradigmă a cercetării care asigură un
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sistem specializat de metode şi tehnici de analiză a evenimentelor
localizate într-un spaţiu geografic.
Conceptul, într-o viziune sistemică adecvată, de cercetare
statistică spaţială vizează, pe de o parte, aspectele cantitative ale
entităţilor spaţiale în termenii factorilor de producţie şi ai rezultatelor
utilizării acestora, iar pe de altă parte, în mod implicit, surprinde
trăsăturile calitative ale localizărilor şi interacţiunilor spaţiale, pentru
optimizarea acestora, pentru identificarea, selectarea şi analiza
factorială în triada spaţiu-timp-distribuţie (structură organizaţională).
În consecinţă, abordarea statistică spaţială a fenomenelor şi
proceselor se realizează printr-un sistem metodologic specific. Metodele
şi tehnicile statistice proprii statisticii regionale nu pot fi izolate de
metodele şi teoriile economiei, matematicii, sociologiei, ştiinţelor
regionale (economia urbană şi rurală, economia infrastructurii, prognoza
regională) etc. Pe de altă parte, cercetarea statistică spaţială în sistemul
cercetărilor interdisciplinare ale spaţiului ocupă un loc central, prin
funcţiile pe care aceasta le are în procesul cunoaşterii.
Funcţii
Sistemul informaţional al statisticii spaţiale/regionale/teritoriale
îndeplineşte un ansamblu de funcţii, care-i imprimă caracterul de
instrument de analiză/diagnoză şi predicţie a fenomenelor şi proceselor
economice dintr-un anumit spaţiu.
În dependenţă de natura lor, acestea pot fi grupate în:
a) funcţii statistice;
b) funcţii specifice cercetării statistice regionale, cu sublinierea
că acestea nu pot fi disociate "mecanic"
în realizarea
cercetării spaţiale.
Funcţiile generale - proprii întregului sistem statistic, incluzând,
evident, şi componenta, subsistemul său regional - sunt în principal
următoarele:


veridicitatea informaţiei - condiţionalitate a cunoaşterii corecte;



completitudinea şi oportunitatea informaţiilor în vederea
asigurării unei corecte cunoaşteri a realităţii;



stimularea sporirii eficienţei, a performanţelor economice, prin
calitatea deciziilor fundamentate pe informaţii corecte;
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utilitatea publică, acces şi imparţialitate pentru toţi utilizatorii
informaţiei;



explicitare (nu numai constatare) factorială a variaţiei
fenomenelor şi proceselor economice şi sociale, precum şi a
fluxurilor verticale şi orizontale de informaţii;



funcţia prospectivă şi predictivă;



monitorizare a programelor şi politicilor adoptate etc.

Funcţii specifice
Cercetările statistice spaţiale (regionale), având ca obiect analiza
cantitativă a fenomenelor manifestate într-un anumit spaţiu (de regulă,
într-o structură organizatorică dată), a interdependenţelor dintre spaţiul
economic naţional şi mediul său extern, a interdependenţelor (fluxuri)
orizontale şi verticale dintre elementele structurale ale spaţiului economic, fără să facă abstracţie de dimensiunea temporală şi distribuţională
(organizaţională), îndeplinesc, aşa cum am menţionat deja, anumite
funcţii specifice. Dintre acestea, reţinem ca deosebit de importante
următoarele:


evaluarea, fundamentarea şi monitorizarea politicilor regionale
naţionale şi comunitare;



prospectarea, explicitarea factorială şi fundamentarea
predicţiilor variaţiei raporturilor de tip cerere, de tip cerereofertă, a echilibrelor şi dezechilibrelor regionale;



analiza factorială, cantitativă, a mobilităţii şi substituirii spaţiale
a factorilor de producţie;



măsurarea şi analiza formării şi repartizării veniturilor factorilor
de producţie;



fundamentarea multicriterială şi analiza volumului şi structurii
stimulentelor financiare pentru aplicarea politicilor regionale,
pentru dezvoltarea regională echilibrată;



cunoaşterea structurii sectoriale a regiunilor din spaţiul
economic, a fenomenelor de concentrare, diversificare a
activităţilor economice etc.;



analiza factorilor şi identificarea căilor şi rezervelor de creştere
economică regională;
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explicitarea factorială şi măsurarea disparităţilor regionale;



cunoaşterea ierarhiilor, identificarea priorităţilor în vederea
atenuării disparităţilor regionale;



evaluarea componentei spaţiale a "Strategiei naţionale de
dezvoltare economică pe termen scurt, mediu şi lung";



evaluarea şi monitorizarea programelor privind nivelul de trai şi
calitatea vieţii populaţiei, în profil regional, a protecţiei mediului
etc.

Evident, pentru realizarea funcţiilor, cercetările regionale sunt
mijlocite de un adecvat Sistem informaţional statistic teritorial, integrat în
Sistemul informaţional statistic naţional, comparabil pe plan
internaţional.
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Anexa 5.2
Sistemul informaţional statistic teritorial (SIST)
Cunoaşterea comportamentului unui sistem economic, a factorilor
de influenţă ai echilibrelor şi dezechilibrelor din mecanismul său de
funcţionare nu poate fi concepută în absenţa unui sistem informaţional
statistic. În sensul cel mai larg, SIS este perceput ca un ansamblu bine
structurat de metode, procedee şi mijloace utilizate pentru colectarea,
prelucrarea, transmiterea, receptarea şi arhivarea datelor statistice (a
mesajelor).
SIS este structurat în subsisteme, după criterii care vizează:


funcţionalitatea;



domeniul informat;



spaţiul informat;



sistemul informatic (mijloacele informatice) utilizat(e);



costul informării şi al accesului la informaţii specializate;



gradul de agregare al informaţiilor etc.

Un subsistem important al SIS şi, în acelaşi timp, al cunoaşterii
factoriale a comportamentului distinctiv şi/sau integrator al entităţilor
spaţiale, pentru fundamentarea deciziilor şi a alocării spaţiale a
resurselor, este SIST. Utilizarea pe scară largă a SIST, împreună cu
proliferarea şi diseminarea bazelor de date spaţiale digitale, a stimulat
tot mai mult interesul pentru analizele cantitative factoriale teritoriale din
afara sferei ştiinţei spaţiale.
Structura SIST se caracterizează, pe de o parte, prin asemănarea
cu structura SIS, iar pe de altă parte, prin specificitate. Referindu-ne la
asemănarea structurală, evidenţiem următoarele:


sub aspect organizatoric, există un management adecvat de
corelare a operaţiilor de obţinere, prelucrare, transmitere şi
utilizare a informaţiilor;



sub aspect analitic, se caracterizează printr-o detaliere şi
integrare (reunire) adecvată a operaţiilor necesare de
înregistrare, de prelucrare şi analiză, de transmitere şi/sau
memorare (arhivare) subordonate obiectivelor fixate;
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componentele SIST, ca şi ale SIS sunt logic şi interactiv
conectate, deoarece există succesiuni de definiri ale surselor,
suporţilor de informaţii, metodicii înregistrării, prelucrării şi
memorării, destinaţiilor intermediare şi transmiterii în acest
sens a informaţiilor;



complexitatea structurală, în sensul că SIST, ca şi SIS solicită
activităţi specializate şi interdisciplinare, echipamente şi
proceduri specializate;



SIST, ca şi SIS este stimulator de decizii fundamentate de
acţiune, deoarece datele sintetice de ieşire din primul canal, al
înregistrării, interpretate şi transmise sub formă de informaţii
unui decident, sunt metamorfozate în acţiune;



SIST şi SIS necesită din "arealul" teoriei şi transmiterii
informaţiei un sistem specializat de comunicare, reţele
specifice de transmitere şi receptare a mesajelor.

Specificitatea structurală a SIST este legată în principal de
dimensiunea regională a dezvoltării economice, de raportul echilibru
teritorial-echilibru economic naţional, de structura teritorială a spaţiului
economic, de principiile, obiectivele şi structurile strategiilor de
dezvoltare regională, de raportul naţional-internaţional în strategiile şi
politicile regionale etc. Toate aceste probleme au făcut obiectul primei
părţi a prezentei lucrări şi, în mod esenţial, îşi pun amprenta asupra
specificităţii SIST, iar în absenţa acestuia, analizele factoriale spaţiale
nu pot fi concepute.
Sintetizând efectele primei părţi ale prezentei lucrări, putem afirma
că specificitatea structurală a SIST vizează în mod direct:


organizarea, componenţa şi funcţionalitatea sistemului;



culegerea, transmisia, receptarea şi arhivarea datelor şi a
informaţiilor statistice în profil regional;



interfaţa dintre tipologia datelor spaţiale şi metodologia
adecvată de prelucrare şi analiză;



calitatea datelor de intrare şi a sintezelor numerice sau grafice;



construirea, adecvarea şi utilizarea metodelor statistice şi în
mod deosebit a celor de explicitare factorială etc.
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SIST oferă sursele de date şi metodologia de abordare uni şi
multivariată a fenomenelor în profil teritorial, metodologia de calcul şi
analiză a sistemului specific de indicatori. Mai mult, organizarea,
structura şi funcţionalitatea SIST, gradul de adecvare şi specificitate a
metodologiilor statistice integrate sunt subordonate calităţii datelor
spaţiale şi, implicit, a informaţiilor obţinute pentru satisfacerea
obiectivelor parţiale şi finale ale cercetării. Pe de altă parte, SIST
facilitează caracterul sistemic al analizelor statistice factoriale,
modalitatea coerentă, unitară şi integratoare pentru surprinderea a ce
este esenţial în manifestarea teritorială a fenomenelor.
Calitatea datelor spaţiale, obiectiv esenţial al SIST, analiza şi
modelarea factorială a fenomenelor cu manifestare spaţială, ca parte
integrantă a SIST, presupun, teoretic şi practic, soluţionarea unor
probleme importante şi complexe. Unele dintre acestea au soluţii
evidente, iar altele necesită eforturi deosebite.
În contextul unei organizări şi funcţionalităţi neadecvate a SIST, a
randamentelor şi a altor factori, datele spaţiale înregistrate nu au
autenticitatea necesară cunoaşterii. Dacă la această situaţie se adaugă
prelucrarea prin metode nu dintre cele mai adecvate, selectarea nu "cea
mai fericită" a factorilor esenţiali de influenţă, conţinutul sintezelor
numerice este afectat negativ, interpretarea rezultatelor, chiar dacă este
corectă, generează informaţii nereale şi rezultate fără sens. Aceasta
evidenţiază de fapt noţiunea de "tiranie" a datelor spaţiale sub care se
află explicitarea factorială a manifestării diverselor fenomene. Erorile pot
apărea atât datorită măsurării şi înregistrării valorilor individuale spaţiale
ale variabilelor studiate, cât şi datorită proprietăţilor de amplasare. La
acestea se adaugă erorile asociate metodologiei adoptate de prelucrare,
sistemelor informatice responsabile cu prelucrarea, transmiterea,
stocarea şi salvarea datelor spaţiale necesare cercetării. În mod
obiectiv, acceptând noţiunea de estimare, acceptând realitatea că, din
cauze diferite, calitatea datelor statistice (nu numai spaţiale) este
suferindă, ajungem la concluzia că erorile nu pot fi eliminate, dar pot fi
diminuate. Una dintre cele mai recente preocupări teoretice şi practice
are în vedere îmbunătăţirea calităţii datelor prin organizarea unui proces
care să se desfăşoare în paşi iterativ-necesari, pentru a evita situaţiile în
care datele statistice "afectate" inevitabil erorii să nu influenţeze decisiv
rezultatele cercetării.
O altă problemă deosebit de complexă aflată în atenţia aproape
unanimă se referă la comparabilitatea datelor. De exemplu, dacă datele
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sunt disponibile doar la nivelul agregărilor spaţiale, dar obiectul
cercetării se află la nivelul respondent individual, atunci se ridică
probleme de polarizare ecologică (erori ecologice) şi presupune
utilizarea datelor destul de generale care creionează interferenţe despre
procesele fundamentale atât la nivel individual, cât şi relaţional.
Autocorelarea spaţială în date
(dependenţa sau asocierea
spaţială) este o problemă complexă, care presupune caracterul estimativ
al datelor - cu atât mai mult cu cât sunt adoptate neadecvat metodele
aspaţiale - şi necesită metode statistice de analiză factorială
specializate. Aceasta înseamnă că unităţile spaţiale sunt într-un anumit
mod asociate. Asocierea inadecvată se datorează unei slabe
compatibilităţi (potriviri) între întinderea spaţială a fenomenului de interes
(de exemplu, piaţa forţei de muncă sau a locuinţelor etc.) şi unităţile
administrative pentru care datele sunt disponibile.
Această asociere inadecvată este cunoscută în literatură drept
"efect spilover". Aceste "complicaţii" sunt întâlnite şi în analiza seriilor
cronologice, dar, în plus, sunt exacerbate de natura multifactorială (de
ex., bidimensională, a dependenţei unidimensionale în spaţiu faţă de
natura în timp). Evitarea capcanelor apărute din datele corelate spaţial,
explicitarea spaţială sunt cruciale pentru o analiză statistică exploratorie
sau confirmatoare spaţială.
Autocorelarea spaţială (Clif şi Ord, 1973; Tobler, 1979 ş.a.) a
deschis în mod real calea spre explicitarea factorială metodologică,
actuală în analiza statistică în profil teritorial. Analiza exploratorie
spaţială presupune nu numai identificarea explicativă a contribuţiei
factorilor de influenţă, dar şi adaptarea unor metodologii de estimare
apriorică şi aposteriorică a calităţii datelor pe care se bazează analiza
întreprinsă. Calitatea datelor spaţiale utilizate în analizele factoriale
specifice poate fi estimată pentru corectările de rigoare, utilizând
anumite metode (procedee) specifice.
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