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Abstract. Within the EU, there is no common policy on migration; there are common policies on
certain aspects of migration. The Member States fear of migration, but their economies and societies will
further need migrant workers. Labour force migration have positive, but also negative consequences for
all parties involved: receiving countries, origin countries and migrant workers. Within this framework, a
common approach of the migration management and the harmonization of the economic migration
policies of the Member States represent already one of the most important challenges for the European
Union and will be further emphasized.
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Migraþia are un rol important în transformãrile sociale
contemporane. Este atât un rezultat al schimbãrilor
globale, cât ºi un impuls pentru viitoarele schimbãri în
statele de origine, dar ºi în cele primitoare. Bernd Schulte
(1998) arãta cã migraþia are în primul rând un impact
direct la nivel economic, dar afecteazã ºi domeniul muncii
ºi cel social, sistemul de protecþie socialã, cultura ºi
politicile naþionale, relaþiile internaþionale, conducând
inevitabil la o mai mare diversitate etnoculturalã în toate
statele.

Percepþii privind migraþia forþei de muncã
în Uniunea Europeanã
Accesul la locurile de muncã dintr-un stat membru
reprezintã un aspect fundamental al liberei circulaþii a
persoanelor în cadrul Uniunii Europene. Aceastã libertate
include dreptul persoanei de a se deplasa într-un alt stat
membru pentru a-ºi cãuta un loc de muncã sau pentru a
lucra acolo, fie ca lucrãtor independent, fie ca angajat.
Din punct de vedere politico-economic, libera
circulaþie a persoanelor urmãreºte crearea unei pieþe
comune a forþei de muncã ºi promovarea unei cetãþenii a
Uniunii Europene, prin eliminarea barierelor în acest
domeniu.
Accesul la pieþele forþei de muncã din statele membre
presupune dreptul la egalitate de tratament în ceea ce

priveºte condiþiile de muncã, precum ºi dreptul la
integrare socialã, economicã ºi culturalã a lucrãtorului
migrant ºi a familiei acestuia în þara gazdã. Dreptul la
libera circulaþie a lucrãtorilor este completat ºi susþinut
de un sistem de coordonare a sistemelor de securitate
socialã ºi un sistem de recunoaºtere reciprocã a
diplomelor.
O mobilitate ridicatã determinã creºterea
oportunitãþilor lucrãtorilor de a gãsi un loc de muncã ºi
ale angajatorilor de a gãsi persoane cu un nivel
corespunzãtor al aptitudinilor, impulsionându-se astfel
ocuparea forþei de muncã ºi creºterea economicã. În cadrul
comunitar, libera circulaþie a lucrãtorilor are ca scop principal deschiderea pieþei europene a forþei de muncã tuturor
lucrãtorilor din UE, contribuind astfel la obiectivul general vizând pacea ºi prosperitatea ºi completând piaþa
internã a mãrfurilor, serviciilor ºi capitalului.
Imigraþia este o realitate a societãþii contemporane,
cu implicaþii economice, sociale ºi politice. Susþinând
aceastã idee, Anna Diamantopoulou, fost comisar
european pentru afaceri sociale ºi ocupare (2003),
evidenþia faptul cã, pe de o parte, în Uniunea Europeanã
unele state membre se tem cã ar putea fi depãºite de acest
fenomen, iar, pe de altã parte, existã critici care calificã
Uniunea Europeanã ca „fortãreaþa Europei”.
La nivelul Uniunii Europene, imigraþia legalã
constituie un factor de favorizare a creºterii economice,
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în condiþiile în care este gestionatã eficient ºi canalizatã
spre sectoarele deficitare. De aceea, Marc Verwilghen
(2004), ministrul belgian al cooperãrii pentru dezvoltare,
argumenta cã este nevoie de o campanie de conºtientizare
a publicului asupra aspectelor pozitive ale migraþiei, în
condiþiile în care aceasta este perceputã în prezent,
preponderent, cu conotaþie negativã. Totodatã, este
necesarã o mai mare coordonare între politicile privind
dezvoltarea ºi eforturile întreprinse pentru gestionarea
eficientã a fenomenului migraþiei, cu atât mai mult cu cât
îmbãtrânirea populaþiei va avea consecinþe importante
asupra pieþei muncii, sistemelor de pensii ºi de sãnãtate,
influenþând tot mai mult modul în care este perceputã
migraþia.
Creºterea populaþiei, ca urmare a imigraþiei sau a
extinderii Uniunii Europene, nu reprezintã o problemã în
sine. În prezent, în Uniunea Europeanã se acordã o
importanþã deosebitã eficientizãrii utilizãrii resurselor
umane. De aceea, politica Uniunii Europene se
concentreazã, în special, asupra pieþei muncii ºi integrãrii
sociale a imigranþilor care locuiesc legal în statele
membre.
Primul Raport anual al Comisiei Europene privind
migraþia ºi integrarea imigranþilor la nivelul Uniunii
Europene, prezentat în 2004, arãta cã au crescut
preocupãrile autoritãþilor din statele membre atât pentru
drepturile civice ºi politice ale imigranþilor, cât ºi pentru
recunoaºterea ºi echivalarea diplomelor ºi calificãrilor
imigranþilor, îmbunãtãþirea situaþiei locative a acestora,
precum ºi pentru combaterea oricãror forme de
discriminare ºi rasism, fenomene care îi afecteazã cu
predilecþie.
În ceea ce priveºte dreptul de a practica o profesie
într-un stat membru, deºi s-au înregistrat progrese în acest
domeniu, mai sunt încã destule de fãcut cu privire la
egalitatea de tratament între lucrãtorii migranþi ºi
cetãþenii respectivului stat. De asemenea, aplicarea
legislaþiei în domeniu genereazã numeroase dificultãþi.
Mai mult, în raportul Comisiei Europene (2004) se aratã
cã nu existã suficientã flexibilitate administrativã în ceea
ce priveºte situaþia specialã a migranþilor, iar nivelul de
cooperare dintre statele membre este uneori insuficient.
La nivel comunitar, nu existã încã o politicã privind
migraþia; existã politici comune privind anumite aspecte
ale migraþiei. În practicã, migraþia este reglementatã prin
acte normative naþionale, care sunt actualizate
corespunzãtor nevoilor economice ale statelor primitoare.
Þãrile de origine intervin, de asemenea, în procesul de
migraþie economicã, deºi deseori numai ca reacþie la
reglementãrile din þãrile de destinaþie cu obiectivul de a
evita, spre exemplu, un flux excesiv sau prea selectiv al
lucrãtorilor.
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La nivel comunitar, se încearcã gestionarea factorilor
care stau la baza fenomenului emigrãrii: sãrãcia, ºomajul
ºi subdezvoltarea, dar ºi persecuþiile (Diamantopoulou,
2003). În 2004, Comisia Europeanã a adoptat
Comunicarea pe tema migraþiei ºi dezvoltãrii, document
care oferã cadrul necesar iniþierii unor proiecte concrete,
care sã stimuleze efectele pozitive ale migraþiei. Astfel,
se va urmãri includerea în toate acordurile pe care
Uniunea Europeanã le va semna cu state terþe, precum ºi
în diferitele strategii de þarã pe care le elaboreazã, a unor
clauze referitoare la cooperarea pentru gestionarea
eficientã a fluxurilor migratorii (Mareau, 2004).
În prezent, piaþa forþei de muncã din Uniune este destul
de permisivã pentru persoanele calificate sau care doresc
sã desfãºoare activitãþi neatractive pentru cetãþenii UE.
Se acordã o mai mare atenþie utilizãrii „lucrãtorilor
oaspeþi”. Angajarea oricãrui lucrãtor din statele terþe se
poate realiza într-o manierã care sã determine evoluþii
economice ºi sociale pozitive în þãrile de origine ale
imigranþilor. Aceºtia sunt încurajaþi sã se întoarcã în þãrile
de origine cu un bagaj de cunoºtinþe extins, dar ºi cu un
anumit capital financiar, pentru a sprijini îmbunãtãþirea
nivelului de trai, nu numai local, ci ºi regional
(Diamantopoulou, 2003).
Legãtura dintre schimbãrile demografice ºi politicile
privind migraþia este ºi va continua sã fie o problemã
importantã a Uniunii Europene în viitorul apropiat.
În plus, previziunile aratã o tendinþã de creºtere a
migraþiei, având în vedere evoluþia unor factori
favorizanþi ai fenomenului. Cel mai probabil, decalajul
tehnologic ºi cel al veniturilor per capita dintre statele
membre ºi þãri din regiuni mai puþin dezvoltate se va
accentua ºi tot mai mulþi indivizi vor opta sã-ºi asume
riscul de a emigra. Studiile aratã cã fenomenul va fi, însã,
atenuat de procesul de liberalizare ºi integrare a pieþelor
mãrfurilor ºi serviciilor la nivel mondial. Acesta va avea
efecte în direcþia egalizãrii veniturilor realizate de
lucrãtori, diminuând interesul pentru emigrare.
Cu toate acestea, economiile ºi societãþile statelor
membre vor continua sã aibã nevoie de lucrãtorii migranþi.
De aceea, stabilirea unei abordãri comune a problematicii
managementului migraþiei ºi armonizarea politicilor
privind migraþia ale statelor membre reprezintã deja una
dintre cele mai importante provocãri ale Uniunii Europene
ºi va cãpãta un accent deosebit în viitor.

Efectele migraþiei forþei de muncã
în Uniunea Europeanã
Migraþia este un fenomen complex, cu o multitudine
de efecte, nu numai la nivel comunitar. Dincolo de acest
cadru, migraþia are o serie de consecinþe, atât pozitive,

acoperi, fie din cauza lipsei de personal calificat în acele
domenii, fie din lipsa interesului forþei de muncã
autohtone pentru acele sectoare de activitate.
De asemenea, oferta mult mai diversificatã în ceea ce
priveºte calificãrile ºi aptitudinile permite angajatorilor
sã gãseascã cele mai potrivite persoane pentru diverse
activitãþi economice.
De multe ori, statele membre faciliteazã accesul pe
pieþele naþionale ale muncii pentru persoanele înalt
calificate, ceea ce are influenþe pozitive asupra eficienþei
economice, creºterii veniturilor din anumite activitãþi
economice ºi asupra creºterii economice în general.
Surplusul de forþã de muncã nu determinã doar
creºterea ºi întinerirea ofertei pe piaþa muncii, ci ºi
creºterea consumului, deci ºi a ofertei generale, rezultând
creºterea PIB ºi, ca o consecinþã, îmbunãtãþirea nivelului
de trai.
Temerile statelor membre în ceea ce priveºte migraþia
forþei de muncã se referã la diminuarea posibilitãþii
propriilor cetãþeni de a-ºi gãsi un loc de muncã datoritã
competiþiei sporite ºi, cu atât mai mult, a dumping-ului
social.
De asemenea, integrarea lucrãtorilor imigranþi, precum
ºi a membrilor lor de familie, necesitã alocarea unor resurse
financiare, umane ºi materiale suplimentare, precum ºi
soluþionarea tuturor tensiunilor ºi problemelor sociale
care pot apãrea ca urmare a diferenþelor culturale.
Activitatea desfãºuratã de lucrãtorii migranþi are efecte
pozitive, ca urmare a veniturilor ºi producþiei realizate,
nu numai pentru statul primitor, ci ºi pentru statul de
origine.
Nigel Harris (2004) considera cã principalele canale
prin care migraþia exercitã un impact favorabil asupra
dezvoltãrii statelor de origine sunt remisiile ºi repatrierea
know-how-ului acumulat de lucrãtorii migranþi în þãrile
gazdã. Creºterea volumului migraþiei va determina ºi
creºterea remisiilor (sumele repatriate în þara de origine
de emigranþi). Implicaþiile deosebit de favorabile ale
acestora asupra dezvoltãrii rezultã din faptul cã, aºa cum
arãta Uri Dadush (2004), director la Banca Mondialã,
remisiile constituie cea mai stabilã sursã de valutã pentru
þãrile sãrace, care reprezintã principala lor destinaþie.
Statul poate avea avantaje financiar-fiscale, dar ºi
sociale, datoritã veniturilor obþinute de cetãþenii proprii
care desfãºoarã activitãþi într-un (alt) stat membru.
Sumele de bani trimise în þarã de cãtre lucrãtorii
migranþi consolideazã baza de impozitare a veniturilor,
determinând creºterea veniturilor bugetului de stat.
Rata ºomajului poate fi diminuatã ca urmare a
posibilitãþii cetãþenilor de a-ºi gãsi un loc de muncã pe
teritoriul unui (alt) stat membru. Libera circulaþie a
persoanelor presupune dreptul de a-ºi alege liber reºedinþa
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cât ºi negative, pentru toate pãrþile implicate: þãri
primitoare, þãri de origine ºi lucrãtorii migranþi.
Circulaþia forþei de muncã favorizeazã diseminarea
cunoºtinþelor tehnice ºi a metodelor moderne de lucru
între statele afectate de fenomenul migraþiei. De
asemenea, în Uniunea Europeanã, libera circulaþie a
persoanelor potenþeazã dobândirea unui mod de gândire
european.
În teorie, libera circulaþie a forþei de muncã, fãrã
intervenþii din partea statului de origine sau a celui gazdã,
are efecte pozitive, echilibrând avantajele (Golinowska,
2002).
Pe de o parte, în þara de origine rata ºomajului scade ºi
salariile cresc, migrarea forþei de muncã reducând
dezechilibrele de pe piaþa muncii. În acelaºi timp, apar
noi factori de creºtere economicã: transferul veniturilor
migranþilor ºi calificãrile îmbunãtãþite ale lucrãtorilor care
se întorc.
Pe de altã parte, în þara de destinaþie, rezerva de resurse
umane creºte, ceea ce duce la încetinirea creºterii salariilor
ºi la creºterea de capital. Dupã teoria clasicã, procesul de
migraþie înceteazã atunci când plãþile pentru muncã sunt
egale în ambele þãri. De aceea, migraþia este un proces
pozitiv pentru ambele pãrþi. Pe termen lung, nu existã
învingãtori sau învinºi.
Dupã Michael Piore (1979), motivul pentru cererea
susþinutã de forþã de muncã strãinã este fragmentarea
profundã a pieþei muncii. Ramurile ºi sectoarele de
activitate nu se dezvoltã toate în acelaºi mod. În fiecare
economie existã segmente care sunt mari consumatoare
de capital, dupã cum sunt ºi segmente mari consumatoare
de forþã de muncã ºi câteva segmente intermediare cu
variaþii ale cererii pentru aceºti doi factori de producþie.
Dezvoltarea economicã diferitã genereazã diferenþe
în ceea ce priveºte cererea de forþã de muncã cu trãsãturi
structurale speciale. În consecinþã, în fiecare þarã, chiar ºi
în cele mai dezvoltate, existã segmente ale pieþei de
muncã unde angajarea de muncitori autohtoni este în
declin (Golinowska, 2002). În statele membre ale Uniunii
Europene, muncitorul autohton respinge în foarte multe
cazuri oferte de muncã neatractive chiar ºi în condiþiile
unui nivel ridicat al ºomajului. Lucrãtorii strãini,
acceptând locurile de muncã prost plãtite ºi fãrã prestigiu,
devin „salvatori” ai sistemului ºi factori ai stabilizãrii
economice.
În practicã, însã, dupã cum am menþionat, migraþia
forþei de muncã are atât efecte pozitive, cât ºi negative,
de naturã economicã, socialã sau culturalã, pentru toþi
cei implicaþi.
Pentru þãrile de destinaþie, influxul de forþã de muncã
strãinã este benefic pentru susþinerea activitãþilor
economice pe care piaþa internã a muncii nu le poate
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ºi ocupaþia. Astfel, dacã o persoanã nu-ºi gãseºte un loc
de muncã în þara de origine, se poate deplasa ºi stabili
acolo unde a primit o ofertã convenabilã.
În acest mod, scade presiunea asupra bugetului de
asigurãri de ºomaj ºi asupra sistemului de asistenþã socialã
din statul de origine. De asemenea, lucrãtorul migrant
care revine în þara de origine poate beneficia de experienþa
dobânditã în strãinãtate, sporindu-ºi ºansele de angajare
sau putând deveni angajator pentru alte persoane,
contribuind ºi în acest fel la reducerea ºomajului.
Experienþa dobânditã în strãinãtate asigurã ºi un nivel
sporit de flexibilitate al forþei de muncã. Aptitudinile
suplimentare obþinute în strãinãtate vor facilita angajarea
lucrãtorului migrant la întoarcerea în þara de origine.
Migraþia determinã apariþia, mai ales în statele care
constituie principale destinaþii ale fluxurilor migratorii,
a unor comunitãþi ale imigranþilor. Prezenþa acestora este
beneficã din perspectiva facilitãrii schimburilor
economice ºi culturale, a susþinerii intereselor naþionale
în cadrul comunitar ºi a promovãrii, într-o anumitã
mãsurã, a identitãþii naþionale.
Efectele negative ale migraþiei pentru statele de
origine sunt determinate de pierderea forþei de muncã
înalt calificate, dar ºi de consecinþele migraþiei ilegale,
respectiv nevoia de a-i integra în societate ºi pe piaþa
muncii pe cei repatriaþi.
Pentru lucrãtorii migranþi, principalul avantaj îl
constituie posibilitatea de a-ºi gãsi un loc de muncã, în
funcþie de aptitudini ºi calificare, de cele mai multe ori
obþinând un salariu mai mare decât în þara de origine.
În plus, în Uniunea Europeanã, conform prevederilor
Regulamentului nr. 1612/1968 privind libera circulaþie
a lucrãtorilor în cadrul Comunitãþii, avantajele sociale ºi
fiscale acordate lucrãtorilor comunitari migranþi sunt
similare cu cele acordate cetãþenilor proprii. De asemenea,
de aceleaºi avantaje sociale beneficiazã ºi familia
lucrãtorului.
Noþiunea de avantaj social, în înþelesul din Regulamentul
nr. 1612/1968, se deosebeºte de cea de prestaþie socialã
prevãzutã de Regulamentul nr. 1408/1971 referitor la
coordonarea sistemelor de securitate socialã. Constituie, de
pildã, un avantaj social acordarea tarifului preferenþial la
biletele de transport pe cãile ferate sau aplicarea regimului
naþional de garantare a venitului minim pentru asigurarea
mijloacelor de existenþã, indemnizaþiile pentru persoanele
cu handicap, alocaþia acordatã la naºtere etc.
În privinþa avantajelor fiscale, prin Tratatul asupra
Comunitãþii Europene se interzice statelor membre sã
prevadã în legislaþia lor fiscalã ca impozitul pe salariu,
reþinut la sursã, sã fie trecut în sarcina lucrãtorului
contribuabil, atunci când acesta îºi are reºedinþa doar o
parte a anului fiscal pe teritoriul acelui stat.
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O persoanã care lucreazã în strãinãtate intrã în
contactul cu practicile ºi uzanþele existente în statul de
destinaþie referitoare la desfãºurarea activitãþii sau cu un
alt tip de culturã antreprenorialã. De asemenea, lucrãtorii
migranþi pot participa la cursuri de formare profesionalã,
ca ºi cetãþenii statului respectiv. Experienþa ºi
cunoºtinþele acumulate în strãinãtate vor putea fi
valorificate ulterior, la întoarcerea în þara de origine.
Un alt avantaj pentru lucrãtorul migrant îl constituie
contactul cu elemente de civilizaþie ºi culturã specifice
statului respectiv. În acest mod, se dobândesc noi
experienþe, cunoºtinþe, obiceiuri care pot avea un efect
pozitiv asupra dezvoltãrii individuale ulterioare.
Pe de altã parte, însã, acceptarea unei oferte de angajare
din strãinãtate face incertã evoluþia profesionalã pe termen
mediu ºi lung. Mai mult, lucrãtorii imigranþi sunt de multe
ori dispuºi la compromisuri în ceea ce priveºte tipul de
activitate pe care urmeazã sã o desfãºoare în strãinãtate
raportat la studiile, calificãrile ºi aptitudinile dobândite
în statul de origine. Întreruperea activitãþii specializate
are un impact negativ asupra continuitãþii profesionale,
precum ºi asupra abilitãþilor necesare pentru practicarea
profesiei respective la întoarcerea în þarã.
Pe de altã parte, emigrarea personalului calificat ºi
înalt calificat constituie o pierdere ºi pentru statul de
origine, acesta nemaiputând beneficia de rezultatul
investiþiilor în formarea resurselor umane.
În cazul lucrãtorilor din Europa Centralã ºi de Est,
acceptarea condiþiilor oferite în statele membre se
datoreazã posibilitãþii obþinerii unor câºtiguri mai bune
în sectoare prost plãtite din strãinãtate (unde existã cerere),
comparativ cu sectorul în care lucrau sau în care li s-a
oferit un loc de muncã în þarã. Acceptarea unui loc de
muncã cu prestigiu scãzut se face cu mai mare uºurinþã
când este vorba de un post temporar ºi când cei din
anturajul individului nu cunosc acest lucru.
Însã, la întoarcerea în þarã, în lipsa unor acorduri
bilaterale în domeniul securitãþii sociale, lucrãtorul migrant din state necomunitare se poate afla în situaþia de a
nu putea beneficia de anumite prestaþii de securitate
socialã sau de a nu putea valorifica vechimea în muncã
dobânditã în strãinãtate.
Lucrãtorii migranþi se confruntã uneori ºi cu lipsa de
cunoºtinþe sau informaþii cu privire la drepturile lor sau
diverse oportunitãþi de care pot beneficia în strãinãtate.
De asemenea, emigranþii pot sã nu fie foarte bine informaþi
cu privire la condiþiile de viaþã ºi de muncã existente în
statul de destinaþie, uneori devenind victime ale traficului
de fiinþe umane.
Emigrarea poate avea, de asemenea, ºi efecte de ordin
social asupra familiilor lucrãtorilor migranþi. Pãrãsirea
familiilor, chiar ºi pentru o perioadã determinatã de timp,

investiþiile directe vor merge spre þãrile sãrace, cu atât
aceste persoane vor emigra din þãrile bogate.
Integrarea economicã intraregionalã poate reduce
efectele negative ale „migraþiei creierelor”, în special
datoritã faptului cã investiþiile strãine intraregionale
sporite determinã crearea unor reþele ºi formarea unor
canale ale lucrãtorilor înalt calificaþi, în ambele sensuri.
În procesul de atragere a forþei de muncã înalt calificate
din statele terþe, Uniunea Europeanã va trebui sã
identifice ºi pârghiile prin care sã limiteze efectele negative produse de „exodul creierelor” asupra dezvoltãrii
statelor de origine (Verwilghen, 2004).

Concluzii
Migraþia este un fenomen complex, cu o multitudine
de efecte. Fenomenul are consecinþe importante în
societate la nivel economic, social, cultural ºi politic.
În Uniunea Europeanã se recunoaºte faptul cã migraþia
legalã poate fi un factor favorizant pentru creºterea
economicã, în condiþiile în care este gestionatã eficient
ºi canalizatã spre sectoarele deficitare. Statele membre
percep, însã, diferit fenomenul migraþionist, în funcþie de
contextul specific fiecãruia. De asemenea, publicul
percepe migraþia, cel puþin dinspre þãrile terþe,
preponderent, cu conotaþie negativã.
De aceea, este nevoie de o campanie de conºtientizare
asupra aspectelor pozitive ale migraþiei ºi a necesitãþii
acesteia. Totodatã, politicile privind dezvoltarea trebuie
sã includã ºi mãsuri corespunzãtoare pentru gestionarea
eficientã a fenomenului migraþiei. Aceasta cu atât mai
mult cu cât îmbãtrânirea populaþiei din Uniunea
Europeanã va avea consecinþe tot mai importante atât
asupra pieþei muncii, cât ºi asupra sistemelor de pensii ºi
de sãnãtate. Legãtura dintre schimbãrile demografice ºi
politicile privind migraþia este ºi va continua sã fie o
problemã importantã a Uniunii Europene în viitorul
apropiat.
Economiile ºi societãþile statelor membre vor continua
sã aibã nevoie de lucrãtorii migranþi. În plus, previziunile
aratã o tendinþã de creºtere a migraþiei. De aceea, este
nevoie de o abordare comunã a problematicii
managementului migraþiei ºi armonizarea politicilor
privind migraþia ale statelor membre.
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în vederea desfãºurãrii de activitãþi lucrative în strãinãtate
poate avea efecte negative asupra educaþiei copiilor sau
asupra evoluþiei viitoare a familiei.
La nivelul Uniunii Europene, se dezbate ºi se cautã
soluþii cu privire la problema „migraþiei creierelor”, care
însoþeºte fenomenul migraþiei în anumite þãri sau în
anumite perioade. Persoanele educate au o înclinaþie mai
mare pentru migraþie atunci când ºansele de câºtig care
corespund aspiraþiilor lor sunt mici. În acelaºi timp, aceste
persoane au probleme de adaptare mai mici în þara de
destinaþie, cunoscând limbi strãine sau având abilitãþi
mai bune sau deprinderi care le permit sã înveþe mai
repede (Becker, 1995).
Pentru þãrile de origine, plecarea specialiºtilor poate
avea ca efect reducerea dezvoltãrii tehnologice, a creºterii
economice, scãderea veniturilor ºi a ocupãrii în anumite
sectoare. Existã, însã, modalitãþi de a evita sau combate
astfel de efecte: motivarea specialiºtilor, schimburile
temporare de specialiºti, crearea de reþele între specialiºtii
din þarã ºi cei stabiliþi în strãinãtate, stimularea
investiþiilor din sumele trimise în þarã de specialiºtii
migranþi.
Acest fenomen prezintã o serie de avantaje, mai ales
de ordin financiar, în special pentru þãrile de destinaþie.
În discuþia despre „migraþia creierelor” au fost aduse, însã,
ºi argumente care aratã unele dezavantaje ale þãrilor de
destinaþie. Pe termen lung, poate fi observatã neglijarea
propriilor sisteme educaþionale. Dacã cererea de specialiºti
poate fi suplinitã cu uºurinþã din strãinãtate, structura
care furnizeazã calificãri autohtone devine
necorespunzãtoare ºi începe sã se înrãutãþeascã.
Cheltuielile colective cu educaþia scad, fapt care are un
impact negativ asupra procesului de inovaþie ºi de
adoptare de noi tehnologii (Golinowska, 2002).
În orice caz, beneficiile directe ale „migraþiei
creierelor” sunt foarte apreciate. Importul de specialiºti
are încã loc, chiar dacã semnificaþia sa este mai scãzutã.
Educaþia secundarã ºi educaþia superioarã, însoþite de o
eficienþã economicã ridicatã a þãrilor bogate, fac, însã, ca
slujbele bune sã fie mai puþine, chiar ºi pentru o persoanã
calificatã. Ca urmare, specialiºtii din þãrile bogate încep
sã emigreze ºi vor emigra din ce în ce mai mult cãtre þãrile
mai sãrace, pentru a cãuta slujbe care corespund
calificãrilor ºi aspiraþiilor lor. Cu cât capitalul ºi

Economie teoreticã ºi aplicatã
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