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Abstract. Management of the active population employment became more and more complex in each
country in a knowledge based society and a new economy, which are in a high connection with globalization and integration processes. From this point of view, the departures to work abroad, legal or illegal
of the Romanian citizens for a better payment have already generated social-economic effects which
have to concern more our public authorities.
In this study we try to show the necessity of a national strategy for a full and efficient employment of
whole Romanian labour potential, lay emphasis on the active population. In the same time through the
indicators based on theoretical-methodological analyses and empiric estimated, we suggest some possible coordinates of this strategy.
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Introducere
Istoria multimilenarã a omenirii a fost marcatã de
numeroase deplasãri de popoare întregi, de mase mari de
oameni dintr-un continent în altul, dintr-o zonã geograficã
în alta. Chiar dacã orizontul temporar se restrânge doar la
istoria apariþiei ºi dezvoltãrii capitalismului, formele
acestor deplasãri au fost foarte variate în timp ºi spaþiu. La
fel au fost ºi sensurile, precum ºi intensitãþile acestor
procese istorice.
Pentru a caracteriza deplasarea unei importante pãrþi a
populaþiei active din România în cãutarea de locuri de
muncã în afara graniþelor þãrii ºi pentru a aprecia acest
proces din perspectiva ratei ocupãrii ºi a eficienþei acesteia,
am considerat utilã o succintã trecere în revistã a migraþiei
populaþiei, îndeosebi a celei active, pe plan mondial, în
ultimele 2-3 secole, cu deosebire în secolul al XX-lea.

1. Succintã prezentare a genurilor de plasare
a forþei de muncã în era industrialã
Problema migraþiei forþei de muncã în condiþiile
capitalismului a fost ºi este amplu reflectatã în literatura
social-economicã ºi politicã, inclusiv în cea româneascã.
În limitele acestui interval de timp, procesul a fost analizat
pe subperioade istorice.
În perioada acumulãrii primitive a capitalului în þãrile
avansate economic, au predominat cãile violente de
transferare a braþelor de muncã (a persoanelor) din
teritoriile slab dezvoltate economic, din fostele colonii
spre þãrile care pãºiserã deja pe calea dezvoltãrii capitaliste.
În epocã ºi în ansamblul cãilor de transferare folosite atunci,
vânãtoarea populaþiei de culoare din Africa ºi vinderea
celor prinºi în diferite þãri, îndeosebi în America de Nord,
au deþinut locul cel mai important.
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Comerþul cu sclavi a constituit una dintre sursele
acumulãrii de bogãþii imense în mâinile primelor generaþii
de capitaliºti. Marele poet german Heinrich Heine a surprins
în imagini cutremurãtoare dramele ºi chiar tragediile la
care erau supuse persoanele de culoare ce fãceau obiectul
comerþului cu sclavi. Iatã douã strofe din poezia sa devenitã
clasicã „Corabia cu sclavi”, în care este redatã satisfacþia
unui mare negustor de o astfel de marfã pentru rata înaltã
de profit aºteptatã dintr-o afacere de acest gen:
„Cinci sute de negri, toþi senegalezi
Aleºi grijuliu pe mãsurã
Au carne de piatrã, tendoane de fier
Ce ieftinã cumpãrãturã!
Am dat pentru dânºii un pic de rachiu
ªi perle de sticlã pe-o aþã
Opt sute la sutã câºtig de-mi rãmân
Din ei jumãtate în viaþã.”
Perioada colonizãrii intense a teritoriilor de peste
Oceanul Atlantic s-a caracterizat prin masive exoduri de
populaþie, în special din Europa. Populaþia respectivã
încorpora mai ales forþã de muncã liberã din punct de
vedere juridic. Din punct de vedere economic, situaþiile
emigranþilor-imigranþilor erau destul de variate. Aceºtia
erau foºti iobagi, þãrani liberi, mici producãtori ruinaþi,
lucrãtori salariaþi etc. care-ºi pãrãseau þãrile de origine,
împreunã cu întreaga lor familie, pentru a scãpa de sãrãcie
ºi a beneficia de bogãþiile naturale ale noilor teritorii.
Este adevãrat cã ºi autoritãþile din Lumea Nouã au
folosit politici ample, destul de persuasive pentru a atrage
noi ºi noi contingente de imigranþi dornici sã se angajeze
în dezvoltarea rapidã a noilor teritorii.
Versurile poetesei Emme Lazarus de pe soclul Statuii
Libertãþii sunt sugestive pentru înþelegerea acestui gen de
emigraþie-imigraþie:
„Mie sã-mi daþi învinºii, negru mizer tezaur,
Pe cei setoºi de viaþã, mulþimea hemesitã,
Pe cei ce nu-s chemaþi la mese îndestulate,
Pe cei rãtãcitori, fãpturi deposedate.
Lor, torþa mea le-aprind, la Poarta Dauritã.”
ªansele oferite de condiþiile apãrute în Lumea Nouã,
ca ºi mãsurile adoptate de autoritãþile americane au fãcut ca
imigraþia spre America de Nord sã înregistreze dimensiuni
impresionante. Astfel, numai în perioada 1820-1890 circa
16 milioane de persoane au „intrat” în SUA ºi s-au încadrat
în toate structurile economico-sociale ale acestora. Procesul
imigrãrii în aceastã þarã a continuat cu intensitate ºi în secolul
al XX-lea, în intervalul de timp 1891-1964 migrând aici
încã 28 de milioane de persoane.
Aºa cum s-a arãtat mai sus, cea mai mare parte a
imigranþilor în America provenea din Europa. De pildã, în
perioada 1816-1900, au emigrat peste Oceanul Atlantic,
din unele þãri europene, dupã cum urmeazã: din Anglia ºi
Irlanda – 9,1 milioane de persoane; din Germania – 4 milioane;
din Italia – 2,9 milioane; din Austro-Ungaria – 1,5 milioane
de persoane etc.
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Pe o anumitã treaptã a dezvoltãrii capitaliste, începe
procesul deplasãrii unor persoane deja salariate în þãrile
de plecare în cãutarea unor locuri de muncã mai bine plãtite
ºi mai sigure în þãrile de sosire. Se formeazã deci piaþa
internaþionalã a forþei de muncã, care se interfereazã cu
pieþele internaþionale ale celorlalþi factori de producþie.
Între piaþa internaþionalã a muncii ºi piaþa mondialã
a capitalului, de pildã, au existat ºi existã încã relaþii
specifice de interdependenþã. În secolul al XIX-lea
(ultimele decenii ale acestuia), deplasarea forþei de muncã
pe plan internaþional se înscria pe aceleaºi traiectorii cu
cea a capitalurilor tehnice.
În cea de-a doua jumãtate a secolului al XX-lea,
fluxurile internaþionale arãtate – de forþã de muncã ºi de
capital – au cunoscut ºi cunosc sensuri diferite de miºcare.
De regulã, din þãrile dezvoltate economic se exportã capital, iar spre acestea se orienteazã forþã de muncã din þãrile
mai puþin dezvoltate. Dimpotrivã, þãrile slab dezvoltate
economic sunt absorbante de capitaluri strãine ºi genereazã
surplusuri relative de resurse de muncã care emigreazã spre
þãrile mai avansate sub raport economic. Desigur, aceste
fluxuri ºi mai ales sensurile lor nu se explicã doar prin
cauze economice ºi cu atât mai puþin depind ele doar de
mecanismele specifice ale capitalismului.
În ultimele decenii a luat o mare amploare migraþia
specialiºtilor cu înaltã calificare. Reputaþi oameni de
ºtiinþã, marile competenþe din toate domeniile, inclusiv
din cel economic, emigreazã spre þãrile cele mai dezvoltate,
cu precãdere spre SUA.
Þãrile de emigraþie sunt þãrile mai puþin dezvoltate,
þãri care oferã ºanse mai mici de realizare profesionalã
pentru specialiºtii formaþi (consacraþi) deja în domeniile
cele mai dinamice ale ºtiinþei ºi tehnicii. Este demn de
reþinut ºi faptul cã chiar ºi din þãrile cu venit mic pe locuitor
emigreazã o parte a specialiºtilor formaþi aici cu mari eforturi
financiare, cu toate cã acestea duc o lipsã acutã de
specialiºti în toate domeniile. Acesta este încã unul dintre
cercurile vicioase existente în economia mondialã.

2. Cauze ºi motivaþii ale emigraþiei-imigraþiei
potenþialilor salariaþi
Deplasarea forþei de muncã în strãinãtate se aflã în
strânsã legãturã cu fluxul internaþional de capital. Tendinþa
de concentrare a capitalului în þãrile dezvoltate determinã
o parte a forþei de muncã din þãrile slab dezvoltate ºi în
dezvoltare sã emigreze în cele dezvoltate.
Cauza principalã o reprezintã existenþa decalajelor
economice între þãrile slab dezvoltate ºi þãrile dezvoltate
economic. Aceste decalaje îi determinã pe indivizi sã caute
locuri de muncã mai bine plãtite, în speranþa obþinerii unor
câºtiguri mai mari. Prin mobilitatea teritorialã a forþei de
muncã, piaþa muncii rãspunde ofertei suplimentare de
locuri de muncã din zonele cu o creºtere economicã
superioarã.

Pe de altã parte, sistemul de comunicaþie (mass-media,
Internet) evidenþiazã standarde ºi forme de trai atractive
pentru diferite categorii de populaþie din þãrile în curs de
dezvoltare. Dezvoltarea tehnologiilor informaþionale permite
transmiterea informaþiilor între angajator ºi viitorul angajat,
fãrã sã fie nevoie de întâlnirea lor fizicã (Bãdescu, 2005).
Din partea þãrilor primitoare de forþã de muncã printre
cauze ar putea fi dezechilibrul demografic, explicat prin
modificãrile ce apar în echilibrul fragil dintre rata natalitãþii
ºi cea a mortalitãþii, aflat în strânsã legãturã cu dezvoltarea
economicã. Însã, aceste þãri urmãresc în special atragerea
de forþã de muncã ieftinã, mai ales pentru munci grele, puþin
cãutate de membrii societãþii lor, sau a unei forþe de muncã
foarte bine pregãtite, care reprezintã o bunã investiþie în
viitorul lor. Este însã real faptul cã, uneori, aceste munci „de
jos” sunt realizate de oameni cu educaþie superioarã.
Înclinaþia cãtre deplasarea la muncã în strãinãtate este
influenþatã ºi de particularitãþile individuale ale persoanei
care migreazã, de caracteristicile zonei de plecare ºi ale
zonei de sosire, precum ºi de distanþã.
Factorii individuali cei mai importanþi pentru explicarea
disponibilitãþii cãtre migraþie þin de vârstã, de starea civilã,
de studii. De regulã, tinerii sunt mai dispuºi sã plece decât
persoanele în vârstã, bãrbaþii faþã de femei, persoanele
necãsãtorite faþã de cele cãsãtorite, persoanele cu calificare
superioarã faþã de cele necalificate etc.
Caracteristicile zonei de plecare ºi ale zonei de sosire
influenþeazã, de asemenea, înclinaþia indivizilor cãtre
mobilitate, observându-se o atracþie a acestora cãtre zonele
bogate, cu oportunitãþi de muncã ºi de afaceri ºi cu salarii
mari. Mãrimea zonei este un factor semnificativ, deoarece

cei care cautã un loc de muncã în afara þãrii considerã cã au
ºanse superioare de angajare în centrele urbane mari. Pe de
altã parte sunt importante ºi caracteristicile zonei de plecare.
(Grigore, 2000).
În România, numeroasele restructurãri din industrie,
precum ºi existenþa unei agriculturi încã de subzistenþã
au ridicat numãrul ºomerilor ºi i-au determinat pe cei
restructuraþi sã-ºi caute un loc de muncã în afara þãrii.
Distanþa este de asemenea importantã în luarea deciziei
de a lucra în strãinãtate. Însã nu atât distanþa geograficã,
ci mai ales distanþa socialã este importantã, aceasta
referindu-se la obstacolele care stau în faþa persoanei ce se
deplaseazã la muncã în strãinãtate, obstacole care apar în
procesul adaptãrii sale sociale în noua zonã, localitate. De
asemenea, un rol important revine ºi politicii
guvernamentale în domeniul impozitelor, al mãsurilor de
protecþie socialã a ºomerilor, de comportamentul firmelor
în termenii politicilor de promovare a angajaþilor etc.
Pentru aprecierea deplasãrii temporare a unora dintre
români în cãutarea de locuri de muncã are o tot mai mare
importanþã cunoaºterea mecanismelor specifice de
funcþionare a Uniunii Europene, în cadrul cãreia a fost
instituþionalizatã libera circulaþie a forþei de muncã (a
lucrãtorilor). (Lãzãroiu, 2003, p. 31)
Reglementãrile mai vechi ºi mai noi ale UE fac precizãri
riguroase cu privire la libera circulaþie a persoanelor ºi
serviciilor. În acest context, se aratã cã lucrãtorii au dreptul
de a circula în mod liber în cadrul Uniunii. Orice
discriminare pe motiv de naþionalitate între lucrãtorii
statelor membre în ceea ce priveºte angajarea, remunerarea
ºi celelalte condiþii de muncã este interzisã.
Caseta nr. 1

Cea mai semnificativã perioadã înregistratã pentru migraþia maselor a fost secolul de dupã anul 1815. În aceastã perioadã, în jur de
60 milioane de oameni au pãrãsit Europa pentru a se stabili în America, Africa de Sud ºi de Est. Un numãr de 10 milioane de persoane
au migrat voluntar din Rusia în Asia Centralã ºi Siberia. Aproape 12 milioane de chinezi ºi 6 milioane de japonezi ºi-au pãrãsit þara
natalã ºi au emigrat în Asia de Est ºi de Sud.
Între cele douã rãzboaie mondiale migraþia internaþionalã a scãzut brusc, în special datoritã condiþiilor economice nefavorabile, dar
ºi ca urmare a politicilor restrictive de imigraþie impuse de þãrile de destinaþie, în special de SUA.
O creºtere a migraþiei internaþionale a început în perioada postbelicã, implicând în special Europa ºi SUA. Aceasta a fost perioada
creºterii relative a migraþiei dinspre þãrile în curs de dezvoltare spre cele dezvoltate ºi a apariþiei fenomenului de „muncitori musafiri”.
În deceniile 1970 ºi 1980 tendinþele globale au favorizat mutãrile controlate ale lucrãtorilor temporari, accesul imigranþilor fiind limitat
la cei extrem de înzestraþi profesional sau la cei ale cãror familii locuiau deja în þara de destinaþie.
Globalizarea, liberalizarea schimburilor ºi integrarea economicã au încurajat mobilitatea forþei de muncã. De asemenea, acest trend
este susþinut ºi de decalajul în ceea ce priveºte standardele de viaþã între þãrile bogate ºi cele sãrace. În publicaþia World Migration 2003
a Organizaþiei Internaþionale pentru Migraþie, se estimeazã cã 2,9 % din populaþia lumii, adicã o persoanã din 35, sunt migranþi motivaþi
de dorinþa de a-ºi îmbunãtãþi viaþa din punct de vedere economic. În 2005 aveau statut de emigranþi între 185-192 milioane de
persoane. Unele surse demne de încredere estimau cã, în anul 1990, numãrul persoanelor cu statut de emigrant legal pe plan
internaþional ajunsese la 100 de milioane. La aceºtia se mai adãugau 19 milioane de refugiaþi ºi cel puþin 10 milioane de emigranþi ilegal.
Era globalizãrii nu a cunoscut apariþia unei pieþe internaþionalizate libere a migraþiei forþei de muncã. „În multe privinþe, nevoiaºii ºi
neprivilegiaþii au mai puþine posibilitãþi de migraþie internaþionalã acum, decât au avut în trecut…Pentru cei privilegiaþi însã, lucrurile
stau diferit. Cei cu calificãri profesionale ºi aptitudini tehnice au un mare spaþiu de manevrã, rãmânându-le deschisã posibilitatea de a
se muta dacã doresc.” Astfel, se observã inechitatea oportunitãþilor de migraþie pe termen lung.

11

O nouã opticã de analizã ºi apreciere a muncii cetãþenilor români în strãinãtate

Scurtã istorie privind migraþia pe plan mondial în era industrialã

Economie teoreticã ºi aplicatã

Acest nou val de emigrare a fost în parte produsul decolonizãrii, al formãrii de noi state independente ºi al politicilor de stat care au
încurajat sau i-au forþat pe oameni sã se deplaseze. Procesul a fost totuºi ºi rezultatul modernizãrii ºi al dezvoltãrii tehnologice, cum ar
fi: perfecþionãrile din domeniul transportului, din domeniul comunicaþiilor.
În plus, aºa cum creºterea economicã din Occident a stimulat emigrarea în secolul XIX, dezvoltarea economicã din societãþile
nonoccidentale a stimulat emigrarea în secolul XX. Emigrarea devine un proces de autoînstãrire.
Guvernele se aºteaptã la o creºtere a mobilitãþii forþei de muncã ºi urmãresc aplicarea unor politici prin care sã se reducã migraþia
ilegalã ºi abuzivã. Obiectivul comunitãþii internaþionale în ceea ce priveºte migraþia se referã la administrarea migraþiei astfel încât sã se
obþinã beneficii atât la nivel individual (pentru migranþi), cât ºi la nivelul societãþilor de plecare ºi de sosire.
Sursa: Huntington, S. P.: Ciocnirea civilizaþiilor ºi refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, Bucureºti, 1997, p. 290; Hirst, P.;
Thompson, G.: Globalizarea sub semnul întrebãrii, Editura Trei, Bucureºti, 2002, pp. 46, 53; International Migration: Facts and
Figures, 2005 & World Migration 2003, International Organization for Migration (IOM), www.iom.int/

3. Premisele calculãrii ratei ocupãrii
ºi a eficienþei folosirii întregului potenþial
de muncã al României
Problemele privitoare la ocuparea populaþiei active ºi
la eficienþa acesteia în România sunt conturate ºi
dimensionate, de regulã, fãrã a se lua în consideraþie acea
parte a forþei de muncã care a lucrat ºi lucreazã în afara
graniþelor þãrii. În fapt, indicatorii ocupãrii ºi eficienþei
populaþiei active din þara noastrã, calculaþi ºi daþi
publicitãþii de instituþiile specializate, sunt sensibil
diminuaþi deoarece aceºtia se calculeazã prin luarea în
consideraþie doar a persoanelor ocupate în interiorul þãrii.
Pe fundalul proceselor istorice ale fluxurilor deplasãrii
populaþiei, respectiv al migraþiei populaþiei active pe plan
mondial, va fi punctat caracterul specific al deplasãrii
temporare a unei pãrþi a forþei de muncã din România în
cãutare de locuri de muncã în ultimii ani. În genere vorbind,
cele mai multe dintre aceste „plecãri la muncã” nu se
încadreazã nici în mecanismele pieþei internaþionale a forþei
de muncã ºi nici în procesul instituþionalizat al liberei
circulaþii a persoanelor (a lucrãtorilor) ºi a serviciilor în
cadrul UE, între þãrile membre, peste graniþele acestora. La
acest nivel al analizei noastre, nu ne-am propus sã detaliem
problema, fãcând distincþie între deplasãrile legale ºi cele
ilegale, între plecãrile pe bazã de contract temporar
(sezonier) ºi între cele cu perspectivã de prelungire ºi chiar
de primire de cetãþenie.
În cele ce urmeazã ne-am propus sã ajustãm ratele
ocupãrii ºi ale eficienþei folosirii potenþialului naþional de
muncã prin luarea în calcul a muncii prestate de cetãþenii
români în afara graniþelor þãrii.
Pentru aceasta, a fost nevoie, în primul rând, de
obþinerea unor informaþii ample ºi corecte cu privire la
amploarea fenomenului deplasãrii cetãþenilor români în
strãinãtate.
În ceea ce priveºte numãrul românilor plecaþi la muncã
în afara graniþelor þãrii, oficialitãþile nu dispun de date
complete credibile. De fapt, nici Ministerul Administraþiei
ºi Internelor, nici Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale
ºi Familiei ºi nici Institutul Naþional de Statisticã nu au
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conceput metodologii adecvate de urmãrire a procesului
ºi nu pot oferi informaþii generale în acest domeniu. Pe de
altã parte, þãrile în care lucreazã temporar români nu cunosc
numãrul acestora ºi nu pot oferi nici ele informaþii credibile
nici mãcar cu privire la cei intraþi pe teritoriul lor în mod
legal. În Spania, de pildã, numai în primele 4 luni ale anului
2005, peste 120.000 de români intraþi ilegal au fãcut cereri
pentru a intra în legalitate.
Ca urmare, în presa româneascã sunt vehiculate date
foarte diferite cu privire la amploarea procesului de
deplasare a românilor în cãutare de locuri de muncã în
afara graniþelor þãrii, îndeosebi în þãrile membre ale Uniunii
Europene. De pildã, Asociaþia Naþionalã a Birourilor de
Consiliere a Cetãþenilor (ANBCC) estima cã aproximativ
4 milioane de români lucreazã legal sau ilegal pe toate
continentele lumii. Din punctul de vedere al temei noastre,
cifra este exageratã. S-ar putea ca în cele 4 milioane sã se
includã ºi persoanele emigrante ºi stabilite definitiv în
diferite þãri în ultimele douã-trei decenii.
Aprecierea pe care o fãcea recent Theodor Stolojan
asupra fenomenului arãtat pare a fi mai apropiatã de
realitate. În afara graniþelor – preciza economistul Stolojan
– se aflã la muncã 2 milioane de persoane, în genere, forþã
de muncã tânãrã sub 35 de ani („Adevãrul” din 29.10.2005).
Aceastã cifrã este concordantã cu aproximãrile pe care
autoritãþile din þãrile de sosire le furnizeazã. Astfel, se
considerã cã în Spania s-au aflat la muncã în anul 2004
peste 600.000 de români, iar în Italia, numãrul acestora a
fost de peste 500.000 de persoane. Recent, în Jurnalul
Naþional se avansa ideea cã în Italia lucreazã legal ºi ilegal
circa un milion de români. Nu se precizeazã durata medie a
timpului lucrat de aceste sute de mii de persoane. Au lucrat
aceºtia un an complet (evident mãsurat în numãrul
corespunzãtor de ore) sau doar o parte a acestuia? Rãmâne
de aflat!
Oricum, spre sfârºitul anului 2005, interesul românilor
pentru oferta de locuri de muncã în strãinãtate a scãzut,
chiar dacã potenþialilor doritori li s-au oferit salarii mai
mari decât în trecut (32,45 euro pe zi), precum ºi
perspectiva de a încheia un contract nominal de muncã
pentru viitor.

sumele pe care românii aflaþi la muncã în strãinãtate le
trimit familiilor lor rãmase acasã. Conform datelor furnizate
de BNR (www.bnro.ro), în anul 2004, sumele anuale trimise
în þarã de nerezidenþi au fost de circa 3 miliarde de euro.
Guvernatorul Mugur Isãrescu apreciazã cã aceste sume
echivaleazã cu aproape 4,3% din PIB-ul României din acel
an. Alte surse evalueazã aceste transferuri cãtre România
prin modalitãþile de expediere a respectivelor sume.
Astfel, unii analiºti au evaluat cã, în acelaºi an, numai
prin ºoferii de pe microbuze turistice au fost trimise în þarã,
la familiile celor ce lucreazã în afarã, peste 1,2 miliarde de
euro, ceea ce înseamnã, dupã autori, aproape jumãtate din
sumele trimise de nerezidenþi în România („Adevãrul” din
19 septembrie 2005). Pentru operaþiunea de ajustare a
ratei eficienþei ocupãrii potenþialului uman al României,
va fi luatã ca punct de plecare suma de 3 miliarde de
euro, sumã pe care au trimis-o acasã lucrãtorii români
angajaþi în afara þãrii.

4. O metodologie proprie de ajustare a ratelor
oficiale ale activitãþii, ocupãrii ºi eficienþei
folosirii potenþialului naþional de muncã
Ajustarea ratei ocupãrii, a ratei ºomajului ºi a eficienþei
utilizãrii potenþialului naþional de muncã, cu luarea în
consideraþie ºi a persoanelor ocupate în afara graniþelor
þãrii, a devenit nu numai necesarã, ci ºi posibilã. În
perspectiva aderãrii României la Uniunea Europeanã,
operaþiunea va deveni obligatorie. De fapt, ºi în prezent se
fac comparaþii ale indicatorilor respectivi realizaþi în þara
noastrã cu cei din þãrile membre ale Uniunii Europene.
În vederea efectuãrii operaþiunii de ajustare vor fi luate
ca puncte de plecare indicatorii respectivi (rata ocupãrii,
rata eficienþei folosirii resurselor de muncã) calculaþi pe
baza metodologiei existente în Uniunea Europeanã. Evident, aceºti indicatori oficiali au ca sferã de cuprindere
economia ºi societatea þãrii noastre.
Apoi, se ia în calcul valoarea adãugatã brutã de cãtre
acea parte a populaþiei active disponibile a României care
este ocupatã în afara graniþelor þãrii, þinându-se seama de
numãrul persoanelor în aceastã situaþie ºi de volumul de
muncã prestatã în decursul unui an, volum care ar trebui
exprimat în numãr mediu de ore, aºa cum s-a subliniat mai
sus. În mod concret, pentru anul 2002, am pornit de la
urmãtoarele douã mãrimi:
n
1,5 milioane de persoane deplasate temporar în
diferite þãri în cãutare de locuri de muncã, care
lucreazã efectiv ºi care fac parte din potenþialul de
muncã al României;
n
suma de 3 miliarde de euro, trimisã familiilor rãmase
în þarã ºi care reprezintã doar o parte din veniturile
încasate de românii plecaþi la muncã în strãinãtate.
Evident, avem în vedere cã persoanele aflate temporar
la muncã în strãinãtate reprezintã potenþial de muncã al
României, cã acestea se încadreazã în populaþia cu vârstã
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În nouã luni din anul 2005 (ianuarie-septembrie),
Oficiul pentru Migraþia Forþei de Muncã a încheiat 33.684
contracte de muncã pentru români în Germania, Spania,
Elveþia, Qatar, Nigeria. Suma totalã a acestor contracte a
fost de 91.083.590 euro, ceea ce înseamnã, în medie, pe o
persoanã circa 2.700 euro.
Ar fi util de ºtiut ºi structurile acestei mase de oameni
plecaþi la muncã (pe categorii de vârstã, pe profesii, pe
grade de pregãtire, stare civilã, zone geografice etc.).
Pentru studiul nostru privind rata ocupãrii ºi rata
ºomajului în anul 2004 (poate ºi în anul 2005) vom reþine
cifra de douã milioane de persoane care au lucrat
temporar în strãinãtate, îndeosebi în þãrile vest-europene.
Pentru a mãsura ºi aprecia rata ºi eficienþa ocupãrii în
România a fost necesarã, în al doilea rând, cunoaºterea
mãrimii veniturilor încasate de persoanele – cetãþenii
români care lucreazã în strãinãtate. Pentru o analizã
consistentã de acest gen, ar fi necesare date statistice medii
cu privire la veniturile (salariile) românilor aflaþi la muncã,
comparativ cu cele ale autohtonilor din diferite þãri (Spania,
Italia, Germania etc.), precum ºi în comparaþie cu cele ale
românilor rãmaºi în þarã.
Posibilitatea unor asemenea comparaþii este relativ
redusã mai ales din cauza informaþiilor sãrace ºi cu totul
aproximative cu privire la câºtigurile medii ale românilor
care lucreazã în strãinãtate. La o astfel de situaþie s-a ajuns
din cauza imigrãrilor ilegale ale multora dintre români ºi,
pe cale de consecinþã, a angajãrii acestora fãrã convenþii
sau contracte de muncã. De aceea, lucru constatat ºi
consemnat de toþi analiºtii în domeniu, existã o mare
diferenþã între salariile (veniturile) încasate de persoanele
plecate legal, cu contracte de muncã încheiate în prealabil,
ºi salariile celor intraþi ilegal în þãrile vest-europene ºi care
lucreazã la negru.
Oricum, chiar ºi salariile medii ale acestora din urmã
sunt mai mari decât salariile pe care emigranþii le-ar fi încasat
în þarã dacã ar fi avut astfel de locuri de muncã. În aceastã
situaþie, acele persoane nu au avut ºi nu ar avea alternative. Plecarea în afarã este singura lor ºansã de a-ºi câºtiga
existenþa. Ne oprim aici cu consideraþiile de ordin economic, social, familial, politic, naþional.
De aceea, continuarea analizei pe care ne-am propus-o
se va baza pe veniturile pe care cei aflaþi la muncã în
strãinãtate le trimit cu regularitate familiilor acestora
rãmase în þarã. Dar ºi informaþiile referitoare la aceste
venituri sunt fragmentate ºi relative, în funcþie de cei care
mijlocesc transferurile banilor din strãinãtate spre
beneficiarii din þarã, adicã prin: conturile bancare
gestionate ºi supravegheate de BNR; mandate poºtale
internaþionale, mandat Engiro; birouri specializate în
transferuri de bani pe plan mondial (Money Gram,
Western Union, Smith and Smith etc.); ºoferii de pe
autobuzele turistice; „în buzunare” etc.
Destul de mari sunt diferenþele între datele mai mult
sau mai puþin oficiale oferite de autoritãþi cu privire la
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de muncã, precum ºi în cea activã ocupatã. Populaþia totalã
a României nu se modificã prin acest proces.
Conform Anchetei asupra Forþei de Muncã în
Gospodãrii (AMIGO), în anul 2002 populaþia României
era de 21.814.000 de persoane, din care 11.735.000 erau
inactive, iar 10.079.000 de persoane aveau statut de
populaþie activã. Aceasta, la rândul ei, era formatã din
populaþie ocupatã (9.234.000 de persoane) ºi din ºomeri
BIM (845.000 de persoane).
Prin adãugarea persoanelor plecate la muncã în strãinãtate
la populaþia activã ºi la cea ocupatã în România – mãrimi
calculate fãrã luarea în consideraþie a celor ce muncesc în
afara þãrii – au fost determinaþi, evident cu aproximaþie,
indicatorii activitãþii ºi ai ocupãrii pentru întreaga
populaþie a României.
Pe baza unei astfel de operaþiuni, populaþia activã a
României devine 11.579.000 de persoane, iar cea ocupatã
constã din 10.734.000 de persoane.
Þinându-se seama de mãrimile care reflectã realitãþile
concrete ale ocupãrii tuturor resurselor de muncã ale
României – atât în interiorul þãrii, cât ºi în afara ei – ratele
de activitate ºi ale ocupãrii se prezintã în tabelul urmãtor.
Ratele activitãþii ºi ale ocupãrii în România cu luarea
în calcul a populaþiei ocupate în afara graniþelor þãrii (A)
ºi fãrã aceasta (B)

Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6

În funcţie de sfera
de cuprindere a
A
cu cei
populaţiei
ocupate ocupaţi în
afara ţării
Diferitele rate
Rata globală de
53,0 %
activitate
Rata de activitate a
64,3 %
populaţiei de 15 ani şi
peste
Rata de participare a
populaţiei în vârstă de
73,6 %
muncă
Rata globală de ocupare
49,2 %
Rata de ocupare a
populaţiei de 15 ani şi
59,1 %
peste
Raportul de dependenţă
948 ‰
economică

B
fără cei
ocupaţi în
afara ţării

A–B
(în puncte
procentuale)

46,2 %

6,8 pp

56 %

8,3 pp

63,6 %

10,0 pp

42,3 %

6,9 pp

51,3 %

7,8 pp

1362 ‰

- 414 pm

Pe baza ipotezelor adoptate ºi a metodologiei de
calculare a indicatorilor oficiali, rezultatele operaþiunii
s-au impus de la sine: ratele activitãþii întregii populaþii
active sunt mai mari cu 6,8, respectiv cu 8,3 puncte
procentuale; rata de participare mai mare cu 10 puncte
procentuale; ratele de ocupare mai mari cu 6,9, respectiv
cu 7,8 puncte procentuale; raportul de dependenþã
economicã mai mic cu 414 puncte promile.
Deocamdatã ne mãrginim sã arãtãm cã aceºti indicatori
sunt mai apropiaþi ca mãrime de cei înregistraþi în þãrile
membre ale Uniunii Europene. Analiza se va întregi dupã
ce se va proceda ºi la ajustarea ratei eficienþei folosirii
resurselor de muncã.
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5. Necesitatea reconsiderãrii indicatorilor
macroeconomici de rezultate sub incidenþa
muncii prestate în afara þãrii
Pentru operaþiunea de ajustare a indicatorilor
macroeconomici de rezultate ai României ºi ai ratei
eficienþei economice a muncii populaþiei plecate la muncã
în alte þãri, s-a luat ca bazã un raport oficial al Ministerului
Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei din anul 2004. În
acest raport sunt prezentate sumele trimise anual de românii
care lucreazã în afara graniþelor þãrii, prin sistemul bancar
naþional în anii 2001-2004, ºi ponderea acestor sume în
PIB-ul corespunzãtor al fiecãrui an, dupã cum urmeazã:

2001

Sumele trimise
(miliarde euro)
1,1

2,45

PIB-ul
(miliarde euro)
44,9

2002

1,45

3,10

47,1

2003

1,50

3,08

48,2

2004

1,80

3,35

53,7

Anii

% în PIB

În acelaºi raport, se fac douã precizãri pe care le vom
valorifica în ajustarea ratei eficienþei folosirii potenþialului
de muncã al României.
Prima precizare se referã la faptul cã sumele trimise
anual sunt doar acelea care intrã în þarã prin intermediul
sistemului bancar. Existã numeroase surse informaþionale
care apreciazã cã sumele care ajung la familiile rãmase în
þarã pe alte cãi, prin alþi intermediari sunt mult mai mari
decât cele trimise prin intermediul bãncilor. În concluzie,
se poate aproxima cã sumele ajunse în þarã în anul 2002 au
fost de circa 3 miliarde de euro.
A doua precizare face trimitere la persoanele pe care
raportul le-a avut în vedere în evaluãrile fãcute. Este vorba
doar de persoanele plecate la muncã în strãinãtate în
mod legal, prin Oficiul pentru Migraþia Forþei de Muncã
(OMFM) ºi prin alþi intermediari autorizaþi. Numãrul
persoanelor plecate prin aceºti intermediari este evaluat la
700.000 – 800.000 de persoane. Dacã sunt avute în vedere
ºi persoanele plecate ilegal, numãrul românilor care se aflau
la muncã în strãinãtate în anul 2002 ajungea la cel puþin
1.500.000 de persoane.
În vederea realizãrii unei mãsurãri corespunzãtoare
condiþiilor actuale este necesar sã se þinã seama de faptul
cã sumele trimise în þarã (de toþi românii aflaþi la muncã în
afara graniþelor ºi pe toate cãile posibile de trimitere –
aducere) reprezintã doar o parte a veniturilor încasate în
þãrile unde muncesc, respectiv doar o parte a valorii
adãugate brute pe care aceºtia o creeazã în mediul economic al fiecãreia dintre aceste þãri.
Întrebarea care se pune este cea privitoare la raportul
dintre valoarea adãugatã brutã, exprimatã în euro, de cei
1.500.000 de români angajaþi în diferitele þãri strãine, ºi
sumele trimise de aceºtia familiilor lor. ªi în acest caz, se
va recurge la aproximãri. Important este ca acestea sã fie
cât mai apropiate de adevãr.

Date comparate privind eficienþa medie
a populaþiei ocupate în 2002
(în euro)
Eficienţa ocupării în
România
Eficienţa celor ocupaţi în
afară

PIB VAB

Populaţia
ocupată

PIB/VAB

47,1 mld.

9.234.177

5.100

9 mld.

1.500.000

6.000

Prima apreciere a celor douã mãrimi ce exprimã eficienþa
factorului muncã în cele douã ipostaze ale acestuia – 5.100
ºi 6.000 de euro – este cã acestea se înscriu în nivelurile
normale, niveluri care sunt comparabile cu mãrimile altor
indicatori macroeconomici de rezultate.
Calcularea eficienþei resurselor de muncã ale României
– atât a persoanelor ocupate în þarã, cât ºi a celor ce lucreazã
în afarã – s-a fãcut pe baza presupunerii cã cetãþenii
români plecaþi la muncã ar fi lucrat sau ar fi putut lucra
cu salariile medii obþinute în România. În realitate, multe
dintre persoanele care lucreazã în afara þãrii au plecat având
statut de ºomeri. În acest caz, veniturile încasate de românii
plecaþi la muncã în strãinãtate ar trebui comparate cu
ajutoarele de ºomaj pe care aceºtia le-ar încasa în þarã.
O analizã specialã, de acelaºi gen, se impune ºi în cazul
lucrãtorilor familiali din gospodãriile þãrãneºti. Este necesar
sã se þinã seama cã o bunã parte a celor plecaþi temporar
la muncã o constituie lucrãtorii familiali din gospodãriile
þãrãneºti, ale cãror venituri ºi/sau pensii sunt mult mai
mici decât salariile medii pe economia României, adesea
mai mici chiar decât salariile minime.
În al treilea rând, se impun unele precizãri ºi pe baza
faptului cã mulþi din cei care pleacã la muncã în afarã
sunt pensionari. La prima vedere, situaþia respectivã este
cât se poate de normalã. Fiecare pensionar are dreptul sã
mai munceascã temporar, dacã sãnãtatea îi permite ºi este
motivat în acest sens.
Dar se mai ºtie cã aproape un milion de pensionari (deci
20% din aceºtia) au obþinut acest statut ºi drepturile

aferente la cerere, înainte sã fi împlinit vârsta legalã de
pensionare ºi, deci, fãrã sã fi realizat numãrul de ani de
muncã cerut de legislaþia în vigoare. Se pune întrebarea
câþi din cei aproape un milion de pensionari „tineri” sunt
plecaþi la muncã în strãinãtate. În mãsura în care în þarã nu
se oferã posibilitãþi de a munci ºi a câºtiga venituri care sã
le asigure un trai decent, deplasarea în afara graniþelor în
cãutarea de locuri de muncã apare ca singura alternativã
atât pentru unii pensionari, pentru ºomeri ºi chiar pentru
mulþi dintre cei care au un loc de muncã în þarã.
Metodologia arãtatã permite ºi ajustarea unora dintre
indicatorii macroeconomici de rezultate, cum ar fi: produsul
naþional brut (PNB), produsul naþional net (PNN), venitul
personal al menajelor (VPM). Astfel, mãrimile acestor
indicatori sunt mai mari decât cele deduse actualmente
din produsul intern brut (PIB) ºi din produsul intern net
(PIN), ceea ce ar putea reconsidera locul României în
ierarhia economiilor lumii. Facem precizarea cã Banca
Mondialã ierarhizeazã economiile lumii dupã venitul
naþional brut, ca mãrime macroeconomicã totalã ºi ca
mãrime corectatã cu populaþia þãrii. Venitul naþional brut
(Gross national income) exprimã suma valorii adãugate de
toþi producãtorii rezidenþi plus unele taxe pe produs
neincluse în evaluarea producþiilor interne (output-urilor)
plus veniturile nete din muncã ºi din proprietate obþinute
în afara þãrii.

6. Raportul dintre costurile ºi beneficiile
individuale ºi sociale generate de munca
cetãþenilor români în þãrile vest-europene
Din punct de vedere economic, diferenþa de valoare
adãugatã brutã creatã, în medie, de o persoanã ocupatã în
afara þãrii faþã de cea creatã de una ocupatã în România de
900 euro pe an (6.000 – 5.100) exprimã avantajul pe termen
scurt al celor ce pleacã la muncã în afarã ºi, implicit, al
familiilor acestora.
Acest avantaj trebuie judecat însã cu luarea în
consideraþie ºi a altor factori ºi circumstanþe economice,
demografice, politice, naþional-comunitare, priviþi/privite
atât pe orizonturi de timp scurte, medii ºi, mai ales, lungi.
În situaþia în care existã ºi se susþin mari dezechilibre
macroeconomice, România – susþin unii autori avizaþi –
n-ar rezista nicio zi în gestionarea acestor dezechilibre,
fãrã cele douã milioane de români din strãinãtate care trimit
anual în þarã peste trei miliarde de euro. Din punctul de
vedere al persoanelor care pleacã sã munceascã în
strãinãtate nu-i nimic de condamnat. Dacã se comparã doar
suma medie trimisã în þarã – de circa 1.500 de euro – cu
salariul mediu din România, rezultã cã munca în afara þãrii
este aducãtoare de venituri mai mari. Aceastã cale este cea
mai nefericitã formã de asigurare a condiþiilor decente
(normale) de trai pentru o bunã parte a populaþiei þãrii.
Problema este a guvernanþilor, care ar trebui sã facã
ceva (mult mai mult decât pânã acum) pentru ca populaþia
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Se va þine seama de faptul cã cea mai mare parte a
populaþiei plecate la muncã se aflã în Italia ºi Spania. Dupã
unii observatori ai fenomenului, cam douã treimi din totalul
celor plecaþi în afarã lucreazã în aceste þãri. În acelaºi timp,
existã suficiente date din care rezultã cã cele mai multe
dintre locurile de muncã pe care sunt încadraþi românii sunt
din categoria acelora care necesitã calificarea ºi pregãtirea
medie ºi elementarã. În aceste condiþii, valoarea adãugatã
brutã de populaþia ocupatã în afara graniþelor ar putea fi de
3 ori mai mare decât sumele trimise familiilor din þarã.
Aceasta înseamnã cã valoarea adãugatã brutã produsã de
cele 1,5 milioane de persoane ocupate în afarã poate fi
estimatã la 9 miliarde de euro. În tabelul urmãtor sunt redate,
comparativ, eficienþa economicã a utilizãrii resurselor de
muncã în þarã ºi eficienþa economicã a utilizãrii resurselor
de muncã ale românilor plecaþi la muncã în strãinãtate.

Economie teoreticã ºi aplicatã

activã sã gãseascã locuri de muncã în România ºi sã
primeascã salarii din care sã poatã trãi decent.
O problemã aparte a României contemporane, care se
pare cã se va agrava, constã în îmbãtrânirea populaþiei, cu
corolarul ei relaþia dintre cei ce muncesc ºi cei ce au depãºit
vârsta legalã de muncã; relaþia dintre salariaþi ºi pensionari.
„România trãieºte un coºmar demografic care i-ar împiedica
sã doarmã pe mulþi dintre guvernanþii occidentali” – aprecia
un oficial al Uniunii Europene. „Cu toate acestea, autoritãþile
de la Bucureºti nu se grãbesc sã îmbunãtãþeascã legislaþia
privitoare la pensii ºi pensionari” – continuã acesta.
Dupã cum se ºtie, în 1989, existau patru salariaþi la
fiecare pensionar, pentru ca în prezent sã se ajungã la situaþia
în care la fiecare pensionar revine mai puþin de un salariat.
Din punctul de vedere al problemei ce face obiectul
studiului de faþã, trebuie spus cã în cele mai multe cazuri
persoanele care lucreazã în afarã nu contribuie la
ameliorarea situaþiei arãtate mai sus. Contribuþiile acestor
lucrãtori salariaþi la fondul pentru asigurãrile sociale, de
sãnãtate ºi de pensii sunt foarte mici, aceste contribuþii
fiind plãtite doar de cei plecaþi la muncã prin Oficiul pentru
Migraþia Forþei de Muncã. La nivelul anului 2004, doar
circa 60.000 de persoane contribuiau la fondurile arãtate.
Faþã de totalul de peste douã milioane de persoane plecate
la muncã în afara þãrii ponderea acestora se situa la mai
puþin de 3% din total.
De aceea, una dintre multiplele prioritãþi ale României
este ºi încheierea de noi acorduri cu guvernele þãrilor
vest-europene pentru a clarifica veniturile românilor care
muncesc în aceste þãri ºi a intra în legalitate în ceea ce
priveºte distribuþia acestora în conformitate cu legislaþia
în vigoare. Cel puþin urmãtoarele trei aspecte trebuie avute
în vedere:
n
eliminarea vizelor ºi posibilitatea pentru românii
care doresc sã poatã circula liber în cadrul Europei;
n
evaluarea muncii în strãinãtate într-un sens mai larg,
adicã:
– sã li se asigure românilor salarii contractuale;
– sã plãteascã taxele ºi impozitele directe legale;
– sã contribuie la fondurile de asistenþã socialã;
– sã beneficieze de dreptul de a continua munca
în þarã la revenire etc.
n
se va urmãri semnarea de acorduri guvernamentale
pentru ca taxele plãtite pentru asigurãri sociale în
statele gazdã sã se întoarcã în România. În situaþia
în care persoanele care au lucrat în strãinãtate vor
reveni în þarã vor putea beneficia de pensie ºi
asistenþã socialã fãrã a mai fi nevoite sã cotizeze de
douã ori.
Lipsa unor astfel de acorduri se traduce prin plata acestor
contribuþii la sistemele de securitate socialã din þãrile
primitoare, fãrã ca acestea sã aibã obligaþii privind protecþia
socialã a cetãþenilor români.
Totuºi, libera circulaþie a forþei de muncã în interiorul
Uniunii Europene continuã sã facã obiectul unor ample
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dispute. Înscrisã printre obiectivele principale ale
platformei Pieþei Unice, ideea liberei circulaþii a lucrãtorilor
are nevoie de noi ºi noi susþineri ºi argumentãri. În acest
sens, este demnã de reþinut pledoaria lui Vladimir Spidla –
comisarul european pentru afaceri sociale – în favoarea
ideii arãtate: „Sper cã va exista o deschidere a þãrilor
veterane ale Uniunii Europene pentru acceptarea
necondiþionatã a liberei circulaþii a forþei de muncã. Acest
lucru face parte din conceptul de piaþã unicã, ca ºi din
valorile perene europene. Dacã libera circulaþie a mãrfurilor
ºi a capitalurilor este posibilã, ar fi grotesc sã nu se aplice
aceeaºi regulã ºi pentru oameni.”
Rãspunzând temerilor unor sceptici care considerã cã
libera circulaþie a forþei de muncã ar genera probleme în
plus faþã de cele actuale, el conchide: „piaþa deschisã a
muncii devine mai dinamicã, duce la crearea de noi locuri
de muncã ºi la creºterea performanþelor economice ale
Uniunii Europene ºi ale fiecãrei þãri membre.”
Cu toate acestea, faptul cã România va deveni þarã
membrã a Uniunii Europene în 2007 nu presupune
dobândirea automatã a drepturilor la liberã circulaþie a
forþei de muncã pe teritoriul Uniunii Europene. Tratatul de
aderare la Uniunea Europeanã include prevederi care permit introducerea unor perioade de tranziþie faþã de
România. În aceste perioade nu se aplicã prevederile
comunitare referitoare la libera circulaþie a forþei de muncã,
ci legislaþia naþionalã a statului care o introduce ºi care
restricþioneazã accesul pe piaþa forþei de muncã a acelei
þãri. La cinci ani dupã momentul aderãrii, perioadele de
tranziþie se vor încheia, dar existã posibilitatea ca statele
membre sã solicite Comisiei Europene o prelungire de încã
doi ani, dacã apar dezechilibre grave pe piaþa muncii. Pe
mãsurã ce restricþiile sunt eliminate ºi se aplicã în totalitate
principiul liberei circulaþii a lucrãtorilor, statele membre
nu vor mai solicita permise de muncã.
Pe mãsurã ce ne apropiem de 1 ianuarie 2007, problema
liberei circulaþii a forþei de muncã din România este tot
mai controversatã. Dacã state precum Spania, Portugalia,
Finlanda, Danemarca ºi Olanda urmãresc o liberalizare
completã sau parþialã a pieþei muncii, neimpunând restricþii
României la momentul aderãrii, nu acelaºi lucru putem
spune despre Germania, Austria, Marea Britanie. Germania
ºi Austria au anunþat cã pânã în 2009 vor adopta mãsuri
protecþioniste ºi nu vor permite accesul cetãþenilor din
noile state membre pe piaþa muncii. „În þãrile cu o ratã
mare a ºomajului migraþia forþei de muncã nu contribuie
cu nimic la crearea de noi locuri de muncã ºi nici competiþia
nu devine mai strânsã”, ºi-a argumentat poziþia
europarlamentarul creºtin-democrat german Thomas Mann.
De altfel, Germania ºi Austria au fost mereu rezervate în
privinþa capacitãþii Uniunii Europene de a absorbi noi
membri.
Marea Britanie a optat pentru libera circulaþie a forþei
de muncã în vederea realizãrii integrãrii europene lãrgite.
Aceastã politicã a fost aplicatã cetãþenilor statelor care au

Comisia Europeanã pledeazã în favoarea liberalizãrii
complete a pieþei muncii, cu atât mai mult cu cât libera
circulaþie a forþei de muncã reprezintã un element de bazã
în legislaþia europeanã. ªi, pentru a-ºi susþine mai bine
cererea, Bruxelles-ul vine cu urmãtorul argument: în
practicã s-a dovedit cã mãsurile protecþioniste de pe piaþa
muncii nu fac decât sã încurajeze economia subteranã.
Raportul Comisiei Europene privind libera circulaþie a
forþei de muncã de la lãrgirea din 2004 aratã cã mobilitatea
dintre noile state membre din Europa Centralã ºi de Est
cãtre UE-15 a avut în special efecte pozitive ºi avut o
amploare mai scãzutã decât se previzionase. Statisticile
raportului indicã un aflux de forþã de muncã din noile zece
state membre mai scãzut decât aºteptãrile. Cetãþenii noilor
state membre au reprezentat mai puþin de 1% din populaþia
activã în toate þãrile, cu excepþia Austriei (1,4%) ºi Irlandei
(3,8%) la nivelul anului 2005.(4)
Într-un articol intitulat sugestiv „România – UE, cine
are nevoie mai mare de celãlalt”, economistul Ilie
ªerbãnescu postuleazã: „Pentru România nu existã
alternativã, dar ºi UE are nevoie de România aºa cum este
aceasta.” Referindu-se la des invocatul pericol pe care îl
reprezintã românii imigranþi în cãutarea unor locuri de
muncã mai bune decât în þara lor, autorul respectiv susþine
pe drept cã românii nu constituie o ameninþare a locurilor
de muncã pe care le ocupã muncitorimea occidentalã,
aproape aristocratizatã, pe fundalul privilegiilor sociale
obþinute, inclusiv în raport cu vechii ºi actualii imigranþi.
Dacã vest-europenii îºi vor pierde slujbele – continuã
acesta – nu va fi din cauza invaziei românilor, ci din cauza
invaziei produselor din þãrile asiatice, mult mai competitive. Iar dacã muncitorimea aristocraticã din þãrile
vest-europene îºi va pierde privilegiile, aceasta se va întâmpla
nu din cauza extinderii UE spre Est, ci din cauza faptului cã
sistemul privilegiilor sociale în general nu mai poate rezista
în condiþiile globalizãrii activitãþilor economice.

7. Coordonate ale unei noi strategii de folosire
mai eficientã a întregului potenþial de muncã
al României
În continuarea acestor consideraþii raþional
fundamentate, ne propunem sã formulãm câteva sugestii,
care ar urma sã serveascã autoritãþilor române la elaborarea
ºi promovarea unei strategii noi în ceea ce priveºte „munca
în strãinãtate”, îndeosebi în Europa Occidentalã, a
cetãþenilor României.
Cele câteva concretizãri ale poziþiilor unora dintre þãrile
membre ale Uniunii Europene cu privire la emigraþia-imigraþia forþei de muncã fac posibilã o concluzie cu caracter
general: fiecare þarã se confruntã cu probleme demografice
ºi ocupaþionale pe care cautã sã le rezolve în consonanþã
cu interesele ei generale.
Unele dintre þãrile respective au de fãcut faþã presiunii
imigrãrilor din afara statului european ºi extraeuropean.
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aderat la 1 mai 2004 ºi a fost o mãsurã apreciatã ca fiind
beneficã pentru ambele pãrþi. Acum însã poziþia Marii
Britanii se schimbã vizavi de România ºi Bulgaria.
Marea Britanie îºi justificã aceastã mãsurã prin faptul
cã o viitoare creºtere a numãrului de imigranþi va
congestiona sistemul de sãnãtate, sistemul educaþional ºi
pe cel al locuinþelor. Dacã în trecut, mai ales dupã
extinderea din 2004, angajatorii britanici au reuºit sã
foloseascã migraþia forþei de muncã pentru a face faþã lipsei
de muncitori autohtoni ºi inflaþiei salariilor, mulþi dintre
marii angajatori britanici sunt acum îngrijoraþi de faptul
cã serviciile publice ºi comunitãþile locale, deja
suprasolicitate, ar putea sã nu mai facã faþã, dacã guvernul
continuã politica „uºilor deschise” ºi dupã urmãtoarea
extindere.
Fostul ministru adjunct de interne britanic John
Denham, a declarat cã decizia Marii Britanii, a Suediei ºi a
Irlandei de a permite accesul liber a funcþionat mai bine
decât se aºtepta multã lume, însã problemele care persistã,
privind cazarea, ºcolile ºi spitalele, ar trebui rezolvate
înainte de a mai permite ºi altora sã intre pe piaþa muncii.
„Nu putem continua cu o politicã a porþilor deschise.
Oamenii au început deja sã se plângã cã nu gãsesc locuri
de muncã”, susþine ºi deputatul laburist Frank Field.
Pe de altã parte, cei care se pronunþã pentru deschiderea
totalã a pieþei muncii pentru români ºi bulgari sunt
reprezentanþii din agriculturã ºi din industria prelucrãrii
alimentelor, care, de obicei, angajeazã mulþi imigranþi.
Philip Hudson, reprezentantul National Farmers’ Union,
spune cã existã semne cã lucrãtorii din statele membre
est-europene devin pretenþioºi ºi nu mai acceptã slujbele
„de jos”, cum ar fi culesul fructelor ºi al legumelor, iar acest
lucru ar putea duce la crize periculoase ale forþei de muncã
dacã altor imigranþi li se interzice accesul pe piaþa muncii.
Un studiu al Institutului de Politici Publice din Marea
Britanie(1) aratã cã peste 50.000 de români ºi bulgari ar
putea sã îºi caute de lucru în Marea Britanie începând cu
anul 2007. Potrivit aceluiaºi raport, aproximativ 7.500 de
români ºi 5.350 de bulgari trãiesc ºi muncesc deja în aceastã
þarã, ceea ce reprezintã un numãr infim faþã de comunitatea
celor 750.000 de polonezi. Probabil cã îngrijorarea
britanicilor(2) în legãturã cu deschiderea porþilor pentru
români este legatã ºi de anumite comportamente ale unor
cetãþeni de naþionalitate românã aflaþi pe teritoriul britanic,
iar, pe de altã parte, de creºterea influenþei strãinilor în
comunitãþile lor locale.
În ceea ce priveºte Franþa, aceasta va proceda la o
ridicare progresivã ºi controlatã a restricþiilor impuse liberei
circulaþii pe piaþa sa de muncã în cazul persoanelor
originare din þãrile Europei de Est, membre ale Uniunii
Europene.(3) Ridicarea acestor restricþii va viza cu prioritate
persoanele cu grad mare de calificare ºi anumite meserii
pentru care este mai dificilã gãsirea forþei de muncã
necesare, cum ar fi cele din domeniul serviciilor, al
construcþiilor ºi al sãnãtãþii.

Economie teoreticã ºi aplicatã

În ansamblul acestui flux demografic, segmentul care
îngrijoreazã cel mai mult autoritãþile, dar ºi marele public
autohton este cel al intrãrilor ilegale de forþã de muncã, cu
toate consecinþele pe care acestea le implicã.
Alte þãri membre ale UE, în special cele mai puþin
dezvoltate, au ajuns în situaþia de a pierde contingente
însemnate de forþã de muncã tânãrã ºi pregãtitã superior,
peste media naþionalã. În unele cazuri s-a ajuns la
depopularea unor zone geografice ºi la lipsa acutã de
forþã de muncã în sectoare social-economice de mare
interes comunitar ºi de lungã perspectivã. România se
aflã în aceastã ultimã categorie de þãri. Plecãrile legale ºi
ilegale la muncã în strãinãtate însumeazã câteva milioane
de persoane. Ultimele sondaje în rândul studenþilor din
ultimii ani de studii consemneazã o tendinþã ºi mai
puternicã a tinerilor intelectuali de a pãrãsi þara. Mulþi
absolvenþi nu sunt atraºi de locurile de muncã oferite pe
piaþa româneascã, fie ca urmare a nivelului scãzut al
salariilor, dar ºi ca urmare a ºanselor care li se oferã în
carierã. Acesta poate fi efectul unei corelãri scãzute între
programele de învãþãmânt ºi calificãrile cerute pe piaþa
muncii. În acest moment lipsesc informaþii consistente
despre gradul de saturaþie pe anumite calificãri sau cu
privire la dinamica unor ocupaþii. Tocmai de aceea pentru
mulþi tineri specializarea aproape nu conteazã pe piaþa
muncii, pentru cã foarte puþini reuºesc sã se angajeze în
profilul studiilor absolvite. Durata medie de cãutare a unui
loc de muncã pentru tineri în domeniul în care s-au pregãtit
este de aproximativ 3 ani ºi dureazã cu atât mai mult cu cât
existã mai multe studii. În þara noastrã încã se oferã locuri
de muncã pentru calificãri cu puþine pretenþii ºi astfel cei
cu pregãtire de lungã duratã îºi gãsesc cu greu un loc de
muncã în domeniul absolvit.(5)
Coroboratã ºi cu tendinþele manifestate deja pregnant
în dinamica proceselor demografice, cu perspectiva scãderii
populaþiei României în deceniile viitoare pânã spre 16
milioane de persoane, emigraþia populaþiei ºi plecãrile la
muncã în afara þãrii fac necesarã adoptarea de urgenþã a
unei noi strategii naþionale de gestionare a problemelor
demografice ºi ocupaþionale în þara noastrã.
Situaþia atipicã a scãderii populaþiei din România
constã în dimensiunea scãderii, accentuatã ºi de fenomenul
migraþiei, mai ales în condiþiile inexistenþei informaþiilor
statistice fiabile despre acest fenomen. În plus, evoluþia în
viitor a migraþiei externe este imprevizibilã astãzi, fiind
direct dependentã de evoluþia economicã ºi socialã a
României, de politicile de imigrare ale þãrilor dezvoltate,
de integrarea în UE.
În timp, efectele resimþite ca urmare a scãderii populaþiei
vor consta în probleme economice determinate, pe de o
parte, de scãderea forþei de muncã ºi, pe de altã parte, de
insuficienþa resurselor economice necesare susþinerii
persoanelor vârstnice. Un numãr redus de copii în prezent
înseamnã cã în viitor vom avea contribuabili mai puþini ºi,
implicit, venituri mai mici sau impozite mai mari.
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Dacã la nivelul anului 1990 un pensionar era susþinut
de 2,7 salariaþi, în anul 2006 un pensionar este susþinut de
doar 1,30 salariaþi, urmând ca în anul 2050 un adult sã
plãteascã pentru pensiile ºi alocaþiile a 9 persoane.
Tocmai de aceea, strategia naþionalã de gestionare a
problemelor demografice ºi ocupaþionale în þara noastrã
va trebui sã þinã seama, în primul rând, de unitatea
indestructibilã dintre mecanismele pieþei muncii ºi
implicarea responsabilã a puterii publice, a statului de
drept. Am fãcut aceastã primã precizare ca rãspuns la acele
poziþii politico-ideologice prin care se susþine fie teza cã
piaþa singurã va putea rezolva în timp problema respectivã,
fie ideea cã o þarã trebuie sã aplice cu rigurozitate maximã
strategia elaboratã la nivelul Uniunii Europene.
În lucrarea sa „Munca naþiunilor”, economistul ºi omul
politic Robert B. Reich reconsiderã rolul unei naþiuni în
cadrul noii economii globale. „Nu vor mai exista economii
naþionale sau în orice caz ele nu vor mai fi ceea ce înþelegem
noi prin aceastã noþiune”, cu aceastã remarcã îºi începe
R. Reich expunerea rezultatelor cercetãrii sale. Aici ºi acum
intereseazã aprecierile urmãtoare: „Tot ceea ce va mai
rãmâne fixat în interiorul graniþelor naþionale sunt oamenii
care formeazã naþiunea. Principala avuþie a unei naþiuni va
consta din priceperea ºi ingeniozitatea cetãþenilor sãi.
Sarcina politicã principalã a fiecãrei naþiuni va fi aceea de
a face faþã forþelor centrifuge ale economiei mondiale care
subliniazã legãturile care-i unesc pe oameni – oferind tot mai
mult celor mai calificaþi ºi inteligenþi ºi condamnându-i pe
cei mai puþin calificaþi la un nivel de trai din ce în ce mai
scãzut.” (Reich, 1996, p. 9)
Pornind de la necesitatea unei noi strategii de folosire
mai eficientã a întregului potenþial de muncã al þãrii ºi
însuºindu-ne linia metodologicã de abordare a problemei
arãtate, în continuare, vom încerca sã conturãm câteva
coordonate esenþiale ale unei asemenea strategii.
Prima coordonatã a noii strategii ar trebui sã þinã seama,
într-o mai mare mãsurã decât pânã acum, de unitatea
indestructibilã dintre procesele demografice, sociale,
economice, culturale etc. Aceastã unitate are la bazã
populaþia care formeazã naþiunea unei þãri. De aceea, în
edificiul structural al unei strategii, populaþia urmeazã sã
fie aºezatã la temelie, aceasta reprezentând atât suportul
populaþiei ocupate, al forþei de muncã, cât ºi scopul final
al oricãrei activitãþi. Ca urmare, noua strategie va fi astfel
fundamentatã, încât sã reflecte toate structurile demografice
actuale (pe vârste, pe sexe, pe regiuni ºi zone), ca ºi
tendinþele naturale ce se contureazã ºi sunt deja surprinse
în prospectivele demografice în România.
O altã coordonatã a noii strategii ar putea fi consideratã
corelarea, prin metode cât mai variate (directe ºi indirecte),
între structurile ºi conþinuturile educaþionale ºi de pregãtire
ale forþei de muncã ºi nevoile actuale ºi de perspectivã ale
economiei ºi culturii româneºti de resurse de muncã.
„Existã o stare dezechilibratã a nevoilor ºi a resurselor
locale, care ne face sã dãm tot ce avem în strãinãtate, pentru

O altã exigenþã ce se impune în faþa celor ce trebuie sã
gãseascã soluþii strategice la problemele demoocupaþionale
poate fi consideratã necesitatea de a se gãsi un echilibru
între mãsurile ce vizeazã domeniul în funcþie de orizontul
de timp. Pe termen scurt ºi mediu ar urma sã prevaleze
mãsurile defensive, în timp ce pe termen mediu ºi lung
cele ofensive.
Pe de altã parte, provocãrile ce vizeazã piaþa muncii
din România, în perspectiva integrãrii, sunt legate ºi de
atingerea þintelor ocupãrii forþei de muncã stabilite în
cadrul Consiliului European de la Lisabona(6), de realizarea
unei structuri a ocupãrii forþei de muncã bazate pe creºterea
productivitãþii, de adoptarea unui model de creºtere
economicã bazat pe creºterea populaþiei ocupate.
Problemele naþionale de pe piaþa muncii din România sunt
în general determinate de relaþia de reciprocitate cu nivelul
creºterii economice – locurile de muncã nou create sunt
insuficiente, adaptabilitatea ºi mobilitatea forþei de muncã
se menþin la cote scãzute, ceea ce necesitã demersuri
strategice de reducere a discrepanþelor dintre cererea ºi
oferta de calificãri profesionale de pe piaþa muncii. Potrivit
Sondajului Eurostat CVTS2, întreprinderile din România
investesc în medie numai 0,5% din costurile cu forþa de
muncã, pentru cursuri de formare profesionalã continuã,
fiind cea mai micã ratã dintre toate þãrile candidate cu o
medie de 1,5%.
Astfel se impune creºterea adaptabilitãþii pe termen
lung a forþei de muncã la cerinþele pieþei – ce se poate
realiza prin investiþii în dezvoltarea resurselor umane, pe
baza unei strategii de învãþare continuã, dar ºi combaterea
ºomajului structural – prin aplicarea unor mãsuri active
pentru persoanele afectate de acesta, cum ar fi dezvoltarea
de programe de consiliere privind cariera, de formare
profesionalã prin calificare ºi recalificare, practicã în muncã
ºi totodatã mãsuri pentru sprijinirea ºomerilor de lungã
duratã (persoane neîncadrate de mai mult de 6 luni în cazul
tinerilor ºi 12 luni în cazul adulþilor).
În concluzie, România trebuie sa elaboreze o strategie
care sã urmãreascã eficientizarea întregii populaþii active,
dar sã vizeze ºi populaþia plecatã la muncã în strãinãtate.
Scopul acestei strategii ar trebui sã fie stimularea populaþiei
active (mai ales a celor bine pregãtiþi) de a rãmâne în þarã
sau de a reveni în þarã, în condiþiile în care mulþi tineri au
tendinþa de a pãrãsi þara. Investiþia în oameni, prin creºterea
nivelului de instruire a forþei de muncã, concomitent cu
recalificarea ºi reorientarea acesteia în funcþie de cererea
existentã ºi previzibilã pe piaþa muncii va permite þãrii
noastre sã se adapteze condiþiilor noii economii a
cunoaºterii, precum ºi sã atingã un nivel ridicat de eficienþã
economicã ºi social-umanã.
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cã acel produs pe care-l putem face ºi-l facem bine nu-l
consumãm în þarã.
ªi din aceastã cauzã avem foarte multe dezechilibre
funcþionale în economie, nefiind încã o zonã în care sã se
fi fãcut foarte bine niºte calcule asupra resurselor materiale
ºi umane ºi a nevoilor în dezvoltarea de programe pe termen
mediu ºi lung...”, subliniazã profesorul Florian Colceag,
preºedintele IRSCA Gifted Education.
Desigur, instrucþia ºi educaþia vor fi gândite în
consonanþã cu favorabilitãþile ºi exigenþele societãþii
informaþionale ºi ale societãþii cunoaºterii, care se vor
statornici în secolul al XXI-lea ºi în România. Tocmai de
aceea trebuie sã se þinã cont de ritmul rapid al schimbãrilor
care determinã ca fiecare sector de activitate sã aibã nevoie
de o permanentã actualizare a calificãrii, pe lângã
acumularea de cunoºtinþe ºi competenþe.
În lumea contemporanã, când tipurile de societate se
succed, cel puþin teoretic, cu o mare rapiditate, România se
aflã într-o situaþie de excepþie – susþine profesorul Ioan
Roºca – ea putând „arde” unele etape ale evoluþiei fireºti,
parcurse deja de alte popoare, „plonjând” sau „sãrind”
direct din starea unei naþiuni sãrace ºi sãrãcite în cea a
uneia instruite ºi generatoare de inteligenþã creatoare ºi
producãtoare de bogãþie ºi bunãstare (Roºca, 2006. p. 13).
Dar pentru aceasta – continuã autorul – este imperios
necesar sã avem curajul de a declara (mai puþin important)
ºi de a ne asuma învãþãmântul ca o prioritate naþionalã.
Este vorba de învãþãmânt vãzut pe toate treptele sale ºi pe
întreaga perioadã a vieþii unui om. În plus, eficienþa
învãþãmântului trebuie privitã în mod sistemic, astfel ca
nivelul calitativ al pregãtirii sã se afle în corelaþie directã
cu cel atins la nivelul imediat precedent, respectiv cu
calitatea ºi eficienþa tuturor nivelurilor anterioare. În sensul
coordonatei de care ne ocupãm, eficienþa învãþãmântului
ca sistem se exprimã în nivelul ºi dinamica activitãþilor
social-economcie, în ultimã instanþã, în cultura ºi civilizaþia
naþiunii. Pe de altã parte, starea economicã ºi creºterea
eficienþei economice reprezintã suporturile sigure ale
transformãrii învãþãmântului într-un sistem naþional
eficient ºi antrenant al progresului general.
O mare problemã cu caracter de coordonatã esenþialã a
strategiei de abordare ºi promovare a problemelor dure ale
ocupãrii constã în gãsirea unitãþii dintre diferitele stãri ale
pieþei muncii. Avem în vedere faptul cã, în prezent, în
România, existã mari diferenþe între sectoare ºi ramuri în
ceea ce priveºte raportul dintre cererea de muncã ºi oferta
potenþialã de muncã. Ambele braþe ale balanþei forþei de
muncã cunosc mari asimetrii faþã de exigenþele unei
economii moderne ºi eficiente în ceea ce priveºte structura
pe vârste, pe sexe, pe grade de calificare etc.
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Note
(1)

(2)

(3)
(4)

Extinderea UE: Bulgaria ºi România – Implicaþii migratorii
pentru Regatul Unit, în Economistul din 7 august 2006.
Un sondaj realizat de ziarul Sunday Times releva cã 77%
din populaþia britanicã ar dori ca guvernul sã limiteze
numãrul imigranþilor.
Potrivit premierului francez Dominique de Villepin
Raport privind funcþionarea acordurilor de tranziþie stabilite
în Tratatul de Aderare din 2003, februarie 2006.

(5)

(6)

Dezbaterea cu tema: „Dezvoltarea economicã ºi ocuparea –
implicaþii asupra ofertei de educaþie ºi formare profesionalã“,
iulie 2005.
Þintele fixeazã pentru anul 2010 valori specifice pentru
urmãtoarele rate: 70% rata ocupãrii totale a populaþiei în
vârstã de muncã (15-64 ani); peste 60% rata ocupãrii
populaþiei feminine în vârstã de muncã (15-64 ani); 50%
rata ocupãrii persoanelor în vârstã (55-64 ani).
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