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Rezumat. Lucrarea prezintă fluxurile şi trendurile recente ale 
migraţiei forţei de muncă şi impactul acestora asupra vieţii economice şi 
sociale din România. După aderarea României la Uniunea Europeană, 
circulaţia românilor este complet liberalizată, iar aceştia au fructificat  
oportunitatea. În această lucrare vom analiza consecinţele social-
demografice, cu atât mai mult cu cât categoria emigranţilor din motive 
economice din ultimii ani este compusă din persoane tinere (în jurul 
vârstei de 30 de ani). Există importante consecinţe economice privind 
aspectele financiare şi cele ale calităţii vieţii românilor, iar volumul 
transferurilor băneşti a fost de aproximativ şapte miliarde de euro în 
2007. Există, de asemenea, un impact social deosebit asupra vieţii 
familiilor de migranţi. Problema cea mai severă este abandonarea 
temporară a minorilor de către părinţii migranţi şi faptul că autorităţile 
sunt forţate astfel să elaboreze politici pentru a monitoriza situaţia. 
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Introducere  
După 1989, când barierele de frontieră au căzut, migraţia a atins punctul 

culminant în România. Este cunoscut faptul că ţara noastră este o ţară de 
emigraţie netă şi acest fapt implică consecinţe severe la diferite niveluri: cel 
economic, cel social şi cel demografic. Este crucial să se sublinieze că datele 
statistice privind migraţia surprind numai emigranţi obişnuiţi care schimbă 
reşedinţa permanentă. Migraţia forţei de muncă este greu de cuantificat, cu toate 
că în ultimii ani a devenit cea mai importantă componentă a migraţiei 
româneşti. 

Migraţia este de obicei definită drept deplasarea unei persoane sau a unui 
grup de persoane de la o unitate geografică la alta peste o frontieră 
administrativă sau politică, şi care doreşte să se stabilească permanent sau 
temporar într-un loc, altul decât locul de origine. Având în vedere că mişcarea 
între două unităţi geografice nu trebuie să apară în mod direct, se poate 
diferenţia în continuare între locul de origine sau destinaţie, regiuni de tranzit, 
precum şi locul de destinaţie sau regiunea primitoare (OIM, 2003, p. 8). 
Deplasările în interiorul unei ţări sunt de obicei definite ca fiind migraţie internă 
şi, în consecinţă, mişcările de peste frontierele internaţionale sunt numite 
migraţie internaţională. Din aceste considerente, ne concentrăm exclusiv asupra 
migraţiei internaţionale. 

Obiectivul lucrării este de a prezenta şi explica câteva efecte ale migraţiei 
forţei de muncă din România atât la nivel microeconomic (la nivel de indivizi şi 
gospodării), cât şi la nivel macroeconomic. Astfel, am considerat România 
drept ţară de emigraţie şi una dintre cele mai importante furnizoare de forţă de 
muncă pentru piaţa Europeană.  

Lucrarea este structurată după cum urmează. În prima parte am prezentat 
succint cele mai relevante descoperiri ale cercetării în domeniul migraţiei şi 
impactul asupra ţărilor de emigraţie. Literatura despre ţările est-europene este 
afectată de lipsa datelor statistice asupra migraţiei forţei de muncă din 
majoritatea ţărilor.   

Pentru o mai bună înţelegere asupra migraţiei şi asupra specificului 
acesteia în România, am prezentat în partea a doua cele mai importante tendinţe 
ale migraţiei permanente de după 1989. Identificăm astfel cinci faze ale 
migraţiei din România.  

Componenta semnificativă a migraţiei româneşti este migraţia temporară 
a forţei de muncă, prezentată în secţiunea trei, unde am încercat să surprindem 
cele mai importante implicaţii ale migraţiei forţei de muncă, atât cele pozitive, 
cât şi cele negative, la nivel individual, dar şi colectiv.  
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În finalul lucrării am desprins un set de concluzii relevante pentru 
prezentul studiu. 

1. Evidenţe în literatura de specialitate 
Literatura de specialitate este generoasă în ceea ce priveşte analiza 

corelaţiei între migraţie şi creştere economică, din perspectiva ţărilor de 
imigraţie. Cu toate acestea există un număr restrâns de studii empirice pe 
această temă. De cele mai multe ori, rezultatele acestor studii sunt 
contradictorii. Barro şi Sala-i-Martin (1992), de exemplu, arată că în Statele 
Unite şi Japonia migraţia are un efect, pozitiv deşi redus, asupra creşterii 
economice. Cu toate acestea, rezultatele empirice ale lui Blanchard şi Katz 
(1992) şi Dolado et al. (1993) sunt în contradicţie cu cele ale lui Barro şi  
Sala-i-Martin (1992). Aceştia ajung la concluzia că migraţia este negativ 
corelată cu convergenţa dintre regiuni. Lipsa de dovezi şi rezultatele 
contradictorii indică faptul că este nevoie de cercetări suplimentare în această 
problematică, fapt încurajator pentru demersul nostru. 

Tema de interes a dezbaterilor actuale cu privire la problema migraţiei 
este natura efectelor economice în rândul ţărilor ce primesc imigranţi. Cu toate 
acestea, nici cauzele, nici consecinţele migraţiei nu sunt bine înţelese, şi nici nu 
este evident modul în care cercetarea se va dezvolta pe viitor în această direcţie. 
Imigraţia a devenit un  fenomen complex, producând controverse în efortul 
cercetării, în special pentru regiunea de primire reprezentată de Europa. În 
Europa, acordul de libera circulaţie în cadrul Uniunii Europene netezeşte calea 
pentru migraţia forţei de muncă dincolo de frontierele naţionale.  

Abordarea cea mai întâlnită vizează impactul imigraţiei pe piaţa forţei de 
muncă autohtone. Numeroase studii au estimat funcţii de producţie pentru a 
calcula elasticitatea substituţiei între imigranţi şi localnici. Majoritatea studiilor 
existente fac referire la efectele pieţei forţei de muncă imigrante asupra pieţei 
forţei de muncă autohtone prin estimarea unei ecuaţii în formă redusă între 
salariu şi şomaj, în care ponderea imigranţilor dintr-o regiune sau dintr-o 
industrie este principala variabilă explicativă de interes. Pentru a elucida 
dificultăţi posibile de izolare a imigraţiei ca şi cauză, majoritatea autorilor se 
bazează pe estimări instrumentale variabile. Nu există dovezi din punct de 
vedere economic de reducere semnificativă a ocupării forţei de muncă 
autohtone. Trecerea în revistă a literaturii europene (Bauer, Zimmermann, 
2002) ne-a condus la o concluzie similară. Până în prezent nu a fost posibilă 
cuantificarea vreunui efect secundar potenţial pozitiv asupra pieţelor de bunuri, 
cu atât mai puţin efectele indirecte (pozitive) de creştere a varietăţii produselor 
şi serviciilor. 
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Analiza migraţiei din perspectiva ţărilor de emigrare a fost mai puţin în 
atenţia cercetătorilor în ultimele decade, dar a captat interesul în ultimii ani prin 
procesul de „exod al creierelor”, pe care îl atenuează. Acest proces este adesea 
abordat într-un context demografic. Societăţile din Europa se confruntă cu un 
proces de îmbătrânite destul de îngrijorător, fapt care a condus la introducerea 
sistemului de securitate socială pay-as-you-go, ca urmare a unei presiuni 
demografice considerabile. Percepţia publică conştientizează din ce în ce mai 
mult că reglementarea viitoare în materie de imigrare, este menită să atragă 
imigranţi tineri, competitivi din punct de vedere economic putând astfel atenua 
o parte din povara demografică asociată cu procesul de îmbătrânire a populaţiei, 
aşa cum reiese din cercetările lui Bonin (2000).  

Interesul pentru analiza efectelor migraţiei asupra ţărilor de emigraţie este 
evidenţiat în raportul OECD Effects Of Migration On Sending Countries: What 
Do We Know?, elaborat de Louka T. Katseli, Robert E.B. Lucas and Theodora 
Xenogiani (2006). Acesta acordă un interes deosebit impactului remitenţelor şi 
prezintă consecinţele acestora la nivel macroeconomic, dar şi microeconomic. 
Migraţia temporară tinde să conducă la creşterea fluxului remitenţelor, în 
comparaţie cu migraţia permanentă, mai ales atunci când implică migranţi slab 
calificaţi, care aşteaptă să se reîntoarcă în ţara de origine. León-Ledesma şi  
Piracha (2004) analizează cazul a unsprezece ţări est-europene în tranziţie în 
perioada 1990-1999 şi urmăresc corelaţia între nivelul remitenţelor şi nivelul 
investiţiilor. 

Studiile asupra efectelor migraţiei în România arată că dacă ţările vestice 
vor continua să atragă forţă de muncă din ţara noastră, creşterea economică va 
fi afectată considerabil (Nicolae, 2007). De asemenea, Silaşi şi Simina (2008) 
analizează situaţia pieţei muncii din România în contextul migraţiei 
internaţionale. Aceştia consideră că România, o ţară cu distorsiuni ale pieţei 
muncii, va avea beneficii pe termen scurt de pe urma migraţiei, dar pe termen 
lung va deveni o ţară importatoare de forţă de muncă. Constantin (2004) 
analizează migraţia dintr-o perspectivă regională şi în contextul aderării 
României la Uniunea Europeană. În acelaşi timp, Goschin, Constantin şi 
Roman (2009) abordează anumite efecte ale migraţiei, cu precădere acelea care 
vizează traficul de persoane. 

2. Tendinţe în migraţia permanentă  
Schimbările ce au avut loc după 1989 în tendinţele demografice şi în 

structura populaţiei din România, drept consecinţe ale tranziţiei economice şi 
politice, sunt reflectate de situaţia demografică din ultimele decenii.  
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Populaţia României a scăzut în ultimii 19 ani şi încă nu există semne 
vizibile de redresare. Scăderea numărului populaţiei poate fi rezultatul separat 
sau cumulat a trei factori:  

 migraţia externă netă negativă mai mare decât sporul natural;  
 creşterea ratei mortalităţii ce depăşeşte nivelul ratei natalităţii;  
 reculul ratei natalităţii sub nivelul ratei mortalităţii.  

Toate aceste modificări au avut loc în România după 1989. În plus, anii 
1990 şi 1991 sunt recunoscuţi pentru emigrarea ridicată ce a contrabalansat 
creşterea naturală, şi aşa moderată. Începând cu anul 1992, scăderea naturală a 
populaţiei a fost asociată migraţiei externe negative, ca urmare a unei căderi 
bruşte şi profunde a ratei natalităţii şi unei relansări a ratei mortalităţii.  

 
(persoane)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Anuarul demografic al României din 2006 şi Anuarul statistic din 2007.  
 

Figura 1. Sporul natural al populaţie şi migraţia externă netă (1991-2005). Cazul României 
 

Se remarcă faptul că evoluţia demografică în ultimii 10 ani a fost 
influenţată de un complex de factori, dintre care se evidenţiază cu precădere: 
libertatea cuplurilor de a decide cu privire la numărul dorit de copii şi intervalul 
de timp la care să facă copii, nivelul înalt al costurilor economice şi sociale 
susţinute de populaţie în perioada de tranziţie, lipsa locuinţelor şi accesul redus 
al tinerilor la o locuinţă proprie, schimbări în comportamentul populaţiei cu 
privire la formarea şi dezbinarea unei familii, instabilitatea socială, şomajul. La 
aceşti factori trebuie adăugată şi migraţia externă, care a contribuit decisiv la 
scăderea populaţiei României (figura 1). 
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România subscrie fenomenului migraţiei la nivel mondial, având un 
istoric în migraţie marcat de perioade de ascensiune şi declin, bazat în principal 
pe condiţiile interne economice, sociale şi politice. Natura umană solicită a se 
încerca găsirea unor condiţii de viaţă mai bune, în mod firesc regiunile mai 
dezvoltate atrag populaţie din părţi mai sărace ale lumii. Procesul migraţiei 
implică un subiect (emigrant sau imigrant), cel puţin două ţări (ţara de origine şi 
ţara de destinaţie, dar şi ţările tranzitorii), precum şi intenţia de a obţine permis 
de şedere sau de a găsi un loc de muncă în ţara de destinaţie.  

Migraţia externă a României are două feţe: una juridică, statistic 
înregistrată sub forma emigrării şi imigrării, precum şi migraţia pentru muncă. 
Prima componentă nu este foarte importantă ca dimensiune situându-se în 
intervalul 10 - 15 mii de emigranţi şi câteva mii de imigranţi pe an. Se poate 
observa proporţia mare de emigranţi care au studii universitare, aceasta 
situându-se la un nivel apropiat de 25%, principalele ţări de destinaţie fiind 
Germania, Italia, SUA şi Canada.  

Fluxul de imigrare are două componente: o migrare reversibilă şi un 
număr moderat de imigranţi din Republica Moldova. Aceasta este ţara de 
origine pentru cea mai mare parte a imigranţilor români; unii dintre aceştia sunt 
interesaţi de obţinerea cetăţeniei române, cu scopul de a găsi oportunităţi pentru 
o viaţă mai bună în Uniunea Europeană.  

 

 
 
Sursa: Anuarul demografic din România 2006 şi Anuarul statistic 2007.  
 

Figura 2. Emigrarea şi fluxurile de emigrare netă (1985-2005). Cazul României 
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În Figura 2 se pot identifica mai multe etape în istoria migraţiei din 
România, astfel că după 1989 ne confruntăm cu următoarea situaţie:  

 1990-1993: emigrarea permanentă în masă a minorităţilor etnice 
(germane, maghiare) şi a românilor care fugeau de tulburările politice 
şi sărăcie. Mulţi dintre aceştia au cerut azil politic în Occident, 
atingând un nivel de 116.000 de aplicaţii în anul 1992 
(Ethnobarometer, 2004); 

 1994-1996: un nivel scăzut al migraţiei economice româneşti în 
Europa de Vest, în principal pentru muncă sezonieră sau ilegală, dar şi 
niveluri foarte scăzute ale migranţilor etnici şi ale căutătorilor de azil; 

 1996-2001: dezvoltarea mai multor tendinţe în paralel şi creşterea 
emigrării, transformă fenomenul într-unul complex pentru a fi analizat:  
 (a) migraţia permanentă s-a aflat în creştere în SUA şi Canada, mai 

mult decât s-a înregistrat migraţie legală în ţările europene; 
 (b) manifestarea, în special începând cu anul 1999, migraţiei ilegale, 

„incomplete” sau circulare către ţările europene, pentru muncă 
ilegală(1).  

c) creşterea traficului de migranţi, fenomen care se suprapune migraţiei 
ilegale, dar se distinge prin violenţa şi abuzul din partea 
traficanţilor/angajatorilor. Acest tip de migraţie este considerat a fi 
întâlnit cu precădere în cazul femeilor.   

(d) din 1999, asistăm la o reducere a numărului acordurilor de 
recrutare a forţei de muncă cu diferite ţări europene (Germania, 
Spania, Portugalia, Italia);  

(e) un număr restrâns de migranţi români care se întorc din Republica 
Moldova, precum şi un aflux puternic a migranţilor români între 
Germania şi România.  

 2002-2007: eliminarea obligativităţii vizelor Schengen a promovat o 
creştere rapidă în migraţia circulară, chiar şi în măsura în care românii 
care au fost anterior „blocaţi” în ţările Schengen, au putut să se 
întoarcă în România pentru a intra în sistemul de migraţie circulară 
(OSF, Ethnobarometru, 2004). Existenţa posibilităţii de şedere legală 
pe o perioadă de trei luni în calitate de turist a condus la dezvoltarea 
unui sistem sofisticat de migraţie circulară, concentrat în primul rând 
pe destinaţii precum Italia şi Spania (OIM, 2005). Această nouă 
strategie a permis sustragerea de la controlul de pe piaţa forţei de 
muncă europeană, astfel că migranţii ajungeau să lucreze ilegal timp de 
trei luni, împărţind locurile de muncă cu alţi români. 

 2007–până în prezent: asistăm la acces liber pe piaţa europeană a 
muncii, fapt care este favorizant atât pentru crearea unei pieţe europene 
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a muncii, dar şi pentru înregistrarea unor derapaje severe în pieţele 
locale, aşa cum se poate observa din Figura 3. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: prelucrare proprie. 

 
Figura 3. Etape ale emigraţiei româneşti de după 1989 

3. Intensitatea şi consecinţele migraţiei temporare  
Migraţia pentru ocuparea forţei de muncă a devenit cea mai importantă 

componentă a migraţiei româneşti în ultimii ani. Din păcate, statisticile oficiale 
nu surprind întregul fenomen al migraţiei şi ocupării forţei de muncă, cifre 
relevante începând să existe abia din anul 2005. Potrivit Oficiului Român 
pentru estimările Migraţiei Forţei de Muncă(2), există aproximativ două 
milioane de români angajaţi în străinătate, în afara activităţii sezoniere, care 
reprezintă mai mult de 10% din locuitorii României.  

În prezentul articol, utilizăm date din studiul Locuirea temporară în 
străinătate. Migraţia economică a românilor: 1990-2006, realizat de Fundaţia 
pentru o Societate Deschisă(3) (FSD), pe care îl considerăm reprezentativ la 
nivel naţional. Eşantionul de 1.400 de persoane, folosit pentru colectarea de 
date la nivel naţional, a fost proiectat probabilistic în două etape ale modelului. 
Unitatea de selecţie în prima etapă a fost secţia de votare, iar în a doua etapă au 
fost persoanele intervievate. În opinia FSD, mai mult de o treime din gospodării 
aveau cel puţin un migrant pentru munca în străinătate, în perioada menţionată 
de studiul amintit mai sus.  
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Sursa: calcule proprii pe baza datelor din Locuirea temporară în străinătate. Migraţia 

economică a românilor: 1990-2006, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, decembrie 2006.  
 

Figura 4. Persoane care au locuit temporar în străinătate  
la 1.000 de locuitori (1990-2006). Cazul României 

 
3.1. Efectele migraţiei temporare la nivel sociodemografic  
 

Din punct de vedere demografic, consecinţele migraţiei, atât a celei 
temporare cât şi a celei definitive, sunt semnificative. Tendinţa de a rămâne 
definitiv în ţările de destinaţie este bine cunoscută şi conduce la pierderi 
considerabile în rândul populaţiei. Această pierdere are drept consecinţă 
diminuarea ritmului de creştere economică sau chiar declinul activităţii 
economice. 

Conform studiilor recente se poate constata faptul că mobilitatea 
internaţională este mai mare în rândul persoanelor care au vârsta 
corespunzătoare pentru locul de muncă. În consecinţă, ţările de emigrare se 
confruntă cu un proces accelerat de îmbătrânire a propriei populaţii. Factorul 
uman este cea mai importantă sursă de creştere economică, ratele de creştere 
sunt aşteptate a fi mai scăzute în cazul rămânerii în ţara natală.  

Majoritatea celor care emigrează sunt tineri, iar procentul acestora este în 
continuă creştere, putând astfel susţine că emigrarea afectează grupele de vârstă 
cu rate mari de fertilitate, reducându-se astfel potenţialul de nou-născuţi în 
România. Acest lucru este cu atât mai îngrijorător cu cât emigrarea devine 
permanentă. Structura emigrării pe sexe dezvăluie unele schimbări, astfel că 
femeile imigrante devin din ce în ce mai numeroase în ultimii ani. În anul 2004, 
62% din migranţi erau femei din grupa de vârstă 26-40 ani, ceea ce înseamnă 
58% din populaţia de imigranţi, iar procentul este în continuă creştere. Efectele 
nefaste asupra ratei natalităţii şi a fertilităţii încep să fie din ce în ce mai 
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prezente, dovadă fiind faptul că un număr tot mai mare de copii sunt născuţi în 
afara ţării.  

Implicaţiile fenomenului migraţionist la nivelul familiei sunt multiple, 
acestea făcând parte atât din sfera efectelor pozitive cât şi a celor negative. 
Banii trimişi de către emigranţi familiilor lor contribuie la creşterea calităţii 
vieţii acestora având implicaţii pozitive asupra relaţiilor de familie. Pe de altă 
parte, ne confruntăm cu suferinţa familiei pentru pierderea unuia sau a mai 
multor membri chiar şi cu titlu temporar. De fapt, cu cât perioada este mai mare 
cu atât mai puternice sunt efectele asupra familiei. Plecarea unuia dintre 
membri determină reorganizarea rolurilor în cadrul familiei. În acest caz, 
membrii familiilor preiau rolurile/funcţiile respectivului migrant, ceea ce poate 
conduce la pierderi de bunăstare în interiorul familiei şi dezechilibre în relaţia de 
cuplu. Toate acestea pot conduce cu uşurinţă la destrămarea familiei (divorţuri).  

Unul dintre cele mai importante efecte negative ale migraţiei forţei de muncă 
pare să fie în raport cu copiii migranţilor, care rămân (în cel mai fericit caz) cu doar 
unul dintre părinţii lor. Există o mulţime de cazuri când ambii părinţi migrează în 
scopul găsirii unui loc de muncă şi, prin urmare, bunicii, alte rude sau prietenii 
preiau tutela copiilor. Uneori, migranţii îşi abandonează copiii, care în cele din 
urmă ajung în grija statului. Deci, copiii sunt afectaţi într-o foarte mare măsură (în 
unele cazuri aceste situaţii devin traumatizante) de către părinţii lor, deoarece 
persoanele cărora îi lasă în grijă nu pot îndeplini cu succes rolul de părinte. O altă 
categorie socială care ar putea fi afectată negativ sunt persoanele în vârstă, mai ales 
în cadrul comunităţilor cu un nivel ridicat de migraţie.  

În situaţiile în care copiii pleacă din ţară împreună cu părinţii lor, aceştia 
trebuie să treacă printr-o perioadă de acomodare, să înveţe o nouă limbă şi să 
înveţe să trăiască într-un mediu social diferit, lucru care de cele mai multe ori 
presupune un anumit grad de stres.  

Potrivit studiului menţionat anterior, în perioada 1990-2006, majoritatea 
persoanelor din gospodăriile cu membri care au fost plecaţi în străinătate, nu 
simt nicio modificare referitoare la relaţiile de familie.  

Pornind de la studiul FSD, am construit propriul model de analiză. Am 
considerat drept variabilă faptul că cineva din casa ta a fost în străinătate 
pentru un timp şi măsura în care acest lucru a avut – pentru tine – efecte 
asupra copiilor. Astfel am constatat că numai 11% din respondenţi au afirmat 
că au probleme cu copiii lor în această privinţă. Deşi procentul respondenţilor 
ce se declară afectaţi este redus, se înregistrează diferenţe între diferitele 
categorii de respondenţi. Astfel, vom observa că persoanele cu experienţă de 
muncă în străinătate răspund într-un procent mai mare decât ceilalţi că 
experienţa lor a generat anumite modificări în ceea ce priveşte relaţiile de 
familie (figura 5).  
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Sursa: calcule proprii pe baza datelor din Locuirea temporară în străinătate. Migraţia 

economică a românilor: 1990-2006, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, decembrie 2006.  
 

Figura 5. Impactul locuirii în străinătate asupra relaţiilor cu copiii 
 
Migranţii tind să creadă că experienţa lor în străinătate are o influenţă pozitivă 

asupra relaţiilor de familie, considerând astfel că banii câştigaţi la muncă în 
străinătate contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii în gospodăriile de imigranţi şi 
implicit la îmbunătăţirea relaţiilor în cadrul familiei. Aceştia nu iau în considerare 
impactul asupra vieţii copiilor lor, neglijând astfel dezvoltarea lor viitoare. 

3.2. Efectele migraţiei temporare la nivel economic  
Din perspectiva prezentei lucrări este important să prezentăm impactul 

migraţiei forţei de muncă la nivel economic. Există un consens general asupra 
faptului că migraţia temporară poate să contribuie la îmbunătăţirea aptitudinilor 
emigrantului în urma experienţei câştigate prin munca în străinătate.   

În acest context, ne propunem să verificăm următoarea ipoteză: dacă 
experienţa migraţiei în străinătate influenţează veniturile dobândite după 
reîntoarcerea în ţara de origine. 

Astfel, am considerat veniturile ca fiind variabila dependentă şi următorul 
set de variabile independente: educaţia, apreciată prin ultima şcoală absolvită; 
cunoştinţele legate de utilizarea calculatorului; experienţa în muncă şi 
experienţa de muncă în străinătate. Am aplicat regresia liniară multiplă, 
folosind datele din studiul FSD, pe un eşantion de 1,032 de persoane, cu sau 
fără experienţă de muncă în străinătate. În tabelul 1 am prezentat rezultatele 
regresiei liniare multiple, în care venitul a fost introdus ca logaritm natural. Toţi 
coeficieţii (marcaţi în bold) sunt semnificativi pentru p = 0,05. Analiza 
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ANOVA confirmă faptul că modelul este semnificativ din punct de vedere 
statistic, iar raportul de determinaţie este 0,336. Prin urmare, cele patru 
variabile luate în considerare explică în proporţie de 33,6% variabilitatea 
veniturilor populaţiei observate ca urmare a experienţei acumulate de 
persoanele migrante. 

 
Tabelul 1 

Rezultatele regresiei liniare multiple asupra veniturilor (n=1032). 
Factori Coeficienţi 

nestandardizaţi 
Coeficienţi 

standadizaţi t Sig. 

 B Std. Error Beta   
(Constant) 0,924 0,198  4,658 0,000 
Educaţia (ultima şcoală absolvită) 0,194 0,012 0,474 15,946 0,000 
Cunoaşterea computerului 0,410 0,067 0,206 6,142 0,000 
Experienţa în muncă 0,169 0,024 0,208 7,023 0,000 
Dacă a lucrat sau nu în străinătate 0,221 0,073 0,078 3,024 0,003 

Sursa: model de regresie realizat de autor. 
 
În urma experimentului realizat, prin intermediul modelului de regresie, 

am desprins următoarele concluzii referitoare la impactul experienţei câştigate 
din munca în străinătate asupra veniturilor dobândite de persoanele migrante 
după reîntoarcerea în ţara de origine: 

1. Munca temporară în străinătate are un efect pozitiv asupra veniturilor 
pe care le înregistrează persoanele migrante la reîntoarcerea în ţara de origine 
(corelaţie pozitivă); 

2. Aşa cum era de aşteptat, cel mai important factor care afectează nivelul 
veniturilor este educaţia. Cu cât persoana a absolvit un nivel de şcolarizare mai 
înalt, cu atât mai mari vor fi şi veniturile (corelaţie pozitivă); 

3. Veniturile sunt direct influenţate de experienţa în muncă şi de 
cunoştinţele legate de utilizarea calculatorului (corelaţie pozitivă); 

4. În prezentul model am verificat şi influenţa cunoaşterii limbilor străine 
asupra veniturilor, dar acest factor nu a înregistrat o influenţă semnificativă, 
motiv pentru care a fost eliminat din forma iniţială a modelului. 

Impactul direct al migraţiei internaţionale poate fi cu uşurinţă măsurat 
prin analiza investiţiilor făcute din banii câştigaţi în afara ţării. Analiza 
investiţiilor ne permite, de asemenea,  să observăm în ce măsură gospodăriile 
investesc aceste sume sau din contră doar cheltuiesc aceste sume pentru 
achiziţionarea bunurilor de consum. 

Datele la nivel naţional arată că, în ultimii cinci ani, o parte semnificativă 
a populaţiei României achiziţionează bunuri durabile: 50% din români cumpără 
bunuri de uz gospodăresc, 37% optează pentru extinderea/modernizarea caselor, 
iar 16% pentru achiziţia de maşini etc. În orice situaţie, indiferent de bunurile 
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achiziţionate, aproximativ 10% din sumele cheltuite sunt procurate din activităţi 
migraţioniste. Dacă restrângem analiza la nivelul indivizilor care îşi procură 
bunuri pe seama banilor obţinuţi din migraţia internaţională, am putea observa 
că mai mult de 50% dintre aceştia cheltuiesc cu scopul de a-şi 
extinde/moderniza locuinţa şi un procent similar este alocat achiziţionării 
bunurilor de uz gospodăresc. Un procent semnificativ (aproximativ 21%) este 
reprezentat de gospodăriile care, în ultimii cinci ani, au cheltuit banii pentru 
achiziţionarea uneia sau a mai multor maşini. 

Migraţia forţei de muncă şi antreprenoriatul sunt două componente de 
viaţă foarte corelate. Experienţa în muncă câştigată în străinătate alături de 
spiritul antreprenorial sunt corelate atunci când o persoană doreşte să dezvolte o 
afacere. Pe măsură ce migrantul acumulează capital financiar, uman şi 
relaţional şi îşi satisface nevoile de bază, va avea tendinţa să investească în 
activităţi productive, devenind antreprenor. Pentru o semnificativă parte a 
migranţilor români, a muncii peste graniţă reprezintă o strategie intermediară 
pentru strategia antreprenorială, lucru relatat de legătura puternică dintre 
experienţa acumulată pe teritoriu străin şi orientarea antreprenorială, ambele la 
nivel comportamental şi de intenţie. 

Concluziile desprinse mai sus, dau naştere unor serii de influenţe ale 
migraţiei externe în plan economic. Efectele cele mai importante sunt legate de 
derapajele severe şi multitudinea de disfuncţii de pe piaţa forţei de muncă, 
dintre care amintim:  

 capacitatea de ocupare a forţei de muncă;  
 rata şomajului şi caracteristicile sale; 
 emigrarea în masă a forţei calificate de muncă – pierderea de „creiere”, 

capabilă să creeze valoare adăugată mai mare; 
 distorsiuni salariale şi segmentarea forţei de muncă;  
 amplificarea economiei subterane (munca „la negru”); 
 diminuarea potenţialului local de forţă de muncă; 
 utilizarea imigranţilor cu scopul de a suplini lipsa forţei de muncă locale. 

Pe lângă aceste aspecte ale migraţiei se remarcă o serie de efecte 
regionale benefice. Cel mai important efect pe termen scurt este reducerea 
şomajului, care este prezent în majoritatea ţărilor mari de emigraţie precum 
România, dar şi Polonia, Slovacia şi Bulgaria. Dacă migraţia include în special 
persoane neangajate, şi impactul asupra bugetului este unul pozitiv (deoarece 
mai puţine persoane vor solicita ajutor de şomaj). Nici impactul favorabil socio-
politic nu trebuie ignorat, având în vedere că nivelurile ridicate ale şomajului 
sunt adesea asociate cu tensiuni sociale, ce atrag după sine imense cheltuieli 
bugetare pentru restabilirea echilibrului social (mai ales în zonele cu o rată a 
şomajului foarte ridicată). 
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Un alt efect benefic, considerăm importantă reducerea presiunii asupra 
reformei guvernului român. Pentru unele zone/regiuni, migraţia forţei de muncă 
în străinătate a detensionat pieţele locale de forţă de muncă, precum şi presiunea 
dată de asistenţa socială. Pentru alte zone/regiuni, migraţia spre un loc de 
muncă mai bun a condus la penuria forţei de muncă ce afectează potenţialul de 
dezvoltare economică locală şi socială. De fapt, cea mai mare penurie a forţei 
de muncă este afişată de regiunile româneşti care înregistrează fluxuri de 
migraţie ridicată.  

Un alt efect pozitiv al migraţiei este reprezentat de transferurile de valută, 
cu implicaţii puternice atât la nivel microeconomic, cât şi la nivel 
macroeconomic. Estimările Băncii Naţionale a României, în ceea ce priveşte 
aceste transferuri, ajung la 1.753,5 miliarde dolari SUA în 2004 şi 4.440,9 
milioane USD în 2005(4), ceea ce reprezintă 4,51% din PIB-ul României pe anul 
2005. Efectele transferului de bani a nivel macroeconomic sunt destul de dificil 
de comensurat din cauza multiplelor interacţiuni la nivelul variabilelor 
macroeconomice. Aceste transferuri au efecte vizibile asupra investiţiilor şi 
economisirii. Cel mai vizibil impact al acestor transferuri se înregistrează 
asupra consumului gospodăriilor, atât de important la nivel macroeconomic, 
înregistrându-se în cererea agregată internă, componentă a PIB-ului.  

Transferurile de bani către gospodării reprezintă surse directe de creştere 
a venitului lor, ceea ce conduce la creşterea consumului şi implicit la reducerea 
temporară a sărăciei. Aceste sume au capacitatea de a reduce polarizarea socială 
prin efectele lor de redistribuire.   

Concluzii  
Evoluţia migraţiei externe româneşti este prea puţin cunoscută. Ţările 

occidentale au acum nevoie de forţă de muncă străină din considerente 
economice. Unele ţări occidentale încep să se confrunte cu o uşoară reducere 
naturală a populaţiei, iar imigrarea suplineşte această scădere naturală, astfel că 
numărul populaţiei nu suferă modificări dramatice. Pentru a evita fenomenul de 
scădere naturală a populaţiei în următorii ani, ţările occidentale vor încuraja 
imigraţia, iar rezervorul de forţă de muncă va fi reprezentat de ţările din estul 
Europei, inclusiv România. 

Aceste mişcări migraţioniste generează importante consecinţele economice. 
În prezentul articol am analizat consecinţele demografice, cu atât mai mult cu cât 
categoria care a emigrat din motive economice în ultimii ani este reprezentată de 
populaţia tânără (în vârstă de 30 de ani). Au fost identificate consecinţe economice 
importante privind aspectele financiare şi a calităţii vieţii românilor, deoarece 
volumul sumelor transferate a fost de aproximativ şapte miliarde de euro în 2007. 
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Ne confruntăm, de asemenea, cu un impact social deosebit asupra vieţii de familie 
a migranţilor. Problema cea mai severă este abandonarea temporară a minorilor de 
către părinţii care migrează în căutarea unui loc de muncă mai bun şi faptul că 
autorităţile sunt determinate să formuleze politici de monitorizare a situaţiei, care ar 
presupune cheltuieli suplimentare.  

Migraţia externă a României va fi influenţată în perioada următoare de cât de 
ridicată şi sustenabilă va fi rata de creştere economică, de măsura în care această 
creştere va ridica în mod semnificativ nivelul de trai şi bineînţeles de politicile de 
imigrare ale ţărilor occidentale. În conformitate cu scenariile existente, după o 
destabilizare severă cauzată de criza economică, în România primele semne de 
recuperare sunt extrem de incerte. Vom pune punct prezentului articol susţinând cu 
credinţă că fenomenul migraţiei este influenţat, în primul rând, de evoluţia 
economică, fapt care deschide noi posibilităţi pentru analize viitoare. 

Mulţumiri 
Prezentul articol a fost realizat cu sprijinul Consiliului Naţional al 

Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, prin programul IDEI, fiind 
susţinut prin grantul 1829/2008: Efectele modificării structurilor demografice şi 
ale migraţiei forţei de muncă asupra creşterii economice. 

 
 
 

 Note 
 

(1) Pentru detalii privind declinul demografic din România, a se consulta Gheţău, Vasile. 
Declinul demografic şi viitorul populaţiei României. Editura Alpha MDN, 2007. 

(2) În lucrarea Locuirea temporară în străinătate. Migraţia economică a românilor: 1990-2006, 
Fundaţia pentru o Societate Deschisă, decembrie 2006. 

(3) Liberalizarea pieţei forţei de muncă în România. Oportunităţi şi riscuri, Oficiul pentru 
Migraţia Forţei de Muncă, 2006. 

(4) Banca Naţională a României: Mihai Copaciu, Irina Răcaru, Echilibrul extern al României - 
abordări calitative şi cantitative, octombrie, 2006. Estimările includ şi transferurile neoficiale. 
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