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Rezumat. Migraţia internă, deşi mai puţin cercetată decât 
migraţia internaţională, este un mecanism cheie în ajustarea la şocurile 
economice regionale, mai ales atunci când alte instrumente se dovedesc 
inutile. Dar acest proces are factori determinanţi foarte complecşi care 
pot fi de natură economică, socială, demografică, de mediu etc. Având la 
bază studii internaţionale anterioare, în cazul României variabilele 
robuste s-au dovedit a fi mărimea populaţiei, produsul intern brut per 
capita, un indice al bunurilor publice şi rata criminalităţii, din 
perspectivă statică, şi migraţia precedentă, mărimea populaţiei şi 
indicele bunurilor publice, din perspectivă dinamică. Tehnicile pe care  
le-am utilizat în realizarea acestui studiu sunt metoda celor mai mici 
pătrate cu variabile dummy (sau metoda efectelor fixe) şi metoda 
generalizată a momentelor (sau metoda dinamică), ambele aplicate unor 
date în panel. 
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1. Migraţia internă: abordări, tipologie, perspective şi teorii  
 
Migraţia nu este un proces întâmplător. Este o alegere raţională care 

implică două decizii: de a migra sau nu şi destinaţia migraţiei. Prima decizie 
constituie abordarea microeconomică, în timp ce a doua este specifică abordării 
macroeconomice. Acestea sunt ambele decizii independente, dar secvenţiale. 
Scopul abordării micro este comportamentul individului şi factorii care îi 
influenţează decizia de a migra; în schimb, abordarea macro se referă mai 
degrabă la locuri decât la oameni şi la fluxuri agregate de migranţi decât la 
fluxuri individuale. Migraţia cuprinde trei contexte principale:  

 contextul spaţial distinge între migraţia internă şi migraţia 
internaţională; 

 context modelării distinge între abordarea micro and abordarea macro; 
 context obiectivului distinge între identificarea determinanţilor 

migraţiei şi explorarea consecinţelor migraţiei (Etzo, 2008, pp. 1-27). 
Migraţia poate lua două forme: migraţie speculativă şi migraţie 

contractuală. Prima constă în căutarea unui job în altă parte, iar cea de-a doua 
este generată de găsirea unui job în altă parte (Silvers, 1977, pp. 29-40). Molho 
(1986, pp. 396-419) consideră că migraţia speculativă este parte a procesului de 
căutare a unei slujbe în timp ce migraţia contractuală este rezultatul acestui 
proces.   

În literatura de specialitate există două perspective asupra migraţiei 
interne: perspectiva dezechilibrului şi perspectiva echilibrului. Prima susţine că 
migraţia se datorează existenţei salariilor regionale care nu „golesc” (ajustează, 
echilibrează) piaţa, pe când cea de-a doua consideră că variaţiile regionale ale 
salariului chiar „golesc” piaţa. Deşi ambele viziuni consideră variaţiile spaţiale 
ale utilităţii ce fundamentează migraţia, acestea diferă în privinţa sursei şi 
persistenţei acestor variaţii (Greenwood, 1997, pp. 648-720).    

În ceea ce priveşte teoriile migraţiei interne, cele mai importante sunt 
teoria neoclasică, teoria căutării (sau job-matching) şi teoria keynesiană. În 
1932, câştigătorul premiului Nobel, John Hicks, afirma că „diferenţele dintre 
avantajele economice nete, în principal diferenţe salariale, sunt cauzele 
principale ale migraţiei” (trad., p. 76). Această afirmaţie este considerată 
punctul de pornire al întregii analize moderne a migraţiei şi baza teoriei 
neoclasice a migraţiei. Conform acesteia, oamenii decid să se mute doar dacă 
câştigurile anticipate depăşesc costurile mutării (atât monetare, cât şi 
nemonetare: costuri de transport, venituri cheltuite cu mutarea, costurile 
psihologice ale părăsirii familiei şi prietenilor, costuri de acomodare şi adaptare 
etc.) (Borjas, 2008, pp. 321-364). Dacă teoria neoclasică argumentează că 
migraţia se produce înaintea găsirii unui job la destinaţie, teoria căutării sau  
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job-matching-ului susţine că migraţia se produce odată cu găsirea unui loc de 
muncă la destinaţie. În timp ce teoria căutării ia în considerare decizia 
individuală, teoria job matching consideră decizia agregată. Modelul capitalului 
uman (neoclasic) nu poate explica de unul singur procesul migratoriu deoarece 
presupune informaţia lipsită de costuri. Astfel, decizia de migraţie ar trebui 
luată în două etape: prima, de a migra sau nu, luând în calcul costurile 
implicate; a doua, de a accepta sau nu o anumită slujbă (Jackman, Savouri, 
1992, pp. 1433-1450). În final, teoria keynesiană este critică la adresa celei 
neoclasice din cauze viziunii diferite asupra banilor. Conform keynesismului în 
prima, oferta de muncă depinde nu numai de salariul real (precum cea de-a 
doua), ci şi de salariul nominal. Astfel, migranţii sunt atraşi inclusiv de 
regiunile cu salarii nominale ridicate. Ba mai mult, dacă în abordarea neoclasică 
migraţia reduce disparităţile de salarii reale dintre regiuni, în abordarea 
keynesiană migraţia reduce mai degrabă disparităţile de şomaj (Jennissen, 2007, 
pp. 411-436).  

Migranţii nu sunt întâmplător selectaţi, date fiind diferenţele de costuri ale 
migraţiei pe care le suportă fiecare şi forma distribuţiei veniturilor în oricare 
două regiuni (origine şi destinaţie). Legat de acest ultim fapt, selecţia 
migranţilor poate fi de două tipuri: 

 Selecţie pozitivă, atunci când: 
- migranţii au competenţe peste medie; 
- destinaţia oferă o rată mai ridicată de rentabilitate a competenţelor 

decât originea; 
- migranţii sunt aleşi din partea superioară a scalei distribuţiei 

competenţelor deoarece originea „taxează” lucrătorii înalt calificaţi 
şi îi „protejează” pe cei slab calificaţi de rezultate slabe pe piaţa 
forţei de muncă. 

 Selecţie negativă, atunci când: 
- migranţii au competenţe sub medie; 
- originea oferă o rată mai ridicată de rentabilitate a competenţelor 

decât destinaţia; 
- migranţii sunt aleşi din partea inferioară a scalei de distribuţie a 

competenţelor deoarece originea „premiază” lucrătorii cu educaţie 
superioară şi îi „pedepseşte” pe cei cu educaţie precară. 

Prin urmare, lucrătorii înalt calificaţi aleg regiunile care răsplătesc 
competenţele, în timp ce lucrătorii slab calificaţi aleg regiunile cu răsplată 
modestă (Borjas, 2000, pp. 1-21). 
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2. Modelele gravitaţionale şi posibilii determinanţi ai migraţiei interne.  
 Revizuirea literaturii 

 
Legea gravitaţiei universale ce aparţine lui Newton (1687) afirmă că forţa 

de atracţie dintre  
două corpuri este direct legată de mărimea lor şi invers legată de distanţa 

dintre ele. Legea newtoniană a fost aplicată cercetării migraţiei de către Lowry 
(1966, pp. 1-118) şi Lee (1966, pp. 47-57). Modelul gravitaţional de bază poate 
fi aplicat migraţiei astfel: 

 sub formă matematică:  

D

PP
gM

ij

ji
ij 


 , sau                (1) 

 sub formă statistică (în log):  
 ijijjiij )Dlog(x)Plog(x)Plog(x)glog(xM          (2) 

unde Mij este migraţia din regiunea „i” în regiunea „j”, Pi şi Pj sunt populaţiile 
originii şi destinaţiei, Dij este distanţa fizică dintre „i” şi „j”, α-β-χ elasticităţi, 
iar g este o constantă gravitaţională. Newton considera α=β=1 şi χ=2. 

 
Începând cu Lowry (1966, pp. 1-118), modelul gravitaţional de bază a 

fost extins la următoarea formă: 
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   (3) 

unde Xi este un vector de variabile explicatorii ce descrie diverse caracteristici 
ale originii (adică factori push), iar Xj este un vector de variabile explicatorii ce 
descrie caracteristici ale destinaţiei (adică factori pull). Factorii push sunt acele 
caracteristici ale originii care încurajează (descurajează) out-migraţia (in-migraţia), 
precum venituri mici, şomaj ridicat, preţuri mari, în general puţine oportunităţi 
de dezvoltare. În schimb, factorii pull sunt acele caracteristici ale destinaţiei 
care încurajează (descurajează) in-migraţia (out-migraţia). 

După cum precizam anterior, coeficienţii mărimii populaţiei ar trebui să 
returneze valori pozitive, adică cu cât o regiune este mai populată cu atât mai 
mare este şi probabilitatea de a migra în şi din ea. Din contră, distanţa 
influenţează decizia de migraţie prin intermediul costurilor de migraţiei care 
sporesc odată cu distanţă fizică, astfel elasticitatea în raport cu această variabilă 
fiind negativă. Cu toate acestea, Greenwood (1997, pp. 648-720) este de părere 
că această elasticitate descreşte în timp datorită tehnologiilor moderne de 
informare, comunicare şi transport. 
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O clasificare extrem de complexă a determinanţilor migraţiei interne îi 
aparţine lui Van der Gaag et al. (2003, pp. 1-141), care fac deosebirea între 
„acele caracteristici ale indivizilor sau menajelor care indică înclinaţii mai 
ridicate sau mai reduse spre migraţie şi acei factori care determină în mod real 
dacă se va migra şi care va fi destinaţia aleasă”. Prin urmare, există, pe de o 
parte influenţe selective (factori demografici), iar, pe de altă parte, determinanţi 
ai migraţiei. 

Factorii demografici includ, în principal, vârsta şi sexul. Dacă vârsta este 
un factor variabil, sexul este o constantă. Migraţia tinde să fie mai mare pentru 
copii, descreşte la terminarea studiilor şi creşte din nou la momentul intrării în 
rândul forţei de muncă. Multe studii insistă că migraţia descreşte odată cu 
vârsta, excepţie făcând cazul în care persoanele în vârstă au nevoie de sprijinul 
familiei sau de ajutor medical. Chiar dacă diferenţele între sexe nu sunt atât de 
însemnate ca acelea între vârste, evidenţa empirică a arătat că ratele femeilor ar 
putea spori mai rapid decât cele ale bărbaţilor după vârsta de 16 ani, după care 
pot scădea la o rată uşor inferioară celei a bărbaţilor până la vârsta pensionării. 
Iar ulterior, la bătrâneţe, ratele femeilor le pot depăşi din nou pe cele ale 
bărbaţilor (Van der Gaag et al., 2003, pp. 1-141).    

Determinanţii migraţiei pot fi clasificaţi în: variabile ale modelelor 
gravitaţionale, variabile economice, variabile ale pieţei forţei de muncă, 
variabile ale pieţei imobiliare, variabile de mediu şi variabile politice. 

Variabilele modelelor gravitaţionale sunt mărimea populaţiilor, cu 
influenţă pozitivă, şi distanţa fizică, cu influenţă negativă. Variabile economice 
pot fi: produsul intern brut per capita, numărul de noi societăţi create, nivelul 
salariilor etc. Variabilele pieţei forţei de muncă includ: nivelurile şi/sau ratele 
de ocupare şi şomaj, precum şi schimbările în condiţiile de muncă etc. 
Variabilele pieţei imobiliare acţionează de următoarea manieră: preţurile 
ridicate ale locuinţelor şi ratele scăzute de neocupare împiedică migraţia, 
excepţie făcând cazul când sunt anticipate de potenţialii migranţi; mărimea, 
structura şi calitatea stocului rezidenţial afectează nivelul şi tipul de migraţie, 
dar şi rata de construire şi demolare. Variabilele de mediu sunt cele care 
afectează calitatea vieţii atât pe termen scurt, cât şi lung, printre acestea 
regăsindu-se condiţiile terenului (abandonat, vacant, greenfield sau brownfield), 
densitatea populaţiei, gradul de urbanizare comportamentul social al 
locuitorilor, condiţiile climatice, activităţi de divertisment şi timp liber etc. 
Variabilele politice se referă la subvenţiile guvernamentale, taxele locale, 
cheltuieli pentru armată, oferta educaţională, planul urbanistic zonal, sau măsuri 
directe precum stimulentele şi politicile de migraţie. Totuşi, trebuie menţionat 
că nu există o strictă delimitare între aceste variabile (Van der Gaag et al., 2003, 
pp. 1-141). 
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În schimb, Borjas (2000, pp. 1-21), în Economia migraţiei, precizează 
următorii determinanţi generali ai migraţiei interne: 

 Vârsta: persoanele mai tinere migrează mai mult deoarece dispun de o 
mai mare perioadă de timp în care pot beneficia de rentabilitatea 
investiţiei în migraţie, de creşterea câştigurilor nete. 

 Educaţia: persoanele mai educate sunt mai dornice şi mai capabile să 
migreze deoarece sunt mai eficiente în a evalua oportunităţile de 
angajare de pe diversele pieţe ale muncii, reducând astfel costurile 
migraţiei. 

 Distanţa: cu cât este mai lungă distanţa cu atât este mai redusă 
motivaţia de a migra datorită unor costuri mai mari. 

 Alţi factori: şomajul – şomerii sunt mai dornici să migreze; variabila 
poate fi afectată de probleme de endogenitate; diferenţele salariale – 
potenţialul impact pozitiv este sensibil la probleme de selecţie. 

În aplicarea modelului mai sus reprezentat, aproape toate studiile folosesc 
ca variabilă dependentă fluxurile de migraţie brută dinspre originea „i” către „j”. 

Anjomani (2002, pp. 239-265) a întreprins o analiză a migraţiei 
interstatale la nivelul SUA şi a inclusiv ca regresori următoarele variabile 
grupate astfel: 

 Migraţia brută anterioară, ca proxy pentru reţelele sociale sau 
disponibilitatea informaţiilor, ar trebui să aibă un impact pozitiv. 
Informaţia se diminuează odată cu lărgirea distanţei şi sporeşte dacă în 
trecut mai mulţi indivizi au migrat dinspre „i” către „j”; rudele şi 
prietenii pot facilita călătoria noului migrant asigurându-i acestuia 
cazare iniţială şi informaţii despre oportunităţile de angajare 
disponibile; 

 Variabile economice: venit regional, rată de ocupare, rată de şomaj, 
impozit local pe venit etc.; 

 Variabile de amenitate: densitatea populaţiei, temperatura medie, 
beneficii de bunăstare socială, rata criminalităţii; 

 Variabile demografice: mărimea sau creşterea populaţiei, nivelul 
educaţional mediu, vârsta medie a populaţiei. 

Ca tehnică de estimaţie Anjomani a folosit metoda celor mai mici pătrate 
în două etape (2SLS). 

Ivan Etzo (2008, pp. 1-29) a investigat determinanţii migraţiei 
interregionale din Italia utilizând mărimea populaţiei, distanţele dintre 
principalele oraşe, PIB per capita, rata şomajului, indicele infrastructurii şi rata 
criminalităţii din regiunile de origine şi destinaţie. Tehnicile folosite au fost 
estimatorul vectorului de descompunere a efectelor fixe (FEVD) şi metoda 
generalizată a momentelor (GMM).   
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 Ghatak et al. (2007, pp. 1-29) au analizat migraţia interregională din 
Polonia şi au întrebuinţat variabile ca PIB per capita, rata şomajului, numărul de 
locuinţe la mia de locuitori din „j”, numărul de studenţi la mia de locuitori din 
„i”, distanţa rutieră dintre oraşele-capitală ale „i” şi „j”, densitatea lungimii 
drumurilor din „i” şi „j”, rata mortalităţii infantile din „i” şi „j”. Tehnica de 
estimare a fost cea a regresiei aparent fără legătură (SURE), şi mai precis 
metoda maximizării şansei (ML).  

Parikh şi Van Leuvensteijn (2002, pp. 1-22) au efectuat o analiză în panel 
pentru regiunile Germaniei şi au utilizat variabile ca diferenţialul de rată a 
şomajului, rata şomajului propriu-zisă, diferenţialele de salarii pentru „gulerele 
albastre” şi respectiv „gulerele albe” (toate în log), diferenţialele de paturi de 
spital şi, respectiv, paturi de hotel pe locuitor, diferenţialul de locuinţe închiriate 
sau aflate în proprietate privată, diferenţialul de chirii per km2, distanţa dintre 
principalele oraşe şi diferenţialul de indice al costului vieţii. Metodele 
econometrice practicate au fost metoda celor mai mici pătrate cu variabile 
dummy (LSDV) şi GMM. 

 
3. Migraţia internă din România. Analize statistice şi econometrice 
  
Toate datele utilizate în această cercetare empirică sunt la nivel NUTS 3, 

adică la nivel judeţean, asta deoarece o analiză regională (NUTS 2) ar implica 
serioase probleme de agregare din cauza mărimilor şi numărului de judeţe 
diferite ale fiecărei regiuni din România. Astfel, prin utilizarea nivelului 
NUTS 3 se pot evalua mutările între judeţe, ceea ce ar fi imposibil de realizat 
utilizând nivelul NUTS 2 (Ailenei, Bunea, 2010, pp. 159-164). Prin urmare, 
analiza judeţeană va fi mai relevantă şi mai precisă. Perioada de analiză este 
2004-2008. 

 
A. Analiza statistică 
 
În intervalul 2004-2008, România a avut parte de o creştere constantă a 

migraţiei din 2006 până în 2008, în ciuda unei căderii în 2005. Mai exact, au 
fost înregistrate următoarele valori: 367 mii (17‰) – 2004, 272 mii (12,6‰) – 
2005, 334 mii (15,45‰) – 2006, 374 mii (17,35‰) – 2007 şi, respectiv, 389 mii 
(18,1‰) – 2008 (figura 1). Rata migraţiei (brută, netă) este calculată ca raport 
între (a) migraţia (brută, netă) dintr-o zonă într-o perioadă dată şi (b) populaţia 
acelei zone în perioada precedentă, multiplicat cu 1.000.  
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Sursa: Elaborare proprie pe baza datelor din Anuarul Statistic al României  
ed. 2005-2010. 

  
Figura 1. Migraţia brută (nr. migranţi şi rate) 

 
Poate fi acest trend ascendent explicat prin creşterea diferenţialelor de 

PIB per capita şi/sau de rată a şomajului între judeţe? Atât PIB per capita, cât şi 
rata şomajului la nivel judeţean au experimentat un proces de divergenţă (în 
sens sigma), după cum se poate vedea din evoluţia ascendentă a coeficienţilor 
lor de variaţie (figura 2). Distribuţiile de densitate kernel confirmă trendurile 
mai sus menţionate (figurile 3(a) şi 3(b)). Aceste distribuţii sunt calculate după 
regula lui Silverman (1986, pp. 1-22). Mai întâi, am transformat valorile PIB în 
termeni relativi, cu 100 media naţională, în scopul de a facilita comparaţiile şi a 
elimina impactul schimbărilor absolute de-a lungul timpului (Ezcurra, Pascual, 
2006, pp. 1-6). Deci, pare posibil ca migraţia sporită să îşi aibă rădăcinile în 
diferenţialele în creştere dintre judeţe.  
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Sursa: Elaborare proprie pe baza datelor din Anuarul Statistic al României, ed. 2005-2010. 
 

Figura 2. σ-convergenţă pentru PIB pe locuitor şi rata şomajului  
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Sursa: Elaborare proprie pe baza datelor din Anuarul Statistic al României ed. 2005-2010, 

EVIEWS 7. 
 

Figura 3. Distribuţiile de densitate ale (a) PIB pe locuitor şi (b) rată a şomajului 
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Judeţele cu cele mai mici valori ale PIB pe locuitor (în preţuri 2004): 
Vaslui, Botoşani, Giurgiu, Călăraşi, Teleorman cu o medie totală de 
aproximativ 38.700 lei pe locuitor. Judeţele cu cele mai mari valori PIB real per 
capita: Bucureşti, Ilfov, Timiş, Cluj, Constanţa, cu o medie totală de 
aproximativ 114.800 lei pe locuitor. Judeţele cu cele mai mari rate ale 
şomajului: Vaslui, Mehedinţi, Ialomiţa, Teleorman, Gorj, cu o medie de 8,9%. 
Judeţele cu cele mai reduse rate ale şomajului: Timiş, Bucureşti, Ilfov, Bihor, 
Satu-Mare, cu o medie de 2,3%. 

Efectuând o simplă agregare, în medie, 10 judeţe cu PIB per capita peste 
media naţională (dintr-un total de 11) au avut solduri pozitive, în timp ce 27 de 
judeţe cu PIB sub medie (dintr-un total de 31) au avut fluxuri net negative. 
Legat de şomaj, 10 judeţe cu rate sub media naţională (din 16) au consemnat  
influxuri nete, faţă de 22 de judeţe cu rate peste medie (dintr-un total de 26) 
care au consemnat out-fluxuri nete. Astfel, se pare că atât judeţele cu venituri 
agregate ridicate, cât şi judeţele cu şomaj redus au înregistrat solduri pozitive, 
pe când atât judeţele cu PIB per capita redus, cât şi judeţele cu şomaj mare au 
avut parte de solduri negative. 

În medie, Ilfov, Timiş şi Arad au fost judeţele care au consemnat cele mai 
ridicate rate pozitive: 20,6, 5,5 şi, respectiv, 3,2‰; în schimb, Vaslui, 
Hunedoara şi Botoşani au consemnat cele mai mari rate negative: -4,3, -3,7 şi, 
respectiv, -2,7‰ (figura 4). În ceea ce priveşte fluxurile brute, tabelul 1 prezintă 
judeţele cu cele  mai mari şi cele mai mici rate. 

 
Tabelul 1 

Ratele extreme de out- şi in-migraţie pe judeţe 
– medie 2004-2008 –  

  Out-migraţie (‰) In-migraţie (‰) 
minim Harghita 11,8 Harghita 10,4 

Covasna 12,2 Maramureş 10,7 
Maramureş 12,5 Brăila 10,9 

maxim Bucureşti 22,2 Ilfov 34,4 
Gorj 20,0 Bucureşti 22,8 
Vâlcea 18,8 Timiş 21,2 

Sursa: Elaborare proprie pe baza datelor din Anuarul Statistic al României,  
ed. 2005-2010. 
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Sursa: Elaborare proprie pe baza datelor din Anuarul Statistic al României ed. 2005-2010. 

 
Figura 4. Ratele medii de migraţie netă pe judeţe 2004-2008 
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Următoarea hartă numără 28 de judeţe cu fluxuri negative de migraţie şi 
14 cu fluxuri pozitive. 

 

 
Sursa: Elaborare proprie pe baza datelor din Anuarul Statistic al României ed. 2005-2010. 
 

Figura 5. Harta judeţeană a fluxurilor migratorii   
 

B. Analiza econometrică 
 
Această secţiune utilizează o tehnică cu date în panel a cărei principală 

trăsătură este aceea că fiecare observaţie variază în timp şi între entităţi (în cazul de 
faţă, judeţe) şi nu este afectată de variabilele omise sau de eterogenitatea judeţeană 
(Baltagi, 2005, pp. 1-302, Wooldridge, 2002, pp. 1-735). 

Din păcate, în cazul României nu avem date disponibile asupra fluxurilor 
care pornesc din judeţul-origine „i”către judeţul-destinaţie „j”, ci doar date 
agregate pentru fluxurile care intră sau ies din fiecare judeţ. De aceea nu putem 
utiliza modelul (3), ci modelul (4) mai jos specificat. Un alt dezavantaj îl 
constituie lipsa datelor legate de migraţia internă a forţei de muncă, singurele 
disponibile fiind cele legate de migraţia populaţiei. Mai precis, migraţia 
populaţiei supraestimează migraţia forţei de muncă datorită includerii 
persoanelor pensionate, a copiilor, a studenţilor migratori şi a altor persoane 
care migrează ca urmare a căsătoriei sau divorţului sau al oricărui alt motiv cu 
excepţia căutării unui loc de muncă. În consecinţă, utilizarea datelor de 
populaţie în locul celor de forţă de muncă poate subestima impactul variabilelor 
economice (Decressin, 1994, pp. 231-257).  
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Următoarele variabile au fost incluse şi testate în modelul (4) (toate în 
logaritm şi interpretate ca elasticităţi ale migraţiei):  

 variabila dependentă (MR): raportul in-migranţi/out-migranţi; 
 variabile independente: 

- POP: locuitori pe judeţe; 
- GDP: PIB real per capita (preţuri 2004) – proxy pentru salarii; 
- UR: rata şomajului (numărul de şomeri înregistraţi împărţit la 

populaţia activă a fiecărui judeţ) – proxy1 pentru probabilitatea de a 
găsi o slujbă; 

- ER: rata de ocupare (populaţia ocupată civilă împărţită la populaţia 
totală a fiecărui judeţ) – proxy2 pentru probabilitatea de a găsi o slujbă; 

- HOUSE: rata de locuinţă privată (numărul de locuinţe private la mia 
de locuitori); 

- EDU: numărul de absolvenţi universitari la mia de locuitori – proxy 
pentru gradul de competiţie; 

- URB: gradul de urbanizare (populaţia urbană împărţită la populaţia 
rurală); 

- AMN: indicele de amenitate (lungimea reţelei de canalizare publică – 
km2 + lungimea reţelei de distribuţie a gazului natural – km2 + 
lungimea reţelei de furnizare a apei potabile – km2 + suprafaţa 
spaţiilor verzi – ha, la mia de locuitori) – proxy1 pentru infrastructură;   

- ROAD: densitatea drumurilor publice per 100 km2 – proxy2 for 
infrastructură; 

- DEATH: decese la o vârstă sub 1 an la 1.000 de născuţi-vii – proxy 
pentru starea de sănătate; 

- DENS: densitatea populaţiei (sau numărul de locuitori pe km2) – 
proxy for nivelul de congestie şi aglomerare; 

- CRIM: rata de criminalitate (numărul de persoane condamnate 
definitiv la 100.000 de locuitori) – proxy for comportamentul social.  

Toate variabilele independente sunt întârziate o perioadă (un an) cu scopul de 
a evita problemele de endogenitate (simultaneitate). Greenwood (1985, pp. 535): 
„Migraţia este probabil să reacţioneze cu un lag de întârziere la circumstanţele 
schimbătoare”. 

Această lucrare utilizează următorul model:  
 ititiit XxcMR  ,                 (4) 

unde ci  este efectul neobservat, adică acele caracteristici care variază între 
judeţe, dar sunt constante în timp, iar Xit  este vectorul regresorilor (covariabile) 
menţionaţi mai sus. 

Următorul tabel expune statisticile descriptive pentru variabilele de mai sus. 
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Tabelul 2 
 Statistici descriptive ale variabilelor 

Variabilă   Medie Dev. std.  Min Max Observaţii 
  

SOLD general 1,01 0,26 0,70 3,05 N =     210 
între   0,26 0,76 2,46 n =      42 
în interior   0,06 0,72 1,59 T =       5 

POP general 514636,90 275480,10 223208,00 1943981,00 N =     210 
între   278133,80 223841,60 1934528,00 n =      42 
în interior   3374,73 504858,30 525608,50 T =       5 

GDP general 12679,34 5462,92 5529,61 45941,45 N =     210 
între   4942,47 6567,84 32904,21 n =      42 
în interior   2425,49 3319,14 25716,58 T =       5 

UR general 5,68 2,28 1,30 12,10 N =     210 
între   1,97 2,02 10,46 n =      42 
în interior   1,18 1,94 9,42 T =       5 

ER general 38,42 5,02 30,17 57,72 N =     210 
între   4,90 30,62 51,41 n =      42 
în interior   1,28 31,04 44,73 T =       5 

CRIM general 259,21 97,23 70,00 743,00 N =     210 
între   65,09 118,80 402,80 n =      42 
în interior   72,79 28,41 622,41 T =       5 

DENS general 277,31 1227,72 29,30 8168,00 N =     210 
între   1239,64 29,58 8117,20 n =      42 
în interior   4,36 248,21 328,11 T =       5 

EDU general 6,60 10,03 0,06 51,22 N =     210 
între   8,43 0,13 37,45 n =      42 
în interior   5,56 -30,62 33,89 T =       5 

URBZ general 132,09 150,23 12,06 1000,00 N =     210 
între   151,59 44,93 1000,00 n =      42 
în interior   5,34 91,06 152,53 T =       5 

AMN general 7,47 4,55 1,21 27,14 N =     210 
între   4,55 1,59 26,63 n =      42 
în interior   0,64 5,65 9,72 T =       5 

ROAD general 34,41 7,86 15,00 51,20 N =     210 
între   7,89 15,48 50,33 n =      42 
în interior   0,80 31,80 38,55 T =       5 

HOUSE general 375,39 59,78 136,72 1056,31 N =     210 
între   32,54 325,73 517,99 n =      42 
în interior   50,35 186,38 913,71 T =       5 

DEATH  general 14,17 3,62 6,40 26,40 N =     210 
între   2,39 8,32 19,18 n =      42 
în interior   2,74 7,27 21,39 T =       5 

Sursa: Elaborare proprie pe baza datelor din Anuarul Statistic al României,  
ed. 2005-2010, STATA 9. 
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i. Abordarea statică: regresiile cu efecte fixe 
Mai întâi, să introducem câteva noţiuni legate de metoda celor mai mici 

pătrate cu variabile dummy (LSDV) sau metoda efectelor fixe (FEM). FEM 
presupune că ci este deterministic, adică corelat cu covariabilele, şi are la bază 
estimaţia interioară, adică fiecare observaţie este „în interiorul” judeţului „i” de-
a lungul întregului interval de timp. În schimb, modelul efectelor aleatorii 
(REM) presupune că ci este stocastic (aleatoriu), adică necorelat cu 
covariabilele şi inclus în termenul eroare. Cu alte cuvinte, estimaţiile REM sunt 
consistente doar dacă ci sunt independente sau necorelate cu regresorii sau cu 
termenul eroare (Wooldridge, 2002, pp. 1-735). În urma aplicării testului 
Hausman (1978) se acceptă ipoteza nulă, )c,Xcov( iit =0, a neconsistenţei 
rezultatelor tehnicii REM.  

În estimarea regresiilor FEM am utilizat STATA 9 şi EVIEWS 7. După 
controlarea efectului populaţiei (semnificativ), variabilele care s-au dovedit a fi 
semnificative sunt: PIB real pe locuitor, indicele de amenitate, densitatea 
drumurilor publice şi rata criminalităţii (tabelul 3). 

Tabelul 3 
Estimaţiile LSDV 

Variabila 
Estimaţie  

(prob > 95%) Interpretare 

POP(-1) 1,74 O creştere de 1% a populaţiei de anul trecut sporeşte raportul de 
migraţie curent cu 1,74%. 

GDP(-1) 0,07 O creştere de 1% a venitului per capita de anul trecut stimulează 
raport curent de migraţie cu 0,07%. 

POP(-1) 1,89 O creştere de 1% a populaţiei de anul trecut sporeşte raportul de 
migraţie curent cu 1,89%. 

AMN(-1) 0,17 O creştere de 1% a indicelui de amenitate de anul trecut majorează 
raport curent al migraţiei cu 0,17%. 

POP(-1) 1,46 O creştere de 1% a populaţiei de anul trecut sporeşte raportul de 
migraţie curent cu 1,46%. 

ROAD(-
1) 

0,44 O creştere de 1% a densităţii drumurilor publice de anul trecut 
majorează raport curent de migraţie cu 0,44%. 

POP(-1) 1,93 O creştere de 1% a populaţiei de anul trecut sporeşte raportul de 
migraţie curent cu 1,93%. 

CRIM(-1) -0,05 O creştere de 1% a ratei precedente de criminalitate diminuează 
raportul curent de migraţie cu 0,05%. 

 
ii. Abordarea dinamică: regresiile GMM în doi paşi 
 
În utilizarea metodei GMM este foarte important să se facă deosebirea 

între variabilele strict exogene, variabilele predeterminate şi variabilele 
endogene, deoarece acestea vor fi întrebuinţate ca instrumente în regresiile 
dinamice cu diferite lag-uri. Variabilele strict exogene sunt cele neafectate de 
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şocuri/erori trecute, prezente sau viitoare, şi vor fi toate instrumentate. 
Variabilele predeterminate sunt cele independente de turbulenţele curente dar 
posibil a fi afectate de turbulenţele trecute, şi vor fi instrumentate începând cu 
lag-ul 1; acesta este cazul regresorilor acestui studiu. În cele din urmă, 
variabilele endogene sunt cele afectate/corelate cu erorile curente; acestea vor 
intra ca instrumente de la lag-ul 2 în continuare. Estimatorii GMM sunt 
corectaţi de problemele de heteroscedasticitate şi endogenitate dintre variabile  
(Roodman, 2006, pp. 1-51). 

Următoarele rezultate au fost obţinute utilizând software-ul econometric 
STATA 9. După controlarea efectului populaţiei (robust), singura variabilă 
semnificativă a rezultat a fi indicele de amenitate. Soliditatea indicelui de amenitate 
rezidă în ipoteza tiebout: oamenii „votează cu propriile picioare” în căutarea unor 
servicii publice locale mai bune (Andrienko, Guriev, 2003, pp. 1-31).  

Pe lângă semnificaţia indicelui de amenitate, rezultatele raportate în 
tabelul 4 revelă de asemenea importanţa deosebită a teoriei reţelelor sociale, 
adică a relaţiile interpersonale datorate prieteniei, rudeniei sau a comunităţii de 
origine care pot ajuta la sporirea migraţiei prin reducerea asimetriei  
informaţiilor sau reducerea costurilor şi riscurilor implicate (Anjomani, 2002, 
pp. 239-265).  

 
Tabelul 4 

 Estimaţiile GMM 

Variabilă 
Estimaţie 

(prob>95%) 
Interpretare 

MR(-1) 1,01 O creştere cu 1% a raportului anterior de migraţie impulsionează 
raportul curent cu 1,01%. Efectul reţelei sociale este robust. 

POP(-1) -0,02 O creştere de 1% a populaţiei de anul trecut reduce raportul curent 
cu 0,02%. 

AMN(-1) 0,06 O creştere de 1% a indicelui precedent de amenitate incrementează 
raportul actual de migraţie cu 0,06%. 

AR(1) 0,00* Primul lag al variabilei dependente este endogen, adică există 
autocorelaţie. 

AR(2) 0,32* Lag-urile sunt exogene, adică instrumente valide şi nu există 
autocorelaţie.  

Hansen test 0,16* Toate instrumentele sunt valide sau exogene. / Există o validitate 
comună a întregului set de instrumente. Difference-in-Hansen 0,28* 

Nr. instrumente 23 Numărul de instrumente fiind mai mic decât numărul de observaţii 
(168), testul Hansen nu este slăbit de numărul mare de instrumente. 

*) Toate sunt p-valori. 
NB: Instrumentele valide sunt raportul de migraţie de la lag-ul 2 în continuare, mărimea 

populaţiei şi indicele de amenitate, ambele cu lag-uri începând de la 1. 
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4. Remarci finale 
 
În această lucrare am încercat să cercetez asupra posibililor factori 

determinanţi ai migraţiei interne din România în perioada 2004-2008 utilizând 
date la nivel judeţean. Principalele rezultate au arătat efecte robuste ale mărimii 
populaţiei, produsului brut real per capita, indicelui de amenitate, densităţii 
drumurilor publice şi ratei de criminalitate, dintr-o abordare statică, şi efecte 
robuste ale raportul de migraţie precedent, populaţiei şi indicelui de amenitate, 
dintr-o abordare dinamică. Toate variabilele au returnat semnele corecte. 

În continuarea acestui studiu, îmi propun să investighez asupra altor 
posibili determinanţi şi să aplic tehnici suplimentare de estimare în scopul 
comparării diverselor rezultate şi obţinerii unei evaluării cât mai corecte a 
migraţiei noastre interne. 
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