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Rezumat. Cercetarea întreprinsă are drept scop analiza rolului pe 
care investiţia în capitalul uman îl joacă în modelarea fluxurilor de 
migraţie internaţională şi în influenţarea dezvoltării socioeconomice la 
nivelul noilor state membre ale Uniunii Europene în ultimul deceniu. 
Analiza se bazează pe dezvoltarea unor modele macroeconometrice dublu-
logaritmice, care îmbină analizele transversale cu seriile de timp, prin 
utilizarea unui set de indicatori specifici procesului de migraţie, dar şi 
activităţii economice şi nivelului educaţional, ca principale variabile 
explicative. Totodată, studiul întreprins se axează pe o abordare compa-
rativă la nivelul noile state membre ale Uniunii Europene, modelele cu 
efecte aleatoare şi fixe utilizând diferite măsuri cantitative şi calitative 
pentru a evidenţia relaţia de interdependenţă dintre emigraţie, investiţia în 
capitalul uman şi dezvoltarea socioeconomică. 
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1. Introducere 
 
Migraţia forţei de muncă este evidenţiată ca o provocare la nivelul Europei, 

mai ales în ceea ce priveşte lucrătorii necalificaţi (Zimmermann, 2005). De 
asemenea, capitalul uman, respectiv forţa de muncă înalt calificată, reprezintă o 
resursă esenţială, ţările dezvoltate confruntându-se cu un exces de cerere pentru 
lucrătorii calificaţi care nu poate fi acoperită prin forţa de muncă internă formată 
în sistemul educaţional naţional. Astfel, ţările în curs de dezvoltare devin extrem 
de competitive în ceea ce priveşte atragerea de forţă de muncă înalt calificată 
pentru a acoperi acest decalaj. Totuşi, spre deosebire de America de Nord, 
Australia sau Noua Zeelandă, Europa nu deţine o poziţie specifică pe piaţa 
internaţională a muncii pentru lucrători înalt calificaţi (Menz, Caviedes, 2010).  

În acelaşi timp, tendinţele demografice nefavorabile, lipsa abilităţilor, 
competenţelor, precum şi persistenţa nivelului ridicat al şomajului au contribuit la 
reconsiderarea politicilor restrictive privind migraţia internaţională a forţei de 
muncă de către responsabilii de politică din Europa. De asemenea, schimbările 
structurale ale economiei politice europene au un impact semnificativ asupra 
strategiilor şi politicilor privind migraţia internaţională. Integrarea europeană a 
generat schimbări în structura, originea şi destinaţia fluxurilor de migranţi, în timp 
ce anxietatea faţă de migranţii din Europa Centrală şi de Est a scos în evidenţă 
necesitatea unei abordări treptate a migraţiei, axată pe aspectele care nu relevă 
controverse. 

La nivelul Uniunii Europene, migraţia forţei de muncă a înregistrat tendinţe 
crescătoare semnificative în ultimul deceniu. În medie, între 2004 şi 2008, 
creşterea netă a imigranţilor în UE-15 a fost de 250.000 persoane din cele opt noi 
state membre din 2004, cu precădere din Polonia, şi aproximativ 300.000 
persoane din cele două noi state membre din 2007, în principal din România 
(Brucker et al., 2009, pp. 23, 27). Per ansamblu, Uniunea Europeană (UE-27) a 
găzduit în 2007 aproximativ 29,1 milioane de cetăţeni străini, dintre care 10,6 
milioane au reprezentat migranţii intra-UE (European Commission, 2008,  
p. 115). Aproximativ 40% din aceşti migranţi sunt cetăţeni ai noilor state membre 
UE, majoritatea fiind din România (1,6 milioane), Polonia (1,3 milioane) şi 
Bulgaria (310.000). Aceste statistici indică faptul că aproximativ 7,2% din 
populaţia României, 4,1% din cea a Bulgariei, respectiv 3,4% din populaţia 
Poloniei îşi exercită dreptul de liberă circulaţie pentru a locui în afara ţării de 
origine ca cetăţeni ai Uniunii Europene (Menz, Caviedes, 2010, p. 129).  
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Sursa: prelucrare proprie a datelor din panel cu ajutorul pachetului econometric Stata 11. 
 

Figura 1. Estimări ale stocului de emigranţi în cazul ţărilor de origine  
componente ale panelului, 2010 

 
Bărbaţii şi femeile deţin ponderi egale în rândul migranţilor din cele opt 

state membre ale UE care au aderat în 2004, în timp ce femeile au o pondere mai 
mare în cazul migranţilor români şi bulgari, mai ales datorită unei cereri 
semnificative de lucrători casnici din aceste ţări în UE-15. În acelaşi timp, 
lucrătorii migranţi din Europa Centrală şi de Est au găsit locuri de muncă în 
industrie, construcţii sau asistenţă personală, plasate la baza ierarhiei 
ocupaţionale, mai mult de 35% dintre migranţi deţinând astfel locuri de muncă cu 
calificare scăzută (European Commission, 2008, p. 130).  

Statisticile indică faptul că există o selecţie pozitivă a emigranţilor din noile 
state membre ale Uniunii Europene în funcţie de educaţie (Brucker et al., 2009,  
p. 92), astfel încât salariul ridicat obţinut în ţara gazdă a fost adoptat odată cu un 
declin al statutului social. 

 
2.  Analiza critică a literaturii de specialitate privind emigraţia forţei de muncă 

înalt calificate 
 
Literatura economică privind impactul migraţiei internaţionale a forţei de 

muncă asupra ţărilor gazdă şi de origine se axează pe efectele imigraţiei asupra 
nativilor, mai ales în termeni de şomaj, alegeri ocupaţionale şi salarii (Borjas, 
1989, Zimmermann, 2005). Efectele emigraţiei forţei de muncă la nivelul ţării 
sursă sunt mai puţin şi, de regulă, superficial analizate. 
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Pentru ţara de origine, emigraţia unei părţi din totalul forţei de muncă are 
două implicaţii majore: (i) în primul rând, emigraţia modifică mărimea şi structura 
(educaţie, abilităţi) forţei de muncă; (ii) în al doilea rând, emigraţia, prin 
intermediul transferurilor băneşti, influenţează consumul şi investiţiile în 
economia sursă, precum şi comportamentul membrilor gospodăriei pe piaţa 
muncii, generând totodată efecte pozitive semnificative asupra creşterii 
economice şi reducerii sărăciei. În acest sens, analiza relaţiei dintre migraţia 
internaţională a forţei de muncă şi creşterea economică ia în considerare efectele 
directe şi indirecte ale emigraţiei. Principalul efect direct este reprezentat de 
contribuţia transferurilor băneşti ale emigranţilor la venitul naţional, în timp ce 
efectele indirecte fac referire la modificarea producţiei ca urmare a pierderii forţei 
de muncă şi la impactul transferurilor băneşti asupra economiilor interne şi 
investiţiilor. 

Din perspectiva unei ţări de origine în curs de dezvoltare, emigraţia unei 
anumite părţi din populaţie, precum forţa de muncă înalt calificată, poate 
determina scăderea productivităţii celorlalţi lucrători, acest efect reducând 
câştigurile de bunăstare înregistrate per ansamblu din emigraţie (Clemens, 2011, 
p. 89). Cu toate acestea, condiţiile în care emigraţia lucrătorilor înalt calificaţi ar 
rezulta într-o diminuare, la echilibru, a stocului de lucrători calificaţi ai ţării de 
origine nu sunt concret determinate în literatură. Mountford (1997) subliniază 
faptul că atunci când emigraţia spre ţările cu salarii ridicate este posibilă, valoarea 
aşteptată a capitalului uman creşte pentru toţi migranţii potenţiali, chiar dacă 
procesul implică incertitudine sau costuri ridicate. Astfel, întrucât nu toţi cei care 
au fost încurajaţi să investească pentru îmbunătăţirea nivelului lor de calificare 
vor emigra, existenţa unei astfel de opţiuni poate determina creşterea stocului de 
capital uman în ţara sursă a migranţilor.  

Având în vedere aceste aspecte, obiectivul principal al cercetării întreprinse 
este redat de analiza macroeconometrică a factorilor modelatori ai emigraţiei 
forţei de muncă la nivelul principalelor ţări de origine din Europa Centrală și de 
Est, membre ale Uniunii Europene. Pentru a realiza acest obiectiv, cercetarea se 
bazează pe dezvoltarea unor modele macroeconometrice care surprind, prin 
intermediul variabilelor explicative utilizate, principalii factori determinanţi/ 
modelatori ai emigraţiei forţei de muncă în cazul unui panel de șapte ţări din 
Europa Centrală şi de Est. 

 
3. Modelele dezvoltate: ecuaţii, specificaţii, ipoteze, teste 
 
Pentru analiza legăturii dintre emigraţia forţei de muncă, investiţia în 

capitalul uman şi dezvoltarea socioeconomică a ţărilor de origine, noile state 
membre ale Uniunii Europene, am dezvoltat şi testat modele macroeconometrice.  
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Aceste modele combină seriile de timp (time-series) cu analize transversale 
(cross-section), utilizând un panel de date pentru perioada 2000-2010, specific 
unui grup de șapte ţări din Europa Centrală şi de Est, care au aderat la Uniunea 
Europeană în 2004 (Polonia, Republica Cehă, Ungaria, Republica Slovacă şi 
Lituania), respectiv în 2007 (România şi Bulgaria). 

Motivaţia alegerii celor șapte ţări specifice de emigraţie din Europa Centrală 
şi de Est se regăseşte în principal în evoluțiile semnificative ale acestui proces din 
ultimul deceniu, studii precum cel al lui Brucker et al. (2009) indicând faptul că 
până la sfârşitul anului 2007 datele privind migraţia internaţională, preluate din 
statisticile ţărilor gazdă, relevă un stoc de 3,8 milioane emigranţi din noile statele 
membre ale Uniunii Europene care domiciliază în UE-15. Principalele ţări de 
origine sunt România (1,6 milioane) şi Polonia (1,3 milioane).  

Datele referitoare la procesul de emigraţie fac parte dintr-un set relativ nou 
şi complex de indicatori compliat de Brucker et al. (2009), în timp ce pentru 
ceilalţi indicatori specifici activităţii economice şi pieţei muncii am utilizat seriile 
de date furnizate de Eurostat şi World Bank.   

Modelul este dezvoltat sub forma unui model de regresie liniară simplă, 
respectiv a unui model dublu şi semi logaritmic (double log şi semi log), cu accent 
pe efectele aleatoare (random effects) şi fixe (fixed effects) în cadrul panelului.  

 
Forma generală a modelului 
Modelul dezvoltat pentru analiza legăturii dintre procesulu de emigraţie şi 

investiţia în capitalul uman, cu impact asupra competitivităţii ţării de origine a 
migranţilor, este exprimat ca un model de regresie liniară simplă în cadrul unui 
panel. 

Astfel, în cazul datelor de tip panel, modelul general de reprezentare liniară 
este descris astfel (Baum, 2001, p. 219): 
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 unde:  
N reprezintă numărul de unităţi ale panelului (ţări), iar T semnifică numărul 

de perioade. 
 
Modelele pe care le-am dezvoltat pentru analiza impactului procesului de 

emigraţie asupra nivelului educaţional al forţei de muncă şi competitivităţii este 
exprimat ca un model de regresie liniară simplă, având următoarea formă 
generală:  
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....,,1,...,,1,21 TtNiXY ititit           )2(  

 
Acest model liniar de regresie simplă este utilizat (i) în analiza dependenţei 

dintre două variabile, variabila endogenă specifică investiţiei în capitalul uman şi 
pieţei muncii, respectiv variabila exogenă specifică procesului de emigraţie, şi (ii) 
pentru caracterizarea dependenţei dintre cele două variabile într-un anumit orizont 
de timp (2000-2010).   

Modelul dezvoltat foloseşte şi logaritmul variabilelor pentru o estimare cât 
mai exactă a parametrilor, respectiv a impactului emigraţiei asupra nivelului 
educaţional al forţei de muncă, acesta luând totodată forma unui model dublu-
logaritmic (double log) exprimat astfel: 

 
TtNiXY ititit ...,,1,...,,1,)log()log( 21      )3(  

  
Principalele ipoteze formulate pentru modelele de regresie simplă pe care  

le-am dezvoltat se bazează pe ipotezele generale ale modelelor de regresie 
(Moffat, 2011), fiind exprimate astfel: (i) definirea (specificarea) corectă a 
modelului; (ii) seriile de date nu sunt afectate de erori de măsură; (iii) erorile 
reziduale sunt variabile aleatorii de medie zero: 0][  ii xXE  , pentru orice i; 

această proprietate relevă faptul că ceilalţi factori neînregistraţi, cu excepţia 
caracteristicii exogene, nu au o influenţă sistematică asupra mediei caracteristicii 
endogene; (iv) varianţa variabilelor reziduale este invariantă în timp sau 
constantă, definind proprietatea de homoscedasticitate. Ipoteza de 
homoscedasticitate este restrictivă în cadrul modelului dezvoltat, deoarece datele 
statistice de tip panel sunt obţinute asupra unui grup de ţări; (v) variabilele 
reziduale nu sunt autocorelate: jiji  ,0),cov(  . 

Prin validarea acestor ipoteze se asigură un nivel ridicat de precizie pentru 
modelele dezvoltate şi, implicit, robusteţea parametrilor estimaţi prin cele două 
metode principale (metoda celor mai mici pătrate şi metoda versomilităţii 
maxime), acestea fiind utilizate în cazul modelelor cu efecte aleatoare (RE – 
random effects) şi al celor cu efecte fixe (FE – fixed effects).     

Testarea semnificaţiei statistice a coeficienților modelului şi validarea 
ipotezelor formulate în fundamentarea acestuia a fost realizată astfel: diferențierea 
rezultatelor și a coeficienților estimați prin intermediul celor două categorii de 
modele cu efecte aleatoare și fixe a fost realizată cu ajutorul testului Hausman; 
validarea ipotezei absenței corelațiilor seriale la nivelul variabilelor reziduale a 
fost întreprinsă prin testul Wooldridge – Lagram Multiplier; ipoteza de 
homoscedasticitate a fost validată în baza testului Breusch-Pagan Lagrangian 
Multiplier pentru modelele cu efecte aleatoare, respectiv a testului Wald modificat 
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pentru heteroscedasticitatea de grup în modelele cu efecte fixe; ipoteza absenței 
multicoliniarității a fost validată prin matricea de corelație a variabilelor exogene, 
precum și prin rularea regresiilor auxiliare, iar validarea influenței individuale și 
comune a variabilelor explicative asupra celei endogene a fost realizată prin 
intermediul testului Wald, Fisher şi t-statistic, precum şi prin analiza varianţei 
(ANOVA). 

Modelul şi datele asociate sunt procesate cu ajutorul pachetului econometric 
Stata 11, utilizând variabile cu date tip panel pentru cele șapte ţări şi o variabilă 
dummy de timp (de la 1 la 77), pentru perioada 2000-2010. Principalul obiectiv al 
analizei de regresie întreprinse este explicarea a cât mai mult posibil din variaţia 
variabilei dependente prin intermediul variabilelor explicative utilizate în cadrul 
modelelor asociate.   

 
4. Rezultate şi discuţii 
 
Urmând metodologia specifică, am prelucrat variate modele de regresie 

multifactorială cu analize transversale combinate cu serii de timp pe date panel, în 
baza efectelor aleatoare (RE – random effects), prin metoda celor mai mici pătrate 
(GLS – Generalised Least Squares). În acelaşi timp, modelele dezvoltate au fost 
prelucrate şi în baza efectelor fixe (FE – fixed effects) testul Hausman aplicat 
pentru validarea celor două categorii de parametrii favorizând rezultatele 
modelelor cu efecte aleatoare.  

Modelele au fost testate şi evaluate în baza ipotezelor validate, generând 
concluzii pertinente şi adecvate pentru identificarea şi analiza impactului 
procesului de emigraţie asupra investiţiei în capitalul uman şi asupra 
competitivităţi în cazul ţărilor de origine din panel.   

Pentru a surprinde efectele procesului de emigraţie asupra nivelului 
educaţional din ţara de origine, am implementat trei modele de regresie simplă 
dublu-logaritmice, care utilizează ca variabilă exogenă stocul de emigranţi; în 
cadrul lor, variabilele endogene sunt reprezentate de: rata brută de încadrare în 
educaţia primară şi secundară (modelul 1), rata brută de încadrare în educaţia 
terţiară (modelul 2), respectiv rata de abandon şcolar (modelul 3). 

Rezultatele obţinute din prelucrarea acestor trei modele, în baza stocului de 
emigranţi, scot în evidenţă faptul că nivelul de semnificaţie statistică al 
coeficienţilor estimaţi prin metoda celor mai mici pătrate este relativ mai scăzut în 
cazul celui de-al treilea (10%) şi primului model (5%), în timp ce coeficienţii 
modelului 2 sunt extrem de semnificativi, la pragul de 0,1%. În acelaşi timp, 
coeficientul de determinaţie calculat prin prisma efectelor fixe în cel de-al doilea 
model indică aproximativ 74,6% din variaţia ratei de încadrare în educaţia terţiară 
care poate fi explicată prin variaţia anuală a stocului de emigranţi. Modelele cu 
efecte aleatoare relevă un impact mai redus al procesului de emigraţie asupra 
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nivelului încadrării în educaţia terţiară (doar 10,2%). Cu toate acestea, testele 
Wald şi Fisher validează coeficienţii celui de-al doilea model, respectiv influenţa 
pozitivă a procesului de emigraţie asupra nivelului educaţional terţiar. Totodată, 
valorile celor două teste aplicate în cazul modelelor 1 şi 3 subliniază necesitatea 
interpretării cu atenţie a coeficienţilor asociaţi, estimarea acestora nefiind atât de 
precisă ca în cazul celui de-al doilea model.   

 
Tabelul 1 

Rezultatele modelelor dezvoltate în baza logaritmului stocului de emigranţi  
pentru analiza impactului emigraţiei asupra nivelului educaţional,  

efecte aleatoare şi fixe, metoda GLS şi OLS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Efecte aleatoare (RE) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   Model 1                  Model 2                  Model 3 
     b/se            p                 t  b/se             p                 t b/se               p              t 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Log Emigranţi  0.009* 0.044 2.010 0.352*** 0.000 11.980 0.082 0.332 0.970 
    (0.00)    (0.03)   (0.08) 
Constanta  4.453*** 0.000 78.347 -0.377 0.305 -1.026  -0.101 0.923 -0.096 
    (0.06)   (0.37)   (1.05)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
R-squared   0.061   0.102   0.073 
Wald    4.040   143.510   0.940  

N observations  77.000   77.000   77.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Efecte fixe (FE) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                    Model 1                                       Model 2                                       Model 3  
                                    b/se            p                  t            b/se            p                  t           b/se              p              t 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Log Emigranţi  0.011* 0.024 2.314 0.392*** 0.000 14.228 0.072 0.426 0.801 
    (0.00)   (0.03)   (0.09)  
Constanta  4.430*** 0.000 76.814 -0.866* 0.012 -2.591 0.017 0.988 0.015 
    (0.06)   (0.33)    (1.09)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
R-squared   0.072   0.746   0.009  
F    5.355   202.441   0.642  
N observations  77.000   77.000   77.000  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
Notă: Erorile standard sunt prezentate în paranteză; modelele sunt estimate prin efecte aleatoare şi 
fixe la nivelul fiecărei ţări şi conţin variabile dummy pentru timp.  
Sursa: prelucrare proprie a datelor din panel cu ajutorul pachetului econometric Stata 11. 
 

În concluzie, procesul de emigraţie generează efecte pozitive asupra 
nivelului educaţional al populaţiei în ţara de origine, prin creşterea acestuia spre 
educaţia secundar-superioară şi terţiară.  
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Mai exact, creşterea anuală cu 1% a stocului de emigranţi determină 
creşterea cu aproximativ 0,392% (efecte fixe) şi 0,352% (efecte aleatoare) a ratei 
brute de încadrare în educaţia terţiară, respectiv creşterea uşoară (0,011%) a ratei 
de încadrare în educaţia primară şi secundară la nivelul ţărilor de origine analizate 
în panel. În paralel, creşterea stocului de emigranţi poate avea şi consecinţe 
negative asupra nivelului educaţional, evidenţiate prin creşterea uşoară a ratei de 
abandon şcolar, cu aproximativ 0,7%.     

Pentru a valida aceste concluzii, am prelucrat cele trei modele dublu-
logaritmice folosind ca variabilă exogenă fluxul de imigranţi din principalele ţări 
de destinaţie din Uniunea Europeană, care au cetăţenia ţărilor de origine din panel.   
 

Tabelul 2 
Rezultatele modelelor dezvoltate în baza logaritmului fluxului de imigranţi  

pentru analiza impactului emigraţiei asupra nivelului de educaţie,  
efecte aleatoare şi fixe, metoda GLS şi OLS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Efecte aleatoare (RE) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   Model 1                  Model 2                  Model 3 
     b/se            p                 t  b/se             p                 t b/se               p              t 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Log Imigranţi total 0.003 0.535 0.620 0.290*** 0.000 6.456 0.190 0.051 1.952 

(0.01)   (0.04)   (0.10)                            
Constanta  4.527*** 0.000 76.567 0.835 0.083 1.736 -1.114 0.292 -1.053 

(0.06)   (0.48) (1.06)                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
R-squared   0.114   0.023   0.079 
Wald   0.380   41.680   3.810                                                                             
N observations  77.000   77.000   77.000                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Efecte fixe (FE) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                    Model 1                                       Model 2                                       Model 3  
                                    b/se            p                  t            b/se            p                  t           b/se              p              t 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Log Imigranţi total 0.006 0.318 1.005 0.390*** 0.000 8.470 0.194 0.072 1.826 

(0.01)   (0.05)   (0.11)                             
Constanta  4.501*** 0.000  72.501 -0.218 0.654 -0.449 -1.149 0.308 -1.028 

(0.06)   (0.48)   (1.12)                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
R-squared   0.014   0.510   0.046                              
F   1.010   71.734   3.334                              
N observations  77.000   77.000   77.000                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
Notă: Erorile standard sunt prezentate în paranteză; modelele sunt estimate prin efecte aleatoare şi 
fixe la nivelul fiecărei ţări şi conţin variabile dummy pentru timp.  
Sursa: prelucrare proprie a datelor din panel cu ajutorul pachetului econometric Stata 11. 
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Nivelul de semnificaţie statistică a coeficienţilor estimaţi este foarte ridicat 
(0,1%) în cazul celui de-al doilea model, aceştia validând impactul pozitiv (în 
sensul creşterii) al emigraţiei asupra ratei brute de încadrare în educaţia terţiară. 
În acelaşi timp, sporirea fluxului de imigranţi determină creşterea uşoară a ratei 
de încadrare în educaţia primară şi secundară, efectele pozitive având o intensitate 
mai scăzută în acest caz. De asemenea, rezultatele validează ipoteza modelului 
anterior, potrivit căreia rata de abandon şcolar poate înregistra o uşoară creştere 
ca urmare a procesului de emigraţie. 

Considerând rezultatele modelelor anterioare şi liniile directoare ale teoriilor 
migraţiei internaţionale privind selecţia pozitivă a migranţilor cu educaţie terţiară 
(evidenţiată şi de analiza empirică anterioară), observăm că impactul emigraţiei 
asupra ratei şomajului pentru persoanele cu educaţie terţiară la nivelul ţării de 
origine este unul negativ. Astfel, în acest caz, sporirea cu 1% a stocului de 
emigranţi determină creşterea anuală a ratei şomajului pentru persoanele înalt 
calificate cu aproximativ 0,35%.  

Potrivit coeficientului de determinaţie (mai ales în cazul modelelor cu efecte 
fixe), procesul de emigraţie explică în mare măsură variaţia acestei rate, stocul de 
emigranţi justificând aproximativ 50% din variaţia ratei şomajului pentru 
persoanele cu studii superioare. 

În acest sens, am analizat impactul procesului de emigraţie asupra mărimii 
şi structurii forţei de muncă, dezvoltând trei modele de regresie dublu-logaritmice 
şi utilizând ca variabile endogene forţa de muncă cu educaţie primară (modelul 1), 
secundară (modelul 2) şi terţiară (modelul 3), iar variabila exogenă este măsurată 
prin stocul de emigranţi. 

 
Tabelul 3 

 Rezultatele modelelor dezvoltate în baza logaritmului stocului de emigranţi  
pentru analiza impactului emigraţiei asupra forţei de muncă  pe niveluri de educaţie,  

efecte aleatoare şi fixe, metoda GLS şi OLS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Efecte aleatoare (RE) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   Model 1                  Model 2                  Model 3 
     b/se            p                 t  b/se             p                 t b/se               p              t 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Log Emigranţi -0.311*** 0.000 -10.535 0.141*** 0.000 5.683 -0.087 0.088 -1.706 

(0.03)   (0.02)   (0.05)                              
Constanta  6.480*** 0.000 16.667 2.413*** 0.000 7.809 3.936*** 0.000 6.248 

(0.39)   (0.31)   (0.63)                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
R-squared   0.419   0.039   0.199 
Wald   110.990   32.300   2.910                                                                     
N observations  77.000   77.000   77.000                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Efecte fixe (FE) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                    Model 1                                       Model 2                                       Model 3  
                                    b/se            p                  t            b/se            p                  t           b/se              p              t 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Log Emigranţi -0.334***   0.000 -12.292 0.165*** 0.000 6.316 -0.076 0.170 -1.386 

(0.03)   (0.03)   (0.05)                              
Constanta  6.755*** 0.000 20.517 2.133*** 0.000 6.752 3.807*** 0.000 5.736 

(0.33)   (0.32)   (0.66)                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
R-squared   0.687   0.366   0.027                              
F   151.100   39.896   1.920                              
N observations  77.000   77.000   77.000                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
Notă: Erorile standard sunt prezentate în paranteză; modelele sunt estimate prin efecte aleatoare şi 
fixe la nivelul fiecărei ţări şi conţin variabile dummy pentru timp.  
Sursa: prelucrare proprie a datelor din panel cu ajutorul pachetului econometric Stata 11 

 
Rezultatele prelucrării primului model arată că emigraţia contribuie la 

reducerea forţei de muncă cu educaţie primară în ţara sursă, a cărei variaţie poate 
fi explicată într-o mare măsură prin variaţia stocului de emigranţi, potrivit 
coeficientului de determinaţie (41,9% în cazul modelelor RE, respectiv 68,7% 
pentru modelele FE). Mai exact, creşterea anuală cu 1% a stocului de emigranţi 
determină reducerea forţei de muncă necalificată cu aproximativ 0,33%.  

 

 
Sursa: realizat în baza datelor din panel cu ajutorul pachetului econometric Stata 11. 
 

Figura 2. Evoluţia în panel a forţei de muncă pe niveluri de  
educaţie - primară, secundară, terţiară, 2000-2010 
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Reprezentarea grafică a evoluţiei forţei de muncă în panel de-a lungul 
perioadei 2000 – 2010 scoate în evidenţă reducerea semnificativă a mărimii forţei 
de muncă cu educaţie primară, existând oscilaţii majore în cazul Republicii Cehe 
şi a Slovaciei. Forţa de muncă cu educaţie secundară a înregistrat o uşoară 
creştere în această perioadă, pentru fiecare ţară analizată în panel, în timp ce în 
cazul forţei de muncă cu educaţie terţiară oscilaţiile la nivelul fiecărei ţări şi per 
ansamblul panelului sunt semnificative. 

Rezultatele obţinute din prelucrarea celui de-al doilea model relevă o 
creştere a forţei de muncă cu educaţie secundară ca urmare a emigraţiei; concret, 
sporirea anuală cu 1% a stocului de emigranţi determină creşterea forţei de muncă 
cu educaţie secundar-inferioară şi superioară cu aproximativ 0,165%. În acelaşi 
timp, variaţia acestui indicator specific pieţei muncii în ţara de origine poate fi 
explicat în proporţie de 36,6% prin variaţia stocului de emigranţi.  

Impactul major al emigraţiei se manifestă în cazul forţei de muncă cu 
educaţie terţiară, intensificarea acestui proces antrenând reducerea forţei de muncă 
înalt calificată, cu implicaţii majore asupra economiei ţării de origine.  

Ca o apreciere generală, ca urmare a diminuării semnificative a forţei de 
muncă cu educaţie terţiară, persoanele rămase realizează investiţii adiţionale în 
educaţie îmbunătăţindu-şi perspectivele de ocupare, astfel încât emigraţia forţei de 
muncă determină creşterea numărului persoanelor cu un nivel de educaţie superior 
şi implicit reducerea ratei şomajului. 

 
5. Concluzii, limite ale cercetării şi oportunităţi 
 
Rezultatele denotă un impact foarte semnificativ al emigraţiei asupra 

mărimii şi structurii forţei de muncă în raport cu nivelul educaţional. Astfel, 
emigraţia determină reducerea forţei de muncă în ţările de origine din panel şi 
modificarea structurii acesteia, prin îmbunătăţirea nivelului educaţional de la cel 
primar la cel secundar-superior. Acest efect pozitiv este contracarat de diminuarea 
semnificativă a forţei de muncă înalt calificate.  

Prin urmare, pierderea unei părţi semnificative din forţa de muncă slab 
calificată (lucrătorii necalificaţi sau cu nivel scăzut de educaţie), respectiv înalt 
calificată (forţa de muncă cu studii superioare) induce consecinţe economice 
negative pe termen mediu şi lung asupra economiilor ţărilor de origine, încetinind 
progresul tehnologic, inovarea şi ritmul de creştere al PIB per capita.  

Ipotezele modelului conceptual privind nivelul educaţional al populaţiei din 
ţara de origine şi legătura directă cu procesul de emigraţie evidenţiază faptul că 
sporirea acestuia spre educaţia secundară determină reducerea emigraţiei forţei de 
muncă. Aceasta se datorează îmbunătăţirii perspectivelor de ocupare pentru 
persoanele cu educaţie primară şi secundar-inferioară din ţările panelului, care se 
confruntă cu un nivel ridicat al şomajului, precum şi înclinaţiei mai mari spre 
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emigraţie a persoanelor cu educaţie terţiară, în virtutea selecţiei pozitive a 
migranţilor la destinaţie. 

De asemenea, rezultatele obţinute reflectă şi elementele principale ale teoriei 
macroeconomice neoclasice, respectiv faptul că pieţele muncii reprezintă 
principalul mecanism prin care sunt induse fluxurile internaţionale de forţă de 
muncă. Procesul de selecţie a migranţilor descris de Borjas (1989) este relevat de 
rezultatele obţinute prin introducerea variabilei specifice nivelului de educaţie 
secundar-superior sau terţiar al migranţilor. Acestea reflectă o selecţie pozitivă a 
migranţilor, respectiv o creştere a fluxurilor de emigranţi înalt calificaţi, alături de 
reducerea acestor fluxuri pe măsură ce nivelul de educaţie al populaţiei în 
ansamblu creşte, în principal datorită îmbunătăţirii perspectivelor de ocupare în 
ţara de origine, având în vedere faptul că rata şomajului este foarte ridicată pentru 
populaţia cu educaţie primară şi secundar-inferioară.   

Principala limită a cercetării întreprinse este relevată de lipsa datelor privind 
migraţia internaţională a forţei de muncă pe plan mondial şi la nivelul Uniunii 
Europene, în special. Totodată, cercetarea întreprinsă a permis identificarea de noi 
oportunităţi şi direcţii viitoare de cercetare, prin extinderea analizei factorilor 
modelatori ai emigraţiei forţei de muncă înalt calificată şi evaluarea consecinţelor 
economice ale acestui proces şi a impactului asupra pieţei muncii din ţara de 
origine. 
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