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INTRODUCERE
Migraţia reprezintă procesul social care are o influenţă din ce în
ce mai mare în societatea românească actuală deşi migraţia românească în
lume este una tânără. Paradoxul este dat de interesul în creştere pentru
migraţia internaţională deşi precizia termenului este în scădere. Migraţia
internaţională este un fenomen foarte dezvoltat din punct de vedere al
globalizării pieţei.
Migraţia fiind selectivă şi dinamică necesită o abordare
diferenţiată şi complexă. Migraţia reprezintă o problemă fundamentală în
societatea românească actuală unde conform interviului acordat de
Dumitru Sandu pentru Evenimentul Zilei (romaniantribune.net)
aproximativ 35% din familiile româneşti au cel puţin o persoană care a
fost, fie este, în străinătate. Prin urmare, avem un segment de peste o
treime din numărul total al gospodăriilor ţării noastre care au experienţa
străinătăţii. De asemenea, potrivit unui sondaj realizat de Gallup în anul
2010 şi preluat de România Liberă, peste 30% dintre cetăţenii români ar
emigra definitiv, dacă ar avea această posibilitate, ei fiind devansaţi în
cadrul Uniunii Europene doar de britanici, cu 33% de cetăţeni care ar
vrea să plece din ţară. Procentul românilor care susţin că intenţionează
să emigreze în următoarele 12 luni este de 12%, ceea ce clasează ţara
noastră pe locul al optulea, la egalitate cu Irlanda (ziare.com). Acest
sondaj a fost efectuat pe un eşantion format din aproximativ 1.000 de
adulţi, cu vârste de peste 15 ani , în perioada mai-august 2010, în ţările
membre ale Uniunii Europene.
Migraţia forţei de muncă este unul din cele mai importante
fenomene pentru transformările la care au fost supuşi românii migranţi
după 1989. Remitenţele migranţilor români reprezintă cea mai sigură
sursă de finanţare la deficitul extern din ultimii ani înregistrând o creştere
în mod semnificativ până în anul 2008 urmată de o prăbuşire în iulie
2009, coborând cu 90% faţă de nivelul din aceeaşi perioadă a anului
precedent. Datele aparţin BNR (Banca Naţională a României) şi arată o
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încetinire a fluxurilor remitenţelor afectând ritmul anual de creştere a
salariilor nominale, de încetinire a activităţilor de creditare, consumul
gospodăriilor populaţiei. Toate acestea în condiţiile în care românii
migranţi au fost consideraţi în anii trecuţi cei mai harnici din Europa în
privinţa sumelor trimise acasă.
Conform unor statistici efectuate de Banca Mondială în 2007
România ocupa primul loc în Europa şi locul al zecelea în lume în
privinţa remitenţelor.
După mai mulţi ani de creştere susţinută şi în condiţiile actuale
marcate de schimbări sociale şi politice raportate, fluxurile remitenţelor
au scăzut semnificativ. Evoluţia vine pe fondul crizei financiare şi
economice internaţionale şi al deteriorării economiilor statelor lumii.
Migraţia şi remitenţele sunt parte a repartizării riscurilor şi
strategiilor de viaţă în asigurarea mijloacelor specifice unui trai decent,
urmărit de familiile şi gospodăriile migranţilor. Migraţia şi remitenţele
contribuie la bunăstare, stimulează creşterea economică, reduce sărăcia
familiilor migranţilor, în mod direct sau indirect, deşi efectele negative
sunt de cele mai multe ori subiectul oricărei analize empirice. Progresele
efectuate în domeniu sunt astăzi semnificative atât în plan empiric dar
mai ales teoretic şi evidenţiază fundamental natura eterogenă a migraţiei şi
remitenţelor în strânsă legătură cu ideea de dezvoltare (economică,
socială, umană).
Remitenţele şi migraţia populaţiei reprezintă un remediu direct
pentru gospodăriile şi familiile migranţilor şi indirect pentru rezolvarea
unor probleme structurale de dezvoltare. Acolo unde statele de origine a
migranţilor nu reuşesc să pună în aplicare în mod clar şi eficient reforme
generale sociale şi economice, intervine migraţia şi remitenţele care au rol
esenţial deşi nu contribuie la dezvoltarea durabilă la nivel naţional.
Soluţiile oferite de migranţi prin intermediul remitenţelor sunt de
durată scurtă sau medie. Remitenţele nu pot declanşa dezvoltarea în
mediile de investiţie neatractive. Prin urmare, pentru a spori contribuţia
pe care migraţia şi remitenţele o aduc la dezvoltare, la dezvoltarea socială
în special, politicile trebuie regândite, reformate. Mă refer aici la acele
politici ce vizează creşterea bunăstării şi calităţii vieţii oamenilor,
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funcţionalitatea pieţelor, securitatea socială, îmbunătăţirea serviciilor
publice (sănătate, educaţie).
Migraţia populaţiei a devenit astăzi un subiect global de
importanţă pentru dezvoltarea şi bunăstarea societăţilor.
Această lucrare reprezintă rezultatul unei analize aprofundate
furnizate de cele mai importante informaţii oferite de instituţii şi autori în
domeniul migraţiei şi dezvoltării, de la analize empirice până la analize
socio-economice din întreaga lume. Sunt aduse în discuţie cele mai noi
baze de date la nivel mondial pe migraţie şi dezvoltare, date cu referire în
mod direct la dezvoltarea economică, umană şi socială din ţara de origine
şi ţara de destinaţie a migranţilor
Dezbaterea pe cele două mari teme migraţia şi dezvoltarea are loc
dintr-o perspectivă mai largă a teoriei migraţiei şi a teoriei sociale.
Dezbaterea ştiinţifică privind migraţia a avut o tendinţă de pendulare
înainte şi înapoi, de la un optimism al dezvoltării în anii 1950 şi 1960,
până la un pesimism structuralist şi neo-marxist chiar scepticism în anii
1970 şi 1980. Aceste variaţii au nuanţat opiniile influenţate mai ales de
noua economie a migraţiei forţei de muncă, de strategia de viaţă a
migranţilor, de abordările transnaţionale în studiile de migraţie din anii
1990. Schimbările discursive în dezbaterea ştiinţifică privind migraţia şi
dezvoltarea ar trebui văzute în primul rând ca parte a paradigmei generale
în teoria socială. Schimbarea care a început în anii 1990 în România a
fost parte a unei schimbări de teorie structuralistă sau funcţionalistă spre
abordări structuraliste mai pluraliste care nu fac altceva decât să împace
structura şi perspectivele actorilor sociali. Cu toate acestea, încercările de
a combina diferite perspective teoretice sunt cu mult mai problematice
decât se sugerează uneori. Această schimbare are loc din cauza unor
probleme incomensurabile şi asociate separării disciplinelor în plan
social.
Din anul 2000 a existat un interes şi o creştere cu privire la
studiile empirice pe teme ca migraţie şi dezvoltare, în special în
dezbaterea politică. O dată cu aceste schimbări are loc redescoperirea
remitenţelor în creştere ca sursă de finanţare a dezvoltării efectuate de
migranţi, dar şi dezvoltarea societăţilor lor de origine. Despre un astfel de
optimism al anilor 2000 aminteşte H. de Haas (de Haas, 2008) ca de un
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început al unei amnezii de decenii de cercetare prealabilă în domeniu.
Acesta consideră că migraţia şi dezvoltarea luate împreună nu reprezintă
nimic dar este considerat un subiect nou. Acumulările teoretice bazate
pe dovezi empirice şi eterogene de interacţiuni între migraţie şi
dezvoltare precum şi intervenţia în spaţiu şi timp a scalelor de analiză ori
a nenumăratelor procese de schimbare socială şi economică, toate
acestea, ar trebui să prevină afirmaţiile de bază în domeniu.
Politicile de migraţie actuale în România se rezumă la ideea de
spectacol şi eveniment privind migraţia, remitenţele şi angajamentele
transnaţionale. Ori, cum bine spunea intr-un interviu citat anterior D.
Sandu, dacă vrei să faci politici de migraţie este necesar să ai, în primul
rând, câteva precondiţii. Aceste precondiţii se referă la sensibilizarea
opiniei publice, la includerea migraţiei ca temă sau a mobilităţii pe agenda
instituţională a României, în aşa fel încât să se ajungă la politici. Pentru
aceasta se impune sensibilizarea inclusiv a elitei instituţiilor care pot
interveni şi avea un rol în această problemă. De asemenea, este necesară
consolidarea capacităţii instituţionale, a actorilor implicaţi. Ori în
condiţiile actuale are loc o îndepărtare a atenţiei de la constrângerile
structurale şi rolul important pe care îl joacă statele şi instituţiile în
conturarea condiţiilor generale favorabile pentru o dezvoltare economică
şi socială.
Lipsa unei teorii solide şi înrădăcinate şi natura descriptivă a
muncii empirice a dus la îmbunătăţirea teoriilor în domeniu. Un exemplu
sunt inclusiv studiile efectuate în România ce au ca subiect migraţia
populaţiei. Ori, prin lipsa de date şi de cercetare ştiinţifică cu privire la
efectele (atât financiare, cât şi non-financiare) a migraţiei şi a remitenţelor
asupra economiei româneşti, oamenii de ştiinţă şi factorii de decizie ar
putea cu greu să proiecteze politici economice pentru a gestiona
problemele de migraţie (Silaşi şi Simina, 2007 : 181). Potrivit observaţiilor
efectuate de Silaşi şi Simina, piaţa forţei de muncă românească se
confruntă cu fenomene specifice, distorsiuni, iar unele probleme şi
dificultăţi apar o dată cu aderarea României la Uniunea Europeană în
2007.
Constatările lucrării de faţă pun într-o nouă lumină cele mai
multe concepţii greşite comune referitoare la migraţie şi dezvoltare. Un

10
Extras din volumul: Feraru, P. D. (2011).
Migrație și dezvoltare: Aspecte socioeconomice și tendințe.
Iaşi, România: Lumen.

Migraţie şi dezvoltare. Aspecte socioeconomice şi tendinţe
exemplu este aici ideea conform căreia fluxurile de migraţie se produc
dinspre zone în curs de dezvoltate spre zone mai dezvoltate. Ori, plecând
de la perspectivele conturate pentru România acestea conduc spre
trecerea ei într-o ţară de imigrare în ultimii ani. Această transformare este
datorată în mare parte schimbărilor socio-economice şi geopolitice ale
ţării noastre. De aceea poate ar fi mai corect să susţinem ideea că orice
ţară poate la ora actuală beneficia de un flux migratoriu către o ierarhie
economică superioară.
Un alt punct de plecare în lucrare este întrebarea dacă avem
premisele necesare să vorbim în România de astăzi, în condiţii de criză
economică, despre migraţie şi dezvoltare. Din aceste motive şi nu numai,
lucrarea de faţă este doar o încercare de a găsi răspunsuri, de a provoca
dezbateri, de a deschide noi perspective de cercetare în domeniu plecând
de la date oferite de autori din România şi străinătate. De fapt, întreaga
lucrare este ideea referatului cu titlul „Migraţia şi dezvoltare economică.
Analiză comparativă : România-Italia susţinut în 2010, referat care face
parte din teza de doctorat aflată în lucru Religie şi migraţie în România
contemporană. Studiu de caz : Românii din Italia (Feraru, 2010a, 2010b ).
Subiectul tratează cea de a doua dimensiune din cadrul tezei de doctorat
şi anume migraţie şi dezvoltare, prima dimensiune fiind migraţie şi religie.
Astfel, pentru a creiona aspectele importante în analiza comparativă
dintre cele două ţări care fac obiectul de studiu în cadrul tezei de doctorat
am recurs în lucrarea de faţă la compararea între ceea ce se întâmplă în
România, cu ceea ce se întâmplă în alte ţări intra şi extra-europene.
Subiectul volumului de faţă este legătura între migraţie şi
dezvoltare plecând de la date oferite de autorii în domeniul migraţiei şi
economiei, precum şi de la date de ordin statistic. Ipoteza întregului
volum este aceea că migraţia externă a populaţiei este declanşată mai ales de
diferenţele economice. Migraţia economică este una din formele cele mai des
întâlnite în ultimele decenii, fiind condusă de diferenţe între ţări în ceea
ce priveşte accesul la resurse şi locuri de muncă, precum şi criza
specializării.
Această lucrare prezintă literatura de specialitate referitoare la
relaţia dintre remitenţele şi diferitele dimensiuni ale dezvoltării într-un
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cadru conceptual mai larg a migraţiei şi teoriei specifice dezvoltării şi
migraţiei actuale.
Trebuie menţionat încă de la început faptul că lucrarea de faţă nu
are pretenţia unei dezbateri ştiinţifice de referinţă ci doreşte mai degrabă
să ridice o serie de întrebări, să caute răspunsuri lansând ipoteze care să
ducă la provocări în dezbateri pe tema migraţiei şi dezvoltării. Întreaga
abordare a subiectului este doar începutul unei cercetări mai ample
pentru teza de doctorat în care se doreşte o consolidare a subiectului
migraţie şi dezvoltare.

12
Extras din volumul: Feraru, P. D. (2011).
Migrație și dezvoltare: Aspecte socioeconomice și tendințe.
Iaşi, România: Lumen.

CAPITOLUL I.
TEORII ALE MIGRAŢIEI
1. Teoria economiei neoclasice
Teoriile clasice asupra migraţiei sunt încă luate în calcul, dar
îmbogăţite şi adaptate unor situaţii concrete, mai ales în condiţiile în care
formele de migraţie, motivaţiile şi fluxurile de migranţi au cunoscut
schimbări semnificative.
Teoria economiei neoclasice a devenit una din construcţiile teoretice
majore din domeniul migraţiei utilizată în principal în explicarea
deplasărilor externe ale populaţiei începând cu anii '60 – '70 când are loc
o regândire a analizei din perspectiva migraţiei interne în cea
internaţională. Această adaptare de perspectivă aparţine lui J. Arango
(Arango, 2000 : 165). Teoria a fost confirmată parţial de faptul că îi sunt
puse în evidenţă limitele de adecvare la realităţile migraţiei internaţionale
contemporane şi privilegiază rolul factorilor economici în explicarea
apariţiei fluxurilor de migraţie (varianta macro) şi a deciziei de migraţie
(varianta micro). Întrebarea cheie în cadrul acestei teorii este „de ce”
(Constantinescu, 2000 : 93-114.).
Ipoteza de lucru susţinută pe tot parcursul studiului de faţă este
că migraţia externă a populaţiei este declanşată mai ales de diferenţele economice.
Aceasta în condiţiile actuale de diferenţe economice la nivel global în
care volumul migraţiei populaţiei ar trebui să fie unul foarte mare
deoarece conform teoriei economiei neoclasice orice ţară ar trebui să fie
caracterizată de cel puţin un flux către o ţară mai dezvoltată pe ierarhie
economică globală. În realitate lucrurile ne confirmă acest fapt,
dimensiunea fenomenului are o asemenea amplitudine.
Arango foloseşte expresia de „călcâiul lui Ahile” situaţiei de
privilegiere a economicului ca factor unic în declanşarea şi tolerarea
fenomenului, în cazul teoriei economiei neoclasice.
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Un prim argument este numărul fluxurilor de migraţie externă
din cadrul celor două ţări implicate în actul migraţiei, ţară de origine şi
ţară de destinaţie, unde în cele mai multe cazuri este îndeplinită condiţia
diferenţei economice între destinaţie şi origine.
La nivel macro conform teoriei economiei neoclasice, migraţia
internaţională se declanşează ca urmare a diferenţelor dintre raportul
între cerere şi oferta de forţă de muncă, în diverse ţări, alături de
diferenţiere între nivelul salariilor/veniturilor. Astfel, ţări caracterizate de
o relativă sărăcie a capitalului (inclusiv a cererii de forţă de muncă) prin
comparaţie cu oferta, salariul, ca rezultat al mecanismelor de piaţă, este
scăzut în raport cu ţările care au o situaţie inversă (abundenţă de capital
raportată la oferta de forţă de muncă). Aparent ambele ţări au surplus pe
piaţa forţei de muncă (una deţine forţă de muncă, cea de a doua deţine
capital). Surplusul acesta este unul mobil ce se deplasează către ariile de
maximizare a profilului economic.
Mergând pe aceeaşi logică, forţa de muncă se constituie în flux
către ţara bogată în capital şi săracă (cu insuficienţă) în forţă de muncă,
ponderată de contra fluxul investiţiei de capital, transpus în migraţie prin
fluxul elitelor, a specialiştilor înalt calificaţi (flux internaţional de capital
uman).
Fluxurile de migraţie externă devin prin prisma acestei teorii
mecanismele de echilibrare ale deficienţelor interne de pe piaţa forţei de
muncă la nivel mondial. Presiunea exercitată de cele două mişcări
(populaţie/capital-populaţie) au ca rezultat reducerea diferenţelor
economice în ţara dezvoltată către un salariu mai scăzut şi în ţara săracă
spre un salariu mai ridicat.
La nivel micro, decizia de migraţie este rezultatul unui proces prin
care individul raţional evaluează beneficiile actului migrator, costurile
deplasării. Migranţii potenţiali estimează beneficiile deplasării către alte
ţări pentru un timp limitat. Migraţia propriu-zisă se produce atunci când
calculul este pozitiv către ţara care oferă cele mai mari beneficii
individului, migraţia aşa cum arată Arango, devine o formă de investiţie
de capital uman. Referitor la costurile sociale ale migraţiei externe există
deja o analiză a tehnicii cost/beneficiu efectuată pe larg în anul 2006
privind fenomenul migraţiei românilor în Italia (Feraru, 2007). Trei din
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Migraţie şi dezvoltare. Aspecte socioeconomice şi tendinţe
patru ipoteze ale studiului amintit se referă la dimensiunea economică a
migraţiei internaţionale: (1) familiile migranţilor îşi concentrează
practicile economice pe investiţii şi mai puţin pe consum; (2) capitalul
financiar obţinut este folosit în investiţii ce vizează îmbunătăţirea
nivelului de trai, achiziţionarea de case şi terenuri, protejarea pe termen
lung a familiei; (3) există o distribuţie inegală a câştigurilor şi pierderilor
între regiunile emitente şi cele receptoare. Rezultatul studiului realizat în
2006 la capitolul remigrare economică (investiţii, practici de consum) arată că
în majoritatea cazurilor întâlnite în Italia, efortul migranţilor se îndreaptă
spre economisire şi reducerea consumului. Perioada petrecută în
străinătate este percepută încă de la plecare ca o perioadă limitată de timp
care impune o serie de renunţări şi sacrificii iniţial în vederea economisirii
unor sume de bani necesare după care aceste sacrificii se transformă în
câştiguri necesare pentru realizarea unor scopuri ale familiei/gospodăriei
în România.
Revenind la teoria economiei neoclasice aceasta a primit
numeroase critici legate de construcţia teoretică şi de adecvarea ei la
situaţia actuală a migraţiei externe având în principal putere explicativă
post factum a migraţiei şi mai puţin o putere predictivă. Explicaţia oferită
de teorie nu include factorul politic mai ales că acesta joacă un rol tot mai
important în dinamica populaţiei la nivel global.
În cazul României trebuie amintite restricţiile de circulaţie impuse
forţelor de muncă din această ţară ca stat membru al Uniunii Europene
de la 1 ianuarie 2007.
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