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Migratia internationala masiva nu mai este limitata la câteva tari emitatoare si receptoare; o 
publicatie recenta a ONU privind procentul rezidentilor de nationalitate straina din 130 de 
tari demonstreaza ca migratia internationala a devenit aproape universala, iar guvernele 
unor tari receptoare simt ca pierd, sau au pierdut deja controlul asupra granitelor;  
Datorita cererii pentru oportunitatile de miscare dintr-o tara în alta (excluzând vizitatorii pe 
termen scurt), guvernele tarilor emitatoare în care se manifesta o presiune crescuta de emi-
grare sunt îngrijorate în privinta impactului asupra economiilor lor si în privinta previziuni-
lor pe termen lung de pierdere rapida a unui mare numar de cetateni; 
Tarile receptoare manifesta rezistenta/relaxare privind imigratia, ca urmare a unor factori 
obiectivi (bunastare, performante economice curente), dar si a unor factori subiectivi (ratiuni 
politice, spre exemplu). 
Cuvinte cheie: migratie, mobilitate, analiza statistica. 
 

esi persoanele rezidente pot lua deci-
zia de a pleca din diferite motive (so-

ciale, politice, culturale etc.) iar emigrantii 
pot avea, de asemenea o varietate de mo-
tive pentru reîntoarcerea acasa (statut so-
cial, nostalgie, etc), vom urmari îndeosebi 
rationamente economice care influenteaza 
fluxurile migratorii; presupunerea implica 
maximizarea profitului în conditii de com-
petitie perfecta; pentru doua regiuni/tari A 
si B, migratia este, atunci, functie de  
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costul mobilitatii fiind considerat egal cu 
zero; 

Daca tinem cont si de posibilitatea de a nu 
gasi un loc de munca în B (datorita soma-
jului) atunci 

sBABAB rbSRSRam ⋅+−⋅= )(  
O întelegere mai completa a procesului de 
migratie economica presupune analiza într-
un context dinamic, în care asteptarile 
migrantilor potentiali se pot schimba; mi-
gratia va fi atunci o functie de variabilele 
asteptate: 

BtAtBtAtABt VbVbaVVfm ⋅+⋅+== 21),( , 
unde VAt, VBt reprezinta venitul asteptat în 
A respectiv B: 
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10 ≤≤ γ  coeficient de discrepante; 
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Daca privim migratia ca o investitie în ca-
pitalul uman, atunci o putem considera ca 
un cost, egal sau mai mic cu diferenta din-
tre venitul prezent (corectat cu elementul 
de oportunitate de angajare) si cel din aria 
unde va migra 
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unde: 
Pt= probabilitatea de a avea o slujba (data 
de rata ocuparii); 

D 



Revista Informatica Economica, nr. 2 (18)/2001 80

Vt= venitul real net; 
r= rata de discount (scaderea utilitatii cu 
trecerea timpului); 
C(0)= costul initial al migratiei; 
Evident, migratia este determinata de ni-
velul venitului 
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În scopul de a utiliza toate informatiile pe 
care ni le ofera cele doua variabile, le pu-
tem considera separat ca: 
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SA, SB= rata somajului în A respectiv B; 
 
Atunci, în functie de decalajul în timp al 
efectului variabilelor de influenta, migratia 
neta se poate scrie ca o functie: 
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sau 
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Prin aplicarea modelelor expuse anterior, 
sustinute de utilizarea lor în cadrul unor 
produse-program specializate pe analiza 
statistica (SPSS, Statistica 99), s-au obtinut 
urmatoarele rezultate: 
 
A. În ceea ce priveste migratia externa 
Pe baza datelor, care au luat în considerare 
emigrantii de nationalitate româna se ob-
serva: 
Ø Exista o corelatie inversa între emigra-
tie si nivelul veniturilor (s-a luat în consi-
derare salariul real) din anii anteriori (sem-

nificativa pentru emigratia mt si venituri 
Salt-2): 

tm̂ = 32889.7-6.1Salt-2 
Ø Exista o corelatie directa între emigra-
tie si nivelul somajului din anii anteriori 
(semnificativa pentru emigratia mt si rata 
somajului rsom t-2): 

tm̂ = 7565.8+1333.2rsom t-2 

Ø Exista o corelatie directa între emigra-
tie si gradul de urbanizare (urbt) (care 
poate explica degradarea conditiilor de vi-
ata si a valorilor sociale): 

tm̂ = -792703+14762urbt  

Ø Luând în considerare cei doi factori 
economici (salariul real si rata somajului) 
avem: 

tm̂ = 14426.1+936.9rsom (t -2)-3.15Salt-2 

Ø Modelul de trend pentru rsom: 
tsomr̂ = 6.0857+0.707t                    

)1.0,015.0( << βα pp  
cu valoarea previzionata pentru urmatoarea 
perioada (1999)  

)1(ˆ +tsomr = 11.7143% 
interval de încredere 95% (7.43%; 
16.00%); 
Ø Modelul de trend pentru Sal: 

talŜ = 3199.571-200.036t              
)02.0,001.0( << βα pp  

cu valoarea previzionata pentru urmatoarea 
perioada (1999)  

1
ˆ

+talS = 1700.29 (preturile anului 1990) 
interval de încredere 95%  (1124.36; 
2274.22); 
Ø Valoarea previzionata pentru variabila 
efect emigratie (2001): 

1ˆ +tm = 20369 persoane 
interval de încredere 95% (15925 pers; 
24812 pers); 
Ø Trendul pentru repatrieri (fara Rep. 
Moldova): 
Rept= 1392.4+1585.636t-209.250t2, R= 
0.888, R2= 0.789, p<0.09 
 
Valoarea previzionata: 

Rept+1= 2238.6 
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Ø Trendul pentru repatrieri din Rep. Mol-
dova  
Rep Mt= -2630.6+1486.6t, R= 0.905, R2= 
0.820, p<0.01 
Valoarea previzionata: 

Rep Mt+1= 7775.6 persoane. 
 
B În ceea ce priveste migratia interna 
Ø Modelul de trend pentru presiunea de 
emigrare: 
♦ Urban-rural: 

tŷ = 1.4696+0.657t, R= 0.974, R2= 0.949 
Valoare previziona ta: 

1ˆ +ty = 7.3829          (6.611;8.155) 
♦ Rural-urban: 

tŷ = 12.085-0.841t, R= 0.913, R2= 0.834 
Valoare previzionata: 

1ˆ +ty = 4.5175          (2.628; 6.407) 
Ø Modelul de trend pentru presiunea de 
imigrare: 
♦ Urban-rural: 

tŷ = 1.69+0.815t, R= 0.975, R2= 0.949 
Valoare previzionata: 

1ˆ +ty = 9.025          (8.08; 9.97) 
♦ Rural-urban: 

tŷ = 10.2178-0.7362t, R= 0.914, R2= 0.835 
Valoare previzionata: 

1ˆ +ty = 3.592          (2.04; 5.14) 
Ø Modelul de trend pentru presiunea de 
emigrare: 
♦ Urban: 

tŷ = 7.527+0.939t, R= 0.929, R2= 0.963 
Valoare previzionata: 

1ˆ +ty = 14.099          (12.08; 16.12) 
♦ Rural: 

tŷ = 12.634+1.486t-0.249t2, R= 0.92, R2= 
0.85 
 

Valoare previzionata: 

1ˆ +ty = 10.836          (8.26; 13.4) 
Ø Modelul de trend pentru presiunea de 
imigrare: 
♦ Urban: 

tŷ = 10.894+0.881t-0.1493t2, R= 0.945, 
R2= 0.891 
Valoare previzionata: 

1ˆ +ty = 9.746          (8.43; 11.06) 
♦ Rural: 

tŷ = 9.234+1.072t, R= 0.869, R2= 0.756 
Valoare previzionata: 

1ˆ +ty = 16.736          (13.44; 20.03) 
Ø Modelul de trend pentru migratia neta 
urban: 

tŷ = 58957.1-13661.5t, R= 0.988, R2= 
0.976 
Valoare previzionata: 

1ˆ +ty = -36673.5 persoane         (-48199; -
25148) 
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