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Inegalitate şi globalizare 
 
Diversitatea caracterizează atât mediul economic, cât şi mediul înconjurător, regăsindu-se şi în raport cu 

fenomene, procese similare, caz în care formează poli sau centre de „presiune” între care fluxurile sunt inevitabile. 
Intensitatea acestor fluxuri este determinată obiectiv de „diferenţa de presiune”. În acelaşi timp, intervin şi numeroşi 
factori, mai mult sau mai puţin arbitrari, care vor induce schimbări de diferite amplitudini faţă de determinarea obiectivă.  

Globalizarea reprezintă „o modalitate sau un sisteme de receptare şi abordare a marilor probleme contemporane, 
determinate de interacţiunea multiplelor procese şi fenomene economice, tehnice, politice, sociale, culturale, ecologice 
etc. şi preconizarea soluţionării lor într-o largă perspectivă de către comunitatea internaţională.”1

Deşi controversat în ceea ce priveşte efectele, consecinţele practice la nivel naţional – negative sau pozitive, 
procesul globalizării este susţinut de forţe ale căror pârghii de acţiune nu sunt controlabile de la nivel naţional, indiferent 
de implicarea, deschiderea pe care o manifestă fiecare entitate statală. În fapt, această neputinţă este în mare parte 
responsabilă de atitudinea ostilă, critică pregnantă faţă de acest proces. 

Schimbările care se produc în mediul înconjurător sunt inerente şi pot fi descrise din punct de vedre istoric în mod 
asemănător cu cele social-economice dezbătute anterior. Faptul că aceste fenomene şi procese nu se reproduc în limitele 
aceloraşi parametri rezultă din numeroasele schimbări generate de influenţa reciprocă dintre element. Civilizaţia umană şi forţa 
modificatoare a puterii sale informaţionale a generat numeroase schimbări, care nu au constituit o problemă până nu de mult. 

Efectele pe care aceste fenomene de mediu le pot avea asupra comunităţilor devin dramatice atunci când 
schimbările produc modificări ale mediului care constrâng populaţia să se retragă din spaţiile ancestrale. Printre efectele 
încălzirii globale, reducerea spaţiului de locuit, în special acolo unde populaţia se concentrează se constituie în auspiciile 
cele mai dramatice, care incumbă la acţiune, indiferent de gradul de incertitudine al demonstraţiilor ştiinţifice. Cu toate 
acestea, interesele economice asociate diverselor fenomene negative împiedică un progres suficient de rapid în 
soluţionarea problemelor globale, cu atât mai mult cu diferenţele între posibilităţile statelor sunt foarte mari.  

 
Resursele umane şi fenomenul mobilităţii 
 
Resursele umane, prin dimensiunea, structura şi calitatea lor reprezintă factorul esenţial al existenţei şi evoluţiei 

unui sistem economic. Resursele umane reprezintă ansamblul persoanelor dintr-un anumit spaţiu, privite simultan sub 
aspect cantitativ (ca număr) şi calitativ (nivel de competenţă, de educaţie, nivel de formare profesională, stare de 
sănătate etc.). 

În determinarea resurselor totale de muncă se au în vedere următoarele categorii de resurse umane: populaţia în 
vârstă de muncă, populaţia activă în afara vârstei de muncă şi populaţia în vârstă de muncă dar cu incapacitate de a lucra. 
Principalele componente ale resurselor de muncă totale sunt populaţia activă şi rezervele de muncă. 

În concepţia celor mai mulţi economişti şi sociologi, mobilitatea reprezintă o formă de mişcare a populaţiei şi a 
forţei de muncă în raport cu nevoile producţiei. Din acest punct de vedere, este mobilă acea parte a forţei de muncă şi, 
respectiv, a populaţiei care cunoaşte deplasări într-un spaţiu, într-o ramură sau într-o meserie oarecare. 
 Mişcarea migratorie a populaţiei nu are caracter întâmplător, ea este afectată de transformările sociale, 
economice, politice şi ecologice din ţară, din diferite regiuni ale ţării, precum şi de cele din alte ţări. Migraţia nu afectează 
în acelaşi mod şi în aceeaşi măsură toate sectoarele populaţiei, ci în mod obişnuit, cuprinde în special populaţia adultă 
(mai puţin persoanele aflate în grupele de vârstă extreme – copiii şi bătrânii), populaţia masculină etc. 

Fenomenele migratorii pot determina mutaţii şi în structura populaţiei pe sexe, grupe de vârstă, medii de 
provenienţă, ocupaţie, nivel de pregătire (instruire) etc. Factorii ce influenţează dinamica migraţiei se grupează în: factori 
demografici, economici, socio–culturali, politici şi ecologici. Printre cei mai importanţi factori, amintim: structura şi 

 
1 * * * Dicţionar de economie, Editura Economică, Bucureşti, 1999, p. 228-229 



creşterea demografică, gradul de urbanizare, capacitatea de absorbţie a forţei de muncă calificată; consecinţele 
programelor de ajustare economică (îngheţarea necesarului de forţă de muncă din sectorul public (privatizarea marilor 
coloşi industriali), o bază economică restrânsă, un sector privat insuficient dezvoltat duc la creşterea şomajului în mediul 
urban; măsurile pentru “eficientizare” luate de patronii din sectorul privat (reducerea costurilor de producţie) în vederea 
atragerii de capital străin sau autohton au ca efect scăderea necesarului de forţă de muncă şi astfel, cei care au renunţat la 
sectorul public în favoarea celui privat trec în şomaj; datorită instabilităţii politice, diminuării venitului real, lipsei 
locurilor de muncă atractive disponibile, se va produce exodul forţei de muncă şi în special al celei calificate; factori 
socio – culturali: educaţie,urbanizare, tehnologii de comunicaţii moderne, tehnologii medicale moderne, etnicitate, religie etc.; 
contextul politic existent (caracterizat prin fragilitate şi instabilitate, îngrădirea drepturilor omului ,ale minorităţilor, democratizarea 
societăţii etc.); factori de mediu (degradarea mediului, secetă, inundaţii, foamete). 

Un stimul major pentru migraţia internă şi externă îl constitue dezechilibrul dintre şi în interiorul sectoarelor unei 
economii naţionale, dintre şi în interiorul regiunilor şi ţărilor, direcţia dominantă fiind dată de proiectele de creare a 
locurilor de muncă. În acest caz, migraţia poate avea un rol de reechilibrare a numărului şi structurii demografice între 
zone şi localităţi, un rol de relansare a competitivităţii, un rol de feedback (reglare). 

Pieţele muncii sunt situate în diferite locaţii spaţiale. Apare astfel posibilitatea rezolvării discrepanţelor dintre 
cererea şi oferta de forţă de muncă prin mobilitatea acesteia (migraţie peramentă sau temporară). Mobilitatea teritorială a 
forţei de muncă este provocată de distribuţia spaţială necorespunzătoare a activităţilor economice, în primul rând a 
locurilor de muncă şi a veniturilor, fiind influenţată şi de caracteristici personale, proprii ale individului, de nivelul 
dezvoltării economice al zonei de plecare, al celei de sosire, precum şi de distanţa dintre acestea şi de costurile deplasării. 
În general forţa de muncă se deplasează din regiunile mai sărace, nedezvoltate industrial, cu o rată ridicată a şomajului, cu 
oferte mai reduse de locuri de muncă şi cu un excedent de forţă de muncă. Regiunile destinatare sunt, în general, regiuni 
mai mari, mai bogate, cu ofertă mai bogată de locuri de muncă, cu multiple activităţi economice, cu venituri aşteptate mai 
ridicate. Fenomenul migraţiei forţei de muncă ajută la restabilirea echilibrului de dezvoltare economică între regiuni, a 
cererii şi ofertei de forţă de muncă, a reducerii ratelor regionale ale şomajului. 

Van den Berg şi Gorter descriu un model de căutare a joburilor în care ofertele de joburi sunt caracterizate de 
combinaţii  aleatoare într-o distribuţie bivariată funcţie de salarii (venituri) şi timpul de deplasare. Parametrul care 
interesează este profitul  optim (negociat) între salariu şi timpul de deplasare, adică cât este dispus individul să plătescă 
pentru timpul de deplasare. Rezultatele arată că disutilitatea timpului de deplasare e mai mare la femeile cu copii. Într-
adevăr, salariul de rezervă pentru joburi care necesită câte o oră de deplasare dus şi una întors în cursul unei zile, este 
deseori mai mare decât salariul maxim oferit pentru postul respectiv. În astfel de cazuri, căutarea joburilor va fi limitată la 
joburi din cadrul unei arii mai mici. De asemenea, rezultatele modelului arată şi faptul că  disutilitatea deplasării este mai mare în 
mediul rural decât în urban. 

 
Măsurarea statistică a migraţiei 
 
În perioada de după 1990, fenomenul migraţional s-a manifestat cu o  mai mare intensificare la începutul 

intervalului. Astfel, în anul 1990, datorită evoluţiilor de pe scena politică, a modificării reglementărilor legale ce au atras 
consecinţe pe multiple planuri, inclusiv în cel economic, s-a înregistrat cel mai mare număr de schimbări de domiciliu, 
îndeosebi din mediul rural în cel urban. Acest fapt se poate explica prin liberalizarea accesului în marile zone urbane, 
odinioară declarate “zone închise”. După 1990 fluxul migrator scade treptat în volum, dar înregistrează modificări 
structurale importante, aşa cum se observă şi din tabelul 1 şi figura 1: 
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Figura 1. Structura fluxurilor migratorii în perioada 1991-2002 
 

Presiunea migratorie determinată de schimbarea domiciliului a fost mai ridicată în 1990 (33,9 ‰ de locuitori) şi a 
scăzut drastic în anul următor (doar 11,3 ‰ în 1991), pentru ca în următorii ani să se înscrie pe o pantă crescătoare 
(ajungând la 14,7 ‰ în 2002).  

Ca structură, se remarcă, pentru perioada analizată, următoarele aspecte: 
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• fluxurile rural – urban au avut o tendinţă de continuă scădere (de la 10,7 ‰ în 1991, la 3,9 ‰ în 2000), după 
care a urmat o creştere ajungând la 6,2 ‰ în 2002; 

• fluxurile urban– rural au manifestat o tendinţă inversă, de creştere (de la 2,5 ‰ în 1991 la 8,3 ‰ în 1999 şi 
9,5 ‰ în 2002); 

• mişcarea migratorie din mediu rural-rural a înregistrat un vârf în 1995 (de 7,8 ‰), apoi s-a înscris într-o 
tendinţă descrescătoare, ajungând în 2000 la 5,5 ‰; în 2002, valoarea a crescut la 6,8 ‰; 

• fluxurile urban - urban au avut o evoluţie crescătoare până în 1996 (6,5 ‰), apoi au scăzut uşor (până la 4,7 ‰ 
în 2000); cea mai mare valoare s-a înregistrat în 2002 (6,8 ‰). 

Presiunea relativă a emigraţiei din mediul urban în mediul rural a crescut de la 2,11 0/0.0 în 1991 la 6,73 0/00 în 
2000, după care a înregistrat o uşoară scădere în anul 2001 (6,48 0/00). În anul 2002 s-a înregistrat cea mai ridicată valoare 
(8,100/00) (vezi figura 2). 
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Figura 2. Presiunea relativă a emigraţiei 

 
Presiunea relativă a emigraţiei din mediul rural în mediul urban a scăzut continuu până în anul 2000, de la 12.47 

0/00 în 1991 la 5.97 0/00 în 1998, 5,710/00 în 1999 şi 4,690/00 în 2000, în special datorită diminuării atractivităţii oraşelor 
dezvoltate exploziv – în perioada anterioară – prin industrializare; a urmat apoi o creştere, ajungând a 7,070/00  în 2002. 

Presiunea relativă a imigraţiei din mediul urban în mediul rural a crescut în perioada 1991-1998 şi a fost mai 
accentuată decât presiunea relativă a emigraţiei, datorită ponderii mai reduse a populaţiei rurale în totalul populaţiei ţării, 
fiind de aproximativ 7.70/00 în anii 1998-2002. 

 
Există diferenţe semnificative între fluxurile migratorii urban-rural şi rural-urban (p<0.013). Diferenţele s-au 

testat din punct de vedere statistic fiind semnificative la un prag de semnificaţie (nivel al riscului) de 1,3%; 
În perioada 1991-2002, migraţia internă a fost în medie de 279127 persoane pe an, în 1990 atingând cifra “record” de 

786.471 persoane. 
Migraţia netă în mediul urban a scăzut de la 105789 persoane în anul 1991 la 3683 persoane în 1996, 

devenind negativă începând cu anul 1997  
(-12588 persoane în 1997 şi -7998 persoane în 1998, -26 620 persoane în 1999  
şi -34 938 în 2000) (vezi figura 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.  Evoluţia migraţiei nete în mediul rural 
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Figura 4.  Evoluţia migraţiei nete în mediul urban 
 
 

Migraţia netă în mediul rural a manifestat o tendinţă inversă, de creştere  (de la -105789 persoane în 1991 la 
26620 persoane în 2001 şi 34938 persoane în 2002) (vezi figura 5). 

În anul 1990, 47 % din totalul schimbărilor de domiciliu aveau loc în interiorul aceluiaşi judeţ, pentru ca începând 
din 1992, migraţia intrajudeţeană să o depăşească pe cea interjudeţeană. Astfel, numărul persoanelor care şi-au schimbat 
domiciliul în cadrul aceluiaşi judeţ, inclusiv între sectoarele municipiului Bucureşti a reprezentat 58 % în 1995, 59 % în 
1996, 61 % în 2000. 

În cursul deceniului 1991 – 2000, sensul migraţiei interne s-a schimbat de la rural – urban (69,8 % în 1990 şi 19,5 
% în 2000) la urban – rural (3,5 % în 1990 şi 33,8 % în 2000), fapt ce poate fi explicat de unele reglementări legislative 
iniţiate în această perioadă, precum Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, de concedierile masive ale salariaţilor ca 
urmare a restructurării unor ramuri industriale. Salariaţii concediaţi, care sunt îndeosebi de sex masculin şi de vârstă 
mijlocie, fac faţă cu greu unei reorientări profesionale şi atunci, aflaţi în imposibilitatea găsirii unui nou loc de muncă, se 
îndreaptă spre practicarea agriculturii în mediul rural. 

Referitor la distribuţia pe sexe a fluxurilor migratorii şi emigrările şi imigrările sunt mai crescute pentru sexul 
feminin (55,1 % în 2000 – pe total). 

În ceea ce priveşte distribuţia pe grupe de vârstă, se poate afirma că mişcarea migratorie cea mai intensă este la 
grupele de vârstă 25-29 de ani şi respectiv 20-24 de ani, şi mai redusă la grupele de vârstă mai înaintate. Dacă analizăm 
soldul migrărilor la 1000  de locuitori, în profil teritorial (pe regiuni statistice), acesta este negativ în zonele de nord–vest (-0,4), 
nord–est şi centru (-0,3) şi pozitiv în regiunea Bucureştiului (0,4), precum şi în cea de sud, sud–vest (0,3) şi vest (0,2). 

Până în anul 1992 migraţia era determinată, în principal de cauze de natură profesională, treptat însă, încep să 
apară şi cauze de natură familială. Oricum, ponderea cea mai mare între cauzele ce au determinat migraţia o au cele legate 
de familie (care deţineau în 1995 un procent de 64,3 %, iar în 2000 de 59,9 %), urmate de alte cauze (pensionări, 
căsătorii, etc, aflate în creştere ca pondere, de la 22,5 % în 1995 la 31,4 % în 2000). 

Pe plan mondial, se acordă o importanţă migraţiei internaţionale a forţei de muncă, care are, în ultimul timp, o 
tendinţă de universalizare, nemaifiind limitată la câteva ţări. Pentru România, migraţia externă a avut cea mai mare 
valoare absolută în anul 1990 (96.929 persoane) ca urmare a evenimentelor petrecute pe plan politic la sfârşitul anului 
1989, a ridicării restricţiilor de deplasare liberă a cetăţenilor români în alte ţări ale lumii. În următorii ani migraţia 
înregistrează o scădere, până în anul 1994. În anul 1995 fenomenul migraţional extern atinge un vârf, datorită degradării 
condiţiilor de viaţă, a scăderii nivelului de trai în perioada anterioară.  
A urmat apoi o diminuare a nivelului migraţiei până în anul 2002, deşi în anul 2000 s-a înregistrat o uşoară creştere faţă 
de 1999. Pe întreaga perioadă 1990-2002, ponderea femeilor în numărul total al emigranţilor a fost superioară celei a 
bărbaţilor. 

În ceea ce priveşte distribuţia pe grupe de vârstă a emigranţilor în perioada analizată, cei mai activi din punct de 
vedere al migraţiei externe au fost persoanele aflate în grupa de vârstă 26-40 de ani, urmate de cele sub 18 ani şi de cele 
între 18-25 de ani.  

Dacă ne referim la ţara de destinaţie către care se îndreaptă emigranţii, cele mai multe emigrări au avut loc spre 
Germania (în 1990 au emigrat 66121 de persoane, adică aproape 70 % din totalul acelui an, în anii următori emigrările spre 
Germania au scăzut, dar a rămas în continuare principala ţară de destinaţie). A doua destinaţie a emigrărilor, ca importanţă a fost 
Ungaria, spre care au emigrat 35023 persoane în perioada 1990-2002, urmată de SUA (cu 34660 persoane) şi Canada (cu 25344 
persoane emigrate) în perioada analizată (9). 

Figura 9 

 

Diferenţe semnificative în privinţa emigrărilor există atât la grupele de vârstă

e ţări are 
un tablou diferit, astfel: 

 
 (p<0.001), cât şi naţionalitatea 

emigranţilor (p<0.001); astfel 
aproximativ 75% din emigrările pe 
perioada 1993-1998 au reprezentat-o 
emigrările pentru grupele de vârstă până 
la 40 ani (37% la grupa 26-40 ani); în 
funcţie de ţara de destinaţie, cele mai 
multe emigrări s-au înregistrat în 
perioada 1993-2002 în Germania (45 
682 persoane ), SUA (21 866 persoane 
), Canada (20 198 persoane ). 

Presiunea de imigrare precum şi 
presiunea migraţiei nete în alt
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întreaga perioadă 

♦ presiunii de imigrare presiunea imigraţiei nete fiind de 

♦ iuni de imigrare. În total, 8.587 persoane au emigrat în Franţa în 

În p escut de la 3095 persoane în 1990 la 12442 persoane în 2000. Dacă la 
începutu

re emigranţii de naţionalitate română se observă: 

e salariul real) din anii 

 i (semnificativă pentru 

 ra zare (urbt) (care poate explica degradarea 

 mi majului) avem: 

 Modelul de trend pentru rşom, pen

♦ Cea mai mare presiune de imigrare s-a manifestat în Ungaria: imigraţia netă a fost (pe 
1993-2000) de 11 825 pers, respectiv 116.530/0000; 

Austria s-a situat pe locul al doilea în privinţa 
80.700/0000 în întreaga perioadă 1993-2000; 

Franţa a înregistrat niveluri ridicate ale pres
0perioada 1993-2000 (68.77 /0000), presiunea imigraţiei nete fiind mai mică decât presiunea din Austria, 

datorită repatrierilor (3 848 pers). 

rivinţa repatrierilor, acestea au cr
l intervalului au predominat femeile în totalul repatriaţilor, treptat ponderea bărbaţilor creşte, devenind superioară 

celei a femeilor (până la maxim 65,8% în 1996). Referitor la distribuţia repatriaţilor pe grupe de vârstă, ponderea cea mai 
mare o deţine grupa 18-40 de ani. Cei mai mulţi repatriaţi provin din Republica Moldova (34323 persoane în perioada 
1990-2002), şi s-au repatriat în proporţie  de aproape 74 % în ultimii 3 ani (1998-2001). Următoarea ţară din care provin 
repatriaţii este Germania (6636 persoane).  
La aspectele menţionate se adaugă şi migraţia ilegală, preferată îndeosebi de persoanele cu o situaţie materială mai 
precară, din cauza costurilor relativ mai reduse. 

 
odelarea procesului de migraţie M

 
e baza datelor, care au luat în consideraP

 Există o corelaţie inversă între emigraţie şi nivelul veniturilor (s-a luat în considerar
anteriori (semnificativă pentru emigraţia mt şi venituri Salt-2); tm̂ = 32889.7-6.1Salt-2 

Există o corelaţie directă între emigraţie şi nivelul şomajului din anii anterior
emigraţia mt şi rata şomajului rşom t-2): tm̂ = 7565.8+1333.2rsom t-2  

Există o corelaţie directă între emig ţie şi gradul de urbani
condiţiilor de viaţă şi a valorilor sociale); tm̂ = -792703+14762urbt 

Luând în considerare cei doi factori econo ci (salariul real şi rata şo

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

tru perioada 1991-2000: 
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 Mo 1991-2000: 

 următoarea perioadă (2001)  

1990), interv

şi pen

ţurile anului 1990) 

interval de înc

iabila efect emigraţie (2003): 

al de încredere 95% (13.671 persoane  22.571 
pers); 

004: 

oarea previzionată pentru u

)1(ˆ +tsomr = 8.65% interval de încredere 95% (7.42%; 9.88%); 

u 2000: 

)1(ˆ +tsomr = 8.198%

delul de trend pentru Sal (salariul real net) pe perioada 

talŜ = 3199.571-150.15t )02.0,001.0( << βα pp , cu valoarea previzionată pentru

1
ˆ

+talS = 1399.7 (preţurile anului al de încredere 95% (823.8;1975.6); 

tru anul 2002: 

1
ˆ

+talS = 1249.55(pre

redere 95% (669.25;1829.85; 

 Valoarea previzionată pentru var

1ˆ +tm = 14.426,1+936,9*8,65-3,15*1.399,7=18.121 persoane, interv

iar în 2



2ˆ +tm = 14.426,1+936,9*8,198-3,15*1.249,55=18.171 persoane, interval de încredere 95% (13.046 persoane  
23.296 pers); 

 

 Trendul pentru repatrieri (fără Republica Moldova): 

Rept = 4.652,3+298,1 * t-28,3 * t2, R= 0.888, R2= 0.789, p < 0.09 

Valoarea previzionată pentru anul 2003: Rept+1= 4.507 persoane şi pentru anul 2004 Rept+2 = 3.745 persoane  

 Trendul pentru repatrieri din Republica Moldova  

Rep Mt= -2630.6+1486.6t, R= 0.905, R2= 0.820, p<0.01 

Valoarea previzionată pentru anul 2003: Rep Mt+1 = 13.722 persoane şi pentru anul 2004: Rep Mt+2 = 15 209 
persoane. 
 

Propuneri de măsuri de politică economică pentru atenuarea decalajelor intra şi inter regionale 
 
Pe baza analizei ocupării forţei de muncă în profil teritorial se pot da anumite orientări politicilor regionale, în 

sensul atenuării decalajelor existente în acest domeniu. În concluzie, se poate afirma că în contextul accelerării 
restructurării şi privatizării, al creşterii gradului de deschidere a economiei naţionale, schimburilor externe, problemele 
ocupării forţei de muncă în plan teritorial îşi vor spori importanţa, datorită unor motive precum: 

 existenţa unui dezechilibru regional, care afectează atât progresul economic general cât şi dezvoltarea pieţei 
muncii poate produce o creştere (accentuare) a inegalităţii dezvoltării (Myrdal, G. – 1957). Aceasta se 
datorează dezvoltării inovaţiilor şi creşterii capacităţii competiţionale a zonelor dezvoltate, care pot induce un 
progres polarizat, perpetuu (Friedman, J. – 1972). Acest tip de procese sunt în mod clar favorizate de 
extinderea acestor diferenţe, dar, în acelaşi timp, şi de incoerenţa unei strategii adecvate, care a avut drept 
scop diminuarea acestui dezechilibru; 

 dezechilibrele de pe piaţa muncii pot fi percepute în toate zonele tării, cu intensităţi diferite. Aceste fenomene 
au loc pe fondul unui nivel mediu relativ ridicat al şomajului înregistrat la nivel naţional. Discrepanţele 
teritoriale dintre ratele şomajului şi ale ocupării sunt relativ accentuate. Regiunile dezvoltate tind să transmită 
altor regiuni mai puţin favorizate acele activităţi mai puţin dorite sau profitabile între graniţele lor, precum 
activităţile în declin, care implică muncă grea sau în condiţii grele, obositoare, o calificare mai slabă, 
tehnologii perimate etc. Procese similare au loc şi în planul demografic sau  
demo-economic; 

 procesele de restructurare economică sunt însoţite de fluctuaţii majore ale populaţiei, în contextul eliminării 
barierelor privind migraţia  
inter-regională a populaţiei şi a forţei de muncă în special. Aceste fluctuaţii sunt motivate de cele mai multe 
ori de căutarea unui loc de muncă şi sunt direcţionate din zonele mai puţin dezvoltate spre cele mai dezvoltate 
şi se referă în primul rând la populaţia tânără şi la cea între două vârste, precum şi la cei cu pregătire 
(calificare) mai înaltă. Aşadar, regiunile mai dezvoltate exercită un proces de “filtrare” şi în ceea ce priveşte 
populaţia (forţa de muncă, mai exact), consecinţele fiind depopularea prin atenuarea creşterii demografice, 
îmbătrânirea populaţiei, şi în cele din urmă scăderea competitivităţii regiunii respective. Astfel apare 
bipolarizarea, care poate perpetua contrastul dintre regiunile dezvoltate şi cele mai slab dezvoltate. 

Pentru evitarea creşterii dezechilibrelor teritoriale, în ceea ce priveşte utilizarea capitalului uman, se 
impune adoptarea unor măsuri, între care: 

• stimularea mobilităţii forţei de muncă, ce presupune facilitarea integrării celor care, în căutarea unui loc 
de muncă în zonele cu asemenea oportunităţi, s-au deplasat din zonele mai puţin favorizate sub acest 
aspect. Acestora trebuie să li se asigure o locuinţă proprie, pentru ei şi familiile lor, venituri suficiente 
pentru un trai decent; 

• crearea unor noi de locuri de muncă, în alte domenii deficitare sub aspectul forţei de muncă angajate, 
pentru cei disponibilizaţi în urma restructurării sectorului minerit, chimie, petrochimie etc.; 

• îmbunătăţirea coordonării între politica de dezvoltare locală promovată de autorităţile centrale şi cele 
locale. Astfel se pot obţine noi locuri de muncă prin încurajarea legăturilor dintre agenţii economici; 

• implementarea unor noi instituţii ale pieţei forţei de muncă şi asigurarea funcţionării lor eficiente, în 
vederea flexibilizării ofertei şi identificării rapide a caracteristicilor cererii de forţă de muncă. Astfel, se 
pot atenua, pe termen scurt, unele cauze generatoare de risipă de capital uman şi se pot da anumite 
orientări în politica de repartizare a fondurilor băneşti pe judeţe, se pot atrage investitori în zonele în care 
există un plus de resurse umane, şi în vederea creării de noi locuri de muncă. 
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