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Mulţumiri
Suntem recunoscători pentru sfaturile şi asistenţa acordată de către părţile interesate menţionate mai jos
(inclusiv intermediari financiari, parteneri din guvern, societate civilă şi agenţii specializate) şi pentru
participarea şi contribuţiile valoroase ale migranţilor şi familiilor lor pe parcursul cercetării noastre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF)
Ministerul Agriculturii
Ministerul Educaţiei
Agenţia Naţională de Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM)
Centrul pentru Dezvoltare Rurală (CDR)
Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM)
Universitatea de Stat din Moldova (USM)
IDIS Viitorul (IDIS)
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova (OIM)
Delegaţia UE în Republica Moldova
Mobiasbancă
13. Banca Comercială Română (BCR)

Datele cantitative din acest raport se bazează, în mare parte, pe cercetările realizate cu suportul
financiar al Uniunii Europene în cadrul Proiectului DEVINPRO Moldova 2009/2010 şi în contextul
Iniţiativei Comune a CE-ONU Migraţiune & Dezvoltare (EC-UN Joint Migration & Development
Initiative).

Abrevieri
DFG
Discuţie în focus-grup
IIP
Interviu în profunzime
GC
Gospodărie casnică
În cazul părţilor interesate se vor utiliza abrevierile folosite în secţiunea de mulţumiri.

Echipa de cercetare
Echipa CIVIS
Ruslan SINŢOV, manager de proiect
Natalia COJOCARU, coordonator de proiect, co-autor al raportului
Echipa IASCI
Nicolaas de ZWAGER, consultant principal, co-autor al raportului
Ilir GADESHI, consultant principal
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Figuri şi tabele
Toate figurile din acest raport se bazează pe datele din Analiza pieţii din Moldova IASCI-CIVIS
DEVINPRO 2010.
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Sumar executiv
Migraţia forţei de muncă din Moldova a crescut brusc pe parcursul ultimelor două decenii. Numeroase studii
ale fenomenului migraţiei au demonstrat impactul semnificativ pe care această deplasare a forţei de muncă o
are asupra situaţiei economice şi sociale din ţară. În pofida importanţei sporite acordate relaţiei dintre
migraţie şi dezvoltare, politicile naţionale de migraţie deseori nu au reuşit să obţină beneficiile maxime,
pentru că ele nu au integrat în mod adecvat politicile de migraţie în strategiile lor generale de dezvoltare.
Acest raport examinează rolul migranţilor drept un segment deosebit al pieţii şi drept o resursă pentru
dezvoltare. Diferite surse au arătat că aceştia remit sume mari de bani, au o mare predilecţie pentru economii,
demonstrează o intenţie puternică de a se întoarce acasă şi manifestă o ambiţie clară pentru investiţii în
Moldova. Obiectivul de a face investiţii este deseori combinat cu alte scopuri importante, cum ar fi de
exemplu obţinerea unui set de abilităţi necesare sau stabilirea contactelor relevante. Prezumpţia de bază este
că transferul acestui capital acumulat ar putea oferi o oportunitate potenţială semnificativă de dezvoltare
pentru Republica Moldova.
Acest proiect se bazează pe explorarea legăturilor dintre migraţie şi dezvoltare, care sunt deseori subestimate,
înţelese greşit sau ignorate de guvernul moldovenesc, analişti şi intermediarii financiari comerciali. În scopul
realizării acestei sarcini, cercetarea a abordat direct următoarele chestiuni: condiţiile locale (inclusiv mediul şi
oportunităţile de afaceri), câştigurile din migraţie şi oportunităţile de valorificare a intenţiilor migranţilor de a
se întoarce în ţara lor de origine.
Rezultatele principale: Mediul de afaceri din Moldova oferă oportunităţi limitate pentru investiţii. În pofida
acestor condiţii, mulţi migranţi sau familiile lor, care deţin un anumit capital pentru investiţii, au spirit
antreprenorial şi sunt gata să-şi asume anumite riscuri, aleg să investească în Moldova.
Câştigurile remise de muncitorii migranţi familiilor lor reprezintă la moment cel mai mare avantaj vizibil al
migraţiei pentru Moldova. Până acum acestea au fost utilizate în primul rând pentru consum. Cu toate
acestea, remitenţele au devenit surse importante de capital de bază şi investiţional pentru multe afaceri de
familie din Moldova. Guvernul Republicii Moldova ar putea să sporească impactul acestor remitenţe prin
întreprinderea măsurilor de reducere a costurilor de transfer a acestora, precum şi de canalizare spre utilizare
productivă.
Pe lângă remitenţe, economiile migranţilor sunt de asemenea foarte importante în ţara lor de baştină. Sume
considerabile de bani sunt acumulate la destinaţia migraţiei. Aceste resurse ar putea fi canalizate spre
economii şi investiţii în Moldova, care în cele din urmă ar avea impact asupra dezvoltării.
Moldova încă mai demonstrează deficienţe în domeniul unui cadru cuprinzător de politici pentru migraţie,
care necesită o politică naţională explicită, un cadru de reglementare, o structură instituţională organizată şi
un mecanism efectiv de coordonare a politicilor de migraţie.
Una din problemele sociale asociate cu migraţia în masă din Moldova este fenomenul exodului intelectual,
care ar putea fi abordată prin acordarea oportunităţilor de angajare şi a condiţiilor de trai pentru lucrătorii
calificaţi în ţara lor de baştină.
Diaspora moldovenească este rudimentară. Abilitatea ei de a consolida şi mobiliza comunităţi de conaţionali
este încă redusă. De aceea rolul migranţilor în susţinerea dezvoltării ţării lor de origine rămâne neglijabil. Din
acest motiv este necesar de dezvoltat un dialog social la nivel de comunitate pentru moldovenii care trăiesc
peste hotare, inclusiv o implicare mai activă a diasporei moldoveneşti şi a reprezentanţelor diplomatice,
precum şi a altor actori importanţi. În consecinţă diaspora ar putea contribui mai mult la dezvoltarea ţării prin
intermediul remitenţelor şi a investiţiilor, transferului de tehnologii, dezvoltării reţelelor şi prin promovarea
accesului la pieţe.
CIVIS şi IASCI
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Introducere
Obiective
Acest raport face o evaluare a impactului migraţiei asupra dezvoltării în Republica Moldova. El ia în
considerare condiţiile locale cheie în mobilizarea câştigurilor din migraţie (inclusiv etapa migraţiei,
predilecţia de a face economii, intenţiile de întoarcere, căile de comunicare, mediul social, de afaceri şi
instituţional care permite migranţilor să investească eficient capitalul acumulat în ţara lor de origine, etc.)
Scopul general al acestui studiu este de a oferi părţilor interesate din Moldova date, informaţii, concluzii şi
recomandări care ar sprijini şi valorifica impactul pozitiv al migraţiei în raport cu dezvoltarea durabilă în
Moldova. Obiectivele specifice ale studiului sunt următoarele:
1. evaluarea impactului potenţial al migraţiei/remitenţelor (model de economii şi investiţii) asupra
creşterii economice şi dezvoltării sociale din Moldova
2. recomandări de politici şi intervenţii
Acest studiu s-a bazat pe premisa că tot capitalul financiar, uman şi social acumulat de migranţi peste hotare
are potenţialul de a avea un impact considerabil asupra dezvoltării economice şi sociale a Moldovei. În
acelaşi timp, studiul încearcă să determine dacă mediul social, de piaţă şi instituţional preexistent permite
migranţilor să investească eficient averea acumulată peste hotare în ţara lor de origine.
Proiectul se concentrează direct pe două teme, în special:
Tema 1: Migraţie/remitenţe şi creştere economică
 Înlăturarea barierelor principale care împiedică utilizarea eficace a impactului de dezvoltare al
remitenţelor – cost şi acces;
 Valorificarea impactelor umane şi sociale de dezvoltare ale remitenţelor;
 Fortificarea capacităţilor remitenţilor şi beneficiarilor în scopul sporirii în continuare a impactului
remitenţelor asupra dezvoltării;
 Acordarea posibilităţii de a-şi exprima opinia despre dezvoltare pentru comunităţile de migranţi.
Tema 2: Migraţie/remitenţe şi dezvoltarea sectorului financiar
 Extinderea şi aprofundarea intermedierii financiare prin atragerea remitenţelor şi transferurilor
migranţilor la intermedierea financiară formală şi investiţii productive în Moldova.

Metodologie
Acest studiu a fost realizat folosind abordări calitative. Prima metodă constă în mare parte din cercetări de
birou (desk research), bazată pe revizuirea în profunzime a datelor existente. În analiza literaturii se fac
trimiteri la următoarele resurse: seturile de date şi rapoarte IASCI-CIVIS 2010, materialele Fundaţiei
Europene de Instruire, rapoartele OIM, datele Băncii Mondiale şi alte surse. A doua metodă de cercetare
implică tehnici calitative (discuţii în focus-grup şi interviuri în profunzime), bazate pe metodologii semistructurate în care au participat trei categorii de respondenţi:
(a) persoane cu experienţă de migraţie care au creat afaceri în Republica Moldova utilizând capitalul
financiar, uman şi social acumulat peste hotare;
(b) persoanele care au apelat la contactele lor de peste hotare (de regulă solicitând suport financiar)
pentru a planifica sau lansa o activitate de întreprinzător în Moldova;
(c) părţile interesate (inclusiv intermediarii financiari, partenerii guvernamentali, societatea civilă şi
agenţiile specializate) care au fost invitate să participe atât la formularea, cât şi la analiza
componentelor procesului de cercetare.
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Tehnica de cercetare: discuţii în focus-grup şi interviuri faţă în faţă petrecute pe baza unui îndrumar semistructurat elaborat de Centrul CIVIS, în colaborare cu IASCI şi în coordonare cu Banca Mondială. Limbile de
lucru au fost româna şi russ.

Activităţile proiectului şi limitări
Pentru a colecta informaţie, au fost desfăşurate interviuri în profunzime şi discuţii în focus-grup cu părţile
interesate şi antreprenorii. Limitările legate de datele colectate în cercetarea în teritoriu sunt recunoscute.
Acestea cuprind:
• Pentru cazul părţilor interesate:
Mai multe contacte potenţiale pentru interviu au refuzat interviurile realizate de intervievatorul CIVIS, printre
care Camera de comerţ şi industrie a Republicii Moldova, Ministerul Economiei, Direcţia pentru relaţii
internaţionale, integrare europeană şi diaspora şi Moldova Agroindbank). Constrângerile de timp şi
„autoritatea nepotrivită” de a discuta subiectele propuse au fost citate drept cauze de refuzare a interviurilor.
A fost dificil sau imposibil de luat legătura cu contactele din Ministerul Educaţiei din cauza lipsei
personalului în timpul perioadei activităţii în teren (perioada sondajului a coincis cu perioada de examinare şi
evaluare în domeniul educaţiei).
Altă limitare legată de date se referă la sinceritatea sau disponibilitatea experţilor de a acorda informaţie.
Intervievatorii au remarcat ezitare şi temere cu privire la exprimarea în mod obiectiv a opiniilor în timpul
procesului de intervievare. Unii experţi au afirmat că această atitudine ar fi rezultatul circumstanţelor politice
actuale instabile în Republica Moldova. Respondenţii au considerat că orice opinie „exprimată la locul greşit”
ar putea afecta în mod nefavorabil situaţia de la locul lor de muncă.
• Pentru cazul migranţilor 1 şi beneficiarilor2 de remitenţe pentru activitatea de afaceri:
Nu toţi întreprinzătorii sunt gata să răspundă la întrebările referitoare la resursele financiare investite în
afaceri. Unii au refuzat să răspundă; alţii au menţionat că ei nu şi-ar putea aduce aminte cât au investit. A
treia categorie a declarat că ei au făcut investiţii treptate şi nu ar putea estima suma totală investită.

Rezultatele proiectului
În general au fost realizate 18 interviuri cu părţile interesate şi 54 discuţii cu migranţi şi beneficiari, inclusiv
trei discuţii în focus-grup (DFG) (26 persoane) şi 28 interviuri în profunzime (IIP). Caracteristicile sociodemografice ale acestor persoane sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1. Caracteristici socio-demografice ale participanţilor (nr.)
Rural
Urban
Universitare
Medii profesionale
Secundare/liceu
18-29
Vârstă
30-44
45-65
Total: 54 migranţi şi beneficiari
Mediul de
reşedinţă
Studii

36
18
31
16
7
19
18
17

Sex
Zonă
Destinaţia de emigrare

Bărbaţi
Femei
Centru
Nord
Sud
CSI
UE
Alte state

31
23
21
12
21
25
29
8

Majoritatea participanţilor la sondaj au experienţă anterioară în domeniul investiţiilor (fie reuşită, fie
nereuşită) 3. Unii chiar aveau mai multe afaceri în domenii diferite. În plus, respondenţii au inclus şi persoane
1 În acest paragraf specific, migranţii sunt definiţi conform punctului (a) din Metodologie, pagina 6.
2 În acest paragraf specific, migranţii sunt definiţi conform punctului (b) din Metodologie, pagina 6.
3 Respondenţii au evaluat experienţa lor investiţională la nivel subiectiv. O afacere de succes este o afacere care prosperă şi care asigură o
profitabilitate financiară.
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cu afaceri nou lansate, al căror succes nu poate fi evaluat, precum şi persoane care doar intenţionează să
investească în activitatea de afaceri.
Acest raport este organizat în trei secţiuni principale, urmate de concluzii şi recomandări, precum şi de anexe.
Capitolul I oferă o discuţie succintă despre migraţia din Republica Moldova. El cuprinde dinamica şi
caracteristicile migraţiei, ciclul de maturitate, diversitatea, tipurile de migraţie şi rolul capitalului social în
definirea migraţiei.
Capitolul II abordează relaţia dintre migraţie şi dezvoltare în Moldova, concentrându-se pe următoarele
aspecte: pregătirea înainte de plecare, chestiuni legate de legalitate/ilegalitate, acorduri de muncă, mijloace de
transfer, impactul remitenţelor, migranţii în calitate de surse ale investiţiilor străine directe, fenomenul
exodului/câştigului intelectual, instituţia diasporei, migraţia de întoarcere (adică capitalul social, uman şi
financiar), reintegrarea în ţara de origine după întoarcere, rolurile părţilor interesate/actorilor cheie (inclusiv
guvern) la nivel central şi local, ale băncilor şi grupurilor de diaspora.
Capitolele I şi II oferă informaţie de context în baza surselor secundare, care cuprind, în special, materialele
Fundaţiei Europene de Instruire, seturile de date şi rapoartele IASCI-CIVIS 2010, rapoartele OIM, datele
Băncii Mondiale (BM) şi alte surse.
Capitolul III prezintă rezultatele interviurilor şi discuţiilor în grup realizate pentru scopul acestui studiu. El
urmăreşte să consolideze datele cantitative prezentate în capitolele anterioare. Informaţia se referă la impactul
remitenţelor asupra dezvoltării, şi anume mijloacele de transfer, cheltuielile pentru consum şi investiţii,
impact asupra reducerii sărăciei, asupra învăţământului şi sănătăţii şi asupra nivelului de economii. De
asemenea este conturată relaţia dintre remitenţe şi migraţia de întoarcere, în special în ceea ce ţine de
influenţa capitalului acumulat peste hotare asupra comportamentului investiţional a migranţilor/gospodăriilor
casnice moldoveneşti, rata de durabilitate/succes a investiţiilor de mai sus, migraţia repetată şi constrângerile
la investiţii. Contribuţiile şi ajustările necesare de politici, evaluări ale întoarcerilor viitoare ale migranţilor,
evaluarea fenomenului câştigului intelectual, rolul potenţial al economiilor făcute şi rolul crizei economice
curente asupra migraţiei şi remitenţelor sunt de asemenea investigate.
În ultima secţiune a raportului sunt prezentate concluziile şi recomandările studiului.
Anexele conţin informaţii despre profilul migranţilor intervievaţi, precum şi unele citate din discuţiile în
focus-grup şi interviurile realizate cu migranţi şi părţile interesate.
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Capitolul 1. Migraţia în Moldova – context general
Dinamica migraţiei
Republica Moldova a făcut parte din Uniunea Sovietică, în care „migraţia în exterior” era interzisă. În
rezultat, fluxurile de migraţie din Republica Moldova erau limitate la teritoriul sovietic. Cu toate acestea,
odată cu primele semne de liberalizare a Uniunii Sovietice la sfârşitul anilor 1980, restricţiile cu privire la
migraţie au fost slăbite şi multe ţări au asistat la întoarcerea cetăţenilor în patria lor istorică şi reunificarea
familiilor (în primul rând a evreilor şi nemţilor spre Israel, Germania şi SUA). 4 Acest fenomen s-a intensificat
urmare a destrămării URSS.
Colapsul URSS adus la declararea ulterioară a Moldovei drept stat nou independent. Perioada a fost
caracterizată de asemenea de condiţii de înrăutăţire a tensiunilor etnice, care s-au manifestat prin conflicte
etnice şi/sau militare (se are în vedere conflictul transnistrean din 1992). Aceste circumstanţe au provocat
migraţia din motive etnice în prima jumătate a anilor 1990, predominant spre Rusia şi Ucraina. Cu toate
acestea, rolul acestui conflict în procesul de migraţie nu ar trebui supraestimat.
Începând cu a doua jumătate a anilor 1990, fluxul de migranţi moldoveni a devenit un fenomen de proporţii.
El a avut în primul rând motivaţii economice. Până în prezent pot fi identificate trei valuri de migraţie în
masă. Prima migraţie în masă a fost motivată economic şi a avut un caracter comercial (procurarea bunurilor
de peste hotare şi vânzarea lor pe piaţa moldovenească). 5 Totuşi, introducerea regimului de vize, de rând cu
controalele vamale mai complicate şi egalarea preţurilor în statele post-comuniste a făcut ca acest tip de
migraţie comercială să fie mai puţin profitabil pentru un migrant individual. În consecinţă, migraţia
comercială a fost înlocuită treptat de migraţia de muncă. 6
Criza economică şi financiară prin care a trecut Federaţia Rusă în anul 1998 a declanşat al doilea val de
migraţie în masă din Moldova, care a continuat cu o intensitate sporită până cel puţin în 2007. Acest val de
migraţie în masă a avut loc drept răspuns la sărăcia acută.
În prezent, migraţia moldovenească este în mare parte un răspuns la oportunităţile pe piaţa străină de muncă
şi ar trebui privită drept o strategie de investiţie pentru răspunsul de viitor la sărăcia acută.7
Migraţia moldovenească
s-a caracterizat de o
intensitate sporită
începând cu 1998…

Figura 1. Dinamica
migraţiei, (% )

Sursă: IASCI/CIVIS 2010

4 Moşneaga, V., şi Corbu-Drumea, L. (2006). Migraţia în/din Republica Moldova: proces şi reglarea (primul deceniu). Populaţia moldovenească în
contextul migraţiei internaţionale, vol.I, p.249 - 251. Iaşi.
5 Moşneaga V. cu referire laЕвдокимова Л. Коммерческая миграция населения Республики Молдова: основные этапы и их характеристи ка
[Migraţia comercială a populaţiei Republicii Moldova: etape de bază şi caracteristicile acestora]. // Население Молдовы и трудовая миграция:
состояние и современные формы [Populaţia Moldovei şi migraţia de muncă: statut şi forme actuale]. – Chișinău, CAPTES, 2000, p.65-83.
6 Moşneaga, V. (2009). Populaţia Moldovei în contextul proceselor actuale ale migraţiei. Moldova – Transnistria: Cooperare pentru un viitor prosper,
156-172. Editura Chişinău.
7 Elina Eskola. (2007). Investiţii într-un viitor mai luminos peste hotare? Necesitatea unei alternative locale în Moldova. SIDA.
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Profilul de migraţie
În general, migranţii moldoveni de lungă durată vin din diferite pături sociale şi provin atât din zonele urbane
(25%), cât şi din cele rurale (75%). Migraţia moldovenească este îndreptată în principal spre două regiuni,
Uniunea Europeană (în primul rând Italia şi Portugalia) şi Comunitatea Statelor Independente (în primul
rând Moscova şi St. Petersburg în Federaţia Rusă şi o parte în Ucraina). O trăsătură specifică a migraţiei
moldoveneşti este nivelul înalt de îngrămădire a persoanelor în locurile de migraţie. Marea majoritatea a
migranţilor se află în câteva regiuni de destinaţie, circa zece oraşe găzduind circa 3/4 din numărul total de
migranţi din Moldova. 8
La moment pot fi identificate trei tipuri de migraţie internaţională în Moldova. 1) Migraţie internaţională
de scurtă durată în special în ţările CSI. 2) Migraţie internaţională de lungă durată, predominant în ţările
Uniunii Europene. 3) Migraţie internaţională legală de lungă durată spre SUA şi Canada.
Mai recent, în modelul general de migraţie din Moldova au fost observate următoarele tendinţe şi schimbări:
- din regiunea CSI spre regiunea UE;
- de la migraţie de scurtă durată şi sezonieră la migraţie de lungă durată;
- migraţie sporită spre Statele Unite şi Canada.
Aceste tendinţe şi schimbări par să fie o tendinţă 9 spre diversificarea ţărilor de destinaţie şi o mişcare de la
ţările cu venit mai mic spre ţările cu venit mai înalt. Aceasta creează oportunităţi/potenţial pentru sporirea
impactului de dezvoltare al migraţiei, în special în ceea ce ţine de fluxurile sporite de remitenţe sau fluxuri de
remitenţe mai stabilizate/rezistente care au o probabilitate mai mică să transfere incertitudinea sau riscul
economic în ţara de origine. Migraţia de durată mai lungă are de asemenea potenţialul de a rezulta în impacte
mai mari de dezvoltare.
Una din caracteristicile migraţiei moldoveneşti este
„maturitatea” sa relativ redusă 10 comparativ cu alte
ţări studiate. În conformitate cu setul de date IASCICIVIS 2010, 67% din migranţii de lungă durată îşi
consideră statutul de şedere şi de muncă regularizat.
Cu toate acestea, reunificarea familiei în rândurile
migranţilor căsătoriţi este relativ redusă, în proporţie
de 21%. De asemenea GC ale migranţilor moldoveni
nu utilizează des băncile din locurile de migraţie
comparativ cu nivelul lor de regularizare; 36% din GC
de migranţi deţin un cont bancar în ţara de migraţie
(predominant ţările gazdă din UE). Mai mult decât
atât, în pofida nivelului înalt de experienţă academică
şi profesională a migranţilor moldoveni, mulţi se
angajează la munci necalificate în ţara lor de migraţie,
ceea ce duce la o situaţie caracterizată de „subangajare” sau „descalificare”. Această constatare vine
în sprijinul impresiei privind nivelul scăzut al integrării
şi prosperităţii migranţilor moldovenilor. Toate aceste
Figura 2. Sectoarele principale de angajare a
rezultate par să confirme nivelul scăzut de maturitate al
migranţilor în ţara de destinaţie
ciclului de migraţie moldovenească.
Sursă: IASCI/CIVIS 2010

8 Lücke Matthias, Toman Omar Mahmoud şi Pia Pinger, Modele şi tendinţe ale migraţiei şi remitenţelor în Moldova, Sondajul CBS-AXA 2006,
Chișinău: OIM, 2007, p.17.
9
Merită atenţie semnificaţia relativă a acestor tendinţe şi schimbări.
10 Maturitatea ciclului de migraţie se referă la procesul general al migraţiei în masă dintr-o anumită ţară de origine, şi nu experienţa migrantului
individual. Aceasta este evaluată cu ajutorul unei serii de indicatori, după cum este discutat în paragraf.
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Profilul migranţilor moldoveni 11 arată că aceştia sunt predominant:
 tineri – Migraţia moldovenească este compusă din populaţia cu vârsta aptă de muncă, cea mai mare
parte a migranţilor (79%) având vârsta între 18 şi 44 ani;
 căsătoriţi – în dependenţă de starea civilă a migranţilor moldoveni, un contingent mare este căsătorit
(71%), deşi ratele de reunificare a familiei în locurile de migraţie rămân relativ mici (21%);
 mai educaţi – o trăsătură deosebită a migraţiei din Moldova constă în faptul că o parte semnificativă a
celor care pleacă au un nivel relativ bun de educaţie; 28% din numărul total al migranţilor
au absolvit instituţii de învăţământ universitar, iar 63% au absolvit liceul sau o instituţie de
învăţământ profesional;
 bărbaţi şi femei în măsură egală – muncitorii migranţi bărbaţi, care cuprind 63% din forţa de muncă,
tind să migreze spre localităţi în CSI şi se angajează în primul rând în sectorul de
construcţii şi reparaţii, transport, industrie şi agricultură. Femeile tind să migreze în ţările
UE şi să lucreze în sectorul de prestare a serviciilor, lucru casnic, comerţ, îngrijirea
bătrânilor şi copiilor.
Migraţia moldovenească este compusă din partea economic activă a
populaţiei. O caracteristică a migranţilor moldoveni este tinereţea lor
relativă, vârsta medie la momentul plecării fiind de 29,7 ani , care a crescut
la o vârstă medie de 36,1 ani la momentul interviului. Cel mai mare procent
de migranţi (79%) au vârsta cuprinsă între 18 şi 44 ani. Bărbaţii predomină
în grupul de vârstă de 18-29 ani, pe când femeile aparţin mai degrabă
categoriei de vârstă de 45-65 ani.
Altă caracteristică a migraţiei moldoveneşti este exodul de specialişti dintrun şir de sectoare ale economiei naţionale, ceea ce a cauzat fenomenul de
exod intelectual pentru ţară. Din cei care pleacă, intelectualii reprezintă
Figura 3. Date demografice cu
18%; înainte de a emigra ei au lucrat în Moldova în calitate de ingineri,
privire la vârstă a migranţilor
moldoveni
medici,
învăţători,
jurişti
şi
12
economişti . Instabilitatea economică
Sursă: IASCI/CIVIS 2010
şi politică a crizelor, sărăcia şi
standardele mici de trai, şomajul şi/sau salariile mici, protecţia socială
neadecvată şi oportunităţile limitate de trai au cauzat plecarea
populaţiei. Fenomenul de exod intelectual a început odată cu
liberalizarea sistemului sovietic, care a afectat în mare parte ramura
cercetărilor ştiinţifice şi a dezvoltării. Reducerea continuă a numărului
savanţilor a început în Moldova în 1991 şi s-a intensificat pe parcursul
anilor următori. 13

Figura 4. Nivelul de educaţie al migranţilor
înainte de migraţie
Sursă: IASCI/CIVIS 2010

O parte însemnată a moldovenilor cu calificare înaltă sunt supuşi
„descalificării” profesionale atunci când migrează, fiind deseori
angajaţi la munci de calificare joasă sau necalificate. Exodul intelectual
din Moldova nu devine neapărat un câştig intelectual pentru ţările de
destinaţie, dar mai degrabă o irosire intelectuală pentru migranţi.
Totuşi, migranţii moldoveni cu calificare înaltă câştigă mult mai mult
din munci cu statut jos peste hotare, decât ar fi posibil dacă şi-ar urma
carierele în ţara lor de baştină.

11 Analiza pieţii din Moldova IASCI/CIVIS DEVINPRO, 2010.
12 Ibid.
13 Kramarenko, V. What is the fate of S&T in the Republic of Moldova? (Care este soarta ştiinţei şi tehnologiei în Republica Moldova) în W. Meske
şi alţii. (Eds.) IOS Press, 1998. Transforming science and technology systems - the endless transition? (Transformarea sistemelor ştiinţifice şi
tehnologice – tranziţie interminabilă?) Reluat de pe www.books.google.com.
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Deşi fluxul spre exterior al capitalului intelectual
din Moldova este estimat a fi substanţial, până în
prezent nu au fost făcute studii sistematice şi
detaliate cu privire la exodul intelectual.

Factorii determinanţi ai migraţiei
Pentru explicarea factorilor determinanţi ai
migraţiei pot fi identificaţi mai mulţi factori de
împingere şi atragere. Multe studii subliniază că
migraţia moldovenească este stimulată în mare
parte de motivaţiile economice (peste 72% din
factorii de împingere ai migraţiei). 14 Un studiu
FEI din 2008 a arătat că moldovenii sunt
consideraţii ca fiind împinşi să meargă peste
hotare din cauza sărăciei, lipsei oportunităţilor
potrivite de angajare, salariilor mici şi a unui
mediu economic instabil.
La sfârşitul anilor 1990 nivelul PIB în Moldova
constituia 34% comparativ cu un deceniu mai
devreme. Conform datelor de la Biroul Naţional
de Statistică rata şomajului era de 8,5% în 2000,
7,3% în 2001 şi 2002, pe când grupuri mari de
salariaţi se aflau în concediu prelungit. 15
Figura 5. Nivelele de angajare la muncă în locurile migraţiei
Salariile nominale erau foarte mici, cele reale
Sursă: IASCI/CIVIS 2010
scăzând din cauza ratelor mari ale inflaţiei. În
rezultat, sărăcia era foarte răspândită; un studiu
al Băncii Mondiale a evaluat că în anul 1999, aproximativ 80% din populaţia Moldovei se afla sub nivelul
oficial de sărăcie, 16 20% ale populaţiei trăind în sărăcie extremă. 17 Astfel, migraţia în masă a fost în principiu
stimulată economic, fiind un mecanism de adaptare în încercarea de a reduce sărăcia.
Factorii de atragere care au motivat moldovenii să părăsească ţara sunt, în primul rând, nivelele mai mari de
venit în ţările gazdă, standarde mai bune de trai, oportunităţi mai bune pentru dezvoltare personală şi
cunoaşterea unor migranţi „de succes” cu reţele sociale deja stabilite peste hotare (rude, cunoscuţi şi prieteni
apropiaţi). 18 Un alt factor deosebit de atragere spre ţările de destinaţie din CSI sunt costurile reduse de
călătorie, ţinând cont de proximitatea geografică şi posibilitatea de a călători fără vize. 19
Capitalul social şi ajutorul reciproc între migranţi, precum şi între migranţi şi comunităţile de baştină joacă un
rol important la orice etapă a experienţei/ciclului de migraţie moldovenească. Aceasta se referă la toate
etapele migraţiei, de la planificarea înainte de plecare până la întoarcerea eventuală şi reintegrare. În etapa de
până la plecare, 70% 20 de persoane îşi aleg destinaţiile pentru că deja au contacte sociale sau chiar un loc de
14 Fundaţia Europeană de Instruire. The contribution of Human Resource Development to Migration Policy in Moldova (Contribuţia dezvoltării
resurselor umane la politicile de migraţie în Moldova), 2008.
15 Pyshkina T. V., Economic Consequences of the Migration of Labour from the Republic of Moldova (Consecinţele economice ale migraţiei forţei de
muncă din Republica Moldova)/Institutul mondial ONU pentru dezvoltare şi cercetare economică, Helsinki, 2002.
16 PNUD, Good Governance and Human Development. Moldova Human Development Report (Buna guvernare şi dezvoltarea umană. Raport de
dezvoltare umană pentru Moldova) 2003.
17 Republica Moldova, Strategia interimară de reducere a sărăciei, 15 noiembrie 2000.
18 Walewski, M., Sandu, M., Mincu, G., Hristev, E. şi Matysiewicz, B. (2008). The impact of migration and remittances on the rural areas of Moldova
and Case Study on migration management in Poland (Impactul migraţiei şi remitenţelor asupra zonelor rurale din Moldova şi Studiu de caz privind
gestionarea migraţiei în Polonia). Centrul pentru investigaţii sociale şi economice (CASE), p.21.
19 Lücke, M., Mahmoud, T. O. şi Pinger, P. (2007). Modele şi tendinţe ale migraţiei şi remitenţelor în Moldova. Sondajul CBS-AXA 2006. OIM şi
Sida., p. 25-26.
20 Analiza pieţii din Moldova IASCI/CIVIS DEVINPRO, 2010.

CIVIS şi IASCI

Pagina 12 din 57

Consolidarea legăturii dintre migraţie şi dezvoltare în Moldova

muncă garantat. 21 Aceste reţele sociale joacă un rol crucial în asistarea migranţilor moldoveni să gestioneze
riscurile legate de migraţie, să micşoreze costurile financiare aferente şi să sporească câştigurile. Constatările
IASCI-CIVIS 2010 arată că migranţii moldoveni păstrează nivele puternice de contact la locul migraţiei,
precum şi legăturile cu comunităţile lor de baştină. Acesta este un factor important pentru schimbul de
informaţii şi susţinere cu privire la condiţiile economice şi sociale atât în locul de migraţie, cât şi în Moldova.

Migraţie şi remitenţe
Remitenţele sunt unul din cele mai cercetate aspecte ale migraţiei din Moldova. Fluxul de transferuri băneşti
de peste hotare a demonstrat o creştere constantă începând cu anul 1999. Conform Băncii Naţionale a
Moldovei, remitenţele de la migranţii de peste hotare au cuprins suma de 89,62 milioane dolari SUA (USD)
în 1999, ajungând la 1.660,09 milioane USD în 2008. Calculele oficiale ale fluxului de remitenţe sunt
probabil subestimate, din cauza unei cote considerabile de fluxuri neformale, care nu sunt raportate în mod
corect şi sunt greu de măsurat. Cu toate acestea, la momentul de faţă Moldova este una din ţările de vârf
dependente de remitenţe, ocupând locul 2 în lume conform clasificării Băncii Mondiale din 2008.
Remitenţele reprezintă 36% din PIB total.
Tabelul 2. Volumul total al transferurilor (inclusiv remitenţe), ISD şi deficitul comercial în Moldova
An
Transferuri
ISD
Deficit
comercial

Milioane USD

1999
89,6
65,77

2000
153
129,49

2001
212
100,31

2002
254
90,09

2003
317,3
77,33

2004
422,2
130,1

2005
683,3
176,25

2006
854,5
233,58

2007
1218
591,24

2008
1660
717,99

2009
1182
38,5

122935,6

304950,4

326733,5

394208,6

612413,5

783360,3

1201037

1641563

2347789

3307577

1990800

Remitenţele s-au majorat nu doar în termeni absoluţi la nivel naţional, ci şi ca sumă primită de GC
individuală. 22 Conform unui studiu al OIM, suma medie de remitenţe care revine unui migrant s-a majorat în
termeni nominali de la 1.296 USD în 2006 la 1.848 USD în 2008. 23 Totuşi, începând cu anul 2008, urmare a
crizei economice globale, remitenţele au început să scadă. Un raport BBC24 subliniază că Moldova este
printre ţările care au suferit cele mai mari scăderi ale remitenţelor în 2008-2009. Această tendinţă este
confirmată în continuare de datele obţinute de OIM în ultimul său studiu25, precum şi de IASCI-CIVIS
2010 26.
Conform IASCI-CIVIS (2010) în general 84% de GC de migranţi au transferat bani spre Moldova în 2009, în
sumă de 422 milioane euro în remitenţe. „GC remitentă” medie a transferat în mediu suma de 4.403 euro.
Scopul principal al remitenţelor este de a susţine membrii dependenţi ai familiei (de regulă soţ sau soţie, copii
şi părinţi). Majoritatea acestor bani sunt folosiţi pentru necesităţile de consum ale GC şi contribuie la
reducerea sărăciei.
Cei care trimit remitenţe pot fi uşor divizaţi în trei grupuri separate27:
1. Cel mai mare grup include GC de migranţi care trimit remitenţe în primul rând pentru a satisface
necesităţile de consum ale familiilor lor din Moldova. După cum s-a menţionat, din cauza ratei reduse
a reunificării familiilor în locul de migraţie, acest grup trimite bani în primul rând soţilor/soţiilor sau
copiilor.
21 OIM. (2008). Migraţia în Moldova: profil de ţară. Siar, S. (Ed.). Geneva., p.26.
22 Fundaţia Europeană pentru Instruire (FEI). (2009). Raport de ţară pentru Moldova. Black Sea Labour Market Reviews (Analize ale pieţei de muncă
în zona Mării Negre), p.80.
23 Luecke, M., Mahmoud, T.O. şi Steinmayr, A. (2009). Labour Migration and Remittances in Moldova: Is the Boom Over? (Migraţia forţei de muncă
şi remitenţele în Moldova: Avântul a luat sfârşit?). OIM, Sondajul CBS-AXA 2006-2008., p.3.
24 Fix, M., Demetrios G. Papademetriou, Batalova, J., Terrazas, A., Yi Ying Lin, S. şi Mittelstadt, M. (2009). Migration and the Global Recession
(Migraţia şi recesiunea globală). Institutul de politici pentru migraţie, Serviciul mondial BBC.
25 OIM. (2009). The Socio-Economic Impact of the Economic Crisis on Migration and Remittances in the Republic of Moldova - Early Findings
(Impactul socio-economic al crizei economice asupra migraţiei şi remitenţelor în Republica Moldova: Primii indicatori). CBS-AXA. p.18-19.
26 Analiza pieţii din Moldova IASCI/CIVIS DEVINPRO, 2010.
27 Ibid.
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În cadrul acestui grup, trimiţătorii care au dat prioritate remiterii în scopul „susţinerii soţilor/soţiilor şi
copiilor” din Moldova, au trimis în mediu 4.423 euro (în 2009). Atunci când beneficiarii primari sunt părinţii,
această sumă scade la 2.598 euro. Acest lucru ilustrează procesul maturităţii de migraţie, în care reunificarea
familiei va duce la o scădere sistemică a volumului general de remitenţe spre Moldova (cu condiţia că
numărul total de migranţi va rămâne constant).
2. Al doilea grup este compus din migranţi care includ anumite nivele de economii drept componentă
prioritară a remitenţelor lor. Valoarea remitenţelor anuale pentru acest grup în 2009 a fost de 6.630
euro în mediu. O parte din aceste remitenţe sunt depozitate în sistemul bancar moldovenesc în
calitate de economii şi reprezintă în general o sursă principală de lichidităţi în sistem.
3. Al treilea (şi cel mai mic) grup include migranţii care au trimis bani acasă special pentru scopuri
investiţionale, drept parte prioritară a remitenţelor lor în 2009. Valoarea medie a remitenţelor pentru
acest grup este cu mult mai înaltă, de 13.260 euro.
Migranţii moldoveni cuprind şi un număr mare de persoane care nu trimit bani 28, 16% din numărul total
al GC de migranţi. Aceste persoane se caracterizează de următoarele:
• Nivelul extrem de înalt de reunificare a familiei (41,1%), comparativ cu 17,4% ale GC care remit;
• Relativ tineri (cu circa 2 ani mai tineri decât remitentul mediu);
• O rată mai mică de căsătorii (63,2%), comparativ cu 71,8% printre remitenţi;
• O rată bancară mai mică (14,2%) în Moldova, comparativ cu 30,1% din remitenţi (nivelul bancar în
locul de migraţie rămâne moderat pentru ambele grupuri, adică 37%);
• Intenţii mai puţine de întoarcere.

Migraţie potenţială
Migraţia potenţială, definită ca „dorinţa generală de a emigra pe viitor”, este considerată înaltă pentru
populaţia Moldovei. Un studiu din 2007 a arătat că 44,2% din populaţie, în primul rând tineri şi educaţi, cu
vârsta cuprinsă între 18 şi 40, doresc să emigreze, în special în regiunea UE. 29 Rezultatele obţinute de IASCICIVIS sunt mai mici decât cele indicate în literatura curentă şi ar putea fi explicate prin impactul crizei
economice globale sau a politicilor de migraţie mai stricte, în special în direcţia Uniunii Europene.

Figura 6. „Există gânduri din partea Dv. sau
a membrilor gospodăriei Dv. de a emigra?”
Sursă: IASCI/CIVIS 2010

28 Ibid.
29 Fundaţia Europeană de Instruire. The contribution of Human Resource Development to Migration Policy in Moldova (Contribuţia dezvoltării
resurselor umane la politicile de migraţie în Moldova), 2008.
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Capitolul 2. Migraţie şi dezvoltare – discuţii teoretice
Conform estimărilor oficiale, mai mult de o pătrime din forţa de muncă din Moldova locuieşte şi munceşte în
prezent peste hotare. Pe de o parte, aceasta este o sursă majoră de venit pentru economia naţională,
cuprinzând 36% din PIB al Moldovei în 2007. Pe de altă parte, dacă nu este gestionată adecvat, situaţia
migraţiei ar putea genera probleme majore pentru ţară, printre care, dar nu numai, şi pierderea forţei de
muncă cu calificare înaltă, reducerea creşterii şi a productivităţii din cauza numărului mic de muncitori cu
calificare înaltă, pierderea veniturilor fiscale din impozitarea muncitorilor şi potenţialul de inflaţie în unele
domeniu (spre exemplu cererea excesivă pentru terenuri şi case duce la inflaţia artificială a preţurilor pentru
acestea).

Pregătirea înainte de plecare
Conform Raportului de ţară pentru Moldova, realizat de FEI în 2009, se realizează puţină instruire
pregătitoare pentru migranţii moldoveni înainte de plecare sau nu se face deloc. 30 Deşi instruirea profesională
înainte de plecare se acordă de organul de stat responsabil de migraţie, puţini migranţi viitori au beneficiat de
aceasta. În prezent pregătirea înainte de plecare constă în mare parte din sprijinul informaţional pentru
migranţii viitori, oferit de regulă de oficiile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă
cu susţinerea organizaţiilor internaţionale (adică OIM, ILO). Studiile FEI sugerează că acolo unde pregătirea
înainte de plecare există şi se foloseşte, instruirea profesională şi învăţarea limbilor se consideră a fi cele mai
utile.
În ultimul deceniu migranţii moldoveni au preferat să migreze în regiunile şi ţările cu asemănăi culturale,
istorice şi lingvistice, cum ar fi ţările CSI şi cele din sudul UE. Cunoaşterea răspândită a limbii ruse în
Moldova, de rând cu istoria comună din perioada sovietică, sunt factori care facilitează migraţia şi integrarea
în regiunea CSI. De asemenea limba română este o limbă care facilitează puternic învăţarea altor limbi din
familia latină, cum ar fi italiana, spaniola, portugheza şi franceza. Această legătură lingvistică influenţează
alegerile primare ale ţărilor de destinaţie în UE şi mulţi migranţi moldoveni învaţă limba acestor ţări cu o
oarecare uşurinţă.

Aspecte juridice ale migraţiei moldoveneşti
Un număr mare de moldoveni fie au migrat ilegal, fie că se află în ţările lor de destinaţie iregular. Estimativ o
treime din migranţii moldoveni au statut iregular în ţările lor de destinaţie. 31 Plecările în ţările CSI sunt în
mod normal legale, datorită regimurilor fără vize. Totuşi, statutul de şedere legală este mai răspândit în ţările
CSI (60% comparativ cu doar 8% ale altor migranţi cu reşedinţa în UE şi alte ţări). În UE, rata de regularizare
a statutului de şedere al migranţilor moldoveni s-a îmbunătăţit începând cu 2006, întrucât iniţiativele
legislative din destinaţiile din Europa de Vest au facilitat obţinerea statutului de reşedinţă şi muncă legală
pentru migranţii moldoveni. 32 Aceasta este confirmat de constatările IASCI-CIVIS 2010.
Migraţia spre UE este deseori iregulară, din cauza numărului mic de acorduri de muncă semnate de Moldova
cu ţările vestice din UE. Până în prezent, au fost stabilite acorduri de muncă între Moldova şi Rusia, Ucraina,
Belarus, Azerbaidjan şi Italia 33, pe când un acord de muncă cu Portugalia încă nu a fost semnat. Alte acorduri
privind cooperarea în materie de muncă au fost semnate cu Spania, ţările Benelux, Grecia şi Coreea de Sud,
dar fără a fi stipulate cotele pentru forţa de muncă. 34 Guvernul Republicii Moldova negociază în prezent
acorduri de muncă cu unele state membre ale UE, deşi pe baza cotelor limitate.
30 Raport de ţară, Fundaţia europeană de instruire, 2009.
31 Analiza pieţii din Moldova IASCI/CIVIS DEVINPRO, 2010.
32 Luecke, M., Mahmoud, T.O. şi Steinmayr, A. (2009). Labour Migration and Remittances in Moldova: Is the Boom Over? (Migraţia forţei de muncă
şi remitenţele în Moldova: Avântul a luat sfârşit?). OIM, 2008, p.14.
33 Cota forţei de muncă moldovenească în Italia este de 6 500 muncitori pe an. Cu toate acestea, această cifră reprezintă doar moldovenii care deja
locuiesc în Italia şi nu include forţa de muncă nouă din Moldova.
34 Peter Van Krieken, Tatiana Cernei, Raport privind readmisia – Republica Moldova, OIM, 2010, p.14.
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Din migranţii care şi-au regularizat statutul, marea
majoritate a reuşit să o facă la o etapă timpurie a
ciclului de migraţie…

În pofida numerelor mari de migranţi ilegali,
tendinţa se îndreaptă spre migraţie legală şi
regularizare timpurie a statutului..

.
Figura 8. Dinamica regularizării în timpul
primului an de migraţie în ţara de destinaţie

Figura 7. Perioada de regularizare a
migranţilor în cadrul ciclului de migraţie

Sursă: IASCI/CIVIS 2010

Sursă: IASCI/CIVIS 2010

Statutul iregular al migranţilor sporeşte riscul tratamentelor rele de către autorităţile locale şi deseori
împinge migranţii la angajare ilegală şi condiţii de muncă sub standard, ceea ce duce la sume mai mici de
câştiguri şi remitenţe trimise de migranţi. Intervenţia legală ar susţine migraţia regulară şi în consecinţă
ar sprijini obiectivele de dezvoltare prin majorarea veniturilor, remitenţelor şi economiilor migranţilor şi
încurajarea utilizării căilor formale de transfer. Mai mult ca atât, statutul legal este o premisă pentru ca
migranţii să iniţieze şi să participe în activităţi menite să promoveze coeziunea în comunitate şi legăturile
cu ţara de baştină. De asemenea el facilitează întoarceri mai frecvente acasă.

Tranzacţii financiare
economii 35

şi

comportament

de

Cel mai mare grup de migranţi moldoveni trimit bani
acasă (84% în 2009). Fiecare din ei face în mediu de la
6,4 la 6,8 transferuri formale şi neformale pe an. Circa o
pătrime de migranţi trimit remitenţe în fiecare lună. Pe
parcursul anului 2009 „gospodăria remitentă” medie a
transferat în mediu 4.403 euro în Moldova.
Căile neformale de transfer nu mai sunt metoda preferată
de transfer pentru migranţii moldoveni, deşi acestea mai
sunt folosite de un număr mare de remitenţi moldoveni
(40%).
Ciclul de migraţie relativ mai puţin matur în Moldova,
combinat cu un număr mare de migranţi în CSI (54%),
duce la un venit mediu mic în GC de migranţi – în
35

Figura 9. Metode de transfer a fondurilor spre
Moldova
Sursă: IASCI/CIVIS 2010

Toate datele oferite în această secţiune se bazează pe Analiza pieţii din Moldova IASCI/CIVIS DEVINPRO, 2010.

CIVIS şi IASCI

Pagina 16 din 57

Consolidarea legăturii dintre migraţie şi dezvoltare în Moldova

mediu 1.224 euro. Aceasta plasează GC de migranţi la capătul de jos al şirului de venituri generale. De
asemenea, interviurile au arătat că moldovenii depun eforturi să cheltuiască mai puţin în locul de
migraţie, comparativ cu alte grupuri de migranţi aflat în aceiaşi situaţie socio-economică. Această
combinaţie a veniturilor şi cheltuielilor GC rezultă într-o predilecţie majoră de a economisi în rândurile
GC moldoveneşti, aproximativ 41% din venitul GC.
Nivelele joase de venit, combinate cu valoarea înaltă a remitenţelor, se reflectă clar în coraportul dintre
remitenţele reduse şi economii de 1,3:1 (comparativ cu media de 4,7:1 pentru alte ţări). Astfel volumul
total estimat de „economii reţinute” în rândul celor 122.000 GC de migranţi moldoveni de lungă durată în
2009 36 este de 559 milioane euro, pe lângă cele 422 milioane remise. Aceste economii, de rând cu
capitalul uman şi social aferent, rămân în mare parte o sursă utilizată insuficient. De fapt, potenţialul
inerent al migranţilor circulari moldoveni rămâne în mare măsură neatins.

Impactul remitenţelor actuale
Impacte pozitive
După cum este arătat în rezultatele Cercetării
Gospodăriilor Casnice, 37 există o corelaţie
pozitivă între primirea fluxurilor financiare
legate de migraţie şi percepţia unei persoane de
a fi capabilă să-şi acopere necesităţile de bază.
Venitul familiilor cu migranţi care trimit bani
acasă este aproximativ de două ori mai mare
decât al familiilor care nu primesc remitenţe.
Comparativ cu familiile fără fluxuri financiare
de peste hotare, aceste familii alocă mai mulţi
bani din bugetul lor pentru procurarea bunurilor
de consum (cum ar fi produsele alimentare şi
hainele), achitarea datoriilor şi reparaţia sau
construcţia caselor.
Pe lângă aceasta, remitenţele au avut un impact
mare şi pozitiv asupra stabilităţii macroeconomice în Moldova. Ele au contribuit la
finanţarea deficitului comercial mare şi în
creştere al ţării, au contribuit la consolidarea
fiscală şi au susţinut valoarea valutei. Venitul
remis de migranţii moldoveni care lucrează
peste hotare a atins punctul maxim în 2007, în
proporţie de 36% faţă de PIB. Remitenţele
Figura 10. Scopurile intenţionate ale remitenţelor
reprezintă cea mai substanţială şi stabilă
Sursă: IASCI/CIVIS 2010
contribuţie în valută, comparativ cu investiţiile
străine directe, exporturi, împrumuturi şi
asistenţă externă. Ele au contribuit la majorarea bugetului prin intermediul TVA şi al taxelor de import,
dezvoltarea sistemului bancar şi a serviciilor de intermediere financiară şi sporirea capitalului oficial de

36 Estimarea numărului GC cu migranţi de lungă durată se bazează pe rezultatele Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice pentru
determinarea numărului migranţilor de lungă durată în migraţie (122.000). Sondajul migranţilor a prezentat numărul membrilor într-o GC cu
migranţi (1,45). Definiţia noastră a migranţilor de lungă durată şi populaţiei de studiu exclude muncitorii sezonieri alte categorii potenţial
importante de migranţi. Aceasta s-a făcut la proiectare. Interviurile şi analiza literaturii indică faptul că ar putea fi până la 600.000 migranţi
moldoveni de toate categoriile, 40% revenind migraţiei de lungă durată, iar restul migraţiei de scurtă durată sau sezoniere.
37 Analiza pieţii din Moldova IASCI/CIVIS DEVINPRO, 2010.
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rezervă. 38 Studiile Băncii Mondiale susţin că remitenţele sunt o sursă importantă de schimb extern şi au
contribuit la finanţarea deficitului comercial din Moldova începând cu sfârşitul anilor 1990. Atât
fluxurile financiare oficiale, cât şi cele private în conturile de capital au jucat un rol relativ mic, deşi a
existat o anumită creştere a investiţiilor directe în Moldova de la sfârşitul anilor 1990. 39

Impact negativ
Remitenţele ar putea avea şi un impact negativ, deşi în cele mai dese cazuri ele duc la venituri mai mari
ale GC pentru beneficiari. Un venit mai mare al GC este deseori acompaniat de o tendinţă spre cheltuieli
mai mari ale GC, în special pentru bunuri de consum. Totuşi, majoritatea bunurilor de consum din
Moldova, cum ar fi aparatele electronice, nu sunt produse în ţară, ci sunt importate de peste hotare.
Aceasta cerere sporită pentru importuri deseori duce la o creştere a preţurilor locale, inflaţie mai înaltă şi
dependenţă de importuri.
Literatura sugerează că remitenţele de asemenea generează o cultură a dependenţei de „bani uşori” care
reduce sau chiar elimină dorinţele persoanelor, în special ale tinerilor, să participe în activităţi
economice. Remitenţele pot contribui la creşterea inegalităţii în bază de venituri între familiile care
beneficiază de suport extern şi GC care nu au membri ai familiei peste hotare.

Migranţii în calitate de surse ale investiţiilor străine directe
Datele IASCI-CIVIS 2010 arată că o GC din Moldova din patru cu un membru al familiei migrat (sau
26%) au acordat în trecut sprijin financiar, sub forma investiţiilor sau împrumuturilor, unei firme de
afaceri din Moldova. Volumul de remitenţe trimis de migranţii de lungă durată estimat să fie economisit
(20%) şi/sau investit (22%) este mai degrabă mare. În plus, 56% planifică să investească pe viitor într-o
afacere sau s-o extindă, dând dovadă de un nivel foarte înalt de ambiţie antreprenorială în rândul
migranţilor moldoveni şi al familiilor lor.
În Moldova, în mod tradiţional, investiţiile se fac la nivel mic sau micro şi de regulă sunt realizate
individual sau împreună cu membri apropiaţi ai familiei. O examinare a experienţei antreprenoriale
anterioare şi a intenţiilor de investire arată că fluxurile financiare ale migranţilor sunt îndreptate în mare
parte spre sectoarele agriculturii, comerţului cu amănuntul (inclusiv baruri şi restaurante), construcţii,
imobile şi servicii. Cu toate acestea, acest comportament investiţional nu a dus până acum neapărat la
dezvoltare considerabilă a ţării din cauza unui mediu de afaceri general nefavorabil, riscurilor economice
mari şi barierelor administrative.
Cota remitenţelor, care ar putea fi îndreptată spre proiecte de investiţii prin intermediul instituţiilor
financiar-bancare, este extrem de mică comparativ cu fluxurile de capital de pe urma migraţiei, precum şi
comparativ cu tendinţa de a economisi venitul din remitenţe. Constatările IASCI-CIVIS 2010 arată că
doar 18% din migranţi îşi ţin economiile în conturi de depozit în băncile moldoveneşti, pe când 66% pur
şi simplu le ţin acasă. Motivele principale de a nu ţine banii în băncile moldoveneşti este venitul GC
insuficient, lipsa încrederii în sectorul bancar, riscul înalt şi dobânzile neatractive. Luarea deciziei contra
deţinerii unui cont bancar subminează impactul potenţial de dezvoltare al remitenţelor curente prin
intermediere de către sistemul financiar.

38 Nick Maddock şi Lovita Ramguttee, Responding to falling remittances and returning migrants (Reacţii la remitenţele în scădere şi întoarcerea
migranţilor) în Development and Transition (Dezvoltare şi tranziţie), 13 iulie 2009, p.15, cu referire la Migration and Development Brief
(Buletinul de migraţie şi dezvoltare) (Washington D.C., Banca Mondială), 23 martie 2009.
39 Mansoor, A., Quillin, B., Migration and remittances: Eastern Europe and the former Soviet Union (Migraţia şi remitenţele: Europa de Est şi
fosta Uniune Sovietică), Banca Mondială, 2006.
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Fenomenul de exod/câştig intelectual
După cum s-a menţionat anterior, până la momentul de faţă nu există studii sistematice sau detaliate cu
privire la exodul/câştigul intelectual în Moldova. Totuşi, datele statistice cu privire la migraţie arată că
exodul intelectual din Moldova a lipsit economia naţională de mulţi din cei mai tineri, calificaţi şi
întreprinzători lucrători. Conform unor surse, poate fi observată o tendinţă alarmantă în sistemul de
învăţământ şi asistenţă medicală. Pe parcursul ultimelor două decenii, peste 40% din personalul medical
instruit au părăsit sectorul medical, un număr semnificativ emigrând peste hotare. Raportul medicilor şi
asistenţilor medicali la 1.000 de locuitori este sub media UE. De asemenea Moldova suferă de un deficit
grav de lucrători medicali în zonele rurale. 40
De mai mulţi ani sistemul de învăţământ din Moldova s-a confruntat cu un deficit de învăţători, în primul
rând la nivel primar şi secundar. Mulţi învăţători tineri preferă să migreze peste hotare la muncă, pentru
că s-au confruntat de o remunerare insuficientă acasă şi pot câştiga salarii mult mai mari în alte ţări.
Numărul de studenţi peste hotare este de asemenea în creştere; în 2006 erau circa 9.000 moldoveni careşi făceau studiile în afara ţării. 41 Mai mult decât atât, din cei care au ales să-şi facă studiile în Moldova,
un număr tot mai mare de absolvenţi ai universităţilor nu reuşesc să-şi găsească locuri de muncă şi după
absolvire decid să părăsească ţara.
Deseori migranţii îşi găsesc munci sub calificările lor sau în sectoare în afara specializării lor, creând
problema „irosirii intelectuale”. Un migrant din patru (24%) învaţă în timpul migraţiei (de regulă instruiri
la locul de muncă (10%) şi cursuri formale de limbi străine (10%), precum şi cursuri de instruire
profesională, studii academice, instruiri în domeniul afacerilor, etc.42). Mai mult decât atât, în Moldova
lipsesc politicile menite să susţină migranţii întorşi. Migranţii care se întorc se confruntă cu finanţare
insuficientă a sectoarelor ştiinţei, educaţiei şi sănătăţii, pe lângă situaţia economică şi legislaţia actuală,
ceea ce reduce stimulenţii pentru antreprenoriat şi nu stimulează transferul de cunoştinţe, abilităţi şi
know-how al capitalului uman acumulat de migranţii care se întorc.
În acest context, Misiunea OIM în Republica Moldova, în cooperare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei,
a lansat programul „Abordarea exodului intelectual şi consolidarea Moldovei drept centru de cercetare
şi dezvoltare prin intermediul întoarcerii temporare a savanţilor moldoveni expatriaţi”. Scopul acestui
program este de a facilita şi consolida abilitatea savanţilor
născuţi în Moldova şi care în prezent locuiesc peste hotare
să contribuie la dezvoltarea sectorului ştiinţific şi economic
al Republicii Moldova. 43

Migraţia de întoarcere: capital social, uman şi
financiar
Conform FEI, migraţia de întoarcere contribuie la
dezvoltarea locală chiar mai mult decât remitenţele.
Remitenţele sunt utilizate în mare parte pentru consum, pe
când economiile, care deseori sunt scopul sau premisa
pentru migraţia de întoarcere a moldovenilor, se folosesc
mai degrabă pentru activităţi productive. 44 Datele IASCICIVIS 2010 arată că moldovenii nu doar trimit cele mai

Figura 11. Intenţiile migranţilor de a se
întoarce permanent în Moldova
Sursă: IASCI/CIVIS 2010

40 www.msmt.cz/uploads/Areas_of.../Action_Fiche_healthworkers.doc.
41 Jesús Alquézar Sabadie [şi alţii]., Migration and skills : the experience of migrant workers from Albania, Egypt, Moldova and Tunisia
(Migraţie şi calificări: experienţa muncitorilor migranţi din Albania, Egipt, Moldova şi Tunis), Banca Mondială şi FEI, 2010.
42 Analiza pieţii din Moldova IASCI/CIVIS DEVINPRO, 2010.
43 www.iom.md.
44 Jesús Alquézar Sabadie [şi alţii]., Migration and skills : the experience of migrant workers from Albania, Egypt, Moldova and Tunisia
(Migraţie şi calificări: experienţa muncitorilor migranţi din Albania, Egipt, Moldova şi Tunis), Banca Mondială şi FEI, 2010.
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multe remitenţe, ci fac şi cele mai mari economii. Pe lângă aceasta, migranţii moldoveni se caracterizează
de un nivel înalt de ambiţie şi comportament antreprenorial. După cum s-a menţionat, mulţi au investit în
trecut în afaceri, atât în ţara de migraţie, cât şi acasă.
Într-un raport publicat de Şcoala de la Frankfurt în 2008 s-a făcut concluzia că în baza observării unor
afaceri ale migranţilor moldoveni, economiile reinvestite şi activităţile antreprenoriale ale migranţilor
întorşi au fost un beneficiu important şi real al migraţiei. De asemenea s-a observat că această tendinţă sa manifestat în special pe parcursul ultimilor trei sau patru ani şi ar avea şi mai mult potenţial pentru
viitor. La fel, se pare că există un anumit câştig intelectual în rezultatul migraţiei; o serie de migranţi au
învăţat calificări sau au dezvoltat cunoştinţe despre tehnologii noi în timp ce lucrau peste hotare, spre
exemplu în serele din Spania sau în atelierele de reparaţie a automobilelor, etc. 45
Datele IASCI-CIVIS 2001 demonstrează o intenţie sporită a migranţilor moldoveni de a se întoarce. 70%
din migranţi şi-au exprimat intenţia hotărâtă de a se întoarce în Moldova, iar alte 13% rămân nehotărâţi.
Migranţii au obiective foarte clare şi înainte de plecare vor fi considerate anumite condiţii, adică
atingerea obiectivelor personale cu privire la economii, oportunităţile bune de angajare şi un mediu de
afaceri favorabil în Moldova. Migranţii moldoveni cu reşedinţa în ţările UE doresc să se întoarcă după o
perioadă medie de şase ani, pe când migranţii din CSI doresc să se întoarcă după patru ani.

Impactul integrării/eşecului de a se integra 46
Conform unui raport al FEI, pentru mulţi migranţi abilităţile şi experienţa acumulată peste hotare nu i-a
ajutat să-şi găsească o muncă mai bună acasă, îndeosebi din cauza faptului că ei au lucrat în alte domenii
decât cele pentru care s-au calificat în ţara lor natală. Rareori migranţii îşi găsesc un loc de muncă în
acelaşi sector în care ei au lucrat peste hotare (cu excepţia celor care lucrează în construcţii, un sector
care a avut parte de un avânt în Moldova). Al
ți migranţi nu au obţinut abilităţi sau cunoştinţe noi peste
hotare. Eşecul de a se integra în piaţa de muncă din Moldova la întoarcere acasă, precum şi infrastructura
proastă, îndeosebi în zonele rurale, au devenit astfel factori motivanţi (factori de împingere) pentru
continuarea migraţiei. Mulţi migranţi preferă să plece din nou din Moldova, pentru a-şi căuta mijloace de
trai peste hotare.

Rolul părţilor interesate şi al actorilor cheie
Impactul remitenţelor asupra creşterii macroeconomice şi dezvoltării unei ţări este condiţionată de
calitatea politicilor şi instituţiilor sale politice şi economice. Această perspectivă de dezvoltare a
politicilor este reprezentată în primul rând de „Parteneriatul de mobilitate UE-Moldova” şi „Planul de
acţiuni pentru stimularea întoarcerii moldovenilor de peste hotare”. Această strategie de migraţie şi
dezvoltare este implementată în Moldova în cooperare cu actorii comunităţii internaţionale din ţară (adică
OIM şi ILO). Totuşi, guvernul Moldovei încă nu a reuşit să asigure stabilitatea politică şi atractivitatea
economică pentru migranţi, principala condiţie necesară pentru că migranţii să considere întoarcerea.
Altă problemă se referă la faptul că reglementarea proceselor de migraţie în Moldova este fragmentată
între diferite organe guvernamentale. Nu există o unitate sau organ special care să asigure coerenţa şi
eficacitatea gestionării migraţiei în politicile şi cadrul său instituţional. 47 Mai mult decât atât, în Moldova
nu există organizaţii naţionale vizibile care pretind să reprezinte interesele migranţilor şi nu există nici un
ONG care să se ocupe de problemele migraţiei.

45 Becker, T., Hockenos, P. şi Holmes, E. (2009). Remittances from Austria (Remitenţe din Austria). Şcoala de finanţe şi management din
Frankfurt. Viena.
46
Informaţia cuprinsă în acest paragraf se bazează pe Raport de ţară pentru Moldova, Fundaţia Europeană de Instruire (FEI). (2009). Analize ale
pieţei de muncă în zona Mării Negre.
47 Becker, T., Hockenos, P. şi Holmes, E. (2009). Remittances from Austria (Remitenţe din Austria). Şcoala de finanţe şi management din
Frankfurt. Viena.
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Comunităţile de migranţi moldoveni
Migranţii moldoveni de peste hotare au un nivel înalt de coeziune socială. Ei au legături foarte bune în
locul de migraţie şi se bazează pe reţelele sociale din comunităţi, locuiesc aproape unul de altul şi deseori
lucrează cu alţi moldoveni la locurile lor de muncă. Cu toate acestea, nu există o participare a
moldovenilor în organizaţiile de diasporă sau instituţiile formale de peste hotare (posibil din cauza vârstei
relativ tinere a migranţilor moldoveni). Astfel rolul migranţilor în susţinerea dezvoltării ţării lor de
origine rămâne unul neglijabil. În ultimii ani s-a exprimat mult optimism în privinţa potenţialului
organizaţiilor de diaspora de a contribui la dezvoltarea ţării prin intermediul remitenţelor şi investiţiilor,
transferului de tehnologii, dezvoltarea reţelelor şi prin promovarea accesului la pieţe, deşi există puţine
dovezi sistematice în privinţa rolului pe care l-ar putea avea de fapt diaspora.
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Capitolul 3. Transformarea migraţiei în dezvoltare
3.1. Caracteristici cheie ale migraţiei din Moldova
Migraţia moldovenească a devenit o strategie de viaţă pentru cetăţenii Republicii Moldova. Dimensiunile
acestui fenomen sunt uneori greu de înţeles: „Am văzut sate în care practic au rămas doar femei şi copii
sau, şi mai cumplit, doar soţi şi copii.” IIP 4
Din răspunsurile respondenţilor se pare că doar un sat din 26 care au participat la sondaj a fost neafectat
de migraţie. Acesta este satul Grimăncăuţi, în care „se produc puieţi de pomi fructiferi pentru a fi vânduţi
în Rusia, Ucraina şi România. Oamenii obţin venituri bune, chiar până la câteva zeci de mii de dolari”.
IIP 32 Astfel din acest sat au plecat foarte puţine persoane.
Conform unui expert de la Academia de Ştiinţe a Moldovei, trei segmente importante ale populaţiei sunt
implicate în migraţia internaţională. Primul segment include generaţia cu studii profesionale cu o anumită
experienţă de lucru înainte de plecare. Aceste persoane deja au părăsit ţara şi se pare că nu se vor întoarce
niciodată. Segmentul include şi persoanele care au învăţat o profesie, dar nu şi-au putut găsi loc de
muncă pe parcursul perioadei de tranziţie şi au plecat în alte ţări. Al doilea segment constă din persoane
tinere bine instruite care pleacă sau care intenţionează să plece în scurt timp după absolvire. În cele din
urmă, copiii migranţilor formează al treilea segment implicat în migraţie, adică cei care fie deja au plecat,
fie o vor face pe viitor.
„Personalul instruit, care au devenit „specialişti cu experienţă” au părăsit Republica Moldova;
personalul potenţial care a fost instruit de statul moldovenesc va pleca imediat după absolvirea
studiilor; precum şi copiii care s-au alăturat fluxului de migraţie, copiii migranţilor. Astfel, cei
maturi şi cei tineri pleacă şi, în final, copiii lor pleacă la fel.” IIP ASM
Unii experţi au remarcat că a avut loc o schimbare în destinaţia de migraţie, cu o scădere a migraţiei spre
Rusia şi o creştere spre UE. Această constatare este confirmată de răspunsurile migranţilor şi ale
familiilor lor. Ultimii au afirmat că prima lor experienţă de migraţie a fost Rusia din cauza cheltuielilor
mici de transport, trecerii libere a frontierei şi avantajelor culturale şi lingvistice. Mai târziu unii şi-au
schimbat destinaţia de migraţie spre ţările europene pentru că „aici câştigurile sunt mai mari” şi există o
reţea strânsă de moldoveni care i-au rugat să se alăture. Într-un fel, migraţia în Rusia este o sursă iniţială
de finanţare pentru migraţia spre vest.
În pofida a două decenii de experienţă de migraţie, migraţia ilegală din Moldova rămâne o problemă.
Dacă plecarea şi sosirea sunt legale, mulţi moldoveni rămân în ţările gazdă după expirarea termenului
legal. Această categorie include persoanele rămase în ţara gazdă după expirarea vizelor de orice tip, a
contractelor de muncă sau a acordurilor de schimb de experienţă, etc.
„Multe femei din comunitatea noastră pleacă în Turcia. Noi plecăm în Turcia pentru că avem
asemănări culturale şi lingvistice şi din cauza cheltuielilor reduse de călătorie, în jur de 200
USD. Noi plecăm cu viză turcească de 30 zile, dar rămânem cât dorim. Când plecăm din Turcia
plătim amenzi pentru şederea suplimentară. Venim acasă şi după o jumătate de an putem pleca
din nou. O persoană se poate întoarce în Turcia doar după 6 luni. Oamenii, îndeosebi femeile,
folosesc această modalitate pentru că este comod de a avea posibilitatea de a sta acasă cu
familia. Acum au început să plece în Germania, în special persoanele cu cetăţenie bulgară. În
satul nostru trăiesc găgăuzi şi bulgari şi cei care au bulgari în familie au obţinut cetăţenia
bulgară.” IIP 47
Există o reţea bine formată de intermediari care „ajută” migranţii să obţină vize pentru statele europene
pentru o taxă considerabilă. Costul intermediarilor, cum ar fi companiile turistice sau persoane fizice,
este în mediu de 3.000 euro pentru ţările UE (pentru detalii a se vedea Anexa 2, pagina 52).
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Pe lângă aceasta, accesul moldovenilor la Europa de Vest este facilitat de obţinerea paşapoartelor
româneşti, iar pentru locuitorii Gagauz Yeri de obţinerea paşapoartelor bulgăreşti. Aceasta garantează
dreptul de deplasare liberă în spaţiul Schengen timp de 90 de zile, dar nu şi dreptul de a lucra.
În privinţa statutului de şedere şi de muncă în ţările gazdă,
situaţia este diferită în ţările CSI (în special Rusia) şi în
ţările UE. Moldovenii care locuiesc în ţările UE tind să-şi
legalizeze statutul cu ajutorul amnistiilor pentru migranţi şi
noile mecanisme de regularizare a migraţiei acceptate în
ţările UE. Datele sondajului arată că cele mai bune rezultate
în acest domeniu sunt obţinute de migranţii din Italia, o
destinaţie preferată de moldoveni. 48

Figura 12. Statutul de şedere/permis de
Source:
IASCI/CIVIS
muncă pe
termen
lung în ţara2010
de migraţie
Sursă: IASCI/CIVIS 2010

Migranţii din Franţa se confruntă cu cele mai mari dificultăţi
în procesul de legalizare a şederii lor: „Statul francez nu
doreşte să legalizeze pe nimeni. Ei au mulţi cetăţeni de
culoare şi musulmani şi evită legalizarea imigranţilor.
Există foarte puţine cazuri de legalizare; cineva trebuie să
aibă merite deosebite şi legături în lumea criminală. Procesul
de legalizare începe prin astfel de legături.” IIP 2, 32

Mulţi muncitori din Rusia fie nu doresc să-şi legalizeze statutul, fie nu o pot face. Legalizarea implică
cheltuieli financiare, care pot fi o piedică pentru moldoveni. Majoritatea din ei sunt angajaţi de persoane
fizice şi lucrează în construcţii şi servicii de reparaţie. Ca atare, eu deseori refuză să facă cheltuieli în
afara salariilor lor plătite neoficial. Din acei migranţi care hotărăsc să-şi legalizeze statutul, un număr
mare îşi legalizează şederea şi puţini reuşesc să-şi legalizeze angajarea la muncă în Rusia. Unii migranţi
care pleacă în Rusia pentru munci sezoniere, de regulă persoane mai în vârstă, hotărăsc să-şi legalizeze
statutul pentru a obţine pensii după întoarcerea definitivă acasă.
Alternativ, migranţii în UE ar d o ir să-şi legalizeze statutul pentru a putea călători mai des şi păstra
legăturile cu familiile lor. De asemenea ei ar dori să vadă un regim de facilitare a vizelor elaborat în
scopul facilitării modelelor de migraţie circulară. („Guvernul ar trebui să faciliteze regimul de vize ca să
putem călători mai uşor şi pentru perioade mai scurte de timp.” DFG1)
Pe lângă ocupaţiile obişnuite ale migranţilor moldoveni – construcţii în cazul bărbaţilor şi lucru domestic
sau îngrijirea bătrânilor în cazul femeilor – participanţii la acest studiu au lucrat în comerţ, agricultură,
grădinărit, plasarea indicatoarelor pe autostrăzi, organizarea nunţilor, în calitatea de gardă personală,
chelneri, şoferi, asistenţi în cluburi de golf şi parcuri de divertisment, etc. În multe cazuri, migranţii au
mai mult decât un loc de lucru (în mare parte muncă necalificată) pentru a obţine venituri mai mari.
Persoanele tinere din spaţiul non-european au acces mai mare la munca „ne-tradiţională” pentru
moldoveni, comparativ cu participanţii mai în vârstă.
Moldovenii care locuiesc peste hotare pentru a munci acolo în general au munci necalificate sau cu
calificare joasă, chiar dacă o bună parte a lor au studii medii sau superioare şi calificări profesionale
bune. Deseori ei sunt supra-calificaţi pentru munca pe care o obţin.
Rareori migranţii pot beneficia de instruiri, cum ar fi cursurile specializate, cursurile de afaceri sau
educaţia universitară. Acest tip de instruire ar putea ridica statutul profesional al migrantului care
locuieşte peste hotare. („Soţul meu are un contract de muncă cu o companie de construcţii din Italia şi
şeful lui i-a recomandat să facă un curs de desen tehnic la o şcoală profesională pentru a fi muncitor cu
o calificare mai înaltă.” IIP 1) În unele cazuri, înainte de emigrare sau deja în ţara de destinaţie,
migranţii pot merge la cursuri de limbi străine. În acelaşi timp, participanţii la studiu au afirmat că
48 Conform datelor oficiale, un număr de 132 mii de moldoveni lucrează în Italia, pe când datele neoficiale constată că această cifră este de mai
mult de 300 mii moldoveni. Circa 26 mii moldoveni au depus cereri pentru legalizarea şederii şi angajării lor la muncă în Italia, conform
statisticilor oficiale italiene. (Sursă, ziarul Timpul, 27 iulie 2010, pagina 1, www.timpul.md).
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cunoaşterea limbii uşurează integrarea în societatea gazdă (DFG 1), pe când orice altă instruire oferă un
nivel suplimentar de calificare şi un statut privilegiat la locul de muncă.
Comunităţile moldoveneşti de peste hotare (CMH) 49. Deseori migranţii nu cunosc că există o
organizaţie moldovenească oficială care le reprezintă interesele în locul de migraţie. Unele persoane
intervievate, când au fost întrebate despre organizaţiile de diasporă/CMH din ţările lor gazdă, s-au referit
de regulă la grupurile neoficiale de persoane implicate în soluţionarea problemelor migranţilor, în special
cele legate de legalizare şi cazare. Pentru majoritatea migranţilor intervievaţi contribuţia organizaţiilor
oficiale de peste hotare la consolidarea şi mobilizarea comunităţilor de moldoveni este mai degrabă
mică/nesemnificativă.
„Asociaţiile de diasporă ar trebui mai întâi să se facă cunoscute, iar în al doilea rând să se
ocupe de problemele cu care se confruntă moldovenii peste hotare. Ele ar trebui să lucreze mai
bine, să fie mai active în ceea ce ţine de organizarea comunităţii (prin mai multă informaţie
despre existenţa comunităţii moldoveneşti, prin acordarea diferitor tipuri de susţinere, prin
implicarea în apărarea drepturilor lezate ale moldovenilor de peste hotare) şi în promovarea
unei imagini favorabile a conaţionalilor lor în locul de migraţie.” IIP 4
Reprezentanţele diplomatice ale Moldovei peste hotare nu sunt folosite efectiv de moldoveni.
Moldovenii apelează la ele de regulă atunci când au probleme cu actele care pot fi soluţionate doar de
aceste instituţii. Deseori migranţii acuză serviciile diplomatice de lipsa transparenţei în funcţionarea lor,
corupţie şi atitudine neprofesională faţă de concetăţenii lor (nu sunt stabilite taxele pentru servicii, nu se
dau chitanţe, se vând contracte de muncă sau alte documente false, se storc bani).
Conform spuselor unui expert de la Academia de Ştiinţe a Moldovei, „la momentul de faţă există o serie
de agenţii de stat care se ocupă de problema migraţiei externe şi gestionarea problemelor migraţiei în
Republica Moldova. Aceste agenţii au diferite competenţe sau se ocupă în paralel de aceleaşi probleme
ale colectării datelor sau gestionării problemelor fără a le coordona.” (IIP ASM) În consecinţă,
eficienţa de soluţionare a problemelor legate de migraţie este redusă.

3.2. Câştigurile din migraţie şi
oportunităţi pentru utilizarea acestora
Conform migranţilor intervievaţi, avantajul
principal al migraţiei este cel economic, deşi
experienţele de migraţie au schimbat
mentalităţile
migranţilor,
viziunile
şi
concepţiile lor despre viaţă, modul de a-şi
planifica viaţa şi activităţile de agrement şi i-a
învăţat să fie mai flexibili, să se adapteze mai
uşor şi să găsească forţe pentru supravieţuire.
O achiziţie importantă a moldovenilor de
peste hotare sunt cunoştinţele şi abilităţile noi
obţinute în timpul lucrului în diferite domenii.
Migraţia le-a permis să cunoască noi tehnologii moderne,
să înveţe diferite strategii de planificare şi organizare a
afacerilor, au învăţat să ia unele idei de afaceri şi să le
pună în aplicare la întoarcerea în ţara de baştină.

Figura 13. Influenţa experienţei de migraţie
asupra intenţiile de a face investiţii
Sursă: IASCI/CIVIS 2010

49 Raviv Schwartz, Exploring the Link between Moldovan Communities Abroad (MCA) and Moldova (Analiza legăturii între comunităţile
moldoveneşti de peste hotare (CMH) şi Moldova), OIM şi Sida, Chişinău, 2007. (Vorbind despre diaspora moldovenească, Schwartz conchide că
există diferiţi parteneri ai diasporei – legătura cu ţara de baştină. „Pe de o parte există exemple cu comunităţi de diasporă bine stabilite care fac
contribuţii politice şi financiare strategic vitale în ţările lor de baştină. Pe de altă parte există şi comunităţile de migranţi recenţi care în mod tipic
trimit remitenţe membrilor familiilor lor de acasă. Experienţa moldovenească se apropie în mod evident de ultimul model, ţinând cont de istoria
relativ scurtă a migraţiei şi de lipsa mecanismelor instituţionalizate pentru contactarea şi mobilizarea migranţilor săi. Din acest cauză se preferă
utilizarea termenului de comunităţi moldoveneşti de peste hotare, şi nu a celui de diasporă.” )
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Unii migranţi au reuşit să se folosească de aceste avantaje la întoarcerea acasă. Acestea au avut un impact
pozitiv asupra vieţii cotidiene şi a activităţii de întreprinzător (pentru detalii a se vedea 3.4. Migraţia de
întoarcere – experienţa antreprenorială până la momentul de faţă, pagina 29). Totuşi, majoritatea
participanţilor la acest studiu, deşi au recunoscut că migraţiA le-a oferit un potenţial în ceea ce priveşte
capitalul financiar, uman şi social, au spus că din păcate acestea pot fi utilizate doar într-o măsură
limitată în Moldova (pentru detalii a se vedea 3.4.1 Constrângerile cu care s-au confruntat migranţii în
activităţile antreprenoriale, pagina 30).

3.3. Impactul remitenţelor actuale
Pentru a putea evalua măsura în care remitenţele contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova, trebuie
examinate două domenii: efectele la nivel de GC şi impactul general asupra economiei şi societăţii în
general. Primul este pozitiv pentru că fluxurile financiare de peste hotare au asigurat un trai sigur pentru
familiile cu migranţi. Multe persoane se bucură de un standard mai înalt de viaţă, care nu ar fi posibil fără
remitenţe. Cu toate acestea, al doilea impact depinde în mare parte de faptul dacă fluxurile de remitenţe
au fost transformate în investiţii productive. Pe de o parte, există o disponibilitate potenţială a migranţilor
de a investi. Pe de altă parte, mediul de afaceri este neatractiv şi deseori chiar ostil, ceea ce duce la
eşuarea eforturilor migranţilor. Uneori eşecurile se repetă şi migranţii îşi pierd încrederea şi speranţa în
succesul afacerilor lor. Astfel ei sunt impuşi de circumstanţe şi de lipsa de alternative să se întoarcă la
migraţie.

Mijloace de transfer
Marea majoritate a GC moldoveneşti în migraţie trimit regulat remitenţe în Moldova, utilizând atât căi
formale, cât şi neformale în mod obişnuit. În mediu se fac de la 6,4 la 6,8 transferuri formale şi neformale
pe an.

Figura 14. Frecvenţa transferurilor de remitenţe între
migranţi (după destinaţie)
Sursă: IASCI/CIVIS 2010

Figura 15. Frecvenţa transferurilor de remitenţe
între migranţi
Sursă: IASCI/CIVIS 2010

Decizia de a trimite bani acasă prin căi formale sau neformale depinde de o serie de factori. Un factor
este costul monetar al transferului, de rând cu viteza şi siguranţa livrării. Participanţii la studiu folosesc în
cele mai dese cazuri căi oficiale pentru trimiterea banilor acasă, în special servicii de transfer rapid.
Cel mai popular sistem de transfer este Western Union, utilizat de marea majoritate a migranţilor. Alte
servicii de transfer rapid menţionate sunt: Money Gram, Contact, Anelik, Rapid, Migom şi Opal. Pentru
majoritatea utilizatorilor de transfer rapid acestea sunt opţiuni mai eficiente, din punct de vedere al
costului, rapidităţii şi siguranţei. Unele servicii de transfer rapid oferă reduceri în timpul sărbătorilor, fapt
apreciat de utilizatori. Totuşi, în multe cazuri migranţii şi-au exprimat nemulţumirea faţă de rata
comisioanelor, precum şi faţă de nerespectarea condiţiilor de prestare a serviciilor. Spre exemplu,
perceperea unor taxe suplimentare pentru transferurile băneşti peste hotare:
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„În Spania cele mai scumpe transferuri efectuate de Western Union sunt spre Republica Moldova (comparativ cu
alte state). În plus, aceasta este unica ţară (Republica Moldova) care nu oferă promoţii de sărbători.” Femeie, 34
ani

„Peste hotare sunt trei opţiuni de a plăti pentru
transfer. Eu pot să aleg să plătesc eu costul transferului.
Totuşi dacă transferul a fost făcut la o bancă din
Republica Moldova, am aflat că se reţine un procent din
sumă, deşi contractul meu cu banca străină spune că eu
am plătit costul total al transferului. Eu am contactat
banca de peste hotare şi mi s-a spus că banca nu se
poate implica, întrucât ea operează în UE, iar
Republica Moldova nu este membru al UE. În UE, dacă
cineva transferă de la un cont la altul o sumă mai mică
de 1.000 euro (nu sunt sigur), nu se percepe nici o taxă,
transferul fiind gratuit. Ar fi bine de avut o astfel de
politică şi în ţara noastră.” IIP 2.

Figura 16. Distribuţia mecanismelor de transfer
Sursă: IASCI/CIVIS 2010

•
•
•

•
•

Uneori migranţii trimit bani acasă prin intermediul
conturilor lor bancare. Utilizarea unui cont bancar este
mai puţin atractivă comparativ cu transferul rapid,
pentru că:

este nevoie de prezentat permisul de şedere în ţara gazdă, ceea ce este incompatibil cu şederea
ilegală peste hotare;
durează mai mult ca banii să ajungă la destinaţie – câteva zile comparativ cu câteva ore în cazul
transferului rapid;
banca converteşte valuta străină în valuta naţională pe baza cursului de schimb valutar curent
(„Transfer bani prin Western Union, pentru că ei ajung în Moldova în euro şi este foarte rapid.
Noi nu ne folosim de transferuri bancare, pentru că în aşa cazuri banii se convertesc în lei.
Banca stabileşte un anumit curs valutar şi cineva trebuie să aştepte o zi cu un curs mai bun.” IIP
1);
lipsa încrederii în confidenţialitatea băncilor;
preocuparea referitoare la o eventuală cerinţă de impozitare a transferurilor băneşti. Spre
exemplu, un intervievat a spus că evită să trimită bani prin bancă pentru că „se teme că va trebui
să prezinte declaraţie de impozite în privinţa acestor bani şi să plătească impozitele.” IIP 48

Un migrant din Spania a avut o experienţă proastă cu un transfer financiar, ceea ce a demonstrat
atitudinea rezervată a băncii spaniole faţă de serviciile prestate de Banca de Economii din Republica
Moldova, banca la care a apelat migrantul: „Am făcut un transfer bănesc la Banca de Economii, care are

acoperire naţională şi pe care o credeam mai de încredere. Când am pierdut 100 euro la un transfer de 300 euro,
care niciodată nu a ajuns la destinaţie, lucrătorul de la banca spaniolă a făcut următoarea declaraţie: „Dacă
vreun moldovean va încerca să folosească această cale pentru a trimite bani acasă, îl/o voi sfătui să folosească o
altă modalitate. Este unica ţară unde avem „surprize” neplăcute. De atunci am decis să nu mai trimit bani prin
bancă.” Femeie, 34 ani

Doar o singură persoană a încercat oportunitatea de a trimite bani prin internet, declarând că această
metodă a fost bună, comodă şi are perspective bune pentru viitor. Totuşi metoda încă este imperfectă:
„Am transferat bani prin internet la o bancă. Dar am avut o problemă. Acasă aveam cont în lei, dar
transferul a fost făcut în valută străină. Din acest motiv, banii nu au ajuns pe contul meu, ci au fost puşi
pe un cont pentru sume neclare. Ar fi bine de clarificat inconvenienţele de acest fel.” IIP 50
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Deşi serviciile prestate de oficiile poştale au costuri atractive de transfer, migranţii recurg la ele foarte
rar, în primul rând pentru că sunt satisfăcuţi de utilizarea transferurilor rapide prin OTB.
Modelul de a trimite bani acasă în special prin căi neoficiale s-a schimbat cu timpul. În prezent, serviciile
de transfer s-au diversificat şi lumea preferă să plătească taxele de transfer pentru a evita riscurile
asociate cu căile neoficiale de transfer al banilor peste hotare. La momentul de faţă migranţii preferă căi
formale pentru că acestea au un şir de avantaje faţă de cele neoficiale. Ele sunt mai sigure, mai rapide,
relativ ieftine („uneori este mai ieftin decât să plăteşti şoferul de microbuz sau conductorul de tren”
DFG 1) şi, pe lângă aceasta, banii pot fi lăsaţi la bancă într-un cont de economii. Multitudinea de căi de
comunicare între migranţi şi lumea de acasă a devenit tot mai accesibilă, contribuind la facilitarea
transferurilor băneşti.
Deşi preferinţa pentru căile formale de transfer este în creştere, sume considerabile de bani intră în ţară
prin curieri sau sunt aduşi de migranţi personal. Pentru cei care preferă căile neformale, principalul
argument în favoarea acestei metode este costul redus.

Economii
Deşi o bună parte din remitenţe se foloseşte pentru consum,
obiectivul prevalent al migraţiei sunt economiile: „Acesta a
fost scopul nostru când am plecat – să economisim bani”
(DFG 1). Conform experienţei migranţilor, comportamentul
de economisire se schimbă în timp. El este foarte bine definit
la etapa timpurie a migraţiei. La această etapă, migranţii
deseori sacrifică standardul lor de viaţă, pentru a putea
economisi şi remite mai mult. Odată ce a fost economisită o
anumită sumă de capital financiar, migranţii încep să-şi
schimbe comportamentul de economisire şi remitere. Această
schimbare este influenţată şi de faptul că migranţii trăiesc
într-un mediu cu standarde de viaţă evident mai înalte, decât
cele pe care le cunosc de acasă (în special în cazul
destinaţiilor europene de migraţie), dar şi pentru că atunci
când beneficiarii de remitenţe ating un anumit nivel de
bunăstare, familia pune mai puţină valoare în banii remişi. În
general migranţii încep să economisească mai mult şi să remită
mai puţin.

Figura 17. Distribuţia cheltuirii
remitenţelor în gospodăriile cu migranţi
Sursă: IASCI/CIVIS 2010

„Lumea economiseşte foarte mult la momentul iniţial, când pleacă din ţară. La un moment dat,
ei vor o schimbare. Cineva începe să se uite în jur şi să vadă cum trăiesc oamenii. Atunci când
cineva trimite bani acasă soţului sau soţiei şi vede că acestora nu le lipseşte nimic şi ei nu
încearcă să economisească, persoana îşi schimbă atitudinea şi încearcă să remită mai puţin,
lăsându-şi o parte din bani, pentru propriul sulfit… Ei încep să-şi trăiască viaţa ca persoanele
care trăiesc în ţara respectivă.” DFG 1
Banii economisiţi sunt păstraţi în general acasă. Motivul principal constă în lipsa încrederii în sistemul
financiar şi bancar din Moldova (a se vedea Anexa 6, pagina 56), care provine din falimentul din
perioada post-sovietică, precum şi din instabilitatea economică şi politică a ţării condiţionată de criza
economică globală. Neîncrederea în băncile moldoveneşti este bazată nu doar pe experienţe negative din
trecut, dar şi pe practici negative recente. Unii intervievaţi şi-au pierdut economiile deţinute în
Investprivatbank, care a dat faliment în timpul crizei curente. Clienţii de la alte bănci au plecat, fiind
dezamăgiţi de ofertele şi serviciile acestor instituţii 50. Ratele mici ale dobânzilor şi nerespectarea
Băncile de ale căror servicii s-au folosit participanţii la cercetare sunt: Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Banca Socială, Victoriabank,
Energbank, Banca de Economii şi Mobiasbancă.
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condiţiilor contractuale (în special, micşorarea dobânzilor şi neinformarea clienţilor despre aceasta) au
fost motivele principale din care clienţii au părăsit banca. De asemenea migranţii au citat inconvenienţele
legate de închiderea conturilor şi retragerea unor sume mari de bani de la bancomate şi oficiile bancare.
Pe lângă aceasta, mulţi au fost preocupaţi de faptul că suma minimă garantată de stat în caz de faliment al
băncii este prea mică şi nu merită riscul. Unele depozite sunt făcute în valută străină, pe când prelucrarea
datelor se face în lei moldoveneşti, ceea ce duce la o pierdere a banilor din cauza fluctuaţiilor ratei de
schimb şi a comisioanelor de schimb valutar. În plus, mulţi migranţi nu au cunoştinţe financiare şi
deseori nu citesc contractul atent sau în întregime. Aceasta contribuie la problema pierderii câştigului
potenţial din dobânzi, dacă banii sunt puşi în bănci care reduc dobânzile în timpul perioadei de economii.
Investiţii în capital uman
Unul din obiectivele remitenţelor şi priorităţile de economisire a migranţilor este educaţia. Ei trimit bani
pentru a finanţa studiile copiilor lor, educaţia fraţilor/surorilor lor sau economisesc pentru propriile
studii 51. Costul taxei de studii universitare creşte în fiecare an, ajungând la sume pe care multe familii nu
şi le pot permite fără sprijinul financiar din afara ţării.
Unii părinţi finanţează migraţia copiilor lor, pentru ca aceştia să înveţe şi să acumuleze experienţă peste
hotare. Copiii, în special din mediile urbane, au acces la studii şi activităţi extra-curriculare. Un interviu
cu un învăţător de clasele primare dintr-un sat moldovenesc a arătat că copiii migranţilor, cel puţin cei
din comunitatea respectivă, au mai mare şanse de a cumpăra un calculator şi de a avea conexiune la
internet acasă, comparativ cu restul copiilor.
Pe de altă parte, experţii locali şi migranţii vorbesc de asemenea despre impactul negativ al migraţiei şi
remitenţelor asupra educaţiei şi instruirii copiilor. De fapt, opinia generală denotă o preocupare în
privinţa efectelor negative ale migraţiei şi remitenţelor, mai mult decât remarcarea părţii pozitive a
migraţiei. Datele prezentate de comisiile pentru protecţia drepturilor copilului privind situaţia de până la
începutul lui aprilie arată că 84.207 copii din Moldova au cel puţin un părinte în migraţie (din ei 66%
sunt copii cu un părinte acasă şi unul peste hotare, iar 34% sunt copii ale căror părinţi nu sunt acasă).
Conform interviurilor cu migranţii şi persoanele care activează în sectorul de învăţământ, lipsa
supravegherii copiilor de către părinţi în rezultatul migraţiei are un impact negativ asupra performanţei
şcolare. („Copiii sunt iresponsabili, nu-şi fac tema de acasă, nimeni nu le verifică temele sau nu-i
impune să le facă. Ei îşi petrec timpul în internet şi baruri. Nu avem un grup ţintă cu care să lucrăm. Ce
va deveni din aceşti copii?” IIP 30)
Un alt efect negativ al migraţiei este pierderea învăţătorilor din sistemul de învăţământ din Moldova şi în
consecinţă înrăutăţirea procesului didactic.
„Din cauza salariilor mici şcoala a pierdut mulţi învăţători. Avem deficit de învăţători: învăţătorii la
pensie predau matematica şi limba franceză, nu avem învăţători de geografie şi limba rusă. În aceste
circumstanţe unii învăţători predau subiecte, pentru care nu sunt calificaţi profesional. Dar nu avem altă
ieşire din situaţie.” IIP 30
„Foarte mulţi învăţători au plecat. În şcoala noastră lucrează practic numai pensionari, din cauza
salariilor mici. Aceasta influenţează calitatea educaţiei. Învăţătorii mai în vârstă au altă mentalitate, pe
când acum copiii sunt diferiţi şi au nevoie de o abordare diferită. Învăţătorii tineri iau în consideraţie
opiniile copiilor, văd în ei personalităţi, stabilesc legături cu ei mai uşor, pe când învăţătorii în vârstă îşi
impun opiniile şi lucrează conform mentalităţii socialiste. Spre exemplu, uneori copilul meu vine de la
şcoală foarte indignat şi nesatisfăcut.” IIP 46

51 Studenţii care au beneficiat de programul Work and Travel au plecat în SUA să câştige bani, pentru a plăti contractul anual la universitatea la
care învaţă.
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Efectele asupra sistemului de asistenţă medicală
Plecarea în masă a moldovenilor peste hotare a avut un impact negativ asupra sistemului de asistenţă
medicală. Conform persoanelor intervievate, în sistemul de asistenţă medicală se simte acut deficitul de
personal, în special la ţară. Salariile mici fac migraţia o opţiune mai atractivă decât practicarea medicinii
în Moldova. Lipsa medicilor limitează prestarea serviciilor suficiente şi de calitate înaltă.
„Datele neoficiale ale Ministerului Sănătăţii denotă că deficitul de medici este de 35.000. Aceste
persoane au fost instruite şi au lucrat în sistem, dar acum sunt peste hotare. Este dificil de spus dacă
starea sănătăţii populaţiei s-a înrăutăţit, dar deficitul de personal medical se simte bine. Nivelul de
remunerare nu atrage specialiştii în zonele rurale. Lipsa medicilor limitează prestarea unor servicii
suficiente şi de calitate înaltă. Acestea ar putea fi compensate de noile generaţie de specialişti, dar
aceştia nu sunt atraşi să rămână din cauza salariilor mici şi pleacă.” IIP ASM

3.4. Migraţia de întoarcere – experienţa antreprenorială la momentul de faţă
Conform intervievaţilor, în majoritatea cazurilor întoarcerea acasă se termină cu probleme de reintegrare
generate de lipsa locurilor de muncă şi salariile mici. O soluţie pentru migranţi ar consta în crearea
propriilor afaceri. Oricum, fondurile insuficiente şi lipsa informaţiei nu facilitează alegerea acestei
opţiuni. În aceste circumstanţe, migranţii sunt puşi foarte des în situaţia de a pleca din nou peste hotare
pentru a-şi găsi un loc de muncă. Totuşi, datele cercetării arată că există întreprinzători care sunt gata să
investească resurse şi energie în activităţi productive şi care sunt capabili să asigure un trai decent în
Republica Moldova.
Din 54 de interviuri cu antreprenori
realizate pentru acest studiu, 44 erau
migranţi care s-au întors şi au pornit
afaceri. Restul 10 desfăşurau activităţi
de afaceri în baza remitenţelor de la
rude.
Investiţiile
antreprenorilor
intervievaţi s-au bazat în primul rând pe
economiile acumulate din venitul de
migraţie, în puţine cazuri pe credite de
la bănci şi instituţii nebancare. Unele
afaceri au fost lansate cu resurse care
nu depăşesc câteva sute de euro, pe
când în altele s-au investit câteva mii de
euro. Cea mai mare sumă de investiţii
declarată în acest eşantion a fost de 60
mii euro (pentru detalii a se vedea
Anexa 1, pagina 48). Capitalul financiar
din migraţie este astfel foarte important
pentru migraţia de întoarcere. Cu toate
acestea, pentru unii migranţi capitalul
uman şi social acumulat este la fel de
important şi deseori se dovedeşte să
exeercite un impact pozitiv asupra vieţii
lor cotidiene şi activităţilor de
întreprinzător (a se vedea Anexa 3,
pagina 53).
Figura 18. Intenţiile migranţilor de a face
investiţii, după sector
Sursă: IASCI/CIVIS 2010
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Majoritatea investiţiilor în afaceri sunt făcute în
agricultură, construcţii şi comerţ cu amănuntul (pentru
mai multe detalii despre tipurile de afaceri în care au
investit intervievaţii a se vedea Anexa 1, pagina 48).
Moldovenii preferă afacerile mici de familie. Numărul
angajaţilor tinde să coincidă cu numărul de adulţi în GC
(pentru detalii a se vedea Anexa 1, pagina 48). Migranţii
sunt cei care încep activitatea antreprenorială după ce se
întorc acasă: „În majoritatea cazurilor migrantul vine
acasă şi face investiţii personal, decât să trimită bani
rudelor pentru investiţii. Migrantul preferă să deţină
control asupra resurselor financiare.” IIP CDR. Multe
afaceri nu sunt înregistrate oficial. Spre exemplu,
migranţii care se ocupă de lucrări de construcţie şi
reparaţia apartamentelor şi caselor au investit în
echipament, instrumente şi vehicule pentru aceste
activităţi. Alte tipuri de lucru se referă la activitatea
agricolă, care aduce venit producătorilor agricoli, cum ar
Figura 19. „Cum planificaţi să investiţi în
fi
procurarea de imobil sau apartament pentru chirie
afacerea Dv.?”
Sursă: IASCI/CIVIS 2010
(„Cazurile când migranţii cumpără apartamente şi le dau
în chirie când se află şi muncesc peste hotare nu sunt
rare.” IIP 43). Un alt tip de afaceri este organizarea grupurilor de persoane care doresc să lucreze la
construcţii în Rusia („Sătenii care au lucrat anterior în Rusia la construcţii pentru anumite persoane se
întorc acasă, organizează echipe de brigăzi voluntare şi le îndreaptă să lucreze cu angajatorii pe care
deja îi cunosc. Soţul meu face la fel.” IIP 30).
Multe activităţi de antreprenoriat desfăşurate de migranţi după întoarcerea lor în Moldova sunt în sectorul
neformal, o constatare confirmată de experţii de la MMPSF. Unele afaceri se bazează pe acorduri
neformale dintre migranţii moldoveni întorşi şi străini, de regulă angajatorii din ţara gazdă. Un expert a
menţionat exemplu lucrului de mână realizat de femeile din Moldova, cum ar fi broderiile, croşetatul şi
tricotatul. Aceste obiecte lucrate manual sunt foarte populare în Italia şi sunt vândute de angajatorii
italieni care neformal au angajat femeile migrante din Moldova să producă aceste lucruri acasă şi să le
trimită în Italia, unde ele vor fi distribuite şi vândute. Alt exemplu implică o familie care s-a întors din
Italia şi făcea măşti pentru carnavalul de la Veneţia. Din cauza naturii neformale a acestor afaceri este
greu de evaluat exact sfera acestor activităţi. Totuşi, datele sugerează că multe activităţi neformale de
afaceri au loc în comunitatea de migranţi. Mai important este că aceste afaceri neoficiale dintre migranţii
întorşi şi partenerii de peste hotare înseamnă atragerea capitalului relaţional de peste hotare în Moldova.
Exemplele de utilizare a capitalului social într-o manieră formală sunt extrem de rare. În studiul nostru a
fost constatat doar un singur caz de acest fel: o afacere TI bazată pe capitalul social şi financiar din
Franţa. „Afacerea noastră în domeniul tehnologiilor informaţionale a fost deschisă în parteneriat cu un
francez. Noi, moldovenii, am investit 40% din resursele financiare necesare, iar francezul a investit 60%.
Noi elaborăm pagini web pentru clienţii din Republic Moldova, dar într-o măsură mai mare pentru
străini din SUA, Japonia, India şi Franţa. Partenerul nostru francez caută clienţii străini.” IIP 50
În toate cazurile, cu excepţia a două din ele, migranţii intervievaţi au menţionat că ei nu au putu contribui
la atragerea capitalului social pentru că mediul de afaceri din Moldova este neatractiv, corupt şi excesiv
de birocratic. În acelaşi timp, „moldovenii care sunt responsabili câştigă încrederea angajatorilor
străini, în special a italienilor” (IIP CDR). Aceste persoane ar putea deveni o sursă importantă pentru
atragerea capitalului relaţional.
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Cel mai mare număr de intervievaţi a menţionat că deşi migraţia le-a oferit mult potenţial, în ceea ce
priveşte capitalul financiar, uman şi social, din păcate el poate fi utilizat doar într-o măsură foarte limitată
în Moldova din cauza „sistemului existent în ţara noastră”. 52 17 iniţiative antreprenoriale din numărul
total al acestora sunt considerate de migranţi ca reuşite, iar restul 17 sunt considerate nereuşite sau
neprofitabile. Nereuşitele se întâmplă din cauza mai multor factori, printre care dezacordul cu partenerii
de afaceri, criza economică, concurenţa mare, lipsa unei pieţe şi un mediu economic nefavorabil sau
corupt (pentru detalii a se vedea 3.4.1. Constrângerile cu care se confruntă migranţii în activitatea

antreprenorială, pagina 30).

În pofida experienţelor lor nefavorabile, moldovenii migranţi
păstrează un spirit antreprenorial şi de investiţii puternic (a se
vedea Anexa 4, pagina 53), precum şi energie şi rezistență la
probleme. Ei sunt conştienţi de dificultăţile care le pot crea
provocări în întreprinderile lor (pentru detalii a se vedea 3.4.1.

Constrângerile cu care se confruntă migranţii în activităţile
antreprenoriale, pagina 31). Oricum, ei consideră că migraţia

poate contribui la acumularea capitalului financiar, uman şi
relaţional care ar putea contribui la stimularea creării unor
afaceri noi în ţara de baştină.
Participanţii la studiu au remarcat necesitatea sporită pentru
asistenţă şi suport în lansarea afacerilor, în special în ceea ce
ţine de accesul la informaţie şi la resurse financiare.
Intervenţiile băncilor în aceste domenii sunt binevenite; totuşi,
ţinând cont de condiţiile actuale din Moldova, mulţi preferă să
găsească împrumuturi sau sprijin financiar prin migraţie (fie de
la rudele care lucrează peste hotare, fie plecând înşişi la muncă
peste hotare.

Figura 20. Intenţiile migranţilor de a face
investiţii
Sursă: IASCI/CIVIS 2010

3.4.1. Constrângerile cu care se confruntă migranţii în activitatea antreprenorială
Principalele constrângeri identificate de migranţii implicaţi în activităţi antreprenoriale sunt accesul la
informaţie, resursele financiare insuficiente, accesul limitat la împrumuturile bancare, deficitul de resurse
umane responsabile şi calificate, birocraţia excesivă, corupţia persistenţă, abilităţile antreprenoriale
subdezvoltate, politicile fiscale nefavorabile, lipsa infrastructurii pentru antreprenoriat şi o piaţă locală
slab protejată.
Migranţii care au investit în propriile afaceri au menţionat multe probleme cu care se confruntă în
activitatea lor. Marea majoritate a intervievaţilor s-au confruntat cu probleme înainte de lansarea afacerii
lor. Mulţi au dorit să se implice în afaceri, dar nu au ştiut unde să găsească informaţia53 referitoare la
sectoarele prioritate de investiţii, nu erau siguri de procedurile referitoare la iniţierea unei afaceri (adică,
de ce documente aveau nevoie şi care autorităţi trebuiau contactate) şi nu aveau informaţie despre
caracteristicile specifice ale afacerilor (de ex. cum să cultive anumite culturi agricole sau unde să
cumpere seminţe şi puieţi). Chiar dacă experţii locali (printre care OIM, ODIMM, MMPSF, ANOFM,
etc.) au raportat numeroase activităţi de informare în acest domeniu, aceste furnizări de informaţii nu sunt
suficiente (ca număr sau calitate şi sfera de cuprindere) pentru satisfacerea necesităţilor întreprinzătorilor
migranţi. Migranţii au manifestat un interes deosebit faţă de organizarea mai multor activităţi de
informare. După părerea lor, cea mai bună opţiune ar fi organizarea unor centre de informare la nivel
52 Pentru detalii, a se vedea Constrângerile cu care se-au confruntat migranţii în activitatea antreprenorială, pagina 43.
53 Antreprenorii din agricultură care au participat la studiu şi care au găsit informaţia de care se interesau au menţionat următoarele surse:
internet, prieteni şi cunoştinţe cu experienţă de afaceri, magazine agricole care le furnizează materia primă, Agenţia Naţională pentru Dezvoltare
Rurală (ACSA), Agenţia pentru Turism şi autorităţile publice locale.
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regional, care ar putea coopera cu autorităţile publice locale din comunităţile rurale. Spre exemplu,
autorităţile publice locale ar putea informa comunităţile rurale despre existenţa acestor centre şi
programele lor, precum şi ar putea disemina informaţie nouă utilă.
Problema „informaţiei” este de natură dublă; nu doar lipsesc în general cunoştinţele în rândul
antreprenorilor potenţiali, dar apare şi o problemă din partea celor care deţin informaţie. Angajaţii ar
putea poseda informaţia pe care doresc să o obţină migranţii, dar urmăresc practici corupte în modul în
care dezvăluie această informaţie. În multe cazuri funcţionarii care oferă informaţia solicitată sunt corupţi
sau neglijenţi. Autorităţile locale responsabile (cum ar fi instituţiile de înregistrare şi licenţiere, consiliile
locale, oficiile cadastrale şi altele) deseori oferă informaţii doar după ce şi-au asigurat anumite beneficii
financiare.
Altă problemă importantă se referă la nivelul înalt de birocraţie întâlnit la obţinerea permiselor, licenţelor
şi certificatelor. Antreprenorii trebuie să pregătească multe documente, unele din ele fiind nenecesare şi
multe fiind destul de costisitoare. Pe parcursul anului fiscal, doar pentru permisele pentru desfășurarea
afacerilor, antreprenorii au trebuit să plătească aproape de două ori mai mult decât în anul anterior.
Un factor descurajant în crearea şi operarea unei afaceri sunt inspecţiile din partea autorităţilor
respective. Inspecţiile excesive desfăşurate de aceste instituţii pot împiedica funcţionarea cu succes a
afacerilor. Inspectorii nu vin doar să asiste în rezolvarea unor iregularităţi; ei vin să penalizeze şi deseori
ei sunt foarte corupţi. Pentru ca inspectorii să nu „observe” unele nereguli sau pentru ca inspectorii să
impună amenzi mai mici, uneori antreprenorii dau mită. Mai mulţi intervievaţi au declarat că inspecţiile
excesive, mai ales în timpul perioadei de lansare a afacerii, sunt rezultatul unei bune „cooperări” între
instituţiile responsabile. „Inspectorii din diferite autorităţi se anunţă unul pe altul despre companiile noi,
pe care le penalizează pentru orice neregulă minoră, fără avertizare, ca începători în această
activitatea” (IIP 17). Antreprenorii consideră că inspecţiile sunt necesare, dar ei cred că numărul lor ar
trebui redus şi ar trebui de schimbat abordarea. Spre exemplu, devierile minore în prima perioadă ar
trebui penalizate cu o avertizare.
Corupţia se întâlneşte nu doar în domeniul informării şi birocraţiei, dar „acompaniază” antreprenorul la
toate etapele de lansare şi operare a afacerii:
„Pentru a înregistra o întreprindere în ţara noastră, trebuie de plătit bani pentru a deschide
nişte uşi.” IIP 32
„Direcţia Muncii este responsabilă să ne ofere informaţie gratuit, spre exemplu informaţie
despre securitatea muncii. Dar ei au cerut bani. Am vrut să notific serviciul anti-corupţie, dar
am fost preîntâmpinat că aceste instituţii sunt strâns legate şi se ajută una pe alta.” IIP 17
„Cunosc persoane care au adus acasă bani şi au dorit să înceapă o afacere, dar din cauza
birocraţiei şi corupţiei au renunţat la această idee şi au plecat înapoi.” IIP 32
Accesul la împrumuturile bancare pentru afaceri este altă problemă care împiedică dezvoltarea
afacerilor în Republica Moldova. În lipsa capitalului financiar pentru afacerile lor, antreprenorii recurg la
credite bancare. Oricum, împrumutatul banilor are un preţ înalt. Ratele dobânzilor la împrumuturile
bancare luate de migranţii care au participat la sondaj sunt între 24% şi 32% pe an. Confruntaţi cu datoria
care se acumulează, situaţia financiară a multor antreprenori se înrăutăţeşte. Astfel, căutarea sprijinului
din împrumuturi bancare pentru a soluţiona problema resurselor financiare uneori se sfârşeşte cu
agravarea situaţiei financiare a antreprenorilor.
Pe lângă aceasta, condiţiile de rambursare a împrumuturilor tind să fie prea rigide; termenul de
rambursare este prea scurt şi plăţile încep prea devreme. Când cineva ia un împrumut bancar, de regulă
rambursarea începe în luna următoare. De aceea antreprenorii sunt nevoiţi să caute surse financiare
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suplimentare pentru a plăti datoria la banca care le-a acordat împrumut. Uneori ei recurg la împrumuturi
de la alte bănci. În astfel de condiţii, nu este neobişnuit ca un împrumut să creeze dificultăţi şi mai mari,
printre care înrăutăţirea relaţiilor cu rudele sau prietenii de la care s-au împrumutat banii, pierderea
gajului, emigrarea în scop de muncă pentru a întoarce datoria la bănci şi alţi creditori, chiar şi eşuarea
afacerii.
„Am dori să luăm un împrumut pentru afacerea
noastră, dar rata dobânzii este prea mare şi ne temem
că nu vom putea s-o plătim. Este mai bine ca soţul
meu să plece peste hotare, să câştige bani şi să
investească fondurile noastre, pentru a evita riscuri.”
IIP 46, 49, 33
De asemenea antreprenorii nu sunt satisfăcuţi de
condiţiile de acordare a împrumutului şi procesul de
aprobare a împrumutului. Mulţi migranţi au remarcat
termenele îndelungate de examinare a cererilor pentru
împrumut şi cerinţele riguroase, inclusiv vizita
personală a unui colaborator bancar la sediul afacerii.
Pe lângă aceasta, procedura este foarte birocratizată.
Aceşti factori reduc atractivitatea apelului de a
împrumuta de la bănci.
Aceşti antreprenori ar dori să vadă o simplificare a
pachetului de documente necesare pentru obţinerea
unui împrumut, precum şi reconsiderarea politicilor
bancare cu privire la gaj. Unica garanţie posibilă
Sursă: IASCI/CIVIS 2010
pentru obţinerea unui împrumut de la bancă este cu o
bucată „clasică” de gaj, cum ar fi imobilul sau
automobilul. Investitorii doresc ca gajul să se extindă la bunuri mobile, cum ar fi echipamentul sau
materialele folosite în producţie şi activităţile antreprenoriale.
Figura 21. Surse planificate de împrumut sau
obţinere a capitalului financiar în rândurile
populaţiei generale de migranţi

„Există o altă problemă – gajul. La momentul de faţă sunt foarte multe proiecte şi asistenţă externă,
dar noi nu putem beneficia de ele pentru că băncile comerciale nu ne susţin. Ele nu oferă
împrumuturi, decât dacă este gajat un bun imobil sau un autovehicul, care trebuie să fie nu mai
vechi de cinci ani. Casele de la ţară nu sunt apreciate înalt şi nu întotdeauna sunt acceptate în
calitate de gaj. La ţară nu prea pot fi văzute maşini noi. Afacerile nu sunt acceptate în calitate de
garanţie, astfel ele nu pot fi gajate. În rezultat, nu avem acces la împrumuturi. Ar fi bine de investit
mai mult chiar de la începutul afacerii, dar lipsa de resurse financiare suficiente şi condiţiile
nefavorabile de acordare a împrumuturilor nu ne permit să o facem. În aceste condiţii chiar şi
proiectele bazate exclusiv pe granturi devin neatractive.” IIP 3
Deseori condiţiile nefavorabile de acordare a împrumuturilor acţionează că un stimulent negativ care îi
opreşte pe oameni să apeleze la bănci pentru împrumuturi financiare. În aceste condiţii, clienţii potenţiali
preferă fie să împrumute bani de la rude şi prieteni (în majoritatea cazurilor de la persoane care lucrează
peste hotare), fie să găsească un loc de muncă peste hotare pentru a câştiga fondurile necesare.
Printre migranţii moldoveni există puţine cunoştinţe sau ele nu există deloc în privinţa instituţiilor
financiare nebancare care acordă împrumuturi. În prezent aceste instituţii financiare au de regulă condiţii
mai flexibile privind acordarea împrumuturilor, pe lângă faptul că acceptă tipuri alternative de garanţii
(de ex. garanţii personale, echipament, inventar, etc.) Doar un singur intervievat din eşantion a apelat la o
instituţie de micro-finanţare, dar a rămas nemulţumit de circumstanţele în care a primit împrumutul: „Am
luat un împrumut de la Microinvest (o instituţie financiară nebancară), pentru că ei nu cereau gaj. Ei au
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transferat fondurile în contul meu bancar de la Agroindbank, spunând că nu va fi perceput nici un
comision de transfer. Trebuia să primesc 50 mii lei, dar am primit doar 46 mii. Pe lângă dobânda care
trebuia s-o plătesc, patru mii au fost reţinute pentru transfer.” DFG 3
Interviul cu CDR, o instituţie de micro-finanţare, a arătat că „moldovenii nu ştiu cum să-şi planifice
activităţile şi cum să evalueze oportunităţile de întoarcere a banilor datoraţi. La moment desfăşurăm un
Proiect de educaţie financiară în sate, cu accent pe remitenţe. Vom organiza 60 seminare în satele din
Republica Moldova, în care există Asociaţii de economii şi împrumut, pentru ca oamenii să-şi poată
planifica resursele financiare, inclusiv remitenţele. Oricum, aceste seminare sunt prea puţine. Oamenii
sunt interesaţi să obţină astfel de informaţii.” IIP CDR
Depăşirea obstacolelor la lansarea unei afaceri nu garantează succesul operaţiunilor ulterioare. Politicile
fiscale sunt deseori o problemă în acest sens:
• taxele şi impozitele sunt mari
„Impozitele sunt foarte mari. Circa 1/4 – 1/5 din venit revine impozitelor, ceea ce nu e puţin pentru că
aici nu calculăm salariile, permisele, licenţele şi alte lucruri necesare pentru muncă.“ IIP 4
• prea multe rapoarte
„[Sunt necesare] prea multe rapoarte şi plăţi lunare pentru diferite activităţi.
Ar fi bine de reţinut un impozit anual fix, care ar putea fi chiar mai mare, cu un singur raport pentru
toate impozitele, astfel economisind timp şi hârtie”. IIP
•

sistemul de impozite şi taxe este instabil, „cu modificări frecvente operate de actorii
politici.”IDI 46

Povara fiscală determină mai multe probleme. Una din ele este că ele impun angajatorii să recurgă la
practici de contabilitate dublă, neraportând numărul actual de salariaţi şi/sau prezentând informaţii false
despre veniturile lor reale. Aceasta reduce suma asigurărilor sociale, cum ar fi pensiile pe care salariaţii
au dreptul să le primească. În afară de salariile mici cu care se confruntă mulţi angajaţi, aceasta creează şi
un impediment financiar pentru perfecţionarea calificării pentru locul de muncă şi obţinerea cunoștințelor
noi în domeniul activităţii. În rezultat, există un deficit de personal bine instruit. Povara fiscală de
asemenea impune persoanele să realizeze activităţi în mod neoficial, în pofida riscului asociat cu astfel de
practici. Totuşi, mulţi antreprenori ar dori să-şi înregistreze afacerile oficial, dacă e posibil. În cele din
urmă, problemele politicilor fiscale pun antreprenorii într-o situație dificilă, între desfăşurarea oficială şi
neoficială a afacerilor.
Altă problemă este cadrul juridic nefavorabil pentru deschidea şi operarea unei afaceri, car duce la o lipsă
de transparenţă în operaţiuni. Evitarea cadrului juridic se face prin coruperea autorităţilor. Problemele
cadrului juridic au motivat antreprenorii din raionul Cahul din sudul Republicii Moldova să-şi închidă
afacerile şi să le relocalizeze peste hotar în România, unde cadrul juridic este mai favorabil. Aceasta a
dus la reorientarea capitalului financiar, uman şi social din Moldova spre România54.
„Este foarte greu de lucrat în conformitate cu legea. Legile din ţara noastră nu sunt făcute
pentru promovarea activităţii de antreprenoriat. Din contra, ele sunt făcute pentru a face
oamenii să renunţe la lansarea afacerii. Noi reuşim să activăm doar pentru că suntem capabili
să evităm anumite legi, adică ne înţelegem cu persoanele de la inspectoratul fiscal, de exemplu.
Altfel toţi am lucra în pierdere. Anume din acest motiv soţul meu şi-a înregistrat compania în
Galaţi, România şi noi nu suntem unicii care au procedat astfel. Sunt multe persoane în Galaţi
care au avut afaceri în Cahul: frizerii, farmacii, magazine, etc., dar le-au vândut şi au deschis
afaceri în România.” IIP 45

54 Raionul Cahul se află la hotar cu România.
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Uneori nivelurile înalte de concurenţă pot fi un pericol pentru afacerile migranţilor. Imitarea devine o
problemă când prea multe afaceri de acelaşi fel sunt create în acelaşi domeniu, suprasaturând piaţa şi
ducând la eşecul unor afaceri. Lipsa abilităţilor de afaceri, accesul limitat la informaţia cu privire la
investiţii şi operarea în pieţele neformale ar putea însemna că antreprenorii nu pot concura cu alte afaceri
mici sau nu pot învăţa să identifice domeniile optimale pentru investiţii.
Un alt obstacol cu care se confruntă afacerile migranţilor din Moldova este cererea pentru produse, în
special pentru produsele agricole. Abundenţa produselor importate pe piaţa locală scade preţurile.
Deseori preţurile la bunurile importate sunt mai mici decât la cele produse local.
„Oamenii investesc şi doresc să investească. Problema e piaţa de desfacere. Importurile ne sufocă.
Cu regret, este o problemă de interese şi de aceea guvernul protejează importurilor. Preţurile de
import sunt de două ori mai mici decât preţurile pentru producţia din Republica Moldova. Aceasta
împiedică dezvoltarea.” IIP CDR
Producţia agricolă străină tinde să fie de scară largă, aducând beneficii economiilor de scară şi permiţând
producătorilor străini să producă şi să vând la preţuri mici. Totuşi, producţia agricolă din Moldova se
realizează la o scară mai mică, cu o capacitate de producţie redusă. Aceasta înseamnă că producătorii
locali se confruntă cu costuri mai mari de producţie şi vând la preţuri mai mari. Chiar dacă mulţi
antreprenori moldoveni din sectorul agricol ar putea să-şi mărească capacităţile de producţie, acest proces
este deseori împiedicat de resursele financiare limitate sau neexistente.

Accesul la piețele agricole este limitat de asemenea şi de faptul că producătorii agricoli locali nu au acces
direct la piaţă. Ei sunt forţaţi să vândă intermediarilor, care cumpără de la producători la preţuri mici şi
apoi vând producţia pe piaţă la preţuri mult mai mari. Aceasta permite intermediarilor să obţină profituri
semnificative, pe când producătorii agricoli văd doar câştiguri marginale. Aceste probleme implică faptul
că producătorii agricoli se confruntă cu cerere redusă pentru produsele lor în rezultatul concurenţei
împotriva importurilor la preţuri mai mici, precum şi cu preţurile mici la produsele lor care pot fi vândute
doar intermediarilor. Aceşti factori îngreuiază concurenţa între antreprenorii migranţi.
Centrele comerciale mari tind să nu coopereze cu micii producători agricoli şi proprietare de terenuri,
pentru că ei pot genera volume mici şi nu pot satisface cerinţele standard cu privire la împachetare.
Intervievaţii din eşantion cred că accesul la instalaţiile de împachetare şi prelucrare pentru producătorii
de scară mică ar putea majora vânzările.
Constrângeri există nu doar în privinţa pieţei locale. Antreprenorii locali se confruntă de asemenea cu
dificultăţi în accesarea pieţelor externe. Aceasta poate fi explicat în felul următor:
În Republica Moldova exist un monopol de companii care deţin dreptul de a exporta produse
agricole.
„Pentru a exporta producţia peste hotare, compania trebuie să aibă un nume. Probabile se au în vedere
anumite cote de export, pe care le au companiile. O persoană ordinară cu zece tone de mere nu le poate
exporta. Când am mere pentru export în Rusia, apelez la aceste companii. Altfel nu e posibil.” DFG 2
•

•
•

Certificarea bunurilor la vamă este o procedură foarte birocratizată şi care necesită foarte mult
timp;
Majoritatea birourilor vamale nu au oficii cu echipament sau tehnologii adecvate pentru a facilita
trecerea frontierei. Spre exemplu, multe birouri vamale nu au echipament pentru testarea
nivelului de pesticide în producţie sau pentru efectuarea altor teste pentru a trece mai rapid şi
eficient producţia prin vamă. Trecerea frontierei ar fi mai uşoară, dacă analizele necesare s-ar
desfăşura pe loc.

Infrastructura subdezvoltată, cum ar fi drumurile rele şi sisteme de irigaţie neexistente sau învechite
pentru terenuri agricole, etc., de asemenea creează dificultăţi pentru afaceri, în special în zonele rurale.
De asemenea antreprenorii au probleme cu aprovizionarea produselor, echipamentului şi mașinilor
necesare pentru funcţionarea afacerilor lor. Aceasta poate include, spre exemplu, făină de calitate
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superioară pentru o brutărie sau seminţe de calitate superioară pentru sere şi agricultură. Pe lângă calitate,
preţurile şi disponibilitatea bunurilor necesare pe piaţa locală pot crea dificultăţi adiţionale pentru afaceri.
Preţurile la energia electrică şi gaz în Moldova sunt foarte mari. Aceasta poate crea constrângeri
financiare suplimentare pentru deţinătorii de afaceri. Investiţiile în surse alternative de energie cu scopul
de a reduce costurile pentru afaceri şi de a asigura venituri mai mari ar putea înlătura această
constrângere.
„Am un vis: să creez o seră în care factorul uman este înlocuit de un calculator. Însă tehnologia
necesară este foarte scumpă şi consumul de energie este foarte mare. Visez să folosesc energie
alternativă, eoliană, solară, din biomasă, care în ţări dezvoltate ca Germania este mai ieftină decât
sursele tradiţionale. Cu toate acestea, în ţara noastră ele nu sunt profitabile. Am participat la câteva
seminare organizate de Ministerul Agriculturii şi ACSA cu privire la utilizarea energiei solare în
agricultură şi am ajuns la concluzia că voi obţine unele profituri abia după 30 de ani de operare,
dacă voi utiliza energie alternativ. Eu urmăresc mereu ce fac nemţii şi am observat că în Germania ei
utilizează tot bălegarul pentru a obţine gaz, pe când în ţara noastră el pur şi simplu se aruncă în
câmp. Pentru a crea o seră modernă, sunt necesare investiţii mari. Acesta este un domeniu bun
pentru intervenţia statală!” IIP 3

Subvenţiile agricole din partea statului sunt limitate şi nu sunt suficient de substanţiale ca să sprijine
producţia agricolă. Subvenţiile mai mari ar putea ajuta producătorii agricoli să procure echipament
agricol foarte performant.
Migranţii care au deschis firme turistice au impresii mai pozitive bazate pe implicarea Agenţiei pentru
Turism a Republicii Moldova în susţinerea şi promovarea turismului rural. Agenţia oferă asistenţă
antreprenorilor prin organizarea seminarelor în ţară şi desfăşurarea întrunirilor peste hotare pentru a-i
informa despre eventuale proiecte, la care pot aplica. Aceasta include rutele individuale ale pensiunilor
agro-turistice, precum şi rutele turistice ordinare, cum ar fi mănăstirile, Orheiul Vechi, etc.
„Am fost în SUA, România şi Polonia la seminare şi am aflat cum sunt susţinuţi antreprenorii acolo şi cu
ce îi ajută statul. În 2001 au fost organizate circa 8 sau 9 seminare, chiar şi în comunitatea noastră în
incinta şcolii, cu sprijinul SOROS şi a Europei de Est. Toate seminarele care au avut loc în 2001-2004 au
urmărit să explice oamenilor cât de favorabilă este dezvoltarea turismului în zonele rurale. Am fost
informaţi despre aceasta de către Minister (Agenţia pentru Turism). Eu am cooperat cu ONU, care mi-a
acordat sprijin financiar pentru construcţia unei terase şi reparaţia a două camere.” IIP 54

3.5. Evaluarea întoarcerii pe viitor
În general moldovenii demonstrează o dorinţă puternică de a se întoarce acasă şi de a locui permanent în
ţara lor de origine. Indiferent de cât de muncitori sunt sau cât de mult au stat peste hotare, mulţi migranţi
moldoveni se simt străini în ţara de migraţie. Unii au declarat că se simt că nu sunt „nimeni”.
Întoarcerea acasă este condiţionată de o serie de factori. Cei mai importanţi şi cei mai des menţionaţi sunt
următorii:
 Un loc de muncă sigur şi bine plătit
 Mediu economic, politic şi social mai bun în Moldova
 Atingerea obiectivelor de a face economii prin migraţie şi a capacităţii de a face economii
 Continuarea crizei economice globale
 Alţi factori: dor de casă, starea sănătăţii rudelor, etc.
Aceasta se reflectă în termenele diferite pentru întoarcerea permanentă planificată…

„Ne vom întoarce acasă în dependenţă de cât de repede vom strânge bani pentru a cumpăra un
apartament în Chişinău. Ne vom întoarce şi în cazul în care criza va dura prea mult, pentru că din
moment ce unul din soţi lucrează, iar celălalt stă acasă, este mai bine pentru noi să venim acasă.” IIP 1
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“Mă voi întoarce acasă în dependenţă de cât de repede voi economisi bani suficienţi pentru ca să-mi
deschid o afacere în Moldova. Pe lângă aceasta, ar trebui să fiu sigur că nu doar voi putea supravieţui,
ci şi trăi decent în ţara mea de baştină. Nivelul salariilor are o importanţă foarte mare pentru mine.
Dacă acestea nu sunt suficiente, nu mă voi întoarce acasă.” IIP 2
Programele de sprijinire a migranţilor care doresc să se
întoarcă acasă şi să înceapă o afacere55 s-au bucurat de
un mare interes din partea intervievaţilor, în special în
contextul că migranţii ştiu foarte puţine despre astfel de
oportunităţi. Doar 2 intervievaţi din 54 au auzit despre
proiectele de susţinere a migraţiei de întoarcere, unul din
ei chiar a beneficiat de un astfel de program (a se vedea
Anexa 5, pagina 54). Această constatare sugerează că
proiectele de migraţie de întoarcere ar putea servi drept o
precondiţie importantă în luarea hotărârii de a se întoarce
acasă.

Figura 22. Condiţii pentru migraţia de
întoarcere
Sursă: IASCI/CIVIS 2010

Un anumit număr de migranţi care trăiesc şi lucrează
peste hotare nu planifică deloc să se întoarcă. Această
constatare este sprijinită de experţi şi migranţi, care au
analizat experienţele de migraţie şi statisticile
demografice. Expertul ASM a argumentat în felul
următor: „Statisticile demografice de la momentul de
faţă, precum şi prognozele denotă o rată înaltă de
scădere a populaţiei. În 1989 în Moldova erau circa 4
milioane de oameni, iar în 2004 – 3,5 milioane, pe când
prognoza pentru 2050 este de 2,5 milioane. Lumea pleacă
din Moldova nu din cauză lipsei locurilor de muncă, dar
din cauza salariilor mici. Noi anticipăm reunificarea
familiilor peste hotare şi aceasta deja se întâmplă.
Migraţia femeilor din Moldova este foarte înaltă. În
rezultat, rata divorţurilor este în creştere. Este dovedit că
dacă femeile au plecat, ele îşi iau şi copiii după câţiva
ani. Statisticile Serviciului grăniceri arată că în ultima
jumătate de an numărul copiilor de vârstă preşcolară
care au trecut frontiera s-a mărit. 68.000 cetăţeni
moldoveni şi-au legalizat şederea în Italia şi sunt
înregistraţi la autorităţile italiene de protecţie socială. Ei
beneficiază de îndemnizaţii. Este puţin probabil că ei se
vor întoarce vreodată, dacă beneficiază de fonduri
sociale. Pe lângă aceasta, numărul căsătoriilor mixte
peste hotare este în creştere.” IIP ASM
De asemenea migranţii afirmă că ei pleacă din motive

Figura 23. Variaţii în termenele pentru
întoarcerea permanentă planificată în Moldova
Sursă: IASCI/CIVIS 2010

economice, dar odată cei ei cunosc alte moduri de trai,
alte oportunităţi, ei caută diferite modalităţi să rămână
peste hotare.

55 OIM Moldova a asistat întoarcerea voluntară a migranţilor moldoveni prin implementarea proiectelor orientate spre întoarcerea şi reintegrarea
migranţilor care se întorc din ţările UE (Austria, Marea Britanie, Irlanda, Elveţia, Belgia, ţările Europei Centrale), precum şi prin acordarea
serviciilor de reintegrare pentru membrii comunităţilor locale, oferind alternative migraţiei şi contribuind la dezvoltarea comunităţii locale şi la
reducerea sărăciei (Sursă: http://iom.md/index.php/en/programs/facilitated-migration/assisted-voluntary-return-avr).
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„Oamenii pleacă cu orice preţ. Ei vor să scape de sărăcie. Ei sunt de acord să devină sclavi, dar
să câştige suficient. Cu regret foarte mulţi se stabilesc în Italia şi Rusia şi nu intenţionează să se
întoarcă vreodată. Ei nu au la ce se întoarce!”. DFG 2
Experţii ODIMM şi IDIS, precum şi migranţii, au afirmat că mulţi moldoveni reuşesc să creeze afaceri
de succes peste hotare şi angajează alţi moldoveni. Aceasta, la rândul ei, reduce probabilitatea că aceşti
migranţi se vor întoarce în ţara de baştină.
Tendinţa de a se reintegra cu scopul de a obţine un loc de lucru este obişnuită în rândul migranţilor
moldoveni. Foarte puţini intervievaţi au declarat că nu intenţionează să mai plece vreodată peste hotare.
Cauzele cele mai frecvent menţionate pentru migraţia repetată sunt banii insuficienţi pentru lansarea,
operarea şi extinderea unei afaceri. 56 În unele cazuri, migraţia repetată este instigată de afacerea eşuată şi
de aceea serveşte drept soluţie pentru asigurarea unui trai satisfăcător. Alte cauze pentru migraţie repetată
sunt disponibilitatea unui sistem de securitate socială robust şi sigur în ţara de destinaţie, nivele mai joase
de corupţie şi birocraţie comparativ cu Republica Moldova şi o calitatea mai bună a serviciilor prestate.
„Pe parcursul următorilor 10 ani fiecare va migra şi va munci peste hotare şi apoi se va întoarce
acasă. Dacă ne uităm realist la lucruri, în ţară nu se întâmplă nimic. Noi realizăm că dacă
Moldova mai există ca ţară, este doar datorită faptul că noi muncim ca nişte sclavi peste hotare şi
aducem bani acasă.” DFG 2
Din cauza crizei economice globale, mulţi migranţi au fost nevoiţi să rămână acasă în Moldova: „Acum
nu sunt locuri de muncă, de aceea stăm acasă. Imediat ce situaţia se rezolvă, vom merge înapoi.” DFG2

3.6. Rolul potenţial al economiilor făcute
Cercetarea curentă confirmă constatările anterioare din IASCI-CIVIS 2010 referitor la înclinația de a face
economii printre migranţii din Moldova. Unele economii ale migranţilor se acumulează în numerar şi/sau
sisteme bancare în locul de migraţie. Aceste economii reţinute au atins suma de 601 milioane euro în
2009. Cu condiţia stimulenţilor potriviţi, a garanţiilor şi cadrului de reglementare, aceste resurse pot fi
canalizate în economii şi investiţii în ţările de baştină
ale migranţilor, în cele din urmă având un impact de
dezvoltare.

Figura 24. Obiectivele de economisire ale
gospodăriilor casnice pentru perioada de
migraţie

Interviurile cu migranţii au confirmat că ei au
obiective foarte clare cu privire la economii. Pentru
majoritatea, obiectivul de a cumpăra o casă a fost deja
atins la momentul realizării acestei cercetări. Astfel,
principalele obiective cu privire la economii veneau
în sprijinul şi grija membrilor familiei, studii pentru
copii şi finanţarea anumitor evenimente de familie,
cum ar fi nunţile, aniversările, funeraliile şi
botezurile. Astfel se poate conchide că obiectivele cu
privire la economii tind să se orienteze spre reducerea
sărăciei şi îmbunătăţirea standardelor de trai. De
asemenea migranţii intervievaţi au exprimat o dorinţă
foarte puternică de a investi banii lor în realizarea
ideilor şi planurilor de afaceri (Anexa 4, pagina 54).
Ei cred că aceasta ar putea avea un efect pozitiv nu
doar la nivel personal, ci şi pentru dezvoltarea ţării.

Sursă: IASCI/CIVIS 2010
56 Dorim să amintim cititorului că studiul s-a concentrat în primul rând pe migranţii cu experienţă în investiţii sau cei care doresc să investească
în propria afacere. De aceea rezultatele trebuie privite în baza acestui criteriu.
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Suma de bani necesară pentru atingerea obiectivelor cu privire la economii este estimată la zeci de mii de
euro şi de regulă doar o parte mică din banii necesari sunt gestionaţi pentru a fi economisiţi. Respondenţii
au fost relativ pesimişti în privinţa abilităţii lor de a economisi aceste sume în timpul migraţiei, în special
din cauza crizei economice.

3.7. Migranţi cu calificare înaltă
Fenomenul exodului intelectual a început în anii nouăzeci şi a luat amploare la începutul secolului XXI.
Conform interviurilor cu reprezentanţii Universităţii de Stat din Moldova şi ai Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, intelectualii au plecat din Moldova anume pentru că nu erau mulţumiţi de salarii condiţii de
lucru, oportunităţi de cercetare şi lipsa suportului tehnic. Pe lângă aceasta, odată cu destrămarea URSS au
fost rupte şi legăturile de cercetare cu ţările din spaţiul sovietic. Fenomenul exodului intelectual a scăzut
puţin, întrucât unii migranţi s-au întors în Moldova după ce şi-au atins obiectivele financiare. Deseori
scopul este de a câştiga suficient peste hotare pentru a-şi permite un apartament acasă. Foarte puţini
profesori universitari care au migrat s-au întors şi s-au reintegrat în universităţi. Majoritatea au rămas
peste hotare, dar mulţi din ei nu au pierdut legăturile cu Moldova. Unii din ei mai sunt încă înregistraţi în
calitate de membri ai cadrelor universitare din Moldova, pentru a putea pretinde la un loc de muncă în
cazul în care se întorc. Oricum, migranţii angajaţi în domenii de cercetare în instituţii vestice probabil nu
se vor mai întoarce în Moldova, pentru că ai tehnologia de cercetare este foarte proastă şi învechită. Au
migrat mai puţini învăţători, decât cercetători din cauza constrângerilor lingvistice, pentru că în cercetare
limba nu este la fel de importantă.
Există o anumită cooperare între universităţile din Republica Moldova şi foştii cercetători şi profesori
care au migrat. Această cooperare constă în primul rând din organizarea vizitelor de schimb de
experienţă, publicaţii comune, implementarea proiectelor de cooperare cu universităţile străine,
conferinţe şi tutoring în comun. Totuşi, această cooperare este mai mult „de natură ocazională, decât o
practică ordinară în ţară.” IIP ASM
Fenomenul exodului intelectual afectează potenţialul de viitor în domeniul academic şi de cercetare. Rata
de migraţie a absolvenţilor tineri este în creştere. Noul val de migraţie este motivat de oportunităţi, spre
deosebire de cele anterioare motivate de necesităţi. Absolvenţii bine instruiți pleacă pentru a găsi poziţii
în domeniile pe care le-au studiat şi mai puţin caută munci necalificate. Cele mai atractive ţări pentru
migraţia tinerilor sunt Marea Britanie, Canada, SUA, Franţa, Germania şi Spania. Potenţialul didactic şi
de cercetare în Moldova este pierdut în domeniile fizicii, matematicii, informaticii şi chimiei.
„Învăţământul universitar a pierdut în migraţie 10-15% de învăţători şi 30-40% de absolvenţi.
Oricum, aproape toţi absolvenţii universitare doresc să plece după absolvire. Persoanele tinere
sunt foarte flexibile, cunosc multe limbi şi învaţă limbile străine mai uşor, au experienţă de
împărtăşire a proiectelor şi au condiţii mai favorabile pentru realizări personale şi salarii
adecvate. De ce ar rămâne aici?” IIP USM
Există contracte de cooperare între universităţile din Republica Moldova şi universităţile de peste hotare.
Studenţii care merg peste hotare pentru o perioadă de mai mulţi ani sunt obligaţi să se întoarcă acasă
conform condiţiilor contractului. Oricum, odată cei trăiesc viaţa de peste hotare şi primesc o bursă cu
mult mai mare decât salariile din Moldova, deseori ei doresc să rămână. Mulţi se întorc acasă după
expirarea contractelor şi pleacă peste câţiva ani când apare posibilitatea.
„În 2006 Republica Moldova a avut 7.000 studenţi câştigători de granturi care şi-au făcut
studiile peste hotare şi nu există date privind numărul celor care s-au întors şi celor care s-au
angajat la muncă în instituţii de stat.” IIP ASM
Migraţia intelectualilor are efecte negative. Atunci când pleacă tinerii specialiști, rămâne personalul cu
experienţă limitată. „Nu avem deficit de personal la USM, dar avem deficit de personal profesionist.
Cadrele didactice îmbătrânesc, pentru că cei tineri pleacă. Nu are cine-i înlocui pentru că cei mai buni
pleacă, iar cei mai slabi rămân. Nu există o „reînnoire” a personalului didactic şi de cercetare din
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universităţi. Efectul pozitiv este că cei care se întorc vin cu experienţe noi, mentalitate diferită, cultură şi
contacte noi. Întrebarea este în ce măsură acestea pot fi utilizate şi dacă pot fi utilizate în general.” IIP
USM

3.8. Rolul crizei economice curente
Numeroasele interviuri cu migranţi şi familiile migranţilor sugerează că criza economică globală a afectat
statutul de angajare la muncă al multor migranţi moldoveni aflaţi peste hotare (Anexa 7, pagina 57).
Migranţii se confruntă cu ore de muncă reduse, venituri reduse, pierderea locurilor de muncă, dificultăţi
de a găsi un loc de muncă şi în unele cazuri, cheltuielile pentru cazare şi mâncare, care anterior erau
acoperite de angajator au fost reţinute din compensaţia lunară. Aceasta, la rândul ei, a afectat capacităţile
migranţilor de a remite şi de a face economii.
Conform unui studiu recent realizat de IASCI-CIVIS (2010) 31% din migranţii care trimiteau remitenţe
au trimis mai puţine remitenţe la GC lor din Moldova în 2009, comparativ cu 2008, pe când 47% din GC
beneficiare au raportat mai puţine remitenţe decât în anul anterior. Aceste date confirmă estimările
oficiale care ilustrează o scădere a sumei transferurilor în 2009. Conform Biroului Naţional de Statistică,
în rezultatul acestor scăderi ale remitenţelor, precum şi al altor factori din 2009, PIB general în Moldova
a scăzut cu 6,5%. 57
Conform aceluiaşi studiu IASCI-CIVIS 2010, în
2009/2010, în mare parte din cauza impactului crizei
economice globale, grupul celor care nu trimit
remitenţe a crescut considerabil. Se poate prognoza că
această tendinţa va continua şi în 2010.
Criza economică globală are efecte diferite asupra
comportamentului de întoarcere al celor plecaţi peste
hotare. Pe de o parte, ea ar putea grăbi întoarcerea
migranţilor care doresc să evite cheltuirea economiilor
făcute. Pe de altă parte, ea ar putea de asemenea
amâna întoarcerea pentru alţii; migranţii care nu şi-au
atins obiectivele cu privire la economii ar putea
prefera să rămână peste hotare să aştepte trecere crizei.
În ambele cazuri, capacitatea migrantului de a
economisi joacă un rol decisiv. Din acest punct de
vedere, criza economică a influenţat direct ciclul
general de migraţie.

Figura 25. Impactul crizei economice globale
asupra volumului remitenţelor în 2009
Sursă: IASCI/CIVIS 2010

57 Estimări preliminare, Biroul Naţional de Statistică, 2010, www.statistica.md.
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Concluzii
Migraţia a devenit pentru moldoveni o strategie de viaţă. Chiar şi după două decenii de migraţie, oamenii
mai pleacă în alte ţări ilegal. Destinaţiile de prioritate înaltă au rămas aceleaşi – CSI (în special Rusia) şi
UE (în special Italia). Cu toate acestea, a avut loc o reorientare a modelelor de migraţie de la CSI în
direcţia statelor UE. În prezent migraţia spre Rusia deseori serveşte drept sursă de finanţare pentru
migraţia spre vest. De asemenea s-a observat o schimbare de la migraţia de scurtă durată şi sezonieră la
migraţia de lungă durată. Reorientarea modelelor de migraţie de la ţările cu venituri mai mici la ţările cu
venituri mai mari creează oportunităţi/potenţial sporit pentru impactele de dezvoltare din migraţie; în
special în fluxuri de remitenţe mai mari sau fluxuri de remitenţe mai stabilizate/rezistente.
Migraţia are efecte pozitive şi negative asupra ţării de baştină. Cel mai important avantaj al migraţiei
pentru Moldova rămân a fi remitenţele. Aceste sume monetare sunt utilizate în primul rând pentru
consum, permiţând GC ale remitenţelor să-şi îmbunătăţească condiţiile de trai. În acelaşi timp migraţia
permite migranţilor şi familiilor lor să investească acasă. De regulă migranţii recurg la investiţii
„neproductive”, în special în locuinţe. Rezultatele studiului arată că acestea pot genera angajarea la
muncă şi venituri pentru mulţi non-migranţi sau foşti migranţi. O investiţie importantă pentru moldoveni
este educaţia. Remitenţele sporesc cheltuielile pentru educaţie în GC de origine şi în multe cazuri aceasta
este unica sursă de obţinere a accesului la învăţământul universitar. Pe de altă parte, există dovezi că
migraţia poate crea la fel şi stimulenţi negativi pentru învăţământ, cel mai important fiind înrăutăţirea
calităţii învăţământului, întrucât învăţătorii şi cercetătorii calificaţi rămân peste hotare, precum şi din
cauza lipsei supravegherii părinteşti a copiilor. În privinţa impactului migraţiei asupra sănătăţii, este
dificil de spus dacă starea sănătăţii s-a înrăutăţit sau îmbunătăţit în contextul migraţiei. Sunt necesare
studii specializate în acest domeniu. Oricum, neajunsul de personal medical este simţit pretutindeni.
Acest neajuns ar putea fi compensat doar de generaţiile tinere de specialişti, deşi mulţi specialişti tineri şi
calificaţi nu sunt înclinaţi să rămână în Moldova. Confruntaţi de salariile mici şi potenţialul redus pentru
carieră, mult tineret educat pleacă peste hotare în scurt timp după absolvire.
Remitenţele sunt foarte importante pentru GC cu migranţi; totuşi, scopul principal al migraţiei este în
cele din urmă economisirea. Unele economii ale migranţilor sunt acumulate în numerar şi/sau sisteme
bancare în locul de migraţie. Este estimat că aceste economii reţinute ajung la sute de milioane de euro pe
an. Cu condiţia stimulenţilor potriviţi, a garanţiilor şi cadrelor de reglementare, aceste resurse ar putea fi
canalizate în economii şi investiţii în ţările de baştină ale migranţilor, în cele din urmă contribuind la
dezvoltare.
După satisfacerea necesităţilor de bază, migranţii tind să investească capitalul în activităţi productive de
scară mică. Moldovenii preferă să deţină afaceri de familii create din propriile resurse, care în cele mai
dese cazuri sunt limitate. De regulă afacerile se lansează în comunităţile de baştină ale migranţilor. În
zonele rurale, capitalul financiar este investit în mare parte în activităţi agricole, pe când în zonele urbane
investiţiile se fac în primul rând în comerţ şi construcţii. Strategiile de investiţii ale moldovenilor sunt de
asemenea limitate. Deseori migranţii din aceiaşi comunitata investesc în aceleaşi tipuri de afaceri, cum ar
fi morile, serele de legume, et., care în cele din urmă contribuie la concurenţa pe piaţă şi profitabilitatea
scăzută a afacerilor. În plus, migranţii contribuie la dezvoltarea comunităţilor lor în primul rând prin
atingerea unui nivel de prosperitate individuală, spre exemplu prin reparaţia şi modernizarea caselor lor.
Acţiunile colective de obţinere a beneficiilor comune sunt mai degrabă excepţia, decât regula.
Pentru migranţii care se întorc decizia de a porni o afacere este deseori împiedicată de eşecul de a se
reintegra în piaţa de muncă din Moldova. Bunăvoinţa, energia şi deţinerea unui capital disponibil pentru
investiţii ajută la motivarea pentru iniţierea afacerilor noi. Cu regret, încercarea de a deveni independent
şi de a rămâne în Moldove eşuează în multe cazuri, fie din cauza eşecului afacerii, fie pentru că afacerea
nu răspunde aşteptărilor. În rezultat, mulţi migranţi recurg la migraţie repetată.
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Eşuarea unor activităţi antreprenoriale poate fi atribuită mai multor
1) lipsa accesului la informaţie (în special în zonele rurale) şi 2)
afacerilor. Chiar dacă remitenţele au contribuit la îmbunătăţirea
Moldova şi continue să asigure unui trai decent, remitenţele nu
economice şi de dezvoltare care persistă.

factori, două probleme de bază fiind
dificultăţile în extinderea şi crearea
vieţii multor cetăţeni ai Republicii
pot rezolva problemele structurale,

În pofida numeroaselor dificultăţi şi provocări cu care se confruntă întreprinderile mici, migranţii rămân
în general optimişti şi sunt convinși că factorii de decizie îşi vor schimba atitudinea faţă de producătorii
de scară mică. Ei speră că rezolvarea acestor probleme le va ajuta să aducă acasă capitalul financiar,
uman şi social obţinut peste hotare.
Moldovenii manifestă o lipsă de încredere în sistemul financiar şi bancar din Republica Moldova, precum
şi nemulţumirea cu operaţiunile şi serviciile bancare. În consecinţă, moldovenii care au capacităţi mari de
a face economii recurg la metodele bancare neformale. Resursele financiare enorme care provin din
migraţie sunt păstrate în mare parte acasă. Cu alte cuvinte, băncile nu au acces la aceste fluxuri
financiare, limitând capacităţile acestora de a contribui la dezvoltarea ţării prin acordarea de credite.
În cazul migraţiei de întoarcere, migranţii se confruntă deseori cu dificultăţi la reintegrarea în societatea
moldovenească, deseori lipsindu-le infrastructura, oportunităţile şi susţinerea care le-a fost disponibilă
anterior în ţările de migraţie. Acest studiu relevă situaţiile în care capitalul financiar, uman şi social
acumulat de moldoveni peste cotare este canalizat în schimb, spre exemplu, spre comunităţile de la
frontiera cu România. Chiar dacă la moment există puţine cazuri de acest fel, există potenţialul ca aceste
numere să crească pe viitor, în special de când obţinerea cetăţeniei româneşti de către moldoveni a
devenit mai uşoară.
Exodul intelectual din Moldova nu se transformă neapărat în câştig intelectual la întoarcere. Indiferent de
nivelul de calificare şi educaţie obţinut, migranţii moldoveni de peste hotare sunt deseori angajaţi la
munci de calificare joasă sau munci pentru care ei sunt supra-calificaţi. Doar rareori aceşti migranţi
beneficiază de cursuri de instruire. Totuşi, deseori migranţi acumulează un anumit volum de capital uman
peste hotare şi deseori se fac încercări de a aplica aceste abilităţi noi acasă. Obţinerea cunoştinţelor şi
abilităţilor noi şi dezvoltarea unor valori noi şi moduri de viaţă s-au înregistrat în special în sectorul
construcţiilor şi agriculturii, dar şi în comerţul cu amănuntul. Aceste schimbări se manifestă prin
procurarea echipamentului sau maşinăriei, aplicarea abilităţilor manageriale şi implementarea noilor idei
de afaceri în ţara de baştină.
Rata înaltă de migraţie în Republica Moldova (inclusiv un număr mare de femei migrante) a dus, printre
altele, şi la o rată mai mare de divorţuri. Conform atât experţilor, cât şi migranţilor, procesul de
reunificare a familiei peste hotare a început. Multe femei şi-au legalizat statutul şi şi-au adus copiii.
Legalizarea oferă migranţilor dreptul de a beneficia de contribuţii sociale. De asemenea moldovenii se
căsătoresc tot mai mult peste hotare şi rămân acolo, unde standardul de trai şi sistemele de securitate
socială sunt evident mai înalte. Moldova este afectată de o instabilitate politică, socială şi economică
cronică şi de lipsa oportunităţilor pentru migranţii actuali şi copiii lor. În consecinţă, ceea cea a început
ca o migraţie temporară a forţei de muncă uneori se transformă eventual într-o despopulare progresivă.
Deşi există un nivel înalt de coeziune socială între moldovenii de peste hotare la nivel individual, există o
coeziune socială limitată între comunitatea moldovenilor de peste hotare (diaspora moldovenească) în
general. Aceste grupuri formale au potenţialul de a se implica în dezvoltarea ţărilor lor de baştină, deşi
nivelul lor actual de implicare în astfel de activităţi rămâne limitat.
O serie de instituţii de stat sunt responsabile de ducerea evidenţei privind migraţia externă a persoanelor
şi de gestionarea problemelor migraţiei. Deşi funcţiile acestor instituţii sunt diferite, există puţină
coordonare între aceste organe sau lipseşte în general. Autorităţile nu deţin controlul asupra migraţiei.
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Îndrumarea coordonată a atribuţiilor care aparţin structurilor respective ar permite o gestionare mai
eficace a fenomenului migraţiei din perspectiva migranţilor şi a Republicii Moldova.
Comunitatea internaţională îşi arată sinceritatea faţă de Republica Moldova prin acordarea asistenţei atât
Guvernului, cât şi migranţilor. În primul caz ea oferă servicii şi consultanţă în scopul asigurării unei
gestiuni eficiente a migraţiei, contribuie la găsirea soluţiilor practice la problemele migraţiei şi contribuie
la promovarea cooperării internaţionale în privinţa problemelor migraţiei. De asemenea comunitatea
internaţională oferă asistenţă migranţilor moldoveni la toate etapele migraţiei, inclusiv întoarcerea acasă
(ceea ce este foarte important din perspectiva de dezvoltare). Sinceritatea comunităţii internaţionale este
o resursă, care ar trebui folosită pentru a elabora o abordare mai eficientă a problemelor migraţiei.
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Recomandări
„Acţiunile implementate la momentul de faţă în domeniul migraţiei se
referă la sporirea nivelului de cunoştinţe şi abilităţi economice, dar nu
se concentrează pe acţiuni specifice de atragere a remitenţelor şi
migranţilor. Nu există instrumente clare pentru modul şi aspectele de
atragere a migranţilor şi remitenţelor; există doar foarte multe
discuţii.” IIP ASM
În ultimii ani, în rândurile factorilor de decizie politică, agenţiilor donatoare şi specialiştilor de dezvoltare
din Moldova a avut loc o realizarea tot mai mare că migranţii trebuie susţinuţi, pentru a putea captura mai
bine oportunităţile de dezvoltare. Guvernul Moldovei se va confrunta pe viitor cu multe provocări în
domeniul migraţiei şi este considerat punct critic. Dacă vor fi întreprinse acţiuni oportune, ţara ar putea,
cu ajutorul migraţiei, să se plaseze pe o cale nouă spre dezvoltare durabile.
În continuare sunt prezentate recomandări bazate pe constatările de cercetare ale acestui studiu, care sunt
adresate…

…Guvernului
 Coordonarea structurilor şi instituţiilor responsabile de evidenţa migraţiei externe şi gestionarea
problemelor migraţiei.
 Rezolvarea neajunsurilor în colectarea datelor statistice şi încrederea în ele. Aceasta necesită
îmbunătăţiri în domeniul colectării datelor cu privire la migraţiei şi în sistemul de înregistrare şi
evaluare generală a procesului de migraţie. Statisticile ar putea servi la abordarea fenomenului din
perspectiva mobilităţii circulare, protecţiei migranţilor moldoveni sau facilităţii transferurilor băneşti.
Cunoaşterea tipurilor de activităţi desfăşurate de migranţi peste hotare ar putea permite organizarea
unor proiecte comune. Utilizarea experienţei migranţilor moldoveni în UE, spre exemplu, ar putea
contribui la crearea unor întreprinderi cu capital mixt sau atragerea filialelor, care ar putea urmări
utilizarea în Republica Moldova a noilor abilităţi şi tehnologii învăţate peste hotare. Întoarcerea acasă
ar putea fi abordată prin facilitarea taxelor la importul noilor tehnologii şi a echipamentului modern.
Cu alte cuvinte, cunoaşterea realităţii de către autorităţile relevante ar putea permite o negociere
bilaterală a diferitor aspecte, care ar fi avantajoase pentru ambele părţi.
 Consolidarea cooperării dintre Republica Moldova şi ţările de destinaţie în gestionarea procesului de
migraţie.
 Încurajarea legalizării şederii moldovenilor peste hotare prin semnarea unor acorduri mutuale.
Aceasta ar putea să contribuie la asigurarea protecţiei drepturilor sociale şi economice ale
migranţilor. De asemenea legalizarea facilitează mai multe întoarceri acasă.
 Extinderea prezenţei diplomatice şi consulare în ţările primare de destinaţie pentru migranţii
moldoveni. La momentul de faţă, din cauza lipsei resurselor umane şi financiare, misiunile consulare
şi diplomatice de peste hotare oferă puţin ajutor migranţilor moldoveni care au nevoie de asistenţă.
Deseori migranţii solicită asistenţă când se află deja în situaţii financiare dificile.
 Consolidarea contactelor cu diaspora moldovenească prin intermediul ambasadelor, organizaţiilor de
migranţi, internetului, comunităţilor neformale, etc. Informarea migranţilor despre oportunităţile de
investire în ţara de origine.
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 Continuarea activităţilor guvernului moldovenesc pentru susţinerea IMM.
 Continuarea monitorizării şi evaluării programelor guvernamentale privind utilizarea productivă a
remitenţelor, cu scopul de a spori eficienţa acestor programe.
 Diminuarea vacuumului informaţional general din Moldova. Instituţiile responsabile, printre care, şi
nu doar autorităţile locale, ar trebui să ofere informaţie cu privire la:
- Procedurile de lansare a unei afaceri noi,
- Identificarea sectoarelor economice prioritare şi a oportunităţilor de afaceri cu potenţial de
creştere în viitorul apropiat,
- Obţinerea abilităţilor antreprenoriale şi manageriale,
- Mediere financiară (oportunităţi de acordare a creditelor, oferte pentru granturi sau alte
programe care susţin activităţile antreprenoriale, etc.).
 Direcţionarea remitenţelor către activităţi de afaceri prin susţinerea antreprenorilor noi. Aceasta poate
fi făcut cu ajutorul stimulenţilor, cum ar fi scutirea de impozit pe venit, contribuţii sociale, condiţii
preferenţiale de creditare, subvenţii, componente de grant, reducerea numărului de inspecţii, etc.).
 Promovarea importurilor de maşinărie, echipament, instrumente şi materie primă necesară la rate
preferenţiale.
 Reducerea birocraţiei şi corupţiei, pentru a facilita activitatea de întreprinzător.
 Soluţionarea problemelor de infrastructură în zonele rurale, pentru a spori disponibilitatea migranţilor
de a se întoarce şi de a investi în aceste domenii. Implicarea migranţilor în proiecte locale de
infrastructură.

 Promovarea migraţiei circulare, în aşa fel ca procesul de migraţie să nu afecteze grav sau negativ
familiile.

… Băncilor
 Ridicarea nivelului de cunoştinţe financiare în rândul migranţilor, familiilor migranţilor şi
beneficiarilor de remitenţe, în special femei, tineri şi persoane care locuiesc în zone rurale. Aceasta
poate fi făcut prin intermediul campaniilor informaţionale.
 Optimizarea serviciilor prin întreprinderea acţiunilor de:
- Acordare a instruirii financiare, adică sensibilizarea publicului în privinţa sectorului financiar
şi a oportunităţilor sau serviciilor prestate de instituţiile financiare
- Reducerea costurilor legate de transferurile băneşti
- Îmbunătăţirea şi diversificarea tehnologiilor de transfer (de ex. elaborarea unui sistem de ebanking pentru ca migranţii să-şi poată gestiona personal resursele lor financiare şi pentru a
atrage economiile la bănci)
- Diversificarea setului de servicii şi instrumente bancare şi financiare
- Formalizarea serviciilor bancare post-transfer pentru a ajuta migranţii să-şi asigure banii
(spre exemplu, convertirea remitenţelor şi economiilor în scheme de asigurare, etc.)
- Reducerea ratelor dobânzilor la credite
- Prelungirea perioadei de graţie pentru începerea rambursării creditelor financiare
- Acordarea creditelor de o durată mai lungă
- Majorarea ratelor dobânzilor la economii şi depozite
- Sporirea nivelului de încredere a populaţiei în sistem
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 Impactul de dezvoltare ar putea fi utilizat eficient în cazul intermedierii de către instituţii financiar
sau cuplării cu resursele din partea sectorului privat sau a autorităţilor locale.
… Grupurilor diasporei moldoveneşti
 Grupurile diasporei moldoveneşti ar trebui să recunoască potenţialul contribuţiei lor la dezvoltarea
ţării de baştină, în stabilirea contactelor cu capitalul social, prin intermediul acţiunilor de caritate şi a
transferului de abilităţi, etc. Este necesar de dezvoltat un dialog social la nivel de comunităţi de
moldoveni care trăiesc peste hotare, inclusiv o implicare mai activă a diasporei moldoveneşti de
peste hotare şi a misiunilor diplomatice, precum şi a altor actori relevanţi. Ulterior, diaspora ar putea
contribui la dezvoltarea ţării prin remitenţe şi investiţii, transfer de tehnologii, dezvoltarea reţelelor şi
promovarea accesului la piaţă.
… Societăţii civile
 Promovarea abilităţilor antreprenoriale în rândul beneficiarilor de remitenţe şi susţinerea activismului
antreprenorial prin intenţiile migranţilor de a face investiţii.
… Mijloacelor mass-media
 Promovarea unei reflectări mai bune în mass-media a activităţilor agenţiilor care se ocupă de
monitorizarea şi evaluarea migraţiei.
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Anexe
Anexa 1. Profilul migranţilor intervievaţi
Nr.

Nume

Urban/Rural
Raion

Vârsta

Nivel
studii

1.

Elena

U, Chişinău

32

S

2.

Mihai

R, Sângerei

32

S

Ţara de migraţie

Domeniul de investiţii

Zona CENTRU

Suma
investită
(euro)

UE (Italia)
UE (Franţa, Grecia,
Portugalia)

Imobil
În trecut a investit în lansarea unei
afaceri – o moară

Circa
20.000

3.

Sergiu

R, Bender

26

S

EU (România)

Seră experimentală

4.000

4.
5.
6.
7.

Iurie
Oleg
Vladislav
Ion

U, Chişinău
R, Criuleni
R
R, Cimişlia

35
24
29
28

S
M
M
M

CSI (Ucraina)
UE (Marea Britanie)
UE (Marea Britanie)
UE

6.000
20.000

8.

Vera

R, Nisporeni

39

M

UE (Italia)

9.
10.

Tamara
Silvia

R, Anenii Noi
U, Străşeni

54
46

S
S

11.

Gheorghe

R, Cimişlia

40

M

UE (Italia)
UE (Grecia, Italia)
UE (Lituania)
CSI (Rusia)

12.

Ion

R, Orhei

56

S

13.

Irina

U, Chişinău

25

S

SUA

14.

Nicolae

R, Bender

29

M

CSI (Ucraina)

Magazin de pesticide
Agricultură (porumb)
Agricultură
Agricultură
Agricultură, Cooperativă de
prestare a serviciilor cu ajutorul
echipamentului agricol
Imobil
Taxi (lansarea afacerii)
Agricultură
Viţa de vie
Agricultură, livezi (puieţi),
echipament agricol (tractor),
inventar viu (500 păsări)
Comerţ (magazin)
Agricultură,
Livadă

15.

Nicolae

R, Sângerei

30

P

Seră

14.000

16.
17.
18.

Oleg
Viorica
Alexandru

U, Chişinău
R, Criuleni
R, Căuşeni

44
30
22

S
M
S

Servicii de traducere
Fabrică de mobilă
Construcţii (neoficial)

2.000
5.000
5.000
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UE (Franţa)
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UE (Portugalia, Grecia)
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Planuri/investiţii
viitoare

Nr.
angajaţi

Agricultură

-

Extindere,
utilizarea surselor
alternative de
energie

1
3
7

12.000

4

5.000

1

Sistem de irigare

4
11

Extindere

2

Club de golf, zonă

1-3
4
3
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19.

Anton

R, Orhei

59

M

UE (Italia)

Turism

20.

Galina

R, Orhei

48

M

UE (Italia)

Educaţia copiilor

21.

Aurel

R, Orhei

50

P

UE (Franţa)
Israel

Lac

Boris

U, Bălţi

53

S

23.
24.

Andrei
Vitalie

U, Bălţi
U, Bălţi

24
40

M
M

25.

Constantin

U, Bălţi

47

S

26.

Ludmila

U, Bălţi

49

S

UE (Franţa)

27.
28.
29.
30.
31.

Eugeniu
Zinaida
Vladislav
Ludmila
Lilia

U, Bălţi
R, Făleşti
U, Bălţi
R, Ocniţa
R, Ocniţa

62
50
54
47
47

S
M
S
S
S

UE (Portugalia)
CSI (Rusia)
CSI (Ucraina)
CSI (Rusia)
CSI (Rusia)

32.

Nicolae

R, Ocniţa

58

M

CSI (Rusia)

33.

Marcel

R, Briceni

33

P

UE (Franţa)

34.

Mariana

R, Leova

31

P

35.
36.
37.

Olesea
Cristina
Aliona

U, Cahul
R, Cahul
R, Cahul

30
29
33

M
S
S
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CSI (Rusia),
UE (Italia)
CSI (Rusia)
CSI (Rusia)
UE

3

Sală de nunţi

Zona NORD
Egipt, Irak, Algeria,
Servicii de aviaţie în agricultură,
UE (România, Bulgaria) Magazin
CSI (Rusia)
Reparaţia apartamentelor
CSI (Rusia)
Reparaţia apartamentelor
UE (România),
Agenţie imobiliară
CSI (Rusia)

22.

de divertisment
Turism rural (ar
dori să
construiască un
mini-hotel,
pensiune în zona
Codrilor)

Agricultură
Export în Rusia
Afacere comercială
Livadă
Brutărie
Agricultură (deţinerea terenurilor,
maşini şi echipament (tractor,
semănătoare, camion, cultivator,
pulverizator), livadă şi cereale)
Magazin, bar.
A avut anterior o fabrică de
mobilă, dar a cedat-o după 5 ani
de exploatare, din cauza scăderii
vânzărilor

1.000
800

2
2
Birou de limbi
străine şi traduceri
1
Clinică veterinară

20
3

15.000

3

Zona SUD

Magazin

2

Magazin de aparate foto-video
Divertisment
Inventar viu

2
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S
CSI (Rusia)
S
UE (România)
Agricultură
M
CSI (Rusia)
Deschiderea unui magazin
P
UE
Disco
P
UE
Struguri (are un frigider şi vinde
CSI (Rusia),
struguri iarna)
S
UE (Portugalia,
În trecut a avut o afacere în Cahul –
Spania)
arendă de automobile.
Agricultură (lucernă , grâu, floarea
CSI (Rusia);
P
soarelui) / echipament agricol
UE (Marea Britanie)
(inclusiv prestarea serviciilor)

38.
39.
40.
41.
42.

Natalia
Ion
Vitalie
Mihai
Marina

U, Cahul
R, Cahul
U, Cahul
R, Cahul
R, Cahul

23
34
32
18
18

43.

Vitalie

R, Cahul

30

44.

Mihail

R, Cahul

21

45.

Luminiţa

U, Cahul

36

S

UE (Italia), Turcia

Bar / servicii pentru copii
În trecut carting

46.

Valentina

R, Comrat

40

S

CSI (Armenia,
Ucraina, Rusia)

A început cu restaurarea mobilei
vechi. La moment deţine o fabrică
de mobilă, de asemenea vopseşte uşi

47.

Marina

R, Comrat

25

S

Turcia; CSI (Rusia)

Magazin

48.

Tudor

R, Cahul

S

Turcia,
CSI (Rusia)
UE

Moară, vie, magazin

Cel puţin
60.000

49.

Andrei

U, Cahul

S

SUA

Servicii foto

Mai
puţin de
1.000
Parteneriat cu
Franţa

21

50.

Ruslan

R, Vulcăneşti

28

S

UE (Marea Britanie)

TI (crearea paginilor web)

51.

Irina

U, Cahul

25

S

UE (Italia)

Croitorie (soţul a trimis două maşini
de cusut de înaltă performanţă)

52.

Vadim

R, Comrat

24

S

53.

Natalia

R, Comrat

29

M

54.

Ala

R, Orhei

55

S
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CSI (Rusia),
UE (Bulgaria)
CSI (Rusia)
UE (Marea Britanie)
Son

Fără răspuns

Vie

3

Alte afaceri în
agricultură

3

Servicii de
transport în
România (TIR)
Importarea
lemnului din
Rusia pentru
mobilă
Redeschiderea
magazinului
Agricultură
(cultivarea
căpşunilor şi
zmeurei)

3
3

Noi tehnologii
foto

3

Cultivarea
plantelor
medicinale pentru
export

6
3
70

Magazin (închis din cauza crizei)
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1

Zonă de agrement
şi divertisment

Construcţia/reparaţia imobilului
Agro-pensiune

1

Extindere
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Anexa 2. Intermedierea plecării
„Am plecat în Italia în 2002. Am apelat la o firmă de turism care mi-a deschis viza pentru suma de 3.000 euro”. Femeie, 48 ani
„În 2003 am plecat în Spania. O cunoştinţă m-a ajutat să obţin viză de 3 luni în Europa în calitate de şofer de micro-bus. Serviciile m-au
costat 2.000 euro.” Bărbat, 30 ani
„Pentru a ajunge în Spania cunoscuţii mei (soţ şi soţie) au plătit câte 5.000 euro fiecare. Ei au venit cu o echipă de sportivi. Persoana
care se ocupa de vize pentru echipa sportivă „i-a vârât în listă”. Femeie, 34 ani
„Eu am avut o viză de o săptămână pentru Austria pentru a participa la o conferinţă în domeniul agriculturii, de unde am plecat în Italia,
unde am rămas mai multe luni”. DFG1
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Anexa 3. Câştigurile din migraţie
„Am învăţat ce este managementul. Eu am realizat că dacă afacerea nu este bine gestionată, ea suferă eşec. Noi ducem lipsă de
management bun la orice moment al lansării afacerii. Am învăţat ce sunt clienţii şi cum să stabilesc legături cu ei. Aceasta m-a ajutat mult
în crearea propriei mele afaceri acasă”. IIP 3
„După ce ne-am întors acasă am dorit să facem ceva ce am văzut peste hotare şi ne-a plăcut mult. Am deschis un bar pentru copii, am
cumpărat vehicule cu motoare electrice pentru copii şi apoi am investit în carting. Iniţial a fost foarte complicat pentru că nu aveam
experienţă, dar datorită şederii noastre peste hotare am învăţat multe lucruri şi le-am implementat aici şi acum totul este în regulă”. IIP 44
„Soţul meu a lucrat într-o mănăstire din Rusia unde făcea sculptură în lemn. Acolo i-a venit ideea să aducă lemn acasă şi să lucreze de
acasă”. IIP 46
„Copiii de care îngrijeam în Turcia învăţau la o şcoală germană cu profil englez. Eu am primit multe materiale şi informaţii de la ei şi am
obţinut unele abilităţi de lucru cu copiii. Am adus aceste cunoştinţe înapoi şi încerc să le aplic la şcoala natală din sat unde lucrez ca
profesoară de limbi străine de când m-am întors acasă. Am observat că copiilor le plac lecţiile mele mai mult decât lecţiile obişnuite şi ei au
început să acorde mai multă atenţie subiectului.” IIP 47
„Tatăl meu a lucrat timp de cinci ani în Italia în construcţii. Apoi el a cumpărat echipament pe care l-a adus acasă. Echipamentul adus din
Italia este de o performanţă înaltă, foarte exact şi foarte uşor în lucru. De asemenea am cumpărat un camion de lucru şi am început treptat
să activăm. Dacă totul va merge bine, vom crea o afacere în construcţii”. DFG 2
„Soţul meu a adus înapoi experienţă. Când a plecat în Moscova, nu avea nici o legătură cu construcţiile. Dar utilizând experienţa obţinută,
s-a întors acasă şi construieşte casa noastră cu mâinile lui. El spune că aceasta a fost ca o şcoală pentru el”. DFG 3
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Anexa 4. Intenţiile migranţilor de a face investiţii
„Aş dori să deschid un club de golf în viitor. Am lucrat la un astfel de club peste hotare şi am învăţat unele lucruri în acest domeniu. Am
observat cum pot fi atraşi clienţii şi am formulat câteva idei despre o astfel de afacere. Ştiu ce aş dori să exclud şi să adaug la propria
mea afacere”. IIP 18
„Dacă aş avea posibilitatea, tot aş investi în turism. Aş construi un hotel mic sau o pensiune aici în zona Codrilor noştri. Dacă un alt om
de afaceri ar dori să investească, ca să construim lucrurile mai repede, aş accepta un parteneriat”. IIP 19
„Soţul mei planifică să se întoarcă din Rusia şi să deschidă o farmacie veterinară. El este veterinar de profesie şi în sat nu avem
veterinar. Oamenii au nevoie de aceste servicii şi ar fi mult mai comod pentru ei dacă specialistul ar fi chiar aici în sat, decât să cheme pe
cineva din centrul raional şi să plătească transportul şi serviciile acestuia. În plus, cineva trebuie să facă ceva oricum. El nu poate
rămâne pentru totdeauna în Rusia şi nici nu devine mai tânăr”. IIP 30
„În satul nostru sunt multe terenuri în vale, unde ar putea fi plantate căpşuni şi zmeură. Am observat că atunci când doresc să le cumpăr
de la piaţă, fie nu le găsesc, fie sunt prea scumpe. Dacă statul sprijină o astfel de iniţiativă pe o perioadă lungă de timp, ar fi o
posibilitate.” IIP 48
„Aş dori să creez o afacere în domeniul agriculturii. Există posibilităţi de a implica parteneri din Franţa. În Republica Moldova sunt
multe plane care ar putea fi exportate pentru producţia medicamentelor. La momentul de faţă nu dispun de mijloace financiare suficiente
şi încă nu mi-am gândit strategia, dar sunt convins că voi lua o decizie în viitor”. IIP 50
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Anexa 5. Proiecte de susţinere a migraţiei de întoarcere: o experienţă de succes
Nicolae (30 ani) s-a întors în Moldova din Franţa după ce a beneficiat de serviciile OFII (Office Francais de l’Immigration et de
l’Integration – Oficiul Francez de Imigrare şi Integrare). OFII i-a finanţat întoarcerea acasă şi i-a recomandat să aplice la Alianţa
Prosperării pentru a obţine sprijin pentru lansarea unei afaceri. Suportul financiar a fost în sumă de 7.000 euro şi a fost oferit sub
forma echipamentului agricol:
„Când eram în Franţa, am aflat de la prieteni despre programul de susţinere a migranţilor care doresc să se întoarcă acasă. Am făcut o
vizită la OFII. Ei plătesc pentru transport şi cazare. Le-am spus domeniul în care dorim să creăm o afacere. Astfel am venit la Alianţa
Prosperării din Moldova, care m-a ajutat să-mi lansez afacerea. A trebuit să le dovedesc că sunt motivat să fac ceva aici. După ce mi-am
lansat afacerea, le-am trimis poze, arătându-le că afacerea este funcţională şi ei mi-au oferit sprijin financiar în sumă de 7.000 euro, egal
cu suma pe care am investit-o din propriile fonduri. Am creat două sere de legume, una de roşii şi castraveţi, alta de varză târzie. La
moment afacerea este operaţională şi mă bucur de ea”. IIP 15
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Anexa 6. Cauze ale neîncrederii în băncile moldoveneşti
„Ne-am gândit să economisim nişte bani şi i-am pus în bancă, dar ţinând cont de instabilitatea din ţară, am renunţat”. IIP 47
„Au fost momente, când am avut urgent nevoie de bani. Eu nu am putut retrage din bancă suma de care aveam nevoie. La momentul
respectiv eu aveam o sumă mare în bancă, dar banca nu mi-a eliberat banii din diferite motive. Există cazuri când bancomatele nu
funcţionează sau permit doar extragerea unei sume de bani limitată pe zi. De aceea este mai bine pentru mine să păstrăm economiile
acasă.” IIP 50
„Eu am avut depozite la mai multe bănci, printre care Agroindbank, Victoriabank. Eu făceam depozite, când dobânda la depozite era mai
mare. Cel mai rău a fost la Agroindbank: iniţial am făcut un depozit la rata dobânzii de 8 procente, dar după jumătate de an banca a
scăzut rata dobânzii la 3% şi nu m-a informat despre aceasta. Contractul prevedea că banca avea dreptul să schimbe rata dobânzii, dar
banca a neglijat să mă informeze. Eu am aflat despre schimbare doar după trei ani după ce am deschis contul. Nu am fost deloc satisfăcut
de serviciile prestate de ei”. IIP 43
„Am avut economii la Investprivatbank. Banca a investit sume mari în construcţia blocurilor locative, dar nu le-au putut finisa şi oamenii
au rămas fără bani şi fără apartamente. Problema a avut implicaţii politice. În rezultat, banca nu mai există, iar noi am pierdut o parte
din bani (20.000 USD) şi nu le-am putut recupera. Nu ştim când şi cum va fi rezolvată problema”. IIP 46
„Cu mulţi ani în urmă am avut un depozit în valută străină. Când am avut nevoie să scot bani, m-am confruntat cu multe bariere. Puteam
retrage bani de la o anumită filială a băncii, adică eram trimis de la o filială la alta. La filiala respectivă a trebuit să depun o cerere
pentru a doua jumătate a zilei următoare. Dacă sunt careva urgenţe şi cineva doreşte să retragă bani din propriul cont, există riscul că nu
o va putea face”. DFG 1
„Statul garantează doar suma de şase mii de lei pentru un depozit bancar, indiferent de suma de pe cont. În Olanda, spre exemplu, suma
garantată este de 37 mii euro. În Republica Moldova statul oferă o garanţie nepotrivită”. DFG 2
„Am deschis un cont în euro la Banca de Economii, dar banca îmi arată contul în lei. Rata de schimb a valutei străine fluctuează mereu.
Am pus trei mii de euro la o filială a băncii din Briceni. Când banii s-au depreciat, am dorit să-i retrag, dar am primit doar lei. Ei au euro
doar în Chişinău, nu aveau euro în Briceni. Dacă aveam nevoie de euro, trebuia să merg la un birou de schimb valutar, pierzând astfel o
anumită sumă de bani”. IIP 32
„Am avut un depozit la Moldindconbank, dar rata dobânzii era foarte mică – 4%. Banca ia de la oameni 26% la credite şi le dă 4%. Este
foarte incorect şi eu am închis contul”. DFG 1
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Anexa 7. Efectele crizei economice
„Salariul a scăzut cu 20-30% şi trimitem acasă mai puţin”. IIP 51, 19, 21, DFG 1
„Când am văzut că se încep problemele, m-am întors acasă.” DFG 1
„Soţul meu lucra în Rusia şi a avut o înţelegere să primească o anumită sumă de bani în toamnă în ruble ruseşti. Valuta s-a depreciat
odată cu criza şi a obţinut jumătate din suma convenită. În plus, mai devreme angajatorul le ofere cazare şi mâncare gratuită, dar odată
cu criza el a început să reţină aceste cheltuieli din remunerare. Astfel, venitul net a fost foarte mic”. IIP 30
„Întrucât remunerarea nu a fost calculată în raport cu o anumită rată de schimb, noi am primit tot mai puţin în timpul crizei. Spre
exemplu, mai devreme rata de schimb a dolarului era de 25. Apoi a devenit 30. Aceasta înseamnă că eu pierdeam 400 dolari la 1000 pe
lună. Astfel, mai devreme trimiteam acasă 1.500 dolari, iar acum doar 1.000”. DFG 3
„Se simte criza. Este mai puţin de lucru şi cu siguranţă economisim mai puţin”. IIP 43
„În SUA a fost mai greu de găsit de lucru şi, în cele din urmă, câştigurile anuale nu au fost aceleaşi ca şi în primul an. Ele au fost puţin
mai reduse”. IIP 49
„Da, la momentul când a început criza, poziţia mea a fost redusă şi eu mi-am pierdut locul de muncă. Oricum, aceasta a fost cauza care
m-a făcut să mă întorc acasă şi să-mi lansez propria afacere. În consecinţă, la moment nu doresc să plec nicăieri”. IIP 3
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