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The aim of this paper is to contribute to the aca-
demic and political discussions around the impact 
of international migration on economic and institu-
tional development in origin countries. We discuss 
some of the recent developments in the economics of 
migration literature and we briefl y overview migra-
tion patterns in Moldova. Based on existing studies, 
we suggest some policy recommendations for impro-
ving the benefi ts of migration in Moldova.

1. Introducere
Aproximativ 3 la sută din populaţia mondială 

sunt migranţi internaţionali, i.e., persoane care lo-
cuiesc într-o ţară diferită de cea în care s-au născut. 
Migraţia internaţională a luat amploare în ultimele 
decenii, în special migraţia cadrelor califi cate – din 
ţări în dezvoltare în ţări dezvoltate (Docquier şi Ra-
poport, 2011). Liberalizarea emigraţiei în fostele 
ţări comuniste, globalizarea, progresele în tehno-
logiile de transport şi comunicaţie, conştientizarea 
disparităţilor nivelului de trai între diferite regiuni 
ale lumii au contribuit la accelerarea migraţiilor in-
ternaţionale. Aceste fl uxuri au consecinţe semnifi -
cative atât asupra migranţilor, cât şi asupra ţărilor de 
origine şi de destinaţie. 

Republica Moldova, cu aproximativ o pătrime 
din forţa de muncă emigrată în ultimii zece ani şi o 
pătrime din produsul intern brut reprezentând pon-
derea remiterilor, este un caz interesant al acestui 
fenomen global, motiv pentru care a atras atenţia 
cercetătorilor şi a politicienilor, din Moldova şi din 
străinătate. Obiectivul prezentului articol este de a 
contribui la discuţiile academice şi politice cu pri-
vire la impactul migraţiei asupra economiei şi a in-
stituţiilor în Moldova. În acest scop, vom analiza 
câteva idei din literatura ştiinţifi că internaţională 
pe această temă (secţiunea 2), vom descrie succint 
structura migraţiilor şi efectele, documentate, ale 

acestora în Republica Moldova (secţiunea 3) şi vom 
sugera, în baza studiilor existente, câteva idei pentru 
a ameliora benefi ciile migraţiilor (secţiunea 4).

2. Câteva idei din literatura economiei 
migraţiilor

Migraţia internaţională este un proces foarte 
complex, iar literatura ştiinţifi că la acest subiect este 
mult prea bogată pentru a putea fi  examinată în mod 
exhaustiv în câteva pagini. Vom menţiona aici doar 
câteva din numeroasele idei din literatura ştiinţifi -
că recentă care analizează impactul emigraţiei asu-
pra economiei (secţiunea 2.1) şi asupra instituţiilor 
(secţiunea 2.2).

2.1. Impactul emigraţiei asupra economiei 
Efectul cel mai direct al emigraţiei asupra eco-

nomiei unei ţări este reducerea forţei de muncă. În 
cazul în care capitalul şi tehnologia rămân neschim-
bate – reducerea forţei de muncă implică creşterea 
salariilor de echilibru sau/şi reducerea şomajului, 
precum şi descreşterea producţiei naţionale. Dacă 
capitalul sau tehnologia se ameliorează datorită mi-
graţiilor – productivitatea muncii creşte, iar impac-
tul net al emigraţiei asupra producţiei naţionale este 
ambiguu. 

Migraţiile pot ameliora capitalul şi tehnologia 
în ţara de origine prin câteva mecanisme. Cel mai 
cunoscut dintre ele sunt transferurile de bani din 
străinătate, utilizate pentru consumul de bunuri şi 
servicii (naţionale sau importate), pentru investiţii şi 
pentru economii. Consumul de bunuri şi servicii nu 
ameliorează capitalul sau tehnologia, dar contribuie 
la reducerea sărăciei şi stimulează producţia naţio-
nală prin creşterea cererii.1 Expedierile băneşti de 
peste hotare investite în capital fi zic (maşini, echi-
pament) sau uman (educaţie, sănătate) au un efect 
pozitiv asupra productivităţii muncii, a progresului 
tehnologic şi a creşterii economice pe termen lung. 
Transferurile economisite pot avea un impact pozi-
tiv asupra creşterii economice dacă sunt depuse în 
instituţii fi nanciare şi îndreptate, prin intermediul 
acestora, spre investiţii rentabile. 

Al doilea mecanism prin care migraţiile pot 
afecta capitalul şi tehnologia în ţara de origine sunt 
investiţiile străine directe, comerţul internaţional şi 
asistenţa pentru dezvoltare. Unii economişti susţin 
că migraţiile accelerează investiţiile străine directe 
şi comerţul între ţările de origine şi cele de desti-
naţie ale migranţilor care, cunoscând ambele ţări, 
favorizează contactele, furnizează informaţii utile 
ambelor părţi şi facilitează tranzacţiile.2 De aseme-
nea, câteva studii teoretice şi empirice susţin că mi-
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granţii au un impact pozitiv asupra ajutorului pentru 
dezvoltare oferit ţărilor de origine, una din explica-
ţii fi ind activităţile de lobby ale diasporei în ţările de 
destinaţie pentru politici externe favorabile ţărilor 
de origine.3

Migraţiile pot afecta evoluţia tehnologică şi ino-
vaţiile şi în mod indirect, prin impactul lor asupra 
capitalului uman în ţara de origine. Un nivel sufi ci-
ent de capital uman este necesar pentru inovaţii şi 
adoptarea noilor tehnologii. Dacă migraţia este în 
mare parte alcătuită din cadre califi cate, capitalul 
uman în ţara de origine se va deprecia, cel puţin pe 
termen scurt. Pe termen lung însă, capitalul uman în 
ţara de origine poate creşte datorită emigraţiei din 
câteva motive. În primul rând, o parte din remiteri 
sunt investite în educaţie şi sănătate, ameliorând 
astfel capitalul uman al generaţiei următoare. În al 
doilea rând, în ţările în care oferta de studii superi-
oare de calitate este insufi cientă, emigraţia permite 
accesul unui număr mai mare de studenţi la o edu-
caţie terţiară de calitate. În al treilea rând,  posibi-
litatea de a emigra mai târziu sporeşte benefi ciile 
aşteptate ale educaţiei, incitând astfel un număr mai 
mare de persoane să investească în educaţie.4 În al 
patrulea rând, o parte din migranţi se întorc eventual 
în ţara lor de origine cu idei şi metode asimilate în 
timpul experienţelor în străinătate, care reprezintă 
un capital uman deosebit de valoros.5 Chiar dacă 
majoritatea migranţilor califi caţi nu se întorc defi -
nitiv şi, fi ind însoţit de familii în ţara de destina-
ţie, nu transmit remitenţe fi nanciare substanţiale, ei 
pot contribui la ameliorarea capitalului uman prin 
remitenţe sociale sau intelectuale, i.e., idei, metode 
de lucru, relaţii şi tot felul de informaţii transmise 
prin contacte personale sau profesionale cu cei de 
acasă.6 

Teoria economică actuală şi analizele empirice 
existente sugerează că migraţiile au efecte comple-
xe asupra dezvoltării economice în ţara de origine 
şi că, în anumite condiţii, efectele pozitive pot com-
pensa eventualele pierderi cauzate de emigraţie, in-
clusiv în cazul emigraţiei cadrelor califi cate.

 2.2. Impactul emigraţiei asupra instituţiilor
O tendinţă recentă în literatura migraţiilor este 

analiza impactului migraţiei asupra instituţiilor în 
ţara de origine. Instituţiile afectează dorinţa şi ca-
pacitatea agenţilor de a investi, iar importanţa lor 
pentru creşterea economică este astăzi bine docu-
mentată (Acemoglu et al., 2001; Gîrbu, 2011). De-
mocraţia, responsabilitatea politică, statul de drept, 
încrederea, cooperarea şi respectarea contractelor 
sunt câteva exemple de instituţii formale şi infor-

male. În mare parte determinate de factori culturali 
şi istorici, instituţiile unei ţări evoluează împreună 
cu valorile, normele şi ideile politice ale populaţiei. 
Studiind sau muncind în străinătate, interacţionând 
cu alte culturi şi observând societăţi care funcţio-
nează diferit, migranţii îşi pot revizui treptat opinii-
le şi descoperi alte valori. Aceste opinii şi valori se 
pot transmite, treptat, în ţările lor de origine, prin 
migranţii care se întorc sau prin diverse modalităţi 
de interacţiune cu cei rămaşi acasă. Astfel, migraţia 
internaţională poate conduce la schimbări instituţi-
onale pe termen lung. Această ipoteză este testată 
de economişti, care încearcă să cuantifi ce impactul 
emigraţiei asupra diferitelor forme instituţionale. 

Printre primele şi cele mai citate articole din 
această literatură este Spilimbergo (2009), care 
analizează impactul emigraţiei studenţilor asupra 
democraţiei în ţările de origine. Estimările auto-
rului, bazate pe datele emigraţiei studenţilor şi ale 
evoluţiei democraţiei în 183 de ţări între 1960 şi 
2005, arată că democraţia (măsurată de indicatorul 
Freedom House Political Rights Index) a progresat 
mai rapid în ţările în care un procent mai mare de 
elevi au plecat să studieze în ţări cu un nivel mai 
înalt de democraţie. Rezultatele date sugerează că 
resursele consacrate educaţiei studenţilor străini 
sunt un mecanism efi cient pentru transmiterea unui 
anumit sistem de valori şi pentru exersarea puterii 
„soft”. 

Într-un spirit similar, Omar Mahmoud et al. 
(2011) analizează impactul emigraţiei asupra re-
zultatelor electorale în Republica Moldova. Autorii 
testează ipoteza potrivit căreia emigraţia în Vest di-
minuează numărul susţinătorilor Partidului Comu-
niştilor. În acest scop, autorii analizează corelaţia 
dintre rezultatele voturilor la alegerile parlamentare 
din 2009 şi ratele emigraţiei (separând emigraţiile 
din Est şi din Vest) la nivel comunal. Rezultatele 
analizelor arată existenţa unei corelaţii negative 
semnifi cative din punct de vedere statistic între vo-
turile pentru partidul comunist şi numărul de emi-
granţi în Vest: comunele cu mai mulţi emigranţi în 
Vest au votat mai puţin pentru partidul comunist. 
Această corelaţie negativă s-ar putea datora faptului 
că preferinţele politice determină destinaţia emigra-
ţiilor, şi nu invers (problema de cauzalitate inversă). 
Pentru a obţine o estimaţie credibilă a efectului cau-
zal al migraţiei asupra preferinţelor politice, autorii 
includ rezultatele electorale ale alegerilor din 1994 
şi din 1998 (când rata emigraţiei era neglijabilă) 
printre factorii explicativi ai rezultatelor alegerilor 
din 2009. Astfel, autorii identifi că în mod convin-
gător existenţa unui impact cauzal al migraţiilor 
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asupra rezultatelor electorale. Concluzii similare au 
fost obţinute pentru rezultatele alegerilor din 2010, 
dar nu şi pentru cele din 2001 şi din 2005, sugerân-
du-se astfel că este necesar un anumit timp pentru ca 
emigraţia să aibă un impact asupra ideilor politice. 
Autorii încearcă să estimeze care ar fi  fost rezultate-
le alegerilor din 2009 dacă structura migraţiilor din 
Moldova ar fi  fost diferită. Potrivit calculelor lor, 
proporţia voturilor pentru Partidul Comuniştilor ar 
fi  fost mai mică cu 6,5 puncte dacă toţi migranţii 
moldoveni ar fi  emigrat în Vest, mai mare cu 3% 
dacă toţi migranţii moldoveni ar fi  emigrat în Est şi 
aproximativ aceeaşi dacă toţi emigranţii ar fi  rămas 
acasă. Această analiză sugerează că ţările de desti-
naţie ar putea accelera ritmul schimbărilor politice 
în străinătate prin politici migratorii specifi ce. 

Batista şi Vicente (2011) au investigat impactul 
emigraţiei asupra responsabilităţii civice cu ajutorul 
unui experiment original în Capul Verde, o ţară mică 
situată pe coasta de Vest a Africii, cu o rată de emi-
graţie înaltă în Statele Unite ale Americii şi în Portu-
galia. Autorii au chestionat un eşantion reprezentativ 
al populaţiei despre percepţia corupţiei în adminis-
traţia publică, iar la sfârşitul chestionarului au oferit 
fi ecărui respondent o carte poştală pretimbrată, ex-
plicându-le că dacă cel puţin 50% din ei vor trimite 
cartea poştală la adresa indicată, rezultatele anchetei 
despre corupţie vor fi  făcute publice. Cum  trimiterea 
cărţii poştale necesită un anumit timp şi efort, autorii 
presupun că doar respondenţii cărora le pasă sufi ci-
ent de mult de corupţie şi care manifestă responsa-
bilitate civică vor face acest efort. Astfel, trimiterea 
cărţii poştale reprezintă o măsură experimentală a 
responsabilităţii civice. Estimaţiile autorilor arată că 
responsabilitatea civică este mai înaltă în localităţile 
cu mai mulţi emigranţi internaţionali, în special cele 
cu migranţi reveniţi din Statele Unite. 

Migraţiile afectează, prin urmare, economia ţă-
rilor de origine nu doar în mod direct, prin impactul 
lor asupra forţei de muncă, asupra capitalului şi a 
tehnologiei, dar şi în mod indirect, prin impactul lor 
asupra instituţiilor. Aceste diverse efecte discutate 
în literatură nu reprezintă teorii generale, ci posi-
bilităţi teoretice, validitatea cărora depinde de spe-
cifi cul ţărilor de origine şi de destinaţie şi de tipul 
migraţiilor, motiv pentru care orice analiză trebuie 
să fi e specifi că contextului.

3. Structura migraţiei în Republica Moldova 
În Moldova, amplitudinea migraţiilor în ultime-

le două decenii şi efectele sale multiple şi complexe 
asupra dezvoltării social-economice a ţării a plasat 
acest subiect printre cele mai discutate şi analizate 

în cadrul mediului academic, dar şi la nivelul autori-
tăţilor de stat şi al întregii societăţi civile. În perioa-
da tranziţiei, conjunctura factorilor de ordin social 
şi economic, pe fondul amplasării geografi ce privi-
legiate a ţării, a favorizat migraţiunea intensă a po-
pulaţiei spre diverse destinaţii, cele mai importante 
fi ind Rusia, Italia, Grecia, Portugalia şi Ucraina.7 
Migraţia a devenit un fenomen caracteristic popula-
ţiei pentru toate categoriile de vârstă, dar în special 
populaţiei active. Potrivit Biroului Naţional de Sta-
tistică, în pofi da unei reduceri recente a fl uxurilor 
anuale de emigranţi, cauzată de criza economică 
mondială, acestea rămân considerabile (aproxima-
tiv cinci mii de persoane). În prezent, numărul mol-
dovenilor emigraţi se estimează la aproximativ 700 
mii de persoane. Proporţia emigranţilor cu un înalt 
nivel de califi care, aşa-numitul exod de creieri, este 
din ce în ce mai înaltă. Potrivit unui studiu elaborat 
de centrul de cercetare CIVIS, intelectualii repre-
zintă circa 19% din fl uxul de emigranţi.8

Motivaţia principală a acestor fl uxuri îşi are 
originea în aspiraţiile populaţiei autohtone spre un 
viitor mai bun: accesul la un sistem de instruire 
mai efi cient, care ar permite obţinerea unei califi -
cări profesionale înalte, o valorifi care mai adecvată 
a competenţelor profesionale, o sursă de venit mai 
mare şi stabilă, un mod de viaţă mai decent. 

În cazul Republicii Moldova, migraţiile au re-
prezentat unul dintre principalii generatori ai creş-
terii economice şi ai reducerii sărăciei în ultimul 
deceniu, principalul canal de transmisie fi ind ex-
pedierile băneşti din străinătate. În perioada anilor 
2000-2010, volumul transferurilor de bani de peste 
hotare în Republica Moldova a sporit de mai bine 
de 7 ori, ajungând până la 1315,5 mil. USD în 2010, 
sau circa 22,8% din PIB (potrivit datelor UNCTAD 
Stat), iar nivelul sărăciei a scăzut de la 67,8% la 
21,9%9. Sumele trimise din afară domină în prezent 
viaţa economică din Republica Moldova, stimulând 
creşterea  consumului casnic, şi, într-o măsură mai 
mică, a investiţiilor.10 Expedierile băneşti reprezin-
tă o sursă importantă de venit pentru familiile emi-
granţilor rămase în ţară, mai cu seamă în localităţile 
rurale.11 Transferurile de bani din străinătate au tem-
perat efectele unei serii de şocuri economice cu care 
s-a confruntat Republica Moldova în ultimii ani – 
majorările considerabile ale preţurilor energiei, em-
bargoul Rusiei pentru exportul de vinuri din 2006, 
seceta din 2007.12 Chiar şi în condiţiile crizei, când 
principalele ţări de destinaţie ale migranţilor moldo-
veni au fost expuse unui şoc de amploare (şi de du-
rată), infuziile fi nanciare de la cetăţenii moldoveni 
care lucrează  peste hotare s-au dovedit a fi  o sursă 
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de venit mai viabila decât celelalte fl uxuri de capital 
extern (investiţiile directe din străinătate, comerţul 
exterior şi ajutorul pentru dezvoltare). 

Transferurile curente din afară  au stimulat 
nu doar creşterea producţiei de bunuri şi servicii 
în Moldova, ci şi a importurilor (afectând negativ 
soldul balanţei comerciale), au accelerat creşterea 
preţurilor, în special în sectorul imobiliar.13 În plus, 
sumele trimise din străinătate au avut un impact po-
zitiv asupra dezvoltării sectorului fi nanciar în Re-
publica Moldova,14 iar independent de expedierile 
băneşti de peste hotare, emigraţiile masive au avut 
un impact pozitiv semnifi cativ asupra salariilor ce-
lor ramaşi acasă.15

Celelalte efecte posibile ale migraţiilor, docu-
mentate în literatura economică recentă (remiterile 
sociale şi intelectuale, impactul asupra comerţului 
cu ţările de destinaţie, asupra ajutorului pentru dez-
voltare, asupra acumulării capitalului uman) nu au 
fost încă analizate sufi cient în contextul Republicii 
Moldova. 

4. Cum ar putea fi  ameliorat impactul migra-
ţiei în Republica Moldova?

Prima noastră recomandare ar fi  încurajarea 
unor analize aprofundate, bazate pe metode econo-
metrice avansate, ale interacţiunilor dintre fl uxuri-
le migratorii şi diverse dimensiuni ale dezvoltării 
economice şi instituţionale în Republica Moldova.16 
În lipsa acestor analize, politicile migratorii se pot 
baza parţial pe teoria economică şi pe experienţa al-
tor ţări. 

Un consens la care s-a ajuns în literatura exis-
tentă este necesitatea de a investi o parte sufi cientă 
din transferurile de bani pentru ca migraţiile să aibă 
un impact pozitiv asupra dezvoltării economice pe 
termen lung. Investiţiile remiterilor pot fi  încura-
jate, pe de o parte, prin politici structurale care ar 
ameliora stabilitatea politică, accesul şi încrederea 
populaţiei în instituţiile bancare şi, pe de altă parte, 
prin iniţiative specifi ce, cum este programul  pilot 
„PHARE 1+1”, lansat în Moldova la sfârşitul anului 
2010. În cadrul acestui program, destinat lucrători-
lor migranţi şi rudelor de gradul întâi ale acestora, 
Guvernul Moldovei investeşte un leu pentru fi ecare 
leu investit din transferuri într-o afacere în Republi-
ca Moldova, până la un plafon de 200 mii lei. După 
un an de activitate, în cadrul acestui program au fost 
acceptate spre fi nanţare 67 de proiecte investiţiona-
le, cu o valoare totală de 32 mil. lei, dintre care circa 
60% în sectorul agriculturii şi industriei alimentare. 
Astfel de iniţiative trebuie evaluate în mod sistema-
tic şi extinse în cazul rezultatelor pozitive.

Este recunoscut în literatura ştiinţifi că impactul 
benefi c asupra ţărilor de origine al revenirii migran-
ţilor califi caţi – cu experienţa de lucru, abilităţile, 
economiile şi contactele acumulate în străinătate. 
Dacă revenirea defi nitivă a migranţilor nu poate fi  
infl uenţată uşor, astfel de decizii depinzând de exis-
tenţa oportunităţilor profesionale, de calitatea insti-
tuţiilor, a infrastructurilor şi, nu în ultimul rând, de 
situaţia familială,17 atunci întoarcerea temporară a 
migranţilor poate fi  încurajată prin politici şi pro-
grame specifi ce. Spre exemplu, ar putea fi  acordate 
burse de studii în străinătate, cu condiţia ca benefi -
ciarii să se întoarcă şi să lucreze un anumit număr de 
ani în Republica Moldova. 

Practica sportivilor de performanţă care, anga-
jaţi fi ind în cluburi profesioniste străine, se întorc 
cu regularitate şi pe termen scurt în ţara de origine 
pentru a reprezenta echipele naţionale, ar putea fi  
aplicată şi în alte domenii.18 În cooperare cu ţări-
le de destinaţie, Guvernul ar putea testa programe 
prin care profesioniştii emigraţi ar reveni să lucreze 
în ţara de origine pe perioade scurte de timp, pen-
tru schimb de experienţă şi stimularea contactelor. 
Proiecte de acest tip există în alte ţări19,  unele fi -
ind lansate şi în Republica Moldova, cum este, de 
exemplu, programul „Returul temporar al Diasporei 
Ştiinţifi ce în Moldova”, fi nanţat de Uniunea Euro-
peană şi implementat de OIM, în colaborare cu Aca-
demia de Ştiinţe. Migraţia circulară a cercetătorilor 
va fi  posibilă într-o măsură mult mai mare datorită 
accesului Moldovei la programul european PC7, iar 
eventuala liberalizare a regimului de vize ar putea 
fl uidiza migraţiile şi stimula remiterile sociale şi in-
telectuale. 

5. Concluzie
În acest articol, am trecut în revistă câteva dintre 

ideile dezvoltate recent în literatura economiei mi-
graţiilor, mesajul principal al cărora este că migraţii-
le, chiar şi cele ale persoanelor talentate şi califi cate, 
pot avea multe impacte pozitive asupra economiei şi 
instituţiilor din ţara de origine, în special în termen 
lung. În Republica Moldova, impactul pozitiv al 
remiterilor fi nanciare asupra creşterii economice şi 
a reducerii sărăciei este clar stabilit, însa mai puţin 
se ştie despre celelalte efecte discutate în literatură, 
cum ar fi  impactul migraţiilor asupra exporturilor 
moldoveneşti în ţările de destinaţie sau remiteri-
le sociale şi intelectuale. Se cer a fi  efectuate mai 
multe analize în acest sens. Proiecte care stimulează 
migraţia circulară, revenirea temporar a migranţilor 
califi caţi şi contactele cu diaspora pot fi  recomanda-
te în baza literaturii şi a experienţei altor ţări. 
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(Endnotes)
1 Cererea creşte dacă valoarea remitenţelor este mai mare 

decât veniturile pe care migranţii le-ar fi  câştigat rămânând aca-
să, condiţie care nu este neapărat satisfăcută, după cum arată 
Gibson şi McKenzie, (2010).

2 Această ipoteză nu a fost testată sufi cient. În eşantionul 
de migranţi califi caţi din cinci ţări considerat de Gibson şi Mck-
enzie (2010), doar un mic procent din migranţi au fost implicaţi 
în comerţ şi investiţii în ţara lor de origine.

3 Lahiri şi Raomondos-Moller (2000); Berthelemy et al. 
(2009).

4 Această ipoteză a fost formulată teoretic de Stark (2004) 
şi confi rmată empiric cu date macro de Beine et al. (2008) şi cu 
date micro de Batista şi Vicente (2011). Beine et al. (2008) au 
demonstrat că rata creşterii capitalului uman între anii 1990 şi 
2000 a fost mai mare în ţările în care rata emigraţiei califi cate în 
1990 era mai înaltă, ţinând constanţi alţi factori care afectează 
evoluţia capitalului uman. Batista şi Vicente (2011) au arătat 
că în Capul Verde, o persoană are cu cel puţin 4% mai multe 
şanse să termine liceul dacă probabilitatea de a emigra creşte 
cu 10%. 

5 Pentru a testa ipoteza că migranţii se întorc cu un capital 
uman mai important, articolele existente compară nivelul de 
educaţie sau veniturile migranţilor reveniţi acasă cu a celor care 
nu au emigrat niciodată (Wahba, 2007; De Vreyer et al., 2009, 
Gibson şi McKenzie, 2010). 

6 Această ipoteză nu a fost testată sufi cient. În eşantionul de 
migranţi califi caţi din cinci ţări considerat de Gibson şi Mcken-
zie (2010), un procent foarte mic din emigranţi au oferit consul-
tanţă sectorului public sau privat în ţara de origine, un procent 
mai mare au oferit informaţii despre oportunităţile de a lucra şi 
a studia în străinătate şi au fost angajaţi în proiecte ştiinţifi ce 
comune cu cercetători din ţara de origine.

7 Principalele ţări de destinaţie sunt documentate de Biroul 
Naţional de Statistică şi au fost analizate în diverse studii, ex. 
Ghencea şi Gudumac (2004), Moşneaga (2009).

8  CIVIS, „Strengthening the Link between Migration and 
Development in Moldova” .

9 Ministerul Economiei (2010), „Sărăcia în Republica Mol-
dova”.

10 Ghencea şi Gudumac (2004), Moşneaga (2009) efectu-
ează analize detaliate a migraţiei şi a remiterilor în Moldova.

11 Hristev et al. (2009) au analizat efectele migraţiei şi ale 
remiterilor asupra gospodăriilor din localităţile rurale din Mol-
dova în baza unui sondaj efectuat de CBS-Axa în 2007. Potrivit 
studiului, 26% din gospodăriile rurale primesc remiteri, cu o 
valoare mediană lunară de 1427 MDL. Majoritatea transferuri-
lor sunt consumate pentru produse alimentare, haine şi bunuri 
durabile, şi doar în cazul transferurilor de peste 5000 lei pe lună, 
o parte este investită în ferme. Investiţiile în alte activităţi an-
treprenoriale sunt foarte rare din cauza infrastructurii de proastă 
calitate şi a guvernării inefi ciente, potrivit respondenţilor. Re-
miterile măresc ponderea cheltuielilor pentru educaţie, de la 
5,4% pentru familiile fără remiteri, la 11,2% pentru familiile 
cu remiteri de cel puţin 10000 MDL. Restul remiterilor sunt 
economisite, cel mai des în valută internaţională cash, şi doar 
6% din respondenţi au un cont bancar, iar o treime nu au încre-
dere în instituţiile fi nanciare. Remiterile au un impact negativ 
semnifi cativ asupra indicilor subiectivi de sărăcie. 

12  IEFS (2011), „Tendinţe în economia Moldovei”, nr. 1.
13  Pantiru et al. (2007) documentează aceste efecte.
14  Avila, F. R. şi Schlarb, E., (2008).
15  Bouton et al. (2011) demonstrează impactul pozitiv al 

emigraţiei asupra salariilor în Moldova.
16  O bună parte din datele despre migraţii în Moldova a 

fost colectată în cadrul mai multor sondaje efectuate de CBS-
Axa, dar aceste date rămân sub-exploatate.

17 Factorii care determină decizia de a reveni în cazul mi-
granţilor moldoveni au fost analizaţi de Pinger (2007).

18 Berlinschi et al. (2011) documentează efectele pozitive 
ale emigraţiei fotbaliştilor profesionişti asupra performanţei 
echipelor naţionale.

19 De exemplu, programul OIM „Migration for Develo-
pment in Africa” facilitează accesul emigranţilor califi caţi la 
funcţii pe termen scurt în ministere şi alte organizaţii în ţările 
de origine. Programul UN „Transfer of Knowledge through Ex-
patriate Nationals” joacă un rol similar.

Bibliografi e
1.Acemoglu, D., S. Johnson, S., J. A. Robinson (2001). 

„The Colonial Origins of Comparative Development: An Empi-
rical Investigation”.  American Economic Review 91(5), 1369-
1401.

2. Avila, F. R., E. Schlarb (2008). „Bank Accounts and Sa-
vings-the Impact of Remittances and Migration: A case study 
of Moldova”. Working paper 448, Kiel Institute for the World 
Economy.

3. Batista, C., A. Lacuesta, P.C.Vicente (2011). „Testing 
the Brain Gain Hypotheşis. Micro Evidence from Cape Verde”, 
Journal of Development Economics, forthcoming.

4. Batista, C., P.C.Vicente (2011). „Do migrants improve 
governance at home? Evidence from a voting experiment”. The 
World Bank Economic Review 25(1), 77-104.

5. Beine, M., F. Docquier, H. Rapoport (2008). Brain drain 
and Human Capital Formation in Developing Countries: Win-
ners and Losers. The Economic Journal, 118(528), 631-652.

6. Berlinschi, R., Schokkaert, J., Swinnen, J. (2011). 
„When Drains and Gains Coincide: Migration and International 
Football Performance”, LICOS Discusşion, Paper 265. 

7. Berthélemy, J.-C., M. Beuran, M. Maurel (2009). „Aid 
and Migration: substitutes or complements?”. World Develop-
ment 37 (10), 1589-1599.

8. Bouton, L., S. Paul, E. R. Tiongson. (2011). „The im-
pact of Emigration on source Country wages. Evidence from 
Moldova”. Policy Research Working Paper 5764, World Bank, 
Washington D.C.

9. Docquier, F., H. Rapoport (2011). Globalization, Brain 
Drain and Development. Journal of Economic Literature, fort-
hcoming.

10. Ghencea, G., I. Gudumac (2004). „Labour migration 
and remittances in the Republic of Moldova”, Marketing and 
Research Department, Moldova Microfi nance Alliance.

11. Gibson, J., D. McKenzie. (2010). „The Economic 
Consequences of Brain Drain of Best and Brightest: Microeco-
nomic Evidence from Five Countries.” Discusşion Paper No. 
5124. Institute for the Study of Labor, Bonn.

12. Hristev, E., G. Mincu, M.Sandu, M. Walewski. (2009). 
„The Effect of Migration and Remittances in Rural Moldova”. 
Case Network Studies and Analyses No 389.

13. Lahiri, S, P. Raimondos-Moller (2000). „Lobbying by 
Ethnic Groups and Aid Allocation”. The Economic Journal 110 
(462), C62-C79. 

14. Mosneaga, V. (2009). „The role of labor migration in 
Social and Economic Stabilization of Moldova”, Working Pa-
per, Moldova State Univerşity.

15. Omar Mahmoud, T., H. Rapoport, A. Steinmayr, C. 
Trebesch (2011). „Emigration and political change“. Kiel Insti-
tute for the World Economy.

16. Pantiru, M. C., R; Black, R. Sabates Wheeler (2007). 
„Migration and Poverty Reduction in Moldova”. Working Pa-
per C7, Development Research Centre on Migration, Globali-
zation and Poverty, Brighton.

18. Pinger, P. R. (2007). „Come back or Stay? Spend here 
or there? Temporary versus permanent migration and remittan-
ce patterns in the Republic of Moldova”. Working Paper No 
438, Kiel Institute for the World Economy.

19. Spilimbergo, A. (2009). „Democracy and Foreign Edu-
cation”. American Economic Review 99(1), 528-543.

20. Stark, O. (2004). „Rethinking the Brain Drain”. World 
Development 32(1), 15-22.

 

Economie


