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Abstract
Since the early 70-ies, governments of many Western countries have taken active measures to encourage the
departure of immigrants to their homeland. Material compensation for returned workers, professional retraining of
departing immigrants, providing of economic assistance to the countries of emigration are traditional measures of
stimulating remigration. At the same time, most incentive return migration programs have not reached their goals.
These problems are relevant for Moldova. In modern conditions it is necessary to add new approaches, which are going
to be identified looking to an analysis of the factors determining return migration, as well as the adaptive behavior of
labor migrants. This will adjust the immigration policy and maintain the quantity and quality of labor potential.
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INTRODUCERE
Lucrarea reprezintă o cercetare, în circumstanţele contemporane, a problemelor ce ţin de
reîntoarcerea acasă a lucrătorilor migranţi, ceea ce prezintă importanţă atât pentru ţările-gazdă, cât
şi pentru ţările de origine ale migranţilor, pentru că implică transferul de capital financiar, uman şi
social acumulat, în contextul crizei refugiaţilor din statele Occidentului, o prioritate a politicii
europene constă în găsirea soluţiilor de revenire a imigranţilor în ţara de origine. Acest fenomen are
loc pentru contracararea creşterii cheltuielilor publice ridicate pentru asistenţă socială, pentru
evitarea mişcării sociale, pentru asigurarea securităţii naţionale.
Obiectivele cercetării rezidă în:
 cercetarea problemelor ce vizează revenirea şi reintegrarea migranţilor moldoveni din
străinătate în Republica Moldova;
 prezentarea argumentelor ce ţin de intenţia de reîntoarcere a lucrătorilor migranţi din
străinătate;
 familiarizarea cu experienţa altor ţări în stimularea migraţiei de revenire;
 evidenţierea efectelor în procesul reintegrării migranţilor şi determinarea modalităţilor de
valorificare a potenţialului acestora pentru dezvoltarea economiei Republicii Moldova.
Cercetarea se bazează pe soluţionarea următoarelor probleme: Cauzele revenirii migranţilor
acasă. Care este profilul social al migranţilor reveniţi? Problemele cu care se confruntă migranţii în
procesul de reintegrare. Care este poziţia guvernului în domeniul reintegrării? Eficienţa reintegrării
şi problemele existente.
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I. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE ŞI PRACTICE DE STUDIERE
A FENOMENULUI MIGRAŢIEI DE REVENIRE
Migraţia de revenire sau reemigrarea (David şi van Houte, 2008) este considerată etapa finală
a procesului de migraţie. Acest proces mai cuprinde şi etapele pregătirii sau luării deciziei de
revenire şi a revenirii propriu-zise – a integrării în ţara de origine. Cercetătorul Cassarino remarcă
faptul că o atenţie deosebită, în studiul migraţiei de revenire, trebuie acordată procesului luării
deciziei (adică, perioada de analiză a informaţiilor, a legăturilor sociale locale şi transnaţionale),
precum şi resurselor financiare şi sociale necesare pentru a se reintegra în ţară, care afectează
sustenabilitatea acestui proiect de revenire [1].
Intenţiile şi comportamentul de revenire determină şi explică tendinţele de economisire,
remitere şi investire. De o stringentă actualitate e şi problema conservării atât cantitative, cât şi
calitative a potenţialului de muncă al republicii prin diminuarea factorilor de respingere şi
accentuarea factorilor de atragere a forţei de muncă. În această conjunctură, reemigrarea poate fi
analizată ca instrument suplimentar de compensare a migraţiei externe de muncă.
Conform cercetărilor [2], migraţia de revenire, în condiţiile contemporane, reprezintă efectul
acţiunii factorilor de „respingere” a migranţilor din ţările primitoare, şi nu a factorilor de „atragere”
din ţările de origine. Migranţii au decis să revină acasă în urma lipsei locurilor atractive de muncă,
înrăutăţirii condiţiilor de trai în străinătate, a creşterii xenofobiei populaţiei locale. Cauzele revenirii
(factorii „respingerii”) sunt diferite şi includ deportarea, problemele personale (divorţ, starea
sănătăţii), clima locală necorespunzătoare.
La factorii de „atragere”, se raportează dorul de casă, imposibilitatea integrării familiei în
străinătate, dorinţa de a-şi educa copiii, prezenţa proprietăţii private în Republica Moldova.
O contribuţie aparte în studiul problemei de revenire a migranţilor şi-a adus-o monografia
„Problemele reintegrării şi reîntoarcerii migranţilor de muncă din UE în statele zonei de frontieră”,
elaborată de autorii V. Moşneagă şi E. Burdelnîi (Vilnius, 2012). Studiind particularităţile şi motivele de
revenire şi reintegrare a migranţilor în R. Moldova, autorii au concluzionat că reîntoarcerea migranţilor
este dictată de următoarele motive: potenţialul demografic valoros; astfel de persoane sunt capabile să-şi
asume riscuri, să se manifeste într-un mediu străin, iniţial nefavorabil; este un strat sociocultural,
democratic, profesional şi lingvistic nou; aceştia sunt oameni care au câştigat bani şi sunt capabili să
investească în dezvoltarea economiei şi a sferei sociale [3].
Conform Fundaţiei Europene de Instruire (FEI), migraţia de revenire contribuie la dezvoltarea
locală chiar mai mult dec\t remitenţele. Remitenţele sunt utilizate în mare parte pentru consum, pe
când economiile care deseori constituie scopul sau premisa pentru migraţia de întoarcere a
moldovenilor se folosesc mai degrabă pentru activităţi productive [4].
În funcţie de obiectivele stabilite şi de gradul de realizare al lor, datele comparative indică o
schimbare nesemnificativă în rândul migranţilor cu intenţie de a reveni [5, p. 59]. Mai mulţi migranţi au
menţionat că obiectivele prioritare sunt, de fapt, obţinerea unui loc de muncă profitabil şi asigurarea cu o
pensie la revenirea în Moldova. În general, femeile sunt mult mai interesate în asigurarea unei pensii
(11%, comparativ cu 3% pentru bărbaţi). Aceeaşi tendinţă este valabilă şi pentru migranţii din grupa de
vârstă 45-65 (16%, comparativ cu 3% migranţi din grupa de vârstă 30-44). O importanţă mare în
determinarea comportamentului de revenire o au şi factorii externi, pe care migrantul nu-i poate
controla, şi anume: oportunităţile de angajare sau climatul investiţional din Moldova.
Tendinţele de revenire ale migranţilor sunt influenţate de intenţia de a achiziţiona bunuri
imobiliare. De fapt, acumularea de economii pentru procurarea de imobil în Moldova constituie
obiectivul primar al multor migranţi autohtoni.
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Procurarea de imobil va accentua tendinţa generală de urbanizare în Moldova [5, p.62].
Profilul migranţilor care intenţionează să revină la Chişinău şi nu în localitatea de origine include
persoanele în vârsta, cu venituri mari, şi cu nivel de intenţii de economisire/investire înalt. De
asemenea, mai mulţi migranţi din Italia, spre deosebire de cei din Rusia, optează pentru Chişinău.
Preferinţa pentru Chişinău este condiţionată de oportunităţi de angajare şi investiţionale mai mari.
Această constatare este confirmată de intenţiile de revenire şi investiţionale ale multor migranţi.
Rezultatele studiului confirmă că dorinţa mai mare de a reveni în Moldova o manifestă
persoanele căsătoriţi (cei care au lăsat familia în Moldova) şi persoanele care au atins un anumit
nivel al economiilor; probabilitatea de revenire este mai mare a persoanelor care activează în
agricultură, construcţii şi îngrijire la domiciliu; migranţii cu un nivel de ocupare scăzut sunt
predispuşi să se întoarcă mai frecvent, comparativ cu persoanele care au un statut de angajare mediu
sau înalt (manageri, medici, ingineri etc.) [5, p. 73].
Conform datelor Eurostat, 15% din totalul imigranţilor în UE, sunt migranţi de revenire, adică
cei ce s-au întors în ţările lor de origine, după o anumită perioadă petrecută la muncă sau studii în
străinătate. În general, studiile empirice denotă că, în funcţie de contextul socio-economic al ţării de
origine, între 20 şi 50% dintre migranţi revin cu intenţia de a se stabili definitiv. Cei care se reîntorc
sunt, în special, migranţii cu studii nu doar primare, dar şi cu studii universitare. Din punctul de
vedere al vârstei active, ratele mai mari de reîntorcere se situează la cele două extremităţi (până la
30 şi peste 50 de ani). Realitatea demonstrează că majoritatea migranţilor se întorc în ţară după 3-5
ani petrecuţi în străinătate. După această perioadă, rata întoarcerii e în scădere [6].
Actualmente, în Republica Moldova, nu există o strategie unică de reîntoarcere şi de integrare
a migranţilor reveniţi. Există proiecte separate în acest domeniu, care sunt finanţate, ca de obicei, de
către organizaţiile internaţionale sau de ţările primitoare. De exemplu, în perioada iunie 2015 –
octombrie 2016, a fost desfăşurat programul de reîntoarcere şi reintegrare al migranţilor şi tinerilor
absolvenţi ai universităţilor de peste hotare: „Promovarea revenirii de peste hotare şi facilitarea
reintegrării în ţara de origine a migranţilor originari din R. Moldova”. Beneficiarii programului au
fost cetăţenii Republicii Moldova cu experienţă migraţională de 12 luni, care poate fi valorificată
prin revenire temporară sau permanentă în ţara de origine [7].
Pentru facilitarea procesului de angajare în câmpul muncii, a fost acordată asistenţă
informaţională pornind de la specializarea profesională şi aptitudinile dobândite peste hotare.
O mare parte din absolvenţii moldoveni a instituţiilor superioare de învăţământ au dorit să
revină acasă pentru a valorifica oportunităţile de susţinere a reintegrării oferite de OIM Moldova în
parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova. Dar, în perioada de adaptare, ei se confruntă cu un şir
de dificultăţi. Pentru persoanele integre cu principii, nu este uşor să te reintegrezi într-o societate
coruptă, în care avansarea profesională este condiţionată de apartenenţa de partid. Dorinţa de
revenire depinde şi de dezvoltarea managerială: servicii de consultanţă şi de coaching, etica
managerială şi de comportamentul faţă de angajaţi, lucrul în echipă. În prezent, aceste activităţi nu
sunt dezvoltate la nivel înalt în R. Moldova.
Stimularea migraţiei de revenire poate fi efectuată prin acoperirea compensaţiilor materiale
migranţilor ce părăsesc ţara, furnizarea de pre-plecare consiliere, procurarea biletelor de avion, prin
crearea locurilor de muncă, pregătirea profesională a migranţilor, prin acordarea ajutorului material
ţărilor cu procese emigraţioniste masive. De exemplu, un suport de reintegrare a fost propus de
Guvernul Franţei, pentru cetăţenii noştri, care au activat în hexagon. El prevede:
 ajutor pentru reintegrarea socială, care include suportul oferit beneficiarilor şi familiilor
acestora pentru o perioadă de maximum 6 luni şi finanţarea primelor cheltuieli în scopul
reintegrării familiei;
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 suportul personalizat al salariatului realizat de către prestatorul Oficiului Francez pentru
Emigrare şi Integrare;
 ajutor de reintegrare prin iniţierea unei afaceri etc. [8].
Conform studiului [9], 44 000 de migranţi internaţionali s-au întors în R. Moldova până în
prezent – fapt care a implicat 3,2% gospodării din R. Moldova. 54,5% au revenit în perioada 20102013, iar 56% din totalul de migranţi reveniţi s-au întors în ultimii 4 ani8 Ţările din care revin cei
mai mulţi migranţi sunt Rusia cu 49% dintre toţi migranţii reveniţi (aproximativ 21 500), Italia cu
15% (aproximativ 6 400) şi Israel cu 12% (aproximativ 5 200). Din alte ţări, revin mai puţin de 3%
[9]. În anul 2016, numărul lor a constituit 2.108 persoane, cu o reducere de circa 300 de persoane,
în raport cu anul 2015. Printre ei a fost înregistrat şi un anumit număr de copii, proporţia acestora în
numărul total reprezintă 3,6% în anul 2016. Rata medie a migranţilor, pe termen lung, reveniţi în
ţară este de 11%.
Pornind de la analiza datelor statistice, putem concluziona că, în termen scurt, nicio ţară nu
poate soluţiona integral problema revenirii emigranţilor în ţara de origine.
Politica de revenire este una pe termen lung, din considerentele că migraţia are ciclurile sale.
De regulă, persoanele sunt dispuse se revină în ţară doar atunci când şi-au atins scopurile, au
ajuns la o anumită vârstă, au acumulat economii şi capital. De exemplu, în Coreea de Sud,
revenirea masivă a emigranţilor în ţară a început doar după 40 de ani de emigraţie, în Turcia, la
peste 30 de ani.
II. MĂSURILE DE STIMULARE A MIGRAŢIEI DE REVENIRE
Experienţa unor ţări demonstrează că, în faza politicii de revenire a emigranţilor, acţionează
un complex de mecanisme financiar-economice şi organizaţionale (programe motivaţionale).
Iniţierea acestora permite majorarea esenţială a fluxului de transferuri băneşti şi investirii a
migranţilor plecaţi din ţară, ca, mai târziu, şi ei înşişi să revină la baştină.
Mecanismele financiar-economice şi programele respective presupun o activitate eficientă a
guvernului şi a sectorului financiar-bancar [10]. Printre produsele motivaţionale importante, pot fi
evidenţiate următoare:
 Repartizarea obligaţiunilor în rândul migranţilor şi diasporei. În decursul a 60 de
ani, aproximativ 29 de ţări (inclusiv India, Israel) au atras peste 50 mlrd dolari prin plasarea
obligaţiunilor pentru diaspora naţională în ţările de reşedinţă. Aceste resurse sunt utilizate
pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură în ţara de origine, finanţarea datoriei de stat,
constituirea unor proiecte sociale importante.
 Extinderea serviciilor bancare depozitare şi de economii. În ultimii 50 de ani, multe
ţări (inclusiv Turcia, India, Maroc) au atras peste 100 mlrd dolari de la migranţii lor pe conturi
speciale depozitare şi de economii în cadrul băncilor locale. În dependenţă de ţară, banii
migranţilor şi diasporei constituie 10-40% din totalul depozitelor populaţiei ţărilor respective.
 Stimularea dezvoltării noilor canale de transferuri băneşti. În ţările, care stimulează
fluxul mijloacelor băneşti de la concetăţenii lor, în cadrul pieţei, funcţionează de la 500 până
la 1000 de sisteme de transferuri. Astfel de ţări primesc de la 15 până la 30 mlrd dolari.
 Elaborarea programelor de creditare, asigurare, ipotecare şi de pensii. Ţările tind
să-şi susţină migranţii, aflaţi peste hotarele lor. Doar în Filipine, anual, se realizează peste
5 mln de poliţe de asigurare pentru emigranţii care acoperă de la 10 până la 20 cazuri tipizate
de asigurare.
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Ţinând cont de faptul că transferurile băneşti reprezintă o sursă stabilă de intrare a valutei în
ţară, ţările încep securizarea viitoarelor intrări de transferuri băneşti. În perioada 1991-2006, şase
ţări (inclusiv Brazilia, Peru) au beneficiat, în cadrul pieţelor de capital cu împrumut, de circa 2 mlrd
dolari sub gajul viitoarelor fluxuri de transferuri băneşti. Banca Mondială susţine acest mecanism,
ca unul important de perspectivă, evaluând potenţialul acestuia, încă în anul 2006, la 36 mlrd dolari.
 Contribuirea administraţiilor locale la dezvoltarea programelor de parteneriat
privat-public. Experienţa Americii Latine demonstrează că aproximativ 30-40% dintre
migranţi sunt cointeresaţi să aloce 1-10% din veniturile personale pentru realizarea proiectelor
în ţara de origine, dacă, în cofinanţarea lor, iau parte şi organele de administrare
locale/centrale. Anual, în întreaga lume, se acordă până la 10 mlrd dolari pentru astfel de
programe.
 Acordarea înlesnirilor şi stimulentelor investiţionale şi fiscal-vamale. Ţările
elaborează programe investiţionale şi reduc impozitele pentru migranţii, ce doresc să
investească în ţara de origine. Astfel, în Turcia, în anii 1961-2007, au fost realizate 44 de
programe speciale de colaborare cu migranţii autohtoni şi diaspora. În India, pentru migranţiiinvestitori, impozitul pe profit este de două ori mai mic; impozite pe dividende şi pe venit de
la depozite – lipsesc [10].
Mecanismele organizaţionale şi programele, de asemenea, au un rol decisiv, deoarece,
anume, ele vor stimula realizarea mecanismelor economice enumerate.
Este necesară crearea instituţiilor respective, care vor realiza programele de revenire a
migranţilor în patrie. Actualmente, în 56 de ţări, activează peste 400 astfel de subdiviziuni speciale.
În afară de acestea, este necesară crearea unei poziţii de (ataşat) însărcinat cu afaceri pentru
colaborarea cu migranţii în cadrul ambasadelor. În multe ţări din Asia, cu un nivel înalt de
transferuri, în cadrul fiecărei ambasade, au fost incluse aceste poziţii. Rolul acestor însărcinaţi cu
afaceri constă în menţinerea relaţiilor cu migranţii şi informarea acestora despre programele
motivaţionale pentru investiţia acumulărilor proprii şi revenirea în patrie.
O direcţie aparte o poate constitui crearea subdiviziunilor de profil în organizaţiile financiarbancare. Deja, în 30 de ţări ale lumii, în cele mai mari bănci, au fost create subdiviziuni pentru
elaborarea serviciilor şi atragerea resurselor financiare ale migranţilor şi diasporei.
În afară de bănci, şi guvernele pot atrage donatorii externi şi asociaţiile diasporilor. Toate
organizaţiile internaţionale mari dispun de fonduri speciale pentru dezvoltarea proiectelor din sfera
migraţiei şi transferurilor băneşti şi sunt dispuşi să cheltuie în scopuri productive. De exemplu, în
America Latină, în decursul anilor 2001-2011, pentru astfel de programe donatorii au cheltuit peste
45 mln dolari.
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) a implementat programele de repatriere
voluntară şi reintegrare asistată (RVRA) din 1979. În medie, între anii 2005-2014, OIM a asistat
34.000 de imigranţi pe an prin programele respective. În concordanţă cu creşterea volumului de
migrare în ultimii ani, a crescut semnificativ numărul de reemigranţi. În 2016, RVRA a furnizat un
suport pentru 98.403 migranţi. Aproximativ 39.000 de persoane au beneficiat de un sprijin financiar
în numerar şi/sau în natură, înainte de plecare sau la sosirea în ţara de origine. Principalele regiuni
de origine pentru RVAR a beneficiarilor au fost Europa de Sud-Est, Europa de Est şi Asia Centrală
(49% din total), Asia şi Pacific (16%), şi Orientul Mijlociu şi Africa de Nord (16 %) [11].
Studiind şi utilizând experienţa mondială, R. Moldova trebuie să creeze condiţii pentru imigrarea
legală, sigură şi eficientă, ce va permite accelerarea dezvoltării economice a Republicii Moldova.
Pe de o parte, în cadrul dezvoltării politicii imigraţioniste, este deosebit de importantă,
evidenţa problemei securităţii naţionale. Din aceste considerente, este necesar de studiat şi
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implementat cele mai avansate practici de atragere, reglementare şi revenire a emigranţilor. Şi
anume, experienţa SUA, Canadei, Australiei, Noii Zeelande, unde ponderea imigranţilor variază
între 15-35% şi a ţărilor Golfului Persic (Emiratele Arabe Unite, Qatar, Arabia Saudită), unde
ponderea migranţilor atinge 90%.
Pe de altă parte, R. Moldova poate stimula revenirea migranţilor prin lansarea programelor
motivaţionale pentru creşterea transferurilor acestora în patrie. În domeniul respectiv, cea mai bună
experienţă o au Irlanda, Israel, Filipine, India.
În Republica Moldova migraţia de revenire e reglementată prin acte legislative [12, 13, 14]. E
cazul să menţionăm, că actele legislative sunt adoptate deseori fără a se ţine cont de legislaţia
internaţională în domeniu, ceea ce impune ulterior modificarea lor, iar cadrul juridic nu conţine
reguli clare de distribuire a responsabilităţilor în administrarea proceselor migraţioniste. În
consecinţă se resimte tendinţa de depopulare constantă a ţării, exodul de inteligenţă, abandonării
copiilor rămaşi acasă, etc., sunt doar câteva consecinţe a lipsei politicilor consecvente în domeniul
migraţiei şi inclusiv migraţiei de revenire [15].
CONCLUZIE
Realizarea măsurilor economice şi organizaţionale, enumerate anterior, vor permite, în termen
scurt, stabilirea legăturilor cu emigranţii din R. Moldova, stimularea acestora şi revenirea prin
intermediul dezvoltării abilităţilor antreprenoriale ale acestora în patrie. În afară de aceasta,
implementarea programelor motivaţionale şi a proiectelor va permite reglementarea şi controlul
exodului de inteligenţă (brain drain), transformarea acestuia în circulaţia capitalului uman (brain
circulation) şi utilizarea eficientă la maximum a cunoştinţelor diasporei (brain gain).
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