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Rezumat
Fenomenul exodului de intelect este un fenomen controversat la moment

deoarece conform unor studii aprofundate s-a demonstrat că el poate genera efecte
atât negative, cât şi pozitive. În Republica Moldova procesele emigraţionale sunt
în creştere conturându-se anumite tendinţe şi caracteristici specifice care definesc
fenomenul exodului de intelect.

Cuvinte-cheie: emigrare, exod de intelect, forţa de muncă.

THE MIGRATION PROCESS AND
INTELECTUAL EXODUS IN REPUBLIC
OF MOLDOVA (2001-2012)

Abstract
Brain drain is currently a controversial phenomenon because many studies

have shown that it can generate negative as well as positive effects. In Republic of
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Moldova, emigrational processes are increasing outlining trends and specific
characteristics, which define the brain drain phenomenon.

Keywords: emigration, brain drain, labor.

Introducere. Exodul de intelect din Republica Moldova corelează
strâns cu emigrarea forţei de muncă. Migraţia contrazice interesele de
dezvoltare economică a Republicii Moldova. Ea cuprinde tineretul, populaţia
din regiunea de frontieră şi muncitorii din ramurile strategice (exod de
intelect). Conform datelor ştiinţifice oferite de Biroul Naţional de Statistică,
procesul de emigrare din Republica Moldova , şi anume evoluţia numărului
de emigranţi se prezintă în felul următor:
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Figura 1. Evoluţia numărului de emigranţi din Republica Moldova
pe perioada anilor 2001 – 2012 Sursa: realizat de autor cu datele BNS.

Datele oficiale ne prezintă un fenomen de migrare cu tendinţe de
descreştere, ceea ce la drept vorbind nu reprezintă realitatea. Deşi datele privind
migraţia forţei de muncă prezentate de statistica oficială sunt supuse mai multor
critici, inclusiv celor ale autorului, pe motiv că nu oglindesc volumul real al
migraţiei, aceste date permit o analiză în dinamică a proceselor de migraţie.

Astfel, potrivit Anchetei Forţei de Muncă, în perioada anilor 2000 –
2009 peste hotare se aflau în jur de 10% din numărul total al populaţiei
ţării, sau până la 25% din populaţia economic activă [1, p.260]. Aceste
cifre sunt alarmante pentru Republica Moldova deoarece în contextul unei
dezvoltări economice durabile, populaţia economic activă are un rol cheie.

Reieşind din poziţia geografică şi preferinţele populaţiei, în ceea ce
priveşte emigrarea, de-a lungul timpului s-au dezvoltat anumite preferinţe.
Pentru a vedea cum au evoluat preferinţele emigranţilor de-a lungul anilor
2001 – 2012 vom analiza următorul grafic:
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Figura2. Emigranţi din RM după ţara de destinaţie, în perioada
anilor 2001 – 2012

Sursa: Grafic realizat de autor după datele BNS.

Conform acestor date, observăm că principalele destinaţii ale
emigranţilor moldoveni sunt Rusia, Ucraina, SUA, Germania, Israel,
Belarus, Canada şi Australia, adică ţări de care sunt legaţi având un istoric
comun în cadrul URSS (Rusia, Ucraina), sau ţări care le oferă un şir de
oportunităţi precum locuri de muncă mai bine plătite, condiţii de viaţă mai
bune, stabilitate socio-economică şi politică etc. Ţinem să menţionăm că în
conformitate cu graficul de mai sus interesul emigranţilor moldoveni faţă
de destinaţia în Rusia şi Ucraina este în mare descreştere spre deosebire de
alte destinaţii precum SUA, România, Italia ş.a. ţări, faţă de care interesul
rămâne a fi oarecum constant. Este important să se ţină cont de faptul că
statistica oficială nu deţine un şir de date precise cu privire la migraţia
studenţilor, de exemplu. Tot mai mulţi studenţi din instituţiile din învăţământ
superior din Moldova sunt antrenaţi în diferite programe de schimb pentru
tineret, cum ar fi programele: „Work &Travel”, „Au pair”. Însă practica ne
demonstrează că de cele mai multe ori, studenţii din Republica Moldova,
beneficiind de acest program nu respectă concepţia primară şi îşi prelungesc
benevol şederea în S.U.A. în detrimentul studiilor în derulare de acasă. Mai
rău este faptul când studenţii se înscriu la acest program fiind în anul de
absolvire, astfel după obţinerea diplomei ei pleacă peste hotare şi de cele
mai multe ori rămân acolo pentru ani buni, sau nu se mai întorc. Programele
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respective nu sunt reglementate prin norme naţionale, ceea ce face dificilă
evidenţa statistică a persoanelor implicate în aceste procese. Deşi programele
creează anumite posibilităţi pentru schimbul de experienţă şi studii, dar în
egală măsură contribuie şi la plecarea ulterioară a studenţilor prin reţeaua
dată la muncă peste hotare pentru o perioadă îndelungată, cu abandonarea
studiilor. Potrivit datelor Ambasadei S.U.A., numai în această ţară pe
parcursul anilor 2008 – 2009 au plecat circa 10 mii de studenţi, dintre care
20% nu au revenit în Moldova după expirarea termenului contractului [2].
Astfel, există un efect negativ dublu al migraţiei ce rezultă din conjugarea
efectelor negative ale plecării tinerilor care au şi un nivel avansat de studii.

Pentru a înţelege mai bine evoluţia acestor fenomene se propune analiza
următoarelor date din statistica oficială:

Tabelul1.Nivelul de instruire a persoanelor provizoriu aflate peste
hotare în scop de muncă

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Total 
migranţ i 
(mii 
persoane) 

138,3 172,0 231,3 291,0 345,3 394,5 310,1 335,6 309,8 294,9 311 316,9 328,3 

Nivelul de studii în % faţă de numărul total al migranţilor    
Superioare 7,7 7,0 7,4 7,9 7,6 7,9 8,5 8,3 9,5 10,7 10,7 10,6 10,38 
Medii de 
specialitate 

13,6 13,9 12,3 12,0 11,9 12,5 14,3 13,7 12,4 13,3 13,0 12,7 12,12 

Secundar 
profesionale 

34,1 35,5 33,3 32,2 40,0 28,4 26,8 27,5 28,8 28,3 25,6 24,7 26,43 

Liceal, me-
diu general 

26,5 24,5 14,2 26,7 26,6 28,2 28,1 28,0 27,8 26,8 25,5 25,9 24,27 

G imnazial 17,2 18,4 20,1 21,1 21,4 22,3 24,5 22,1 21,4 22,0 24,5 25,8 26,04 
 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică, Ancheta forţei de muncă

Analizând datele oferite de statistica oficială, incluse în această anchetă,
observăm că numărul persoanelor aflate peste hotare în scop de muncă este
în continuă creştere din anul 2000. În graficul următor este prezentată
evoluţia numărului migranţilor pe perioada anilor 2000 – 2012.

Reprezentarea grafică, foarte uşor ne permite să vizualizăm care ar fi
ritmurile de creştere a numărului migranţilor moldoveni conform anchetei
forţei de muncă. Cu ajutorul trendului linear, accentuăm tendinţa de creştere
a indicatorului. Ecuaţia lineară a trendului este: y=11347+211265.

Reieşind din datele de mai sus putem concluziona că în anul 2012,
având o cotă a emigranţilor cu studii superioare, aflaţi peste hotare în scop
de muncă, de 10.38% în date oficiale, putem vorbi despre un puternic
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fenomen al exodului de intelect care îşi măreşte amploarea cu ritmuri stabile
de creştere din 2000 până în prezent.

Concluzii. Drept concluzie putem spune că exodul de intelect în Repub-
lica Moldova influenţează negativ dezvoltarea economiei statului, deoarece
aproximativ 25% din populaţia activă se află peste hotare în scop de muncă,
dintre care 10.38% au studii superioare. Acest fenomen nu poate contribui la o
dezvoltare durabilă a economiei naţionale şi pentru a reduce amploarea acestuia
este nevoie de o politică coerentă, o stabilitate socio-economică şi politică.
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Figura 3.3. Evoluţia numărului de persoane provizoriu aflate peste
hotare în scop de muncă

Sursă: Realizat de autor, în baza datelor BNS

Figura 3.4. Comparaţie a migranţilor după nivelul de studii, în %, în
anul 2000 şi 2012

Sursa: realizat de autor după datele BNS.


