Date relevante despre migrația din Moldova (2013)
 Introducere la studiu
Sondajele gospodăriilor și migranților au fost realizate consecutiv de Centrul de Analiză și Investigații
Sociologice, Politologice și Psihologice CIVIS și IASCI în cadrul NEXUS Moldova.
CIVIS (Moldova) și IASCI (Austria) sunt în totalitate independente și organizații neafiliate. Începând
cu anul 2005, studii similare au fost efectuate în Albania, Armenia, Bosnia-Herțegovina, Kosovo și
România. Iar în anul 2014 studii similare urmează să fie realizate și în Ucraina.
Toate cifrele prezentate (cu excepția punctului G) se referă la perioada de 12 luni care a precedat
perioada de colectare a datelor în mai-august 2013. Aceste constatări sunt orientative și pot fi supuse
revizuirii finale. Publicarea raportului de cercetare este planificată pentru luna noiembrie 2013.

 Constatările principale ale studiului gospodăriilor din 2013
A. Cadrul general:
 38,6% din gospodăriile din Moldova au avut una sau mai multe persoane care au practicat
migrația internațională și / sau mobilitatea geografică (mobilitate internă)
 29,4% din gospodării au avut unul, mai mulți sau toți membrii în migrație
internațională, fie pe termen lung sau sezonier
B. Migrația internațională pe termen lung (definită drept migrație pentru o perioadă
mai mare de 12 luni)
 411 000 sau 12,4% din populația totală sunt în migrație internațională pe termen lung
Dintre aceștia:
 370 000 sunt lucrători migranți sau 11% din totalul populației
o 23% din gospodării au cel puțin un membru care lucrează peste hotare pe termen lung
o 56% (sau 206 000) din lucrătorii migranți sunt în Rusia, 22% (sau 81 000) în Italia, iar
între 2% și 3% (sau de la 8 000 la 10 000) în fiecare din următoarele țări precum
Franța, Turcia și Portugalia
o 56% sunt bărbați / 44% femei
o 68% provin din mediul rural / 32% din mediul urban
Suplimentar
 18 400 moldoveni se află la studii peste hotare
 18 700 persoane sunt în migrație în scopul reîntregirii familiei
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C. Migrația sezonieră (definită drept migrație pentru o durată mai mică de 9 luni pe an)
 109 000 moldoveni practică migrație sezonieră
o Aceștia reprezintă 3,3% din totalul populației și se regăsesc în cazul a 7,7% din
numărul total de gospodării din Moldova
o 81% lucrează sezonier în Federația Rusă (sau 88 000 persoane), 7% în Italia (sau 7 700
persoane)
o 72% sunt bărbați / 28% femei
o 70% sunt din mediul rural / 30% din urban

D. Mobilitatea geografică (definită în sens larg drept (i) migrație internă și (ii) navetă)
 217 000 persoane sau 6,6% din totalul populației din Moldova sunt implicați în fenomenul
mobilității geografice (13,1% din gospodării)
o 58% spre Chișinău
o 19% spre centrul raional din raionul de reședință
o 12% spre alt centru raional
o practic 89% din mobilitatea geografică este orientată spre un centru urban

E. Migrația întoarsă (definită drept reîntoarcere din migrație internațională pe o bază permanentă)
 44 000 migranți internaționali sau 1,3% din totalul populației Republicii Moldova, s-au
întors în Moldova până în prezent (fapt care a implicat 3,2% gospodării din Moldova)
o 5,8% au revenit în perioada 1992-2000, 36,2% în perioada 2001-2009 și 54,5% în
perioada 2010-2013
o 49% s-au întors din Federația Rusă, 15% din Italia și 12% din Israel

F. Migrația potențială (definită drept intenție de a migra cu scop de muncă pe termen lung sau
scurt, studii și mobilitate internă în următoarele 12 luni; universul populației în acest caz exclude
migranţii actuali (punctele B și C)
 91,2% din totalul populației nu are nici o intenție de a migra în următoarele 12 luni, iar 4,3%
nu sunt deciși
o 56 000 sau 2,0% din totalul populației intenționează să plece la muncă
peste hotare pe termen lung în viitoarele 12 luni
o 51 000 sau 1,8% din totalul populației intenționează să plece la muncă sezonieră
peste hotare
o 18 000 sau 0,7% din totalul populației intenționează să practice mobilitate internă
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G. Estimări financiare importante pentru MIGRANȚII ECONOMICI PE TERMEN LUNG în 2012 (în Euro):
Valoarea totală a venitului familiilor peste hotare
Valoarea totală a cheltuielilor familiilor peste hotare
Valoarea totală a transferurilor
Consum
Economii în Moldova
Investiții în imobil
Investiții în afaceri
Altceva
Valoarea totală a economiilor nete peste hotare

4 481 000 000
1 884 000 000
920 000 000
442 000 000
193 000 000
230 000 000
46 000 000
9 000 000
1 677 000 000

100%
42%
21%

100%
48%
21%
25%
5%
1%

37%

Notă! Datele financiare din acest tabel au drept sursă Sondajul migranților realizat în 2013 de către IASCI
și CIVIS, fiind extrapolate la numărul de circa 258 600 familii care au migranți pe termen lung.

Precizări legale (disclaimer):
Acest rezumat nu reflectă în nici un fel opinia UE și a SDC sau a partenerilor
Consorțiului NEXUS Moldova care nu au fost implicați în realizarea cercetării.

 Obiectivele studiului
 estimarea precisă a numărului diferitor categorii de migranți: interni, externi – sezonieri și pe
termen lung, întorși și potențiali
 informații relevante pentru a promova stabilitatea și dezvoltarea economică durabilă în
Republica Moldova facilitând strategiile de management ale migrației

 Rezumat metodologic
Metoda: studiu cantitativ la scară largă, probabilistic național reprezentativ
Mărimea eșantionului: 20 850 gospodării. Dintre care, în 1 785 gospodării cu migranți pe termen
lung a fost aplicat chestionarul de bază, iar 366 gospodării fără migranți au fost intervievate în calitate
de grup de control.
Tehnica de cercetare: interviu față către față la nivel de gospodărie.
Grupul țintă: (1) gospodăriile din Moldova în general; (2) gospodării cu migranți pe termen lung;
(3) gospodării fără migranți (grup de control).
Instrumentul de cercetare: chestionare structurate cu întrebări semi-închise. Limbile de lucru au fost
româna și rusa.
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Designul eșantionului: stratificat, multistadial, probabilist - localitățile și gospodăriile au fost
selectate în baza unei scheme probabiliste, fiecare gospodărie având din start o probabilitate nonzero pentru a fi inclusă în eșantion. Eșantionul de cercetare a inclus 139 de unități de eșantionare
secundare cu un număr de "150" gospodării vizitate (în baza selecției probabilistice) per unitate de
eșantionare. În total, 109 localități au fost incluse în eșantion.
Populația de referință: totalitatea populației și gospodăriilor existente în Republica Moldova.
Informațiile de proiectare a eșantionului se bazează pe cel mai recent Recensământ din Republica
Moldova, realizat în 2004. Nici o regiune a populației nu a fost exclusă din eșantion.
Cadrul de eșantionare: lista tuturor localităților la prima etapă de eșantionare, lista tuturor USE
(unități secundare de eșantionare) în fiecare localitate selectată în prima etapă pentru a doua etapă
de eșantionare, lista tuturor gospodăriilor din fiecare USE obținute în listare.
Perioada de colectare a datelor: mai – august 2013.
Principiul de extrapolare și calibrare: Datele au fost calibrate, ponderate și extrapolate pe baza
datelor oficiale cu privire la numărul gospodăriilor și mărimea gospodăriilor din ultimul recensământ
în 2004.
Limitele studiului: nici un efort direct nu a fost făcut pentru a capta populația migraționistă în afara
grupurilor țintă, adică emigranții care efectiv nu mențin legătura cu Republica Moldova.
Scala de calitate a principalilor indicatori, conform standartelor Statisticii Canadiene.
Indicator
Migrație externă pe termen lung
în scop de muncă
în Rusia
în Italia
Migrație sezonieră
în Rusia
în Italia
Mobilitate geografică
Migrație întoarsă
Migrație potențială
externă pe termen lung
externă sezonier
internă

A<=
B<=
C<=
D<=
E<=
F>

Coeficientul de
variație în %
5
10
15
20
35
35

Calitatea estimării (1)
A
A
B
C
B
C
C
B
C
B
B
B
C

Semnificația scalei de calitate
Excelent
Foarte bine
Bine
Acceptabil
Poate fi utilizat cu precauție
Nu poate fi publicat
18 octombrie 2013

