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Rezumat: În condiţiile în care procesele migraţionale caracteristice ţării
noastre generează profunde implicaţii socio-deografice, politice, economice şi
culturale, am ales să studiez măsura în care partidele politice, printre obiectivele
înscrise în programele electorale, îşi propun şi obiective destinate gestionării
fenomenului migraţional. Astfel, articolul respectiv presupune o analiză a
programelor electorale ale partidelor politice din Republica Moldova, care au
participat la ultimile alegeri electorale, din perspectiva abordării problematicii
migraţionale.
Cuvinte cheie: fenomenul migraţiei, procese migraţionale, programe
electorale, partide politice, diaspora, politici migraţionale.
Summary: Under the conditions, that are the characteristics of migration
processes of our country generate profound socio-demographic, political,
economic and cultural implications, I chose to study the measure, in which the
political parties, among the objectives included in the electoral programs, also
propose objectives for the management of the migration phenomenon. Thus, this
article involves an analysis of electoral programs of the political parties in the
Republic of Moldova, who participated in the last electoral elections, in terms of
addressing migration issues.
Keywords: the phenomenon of migration, migration processes, electoral
programs, political parties, diaspora, migration policies.
În prezent, are loc o creştere continuă a numărului celor care îşi părăsesc ţara
cu economie slab dezvoltată şi o pronunţată instabilitate politică, emigrând în ţările
dezvoltate unde există mai multe şanse de valorificare a potenţialului uman.
Caracterul intens al proceselor migraţionale ar trebui să determine executivul,
factorii de decizie, partidele politice, pe toţi cei care îşi asumă soarta unei societăţi,
să găsească modalităţi de gestionare a acestora. Această situaţie este caracteristică
şi Republicii Moldova. Astfel, că intervenţia decidenţilor în procesele migraţionale
este o necesitate actuală care nu trebuie să îmbrace forma doar a unui discurs
politic, ci a unor acţiuni concrete de control a acestor procese, care conduc la
serioase schimbări de natură demografică, socială, economică şi politică la nivel de

51

Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
№. 2 (6), 2017
Ştiinţe Sociale
societate. Toate aceste efecte generează probleme de genul intervenţiei la timp cu
măsuri suficiente şi eficiente de gestionare a fluxurilor migraţionale.
Este absolut necesară intervenţia, deoarece, asistăm la o creştere atat a
dependenţei de migraţie, cât şi a problemelor implicate de migraţie. În ceea ce
priveşte dependenţa, aceasta este valabilă atât pentru ţările de origine, cât şi pentru
ţările de destinaţie ale migraţiei. Există comunităţi, economii naţionale care depind
semnificativ de sumele de bani trimise acasă de emigranţi, în special în ţări cu
sărăcie cronică, precum este şi Republica Moldova. Prin urmare, dependenţele
pozitive şi negative fac ca migraţia să fie propria cauză: pe de o parte regiunile de
origine sunt dependente de remiteri, pe de altă parte, economiile ţărilor de imigrare
de profiturile sociale aduse de imigranţi. [1, p. 228]
Astfel, migraţia se transformă într-o problemă de interes naţional pentru
aproape toate ţările implicate în procesele migraţionale. Cu această ocazie,
referirile la migranţi devin din ce în ce mai frecvente în discursul politic –
fenomenul migraţiei este utilizat ca argument instituţional sau electoral pentru
legitimarea unor politici (formarea unor agenţii guvernamentale, iniţierea unor
campanii de comunicare, dezbateri publice despre „votul diasporei”). În acest
context, tema migraţiei forţei de muncă este treptat încorporată în dezbaterea mai
largă privind, pe de-o parte, capacitatea sistemelor politico-instituţionale de a
concepe şi gestiona politici specifice, inclusiv pentru promovarea imaginii
internaţionale a ţării.[2, p. 42]
Deci, ne dăm bine seama că elitele politice conştientizează faptul că trebuie
să manifeste cât mai mult interes faţă de migraţie în condiţiile în care migranţii
formează un puternic potenţial de dezvoltare socio-economică. Unele ţări, cu
intensă experienţă migraţională demonstrează insistent capacitate de gestiune a
migraţiei astfel încât să o transforme în importantă sursă a dezvoltării. Însă, în
Republica Moldova, deşi există unele acţiuni în acest sens, totuşi, acestea nu sunt
îndreptate în totalitate spre consecinţele negative ale migraţiei, care, contrar
factorului de dezvoltare, generează serioase probleme demografice, pierderea
populaţiei apte de muncă, exodul de creiere, copii dependenţi de banii trimişi din
străinătate, etc. În acest context, ne interesează să stabilim în ce măsură problema
migraţiei se regăseşte în programele electorale ale partidelor politice din Republica
Moldova şi dacă acestea îşi propun să găsească soluţii în rezolvarea ei. Astfel, ne
propunem să analizăm programele electorale ale partidelor politice care au
participat la ultimile alegeri electorale din perspectiva problemei migraţionale.
Nu ştim dacă putem afirma faptul că, multe dintre voturile acordate unuia
sau altuia dintre partide a fost influenţat de gradul de reflectare a problemei
migraţionale în programele sale electorale, de preocuparea partidelor faţă alte
probleme sociale pe care generează migraţia, în condiţiile în care partidele care au
acumulat un număr mai redus de voturi îşi manifestă mai intens atitudinea faţă de
problema migraţiei în programele sale prin sloganele şi obiectivele formulate.
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Printre altele, votul cetăţenilor europeni acordat aleşilor este masiv influenţat
de viziunea acestora faţă de migraţie, faţă de politicile de imigraţie. Spre exemplu,
un studiu realizat de Centrul german de Cercetare „The German Marshall Fund”
în campania electorală a candidaţilor la funcţia de preşedinte a Republicii Franceze,
arată că 40 – 45% din cetăţenii Franţei văd în imigrare o problemă economică, şi
nu o rezolvarea a acesteia. Respectiv, volumul imigranţilor din ultimii ani a devenit
o problemă sensibilă atât pentru cetăţeni, cât şi pentru executivul francez. Astfel,
majoritatea cetăţenilor sunt interesaţi de rezolvarea problemei descrise. Prin
urmare, candidaţii vor convinge electoratul prin obiective clar definite destinate
soluţionării problemei imigraţiei. [3, p. 197] Respectiv, în cele ce urmează, vor fi
analizate programele electorale în funcţie de ordinea în creştere a voturilor
acumulate la ultimul scrutin electoral de către partidele politice.
Cunoaştem că ultimile alegeri parlamentare au avut loc la 30 noiembrie
2014, fiind cea de-a VIII-a competiţie electorală de acest fel după proclamarea
independenţei Republicii Moldova. La scrutin au participat 57.28% din alegătorii
incluşi în listele electorale. Conform rezultatelor finale ale alegerilor din 30
noiembrie 2014, pragul electoral a fost trecut de 5 partide, care au obţinut şi un
număr corespunzător de mandate de deputat: PSRM a acumulat 20.51% dintre
voturi (25 mandate); PLDM — 20.16% (23 mandate); PCRM — 17.48% (21
mandate) PDM — 15.80% (19 mandate) şi PL — 9.67% (13 mandate). [4]
Pentru desfăşurarea alegerilor au fost constituite 2,073 secţii de votare, 95
dintre care au fost deschise pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale
Republicii Moldova peste hotare. În ziua de 30 noiembrie 2014, la secţiile de
votare din străinătate s-au prezentat la vot 73329 alegători, cel mai mare număr de
votanţi în afara ţării, înregistrat în istoria alegerilor democratice din Republica
Moldova.[5, p. 20]
După cum este prezentat mai sus, Partidul Liberal (PL) a acumulat 9.67%
din voturile exprimate de alegători (13 mandate). Raportat la problema migraţiei
partidul menţionat îşi stabileşte drept obiectiv: Colaborare cu diaspora. În acest
scop şi-a propus următoarele [6, p. 13]:

PL va susţine diaspora moldovenilor în menţinerea şi promovarea
identităţii etnolingvistice, în consolidarea relaţiilor cu Republica Moldova;

va pleda pentru elaborarea mecanismelor alternative care să aibă drept
scop convingerea cetăţenilor stabiliţi permanent în alte state să deschidă afaceri în
Republica Moldova;

va promova un mecanism de identificare şi de eficientizare a
remitenţelor;

va iniţia elaborarea unui Program de încurajare a micului business, în
scopul facilitării fiscale a persoanelor care au iniţiat afaceri proprii în primii ani de
activitate antreprenorială;
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va iniţia înfiinţarea centrelor de cultură naţională în ţările de reşedinţă
ale diasporei moldoveneşti, va iniţia un program special privind susţinerea artiştilor
aflaţi peste hotare, asigurând participarea acestora la diverse evenimente
internaţionale;

va pleda pentru semnarea şi ratificarea de către Republica Moldova a
Convenţiei ONU privind protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor migranţi şi a
familiilor acestora;

va lansa iniţiative unilaterale din perspectiva aflării cetăţenilor
Republicii Moldova pe teritoriul acestora şi atragerii investiţiilor străine,

va reevalua şi iniţia procesul de creare a consulatelor şi consulatelor
onorifice în regiunile cu un număr mare de cetăţeni din Republica Moldova.)
Problematica migraţiei se regăseşte şi printre obiectivele de pretecţie socială
a Partidului Liberal. În acest sens îşi propune:

controlul eficient al migraţiei externe, menţinerea legăturii cu familia
şi cu Republica Moldova de către migranţii moldoveni;

asigurarea protecţiei cetăţenilor R. Moldova aflaţi peste hotare,
inclusiv în scop lucrativ;

elaborarea politicilor de imigraţie pentru R. Moldova.
Observăm că viziunea Partidului Liberal asupra migraţiei este destinată în
mod special diasporei, adică moldovenilor care se află în străinătate şi politicilor de
protecţie şi susţinere a acestora. Astfel că, partidul mai curând acceptă această
situaţie a emigrării continue, decât să urmărească oarecum diminuarea fenomenului
migraţiei.
Un alt partid care a obţinut încrederea cetăţenilor în volum de 15.80% (19
mandate) este Partidul Democrat din Moldova (PDM). În cazul acestuia, atragie
atenţie chiar sloganul partidului “Prosperitate pentru oamenii Moldovei – acum,
aici, acasă”
Platforma electorală a PDM are la bază o misiune fundamentală [7, p. 6]:: nu
în alt ciclu electoral, dar acum, politicile de stat trebuie să fie orientate spre a crea
asemenea condiţii, care să-i facă pe cetăţenii noştri să revină în ţară, să fie
împreună cu părinţii şi copiii lor în căminul familiei, să trăiască în tradiţia lor, să
prospere odată cu creşterea Moldovei!

PDM va ajuta familiile tinere şi pe cele care au mulţi copii, va dezvolta
ţara pentru ca fiecare familie să aibă condiţii mai bune de trai aici, acasă.

PDM va lupta ca să ţină familiile din Moldova împreună, unite, va veni
cu fapte concrete pentru a face ca tot mai puţini moldoveni să fie nevoiţi să aleagă
între a avea bunăstare şi a avea familia unită. Există soluţii pentru ca familiile să
rămână împreună aici, acasă, în Moldova.

PDM le oferă celor plecaţi în străinătate şansa de a-şi face un rost
acasă, în Moldova
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Ei afirmă că, ştiu că nivelul scăzut de trai a dus la emigrarea multor
moldoveni, dar cred că acum e timpul să avem politici clare pentru a-i încuraja să
revină acasă. Vor susţine întregirea familiilor Moldovei prin locuri de muncă mai
bine plătite şi condiţii de trai mai bune în fiecare localitate.
 PDM propune ca orice moldovean care se întoarce din străinătate şi
vrea să investească cel puţin 10.000 de euro într-o afacere acasă să primească un
grant nerambursabil de 10.000 de euro pentru investiţii suplimentare.
 Pentru cei care revin să investească în ţară, dar nu ştiu de unde să
înceapă, avem un program special. Vom oferi moldovenilor care doresc să înceapă
un business în ţară şansa unor cursuri gratuite de consultanţă în afaceri.
 PDM îi va încuraja pe moldoveni să revină acasă inclusiv prin
eliminarea taxelor vamale pentru aducerea în ţară a bunurilor agonisite cât timp au
fost plecaţi. Mai avem un pas şi vom trece de Parlament această măsură pe care tot
noi am iniţiat-o!
 Fiecare expert în domeniul IT va fi scutit de impozitul pe salariu timp
de 1 an, dacă revine în ţară. Vom realiza harta locurilor de muncă potrivite pentru
ei, în acest domeniu care se află în plină dezvoltare.
 PDM va lupta pentru ca absolvenţii de studii peste hotare să fie
angajaţi în ţară, în funcţii potrivite pregătirii lor.
 PDM va continua programul PARE 1+1 prin care se atrag în economie
remitenţele moldovenilor din străinătate. Noi propunem dublarea fondurilor
disponibile pentru acest program şi prelungirea lui. Dacă din 2010 şi până azi acest
program a fost accesat de circa 1.200 de moldoveni de peste hotare sau de rudele
lor din ţară, obiectivul nostru pentru următorii patru ani este de 3.000 de persoane.
Constatăm că obiectivele formulate sunt optimiste, încurajatoare, care, odată
realizate ar aduce foarte mulţi moldoveni acasă. Suntem convinşi că unele
obiective se găsesc pe agendele factorilor de decizie, însă politici concrete care să
înlăture problema încă nu au fost formulate. Prin urmare, moldvenii continuă să
plece peste hotarele ţării în căutarea bunăstării.
Partidul care cel mai puţin reflectă problema migraţiei în programul său
electoral este Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM). Acesta a fost
votat de 17.48% din cetăţeni (21 mandate). Numărul, nu mic, al mandatelor
obţinute vorbeşte de faptul că cetăţenii sunt interesaţi şi de alte probleme a căror
rezolvare o promit în general partidele politice, inclusiv PCRM, nu doar de cea a
migraţiei. Astfel că, PCRM susţine în programul electoral că va asigura protecţia
cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de ţara în care lucrează. Statul este
obligat să le protejeze drepturile. Prin urmare, partidul nu-şi asumă diminuarea
fenomenului migraţional, ci doar se resemnează cu situaţia care ne este
caracteristică, a emigrării masive a cetăţenilor. [8, p. 9]:
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) care a acumulat 20.16%
(23 mandate), abordează problema migraţiei indirect, vizând-o doar la obiectivul:
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Înainte pentru noi locuri de muncă la sate şi oraşe! Astfel, PLDM îşi propune
realizarea proiectelor de infrastructură în fiecare sat şi oraş din Moldova, care vor
genera locuri de muncă bine plătite şi vor aduce acasă muncitorii noştri plecaţi
peste hotare. [9, p. 2]:Deci, problema este abordată evaziv, cu dezinteres şi fără o
viziune clară în soluţionarea problemei emigrării.
Ultimul partid la care ne vom referi este Partidul Socialiştilor din Republica
Moldova (PSRM). Acesta a acumulat numărul maxim de mandate în Parlamenul
Republicii Moldova fiind votat de 20.51% din cetăţeni. Referitor la migraţie,
PSRM consideră că mai mult de 700 de mii de cetăţeni ai RM, care lucrează în
Rusia, sunt ameninţaţi cu expulzarea în patrie, unde vor completa rândurile
şomerilor. [10, p. 3]. Deci, partidul îşi exprimă doar îngrijorarea că nu vor avea
capacitatea să gestioneze numărul potenţialilor emigranţi, care, în condiţiile
revenirii ar suplini rândul şomerilor din ţară. Respectiv, partidul recunoaşte că ţara
oricum e inundată de probleme, astfel că nu avem nevoie de altele în plus.
Totodată PSRM îşi manifestă îngrijorarea faţă de regimul fără vize cu
Europa, lăudat atît de mult de guvernare, care, nu prevede angajarea în cîmpul
muncii în statele europene, iar tentativele de a rămâne în Uniunea Europeană în
acest scop presupun deportări şi amenzi de mii de euro.
Astfel, PSRM descrie o problemă a condiţiilor emigrării sau emigranţilor şi
în acest sens îşi propune protejarea migranţilor muncitori. Observăm că partidul
prezintă interes doar faţă de cetăţenii care aleg să emigreze în Federaţia Rusă.
Argumentul îl găsim în faptul că, mai mult de 2/3 din toţi concetăţenii noştri aflaţi
peste hotare locuiesc şi muncesc pe teritoriul Rusiei. Cetăţenii statelor, care aderă
la Uniunea Vamală (UV), au drepturi egale depline şi garanţii sociale, inclusiv la
angajarea în câmpul muncii, accesul la instituţiile medicale, achitarea
îndemnizaţiilor sociale, accesul garantat la grădiniţe, şcoli, recunoaşterea
diplomelor şi calificării în oricare dintre statele UV, în care muncesc.
Din start viziunea asupră migraţiei este incorectă fiind îndreptată doar spre
cei care pleacă în Rusia. Dar ce facem cu cei care aleg spaţiul UE pentru a emigra?
Cum vor arăta politicile migraţionale care ar viza susţinerea doar a cetăţenilor
moldoveni aflaţi în Rusia? Cu ce au greşit în faţa autorităţilor cetăţenii care au avut
posibilieatea să meargă într-o ţară a UE?
Deci, se conturează multe întrebări al căror răspuns, cu certitudine, ar trebui
să se găsească printre obiectivele de dezvoltare a celor care astăzi, fie posedă cel
mai mare număr de mandate în Parlamentul Republicii, fie sunt importanţi factori
de decizie.
Un rol important în acest sens trebuie să-l manifeste şi guvernul. Dar dacă
facem trimitere la Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016
– 2018 [11, p. 43], constatăm că problema migraţiei este prevăzută restrâns, inclusă
la capitolul„Politici sociale proactive” în cadrul compartimentului „Muncă,
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migraţia forţei de muncă şi politici salariale”. Astfel, obiectivele destinate migraţiei
sunt:
1. Dezvoltarea cadrului normativ privind mobilitatea profesională și
încheierea acordurilor bilaterale în domeniul migrației de muncă.
2. Dezvoltarea programelor de informare și consiliere a cetățenilor pentru a
asigura o mobilitate sigură a cetățenilor.
3. Promovarea și implementarea unui program complex, multidisciplinar și
interinstituțional de reintegrare a persoanelor revenite de peste hotare.
În cele din urmă, generalizând obiectivele referitoare la migraţie înscrise în
programele electorale ale partidelor politice din Republica Moldova, le putem
clasifica în două categorii, respectiv, crearea unui minimum de condiţii pentru
cetăţeni ca aceştea să nu aibă motive să plece, şi alte obiective vin mai mult să
încurajeze şi să susţină emigranţii şi decizia lor de emigrare, inclusiv valorificarea
banilor transferaţi familiilor în ţară. Astfel, nu putem afirma că alegătorii, inclusiv
diaspora, percep şi aleg partidele politice din ţara noastră prin prisma migraţiei sau
că obiectivele destinate migranţilor au influenţat foarte mult decizia de a acorda
votul unuia sau altui partid politic. Totodată, este îmbucurător faptul că, problema
migraţiei începe să fie percepută, fapt confirmat prin programele electorale
analizate. Ori, la alegerile anetrioare din 2010 partidele erau orientate spre alte
obiective şi mai putin spre migraţie.
Deci, spre deosebire de ţările europene, afectate de fluxuri masive de
imigranţi şi refugiaţi, decidenţii din Republica Moldova ar trebui să manifeste în
continuare îngrijorare faţă de emigrarea masivă a cetăţenilor, indiferent de
destinţia pe care o aleg.
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