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1. Úvod
Moldavsko se již delší dobu nešťastně zviditelňuje v různých evropských statistikách.
Během devadesátých let se mu podařilo získat smutný primát nejchudší země v Evropě.
Země, jejíž každý osmý občan pracuje v zahraničí, odkud finančně podporuje své příbuzné
v Moldavsku. Země, kde patnáct let po rozpadu Sovětského svazu mají moc opět pevně
v ruce komunisti. Jaké byly osudy země v devadesátých letech, které ji dovedly až do dnešní
situace, kdy ji chce opustit více než sedmdesát procent mladých Moldavanů?
Během prvních let nezávislosti čelila republika novým ekonomickým a politickým
výzvám postsovětského světa. Mezi hlavní témata po vyhlášení samostatnosti patřila diskuze
o vymezení národní identity a státoprávního postavení jednotlivých národů na území
Moldavska, s tím související válka s Podněstřím a snaha o její mírovou konsolidaci
a vzájemnou domluvu. Vykročení směrem k tržnímu hospodářství bylo podpořeno zahájením
zásadních reforem (pozemková reforma a privatizace státního majetku) a bylo sledováno,
někdy i částečně financováno významnými mezinárodními organizacemi (např. Světová
banka, Mezinárodní měnový fond a jiné).
Pracovní migrace se jako jev objevila brzy po vzniku nezávislého Moldavska.
V průběhu devadesátých let nabírala na síle, která kulminovala v souvislosti s ruskou finanční
krizí v migrační vlně po roce 1998. Vysoká míra migrace a její specifický charakter ovlivňuje
sociální, ekonomickou a politickou situaci a je jedním z nejpalčivějších problémů Moldavska,
který v zásadě uniká větší pozornosti ze strany mezinárodních médií.
Záměrem práce je vysvětlit politické a ekonomické souvislosti, které ovlivňovaly
pracovní migraci v Moldavsku během devadesátých let. Práce je rozdělena do tří hlavních
částí: v nich hledá příčiny migrace, analyzuje její charakter a identifikuje zahraniční aktéry
ovlivňující vývoj v Moldavsku. První část se zaměřuje na politickou a ekonomickou situaci
devadesátých let a hlavní problémy, které Moldavsko řešilo. Které politické a ekonomické
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faktory přispěly k enormnímu zvýšení migrace? Pracovní migrace je v Moldavsku jevem
relativně novým, projevujícím se až v devadesátých letech. Nemůžeme proto opominout
alespoň letmo se podívat na to, jakým způsobem čelil stát situaci, kterou přinesl rozpad
Sovětského svazu. Jak se vydařil přechod na tržní hospodářství a demokratické zřízení? Jaký
přístup se moldavská vláda zaujala k rostoucí migraci a jaká opatření přijala?
Druhá část práce vykresluje charakter migrace a její projevy. Popisuje hlavní migrační
vlny mezi lety 1998 a 2003 a zkoumá, zda, případně jaký dopad má vysoká míra migrace na
vnitropolitickou či ekonomickou situaci. Tato část zároveň objasňuje legislativní rámec
migrace v Moldavsku.
Závěrečná část se zaměřuje na zahraniční aktéry, kteří výrazně ovlivňovali vývoj
Moldavska. Snaží se zmapovat, jaké mezinárodní organizace a instituce vyvíjejí činnosti ve
snaze zlepšit moldavskou realitu. V zásadě sleduje otázku, kdo má na zlepšení situace zájem
a co Moldavsku může nabídnout.
K dané problematice existuje nemálo pramenů v anglickém jazyce, většinu z nich tvoří
různé zprávy mezinárodních organizací, které se zaměřují na rozbor situace v Moldavsku
a vývoj jeho různých problematik od devadesátých let do současnosti. Odhlédneme-li od
mírně politického tónu, který organizační zprávy obvykle provází, je nutné jim vytknout
absenci odkazů na použité zdroje. Jejich užitečnost by posloužila při ověřování některých
údajů v nich obsažených, které se od sebe liší. Cenným zdrojem pro mne byly zejména
odborné články a studie věnující se dílčím oblastem problematiky, jako např. pozemkové
reformě, pracovní migraci apod. Jejich autory jsou hlavně Moldavané. Zdroje také nejsou
příliš jednotné v užívání termínu Moldavsko (možné také názvy Moldávie a Moldova).
Protože je Podněstří mezinárodně neuznaná země, stále je světem vnímáno jako separatistická
část Moldavska. Tento fakt je poněkud matoucí, protože vzhledem k informační izolaci země
a vzájemné ne-komunikaci obou celků jsou ve statistikách uváděna většinou data jen za
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pravobřežní část Moldavska (jsou-li však údaje o Podněstří zahrnuty či ne, není vždy úplně
jasné). V práci se proto snažím na údaje o Podněstří upozorňovat.

2. Příčiny migrace
2.1 Postavení po získání nezávislosti
Moldavsko je malá vnitrozemská země o rozloze 33 700 km2, hraničící s Rumunskem
a Ukrajinou. V srpnu 1991 deklarovalo svoji nezávislost ještě před formálním zrušením
Sovětského svazu. V Moldavsku žije 4, 3 miliónů obyvatel,1 z toho přibližně 78,2%
Moldavanů, 8,4% Ukrajinců, 5,8% Rusů, 4,4% Gagauzů a 1,9% Bulharů2.
Po získání nezávislosti řešilo Moldavsko různé státoprávní, ekonomické a sociální
problémy, které více či méně souvisely s rozpadem Sovětského svazu, ať už z hlediska změny
politického uspořádání či rozpadu jednotného trhu.
V podstatě okamžitě po vyhlášení nezávislosti se Moldavsko muselo potýkat se
separatistickými tendencemi ze strany Gagauzů a podněsterského území. Zatímco celostátní
referendum schválilo v březnu 1994 Moldavsko coby nezávislý, jednotný a nedělitelný stát
a zároveň definitivně potvrdilo autonomii Gagauzska, o status území na levém břehu Dněstru
se rozhořel spor, který nebyl dodnes vyřešen. Strach slovanské komunity ze silných
prorumunských tendencí,3 které na pravé straně Dněstru prosazovaly vládnoucí politické
strany, zejména Lidová fronta Moldavska, vynesl na levé straně Dněstru k moci rusky
mluvícího konzervativního komunistu Igora Smirnova. Ten na základě referenda v prosinci

1
2
3

Podle sčítání v roce 2000, Lexikon zemí, (ISBN 80-7309-988-8), Fortuna Print, Praha 2002.
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/md.html#People, 2.1.2006.
Na přelomu srpna a září 1989 zavedl Nejvyšší sovět Moldavska moldavštinu jako první úřední jazyk,

azbuku nahradil latinkou a pohrozil propuštěním všech ruských úředníků, kteří se nenaučí moldavsky. V dubnu
1990 přijal rumunskou hymnu a novou moldavskou vlajku, která se od rumunské odlišovala jen začleněním
státního znaku.
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1991 vyhlásil nezávislost Podněsterské moldavské republiky (PMR), v jejímž čele stojí
dodnes jako prezident. Mezi pravým a levým břehem Dněstru se rozhořel válečný konflikt
eskalující v roce 1992. V červenci 1992 bylo uzavřeno příměří, na míře autonomie PMR se
ale obě strany nedokázaly dohodnout. V roce 1995 si obyvatelé Podněstří v dalším referendu
schválili novou ústavu deklarující úplnou nezávislost. Tu však žádný stát dodnes neuznal,
a PMR se tak v podstatě nachází více méně v mezinárodní izolaci, která vytváří ideální
podmínky pro pašeráctví všeho druhu. PMR tvoří úzký pruh území na levé straně Dněstru
o velikosti cca 4000 km2 s hlavním městem Tiraspol a sedmi sty tisíci obyvateli. Význam pro
Moldavsko má zejména její průmyslový potenciál.
Před rozpadem Sovětského svazu bylo Moldavsko plně integrováno do jeho centrálně
plánovacího systému. Přerušení tradičních obchodních vazeb a distribučních kanálů spolu
s přechodem na tržní ceny ekonomice výrazně ublížilo, neboť nestihla zareagovat a nebyla
schopná se přeorientovat na jiný, zejména západní evropský trh.4 Přestože bylo Moldavsko na
začátku devadesátých let chváleno Mezinárodním měnovým fondem za relativně dobrou
makroekonomickou stabilitu, ekonomika země se do roku 1998 skoro zhroutila. Je otázkou,
do jaké míry pociťovalo Moldavsko na začátku devadesátých let otevření své ekonomiky
západnímu trhu jako prioritu. Z vývoje země se dá usuzovat, že nejvíce pozornosti věnovali
politici řešení palčivých státoprávních otázek. Zdá se, že ekonomická problematika byla
zprvu trochu podceňována alespoň v tom smyslu, že nebyla vytvořena žádná koncepce
rozvoje ani re-orientace moldavské ekonomiky v prostředí konkurenčního volného trhu.
Prvním šokem pro moldavskou ekonomiku, zemědělskou i průmyslovou výrobu
a osobní kapitál bylo zvýšení cen dovozu energetických surovin, na kterých je Moldavsko
závislé. Během roku 1991 cena dováženého benzínu a zemního plynu stoupla čtyřicetkrát

4

Orlova, N.; Ronnas P.: The Crippling Cost of an Incomplete Transformation: The Case of Moldova in

Post-Communist Economies (ISSN: 1463-1377), Vol. 11, No.3, str..373-397, Sept. 1999, str. 379.
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a uhlí stokrát.5 Tento problém dále prohloubila krize s Podněsterskou republikou, kvůli níž
došlo k dalšímu přerušení vazeb s regionem, který před vyhlášením nezávislosti vytvářel více
než jednu třetinu celkové moldavské průmyslové výroby. Je zde soustředěn převážně textilní
průmysl, strojírenství, ocelárny, zbraně a až devadesát procent výroby elektrické energie.
V důsledku zavírání některých průmyslových podniků a odtržení Podněstří, kde se
nacházelo mnoho průmyslových podniků, klesaly od roku 1991 reálné mzdy. Pokles je
ilustrován v tabulce č. 1.
Tabulka 1: Reálné mzdy

1990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

100

3,7

1,6

0,1

2,2

2,4

1,3

4,4

6,9

3,9

Pozn.: index: 1990=100.
Zdroj: World Bank, Moldova moving to a Market Economy, str. 104, Economic Trends in Moldova, July 1998,
str. 37-38; Economic Trends in Moldova, March 1999, Tabulka 3.3. in Orlova, N.; Ronnas P.: The Crippling
Cost of an Incomplete Transformation: The Case of Moldova, str. 388.

Obyvatelé Moldavska začali být podstatně více závislí na příjmech ze zemědělství,
kterým se živilo nejvíc lidí. Tabulka č.2 nám ukazuje, jak se snižovaly platy v jednotlivých
oborech. Zároveň je v ní možno vysledovat pokles celkového počtu pracovníků.
Tabulka 2: Výše platů podle oboru zaměstnání v letech 1990-1998
Obor/rok
pracovní síla celkem
Zemědělství
a lesnictví
Průmysl
Stavebnictví
Obchod
Doprava a spoje
Zdravotnictví
Školství
Ostatní
5

1990
2071

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
2070 2050 1954 1941 1276 1200 1127 1033

678
456
172
145
112
115
232
161

743
424
153
136
108
116
224
166

749
415
146
132
105
116
223
164

730
245
105
116
75
96
166
421

767
232
91
107
73
98
168
405

549
177
49
82
67
93
151
108

511
157
35
54
62
91
149
141

474
141
35
49
59
89
145
135

411
125
30
41
56
87
143
140

Pro srovnání: během ropné krize z roku 1973 stouply ceny třikrát (Orlova, N.; Ronnas P., str. 374).
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Pozn.: Údaje v tisících. Údaje z let 1994-98 nezahrnují PMR.
Zdroj: Annuarul Statistic al Republicii Moldova 1994, str. 90; Annuarul Statistic al Republicii Moldova 1996,
str. 127-128; Statisticheskii Ezhehodnik SNG v 1996 godu, str. 381; Economic Trends in Moldova, March 1999,
tabulka 3.1 in Orlova, N.; Ronnas P.: str. 387.

Pokles reálných mezd a hyperinflace, která Moldavsko postihla mezi lety 1990
a 1993,6 se projevily snížením koupěschopnosti obyvatelstva. Zatímco za průměrný příjem
z roku 1990 si člověk mohl koupit 264 kg chleba, 38 kg hovězího a 579 litrů mléka, v roce
1996 stačil už jen na 81 kg chleba, 18 kg hovězího a 89 litrů mléka. Životní úroveň
Moldavanů se výrazně snížila, dokonce více než v případě obyvatel sousedních
postsovětských republik.7
Ekonomické dopady, které provázely rozpad Sovětského svazu (včetně bojů
s Podněstřím) se začaly velice brzy projevovat v sociální sféře. Neschopností státu rychle,
efektivně a koncepčně reagovat na přechod na volné tržní hospodářství se postupně
zhoršovaly životní podmínky, což podporovalo migrační tendence obyvatel.

2.2 Vývoj vnitropolitické situace
Od ustavení nezávislosti v roce 1991 proběhly v Moldavsku celkem čtyřikrát
parlamentní volby (1994, 1998, 2001 a 2005).8 Do roku 1994 byla u moci vláda ustavená ještě
v roce 1990.
Od února 1990 ovládala parlament Moldavská národní fronta (nazývaná rovněž
Lidovou frontou), která ve volbách do Nejvyššího sovětu Moldavské SSR získala většinu

6
7

V roce 1993 inflace činila 2500%, do roku 1997 klesla na 11,2% (zdroj: Lexikon zemí, str. 292).
V úvahu jsou brány Rusko a Ukrajina. Orlova, N.; Ronnas P.: The Crippling Cost of an Incomplete

Transformation: The Case of Moldova, str. 388.
8

Zákonodárnou moc má v Moldavsku jednokomorový parlament, volený na čtyři roky. Může být

rozpuštěn prezidentem pokud dvakrát odmítne vládu nebo nezvolí prezidenta. Volební klauzule byla 5%, od
roku 2000 se zvýšila na 6%.
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mandátů. Hlavním představitelem Lidové fronty se stal bývalý tajemník Ústředního výboru
KS Moldavské SSR Mircea Snegur. Ve spolupráci s reformním křídlem Komunistické strany
Moldávie vedeným Petrem Lucinschim podporovala Lidová fronta rumunizaci země.
Prorumunské tendence vyvolaly nepokoje mezi nacionalisty a proruskými radikály. Sto
ruských představitelů na protest proti srážkám mezi proruskými radikály a nacionalisty
z parlamentu odešlo. Lidová fronta se na svém druhém sjezdu ještě více vymezila ve směru
další rumunizace země, čímž podpořila eskalaci konfliktu s ruskou populací žijící v Podněstří,
které se nakonec v roce 1995 od Moldavska separovalo9. Podněstří se oficiálně nezúčastnilo
žádných voleb do moldavského parlamentu.10 Lidová fronta se kvůli vnitřním konfliktům
začala dělit a přeměnila se na Křesťansko-demokratickou lidovou frontu. Její vliv však klesal
a vedoucí roli převzala Demokratická agrární strana Moldavska. Silná pozice umírněné
Agrární strany byla potvrzena i v dalších parlamentních volbách v únoru 1994, kde získala
většinu.
V parlamentu byly v letech 1994-1998 zastoupeny následující politické strany:
Demokratická agrární strana (umírněný program moldavské nezávislosti), Socialistická strana
Moldávie (proruská), Blok rolníků a intelektuálů a Křesťansko demokratická lidová fronta
(prorumunští nacionalisté). Premiérem zůstal agrárník Andrej Sangheli a předsedou
parlamentu Petr Lucinschi. V březnu 1994 se uskutečnilo referendum, ve kterém se Moldávie
vyslovila pro zachování nezávislosti a územní integrity. Dodatky k nové ústavě schválené

9

22.12.1996 zvítězil Igor Smirnov, dosavadní prezident Podněsterské moldavské republiky,
v prezidentských volbách. Voleb se zúčastnilo 57,3 % obyvatel z oprávněného počtu 428 000 voličů. Výsledek
praktickz potvrdil vůli rusky mluvícího obyvatelstva z Podněstří odtrnout se od Moldavska. Moldavský
prezident Petru Lucinschi odmítl výsledky voleb uznat. http://ib.ctk.cz/infobanka/Moldova, 11.4.2005.
10
Orgány PMR odmítly pořádat moldavské parlamentní volby na svém území. V regionu bylo otevřeno
jen několik volebních místností, a to na Moldavskem kontrolovaném pravém břehu Dněstru, kde mohli
obyvatelé Podněstří po překročení řeky odvolit. Volby na těchto místech probíhaly podle standardních pravidel,
volební účast v nich však byla velmi nízká.
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roku 1995 poskytly autonomii pro Gagauzskou republiku a Podněstří.11 V roce 1995 začala
soudní reforma. Vládnoucí agrárníci zahájili po svém zvolení také ekonomické reformy:
jednalo se hlavně o privatizaci státního majetku mezi lety 1994-1996 a agrární reformu, která
však naplno proběhla až mezi lety 1998 a 2000, kdy agrárníci už nebyli v parlamentu.
Zhoršující se ekonomickou situaci země využila Komunistická strana k agresivní
předvolební kampani, která ji pomohla k vítězství ve volbách. Většinovou koalici proti
komunistům

vytvořily

zbylé

parlamentní

strany

(uskupené

v politických

blocích

Demokratický konvent Moldavska, Blok pro demokracii a prosperitu Moldavska a Strana
demokratických sil). Do sestavování vlády zasáhl prezident, který na vládní místa protlačil
své stoupence z řad agrárníků.12 Zbytek míst obsadily koaliční strany. Proti tomu protestovali
komunisté, kteří na konci roku 1998 vyzvali prezidenta k rozpuštění parlamentu a vytvoření
vlády s jejich účastí. Rok 1999 probíhal navíc ve znamení další krize, tentokrát vládní, která
nastala po odstoupení koaličního premiéra Ciubuca v únoru 1999. Koaliční Demokratický
konvent se rozpadl a způsobená vládní krize umocněná ještě debatou o změně ústavy
(prezidentská či parlamentní republika) se definitivně vyřešila až v listopadu 1999, kdy byla
dosavadní vláda odvolána. V čele nové vlády stanul sociálně demokratický a prozápadně
orientovaný ekonom Dimitrij Braghis.
Rozpory mezi parlamentem a prezidentem nakonec vyústily ve změnu ústavy. Téměř
všechny parlamentní strany se spojily a 5. července 2000 byla 90% hlasů schválena revize
stávající ústavy, která přeměnila zemi v parlamentní republiku. Hlavní změna se týkala volby
prezidenta. Prezident byl do roku 2000 volen přímo, nyní je volen parlamentní dvoutřetinovou
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Podněstří tuto autonomii neuznává. V rámci mírových rozhovorů, kterých se mimo Moldavska

a Podněstří účastní také Rumunsko, Ukrajina, Rusko, zástupce Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
a Evropské unie, se vyslovuje za podstatně větší míru samostatnosti. Federaci s rozsáhlou autonomií, již nabídl
prezident Voronin v roce 2003, PMR dodnes nepřijalo. Pro Tiraspol odmítá připustit změnu statutu dnešní
republiky na region, bez ohledu na míru autonomie.
12

Agrárníci obsadili ministerstvo zahraničí, obrany a bezpečnosti.
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většinou na čtyři roky. Po dvou neúspěšných parlamentních pokusech zvolit nového
prezidenta na konci roku 2000, rozpustil stávající prezident Petru Lucinschi parlament
a vypsal předčasné volby na 25. února 2001.13
Zároveň se změnou volby prezidenta byl také upraven volební zákon, který zvýšil práh
pro vstup do parlamentu na 6%, což se projevilo hned v únorových volbách roku 2001. Volby
se odehrály ve vypjaté atmosféře a obviňování z korupce14. V předvolební kampani
převládalo vzájemné osočování politiků nad konstruktivní diskuzí o vážných problémech
Moldavska a možnostmi jejich řešení. O hlasy voličů bojovaly Komunistická strana, volební
blok Alianta Braghis, Křesťanská občanská demokratická strana, Strana obrody a usmíření
a Demokratická strana. Před parlamentními volbami se všeobecně předpokládalo vítězství
komunistů, kteří voliče lákali zavedením ruštiny jako druhého oficiálního jazyka a připojením
země k rusko-běloruskému svazu. Drtivá výhra komunistické strany (49,9%, 71 mandátů),
která tak získala prostou i ústavní většinu v parlamentu, ale všechny překvapila. Komunisté
získali možnost ovládnout politický vývoj v zemi. Jejich předseda Vladimir Voronin15 byl
v dubnu zvolen dvoutřetinovou většinou do funkce prezidenta. Ostatní parlamentní strany –

13

O prezidentské křeslo bojovali dva hlavní kandidáti – předseda komunistů Vladimir Voronin

a pravocentristický předseda Ústavního soudu Pavel Barbalat. Ani jeden z kandidátů ale nezískal v parlamentu
potřebnou 3/5 většinu 61 hlasů. Při druhém pokusu parlamentu zvolit prezidenta získal předseda Komunistické
strany Vladimír Voronin 59 hlasů, o dva méně než bylo potřeba k právoplatnému zvolení. K rozpištění
parlamentu využil Petru Lucinschi článek 78 ústavy.
14

Křesťanská občanská demokratická strana zveřejnila tzv. „Černou knihu korupce“, která obviňovala

politiky ostatních stran z nezákonné činnosti.
15

Vladimir Voronin se narodil v roce 1941 ve vesnici Corjova blízko Kišiněva. Vystudoval ekonomiku,

politické vědy a právo. Do roku 1990 pracoval na různých pozicích ve státním i stranickém aparátu Moldavské
SSR (ministerstvo vnitra apod.). V letech 1980-1990 působil jako poslanec Nejvyššího Sovětu Moldavské SSR.
Po ustavení samostatnosti Moldavska byl členem Socialistické strany. Od roku 1993 působí v obnovené
Komunistické straně Moldavska, která v roce 1998 vyhrála parlamentní volby. 4. dubna 2001 byl zvolen svými
komunistickými poslanci do funkce prezidenta republiky.
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nacionalisté a volební blok Alianta Braghis měly v novém parlamentu dohromady jen 30
mandátů, a tak neměly reálný vliv na politické dění v zemi.
Zahraniční politika Moldavska se zmítá mezi deklaracemi prozápadní orientace,
včetně motivace vstoupit do Evropské unie, a úzkou obchodní (a politickou) spoluprácí
s Ruskem.16 Podle průzkumu veřejného mínění ze září 2003 si 52,2% dotázaných přeje vstup
do EU, 31,6% do NATO, 19% spojení s Rumunskem a 40% vstup do Svazu Ruska
a Běloruska.17
Jednotlivé vlády se v průběhu devadesátých let soustředily na řešení nejpalčivějších
problémů: státoprávní otázky, privatizace, ekonomická situace, ústavní změny. Průběžně se
zapojovaly do mezinárodních organizací. Nevyhovující ekonomické situace přivedla zemi na
konci devadesátých let k vleklé vládní krizi, která ochromila řešení jiných problémů. Časté
střídání úplně nových stran ve vládě také pravděpodobně zpomalilo, ne-li někdy úplně
přerušilo kontinuitu práce vlády.18 Až do roku 2001 nečinily žádné kroky, kterými by se
snažily regulovat či omezit migrační tendence svých obyvatel.

16

Rusko má velice silnou pozici při ovlivňování moldavské místní politiky. Moldavsko totiž dluží za

dodávky plynu ruskému státnímu koncernu Gazprom více než 1 mld. dolarů. Gazprom vlastní akcie distribuční
společnosti Moldova-Gaz. Výměnou za prominutí dluhů požaduje převzetí dvaceti důležitých, zejména
energetických firem. (Gombos, L.: Moldavsko: Hledání národních zájmů in Mezinárodní politika, 5/2004, str.
21-22, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2004, str. 21).
17

Výzkum byl uskutečněn Institutem veřejné politiky a Centrem analýzy a průzkumu CIVIS,

publikováno v: Novoje vremja, 3.10.2003.
18

„V roce 2001 přišlo 71 lidí k moci, z nich patnáct mělo zkušenosti s prací v předchozím parlamentu,

ale nikdo neměl zkušenost s vládnutím. Deset let, co se Moldavsko rozvíjelo, oni seděli zákopech. Uběhl rok,
než pochopili, kam se to dostali, než zjistili, co je tu pro ně vytvořeno. Teprve po roce začal parlament fungovat.
Celý první rok vlády komunistů byl ztrátou, protože se tu nic nedělalo,“ prohlásil politolog Vorel Citobaru;
citováno z http://www.belarus.cz/clanky/2530.shtml.
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2.3 Privatizace a pozemková reforma
Po získání nezávislosti přistoupila moldavská vláda podobně jako ostatní
postkomunistické republiky k de-kolektivizaci,

pozemkové reformě a privatizaci. Podle

názorů některých organizací, např. Mezinárodní organizace pro migraci (International
Organisation for Migration, IOM), odstartovala špatná realizace těchto reforem masovou
migraci Moldavanů do zahraničí.19
Za dob Sovětského svazu byla zdejší zemědělská politika založena na kolektivním
hospodářství a státem kontrolovaných cenách. Produkci obstarávalo zhruba tisíc
zemědělských podniků, z nichž cca polovinu tvořila kolektivní družstva (kolchozy, o velikosti
do 3300 ha) a zbytek družstva státní (sovchozy, o velikosti do 2000 ha). V rámci Sovětského
svazu zaujímalo Moldavsko přední místo v produkci vína a zahradnických produktů. Od roku
1991 je však zemědělství v útlumu.
Pozemkové reformy, které se uskutečnily po pádu komunismu v zemích bývalého
sovětského bloku, sledovaly v různé míře následující tři pohnutky: právo na historickou
spravedlnost, zlepšení zemědělské výkonnosti, či zabezpečení dostatku potravin pro
obyvatele. Na rozdíl od poměrně běžné praxe pozemky restituovat do rukou původních
vlastníků (s cílem naplnit právo na historickou spravedlnost), jak tomu bylo v některých
jiných post sovětských republikách,20 proběhla zdejší pozemková reforma odlišně. Vedená
spíše motivací zabezpečení samostatné obživy obyvatel, byla charakteristická přerozdělením
pozemků do rukou určitých vrstev obyvatel. Její průběh můžeme sledovat ve dvou hlavních
liniích.
V rámci první vlny bylo do roku 1999 rozděleno 344 500 ha rodinám, které bydlely ve
venkovských oblastech. Každá rodina tak získala pozemek o rozloze mezi 0,3-0,75 ha
19

Migration management Moldova in

www.iom.int/DOCUMENTS/PUBLICATIONS/Moldova_migr_assessment.pdf, str. 12.
20

Např. Litva a Lotyšsko.
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(velikost přiděleného pozemku závisela na velikosti rodiny). Vlastní pozemky pomohly
rodinám přežít ekonomický úpadek, sama produkce na těchto pozemcích však sloužila jen
k uživení rodin a neznamenala pro ně východisko z chudoby. 21
Druhá linie se zaměřila na přerozdělení státních a kolektivních družstev. Na základě
Pozemkového zákoníku z prosince 1991 a Zákonu o rolnických farmách z ledna 1992 byly
pozemky přerozděleny do rukou „členů a pracovníků kolektivních a státních družstev, včetně
důchodců, administrativních a jiných profesionálních pracovníků, např. zaměstnanců
sociálních oddělení daných podniků,“22 neboli všech, kteří v družstvech byli zaměstnáni
k 1.1.1992 (kromě učitelů a lékařů). Noví majitelé obdrželi certifikáty opravňující využívat
část pozemku družstva (v průměru cca 1,5 ha). Mohli se rozhodnout, zda v družstvu zůstanou,
nebo se postaví na vlastní nohy. Pokud se chtěl vlastník osamostatnit, musel projít relativně
složitým byrokratickým procesem registrace, který čítal řádově sto jednotlivých kroků. Mezi
lety 1994 a 1995 navíc vstoupily v platnost první výrazné legislativní změny, které
upravovaly vystoupení z kolektivních družstev23 a stanovovaly povinné vzdělání pro vedoucí
v řízení nově vznikajících menších společenství. Tyto změny rozhodně nepřispěly k urychlení
de-kolektivizace a poté, co byly shledány protiústavními, byly v roce 1996 zrušeny. Rychlost
celého procesu zpomalovalo také nařízení platné až do roku 1997, na jehož základě musely
s veškerými změnami v pozemkových poměrech souhlasit místní autority. Ty ale často nebyly
žádným změnám nakloněny.

21

Na venkově činí peněžní příjmy zhruba 20% celkového rodinného příjmu (Le Seelleur, M.: Support

to the Agency for Restructuring Agriculture: Final Report, Project Numer: TACIS/FDMOL 9602, Chisinau
1999).
22

Gorton M., Agricultural land reform in Moldova in Land Use Policy (ISSN: 0264-8377), Vol. 18,

No.3, str..269-279, July 2001, str. 272.
23

Pokud chtěli noví vlastníci vystoupit, museli vytvořit skupinu o velikosti cca 70-75 podílníků.
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Proces privatizace státních pozemků neměl dostatečně silnou politickou podporu,
pravděpodobně i proto, že moldavský parlament do té doby ovládali agrárníci,24 z nichž
většina byla proti privatizaci. Do roku 1997 bylo sice zprivatizováno 82% zemědělské půdy
(cca 2,2 miliónů ha), celých 61% ale ovládaly velké podniky (buď kolektivní družstva či
akciové společnosti), v menší míře pak společnosti s ručením omezeným nebo zemědělské
společnosti. Státní družstva ovládala 1% zemědělské půdy, kolektivní družstva 15% a nové
společnosti 46%.25 Kolektivní a státní družstva navíc dostávala větší podporu ze strany státu,
například tím, že jim byly tolerovány dluhy vůči státu, zatímco podpora nezávisle
hospodařících byla slabá.
Nespokojenost s probíhající reformou vyjádřili obyvatelé dost jasně v parlamentních
volbách na začátku roku 1998, kdy agrární strana nezískala ani potřebných 5% nutných ke
vstupu do parlamentu. Namísto toho volby vyhráli komunisté,26 proti kterým se však menší
strany spojily ve většinové vládě.27
V roce 1998 byl zahájen nový Národní pozemkový program, vycházející ze zkušeností
Agentury Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (United States Agency for
International development, USAID), která v Moldavsku od roku 1996 realizovala program
podpory privatizace a reorganizace několika desítek bývalých sovchozů a kolchozů. Program
přinesl v podstatě tři novinky: komunikaci mezi starosty, vedoucími družstev a individuálními
vlastníky, rozšíření informovanosti o možnostech restrukturalizace a vlastní distribuci spolu
s vytvářením a registrací nových podniků. Program přispěl k účinnějšímu prosazování

24

Agrární strana byla ve vládě mezi lety 1994-1998.

25

Gorton M., Agricultural land reform in Moldova, str. 275.

26

Komunistická strana získala ve volbách v roce 1998 30% hlasů.

27

www.ifes.md, 13.5.2005.
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politiky de-kolektivizace, ale ani jemu se nepodařilo odstranit dlouhodobé problémy týkající
se majetkových práv a struktury produkce a výkonnosti podniků.28
Mezinárodní organizace pro migraci vnímá uskutečněnou pozemkovou reformu (spolu
s privatizací státního majetku) jako jednu z hlavních příčin masivní migrace Moldavanů do
zahraničí. Vytýká jí zejména „neadekvátní načasování, nedostatek kroků zajišťujících sociální
ochranu obyvatel, nedostupnost tradičních pracovních míst a nedostatečnost mechanismů,
které by podpořily vznik malých soukromých společností.“ 29
V této souvislosti je nezbytné si uvědomit sociální aspekt kolchozů a sovchozů za dob
Sovětského svazu ve vesnických oblastech. Ty totiž ve vesnicích často zajišťovaly různé
veřejné sociální služby jako byl provoz mateřské školy, školy, kulturního domu či
poskytování zdravotní péče. Rozpad dosavadních struktur znamenal velký zásah do
poskytovaných služeb, sociální zařízení byla zavírána (viz tabulka č.3). Změny nejvíce
postihly důchodce, postižené a děti.30
Tabulka 3: Hlavní ukazatele nového vývoje v sociálních službách na venkově
jednotka 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
tisíc
Školy
míst
12,3 6
2,7
1,2
0,6
0,2
0
tisíc
Předškolní zařízení míst
5
5,1
2,6
0,9
0,7
0,05 0,09
Kluby/kulturní
zařízení
Nemocnice

tisíc
míst
postele

1,2
319

5,4
106

3
235

1,1
0

0,9
20

0
0

0,7
0

Zdroj: Moldovan Statistical Yearbook in Gorton M., Agricultural land reform in Moldova, str. 276.

Vzniklé situaci se stát snažil čelit a v roce 1999 odpustil podnikům dluhy výměnou za
zvýšení státních podílů v podnicích a částečné převzetí správy sociálních služeb pro místní
28

Program nebyl zaveden v PMR a Gagauzské autonomii (Gorton M., str. 277).

29

Migration management Moldova,

www.iom.int/DOCUMENTS/PUBLICATIONS/Moldova_migr_assessment.pdf, str. 12.
30

Gorton M., Agricultural land reform in Moldova, str. 276.
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obyvatele (hlavně školy, silnice). Soukromé subjekty si dluhy podniků mohly odečíst
prostřednictvím daňových úlev. Díky tomuto opatření se sice podařilo oddlužit podniky, ale
přímým důsledkem byl nedostatek prostředků, které mohl stát vydávat na sociální sektor ze
státní kasy. 31

2.4 Dopad ruské finanční krize
Kvůli nedostatku vlastního přírodního bohatství a energetických zdrojů je Moldavsko
závislé na obchodu. Zhruba dvě třetiny exportu pokrývají zemědělské výrobky, které
Moldavsko vyváží tradičně do států bývalého Sovětského svazu. Podíl na exportu do těchto
zemí se mezi lety 1995-1998 navýšil z 48% na 62%. Co se týče dovozu, jeho podíl ze států
bývalého Sovětského svazu naopak ve stejném časovém období poklesl z 68% na 43%. Na
jeho úkor se navýšil dovoz ze států východní Evropy a EU. Celkový schodek obchodní
bilance se tak zvýšil trojnásobně.32 Deficit obchodní bilance hradily až do roku 1995 půjčky
Mezinárodního měnového fondu (International Monetary Fund, IMF), ty však v roce 1997
dočasně pozastavily a deficit se proto narychlo pokryl snížením zahraničních rezerv. Také
zahraniční dluh narostl mezi lety 1995-1998 z 35% HDP na 58% HDP a jeho výši dále
prohloubil ostrý pád hodnoty moldavské měny v roce 1998.33
Ekonomickou situaci v Moldavsku dále zhoršila ruská finanční krize, která vzhledem
k velké závislosti moldavského obchodu na ruském trhu postihla zemi velice dramaticky.
Velkou roli hrál fakt, že krize, která měla za následek platební neschopnost ruských
odběratelů, vypukla v době sklizně. Krize navíc postihla také Rumunsko a Ukrajinu, další

31

Gorton M., str. 277.

32

Schodek obchodní bilance se zvýšil z 95 miliónů dolarů v roce 1995 na 389 miliónů dolarů v roce

33

Orlova, N.; Ronnas P.,: The Crippling Cost of an Incomplete Transformation: The Case of Moldova,

1998.

str. 379.
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přední odběratele moldavských zemědělských produktů a způsobila pokles moldavského
exportu o jednu čtvrtinu oproti předchozímu roku. 34
Vzhledem k narůstajícím ekonomickým potížím s placením státních dluhů musel stát
navíc hledat úsporná opatření, která poznamenala zejména resorty školství, zdravotnictví
a vědy, ve kterých došlo až k polovičnímu snížení výdajů.

Tabulka 4: Státní výdaje do školství, zdravotnictví a vědy (srovnání let 1997-2002)

Státní výdaje-podíl % na HDP
Školství
Zdravotnictví
Věda

1997
10,4
6
0,4

2002
5,6
3
0,2

Zdroj: Gaugas P.: Labour migration in Moldova: context and controls, str. 344.

Podle agentury Basa začal stát v září 1998 vyplácet důchody v naturáliích, zejména
v potravinách. V roce 1999 dosahovaly platy v průměru pouze čtvrtiny úrovně z prosince
1990.35 Podle údajů z let 1997 žije 19,3% obyvatelstva pod hranicí bídy, čtvrtina z nich ve
venkovských oblastech. Zatímco v roce 1993 tvořila výše průměrného platu 75% příjmů, do
roku 1998 tento podíl klesl a na venkově často výše platu tvoří jen 16% celkových příjmů. Po
roce 1998 se navíc v důsledku krize snížila sociální pomoc od státu.

34

Orlova, N.; Ronnas P.: The Crippling Cost of an Incomplete Transformation: The Case of Moldova,

35

Orlova, N., Ronnas P., str. 388.

str. 383.
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Tabulka 5: Hrubý domácí produkt a míra chudoby

Zdroj: Departement of Statistics and Sociology (Households Budget Survey) in IMF Country Report No. 05/54,
str. 34.
Pozn.: Křivka v tabulce naznačuje průběh míry chudoby mezi lety 1996 a 2002 (stupnice vpravo, v %). Sloupce
vývoj hrubého domácího produktu (stupnice vlevo, v %).

V listopadu 1998 uvolnila Moldavská národní banka kurs moldavského lei vůči
americkému dolaru, který se po krátké době ustálil na 4,6 lei za 1 dolar (z původních 9,5 lei
za 1 dolar). Důsledkem toho se moldavský zahraniční dluh, který v roce 1999 dosahoval 55%
HDP zvýšil na 106% HDP36. Zatímco vládě přislíbilo pomoc hned několik mezinárodních
aktérů (IMF a EU), krize nejhůře postihla zemědělské společnosti přímo závislé na ruském
trhu. Krize navíc ztížila podmínky pro nově zprivatizované zemědělské podniky a způsobila
rozpad zbývajících kolektivních družstev.37 Vzhledem k tomu, že se zemědělstvím živí více
než polovina populace, snížení zaměstnanosti a příjmů se projevilo masově vlnou migrace
z Moldavska během roku 1998.

36

Údaj Mezinárodního měnového fondu. Jiné zdroje uvádějí odlišná čísla (např. Zpráva Evropské

komise o Moldavsku udává 80%, in European Neighbourhood Policy: Country Report Moldova, Brussels 2004,
str. 13).
37

Orlova, N.; Ronnas P.: The Crippling Cost of an Incomplete Transformation: The Case of Moldova,

str. 385.

19

3. Charakter migrace
3.1. Migrační vlny
V Moldavsku proběhlo v devadesátých letech několik migračních vln (1989-1992,
1992, 1994, 1999-2001, 2002-2004), které se od sebe částečně liší motivací vedoucí migranty
k opuštění země i charakterem migrace samotné.
První migrační vlna byla umožněna uvolněním komunistického režimu. Datuje se
mezi lety 1989 a 1992. Byla vyvolána vzrůstajícím pesimizmem obyvatel z vývoje v sociální
oblasti a z narůstajících problémů mezi etniky žijícími v Moldavsku. Vlastní důvody
k migraci přinesl válečný konflikt mezi Moldavskem a Podněstřím, který vypukl v roce 1992.
Během těchto let odcházeli hlavně Rusové a Ukrajinci, kteří se rozhodli odstěhovat do Ruska,
na Ukrajinu či do jiných postsovětských republik.
Poté, co došlo ke zhoršení ekonomických a sociálních problémů, se v roce 1994
poprvé jako hlavní motiv opuštění země objevuje odchod za lepšími ekonomickými
a pracovními podmínkami. Migranti, převážně Moldavané, směřovali nejvíce do Ruska, na
Ukrajinu, do Běloruska, Izraele, Spojených států amerických a Německa.
Tabulka 6: Vývoj migrace mezi lety 1983 až 200438

Zdroj: CBS-AXA, 2005 in IMF Country Report No. 05/54, str. 39.

Od roku 1994 se počet migrantů pomalu zvyšoval a vyvrcholil mezi lety 1999-2000.
Ekonomická krize z roku 1998 vyvolala masový odliv moldavských obyvatel, ve dvou po
38

Údaje z roku 2004 nezahrnují poslední dva měsíce roku.
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sobě následujících vlnách odešlo 83% všech migrantů. Mezi lety 1999-2001 odešlo 29%
z nich a v letech 2002-2004 54%.
V roce 2001 se počet migrantů snížil. Lze to vysvětlit jak zpřísněním ruských
policejních kontrol, tak i zpřísněním kontrol v Itálii, jedné z cílových zemí moldavských
migrantů.39 Podle údajů moldavského Ministerstva práce a sociálních věcí pracovalo v roce
2002 v zahraničí zhruba 800 000 osob, z nichž jen asi 10% mělo legální status.
Zatímco migranti prvních dvou vln odcházeli z Moldavska většinou natrvalo, od roku
1994 lze pozorovat fenomén pracovní migrace, která má krátkodobý charakter. Podle údajů
zprávy IMF čítal kontingent migrantů v roce 2003 nejméně 571 000 lidí, což tvořilo 38,7%
ekonomicky aktivního obyvatelstva (EAO). Počet migrantů stále stoupá a předpokládá se, že
může v nadcházejících letech dosáhnout čísla až 690 000 obyvatel (48% EAO).40

3.2 Profil migranta
Tato část přináší shrnutí různých statistik a srovnání a snaží se tak poodkrýt charakter
pracovní migrace. Zaměřuje se na období mezi lety 1998 a 2003, kdy z Moldavska odešlo
nejvíce občanů. 41
Mezi migranty převažují muži (66%). 75,3% migrantů je ve věku mezi 21-40 lety a
patří tak do skupiny ekonomicky aktivního obyvatelstva. Velká část migrantů pracuje
v Rusku (60%), na druhém místě je Itálie (19%), Portugalsko (5%) a Řecko (3%).

39

Zpřísněním kontrol reagovalo Rusko na teroristické útoky spojené s druhou čečenskou válkou.

Přísnější kontroly v Itálii jsou spojovány s právě probíhající diskuzí o přijetí imigračního zákona (červen 2002)
viz IMF Country Report No. 05/54, str. 39.
40

IMF Country Report No. 05/54, str. 34-35.

41

Nejsou známy údaje o migraci z PMR. Vzhledem k tomu, že není mezinárodně uznaným subjektem,

její občané potřebují k vycestování z Moldavska moldavský pas. Je otázkou, kolik lidí vycestovalo přes
východní hranice s Ukrajinou, které nebyly donedávna skoro střeženy a probíhal přes ně pašerácký obchod.
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Tabulka 7: Cílové země moldavské migrace

Zdroj: IMF Country Report No. 05/54, str. 40.
Pozn.: Western Europe (západní Evropa)-mezi zeměmi západní Evropy převažují Itálie, Portugalsko, Španělsko,
Francie, Německo, Belgie; mezi země Central and South-East Europe (střední a jihovýchodní Evropy) jsou
zahrnuty Rumunsko, Turecko, Řecko, Česká republika a Kypr, CIS-Společenství nezávislých států; Otherostatní.

Muži směřují nejvíce do Ruska, na Ukrajinu a do některých západoevropských států
(Německo, Portugalsko a Belgie), kde pracují hlavně ve stavebnictví a zemědělství. Ženy se
naopak více uplatňují v turistickém ruchu a v domácnostech, a to zejména na Kypru, v Řecku,
Turecku, Itálii a Španělsku.
Tabulka 8: Podíl migrantů v cílových zemí podle pohlaví

Zdroj: CBS-AXA, 2005 in IMF Country Report No. 05/54, str. 36.
Pozn.: Male-muži, Female-ženy.
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Volba cílové země je dána také úrovní nejvyššího dosaženého vzdělání. Lidé s vyšším
vzděláním odcházejí do západní Evropy více než lidé s nižším vzděláním, kteří naopak častěji
volí postsovětské země. Mezi důležité faktory při výběru hostitelské země patří mimo jiné to,
jestli v zemi už pracuje rodina či přátelé migranta, pracovní podmínky v dané zemi a také
finanční náklady spojené s odjezdem. Rozdíl lze pozorovat i mezi délkou setrvání migranta
v cizí zemi. Zhruba 32% ze všech migrantů se usadí v hostitelské zemi na více než rok,
naopak 41% tvoří sezónní migranti. Z následující tabulky je patrné, že migranti zůstávají delší
dobu především v ekonomicky vyspělých zemí západní Evropy a Izraeli.
Tabulka 9: Geografické rozdělení zemí na základě délky pobytu migrantů

Zdroj: CBS-AXA, 2005 in IMF Country Report No. 05/54, str. 38.
Pozn.: Černě jsou označeni sezónní pracovníci, modře migranti, kteří v zahraničí zůstávají méně než jeden rok,
žlutě pak migranti, kteří v zahraničí setrvávají déle než jeden rok, aniž by se vraceli zpět do Moldavska.

Na základě údajů zprávy IMF vyplývá, že nejvíce Moldavanů odchází za prací proto,
aby mohli finančně zabezpečit svoji rodinu. Jako hlavní důvody migranti uvádějí nedostatek
peněz na pokrytí základních potřeb, nevyhovující bytovou situaci, nezaměstnanost, špatně
placenou práci a potřebu financovat vzdělávání svých příbuzných. 67,3 % migrantů se chce
po našetření dostatečné sumy peněz vrátit zpět do své země. Výzkum veřejného mínění
provedený v listopadu 2004 ukázal, že 25% Moldavanů by emigrovalo natrvalo. Tato
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tendence je silná hlavně mezi mladými lidmi do třiceti let, z nichž 76% by opustilo
Moldavsko, kdyby k tomu měli příležitost, z toho 43% nastálo.42
Migrace Moldavanů za prací s sebou přináší řadu negativních dopadů. Odchod jedné
čtvrtiny ekonomicky aktivního obyvatelstva destabilizuje pracovní trh a odvádí z něj
profesionály různých oborů. Kvůli migraci se snižuje počet zájemců o práci, zvýšený příjem
peněz ze zahraničí však zvyšuje poptávku po zboží a službách. Vysoký odliv pracovních sil
můžeme ale vnímat i pozitivně. V důsledku migrace došlo ke snížení nezaměstnanosti
a zvýšení platů.43
Tabulka 10: Výše platů migrantů v zahraničí

Zdroj: CBS-AXA, 2005, and Departement of Statistics and Sociology in IMF Country Report No. 05/54, str. 42.

Pro Moldavsko je důležitý zejména příliv peněz ze zahraničí (remitence), který
pomáhá vyrovnávat chudé poměry. V důsledku ekonomické situace Moldavska se v roce
2002 průměrný měsíční příjem pohyboval okolo 50 dolarů.44 Prací v zahraničí si lze vydělat
v průměru 543 dolarů za měsíc, tedy zhruba desetkrát více. Výše platu se samozřejmě liší
42

Gaugas, P.: str. 347. Pro srovnání: V Moldavsku působí přibližně 220 soukromých agentur, které se

zabývají zprostředkováním pozvání, nutného při žádosti o vízum do zemí Schengenského prostoru. Oproti tomu
je na území Moldavska zaregistrováno asi 2700 neziskových organizací (European Neighbourhood Policy:
Country Report Moldova, Brussels 2004, str. 8), z toho jich je 137 v Podněstří (The Catalogue of nongovernmental organizations in Transnistria, 2004).
43

Průměrná podpora v nezaměstnanosti činila v roce 1995 11,8 dolaru a v roce 2002 dokonce klesla na

9,75 dolaru za měsíc, průměrný věk nezaměstnaného člověka je 31 (ženy) a 32 (muži) let (Gaugas, P.: 344).
44

Gaugas, P.: str. 347.
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s ohledem na zemi, kde migrant pracuje, a také s přihlédnutím k délce pobytu. Pracovníci,
kteří pracují v západní Evropě či Izraeli delší dobu, si mohou vydělat až 741 dolarů za měsíc.
Přestože utratí více za životní náklady, až 81% migrantů ze svých platů vyživuje svoji rodinu
v Moldavsku.
Remitence Moldavané doma nejčastěji vydávají na pokrytí běžné spotřeby jako je
jídlo, oblečení, chod domácnosti (44%), na splácení dluhů (21%), investice do nákupu auta,
obnovy či koupi domu, renovací, svateb (19%). 11% migrantů je používá na náklady spojené
se vzděláním či zdravotní péčí. Pouze 1% migrantů je však investuje do založení soukromého
podnikání a to hned z několika důvodů. Podnikání nepatří mezi prvotní impulsy, které vedou
Moldavany k odchodu za prací. Jen 17% Moldavanů se domnívá, že by si během několika let
našetřili dost, aby byli schopní si založit vlastní obchod. Mnoho lidí stále zůstává
nedůvěřivými vůči podnikatelskému klimatu v Moldavsku. Odhady do budoucnosti však
předpokládají, že si migranti budou moci dovolit investovat větší část remitencí do
podnikatelských aktivit.
Tabulka 11: Nárůst remitencí v Moldavsku

Zdroj: Moldavská národní banka in IMF Country Report No. 05/54, str. 7.
Pozn.: Sloupce ukazují podíl remitencí na HDP (v % na stupnici na pravé straně tabulky), stupnice na levé straně
tabulky představuje výši remitencí v milionech amerických dolarů.
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Tabulka 11: Podíl remitencí tvorbě na hrubého domácího produktu v roce 2003 (v %)

Zdroj: IMF Country Report No. 05/54, str. 11.

Příliv remitencí do země stoupá a od ekonomické krize v roce 1998 se zvyšuje jejich
význam pro vnitroekonomickou situaci. Výše remitencí za rok 2003 se odhaduje na 461
milionů dolarů. Remitence tady tvoří vysoký podíl na tvorbě HDP a pomáhají krátkodobému
ekonomickému růstu země tím, že zvyšují spotřebu. Výší přijímaných remitencí Moldavsko
suverénně převyšuje všechny evropské i postsovětské země.
Chudoba v Moldavsku nepostihuje jen vrstvy společnosti s nižším vzděláním, ale také
významnou část vzdělaných a kvalifikovaných lidí, kteří se obecně umí lépe přizpůsobit
podmínkám tržní ekonomiky. Nízké platy ve školství, vědě a výzkumu přímo vybízí k tomu,
aby učitelé a výzkumní pracovníci hledali uplatnění v zahraničí. Mezi lety 1994-2000 odešlo
ze škol více než 27 000 učitelů a asi 2500 výzkumníků.45 Moldavsko ještě nepřizpůsobilo
učební obory na vysokých školách tak, aby mohly poskytovat odpovídající vzdělání
a kvalifikaci pro výzvy v tržně ekonomickém prostředí. Neexistuje spojení mezi vzdělávacím
sektorem a pracovním trhem. V roce 2000 například našla uplatnění jen jedna osmina
studentů, kteří v uvedeném roce dokončili vysokou školu.46 Vzhledem ke zhoršující se
ekonomické situaci na konci devadesátých let nebyl stát schopen pružně zareagovat a navíc
45

Gaugas, P.: Labour migration in Moldova: context and controls, str. 348.

46

Gaugas, P.: str. 345.
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dotace do školství snížil až o polovinu. Zpráva IMF však tvrdí, že zatím jen 20% všech
moldavských migrantů má univerzitní vzdělání, a Moldavsku tudíž pro tuto chvíli nehrozí
odliv vzdělaných lidí.
Je zřejmé, že migrace Moldavanů je zapříčiněna zejména nedostatečnou životní úrovní
a chudobou. Pokud se nezlepší životní podmínky a ekonomické příležitosti v Moldavsku,
migrace bude pokračovat dál. Politici by se měli snažit vytvářet příznivé ekonomické
prostředí pro podnikání a motivovat tak Moldavany, aby vydělané peníze v zahraničí
investovali do vlastních podniků.
Dosud však nebyl učiněn žádný oficiální pokus přilákat Moldavany zpět do země.
Ozývají se názory, že problém migrace se systematicky neřeší. Odchod mladší generace za
prací do zahraničí s sebou totiž přináší i větší šance pro komunistickou stranu. Michael Jandl
se domnívá, že komunističtí politici nevnímají odchod mladých lidí jako problém. Neboť, jak
prohlásil jeden úředník, „s ohledem na tísnivou ekonomickou situaci je emigrace lepší než
revoluce.“ 47
Případný dopad migrace na politickou scénu se dokazuje jen velice těžko. Několik
málo postřehů lze odvodit z volební účasti v několika po sobě jdoucích parlamentních
volbách.
Tabulka 13: Volební účast v parlamentních volbách
Parlamentní volby-datum
počet registrovaných voličů
počet zúčastněných voličů
% účasti registrovaných voličů
Zdroj: www.ifes.md 48

47

27.2.1994
2356614
1869090
79,31%

22.2.1998
2431218
1680470
69,12%

25.2.2001
2379491
1606703
67,52%

Jandl, M.: Moldova Seeks Stability Amid Mass Emigration in Migration Information Source,

27.5.2005, www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=184
48

Zdroj bohužel neuvádí věkovou skladbu voličů. Mezi migranty je 75,3 % lidí ve věku mezi 21-40

lety.
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Tabulka ukazuje, že zatímco počet registrovaných voličů stoupá, volební účast mezi
lety 1994 a 2001 klesla přibližně o 11,8 %, tedy o 262 387 voličů. Není ovšem možné rozlišit,
do jaké míry za to může migrace obyvatel, pesimismus obyvatel vůči dalšímu směřování
země a do jaké míry to odráží všeobecný trend poklesu participace ve volbách v Evropě.

3.3 Legislativní ošetření migrace
První moldavský zákon o migraci byl přijat již v roce 1990. Na jeho základě byl
vytvořen Odbor migrace na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Zákon a potažmo pak ani
odbor se však nezabýval migrací vlastních občanů ze země. Více se zaměřoval na regulaci
imigračních procesů a pracovních povolení v Moldávii, než na vytváření ucelené migrační
politiky. Tato nevyhovující legislativa zůstala celá devadesátá léta stejná. Dlouho očekávaná
změna přišla až v srpnu 2001, kdy Odbor migrace na Ministerstvu práce a sociálních věcí
nahradila specializovaná vládní instituce s názvem Státní služba pro migraci, zaměstnávající
celkem 25 osob. Po více než deseti letech konečně Moldavsko začalo na institucionální bázi
řešit koordinaci procesu přechodné zaměstnanosti migrantů a zajištění jejich sociální ochrany.
Také začalo rozvíjet mezivládní smlouvy o zaměstnanosti migrantů se zeměmi, do kterých
odcházelo hodně lidí. V říjnu 2002 pak moldavský parlament přijal Koncept migrační politiky
Moldavské republiky a nový Zákon o migraci. Přijetím tohoto zákona získali obyvatelé
Moldavska právo vybrat si místo svého bydliště a právo svobodně opustit zemi. Pohyb osob
do zahraničí je od přijetí tohoto zákona registrovaný.49
Dalším významným krokem ke sjednocení a zlepšení akceschopnosti vládní politiky
vůči migraci bylo vytvoření nového Odboru migrace na základě vládní rezoluce číslo 970
ze srpna 2003. Přijetí rezoluce posílilo spolupráci mezi Ministerstvem spravedlnosti,
Ministerstvem zahraničních věcí, Odborem pro informační technologie a Odborem migrace.

49

Migration management Moldova, str. 10-16.
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Na formulaci zákonu o migraci a vytvoření Konceptu migrační politiky Moldavské
republiky se významně podílela Mezinárodní organizace pro migraci, jež byla o spolupráci
oficiálně požádána v lednu 2003. Po přijetí její konstituce v květnu 2003 parlamentem, se
pak Moldavsko stalo jejím členem.

3.4 Speciální úpravy s různými státy
Vzhledem k blízkým historickým vazbám, které spojují Moldavsko a Rumunsko, byly
vzájemné vztahy mezi oběma státy po vyhlášení nezávislosti Moldavska v roce 1991 velice
vstřícné. Moldavští obyvatelé měli dokonce možnost získat rumunské občanství. Kdokoliv
uměl dokázat, že jeho předci žili na rumunském území před rokem 1918, si mohl požádat o
vydání rumunského pasu.50 Odhaduje se, že duální moldavsko-rumunské občanství vlastní
zhruba 300 000 Moldavanů. Charakter vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi se změnil až
v souvislosti s vyjednáváním Rumunska členství v EU. Již v červenci 2000 byly zpřísněny
hraniční kontroly mezi oběma státy. Moldavané od té doby potřebují ke vstupu do Rumunska
cestovní pas. Z politických důvodů byla také možnost požádat o rumunské občanství v roce
2002 pozastavena.51

50

Západní část Moldavska - tj. území napravo od Dněstru - byla součástí Rumunska od roku 1856. Po

krátkých peripetiích v letech 1917 a 1918, kdy byla v souvislosti s pádem ruské monarchie na tomto území
vytvořena nejprve autonomní Moldavská lidová republika (prosinec 1917) a poté nezávislá Moldavská republika
(únor 1918), byla pravobřežní část Moldávie se souhlasem vítězných mocností první světové války pařížskou
dohodou z října 1920 opět připojena k Rumunsku. V červnu roku 1940 bylo Rumunsko nuceno Moldavsko
postoupit Sovětskému svazu. Rumunsko však území obsadilo zpět hned po napadení Sovětského svazu
Německem a dostalo se dokonce až na území Podněstří. Po válce byl obnoven stav z června 1940, Moldavsko
připadlo Sovětskému svazu a bylo vystaveno násilné rusifikaci.
51

Jandl, M., Moldova Seeks Stability Amid Mass Emigration in Migration Information Source,

27.5.2005, www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=184.
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Podle dalších odhadů vlastní přibližně 140 000 Moldavanů ruské občanství, 60 000
občanství izraelské a několik dalších tisíc občanství ukrajinské.52
Jedním z cílů nově vytvořené Státní služby pro migraci bylo i rozvinutí základu
mezivládních smluv o zaměstnanosti migrantů. Výsledkem nového směru politiky bylo
podepsání několika smluv - první v květnu 2003 s Ukrajinou. Smlouva podepsaná v listopadu
2003 s Itálií garantovala oficiálně legální status pro 29 000 Moldavanů. Další smlouvy
o zaměstnanosti migrantů byly podepsány s Portugalskem, Španělskem a zeměmi Beneluxu.

4. Zahraniční aktéři ovlivňující vývoj v Moldavsku
Politický, ekonomický a potažmo i sociální vývoj v Moldavsku ovlivňovalo v průběhu
devadesátých let také několik významných aktérů mezinárodních. Jejich podpora vyplývá
např. z moldavského členství v různých organizacích a institucích (Společenství nezávislých
států (členství od roku 1991), Evropská banka pro obnovu a rozvoj (1992), Organizace
spojených národů (1992), Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (1992),
Mezinárodní měnový fond (1992), Partnerství pro mír (1994), Rada Evropy (1995),
Středoevropská Iniciativa (1996), Světová obchodní organizace (2001), Mezinárodní
organizace pro migraci (2003) a jiné). Vycházet může také z konkrétní zahraniční politiky
daných institucí, a to zejména v případě Evropská unie. Moldavsku se nabízí podpora také od
jednotlivých států na základě bilaterální spolupráce.
Mezinárodní aktéři mohli ovlivňovat vývoj v Moldavsku zejména prostřednictvím
finanční podpory rozdělované v rámci různých programů a grantů, kterými se v zásadě snažili
napomoci prosazení demokratických a tržních principů, podpořit budování občanské
společnosti, rozvinout infrastrukturu, pomoci s legislativními úpravami, předání know-how
52
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a posílení kompetencí různých pracovníků. V následující části předkládám stručný přehled
nejdůležitějších mezinárodních aktérů, kteří Moldavsko podporují. Vzhledem k tomu, že
migrace vychází z různých ekonomických a politických příčin a koření zejména v extrémní
chudobě Moldavanů, je realistické se domnívat, že jakákoliv strukturálně cílená pomoc
Moldavsku může přispět ke zlepšení životních podmínek v Moldavsku, a tím zároveň snížit
motivaci k migraci. Rozsah této práce neumožňuje se mezinárodní podporou zabývat detailně.

4.1 Evropská unie
Základním dokumentem spolupráce mezi Evropskou unií a Moldavskem je Dohoda
o partnerství a spolupráci, která vstoupila v platnost v červenci 1998. Otevřela mimo jiné
cestu možnému přehodnocení dovozních a vývozních omezení, které by mohlo zmírnit
dosavadní protekcionářskou politiku evropského trhu a snad někdy v budoucnosti vést až
k ustavení zóny volného obchodu. Omezení evropského trhu zatím zůstávají velkou
překážkou pro moldavské výrobky. Od roku 1991 realizuje Evropská unie program TACIS,
který zahrnuje přeshraniční spolupráci, finanční a humanitární pomoc. Moldavsko se účastní
programu Mládež (YOUTH), který podporuje setkávání mladých lidí a spolupráci
neziskových organizací. Studenti mají možnost zapojit se do výměnných programů Tempus a
Erasmus Mundus.
Programy Evropské unie často doplňují programy Mezinárodního měnového fondu
a Světové banky. Do podpory se zapojuje Evropská investiční banka (European Investment
bank, EIB) a Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj.(European Bank for Reconstruction
and Development, EBRD) Možnosti spolupráce mezi Moldavskem a EU se podstatně zvýší
díky již přijaté sousedské politice EU, zvláště po vstupu Rumunska do EU.53
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Po vstupu Rumunska do EU se Moldavsko stane přímým sousedem Evropské unie. Na setkání
představitelů Moldavska a EU v únoru 2004 se obě strany shodly, že Evropská sousedská politika představuje
ambiciózní a realistický nástroj pro posílení vzájemných vztahů a umožňuje Moldavsku těžit z dalšího
rozšiřování EU.
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4.2 Mezinárodní měnový fond
Moldavsko vstoupilo do Mezinárodního měnového fondu (International Monetary
Fund, IMF) v roce 1992. IMF udržuje politický dialog o reformách a jejich prioritách
a pomáhá v souladu s Moldavskou strategií ekonomického růstu a snižování chudoby
a s Akčním plánem EU-Moldavsko prosazovat reformy. Moldavsko nejprve čerpalo peníze
z fondu určeného pro země se středními příjmy. Poté, co se zhoršila tamní ekonomická
situace, začalo využívat peněz z fondu Programu pro zmírnění chudoby a růst příležitostí
(Poverty Reduction and Grow Facility, PRGF). Kritici tvrdí, že IMF neposkytl Moldavsku
dostatečně kvalitní poradenství, díky němuž by země byla schopná efektivně využít nabízené
pomoci ke komplexnímu řešení svých problémů. „Moldavané pravděpodobně rozuměli svým
problémům lépe něž ti, kteří jim přišli radit.“54 Ať tak, či onak, faktem zůstává, že v roce
1997 přerušil IMF financování moldavských projektů kvůli neuspokojivému plnění
povinností vyplývajících ze vzájemných smluv. V době probíhající ekonomické krize to mělo
drastické dopady. Podpora ze strany IMF byla obnovena až v roce 2000, kdy byl zahájen
tříletý program v celkové výši 118 milionů Eur. Do roku 2002, kdy byl program opět
suspendován kvůli porušování pravidel, dostalo Moldavsko celkem 31,5 milionů Eur.

4.3 Mezinárodní organizace pro migraci
Programy nejvýrazněji zaměřené programy na sledování a zmírňování migrace nabízí
Mezinárodní organizace pro migraci (International Organisation for Migration, IOM).
Zaměřuje se zejména na pomoc s různými výzvami v oblasti migračního managementu,
podporu sociálního a ekonomického rozvoje prostřednictvím migrace, zlepšení porozumění
migračním otázkám a ochranu občanských práv migrantů. IOM ve spolupráci s Pohraniční
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službou Moldavska dokončila dvouletý projekt Podpory budování kapacit a technické
spolupráce moldavské pohraniční stráže a úředníků celní správy. Projekt byl financován
programem EU TACIS a spolufinancován moldavskou pohraniční stráží.
IOM se na požádání Moldavska podílela na přípravě nového migračního zákona.

4.4 Organizace spojených národů
Od roku 1992, kdy Moldavsko získalo členství v OSN, se v zemi angažuje několik
agentur OSN. Jedná se především o Rozvojový program OSN (United Nation Development
Programme, UNDP) a Dětský fond OSN-UNICEF (United Nations International Childrens´
Emergency Fund). UNDP nabízí předně pomoc v budování institucionálních a lidských
kapacit, které by měly zajistit udržitelný růst. Mezi lety 1993 a 2004 bylo v Moldavsku
vynaloženo 20,5 milionů dolarů prostřednictvím programů, které se snažily posílit činnost
místních zastupitelstev, usnadnit soudní reformu, podporovat lidská práva a rovnost pohlaví,
chránit životní prostředí a usnadňovat vývoj turismu v Moldavsku. UNICEF pomáhá
v různých sférách, významně se například angažuje ve výstavě informačních center pro
mládež.55

4.5 Světová banka
Moldavsko se stalo členem Světové banky (World bank, WB) v roce 1992, v roce
1994 vstoupilo do Asociace pro mezinárodní rozvoj (International Development Association,
IDA).Od Světové banky získalo Moldavsko půjčku ve výši 592 milionů dolarů, z čehož bylo
už 413 milionů vyplaceno. Půjčky jsou zaměřené na podporu soukromého sektoru
v zemědělství i výrobě a zlepšení ekonomického a finančního vedení v energetickém sektoru.
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Informační centra přinášejí prospěch hned v několika aspektech. Umožňují mladým lidem přístup
k informacím, zvyšují jejich počítačovou gramotnost a rozvíjí možnosti trávení volného času. Zároveň mají
kapacitu zaměstnávat několik zaměstnanců, čímž se daří vytvářet nová pracovní místa a uplatnění pro řadu
obyvatel.
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V roce 2003 Světová banka zrušila program zaměřený na podporu programu vládních
reforem, které by vytvořily podmínky pro udržitelný růst a zlepšení životních standardů.
V roce 2004 byla přijata Strategie na pomoc státu (Country Asistence Strategy, CAS) na roky
2005-2008. Jejím hlavním cílem je přispět k zmírnění chudoby. Moldavsko tak získá půjčku
ve výši 90 milionů dolarů, z toho polovina bude k dispozici prostřednictvím grantů v roce
2006. V současné době se připravuje půjčka, která by směřovala do vzdělávání, soukromého
sektoru a venkovských oblastí.

4.6 Bilaterální podpora
Moldavsko také spolupracuje na bilaterální úrovni s řadou států, které v zemi
pomáhají realizovat různé programy. Jedná se hlavně o země Evropské unie, Švýcarsko a
Spojené státy americké. Stručný přehled zemí s výčtem nabízené pomoci je řazen abecedně.

Česká republika
Česká republika od roku 2001 spolupracuje prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR na
některých migračních projektech s IOM. Vzájemná spolupráce má tendenci se prohlubovat od
roku 2004, kdy Česká republika přijala novou strategii zahraniční rozvojové pomoci. 56
Ministerstvo zahraničních věcí finančně podporuje projekty českých organizací
v Moldavsku v rámci programu transformační spolupráce. Projekty v Moldavsku realizuje
např. Sdružení Česká katolická charita. Ve spolupráci s UNDP se zapojuje i Educon, který se
snaží v zemi propagovat udržitelný průmyslový rozvoj.
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Vláda ČR se svým usnesením č. 302 ze dne 31. března 2004 vymezila Zásady zahraniční rozvojové
spolupráce po vstupu ČR do EU. Zásady označily programy spolupráce s prioritními zeměmi za nosnou součást
zahraniční rozvojové spolupráce ČR, přičemž mezi cílové země pro programy s dlouhodobou perspektivou bylo
zařazeno Moldavsko. ČR také v prosinci 2005 otevřela Velvyslanectví v Kišiněvě.
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Dánsko
Dánsko se v Moldavsku angažuje od roku 1998, a to zejména na poli životního
prostředí a podpory neziskových organizací.

Německo
Do roku 2003 podpořila německá KfW Etwicklungsbank (banka pro rozvoj) rozvoj
zemědělství, zejména cukrovarnického průmyslu, a sociální infrastrukturu v celkové výši
10,22 milionů eur .

Nizozemí
Nizozemí se snaží přispívat k rozvoji tržní ekonomiky, posilovat soutěživost
a modernizaci soukromých podniků a rozvoj produkce v průmyslovém a zemědělském
sektoru. Moldavsko od roku 2005 může žádat o granty v rámci nizozemského Programu pro
spolupráci s nově se ustavujícími trhy.

Norsko
Norsko podporuje sociální, ekonomický a demokratický rozvoj Moldavska od roku
1994. Snaží se zejména o zlepšení hraničních kontrol, odstranění či zničení munice
v Podněstří, pracuje na sběru statistických údajů, zlepšení lékařského vybavení, pomáhá
znevýhodněným dětem a v boji s tuberkulózou.

Spojené státy americké
Spojené státy americké působí v Moldavsku jako největší dárce na bilaterální úrovni.
Svoji podporu poskytují od roku 1993 prostřednictvím Agentury Spojených států amerických
pro mezinárodní rozvoj (United States Agency for International Development, USAID), která
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do země přinesla více než 425 milionů dolarů. Agentura se zaměřuje na rozvoj soukromých
podniků, zejména v zemědělství, na posilování kapacit místních vlád, na podporu činností
směřujících k prevenci nemocí (tuberkulóza, HIV/AIDS, žloutenka) a omezení obchodu se
ženami. Od roku 1997 působí v Moldavsku také Odbor Spojených států amerických pro
zemědělství (United States Departement for Agriculture, USDA), který poskytl zhruba 32
milionu dolarů na humanitární pomoc a zemědělské programy.

Švédsko
Od roku 1996 podporuje Švédsko Moldavsko prostřednictvím Švédské mezinárodní
agentury pro rozvoj a spolupráci (Swedish International Development and Cooperation
Agency, SIDA), která podporuje rozvoj demokracie, boj s chudobou, prevenci sociálního
vyloučení a veřejného zdraví. Mezi lety 1996 a 2003 poskytla agentura 19 milionů dolarů.

Švýcarsko
Od roku 2000 se v Moldavsku angažuje také Švýcarsko, které se soustřeďuje na
humanitární pomoc. V roce 2004 Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (Swiss Agency
for Development and Cooperation, SDC) rozšířila podporu i na ekonomický a sociální sektor.
Švýcarsko se podílelo na reformě hypotéčních úvěrů.

Velká Británie
Od roku 1991 v Moldavsku působí britský Úřad pro mezinárodní rozvoj (Departement
for International Development, DFID), který poskytuje technickou podporu. Celkově přispěl
sumou 14 milionů liber.
Nabídka mezinárodní pomoci Moldavsku se během posledních let rozšířila zejména
o konkrétní spolupráci v rámci bilaterálních vztahů. Země bohužel stále bojuje s nedostatečně
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zvládnutými projekty, kvůli nimž není možné využívat všechny finanční možnosti, které se jí
nabízejí. Velkým problémem je častá korupce a nedostatek zkušeností s realizací velkých
projektů.
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5. Závěr
Transformace Moldavska na zemi s fungující demokratickou strukturou a tržní
ekonomikou byla mimořádně obtížná. Během prvních let po získání nezávislosti se
Moldavsko soustředilo na řešení státoprávních otázek. Neúspěšnost kompromisního řešení ve
sporu s Podněstřím se ostře promítla na ekonomické situaci v pravobřežní části země a ztížila
výchozí podmínky pro restrukturalizaci hospodářství, nezbytnou vzhledem k rozpadu
Sovětského svazu. Počáteční nastavení pozemkové reformy a privatizace státního majetku
neměly dostatečnou politickou podporu, a proto bylo téměř nemožné položit stabilní základy
pro soukromé hospodaření. Změny, které se snažily zefektivnit probíhající reformu, přišly až
s novým politickým vedením v roce 1998. Jejich účinnost byla ochromena vypuknuvší
finanční krizí v Rusku, jež postihla zejména zemědělské společnosti exportující výrobky do
Ruska, Ukrajiny a Rumunska. Krize ukázala slabost moldavské ekonomiky, která se po
rozpadu Sovětského svazu nebyla schopná přeorientovat na jiné země. V úvahu tehdy
připadaly zejména státy střední a západní Evropy. Ochranářská politika unijního trhu vůči
agrárním produktům neelejských zemí EU však ztížila snahu Moldavska o změnu obchodních
vztahů. Vzhledem k vysokému podílu venkovského obyvatelstva a s ním související závislosti
velké části společnosti na zemědělství došlo během několika málo měsíců k narušení příjmů
domácností a rapidnímu snížení životní úrovně obyvatel. Ti na rostoucí chudobu a nedostatek
pracovních příležitostí začali reagovat odchodem za prací do zahraničí. Vedení státu se
muselo vyrovnávat s velkým státnímu dluhem a nebylo schopné uvolnit dostatek finančních
prostředků na uspokojení sociálních potřeb obyvatel.
Vládní krize v roce 1999 odpoutala pozornost od rostoucího problému migrace občanů
a stát nebyl od začátku schopen efektivně reagovat na její průběh. Odchod skoro jedné
čtvrtiny ekonomicky aktivního obyvatelstva má v zásadě jak negativní, tak i pozitivní dopady
na ekonomickou situaci země. Dochází k destabilizaci pracovního trhu a k reálné hrozbě, že
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za snem lepšího života bude do zahraničí odcházet čím dál tím více mladých a vzdělaných
lidí. Vzhledem k prozatímnímu nepříliš velkému odlivu mozků lze konstatovat, že migrace
Moldavsku potencionálně pomohla: snížila nezaměstnanost a velké finanční transfery peněz
od migrantů ze zahraničí pomáhají zvyšovat životní úroveň obyvatel v Moldavsku.
Moldavané ale zatím tohoto potenciálu nemohou příliš využívat. V zemi totiž nejsou
vytvořeny podmínky pro rozvoj malého podnikání, které by v dlouhodobější perspektivě
pomohly nastartovat ekonomiku země a motivovat občany, aby se do Moldavska vraceli
a zužitkovali nabyté zkušenosti a finanční prostředky ze zahraničí.
Politické dopady migrace v devadesátých letech jsou obtížně prokazatelné. Objektivně
lze konstatovat, že se snižuje volební účast. Jaký dopad to má na nárůst preferencí
komunistické strany, zůstává i nadále nejasné. Jisté však je, že migrace ze země odvádí spíše
aktivní, schopnější občany a vlastně tím vládě pomáhá snižovat tlak veřejnosti na přijetí
zásadnějších změn: zůstávají ti pasivnější a starší nebo naopak příliš mladí lidé.
Během devadesátých let nečinil stát významnější oficiální kroky, kterými by se snažil
monitorovat či regulovat migrační tendence svých obyvatel. Na řešení dílčích problémů, které
způsobují moldavskou migraci se snažil spolupracovat s různými mezinárodními subjekty,
kteří tímto způsobem naplňují obecnější cíle své politiky. Jejich podpora je převážně
poradensko - finanční a pokrývá široké spektrum oblastí. V průběhu devadesátých let se
v Moldavsku hodně angažovaly Mezinárodní měnový fond, Světová banka a Organizace
Spojených národů. Vzhledem ke korupci a nedostatečným zkušenostem s vedením velkých
projektů, však byla část realizovaných projektů na delší dobu suspendována a finanční
podpora pozastavena. Fakt, že se jeden z hlavních finančních zdrojů pozastavil v době krátce
před vypuknutím ekonomické krize v Moldavsku rozhodně nepřispělo ke zlepšení situace.
Nezdá se však, že by se z toho země dostatečně poučila - o pět let později se svým přístupem
připravila o dalších 90 miliónů Euro.
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Konkrétní pomoci se zvládnutím katastrofální migrační situace se Moldavsku dostává
od konce devadesátých let. O změně státu v přístupu k řešení problému migrace svědčí
výstupy jeho spolupráce s Mezinárodní organizací pro migraci, tedy vypracování nového
migračního zákona a migrační strategie pro následující roky. Prozatímní výsledky jejich
spolupráce v oblasti legislativy se zdají být správným vykročením do budoucnosti. Alfou
a omegou úspěchu zvládnutí migrační situace však nadále zůstává schopnost státu zlepšit
životní úroveň, efektivně bojovat s korupcí a v neposlední řadě vytvořit příznivé a motivační
podnikatelské prostředí. Pokud toto dokáže, blýská se Moldavsku na lepší časy.
Dosavadní výkony politického vedení státu jsou zatím spíše rozpačité. Již tak velice
komplexní problém moldavské migrace ještě více komplikuje nevyřešená situace s bohatším
Podněsteřím. Její vyřešení by jistě prospělo současné ekonomické situaci. V cestě tomu však
stojí Rusko, které si v Podněstří udržuje velký vliv a čas od času nezapomene Moldavsku
připomenout, kdože komu dluží peníze. Tento aspekt přivádí problém moldavské migrace na
mezinárodní úroveň. Jistě bude zajímavé sledovat další vývoj situace, zejména po vstupu
Rumunska do EU, kdy se unijní hranice rozšíří až k Moldavsku. Již dnes se mu otevírají
dveře, jež v rámci schválené sousedské politiky přináší více podpůrných prostředků
na zlepšení společné spolupráce, životních podmínek i mezilidských kontaktů. Existuje reálná
šance, že EU začne brzy projevovat větší zájem na vyřešení migračního problémů
v Moldavsku. Motiv je zřejmý. Uvědomíme-li si, že 300 000 Moldavanů, kteří vlastní
zároveň rumunské občanství, začne po přijetí Rumunska do EU pravděpodobně uplatňovat
právo volného pohybu, je při současné migrační tendenci hrozba zalití EU nelegálními
moldavskými migranty velmi vysoká. Nástroje sousedské politiky ale nestačí. Je potřeba, aby
se EU vyvíjela větší tlak na Rusko ve snaze najít optimální řešení pro situaci v Podněstří.
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6. Resumé
The thesis concentrates on the situation in Moldova between 1991 and 2003. During
the last fifteen years Moldova has become one of the poorest countries in Europe, facing
serious problems related to the large scale working migration of its inhabitants abroad.
Although the migration is a short term one, it occurs periodically and its consequences seem
to have a serious impact on the economical situation within the country as well as the
willingness of Modovans to actively participate in the changes of their society. The paper is
divided into three parts, which are described below.
The first years after the breakdown of the Soviet Union brought economical and
polical challenges for the newly established independent republic. The violent secession of
the industrial region of Transnistria undermined the essential conditions for restructuralisation
of the economy. The first steps which were to lead towards establishing the market economy
came in 1994. Nevertheless, both the privatisation of state property and agricultural
decolectivisation suffered from lack of political support, while red tape continued to make it
very difficult to start private bussinesses. The changes came too late to counter the
consequences of the Russian financial crisis of 1998. Consequently, it revealed the fact that
Moldovan agricultural export is heavily dependent on the Russian demand. The crisis
seriously affected the average family income and along with the failure of reforms led to an
enormous growth of poverty among the Moldovian population, which depends primarily on
agricultural production.
Consecutively, the two main migration waves took place in 1999 and 2002. During the
above mentioned peak periods of migration, approximetely one fourth of the economicaly
active inhabitants left the country to earn their living abroad. Despite a lack of job
opportunities, constant decreases of wages and great deterioration of living conditions, the
inhabitants have been financially supported by their family members working abroad, which
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brought balance to their poor living situation. The state was completely incapable of renewing
the governmental social support structures due to its imposible-to-pay debt. The migration has
weakened possible social pressure for important changes. The impact on a great growth of
a communist party in recent years has not been proved though. The concrete steps leading
towards monitoring and regulating the migrationary outflow of the country appeared no
sooner than in 2001. Both a new strategy and a law on migration were developed in
cooperation with the International Organisation for Migration and later, in 2002, approved by
the Moldovian parliament. Nevertheless, migration could only be regulated once living
conditions have been improved, the state subdues corruption and creates favourable
conditions for business development. Taking into cosideration, that the migration has not
caused higher brain drain of the country so far, one can say it potentially helped Moldova to
decrease unemployment, bring foreign currency and experience into the country.
Unfortunetely, the migrants´ potential has not been used yet.
Although the government cooperated with several international organisations on
improving the particular fields of transition towards democratic society and market economy,
its efectiveness in terms of managing the projects has not been sufficient enough and therefore
several large scale projects had been suspended. The support of international actors has
increased since the ninetees, especially on the bilateral level.
The upcoming changes related to the enlargement of the EU open new possibilities for
Moldova through the European Neighbourhood Policy. The high number of Moldovans
owning a Romanian citizenship makes it very probable that the EU will focus its interest to
contribute better to solve the problems in Moldova within next few years. Establishing
acceptable relationships between Moldova and Transnistria seems to be crucial for improving
the economical situation in Moldova. Therefore, EU should use any tool possible to force
Russia to help to negotiate effectively to find an optimal solution for the situation.
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