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Rezumat
În acest articol sunt analizate consecințele migrației forței de muncă asupra țărilor pri-

mitoare, precum şi asupra țărilor receptoare. Importul  şi exportul de forță de muncă poate 
avea atât consecințe pozitive, cât şi negative asupra economiei statului-gazdă, precum şi 
asupra statului donator de forță de muncă. Autorii articolului iau în considerare aceste 
consecințe, menționând, în special, contribuția importantă a  migranților  la dezvoltarea 
economică a țărilor beneficiare.
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Introducere. Migrația forței de muncă are un rol important în transformările so-
cial-economice contemporane. Este atât un rezultat al schimbărilor globale, cât și un 
impuls pentru viitoarele schimbări în statele de origine, dar și în cele primitoare. Cum 
a spus Bernd Schulte (1998) - migrația are, în primul rând, un impact direct la nivel 
economic, dar afectează și domeniul muncii și cel social, sistemul de protecție socia-
lă, cultura și politicile naționale, relațiile internaționale, conducând inevitabil la o mai 
mare diversitate etnoculturală în toate statele.

Secolul XXI a devenit  „secolul migrației”. Conform datelor Organizației Internaționale 
pentru Migrație (OIM), în 2019, numărul total de migranți înregistrați în întreaga 
lume a fost de peste 258 milioane de persoane. Din cei 258 de milioane de migranți 
internaționali din 2017, 106 de milioane s-au născut în Asia. Europa este regiunea care 
reprezintă al doilea număr mare de migranți (61 de milioane), urmată de America Lati-
nă și Caraibe (38 de milioane) și Africa (36 de milioane).

Refugiații, care reprezintă doar 10% din migranții internaționali, au fost estimați la 25,9 
milioane în 2016. Majoritatea refugiaților (82,5%) trăiesc în țările în curs de dezvoltare [1].

Republica Moldova nu a rămas în urma acestei tendințe și în prezent peste hota-
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rele ţării se află aproximativ 700 mii de cetăţeni, care transmit anual în țară circa 1,6 
miliarde dolari SUA, ajungând la circa o pătrime din PIB-ul țării. Respectiv, numărul de 
migranţi din totalul populaţiei, volumul de remiteri și ponderea acestora în PIB, fac ca 
aceste variabile economice să devină indicatori extrem de importanţi în politicile eco-
nomice din Republica Moldova.

Societatea modernă nu poate fi imaginată fără migrația forței de muncă. Țările dez-
voltate la nivel mondial, folosind o abordare selectivă și identificând clar prioritățile, 
încearcă să utilizeze migrația internațională ca factor semnificativ în dezvoltarea ca-
pitalului uman național, a economiei și a întregului domeniu social. Ca, de exemplu, 
Statele Unite, prin intermediul imigranților de înaltă calificare, își dezvoltă știința, do-
meniul tehnologiilor informaționale, medicina etc., iar imigranții necalificați oferă în-
treprinderilor mici și mijlocii o forță de muncă ieftină. De același principiu se conduc 
așa țări ca: Canada, Australia, Noua Zeelandă, Israel, Anglia, Germania.

Cu toate acestea, migrația nu poate fi considerată ca un proces care are doar efecte 
pozitive. De fapt, migrația este un fel de „catalizator” social. Migrația este un fenomen 
complex, cu o multitudine de efecte, nu numai la nivel comunitar. Dincolo de acest 
cadru, migrația are o serie de consecințe, atât pozitive, cât și negative, pentru toate 
părțile implicate: țări primitoare, țări de origine și lucrătorii migranți.

Circulația forței de muncă favorizează diseminarea cunoștințelor tehnice și a meto-
delor moderne de lucru între statele afectate de fenomenul migrației. În teorie, libera 
circulație a forței de muncă fără intervenții din partea statului de origine sau a celui 
gazdă, are efecte pozitive, echilibrând avantajele [2].

Analizând lucrările autorilor autohtoni și străini, putem concluziona că migrația 
forței de muncă are atât efecte pozitive, cât și negative, în plus, „avantajele” și „deza-
vantajele” vor fi diferite pentru țara beneficiară și pentru țara donatoare.

Efectele pozitive ale migrației forței de muncă asupra țării importatoare de muncă 
includ următoarele aspecte:

Consecințele asupra dezvoltării pieței muncii. Migrația forței de muncă afectea-
ză în primul rând piața muncii a statului gazdă. După cum sa menționat deja, acest 
efect are atât consecințe pozitive, cât și negative.

În primul rând, importul de resurse de muncă ajută la ameliorarea problemei deficitului 
forței de muncă. Majoritatea țărilor dezvoltate au intrat acum într-o perioadă de declin a 
numărului total al populației active cauzate de scăderea natalității. În general, această pro-
blemă poate fi rezolvată doar prin două modalități: creșterea accentuată a productivității 
muncii și stimularea imigrației forței de muncă. Prima opțiune este cea mai favorabilă, dar 
necesită timp și dezvoltare tehnologică. A doua opțiune oferă o satisfacție promptă a defi-
citului de forță de muncă, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.

În al doilea rând, angajarea imigranților în gospodării contribuie la angajarea în câm-
pul muncii a femeilor. Nișele de muncă ale asistentelor, dădacelor și a menajerelor în 
scurt timp în țările dezvoltate s-au transformat în segmentul emigranților. Cu toate aces-
tea, capacitatea de a folosi forță de muncă străină ieftină pentru multe femei este un 
factor care le stimulează accesul la muncă.

În al treilea rând, angajarea în întreprinderile mici și antreprenoriat este în creștere. Acest 
efect este observat  atunci când atrage forță de muncă necalificată, dar și cea înalt calificată.

De regulă, întreprinderile mici depind foarte mult de mărimea costurilor, în special la 
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etapa înființării. Resursele de muncă străine vă permit să obțineți forța de muncă necesară 
în caz de deficit, precum și să le reduceți costurile. Acest efect este observat și atunci când 
se utilizează imigranții ilegali, în special în țările cu garanții sociale ridicate pe piața muncii.

Reducerea costurilor este motivul răspândirii forței de muncă ilegale, deoarece 
aduce beneficii mari pentru angajatori, comparativ cu ocuparea forței de muncă lega-
le. Principalele țări de destinație ale migranților moldoveni în 2018 rămân a fi Federația 
Rusă (57,5%) și Italia (15,9%), care sunt urmate de Israel (3,7%), Turcia (2,5%), România 
(1,9%), Portugalia și Ucraina (0,6%) (Figura 1.). De menționat că drept urmare a înăs-
pririi politicii migraționale a Federației Ruse și devalorizării rublei rusești (ca efect al 
sancțiunilor economice aplicate de comunitatea internațională după anexarea penin-
sulei Crimeea), fluxurile de migrație către această destinație s-au diminuat semnificativ 
cu peste 1/4 (sau cu 26,4%) față de anul 2013. Este observată o reorientare treptată a 
acestora, în detrimentul reîntoarcerii definitive către alte țări, creșterea fiind de 2,5 ori.

Figura 1. Distribuția migranților în scop de muncă după principalele țări de 
destinație, 2013-2018, %.

Sursa: BNS.

În al patrulea rând, migrația forței de muncă oferă posibilitatea acoperirii nișelor mun-
citorilor necalificați. Schimbările semnificative în structura socială a țărilor dezvoltate au 
avut un impact serios asupra pieței muncii. Pentru o clasă mijlocie în creștere, locurile de 
muncă necalificate nu sunt prestigioase atât din punct de vedere economic, cât și socio-
psihologic. În acest sens, afluxul de migranți necalificați acoperă deficitul de muncitori 
necalificați din această zonă, deși, așa cum s-a menționat deja, aceasta prezintă o serie 
de riscuri sociale și politice.

În al cincilea rând, angajarea migranților în sectoarele „neprestigioase” ale eco-
nomiei contribuie la mobilitatea verticală a muncitorilor locali, încurajându-i să-și 
îmbunătățească abilitățile și să găsească locuri de muncă mai prestigioase și bine plă-
tite. În situația în care muncitorii locali nu au capacitatea sau dorința de a-și îmbunătăți 
abilitățile și de a găsi locuri de muncă cu salarii mai mari, probabilitatea șomajului sau 
eliminarea acestora din această regiune este foarte mare.

Migrația forței de muncă are, de asemenea, o serie de consecințe negative asupra pieței 
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muncii din țările beneficiare. Aceasta se referă în primul rând la șomaj și nivelul salariilor. 
Din partea administrării de stat al proceselor migraționiste, este necesară monitorizarea 
permanentă a dinamicii șomajului și a nivelului de remunerare pentru a răspunde rapid la 
tendințele negative care se pot agrava odată cu creșterea fluxurilor de migrație.

Un alt efect negativ pentru statul-gazdă este incriminarea anumitor sectoare ale 
pieței muncii. Pe lângă evaziunea fiscală, criminalitatea, de regulă, reduce nivelul glo-
bal al concurenței într-un segment/industrie, ceea ce duce la încetinirea creșterii și 
dezvoltării tehnologice. Nu trebuie să uităm de complexul posibilelor consecințe so-
cio-politice negative ale unui astfel de fenomen.

Consecințele migrației forței de muncă aspra dezvoltării capitalului uman. 
Migranții care intră într-o nouă societate devin parte a capitalului uman național total 
al statului-gazdă. În funcție de nivelul de calificare și de educație, de vârstă și de sănă-
tate, fluxul de forță de muncă primit poate  crește, dar și a reduce nivelul de dezvoltare 
a capitalului uman național.

Într-o economie post-industrială bazată pe știință și tehnologii, capitalul uman de-
vine o resursă strategică critică pentru dezvoltarea durabilă, competitivitatea națională 
și creșterea bunăstării populației. Țările dezvoltate din Occident, fiind atractive pentru 
migranții de muncă, încearcă să îmbunătățească calitatea forței de muncă prin selecta-
rea lucrătorilor tineri și calificați. De exemplu, Statele Unite folosesc nu numai forța de 
muncă, ci și canale educaționale pentru a satura punctele de creștere cu personal înalt 
calificat. Sectorul IT este completat anual cu cei mai buni specialiști din India, China, 
Coreea de Sud, Rusia etc.

Având în vedere prevalența forței de muncă slab calificate, nivelul general al ca-
pitalului uman național scade. Este necesar să considerăm situația ca fiind negativă, 
atunci când, odată cu intrarea lucrătorilor necalificați, are loc o plecare semnificativă a 
personalului înalt calificat din țară. 

De asemenea, remarcat este faptul că salariile mici din segmentul forței de muncă 
ieftine pot duce la o scădere și mai mare a capitalului uman al migranților, din cauza să-
răciei acestora din urmă. În astfel de cazuri, un lucrător străin trebuie să economisească 
pentru alimentație, îngrijire medicală, creștere profesională etc. Eroziunea treptată a 
capitalului uman al migranților de muncă duce nu numai la o creștere a sărăciei, ci și la 
o scădere a contribuției lor la economie, atât prin activitățile sale în cîmpul muncii, cât 
și prin consumul de bunuri și servicii.

Consecințele asupra creșterii economice prin prisma segmentului producției 
de bunuri și servicii. Creșterea fluxului de migrație a forței de muncă duce la creșterea 
contribuției migranților la produsul intern brut al țărilor-gazdă. Datorită migranților 
crește indicatorul macroeconomic ca  populația totală aptă de muncă, ei venind cu un 
anumit nivel de educație, abilități și competențe, în așa mod contribuind la dezvolta-
rea capitalului uman în țările beneficiare.

În același timp, în cazul imigrării forței de muncă de înaltă calificare, este posibilă o 
creștere a activității inovatoare, ceea ce duce la o creștere a productivității muncii. De exem-
plu, migrația forței de muncă de înaltă calificare în Statele Unite contribuie la creșterea nu-
mărului de cercetări și inovări, precum și la creșterea progresului tehnologic. [1]

Un alt efect pozitiv important în atragerea lucrătorilor străini este reducerea costuri-
lor pentru forța de muncă. După cum s-a menționat deja, acest efect este observat atât 
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atunci când se utilizează migrați legali, cât și ilegali. Costurile mai mici duc, în primul rând, 
la o rentabilitate crescută a entității economice. În al doilea rând, creșterea investițiilor 
directe (inclusiv a celor străine) este stimulată din cauza disponibilității forței de muncă 
ieftine. Experiența Chinei arată că forța de muncă ieftină combinată cu transparența în 
afaceri asigură un flux constant de bani străini în producție și, ca urmare, creșterea PIB-
ului. În al treilea rând, în condiții de concurență pe piața internă și externă, forța de mun-
că mai ieftină crește competitivitatea entității economice și facilitează intrarea bunurilor 
și serviciilor pe noi piețe.

Pentru țările beneficiare ale migranților de muncă, există câteva consecințe negative 
asupra creșterii economice și dezvoltării producției și serviciilor. În primul rând, producti-
vitatea muncii scade din cauza omiterii întroducerii echipamentelor și tehnologiilor noi în 
procesul de producție, aceasta fiind cauzată de utilizarea forței de muncă mai ieftine. Lipsa 
creșterii productivității muncii conduce la o „înghețare” a salariilor. Se oprește creșterea 
nivelului de bunăstare al unui migrant, dar și al unui lucrător local. Acest lucru afectează 
procesele de consum și de acumulare de resurse financiare de către aceste grupuri sociale.

De asemenea, este de remarcat faptul că efectul forței de muncă ieftine conduce 
la creșterea competitivității entității economice, doar că acesta are efecte pozitive 
pe o perioadă scurtă de timp. În viitor, amânarea modernizării se vor solda cu la un 
decalaj accentuat cu concurenții care vor fi reechipați și modernizați.

Consecințele asupra sectorului financiar și bugetului de stat. Muncitorii 
migranți afectează atât bugetul statului gazdă, cât și întregul sector financiar. Odată 
ajuns pe piața muncii, un lucrător străin devine obiect de impozitare. De asemenea, 
anumite impozite și taxe sunt de obicei plătite de angajator folosind forță de muncă 
migrantă. Odată cu creșterea fluxului de migrație, colectarea impozitelor din salariile 
migranților și contribuțiile la fondurile sociale cresc. Cu toate acestea, cu cât calificarea 
migranților este mai mare, cu atât încasările sunt mai mari la bugetul statului gazdă. 
Desigur, acesta e posibil doar în cazul migrației legale a forței de muncă.

Un efect pozitiv important este economisirea ascunsă a bugetului de stat al statu-
lui-gazdă asupra costurilor asociate pentru: educație, îngrijirii medicale, precum și a 
sprijinului în cadrul programelor sociale.

O altă consecință pozitivă este încetinirea inflației datorită unei tendințe mai mari a 
lucrătorilor străini de a face economii [3] și a remite banii (economiile) în străinătate (în 
țara de origine). De fapt, atât economiile, cât și transferurile din țară pot reduce masa 
monetară în circulație, ceea ce ar avea un impact pozitiv asupra nivelului inflației.

Alături de consecințele pozitive ale utilizării forței de muncă străine asupra sistemul 
financiar al statului-gazdă, există o serie de cheltuieli.

În primul rând, este necesar de remarcat impactul migranților asupra mediului social 
și a infrastructurii. Această problemă este deosebit de acută în perioadele de criză și de 
scădere a cererii pentru forța de muncă. În așa perioade, cresc cheltuielile pentru asistența 
socială pentru migranții șomeri și cheltuielile pentru reîntoarcerea lor acasă. După cum s-a 
menționat deja, costul relativ scăzut al forței de muncă străine este oferit, printre altele, de 
lipsa aproape completă a garanțiilor sociale pentru migranții de muncă atât din partea an-
gajatorului, cât și din partea statului. Astfel de economii la nivel microeconomic pot duce 
la o creștere a cheltuielilor sociale la nivel macroeconomic [4].

În al doilea rând, o creștere a fluxurilor de imigrație conduce la o creștere a cheltuie-
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lilor guvernamentale pentru politica de migrație. Cheltuielile sunt asociate cu crearea 
unei infrastructuri pentru legalizarea și adaptarea migranților. Funcția de control ale 
autorităților de stat vor necesita o creștere a costurilor, ca urmare a creșterii numărului 
de lucrători străini.

În al treilea rând, deși majoritatea experților consideră că un migrant în muncă în termeni 
de valoare contribuie mai mult la economia statului-gazdă, decât efectuează transferuri în 
statul de baștină, în forma sa pură, remitența este o scurgere de capital în străinătate. Este  
imposibil de influențat volumul total al transferurilor, deoarece acestea sunt unul dintre 
obiectivele principale ale migrației forței de muncă, iar impozitarea suplimentară a acestui 
flux financiar nu poate duce decât la apariția unor scheme ilicite de fluxuri de numerar.

Consecințele asupra activității economice externe. Impactul migrației asupra 
comerțului bilateral se datorează în principal din următoarele motive. În primul rând, 
imigranții sunt bine informați de tradițiile, cadrul legal, vorbesc limba și sunt la curent 
cu practicile antreprenoriale ale țării donatoare a forței de muncă, precum și a țării be-
neficiare. În consecință, prezența lor contribuie la eliminarea decalajului informațional 
dintre vânzători și cumpărători de ambele părți, contribuind astfel la realizarea de 
oportunități de tranzacționare și la stabilirea de legături puternice bazate pe încrede-
re. În al doilea rând, rețelele de imigranți pot aplica contracte prin intermediul anumi-
tor sancțiuni informale care sunt utilizate în cazul unor reguli instituționale slabe și re-
duc costurile comerciale. Și în al treilea rând, imigranții promovează direct sau indirect 
bunurile din țara lor de baștină, formând cererea și distribuirea acestora [6].

Consecințele pozitive și negative ale impactului importurilor de forță de muncă 
asupra economiei statului-gazdă indică în principal natura sistematică a migrației de 
muncă și complexitatea acesteia pentru analiza științifică. Anumite efecte pozitive pe 
termen scurt pot cauza un impuls tendințelor negative pe termen lung, ceea ce dic-
tează necesitatea gestionării de către stat a proceselor de migrație, a căror sarcină va 
fi maximizarea efectelor pozitive și minimizarea costurilor. Caracteristicile unei astfel 
de politici de migrație sunt, în primul rând, complexitatea și actualitatea obținerii de 
informații statistice fiabile. În al doilea rând, necesitatea creării unui sistem de indica-
tori pentru monitorizarea cuprinzătoare a impactului forței de muncă străine pe diver-
se aspecte ale dezvoltării economice și sociale a statului.

Ca și țara importatoare, țara exportatoare de resurse de muncă se confruntă nu nu-
mai cu consecințe negative, dar și pozitive ale migrației forței de muncă. Acestea din 
urmă includ următoarele aspecte:

1. Declinul șomajului și al sub-ocupării forței de muncă în țările donatoare [4].
2. Crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea nivelului de trai și reducerea sărăciei 

prin intermediul investițiilor efectuate de către migranți și firmele intermediare în eco-
nomia națională a țării de origine. În plus, remitențele consolidează poziția monedei 
naționale, accelerează rata de creștere a PIB-ului și PNB și crește rezervele valutare [4].

Potrivit Băncii Mondiale, în 2018, remitențele globale au crescut cu 10% până la 689 
miliarde USD, comparativ cu 633 miliarde de dolari în 2017, inclusiv 528 miliarde USD 
către țările în curs de dezvoltare [2].

3. Formarea continuă a migranților de muncă care activează în străinătate, dobân-
direa de noi abilități de producție și organizație, ceea ce duce la o creștere a eficienței 
și a productivității muncii în viitor. Astfel, o parte semnificativă a populației din Mol-
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dova are un nivel scăzut de calificare. Activând într-o țară cu tehnologii mai avansate, 
cerințe mai ridicate pentru procesele de producție, standarde de muncă mai ridicate, 
crește nivelul general educațional și cultural al migranților, ei acumulează experiență 
și cunoștințe care le vor fi utile acasă [5].

4. Acumularea capitalului pentru crearea de întreprinderi mici și mijlocii la întoar-
cerea în țara de baștină, ceea ce contribuie la formarea unei clase de mijloc în țara 
donatoare [6].

5. Apariția unor întreprinderi mixte, creșterea comerțului între țara exportatoare și 
țara importatoare de resurse de muncă [5].

Principalele consecințe negative ale migrației forței de muncă pentru o țară donatoare sunt:
1. O scădere a potențialului de producție a țării și o deteriorare a calității perso-

nalului din industrie, construcții, transporturi și alte sectoare ale economiei datorită 
fluxului de specialiști cu înaltă calificare și o scădere a numărului populației active [5].

2. Epuizarea mediului intelectual, eroziunea și defalcarea comunității intelectuale 
și deficitul de forță de muncă profesională, necesitând costuri mari pentru refacerea 
potențialului pierdut înalt calificat [5].

3. Înrăutățirea situației demografice în țara donatoare [5].
4. Cu cât migranții locuiesc mai mult în străinătate, cu atât devin mai mici remitențele, 

fiindcă legătura cu patria lor treptat se diminuează [6].
5. Creșterea inflației în cazul unei ponderi semnificative a transferurilor externe [7].
În sfârșit, pentru țările în curs de dezvoltare, migrația forței de muncă ar trebui pri-

vită mai mult ca un proces de transformare și trebuie înțeleasă ca o oportunitate decât 
ca o provocare. Prin urmare, provocarea evidentă a factorilor de decizie din aceste țări 
în curs de dezvoltare este de a căuta măsuri pentru prevenirea sau limitarea alternativă 
a efectelor politice, culturale și sociale inerente ale migrației de muncă, beneficiind 
enorm de atributele economice pe care le oferă.

Evoluţia migraţiei externe moldovenești este prea puţin cunoscută. Ţările occidentale 
au acum nevoie de forţă de muncă străină din considerente economice. Unele ţări occi-
dentale încep să se confrunte cu o ușoară reducere naturală a populaţiei, iar imigrarea 
suplinește această scădere naturală, astfel că numărul populaţiei nu suferă modificări dra-
matice. Pentru a evita fenomenul de scădere naturală a populaţiei în următorii ani, ţările 
occidentale vor încuraja imigraţia, iar rezervorul de forţă de muncă va fi reprezentat de ţă-
rile din estul Europei, inclusiv Moldova. Aceste mișcări migraţioniste generează importante 
consecinţe economice. Ferm este faptul că fenomenul migraţiei este influenţat, în primul 
rând, de evoluţia economică, fapt care deschide noi posibilităţi pentru analize viitoare.
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Abstract
This article analyzes the consequences of labor migration on both recipient and ac-

cepting countries. The import and export of labor can have both positive and negative 
consequences on the economy of the host state as well as on the donor state of labor. The 
author of the article considers these consequences, mentioning in particular the impor-
tant contribution of migrants to the economic development of the beneficiary countries.
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Introduction. Labor migration plays an important role in contemporary socio-eco-
nomic transformations. It is both a result of global change and an impetus for future 
changes in the countries of origin, as well as in the host ones. As Bernd Schulte (1998) 
said - migration has first of all a direct impact on the economic level, but it also affects 
the labor and social field, the social protection system, national culture and policies, in-
ternational relations, inevitably leading to greater ethno-cultural diversity in all states.

The 21st century has become the “century of migration”. According to data from the 
International Organization for Migration (IOM) in 2019, the total number of registered 
migrants worldwide was over 258 million people. 106 million migrants out of 258 million 
international migrants in 2017 were born in Asia. Europe is the region with the second 
largest number of migrants (61 million), followed by Latin America and the Caribbean 
(38 million) and Africa (36 million).

Refugees, who make up only 10% of international migrants, were estimated by 25.9 
million in 2016. Most refugees (82.5%) live in developing countries [1].

The Republic of Moldova has not lagged behind this trend and currently there are 
about 700 thousand citizens abroad, who send about 1.6 billion US dollars annually to 
the country, reaching about a quarter of the country’s GDP. Respectively, the number 
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of migrants in the total population, the volume of remittances and their share in GDP, 
make these economic variables become extremely important indicators in the eco-
nomic policies of the Republic of Moldova.

Modern society cannot be imagined without labor migration. Developed countries 
worldwide, using a selective approach and clearly identifying priorities, seek to use in-
ternational migration as a significant factor in the development of national human capi-
tal, the economy and the whole social sphere. For example, the United States, through 
highly skilled immigrants, is developing its science, information technology, medicine, 
etc., and unskilled immigrants are offering cheap labor to small and medium-sized en-
terprises. The same principle is used by countries such as Canada, Australia, New Zea-
land, Israel, England, Germany.

However, migration cannot be considered as a process that has only positive effects. 
In fact, migration is a kind of social “catalyst”. Migration is a complex phenomenon, with a 
multitude of effects, not only at community level. Beyond this framework, migration has 
a number of consequences, both positive and negative, for all parties involved: recipient 
countries, countries of origin and migrant workers.

The circulation of labor force favors the dissemination of technical knowledge and 
modern working methods between the states affected by the migration phenomenon. 
In theory, free movement of labor without the intervention of the home or host state has 
positive effects, balancing the benefits [2].

Analyzing domestic and foreign authors’ works, we can conclude that labor migration 
has both positive and negative effects, in addition, the “advantages” and “disadvantages” 
will be different for the beneficiary and for the donor country.

Positive effects of labor migration on the importing country include the following:
Consequences on labor market development. Labor migration primarily affects 

the labor market of the host state. As already mentioned, this effect has both positive 
and negative consequences.

Firstly, the import of labor resources helps to alleviate the problem of labor short-
ages. Most developed countries have now entered a period of declining of total labor 
force output due to declining birth rates. In general, this problem can only be solved in 
two ways: to sharply increase labor productivity and stimulate labor immigration. The 
first option is the most favorable, but it requires time and technological development. 
The second option provides prompt satisfaction of the labor shortage, especially for 
small and medium-sized enterprises.

Secondly, the employment of immigrants in households contributes to the employ-
ment of women. The niche jobs of nurses, nannies and housewives in developed coun-
tries soon became the segment of emigrants. However, the ability to use cheap foreign 
labor for many women is a factor that stimulates their access to work.

Thirdly, employment in small businesses and entrepreneurship is on the rise. This 
effect is observed both when attracting unskilled and highly skilled labor.

As a rule, small businesses depend very much on the size of the costs, especially at 
the start-up stage. Foreign labor resources allow you to obtain the necessary labor force 
in case of deficit, as well as to reduce their costs. This effect is also observed when using 
illegal immigrants, especially in countries with high social security in the labor market.

Reducing costs is the reason for the spread of illegal labor, as it brings great benefits 
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to employers compared to legal employment. The main destination countries of Mol-
dovan migrants in 2018 remain the Russian Federation (57.5%) and Italy (15.9%), which 
are followed by Israel (3.7%), Turkey (2.5%), Romania (1.9%), Portugal and Ukraine 
(0.6%) (Figure 1.). It should be noted that due to the tightening of the Russian Federa-
tion migration policy and the devaluation of the Russian ruble (as a result of economic 
sanctions applied by the international community after the annexation of the Crimean 
peninsula), migration flows to this destination decreased significantly by more than 
1/4 (by 26.4%) compared to 2013. There is a gradual reorientation of them, to the detri-
ment of the final return to other countries, the increase being 2.5 times more.

Figure 1. Distribution of migrants for work by main destination countries, 
2013-2018, % 

Source: NBS.

Fourthly, labor migration offers the opportunity to cover niches for unskilled work-
ers. Significant changes in the social structure of developed countries have had a se-
rious impact on the labor market. For a growing middle class, unskilled jobs are not 
prestigious both economically and socio-psychologically. In this respect, the influx of 
unskilled migrants covers the shortage of unskilled workers in this area, although, as 
already mentioned, it presents a number of social and political risks.

Fifthly, the employment of migrants in “non-prestigious” sectors of the economy 
contributes to the vertical mobility of local workers, encouraging them to improve 
their skills and find more prestigious and well-paid jobs. If local workers do not have 
the capacity or desire to improve their skills and find higher-paid jobs, the likelihood 
of unemployment or their removal from this region is very high.

Labor migration also has a number of negative consequences for the labor market in 
beneficiary countries. This refers primarily to unemployment and the level of wages. On 
the part of the state administration of migration processes, it is necessary to constantly 
monitor the dynamics of unemployment and the level of remuneration in order to re-
spond quickly to negative trends that may worsen with increasing migration flows.

Another negative effect for the host state is the criminalization of certain sectors 
of the labor market. In addition to tax evasion, crime usually reduces the overall level 
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of competition in a segment / industry, which leads to a slowdown in technological 
growth and development. We must not forget the complex of possible negative socio-
political consequences of such a phenomenon.

Consequences of labor migration on the development of human capital. Migrants 
entering a new society become part of the total national human capital of the host state. 
Depending on the level of qualification and education, age and health, the workforce flow 
received can both increase and decrease the level of national human capital development.

In a post-industrial economy based on science and technology, human capital be-
comes a critical strategic resource for sustainable development, national competitive-
ness and increasing the well-being of the population. Developed countries in the West, 
being attractive to labor migrants, are trying to improve the quality of the workforce 
by selecting young and skilled workers. For example, the United States uses not only 
the workforce but also educational channels to saturate growth points with highly 
qualified staff. The IT sector is completed annually with the best specialists from India, 
China, South Korea, Russia, etc.

Given the prevalence of low-skilled labor, the overall level of national human capital 
is declining. It is necessary to consider the situation as negative, when, with the entry of 
unskilled workers, there is a significant departure of highly qualified staff from the country.

It is also noteworthy that low wages in the cheap labor segment can lead to an even 
greater decline in migrants’ human capital due to their poverty. In such cases, a foreign 
worker must save for food, health care, professional growth, etc. The gradual erosion of 
the human capital of labor migrants leads not only to an increase in poverty, but also 
to a decrease in their contribution to the economy, both through their employment 
activities and the consumption of goods and services.

Consequences on economic growth in terms of production of goods and ser-
vices. Increasing labor migration leads to an increase in migrants’ contribution to the 
gross domestic product of host countries. Due to migrants, the macroeconomic indica-
tor increases as the total able-bodied population, coming with a certain level of educa-
tion, skills and competences, thus contributing to the development of human capital 
in the beneficiary countries.

At the same time, in the case of highly skilled labor immigration, an increase in in-
novative activity is possible, leading to an increase in labor productivity. For example, 
the migration of highly skilled labor to the United States contributes to increasing the 
number of research and innovations, as well as to increasing technological progress [1].

Another important positive effect in attracting foreign workers is the reduction of 
labor costs. As already mentioned, this effect is observed when using both legal and 
illegal migrants. Lower costs lead, first of all, to an increased profitability of the eco-
nomic entity. Secondly, the growth of direct investment (including foreign investment) 
is stimulated by the availability of cheap labor. China’s experience shows that cheap 
labor combined with business transparency ensures a steady flow of foreign money 
into production and, as a result, GDP growth. Thirdly, in conditions of competition on 
the internal and external market, cheaper labor increases the competitiveness of the 
economic entity and facilitates the entry of goods and services onto new markets.

For countries benefiting from labor migrants, there are some negative consequenc-
es for economic growth and the development of production and services. Firstly, labor 
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productivity is declining due to the introduction of new equipment and technology 
into the production process, which is caused by the use of cheaper labor. The lack of 
increased labor productivity leads to a “freeze” of wages. The increase in the level of 
well-being of both a migrant and a local worker stops. This affects the processes of 
consumption and accumulation of financial resources by these social groups.

It is also noteworthy that the effect of cheap labor leads to increased competitive-
ness of the economic entity. However, it has positive effects within a short period of 
time. In the future, postponing modernization will lead to a sharp gap with competi-
tors who will be re-equipped and upgraded.

Consequences on the financial sector and the state budget. Migrant workers af-
fect both the budget of the host state and the entire financial sector. Once on the labor 
market, a foreign worker becomes taxable. In addition, certain taxes and fees are usu-
ally paid by the employer using migrant labor. As the flow of migration increases, the 
collection of taxes from migrants’ salaries and contributions to social funds increase. 
However, the higher the qualification of migrants, the higher the revenues to the host 
state budget. Certainly, this is only possible in the case of legal labor migration.

An important positive effect is the hidden savings of the host state’s budget on the 
associated costs for education, health care, as well as support in social programs.

Another positive consequence is the slowdown in inflation due to a greater tenden-
cy of foreign workers to save [3] and remit money (savings) abroad (in the country of 
origin). In fact, both savings and remittances from the country can reduce the money 
supply in circulation, which would have a positive impact on the level of inflation.

In addition to the positive consequences of foreign labor use on the financial sys-
tem of the host state, there are a number of expenses.

Firstly, it is necessary to note the impact of migrants on the social environment and 
infrastructure. This problem is particularly acute in times of crisis and declining demand 
for labor. During such periods, spending on social assistance for unemployed migrants 
and spending on returning home increases. As already mentioned, the relatively low 
cost of foreign labor is offered, among other things, by the almost complete lack of social 
guarantees for labor migrants from both the employer and the state. Such microeco-
nomic savings can lead to increased macroeconomic social spending [4].

Secondly, an increase in immigration flows leads to an increase in government spend-
ing on migration policy. First of all, spending is associated with creating an infrastructure 
for legalizing and adapting migrants. The control function of the state authorities will 
require an increase in costs, due to the increase in the number of foreign workers.

Thirdly, although most experts consider that a migrant in labor in terms of value 
contributes more to the economy of the host state than makes transfers to the home 
state, in its pure form, remittance is a capital outflow abroad. It is practically impossible 
to influence the total volume of transfers, as these are one of the main objectives of 
labor migration, and the additional taxation of this financial flow can only lead to the 
emergence of illicit cash flow schemes.

Consequences on external economic activity. The impact of migration on bi-
lateral trade is mainly due to the following reasons. Firstly, immigrants are well-in-
formed about the traditions, the legal framework, speaking the language and are 
aware of the entrepreneurial practices of the donor country as well as the benefi-
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ciary country. Consequently, their presence contributes to bridging the information 
gap between sellers and buyers on both sides, thus contributing to the creation of 
trading opportunities and the establishment of strong trust-based links. Secondly, 
immigrant networks can apply contracts through certain informal sanctions, which 
are used in the event of weak institutional rules and reduce trade costs. Thirdly, im-
migrants directly or indirectly promote goods from their home country, forming 
their demand and distribution [6].

Positive and negative consequences of the impact of labor imports on the economy 
of the host state mainly indicate the systematic nature of labor migration and its com-
plexity for scientific analysis. Certain short-term positive effects can give a boost to 
long-term negative trends, which dictates the need for state management of migra-
tion processes, whose task will be to maximize the positive effects and minimize costs. 
The characteristics of such a migration policy are, first of all, the complexity and timeli-
ness of obtaining reliable statistical information. Secondly, the need to create a system 
of indicators for comprehensive monitoring of foreign labor impact on various aspects 
of the economic and social development of the state.

Like the importing country, the exporting country of labor resources faces both negative 
and positive consequences of labor migration. The latter includes the following aspects:

1. Declining unemployment and underemployment in donor countries [4].
2. Creating jobs, improving living standards and reducing poverty through invest-

ments made by migrants and intermediary firms in the national economy of the coun-
try of origin. In addition, remittances strengthen the position of the national currency, 
accelerate the growth rate of GDP and GNP and increase foreign exchange reserves [4].

According to the World Bank, in 2018, global remittances increased by 10% to $ 689 bil-
lion, compared to $ 633 billion in 2017, including $ 528 billion to developing countries. [2]

3. The continuous training of labor migrants working abroad, the acquisition of new 
production and organizational skills, which lead to an increase in the efficiency and 
productivity of labor in the future. Thus, a significant part of the Moldovan population 
has a low level of qualification. By working in a country with more advanced technolo-
gies, higher requirements for production processes, higher labor standards, increas-
ing the general educational and cultural level of migrants, they gain experience and 
knowledge that will be useful at home [5].

4. Accumulation of capital for the creation of small and medium-sized enterprises 
upon return to the country of origin which contributes to the formation of a middle 
class in the donor country [6].

5. The emergence of joint ventures, increased trade between the exporting country 
and the importing country of labor resources [5].

The main negative consequences of labor migration for a donor country are:
1. A decline in the country’s production potential and a deterioration in the quality 

of staff in industry, construction, transport and other sectors of the economy due to 
the influx of highly qualified specialists and a decline in the workforce [5].

2. The depletion of the intellectual environment, the erosion and breakdown of the 
intellectual community and the shortage of the professional workforce, requiring high 
costs to restore highly skilled lost potential [5].

3. Worsening demographic situation in the donor country [5].
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4. The longer migrants live abroad, the lower the remittances, because the connec-
tion with their homeland gradually diminishes [6].

5. Rising inflation in the case of a significant share of external transfers [7].
Finally, for developing countries, labor migration should be seen more as a process 

of transformation and should be seen as an opportunity rather than a challenge. There-
fore, the obvious challenge for decision-makers in these developing countries is to seek 
measures to prevent or alternatively limit the inherent political, cultural and social ef-
fects of labor migration, greatly benefiting from the economic attributes it offers.

The evolution of Moldovan external migration is too little known. Western countries 
now need foreign labor for economic reasons. Some Western countries are beginning 
to experience a slight natural decline in population, and immigration is making up for 
this natural decline, so that the population is not changing dramatically. To avoid the 
phenomenon of natural population decline in the coming years, Western countries will 
encourage immigration, and the labor force will be represented by Eastern European 
countries, including Moldova. These migration movements generate important eco-
nomic consequences. It is clear that the phenomenon of migration is influenced, first 
of all, by economic evolution, which opens new possibilities for future analyses.
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