
Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschisă tuturor şi durabilă, a 

ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi asigurarea de locuri de muncă 

decente pentru toţi. 

După recesiunea economică din 2009, economia Republicii Moldova a crescut 

în medie cu 4,5% anual, ceea ce este în conformitate cu nivelul mediu în Comunitatea 

Statelor Independente (CSI), dar puțin mai mult ca în statele din Europa Centrală. În 

pofida acestei creșterii, economia nu și-a îmbunătățit capacitatea de creare a locurilor 

de muncă – rata de angajare s-a ridicat la aproape 38-40%, fiind una dintre cele mai 

mici din regiune. Adițional, productivitatea muncii rămâne joasă, în special în 

agricultură – un sector cheie care angajează aproximativ o treime din forța de muncă.  

Drept rezultat, salariile au rămas printre cele mai mici în regiune, presând forța de 

muncă să migreze și privând țara de una din cele mai valoroase resurse – capitalul uman. 

Aceste constrângeri au devenit și mai presante din cauza încetinirii așteptate a creșterii 

economice în următorii ani (în pofida prognozelor Fondului Monetar Internațional 

(FMI), conform cărora PIB-ul Republicii  Moldova va crește, în medie cu aproximativ 

3% pe an până în 2020). 

Deoarece accentul Agendei 2030 se pune pe oameni, creșterea economică trebuie 

să fie mai durabilă și mai incluzivă, pentru a genera un impact semnificativ asupra 

dezvoltării umane. Prin urmare, ODD 8 abordează necesitățile femeilor și bărbaților, 

tinerilor, persoanelor cu dezabilități și a muncitorilor migranți și prevede instrumentele 

și mecanismele cheie pentru realizarea creșterii economice centrate pe oameni: 

productivitatea muncii ca un mijloc cheie de majorare a salariilor reale, împreună cu 

competitivitatea, diversificarea afacerilor și inovația; locurile de muncă decente, bine și 

egal plătite, securizate și formale; precum și un sector financiar robust pentru un acces 

mai vast la finanțare. Eficiența mai mare a resurselor în producere și consum, care are 

scopul să decupleze creșterea economică de la degradarea mediului, va face 

prosperitatea economică și generarea locurilor de muncă durabile din punct de vedere 

al mediului.  


