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Abstract. Unemployment started to be registered in Romania in 1991, and in 1994 was conducted the
first investigation to evaluate unemployment by ILO standards. Registered unemployment in Romania
rose continuously till 1999, and then it decreased, as a result of the transformation processes occurred in
the economy. The paper also try to investigate the structural characteristics of unemployment, by age,
sex, occupation, instruction level, duration, regional distribution, focusing on changes occurred in the
last 15 years and underlining the categories the most affected by unemployment.
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1. Dimensiunile ºi evoluþia ºomajului

Evoluþia ºomajului în perioada 1991-2005

Fenomenul ºomajului, avându-ºi premisele în disfuncþionalitãþile economiei socialiste, în particular în domeniul
ocupãrii forþei de muncã, a fost un însoþitor permanent al
perioadei de tranziþie la economia de piaþã, pentru ca, ulterior, acesta sã se cronicizeze ºi sã se manifeste ºi în perioadele
recente de creºtere economicã. Odatã cu prima reglementare
juridicã în materie, respectiv Legea nr. 1/1991 privind
protecþia socialã a ºomerilor ºi reintegrarea lor profesionalã,
ºomajul a început sã fie evidenþiat pe baza înscrierii la oficiile
de ºomaj, pentru ca, începând cu anul 1994, sã fie evaluat ºi
prin anchete în cadrul gospodãriilor, reflectând ºomajul în
sensul criteriilor Biroului Internaþional al Muncii. Tabloul
evoluþiei ºomajului, pe ani, se prezintã astfel:
Dacã realizãm o analizã mai profundã a valorilor lunare din intervalul dat, observãm cã rata ºomajului a avut
o evoluþie oscilantã: a crescut continuu, cu mici variaþii
lunare, în perioada februarie 1991-martie 1995, urmând
scãderi, iarãºi creºteri (din ianuarie 1997 pânã în aprilie
2000), pentru ca apoi sã scadã continuu, ajungând pânã la
5,9% în anul 2005. Pentru 2006, previziunea este de 5,9%
pentru rata ºomajului ºi 520 mii ºomeri înregistraþi (CNP,
2006, p. 2), situaþie uºor mai bunã decât în anul 2005.
ªomajul maxim a fost atins în 1994, când aproape 1,3
milioane de persoane nu aveau loc de muncã.

Anul

1991

Numãr
ºomeri
înregistraþi,
la sfârºitul
anului
337,4

Rata
ºomajului
înregistrat

Numãr de
ºomeri BIM
(în mii
persoane)

Rata
ºomajului
BIM
(în %)

3,0

-

-

1992

929,0

8,4

-

-

1993

1164,7

10,2

-

-

1994

1323,9

10,9

971

8,2

1995

998,4

8,9

968

8,0

1996

652,0

6,2

791

6,7

1997

816,3

9,3

706

6

1998

1025,0

10,4

732

6,3

1999

1130,3

11,8

790

6,8

2000

1007,1

10,5

821

7,1

2001

826,9

8,8

750

6,6

2002

760,6

8,4

845

8,4

2003

658,9

7,4

692

7,0

2004

557,9

6,3

680

6,8

2005

523

5,9

650

6,5

Sursa: Anuarul Statistic al României 1992-2004; Buletinul de
statisticã 1997-2006, Anchetele asupra forþei de muncã în gospodãrii
(AMIGO) 1994-2005
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Tabelul 1

Economie teoreticã ºi aplicatã

Pe de altã parte, din analiza dinamicii lunare a ºomajului în
perioada februarie 1991 – decembrie 2005 (calculatã în
procente faþã de luna anterioarã) se desprind o serie de concluzii:
n
rata lunarã a intrãrilor în ºomaj a fost deosebit de
ridicatã în anul 1991, cu deosebire în prima jumãtate
a sa, datoritã declanºãrii mecanismului de urmãrire
a numãrului ºomerilor ºi de acordare a unor sume
bãneºti compensatorii;
n
perioada cuprinsã între februarie 1991 ºi februarie
1993 s-a caracterizat printr-o creºtere continuã (cu
excepþia lunii aprilie a anului 1992) a numãrului
persoanelor intrate în ºomaj;
n
noile intrãri s-au temperat relativ în perioada
februarie 1993 – februarie 1995, când evoluþia
ºomajului a fost fluctuantã, cu tendinþã de creºtere
uºoarã;
n
începând cu februarie 1995, cu excepþia lunilor de
iarnã (decembrie 1995 – ianuarie 1996 – februarie
1996), ºomajul a început sã scadã, cel mai mic numãr
de ºomeri înregistrându-se la sfârºitul perioadei
(decembrie 1995);
n
perioada cuprinsã între ianuarie 1997 – aprilie 1998
a înregistrat o creºtere a ºomajului, urmatã de o
scãdere în perioada mai 1998 – august 1998, iar
apoi o nouã creºtere a numãrului de ºomeri pânã în
februarie 2000;
n
în lunile de iarnã (ianuarie, februarie) ale anilor
2000, 2001, 2002 s-a înregistrat o creºtere a
numãrului de ºomeri, datoritã lipsei de locuri de
muncã;
n
în anul 2002 s-a înregistrat cea mai ridicatã ratã
lunarã a intrãrilor în ºomaj (144%);

dupã 1999, ºomajul înregistrat a început sã scadã,
dar ºomajul în sens BIM este în scãdere abia dupã
2002;
n
comparativ cu anii anteriori, în anul 2004 numãrul
persoanelor intrate în ºomaj ca urmare a
disponibilizãrilor a fost mult mai mic, numai faþã
de anul 2003 numãrul acestora scãzând cu 92.442
persoane. Din numãrul total de 278.080 de persoane
intrate pe parcursul acestui an în ºomaj ºi provenite
din disponibilizãrile care au avut loc ca urmare a
aplicãrii programelor de restructurare ºi privatizare
a diferitelor sectoare de activitate, doar 67.042
persoane provin din disponibilizãri colective, restul
de 211.038 persoane provenind din disponibilizãrile curente de personal (ANOFM 2005, p. 4 ).
Informaþiile statistice privind evoluþia ºomajului nu
spun însã nimic despre subocuparea unei pãrþi a populaþiei
ocupate ºi despre dimensiunile ºomajului potenþial. Pornind
de la proporþiile scãderii produsului intern brut, se poate
estima volumul ºomajului potenþial ºi raportul sãu faþã de
ºomajul efectiv înregistrat.
Pentru aceasta am calculat nivelul populaþiei ocupate
în funcþie de indicele PIB în anii 1990 – 2005 faþã de
1989, rezultând de aici o evaluare a populaþiei ocupate
eficient. Diferenþa dintre populaþia ocupatã ºi cea ocupatã
eficient reprezintã populaþia ocupatã ineficient, care,
adãugatã la numãrul populaþiei aflate în ºomaj, conduce la
dimensiunile ºomajului potenþial. Întrucât începând cu
anul 2001 populaþia ocupatã eficient devine mai mare
decât populaþia efectiv ocupatã ºi deci ºomajul potenþial
înceteazã sã fie excedentar faþã de ºomajul efectiv, vom
prezenta informaþiile obþinute din calcule numai pentru
perioada 1991-2000 (vezi tabelul 2).
n

Evaluarea populaþiei ocupate eficient ºi a ºomajului potenþial în România între anii 1991-2000
Tabelul 2
Indicatori

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

10786

10458

10062

10011

9493

9379

9023

8813

8420

8629

2. Indicele PIB faþã de anul 1989 (%)

82,2

75,0

76,1

79,1

84,7

88,1

82,8

78,3

75,8

77,4

3. Populaþia ocupatã eficient Poe (mii
pers.)*

8998

8210

8330

8658

9271

9643

9063

8571

8297

8472

4. Populaþia ocupatã ineficient
Poi=Po-Poe (mii pers.)

1788

2248

1732

1353

222

-264

-40

242

123

157

5. ªomajul efectiv Se (mii pers.)

337

929

1165

1224

998

658

881

1025

1130

1007

6. ªomajul potenþial Sp=Se+Poi (mii pers.)

2125

3177

2897

2577

1220

394

841

1267

1253

1164

7. Ponderea ºomajului efectiv în ºomajul
potenþial(%)

15,9

29,2

40,2

47,5

81,8

167,0

95,4

123,6

110,8

115,5

8. Raportul ºomaj potenþial/efectiv

6,3

3,4

2,5

2,1

1,2

0,6

0,9

1,2

1,1

1,2

1. Populaþia ocupatã Po (mii pers.)

*Populaþia ocupatã eficient a fost determinatã ca produs între populaþia efectiv ocupatã la sfârºitul anului 1989 ºi indicele anual unitar al
PIB faþã de 1989. Populaþia ocupatã la sfârºitul anului1989 era de 10.946 mii persoane.
Sursa: calculat pe baza datelor din Anuarul Statistic al României, 1991, 1996, 2003 ºi 2005
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restricþiile impuse de standardele BIM nepermiþând identificarea ºi includerea în numãrul ºomerilor a persoanelor
subocupate ºi a persoanelor descurajate. În rândul
populaþiei ocupate se poate degaja un alt segment de ºomeri
potenþiali, cel al persoanelor prezente la locul de muncã în
regim de timp complet, dar care nu au de lucru. Identificarea
acestei forme ºi mãsurarea ei sunt însã dificile.
Persoanele descurajate, adicã cele care nu lucreazã, nu
cautã de lucru deoarece considerã cã nu vor gãsi un loc de
muncã, fiind prea bãtrâni sau insuficient pregãtiþi, dar care
sunt disponibile sã lucreze imediat, fac parte ºi ele din
ºomajul invizibil. Numãrul persoanelor descurajate era
estimat în martie 1994 la 481 mii persoane (Revista Românã
de Statisticã nr. 4/1995, p. 14).
O foarte scurtã comparaþie între nivelul ºomajului
înregistrat la oficiile judeþene pentru ocuparea forþei de
muncã ºi nivelul ºomajului în sens BIM aratã, pe de o
parte, valori mai mici ale ºomajului BIM, pe de altã parte
însã se constatã cã, spre deosebire de ºomajul înregistrat,
care a scãzut continuu dupã 1999, ºomajul în sens BIM a
avut evoluþii fluctuante, ºi chiar cu creºteri semnificative
la nivelul anului 2002.

2. Particularitãþi structurale ale ºomajului
Se ºtie cã ºomajul nu afecteazã în mod egal diferitele
categorii de oameni; tinerii au fost întotdeauna categoria
de vârstã cea mai vulnerabilã faþã de ºomaj. Ponderea
ºomerilor în vârstã de sub 25 ani în totalul ºomerilor a avut
o evoluþie fluctuantã, dar cu o tendinþã evidentã de reducere
de-a lungul perioadei analizate. Iatã câteva repere: dacã,
în anul 1995, 44% dintre ºomerii înregistraþi, beneficiari
de drepturi bãneºti, aveau sub 25 ani, în anul 2003 (an
începând cu care ºomajul începe sã se stabilizeze) ponderea
ajunsese la 21,7%. Pentru grupele de vârstã peste 40 ani
situaþia s-a înrãutãþit, semn al preferinþei tot mai mari pentru
angajarea tinerilor: 23% dintre ºomeri aveau peste 40 ani
în 1995, pentru ca în 2003 ponderea acestora sã atingã
44,4%. Dacã în cursul primilor ani ai tranziþiei persoanele
cu experienþã îºi gãseau mai repede de lucru în comparaþie
cu tinerii, ulterior a crescut în intensitate fenomenul
pierderii locului de muncã de cãtre persoane care avuseserã
pânã atunci perioade lungi de activitate. Totuºi, dacã ne
referim la ºomajul BIM, în anul 2003, ºomajul în rândul
tinerilor (15–24 de ani) înregistra ponderea cea mai ridicatã,
respectiv 31,4% din totalul ºomerilor BIM (58,2% bãrbaþi
ºi 65,6% femei).
Rata mai ridicatã a ºomajului în rândul tinerilor, precum
ºi faptul cã perioada necesarã gãsirii unui loc de muncã
este cu atât mai redusã cu cât nivelul de instruire este mai
ridicat, conferã o mai mare importanþã diplomei la începutul
carierei decât pe parcursul acesteia. Deþinerea unei diplome
de absolvire a unei forme de învãþãmânt, chiar ºi superioarã,
nu garanteazã ocuparea unui loc de muncã, ci doar mãreºte
ºansele de ocupare a unuia. Reducerea locurilor de muncã,
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Dacã s-ar fi menþinut an de an nivelul productivitãþii
muncii (calculat ca raport între PIB ºi populaþia ocupatã)
înregistrat în anul 1989 (care era deja mai mic decât în anii
precedenþi), dimensiunile reducerii PIB ar fi determinat o
scãdere ºi mai puternicã a populaþiei ocupate ºi o creºtere
a ºomajului. ªomajul potenþial, care cuprinde ºomajul
efectiv ºi populaþia ocupatã ineficient (sau ºomajul mascat),
care ar fi putut fi disponibilizatã, a crescut continuu în
perioadele 1990 – 1992 ºi 1996 – 1999. Rata ºomajului
potenþial se situa dupã 1991 constant la peste 20% din
populaþia activã. În perioada 1990 – 2000 creºte ºi
ponderea ºomajului efectiv în ºomajul potenþial, de la
10,4% la 115%. Aceasta este expresia funcþionãrii tot mai
pregnante a mecanismelor economice în domeniul pieþei
muncii. De remarcat este faptul cã anul 2001 este primul în
care se manifestã faptul cã populaþia ocupatã efectiv este
mai micã decât populaþia ocupatã eficient sau, altfel spus,
ºomajul efectiv depãºeºte ºomajul potenþial, ceea ce
înseamnã cã natura ºomajului este deja alta. Nu mai vorbim
de ieºirea la suprafaþã a ºomajului ascuns, a ocupãrii
ineficiente, ci deja ºomajul reprezintã o pierdere ºi din
punctul de vedere al eficienþei. Aceastã tendinþã s-a
accentuat în urmãtorii ani, reflectând un fenomen real,
structural, ºi nu unul conjunctural.
Desigur, rezultatele analizei prezentate nu trebuie
absolutizate. În primul rând, în toate þãrile aflate în perioada
de tranziþie la economia de piaþã a existat un ºomaj mascat,
deci ºomajul potenþial nu a fost egal cu ºomajul efectiv. În
al doilea rând, productivitatea muncii nu depinde numai
de factorul muncã, ci ºi de alte considerente ce þin de
înzestrarea cu capital, organizarea ºi managementul la nivel
microeconomic, ca ºi de aspecte macroeconomice. În al
treilea rând, chiar dacã transformarea ºomajului potenþial
în ºomaj efectiv este un rezultat al aplicãrii tot mai clare în
economie a mecanismului de piaþã, remarcãm faptul cã,
dupã încheierea tranziþiei ºi reluarea procesului de creºtere
economicã, reducerea ºomajului s-a manifestat de la un an
la altul. Sensul analizei efectuate este de a da o imagine,
chiar estimativã, nu doar asupra dimensiunilor ocupãrii ºi
ºomajului, ci ºi a calitãþii ºi eficienþei ocupãrii; discutându-se
tot mai mult despre ºomaj, se pierde adesea din vedere cã
el este doar partea care „se vede” dintr-o „malformaþie”
mult mai complexã a situaþiei ocupãrii forþei de muncã în
România perioadei de tranziþie.
Aºa cum am arãtat, estimarea numãrului ºomerilor care
îndeplinesc condiþiile stipulate de Biroul Internaþional al
Muncii (pe care îi vom denumi în continuare ºomeri BIM)
poate fi realizatã cu ajutorul anchetelor asupra forþei de
muncã. Prima anchetã asupra forþei de muncã în gospodãrii,
derulatã în perioada 21 martie – 10 aprilie 1994, indica
971 mii ºomeri BIM (faþã de 1291,3 mii ºomeri înregistraþi).
Rata ºomajului înregistrat era de 11,6%, iar rata ºomajului
în sens BIM de 8,2% (AMIGO, 1994).
Estimarea obþinutã asupra numãrului de ºomeri în sens
BIM apare mult inferioarã faþã de ºomajul înregistrat,
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creºterea concurenþei pentru cele rãmase au determinat, pe
lângã apariþia ºomajului, apariþia fenomenului „declasãrii”
sau al „subocupãrii invizibile”, existând preferinþa de a
ocupa un loc de muncã sub nivelul de instruire avut decât
de a se afla în ºomaj, în special în rândul tinerilor: 12,5%
dintre persoanele care desfãºoarã o activitate inferioarã
nivelului lor de instruire au vârsta între 15–24 ani, faþã de
6,4% dintre persoanele ocupate de 50–64 de ani (INS, 2003).
În cazul tinerilor însã, este posibilã o creºtere a numãrului
de locuri de muncã adecvate nivelului lor educaþional ºi a
ºanselor de mobilitate profesionalã, fie în interiorul
instituþiei/firmei în care îºi desfãºoarã activitatea
(mobilitate internã), fie în afara acesteia (mobilitate externã)
(Neagu, 2004, p. 11).
În ce priveºte repartiþia pe sexe a ºomajului, de-a
lungul perioadei analizate se remarcã o primã fazã,
derulatã pânã în anul 1998, manifestatã prin
preponderenþa femeilor în rândul ºomerilor: peste 50%
din ºomeri erau femei (cu un maxim de 62% pentru anul
1991), rata ºomajului fiind între 1992 ºi 1995 cu circa
2 puncte procentuale mai mare în rândul femeilor decât
media. Acesta este rezultatul faptului cã femeile au fost
primele afectate de disponibilizãrile de la începutul
perioadei de tranziþie. Ulterior, diferenþele se reduc,
pentru ca dupã 1998 bãrbaþii sã deþinã ponderi mai mari
în rândul ºomerilor, consecinþã a procesului de
restructurare economicã, în care industria, ramurã în care
forþa de muncã masculinã este dominantã, a eliberat tot
mai multã forþã de muncã, absorbitã ulterior de sectorul
terþiar, în care femeile ºi-au gãsit mai uºor locuri de muncã.
Rata ºomajului înregistrat în rândul femeilor era la
sfârºitul anului 2003 de 6,8%, faþã de o ratã a ºomajului
înregistrat de 7,4% pe total. De remarcat este
îmbunãtãþirea condiþiei femeii tinere aflate în ºomaj, ca
rezultat al aplicãrii politicilor de stimulare a egalitãþii de
ºanse, ºi deteriorarea relativã a situaþiei femeilor de vârsta
a doua: dacã la nivelul anului 1995 peste 47% din femeile
ºomere aveau sub 25 de ani, iar peste 63% din ele aveau
sub 30 de ani, la sfârºitul anului 2003 abia 22% dintre
femeile aflate în ºomaj aveau sub 25 de ani ºi 31% dintre
ele sub 30 de ani. La grupa de vârstã peste 50 de ani,
bãrbaþii sunt mai afectaþi (peste 18% din bãrbaþii ºomeri
au peste 50 de ani, faþã de numai 11% dintre femeile
aflate în ºomaj), în special datoritã sistemului pensionãrilor anticipate operate dupã aceastã vârstã, dar ºi
descurajãrii persoanelor respective.
Potrivit anchetelor asupra forþei de muncã (Revista
Românã de Statisticã nr. 4/1995, pp. 5-8), anchete ce oferã
informaþii privind ºomajul în sens BIM, persoanele în vârstã
de 14-24 de ani sunt cele mai afectate de ºomaj, cu o ratã a
ºomajului de 21,7% în 2002; un ºomer BIM din doi are
mai puþin de 24 de ani. O parte importantã a tinerilor ºomeri
(61,1%) nu au lucrat niciodatã ºi cautã un loc de muncã
încã de la terminarea studiilor. La polul opus, persoanele
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mai în vârstã sunt mai puþin afectate de ºomaj; rata
ºomajului în sens BIM în rândul persoanelor de peste 45
de ani este de numai 1,7%. Chiar dacã aceste persoane au o
pregãtire inferioarã faþã de copiii lor, au însã o legãtura
solidã cu întreprinderea, ceea ce încã reprezintã un avantaj
(tot mai mic însã) în pãstrarea locului de muncã. S-ar putea
trage concluzia cã a fi tânãr este un handicap mai important pe piaþa muncii decât a avea o pregãtire inferioarã.
Rata ºomajului în rândul tinerilor sub 24 de ani este de
10 ori mai mare în cazul ºomerilor cu studii liceale sau
subliceale ºi de circa 8 ori mai mare în cazul ºomerilor cu
studii postliceale sau superioare.
Rata ºomajului în sens BIM era în martie 1994 (la prima
anchetã AMIGO) de 8,7% în rândul femeilor, faþã de 7,7%
în rândul bãrbaþilor. Dintre femeile aflate în ºomaj, 71,4%
au fost concediate (faþã de 67,4% în cazul bãrbaþilor), iar
6,9% dintre ele ºi-au pãrãsit locul de muncã din raþiuni familiale
(Revista Românã de Statisticã nr. 4/1995, pp. 11-12). Dupã
1998, rata ºomajului BIM în rândul bãrbaþilor o depãºeºte
constant pe cea a femeilor: la nivelul anului 2003 rata
ºomajului în sens BIM era de 7,5% pentru bãrbaþi ºi 6,4%
pentru femei (AMIGO, 2004).
ªomajul se caracterizeazã ºi prin anumite particularitãþi
ocupaþionale, legate de domeniile ºi ramurile care
alimenteazã stocul de ºomaj, ca ºi prin caracteristici relativ
la nivelul de instruire a ºomerilor.
Principala ramurã care a disponibilizat forþã de muncã
în perioada ulterioarã anului 1990 a fost industria. Ca
urmare, ponderea populaþiei ocupate în industrie a scãzut
aproape continuu, de la 36,9% în 1990 la 24,8% în 2003.
Concomitent, între anii 1990 – 2000 a crescut numãrul
persoanelor ocupate în agriculturã, de la 28,2% în 1990
la 41,4% în 2000, înregistrând o scãdere apoi pânã la
34,7% în 2003. Ponderea populaþiei ocupate în sectorul
terþiar a avut o evoluþie oscilantã, cu o uºoarã tendinþã de
creºtere pe ansamblul perioadei analizate: de la 28,4% în
anul 1990 la 35,7% în 2003 (Anuarul Statistic al
României 1996, 2004).
Industria fiind principala ramurã care alimenteazã
ºomajul, este firesc ca ponderea cea mai ridicatã a ºomerilor
sã o deþinã muncitorii. Ponderea acestora s-a redus însã
de-a lungul perioadei analizate, de la 84% în 1991 la 61%
în 2003. A crescut însã ponderea persoanelor cu studii
liceale ºi postliceale (29% din totalul ºomerilor beneficiari
de drepturi bãneºti în 2003) ºi a persoanelor cu studii
superioare. Dacã acestea din urmã reprezentau sub 2% pânã
în anul 1996, în prezent aproape 7% din totalul ºomerilor
au studii superioare. Desigur, acest fapt este ºi rezultatul
creºterii foarte pregnante a numãrului absolvenþilor de
învãþãmânt superior, dar este ºi dovada cã o diplomã
universitarã nu mai este garanþia deþinerii unui loc de
muncã, dar, totuºi, un nivel de educaþie cât mai ridicat
acþioneazã ca un factor de protecþie împotriva ºomajului
(Neagu, 2004, p. 6).

Incidenþa ºomajului de lungã duratã

Durata ºomajului

Tabelul 3
Ponderea,
50 ani
mas- femi- 15-24 25-34 35-49
în total
ºi
total
culin nin
ani
ani
ani
ºomeri BIM
peste
- peste 12
57,68 58,13 56,97 15,12 17,25 20,41 4,9
luni, în %
- peste 24
35,28 34,09 37,16 7,56 9,94 14,15 3,63
luni, în %

Sursa: AMIGO, trimestrul I, 2003.

Potrivit datelor ANOFM (ANOFM, 2004, p. 4), la
sfârºitul anului 2004, ºomajul de lungã duratã (peste 12
luni), calculat ca pondere a ºomerilor de lungã duratã în
numãrul ºomerilor din categoria respectivã de vârstã, era
de 16,8%, atât pentru tineri, cât ºi pentru adulþi. Din numãrul
total de intrãri în evidenþele ºomajului, circa 64% sunt
înscrieri noi în ºomaj, adicã persoane care apeleazã pentru
prima datã la serviciul public de ocupare pentru a obþine
sprijin în gãsirea unui loc de muncã. Aceste persoane provin,
în majoritatea cazurilor, atât din disponibilizãri colective
sau curente de personal, cât ºi din proaspeþii absolvenþi ai
diverselor niveluri de învãþãmânt, promoþia curentã.
Piaþa muncii în România în perioada analizatã s-a
caracterizat ºi prin mari disparitãþi regionale, dar ºi prin
reduceri spectaculoase ale ratei ºomajului în unele judeþe,
ceea ce a dus la schimbarea sensibilã a unor „clasamente”
regionale ale ºomajului. Astfel, în perioadele de ºomaj
masiv, judeþele fruntaºe se remarcau prin rate ale ºomajului
în jurul a 4-5%: la 31 decembrie 1995, de exemplu, cele
mai mici rate ale ºomajului se înregistrau în Banat (Timiº
4%, Arad 5,1%), dar ºi în Gorj (3,9%) ºi Bucureºti (5,1%).
Cele mai mari rate se înregistrau, la nivelul aceluiaºi an, în
special în Moldova (care concentra în ansamblul sãu mai
mult de o treime din numãrul total al ºomerilor ºi doar 18%
din numãrul total al salariaþilor): Neamþ (17,3%), Botoºani
(17,2%), dar ºi în Bistriþa-Nãsãud (15,3%) ºi Vâlcea
(15,2%). Consecinþã a modului de succedare în timp a
valurilor de disponibilizãri aferente restructurãrii
economiei, fluxurile de intrare masivã în ºomaj au fost
compensate diferit, potenþialul economiei locale de
diversificare ºi creare de noi locuri de muncã având un rol
determinant. Ca urmare, judeþe precum Botoºani, Neamþ,
Bistriþa-Nãsãud, Vâlcea ºi-au îmbunãtãþit simþitor situaþia
ocupãrii, în timp ce noi poli de ºomaj ridicat au apãrut în
judeþe precum Braºov, Ialomiþa ºi Mehedinþi, iar judeþe
precum Hunedoara sau Vaslui se menþin în „topul”
ºomajului masiv. Mai exact, în funcþie de rata medie anualã
a ºomajului înregistratã în anul 2004, la nivel teritorial s-a
evidenþiat un pol de maxim, cu rate de peste 10%,
cuprinzând 4 judeþe: Hunedoara (10,9%), Vaslui (10,3%),
Braºov (10,6%) ºi Ialomiþa (10,1%), ºi un pol de minim,
reprezentat de: Satu Mare (2%), Bihor (2,1%), Municipiul
Bucureºti (2,7%) ºi Timiº (2,6%) (ANOFM, 2004: p. 6).
Dintre factorii variaþiei ratei ºomajului în cazul unor judeþe
putem menþiona: ritmul diferit de dezvoltare a economiei
locale, închiderea sau restrângerea activitãþii de pe unele
platforme industriale (Galaþi, Olt, Braºov), gradul diferit
de urbanizare, dezvoltarea diferitã a sectorului privat etc.
Ca o concluzie, putem remarca, pe de o parte,
îmbunãtãþirea situaþiei ºomajului în România de-a lungul
celor 15 ani analizaþi, iar perspectiva integrãrii României
în Uniunea Europeanã va aduce, pe termen mediu ºi lung,
revigorarea ºi modernizarea economiei, cu efecte favorabile
ºi în plan social. De altfel, prognozele cele mai recente
indicã, pentru perioada 2006-2010, o reducere constantã a
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Corelând nivelul studiilor ºi vârsta, constatãm cã
aproape 28% dintre muncitorii ºomeri au între 40-50 de
ani, iar mai mult de jumãtate dintre muncitorii aflaþi în
ºomaj au între 30-50 de ani. În cazul persoanelor cu studii
superioare aflate în ºomaj, peste 50% dintre ele au vârsta
sub 30 de ani. Persoanele cu studii medii aflate în ºomaj cu
vârsta sub 25 de ani reprezintã aproape 30%.
În privinþa duratei ºomajului, unele estimãri asupra
acesteia în perioada 1995-1999 (Pavelescu, 2003,
pp. 116-117) conduc la identificarea unei relaþii de inversã
proporþionalitate între respectivul indicator ºi rata
ºomajului. Durata medie a ºomajului era de 14,57 luni în
decembrie 1995, de 15,00 luni în decembrie 1996, de 13,73
luni în decembrie 1997, de 13,81 luni în decembrie 1998
ºi de 13,16 luni în decembrie 1999.
Scãderea duratei medii a ºomajului în perioada 19961999 poate fi apreciatã doar parþial ca un aspect pozitiv,
de cele mai multe ori, în contextul unor procese de reajustãri
structurale, creºterea ratei ºomajului determinând, datoritã
valurilor de disponibilizãri, doar o reducere pe termen scurt
a duratei medii de inactivitate pentru persoanele care îºi
manifestã deschis dorinþa de a munci, ºi nu îmbunãtãþirea
situaþiei ºomajului de lungã duratã. Oricum, o duratã
medie a ºomajului de peste 12 luni aratã ºi o importantã
componentã structuralã a ºomajului, reprezentatã de ºomeri
ce pot fi reintegraþi în activitate doar cu dificultate ºi prin
politici active de ocupare. ªomajul de lungã duratã, ca
factor socioeconomic al excluziunii ocupaþionale, creºte
ºi mai mult riscul indivizilor de a fi „refuzaþi” pe piaþa
muncii (Stan, 2004, p. 12).
ªomajul pe termen lung (peste 12 luni) cuprinde,
potrivit Anchetelor asupra forþei de muncã în gospodãrii,
o pondere de 57,68% din totalul ºomerilor BIM ºi se
manifestã mai pregnant în rândul bãrbaþilor (58,13% din
totalul ºomerilor BIM se aflau în ºomaj de peste 12 luni),
al persoanelor din mediul urban (61,60% faþã de 49,25%
în mediul rural) ºi al persoanelor din categoria de vârstã
35-49 de ani (20,41%). Mai trebuie adãugat faptul cã peste
o treime din ºomerii BIM (35,28%) se aflã în ºomaj de
peste 24 de luni (AMIGO, 2003). Creºterea duratei
ºomajului poate duce la cronicizarea fenomenului ºi la
creºterea potenþialã a numãrului persoanelor descurajate,
persoane care, deºi disponibile pentru muncã, nu întreprind
nimic pentru a cãuta un loc de muncã, fiind convinse cã nu
se pot încadra pe piaþa muncii. Ele constituie o categorie
defavorizatã a pieþei forþei de muncã, la care se adaugã
persoanele subocupate (Stan, 2004, p. 12).

Economie teoreticã ºi aplicatã

numãrului ºomerilor, rata ºomajului urmând a ajunge în
anul 2010 la 5,5% pentru ºomajul înregistrat ºi la 6,4%
pentru ºomajul BIM (CNP, 2006, pp. 2-3). Pe de altã parte,
natura ºomajului în România s-a schimbat, componenta
structuralã devenind preponderentã, iar resorbþia acesteia

este mult mai dificilã ºi necesitã programe ºi mãsuri active
din partea puterii publice, pentru a asigura atât racordarea
economiei româneºti la cea europeanã, cât ºi transformãrile
sociale necesare creãrii unui mediu de afaceri sãnãtos ºi
modern.
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