
 
 
 

Impactul statului bunăstării asupra pieţei muncii. 
Diferenţe în submodelele europene* 

 
Cristian SOCOL 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 
socol.cristian@ecg.ase.ro 

Marius MARINAŞ 
Academia de Studii Economice, Bucureşti 

marius.marinas@ecg.ase.ro 
Aura-Gabriela SOCOL 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 
aura.socol@ecg.ase.ro 

 
Rezumat. În această lucrare, evidenţiem efectele pe care măsurile de 

implementare a statului bunăstării le au pe piaţa muncii. Ştim cu toţii că 
ocuparea constituie cea mai importantă componentă a statului bunăstării, 
deoarece sprijină realizarea obiectivelor politicilor economice şi sociale. 
Raţionamentul afirmaţiei anterioare este unul simplu: cheltuielile pentru 
protecţia socială sunt efectuate pe baza încasărilor din taxe şi din contribuţii 
sociale plătite de cei ocupaţi. Cu cât numărul acestora este mai ridicat, cu 
atât se lărgeşte baza de impozitare, iar bugetul politicii sociale va deveni 
sustenabil, chiar dacă s-ar promova măsuri de reducere a fiscalităţii 
aplicate firmelor şi populaţiei ocupate. Întregul mecanism virtuos se poate 
destrăma dacă persistă o rată redusă de ocupare a forţei de muncă. În 
condiţiile unui şomaj ridicat pe termen lung, ale ieşirii timpurii de pe piaţa 
muncii, ale integrării mai reduse pe piaţa muncii a femeilor, tinerilor, 
persoanelor în vârstă şi a celor cu calificări mai reduse, vor creşte 
cheltuielile sociale, iar veniturile bugetare se vor reduce ceea ce va mări 
datoria statului. Criza economică va dovedi dacă majorarea ocupării 
începând cu anul 2000 a fost una conjuncturală (determinată de evoluţii 
macroeconomice favorabile) sau structurală (indusă de reformele pieţelor 
muncii şi ale sistemelor de protecţie socială). 
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1. Evoluţia ratelor ocupării 
Prin Strategia Lisabona s-au recunoscut toate aceste pericole potenţiale 

ale stabilităţii modelului social şi de aceea s-a fixat ca obiectiv central al 
funcţionării UE sporirea gradului de utilizare a forţei de muncă, stabilindu-se ca 
până în anul 2010 să se majoreze ratele ocupării la 70% pentru populaţia activă, 
la 60% pentru femei şi la 50% pentru persoanele cu vârsta între 55 şi 64 de 
ani(1). Pentru a rezolva deficitul de ocupare la nivel european, decidenţii de 
politici au propus realizarea unei combinaţii de măsuri care să încurajeze 
crearea de locuri de muncă (cererea de muncă) şi participarea forţei de muncă 
(oferta de muncă). Un element important al strategiei de creştere a gradului de 
ocupare l-a constituit îmbunătăţirea stimulentelor pentru a intra pe piaţa muncii 
şi pentru prelungirea perioadei de muncă. Acestea permit atât îndeplinirea 
standardelor de ocupare propuse, dar asigură şi sustenabilitatea pe termen lung 
a finanţelor publice. 

În perioada 2000-2008 s-a înregistrat o majorare cu 7% a populaţiei 
ocupate, care s-a reflectat în sporirea ratei ocupării cu 3,7 puncte procentuale, 
până la un nivel de 66% în UE-27. Noile ţări membre au performanţe relativ 
mai reduse în ceea ce priveşte ocuparea, ceea ce afectează negativ media 
europeană. Astfel, în cazul celorlalte patru submodele (incluse în UE-15) rata 
medie a ocupării a fost în anul 2008 de 67,3%, valoare cu patru puncte 
procentuale mai mare decât în anul 2000. Rata ocupării populaţiei de peste 55 
de ani a sporit cu 8,7 puncte procentuale între 2000 şi 2008, ca urmare a 
creşterii cu aproximativ 37% a populaţiei ocupate în cadrul acestei categorii de 
vârstă. În ciuda acestei evoluţii, procentul indivizilor între 55 şi 65 de ani care 
deţin un loc de muncă este inferior cu 4,4 puncte procentuale ţintei de 50%. 
Gradul de ocupare în rândul femeilor a sporit cu 5,4 puncte procentuale, 
valoarea din 2008 fiind pentru UE-27 de 59,1%; mare parte din această evoluţie 
a fost determinată de angajarea femeilor cu contracte de muncă part-time. Şi în 
cazul ratelor de ocupare ale femeilor şi ale persoanelor în vârstă, ţările UE-15 
au fost mai eficiente, ele depăşind ţinta de 60% stabilită pentru prima rată şi 
fiind cu 2,5 puncte procentuale sub ţinta privind indivizii peste 55 de ani. În 
conformitate cu această succintă prezentare a traiectoriei ocupării, UE a 
înregistrat progrese semnificative în ceea ce priveşte categoriile mai vulnerabile 
pe piaţa muncii, persoanele în vârstă, respectiv femeile.  

În privinţa ocupării forţei de muncă, UE se caracterizează încă prin 
decalaje atât faţă de alte modele de economie externe (precum cel american), 
cât şi prin disparităţi între submodele. Relativ la SUA, rata ocupării totale era în 
anul 2007 cu 6,3 puncte procentuale mai redusă, cea a ocupării femeilor cu 7%, 
mai scăzută, iar în cazul ocupării persoanelor de peste 55 de ani diferenţialul a 
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fost de 17 puncte procentuale. În interiorul UE, cele mai performante sunt ţările 
scandinave, care îndeplineau încă din 2000 ţintele stabilite pentru 2010 în ceea 
ce priveşte ocuparea totală şi cea a femeilor. Dintre submodelele UE-15 cel 
sudic are cea mai redusă rată a ocupării, iar dintre noile ţări membre, 
economiile Baltice au obţinut rezultate superioare submodelelor continental şi 
sudic (figura 1). Începând cu anul 2000, rata ocupării a crescut în 25 dintre 
statele membre, excepţie făcând Portugalia şi România, ţara noastră având cea 
mai importantă scădere a ponderii celor ocupaţi. Aceasta s-a redus de la 63% în 
anul 2000 la 59% în 2008, în contextul persistenţei muncii informale, al 
pensionărilor anticipate, al migraţiei forţei de muncă şi al dificultăţilor tinerilor 
de a pătrunde pe piaţa muncii.  
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Sursa: Eurostat (2009). 

 
Figura 1. Ratele ocupării în submodelele europene (2008) 

 
 
Rezultatele obţinute de economiile europene în privinţa ocupării au fost 

cu reformele adoptate pe piaţa muncii în direcţia adaptării la principiile 
flexicurităţii. În anul 2008, opt dintre ţările UE-27 au realizat deja obiectivul de 
70% stabilit pentru anul 2010, iar dintre acestea patru aparţin submodelului 
nordic, două celui continental (Austria şi Germania), iar câte una celui sudic 
(Cipru) şi celui anglo-saxon (Marea Britanie)(2). În cazul celor două economii 
continentale, majorarea ratei ocupării a fost rezultatul reformelor pieţei muncii. 
În Germania, reforma Hartz de reducere a ajutoarelor de şomaj a redus şomajul 
pe termen lung şi a sporit flexibilitatea forţei de muncă, iar în Austria s-a 
adoptat un sistem de flexicuritate, considerat a fi chiar mai performant decât cel 
danez. În schimb, majoritatea economiilor sudice şi a celor din submodelul 

(%) 
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ECE au pieţe ale muncii nereformate, sisteme de educaţie subperformante şi o 
pondere relativ ridicată a lucrătorilor din sectorul informal. De asemenea, 
acestea promovează taxe relativ ridicate aplicate muncii, ceea ce descurajează 
crearea de noi locuri de muncă. Astfel se explică de ce Grecia, Italia, Ungaria, 
Malta, Polonia, România şi Slovacia au o rată a ocupării chiar mai redusă decât 
media europeană în anul elaborării Strategiei Lisabona.   

Două segmente ale pieţei muncii care au beneficiat cel mai mult de pe urma 
creării locurilor de muncă în UE începând cu anul 2000 au fost persoanele între 55 
şi 64 de ani şi femeile. Ierarhizarea submodelelor europene din punct de vedere al 
ratelor ocupării acestor categorii de lucrători este similară celei pentru ocuparea 
totală. Referitor la ocuparea femeilor, mai mult de jumătate dintre statele membre 
au un procent al ocupării superior pragului stabilit pentru anul 2010. Singura 
economie a cărei rată a ocupării s-a redus faţă de 2000 a fost România, de la 57,5% 
la 52%; aceeaşi observaţie este valabilă şi în cazul ocupării persoanelor în vârstă, în 
condiţiile unei scăderi cu 6,4 puncte procentuale până la un nivel situat doar cu  
7 puncte procentuale sub ţinta de 50%(3). Dacă în toate celelalte economii ale 
submodelului ECE procesul de creştere economică a indus o majorare a ratelor 
ocupării, în cazul României efectul a fost tocmai invers; acest fenomen se explică 
prin existenţa unei vârste reale foarte reduse de pensionare în cazul lucrătorilor, şi 
anume de numai 52 de ani pentru femei, respectiv de 54 de ani pentru bărbaţi 
(conform Băncii Mondiale). 

Dintre economiile care îndeplineau în 2008 ţinta de 60% pentru ocuparea 
femeilor, Austria şi Franţa înregistrează un decalaj negativ, de 9 p.p., respectiv 
12 p.p. faţă de limita pentru ocuparea persoanelor între 55 şi 64 de ani. Aceste 
economii au influenţat negativ valoarea ponderată a submodelului continental, 
aceasta fiind cu 6,5 puncte procentuale sub ţinta de 50%. Deciziile de 
pensionare anticipată a populaţiei în vârstă adoptate de ţările submodelului 
continental şi sudic în anii ’80 au generat reducerea cu aproximativ 20 p.p. a 
proporţiei lucrătorilor în vârstă, iar efectele acelor măsuri se reflectă şi în 
performanţele lor actuale. Această realitate a presupus adoptarea unor măsuri 
radicale de reformare a sistemelor de pensii, prin creşterea numărului de ani de 
contribuţii obligatorii la 45 de ani precum este cazul Belgiei, confruntată cu o rată a 
ocupării vârstnicilor cu 15,5 punte procentuale mai redusă decât valoarea ţintă. 

Dintre submodelele europene numai cele nordic şi anglo-saxon au realizat 
încă din 2008 ratele ocupării stabilite pentru anul 2010, după cum se observă în 
figura 2. Referitor la rata de ocupare a femeilor, valorile obţinute de economiile 
nordice sunt atât rezultatul creşterii ocupării part-time, cât şi al alocării de 
resurse bugetare pentru îngrijirea copilului, ceea ce a permis reconcilierea vieţii 
de familie cu participarea pe piaţa muncii a femeilor. În ceea ce priveşte 
angajarea persoanelor vârstnice, ţările nordice au realizat cele mai mari 
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progrese începând cu anul 2000. Îmbunătăţirea funcţionării pieţei muncii pentru 
această categorie de lucrători constituie rezultatul reformelor care au limitat 
accesul la pensionare anticipată şi i-au stimulat pe aceştia (inclusiv financiar) să 
continue cât mai mult participarea pe piaţa muncii. 

Aceeaşi performanţă a fost realizată şi de grupul format din ţările baltice 
împreună cu Bulgaria, care au obţinut majorări semnificative ale celor două rate 
ale ocupării în perioada 2000-2008, ceea ce le-a diferenţiat de celelalte noi ţări 
membre; de exemplu Bulgaria a avut cele mai mari rate de creştere atât ale 
ocupării femeilor, cât şi populaţiei în vârstă din UE, adică de 13,2 p.p., 
respectiv 25,2 p.p. Nivelurile procentuale ale ocupării submodelului ECE sunt 
comparabile cu cele ale submodelului sudic; faţă de acesta, noile ţări membre 
au în medie o rată a ocupării femeilor cu trei puncte procentuale mai mare şi un 
procent al lucrătorilor în vârstă mai redus cu 1,7 p.p.  
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Figura 2. Ratele ocupării femeilor şi persoanelor în vârstă în UE-27 (2008) 
 
Un factor care influenţează posibilităţile de angajare a indivizilor, dar şi 

flexibilitatea acestora este nivelul lor de educaţie. Pentru UE-27 media ocupării 
este de 48,1% pentru cei cu studii primare, de 70,6% pentru lucrătorii cu studii 
secundare şi postsecundare, respectiv de 84% pentru cei care au studii 
superioare. În aproape toate ţările UE (cu excepţia Italiei şi a Ungariei), ratele 
ocupării pentru persoanele cu studii superioare este cel puţin 80%, valoare cu 
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peste 20-25 p.p. mai ridicată decât rata ocupării totale. Dacă în privinţa ponderii 
ocupării pentru lucrătorii cu studii superioare există o convergenţă între 
submodelele europene, în cazul ocupării persoanelor cu instruire primară există 
cele mai mari divergenţe (figura 3). Astfel, pentru 18 din cele 27 de economii ale 
UE rata ocupării acestora este sub 50%, în timp ce Portugalia, Danemarca şi 
Olanda au o rată de aproximativ 62,5%. Rata de ocupare a celor cu educaţie 
primară este cea mai ridicată  în Portugalia, deoarece această economie are cea mai 
mare pondere a lucrătorilor cu un astfel de nivel educativ. Dintre submodelele 
europene, cel nordic şi cel anglo-saxon se caracterizează printr-o capacitate 
superioară de a oferi locuri de muncă lucrătorilor care au doar studii primare. În 
condiţiile în care aceştia constituie grupul cel mai vulnerabil la schimbările 
economice, o sporire a ratei ocupării în rândul lor constituie o condiţie a reducerii 
riscului de sărăcie. Cel mai puţin performant submodel în ceea ce priveşte inserţia 
celor mai slab calificaţi este cel al noilor ţări membre, iar în cadrul acestora numai 
România şi Slovacia au rate ale ocupării puţin peste 40%. 
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Figura 3. Ratele de ocupare în funcţie de nivelul de educaţie (2008) 
 
Evoluţiile ocupării şi şomajului în submodelele europene sunt determinate 

atât de situaţia macroeconomică, de capacitatea firmelor de a crea alte locuri de 
muncă, de flexibilitatea lucrătorilor, cât şi de sistemul de protecţie socială. Prin 
intermediul acestuia se poate influenţa decizia de a căuta un loc de muncă sau 
de retragere a pieţei muncii.  

În funcţie de analiza ocupării şi şomajului la nivelul UE şi în cadrul 
submodelelor se poate concluziona că este practic imposibil să se atingă toate 

(%) 
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cele trei ţinte stabilite de Strategia de la Lisabona pe termen mediu. În afară de 
cauze precum slaba reformare a pieţelor muncii şi al sistemelor de protecţie 
socială, mai ales în cazul economiilor sudice şi al noilor ţări membre, se adaugă 
şi impactul crizei financiare, care va submina capacitatea UE de a reduce 
decalajele de ocupare(4). Reducerea cererii externe şi interne, din cauza crizei 
economico-financiare, este foarte posibil să determine o pierdere netă de locuri 
de muncă, aspect care se va concretiza în majorarea numărului de şomeri şi în 
stoparea evoluţiilor favorabile din perioada 2000-2008. Însă, recesiunea 
economică instalată în aproape toate economiile membre a generat o revenire 
accelerată a ratei şomajului până la un nivel de 7,4% în decembrie 2008 şi la 
8,3% în martie 2009. Aceste evoluţii sunt surprinse de datele anuale eferente 
anului 2008 pentru o serie de ţări precum Spania, Letonia, Lituania, Estonia şi 
Irlanda, economii care au înregistrat scăderi ale PIB-ului real încă de la mijlocul 
anului trecut. Continuarea acestei evoluţii poate anula mare parte din câştigul 
realizat în privinţa ocupării şi şomajului în perioada 2000-2008. 

2. Impactul transferurilor sociale asupra participării pe piaţa muncii în UE 
Modelul social european modernizat prin Strategia Lisabona şi-a propus 

să asigure atât sustenabilitatea sistemului de redistribuire, cât şi sporirea 
competitivităţii economice, printr-o rată ridicată de creştere care să permită 
sporirea ratei ocupării;  măsurile anterioare de majorare a transferurilor şi ale 
fiscalităţii, anterioare anului 2000, au generat un nivel redus de ocupare şi 
încetinirea procesului de creştere economică în UE(5). Pentru ca aceste obiective 
să nu fie contradictorii este necesară reformarea structurii transferurilor sociale 
şi a modalităţii de interacţiune a acestora cu piaţa muncii, în cadrul stabilit de 
principiile flexicurităţii. În conformitate cu acestea, Comisia Europeană a 
propus următoarele măsuri: sporirea stimulentelor de intrare/menţinere pe piaţa 
muncii, promovarea de politici active şi preventive pentru categoriile 
vulnerabile, acordarea de asistenţă în căutarea unui loc de muncă, participarea 
la programe de formare permanentă şi asigurarea securităţii sociale. Referitor la 
acest ultim aspect, s-a stabilit armonizarea sistemelor de beneficii sociale şi 
fiscale pentru a genera atât scăderea dependenţei de bugetul de asigurări, cât şi 
asigurarea protecţiei sociale, precum în cazul ţărilor din submodelul nordic. 

În cadrul acestei părţi am analizat relaţia dintre protecţia socială şi 
participarea pe piaţa muncii în cadrul submodelelor europene pentru a arăta în 
ce măsură diferenţele dintre ratele ocupării pot fi explicate de stimulentele 
pentru ocuparea unui loc de muncă. În acest scop am utilizat o serie de 
indicatori care evidenţiază impactul fiscalităţii asupra veniturilor suplimentare. 
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Cu cât câştigurile nete suplimentare ale intrării/menţinerii pe piaţa muncii sunt 
mai mici, cu atât indivizii vor fi stimulaţi într-o mai mare măsură să rămână 
dependenţi de politica socială. În cadrul acestui studiu am reţinut cinci 
indicatori, utilizaţi şi în analizele Comisiei Europene:  

a) capcana şomajului (unemployment trap) 
Conform ipotezei capcanei şomajului, ajutoarele de şomaj sunt relativ 

ridicate comparativ cu câştigurile salariale anticipate şi se acordă pe o perioadă 
mare de timp, ceea ce induce reducerea stimulentelor pentru căutarea unui loc 
de muncă. Pentru a o invalida, salariile nete nu ar trebui să fie mai reduse decât 
ajutorul de şomaj, respectiv asistenţa socială, chiar şi pentru lucrătorii slab 
calificaţi. Acest indicator se calculează în funcţie de rata marginală a câştigului 
din fiscalitate (RMC) aferentă încadrării în muncă a unui şomer: 

Capcana şomajului = 1 – RMC 
RMC = (salariul net din muncă – câştigul net ca şomer)/salariul brut 
Se calculează pentru un salariat care obţine 67% din salariul mediu atunci 

când lucrează. Spre exemplu, Germania a avut o valoare a capcanei şomajului 
de 74% în anul 2007; rezultă că diferenţa dintre salariul net obţinut de un 
lucrător german şi transferurile de care a beneficiat ca şomer este de doar 260 
u.m., în condiţiile unui salariul brut de 1000 u.m. Cu cât rata marginală a 
câştigului este mai redusă, cu atât venitul suplimentar generat de tranziţia pe 
piaţa muncii este mai scăzut, ceea ce sporeşte dependenţa de protecţia socială.  

b) capcana salariului redus sau a sărăciei (low-wage trap, poverty trap) 
Acest indicator se referă la situaţia în care decizia unui individ de a-şi 

mări efortul în muncă (prin sporirea numărului de ore lucrate, trecerea de la un 
job part-time la unul full-time sau dorinţa de a avea un loc mai bun de muncă) 
nu generează un câştig în termeni de venit disponibil. Această situaţie este 
caracteristică lucrătorilor cu salarii reduse, în cazul cărora venitul net anterior 
este aproximativ egal cu venitul net obţinut atunci când aceştia decid să lucreze 
mai mult. Pentru a calcula valoarea acestui indicator se calculează iniţial rata 
marginală a câştigului (RMC) corespunzătoare sporirii efortului în muncă: 

RMC = creşterea venitului net/creşterea venitului brut 
Capcana salariului redus = 1 – RMC 
Cu cât RMC este mai redusă, cu atât lucrătorii care obţin salarii relativ 

scăzute vor fi într-o mai mare măsură stimulaţi să rămână dependenţi de 
anumite transferuri sociale şi să nu participe la programele de reconversie 
profesională. Orice câştig suplimentar obţinut în urma recalificării/perfecţio-
nării profesionale ar genera beneficii nete suplimentare foarte scăzute, în 
condiţiile taxării ridicate a plusului de venit. Indicatorul se calculează în 
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condiţiile creşterii salariului de la 33% la 66% din nivelul mediu al acestuia, în 
cazul unei persoane singure. Ca exemplu de calcul am considerat acelaşi caz al 
Germaniei, care a avut o valoare a indicatorului de 57% în anul 2007. Astfel, la 
majorarea salariului brut cu 100 u.m. (adică de la 33% la 66% din salariul 
mediu pe economie), câştigul net al salariatului german a fost de 43 u.m., restul 
de 53 u.m. cuprinzând taxele plătite suplimentar prin sporirea efortului şi 
beneficiile obţinute anterior. 

c) capcana inactivităţii (inactivity trap) 
Indicatorul se aseamănă ca semnificaţie cu capcana şomajului, ilustrând 

cazul persoanelor inactive care preferă să rămână dependente de asistenţa 
socială (nu de ajutorul de şomaj precum în cazul celeilalte variabile), decât să 
îşi caute şi să ocupe un loc de muncă. În acest caz, rata marginală a câştigului 
din fiscalitate evidenţiază beneficiul net suplimentar al deciziei de a face 
tranziţia de la statutul de asistat social la cel de lucrător: 

Capcana inactivităţii = 1 – RMC 
RMC = (salariul net din muncă – beneficiile nete ca asistat social)/salariul 

brut 
Cu cât RMC este mai redusă cu atât va fi stimulată inactivitatea, ceea ce 

se va reflecta în reducerea populaţiei ocupate la nivelul unei economii. 
d) rata netă a înlocuirii (net replacement rate) 
Această variabilă constituie de asemenea o măsură a stimulentelor pe care 

le au indivizii pentru a intra/menţine pe piaţa muncii. Se poate calcula atât în 
cazul şomerilor, al celor inactivi, cât şi al lucrătorilor în vârstă care urmează să 
se pensioneze: 

Rata netă a înlocuirii = Venitul net din transferuri sociale (şomaj, 
asistenţă socială sau pensie)/Venitul net din muncă. 

Cu cât această rată este mai ridicată cu atât stimulentele indivizilor apţi de 
muncă de a avea un loc de muncă sunt mai scăzute. 

e) ponderea taxelor cu forţa de muncă (tax wedge on labour cost) 
Indicatorul surprinde obstacolele fiscale ale ocupării şi se calculează ca 

raport între taxele plătite de firmă (impozitul pe salariu, contribuţiile sociale ale 
angajaţilor şi ale firmelor) şi costul total cu forţa de muncă. Această variabilă 
măsoară atât stimulentele pentru ocuparea unui loc de muncă (latura ofertei de 
muncă), precum şi capacitatea firmei de a concedia/angaja lucrători (latura 
cererii de muncă). Cu cât acest raport este mai ridicat cu atât firmele vor crea 
mai greu alte locuri de muncă, ceea ce va genera o rată mai ridicată a şomajului 
(ceteris paribus)(6). 
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Prezentarea celor cinci utilizatori ai intensităţii stimulentelor de a avea 
un loc de muncă sugerează totodată şi principalele măsuri de reformare a 
sistemelor fiscale şi de protecţie socială ce ar trebui adoptate de către statele 
membre ale UE: 

 reducerea cuantumului ajutorului de şomaj şi a duratei acordării 
acestuia, pentru a reduce şomajul voluntar; 

 condiţionarea acordării ajutorului de şomaj de căutarea activă a unui 
loc de muncă şi de participarea la programe de reconversie 
profesională; 

 reducerea fiscalităţii pentru salariile mici, ceea ce ar determina sporirea 
ocupării lucrătorilor cu calificări mai reduse şi participarea lor la 
programele de formare permanentă; în prezent aceşti salariaţi formează 
un grup vulnerabil al UE, situat sub pragul sărăciei relative; 

 scăderea asistenţei sociale pentru persoanele inactive, pentru a creşte 
rata de ocupare; această măsură ar trebui să fie însoţită de reducerea 
stimulentelor firmelor de a angaja lucrători la negru, deoarece mulţi 
inactivi activează în economia subterană; 

 reducerea fiscalităţii aplicate muncii, pentru a reduce costurile firmelor 
şi pentru a majora cererea pe piaţa muncii; în plus, aceasta ar permite 
şi reducerea ponderii economiei subterane (cu condiţia unor 
constrângeri instituţionale puternice). 

Dintre submodelele UE, cele nordic şi anglo-saxon au promovat astfel de 
măsuri de tip workfare, numai că primele le-au însoţit şi de acordarea unor 
transferuri sociale mai generoase. Analiza celor cinci indicatori specifici 
stimulentelor pe piaţa muncii în cazul submodelelor europene nu trebuie 
absolutizată, ci trebuie corelată în primul rând cu latura condiţională. Ţările 
nordice asigură securitate socială generoasă numai în condiţiile căutării active a 
unui loc de muncă sau ale amânării pensionării. În al doilea rând se impune 
realizarea unei legături cu stadiul actual de dezvoltare al ţărilor dintr-un anumit 
submodel sau cu evoluţiile macroeconomice actuale; deşi o economie are o 
fiscalitate redusă şi, implicit, stimulente ridicate atât pentru cererea, cât şi 
pentru oferta de muncă, totuşi rata şomajului din acea economie poate fi ridicată 
(de exemplu, cazul în care economia se află în recesiune). 

În ceea ce priveşte problematica şomajului şi a transferurilor aferente 
acestuia, teoria economică susţine că existenţa unor beneficii generoase şi a 
unei perioade mari de acordare a acestora determină reducerea stimulentelor 
pentru căutarea unui loc de muncă şi afectează negativ rata de ocupare în 
economie şi productivitatea lucrătorilor pe termen lung. În plus, poate fi 
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afectată negativ sustenabilitatea statului bunăstării, în condiţiile lipsei liantului 
între economie şi societate. Plecând de la această realitate, majoritatea 
economiilor membre ale UE au reformat în ultimii opt ani sistemul de asigurări 
de şomaj şi au promovat următoarele măsuri de coordonare între protecţia 
socială şi căutarea unui loc de muncă: 

 scăderea ajutorului de şomaj, ca pondere în totalul salariului net 
anterior, în ţări precum Germania, Grecia, Austria, Portugalia, Suedia, 
Slovacia, Marea Britanie; 

 stabilirea unui plafon al ajutorului de şomaj la 14% din salariul mediu 
în Marea Britanie şi la 31% în Irlanda (în cazul unui lucrător cu 20 de 
ani vechime); 

 reducerea duratei de acordare a acestuia, chiar până la maximum cinci 
luni în Cehia; 

 stabilirea unor obligaţii stricte de căutare activă a unui loc de muncă în 
Austria, Belgia, Franţa, Spania, Portugalia, Slovacia; 

 crearea unor planuri individualizate de acţiune de către agenţiile 
statului şi şomeri, în ţările nordice, Franţa, Ungaria şi Marea Britanie; 

 sancţionarea şomerilor care nu acţionează în direcţia găsirii unui loc de 
muncă, precum în Belgia, Letonia, Germania, Portugalia şi Italia; 

 acordarea ajutorului de şomaj numai în funcţie de respectarea condiţiei 
de contribuţie anterioară la asigurările sociale; de exemplu, o 
contribuţie anterioară de 12 luni din ultimii doi ani în Germania şi de 
un de zile în ultimii patru ani în situaţia Ungariei. 

Efectele măsurilor adoptate în privinţa şomajului de către statele membre 
pot fi evidenţiate cu ajutorul ratei nete de înlocuire, care se referă la proporţia 
venitului net obţinut de un şomer din salariul net pe care l-ar putea obţine. La 
nivelul UE–25 (fără România şi Bulgaria), există o relaţie inversă între durata 
de acordare a ajutorului de şomaj şi beneficiile primite. Astfel, rata netă de 
înlocuire (pentru un salariu de 67% din medie) se reduce de la 66% în prima 
lună de şomaj la 63% după 6 luni, ajungând la 53% după un an. Dacă nu s-ar 
lua în considerare asistenţa socială pe care o primeşte un şomer, atunci, după un 
an de şomaj, beneficiile ar reprezenta 41% din salariul net. Dintre statele 
membre ale UE–25, Belgia şi Danemarca acordă şomaj pe o perioadă mai mare 
de timp, prima pe perioadă nelimitată, iar a doua pe maximum patru ani. 
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2.1. Capcana şomajului în UE–27 

În ceea ce priveşte indicatorul capcana şomajului, am utilizat 
metodologia propusă de Comisia Europeană, în conformitate cu care se 
analizează cazul unui şomer care a obţinut de la locul de muncă anterior un 
salariu egal cu 67% din salariul mediu pe economie şi care se angajează pe un 
salariu identic ca pondere. Am reţinut cazul unui şomer singur, fără familie şi 
copii, deoarece în legătură cu acesta sunt disponibile date statistice pentru toate 
ţările membre ale UE. Valorile indicatorului capcana şomajului ar fi diferite 
dacă s-ar studia situaţia şomerilor care au familie şi copii, deoarece aceştia ar 
beneficia suplimentar de asistenţa socială acordată pentru creşterea copiilor. De 
asemenea, contează situaţia celui de-al doilea membru al familiei, deoarece 
aceasta poate influenţa mărimea transferurilor sociale primite de familia 
respectivă.  

Cercetând intensitatea capcanei şomajului în submodelele europene 
(cazul unui şomer singur), se observă în figura 4 că ţările nordice au cele mai 
ridicate valori ale acestui indicator, datorită asistenţei sociale generoase 
acordate şomerilor. În anul 2007, capcana şomajului în cazul acestor economii a 
fost cea mai ridicată, şi anume de 82%, adică prin ocuparea unui loc de muncă 
un şomer ar obţine un câştig suplimentar de doar 18% din salariul brut. La 
prima vedere, economia caracterizată prin cele mai reduse stimulente pentru 
căutarea unui loc de muncă este Danemarca, deoarece tranziţia de la şomaj către 
un loc de muncă aduce un surplus de venit de doar 10%. Totuşi, această 
economie este cea care are cea mai redusă rată a şomajului din UE, ca urmare a 
sistemului de flexicuritate implementat. Prin urmare, nu există un compromis în 
această economie între beneficiile ridicate ale şomerilor şi integrarea lor pe 
piaţa muncii.  

Faţă de anul 2001, toate ţările nordice au redus capcana şomajului cu 
două puncte procentuale ca urmare a reformării sistemelor de asigurări de şomaj 
şi a unei reduceri a fiscalităţii aplicate angajaţilor cu salarii reduse. Celelalte 
submodele (cu excepţia celui anglo-saxon) au avut o convergenţă ridicată a 
valorilor acestui indicator, variaţia dintre ele fiind de doar un punct procentual 
(75,6% pentru cel continental şi 74,6% în situaţia noilor ţări membre). Austria, 
o altă economie care s-a adaptat la principiile flexicurităţii, a avut o rată 
marginală a câştigului din fiscalitate superioară submodelului din care face 
parte, şi anume de 32%, stimulentele relativ mai ridicate fiind corelate cu un 
nivel mai redus al ratei şomajului din această ţară(7).  
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Figura 4. Capcana şomajului în cadrul submodelelor UE-27 (2007) 

 
Figura 4 surprinde clasarea grupului format din ţările baltice şi Bulgaria, 

economii care au promovat reduceri ale fiscalităţii şi care se aseamănă din 
punct de vedere economic şi social cu submodelul anglo-saxon. Introducerea 
cotei unice în ţările baltice şi România nu a generat efectele scontate asupra 
stimulentelor de ocupare a unui loc de muncă, în cazul şomerilor cu calificări 
mai reduse. Câştigurile acestora au fost foarte scăzute, faţă de cele ale 
salariaţilor cu venituri peste media pe economie. Astfel, în cazul Letoniei, rata 
marginală a câştigului încadrării în muncă a fost în anul 2007 de 14% pentru un 
salariu egal cu 67% din medie şi de 44% pentru un venit superior cu 50% 
mediei. În schimb, Slovacia a adoptat aceeaşi măsură fiscală în anul 2004 şi a 
înregistrat cea mai importantă  îmbunătăţire a stimulentelor de ocupare (cu 30 
p.p.), caracterizându-se în anul 2007 prin cea mai redusă capcană a sărăciei. 
Explicaţia acestei evoluţii divergente între economiile ce au introdus cota unică 
se referă la acordarea unor deduceri fiscale pentru cei cu salarii mai mici şi la 
reducerea beneficiilor sociale acordate şomerilor, ceea ce a majorat rata 
marginală a câştigului net din angajare.  

Economiile care în perioada 2001-2007 au înregistrat o îmbunătăţire a 
stimulentelor (Slovacia, Franţa, ţările nordice, România, Cehia, Slovenia, 
Germania, Austria, Belgia şi Polonia) au promovat măsuri de reducere a 
fiscalităţii şi de reducere a beneficiilor sociale ale şomerilor şi a altor forme de 
sprijin ale familiilor acestora; cu toate acestea stimulentele au variat în funcţie 
de tipul familiei şomerului. De exemplu, în cazul Cehiei, creşterea salariului 
minim precum şi acordarea unor deduceri salariale pentru familiile cu copii în 
întreţinere au generat câştiguri mai mari pentru aceste familii faţă de situaţia 
şomerilor singuri. 
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2.2. Capcana salariului redus 
Strategiile adoptate de către statele membre în legătură cu cheltuielile 

sociale pentru familie şi copii (care au o pondere de 2,1% în PIB-ul UE-27) pot 
fi observate şi prin analiza capcanei salariului redus în cazul lucrătorilor 
singuri şi al celor care sunt singurii salariaţi în cadrul unei familii cu doi copii. 
Am realizat comparaţia dintre submodele pe baza indicatorului propus de 
Comisia Europeană, privind rata marginală a câştigului în cazul salariaţilor cu 
venituri reduse, adică aceia care realizează un venit de 33% din salariul mediu 
şi care ar putea face tranziţia către un loc de muncă în urma căruia ar obţine 
67% din medie. Această analiză este valabilă pentru lucrătorii slab calificaţi şi 
pentru aceia care ar putea face trecerea de la o activitate part-time la una  
full-time, adică acele categorii potenţial afectate de riscul sărăciei. Interpretarea 
evoluţiei acestui indicator în funcţie de efectul asupra coeziunii sociale poate fi 
realizată în două moduri. Pe de o parte, eventualele progrese în direcţia 
îmbunătăţirii stimulentelor prin reducerea fiscalităţii sau a beneficiilor sociale 
acestora vor genera un câştig mai mare prin sporirea salariului. Pe de altă parte, 
reducerea stimulentelor ar putea fi determinată de transferurile sociale sporite 
aplicate persoanelor cu venituri scăzute şi familiilor acestora. În ambele cazuri 
coeziunea socială ar fi sprijinită, numai că în ultima situaţie s-ar păstra 
dependenţa de stat. 

UE-27 s-a caracterizat în perioada 2001-2007 prin creşterea indicatorului 
capcanei salariului redus atât în privinţa lucrătorilor singuri, de la 55,4% la 
63%, cât şi a salariaţilor din familiile cu doi copii, de la 48,1% la 49,7%. Riscul 
persistenţei în această situaţie se menţine ridicat mai ales pentru familiile cu doi 
copii în ţări aparţinând tuturor submodelelor europene: Germania (84%), 
Finlanda (100%), Marea Britanie (86%), Cipru (115%), Polonia (74%). În 
schimb, economiile care au adoptat cota unică (mai puţin România) au 
înregistrat creşteri semnificative ale ratei câştigului suplimentar al creşterii 
salariului mai ales în cazul salariaţilor din familiile cu copii în întreţinere; astfel 
Slovacia a avut o scădere de 93 p.p. de la un nivel anterior de 123%, Bulgaria o 
reducere de  57 p.p., Estonia de 56 p.p. şi Letonia de 36 p.p.  

Motivul pentru care indicele capcanei sărăciei este mare pentru salariaţii 
cu copii decât în cazul celor singuri constă în acordarea unor transferuri 
sociale generoase primei categorii. Cazul Ciprului este cel mai relevant din 
punctul de vedere al acestui argument; astfel, creşterea timpului de muncă ar 
genera un câştig suplimentar de 94% din salariul brut pentru un salariat singur 
şi o pierdere de 15% pentru salariaţii care fac parte dintr-o familie cu doi copii. 
Rezultă că sistemul social al acestei ţări nu îi încurajează pe lucrătorii mai slab 
calificaţi să îşi găsească un loc de muncă mai bine plătit. Situaţia este exact 
contrară în Italia, unde un salariat singur ar realiza un beneficiu suplimentar de 
34%, iar un lucrător cu doi copii ar obţine un câştig de 113% (adică are un 
indice al capcanei salariului negativ, de -13%). Economiile submodelului sudic 
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au, cu excepţia Ciprului, cele mai reduse niveluri ale capcanei salariului redus 
în cazul ambelor categorii de lucrători. Pe de o parte, aceste economii îi 
stimulează pe cei slab calificaţi să obţină un venit mai mare, deşi flexibilitatea 
lucrătorilor este redusă, iar, pe de altă parte, alocă mai puţine beneficii sociale 
pentru familie şi îngrijirea copiilor. 

În ţările submodelului nordic valoarea acestui indicator este ridicată 
datorită acordării unor beneficii generoase familiilor sărace. În toate economiile 
submodelului continental asistenţa socială acordată familiilor cu copii se 
reflectă în existenţa unor câştigurile suplimentare mai ridicate ale lucrătorilor 
singuri; în consecinţă, stimulentele de perfecţionare profesională scad dacă 
lucrătorul are familie şi copii. România este una din puţinele ţări ale UE în care 
capcana salariului redus este superioară în situaţia salariatului singur decât în 
aceea a unuia cu copii, fapt explicat prin existenţa unor deduceri fiscale ale unui 
angajat din a doua categorie. În figura 5 se observă că în mod surprinzător 
submodelul anglo-saxon este similar din punct de vedere al valorilor capcanei 
salariului redus cu submodelul nordic, ca urmare a creşterii beneficiilor sociale 
pentru familiile sărace (începând cu sfârşitul deceniului trecut). În percepţia 
acestora, este necesară mai degrabă asigurarea protecţiei sociale pentru 
salariaţii, familiile cu venituri reduse, decât îmbunătăţirea stimulentelor pentru 
creşterea efortului în muncă. În ceea ce priveşte submodelul ECE, economiile 
care alocă mai mult din PIB pentru protecţia socială a familiei şi anume 
economiile de la Vişegrad (cu excepţia Slovaciei), tind să adopte aceeaşi 
strategie cu submodelele nordic, anglo-saxon şi continental. În schimb, ţările 
baltice, România şi Bulgaria se apropie prin măsurile adoptate de nivelurile 
medii ale submodelului sudic.  
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Figura 5. Capcana salariului redus în cadrul submodelelor europene (2007) 
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În concluzie, ţările din UE-15 (mai puţin cele sudice) recunosc importanţa 
reducerii capcanei sărăciei, ca măsură de creştere a stimulentelor de 
recalificare/perfecţionare, dar menţin încă un nivel ridicat al acesteia ca măsură 
de protecţie socială pentru respectivii salariaţi şi familiile acestora. 

2.3. Capcana inactivităţii 
Cel de-al treilea indicator utilizat în analiza relaţiei dintre transferurile 

sociale şi stimulentele de angajare este capcana inactivităţii, care vizează 
persoanele/membrii unei familii sărace care au ocupat în trecut un loc de muncă 
şi care nu mai sunt eligibile pentru a beneficia de ajutorul de şomaj, dar care 
primesc asistenţă socială. Comisia Europeană a calculat rata marginală a 
câştigului net suplimentar generat de tranziţia de la inactivitate la un loc de 
muncă în funcţie de un salariu de 67% din salariul mediu. În mod firesc, 
valoarea acestui indicator ar trebui să fie substanţial mai scăzută decât a 
capcanei şomajului, presupunând că beneficiile unui individ ca asistat social 
sunt mai reduse decât ale unui şomer. Această situaţie nu se verifică în 
economiile aparţinând submodelelor anglo-saxon şi nordic, în cazul cărora 
câştigurile nete ale tranziţiei unui individ singur de la şomaj la un loc de muncă 
sunt reduse şi similare cu cele ale trecerii de la inactivitate la ocupare.  

Deşi faţă de anul 2001 capcana inactivităţii s-a redus în 12 state membre 
ale UE (de la 1 p.p. în cazul Marii Britanii la 52 p.p. în Slovacia), ceea ce 
corespunde unei îmbunătăţiri a stimulentele inactivilor către ocupare, totuşi 
câştigul lor suplimentar ca urmare a angajării este încă foarte redus. Scăderile  
s-au datorat modificărilor schemelor de asistenţă socială combinate cu 
introducerea unor reduceri fiscale aplicate angajaţilor (precum în Suedia, 
Slovacia, Franţa şi Letonia) şi schimbărilor subvenţiilor acordate pentru cei cu 
salarii reduse (cazul Austriei). Pe baza datelor disponibile din 2007, utilizate 
pentru construirea figurii 6, se remarcă faptul că lipsa stimulentelor pentru 
angajare este mai ridicată mai ales în cazul familiilor cu un singur angajat, 
indiferent dacă acestea au sau nu copii. Astfel, în şapte dintre ţările membre ale 
UE (ţările nordice, Irlanda, Cipru şi Luxemburg) rata marginală a câştigului 
obţinut prin angajare este de cel mult 10% în cazul unui cuplu cu un salariat şi 
doi copii. În consecinţă, rezultă un risc ridicat de dependenţă pe termen lung de 
programele de asistenţă socială ale guvernelor.  

Precum în cazul capcanei salariului redus, submodelele nordic, anglo-saxon 
şi continental tratează problema celor inactivi ca pe una de protecţie socială a unor 
familii foarte sărace. În plus majoritatea economiilor UE (cu excepţia Franţei, 
Italiei, Ciprului, Poloniei) îi încurajează pe aceşti lucrători să nu accepte salarii mai 
reduse de 67% din salariul mediu, adică nivelul de referinţă iniţial. O posibilă 
motivaţie ar fi aceea a existenţei unui salariu minim, însă nivelul acestuia este mai 
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redus de 45% din salariul mediu pe economie. Italia este singura economie care se 
caracterizează prin câştiguri mai mari de 80% pentru ocuparea unui loc de muncă 
de către persoanele inactive fără familie şi copii şi pierderi de venit pentru familiile 
inactive, chiar la un nivel de 33% din salariul pe care l-ar putea obţine. Rezultă ca 
beneficiile sociale acordate familiilor cu copii sărace este foarte redus, ceea ce se 
poate reflecta în accentuarea riscului sărăciei în cazul acestora.  
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Figura 6. Capcana inactivităţii în ţările UE-27 (2007) 
Din interpretarea datelor incluse în graficul de mai sus, doar pe baza 

corelaţiei stricte între lipsa stimulentelor şi tendinţa spre inactivitate, ar putea 
rezulta că economiile sudice şi o parte din cele continentale se caracterizează 
prin stimulente relativ mai ridicate, ceea ce ar genera o populaţie inactivă mai 
redusă şi, implicit, o creştere a ocupării. Dimpotrivă, aceste economii se 
caracterizează printr-o rată relativ mai redusă a ocupării, în special în cazul 
lucrătorilor cu calificări relativ mai reduse. Prin urmare, nu contează numai 
stimulentele lucrătorilor atât timp cât lipsesc politicile de formare permanentă, 
posibilităţile de intrare pe piaţa muncii ale acestei categorii sunt relativ reduse, iar 
capacitatea firmelor de a crea noi locuri de muncă este limitată. Indicatorii 
specifici tranziţiei dinspre şomaj şi inactivitate către ocuparea unui loc de muncă nu 
influenţează decât iniţiativa indivizilor, şi nu pe cea a firmelor. De aceea, pentru ca 
aceste variabile să aibă finalitate este fundamentală existenţa unei cereri de muncă 
din parte firmelor. Unul dintre cei mai importanţi factori care influenţează 
activitatea firmelor este cuantumul taxelor pe care acestea le suportă. 
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2.4. Ponderea fiscalităţii aplicate muncii în totalul cheltuielilor salariale 
Fiscalitatea ridicată are un efect negativ asupra funcţionării pieţei muncii, 

afectând atât cererea, cât şi oferta; de exemplu, majorarea contribuţiilor sociale 
plătite de salariaţi va mări costurile firmelor şi va reduce venitul disponibil al 
lucrătorilor. Efectele majorării taxelor se vor reflecta în încetinirea ratei de 
creştere economică, în menţinerea unei rate reduse de ocupare a forţei de 
muncă, în sporirea ponderii economiei subterane şi în presiuni suplimentare 
asupra statului bunăstării. Indicatorul folosit pentru a surprinde aceste efecte 
este ponderea taxelor cu forţa de muncă în costurile salariale ale firmei pentru 
salariile reduse. În cadrul UE, ţările aparţinând submodelelor nordic şi 
continental au promovat în trecut măsuri de creştere a fiscalităţii aplicate 
muncii, pentru a sprijini procesul de redistribuire. Acestea au constituit un 
sprijin al statului bunăstării pe termen scurt, însă i-au afectat sustenabilitatea pe 
termen mediu şi lung.  

Pentru a răspunde noilor provocări economice, majoritatea economiilor 
din UE şi-au modificat orientarea fiscală, promovând în ultimii ani reduceri ale 
contribuţiilor la asigurări sociale sau deduceri, avantaje fiscale pentru lucrătorii 
cu venituri reduse. Principalele măsuri promovate în ultimii opt ani în direcţia 
scăderii ponderii taxelor cu forţa de muncă au fost: 

 reducerea contribuţiilor sociale ale angajatorilor şi angajaţilor în 14 din 
cele 27 de ţări membre ale UE în perioada 2001-2007; 

 scăderea contribuţiilor plătite de firme în contul ajutorului de şomaj, în 
Austria, în contextul reducerii semnificative a ratei şomajului în 
această economie; 

 reducerea contribuţiilor sociale ale salariaţilor cu salariile cele mai 
reduse, în cazul Belgiei; 

 corelarea contribuţiilor sociale plătite cu natura contractului de muncă; 
de exemplu, Portugalia a fixat micşorarea contribuţiilor plătite cu 50% 
în următorii trei ani numai în condiţiile încheierii unui contract 
permanent de muncă; 

 aplicarea unei reduceri temporare a contribuţiilor sociale în cazul 
angajării şomerilor pe termen lung (în Malta) şi al celor care au 
beneficiat de asistenţă socială de sănătate (în Suedia); 

 acordarea unor deduceri fiscale salariaţilor cu venituri reduse în 
Belgia, Danemarca, Franţa, în condiţiile creşterii bazei salariale sub 
care nu se aplică impozite;  

 condiţionarea deducerilor fiscale aplicate lucrătorilor cu participarea la 
programe de formare permanentă (Austria) sau cu continuarea 
activităţii pe piaţa muncii în cazul lucrătorilor peste 64 de ani 
(Danemarca). 
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La nivelul UE-27, ponderea taxelor cu forţa de muncă pentru un salariat ce 
obţine 67% din media pe economie s-a redus de la 40,9% în anul 2000 la 40,4% 
în 2007, în contextul în care 21 de state membre au înregistrat o reducere a 
fiscalităţii. Reduceri mai mari de 4,5 puncte procentuale au avut două economii 
din submodelul nordic (Finlanda şi Suedia), una din submodelul sudic (Cipru) şi 
trei din submodelul ECE (Bulgaria, Ungaria, Slovacia). Şi celelalte ţări 
aparţinând acestui submodel (cu excepţia Estoniei) au micşorat ponderea 
fiscalităţii, de la un nivel apropiat în anul 2000 de cel al ţărilor nordice şi 
continentale. Strategia fiscală a noilor ţări membre a vizat o reducere 
semnificativă a impozitului pe profit şi a celui pe salariu, în timp ce contribuţiile 
sociale suportate de angajator şi de angajat au rămas relativ ridicate. 

Dacă în privinţa impozitului pe profit există diferenţe semnificative între      
UE-15 şi noile ţări membre, în condiţiile existenţei cotei unice în şase dintre 
economii, nu acelaşi lucru se poate spune în legătură cu ponderea taxelor 
suportate de firme, incluse în figura 7. Există o convergenţă între patru din cele 
cinci submodele europene, cel anglo-saxon promovând în mod tradiţional taxe 
mai reduse. Dintre submodelele caracterizate în trecut printr-o presiune fiscală 
ridicată asupra firmelor, cel nordic a realizat o tranziţie mai rapidă către niveluri 
mai reduse, ajutat de evoluţiile macroeconomice favorabile. Dintre noile ţări 
membre, Grupul Vişegrad împreună cu România se apropie mai mult de 
submodelul continental, în timp ce ţările baltice şi Bulgaria au avut în 2007 
niveluri apropiate de cele din submodelul sudic, tinzând în anul 2008 către 
valorile medii ale submodelului anglo-saxon. 
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Figura 7. Ponderea taxelor în costurile salariale în submodelele europene (2007) 
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3. Concluzii 
În condiţiile actuale din Uniunea Europeană, analiza ocupării şi şomajului 

la nivelul UE şi în cadrul submodelelor arată că va fi practic imposibil să se 
atingă ţintele Strategia Lisabona pe termen mediu. Slaba reformare a pieţelor 
muncii şi a sistemelor de protecţie socială, mai ales în cazul economiilor sudice 
şi al noilor ţări membre, şi impactul crizei financiare vor reduce capacitatea UE 
de a micşora decalajele de ocupare. Este evidentă urgenţa implementării unor 
măsuri de reformare a sistemelor fiscale şi de protecţie din statele membre ale 
UE, precum: reducerea cuantumului ajutorului de şomaj şi a duratei acordării 
acestuia; condiţionarea acordării ajutorului de şomaj de căutarea activă a unui 
loc de muncă şi de participarea la programe de reconversie profesională; 
reducerea fiscalităţii pentru salariile mici; scăderea asistenţei sociale pentru 
persoanele inactive, pentru a creşte rata de ocupare şi reducerea fiscalităţii 
aplicate muncii, pentru a reduce costurile firmelor şi pentru a majora cererea pe 
piaţa muncii.  

 
 

 Note 
 

(1) În anul 2000 aproximativ două treimi din decalajul faţă de SUA era explicat prin doi factori: 
o rată relativ mai redusă a ocupării şi reducerea numărului de ore lucrate. 

(2) În anul 2007 s-a estimat că pentru a se îndeplini ţinta de 70% pentru UE-27 ar fi fost nevoie 
de crearea a 20 milioane locuri de muncă suplimentare, ceea ce ar fi corespuns unei creşteri 
medii anuale a ocupării de 3% în perioada 2008-2010, aproape dublu faţă de media de 1,2% 
din perioada 2001-2007. 

(3) În anul 1999, numai patru ţări din UE aveau o rată a ocupării persoanelor peste 55 de ani sub 
acest nivel, printre care şi România. 

(4) Comisia Europeană estima în octombrie 2008 că la nivelul întregii UE se vor crea în anul 
2009 numai 250 mii de locuri de muncă, iar în 2010 0,5 milioane, faţă de 6 milioane noi 
locuri de muncă în perioada 2007-2008. În acest context, ocuparea se va reduce semnificativ 
în economii precum Spania, Irlanda, Letonia, ca urmare a prăbuşirii sectorului imobiliar (cel 
care a contribuit între 2002-2008 la creşterea ratei ocupării). 

(5) În literatura economică se consideră că anumite sisteme redistributive conduc automat la 
persistenţa unei rate ridicate a şomajului şi la dependenţa de asistenţa socială oferită de stat.  

(6) Conform Vork (2006), există o relaţie inversă între ponderea taxelor cu forţa de muncă şi 
gradul de ocupare al forţei de muncă în cazul noilor ţări membre ale UE, în timp ce în UE-15 
nu există o relaţie semnificativă între cele două variabile. 

(7) Dacă şomerul austriac ar face parte dintr-o familie cu doi copii în care celălalt membru al 
familiei este angajat, atunci beneficiul suplimentar al ocupării unui loc de muncă s-ar fi 
redus de la 32% la 18%, consecinţă a transferurilor sociale acordate copiilor. 
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