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Rezumat. Deşi la prima vedere criza apare ca o perturbare de la 
cursul regulat al vieţii economice, sociale şi organizaţionale, aceasta este 
o etapă necesară prin care structurile şi relaţiile vechi se transformă către 
unele superioare funcţional. În aceste condiţii însă este absolut necesar ca 
situaţia să fie corect evaluată printr-o analiză a evoluţiilor şi structurilor 
pe piaţa muncii şi să fie luată decizia corectă în sensul gestionării corecte 
a resurselor existente şi de valorificare a potenţialului resurselor 
insuficient exploatate până acum: oameni, valori, strategii. Impactul crizei 
economice asupra pieţelor forţei de muncă diferă considerabil de la o ţară 
la alta. Rata ocupării şi rata şomajului vor fi comparate  între ţările 
europene şi pentru diferite grupuri de muncitori. Unele ţări au reuşit 
menţinerea nivelurilor mai ridicate ale ocupării forţei de muncă şi a unor 
niveluri ceva mai reduse ale  şomajului ,combinând măsurile de păstrare 
ale locurilor de muncă cu  extinderea politicilor active pe piaţa muncii. 
Mai mult de atât, anumite grupuri sau categorii de pe piaţa forţei de 
muncă au fost în mod deosebit  afectate de criză.  Acestea includ  lucrătorii 
temporari, tinerii, precum şi lucrătorii migranţi.  

În statele membre UE, traversarea perioadei de criză a fost marcată 
de orientarea schimbărilor în sensul flexibilizării timpului de muncă şi 
păstrării resurselor de muncă, strategie ce asigură o adaptare rapidă şi 
reversibilă a unităţilor economice la nevoile de producţie actuale. 
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1. Introducere 
 
Criza economică a avut efecte grave pe piaţa forţei de muncă în ţările UE, 

dar trebuie să ţinem cont că modificările ratelor şomajului şi a ocupării forţei de 
muncă variază considerabil de la o ţară la alta din cauza diferenţelor de şocuri şi 
importanţei politicilor în domeniul pieţei forţei de muncă. Prin urmare a 
faptului că sectoarele dominate de bărbaţi, cum ar fi industria prelucrătoare şi 
constructiva, au fost grav afectate, criza a avut efecte negative mult mai severe 
printre bărbaţi decât printre femei. De asemenea, luând în calcul media UE, 
lucrătorii tineri şi în floarea vârstei au fost mai afectaţi decât lucrătorii mai în 
vârstă şi acelaşi lucru este valabil şi pentru lucrătorii migratori. Pe de altă parte, 
cu excepţia efectului de gen, ţările diferă semnificativ în funcţie de grupurile 
care au fost cele mai afectate până acum. 

Pe parcursul crizei economice, angajările part-time au crescut în 
continuare, în conformitate cu tendinţa din ultimul deceniu. Însă, în ceea ce 
priveşte ocuparea forţei de muncă part-time, a existat o inversare de trend. 
Lucrătorii pe durată determinată şi în special lucrătorii temporari au fost, în 
multe ţări, primii care şi-au pierdut locurile de muncă. În anumite ţări, au fost 
implementate o serie de măsuri pe piaţa muncii pentru a acoperi în mod explicit 
lucrătorii part-time şi temporari sau aceste măsuri au fost făcute mai accesibile 
pentru aceste grupuri de muncitori. 

Mare parte din ţările UE au luat măsuri pentru a consolida şi extinde 
politicile pasive şi active în domeniul pieţei forţei de muncă şi, de asemenea, 
măsuri de susţinere a ocupării forţei de muncă pe perioada crizei. Cu toate 
acestea, accentul şi domeniul de aplicare al măsurilor luate au fost foarte 
diferite – unele ţări axându-se pe susţinerea ocupării forţei de muncă şi alte ţări 
pe sprijinirea şomerilor sau oferirea de pregătire profesională. În majoritatea 
cazurilor, ca urmare a variaţiei tradiţionale dintre ţări în privinţa importanţei 
unor politici pasive şi active în domeniul pieţei forţei de muncă în ceea ce 
privește cheltuielile, ţările diferă considerabil în măsura în care acestea sunt 
pregătite pentru a amortiza rezultatele crizei economice pe piaţa muncii. În 
câteva domenii, criza economică a determinat „bune practici de învăţare” – care 
sunt printre obiectivele Strategiei Europene de Ocupare a Forţei de Muncă – un 
exemplu în acest sens fiind plăţile pentru munci prestate pe o durată scurtă care 
au fost introduse recent în mai multe ţări, în special în noile state membre. 

Chiar dacă pieţele muncii din UE au fost puternic afectate de criză, mare 
parte din pierderile de locuri de muncă au fost destul de limitate în comparaţie 
cu alţi concurenţi la nivel mondial, lucru datorat în mare parte măsurilor luate 
pentru a atenua impactul crizei. Acest lucru reflectă o opţiune deosebit de 
puternică a creşterii flexibilităţii interne (flexibillitate privind timpul de lucru, 
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inclusiv program mai scurt sau şomaj parţial temporar, închideri temporare 
etc.), alăturată cu concesiile salariului nominal ca răspuns pentru stabilitatea 
locului de muncă în anumite sectoare; toate acestea par să fi împiedicat, sau cel 
puţin întârziat, concedieri semnificative în anumite state membre.  

Mai presus de toate, creşteri mai moderate ale ratei şomajului în UE în 
comparaţie cu, de exemplu, Statele Unite reflectă tendinţa mai mare în unele 
state membre să se adapteze la evoluţia cererii prin reducerea orelor de lucru, 
decât a numărului de lucrători, în special în Germania. 

 
2. Evoluții ale pieţei muncii în UE (2000-2009) şi impactul crizei  

 asupra ocupării forţei de muncă  
 
În ceea ce priveşte realizările perioadei Strategiei Lisabona (pentru 2010: 

rata ocupării forţei de muncă UE de 70% şi ratele de ocupare de 60% pentru 
femei şi 50% pentru lucrătorii în vârstă), au avut loc unele evoluţii pozitive în 
acest sens. De exemplu, creşterea ocupării forţei de muncă a fost deosebit de 
puternică pentru femei şi lucrători în vârstă, iar unele ţări au reuşit cu succes să 
mărească ratele ocupării forţei de muncă. Chiar şi înainte de criză, ratele 
globale de ocupare a forţei de muncă – care au ajuns la 66% până în al doilea 
trimestru al anului 2008 – sunt departe de obiectivul Lisabona 2010, de când 
criza economică a dus la o scădere a ratelor ocupării forţei de muncă cu mai 
mult de un punct procentual într-o perioada de un an (figura 1). În al doilea 
trimestru al anului 2009, ocuparea forţei de muncă din UE a fost de 64,8%, în 
timp ce şomajul a fost de 8,9%, reprezentând o creştere cu două puncte 
procentuale într-un singur an. Într-adevăr, nivelurile ocupării forţei de muncă şi 
şomajului sunt în prezent aceleaşi cu nivelurile înregistrate în 2006 şi 2005, iar 
deteriorarea acestei situaţii este cea mai probabilă. O mare parte a creşterii 
recente a ocupării forţei de muncă în Europa este datorată creşterii ocupării 
forţei de muncă cu jumătate de normă şi temporară. 

Calculată ca procent din totalul ocupării forţei de muncă, ocuparea forţei 
de muncă cu jumătate de normă a crescut cu aproximativ două puncte 
procentuale între începutul Strategiei Lisabona şi al doilea trimestru al anului 
2008. De la începutul crizei a crescut cu încă 0,5 puncte procentuale până la 
nivelul actual de 18,2%. Ocuparea forţei de muncă temporară a crescut de 
asemenea cu aproximativ două puncte procentuale în cei opt ani de la 
introducerea Strategiei Lisabona – cota sa în totalul ocupării forţei de muncă a 
atins 14,1% în anul 2008. Lucrătorii cu contracte temporare (mai ales lucrătorii 
temporari la agenţii şi cei pe contracte cu durată determinată) au fost primii 
dintr-o mulţime de ţări care şi-au pierdut locul de muncă pe perioada de criză. 
Ocuparea forţei de muncă temporară, care de obicei nu este exercitată la 
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alegere, ci din necesitate, este mult mai pronunţata în rândul lucrătorilor tineri 
şi, prin urmare, a scăzut brusc de la începutul crizei. În al doilea trimestru din 
2009, aceasta a reprezentat 13,4% din totalul ocupării forţei de muncă, o cifră 
relativ aproape de nivelul anului 2004. 

 

 
 
Sursa: Eurostat(2010) Ancheta forţei de muncă europene. 

 
Figura 1. Evoluţii în ocuparea forţei de muncă şi  a şomajului în UE-27 

din ultimii 10 ani (2000-2009) 
 
  În ceea ce priveşte piaţa forţei de muncă ajustată în timpul crizei, 

cererea de lucrători noi a scăzut puternic din 2008 şi mare parte din 2009, lucru 
care a dus la încetinirea creşterii economice. După cum se poate vedea în figura 
2, rata UE de neocupare a forţei de muncă (numărul de locuri de muncă în 
raport cu suma de posturi vacante şi posturi ocupate) a început să scadă 
continuu, de la al doilea trimestru al anului 2008, care a scăzut de la 2,2% în 
primul trimestru până la 1,3% în al treilea trimestru al anului 2009, atunci când 
au ajuns la minimul posibil. În total, rata a scăzut cu 0,9 puncte procentuale (sau 
în jurul valorii de 40%) în această perioadă. Impulsionată de o îmbunătăţire în 
Germania, rata de neocupare a început să crească din nou  în cele din urmă în al 
patrulea trimestru al anului 2010, atunci când acesta a crescut moderat la 1,4%, 
iar apoi a crescut din nou în primul trimestru al anului 2010 cu 1,5%, unde s-a 
stabilizat. Deşi acest lucru indică o îmbunătăţire relativă a cererii de noi 
lucrători, rata rămâne la nivelurile scăzute, observate la începutul anului 2008. 

Dintre statele membre mai mari, rata de neocupare în al doilea trimestru 
al anului 2010 a rămas mică pe nivelurile înregistrate în primăvara anului 2008. 
Declinul ratei de neocupare în raport cu al doilea trimestru din 2008 a fost mai 
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pronunţat în Polonia (în scădere cu 1,1 puncte procentuale sau cu două treimi), 
reflectând scăderea intensităţii în expansiunea ocupării forţei de muncă faţă de 
2008 şi contracţia ulterioară uşoară în 2009. Ratele au scăzut cu o sumă mult 
mai moderată faţă de primăvara anului 2008 în Franţa (cu 0,2 puncte 
procentuale), Germania (în scădere cu 0,7 puncte procentuale), Italia (în scădere 
cu 0,3 puncte procentuale) şi Marea Britanie (cu 0,5 puncte procentuale). În 
schimb, rata a crescut substanţial în Spania dincolo de nivelurile scăzute de 
acum doi ani, ceea ce reflectă o îmbunătăţire clară în ultimul an. Prin al doilea 
trimestru al anului 2010, rata a fost de 0,6-0,7% în Italia şi Polonia şi numai 
0,4% în Franţa, a doua cea mai mică rată în UE. Cu toate acestea, a rămas 
relativ ridicată în Germania (2,5%, a doua cea mai mare rata din UE) şi Marea 
Britanie (1,9%), reflectând persistenţa forţei de muncă/deficitului de 
competenţe, şi a continuat oportunităţile substanţiale de locuri de muncă, în 
ciuda crizei şi creşterii şomajului. Surse oficiale din Germania şi Marea Britanie 
confirmă faptul că, deşi la începutul lui 2010 locurile de muncă vacante 
înregistrate au fost încă semnificativ scăzute la nivelurile anterioare crizei, 
nivelul general de neocupare a rămas destul de ridicat la aproximativ 500 de mii 
în fiecare ţară. În fiecare lună din aprilie 2010, pierderile totale de locuri de 
muncă au fost anunţate în jurul valorii de 1/7 din nivelul maxim atins în 
ianuarie 2009. 

 

 
 
Sursa: Eurostat, Statistica locurilor de muncă vacante 2010. 

 
Figura 2. Rata de neocupare a locurilor de muncă pentru statele membre UE  

în 2008 t2, 2009 t2 şi 2010 t2 
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Cu privire la  fluxurile de ocupare a forţei de muncă, tendinţele pieţei 
muncii în timpul crizei reflectă două fenomene care stau la bază: o scădere a 
numărului de persoane care au început recent un nou loc de muncă şi o creştere 
a numărului celor care au intrat recent în şomaj. 

De la an la an modificări ale nivelului de angajări noi arată o ajustare 
descendentă clară începând cu al doilea trimestru al anului 2008, care apar în 
primul trimestru al anului 2009 (figura 3). În ciuda unor moderări, rata de la an 
la an a scăzut ulterior, chiar şi la sfârşitul anului 2009, angajările au fost încă 
mici comparativ cu nivelurile anului trecut. Ca pondere din totalul ocupării 
forţei de muncă, cei angajaţi cu un nou loc de muncă s-au ridicat la 4,2% în 
ultimul trimestru din 2009, de la 3,5% din primul trimestru, dar aceasta pondere 
este încă mică în comparaţie cu media de aproximativ 5% din 2007. Numai la 
începutul anului 2010, modificările de la an la an  în angajări au devenit 
pozitive din nou, urmate de o creştere ridicată în al doilea trimestru. Cu toate 
acestea, acest lucru îi poate afecta mai mult pe cei deja angajaţi care îşi schimbă 
locul de muncă, decât pe cei noi (re-) intraţi în ocuparea forţei de muncă, în 
timp ce cei angajaţi într-un nou loc de muncă nu au reprezentat decât 4,2% din 
totalul locurilor de muncă în al doilea trimestru.  

În contrast, în timpul crizei, numărul şomerilor a crescut considerabil pe 
nivelurile corespunzătoare anului anterior, ajungând din nou la punctul maxim 
atins în primul trimestru al anului 2009, înainte de modificările de la an la an 
din 2009 când aproape au dispărut în ultimul trimestru şi apoi au devenit 
negative în primele trimestre ale anului 2010. La aproximativ 2,0% din 
populaţia ocupată de către 2010 t2, cota şomerilor pare să fi scăzut înapoi la 
nivelurile dinaintea crizei, observate în anii precedenţi anului 2008, crescând 
până la 3,0%, la apogeul crizei, în primul trimestru al anului 2009. 
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Sursa: Eurostat, calcule EU LFS, DG EMPL. Date neajustate sezonier. 
 

Figura 3. Schimbări de la an la an ale numărului de persoane care au început un job nou  
sau au ieşit din forţa de muncă în ultimele trei luni în UE, 2007-2010 

 
Ajustarea în funcţie de tipul de ocupare a forţei de muncă 

(temporară şi part-time)  
Ocuparea forţei de muncă este ajustată în primul rând la încetinirea 

creşterii economice, printr-o contracţie bruscă a ocupării forţei de muncă 
temporară, care este componenta cea mai ciclică a ocupării forţei de muncă. În 
timp ce în 2008 doar 14,0% din angajaţi au fost angajaţi temporar, aceştia 
reprezentau aproape jumătate (aproximativ 44%) din reducerea totală a 
numărului de angajaţi de la 2008 t2 la 2009 t4, în ultimul trimestru forţa de 
muncă temporară era contractată de la an la an. 
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Sursa: Eurostat, Conturi naţionale şi calcule UE LFS, DG EMPL. Date privind PIB 

ajustate sezonier; date privind ocuparea forţei de muncă non-ajustate sezonier. 
 

Figura 4. Creşterea ocupării forţei de muncă în funcţie de tipul de muncă  
pentru UE, 2006-2010 

 
În scopul accelerării declinului activităţii economice de ansamblu asupra 

anului 2008, creşterea de la an la an în ocuparea forţei de muncă temporară a 
devenit negativa în al doilea trimestru al anului 2008 şi a avansat tot mai mult 
aşa, faţă de 2008 şi în 2009. Din primul trimestru al anului 2009, când de la an 
la an scăderea a fost cea mai mare, numărul de angajaţi din UE cu contracte 
temporare a scăzut cu 1.8 milioane (sau 6,9%), comparativ cu primul trimestru 
din 2008, în principal datorită scăderilor din toate statele membre mai mari şi, 
mai ales, printr-o scădere de peste un milion în Spania. Ocuparea forţei de 
muncă temporară a văzut o recuperare foarte puternică în primele două 
trimestre din 2010, revenind la rate pozitive de la an la an cu 0,5% şi, respectiv, 
3,4%, cu rezultatul că în al doilea trimestru a scăzut cu până la 3,1% pe 
nivelurile de la începutul încetinirii creşterii pe piaţa forţei de muncă de acum 
doi ani şi a constituit 19% din reducerea de angajaţi în această perioadă. 

Cu toate acestea, scăderea ocupării forţei de muncă a continuat în 2010, 
cu niciun semn de schimbare puternică observată în ocuparea forţei de muncă 
temporare. 

Pentru un timp, declinul puternic în ocuparea forţei de muncă temporare a 
condus la o reducere marcată a cotei de salariaţi în UE cu contracte pe perioadă 
determinată. Această cotă, care a scăzut semnificativ începând cu sfârşitul 
anului 2007, a scăzut la 13,1% în primul trimestru al anului 2009 (a scăzut cu 
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1,7 puncte procentuale de la maximul de 14,8% în 2007 t3) înainte de 
recuperarea puternica de 14,0% până la jumătatea anului 2010. 

Acest lucru sugerează că declinul în ocuparea forţei de muncă cu normă 
întreagă a fost parţial compensat de o creştere continuă a angajării cu jumătate 
de normă, indicând rolul potenţial al lucrului cu jumătate de normă ca un 
„amortizor”, în timpul crizei economice. 

În UE-27 în 2010 au fost cu 8,5 milioane mai puțini lucrători cu jumătate 
de normă, de 2,4 milioane de persoane fără locuri de muncă în căutarea unui loc 
de muncă, dar cu întârzieri, şi 8,2 milioane de persoane disponibile pentru 
muncă, dar care nu caută loc de muncă. 

Aceste trei grupuri de persoane nu îndeplinesc toate criteriile din definiţia 
şomajului a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM), fiind fără loc de 
muncă, căutând în mod activ locuri muncă şi disponibili pentru muncă. Cu toate 
acestea, ei au anumite caracteristici asemănătoare şomerilor. Eurostat va lansa 
trei noi indicatori care să acopere aceste grupuri, cu scopul de a completa 
indicatorul ratei şomajului: lucrători subocupaţi cu jumătate de normă, persoane 
în căutare de lucru, dar care nu sunt disponibili imediat, şi persoane disponibile 
să lucreze, dar care nu îşi caută loc de muncă. 

În ceea ce priveşte lucrătorii subocupaţi cu jumătate de normă, indicatorul 
se referă la persoanele care, deşi angajate, nu lucrează cu normă întreagă şi au 
volum insuficient de muncă, astfel că există o oarecare asemănare cu şomerii. 
Acest indicator surprinde, în special, lucrătorilor cu jumătate de normă care ar 
dori să aibă un loc de muncă cu normă întreagă. Indicatorii doi şi trei se 
concentrează asupra persoanelor din afara forţei de muncă, dar nu complet 
detaşaţi de piaţa muncii. Al doilea indicator, a persoanelor în căutare de lucru 
dar care nu sunt disponibili imediat, descrie, în general, oameni care nu se 
califică pentru înregistrarea ca şomeri, pe motiv că au disponibilitate limitată de 
a începe un job nou. Al treilea indicator, persoane disponibile să lucreze dar 
care nu caută loc de muncă, se referă la oameni care doresc să lucreze şi sunt 
disponibili pentru a face acest lucru, dar care nu sunt înregistraţi ca şomeri, 
deoarece aceştia nu sunt în mod activ în căutarea unui loc de muncă. Acesta 
include, printre altele, persoane descurajate și persoane care nu îşi pot căuta loc 
de muncă din cauza unor circumstanţe personale sau de familie. 
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Sursa: Eurostat (online data codes: lfsi_sup_age_a and lfsa_pganws). 
 

Figura 5. Şomajul şi noi indicatori suplimentari, UE-27,  
vârsta 15-74, 2010 (în mii persoane) 

 
Printre noii indicatori, preponderenţa femeilor este mai puternică în 

grupul de lucrători subocupaţi cu jumătate de normă (68,4% dintre aceştia sunt 
femei – în UE-27 în 2010, respectiv 5,8 milioane de femei faţă de 2,7 milioane 
de bărbaţi). Acest dezechilibru reflectă diferenţele de gen în ocuparea forţei de 
muncă cu jumătate de normă (subocupaţi sau nu), 75,5% din totalul lucrătorilor 
cu jumătate de normă în UE-27 în 2010 fiind femei. 

 
3. Suedia versus România 
 
O ţară cu 9,3 milioane locuitori, cu speranţa medie de viaţă de 81,2 de 

ani, cu un salariu mediu de 3.000 euro/lună, cu investiţii importante în educaţie, 
cercetare şi dezvoltarea de energie regenerabilă, Suedia este una dintre ţările cu 
performanţe remarcabile reflectate prin indicatorii calculaţi de către 
organismele internaţionale.  

Politicile pieţei muncii din Suedia au o tradiţie în realizarea acordurilor 
între asociaţiile profesionale şi sindicate, precum şi în politicile active ale pieţei 
muncii.  

Menţinerea locurilor de muncă şi crearea de noi locuri de muncă este una 
dintre ţintele politicilor ocupaţionale din Suedia, având în vedere beneficiile 
deţinerii unui loc de muncă, atât la nivel individual, cât şi la nivel naţional. La 
nivel individual, beneficiile obţinute sunt atât economice (sub forma veniturilor 
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obţinute), dar şi personale, oferindu-i individului o mai bună integrare în 
societate, dezvoltarea unor abilităţi şi competenţe pe parcursul vieţii active. Din 
punct de vedere al beneficiilor la nivelul societăţii, se ştie că, cu cât există  un 
nivel mai ridicat de ocupare, cu atât ţările respective sunt mai bogate şi stabile 
din punct de vedere economic, politic şi social. Din punct de vedere al 
indicatorilor cu privire la ocupare Suedia se află pe primele locuri, în UE,  în 
ceea ce priveşte rata ocupării, aceasta fiind de 72,7%, şomajul de lungă durată 
(ca procent din forţa de muncă aflată în şomaj pentru o perioadă de peste un 
an), fiind 1,42%. Situaţia ocupării în ţările OECD este analizată şi prin 
indicatorul acces la muncă, calculat pe baza subindicatorilor rata ocupării şi rata 
şomajului de lungă durată. Potrivit acestui indicator, Suedia se află pe locul 10, 
din cele 34 de ţări analizate. Ţările cu cele mai bune rezultate sunt Norvegia, 
Islanda şi Elveţia, iar cele mai slabe rezultate au fost înregistrate de Spania, 
Slovacia şi Estonia.  

Dacă analizăm situaţia Suediei şi problemele cu care se confruntă 
România la nivel organizaţional, vom observa mari decalaje între cele două ţări. 
Suedia este unul dintre liderii în inovare, cu rezultate peste media UE-27.  

 
 Tabelul  1 

Indicatori ai inovării şi ocupării forţei de muncă (%) 
Indicatori ai inovării 

(EU 27 – 100%) –   Anul 2010 România Suedia 

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 15,2 203 
Introducerea inovaţilor de produs sau proces de căre  
IMM-uri 

52,75 118 

Introducerea  inovaţilor de marketing sau a celor 
organizaţionale căre IMM-uri  

66 93,96 
 

Ocuparea forţei de muncă în activităţi bazate pe 
cunoaştere 

47,2 119 

Sursa: Calculele autorului pe baza datelor furnizate de European Innovation Scoreboard 
2010. 

 
Indicatorii din tabelul de mai sus evidenţiază diferenţele majore între 

organizaţiile din România şi Suedia. Aceşti indicatori ai inovării la nivelul 
firmelor sunt calculaţi ca pondere în indicatorii UE-27. Astfel, în ceea ce 
priveşte cheltuielile de cercetare dezvoltare în afaceri România realizează doar 
15% din aceleaşi cheltuieli efectuate la nivelul UE-27, pe când Suedia 
depăşeşte cu 100% UE. În România, au încă o pondere importantă 
întreprinderile mici şi mijlocii care au introdus inovaţii organizaţionale şi de 
marketing. De asemenea, se observă o creştere a ocupării în domenii de 
cunoaştere intensivă, în România, însă în Suedia ponderea ocupării în aceste 
domenii depăşeşte cu 19% media UE. Aceşti indicatori arată poziţionarea 
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României sub media UE-27, ceea ce presupune eforturi suplimentare de acţiune 
din partea României pentru a atinge nivelul UE.  

Atunci când se fac comparaţii internaţionale, este important să se aibă în 
vedere diferenţele dintre ţări în ceea ce priveşte proporţia de lucrători migranţi 
şi procentul celor de origine străină care provin din ţări unde se vorbesc 
limbi similare. Ţările sud-europene au un număr mult mai mare de lucrători 
migranţi. Chiar şi în Franţa, Portugalia şi Spania, mulţi născuţi în 
străinătate provin din ţări în care limba noii ţări este vorbită sau cel puţin, în 
general, înţeleasă. Din 19 ţări OCDE, în Suedia rata ocupării în rândul străinilor 
este mai mare decât în Spania, Slovacia, Franţa, Belgia şi Irlanda. Diferenţele 
între  ratele de ocupare înregistrate în rândul străinilor şi cele ale lucrătorilor 
nativi  sunt cele  mai mari în Suedia (12,1 puncte procentuale), urmată 
de Belgia, Germania şi Danemarca (între 8 şi 12 puncte procentuale). 

          
Analiza ocupării forţei de muncă în România în contextul Strategiei 

Europa 2020, prin prisma unor indicatori şi valori de referinţă 
 
În „Strategia Europa 2020”, la nivel comunitar, a fost agreată ca ţintă 

generală pentru anul 2020 creşterea ratei ocupării forţei de muncă până la 
nivelul de 75%, pentru populaţia cu vârsta în intervalul 20-64 de ani. Astfel, 
fiecare dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și-a stabilit 
propriile obiective naţionale. Ţinta României este aceea de a ajunge, în 2020, la 
un grad de ocupare a forţei de muncă de 70%  faţă de 63,9 %, cât a fost stabilit 
pentru acest an (2011). Pentru a fi îndeplinit acest obiectiv  este imperios 
necesar să se adopte un set de măsuri axat, pe de o parte, pe sprijinirea 
persoanelor aflate în căutarea unei surse certe de trai, iar pe de altă parte, pe 
consolidarea cadrului legal referitor la  sistemul asigurărilor de şomaj şi 
promovarea ocupării forţei de muncă.  

Referinţa pentru calcularea eforturilor necesare îndeplinirii obiectivului 
stabilit este anul 2010.  Există două  opţiuni (propuse de Comitetul EMCO) 
pentru metodele tehnice de stabilire a ţintelor naţionale care au ca formulă de 
calcul reducerea la jumătate a decalajului înregistrat de fiecare SM faţă de ţinta 
de 75%, combinată cu un efort individual standard de creştere a ratei ocupării. 
În condiţiile în care, conform estimărilor COM, RO porneşte de la o rată a 
ocupării de 61,9% în 2010, prin metoda I (opţiunea 1a) ar trebui să se atingă o 
valoare de referinţă de 72,5%, iar prin metoda II (opţiunea 3a) o valoare de 
aproximativ 71,4%. Redefinirea indicatorilor pentru stabilirea, monitorizarea și 
evaluarea ratei de ocupare având ca bază noua grupă de vârstă (20-64 de ani) 
implică schimbări semnificative în ceea ce priveşte stabilirea priorităţilor pe 
piaţa muncii. 
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Tabelul 2 
Evoluţia indicatorilor în ultimii 10 ani 

INDICATOR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Rata de 
ocupare (%) 

64,3  
 

64,8 64,7 63,5 64,8 64,4 64,4 63,5 63,6 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică. 
 
Conform datelor furnizate de INS, în trimestrul I 2011 rata de ocupare a 

populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 58,0%. Rata şomajului BIM 
a fost de 7,6%. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 
62,5%, aşadar cu 7,5 puncte procentuale mai mică faţă de ţinta naţională de 
70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020. 

 

 
 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică. 

 
Figura 6. Evoluţia ratei de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste, pe grupe de vârstă 

 
Această situaţie poate fi explicată prin existenţa unor factori de influenţă 

cum ar fi: contextul socioeconomic (mediul de rezidenţă, nivelul de dezvoltare 
a zonei de rezidenţă, flexibilitate scăzută a pieţei muncii), factori individuali 
(gen, nivel de educaţie, experienţa pe piaţa muncii, nivel de competenţe). De 
asemenea, în acest context trebuie să avem în vedere anumite limitări şi riscuri: 
resurse bugetare limitate pentru implementarea măsurilor active de ocupare; 
numărul scăzut de angajaţi în cadrul Serviciului Public de Ocupare; limitări de 
natură legislativă şi bugetară în ceea ce priveşte acordarea de facilităţi 
angajatorilor care încadrează tineri absolvenţi şi alţi şomeri din categorii ţintă; 
slaba atractivitate a sistemelor de ucenicie; continuarea contracţiei economice; 
îmbătrânirea populaţiei; capacitatea redusă de absorbţie a fondurilor structurale 
în domeniul dezvoltării resurselor umane; creşterea şomajului în rândul 
persoanelor care nu deţin competenţe de bază, inclusiv cele digitale. 
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Tabelul 3 
Proiecţii ale indicatorilor/scenarii de evoluţie a domeniului ocupării forţei de muncă 

Ocuparea forţei de muncă 
Rata (20-64 ani) (%) 2011 2013 2015 2020 

Scenariul optimist - - - 71,5 
Scenariul realist 63,9 64,7 66,2 70 
Scenariul pesimist - - - 68 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză. 
 
Din punct de vedere al măsurilor de reformă în scopul creşterii ratei de 

ocupare, acestea trebuie să răspundă iniţiativei emblematice „O agendă pentru 
noi competenţe şi noi locuri de muncă şi liniilor directoare pentru politicile de 
ocupare (propuse de COM în data de 27.04.2010)”. Majoritatea măsurilor 
identificate, până în prezent, vizează scenariul realist pentru orizontul 2011 – 
2013, de implementarea lor rapidă depinzând  eliminarea anumitor rigidităţi de 
pe piaţa muncii şi şansa de a înregistra o evoluţie favorabilă  a gradului de 
flexicuritate şi a ratei ocupării în România. Astfel, principalele măsuri în acest 
sens sunt: 

 reformarea cadrului legal privind stimularea ocupării forţei de muncă 
şi formarea profesională continuă; 

 proiectarea şi implementarea instrumentelor relevante în domeniul 
calificării: definitivarea Cadrului Naţional al Calificărilor; revizuirea 
Clasificării Ocupaţiilor din România; elaborarea analizelor 
ocupaţionale, standardelor şi calificărilor; 

 investiţii în formare profesională continuă (implicarea partenerilor 
sociali în corelarea sistemelor de educaţie şi formare cu evoluţia pieţei 
muncii); 

  formarea profesională a angajaţilor (campanii de diseminare, scheme 
de ajutor de stat, cofinanţare); 

 formarea profesională a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, 
în special a celor provenind din zonele rurale şi a persoanelor inactive; 

 realizarea studiilor privind corespondenţa dintre calificările oferite de 
sistemul educaţional şi cerinţele pieţei muncii; 

 elaborarea de proiecţii ale evoluţiilor pe piaţa muncii şi de anticipare a 
necesarului de calificări; 

 măsuri de susţinere a tranziţiei de la şomaj/inactivitate către ocupare; 
 prelungirea vieţii active (măsuri cu caracter legislativ); 
 flexibilizarea cadrului legal privind relaţiile de muncă în contextual 

abordării principiilor flexisecurităţii; 
 consolidarea dialogului social: adoptarea Pactului Naţional pentru 

Ocupare şi Stabilitate; extinderea negocierii colective, a 
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parteneriatelor şi a altor forme de dialog, la toate nivelurile, cu impact 
asupra implementării flexisecurităţii şi a rezultatelor dialogului 
european la nivel; 

 managementul migraţiei forţei de muncă (adoptarea unei legislaţii 
adecvate, care să răspundă priorităţilor de pe piaţa muncii); 

  asigurarea accesului la servicii de îngrijire a membrilor dependenţi ai 
familiei (copii, vârstnici, persoane cu handicap); 

 modernizarea sectorului agricol şi diversificarea activităţilor 
economice în mediul rural. 

Evaluarea impactului financiar determinat de măsurile avute în vedere 
vizează principalele tipuri de cheltuieli în vederea  implementării direcţiilor de 
acţiune prezentate anterior. Ele au ca principale surse de finanţare  bugetul 
asigurărilor pentru şomaj şi  POS DRU, finanţat din Fondul Social European. 
Cheltuielile estimate pentru implementarea măsurilor active de ocupare din 
bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt reflectate în proiectul Strategiei fiscal-
bugetară pentru perioada 2011-2013, care este marcată de dificultăţile generate 
de situaţia economică şi care au un efect restrictiv asupra capacităţii bugetului 
de asigurări pentru şomaj de a asigura finanţare suplimentară măsurilor active 
de ocupare. În consecinţă, este estimată o evoluţie crescătoare, lentă a 
fondurilor alocate măsurilor active. Pentru intervalul 2014-2020, MMFPS 
preconizează o creştere graduală de circa 10% în fiecare an a investiţiilor în 
măsuri active de ocupare finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. 

 
5. O abordare actuală a flexicurităţii  pieţei  muncii 
 
O creştere favorabilă incluziunii presupune să se asigure tuturor 

cetăţenilor acces şi oportunităţi pe tot parcursul vieţii. Europa trebuie să îşi 
valorifice pe deplin potenţialul de forţă de muncă pentru a face față provocărilor 
pe care le reprezintă îmbătrânirea populaţiei şi creşterea concurenței mondiale. 
Va fi esenţial să se pună în aplicare principiile privind flexicuritatea pieţei 
muncii şi să se ofere cetăţenilor posibilitatea de a dobândi noi competențe, care 
să le permită să se adapteze la noile condiţii şi la eventualele schimbări de 
carieră.  

În domeniul ocupării forţei de muncă, educaţiei şi formării profesionale 
trebuie să avem în vedere următoarele aspecte: 

 datorită schimbărilor demografice, forţa de muncă de care dispunem 
este în scădere. Numai 66% din populaţia noastră activă are în prezent 
un loc de muncă, în comparaţie cu peste 70% în SUA și în Japonia. 
Rata ocupării forţei de muncă este scăzută în special în rândul femeilor 
şi al lucrătorilor în vârstă. Tinerii au fost grav afectaţi de criză, 
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cunoscând o rată a şomajului de peste 21%. Se întrevede un risc ridicat 
ca persoanele neintegrate în câmpul muncii sau care au legături slabe 
cu acesta să piardă teren pe piaţa muncii; 

 din punct de vedere al competențelor, aproximativ 80 de milioane de 
persoane au competențe reduse sau de bază, însă persoanele mai 
instruite sunt cele care beneficiază, în principal, de posibilităţile oferite 
de învăţarea de-a lungul vieţii. Până în 2020, 16 milioane de locuri de 
muncă vor necesita un nivel înalt de calificare, în timp ce numărul 
locurilor de muncă pentru care se vor cere competențe reduse va 
scădea cu 12 milioane. 

De asemenea, sunt necesare politici pe piaţa muncii pentru reconcilierea 
flexibilităţii şi a securităţii. Abordarea referitoare la flexicuritate, sprijinită prin 
interacţiunea dintre politici macroeconomice care încurajează angajarea, 
dezvoltarea de competenţe şi învăţarea pe parcursul vieţii, asistarea căutării 
unui loc de muncă, măsuri active pe piaţa muncii, asigurări sociale adecvate şi 
acoperitoare şi un dialog social eficient, oferă un mix de politici util pentru a 
echilibra flexibilitatea şi securitatea pentru întreprinderi şi lucrători. 
Reconcilierea muncii plătite cu viaţa şi responsabilităţile de familie au fost 
recunoscute din ce în ce mai ferm ca esenţiale pentru calitatea vieţii active. 
Politicile de reconciliere muncă-familie pot fi un instrument util pentru 
promovarea egalităţii de gen în câmpul muncii, ca şi pentru a neutraliza 
impactul crizei asupra lucrătorilor cu responsabilităţi familiale.  

Flexicuritatea trebuie văzută ca soluţie la o dilemă europeană: „Cum să 
menţinem şi să îmbunătăţim competitivitatea întreprinderilor europene în 
competiţia globală fără a sacrifica modelul social European?”. Ca politică 
socială, aceasta urmăreşte creşterea flexibilităţii pieţei muncii şi a relaţiilor de 
muncă fără a reduce siguranţa socială şi gradul de ocupare a populaţiei active, 
mai ales securizarea grupurilor dezavantajate existente sau marginalizate. 
Conceptul european de flexicuritate desemnează o relaţie sinergică între 
flexibilitate şi securitate pe piaţa muncii. Aceasta  presupune o combinaţie 
benefică de contracte flexibile şi serioase, strategii cuprinzătoare de învăţare 
continuă, politici ale pieţei muncii eficiente şi active şi sisteme de protecție 
socială moderne, adecvate şi durabile.  Flexicuritatea ar trebui să promoveze 
pieţe ale muncii mai deschise, mai receptive şi mai inclusive, care să rezolve 
problema segmentării. Se referă atât la populaţia ocupată, cât şi cea neocupată. 
Populaţiei inactive, şomerilor, celor care au slujbe nedeclarate, instabile sau la 
marginile pieţei muncii trebuie să li se ofere oportunităţi mai bune, stimulente 
economice şi măsuri de sprijin pentru a avea un acces mai uşor la muncă sau 
etape care să-i ajute în găsirea unui loc de munca stabil şi sigur din punct de 
vedere legal. Ar trebui acordat sprijin tuturor celor care au o slujbă pentru ca să 
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rămână apţi de muncă, să avanseze şi să facă faţă tranziţiilor pe verticală şi 
orizontală, de la locul de muncă şi, respectiv, între slujbe. 

Flexicuritatea nu se referă doar la o singură piaţă a muncii sau la un 
singur model de viaţă activ sau la o singură strategie de politici publice, ci ar 
trebui adaptată la situaţiile concrete ale fiecărui stat membru. Flexicuritatea 
presupune un echilibru între drepturile şi responsabilităţile tuturor parţilor 
implicate. Având ca punct de reper  principiile comune, fiecare stat membru ar 
trebui să-şi elaboreze propriile modele de flexicuritate.  

Politicile de flexicuritate necesar a fi modernizate, în conformitate cu 
Cartea Verde a Comisiei Europene, pot fi împărţite în patru domenii: a) 
acorduri contractuale flexibile, demne de încredere, ce includ flexibilizarea 
legislaţiei muncii şi a modelelor contractuale colective şi individuale; b) 
strategii complexe şi cuprinzătoare de învăţare pe toată durata vieţii (stimularea 
investiţiilor în instruire şi învăţare continuă în scopul creşterii abilităţilor 
populaţiei active în a face faţă dinamicii pieţei muncii); c) politici active de 
ocupare a forţei de muncă; d) sisteme moderne de securitate socială, ce includ 
sistemele de pensii publice şi private (asigurarea pentru şomaj, asigurarea 
sănătăţii, protecţia copiilor şi familiei). 

Se are în vedere  conceptul de siguranţă a locurilor de muncă care se 
înlocuieşte cu acela de siguranţă a ocupării. A păstra un anumit loc de muncă 
nejustificat economic poate fi contraproductiv. Se opune restructurării şi 
eficientizării. În schimb, prin investiţia în dezvoltarea de noi competențe şi 
abilitaţi către un om activ, i se oferă acestuia şansa unei tranziţii mai line spre o 
nouă direcţie în carieră, prin reorientare şi recalificare profesională. 

Componentele complexe ale conceptul de flexicuritate au fost 
experimentate de mai multe țări ale Uniunii Europene, care ilustrează prin 
rapoartele de monitorizare mai multe modele ca bază de analiză. Dintre acestea 
s-au remarcat patru modele, şi anume:  modelul danez, Modelul austriac,  
Modelul francez şi Modelul finlandez. 

Primul model, cel danez, s-a evidenţiat în principal prin introducerea 
practicii de înlocuire temporară a personalului dislocat de companii pentru 
instruire, cu şomeri de lungă durată, care sunt reintegraţi temporar pe piaţa 
muncii. Cel de-al doilea, modelul austriac, se evidenţiază  prin stimularea 
mobilităţii forţei de muncă. S-a introdus obligativitatea angajatorilor de a 
transfera o sumă lunară fixă într-un cont individual de economii, deschis pe 
numele fiecărui angajat. Aceştia pot beneficia de aceste economii în cazul 
concedierii. Modelul francez s-a concentrat pe modernizarea pieţei muncii 
corelat cu reforma serviciilor publice de ocupare și dezvoltarea unui sistem de 
instruire profesională. Modelul finlandez s-a axat pe fluxurile existente pe piaţa 
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muncii, pe reglementări privind tranziţia de la un loc de muncă la altul, corelat 
cu tranziţia de la şomaj spre ocupare şi calitatea vieţii active. 

Flexibilizarea relaţiilor de muncă devine o prioritate, alături de alte 
componente de politici publice, în scopul reechilibrării balanţei drepturilor şi 
obligaţiilor celor două părţi contractuale. Totuşi, s-au remarcat preocupări spre 
flexicuritate, în ultima perioadă, mai ales în definirea unui model romanesc al 
flexicurității. O schiţă  de model romanesc al flexicurității pieţei muncii prevede 
trei paliere interdependente, fiecare cu un oarecare grad de autonomie, 
creionându-se tematici de avut în vedere, şi anume: 

 Creşterea ocupării şi reducerea şomajului de lungă durată (prin 
diminuarea rigidităţii legislaţiei privind protecţia ocupării, în mod 
deosebit a ocupării temporare; creşterea mobilităţii geografice şi 
ocupaţionale ascendente; creşterea flexibilităţii interne; noi forme de 
organizare a muncii). 

  Dezvoltarea securităţii (prin creşterea garanţiilor de securitate socială; 
politici active pentru grupurile vulnerabile; dezvoltarea unui sistem de 
instruire eficace şi echitabil). 

 Reducerea segmentării pe piaţa forţei de muncă (prin măsuri de 
diminuare a muncii la negru; oportunităţi de pregătire profesională 
pentru toţi lucrătorii începând de la competențe scăzute până la 
vârstnici; sistem de taxe eficient). 

În contextul crizei economico-socială, trebuie să existe din ce în ce mai 
multe preocupări pentru identificarea unui model funcţional care să respecte 
principiile europene ale flexicurității,  să fie suplu, adaptabil dinamicii pieţei 
muncii, simplificat birocratic, generator de locuri de muncă noi şi mai bune şi 
care să deschidă calea spre o redresare durabilă. 

 
6. Concluzii 
 
Criza a avut un puternic impact negativ asupra pieţei muncii. Numărul 

total de ore lucrate s-a diminuat fie din cauza reducerii numărului de angajaţi, 
fie din cauza  scăderii numărului de ore lucrate de un angajat. Flexicuri-
tatea vine ca răspuns la această situaţie îngrijorătoare, îmbinând flexibilitatea 
pieţei muncii cu securitatea privind ocuparea forţei de muncă şi cu securitatea 
privind veniturile. 

Modelul european dovedeşte că utilizarea schemelor de reducere a 
timpului de lucru şi deconcediere temporară este o alternativă eficientă la 
creşterea şomajului. În acelaşi timp, asigură securitatea locurilor de muncă şi a 
veniturilor pentru angajaţi. 
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Situaţia pieţei muncii în UE în timpul crizei relevă o evoluţie pe două 
coordonate: reducerea numărului de angajaţi şi a numărului de ore lucrate de un 
angajat. Astfel, rata şomajului în UE a crescut de la 7,1% în anul 2008 la 9,5% 
în luna ianuarie a anului 2011. În România rata şomajului a înregistrat, de 
asemenea, un trend crescător de la 5,8% în anul 2008 la 7,3% în trimestrul III al 
anului 2010. În perioada 2007-2009, numărul total de ore lucrate a scăzut în 
toate statele membre UE, în afară de Luxemburg. Atât în cadrul Uniunii 
Europene, cât şi în România s-a triplat numărul de persoane afectate de 
reducerea numărului de ore lucrate. 

La nivel european, 89%  dintre persoane care şi-au diminuat numărul de 
ore lucrate aveau contracte de muncă pe durată nedeterminată, mai exact 97% 
dintre români erau în aceeaşi situaţie, dar numai 0,1% din angajaţii români 
afectaţi de reducerea timpului de lucru au participat la programele de training, 
faţă de media europeană de 5%.  

Obiectivul unei abordări prudenţiale este de a limita riscul episoadelor de 
crize financiare, deoarece acestea produc pierderi semnificative ale producţiei 
reale şi ale ocupării forţei de muncă. Prin identificarea expunerilor comune la 
riscuri şi natura lor sistemică, o abordare prudenţială ar putea contribui într-o 
măsură mai mare la asigurarea stabilităţii financiare. Totodată trebuie avute în 
vedere anumite probleme actuale cu care se confruntă ţara noastră,  precum: 
identificarea unor măsuri care pot conduce la reducerea rigidităţii legislaţiei 
privind protecţia ocupării, inclusiv cea privind ocuparea temporara; 
identificarea modificărilor legislative sau normative care ar trebui efectuate 
pentru flexibilizarea aranjamentelor contractuale în domeniul muncii, atât în 
domeniul contractelor colective de muncă, cât şi al contractelor individuale; 
propuneri de reglementare considerate a fi potrivite, cu prioritate pentru 
creşterea garanţiilor de securitate socială; găsirea unui sistem de instruire 
continua, eficace şi echitabil, corespunzător situaţiei actuale din România etc. 

În final, subliniez faptul că două dintre cele cinci ţinte ale Strategiei 
Europa 2020 vizează domeniul social – ocuparea şi incluziunea 
socială/reducerea sărăcie – ceea ce reprezintă atât o recunoaştere a caracterului 
esenţial al acestora în cadrul proceselor de dezvoltare durabilă şi progres social, 
cât şi o modalitate de consolidare a dimensiunii sociale a Uniunii Europene, 
pentru următorii zece ani. În  cadrul modalităţilor specifice de asigurare a 
flexicurităţii, reducerea numărului de ore lucrate şi concedierea temporară sunt 
două instrumente care au contribuit la salvarea locurilor de muncă în timp de 
criză, principalele avantaje ale acestor scheme publice fiind: evitarea 
şomajului şi costuri mai reduse pentru stat decât cele implicate de şomaj (ajutor 
de şomaj pentru mai puţine persoane şi pe o perioadă de timp mai scurtă); 
încurajează flexibilitatea firmelor în ceea ce priveşte timpul de lucru; asigură 



O analiză de actualitate a evoluţiilor şi structurilor pe piaţa muncii în Uniunea Europeană  

 
95

menţinerea securităţii locurilor de muncă şi a veniturilor; timpul liber dobândit 
de angajaţi prin aceste două scheme este utilizat pentru participarea la 
traininguri şi cursuri de perfecţionare. 
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