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Rezumat. Modelul suedez în domeniul ocupării forţei de muncă 
face parte din modelul ţărilor nordice axat pe flexibilitatea pieţei muncii 
în condiţiile unui sistem generos de bunăstare. Lucrarea prezintă 
caracteristicile acestui model şi efectele aplicării lui în Suedia înainte şi 
după criza actuală. Potrivit studiilor de specialitate şi indicatorilor 
înregistraţi, Suedia are rezultate foarte bune în ceea ce priveşte 
bunăstarea generală, calitatea vieţii, ocuparea resurselor de muncă, 
situându-se în rândul ţărilor de top. Astfel, având în vedere că experienţa 
ţărilor dezvoltate trebuie să fie un reper pentru ţările în curs de 
dezvoltare, scopul lucrării este de a identifica unele măsuri ce pot fi 
aplicate în România pentru a îmbunătăţi politicile ocupaţionale, 
economice şi sociale. 
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Introducere 
 
Potrivit statisticilor internaţionale, Suedia înregistrează rezultate foarte 

bune la nivel macroeconomic, cu implicaţii pozitive asupra calităţii vieţii şi a 
bunăstării generale. Aceste rezultate au la bază politicile active aplicate pe piaţa 
muncii, investiţia în educaţie, investiţia în cercetare şi inovare. 

Modelul suedez al ocupării forţei de muncă face parte din modelul aplicat 
de ţările nordice (Danemarca, Finlanda, Norvegia şi Suedia), fiecare ţară având 
anumite specificităţi în domeniul ocupaţional. Folosind analiza statistică de tip 
cluster, Gaard (2005) concluzionează că modelul danez face parte din regimul 
nord-european, care include şi ţările Olanda şi Suedia. Acesta se aplică diferit în 
aceste ţări în ceea ce priveşte gradul de flexibiliate al pieţei muncii şi 
generozitatea ajutorului de şomaj. Astfel, se justifică înregistrarea unor 
performanţe diferite în domeniul ocupării forţei de muncă în aceste ţări.  

Punctul de reper pentru modelul aplicat de ţările nordice în domeniul 
ocupării îl reprezintă modelul danez al flexicurităţii. Acesta se mai numeşte şi 
triunghiul de aur danez şi îmbină măsurile de protecţie a ocupării cu asigurarea 
unui ajutor de şomaj generos şi cu aplicarea politicilor active pe piaţa muncii. 

Modelul ţărilor nordice sugerează că o piaţă a muncii flexibilă poate 
coexista cu un sistem social generos, în condiţiile menţinerii unui şomaj scăzut. 
Altfel spus, acest model presupune reducerea ratei şomajului şi aplicarea unor 
standarde ridicate de securitate socială pentru şomeri. Studiile de specialitate 
demonstrează însă că succesul aplicării modelului nordic depinde şi de nivelul 
şomajului iniţial, dar şi de situaţia economică a ţării (Zhou, 2007). 

Aplicarea acestui model este destul de costisitoare, povara fiscală fiind 
ridicată pentru a finanţa cheltuielile cu programele de pe piaţa muncii şi 
ajutoarele de şomaj. Astfel, acest model ar fi greu de aplicat într-o ţară cu 
dificultăţi bugetare. Cu toate acestea, modelul nordic poate fi studiat şi poate fi 
util în îmbunătăţirea unor politici ocupaţionale pentru orice altă ţară. Într-adevăr 
nu se poate copia un model de succes în aşa fel încât orice ţară să obţină rezultate 
foarte bune într-un domeniu, dar experienţa ţărilor dezvoltate poate influenţa 
pozitiv anumite aspecte ale politicilor economice şi sociale din alte ţări. 
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În literatura de specialitate este amplu discutată eficienţa aplicării 

modelului ţărilor nordice, şi în special al celui danez şi în alte ţări, mai mult sau 
mai puţin dezvoltate. 
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Wilthagen, Tros, şi Van Lieshout (2003) definesc modelul flexicurităţii ca 
fiind o strategie ce îşi propune să sporească în acelaşi timp flexibilitatea pieţei 
muncii şi securitatea ocupării forţei de muncă, menţinând un nivel ridicat al 
ocupării. Bredgaard, Larsen şi Madsen (2005) nu sunt de acord cu această 
definiţie, în opinia lor modelul danez nu este o strategie adevărată, ci mai 
degrabă este rezultatul evoluţiei istorice şi instituţionale şi al compromisurilor 
sociale. Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de Anderson şi Svarer (2006), care 
pun la îndoială succesul acestui model în alte ţări. Pe de o parte, se consideră că 
Danemarca are o experienţă îndelungată în aplicarea acestui model, iar 
experienţa altor state precum Suedia, Irlanda, Marea Britanie a demonstrat că 
şomajul a fost redus prin aplicarea diferită a politicilor de protecţie socială. Pe 
de altă parte, ajutorul de şomaj foarte generos poate duce la probleme de hazard 
moral, care ar putea împiedica obţinerea eficienţei în aplicarea modelului danez. 

Suedia se aseamănă cu Danemarca din punct de vedere al dimensiunii 
sectorului public şi al generozităţii sistemului de protecţiei socială, dar în 
prezent are o piaţă a forţei de muncă mai rigidă. 

Politicile pieţei muncii din Suedia au o tradiţie îndelungată în realizarea 
acordurilor între asociaţiile profesionale şi sindicate, precum şi în politicile 
active ale pieţei muncii. Politicile ocupaţionale au la bază, îndeosebi, măsuri 
active. Măsurile pasive, în special ajutorul de şomaj, au fost introduse relativ 
târziu şi nu au fost foarte generoase la început. Statul suedez nu a intervenit 
prea mult în reglementarea pieţei muncii până în 1970, însă după această 
perioadă au fost introduse o mulţime de legi care să reglementeze piaţa muncii 
(De Beer, Schils, 2009). 

În prezent, politicile active în domeniul ocupării aplicate în Suedia 
vizează două tipuri de măsuri: 

 măsuri care privesc cererea şi care urmăresc stimularea creării de noi 
locuri de muncă atât în sectorul public, cât şi în cel privat; 

 măsuri care privesc oferta şi care pun accent pe training, programe de 
formare profesională şi programe de plasare în muncă. 

Indicatorii înregistraţi de Suedia pe piaţa muncii evidenţiază eficienţa 
politicilor adoptate, atât înainte de criza economico-financiară actuală, cât şi 
pentru depăşirea acesteia. Dintre indicatorii specifici pieţei muncii, se remarcă 
rata ocupării, rata şomajului de lungă durată, accesul la muncă şi raportul dintre 
muncă şi viaţa personală.  
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Sursa: Sursa:Eurostat, 2010. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en

&pcode=t2020_10  
 

Figura 1. Rata ocupării (20-64 ani), în perioada 2008, 2010, 
raportată la Ţinta Europa 2020 (75%) 

 
În Suedia rata ocupării este de peste 75%, depăşind ţinta strategiei Europa 

2020, atât înainte de criză (80,4% în 2008), cât şi după criză (78,7% în 2010). 
Dacă analizăm situaţia înregistrată în celelalte ţări prezentate în figura 1, 
observam că efectele crizei economice asupra ocupării au fost mai puternice în 
Bulgaria, Spania şi Ungaria. Și în România scăderea ratei ocupării determinată 
de criză a dus la îndepărtarea ţării noastre de ţinta strategiei Europa 2020 
(75%), coborând de la 64,4%, în 2008 la 63,3% în 2010.  

Rata şomajului de lungă durată (şomaj de peste un an) este de doar 1,4% 
în Suedia, chiar dacă ajutorul de şomaj este generos şi se oferă pentru o 
perioadă de peste 300 de zile. 

Măsurarea accesului la muncă, pe baza subindicatorilor rata ocupării şi 
rata şomajului de lungă durată, poziţionează Suedia pe locul 10 în rândul ţărilor 
OECD, înregistrând rezultate peste medie. 

Politicile ocupaţionale din Suedia pun un accent deosebit pe realizarea 
unui echilibru între viaţa de familie şi activitatea desfăşurată la locul de muncă. 
Astfel, suedezii dedică 65% dintr-o zi (15,5 ore) pentru îngrijire personală şi de 
agrement, iar timpul de lucru este de doar 1.610 ore pe an (Anuarul Statistic al 
Suediei, 2011). 
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În ceea ce priveşte ajutorul de şomaj acesta se acordă astfel: în primele 
200 de zile acesta reprezintă 80% din câştigurile anterioare, în condiţiile în care 
salariul mediu este în jur de 3.500 de euro pe lună. 

Următoarele 100 de zile, ajutorul de şomaj scade la 70% din câştigurile 
anterioare, iar după aceea şomerii se pot înscrie în programul Job and 
Development Guarantee, care oferă asistenţă în căutarea unui loc de muncă, 
perioadă în care ajutorul de şomaj devine 65% din câştigurile anterioare. 

Aceşti indicatori evidenţiază eficienţa politicilor ocupaţionale, care sunt 
însă corelate şi cu politicile educaţionale, sociale, de sănătate şi de mediu. 
Potrivit Index Better Life (calculat de OECD), Suedia înregistrează printre cele 
mai bune rezultate atât în domeniul pieţei muncii, cât şi în cel educaţional, al 
sănătăţii, al mediului, al calităţii vieţii. De exemplu, 91% dintre tineri (25-34 
ani) au absolvit cel puţin liceul; media anilor de şcoală este de 11,7 ani; 96% 
dintre suedezi se bazează pe ajutorul comunităţii; 48% dintre suedezi au ajutat 
un străin în ultima lună; speranţa medie de viaţă la naştere este de 81,4 ani; 79% 
din populaţie consideră că au un nivel ridicat de sănătate; 83% dintre suedezi 
sunt satisfăcuţi de viaţa lor; 76% au raportat că au mai multe experienţe pozitive 
într-o zi (mândrie, bucurie, odihnă) decât negative (stres, tristeţe, plictiseală); 
poluarea aerului este cea mai redusă din ţările OECD.  

Acestea sunt doar câteva aspecte surprinse de Index Better Life, calculat 
de către OECD (2011) pentru ţările membre, care evidenţiază coordonarea 
politicilor macroeconomice în Suedia. 

  
Soluţii postcriză adoptate de Suedia pe piaţa muncii 
 
Piaţa muncii din Suedia se caracterizează prin protecţie a ocupării 

ridicată, ajutor de şomaj generos, cheltuieli ridicate cu implementarea 
programelor pieţei muncii, dar şi taxe pe venituri ridicate. 

Legislaţia muncii este aprobată de parlament, dar este completată prin 
acorduri colective şi negocieri individuale. Acordurile colective completează 
legea atât în stabilirea salariilor, cât şi în realizarea unor asigurări sociale 
colective, în stabilirea orelor de muncă, a condiţiilor de muncă, a vacanţelor sau 
a concedierilor. Aceasta înseamnă că legea stabileşte anumite condiţii de bază 
cu privire la salariu, timp de lucru, concedieri şi concedii, care sunt valabile 
dacă nu există acorduri colective sau care sunt completate prin aceste acorduri, 
de regulă în avantajul angajaţilor.   

Eforturile de susţinere a creşterii ocupării şi mai ales a eficienţei muncii 
sunt realizate atât la nivel individual, cât şi la nivel organizaţional şi 
guvernamental. 
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La nivel individual contribuţia fiecărui individ constă în investiţia în 
educaţie, participarea la formarea profesională continuă, responsabilitate şi etică 
în desfăşurarea activităţilor. 

 La nivel organizaţional, Suedia realizează investiţii masive în cercetare şi 
inovare, fiind unul dintre liderii în inovare, cu rezultate peste media UE-27. De 
exemplu, din punct de vedere al cheltuielilor de cercetare dezvoltare în afaceri, 
Suedia depăşeşte cu 100% media acelorași cheltuieli realizate la nivelul UE-27. 
România realizează doar 15% din aceste cheltuieli. De asemenea, în Suedia 
firmele investesc în oameni prin programe de training şi dezvoltă domeniile de 
cunoaştere intensivă.  

La nivel guvernamental se susţin politicile active de ocupare care vizează 
subvenţionarea creării unor locuri de muncă, organizarea de cursuri de 
calificare şi recalificare, acordarea de subvenţii pentru angajarea tinerilor, 
suport pentru firmele mici şi pentru depăşirea crizei. 

Politicile active ale pieţei muncii cuprind trei categorii de programe: de 
formare profesională, de susţinere a ocupării şi de perfecţionare a muncii. 
Aceste programe s-au extins rapid în Suedia, după criza din 1990, şi s-au 
menţinut în mărimi mai reduse până în anii 2000. În ultimii ani a avut loc o 
creştere a acestor programe, pentru a se depăşi criza economică actuală, cel mai 
recent buget al Suediei punând un accent deosebit pe politicile active care 
vizează şomerii de lungă durată şi tinerii (Krueger, Lindahl, 2009). 

Dacă analizăm modificările anuale ale ocupării în Suedia înainte şi după 
criza actuală, prezentate în figura 2, observăm o scădere a ratei ocupării cu mai 
puţin de 2 puncte procentuale în perioada 2007-2009, scădere ce este recuperată 
în perioada următoare (2009-2010). Printre ţările care au înregistrat cele mai 
puternice scăderi ale ratei ocupării în ambele perioade analizate se află Estonia, 
Letonia, Lituania, Irlanda şi Spania. Ţările care au pierdut mai puţine locuri de 
muncă din cauza crizei şi care şi-au recuperat parţial sau total pierderile în 
materie de ocupare sunt Suedia, Islanda, Marea Britanie. Alte ţări au avut 
modificări pozitive ale ocupării, chiar dacă acestea au fost mai reduse după 
declanşarea crizei. Printre aceste ţări se numără Elveţia, Norvegia, Belgia, 
Polonia. Grecia, Bulgaria şi Slovacia au înregistrat scăderi mai puternice ale 
ocupării după criză, în perioada 2009-2010.  
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Sursa: Global Employment Trends 2011, ILO, Geneva, 2011, p. 30. 

 
Figura 2. Modificarea anuală a ocupării forţei de muncă, 2007-2009 (medie anuală)  

şi 2009-2010 
 
Soluţiile adoptate de Suedia la nivelul pieţei muncii pentru a reduce 

scăderea ratei ocupării şi pentru a îmbunătăţi inserţia pe piaţa muncii au vizat: 
 măsuri privind cererea de muncă: 

- subvenţionarea locurilor de muncă, prin creşterea subvenţiilor 
pentru stimularea ocupării la nivelul administraţiilor locale; 

- reduceri ale costurilor nonsalariale pentru angajatori, cum ar fi 
reducerea contribuţiilor la asigurările sociale ale angajatorului; 

-  amânarea de la plata asigurărilor sociale ale angajatorului cu două 
luni şi de la plata taxelor cu până la 12 luni; 

- măsuri de stimulare a cererii de muncă din sectorul construcţiilor 
prin realizarea unui credit fiscal pentru reparaţii şi întreţinere; 

- investiţii guvernamentale suplimentare în infrastructură pentru a 
sprijini ocuparea forţei de muncă în sectorul construcţiilor; 
 



Modelul suedez în domeniul ocupării forţei de muncă. Soluţii postcriză 

 
77

 măsuri de sprijinire a şomerilor în căutarea unui loc de muncă: 
- asistenţă în căutarea locurilor de muncă pentru şomeri, prin 

extinderea programelor de căutare a locurilor de muncă şi  a 
programelor de plasare în muncă; 

- creşterea programelor de formare profesională; 
- stimulente pentru exportatori şi firmele mici; 
- stimulente pentru realizarea de noi afaceri, cum ar fi reducerea 

contribuţiilor la asigurările sociale; 
- ajutoare de venit pentru cei ce îşi pierd locurile de muncă şi pentru 

cei cu venituri mici; 
- măsuri fiscale care să crească venitul net al celor cu salarii mici; 

 măsuri pentru susţinerea pregătirii profesionale: 
- programe de formare profesională pentru lucrătorii angajaţi şi 

creşterea accesului la educaţie, prin creşterea numărului locurilor 
subvenţionate la colegii şi universităţi, creşterea suportului financiar 
pentru studenţi; programe de pregătire continuă; 

 alte măsuri: 
- reducerea cotei de impozitare pentru majoritatea nivelurilor de venit; 
- reducerea impozitului pe venitul în muncă. 

Dintre măsurile active aplicate în Suedia la nivelul anului 2010, ponderea 
cea mai mare o au stimulentele pentru creşterea ocupării (61,7%) şi programele 
de reabilitare şi de training (36%). 

Aceste măsuri aplicate pe piaţa muncii din Suedia au fost susţinute şi de 
alte politici educaţionale, sociale şi fiscale, Suedia având experienţă în coordonarea 
politicilor macroeconomice şi în susţinerea lor constantă de-a lungul timpului. 

 
Concluzii  
 
Pe baza analizei realizate se poate concluziona că Suedia are o experienţă 

pozitivă în domeniul ocupării forţei de muncă, în special datorită aplicării 
politicilor active pe piaţa muncii, care au pus accent pe investiţia în oameni, pe 
educaţie şi  inovare. 

Într-adevăr, chiar şi pentru acelaşi tip de program, cum ar fi asistenţa în 
căutarea locurilor de muncă sau programe de pregătire şi recalificare, apar 
diferenţe de la o ţară la alta, atât în proiectarea, conţinutul, cât şi în aplicarea 
acestora. Cu toate acestea, cunoaşterea modului de elaborare şi aplicare a 
acestor programe în ţările dezvoltate, care au obţinut rezultate pozitive în timp, 
poate fi un punct de reper pentru elaborarea unor politici adecvate în ţările cu 
experienţe mai puţin favorabile. 
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Astfel, putem lua în considerare efectul benefic al aplicării politicilor 
active pe piaţa muncii, care creează rezultate pozitive pe termen lung, prin 
creşterea numărului locurilor de muncă şi al eficienţei muncii, precum şi prin 
pregătirea forţei de muncă în raport cu cerinţele pieţei muncii, aflate în 
permanentă schimbare. Totodată succesul în dezvoltarea durabilă a unei 
economii depinde şi de coordonarea politicilor macroeconomice: ocupaţionale, 
educaţionale, sociale, în domeniul sănătăţii şi al protecţiei mediului. 

Pentru România, recuperarea decalajelor faţă de ţările dezvoltate poate fi 
realizată doar prin adoptarea unui mix de politici atât la nivel organizaţional, cât 
şi la nivel naţional, care să se axeze pe investiţia în oameni şi dezvoltarea 
capitalului uman prin educaţie, cercetare şi inovare.  
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