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Rezumat. Această lucrare analizează evoluţia unor indicatori 
macroeconomici importanţi pentru UE urmărind schimbările provocate de 
criză în ultimii ani şi încearcă să identifice variabilele ce afectează rata de 
ocupare. Prin urmare, vom estima un model econometric pe date de tip 
panel incluzând cele 27 de ţări membre UE. Rezultatele econometrice 
indică faptul că variabilele luate în considerare în model sunt semnificative 
din punct de vedere statistic, iar estimatorii obţinuţi sunt robuşti (cu o 
singură excepţie, variabila deschiderea către comerţ care a fost exclusă 
din estimarea robustă). 
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1. Introducere 
 
Impactul crizei actuale asupra pieţei forţei de muncă a variat considerabil 

în rândul ţărilor. Structura economiei şi expunerea la anumite sectoare 
vulnerabile (cum este de exemplu sectorul Construcţii) a amplificat pierderile 
de locuri de muncă în anumite cazuri. Eichhorst, Escudero, Marx şi Tobin 
(2010) susţin că ţările care s-au putut baza pe o flexibilitate internă puternică au 
putut controla mai bine pierderile de locuri de muncă şi creşterea şomajului. 
Mai mult, ei susţin că acest lucru a fost posibil datorită protecţiei nucleului 
pieţei muncii prin reguli stricte cu privire la ocupare şi prin ajustările orelor de 
lucru şi a salariilor, şi nu prin concedieri masive. 

Trebuie totuşi făcută diferenţa între redresarea economiei şi redresarea 
pieţei muncii. Deşi, la nivel global, economiile au început să arate semne de 
redresare, condiţiile de pe piaţa muncii continuă să se deterioreze. Un raport al 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii (International Labour Organization, 2012) 
menţionează faptul că la începutul anului 2012 realitatea de pe piaţa muncii e 
cruntă: una din trei persoane care face parte din populaţia activă este fie în 
şomaj, fie este săracă. Altfel spus, datele arată că din totalul forţei de muncă de 
3,3 miliarde, 200 milioane sunt şomeri şi 900 milioane trăiesc împreună cu 
familiile sub limita sărăciei de 2 dolari pe zi. Cei mai afectaţi par să fie tinerii, 
75 milioane dintre ei fiind şomeri. La nivel global, tinerii sunt de trei ori mai 
probabil să ajungă şomeri decât adulţii, iar acest fapt poate duce la deteriorări 
pe termen lung a pieţei muncii (ILO, 2011).  

 
2. Literatură de specialitate 
 
Impactul globalizării asupra ocupării a jucat şi joacă încă un rol important 

în politica economică contemporană. Deşi este privită ca o ameninţare de către 
muncitorii din ţările dezvoltate (deoarece locurile de muncă tradiţionale dispar 
sau sunt relocate), creşterea ocupării din ţările în curs de dezvoltare pe care o 
generează globalizarea este privită ca o majoră contribuţie în reducerea sărăciei 
(Jenkins, 2006). 

Există o varietate de moduri în care globalizarea afectează munca, cele 
mai importante fiind investiţiile străine directe (ISD), creşterea deschiderii către 
comerţ şi transferul internaţional de tehnologie. 

Comerţul este un important factor al dezvoltării economice. Într-un 
document al Comisiei Europene (2010) sunt menţionate trei beneficii majore 
ale deschiderii către comerţ: 

(1) creşterea economică: finalizarea tuturor negocierilor în curs de liber 
schimb ar adăuga mai mult de 0,5% la PIB-ul UE, iar realizarea de progrese cu 
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privire la serviciile şi aspectele de reglementare cu partenerii comerciali majori 
ar putea împinge valoarea menţionată mai sus la peste 1% din PIB-ul UE. 

(2) beneficiile consumatorilor: comerţul aduce o varietate de bunuri şi 
servicii consumatorilor şi companiilor, la preţuri scăzute. Doar beneficiile 
consumatorului sunt estimate la nivelul a 600 de euro pe an. 

(3) ocuparea: 7,2% din ocuparea din UE depinde în mod direct sau 
indirect de exporturi. Dacă se ţine cont de toate efectele comerţului (exporturi, 
importuri, productivitate, efecte de venit etc.), aproximativ 18% din forţa de 
muncă din UE depinde de performanţa comerţului. 

În aceste condiţii este uşor de dedus faptul că gradul de deschidere 
comercială al unei economii („trade openness”) este o pârghie foarte importantă 
pentru a scoate ţările în curs de dezvoltare din sărăcie. 

Există o dezbatere cu privire la indicatorul ce măsoară gradul de 
deschidere. Cele două categorii care s-au impus sunt bazate, pe de o parte, pe 
instrumentele comerţului (barierele tarifare şi cele nontarifare) şi, pe de altă 
parte, pe rezultatul comerţului (raportul dintre comerț şi PIB). Fiecare dintre 
aceste măsuri prezintă avantaje şi dezavantaje, niciuna dintre ele nefiind 
perfectă. 

Cele mai citate teorii ce leagă comerţul de piaţa forţei de muncă sunt cele 
ale lui Heckscher-Ohlin-Samuelson şi ale lui Stolper-Samuelson, pe de o parte, 
şi modelele Ricardiene, pe de altă parte (Hiebert, Vansteenkiste, 2007). Primele 
două teorii pleacă de la ipoteza că avantajul comparativ se datorează diferitelor 
intensităţi cu care sunt utilizaţi factorii de producţie (ţările exportă bunuri ce 
utilizează intensiv factorii de producţie pe care îi deţine din belşug şi importă 
bunuri pentru care factorii de producţie necesari sunt rari). A treia teorie 
presupune faptul că avantajul comparativ se datorează diferenţelor de 
tehnologie. În ciuda acestor diferenţe aceste teorii susţin faptul că liberalizarea 
comerţului facilitează specializarea internaţională a producţiei şi ar trebui să 
conducă la venituri reale mai mari şi la o bunăstare ridicată (OECD, 2005). 

Pe termen lung este de aşteptat ca efectul comerţului asupra ocupării să 
fie unul pozitiv, însă pe termen scurt se pot resimţi şi efecte adverse, datorate, 
printre altele, şomajului fricţional (asociat cu realocarea între sectoare a 
muncitorilor). Mai mult, femeile şi bărbaţii, precum şi muncitorii cu diferite 
pregătiri sunt afectaţi în mod diferit de liberalizarea comerţului. 

La nivelul Indiei, Sen (2008) a analizat efectele comerţului asupra 
ocupării utilizând mai multe metode. El a folosit date referitoare la industria 
prelucrătoare pentru perioada 1975-1999, rezultatele fiind diferite. Pe de o 
parte, metoda creşterii a relevat un impact neglijabil al comerţului asupra 
ocupării din industria prelucrătoare în perioadele 1975-1985 şi 1995-1999, însă 
în perioada 1985-1995 au fost create un milion de locuri de muncă. Modelarea 
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econometrică nu a relevat niciun efect asupra ocupării, nici dinspre importuri şi 
nici dinspre exporturi. Principala concluzie este aceea că impactul comerţului 
asupra ocupării din industria prelucrătoare a fost minim. 

Pentru cazul Africii de Sud, Jenkins şi Sen (2006) şi Jenkins (2008) au 
analizat ocuparea din industria prelucrătoare pentru perioada 1970-2001. Şi 
rezultatele acestor autori sunt împărţite, în funcţie de perioadă şi de metoda 
utilizată. De exemplu, analiza econometrică a arătat că importurile au avut un 
efect negativ, iar în analiza prin metoda creşterii se menţionează faptul că în 
perioadele 1970-1990 şi 1996-2001 au fost create locuri de muncă (200.000, 
respectiv 70.000), iar în perioada 1990-1995 au fost distruse locuri de muncă 
(18.000).  

Jayanthakumaran (2006) analizează impactul comerţului asupra ocupării 
în Australia, pentru perioada 1989/1990-2000/2001. Autorul foloseşte ca 
variabilă dependentă creşterea anuală a ocupării pentru fiecare din ramurile 
analizate, iar ca variabile independente: două variabile ce surprind efectele 
liberalizării comerţului  – comerţul (raportul dintre exporturi şi importuri şi 
PIB) şi rata efectivă de protecţie (raportul dintre valoarea adăugată internă şi 
valoarea adăugată a lumii), două variabile pentru influenţa câştigurilor, un 
indice al tehnologizării şi comerţul marginal intraramuri industriale (definit ca 
diferenţa dintre totalul fluxurilor comerciale şi schimbarea în comerţul net). 
Rezultatele sale indică faptul că influenţa câştigurilor este semnificativă şi 
pozitivă la nivelul industriei prelucrătoare, în vreme ce indicele tehnologizării 
are un impact negativ. În ceea ce priveşte influenţa ratei efective de protecţie, 
aceasta are un efect pozitiv semnificativ, iar deschiderea către comerţ este 
corelată negativ cu ocuparea. Comerţul marginal intraramuri este pozitiv, însă 
nesemnificativ din punct de vedere statistic. 

Remitenţele sunt considerate un mijloc de dezvoltare, deoarece acestea 
pot duce la creşterea veniturilor şi la reducerea sărăciei în ţările aflate în curs de 
dezvoltare. Acestea sunt privite şi ca o compensaţie pentru fenomenul 
emigraţiei, dat fiind că ţara din care pleacă forţa de muncă suferă o diminuare a 
acesteia concomitent cu o diminuare a capitalului uman, mai ales dacă 
emigranţii erau ocupaţi şi aveau studii medii şi/sau superioare.  

De asemenea, remitenţele reprezintă sume de bani pe care cei care le 
primesc le pot cheltui pe educaţie sau servicii de sănătate (Orrenius et al., 
2010). Pe lângă aceste efecte pozitive pe care le exercită asupra „recipienţilor”, 
remitenţele pot avea şi un rol negativ, în sensul că pot spori inegalităţile de 
venit şi pot reduce oferta de muncă. Totuşi, dacă se iau în considerare şi alţi 
factori, precum rata de schimb, s-ar putea ca efectul real să fie mult diminuat. 
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Orrenius et al. (2010) susţin că remitenţele ar avea un impact semnificativ pe 
termen lung, dacă acestea ar fi folosite pentru investiţii în agricultură, educaţie sau 
activităţi antreprenoriale, mai degrabă decât dacă ar fi folosite pentru consum. 

În ceea ce priveşte efectul remitenţelor pe piaţa forţei de muncă, acestea 
pot influenţa atât câştigurile, cât şi ocuparea.  

Blouchoutzi şi Nikas (2010) au analizat impactul remitenţelor asupra a 
trei ţări Balcanice: Albania, Bulgaria şi România. Remitenţele reprezintă 5,5% 
din PIB în cazul României, 8,6% din PIB pentru Bulgaria şi 27% pentru 
Albania. Autorii sunt interesaţi de felul în care aceste remitenţe sunt cheltuite, 
precizând faptul că Turcia, de exemplu, se ştie că a reuşit să utilizeze cu succes 
remitenţele provenite în cea mai mare parte din Germania. 

Pentru cazul Albaniei, remitenţele au fost utilizate în sectorul terţiar şi în 
construcţii, iar Bulgaria a utilizat cea mai mare parte a remitenţelor pentru 
achiziţionarea de bunuri durabile şi de capital. Remitenţele primite de România 
au fost canalizate către sectorul comercial, cu precădere către transport, 
construcţii şi servicii financiare. 

León-Ledesma şi Piracha (2004) au analizat efectul remitenţelor asupra 
performanţei ocupării în cazul ţărilor Central şi Est-Europene (au folosit un set 
de 11 ţări aflate în tranziţie, pentru perioada 1990-1999). Se ştie că unul din 
principalele motive ce stau la baza migraţiei dinspre ţările Central şi Est 
Europene către Uniunea Europeană este diferenţa semnificativă dintre salariile 
existente în cele două regiuni ale Europei. Astfel, migraţia forţei de muncă 
aduce beneficii atât la nivel micro, cât şi la nivel macro. La nivel micro, 
emigranţii câştigă salarii mai mari, acumulează experienţă şi/sau dezvoltă 
abilităţi noi crescându-şi şansele de a se angaja la întoarcerea în ţara-mamă sau 
de a-şi porni o afacere pe cont propriu. La nivel macro, şomajul scade, motiv 
pentru care şi sistemul asigurărilor sociale se redresează, iar întoarcerea 
emigranţilor ajută la dezvoltarea ţării prin investiţiile acestora. Autorii 
estimează o ecuaţie a productivităţi muncii şi funcţii ale investiţiilor şi 
consumului, rezultatele estimărilor arătând  un impact pozitiv asupra nivelului 
productivităţii şi ocupării. Mai mult, remitenţele contribuie şi la creşterea 
nivelului investiţiilor din ţara recipient. 

Posso (2012) analizează impactul remitenţelor asupra forţei de muncă din 
ţările recipient, utilizând un eşantion de 66 de ţări aflate în procesul de 
dezvoltare economică (Orientul Mijlociu, Africa, Asia, Pacific, America Latină 
şi Caraibe), pentru perioada 1985-2005. Autorul estimează o ecuaţie de forma  

,ti,titi,2ti,1ti, +++X+R=LF 
 unde LF este forţa de muncă totală, masculină şi feminină – variabila dependentă, 

R reprezintă logaritmul remitenţelor şi X un vector ce cuprinde caracteristici 
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specifice ţărilor, i este efectul fix al ţării, t este efectul fix al timpului, iar i,t 
este eroarea modelului. Rezultatele acestuia sugerează un impact semnificativ 
pozitiv al remitenţelor asupra forţei de muncă totală, cu un efect mai mare 
asupra bărbaţilor.  

Blouchoutzi şi Nikas (2010) prezintă un set de implicaţii economice ale 
remitenţelor, atât pozitive, cât şi negative: 

 Pozitive: facilitează tranzacţiile cu alte ţări şi finanţează deficitele de 
cont; asigură schimbul de monedă străină pentru importul de 
echipamente şi materiale brute pentru industrie; reprezintă un potenţial 
pentru economii şi investiţii; facilitează investiţiile în educaţie şi 
dezvoltarea capitalului uman; cresc standardele de trai, reduc sărăcia. 

 Negative: Remitenţele cresc cererea agregată, şi prin aceasta inflaţia şi 
salariile; reduc economiile şi efortul în muncă, conducând pe termen 
lung la reducerea creşterii economice; cresc nivelul de dependenţă şi 
inegalităţile, fiind acompaniate de spălare de bani. 

Teoriile neoclasică şi keynesiană au la bază implicaţii foarte diferite 
referitor la modul în care schimbările salariilor reale produc schimbări în 
nivelul ocupării. Pe de o parte, modelul neoclasic porneşte de la ipoteza că toate 
pieţele, inclusiv cea a forţei de muncă, funcţionează într-o manieră perfectă, 
mai puţin dacă activitatea este perturbată de diverse impedimente instituţionale. 
Ţinând cont de aceste aspecte, ocuparea va creşte dacă nivelul salariilor scade. 
În contrast cu acest model, modelele keynesiene susţin faptul că schimbările la 
nivelul salariilor reale nu vor produce schimbări în nivelul ocupării. 

În ultimii ani, o serie de studii econometrice au analizat relaţia dintre 
salariile reale şi ocupare. Arestis şi Mariscal (1994), Carruth şi Schnabel 
(1993), Smith şi Hagan (1993) şi Suedekum şi Blien (2004) au găsit dovezi în 
favoarea teoriei neoclasice, evidenţiind o relaţie negativă între salarii şi ocupare 
pentru Marea Britanie, Germania de Vest şi Australia. Apergis şi Theodosiou 
(2008) au demonstrat că există o relaţie pe termen lung între cele două 
variabile, excluzând categoric ipoteza unei relaţii pe termen scurt, sugerând 
faptul că reducerea salariilor reale nu este suficient de mare pentru a induce o 
creştere a producţiei şi a ocupării. 

3. Metodologie 

Analiza econometrică are la bază estimarea unui model de tip panel, prin 
intermediul pachetului software Stata. 

O regresie de tip panel are următoarea formă: 
... T...N, t=i=itεβ'itxiαity 11     (1) 

unde i reprezintă dimensiunea cross-secţională şi indicele t pe cea temporală. 
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Efectele individuale pot fi considerate a fi corelate cu variabilele din 
partea dreaptă a unei ecuaţii (modelul cu efecte fixe – FEM) sau pot fi 
încorporate în termenul de eroare (modelul cu efecte aleatoare – REM) şi 
necorelate cu variabilele explicative (Baum, 2001). 

Atunci când se estimează un panel de date, primul pas este de a stabili 
dacă regresia este un model de tip panel sau o regresie obişnuită. Baltagi (2008) 
consideră că întrebarea principală este „To pool or not to pool the data?” Cel 
mai simplu test pentru gruparea datelor are ca ipoteză nulă modelul de regresie 
obişnuit şi ca ipoteză alternativă modelul cu efecte fixe (FE). Altfel spus, se 
testează prezenţa efectelor individuale. 

Următorul pas ar fi să se decidă ce model e mai potrivit: unul cu efecte 
fixe sau unul cu efecte aleatoare. Această decizie se poate face pe baza unor 
teste, motive economice şi/sau criterii informaţionale. Baltagi sugerează 
utilizarea tuturor acestor metode; prin urmare, se pot estima ambele modele şi 
se poate alege ţinând cont de criteriile informaţionale şi/sau pe baza 
argumentelor economice. 

Pentru modelul cu efecte fixe estimatorul cel mai utilizat este numit 
estimatorul „within”. Se aplică practic metoda celor mai mici pătrate (OLS) 
modelului obţinut prin eliminarea valorilor medii individuale, eliminând în 
acest fel efectele fixe. Deoarece prin această metodă sunt eliminate variabilele 
constante în timp, folosirea acestora în cadrul acestui model nu este 
recomandată. Efectele fixe au fost eliminate prin această metodă, motiv pentru 
care metoda celor mai mici pătrate conduce la estimări consistente ale 
coeficienţilor. 

Un mare avantaj al panelurilor este faptul că se pot obţine estimări 
consistente chiar şi cu regresori endogeni, atâta vreme cât aceştia să fie corelaţi 
doar cu acea componentă a erorii constantă în timp. 

Pentru modelul cu efecte aleatoare, termenul αi din relaţia (1) este 
încorporat în termenul eroare şi presupus necorelat cu variabilele explicative. 
Având în vedere această ipoteză modelul (2) reprezintă un model cu efecte 
aleatoare: 

T ..., 1,=t N, ..., 1,=iuxy ititit  '    (2) 
Deoarece αi este încorporat în ui pentru fiecare perioadă de timp, se poate 

spune că avem de a face cu autocorelarea erorilor. Prin urmare, metoda generală 
a celor mai mici pătrate stă la baza estimării unui model cu efecte aleatoare. Un 
avantaj al modelului RE este faptul că permite folosirea variabilei explicative 
constante în timp; un mare dezavantaj însă este faptul că dacă modelul FE ar fi 
mai potrivit, estimările obţinute prin modelul RE nu ar fi consistente. 
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După controlul efectelor individuale, erorile standard se presupune că 
sunt independente şi identic distribuite (Cameron, Trivedi, 2009). De asemenea, 
modelul este estimat având la bază ipoteza de homoscedasticitate a reziduurilor. 
Atunci când erorile sunt  heteroscedastice estimările sunt deplasate şi este 
nevoie de obţinerea unor estimări robuste, care să corecteze heterosce-
dasticitatea. Cea mai probabilă abatere de la erorile homoscedastice în contextul 
panelului de date se datorează varianţelor specifice individului. Atunci când 
erorile sunt homoscedastice în cadrul unităţilor cross-secţionale, dar varianţa 
acestora este diferită între unităţi avem de-a face cu heteroscedasticitate între 
grupuri. O altă problemă este autocorelarea erorilor, însă pentru aceasta 
Wooldridge a propus un test foarte simplu pentru verificarea autocorelării 
reziduurilor. 

Pentru a depăşi aceste probleme trebuie să se obţină estimări robuste. Unii 
autori au oferit o serie de teste pentru a identifica problemele cu care se 
confruntă (Drukker, 2003, Baum, 2001, Green, 2000). De asemenea, în Stata 
există proceduri ce corectează structura erorii, presupunând, de exemplu, faptul 
că erorile sunt heteroscedastice, autocorelate până la un anumit lag şi corelate 
între grupuri, indiferent de tipul modelului estimat. 

 
4. Analiza datelor 
 
Am folosit date anuale pentru cele 27 de ţări europene, pentru perioada 

2000-2010. Variabilele utilizate în acest document sunt: rata de ocupare, 
câştigul mediu brut, produsul intern brut, rata şomajului, deschiderea 
comercială şi remitenţele. 

Rata de ocupare este exprimată în procente şi se referă la grupa de vârstă 
15-64 pp.. Câştigul salarial mediu este exprimată în PPS. Deschiderea comer-
cială este exprimat ca sumă a exporturilor şi importurilor, ca procent din PIB, 
iar remitenţele sunt considerate ca procent din PIB. Datele au fost preluate din 
baza de date a Eurostat şi din statisticile UNCTAD (United Nations Conference 
on Trade and Development – Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi 
Dezvoltare). 

 
Analiza ratei de ocupare la nivelul UE-27; evoluţia pe sexe şi grupe de 

vârstă 
Dacă analizăm evoluţia ratei de ocupare la nivelul UE, se observă că, la 

nivel agregat, rata ocupării pentru populaţia cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 ani 
a avut un trend crescător până în anul 2008. În perioada 2009-2011, rata 
ocupării a înregistrat scăderi, în 2011 această rată fiind de 64,3%, la nivelul 
ratei înregistrate în anul 2006. Analizând rata ocupării pe sexe, se constată că 
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rata ocupării pentru bărbaţi este mai ridicată decât cea pentru femei, urmând 
acelaşi trend de creştere (figura 1).  
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Figura 1. Evoluţia ratei de ocupare pentru populaţia  
cu vârsta de 15-64 ani, pe sexe, UE-27 
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Figura 2. Evoluţia ratei de ocupare pe grupe de vârstă, UE-27 

 
Referitor la rata de ocupare pe grupe de vârstă pentru UE-27 (figura 2), se 

constată cu uşurinţă că rata de ocupare este cea mai redusă pentru tineri (grupa 
de vârstă 15-24 ani), tot aceştia fiind şi cei loviţi de criza economică. În 2009 
rata de ocupare pentru această grupă de vârstă scăzuse cu 2,4 puncte 
procentuale faţă de valoarea anterioară. Grupa de vârstă 55-64 ani a avut o 
creştere continuă, fără să pară afectată de criză. Grupa de vârstă adultă (25-54 
ani) reprezintă cea mai mare parte a populaţiei ocupate. Rata de ocupare pentru 
această grupă a înregistrat o scădere după anul 2008 (în anul 2011, rata de 
ocupare era de 77,6%, la nivelul anilor 2005-2006).   
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Analiza statistică a principalilor indicatori macroeconomici 
determinanţi ai nivelului de ocupare din ţările Uniunii Europene 

În legătură cu rata de ocupare la nivelul ţărilor membre ale Uniunii 
Eurpene, evoluţia în perioada analizată, cu evidenţierea creşterii în perioada 
precriză şi postcriză, este prezentată în tabelul 1. Astfel, cele mai mari creşteri 
în ceea ce priveşte rata de ocupare înainte de criza economică (s-a calculat 
creşterea înregistrată în anul 2007 faţă de anul 2000) au fost înregistrate pentru 
Bulgaria, Letonia, Spania şi Estonia, cu creşteri de peste 15%. Deşi a fost o 
perioadă favorabilă, Portugalia şi România au înregistrat scăderi ale ratei de 
ocupare. Şi dacă în cazul Portugaliei scăderea a fost de doar 0,59%, pentru 
cazul României, rata de ocupare a scăzut cu 8,41% din 2000 până în 2007. 

După anul 2008, după cum se ştie deja, piaţa forţei de muncă a fost grav 
afectată de criza mondială. În termenii ratei de ocupare, se constată cu uşurinţă 
că cele mai multe dintre ţările membre ale Uniunii Europene au suferit pierderi. 
Ţările care totuşi au înregistrat în continuare creşteri, deşi semnificativ mai 
reduse decât cele de dinainte de criză, sunt: Austria (0,42%), Luxemburg 
(1,56%), Malta (2,75%), Germania (3,04%), Polonia (4,04%). Belgia şi 
România au înregistrat în 2010 aceeaşi rată de ocupare ca în anul 2007.  

Cele mai grav afectate ţări în sensul diminuării ratei de ocupare au fost: 
Irlanda (13,15%), Letonia (13,18%), Estonia (12,10%), Lituania (10,94%), 
Spania (10,67%). Mai mult, Estonia, Letonia şi Spania sunt ţări care până în 
anul 2007 înregistraseră cele mai mari creşteri. 

 
Tabelul 1 

Rata de creștere pentru indicatorii macroeconomici selectați pentru țările membre UE 

Ţări Rata de ocupare Câştig salarial Rata şomajului Remitenţe 
Deschidere 
comercială 

 07/00 10/07 07/00 10/07 07/00 10/07 07/00 10/07 07/00 10/07 
Austria 5,15 0,42 20,98 1,81 22,22 0,00 -14,52 -0,07 5,15 -2,52 
Belgia 1,81 0,00 15,94 3,37 8,70 10,67 32,97 12,17 30,48 -15,82 
Bulgaria 19,81 -3,24 61,96 35,05 -57,93 47,83 791,04 -27,67 7,87 -0,93 
Cipru 8,56 -1,83 52,88 na -18,75 58,97 13,01 -19,81 17,44 -6,62 
Cehia 1,85 -1,66 50,64 9,05 -39,08 37,74 123,46 -7,31 31,40 0,98 
Danemarca 0,79 -4,81 16,68 4,61 -11,63 97,37 -36,83 45,26 -17,03 5,99 
Estonia 15,09 -12,10 77,47 4,73 -65,44 259,57 2519,44 -9,07 -16,47 20,85 
Finlanda 3,23 -3,13 32,90 9,40 -29,59 21,74 -19,83 14,03 -4,25 -14,29 
Franţa 4,21 -0,78 18,75 3,87 -6,67 16,67 -13,86 9,18 -1,15 -7,26 
Germania 5,67 3,04 22,73 2,67 8,75 -18,39 54,10 21,93 -2,42 -3,54 
Grecia 8,48 -2,93 62,52 16,22 -25,89 51,81 -52,81 -38,87 10,21 -4,83 
Ungaria 2,50 -3,32 51,64 8,30 15,63 51,35 180,66 1,85 -7,78 -11,85 
Irlanda 7,29 -13,15 0,30 8,73 9,52 197,83 -12,20 28,17 15,57 3,68 
Italia 9,93 -3,07 15,81 8,24 -39,00 37,70 -15,29 121,84 26,90 13,91 
Letonia 18,99 -13,18 81,92 17,97 -56,20 211,67 107,28 32,56 14,54 -6,50 
Lituania 8,89 -10,94 75,17 1,19 -73,78 313,95 739,06 25,92 5,93 3,01 
Luxemburg 2,39 1,56 11,52 4,28 90,91 9,52 -0,85 5,09 1,13 -0,26 
Malta 0,18 2,75 11,03 10,58 -2,99 6,15 31,44 -12,16 4,13 6,03 
Olanda 4,25 -1,71 31,55 3,48 16,13 25,00 21,62 34,61 23,60 -7,53 
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Ţări Rata de ocupare Câştig salarial Rata şomajului Remitenţe 
Deschidere 
comercială 

 07/00 10/07 07/00 10/07 07/00 10/07 07/00 10/07 07/00 10/07 
Polonia 3,45 4,04 39,05 4,54 -40,37 0,00 182,66 -34,64 39,09 1,55 
Portugalia -0,59 -3,24 42,66 5,53 97,78 34,83 -43,05 -7,53 5,10 -4,38 
România -8,41 0,00 83,87 25,81 -5,88 14,06 1845,51 -51,16 2,15 5,09 
Slovacia 7,82 -3,13 40,24 16,09 -40,96 29,73 2156,95 -7,80 27,03 -7,49 
Slovenia 8,13 -2,36 51,85 8,60 -26,87 48,98 -33,63 -3,50 21,85 -6,30 
Spania 16,93 -10,67 16,23 8,23 -29,06 142,17 -10,99 0,54 10,88 -8,26 
Suedia 4,36 -2,02 28,73 2,32 8,93 37,70 -9,87 -6,05 11,06 -3,22 
Marea Britanie 0,70 -2,80 25,02 -6,38 -1,85 47,17 14,56 17,15 -1,49 11,56 

 
Referitor la rata şomajului, cele mai pronunţate creşteri sunt înregistrate 

în mod poate surprinzător pentru ţări care au avut totuşi economii stabile până 
în 2007 cel puţin: Portugalia (97,78% – o creştere a şomajului de la 4,5% la 
8,9% în 2007), Luxemburg (90,91%, de la 2,2% la 4,2%), Austria (22,22%). 
Tot referitor la perioada 2000-2007, rata şomajului a scăzut cel mai mult în 
principal în ţările cu creşteri semnificative ale ratei de ocupare: Bulgaria 
(57,93%), Estonia (65,44%), Letonia (56,2%), dar şi în Cehia (39,08%), Italia 
(39%), Lituania (73,78%), Polonia (40,37%), Slovacia (40,96%).  

În ceea ce priveşte perioada 2008-2010, cel mai rău lovite de criză au fost 
ţările care până în 2007 înregistraseră scăderi ale ratei de şomaj. Cele mai grav 
afectate au fost ţările baltice: Lituania, Estonia, Letonia, ţări în care rata 
şomajului atinsese în 2010 cote alarmante (peste 16% rata şomajului). 
Următoarele ţări afectate ar fi Irlanda şi Spania, Spania fiind ţara care a 
înregistrat cea mai mare rată a şomajului din Uniunea Europeană în anul 2010, 
de 20,1%. Mai mult, în Spania, Irlanda şi Grecia, rata şomajului pentru tineri a 
atins valori chiar şi de peste 40%. Şi în Suedia, Marea Britanie şi Portugalia, 
rata şomajului pentru tineri a avut de suferit (Employment global trends, 2012). 

Pentru Austria şi Polonia, rata şomajului a rămas la nivelul celei din anul 
2007, iar pentru Germania, rata şomajului a scăzut de la 8,7% în anul 2007 la 
7,1% în 2010. 

În ceea ce priveşte câştigul salarial, până în anul 2007, cele mai mari 
creşteri se înregistrau în România, Letonia, Estonia, Lituania, Grecia, Bulgaria, 
Slovenia, Cipru, Ungaria (creşterile au fost de peste 50%). La polul opus, se 
poate menţiona Irlanda, unde salariile aproape au rămas la fel (creştere de doar 
0,3%). Analizând perioada 2008-2010, se pare că deşi ani de criză, salariile tot 
au crescut simţitor în Bulgaria (35,05%) şi România (25,81%). Singura ţară 
pentru care nivelul câştigurilor salariale a scăzut în 2010 faţă de 2007 este 
Marea Britanie, scăderea fiind de 6,38%. 

Sumele de bani trimise în ţara de origine de către muncitorii de peste 
hotare au înregistrat creşteri semnificative până în 2007 pentru ţări precum 
Bulgaria, Estonia, Lituania, România şi Slovacia, creşteri de peste 700%, 
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ajungând chiar până la 2500%. După anul 2007, remitenţele s-au redus drastic 
pentru ţările amintite mai sus, ele crescând mult mai puţin sau chiar scăzând. 
Italia a primit în anul 2010 cu peste 100% mai multe remitenţe decât primise în 
anul 2007. 

Gradul de deschidere către comerţ a înregistrat creşteri de peste 20% în 
perioada 2000-2007 mai ales în ţările aflate în curs de dezvoltare, precum 
Cehia, Slovacia, Slovenia, Polonia, dar şi pentru ţări precum  Belgia, Italia, 
Olanda. După declanşarea crizei, gradul de deschidere a crescut în Estonia (deşi 
până în 2007 scăzuse), Italia şi Marea Britanie cu peste 10%, în vreme ce în 
Cehia, Danemarca, Irlanda, Lituania, Malta, Polonia, România creşterea a fost 
mai redusă. În toate celelalte ţări membre ale Uniunii Europene, suma 
exporturilor şi importurilor ca procent din PIB a scăzut, ca urmare a diminuării 
producţiei la nivel european. 

 
5. Rezultatele econometrice 
 
Am hotărât estimarea acestui model de regresie pe date de tip panel, 

deoarece panelurile de date controlează heterogenitatea individuală (Hsiao, 
2003). Mai mult, panelurile oferă o cantitate mai mare de informaţie, 
variabilitate crescută, probabilitate redusă de coliniaritate între variabilele 
utilizate şi mai multe grade de libertate. De asemenea, rezultatele analizelor pe 
date de tip panel sunt mai eficiente, de vreme ce oferă posibilitatea de a 
identifica şi măsura efecte ce nu ar fi detectabile prin analiza datelor cross-
secţionale sau a seriilor de timp. 

După cum am menţionat şi în Metodologie, efectul individual specific 
fiecărei ţări (αi) poate fi un parametru fix ce poate fi estimat, dacă modelul este 
cu efecte fixe, sau poate fi o perturbare aleatoare ce afectează o anumită ţară, 
dacă modelul este cu efecte aleatoare. Pentru cazul modelelor cu efecte fixe, 
termenul liber poate fi diferit de la o ţară la alta, însă el este constant în timp; 
panta regresiei în schimb este aceeaşi pentru toate ţările. Modelele cu efecte 
aleatoare, pe de altă parte, permit estimarea variabilelor care nu variază în timp. 

Urmărind logica lui Greenaway, Hine şi Wright (1999), Milner şi Wright 
(1998) şi Craigwell (2006), s-a considerat ca punct de plecare funcţia de 
producţie Cobb-Douglas de forma: 

 

ititit NKA=Q  

unde Q – output real, K – stocul de capital, N – forţa de muncă, α şi β reprezintă 
coeficienţii proporţiei de utilizare a factorilor, iar γ permite factorilor să îşi 
schimbe gradul de eficienţă în procesul de producţie. Se presupune că scopul 
este să se folosească munca şi capitalul în proporţii variate, astfel încât profitul 
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să se maximizeze; altfel spus se urmăreşte ca productivitatea marginală a 
muncii să fie egală cu salariul, iar productivitatea marginală a capitalului să fie 
egală cu costul de utilizare al acestuia. Pornind de la aceste trei relaţii se rezolvă 
sistemul format, astfel încât să se excludă stocul de capital din relaţia ce 
exprimă funcţia de producţie. În urma logaritmării şi rearanjării termenilor se 
obţine relaţia următoare: 

it
i

oit Q
c

w
N lnlnln 21   

Pornind de la această relaţie s-a construit funcţia cererii de forţă de 
muncă: 

remcompibcsroc ititit  43210 ln  

unde: 
roc = rata de ocupare; 
cs = câştig salarial mediu brut anual; 
pib = rata anuală de creştere a produsului intern brut; 
rs = rata şomajului; 
com = deschiderea comercială; 
rem = remitenţe. 
 
După cum sugerează şi Baltagi (2008), primul aspect ce trebuie lămurit în 

cazul lucrului cu paneluri de date este dacă într-adevăr modelul de tip panel este 
cel potrivit pentru datele avute în vedere. Primele rezultate obţinute în Stata 
sugerează respingerea ipotezei potrivit căreia toţi αi sunt 0 (estimatorul OLS 
este deplasat şi inconsistent, şi trebuie acceptată prezenţa efectelor individuale). 
Următorul pas a fost efectuarea testului Hausman, pentru a decide ce model este 
mai potrivit: unul cu efecte fixe sau unul cu efecte aleatoare. Probabilitatea 
furnizată de testul implementat în Stata a fost de 0,83, conducând la acceptarea 
ipotezei conform căreia efectele individuale sunt aleatoare. 

Plecând de la această concluzie, potrivit căreia modelul este unul cu efecte 
aleatoare, am testat ulterior seria reziduurilor pentru a depista autocorelarea şi 
heteroscedasticitatea. Testele efectuate au indicat atât faptul că erorile prezintă 
autocorelare, cât şi faptul că ele nu sunt homoscedastice, indicând necesitatea unei 
estimări robuste. Din acest motiv, am reestimat modelul, incluzând o opţiune 
pentru obţinerea erorilor standard robuste. În urma reestimării cu opţiunea 
vce(cluster id), variabila comerţului a fost exclusă din model. 

Rezultatele finale ale estimării modelului sunt prezentate sub forma 
relaţiei: 

rempibcsroc it  501.0127.0ln826.7125.7  
           (12.856)    (1.379)*   (0.03)*              (0.192)* 



Ocuparea în ţările UE: analiză de tip panel 
 

61

unde între paranteze sunt prezentate erorile standard robuste, iar * reprezintă 
semnificativitatea rezultatelor la 1%. 

  
Toţi coeficienţii sunt statistic semnificativi, pentru un nivel de încredere 

de 1% (cu excepţia constantei). 
Câştigul salarial anual brut are un efect pozitiv asupra ratei ocupării forţei 

de muncă, dar, deşi semnificativ statistic, valoarea coeficientului este mică. În 
cazul în care salariile ar creşte cu 1%, rata de ocupare ar creşte cu doar 0,078%.  
Astfel, dominanţa ofertei de muncă (susţinută de creşterea nivelului salarial) 
asupra dinamicii ratei ocupării este atestată empiric. Acest fapt este normal în 
condiţiile unor politici proactive privind ocuparea forţei de muncă promovate 
de UE prin Agenda Lisabona, până în 2010, şi continuată prin Agenda Europa 
2020. Influenţa dinamicii PIB este perfect normală ca sens şi ca nivel moderat 
al coeficientului asociat (0,127). 

Remitenţele au un impact negativ asupra ocupării forţei de muncă. După 
cum menţionau Blouchoutzi şi Nikas (2010), remitenţele pot conduce la o 
reducere a efortului de muncă şi, prin urmare, la o reducere a ocupării forţei de 
muncă din perspectiva contribuţiei la veniturile gospodăriilor emigranţilor (care 
trimit sume de bani familiilor din ţările de origine, în special economii 
emergente). Acesta este exact cazul de faţă, unde o creştere de 1% a 
remitenţelor ar scădea rata ocupării forţei de muncă, cu 0,501%. 

 
6. Concluzii 
 
Această lucrare urmăreşte evoluţia unor indicatori macroeconomici 

importanţi pentru UE, analizând schimbările provocate de criză în ultimii ani, şi 
încearcă să afle care variabile afectează rata de ocupare. Am folosit un model 
de tip panel de date, având în vedere cele 27 de ţări membre ale Uniunii 
Europene. 

Un raport al ILO (2012) menţionează faptul că la începutul anului 2012 
una din trei persoane apte de muncă este fie şomer, fie săracă. Ţările cel mai 
grav afectate, din punctul de vedere al ratei de ocupare, au fost: Irlanda (rata de 
ocupare a scăzut cu 13,15% în 2010, faţă de 2007), Letonia (13.18%), Estonia 
(12,10%), Lituania (10.94%) şi Spania (10,67%). 

Cel mai grav afectate din punct de vedere al şomajului au fost țările 
baltice: Lituania, Estonia, Letonia, ţări în care rata şomajului a atins în 2010 
cote alarmante (peste 16%). Irlanda şi Spania au fost, de asemenea, afectate în 
mod semnificativ, Spania fiind ţara care a avut cea mai mare rată a şomajului în 
Uniunea Europeană în 2010 (20,1%). Mai mult decât atât, în Spania, Irlanda şi 
Grecia, şomajul în rândul tinerilor a atins valori chiar de peste 40%. 
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Modelul econometric a fost estimat incluzând toate variabilele luate în 
considerare iniţial: rata de ocupare, salariul mediu brut, produsul intern brut, 
rata şomajului, deschiderea comercială şi remitenţele. După ce am concluzionat 
că avem un model cu efecte aleatoare, am obţinut estimări robuste, iar din 
această estimare finală, variabila comerţului a fost exclusă (coeficientul nu a 
fost statistic semnificativ diferit de 0). 

Câştigul salarial anual brut şi produsul intern brut au un efect pozitiv 
asupra ratei de ocupare, în timp ce remitenţele au un impact negativ. După cum 
subliniau Blouchoutzi şi Nikas (2010) remitenţele pot provoca o reducere a 
efortului de muncă şi, prin urmare, o reducere a ocupării forţei de muncă. 
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