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Rezumat. În contextul crizei economice şi al provocărilor 

globalizării, în cadrul  lucrării sunt  evidenţiate și analizate  aspecte 
relevante privind flexicuritatea pieţei muncii,  în mod special în modelul 
mediteranean şi anglo-saxon. Astfel,  a fost  studiată piaţa muncii în 
Spania şi Marea Britanie, reliefând motivaţia problemelor existente,  
comparativ cu alte state membre UE, în special din zona euro (Italia, 
Grecia, Portugalia, Germania). Flexicuritatea pieţei muncii evidenţiază 
flexibilitatea pieţei muncii, în acelaşi timp, asigurând tranziţia sigură 
pentru angajaţi de la un loc de muncă la altul.  În acest context trebuie 
subliniat şi faptul că integrarea în  Uniunea Economică şi Monetară  
implica  îndeplinirea unei condiţii importante pentru a putea face faţă în 
cadrul Uniunii, şi anume flexibilitatea pieței muncii. 
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1. Introducere 
 
Ca element concret privind importanța și influența marcantă a 

flexicurității pieței muncii, față de dezvoltarea economică, pe de o parte, și față 
de îmbunătățirea calității vieții, pe de altă parte, putem afirma cu tărie faptul că 
acest concept reprezintă un instrument pentru redresarea economico-socială 
durabilă a oricărei societăți umane. În acest context trebuie subliniat şi faptul că 
integrarea în  Uniunea Economică și Monetară implică  îndeplinirea unei 
condiţii importante pentru a putea face față în cadrul Uniunii, și anume 
flexibilitatea pieței forței de muncă. Astfel mobilitatea forţei de muncă pentru 
Mundell (1961) este criteriul cel mai important în delimitarea zonelor monetare 
optime,  considerat în stare să preia funcţia de stabilizare a cursului de schimb, 
deoarece prin migrarea forţei de muncă se înlătura tendinţa inflaţionistă într-o 
parte a regiunii şi problemele de ocupare a ei în altă regiune. Începând cu 
Strategia de la Lisabona şi continuând cu  Strategia Europa 2020, unul din 
obiective este acela de a creşte calitatea şi productivitatea muncii, cuprinzând şi 
flexibilitatea şi securitatea muncii. 

Analiza efectuată vizează o serie de aspecte relevante privind flexicu-
ritatea pieţei muncii în general şi în mod special în modelul mediteranean şi 
anglo-saxon. Mai mult, acest concept este vizat de către  unul din câştigătorii 
premiului Nobel pentru economie din anul 2010 ca fiind principalul instrument 
de redresare economică şi de reducere masivă a ratei galopante a şomajului în 
UE. Pe de altă parte, însăşi o serie de tendinţe autonome ale actorilor pieţei 
muncii evidenţiază trendul ascendent al implementării flexicurităţii pieţei 
muncii. 

Economiile multor state europene trec prin schimbări structurale 
profunde. Ca răspuns la aceste noi provocări, majoritatea ţărilor dezvoltate 
ajustează continuu politicile de ocupare. În centrul acestor modele, a câștigat în 
ultimul timp tot mai mult teren conceptul de flexicuritate (flexicurity), compus 
din flexibilitate și securitate. Larga răspândire a conceptului are la bază credința 
că flexisecuritatea reprezintă nu doar o stare a pieței muncii sau un cadru 
analitic, ci o strategie politică ce duce la situații de tip câștig-câștig, pentru că 
reconciliază cerința angajatorilor de flexibilitate (în vederea creșterii 
competitivității firmelor) și cerința salariaților de securitate. Flexicuritatea, ca 
strategie de politică publică, se referă la: „O strategie care, sincronic şi în mod 
deliberat, vizează, pe de o parte, creşterea flexibilităţii pieţei muncii, a 
instituţiilor acesteia şi a relaţiilor de muncă şi, pe de altă parte, creşterea 
securităţii ocupării şi a securităţii sociale, cu precădere pentru grupurile 
vulnerabile şi a celor aflate în afara pieţei muncii” (Wilthagen, Tros, 2004). 
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2. Cum trebuie înţeleasă flexicuritatea pieţei muncii? 
 
Conceptul european de flexicuritate desemnează o relaţie sinergică între 

flexibilitate şi securitate pe piața muncii. Aceasta  presupune o combinație 
benefică de contracte flexibile și serioase, strategii cuprinzătoare de învățare 
continuă, politici ale pieței muncii eficiente și active și sisteme de protecție 
socială moderne, adecvate și durabile.   

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, investiţia în dezvoltarea de noi competenţe şi abilităţi 
către un om activ îi oferă acestuia şansa unei tranziţii mai line spre o nouă 
direcţie în carieră, prin reorientare şi recalificare profesională. 

 Flexicuritatea ar trebui să promoveze pieţe ale muncii mai deschise, mai 
receptive şi mai inclusive, care să rezolve problema segmentării (Stanef, 
Manole, Militaru, 2012). 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 sa-i ajute în găsirea unui loc de muncă stabil şi sigur 
din punct de vedere legal. Ar trebui acordat sprijin tuturor celor care au o slujbă 
pentru ca să 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 situațiile concrete ale fiecărui stat membru. Flexicuritatea 
presupune un echilibru între drepturile şi responsabilităţile tuturor părţilor 
implicate. Având ca punct de reper  principiile comune, fiecare stat membru ar 
trebui să-şi elaboreze propriile modele de flexicuritate.  

Luând în considerare experienţa Uniunii Europene, precum şi necesitatea 
unei abordări integrate, pentru a atinge un grad ridicat de flexicuritate este 
necesară îndeplinirea unor condiţii: 

 posibilitatea flexibilizării contractelor de muncă şi a formelor de 
organizare a muncii, astfel evitându-se fenomenul descurajării şi 
retragerii de pe piaţa forţei de muncă a persoanelor cu un nivel de 
calificare redus. În acelaşi timp persoanele bine pregătite profesional 
au posibilitatea să se adapteze mai rapid; 

 îmbunătăţirea conţinutului şi formelor de desfăşurare a învăţământului 
pe tot parcursul vieţii pornind de la ideea că prelungirea duratei şi 
îmbunătăţirii calităţii sistemelor de pregătire profesională conduc pe 
termen lung la creşterea ratelor de activitate şi la reducerea 
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discriminării sexuale. Astfel se stimulează creativitatea capitalului 
uman şi investiţia în acesta; 

 politicile active ale pieţei forţei de muncă pot contribui la o sporire a 
mobilităţii forţei de muncă, reducându-se semnificativ costurile 
protecţiei sociale realizate prin intermediul metodelor pasive de 
diminuare a dezechilibrelor întâlnite pe piaţa forţei de muncă; 

 modernizarea sistemelor de protecţie socială poate contribui la 
activizarea ofertei forţei de muncă, prin evitarea capcanei sărăciei, prin 
sprijinul acordat reconcilierii dintre viaţa profesională şi cea familială. 
O persoană activă, cu o condiţie fizică şi psihică bună va avea mai 
multe şanse să fie angajata de o firmă pentru că lucrează cu un 
randament mai ridicat. 

Îndeplinirea acestor condiţii ajută la îmbunătăţirea calităţii şi mobilităţii 
forţei de muncă, pornind de la ideea potrivit căreia calitatea ofertei de munca 
este dependentă atât de nivelul de pregătire sau de dorinţa persoanelor în vârstă 
de a se încadra în activităţi utile din punct de vedere economic şi social, cât şi 
de gradul în care respectivul potenţial uman este protejat în contextul unor 
dezechilibre între cererea şi oferta de muncă. Pentru a implementa principiile 
flexicurității trebuie realizate şi acţiuni coerente de către partenerii sociali şi 
autorităţile publice. 

Flexibilitatea forţei de muncă trebuie analizată în funcţie de următorii 
factori: i) flexibilitatea salariilor (atât în termini reali, cât şi nominali); ii) 
mobilitatea forţei de muncă; iii) absorbţia şocurilor – capacitatea salariilor de a 
absorbi şocurile pe termen scurt în detrimentul şomajului.  

Flexibilitatea salariilor reflectă măsura în care salariul și costul salarial se 
corelează cu raportul dintre cerere şi ofertă existent pe piaţă la un moment dat. 
Pentru a exista o flexibilitate salarială mai ridicată, sistemele de remunerare a 
muncii trebuie să se bazeze pe performanță şi nu pe gradul de sindicalizare. 
Salariul trebuie să fie stabilit pe baza productivităţii muncii; astfel cu cât 
eficienţa muncii este mai mare cu atât salariul va fi mai mare. Dar cum există 
tendinţa de apropiere-egalizare, sindicatele cer mărirea salariilor fără ca aceasta 
să fie justificată de productivitate şi eficiență. Diferenţa dintre salarii trebuie să 
existe pentru a se putea păstra motivaţia şi stimularea pentru muncă, precum şi 
motivaţia fiecărui salariat de a se preocupa de îmbunătăţirea pregătirii sale 
profesionale. 

Mobilitatea forţei de muncă presupune capacitatea persoanelor apte de 
muncă de a-şi schimba locul de muncă în cadrul pieţei muncii, trecând fără 
restricţii sau riscuri de la un loc de muncă la altul, sau de la un angajator la 
altul. Din punctul de vedere al sferei de cuprindere a pieţei muncii, distingem 
piaţa internă a muncii şi, respectiv, piaţa externă, cea de la nivel internaţional. 
Libera circulaţie a persoanelor presupune implicit şi mobilitatea/circulaţia forţei 
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de muncă, atât pe piaţa internă a muncii, cât şi pe piaţa Uniunii Europene. 
Circulaţia forţei de muncă pe plan intern are loc pe bază şi în condiţiile 
economiei de piaţă, în care legea cererii şi a ofertei are un rol fundamental. 
Forţa de muncă trebuie să fie susţinută să înveţe pe tot parcursul vieţii şi să se 
specializeze în mai multe domenii astfel încât să-şi poate schimba uşor locul de 
muncă, în cazul în care acest lucru se cere fie de cererea pe piaţa forţei de 
muncă, fie de preferinţele angajatului. Mobilitatea forţei de muncă mai este 
necesară şi pentru a se putea evita „prăbuşirea economică” a unor zone din ţară 
sau din străinătate, astfel încât forţa de muncă să se poate deplasa acolo unde 
este nevoie pentru a se echilibra economia unor zone, evitând „aglomerarea 
pieţei forţei de muncă” în anumite zone. 

 
Securitatea muncii  
Simultan cu creşterea flexibilităţii pieţei muncii este necesară îmbună-

tăţirea nivelului de protejare a salariaţilor, inclusiv prin responsabilizarea 
individuală cu privire la eforturile acestora de a căuta un loc de muncă. Din 
acest punct de vedere un rol important îl are Serviciul Public de Ocupare care 
îşi va reorienta măsurile active pe grupuri de persoane aflate în şomaj care sunt 
reticente în a se implica în programe de activare sau care întâmpină greutăţi în a 
ocupa un loc de muncă prin creşterea atractivităţii locurilor de muncă. 
Securitatea pe piaţa muncii reprezintă mai mult decât păstrarea locului de 
muncă: aceasta se referă la dezvoltarea competențelor sau accesul la 
competențele care permit progresul în viaţa profesională şi la sprijinul în 
găsirea unui loc de muncă. De asemenea, se referă la ajutoare de şomaj 
adecvate în vederea trecerii spre integrare socioprofesională. În cele din urmă, 
aceasta cuprinde oportunităţi de formare profesională pentru toţi lucrătorii, în 
special pentru cei cu nivel scăzut de calificare şi pentru lucrătorii în vârstă. 
Creşterea securităţii în ceea ce priveşte ocuparea priveşte şi stabilirea 
responsabilităţilor în relaţia angajat-angajator. 

Componentele complexe ale conceptul de flexicuritate au fost 
experimentate de mai multe ţări ale Uniunii Europene, care ilustrează prin 
rapoartele de monitorizare mai multe modele ca bază de analiză, dintre care s-
au remarcat: 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 dizlocuit de companii pentru 
instruire, cu şomeri de lungă durată, care sunt reintegraţi temporar pe piaţa 
muncii. Cel de-al doilea modelul austriac, se evidențiază 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 
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corelat cu reforma serviciilor publice de ocupare şi dezvoltarea unui sistem de 
instruire profesională. Modelul finlandez s-a axat pe fluxurile existente pe piaţa 
muncii, pe reglementări privind tranziţia de la un loc de muncă la altul, corelat 
cu tranziţia de la şomaj spre ocupare şi calitatea viţii active. 

 
3. Principalele modele de flexicuritate pe baza relaţiei  dintre flexibilitate  

şi securitate 
 
Flexibilitatea și securitatea pot fi combinate din punct de vedere teoretic 

în patru moduri, fiecare dintre acestea având la bază una din cele două opțiuni 
specifice de politica de ocupare: flexibilitatea și securitatea sunt văzute în 
opoziție (politicile de ocupare pun accent doar pe unul dintre cei doi termeni) 
sau  se susţin reciproc (politicile de ocupare vizează flexicuritatea). 

 

          
Sursa: Muffels și Luijkx, 2004. 

 
Figura 1. Principalele modele de flexicuritate 

 
I) Modelul nordic (flexicuritatea): modelul social-democrat din ţările 

nordice - flexibilitate ridicată, securitate ridicată. Acest model combină 
reglementări flexibile ale pieţei muncii cu un sistem comprehensiv de protecție 
pentru şomeri şi accent pus pe măsuri active de formare profesională. Se 
evidenţiază o abordare instituţională, conform căreia, indiferent de ciclurile 
economice, instituţiile pot determina traiectorii convergente ale flexibilităţii şi 
securităţii, în principal prin mobilizarea angajatorilor şi sindicatelor 
(salariaţilor). Din acest punct de vedere, piaţa muncii funcţionează mai bine 
dacă toţi partenerii sociali adoptă modelul economiei cunoaşterii şi pun accent 
pe investiţia în capital uman de-a lungul întregii cariere profesionale. Astfel, se 
poate asigura atât creşterea şanselor de a fi angajat (employability) pentru 
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salariaţi, cât și flexibilitatea companiilor. Securitatea angajaţilor este văzută în 
perspectiva mai amplă a întregii vieţi de muncă, ca securitate a ocupării de-a 
lungul vieţii și nu securitate a unui loc de muncă particular. Stabilitatea nu se 
raportează la un anume loc de muncă, ci la şanse ridicate de a trece cu succes 
de la un loc de muncă la altul (de a reintra rapid pe piața muncii, în cazul 
pierderii unui loc de muncă). În acest fel, flexibilitatea companiilor este 
înțeleasă ca oportunitate a salariaţilor de a-şi actualiza sau îmbunătăţi 
permanent capitalul uman, fapt care la rândul sau face posibil un nivel ridicat 
de flexibilitate. Principalul dezavantaj este legat de costurile ridicate. Modelul 
danez reprezintă o combinaţie între modelul liberal şi  modelul social-democrat 
de protecţie socială.  Este denumit „triunghiul de aur” şi combină mobilitatea 
ridicată între locuri de muncă, protecţie socială cuprinzătoare şi măsuri active 
pentru şomeri, fiind un model scump. Mobilitatea ridicată a salariaţilor este 
asociată cu reglementări flexibile ale relaţiilor industriale. În fiecare an, în jur 
de un sfert din salariaţii din Danemarca sunt afectați de șomaj și primesc un 
ajutor de şomaj generos. Majoritatea reușesc să reintre rapid pe piața muncii. 
Ceilalţi sunt integraţi în scheme de măsuri active (în principal formare 
profesională) care să le protejeze sau îmbunătățească şansele de a fi angajaţi. 
Pentru ca modelul danez să fie aplicat trebuie însă să fie îndeplinite o serie de 
precondiţii: creştere economică robustă acompaniată de crearea de noi locuri de 
muncă; fonduri pentru politici sociale, buna guvernare şi un sistem bine 
dezvoltat de punere în practică a masurilor active de  formare profesională și 
educaţie; o bună colaborare a partenerilor  sociali; dialog social intens şi 
descentralizat; legitimitate, suport social din partea cetăţenilor. 

 II) Modelul corporatist continental: flexibilitate redusă, securitate 
ridicată. În majoritatea ţărilor, inclusiv în România, această combinaţie este 
preferată de către sindicate. În Franța, spre exemplu, deşi rata de sindicalizare 
este mică (în jur de 10%), populaţia susţine puternic acest model. Ca dovadă 
stau mult-mediatizatele proteste de stradă violente ale tinerilor ca reacţie la 
încercările guvernului de a introduce masuri de flexibilizare a pieţei muncii. 
Aşadar, există reglementari rigide ale pieţei muncii, dar și un sistem 
comprehensiv de protecție pentru șomeri și accent pus pe măsuri active de 
formare profesională. Principalul avantaj al unei astfel de politici constă în 
securitatea ridicată a salariaţilor de pe piaţa formală a muncii. Există însă şi 
dezavantaje atât la nivelul companiilor (datorită reglementarilor rigide ale 
pieței muncii, companiile nu se pot ajusta rapid prin concedierea angajaţilor, în 
cazul unor eventuale şocuri externe sau evoluţii adverse de pe piaţă, astfel că 
procesul de ajustare a firmelor este relativ îndelungat), cât şi la nivelul 
indivizilor (datorită segmentării accentuate a pieței muncii, reglementările 
rigide ale pieţei muncii favorizează lucrătorii de pe piaţa formală a muncii, dar 
nu oferă şanse reale de intrare pe piaţa muncii pentru indivizii din afara 
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acesteia – şomerii, lucrătorii din sectoarele neperformante sau din sectorul 
informal, astfel că politica de ocupare este centrată mai degrabă pe securitatea 
locurilor de muncă existente, şi nu pe securitatea ocupării şi venitului 
indivizilor). 

III) Modelul mediteranean (inflexicuritate): flexibilitate redusă, securi-
tate redusă (sudul Europei: Spania, Portugalia, Italia și Grecia). Această 
opţiune se bazează pe un anume tip de  creştere economică, bazată pe turism, 
agricultură și construcţii, cu o piaţă a muncii segmentată, cu acces limitat, 
mobilitate relativ scăzută a forţei de muncă şi un sector informal bine 
reprezentat. Este considerată a fi o situaţie de tip pierdere-pierdere, în sensul ca 
niciunul dintre partenerii sociali nu are de câștigat, căci atât flexibilitatea 
companiilor, cât și securitatea salariaţilor sunt relativ reduse. În plus, situaţia 
grupurilor excluse de pe piaţa formală a muncii reprezintă un serios motiv de 
îngrijorare. 

IV) Modelul liberal anglo-saxon: flexibilitate ridicată, securitate scăzută. 
Această combinaţie este opţiunea favorită a angajatorilor, punând în pericol 
securitatea salariaţilor. Modelul are la bază reglementări foarte flexibile ale 
pieţei muncii, în absenţa unui sistem comprehensiv de protecţie pentru şomeri, 
iar măsurilor active de formare profesională li se acordă puţină atenţie. În 
contextul noilor structuri ale economiei cunoaşterii, dată fiind cererea scăzută 
pentru lucrători necalificaţi, salariile acestora scad la nivelul salariului minim 
reglementat prin lege. Dar, tocmai datorită nivelului stabilit pentru salariul 
minim, productivitatea este insuficientă pentru a compensa costurile salariale, 
ceea ce duce la reducerea numărului de lucrători necalificaţi. Prin urmare, 
persoanele necalificate ajung să facă faţă unor bariere puternice de intrare pe 
piaţa muncii şi chiar sunt excluse de pe piaţa muncii. Grupurile cele mai 
vulnerabile la excluziune sunt tocmai grupurile dezavantajate, cu statut social 
redus şi cu un capital uman deficitar. Excluziunea de pe piaţa muncii atrage 
după sine trecerea în sectorul informal, respectiv instabilitate şi lipsa de 
securitate atât a muncii, cât și a venitului.  

 
4. Modelul mediteranean şi anglo-saxon – analiză comparativă 
 
Modelul mediteranean se bazează pe cheltuieli importante pentru 

sistemul de pensii, protecţia locurilor de muncă, structura relativ omogenă a 
salariilor obţinută prin negocieri colective. Principala caracteristică a politicilor 
pieţei muncii este o legislaţie rigidă a protecţiei ocupării şi o susţinere a 
politicilor de pensionare timpurie, ca măsură de îmbunătăţire a ocupării.   

 
 
În modelul liberal anglo-saxon se evidenţiază următoarele aspecte: 
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 pune accentul pe responsabilitatea individului pentru el însuşi, iar 
piaţa forţei de muncă nu este reglementată; 

 transferurile sociale sunt mult mai mici decât în alte modele, mai clar 
orientate. În consecinţă, politicile sociale deservesc, de obicei, 
categoriile sociale cu venituri mici. Statul încurajează actorii de pe 
piaţă pentru a oferi servicii şi oferă destinatarilor (categoriilor cu 
venituri mici) posibilitatea de a opta între furnizorii publici şi privaţi; 

 asigurările private şi sistemele de economii sunt sprijinite prin politici 
de stat complementare (de exemplu, tax credits şi tax shelters). 
Relaţiile de muncă sunt descentralizate, iar negocierile au loc în 
principial la nivel de firmă; 

  Irlanda prezintă similitudini cu Regatul Unit, în ciuda faptului că aici 
găsim  politici intervenţioniste mai pronunţate. Acest lucru poate fi 
atribuit şi poziţiei  speciale a Irlandei, care s-a mutat rapid de pe 
poziţia de ţară cu venituri foarte  mici la una dintre cele mai expansive 
economii europene din punct de vedere a ratei de creştere.  

Referitor la situaţia pieţei muncii în Spania se constată un nou maxim 
istoric al ratei șomajului, de 24,4%, la finalul primului trimestru din  anul 2012, 
ceea ce  reprezentă o creştere importantă de la o rată de 22,9% la finalul lui 
2011. Spania va fi bântuită de un şomaj uriaş pentru mulţi ani, în special în 
rândul populaţiei tinere, dar acum lucrurile sunt mai grave decât au fost 
vreodată. Pentru anul 2012 se prognozează o rată a şomajului de 25,4%. 
Numărul total de persoane fără loc de muncă a crescut cu 365.900 între 
ianuarie şi martie 2012, atingând nivelul de 5.639.500. 
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Sursa: http://translate.google.ro/translate?hl=ro&langpair=en%7Cro&u= 
http://articles.businessinsider.com/2012-01-7/markets/30634557_1_ 
unemployment-rate-rajoy-spain 

 
Figura 2. Evoluția ratei șomajului din PIIGS în perioada 2006-2011 



Alina Ştefania Chenic (Creţu) 
	
74 

Din graficul anterior, la nivelul grupului de ţări PIIGS se observă un trend 
crescător al ratei şomajului în perioada 2006-2011. De asemenea, se evidenţiază 
faptul că singura ţară dintre cele analizate care a înregistrat o evoluţie contrară şi 
totodată favorabilă din acest punct de vedere este Germania. La o analiză mai 
detaliată a situaţiei celorlalte ţări, se pot distinge următoarele: 

 Portugalia a înregistrat o rată a şomajului de 13,2% în noiembrie 
2011, o creştere 0,9 puncte procentuale faţă de anul precedent;  

 Irlanda a raportat o rată a şomajului de 14,6% în noiembrie 2011, o 
creştere 0,3 puncte procentuale faţă de anul precedent; 

 Italia a avut cea mai scăzută rată a şomajului în rândul PIIGS, la 8,6% 
în noiembrie 2011, cu 0,5 pp mai mare faţă de anul precedent;  

 pentru Grecia, şomajul a fost de la 18,8% în septembrie 2011, şi cu o 
creștere de 5,5 puncte procentuale de la un an în urmă. Grecia este singura 
ţară în care şomajul a crescut cu un ritm mai rapid decât în Spania.  

 
Comparaţie între evoluţia ratei de şomaj a Spaniei  
și cea a Germaniei 
Din punct de vedere al comparaţiei între evoluția ratei de șomaj a Spaniei 

și cea a Germaniei s-a constatat că diferenţele majore între traiectoriile 
economice ale ţărilor din zona euro au atins în prima lună a acestui an cote 
maxime, după ce Germania a anunţat cel mai mic şomaj din ultimii 20 de ani, 
în timp ce Spania înregistrează cel mai mare număr de şomeri, pentru a cincea 
lună consecutivă. Numărul şomerilor spanioli a crescut la 4,42 milioane, în 
timp ce numărul nemţilor fără ocupaţie a scăzut la 2,97 milioane. Un alt studiu, 
bazat pe gospodării, arată ca Spania are și mai mulți şomeri, în jur de 5,4 
milioane de cetăţeni, aproape 23% din forţa de muncă. Această  valoare se 
situează în cazul Germaniei la doar 6,8% (decembrie 2011). 

 
     Sursa: www.tradingeconomics.com.  

 
Figura 3. Evoluţia ratei şomajului în Spania versus Germania 
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În timp ce Spania şi alte ţări au anunţat reforme ale pieţei muncii, pentru 
a da o nouă şansă economiilor lor, cea mai persistentă întrebare pentru liderii 
zonei euro, în 2012, se referă la curajul politicienilor de a implementa măsurile 
dure de austeritate.  

În luna ianuarie 2011, rata şomajului în rândul tinerilor (sub 25 ani) a fost 
de 19,9%  în zona euro și de 20,6% pe ansamblul blocului comunitar, în timp 
ce în aceeaşi lună a anului anterior a fost de 20,2%, respectiv 20,7%. Cea mai 
scăzută rată a şomajului în rândul tinerilor a fost înregistrată în Olanda, de 
7,8%, iar cea mai crescută în Spania (43,1%), unde se preconizează că până la 
sfârşitul anului 2012 va depăşi 45%. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
                   Sursa: Eurostat. 
 

Figura 4. Evoluţia ratei şomajului în Germania (perioada 2006-2011) 
 
 
Germania, considerată de multă vreme „motorul zonei euro” mai ales 

pentru faptul că produce masiv pentru export, gestionează mai bine excedentul 
de forţă de muncă. În toată perioada crizei a reuşit chiar să-şi diminueze 
şomajul, spre 7%. Cetăţenii au acceptat norme reduse de lucru în locul 
desfiinţării unor locuri de muncă, iar guvernul plăteşte sume compensatorii 
firmelor, ca să menţină angajaţii cu norma de timp redusă în loc să-i 
disponibilizeze.  
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      Sursa: http://www.zf.ro/business-international. 
 

Figura 4. Rata șomajului în rândul tinerilor în perioada 2000-2011. Analiza comparativă   
în cadrul modelului mediteranean (Spania, Grecia, Portugalia, Italia) și la nivelul zonei euro 

 
Declinul economiei spaniole și nivelul de flexibilitate al pieței muncii 
Rata șomajului din Spania (22,9%) în noiembrie 2011 a crescut cu 2,5 

puncte procentuale (pp), de la un an în urmă. Criza financiară globală a lovit 
Spania, afectând drastic  industria de construcţii, care a dus la eliminarea a 
două milioane de locuri de muncă, iar acum țara se luptă cu o criză de 
emigrare. Guvernul lui Mariano Rajoy, noul prim ministru provenit din partea 
Partidului Popular de centru-dreapta, consideră că reformele agresive aplicate 
asupra pieţei muncii inflexibile a ţării, combinate cu beneficii pentru micii 
întreprinzători, vor ajuta la generarea de joburi. De asemenea, vor fi reduse 
cheltuielile bugetare şi vor fi crescute taxele, pentru a reduce deficitul bugetar, 
care trebuie să ajungă la nivelul celui din Uniunea Europeană.  
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 Sursa: Thomson Reuters Datastream, Eurostat. 

Figura 5. Declinul economiei spaniole prin prisma ratei şomajului 
 
Dintre ţările europene, cele mai afectate ţări au fost acelea care au avut 

creşteri semnificative ale salariului minim în anii premergători crizei; Spania, 
de asemenea una dintre ţările cu o rată foarte mare a şomajului, atingând un 
nivel de 20,5% în aprilie 2010, a avut o creştere a salariului minim de la 490 
euro/lună în 2004 la 700 euro/lună în 2008.  

În ceea ce priveşte motivația problemelor existente pe piața muncii în 
Spania, se pot identifica următoarele aspecte:  

 încurajarea nemuncii în unele regiuni, prin măsuri de protecţie socială 
folosite excesiv şi defectuos; 

 odată cu izbucnirea crizei, cei care îşi pierdeau locul de muncă erau 
plătiţi de stat cu 75-80% din ultimul salariu timp de doi ani, astfel 
încât foarte mulţi au renunțat de bună voie la slujbe ca să beneficieze 
de  banii statului; 

 după cei doi ani de şomaj de lux, spaniolii puteau beneficia încă nouă 
luni de un ajutor de 600 de euro pe lună, măsură de protecţie socială 
care  a condus la dificultăți pe  piaţa muncii şi datorii mari la nivel 
național, pe lângă cele generate de criza imobiliară şi economică. 

 
 

 
 
 

 
 Sursa: Eurostat.  

Figura 6. Evoluția comparată a ratei șomajului între Spania și Marea Britanie 
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Se observă că Marea Britanie, unde există un grad ridicat de flexibilitate 
a pieţei muncii, a avut o evoluţie mult mai lentă din punct de vedere al creşterii 
ratei şomajului, astfel încât în anul 2011, pe fondul continuării efectelor crizei 
economice, rata şomajului în UK reprezenta aproximativ doar o treime din rata 
şomajului înregistrată de către Spania. 

Flexicuritatea pieţei muncii evidenţiază flexibilitatea pieţei muncii, în 
acelaşi timp, asigurând tranziţia sigură pentru angajaţi de la un loc de muncă la 
altul. Trebuie avut în vedere faptul că acest concept se referă atât la 
flexibilitatea externa, cât și la flexibilitatea şi securitatea internă. În ceea ce 
priveşte flexicuritatea în Marea Britanie, modelul britanic, mai puţin 
reglementat, mai puţin sindicalizat, cu impozite mai mici este un exemplu de 
flexicuritate în acţiune. Deşi în Anglia, forţa de muncă prezintă un grad ridicat 
de flexibilitate – cu aproximativ șase milioane care părăsesc locul de muncă în 
fiecare an şi un număr similar care găsesc noi locuri de muncă – mai mult de 
două treimi din aceste schimbări de locuri de muncă sunt voluntare şi 
muncitorii din Marea Britanie se simt, în general, în siguranţă la locurile lor de 
muncă. Anglia are a doua cea mai scăzută rată în UE pentru procentul de 
lucrători care se tem că vor pierde locul de muncă în următoarele şase luni. În 
plus, flexibilitatea conferită de legislaţie pentru protecţia ocupării forţei de 
muncă a însemnat că Marea Britanie a avut o rata relativ mare a lucrătorilor 
angajaţi cu contracte permanente (acestea reprezentând 94% din forţa de 
muncă). Politicile integrate de flexicuritate joacă un rol important în 
modernizarea forţei de muncă şi contribuie la atingerea obiectivului de ocupare 
de 75% stabilită prin Strategia europeană 2020. Pentru țările care au făcut 
modificări majore pentru o piaţă mai flexibila, cum ar fi Marea Britanie, 
Olanda şi Spania, au fost înregistrate creşteri ale inegalităţii veniturilor şi 
reduceri de calificare a forţei de muncă ce nu pot fi considerate ca fiind optime 
din punct de vedere social. 

 
Posibile soluţii pentru depăşirea crizei de către Spania 
Un demers considerabil în acest sens constă în  îmbunătăţirea  bazei de 

impozitare şi cea mai bună cale pentru aceasta este să îşi consolideze forţa de 
muncă educată. 

„Ei au nevoie de mai mulţi angajaţi în birouri”, spune Edmunds, 
subliniind că Spania trebuie să „faciliteze migraţia lucrătorilor calificaţi între 
regiuni şi să atragă muncitori calificaţi din afara ţării (John Edmunds, profesor 
de business la Colegiul Babson din Wesley, Massachusetts). 

O alta provocare pentru Spania este să încerce să obţină mai multă 
populaţie cu pregătire superioară care să se mute acolo şi să trăiască acolo. De 
asemenea, muncitorii calificaţi, cu activităţi administrative, profesionale şi 
manageriale, tind să fie o sursă mai sigură de colectare de taxe decât micile 
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afaceri.  Spania, Grecia şi alte ţări, inclusiv SUA, se confruntă cu probleme în a 
colecta taxele pe venit de la proprietarii micilor afaceri. Nu în ultimul rând 
trebuie avut în vedere faptul că evaziunea fiscală este una din problemele care 
au dus la criza fiscală din Grecia, care are o situaţie mai rea decât în Spania, cu  
datorii foarte mari, măsuri stricte de austeritate şi randamente ale obligaţiunilor 
care au depăşit 20%. 

 
5. Concluzii 
 
În vederea asigurării unui nivel cât mai ridicat de flexicuritate a pieţei 

muncii trebuie să se urmărească unele aspecte precum: asigurarea unor 
structuri de ocupare flexibile – din punct de vedere al flexibilităţii orelor de 
muncă şi al flexibilităţii aptitudinilor la locul de muncă; uşurinţa şi costul 
angajării/concedierii; contracte de muncă pe termen scurt; o flexibilitate 
crescută a schemelor de plată și flexibilitatea locativă.  

În modelul mediteranean, sindicatele  şi patronatele sunt importante, mai 
degrabă, pentru procesul de negociere foarte centralizat al condiţiilor de 
salarizare  şi de muncă. Ratele ocupării forţei de muncă, în special cele pentru 
femei sunt foarte scăzute. În modelul mediteranean se încadrează Spania, Italia, 
Portugalia şi Grecia.  

Gradul de ocupare este mai ridicat în modelul anglo-saxon, diferenţa 
fiind atribuită menţinerii unei rate mai mari de ocupare pentru persoanele în 
vârstă şi a unei rate mai scăzute a şomajului pentru tineri. 

Prin intermediul flexicurităţii s-au asigurat mai multe job-uri part-time, 
iar cele mai multe   s-au înregistrat în Germania, fapt care s-a reflectat şi în 
gradul de ocupare a forţei de muncă, acesta fiind cel mai bun din zona euro. 
Având în vedere diversitatea statelor membre UE din punct de vedere  social-
economic și a modelelor de ocupare se ridică întrebarea „Cât de eficientă este 
Uniunea Europeană şi  ce capacitate are de a depăşi provocările ridicate de 
actuala criză economică?”, ţinând cont de faptul că politicile de flexicuritate au 
fost puse sub semnul întrebării, cei mai afectaţi în toată această perioadă a 
declinului economic fiind cei din  grupurile vulnerabile,  în special tinerii. 
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