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Rezumat. În acest articol este analizată piaţa muncii din punctul de 
vedere al ofertei de forţă de muncă. Vom dezvolta un model care să descrie 
legăturile existente între rata de ocupare a resurselor de muncă şi alţi 
indicatori socioeconomici implicaţi în mecanismele de funcţionare ale pieţei 
muncii. Modelul este estimat empiric utilizând serii de timp cu date din 
domeniul pieţei selectate din bazele de date ale Institutului Naţional de 
Statistică.  

Rezultatele obţinute în urma acestei analize indică şi confirmă 
impactul pozitiv al veniturilor gospodăriilor asupra ocupării şi totodată 
influenţa negativă a productivităţii muncii asupra cererii de forţă de muncă. 
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Introducere 
 
În contextul actual economia Romaniei se află sub influenţa efectelor unui 

continuu şi dinamic proces de schimbare generat atât de tranziţia la economia de 
piaţă, cât şi de fenomenul globalizării. Starea de incertitudine aparută începând cu 
anul 2009, ca efect al crizei economice, a fost caracterizată prin scăderi însemnate 
în volumului investiţiilor şi în consum, ducând astfel la o stagnare sau chiar 
diminuare a cererii pentru bunuri şi servicii şi implicit la blocarea creării de noi 
locuri de muncă. În plus, în unele domenii, s-au înregistrat concedieri, crescând 
astfel numărul şomerilor.  

 Totodată această schimbare a influenţat puternic principalele caracteristici 
ale forţei de muncă, având implicaţii deosebite atât pe plan economic, cât şi în 
plan social. Efectele produse de aceste modificări au fost resimţite diferit la nivel 
regional în țara noastră, în funcție de gradul de dezvotare, una din cele mai 
afectate regiuni fiind regiunea Nord-Est. 

Studiul de faţă îşi propune atât identificarea factorilor care influenţează 
cererea de forţă de muncă la nivel regional în România, cât şi realizarea unei 
analize privind impactul acestora asupra ocupării. Este vizată regiunea Nord-Est a 
ţării, cea care a înregistrat scăderi semnificative ale ratei de ocupare, în ultima 
perioadă. 

 
Aspecte teoretice privind cererea de forţă de muncă 
 
În general cererea de forţă de muncă este exprimată prin cantitatea de forţă 

de muncă remunerată, necesară într-o economie pentru a produce bunuri materiale 
şi servicii. Aceasta este structurată pe profesii, calificări şi nivele de pregatire.  

Cererea de forţă de muncă este o cerere derivată din investiţiile efectuate ca 
urmare a înregistrării cererii de produse sau de servicii. Altfel spus, cererea de 
forță muncă este determinată de producţia de bunuri de consum. 

Din punct de vedere statistic, cererea de forţă de muncă se poate cuantifica 
prin numărul locurilor de muncă ocupate sau vacante existente într-o economie, 
indicatorul statistic corespunzător numărului de locuri de muncă ocupate fiind 
populaţia ocupată. 

În unele studii de specialitate (Schneider, Hofreither, Neck, 1989, 
Schneider, 2011) cererea de forţă de muncă este puternic corelată cu modificările 
costului unitar al forţei de muncă.  

În cadrul modelului elaborat de Belot şi van Ours (2001), cererea de forţă de 
muncă este considerată funcţie de salariul real (diferenţa dintre salariul brut şi 
nivelul preţurilor) şi de alţi factori institutionali precum impozitele pe salarii, 
protecţia ocupării şi politicile active pe piaţa muncii. 
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Dobrescu (2005) a studiat mecanismele de funcţionare a pieţei muncii 
analizând dependenţele între rata de participare la forţa de muncă, rata şomajului 
şi venitul per persoană angajată.  

Prin transformări algebrice s-au obţinut unele relaţii care descriu legătura 
dintre cererea de forţă de muncă şi venitul per persoană angajată. 

 
Metodologia cercetării  
 
Pentru a realiza un model care să descrie influenţa variaţiei unor indicatori 

socioeconomici asupra cererii de forţă de muncă din regiunea Nord-Est a 
Romaniei, s-au luat în considerare serii de timp cuprinzând date la nivel regional 
pentru perioada 1995-2011. 

 Datele au fost preluate din Bazele de date Tempo-Online ale Institutului 
Naţional de Statistică.   

În cazul de faţă cererea de forţă de muncă a fost cuantificată prin variabila 
dependentă Rata de ocupare a resurselor de muncă (E) definită ca populaţia 
ocupata civilă/resurse de muncă  100.  Variabilele independente considerate în 
analiză sunt: 

E(-1) – rata de ocupare înregistrată în perioada anterioară;  
I – veniturile medii lunare ale gospodăriilor; 
P – productivitatea muncii definită ca PIB/populaţia ocupată; 
D – variabilă dummy. 
Analiza legăturilor existente între aceste variabile s-a realizat prin estimarea 

unei ecuaţii de regresie de forma: 
	 	 	 	 1 	 	 	 	 	  

unde constantele b1,…,bk, k=1,...,4, reprezintă coeficienţii de regresie, a este 
constanta de regresie, iar  reprezintă termenul eroare. 

 
Pentru variabilele E, I și P s-au luat în considerare indicii de creştere 

determinaţi după formula Xi’ = Xi / Xi(-1), unde i=1,...,3.  
Toate seriile obţinute au fost staţionare. Pentru a testa existenţa rădăcinii 

unitate s-au utilizat testele statistice Augmented Dickey Fuller și Phillips Perron.   
Variabila dummy (D) este utilizată cu scopul de a marca şocurile structurale 

apărute în evoluţia unor indicatori (Gujarati, 2003). 
Pentru studiul empiric, înaintea prelucrarii datelor, s-au realizat următorale 

transformari: variabila PIB a fost deflatată utilizând deflatorul PIB, iar veniturile 
gospodăriilor au fost raportate la indicele preţurilor de consum (IPC).  

Softul statistic utilizat pentru analiza şi procesarea datelor este E-Views 
versiunea 7.2. 
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Rezultate empirice 
 
Figura 1 oferă o imagine sugestivă a evoluţiei ratelor de ocupare inregistrate 

la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare conform NUTS II level, în România. 
 

 
 

Sursa: Prelucrări ale autorului pe baza datelor Institutului Naţional de Statistică. 
 

Figura 1. Evoluţia ratei de ocupare, pe regiuni, în perioada 1995-2011, în România 
 
După cum se poate observa în figura de mai sus, din anii 2003-2004 

regiunea Nord-Est a început să înregistreze cele mai scăzute valori ale ratei de 
ocupare comparativ cu celelalte regiuni ale ţării. Totodată se constată un declin al 
ratei de ocupare la nivelul tuturor regiunilor în perioada 2008-2009 ca efect al 
crizei economico-financiare mondiale.   

În continuare vom prezentata evoluţia comparativă a indicilor de creştere a 
variabilelor: rata de ocupare a forţei de munca, PIB şi venituri, înregistraţi în 
regiunea Nord-Est în perioada 1995-2011. 
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Sursa: Prelucrări ale autorului pe baza datelor Institutului Naţional de Statistică. 
 

Figura 2. Evoluţia principalilor indicatori ai cererii de forţă de muncă din regiunea Nord-Est 
 
În urma aplicării metodei de regresie liniara multiplă s-au obţinut 

următoarele rezultate (tabelele 1a and 1b): 
 

Tabelul 1a 
Rezultatele analizei de regresie  

(variabila dependentă: E) 
Variab. Coeff. Std. Error t-Stat.

C 0.776687* 0.191267 4.060752 
E(-1) 0.379290** 0.212618 1.783902 

P -0.292259* 0.088757 -3.292813 
I 0.133174* 0.035978 3.701536 
D -0.055413* 0.017232 -3.215639 

Sursa: Prelucrari ale autorului în E-Views. 
Notă: *, **  reprezintă nivelul de semnificaţie de 1% şi, respectiv, 10%. 

 
Tabelul 1b 

 Rezultatele analizei de regresie 
R-squared 0.626259

Adjusted R-squared 0.476762
F-statistic 4.189118

Prob(F-statistic) 0.030126
Akaike info criterion -5.423135
Schwarz criterion -5.187119

Hannan-Quinn criter. -5.425650
Durbin-Watson stat 2.347525

Sursa: Prelucrari ale autorului în E-Views. 
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Coeficienţii ecuaţiei de regresie sunt semnificativi din punct de vedere 
statistic pentru nivelul de semnificaţie 1% cu o singură exceptie, variabila E(-1), 
al cărei coeficient este semnificativ pentru un prag de 10%. 

În urma estimării modelului de regresie se observă o influenţă pozitivă a 
variabilelor rata de ocupare din perioada anterioară şi venitul gospodăriilor asupra 
ratei de ocupare din prezent.  Este de așteptat ca venitul să aibă un impact pozitiv 
asupra ratei de ocupare, deoarece o creştere a veniturilor populaţiei determină o 
creştere a cererii pentru producţia de bunuri şi servicii şi, implicit, a cererii de 
forță de muncă. 

Totdată este de subliniat faptul că productivitatea muncii are, într-o anumită 
masură, un impact negativ asupra ratei de ocupare. Acest aspect poate fi explicat 
prin faptul că o creştere a productivităţii muncii în rândul persoanelor ocupate 
determină o stagnare sau chiar o scădere a numărului de noi locuri de muncă. 
Creşterea productivităţii  se datorează, în general, apariţiei progresului tehnologic, 
dar şi cursurilor de perfecţionare şi formare continuă pentru angajaţi. Dezvoltarea 
noilor tehnologii în aproape toate domeniile de activitate are atat efecte pozitive 
prin creșterea productivităţii muncii, cât şi negative, o mare parte din activitatea 
fizică şi intelectuală fiind preluată de aceşti „roboţi”, ducând astfel la scăderea 
numărului de noi locuri de muncă. 

Variabile explicative luate în considerare nu sunt singurele care explică 
variaţia variabilei dependente. Există şi alţi factori care influenţează şi explică 
variaţia ratei de ocupare pentru regiunea Nord-Est ca şi pentru celelalte regiuni, de 
altfel. În general aceştia sunt de natură calitativă şi ţin în special de decizia 
investitorilor de a investi într-o anumita regiune, de politicile economice şi de 
ocupare existente, precum şi de poziția mediului de afaceri faţă de crearea de noi 
locuri de muncă şi menţinerea celor deja existente.  

 
Concluzii 
 
O problemă destul de importantă cu care se confruntă în momentul de faţă 

România ţine de scăderea ratei de ocupare, mai ales în regiunile slab dezvoltate. 
Printre acestea se află şi regiunea Nord-Est, în care cea mai mare parte a 
populaţiei ocupate activează în domeniul agriculturii. Studiul de faţă abordează 
piaţa muncii din perspectiva cererii de forţă de muncă la nivel general, fără a intra 
în detalii privind cererea de forţă de munca în funcţie de competenţele 
profesionale, grupele de vârstă ale populaţiei ocupate sau domeniile de activitate.  

Modelul estimat în acest studiu arată influenţa unor importanţi indicatori 
socioeconomici asupra cererii de forţă de muncă, cuantificată prin rata de ocupare 
a resurselor de muncă. Rezultatele obţinute pentru regiunea Nord-Est pot 
contribui la construirea unor strategii privind creşterea ratei de ocupare a forţei de 
muncă în regiune sau pot fi utilizate ca suport de decizie pentru investitori. 
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