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COEZIUNEA ECONOMICĂ ŞI SISTEMUL
DE PIEŢE INTEGRATE
Marin DINU
Coralia ANGELESCU
Dorel AILENEI
Academia de Studii Economice, Bucureşti

Rezumat. Coeziunea economică este abordată întodeauna în termeni de dispariţăţi
regionale (preambulul Tratatului de la Roma, articolul 130a, Legea Unică Europană,
Tratatul de la Maastricht, articolul 130). Autorii consideră că o astfel de abordare este
nepotrivită deoarece pune accent pe efecte, nu pe cauze. În aceste condiţii subscriem la ideea
că este necesară o nouă abordare a politicii europene de coeziune (Tarschzs, 2003) şi
propunem o nouă definiţie a conceputlui de coeziune economică. Autorii consideră că
redefinirea conceptului de coeziune trebuie să facă referinţă la Teoria Generală a Sistemelor.
Proprietăţile principale ale coeziunii ţin de un ansamblu de forţe şi fluxuri centrifuge şi
centripete care acţionează către interiorul sistemului sau care susţin dispersia acestuia.
Autorii abordează aceste tipuri de forţe şi fluxuri în concordanţă cu teoria lui Krugman, dar
consideră că baza coeziunii economice este dată de o reţea de pieţe integrate. Conceptul de
pieţe integrate este abordat conform modelului Enke-Samuelson (Roehner, 1995). Mai mult,
noi avem în vedere două dimensiuni ale procesului de integrarea a pieţelor: una orizontală –
ca o reţea de pieţe regionale/locale, şi una verticală, ca o serie de conexiuni tehnologice de
tip amonte-aval.
Autorii au încercat să identifice un sistem de măsurători pentru gradul de integrare a
pieţelor regionale din România şi să găsească o corelaţie între aceste mărimi şi alţi indicatori
regionali.
Cuvinte-cheie: coeziune economică; foţe centrifuge şi centripete; integrarea pieţelor;
reţele de pieţe.
Clasificare JEL: R10, R13.
Clasificare REL: 13C, 16H.
Coeziunea reprezintă baza forţei şi stabilităţii unui sistem şi în concordanţă cu acest
principiu Comunitatea Economică Europeană a considerat problema coeziunii economice şi
sociale ca fiind o prioritate. Chiar dacă ideea de Uniune Europeană are la bază un principiu
politic, interesele economice prelevă în cadrul construcţiei europene. Obiectivele Tratatului de
la Roma (articolul 2) evidenţiază elementele economice:
¾ Promovarea dezvoltării durabile în mod armonios, continuu şi echilibrat;
¾ Un înalt nivel de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială;
¾ Egalitate între bărbaţi şi femei;
¾ Creştere economică durabilă şi neinflaţionistă;
¾ Un înalt nivel de competitivitate;
¾ Creşterea standardului de viaţă şi a calităţii vieţii;
¾ Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului;
¾ Coeziune socială şi solidaritate între statele membre.
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Mijloacele de atingere a acestor obiective (articolul 3) relevă şi mai bine importanţa
factorilor economici:
9 Crearea unei pieţe comune şi a unei uniuni economice şi monetare, respectiv
implementarea unor politici economice comune;
9 Eliminarea taxelor vamale şi a restricţiilor cantitative în cadrul comerţului interunional.
9 Libertatea de mişcare a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor pe piaţa
internă;
9 Asigurarea unei concurenţe nedistorsionate pe piaţa internă;
9 Stabilirea unei politici comerciale comune faţă de terţe ţări;
9 Adoptarea de politici comune în domeniul agriculturii, transporturilor, ocupării
forţei de muncă, mediului natural, concurenţei industriale şi cercetării şi
dezvoltării;
9 Coordonarea politicilor sociale şi susţinerea acestora de către Fondul Social
European.
Oricum, ideea de coeziune economică şi socială nu se află în prima linie a obiectivelor
CEE, aceste două obiective fiind abordate separat. Astfel în Preambulul Tratatului de la
Roma era menţionat: statele membre ale Comunităţii Europene sunt îngrijorate în legătură cu
asigurarea dezvoltării lor armonioase prin reducerea diferenţelor existente între diferitele
regiuni şi referitor la rămânerea în urmă a regiunilor mai puţin favorizate.
Totuşi, doar în anul 1975 a fost înfiinţat Fondul European de Dezvoltare Regională, iar
o abordare unitară a politicii de dezvoltare regională a fost realizată doar în anul 1983, prin
Carta de la Terremolinos(1). În mod similar obiectivele sociale ale CEE au fost stabilite într-un
mod prea larg în cadrul Tratatului de la Roma. Articolul 117 al Tratatului include referinţe
conform cărora statele membre recunoşteau necesitatea de a îmbunătăţi condiţiile de trai şi de
muncă ale cetăţenilor lor.
Cea mai mare realizarea a Tratatului de la Roma a fost înfiinţarea Fondului Social
European, ca un suport pentru politica socială comună. Totuşi, textul tratatului este mai
curând prea vag în sensul că statele memebre trebuie să se asigure că rolul acestora privind
realizarea bunăstării să nu fie uzurpat. Exista un consens privind colaborarea în domenii
specifice precum legislaţia muncii, condiţiile de lucru, uniunea comercială şi probleme de
negocieri colective etc.
Separarea celor două dimensiuni ale coeziunii europene avea la bază o dilemă de
substrat a proiectului UE: din moment ce obiectivele urmărite convergeau spre realizarea
unei singure pieţe funcţionale, trebuia să se recunoască tendinţa naturală a pieţelor
concurenţiale de a produce inegalitatea veniturilor. În aceste circumstanţe, diminuarea
inegalităţilor economice şi sociale era abordată ca o corecţie necesară în funcţionarea pieţei
unice, mai curând decât un element al coeziunii europene. Această trăsătură apare ca evidentă
în definirea conceptului de coeziune în literatura de specialitate privind integrarea europeană
(Mole, 2001): coeziunea nu are o definiţie clară. Este cel mai bine înţeleasă ca gradul
tolerabil, din punct de vedere social şi politic, al disparităţilor privind bunăstarea economică
şi socială dintre diferite regiuni şi grupuri din cadrul Comunităţii (Europene).
Impulsul major pentru creşterea coeziunii economice şi sociale a venit dinspre
mediul de afaceri, prin propunerea realizată de managerii executivi de la Philips (Wisse
Decker) şi de la Volvo (Per Gyllenhammer) în anul 1983, pentru un program de creare a pieţei
unice europene. Această propunere a fost punctul de pornire pentru Programul de Completare
a Pieţei Interne, document realizat în anul 1985. Acest program reprezenta un pas important
către adoptarea Documentului Unic European (Single European Act) din anul 1987.
Importanţa acestor două documente consistă în:
• Desfiinţarea barierelor netarifare pentru comerţul intern;
• Creşterea cocurenţei în cadrul CEE;
8
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Integrarea monetară;
Promovarea cooperării între firme în domeniul cercetării şi dezvoltării;
Capitolul Social(2).

Conceputul de coeziune economică şi socială a fost introdus oficial în documentele
CEE odată cu semnarea Documentului Unic European (intrat în vigoare în iulie 1987).
Importanţa conceptului va creşte pe măsură ce procesul de integrare europeană se va adânci.
Astfel, Tratatul de la Maastricht şi-a propus consolidarea coeziunii economice şi sociale:
politica de coeziune economică şi socială este orientată către diminuarea diferenţelor dintre
regiuni şi a decalajului regiunilor mai puţin favorizate. În acelaşi timp, au fost definite
mecanismele Europei Sociale şi conceptul de cetăţean al UE. Mai mult, a fost înfiinţat un nou
fond comunitar – Fondul de Coeziune. Agenda 2000 pentru o Uniune mai Puternică şi mai
Mare (1997) şi Consiliul European de la Lisabona au adus conceptul de coeziune economică
şi socială în prim-planul obiectivelor UE.
O nouă definiţie a conceptului de coeziune economică şi socială
Pentru a defini conceptual de coeziune este necesar să facem apel la Teoria generală a
sistemelor. Conform acesteia coeziunea se referă la stabilităţile dinamice care sunt necesare
pentru existenţa continuă a unui sistem sau a componentelor acestuia ca entităţi distincte.
Aceste stabilităţi provin din restricţiile pe care interacţiunile dinamice din cadrul sistemului
le impun asupra componentelor sale (Colier, 2006).
Un sistem dinamic reprezintă o mulţime de componente care interacţionează şi care
este caracterizat şi este individualizat în raport cu alte sisteme de coeziunea sa.
Coeziunea economică şi socială devine o problemă foarte importantă pentru
performanţa UE atunci când este utilizată o astfel de definiţie. Foarte important este faptul că
prin coeziune UE se defineşte intens, prin relaţiile dintre statele membre, dar se şi delimitează
de restul lumii, obţinând o identificare distinctivă pe scena mondială.
Principalele proprietăţi ale coeziunii sunt:
1. Coeziunea se manifestă gradual şi este susţinută de forţe şi fluxuri care acţionează în
diferite direcţii, dimensiuni şi intensităţi;
2. Coeziunea implică în mod obligatoriu un echilibru de intensităţi ale forţelor şi
fluxurilor centrifuge şi centripete care menţin legăturile sistemului sau care tind să-l
disperseze;
3. Echilibrul tendinţelor forţelor şi fluxurilor centrifuge şi centripete este condiţionat de
fluctuaţiile acestor forţe în timp şi spaţiu.
Din proprietăţile de bază ale conceptului de coeziune pot fi deduse câteva proprietăţi derivate
ce facilitează o mai bună înţelegere a acesteia:
A1. Un sistem dinamic va avea mereu un mix de propreităţi coezive şi noncoezive;
A2. Coeziunea nu reprezintă doar prezenţa interacţiunii;
A3. O proprietate este coezivă acolo unde există interacţiune potrivită şi suficientă pentru a o
stabiliza;
A4. Coeziunea este dependentă de perturbaţiile contextuale care ţin de proprietăţile
sistemului în funcţie de modul în care variază elementele şi forţele perturbatoare;
A5. Suportul coeziunii interactive al proprietăţilor unui sistem se poate extinde în întregul
sistem, în relaţiile dintre sistem şi mediul său sau chiar în interacţiunile din mediul sistemului;
A6. Coeziunea caracterizează toate proprietăţile unui sistem, inclusiv proprietăţile proceselor
de nivel înalt care sunt interacţionate şi stabilizate.
Conform acestei abordări, analiza coeziunii UE prin prisma disparităţilor economice şi
regionale este neproductivă atât timp cât nu sunt evidenţiate forţele şi fluxurile care susţin
aceste diferenţieri. Acest tip de forţe a fost identificat de P.E. Krugman:
9
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Foţe cetripete sau de concentrare sunt legăturile verticale, pieţe slabe ale muncii,
economii de scară şi de aglomerare, difuzatori locali de cunoştinţe şi costuri
intermediare de transport;
• Forţele centrifugale sau de dispersie sunt: factorii imobili, rente funciare sau de
transfer, costuri de congestie, diferenţieri salariale, difuzatorii de cunoştinţe de la
nivel global, costuri de transport prea mari sau prea mici.
Analiza distribuţiei în spaţiu şi timp a tendinţelor forţelor şi fluxurilor centrifuge şi
centripete ar putea fi mult mai utilă decât simplul sistem de măsuri al disparităţilor regionale.
Din acest punct de vedere o abordare economică a intereselor de grup este foarte productivă.
Conform acestei abordări, indivizii acceptă să fie membri ai unui grup dacă beneficiile
pe care le obţin sunt mai mari decât costurile apartenenţei la acel grup (Doys, 1957). Din acest
punct de vedere am putea înţelege mai bine lungile serii de controverse şi ezitări din cadrul
procesului construcţiei europene şi întârzierea în promovarea coeziunii economice şi sociale
ca obiectiv de prim ordin al politicilor comunitare.
Analiza coeziunii economice şi sociale ca o distribuţie a intereselor dinamice, a
forţelor economice, sociale şi militare este mult mai productivă. Un important argument în
acest sens ar putea fi următorul (Jovanovic, 2005): Prietenie trainică, alianţe durabile,
înţelegere de lungă durată şi gratitudine puternică nu există în relaţiile economice
internaţionale. Acestea nu au existat niciodată pe termen lung. Ceea ce există şi rămâne sunt
numai politicile interesului naţional.
Modelul de bază
Din moment ce factorii economici susţin coeziune a UE (nu în mod exclusiv),
considerăm că ar fi mult mai potrivit să testăm gradul de integrare cu ajutorul unui sistem de
pieţe integrate. Conceptul de integrare a pieţelor are două alternative de abordare(3):
– O piaţă (sau o regiune) este integrată dacă acolo există „suficienţi” agenţi de arbitraj
(precum agenţii de bursă) care acţionează „efficient”, într-un sens care presupune un
număr de condiţii cum ar fi, de exemplu, cele ale concurenţei perfecte;
– Gradul de integrare a pieţei este definit în termeni de diferenţe de preţuri între
pieţele locale (sau în variabile echivalente). Dacă aceste diferenţe sunt mici se spune
că pieţele sunt bine integrate, iar în caz contrar pieţele sunt slab integrate.
Modelul de bază al echilibrului spaţial al preţurilor a fost formalizat de către Stephen
Enke (1951) şi Paul Samuelson (1952, 1957). Există mai multe modalităţi de determinare a
soluţiilor pentru un model al echilibrului spaţial al preţurilor: grafică, algebrică, variaţională şi
este posibilă generalizarea pentru mai multe pieţe.
Reprezentarea schematică a ecuaţiilor de echilibru pentru două pieţe (1, 2) este
ilustrată în figura 1. În acest sistem sunt utilizate următoarele notaţii:
E-O: funcţia excesului de ofertă pentru fiecare piaţă;
P’1, P’2: preţul intern (preţul pentru o piaţă izolată);
t: costul transportului.
În aceste circumstanţe apar fluxuri comerciale între cele două pieţe numai atunci când
diferenţa de preţuri depăşeşte costul de transport (repezentat ca o poartă de control).
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Economie teoretică şi aplicată. Supliment

11

P1
*

* P2
t

E-O

E-O

P′1

P′2

Figura 1. Reprezentarea schematică a ecuaţiilor de echilibru pentru două pieţe

Generalizând reprezentarea schematică a ecuaţiilor de echilibru pentru mai mult de
două pieţe rezultă un lanţ de pieţe, dacă producătorii şi consumatorii sunt amplasaţi pe o rută
liniară de transport, sau o reţea de pieţe – dacă există o reţea de conexiuni spaţiale între pieţe.
În figura 2 este ilustrată o repezentare schematică a ecuaţiilor de echilibru în cazul unei reţele
de pieţe.
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P′
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Figura 2. Reprezentarea schematică a ecuaţiilor de echilibru pentru o reţea de pieţe

Analiza empirică
În această lucrare am analizat cadrul diferenţelor de preţuri pentru piaţa a produselor
alimentare de bază din România pentru a testa gradul de integrare. Pentru acesta analiza
noastră a avut în vedere patru produse alimentare de bază: cartofi, fasole uscată, lapte şi ouă.
Eşantionul nostru de date cuprinde preţurile de pe 41 de pieţe din reşedinţele de judeţ şi din
municipiul Bucureşti (NUTS 3), pe un interval de timp între 1992-2006. Am utilizat dispersia
(abaterea medie pătratică) pentru a măsura diferenţele de preţ. Rezultatele analizei arată că
aceste pieţe locale sunt destul de bine integrate, dispersia este în general mică, dar este în
creştere de-a lungul perioadei (figura 2).
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Am constatat că există două subperioade în intervalul temporal analizat: una cu o
foarte mică dispersie a preţurilor şi o alta cu o creştere a diferenţelor de preţuri (2000-2006).
Principlul motiv al diferenţelor mici de preţuri din prima perioadă constă în nivelul scăzut al
veniturilor populaţiei (nivel ridicat al sărăciei). În a doua perioadă veniturile populaţiei încep
să crească şi odată cu acestea şi diferenţele de preţuri.
Cu toate acestea noi credem că uşoara tendinţă divergentă a preţurilor locale nu
reprezintă un semn al slăbirii integrării pieţelor locale, şi mai curând un efect al inflaţiei
ridicate din perioada de tranziţie la economia de piaţă din România.
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Figura 3. Dispersia preţurilor de pe pieţele locale din România la cartofi, lapte şi ouă, în perioada 1992-2006
Sursa: Calculele autorilor pe baza datelor din Anuarele Statisitice ale României.
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Figura 4. Dispersia preţurilor fasolei uscate, în perioada 1992-2006
Sursa: Calculele autorilo pe baza datelor din Anuarele Statistice ale României.

Analizată pe tipuri de produse alimentare, dispersia preţurilor a fost cea mai mare la
fasole uscată (de la 0,000005218 în 1992 la 0,2435 în 2006). Doi factori sunt răspunzători
pentru acest fapt: diferenţele de condiţii pedoclimatice şi o creştere foarte mică a producţiei.
O explicaţie similară poate fi dată şi în cazul dispersiei preţurilor laptelui (a doua ca mărime).
Cele mai mici dispersii ale preţurilor au fost întâlnite în cazul ouălor, iar autorii consideră că
motivul constă în puternica susţinere a ofertei de către micii producători agricoli şi în
condiţiile relativ uşoare de producţie şi transport.
Dispersiile mai mari ale preţurilor fasolei uscate şi laptelui ne-au sugerat să testăm
influenţa producţiei asupra dispersiei preţurilor. Am presupus că la scăderi ale producţei
(respectiv ale ofertei) va creşte dispersia preţurilor de pe pieţele locale. Dar testele
econometrice au infirmat această ipoteză, arătând că nu există legătură directă între nivelul
producţei şi dispersia preţurilor de pe pieţele locale pentru produsele analizate. S-a dovedit că
12
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dinamica dispersiilor preţurilor de pe pieţele locale este mai curând un proces stochastic.
Considerăm acest rezultat ce fiind normal în perioada de tranziţie la economia de piaţă. Pentru
testările econometrice am utilizat un set de ecuaţii de tip VAR (Vector Auto Regresiv) cu
două laguri, de forma:
VP_X (t) = ρ1×VP_X (t-1) + ρ2×VP_X (t-2) + ρ3×R_Prod_X(t-1) + ρ4×R_Prod_X(t-2) + εt
Unde:
VP_X: Dispersia preţurilor produsului X (cartofi, lapte, ouă, fasole);
R_Prod_X: ritmul de variaţiei a producţei bunului X;
ρ: parametri;
ε: erorile de determinare.
Rezultatele estimărilor prin VAR sunt arătate în tabelul 1. Există puternice legături
autoregresive pentru dispersiile preţurilor, în special pentru primul lag, dar legături slabe între
dispersiile preţurilor şi variaţiile producţiei. Foarte interesante sunt rezultatele pentru cartofi şi
lapte, unde lagul al doilea are o influenţă mai mare decât primul. Pare să existe un „efect de
memorie” al preţurilor pentru aceste două produse. Autorii consideră normal acest fapt pentru
lapte întrucât este nevoie de timp pentru a creşte o vacă producătoare de lapte. Dar rezultatul
pare ciudat în cazul cartofilor. Probabil este vorba de un proces de tip cob-web în realizarea
preţului de echilibru.
După cum am presupus, producţia (oferta) de fasole uscată relativ limitată a avut o
influenţă puternică asupra dispersiei preţurilor (coeficienţii funcţiei autoregresive sunt
semnificativi pentru acest produs).
Estimările VAR pentru corelaţia dintre dispesia preţurilor
şi variaţia producţiei pentru unele produse alimentare de bază
Tabelul 1
Dispersia preţurilor
Variabilele independente
PV Cartofi (-1)
[t-stat]
PV Cartofi (-2)
[t-stat]
R_ Cartofi produc(-1)
[t-stat]
R_Cartofi produc (-2)
[t-stat]
C
R squared
Price Variance
Variable
PV Oup (-1)
[t-stat]
PV Oup (-2)
[t-stat]
R_ Oup produc (-1)
[t-stat]
R_ Oup produc (-2)
[t-stat]
C

Cartofi
0.314786***
[ 0.72253]
0.797297***
[ 1.80506]
0.001789***
[ 0.29454]
0.001789***
[ 0.29454
0.001789
[ 0.29454
0.620812
Oup

Dispersia preţurilor
Variabilele independente
PV Lapte (-1)
[t-stat]
PV Lapte (-2)
[t-stat]
R_ Lapte produc (-1)
[t-stat]
R_Lapte produc (-2)
[t-stat]
C
R squared
Price Variance
Variable
PV Fasole (-1)
[t-stat]
PV Fasole (-2)
[t-stat]
R_ Fasole produc (-1)
[t-stat]
R_ Fasole produc (-2)
[t-stat]
C

Lapte
0.464882*
[ 2.27982]
1.186884*
[ 4.10942]
-0.025227**
[-1.25178]
-0.003997**
[-0.20490]
0.001379
[ 1.33131]
0.972708
Fasole uscată

0.769625**
1.263055
[ 2.14204]
[ 3.63306]
0.127649**
0.014843
[ 0.28330]
[ 0.03354]
-4.65E-05***
-0.074300
[-0.01331]
[-2.46480]
0.000500***
-0.030992
[ 0.17407]
[-0.85720]
0.000261
0.012714
[ 0.97756]
[ 1.31003]
R squared
0.601230
R squared
0.935819
Note: * semnificant la - 1%; ** siemnificant la - 5%; *** semnificant la - 10%; n.s. – nesemnificativ
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Concluzii
 Pieţele locale pentru cartofi, lapte, ouă şi fasole uscată sunt bine integrate la niveluri
scăzute ale preţurilor şi veniturilor consumatorilor;
 Există tendinţe de creştere a dispersiei preţurilor pentru cartofi şi lapte, dar încă în
limite normale;
 Dinamica preţurilor acestor produse alimentare de bază este puternic stochastică în
perioada 1992-2006;
 Influenţa producţiei asupra dispersiei preţurilor este slabă, cu excepţia cazului
fasolei uscate;
 O extensie a analizei întreprinse de autori pentru pieţele agricole ale UE ar fi foarte
utilă pentru a testa impactul politicii agricole comunitare asupra acestor pieţe.
Note
(1)
(2)
(3)

Acest document a fost adoptat în cadrul Conferinţei Europene a Miniştrilor pentru
planificare spaţială regională, 20 mai 1983, Terremolinus, Spania.
Carta Depturilor Sociale Fundamentale a Muncitorilor a fost adoptată de către statele
membre, cu excepţia Marii Britanii, în decembrie 1989.
Bertrand M. Roehner, Theory of Markets, Sringer-Verlong, 1995.
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EFICIENŢA POLITICII REGIONALE A ROMÂNIEI
Marin DINU
Cristian SOCOL
Andrei HREBENCIUC
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, România devine membru al
unui model redistributiv, care foloseşte politica regională pentru a reduce decalajele între
regiunile europene şi care joacă un rol esenţial în obţinerea creşterii economice, crearea de
noi locuri de muncă şi stabilitate democratică. În această lucrare identificăm principalele
priorităţi legate de creşterea eficacităţii politicii regionale a României. Noi considerăm că un
pilon fundamental al creşterii coeziunii intra şi interregionale îl reprezintă absorbţia ridicată
a fondurilor structurale şi de coeziune alocate de Uniunea Europeană. Cum influenţează
creşterea absorbţiei fondurilor structurale europene procesul de convergenţă reală cu UE?
Care sunt principalele mecanisme de mărire a capcităţii de absorbţie a fondurilor
structurale? Care sunt principalele modalităţi de creştere a convergenţei reale cu ţările UE?
Cuvinte-cheie: capacitate
convergenţă condiţională.

de

absorbţie;

coeziune,

convergenţă

structurală;

Clasificare REL: 16H, 16J.
Clasificare JEL: R11, R13.
Integrarea României în Uniunea Europeană presupune apartenenţa la un model
redistributiv, ambivalent, economic şi social. Adică la un model cu finalitate socială, în care
eşecurile pieţei sunt soluţionate prin utilizarea politicilor publice. Un model cu o strategie de
reglementare care, prin fondurile structurale şi de coeziune acordate, difuzează prosperitatea
dinspre centru spre periferie. Aceasta pentru a ajuta procesul de convergenţă reală al ţărilor
mai sărace din Uniunea Europeană cu nucleul dur, format din ţările puternic dezvoltate.
Una dintre căile principale de finanţare a proiectelor de investiţii în aceste domenii, în
condiţiile restricţiilor bugetului public, o constituie fondurile structurale şi de coeziune,
acordate de Uniunea Europeană. Conform perspectivei financiare a UE, în perioada
2007-2013, României i-au fost alocate drept fonduri structurale şi de coeziune 19 miliarde de
euro şi alte aproximativ 12 miliarde de euro din alte programe europene (8 miliarde de euro
pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit).
În ultimii 18 ani, aderarea României la Uniunea Europeană a reprezentat un exerciţiu
masiv de „ancorare” a reformelor, a noilor politici şi a unor mai bune practici administrative.
Asumarea ipotezelor de lucru ale modelului european presupune posibilitatea accesării
fondurilor structurale şi de coeziune. În condiţiile în care toate cele 8 regiuni din România
sunt eligibile pentru a primi fonduri de coeziune, putem considera România ca ţară de
coeziune, alături de statele membre UE care au regiuni cu un PIB/locuitor mai mic de 75%
din media comunitară.
Politica de coeziune a Uniunii Europene este implementată prin trei mari fonduri:
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) şi Fondul
de Coeziune.
În conformitate cu strategia Ministerului Finanţelor, fondurile europene ar trebui să
asigure reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele
membre ale Uniunii Europene, prin generarea unei creşteri suplimentare de 15% a PIB până
în anul 2015. Pe de altă parte, ca obiectiv strategic, acestea ar trebui să contribuie substanţial
la crearea unei Românii competitive, dinamice şi prospere.

15

România în Uniunea Europeană. Calitatea integrării. Dezvoltare regională

16

Ca urmare a politicii de coeziune a UE, în perioada 2007-2013, România va beneficia,
în mod potenţial, de peste 30 miliarde de euro nerambursabili. Din această sumă, 19,21
miliarde de euro vor intra în România sub forma fondurilor structurale şi de coeziune (12,66
miliarde reprezintă fonduri structurale în cadrul obiectivului „Convergenţă”, 6,55 miliarde de euro
sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0,45 miliarde sunt alocate Obiectivului „Cooperare
Teritorială Europeană”).
La sfârşitul anului 2006, România a trimis Comisiei Europene documentul strategic de
referinţă pentru programarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune în România – Cadrul Strategic
Naţional de Referinţă. Documentul – care trebuie elaborat de către fiecare stat membru al UE,
conform noului acquis comunitar privind politica de coeziune – explică modul în care vor fi
implementate instrumentele structurale în România în perioada 2007-2013. Astfel, banii proveniţi
de la Uniunea Europeană vor fi alocaţi proiectelor din domeniul infrastructurii (42% din suma
totală), protecţiei mediului (24%), creşterii competitivităţii economice (13%), dezvoltării
capitalului uman (18%) şi întăririi capacităţii administrative (3%).
Fondurile europene alocate României în perioada 2007-2013
Tabelul 1
Total fonduri structurale şi de coeziune
- Fondul European de Dezvoltare
Regională
- Fondul de Coeziune
- Fondul Social European
Total fonduri pentru agricultură şi
dezvoltare rurală
- Fondul European pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală
- Fondul European pentru Pescuit
TOTAL

20072013
19,21
8,98

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1,28
0,60

1,85
0,86

2,51
1,16

3,03
1,42

3,26
1,53

3,51
1,63

3,77
1,79

6,55
3,68
8,25

0,44
0,23
0,76

0,64
0,36
1,05

0,86
0,49
1,35

1,03
0,58
1,27

1,11
0,63
1,27

1,19
0,69
1,28

1,28
0,70
1,28

8,02

0,74

1,02

1,32

1,24

1,23

1,24

1,23

0,23
27,47

0,02
2,03

0,02
2,90

0,03
3,86

0,04
4,30

0,04
4,54

0,04
4,79

0,05
5,05

Sursa: Ministerul Economiei şi Finanţelor, 2008.
Domeniile în care România poate depune proiecte pentru a accesa aceste fonduri
acoperă o mare parte dintre zonele în care avem o convergenţă reală scăzută cu ţările din
Uniunea Europeană. Este vorba despre infrastructura de transport, energie, mediu, cercetare-dezvoltare, societatea informaţională, formarea profesională sau turism.
Din punctul de vedere al absorbţiei de fonduri structurale, eficienţa politicii regionale
prin prisma absorbţiei fondurilor structurale europene poate fi analizată folosind modelul
macroeconomic al lui Ph. Martin (2000). Acesta ia în considerare interdependenţele dintre
inegalităţile regionale, aglomerări şi creşterea economică şi consideră că acestea pot fi
explicate prin intermediul teoriilor care fundamentează creşterea economică endogenă şi
economia geografică.
Ipotezele modelului sunt: două regiuni – o regiune centrală mai bogată (C) şi o regiune
periferică mai săracă (P); indicele de aglomerare (A) – un indice al concentrării activităţii –
calculat ca raport între numărul de firme din C şi numărul total de firme; indice al inegalităţii
(R) – măsurat ca raport între venitul pe locuitor din C şi cel din P; efectul geografic (forţă
centripetă) (dreapta AA) – relaţia dintre gradul de aglomerare (A) şi nivelul disparităţilor
regionale de venit (R) este pozitivă (cu cât inegalităţile regionale sunt mai mari, cu atât
firmele au interesul să se localizeze în C, datorită unei pieţe de desfacere mai mari); relaţia de
creştere (dreapta SS) – aglomerarea activităţilor generează externalităţi tehnologice, care
reduc costul inovării; rata inovării (s) va fi mai ridicată şi va genera o rată de creştere
economică (s) superioară (la nivel naţional); efectul de concurenţă (forţă centrifugă) (dreapta
RR) – concurenţa puternică determină o reducere a profiturilor în C; astfel există o relaţie
negativă între R şi A.
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D
D1

A

Echilibrul iniţial este reprezentat de
punctele C şi D.
- dacă are loc reducerea costurilor de
tranzacţie între regiuni, atunci
aglomerarea va creşte (AA – AA1),
ceea ce determină o rată de creştere
mai mare (s1) şi o inegalitate a
veniturilor mai redusă (R1);
- dacă se reduc costurile de tranzacţie
în interiorul regiunii sărace, atunci
aglomerarea se va reduce în centru
(AA – AA2). Deplasarea firmelor
către P reduce rata de inovare şi
măreşte veniturile în C, accentuându-se inegalităţile inter-regionale.

s
Figura 1. Impactul costurilor de tranzacţie asupra aglomerărilor

Politicile aplicate au efecte diferite asupra proceselor creştere economică-coeziune:
a) îmbunătăţirea infrastructurii (reducerea costurilor de transport şi de tranzacţie)
- la nivel intraregional, intervenţia publică favorizează convergenţa regională, dar rata
de creştere economică este mai redusă;
- la nivel interregional, rata de creştere este mai mare, în condiţiile concentrării
activităţii.
Faptul că investiţiile în infrastructură sunt intra sau interregionale contează mai puţin,
deoarece se modifică doar natura arbitrajului creştere-coeziune. Acordarea de fonduri pentru
reconversie industrială în regiunile periferice conduce la reducerea aglomerării în centru,
deoarece subvenţiile primite reduc incitaţia de a părăsi periferia. În plus, rata de creştere
economică va fi mai redusă, în condiţiile în care gradul de concentrare se reduce, iar
inegalităţile de venituri cresc.
b) politici care vizează promovarea inovării (figura 2), cu ajutorul subvenţiilor pentru
cercetare-dezvoltare, a infrastructurii educaţionale şi a pieţelor de capital, determină o reducere a
costului inovării şi, implicit, o rată de creştere mai mare la acelaşi nivel al aglomerării. Pe de altă
parte, creşterea inovaţiilor determină o reducere a profiturilor în centru, ceea ce conduce la
reducerea inegalităţii veniturilor, iar aglomerarea va avea tendinţa să se reducă.
Acest instrument nu este afectat de compromisul creştere-coeziune, deoarece
generează o coeziune economico-socială, o coeziune teritorială şi o rată de creştere economică
mai mare.
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R
RR

AA

RR’
C
R*
R’

E
A’

s*
s’

A*

A

D

Echilibrul iniţial este reprezentat de
punctele C şi D.
- rata creşterii economice este mai
mare (SS – SS’), datorită inovaţiilor;
- reducerea gradului de inegalitate a
veniturilor presupune deplasarea RR
către RR’, la acelaşi nivel al
aglomerării;
- noul echilibru este reflectat de
punctele E şi E’.

E’
D’

SS
SS’

s
Figura 2. Impactul fondurilor structurale şi al inovaţiei asupra aglomerărilor

Relocalizarea activităţilor economice în regiunile periferice conduce de foarte puţine
ori la creştere economică, deoarece:
- activităţile economice care preferă periferia nu sunt activităţi de cercetare-dezvoltare; ele sunt atrase mai mult de mâna de lucru ieftină;
- aceste activităţi nu sunt suficient de numeroase pentru a genera o aglomerare
favorabilă creşterii economice în periferie.
Dar capacitatea de absorbţie a fondurilor structurale de la Uniunea Europeană este una
redusă în cazul României. Nivelul fondurilor primite de România de la UE, în 2008, va
reprezenta 2,2% din PIB, fiind mai mare cu 0,8% faţă de 2006. Contribuţia României la
bugetul Uniunii Europene este de 1,3 miliarde de euro. Teoretic, sumele primite sunt mai mari
decât sumele cu care contribuim. În condiţiile în care România nu va reuşi să absoarbă o parte
însemnată din fondurile puse la dispoziţie de UE, România va fi pusă în situaţia să plătească
mai mult decât primeşte.
Capacitatea redusă de absorbţie a fondurilor europene de către România este una
extrem de redusă. Lipsa proiectelor eligibile, a mecanismelor instituţionale şi a posibilităţilor
de cofinanţare au făcut ca România să poată absorbi doar 21% din total fonduri alocate de UE
în 2007 (adică avansul de 440 milioane de euro acordat de UE; în fapt absorbţia efectivă fiind
0). Ţările foste comuniste care au aderat în mai 2004 aveau în primul an un grad de accesare
efectivă cuprins între 20 şi 30% (fără a lua în considerare avansul de la UE).
Din tabelul de mai jos se observă că România este singura ţară membră UE care în
primul an postaderare a avut o contribuţie netă faţă de bugetul comunitar.
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Gradul de absorbţie a fondurilor europene (structurale, de coeziune, pentru agricultură,
dezvoltare rurală şi pescuit) în primul an postaderare
Tabelul 2
-%Ţări

Grad de absorbţie
(procente din suma alocată)

Cehia
Polonia
Slovacia
Ungaria
România

41,5
42,8
41,6
42,9
21,7

Poziţie netă faţă de bugetul UE
(procente din PIB-ul ţării respective)
“+” absorbţie netă
“-” contribuţie netă
0,18
0,19
0,24
0,38
- 0,36

Sursa: Banca Naţională a României, www.bnro.ro, 2008.

Concluzii
Toate cele menţionate mai sus sunt domenii pe care atât România cât şi Uniunea
Europeană sunt interesate să le dezvolte. România are nevoie de resurse financiare pentru a
creşte investiţiile ca motor al unei economii mai dinamice, pentru a atinge obiectivul unei
creşteri economice sustenabile care să diminueze disparităţile de dezvoltare comparative cu
ţările occidentale. Uniunea Europeană este la fel de interasată în a avea o piaţă a bunurilor în
ţara noastră care să conţină o masă critică de servicii tehnologice şi, în acelaşi timp, să-şi
maximizeze beneficiile economice din aderarea României la UE.
Oricum, singura soluţie disponibilă pentru a creşte viteza de convergenţă a României
cu modelul european rămâne valorificarea ridicată a finanţării aferente procesului de
integrare. Tocmai de aceea trebuie adoptate reforme instituţionale la nivelul administraţiei
publice româneşti pentru ca gradul de eligibilitate al proiectelor propuse pentru finanţare
Uniunii Europene să crească. Pe de altă parte, este necesară găsirea surselor de cofinanţare a
fondurilor primite de la UE, prin crearea de parteneriate public-privat şi efectuarea de
activităţi de training pentru pregătirea resurselor umane implicate în conceperea şi
implementarea proiectelor.
Pentru ca România să nu devină zona periferică a Uniunii Europene, ar fi necesar ca ea
să posede sau să încurajeze tehnologii de producţie competitive şi o forţă de muncă de înaltă
calificare.
Bibliografie
Comisia Europeană Analysis of the impact of Community Policies on Regional Cohesion
octombrie 2003
Comisia Europeană, Realisons Lisbonne. Reformes pour une Union elargie, rapport de la
Comission au Conseil europeen de printemps, 2004
Comisia Europeană, Real convergence in candidate countries – Past performance and
scenarios in the pre-accession economic programmes, Brussel, 16 noiembrie, 2001
Dinu, M., Socol, C., Marinaş, M. (2004). Economie Europeană. O prezentare sinoptică,
Editura Economică, Bucureşti
Dinu, M., Socol, C., Marinaş, M. (2005). Mecanisme de convergenţă şi coeziune, Editura
Economică, Bucureşti
Gaubert, N., „La politique regionale europeenne entre convergence et cohesion”, Colloque
ASRDLF-Bruxelles, 2004
Kaitila, V., „Convergence of real GDP per capita in the UE 15”, CEPS, ianuarie 2004
Pelkmans, J. (2001). European Integration Methods and Economic Analysis, Pearson
Education Limited, Londra
19

20

România în Uniunea Europeană. Calitatea integrării. Dezvoltare regională

Pelkmans, J; Casey-Pierre, J., „Can Europe deliver growth ?The Sapir report and beyond”,
CEPS policy brief, ianuarie 2004
Sapir, A, An agenda for a Growing Europe, European Comission, Brussels, 2003
*** Catching-up, growth and convergence of the new member states, Comisia Europeană,
martie 2005
Surse Internet
www.europa.eu.int, site of The European Union
www.eurostat.org, database of The European Union, Statistics Department
www.bnro.ro, site of The National Bank of Romania
www.mefromania.ro, site of The Ministry of Economy and Finances

20

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

21

DISPARITĂŢILE REGIONALE DIN ROMÂNIA
ÎN CONTEXTUL POLITICII DE COEZIUNE
A UNIUNII EUROPENE
Zizi GOSCHIN
Daniela-Luminiţa CONSTANTIN
Monica ROMAN
Bogdan ILEANU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Această lucrare propune o analiză statistică a disparităţilor regionale din
România utilizând un indice compozit pentru evaluarea multidimensională a inegalităţilor
teritoriale şi ierarhizarea regiunilor de dezvoltare. Disparităţile constatate sunt tratate apoi din
perspectiva contextului general european, reliefând atât poziţia României, cât şi a regiunilor sale
în tabloul general al decalajelor din UE. Ele susţin necesitatea întăririi dimensiunii teritoriale a
politicii de coeziune a UE care, în exerciţiul financiar 2007-2013, alocă peste 80% din bugetul
său obiectivului Convergenţă. În final sunt evidenţiate o serie de provocări ce trebuie avute în
vedere de România, ca şi de celelalte noi ţări membre ale UE pentru ca, la sfârşitul perioadei, să
se prezinte ca beneficiari neţi reali ai politicii de coeziune.
Cuvinte-cheie: disparităţi regionale; indice compozit, politica de coeziune.
Clasificare JEL: R11, R58.
Clasificare REL: 13C, 16H, 16J.
1.

Introducere

Diminuarea decalajelor economice reprezintă una dintre cele mai complexe şi dificile
teme ale politicii regionale. Pentru a răspunde acestui obiectiv, factorii decizionali au nevoie
de instrumente specifice analizei economice regionale, cum sunt indicatorii sintetici de
măsură a inegalităţilor teritoriale.
Disparităţile teritoriale sunt rezultatul distribuţiei inegale a resurselor naturale şi
umane, efectul unor numeroase şi variate diferenţe economice, sociale, politice şi
demografice, dar şi al modului în care acestea interacţionează teritorial, pe fondul evoluţiilor
istorice ale acestor regiuni. În consecinţă, evaluarea disparităţilor regionale necesită un volum
ridicat de date şi informaţii privind variatele aspecte economice, sociale, politice, culturale şi
geografice care exercită influenţe asupra decalajelor economice.
În acest context, intenţionăm să aducem o contribuţie la cercetarea economică şi
regională existentă prin introducerea unor noi indicatori statistici de măsurare
multidimensională a decalajelor regionale, focalizaţi pe recentele evoluţii ale decalajelor
teritoriale din Romania. Aceste decalaje sunt analizate în contextul rolului deosebit de
important pe care îl au în elaborarea şi implementarea politicilor europene de coeziune.
2. Indicele compozit al disparităţilor regionale
Pentru a realiza o caracterizare multidimensională şi o clasificare a unităţilor teritoriale
dintr-o ţară trebuie luate în considerare, simultan, diferite variabile. O tehnică statistică
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simplă, dar puternică, ce satisface necesităţile unor comparaţii multidimensionale este metoda
distanţelor relative, care combină diferite criterii de clasificare în stabilirea unei ierarhii.
Comparativ cu alte metode de clasificare, acestă metodă prezintă avantajul de a cuantifica
distanţele relative (şi, implicit, inegalităţile) între unităţi pentru fiecare dintre variabilele
observate, pe care le agregă apoi într-o singură valoare sintetică. Toate acestea fac din metoda
distanţelor relative un instrument valoros de măsurare multidimensională a disparităţilor.
Specific acestei metode este transformarea valorilor iniţiale ale variabilelor în distanţe
relative faţă de cea mai performantă valoare pentru fiecare criteriu (variabilă): raportul
X ij
măsoară distanţa relativă a fiecărei unităţi teritorile i faţă de cea mai performantă
X max j
unitate, pentru variabila j. Calcularea distanţelor relative este realizată pentru fiecare criteriu
de clasificare j, iar în continuare se determină media distanţelor relative pentru fiecare unitate
i, sub forma mediei geometrice simple a rapoartelor anterioare, calculată pentru toate
variabilele j:
m

X ij

j =1

X max j

Di = m ∏

(1)

În final, unităţile teritorile i sunt clasificate în funcţie de valorile descrescătoare ale
distanţelor relative medii Di.
Întrucât oferă o măsură multicriterială a distanţelor relative, şi astfel a disparităţilor
între unităţile teritoriale, am considerat această metodă simplă, dar cu o mare putere de
informare, extrem de adecvată evaluării inegalităţilor spaţiale.
În scopul măsurării simultane a disparităţilor intra şi interregionale, am dezvoltat o
nouă variantă a metodei distanţelor relative, adaptată la o analiză pe mai multe niveluri.
Disparităţile economice între unităţile teritoriale dintr-o regiune pot fi comparate cu cele
din alte regiuni numai dacă există o bază comună. Întrucât varianta tradiţională a metodei
distanţelor relative nu satisface această cerinţă, am decis înlocuirea performanţei celei mai bune
pentru variabila j ( (X max j ) ) cu valoarea medie la nivel naţional ( Xj )rezultând astfel următoarea
formulă a distanţei multicriteriale faţă de medie, pentru fiecare unitate teritorială i:
m

Di = m ∏

X ij

(2)
Xj
În acest fel, se obţine o poziţie fixă a fiecărei unităţi teritoriale faţă de medie, ceea ce
permite realizarea unor comparaţii la diferite niveluri – naţional sau regional.
Criteriile economice utilizate în măsurarea disparităţilor trebuie să fie reprezentate de
indicatori sintetici, relevanţi pentru analiză şi comparabili în spaţiu (cum sunt, de exemplu,
valorile per capita). Ţinând cont de obiectivele cercetării noastre, dar şi de datele statistice
disponibile, am selectat trei variabile economice relevante:
– PIB/locuitor, ca un indicator cheie de măsurare a nivelului de dezvoltare;
– Rata şomajului, ca un indicator esenţial în caracterizarea pieţei locale a muncii;
– Veniturile medii nete lunare, datorită influenţei pe care o exercită asupra nivelului
de trai.
În cazul ratei şomajului, ne confruntăm cu o perspectivă diferită asupra celei mai bune
performanţe a indicatorului. Spre deosebire de celelalte variabile selectate, cu cât este mai
redusă rata şomajului cu atât este mai bună performanţa regiunii/judeţului. Relaţia (2) a fost
adaptată acestei situaţii particulare prin inversarea raportului pentru rata şomajului:
j=1
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Di = 3

X GDPi
X GDP
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×

X AEi
X AE

×

X UR
X iUR

,

(3)

unde:
– Di este indicele compozit al disparităţilor (distanţa multicriterială în raport cu media
naţională pentru unitatea teritorială i);
– - X GDPi , X AEi şi X URi reprezintă ratele corespunzătoare regiunii i pentru
PIB/locuitor, respectiv veniturile medii lunare şi rata şomajului;
– - X GDP , X AE şi X UR reprezintă valorile medii naţionale pentru PIB/locuitor,
respectiv veniturile medii lunare şi rata şomajului.
Atât valorile individuale, cât şi cele medii ale disparităţilor reflectă situaţii favorabile
când sunt supraunitare şi, respectiv, negative atunci când sunt subunitare.
Inegalităţile teritoriale au fost comensurate în România relativ recent (Green Paper,
1997, Pascariu, 2002, Goschin, 2008). Studiile relevă o distribuţie regională inegală a
activităţii economice şi chiar o eterogenitate mai ridicată la nivel intraregional, dacă
măsurarea disparităţilor este făcută la nivel de judeţ. Inegalităţile teritoriale au crescut în
timpul perioadei de tranziţie la economia de piaţă, cu toate că nivelul lor este încă sub cel
înregistrat în majoritatea ţărilor europene (Constantin et al., 2008, Goschin et al., 2008).
Datele din tabelul 1 reflectă imaginea de ansamblu a disparităţilor pe regiuni, din
perspectiva unei măsurări multicriteriale a inegalităţilor care reuneşte trei variabile economice
principale: PIB/locuitor, veniturile medii lunare şi rata şomajului.
Clasificările regionale au fost realizate în raport cu mediile naţionale din anii 2000 şi 2005,
pentru a evidenţia tendinţa înregistrată pe parcursul acestei perioade. Se remarcă o stabilitate la
extremele distribuţiei, primele două locuri fiind ocupate de regiunile Bucureşti-Ilfov şi Nord Vest, în timp ce regiunile Sud şi Nord-Est au fost constant pe ultimele poziţii. Distanţa între
poziţiile extreme a crescut de la 0,9478 (respectiv 94,78% din media naţională) la 1,0313
(103,13%) între 2000-2005, dar este mai mică decât distanţa corespunzătoare între judeţe.
Indicele compozit al disparităţilor regionale

Tabelul 1
Regiune

Indicele compozit al disprităţilor regionale
2000
Nord-Est
0,777961
Sud-Est
0,935756
Sud
0,912979
Sud-Vest
0,940855
Vest
0,992267
Nord-Vest
1,001947
Centru
0,997265
Bucureşti-Ilfov
1,725762
Sursa: calculele autorilor.

Dinamica indicelui compozit
2005
0,808986
0,921524
0,864391
0,870843
1,083653
1,088392
0,907345
1,840255

2005/2000
1,039879
0,984791
0,946781
0,925587
1,092099
1,086278
0,909833
1,066344

Regiunea Nord-Est include unele dintre cele mai sărace judeţe din Romania, cum sunt
Vaslui, care se situează constant pe ultimul loc în ierarhiile teritoriale (figurile 1 şi 2),
Botoşani, Neamţ şi Suceava, ceea ce face ca inegalităţile din această regiune să fie reduse.
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Palierul de variaţie a disparităţilor relative este redus în cadrul acestei regiuni, cu
excepţia ratei şomajului (tabelul 2), în timp ce indicele compozit al disparităţilor relative
înregistrează cea mai mică valoare pentru regiunile României (tabelul 1).
Variaţia disparităţilor relative după regiune

Regiune

Variaţia disparităţilor relative (

2000
34
52
48
33
33
55
28

PIB/capita
2005
31
52
45
38
48
47
35

Nord-Est
Sud-Est
Sud
Sud-Vest
Vest
Nord-Vest
Centru
Bucureşti-Ilfov*
Sursa: calculele autorilor.
* rezultatele nu sunt semnificative statistic

X max j − X min j
X

Tabelul 2
), în puncte procentuale, pentru:

j

Veniturile medii nete
2000
2005
18
18
30
23
17
37
25
32
25
20
18
26
20
17
-

Rata şomajului
2000
2005
69
76
88
73
62
117
84
54
84
120
78
57
55
71

Regiunea Sud-Est este relativ bine dezvoltată, situându-se uşor sub performanţa medie
naţională (Tabelul 1). Analiza separată a disparităţilor după variabilele analizate oferă o
imagine complexă, reflectând o mai mare variaţie a performanţelor economice a judeţelor,
ceea ce implică existenţa unor disparităţi mai mari. Constanţa, care este situată peste medie la
toate criteriile de clasificare, reprezintă „povestea de succes” a regiunii, în timp ce alte judeţe
au performanţe mai reduse, dar încă satisfăcătoare (de exemplu, Galaţi în 2005). De
asemenea, regiunea include şi unele judeţe sărace, cu un nivel de dezvoltare redus din punct
de vedere economic (Tulcea, Brăila, Buzău).
Regiunea Sud – Muntenia include un singur judeţ dezvoltat – Argeş, care şi-a continuat
trendul ascendent în perioada 2000-2005; judeţul Prahova se situează în jurul mediei, în timp ce
toate celelalte judeţe din regiune sunt clar situate sub medie şi pe un trend descrescător.
În Regiunea Sud-Oltenia, toate judeţele se plasează sub media naţională, ceea ce
explică amplitudinea relativ redusă a disparităţilor economice din această regiune.
Inegalităţile au crescut simţitor în anul 2005, faţă de 2000, în cazul PIB/capita şi al veniturilor
medii nete, dar au descrescut în cazul ratei şomajului.
Regiunea Vest include două judeţe dezvoltate – Timiş şi Arad – situate pe un tred
crescător în ultimii ani, şi două judeţe subdezvoltate – Caraş-Severin şi Hunedoara. Analizând
disparităţile în funcţie de criteriile de clasificare, constatăm faptul că, spre deosebire de alte
regiuni, în acest caz inegalităţile nu îşi au originea în nivelul de dezvoltare reflectat de
PIB/capita. Dimpotrivă, toate judeţele din regiune prezintă valori bune ale acestui indicator.
Slăbiciunea provine din ratele ridicate ale şomajului, generate de restructurarea economică,
mai ales în judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara. Pe de altă parte, judeţul Timiş are rate ale
şomajului foarte reduse, la circa o treime din media naţională.
Regiunea Nord-Vest este mai polarizată, faţă de alte zone ale ţării: Cluj şi Bihor sunt
judeţe bine dezvoltate, Satu Mare se situează peste medie, datorită ratei reduse a şomajului, în
timp ce Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Sălaj sunt subdezvoltate, având niveluri reduse ale
PIB/capita.
Judeţele din Regiunea Centru se caracterizează prin valori bune ale PIB/capita, dar cu
serioase probleme legate de şomajul ridicat, în special în judeţul Mureş. Între 2000-2005 s-a
înregistrat un declin general al performanţelor economice în Regiunea Centru, cu excepţia
judeţului Sibiu.
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În mod evident, cea mai dezvoltată regiune a ţării, după toate criteriile luate în
considerare în acest studiu, este regiunea Bucureşti-Ilfov, dominată de Municipiul Bucureşti.
Ambele unităţi teritoriale din această regiune sunt bine plasate în ierarhiile parţiale.
Municipiul Bucureşti este liderul economic absolut: un nivel al PIB/capita dublu faţă de
media naţională, rată a şomajului la jumătate faţă de medie şi valori ridicate ale câştigurilor
medii lunare nete.
Date fiind disparităţile constatate, politicii regionale îi revine un rol deosebit de important,
rol care, în perioada de programare 2007-2013, este legat indisolubil de politica de coeziune a
Uniunii Europene. Disparităţile regionale la nivelul UE, adâncite prin extinderea acesteia, conferă
noi sensuri acestei politici, determinând accentuarea dimensiunii sale orizontale.
3. Disparităţile regionale în UE şi politica de coeziune
Politica de coeziune a UE are în vedere două componente interdependente: coeziunea
pe verticală, ce vizează diminuarea disparităţilor sociale şi solidaritatea cu categoriile sociale
dezavantajate şi coeziunea pe orizontală (teritorială), care se concentrează asupra reducerii
disparităţilor regionale şi solidarităţii cu locuitorii din regiunile în declin.
Necesitatea acestei politici este ilustrată cel mai bine de situaţia disparităţilor(1) din
cadrul UE, atât la nivel naţional, cât şi regional în anul 2005, care arată că şi în ţările cele mai
dezvoltate ale UE există importante dezechilibre regionale. Rezultă totodată foarte clar că,
chiar dacă în majoritatea ţărilor disparităţile regionale se situează la niveluri comparabile din
punct de vedere relativ, situaţia este cu mult mai dificilă în ţările al căror PIB/locuitor este
substanţial sub media UE: în aceste ţări chiar şi regiunile cele mai dezvoltate se află la un
nivel scăzut de dezvoltare în raport cu media UE (tabelul 3).
Inegalităţi la nivel naţional şi regional (NUTS II) între ţările membre ale UE
Tabelul 3
Ţara

PIB/locuitor
(PPS) (% din
media UE-27)

Austria
128,8
Belgia
121,1
Bulgaria
35,3
Danemarca
126,7
Finlanda
115,1
Franţa
111,9
Germania
115,2
Grecia
96,4
Irlanda
143,7
Italia
104,8
M.Britanie
119,3
Olanda
131,0
Polonia
51,3
Portugalia
75,4
Rep.Cehă
76,6
România
35,4
Slovacia
60,6
Slovenia
86,9
Suedia
123,8
Ungaria
64,3
Sursa: Eurostat, 2007.

Regiunea cu
PIB/loc. (PPS)
maxim
Viena
Bruxelles
Yugozapaden
Hovedstaden
Aland
Ile de France
Hamburg
Attica
S-E
Bolzano-Bozen
Inner London
Groningen
Mazowieckie
Lisbon
Praga
Buc.- Ilfov
Bratislava
Zahodna Sl.
Stockholm
Central Hung.

% din
media
UE-27
177,6
240,5
52,2
161,1
139,5
172,6
202,1
131,1
158,1
136,7
302,7
164,0
81,2
106,3
160,3
74,8
147,9
104,7
172,2
104,9

Regiunea cu
PIB/loc. (PPS)
minim
Burgenland
Hainaut
Severop.
Sjaelland
East F.
Guiana Fr.
NE-Brandenb.
West Greece
Brd, Mid., W.
Sicilia
Cornwal&Isl.S.
Flevoland
Lubelskie
Norte
Centr.Moravia
Nord-Est
Vych.Slv.
Vzhodna Sl.
East-Mid. Su.
Northern H.

% din media
UE-27
88,7
79,5
26,9
94,9
85,3
50,5
74,2
59,1
104,3
67,4
77,4
96,3
35,0
58,9
59,8
24,2
43,1
71,4
105,4
40,9

Rap.
max/
min
2,00
3,02
1,94
1,70
1,63
3,41
2,72
2,22
1,52
2,03
3,91
1,70
2,32
1,80
2,68
3,09
3,43
1,47
1,63
2,56
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În aceste condiţii, politica regională a UE se prezintă ca fiind indisolubil legată de
dimensiunea orizontală a politicii de coeziune: ea este, înainte de orice, o politică a
solidarităţii construită în jurul obiectivului coeziunii economice şi sociale.
Ea se bazează pe solidaritatea financiară a statelor membre şi, ca urmare, o parte
substanţială a contribuţiei acestora la bugetul Comunităţii este îndreptată către regiunile mai
puţin prospere şi grupurile sociale dezavantajate. Prin această politică, sprijinită financiar din
instrumentele structurale, UE ajută regiunile a căror dezvoltare este rămasă în urmă şi sprijină
reconversia zonelor industriale în dificultate, diversificarea activităţilor economice în zonele
rurale aflate în dificultate şi regenerarea urbană a oraşelor în declin. Fondurile alocate politicii
regionale depăşesc o treime din totalul fondurilor UE.
Pentru perioada de programare 2007-2013 politica de coeziune are alocat un buget de
307,6 miliarde de euro, reprezentând 35,6% din bugetul total al UE (aproximativ 862,4
miliarde de euro). Rezultă o medie a alocărilor anuale de circa 44 miliarde de euro, faţa de
41,8 miliarde alocate anual agriculturii.
Politica de coeziune este organizată în prezent în jurul a trei obiective esenţiale şi
anume Convergenţă (prin care se sprijină regiunile rămase în urmă din punct de vedere al
dezvoltării economice), Competitivitate Regională şi Ocupare (sprijină regiuni, altele decât
cele rămase în urmă ca dezvoltare, pentru atingerea ţintelor Agendei Lisabona) şi Cooperare
Teritorială Europeană (promovând o dezvoltare echilibrată a întregului teritoriu comunitar,
prin încurajarea cooperării şi schimbului de bune practici între toate regiunile UE), organizat
pe trei axe: cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională. Intre acestea,
obiectivului Convergenţă îi revin aproximativ 82% din bugetul politicii de coeziune.
Sub obiectivul Convergenţă eligibilitatea pentru finanţare este stabilită după cum urmează:
- Regiunile eligibile pentru finanţare din Fondurile Structurale (Fondul European de
Dezvoltare Regională şi Fondul Social European) sunt regiunile care corespund
nivelului 2 din clasificarea unităţilor teritorial-statistice (NUTS 2) al căror PIB pe
locuitor, măsurat la paritatea puterii de cumpărare şi calculat pe baza datelor
disponibile pentru perioada 2000-2002, este sub 75% din media UE-25 pentru
aceeaşi perioadă(2).
- Statele membre eligibile pentru finanţare din Fondul de Coeziune sunt ţările al căror
PNB pe locuitor, măsurat la paritatea puterii de cumpărare şi calculat pe baza
datelor disponibile pentru perioada 2001-2003, este sub 90% din media UE-25
pentru aceeaşi perioadă(3).
Regiunile eligibile pentru finanţare din Fondurile Structurale sub obiectivul
Competitivitate regională şi ocupare sunt toate regiunile neacoperite de obiectivul
Convergenţă(4). Acestea pot fi regiuni de nivel NUTS 1 sau NUTS 2.
În contextul descris este evident faptul că noile state membre ale UE vor fi beneficiarii
neţi ai aplicării politicii de coeziune în perioada 2007-2013: toate primesc alocări din Fondul
de Coeziune, în timp ce 51 de regiuni din totalul de 55 regiuni NUTS2 finanţate din sumele
alocate obiectivului Convergenţă aparţin noilor state membre.
Asistenţa structurală alocată tuturor noilor state membre reprezintă 35% din totalul
bugetului UE, adică 308 miliarde din totalul de 862,4 miliarde. Pentru UE-8 (ţarile care au aderat
în 2004, mai puţin Cipru şi Malta) plus România şi Bulgaria bugetul alocat este de 175 miliarde
de euro, ceea ce înseamnă mai mult de jumătate din bugetul alocat politicii de coeziune.
De aici rezultă şi cele mai mari provocări cărora ţările din UE-10 (UE-8 plus România
şi Bulgaria) trebuie să le facă faţă în actualul exerciţiu finaciar al UE, legate, în primul rând,
de capacitatea de a absorbi fondurile alocate şi de a le utiliza în mod eficient. Experienţa
ţărilor care au utilizat cu succes fondurile europene arată că ele s-au remarcat prin economii
deschise, politici publice solide şi o administraţie capabilă şă le implementeze. În plan
regional, impactul asistenţei structurale va fi reliefat de investirea fondurilor în proiecte
viabile, cu o reală valoare adăugată şi efecte de multiplicare importante.
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Concluzii
Prin prezentul studiu, ne-am propus să analizăm disparităţile existente la nivel inter şi
intraregional în România şi să evidenţiem rolul acestor disparităţi în stabilirea politicii
europene de coeziune, ca element de maximă importanţă în cadrul politicii regionale a Uniunii
Europene. Analiza efectuată este de natură cantitativă şi se fundamentează pe metode
statistice adecvate. Pentru a răspunde mai bine obiectivului propus, am dezvoltat o nouă
variantă a metodei distanţelor relative, care presupune considerarea ca reper a valorilor medii
naţionale ale variabilelor alese drept criterii de ierarhizare. Avantajul acestei metode este net,
în raport cu varianta tradiţională, întrucât asigură compararea disparităţilor existente între
regiuni şi în interiorul acestora, pe baza indicelui compozit al disparităţilor. Acest indice oferă
posibilitatea stabilirii unei ierarhii multidimensionale, întrucât se raportează la trei variabile de
ierarhizare, considerate relevante pentru studiul nostru: PIB/locuitor, veniturile medii lunare şi
rata şomajului.
Dezvoltarea acestei metode a permis cuantificarea şi evidenţierea unor importante
disparităţi între regiuni în anii 2000 şi 2005, care s-au accentuat în patru dintre regiunile ţării
(Nord-Est, Vest, Nord-Vest, Bucureşti-Ilfov) şi s-au diminuat în celelalte regiuni (Sud-Est, Sud,
Sud-Vest şi Centru). Analiza la nivel intraregional reflectă existenţa unor disparităţi importante în
cadrul aceleiaşi regiuni (de exemplu, în Regiunile Nord-Vest sau Vest), în timp ce alte regiuni
sunt mai omogene şi prezintă disparităţi mai reduse (cum ar fi Bucureşti-Ilfov).
Existenţa disparităţilor teritoriale este o realitate inclusiv la nivel european, iar studiul
prezent reflectă faptul că situaţia este mai dificilă pentru statele care au un PIB/capita sub
nivelul mediu european. În acest context, politica regională a UE se prezintă ca fiind
indisolubil legată de dimensiunea orizontală a politicii de coeziune: ea este, înainte de orice, o
politică a solidarităţii construită în jurul obiectivului coeziunii economice şi sociale.
Noile state membre ale UE sunt în poziţia de beneficiari neţi ai aplicării politicii de
coeziune în perioada 2007-2013, ceea ce ridică mari provocări cărora ţările din UE-10 (UE-8
plus România şi Bulgaria) trebuie să le facă faţă. Prin urmare, România va trebui să
demonstreze capacitatea de a absorbi fondurile alocate şi de a le utiliza în mod eficient, ceea
ce va avea consecinţe directe în planul dezvoltării regionale şi în diminuarea decalajelor
constatate.
Note
(1)

Literatura de specialitate operează atât cu termenul disparităţi, cât şi cu decalaje,
inegalităţi regionale. Unii autori consideră că inegalităţile devin disparităţi atunci când
depăşesc amplitudinea de 30%.
(2)
Alături de aceste regiuni, mai sunt eligibile şi regiunile afectate de „efectul statistic” (adică
regiunile care ar fi rămas sub pragul de 75% din PIB/locuitor în absenţa procesului de
extindere) – aşa-numitele „phasing-out regions”.
(3)
Alături de aceste state, mai sunt eligibile şi ţările afectate de „efectul statistic”.
(4)
Alături de aceste regiuni, mai sunt eligibile şi regiunile Obiectiv 1 în 2006 al căror PIB pe
locuitor este mai mare decât 75% din media UE-15 – aşa-numitele „phasing-out regions” .
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SCHIMBĂRI ÎN PROCESELE INVESTIŢIONALE
DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI COEZIUNEA EUROPEANĂ
Dragoş HURU
Amalia CRISTESCU
Anca Maria GHERMAN
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Uniunea Europeană ca spaţiu unic conduce, fără îndoială, la schimbări de
structură, calitate şi natură în ceea ce priveşte avantajele competitive. În acest sens, piaţa
capitalului real, piaţa investiţiilor directe încep să decidă pe baza unui model nou de alocare.
Avantajele relative sau cele comparative induc modificări în structura economică şi politică a
Uniunii Europene. Câştigurile din diferenţe de curs în comerţul internaţional, diferenţe
generate de variaţii ale preţurilor factorilor de producţie sau de către implicarea statului,
sunt cenzurate de către costurile de tranzacţie. Capitalul disponibil pentru investiţiile
internationale în Europa de Vest nu ajunge imediat în pieţele ce au un cost scăzut al muncii,
aşa cum ne-am aştepta să se întâmple datorită absenţei barierelor tarifare în Europa. Pentru
prima dată în istorie, o înţelegere economică sau chiar o uniune e realizată pe baza unei
concesii politice, ceea ce face posibilă migrarea forţei de muncă pe diferite pieţe cu capital,
ba chiar mai mult, acest fenomen schimbă valoarea reală a costurilor de investiţie. Pentru
cetăţenii Europei de Est e mai tentant să migreze către capitalurile occidentale.
În acest studiu cercetarea este îndreptată către schimbările avantajelor comparative
în ceea ce priveşte munca şi capitalul şi, în consecinţă, am studiat cum influenţează aceste
schimbări întregul proces investiţional. Ne aşteptăm ca în acest proces de transformare
europeană, metodele de lucru, cunoştinţele, mentalităţile şi cultura să fie schimbate în
Europa. Intenţionăm să vedem dacă va fi aşa şi dacă putem discuta în acest cadru de o
creştere a gradului de coeziune între diferitele regiuni ale Europei şi în acelaşi timp de
crearea cetăţenilor europeni. În special în cazul României vom determina, cum am specificat
mai devreme, faptul că încă nu există un proces de convergenţă reală, spre deosebire de
procesul convergenţei nominale ce a determinat o mărire a coeziunii interregionale.
Cuvinte-cheie: investiţii; avantaj comparativ; coeziune economică şi socială.
Clasificare REL: 7L, 16B.
Clasificare JEL: F21, R11.
Fundamentul acestei lucrări este presupunerea că integrarea economică a Uniunii
Europene are la baza liberalizarea comerţului internaţional de bunuri şi servicii şi libera
circulaţie a resurselor şi a factorilor de producţie.
Dintr-o perspectivă conceptuală şi în acelaşi timp funcţională, investiţiile reprezintă o
categorie ştiinţifică cu mari valenţe de interpretare. Înţelegerea investiţiilor conduce la crearea
capitalului real, drept un support funcţional şi de dezvoltare pentru afacerile complexe şi se
cuantifică cu ajutorul indicatorilor de eficienţă aferenţi investiţiei respective. Cel mai
important lucru este să creezi un avantaj comparativ care să stea la baza investiţiei şi care să
genereze la rândul său avantajelor competiţionale (Huru, 2007). Unul din efectele creării
uniunii economice îl reprezintă eliminarea oricărei bariere în ceea ce priveşte relaţiile
economice şi în acelaşi timp unificarea avantajelor în zonele economice semnificative, zone
asemeni pieţelor comerciale tradiţionale importante. Plasarea investiţiilor în diverse arii
geografice (cele care sunt parte a uniunii economice) poate fi studiată prin prisma teoriilor
avantajelor comparative. Pentru teritoriul exterior uniunii, acest fapt se materializează într-un
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avantaj comparativ, deoarece e mult mai uşor să transmiţi avantajul plasamentului realizat
către mediul întreprinderii.
Schimbările în mediul investiţional nu reprezintă o problemă spaţială. Strategia
internaţională nu determină doar o distribuţie spaţială în interiorul ţării (Rossi-Hansberg,
2005). În procesul globalizării, firmele cu performanţe ridicate sunt specializate în producerea
unui număr mare de bunuri, deoarece firmele şi consumatorii solicită un coş variat de produse.
Profitul unei firme locale derivă din localizarea sa lângă firmă; în viziunea internaţională o
firmă poate atrage întregul profit în sectorul activităţii economice. În acelaşi timp, beneficiile
obţinute din exportul bunurilor sau al produselor intermediare pot fi un supliment la acel
profit. Firmele sunt capabile să determine profiturile fără a fi trimise de fiecare dată într-o
locaţie specifică, la fel ca şi negustorii din Veneţia. În acest sens, cooperarea şi coeziunea
regională în Europa conduce la un scor ridicat.
Odată cu extinderea europeană, toate firmele europene, indiferent de diversiunea
integrării pe orizontală, devin firme ce acţionează la nivel european/regional – prin integrarea
ofertei într-o piaţă mai largă, prin atragerea factorilor de producţie din pieţe din ce în ce mai
îndepărtate geografic; prin integrarea în spaţiul european de concurenţă, prin raportarea la
aceleaşi instituţii şi legi. Toate acestea reprezintă obiective economice ale unei tranzacţii
urmărite a fi realizate.
Un antreprenor, chiar unul local, trebuie să-şi dezvolte o viziune regională asupra
pieţelor, dacă vrea într-adevăr să-şi atingă scopul. Chiar şi în lipsa investiţiilor în capitalul
real, afacerile europene produc cunoştinţe şi capacitate intelectuală prin intermediul cărora
antreprenorul poate fructifica mult mai bine oportunităţile oferite de piaţa deschisă. Afacerile
au un consum redus de resurse dacă au la baza avantaje comparative din diverse regiuni ale
Europei. Aceste avantaje existente în Europa au devenit interne pieţei unice şi sunt percepute
drept oportunităţi de afaceri.
În consecinţă, managerii sunt obligaţi la investiţii care să le permită adaptarea proceselor şi
căilor de realizare a funcţiilor economice astfel încât avantaje relative diverse provenite din
regiuni economice şi geografice diferite să poată fi sancţionate ca oportunităţi de afaceri.
Aceste fenomen se produce în baza unei culturi inovative (Knight, Cavusgil, 2004)
care atrage sistemul de interpretare a avantajelor comparative într-un sistem de avantaje
competitive unice în Europa. Procesul care a permis transformarea avantajelor comparative în
căi de creştere a eficienţei la nivel de firmă poate fi prezentat astfel:
1. Valoare înaintea construcţiei europene:
Definim un sistem de vectori lineari V1-Vn asimilaţi tranzacţiilor prin care un bun
final, o resursă sau un factor de producţie care deţinea un avantaj comparativ ajungea dintr-o
regiune a Europei în alta pentru a fi integrat într-o afacere ca avantaj competitiv în piaţă.
În nodurile sistemului de vectori, la capătul lor se regăsesc operaţiunile care trebuiau
efectuate pentru a compatibiliza şi efectua tranzacţia obiectului economic în cauză.
Operaţiunile A,B…N erau dictate de restricţii vamale şi tarifare, de operaţiuni de certificare şi
ameliorare ale strandarde legislative şi ale condiţiilor fizice ale bunurilor.
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Valoarea oricăruia dintre aceşti vectori se obţine ca un număr complex de forma:
Vn=an+jbn
în care: - an– valoarea obiectului economic supus tranzacţiei în momentul
tranzacţiei n-1;
- jbn– partea ireală a numărului complex.
Această valoare este definită ca făcând parte din mulţimea numerelor ireale, deoarece
ea exprimă valoarea tutoror costurilor de tranzacţie implicate. O parte a acestor costuri ca la
Coase sau Wiliamson va putea fi reprezentată în costuri economice explicite, însă o parte era
suportată de firma beneficiară a tranzacţiei sub forma sunk costurilor, care afecta negativ
nivelul eficienţei atât la nivel de firmă, dar scăzând şi nivelul utilităţii consumatorului final.
Valoarea finală a obiectului economic supus tranzacţiei se obţine:
n

∑Vn =

[(a1+a2+…+an)-a1×(n-1)]+j(b1+b2+….+bn)

i =1

Pentru fiecare valoare an+1 se adaugă valoare costurilor de tranzacţie ce pot fi percepute ca
explicite din tranzacţia cu indicele « n »; astfel şirul de valori « a » este un şir ordonat crescător,
avem de-a face cu o scară pe care o parcurgem în sens de urcare, fiecare treaptă reprezentând o
bază pentru o creştere artificială a valorii obiectului ecnomic supus tranzacţiei.
Este un efect în cascadă care nu reprezintă altceva decât un cost explicit pentru
realizarea legăturilor economice, un cost al coeziunii apărut în lipsa unor acorduri
prenegociate, în lipsa unor convenţii şi concesii de natură politică. Astfel din fiecare an trebuie
să scădem valoarea a1 pentru a rămâne doar sporul de costuri explicit generat de operaţiunea
de compatibilizare a obiectului economic în piaţa de destinaţie.
2. Valoarea actuală – după construcţia europeană
Valoare actuală pentru transferarea unui obiect economic cu avantaj economic
comparativ:
Se defineşte un singur vector liniar SV care reprezintă tranzacţia desfăşurată fără a fi
necesare negocieri speciale pentru fiecare etapă şi tranzacţie în parte.
Contractele specifice fiecărei etape au fost înlocuite de către un contract-cadru
multiplicat în directive şi regulamente europene (sperăm până în punctul în care creşterea
exponenţială a costurilor depaşeşte avantajele oferite de precizarea clauzei specifice).
Valoarea acestui vector este tot un număr complex de forma:
SV = a1+j×h
a1- valoarea obiectului economic tranzacţionat în ţara de origine
h- valoarea costurilor de tranzacţie, percepute ca un cost explicit sau ca un sunk cost.
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Diferenţa de valoare dintre cei doi vectori este egală cu :
n

∑Vn -SV=[(a2+…+an)-a1*(n-1)]+ j(b1+b2+….+bn-h)
i =1

[(a2+…+an)-a1× (n-1)] este un număr pozitiv şi reprezintă valoarea tuturor taxelor,
serviciilor şi acţiunilor birocratice care erau necesare pentru realizarea unei tranzacţii
(b1+b2+….+bn-h) reprezintă, de asemenea, o valoare pozitivă.
E natural să credem că valoarea costurilor de tranzacţie creşte în cazul unei acţiuni de
asistenţă a tranzacţiei principale, aceea a obiectului economic în cauză, în consecinţă
b1+b2+….+bn>h. Cât din valoarea aceasta se transformă într-un număr natural devenind cost
explicit este condiţionat de natura actului birocratic European şi de evoluţia tehnicilor şi
metodelor de transport şi de comunicare.
Înaintea proceselor de integrare europeană valoarea diferenţei de mai sus trebuia
suportată pentru transferarea unui obiect economic cu avantaj comparativ dintr-o regiune
europeană în alta şi se reflectă în viaţa economică ca o pierdere de optim Pareto. Acum în
cadrul EU dispariţia parţială a valorii menţionate (se ţine cont că nu vom putea vorbi vreodată
de dispariţia costurilor de tranzacţie….explicite sau sunk costuri) face ca avantajele
comparative să devină avantaje competitive la nivel de firmă în cazul acelor firme capabile să
valorifice oportunităţile de afaceri.
Putem vorbi de o creştere a eficienţei generale, de o îmbunătăţire în sensul lui Pareto,
ceea ce face ca alocarea resurselor de orice natură să fie mai eficientă în spaţiul UE, dar şi ca
uniunea să devină mai competitivă în raport cu mediul economic extern ei.
Astfel toate costurile funcţionării eu la nivel central pot fi privite ca investiţii comune
ale consumatorilor şi ale firmelor pentru creşterea eficienţei de ansamblu. Toate costurile la
nivel de firmă implicate de adaptarea birocratică sau de compatibilizarea în mediul de afaceri
sunt investiţii deoarece ele au ca efect implicit creşterea profitului pe termen lung.
Clasica investiţie ca transferuri de capitaluri şi cunostinţe în spaţiul UE nu este singura
investiţie care face ca Uniunea să funcţioneze mai bine. Apar şi fenomene interpretabile uşor
ca fiind paradoxale de genul migraţiei forţei de muncă în Europa. În modelul clasic al
investiţiilor străine directe capitalul migra către forţa de muncă care deţinea un avantaj
comparativ (aşa era în mod cert mai ieftin); acum forţa de muncă devine foarte mobilă pentru
n

a migra către capitalul disponibil, astfel valoarea

∑Vn -SV este

mult mai mică, alocarea

i =1

resurselor se rearanjează pentru a fi mai eficientă.
Problemele cheie ale noului mediu de afaceri sunt determinate de transformarea
variabilelor determinate: mediul industriei; poziţia relativă a ţării; strategia generală şi
interacţiunea cu mediul birocratic; selecţia pieţei; preferinţele consumatorului; strategiile
;integrarea orizontală şi verticală; legături economice; administrarea factorilor multiculturali;
relaţii publice multiculturale; toate acestea implică necesitatea de adaptare implicând alte
investiţii (Ricart et al., 2004). Diferenţele dintre ţări în UE, diferenţele în natura factorilor de
producţie, diferenţele dintre instituţii, diferenţele dintre avantajele competitive, diferenţele
dintre idei şi modul de gândire toate contează şi sunt integrate într-un sistem de producţie
unic. În Europa este creată o singură filozofie despre cum să interpretezi raţionalitatea
economică în moduri diferite şi diverse de aplicare. Aceasta delimitează regiunile în Europa şi
consolidează specificul pentru fiecare regiune (Waldrop, 1992). Făcâd aceste schimbări în
termenii teoriei complexităţii presupunem că evoluţia socială şi politică în Europa are un
impact imens. Agenţii economici existenţi în spaţiul geografic al UE, bunii intreprinzători
observă oportunităţile oferite de scăderile în costurile de tranzacţie şi integrează aceste
avantaje în activitatea lor. Ei îşi asumă unele costuri pentru investiţii suplimentare, dar
beneficiul lor în creştere şi riscul sistemic sunt diminuate.
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Poate că clauza caeteris paribus şi observaţiile statistice nu demonstrează în
întregime, dacă nu deloc, ceea ce afirmăm aici. Dar construcţia europeană este în curs de
dezvoltare şi nu este terminată încă. Calculul econometric care determină orizontul necesar
pentru rezultate relevante implică multe variabile ne stochastice şi în acest caz există prea
multă aproximaţie. Estimarea creşterii ipotetice implicate de crearea UE, posibilul efect
benefic al pieţei comune, schimbările în modelul de comerţ au fost realizate de teoria
economică (Ex.: Balassa, 1963, Motta, Norman, 1996, Sapir, 1992).
În această transformare, în Europa, legăturile au devenit mai directe, colaborarea în
interiorul regiunilor şi între regiuni a devenit mai amplă, schimbările între regiuni au devenit
mai diverse şi mai abundente, iar coeziunea este mai puternică. Explicaţia este simplă, toţi
agenţii economici încearcă noua valoare a costurilor de oportunitate: diferenţele

n

∑Vn -SV.
i =1
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Rezumat. Obiectivul politicii regionale europene este de a concretiza solidaritatea
Uniunii prin coeziunea economică şi socială, reducând discrepanţa dintre nivelurile de
dezvoltare ale diverselor regiuni.
Convergenţa la nivelul regiunilor europene s-a menţinut ridicată, determinând o
reducere netă a disparităţilor în ceea ce priveşte PIB pe cap de locuitor, ratele ocupării forţei
de muncă şi în special ratele şomajului. Această tendinţă este provocată în mare măsură de
ameliorările înregistrate în cele mai puţin prospere regiuni.
Cuvinte-cheie: disparităţi; politica regională; convergenţă; coeziune economică;
Fondul de Coeziune.
Clasificare REL: 16F, 20J.
Clasificare JEL: R11, R13.
Scopul principal al politicii regionale europene este creşterea bunăstării economice a
unor anumite regiuni din cadrul UE. Aproape o treime din bugetul UE este destinat acestei
politici, scopul său fiind de a înlătura disparităţile în ceea ce priveşte bunăstarea în cadrul UE,
de a restructura zonele ce cunosc un declin industrial şi de a diversifica zonele rurale ce
cunosc un declin în domeniul agriculturii.
Cea mai mare extindere a UE a avut loc în mai 2004, cu zece noi state membre, cele
mai multe din Europa Centraă şi de Est, urmată de accesiunea Bulgariei şi României, în
ianuarie 2007. Multe dintre aceste state sunt mai sărace decât statele membre şi impactul a
fost că media PNB pe locuitor al UE s-a redus, ceea ce a condus la faptul că unele regiuni
membre ale UE-15 nu au mai beneficiat de un ajutor financiar suplimentar.
Coeziunea economică a fost o politică luată în considerare de către Comunitatea
Europeană de jumătate de secol. În această perioadă a devenit din ce în ce mai importantă şi
probabil că va rămâne o prioritate: dacă Tratatul de la Lisabona va fi ratificat, Articolul 3 al
Tratatului Uniunii Europene va afirma că Uniunea „trebuie să lucreze pentru o dezvoltare
susţinută a Europei bazată pe o creştere economică echilibrată şi...să promoveze coeziunea
economică, socială şi teritorială şi solidaritatea în cadrul statelor membre”(1). Tratatul, de
asemenea, recunoaşte că este important ca toate statele membre şi regiunile să împartă
această prosperitate în creştere şi, în special, că trebuie să existe o converegenţă în ceea ce
priveşte standardele de viaţă în cadrul diferitelor regiuni. UE caută să obţină aceasta prin
politica sa regională pentru care Fondul European Structural şi de Coeziune oferă finanţare.
Deşi Articoul 158 al Tratatului de înfiinţare al Comunităţii Europene menţionează
coeziunea socială, gradul de succes al politicii regionale este larg apreciat în ceea ce priveşte
reducerea diferenţelor regionale referitoare la produsul naţional brut (PNB) pe locuitor.
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Politicile pentru a ataca disparităţile regionale au fost stabilite de acum cincizeci de
ani. Fondul European Social, Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA)
şi Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) au fost create în 1958, 1962 şi,
respectiv, în 1975. Dintre acestea, FEDR a fost primul fond regional explicit şi a fost bazat pe
premisa existentă că politica regională ar trebui să fie mai bine o preocupare naţională decât
una la nivelul Comunităţii. Iniţial nu a existat nimic pentru a opri statele membre să substituie
fondurile FEDR pentru cheltuielile lor regionale, de fapt au transformat cheltuielile FEDR în
reduceri.
În 1986, Actul Unic European a permis o politică regională creată pentru a ţine cont
de orice repercusiuni negative asupra pieţei unice. Un acord încheiat la Consiliul Europei în
februarie 1988 a dublat finanţarea acordată fondurilor structurale şi a crescut accentul pe
regiunile mai sărace ca parte a unei examinări semnificative a bugetului Comunităţii
Europene. Reformele ce au avut loc pentru pregătirea pieţei unice au oferit Comisiei un rol
mai mare în furnizarea, implementarea şi reglarea politicii. Fondurile nu mai puteau fi folosite
de statele membre aşa cum îşi doreau, ci doar cu aprobarea Comisiei. Principiile acestor
reforme au rămas în centrul politicii regionale.
Preocuparea de a sprijini statele membre mai sărace face faţă provocării pieţei unice
(şi în special nevoii de investiţii adecvate în infrastructură), fără a îndeplini criteriul de
convergenţă cerut de UEM de a conduce la crearea Fondului de Coeziune în 1994. Mai mult
decât sprijinirea regiunilor mai sărace, aceasta s-a concentrat pe sprijinul statelor membre mai
sărace (definite ca acele ţări cu un venit naţional brut pe locuitor sub 90% din media UE).
La sfârşitul anilor 90, câteva state membre s-au preocupat în legătură cu performanţele
relative ale UE ca un întreg în termeni de creştere a productivităţii şi în ceea ce priveşte
nivelul şomajului. Aceasta a consdus la Strategia de la Lisabona, publicată în anul 2000 şi
relansată în anul 2005, care are în prezent două ţinte majore la nivel european: creşterea
ponderii investiţiilor publice şi private în cercetare şi dezvoltare la 3% din PNB şi securizarea
ratei şomajului la 70%, amble până în 2010. Implicaţiile strategiei pentru politica regională a
UE sunt că ar trebui să se concentreze pe trei priorităţi: îmbunătăţirea atractivităţii reginilor şi
oraşelor statelor membre; încurajarea inovaţiei, antreprenoriatului şi creşterii în economia
cunoaşterii şi crearea unor locuri de muncă mai bune şi mai multe.
Ca o consecinţă, scopul Fondului Structural şi de Coeziune a devenit nu numai
reducerea inegalităţilor venitului, ci, de asemenea, creşterea susţinută a ratelor de creştere a
regiunilor sărace. Comisia a afirmat că „politica de coeziune a fost recunoscută ca un
instrument cheie la nivelul Comunităţii contribuind la implementarea strategiei de creştere şi a
locurilor de muncă nu doar pentru că ea reprezintă o treime din bugetul Comunităţii, ci şi
pentru că strategiile create la nivel local şi regional trebuie să formeze o parte integrală a
eforului de a promova creşterea şi locurile de muncă. Rolul IMM-urilor, nevoia de a cunoaşte
cererile la nivel local, importanţa clustere-lor, nevoia de centre locale, si de inovaţii este acela
că de cele mai multe ori strategiile trebui construite din aval, de la nivel regional şi local” (2).
Importanţa politicii regionale a crescut progresiv pe măsura extinderii UE. Statele care
au aderat în ultimii cinci ani au un PNB mai scăzut pe locuitor decât Uniunea, iar accesiunea
lor a avut efectul statistic de adâncire considerabilă a disparităţilor dintre statele membre şi
dintre regiuni. Extinderea acestor diferenţe poate fi observată în Tabelul 1. Regiunile cele mai
sărace sunt în România şi Bulgaria, unde toate cele 9 regiuni au un PNB pe locuitor mai mic
decît o treime din media UE. Regiunea Nord – Est din România are cel mai redus PNB din
UE cu un index de 24. La capătul opus, cea mai bogată regiune este Inner London, UK (303);
Luxemburg (264); Bruxelles – Cap./Brussels Hfdst, Belgia (241) şi Hamburg, Germania
(202). PNB pe locuitor în câteva regiuni, în special în marile oraşe şi Luxemburg, este
exagerat din cauza celor care se deplasează în alte regiuni, munca lor contribuind la PNB-ul
regiunii respective, ei nefiind socotiţi ca şi locuitori.
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PNB regional pe locuitor în Uniunea Europeană, în anul 2005

Tabelul 1
Ţara

Anul accesiunii

PNB pe locuitor (PPS, EU27=100)*
Naţional
Regiunile cele mai
Regiunile cele mai
bogate
sărace
35.3
52.2
26.9
35.4
74.8
24.2
49.9.
n.a
n.a.
51.3
81.2
35.0
53.2
n.a
n.a.
60.6
147.9
43.1
62.9.
n.a
n.a.
64.3
104.9
40.9
75.4
106.3
59.8
76.6
160.3
59.8
77.4
n.a
n.a
86.9
104.7
71.6
92.6
n.a
n.a
96.4
131.1
59.1
103.0
133.9
69.7
104.8
136.7
66.9
111.9
172.6
50.5
115.1
139.5
85.3
115.2
202.1
74.2
119.3
302.7
77.4

Bulgaria
2007
România
2007
Letonia
2004
Polonia
2004
Lituania
2004
Slovacia
2004
Estonia
2004
Ungaria
2004
Portugalia
1986
Republica Cehă
2004
Malta
2004
Slovenia
2004
Cipru
2004
Grecia
1981
Spania
1986
Italia
1958
Franţa
1958
Finlanda
1995
Germania
1958
Regatul Unit
1973
al Marii Britanii
Belgia
1958
121.1
240.5
79.5
Suedia
1995
123.8
172.2
105.4
Danemarca
1973
126.7
161.0
94.9
Austria
1995
128.8
142.7
88.7
Olanda
1958
131.1
164.0
96.3
Irlanda
1973
143.7
158.1
104.3
Luxemburg
1958
264.3.
n.a
n.a.
Sursa: Eurostat News Release, 12 February 2008, Regional GDP per Inhabitant in the EU-27
* PPS este puterea de cumpărare standard care corectează diferenţele în preţuri naţionale fără a ţine cont
de ratele de schimb. „Regiune” se referă la regiunile NUTS2, n.a. –neaplicabil. Estonia, Cipru, Letonia,
Lituania, Luxemburg şi Malta sunt tratate ca şi regiuni singulare.

Obiectivul principal al politicii coeziunii este reducerea inegalităţilor economice şi
sociale în ceea ce priveşte nivelurile de dezvoltare ale regiunilor europene. Astfel, este
necesar ca regiunile mai puţin dezvoltate să rămână în centrul atenţiei acestei politici. Pe de
altă parte, majoritatea contribuţiilor – împreună cu Parlamentul European – susţin că politica
de coeziune ar trebui să acopere întregul teritoriu al UE, dat fiind faptul că aceasta nu constă
într-un simplu mecanism de solidaritate, ci are scopul de a stimula potenţialul de dezvoltare
endogenă al regiunilor europene.
Marea majoritate a părţilor interesate consideră cooperarea teritorială ca fiind o parte
esenţială a politicii de coeziune şi apreciază faptul că aceasta a devenit un obiectiv unanim
recunoscut. Cooperarea teritorială este unul dintre cele mai bune exemple ale valorii adăugate
a acestei politici, motiv pentru care ar trebui să fie consolidată.
Al patrulea raport privind coeziunea a identificat o serie de dificultăţi cu care regiunile
şi statele membre se confruntă şi vor trebui să se confrunte din ce în ce mai des: globalizarea,
schimbările demografice şi tensiunile sociale, schimbarea climatică şi creşterea preţului
energiei. Cu toate că există un consens asupra faptului că politica de coeziune ar trebui să
abordeze şi aceste probleme, majoritatea contribuţiilor subliniază că politica de coeziune nu
poate fi nici unicul, nici principalul instrument de intervenţie. Unele contribuţii consideră că
aceste dificultăţi sunt deja abordate prin realizarea agendei de la Lisabona şi a agendei de la
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Göteborg. Alte contribuţii amintesc faptul că abordarea acestor probleme ar trebui să nu
determine plasarea în plan secundar a obiectivelor principale ale politicii de coeziune stabilite
de către Tratat.
Unele contribuţii îi cer Comisiei să completeze nivelul PIB pe cap de locuitor
exprimat în SPC (standardul puterii de cumpărare) cu alţi parametri de măsurare a bunăstării
şi a nivelului de trai.
În ceea ce priveşte conţinutul politicii de coeziune, în această fază pare să existe un
consens asupra următoarelor teme transversale:
1. Competitivitatea este în centrul politicii de coeziune. Se acordă un sprijin clar
solicitării de a aloca o parte semnificativă din resursele financiare investiţiilor strategice
corelate cu agenda reînnoită pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă.
Cercetarea, inovaţia şi dezvoltarea competenţelor în vederea încurajării economiei bazate pe
cunoaştere, a dezvoltării capitalului uman prin educaţie şi formare, a capacităţii de adaptare, a
sprijinirii activităţilor antreprenoriale (mai ales a întreprinderilor mici şi mijlocii), a
consolidării capacităţii instituţionale şi a dezvoltării unei culturi antreprenoriale sunt
considerate ca fiind domeniile strategice în care ar trebui să fie concentrate investiţiile.
2. Politicile active privind piaţa muncii sunt, de asemenea, în centrul activităţilor
propuse în scopul de a încuraja ocuparea forţei de muncă, de a consolida coeziunea socială şi
de a reduce riscul de sărăcie. Un număr semnificativ de participanţi consideră că politica de
coeziune ar trebui să contribuie la dezvoltarea dimensiunii sociale a Europei, prin creşterea
posibilităţilor de angajare a celor mai vulnerabile grupuri, cum ar fi tinerii, persoanele în
vârstă, persoanele cu handicap, imigranţii şi minorităţile.
Partenerii sociali şi economici şi organizaţiile societăţii civile subliniază rolul
important pe care îl joacă economia socială în ceea ce priveşte crearea locurilor de muncă de
calitate, încurajarea inovării, contribuirea la dezvoltarea zonelor rurale şi furnizarea unei serii
de servicii de interes general. Aceştia indică, de asemenea, faptul că dezvoltarea capacităţilor
contribuie la consolidarea principiului bunei guvernări şi a principiului parteneriatului. În
încheiere, unii reprezentanţi ai societăţii civile susţin că politica de coeziune ar trebui să
susţină grupurile care întâmpină dificultăţi specifice în ceea ce priveşte accesul la piaţa forţei
de muncă.
3. A treia temă transversală este dezvoltarea durabilă. Mulţi dintre participanţi
consideră că politica de coeziune ar trebui să se orienteze mai mult către atingerea
obiectivelor stabilite de agenda de la Göteborg. Această politică ar putea contribui, în special,
la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin intermediul unor politici de atenuare, care
să vizeze ameliorarea eficienţei energetice şi stimularea dezvoltării energiilor regenerabile.
Printr-o abordare specifică, politica regională europeană aduce o valoare adăugată
acţiunilor întreprinse pe teren şi contribuie la finanţarea unor proiecte concrete în favoarea
regiunilor, oraşelor şi locuitorilor acestora. Ideea este ca regiunile să devină capabile să-şi
joace din plin rolul în favoarea creşterii economice şi competitivităţii şi să-şi împărtăşească
ideile şi bunele practici.
Există trei fonduri folosite în politica regională:
• Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) finanţează ajutorul direct
pentru investiţii în companii (în special pentru întreprindeile mici şi mijlocii), în
infrastructură, instrumente financiare (cum ar fi fonduri pentru riscul de capital şi fonduri
pentru dezvoltare locală) şi măsuri de asistenţă tehnică. Este alocat pe bază regională;
• Fondul Social European (FSE) finanţează proiecte pe piaţa muncii ce
îmbunătăţesc capitalul uman, oportunităţile de angajare şi integrarea socială. De asemenea
este alocat pe bază regională;
• Fondul de Coeziune finanţează dezvoltarea reţelelor de transport care au fost
identificate ca proiecte prioritare de către UE; proiectele legate de mediu şi proiecte legate de
energie şi mediu cu evidente beneficii pentru mediu. Este alocat la nivel de state membre cu
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finanţare de la Fond condiţionată în conformitate cu cerinţele Pactului de Stabilitate şi
Creştere de a nu genera un deficit public excesiv.
Fondurile sunt alocate pentru a îndeplini trei obiective:
• Obiectivul de Convergenţă „cu scopul de a accelera convergenţa statelor şi
regiunilor mai puţin dezvoltate”(3). Este instrumentul principal al politicii regionale şi deţine
81,5% din chletuieli. Acoperă domeniile „îmbunătăţirii calităţii investiţiilor în capitalul fizic
şi uman, dezvoltarea inovaţiei şi a societăţii cunoaşterii, adaptabilitatea la schimbările
economice şi sociale şi protecţia şi îmbunătăţirea mediului şi a eficienţei administrative”(4). Se
concentrează pe regiunile mai sărace, definite la nivelul NUTS2.
• Obiectivul de Competitivitate Regională şi Ocupare este creat pentru a acţiona „în
afara regiunilor mai puţin dezvoltate...pentru a întări competitivitatea şi atractivitatea
regiunilor ca şi ocuparea prin anticiparea schimbărilor economice şi sociale, incluzându-le pe
acele legate de deschiderea comerţului”(5). Obiectivul deţine 16% din finanţarea regională şi
este finanţat de FEDR şi FSE. Fiecare regiune neacoperită de Obiectivul de convergenţă este
eligibilă şi depinde de fiecare stat membru să decidă care din regiunile sale trebuie să
primească fonduri.
• Obiectivul de Cooperare Teritorială Europeană are scopul de a întări cooperarea
transfrontalieră prin îmbinarea iniţiativelor regionale şi locale. Spre deosebire de celelalte
obiective, acesta operează la nivelul NUTS3 (deşi în practică o regiune NUTS2 poate fi creată
dacă toate regiunile NUTS3 sunt alese). Aceasta înseamnă că operează în regiuni care sunt de
asemenea eligibile şi pentru primele două obiective şi îi sunt complementare. Regiunile care
mai întâi s-au calificat pentru obiectivul 1 în cadrul financiar 2000-2006, dar care acum nu
mai sunt eligibile pentru fonduri de convergenţă, primesc fonduri de comptitivitate
tranziţională ca şi regiuni „phasing in”. Aderarea celor 10 state membre noi a avut efectul
statistic de reducere a PNB pe locuitor al UE la aproximativ 12,5%. Aceasta a făcut
neeligibile unele regiuni şi ţări care ar fi putut fi eligibile pentru ajutor în cazul vechii
calculaţii. Aceste regiuni vor primi ajutor tranziţional până în 2013, fiind cunoscute ca şi
regiuni „phasing out” aflate în cadrul obiectivului de convergenţă.
De asemenea, ponderea politicii regionale în cadrul bugetului a crescut de-a lungul
timpului: după cum arată tableul 2, în 1988 ponderea era de 17% şi de atunci a crecut uşor şi
se preconizează că va ajunge la 38% până în 2013. Pentru Cadrul Financiar 2007-2013
finanţarea totală disponibilă este de 308 miliarde de euro la nivelul preţurilor din 2004, care
reprezintă 0,38% din venitul naţional brut al UE. Totuşi, ponderea bugetului alocată politicii
regionale nu a crescut semnificativ în ultimii ani în ciuda disparităţii crescute în ceea ce
priveşte bunăstarea în cadrul Uniunii Europene extinse.
Ponderile politicii regionale în bugetul UE

Tabelul 2
Anul

Procentul în bugetul european
Mărimea bugetului* UE ca
% a PNB sau VNB al UE
Politica regională
Politica Agricolă Comună
1975
6,2
70,9
0,53
1980
11,0
68,6
0,80
1985
12,8
68,4
0,92
1988
17.2
60.7
1.12
1993
32.3
53.3
1.20
2000
34.8
44.5
1.07
2007
36.7
47.1
1.04
2013
38.1
43.0
0.93
Sursa: European Commission, The Community Budget: Facts in Figures, 2000; European Navigator at
www.ena.lu şi documentele Comisiei.
Notă:* destinaţi totală a cheltuielilor. 1988, 1993, 200 şi 2007 sunt primii ani ai Cadrelor financiare, Sursa:
www.ena.lu, Comisia Europeană, Bugetul UE 2006 – Raport financiar.
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Cea mai mare beneficiară a Fondului Structural şi de Coeziune dintre statele membre
pentru Cadrul Financiar 2007-2013 este Polonia, cu 60 de miliarde de euro (19,4%din total),
urmată de Spania (32 miliarde de euro, 10,2%) şi apoi Italia (26 de miliarde de euro, 8,3%).
Deşi raportul PNB/VNB pe locuitor este folosit pentru a determina eligibilitatea pentru
finanţarea regiunii/statului membru, sumele de bani actuale primite sunt determinate pe baza
unei formule ce implică alte criterii. Acestea sunt prosperitatea relativă a statului membru,
numărul de şomeri (doar Obiectivul de convergenţă) şi, în plus, pentru Obiectivul de
Competitivitate Regională şi Angajare, numărul de locuri de muncă pentru a ajunge la o rată a
angajării de 70%, numărul de angajaţi cu un nivel scăzut de educaţie şi densitatea populaţiei.
Consiliul European stabileşte, iar Consiliul şi Parlamentul European acordă sumele ce
trebuie alocate Fondurilor Structurale şi de Coeziune. Comisia împreună cu statele membre au
trasat Orientările strategice comunitare ale ceziunii care stabilesc modul de utilizare a
fondurilor. Orientările sunt folosite pentru a stabili scopurile pentru fiecare obiectiv şi în
prezent sunt aliniate priorităţilor strategiei Lisabona. Pentru perioada 2007-2013, orientările
identifică trei priorităţi:
• îmbunătăţirea atractivităţii statelor membre, regiunilor şi oraşelor prin
îmbunătăţirea accesibilităţii, asigurarea unui nivel adecvat al calităţii şi nivelului serviciilor şi
conservarea potenţialului de mediu;
• încurajarea inovaţiei, antreprenoriatului şi a creşterii economiei cunoaşterii prin
cercetare şi inovare, incluzând noile tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiei;
• crearea mai multor locuri de muncă prin atragerea mai multor oameni în activitatea
antreprenorială, îmbunătăţirea adaptabilităţii angajaţilor şi a întreprinderilor şi creşterea
investiţiilor în capitalul uman.
Fiecare stat membru pregăteşte Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) care
respectă orientările strategice. Regulamentul prevede că fiecare stat membru, după adoptarea
orientărilor strategice, dispune de cinci luni pentru a înainta Comisiei propriul Cadru Strategic
Naţional de Referinţă (CSNR). Cadrul de referinţă defineşte strategia aleasă de către statul
respectiv şi propune o listă de „programe operaţionale” pe care acesta intenţionează să le pună
în aplicare. După primirea Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), Comisia dispune
de trei luni pentru a-şi aduce comentariile şi pentru a solicita eventuale informaţii
complementare.
Comisia validează parţial Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), precum şi
fiecare program operaţional (PO). Programele operaţionale (PO) prezintă priorităţile statului
respectiv (şi/sau ale regiunilor) şi modul în care acesta îşi va derula programarea. Există, de altfel,
o obligaţie: pentru ţările şi regiunile care se află sub incidenţa obiectivului „Convergenţă”, 60%
din cheltuieli trebuie alocate priorităţilor care fac parte din strategia Uniunii în favoarea creşterii
economice şi ocupării forţei de muncă (strategia de la Lisabona). În cazul ţărilor şi regiunilor care
se află sub incidenţa obiectivului „Competitivitate şi ocuparea forţei de muncă”, procentul este de
75%. Pentru perioada 2007-2013, Comisia Europeană va adopta aproximativ 450 de programe
operaţionale. La programarea şi gestionarea PO participă parteneri economici şi sociali, precum şi
organisme ale societăţii civile.
Odată ce Comisia ia decizia cu privire la PO, este rândul statului membru şi al
regiunilor sale să pună în aplicare programele, şi anume să selecteze miile de proiecte care vor
fi puse în aplicare în fiecare an, să le controleze şi să le evalueze. Toate aceste activităţi se
efectuează prin intermediul aşa-numitelor „autorităţi de gestionare”, proprii fiecărei ţări şi/sau
fiecărei regiuni.
Comisia angajează cheltuielile pentru a permite statului membru să lanseze
programele, achită cheltuielile certificate de către statul membru şi participă la monitorizarea
fiecărui program operaţional, alături de statele membre.
Pe durata programării 2007-2013, Comisia Europeană şi statele membre prezintă
rapoarte strategice.
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În Regatul Unit al Marii Britanii Guvernul a alocat pe regiuni fonduri pentru
competitivitatea regională(6) în funcţie de populaţie, PNB şi nivelul inovării, întreprinderi şi
abilităţi. Pentru Fondurile de Competitivitate Regională FSE criteriile sunt: populaţia fără un
loc de muncă, populaţia de vârstă activă fără calificare şi numărul populaţiei active cu un
nivel scăzut de calificare(7).
Diferenţele regionale în ceea ce priveşte standardele de viaţă în cadrul naţiunilor sunt
uneori considerabile. Atunci când naţiunile se unesc într-o uniune economică, disparităţile
regionale în cadrul lor sunt de aşteptat a fi foarte mari. Mai mult, una dintre consecinţele
integrării economice este cauzarea unei dislocări în regiunile sărace – dacă marcatorii
politicii nu acţionează pentru a preveni aceasta.
Intrarea Regatului Unit în Uniunea Europeană şi participarea sa la dezvoltarea ulterioară
nu a avut implicaţii doar la nivelul disparităţilor regionale în ceea ce priveşte standardele de viaţă,
dar, de asemenea, a lăsat deschisă întrebarea cine ar trebui să controleze politica regională.
Existenţa unei politici regionale distinctive a UE a determinat sfârşitul monopolului virtual al
guvernului Regatului Unit în ceea ce priveşte politica regională în cadrul graniţelor sale. Reforma
politicii regionale a UE din 1989 a urmat anumiţi paşi spre o politică regională mai puternică.
Întâmpinând atâtea reforme nu trebuie să pierdem din vedere cât de serioasă rămâne problema
regională în cadrul UE. Disparităţile regionale s-au redus, în cadrul UE, începând cu anul 1975. Pe
lângă aceasta, ca urmare a aderării noilor state din Europa Centrală şi de Est, UE se confruntă cu
noi probleme regionale. Aceasta se întâmplă într-un moment în care IMM-urile şi Uniunea
Economică şi Monetară cunosc noi provocări regionale.
Împărţirea responsabilităţilor de politică regională între UE şi fiecare stat membru
rămâne o problemă continuă. Neînţelegeri considerabile există în ceea ce priveşte rolul pe
care fiecare participant ar trebui să îl aibă.
Coeziunea teritorială este văzută, în special de către actorii regionali şi locali, ca fiind
o ocazie de a consolida rolul autorităţilor şi al altor actori regionali şi locali în procesul de
punere în aplicare a acestei politici. Diferite contribuţii subliniază rolul zonelor urbane şi
interdependenţa dintre zonele urbane şi cele rurale ca dimensiuni importante ale coeziunii
economice, sociale şi teritoriale. Oraşele sunt frecvent considerate ca fiind locuri caracterizate
de un nivel semnificativ de excludere socială, sărăcie şi dezvoltare dezechilibrată.
Mecanismele existente de sprijinire a anumitor zone specifice, cum ar fi regiunile
ultraperiferice sau zonele nordice slab populate, nu sunt puse în discuţie. Mulţi participanţi
consideră că noţiunea de coeziune teritorială va contribui la integrarea dimensiunii teritoriale
în elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor sectoriale europene.
Pare să existe un consens asupra necesităţii unei mai mari flexibilităţi în cadrul
cooperării teritoriale, pentru a încuraja cooperarea între regiuni care nu sunt vecine sau situate
în aceeaşi arie geografică. Cooperarea cu regiunile şi ţările care se învecinează cu UE este, de
asemenea, considerată esenţială.
În viitor, atenţia se va concentra asupra prioritaţilor, printre care inovarea, educaţia,
sprijinirea IMM-urilor, infrastructura la nivel comunitar şi lupta împotriva schimbării
climatice. Totodată, este necesară o mai bună coordonare între politica de coeziune şi celelalte
politici sectoriale europene, în special politica dezvoltării rurale. Politica de coeziune ar putea
obţine beneficii dacă se are în vedere o simplificare ulterioară şi o mai mare implicare a
autorităţilor locale şi regionale, în timp ce cooperarea dintre regiuni este văzută ca una dintre
domeniile de excelenţă în termeni de valoare europeană adaugată.
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Note
(1)

O expresie similară există în Articolul 2 al Tratatului de înfiinţare al Comunităţii Europene.
COM(2006) 281. European Commission The Growth and Jobs Strategy and the Reform of
European cohesion policy. Fourth Progress Report on Cohesion, p. 8.
(3)
Vezi Regulation (EC) No. 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on
the European.
(4)
Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and
repealing Regulation(EC) No. 1260/1999, Article 3(a).
(5)
Conform Regulation (EC) No. 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions
on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the
Cohesion Fund and repealing Regulation(EC) No. 1260/1999, Article 3, 2(a).
(6)
Conform Regulation (EC) No. 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions
on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the
Cohesion Fund and repealing Regulation(EC) No. 1260/1999, Article 3(6).
(7)
Toate regiunile în afară de Cornwall, West Wales şi the Valleys, şi Highlands şi Insule
National Strategic Reference Framework for EU Structural Funds Programmes,
2007–2013, HC Deb 23 October 2006 cols 72WS–74WS.
(2)
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DISPARITĂŢI URBAN-RURAL PRIVIND VENITURILE
ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI ÎN ROMÂNIA(1)
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Rezumat. Creşterea economică susţinută în România, începând cu anul 2000, a
constituit o evoluţie favorabilă pentru îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaţiei.
Totuşi, decalajele între mediul urban şi cel rural sunt semnificative, fiind dependente de
diferenţele de venituri, dar şi de stilul de viaţă şi disponibilitatea pentru schimbare. Lucrarea
prezintă o analiză comparativă urban/rural a comportamentului gospodăriilor populaţiei în
consum în perioada 2000-2007. Ponderea autoconsumului are o tendinţă de reducere ca
rezultat al creşterii veniturilor, al diversificării activităţilor şi al deschiderii către alte modele
de consum din Europa. Populaţia rurală este încă puternic dependentă de agricultură, iar
consumul prezintă caracteristicile specifice unei populaţii relativ sărace. Reducerea
decalajelor de venituri între mediile de rezidenţă şi îmbunătăţirea calitativă a consumului
gospodăriilor constituie priorităţi în politica dezvoltării regionale.
Cuvinte-cheie: veniturile populaţiei; cheltuielile de consum; disparităţi urban-rural;
consumul alimentar; autoconsum.
Clasificare JEL: 018, R2.
Clasificare REL: 8D, 16F, 16G.
Introducere
Creşterea veniturilor populaţiei şi intensificarea legăturilor cu ţările Uniunii Europene
prin comerţ, circulaţia persoanelor şi a informaţiilor determină creşterea consumului
populaţiei şi modificări structurale ale acestuia. Tendinţa spre un model de consum mai
apropiat de cel european este influenţată de tradiţie, de experimentarea şi asimilarea unor
obiceiuri din străinătate, de accesul la informaţii privind un stil de viaţă sănătos, dar şi de
aplicarea unor politici de dezvoltare economică şi de coeziune. Succesul politicii de coeziune
depinde şi de efectuarea unor evaluări corecte ale situaţiei existente (Balázs, 2005, pp. 60-67).
Efecte ale creşterii economice asupra distribuţiei veniturilor populaţiei
Creşterea economică susţinută în România, începând cu anul 2000, a constituit o sursă
principală pentru creşterea veniturilor şi a consumului populaţiei, ceea ce condiţionează
îmbunătăţirea standardului de viaţă. Veniturile totale pe o gospodărie au fost în anul 2007, în
termeni reali, cu circa 68% mai mari faţă de 2001. La rândul său consumul a reprezentat un
motor al creşterii economice în perioada considerată, ritmul de creştere al consumului final al
populaţiei după 2002 fiind mai ridicat decât rata de creştere economică.
Creşterea economică rapidă sau declinul economic este resimţită la nivelul întregii
populaţii, dar frecvent efectele sunt inegal distribuite. Potrivit unor studii recente (Raport
BIRD, 2007, p.11), în perioada 2000-2006, în România, impactul creşterii economice a fost
relativ uniform asupra principalelor tipuri de gospodării, pe categorii ocupaţionale şi pe grupe
de vârstă, astfel că s-a menţinut decalajul economic dintre mediul rural şi cel urban. În
general, creşterea economică este o condiţie necesară, dar nu suficientă pentru creşterea
veniturilor populaţiei sărace. Pensionarii şi lucrătorii pe cont propriu în agricultură au
constituit categoriile cu nivel sever de sărăcie, care au beneficiat de expansiunea economică
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printr-o creştere relativ mai mare a veniturilor faţă de media naţională, dar nivelul absolut al
veniturilor pe gospodărie continuă să fie redus.
Cererea potenţială este parţial acoperită de contravaloarea consumului de produse
agroalimentare din resurse proprii, ponderea acestuia în veniturile totale ale populaţiei fiind
cuprinsă între 31,2% în anul 2000 şi 15,8% în anul 2007. Deşi este în scădere accentuată, ca
efect al creşterii economice, o asemenea pondere indică un grad relativ redus de dezvoltare şi
organizare a pieţei produselor agroalimentare, asociat de regulă cu un standard de viaţă al
populaţiei de nivel scăzut.
Diferenţele dintre veniturile totale ale gospodăriilor între mediile urban şi rural s-au
menţinut după anul 2000 (figura 1), o apropiere vizibilă fiind doar în anul 2004, când s-a
înregistrat un an agricol foarte bun.
1,2
1,1
1
0,9
0,8

Urban

0,7
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Rural

Figura 1. Raportul dintre veniturile totale ale gospodăriilor din
mediul urban şi rural faţă de media generală în România, în
perioada 2001-2007
Sursa: Calculat pe baza datelor din Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi
consumul populaţiei, Institutul Naţional de Statistică, anii 2002-2007.

Gospodăriile din mediul rural depind de agricultură
Agricultura de subzistenţă este o opţiune majoră pentru locuitorii din mediul rural,
astfel că dependenţa gospodăriilor de venitul obţinut din această activitate este foarte mare.
Evident, gradul cel mai ridicat de dependenţă este în cazul familiilor de fermieri, considerate
astfel în funcţie de statutul ocupaţional al capului de familie, respectiv cel de lucrător pe cont
propriu în activităţi agricole sau ca membru într-o asociaţie agricolă.
În 2006, componentele cele mai semnificative ale venitului total mediu în gospodăria
de fermieri au fost venituri băneşti din agricultură 27,7% şi contravaloarea consumului de
produse agroalimentare din resurse proprii 43,3% (tabelul 1). Astfel, gospodăriile de fermieri
depind în proporţie de circa 70% de agricultură. Datorită nivelului ridicat de autoconsum,
această dependenţă se înregistrează şi la alte categorii de familii, chiar dacă veniturile
principale ale acestora sunt salariile, pensiile, veniturile din activităţi neagricole sau ajutoarele
sociale. Pentru acestea autoconsumul reprezintă o formă de diversificare a veniturilor şi o
sursă de subzistenţă. Majoritatea acestor persoane nu sunt pregătite să dezvolte unităţi de
producţie orientate către piaţă. O analiză comparativă cu alte ţări este dificilă datorită
diferenţelor metodologice în evaluarea consumului din resurse proprii, dar se poate aprecia că
acest nivel ridicat al dependenţei de agricultura de subzistenţă nu este specific ţărilor Uniunii
Europene.
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Structura veniturilor populaţiei din România, în mediul rural, 2006
(în %)
Tabelul 1
Salariaţi

Lucrători pe
cont propriu în
activităţi
neagricole
100

Fermieri

Şomeri

Pensionari

Venit total,
100
100
100
100
din care:
A. Venituri băneşti,
76,3
72,8
55,5
74,9
62,3
din care:
- Venituri din agricultură
2,5
6,4
27,7
5,2
6,6
B. Venituri în natură,
din care:
- Contravaloarea consumului
20,8
26,1
43,4
23,5
36,1
de produse agroalimentare
din resurse proprii
Sursa: Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei 2006,
Institutul Naţional de Statistică, România, 2007.

Venitul total pe o gospodărie în mediul rural a fost de numai 68% din nivelul
corespunzător din mediul urban în 2006 şi 73,5% în 2007. De asemenea, structura veniturilor
diferă între cele două medii de rezidenţă (figura 2). În mediul urban ponderea cea mai ridicată
este deţinută de salarii (65%), în timp ce în mediul rural componenta dominantă este dată de
contravaloarea consumului din surse proprii (32,3%).
Populaţia rurală, în general, are venituri mai scăzute decât populaţia urbană pentru că
ocuparea pe cont propriu în agricultură predomină în structura ocupaţională, iar veniturile
într-o agricultură neperformantă sunt scăzute. Mulţi dintre lucrătorii pe cont propriu în
agricultură sunt membri ai gospodăriilor agricole de subzistenţă, iar multe gospodării au drept
cap al gospodăriei un pensionar. Veniturile scăzute pe gospodărie sunt şi un rezultat al
fenomenului de subocupare, combinat cu productivitatea scăzută din agricultură. Totuşi,
creşterea veniturilor din agricultură va susţine creşterea veniturilor populaţiei în mediul rural.
O contribuţie la această evoluţie va avea aplicarea Politicii Agricole Comune, respectiv
utilizarea fondurilor UE pentru agricultură şi dezvoltare rurală, ce vor stimula atât
competitivitatea agriculturii, cât şi diversificarea activităţilor, având în vedere potenţialul
agriculturii multifuncţionale.
Ocuparea unui loc de muncă remunerat prin salariu constituie un mijloc foarte
important de creştere a bunăstării gospodăriilor rurale. Dacă cel puţin un membru al familiei
devine salariat, nivelul venitului se modifică semnificativ. În multe cazuri, posibilitatea de a
obţine un salariu, în special în domenii neagricole, îi determină pe oameni să renunţe la
ocuparea pe cont propriu (atât agricolă, cât şi neagricolă). Pe această bază, în condiţiile
creşterii economice, ponderea salariilor brute în venitul total mediu al gospodăriei în mediul
rural a crescut de la 20,1% în 2001 la 27,3% în 2007. Este de aşteptat ca această tendinţa să se
menţină în perspectivă.
Potrivit unor date recente (Barometrul Rural, 2007), peste jumătate dintre persoanele
chestionate (1511 persoane cu vârsta peste 18 ani) nu cred că ar putea obţine mai mult profit
din agricultură, iar 19,6% nu se ocupă de agricultură. Dintre respondenţi, peste 85% nu au
intenţia de a dezvolta în următorii doi ani o exploataţie agricolă sau o afacere proprie.
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Venituri din prestaţii sociale
Venituri din activităţi neagricole
independente
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Salarii brute şi alte drepturi salariale
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Total gospodării
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Figura 2: Structura veniturilor totale pe o gospodărie, total şi pe medii de
rezidenţă, în 2007 (în %)
Sursa: Calcule be baza datelor INS.

Cheltuielile de consum reflectă încă un nivel scăzut de bunăstare
Principala destinaţie a veniturilor este consumul, susţinut prin cheltuieli băneşti şi
contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii. Dinamica
cheltuielilor de consum urmează tendinţa înregistrată de venituri, dar creşterea sau scăderea
nivelului venitului nu înseamnă o modificare imediată şi în aceaşi măsură a standardului de
viaţă. Mărimea şi structura consumului sunt determinate de factori economici, respectiv
veniturile populaţiei şi preţurile bunurilor de consum, dar şi de factori demografici, sociali,
geografici, conjuncturali etc. Aceste influenţe interdependente generează disparităţi teritoriale
chiar şi în mediul rural (Rusu, 2005, pp. 5-15).
Raportul dintre cheltuielile totale de consum pe o gospodărie din mediul urban/rural
faţă de media naţională indică o diferenţă vizibilă începând cu anul 2001 (figura 3), care
ulterior se menţine relativ neschimbată. Această situaţie arată că sursele principale de creştere
economică se află în mediul urban, care beneficiază în acelaşi timp de o capacitate mai mare
de a obţine împrumuturi pentru consum.
Structura cheltuielilor totale de consum indică o abatere importantă de la media
europeană. Cu toate că în ultimii ani s-a manifestat tendinţa de creştere a cheltuielilor în termeni
reali şi de reducere a autoconsumului, ponderea cheltuielilor cu produse agroalimentare şi băuturi
nealcoolice de 41,7% în 2007 este semnificativ mai mare decât în UE-27 (tabelul 2). Eventuale
diferenţe metodologice de calcul nu schimbă situaţia. De asemenea, piaţa nu este saturată, iar stilul
de viaţă marchează diferenţe structurale: populaţia în România acordă o importanţă relativă mai
mare consumului de tutun şi alcool (chiar dacă nivelul absolut al consumului de alcool pe locuitor
este mai scăzut decât în unele ţări UE), cheltuielilor cu obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte şi
celor pentru comunicaţii. Consumul agroalimentar din România păstrează încă caracteristicile
sărăciei, în special al sărăciei rurale (Banca Mondială, IEA, 2005, pp.137-149), iar accesul la
consumul în restaurante este încă foarte restrâns.
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Figura 3. Raportul dintre cheltuielile totale de consum ale gospodăriilor
din mediul urban şi rural faţă de media generală
(media lunară pe o persoană)
Sursa: Tendinţe sociale 2005, INS, p. 78 şi calcule proprii pe baza datelor INS.

Din analiza datelor privind structura cheltuielile de consum rezultă că circa jumătate din
cererea potenţială a populaţiei rurale este pentru produse agroalimentare. Aceasta însumează
cheltuielile băneşti pentru alimente şi băuturi consumate şi neconsumate şi consumul din resurse
proprii, reprezentând împreună, în anul 2001, o pondere de 67,1% în cheltuielile totale ale
gospodăriei rurale, respectiv 49,5% în anul 2007, cu tendinţă de reducere în continuare.
Structura cheltuielilor totale de consum în România, în anul 2007,
pe medii de rezidenţă, comparativ cu media UE-27 (în %)
Tabelul 2
Total
gospodării
41,7

Urban

Rural

Media UE-27*
anul 2005
12,8

Produse agroalimentare şi băuturi
37,7
49,5
nealcoolice
Băuturi alcoolice, tutun
6,5
5,8
7,8
3,6
Îmbrăcăminte şi încălţăminte
6,8
7,0
6,2
5,8
Locuinţă, apă, electricitate, gaze şi
15,5
16,4
13,8
21,7
alţi combustibili
Mobilier, dotarea şi întreţinerea
4,6
4,8
4,3
6,3
locuinţei
Sănătate
3,9
4,2
3,2
3,5
Transport
5,9
6,4
5,1
13,5
Comunicaţii
5,1
6,0
3,4
2,8
Recreere şi cultură
4,6
5,4
3,1
9,5
Educaţie
0,8
1,0
0,3
1,0
Hoteluri şi restaurante
1,2
1,3
1,0
8,9
Diverse produse şi servicii
3,4
4,0
2,3
10,7
*Cheltuielile de consum cuprind şi cheltuielile imputate aferente consumului individual de bunuri şi
servicii, inclusiv cele vândute la preţuri economic nesemnificative
Sursa: Institutul Naţional de Statistică şi Eurostat Yearbook 2008, p. 230.

Cheltuielile băneşti de consum ale populaţiei au înregistrat creşteri pentru toate
categoriile de gospodării. Cumpărarea de mărfuri nealimentare şi plata serviciilor au crescut
ca pondere în totalul cheltuielilor băneşti, ajungând în medie pe o gospodărie la 35,4% şi,
respectiv, 28,8% în 2007 (figura 4), cu diferenţe între urban şi rural.
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Figura 4. Structura cheltuielilor băneşti de consum pe o gospodărie, total
şi pe medii de rezidenţă, în 2007 (în %)

Sursa: calcule be baza datelor INS.

Structura actuală a cheltuielilor de consum va suporta treptat modificări, ca urmare a
creşterii veniturilor şi a pătrunderii unor noi modele de consum.
Schimbări în consumul alimentar
România, cu o pondere a populaţiei rurale de 45%, se caracterizează printr-un model
de consum alimentar mixt. Astfel, există modelul de consum al populaţiei urbane, în care
accesul la hrană este restricţionat, în principal, de puterea de cumpărare a gospodăriei. Pe de
altă parte, modelul rural este specific familiilor ce posedă pământ şi a căror situaţie alimentară
depinde atât de producţia proprie, cât şi de puterea de cumpărare, determinată de raportul între
preţurile produselor vândute şi preţurile produselor cumpărate de pe piaţă. Desigur că aceste
modele nu există în stare pură, deoarece chiar populaţia urbană prezintă un autoconsum
semnificativ, provenit din transferurile de produse de la familiile înrudite din mediul rural.
Tendinţe ale consumurilor alimentare în România, în perioada analizată:
• Consumul ridicat de pâine şi produse din cereale, care reprezintă alimente de bază
pentru toate tipurile de gospodării. Acesta înregistrează o uşoară scădere în perioada
2001-2006. Cerealele au un aport caloric de circa 45% în dietă, cel mai ridicat în
cadrul UE-27;
• Creşterea consumului de legume, dar şi o creştere semnificativă a consumului de
fructe în ultimii ani, în special în mediul urban;
• Consumul scăzut de carne şi produse din carne, cu o tendinţă de creştere începând
cu anii 2001-2002. Aceste produse au avut un aport caloric de circa 7,2% în dietă,
în perioada 2001-2003, cel mai redus în cadrul UE-27;
• Creşterea consumului de lapte şi produse lactate, în principal datorită creşterii
producţiei interne;
• Creşterea consumului de băuturi nealcoolice şi bere, care substituie parţial
consumul de vin, aflat în scădere.
Autoconsumul exprimat în unităţi fizice se poate determina ca diferenţă între cantitatea
consumată şi cantitatea cumpărată, folosind datele din Ancheta Bugetelor de Familie (INS). O
caracteristică pentru România este proporţia foarte ridicată a consumului din resurse proprii,
la unele produse: ouă, lapte, legume, fasole boabe, vin (tabelul 3). Practic, în mediul rural
există o cerere alimentară solvabilă semnificativă doar la acele produse care nu pot fi obţinute
în gospodăria proprie (pâine, zahăr, ulei, unele băuturi). Se observă însă o reducere a
autoconsumului, atât în mediul urban, cât şi cel rural.
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Ponderea autoconsumului alimentar în România, pe grupe de
produse, în 2007 comparativ cu 2002 (în %)

Tabelul 3
Total gospodării
Pâine şi produse de franzelărie (kg)
Cartofi (kg)
Fasole boabe şi alte leguminoase pentru boabe (kg)
Uleiuri vegetale, total (kg)
Legume şi conserve din legume (echiv. legume proaspete) (kg)
Fructe, total (kg)
Vin (l)
Carne proaspătă, total (kg)
Preparate din carne (kg)
Lapte, total (l)
Brânzeturi, smântână (kg)
Ouă (buc.)
Peşte şi produse din peşte (kg)

2002
18,6
39,9
65,0
8,9
46,1
38,3
85,5
46,5
37,4
45,0
47,7
60,0
19,0

2007
11,8
30,9
58,3
3,3
41,1
27,4
78,7
33,8
23,0
37,9
38,4
53,3
12,4

Urban
2002
9,1
20,7
44,6
7,6
29,2
26,1
70,3
27,7
21,3
18,2
28,3
34,1
19,2

2007
7,5
16,5
42,9
2,6
27,6
18,2
65,6
20,2
14,5
15,9
22,5
28,8
13,1

Rural
2002
22,8
62,7
80,4
11,0
67,5
61,0
92,2
74,1
57,1
68,7
70,2
89,9
19,0

2007
16,4
47,9
71,0
4,2
59,1
44,8
86,3
54,6
35,2
60,2
59,0
81,9
11,5

Sursa: Calculat pe baza datelor INS.

Această situaţie indică faptul că în economia de subzistenţă, care caracterizează
mediul rural din România, nivelul consumului alimentar depinde într-o măsură mai slabă de
nivelul venitului bănesc, consumul de calorii este mai ridicat decât în mediul urban, iar
alimentaţia este mai puţin diversificată. De altfel, costul caloriei în mediul rural este mai
scăzut decât în mediul urban. Deşi populaţia rurală pare favorizată sub aspect cantitativ,
aspectele calitative ale alimentaţiei sale sunt deficitare. Pe măsura creşterii veniturilor băneşti
şi a dezvoltării reţelei de magazine accesibile şi în mediul rural, este probabil să se manifeste
o relativă apropiere în structura consumului din cele două medii de rezidenţă
Trecerea de la modelul agroindustrial la modelul de saţietate pare să fie caracteristic
Uniunii Europene. Populaţia care poate atinge nivelul de saţietate este mai degrabă interesată
de aspectele calitative şi nutriţionale ale alimentaţiei. Dincolo de varietatea şi confruntările
dintre tradiţie şi modernitate în modelele de consum, se impune tot mai mult stilul de hrană
sănătos (CINDI Dietary Guide, 2000). Acest stil tinde să devină o trăsătură principală a tot
mai multor modele de consum. Fiind sub presiunea condiţiilor impuse de UE, şi în România
apar preocupări legate de aspectele nutriţionale, siguranţa alimentară, identitatea alimentelor
şi reconsiderarea tehnicilor tradiţionale de producţie. Rămâne o problemă deschisă pentru
România în ce măsură va tinde spre unul dintre aceste modele. Aceste schimbări se reflectă
treptat şi în structura cheltuielilor totale de consum ale populaţiei.
Concluzii
Impactul creşterii economice a fost relativ uniform asupra principalelor tipuri de
gospodării, pe categorii ocupaţionale şi pe grupe de vârstă, astfel că s-a menţinut decalajul
dintre mediul rural şi cel urban privind veniturile totale pe gospodărie în perioada 2001-2007.
S-a manifestat o tendinţă de modificare a structurii veniturilor pe o gospodărie din mediul
rural, ca urmare a diversificării activităţilor şi a creşterii pensiilor. Evoluţia cheltuielilor de
consum urmează tendinţa de creştere a veniturilor, întrucât nivelul de economisire este scăzut.
În mediul rural peste jumătate din cererea potenţială a populaţiei rurale este pentru produse
agroalimentare, dar această componentă tinde să se reducă. Structura actuală a cheltuielilor de
consum va suporta treptat modificări, ca urmare a creşterii veniturilor şi a schimbării
modelului de consum. Va exista în continuare o inerţie dată de tradiţie, dar aceasta se va
combina cu obiceiuri alimentare noi aduse de populaţia ce lucrează în străinătate. La acestea
se adaugă presiunea condiţiilor impuse de UE privind siguranţa alimentară şi identitatea
alimentelor, dar şi reconsiderarea tehnicilor tradiţionale de producţie.
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Lucrare realizată în cadrul programului „Studiul impactului aderării asupra producătorilor
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Toma (coord), cu parteneri: IEA-INCE, ASE Bucureşti, USAMV Bucureşti, S.C. Agroserv,
beneficiar MADR, perioada de execuţie 2006-2010; director de proiect pentru ASE: prof.
univ. dr. Anca Dachin;
Bibliografie

Balazs, L., „Possibilities to improve the evaluation of regional development”, The impact of
European on the national economy. Regional and rural economics, 2005, Risoprint, ClujNapoca
Rusu, M., „Local rural development: a multicriterial analysis”, Agricultural economics and
rural development, nr. 1-2, Institul de Economie Agrară, 2005, INCE
„CINDI Dietary Guide”, European Healht 21 Target 11, World Health Organization, 2000
„Barometrul Rural 2007”, Agen’ia pentru strategii guvernamentale, Bucureşti, decembrie
2007
„Romania: Poverty Assesment”, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare/Banca Mondială, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitatea Şanselor, România,
Institutul Naţional de Statistică, România, raport nr. 40120-RO, noiembrie 2007, p. 11
„Sectorul agroalimentar din România într-o perspectivă europeană”, Banca Mondială,
Institutul de Economie Agrară, ECSSD Sectorul de Dezvoltare Durabilă Socială şi de Mediu,
Studiul nr. 39, iunie 2005

49

România în Uniunea Europeană. Calitatea integrării. Dezvoltare regională

50

REŢELE URBANE ÎN SUSŢINEREA DEZVOLTĂRII REGIONALE.
ANALIZĂ COMPARATĂ ROMÂNIA-BULGARIA
Dorel AILENEI
Anca DACHIN
Dragoş HURU
Delia ŢÂŢU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Lucrarea pleacă de la ideea că oraşele reprezintă poli de dezvoltare
economică, rolul acestora fiind de a forma „centre pentru regiunile (zonele) adiacente”i. Din
această perspectivă o reţea urbană echilibrat distribuită în teritoriu, cu oraşe mari, oferă o
garanţie a dezvoltării regionale. În plus, reţelele urbane dezvoltate pot constitui suport
important în dezvoltarea schimburilor economice internaţionale
Din păcate reţelele urbane ale României şi Bulgariei sunt slab dezvoltate şi au o
distribuţiei teritorială dezechilibrată. Chiar dacă are un grad mai ridicat de urbanizare,
Bulgaria are o reţea urbană predominată de oraşe mici, aflate în declin după restructurările
impuse de tranziţia la economia de piaţă. Cu un grad de urbanizare mai scăzut, Romania are
câteva oraşe mari şi ar putea să-şi echilibreze reţeaua urbană prin dezvoltarea unor poli
urbani de mari dimensiuni. Dacă analizăm centrele urbane ale celor două ţări din proximitatea
Dunării, observăm o preponderenţă a oraşelor mici. Mai mult, principala legătură auto şi
feroviară dintre cele două ţări (E85) are pe cele două maluri ale Dunării un oraş de talie medie
– Ruse (179.000 locuitori) şi unul de talie mică – Giurgiu (70.000 locuitori). În aceste condiţii
susţinerea cooperării transfrontaliere de către reţelele urbane ale celor două ţări este în
general slabă. Construcţia celui de-al doilea pod peste Dunăre (Calafat-Vidin) ar putea
impulsiona fluxurile economice dintre Zona Sofia şi sud-vestul României.
Cuvinte-cheie: reţea urbană; locuri centrale; dezvoltare regională; cooperare
transfrontalieră.
Clasificare JEL: R12, R15, R58.
Clasificare REL: 16C, 16J.
Starea de dezvoltare a reţelei urbane în România
Cu un grad de urbanizare de 54,9%, România se înscrie pe ultimul loc din Uniunea
Europeană. Această situaţie are o profundă determinare istorică, România fiind multă vreme
un spaţiu eminamente rural. Astfel, până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, gradul
de urbanizare al României a fost de aproape 25%. Industrializarea forţată din anii
comunismului a reuşit doar o dublare a acestui indicator. După 1990, gradul de urbanizare al
României pare că s-a stabilizat la circa 54%.
Din punctul de vedere numeric, structura urbană a României este dominată de oraşe
mici şi foarte mici, iar ca număr de locuitori dominanta este dată de oraşele mari şi municipiul
Bucureşti (tabelul 1).
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Structura zonei urbane a României

Tabelul 1
Grupa

Pondere
număr (%)
100,0
1,6
4,8
30,6
29,6
18,8
6,7
4,4

Număr oraşe

Populaţie
11.879.897
12.848
63.392
709.031
1.252.321
1.789.788
1.490.022
1.870.262

Pondere populaţie
%
100,0
0,1
0,5
6,0
10,5
15,1
12,6
15,7

Total
Sub 3.000
3.000 – 4.999
5.000 – 9.999
10.000 – 19.999
20.000 – 49.999
50.000 – 99.999
100.000 – 199.999

314
5
15
96
93
59
21
14

200.000 – 999.999

10

3,2

2.767.274

23,3

1.000.000 şi peste

1

0,3

1.924.959

16,2

Sursa: Anuarul statistic al României, INS, 2006.

Diferenţele dintre cele două tipuri de structuri pot fi observate în figura 1.
Structura numerică a oraşelor

0%
3%
4%

foarte mici

7%

mici
mijlocii

19%

importante
mari

67%

foarte mari

Structura urbana - populatie

16%

17%

foarte mici
mici
15%

23%

mijlocii
oraşe importante
mari

16%

13%

foarte mari

Figura 1. Structura reţelei urbane a României, după numărul oraşelor
şi al populaţiei, în anul 2006

Se poate observa că circa 67% din oraşele României sunt foarte mici (sub 20.000
locuitori) şi doar 3% sunt oraşe mari (200.000-360.000 locuitori). Totuşi, cele 25 de oraşe cu
populaţie de peste 100.000 locuitori reprezintă circa 55,2% din populaţia urbană din ţara
noastră (în condiţiile în care capitala reprezintă 16,2% din populaţia urbană).
Dezechilibrul structural urban se menţine şi în profil teritorial. Cele 25 de oraşe cu
peste 100.000 de locuitori sunt distribuite pe regiunile de dezvoltare astfel:
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Gradul de urbanizare şi oraşele mari pe regiuni de dezvoltare

Tabelul 2
Regiunea
N-E
S-E
S
S-V
V
N-V
Centru
B-Ilfov

Gradul
de urbanizare (%)
43,4
55,5
41,7
47,5

Oraşe cu peste
100.000 locuitori (nr.)
Bacău, Botoşani, Suceava,
Piatra Neamţ (4)
Buzău, Focşani (2)
Piteşti (1)
Drobeta-Turnu Severin, Râmnicu
Vâlcea (2)
Arad (1)
Baia Mare, Satu Mare (2)
Sibiu, Târgu Mureş (2)

63,6
53,1
59,9
92,5
Sursa: Prelucrări după Anuarul Statistic al României, 2006.

Oraşe cu peste
200.000 locuitori (nr.)
Iaşi (1)
Brăila, Constanţa, Galaţi (3)
Ploieşti (1)
Craiova (1)
Timişoara (1)
Cluj, Oradea (2)
Braşov (1)
Bucureşti (1)

Această distribuţie dezechilibrată a zonei urbane în teritoriul României poate fi observată
şi pe harta principalelor localităţi urbane şi a gradului de polarizare a acestora (figura 2).

Figura 2. Harta principalelor localităţi urbane ale României

Analiza structurii urbane a României prin prisma relaţiei lui Zipf (Jula, 1999) a pus în
evidenţă, de asemenea, dezechilibrul dintre oraşele mari şi mici. Astfel, analiza econometrică
de tip rang-dimensiune pentru oraşele României a fost realizată, într-o primă abordare,

P
pornind de la testarea unei funcţii clasice Zipf: Pr = 1
α
r

unde: P1 reprezintă populaţia Municipiului Bucureşti, Pr – populaţia oraşului de rang r,
α - constantă pozitivă, calculată econometric.
Testarea econometrică a funcţiei în forma clasică a dus la rezultate nesigure.
Coeficientul α este apropiat de 1 (conform teoriei), iar testul t indică respingerea ipotezei H0:
α nu diferă semnificativ de 0 cu o probabilitate apropiată de 1. Însă, valoarea testului DurbinWatson indică o puternică autocorelare pozitivă a valorilor variabilei reziduale.
În această situaţie, funcţia clasică de tip Zipf a fost uşor modificată, prin introducerea unor
variabile de tip DUMMY care să preia şocul indus în seria de date de lipsa unor oraşe mari, cu o
populaţie în jur de un milion de locuitori, care să constituie o contrapondere pentru capitală.
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Concret, funcţia construită este de forma:
Pr = P1 × rc(1) + c(2) × DUM3 + c(3) × DUM5
unde P1, Pr, şi r au semnificaţiile prezentate anterior, c(1) - c(3) sunt coeficienţi calculaţi
econometric, DUM3 şi DUM5 sunt variabile de tip DUMMY, cu valoarea 1 în poziţiile 3,
respectiv 5, iar u este o variabilă aleatoare de medie zero şi dispersie nenulă. Testarea unei
funcţii de acest tip duce la rezultate semnificative. Aceste rezultate pozitive indică lipsa unor
oraşe de talie mare de rang 3 şi rang 5.
Se remarcă, de asemenea, abateri de la regula menţionată la cele două extreme ale
distribuţiei populaţiei în aşezările urbane. La nivelul superior, Municipiul Bucureşti este
suprapopulat în raport cu reţeaua urbană naţională. La cealaltă extremă, localităţile urbane
sunt de dimensiuni mici, astfel încât raportând populaţia capitalei la populaţia acestor centre
urbane rezultă un rang calculat, potrivit relaţiei rang-dimensiune, de până la 1.200-1.300 cu
mult peste rangul înregistrat, situat între 200-260.
Pornind de la rezultatele obţinute, remarcăm faptul că pentru a se realiza o structură
urbană echilibrată, în sensul teoriei menţionate, România ar trebui, pe termen lung, să urmeze
unul dintre următoarele scenarii alternative de dezvoltare urbană:
a) dezvoltarea unei aglomerări urbane de circa un milion de persoane şi a unui centru
urban de 500-600 mii de persoane;
b) dezvoltarea a 3-4 aglomerări urbane sau centre urbane de peste 500-600 mii de
persoane;
c) reducerea dimensiunii capitalei.
Considerăm că scenariul (b) prezintă un grad mai ridicat de verosimilitate, pornind de
la structura urbană existentă. Astfel, avem în vedere faptul că zona Galaţi-Brăila deja
însumează aproximativ 560 mii de persoane, iar cele două oraşe se găsesc la o distanţă mică,
zona Constanţa-Mangalia însumează circa 450 mii de persoane, iar zona de vest TimişoaraArad ar putea dezvolta un pol urban pornind de la peste 520 mii de persoane existente în
prezent.
Analiza reţelei urbane a Bulgariei
Cu o pondere a populaţiei urbane de circa 70%, Bulgaria se prezintă cu o structură
urbană relativ mai bine distribuită spaţial decât cea a României. Totuşi, această distribuţie nu
este considerată mulţumitoare de către specialiştii în dezvoltarea regională, care apreciază că
distribuţia actuală a reţelei urbane reprezintă „cauza disparităţilor dezvoltării socioeconomice
observate în interiorul teritoriului naţional, care se manifestă ca disparităţi între regiunile de
planificare şi mai cu seamă ca disparităţi în interiorul regiunilor.”

Figura 3. Zonele de aglomerare urbană în Bulgaria
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Considerându-se că nivelul de dezvoltare economică depinde de existenţa oraşelor mari
care pot juca rolul de centre dinamice cu diverse funcţii regionale şi naţionale, se apreciază că
astfel de centre sunt: Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse, Pleven, Stara Zagora etc. După cum se
observă în harta următoare, reţeaua urbană a Bulgariei nu este suficient de dezvoltată astfel încât
să poată acoperi cu influenţa sa întregul teritoriu naţional. Se constată absenţa oraşelor mari în
regiunea de nord-vest, în părţile de sud ale regiunii sud-vest, sud-central şi sud-est, ca şi în
extremitatea nordică a regiunii de nord-est. Existenţa oraşelor de talie medie în aceste zone nu
poate compensa efectele pozitive ce ar trebui induse de oraşele mari.
Din perspectiva modelului European al dezvoltării policentrice, indicele policentrismului ţării este estimat în jurul mediei europene. Zona de aglormeraţie urbană a capitalei este
clasificată cu categoria cea mai redusă, a patra, corespunzător scalei Zonelor de Creştere
Metropolitană Europeană (Metropolitan European Growth Areas – MEGA), iar ca regiuni
funcţionale europene sunt considerate zonele urbane Plovdiv, Varna şi Burgas.
Modelul Urban Spaţial Naţional al Bugariei defineşte trei niveluri de oraşe care funcţionează
ca centre urbane şi aglomerările lor: zona capitalei, oraşele mari (cu peste 100.000 de locuitori) şi
oraşele de talie medie (peste 30.000 de locuitori). Această reţea urbană cuprinde 32 de oraşe şi
acoperă 11,2% din teritoriul naţional şi 52,6% din populaţia ţării (tabelul 3).
Aglomerări urbane în Bulgaria

Tabelul 3
Aglomerări
Zona de aglomerare a capitalei
Aglomerări ale primelor
6 oraşe mari
1
Plovdiv
2
Vama
3
Burgas
4
Ruse
5
Plevna
6
Stara Zagora
Aglomerări ale oraşelor de dimensiune medie
1
Pazardjik
2
Haskovo
3
Veliko Tarnovo
4
Sliven
5
Shoumen
6
Dobrich
7
Yambol
8
Pernik
9
Vratsa
10
Gabrovo
11
Kazanlak
12
Blagoevgrad
13
Vidin
14
Kardjali
15
Karlovo
16
Kyustendil
17
Targoviste
18
Montana
19
Lovech
20
Silistra
21
Razgrad
22
Petrich
23
Dupnitsa
24
Svistov
25
Smolian
Total 32 aglomerări
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Teritoriu
2
2254,7

Pondere
în total - %
2,02

Populaţie
Număr
locuitori
1.285.600

Pondere în total %
16,56

5342,3
1277,48
628,75
986,18
590,42
812,32
782,90
4.711,9
523,31
443,97
516,11
466,09
440,67
89,85
289,81
249,21
214,50
124,85
113,12
95,45
168,79
92,38
110,86
70,85
120,54
119,26
146,96
84,78
121,43
104,46
93,49
86,77
88,67
12.299,9

4,81
1,15
0,57
0,89
0,53
0,73
0,71
4,28
0,47
0,40
0,46
0,42
0,40
0,08
0,26
0,22
0,19
0,11
0,10
0,09
0,15
0,08
0,10
0,06
0,11
0,11
0,13
0,08
0,11
0,09
0,08
0,08
0,08
11,14

1.282.834
546.472
395.266
292.745
189.438
194.100
191.145
1.566.753
166.132
161.735
157.182
134.323
132.473
122.530
111.740
126.566
108.068
87.732
81.120
77.713
75.651
69.694
69.415
69.034
64.025
60.254
60.248
60.307
57.664
57.489
51.026
47.954
48.232
4.161.807

16,53
7,04
5,09
3,77
2,44
2,50
2,46
20,19
2,14
2,08
2,03
1,73
1,71
1,58
1,44
1,63
1,39
1,09
1,05
1,00
0,97
0,90
0,89
0,89
0,82
0,78
0,78
0,78
0,74
0,74
0,66
0,62
0,60
53,62
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Primul nivel al ierarhiei este dat de zona capitalei, care acoperă 2245,7 km2 şi are un
număr de 1.312.220 de locuitori (16,94% din populaţia ţării);
• Al doilea nivel este format din şase oraşe mari şi zonele lor corespunzătoare: Plovdiv,
Varna, Bourgas, Ruse, Plevna, Stara Zagora, acoperind 5342,29 km2 cu o populaţie de
1.282.834 locuitori (16,56% din populaţia ţării);
• Al treilea nivel este format din 25 de oraşe de talie medie cu ariile lor corespunzătoare
şi acoperă circa 4711,95 km2, având o populaţie de 1.566.753 de locuitori (29,23% din
populaţia ţării).
Se apreciază că multe din aceste oraşe şi-au pierdut funcţia lor de organizatori activi şi
de centre de creştere şi dezvoltare. Se consideră că este necesar ca aceste oraşe să fie
încurajate prin politici adecvate să-şi reia rolul lor de regularizare în teritoriile învecinate.

•

În concluzie, reţeaua urbană a Bulgariei are următorele caracateristici:
• Cu câteva excepţii minore, populaţia celor mai multe localităţi urbane s-a diminuta,
ceea ce indică o descreştere a dezvoltării urbane, atât din punctul de vedere
cantitativ, cât şi calitativ.
• Reţeaua urbană este distribuită deficitar în teritoriu, mai ales în privinţa oraşelor mari,
care ar trebui să fie centre şi motoare ale dezvoltării socioeconomice. Această situaţie
ridică problema dezvoltării „centru-periferie” şi relevă diferenţe interregionale şi în mod
special intraregionale, ridicând provocări de politică de dezvoltare regională;
• Existenţa oraşelor mari în anumite zone reprezintă o oportunitate de care pot
beneficia ariile înconjurătoare. În absenţa oraşelor mari din ariile periferice, este
necesar să se promoveze o dezvoltare accelerată a oraşelor de talie medie şi mică
pentru a compensa acest deficit.
• Oraşele mici sunt, de asemenea, deficitar distribuite în teritoriu şi sunt adesea situate
în apropierea zonelor rurale. Aspectele pozitive ale acestei situaţii constau în
relaţiile active dintre zonele rurale şi cele urbane, dar există totuşi riscul deteriorării
funcţiilor şi rolului regularizator al acestor oraşe, respectiv al unei influenţe negative
asupra zonei rurale, datorită fluxurilor de populaţie dinspre zonele rurale înspre
oraşe, ca urmare a deteriorării condiţiilor de trai.
• Planurile spaţiale (generale şi de detaliu) ale aşezărilor umane sunt învechite şi
irelevante după procesele de privatizare şi restituire. Pregătirea unor cadastre noi şi
a unor planuri spaţiale noi este o mare necesitate. Este necesar să fie proiectate
oraşe mari şi zonele lor corespunzătoare în noile planuri spaţiale generale, astfel
încât acestea să joace un rol pozitiv în dezvoltarea regională şi în diminuarea
disparităţilor intraregionale.
• Procesul de urbanizare din regiune nord-vest este prea lent. Nu există oraş mare cu
o populaţie de peste 100.000 de locuitori care să joace rolul de pol de creştere
economică. Oraşele mai importante care ar putea aspira la acest rol sunt: Vidin,
Monata, Vratsa şi Mezdra. Dintre acestea Vidin ar putea fi cel mai potrivit, având în
vedere poziţia sa strategică de localizare în zona de frontieră cu România. Aici este
proiectat un nou pod peste Dunărie (Calafat-Vidin).
• Principalele centre de dezvoltare urbană din regiunea nord-central sunt: Plevna,
Ruse, Veliko Tarnovo, Lovech, Gabrovo şi Svishtov.
• Centrul cheie de dezvoltare din regiunea nord-est este zona urbană Varna.
• În regiunea de sud-est, pe lângă rolul central jucat de Bourgas, pot fi dezvoltate şi
centrele urbane Sliven şi Yambol care pot forma un important pol de creştere
economică.
• În regiunea sud-central, zonele urbane Plovdiv şi Stara Zagora pot deveni un
important centru de dezvoltare economică.
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•

Rolul dominant al capitalei în regiunea sud-vest trebuie să fie echilibrat de întărirea
dezvoltării zonelor urbane Kyustendil, Dupnitsa şi Petrich.

Reţeaua urbană de la frontiera româno-bulgară
Din cele prezentate anterior rezultă că reţeaua urbană a României şi Bulgariei este
puţin densă în zona de frontieră dintre cele două ţări. Astfel, România nu are niciun oraş de
talie mare situat în zona de frontieră, în timp ce Bulgaria are aici cel de-al cincilea oraş al său
ca număr de locuitori (Ruse – 189.438 locuitori) (tabel 4).
Principalele oraşe din zona de frontieră româno-bulgară sau din
proximitatea acesteia

Tabelul 4
Frontiera română
Oraş
Nr. locuitori
Calafat
18.571
Turnu Măgurele
30.550
Zimnicea
15.625
Giurgiu
69.819
Olteniţa
27.942
Călăraşi
73.881
Oraşe mari cu influenţă în zonă
Oraş
Nr. locuitori
Distanţă - km
Craiova
300.182
111
Bucureşti
1.924.959
65
Constanţa
306.332
44

Oraş
Vidin
Nikopolo
Svishtov
Ruse
Tutrakan
Silistra
Oraş
Plevna
Dobrič
Varna

Frontiera bulgară
Nr. locuitori
75.651
oraş mic*
47.954
189.438
oraş mic.
60.307
Nr. locuitori
194.100
122.530
395.266

Distanţă - km
143 (E83)/50
48
114

*Oraş necuprins în primele 33 de oraşe ale Bulgariei (cu o populaţie sub 40.000 locuitori)
Absenţa oraşelor mari de la frontiera româno-bulgară (cu excepţia oraşului Ruse) poate
fi compensată de existenţa în proximitatea frontierei a unor oraşe de talie mare: Craiova,
Bucureşti şi Constanţa de partea română şi Plevna, Dobrich şi Varna de partea bulgară, în
condiţiile în care în zonă există importante coridoare de transport şi comunicaţii ale UE spre
sud-estul Europei ce tranzitează aceste ţări:
• Coridorul de transport Nr. 7: Main – Rhin – Dunăre (3500 km);
• Coridorul de transport Nr. 4: Berlin – Praga – Bratislava – Budapesta – Bucureşti –
Ruse – Solon – Istanbul;
• Coridorul de transport Nr. 9: Helsinki – Kiev/Moscova – Odesa/Chişinău –
Bucureşti – Ruse – Plovdiv – Solon/Istanbul;
• Coridorul de transport Nr. 8: Duras – Tirana – Skoplie – Sofia – Ruse–
Giurgiu/Varna/Burgas.
În prezent, principala legătură rutieră şi feroviară dintre România şi Bulgaria este
podul peste Dunăre de la Giurgiu-Ruse. Pe aici se desfăşoară ruta europeană E85, care face
legătura cu autostrada Sofia-Istanbul la sud, iar la nord cu Bucureşti, iar apoi prin Moldova cu
Kievul. Tot pe aici tranzitează ruta E70 ce leagă Varna de Bucureşti şi Piteşti
O altă legătură importantă dintre cele două ţări este prin ruta E87, care leagă Varna de
Constanţa cu prelungiri în nord până la Tulcea, iar în sud până la autostrada spre Istanbul.
O altă legătură cu perspective importante este ruta E79 care, în condiţiile finalizării
podului de peste Dunăre de la Vidin-Calafat, poate scurta legătura capitalei Bulgariei spre
centrul şi vestul Europei.
Aceste rute sunt deosebit de importante, în condiţiile în care aderarea Serbiei la UE
este o problemă de orizont de timp mediu sau chiar lung, întrucât asigură legăturile terestre ale
Bulgariei şi Greciei cu restul UE (prin rute interioare). Astfel, cooperarea economică în zona
de frontieră româno-bulgară poate fi intensificată în noile condiţii şi mai ales după
deschiderea celui de-al doilea pod peste Dunăre.
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MECANISMELE DE STABILIZARE A PREŢURILOR
ŞI IMPLICAŢIILE PE PIAŢA AGRICOLĂ
Coralia ANGELESCU
Cristian SOCOL
Aura-Gabriela SOCOL
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Integrarea României în Uniunea Europeană presupune armonizarea
instrumentelor politicii agricole ronâneşti cu cele ale Uniunii Europene. În lucrare realizăm
o analiză a câştigurilor şi pierderilor de bunăstare generate de intervenţia statului prin
mecanismele de stabilizare pe pieţele agricole. Rezultatul analizei indică necesitatea
accentuării reformelor pro piaţă în cadrul Politicii Agricole Comune şi trecerea de la
subvenţionarea pe ha/pe animal la acordarea de subvenţii de dezvoltare rurală.
Cuvinte-cheie: eşec al pieţei; intervenţie publică; politică agricolă; mecanisme de
stabilizare a preţurilor.
Clasificare REL: 13C, 15B, 15E.
Clasificare JEL: Q11, Q58.
În funcţionarea pieţelor agricole apar adeseori aşa-numitele eşecuri ale pieţei, motive
care fac necesară intervenţia guvernului. Astfel existenţa unei concentrări a puterii de piaţă la
nivelul cumpărătorilor sau vânzătorilor, existenţa bunurilor publice, externalităţilor, a
problemei pasagerului clandestin, precum şi a problemelor legate de informaţia imperfectă
(hazardul moral, informaţia asimetrică şi selecţia adversă), sunt tot atâtea motive pentru
intervenţia guvernamentală. În plus apar situaţii de incertitudine şi risc în luarea deciziilor,
protecţia mediului natural, neadaptarea eficientă a ofertei la cerere, definirea neclară a
drepturilor de proprietate care incumbă existenţa unui planificator care să dorească creşterea
surplusului consumatorului şi al producătorului.
În cadrul pieţelor agricole, adeseori se realizează o alocare suboptimală a resurselor
necesitând intervenţia publică. În principal, există două tipuri de intervenţie guvernamentală
pe piaţă, pentru încercarea de a restabili o alocare optimală a resurselor. În cazul în care există
o singură distorsiune într-o ramură a economiei, guvernul foloseşte instrumentele de care
dispune pentru a restabili situaţia optimă (best-world, optimul de gradul unu). Există, de
asemenea situaţii – care sunt mai dese pe pieţele agricole – în care soluţiile pentru restabilirea
unui optim de grad unu să nu aibă eficienţă. Astfel guvernul optează pentru realizarea unui
optim de gradul doi (second best world), căutând să minimizeze distorsiunile relative dintre
ramura respectivă (agricultura) şi celelate ramuri ale economiei privind alocarea resurselor.
În condiţiile respectării unor ipoteze ale modelelor de echilibru parţial (ţări cu
economie deschisă; un produs omogen; preţurile exogene modelului sunt date; se consideră
date numărul populaţiei, tehnologia de producţie şi preferinţele consumatorilor; se face
abstracţie de costurile de transport şi de efectul cursurilor valutare), putem analiza efectele
instrumentelor politicii agricole comune cu ajutorul modelelor conceptuale clasice de
echilibru parţial. Prin examinarea eficienţei relative a măsurilor de intervenţie a statului şi a
distribuţiei câştigurilor şi a pierderilor între cei trei actori principali: consumatori, producători
şi guvern, ca administrator al bugetului de stat, putem arăta atât eficienţa mecanismelor de
stabilizare a preţurilor pe pieţele agricole, cât şi efectul net asupra bunăstării de ansamblu
(Vincze, 1999).
Aplicarea instrumentelor politicii agricole conduce la intervenţii de stat prin care
resursele sunt realocate ineficient faţă de situaţia de echilibru competitiv, fie comerţul exterior
este distorsionat, fie consumul se reduce, fie există cheltuieli bugetare mari etc. Toate aceste
măsuri conduc la pierdere de bunăstare netă (pierdere de bunăstare netă – deadweight loss) la
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nivelul societăţii, pierdere care nu apare ca beneficiu la nici unul dintre actorii de pe piaţă
(Vincze, 1999).
Politicile de susţinere a preţului pe piaţă includ o serie de instrumente: prelevări şi taxe
la import; taxe antidumping; subvenţii la export; preţuri şi achiziţii garantate şi cote de
producţie iar canalele prin care Politica Agricolă Comună finanţează producătorii agricoli
sunt: preţurile minime garantate; subvenţiile la export; un tarif vamal comun faţă de
importurile din ţările terţe; sistemul set-aside – plăţi pentru a renunţa la cultivarea unei părţi
din terenul arabil şi subvenţiile pentru practicarea unei agriculturi ecologice.
Sistemul de stabilizare a preţurilor pe pieţele agricole din UE a trecut de la Sistemul
prelevărilor agricole pur (SPA pur) (care constă doar în protecţia externă, prin politica comercială,
fără sprijinirea preţului intra-UE) la Sistemul de prelevări agricole combinat (SPA combinat)
(protecţia externă plus sprijinirea preţului la produsele agricole comunitare). În prezent, SPA pur şi
SPA combinat acoperă împreună între 90-95% din producţia agricolă comunitară.
1. Sistemul de Prelevări Agricole pur utilizează politica comercială ca mijloc de
protejare a preţurilor intra-UE. El foloseşte prelevările la import dacă preţurile mondiale sunt
mai scăzute şi prelevările la export dacă preţurile mondiale sunt mai ridicate. În această
procedură nu sunt menţinute preţuri minime pentru achiziţionarea surplusului de ofertă.
Sistemul este utilizat pentru aproximativ un sfert din producţia agricolă a UE, pentru flori, vin
de calitate, anumite fructe şi legume, orez, ouă şi păsări.
Prelevări şi taxe la importul UE. Este un impozit ce se percepe asupra mărfurilor
importate. Măsura are ca efect, de regulă, creşterea preţului intern, iar analiza aplicării acestui
instrument presupune luarea în considerare a trei ipoteze simplificatoare: dacă ţara analizată
este mică, acţiunile ei nu au influenţă asupra preţului mondial; fără intervenţia publică, preţul
intern ar coincide cu preţul mondial(1); preţul de echilibru indicat în analiză reprezintă preţul
în condiţii de autarhie. În condiţii de autarhie, preţul de echilibru (intern) este mai ridicat
decât cel mondial. Astfel, efectele liberalizării îi avantajează pe consumatori (Vincze, 1999).
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Q2

Q3
T0
Pw

Q4

Cantitate
T1
PUE = Pw + t

Q1
Q2
Q4
Q3
ED0
ED1
Figura 1. Prelevările agricole în situaţia importurilor UE

Variaţia
Creşte
Creşte
Scade
Scade
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Efectul asupra bunăstării:
→ surplusul consumatorilor: ΔC = – (a + b + c + d + e)
→ surplusul producătorilor: ΔPR = + a + b
→ bugetul de stat: ΔB = + d
Bunăstarea globală: ΔW = – c – e
Dacă preţul de autarhie PUE este mai mare decât preţul mondial, prelevarea PUE – PW
restrânge importurile mondiale la ED1. Venitul agricol intern creşte cu a + b. Consumatorii
plătesc preţuri mai mari deci a+b, dar şi d un venit din prelevare către fondul agricol şi e
pierdere de bunăstare, datorită costurilor de producţie mai mari decât cele ale importurilor c şi
datorită distorsionării consumului e. Veniturile din prelevări d sunt utilizate pentru subvenţiile
la export ale unui anumit produs agricol.
Pierderea de bunăstare c se referă la scăderea eficienţei în cadrul producţiei (datorită
protecţionismului), iar e se referă la pierderea de eficienţă în ceea ce priveşte consumul.
Amândouă efectele se datorează pierderii de profit ce se realizează prin alegerea
protecţionismului şi renunţarea la comerţul liberalizat. Efectele principale apărute în urma
aplicării taxei de import sunt: preţul intern creşte, producţia creşte (condiţionate de
elasticitatea ofertei), consumul intern şi importul se reduc (în funcţie de elasticitatea cererii
interne şi externe), iar guvernul încasează valoarea taxelor de import (Socol, 2004).
preţ
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Figura 2 . Prelevările agricole în situaţia exporturilor UE
Elemente
Preţ
Ofertă
Cerere
Comerţul exterior

T0
PW
Q0
Q4
ES0

T1
PUE
Q2
Q1
ED1

Variaţia
Creşte
Creşte
Scade
din exportator
în importator

Efectul asupra bunăstării:
→ surplusul consumatorilor: ΔC = –(a + b + e )
→ surplusul producătorilor: ΔPR = +(a + b + c)
→ bugetul de stat: ΔB = –(b + c + d + e)
Bunăstarea globală: ΔW = –(b+e) – (d+ e)
Pierderile – (d+e) sunt datorate extinderii ofertei prin alocarea mai puţin eficientă a
resurselor şi –(b+e) prin reducerea cererii. O altă cauză a pierderilor de bunăstare este
distorsionarea comerţului exterior. În cazul unui exces de ofertă ES0, cu o subvenţie la export
unitară de PUE – PW. La PW, Uniunea ar importa ED1. Producţia la nivelul Q2 creşte venitul
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agricol cu PUEQ2 (PUE – PW), adică (a+b+c+d+e) din care Fondul Agricol plăteşte (PUE –
PW)ES0, adică (b+c+d+e) fermierilor care exportă în afara comunităţii.
Pierderile de bunăstare sunt foarte mari deoarece subvenţile la export implică
surplusuri artificiale, generate de protecţia ridicată, care sunt ulterior vândute la un preţ scăzut
(costurile de bunăstare sunt de trei ori mai mari).
Efecte ascunse analizei SPA („ascunse” graficelor anterioare):
• într-o analiză multiprodus, costurile vor fi şi mai mari deoarece cerealele protejate
prin prelevări pot fi substituite cu produse scutite de taxe
• pentru producătorul agricol mic preţurile trebuie stabilite la un nivel mult mai mare
decât costurile fermierilor mari şi eficienţi (beneficiile aplicării PAC le regăsim la
fermierii mari, iar problemele legate de „nivelul de trai” le găsim la fermierii mici;
fermierii mari pot achiziţiona mai multă tehnologie, mai multe terenuri, preţul
input-urilor va creşte ş.a).
2. Sistemul de prelevări agricole combinat (SPA combinat). Prin programele de
susţinere a preţurilor, guvernul susţine preţul unor produse agricole de bază peste nivelul de
echilibru al pieţei libere (preţul mondial). Efectele programului constau în extinderea ofertei şi
apariţia surplusului de produse, iar pentru a creşte eficacitatea acestor programe de susţinere a
preţurilor, se recomandă folosirea lor împreună cu programe de creditare şi depozitare a
producţiei, putând apărea două situaţii: preţul intern > preţul garantat, fermierul valorifică
surplusul pe piaţă şi rambursează creditul obţinut la începutul campaniei plus dobânda; preţul
intern < preţul garantat, fermierul valorifică producţia la stat la preţul garantat în contul
creditului şi dobânzii (detalii despre aceste tipuri de programe in Vincze, 1999).
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Figura 3. Efectul programului de susţinere a preţurilor

Precizare: susţinerea preţului la un nivel superior se raportează la nivelul preţului intern de
echilibru, care, în cazul economiilor deschise, coincide cu preţul mondial.
Elemente
Preţ
Ofertă
Cerere
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T0
Pe
S0
D0

T1
P
S1
D1

Variaţia
creşte
creşte
scade
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Efecte asupra bunăstării:
→ surplusul consumatorilor: ΔC = – (a + b)
→ surplusul producătorilor: ΔPR = +(a + b + c)
→ bugetul de stat: ΔB = – (b + c + d)
Bunăstarea globală: ΔW = – b – d
Reducerea netă a bunăstării globale apare ca urmare a reducerii cererii (–b) şi extinderii
ofertei prin alocarea mai puţin eficientă a resurselor (–d). Aplicarea acestui program îi
dezavantajează pe consumatorii de produse agricole, îi avantajează pe producători (creşte oferta
pe termen scurt ca urmare a creşterii preţului) şi necesită cheltuieli mari de la bugetul de stat.
D
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T0
Pw
S0
D0

T1
Variaţia
PUE = Pw + Sp creşte
S1
creşte
D1
scade

Figura 4. Efectul acordării plăţilor compensatorii

Efectul asupra bunăstării:
→ surplusul consumatorilor: ΔC = - (a+b+c+d)
→ surplusul producătorilor: ΔPR = +(a+b)
→ bugetul de stat: ΔB = +d
Bunăstarea globală: ΔW = – c.
Pierderea c se datorează renunţării la specializare la acele produse care au avantaj
competitiv relativ, realocând resurse la produsul subvenţionat.
Subvenţiile de producţie creează mai puţine distorsiuni decât tarifele comparabile.
Costurile nete de bunăstare ale sistemului plăţilor compensatorii (-c) sunt mai scăzute decât în
cazul sistemului prelevărilor agricole (SPA) (– c – e). Există în sistemul plăţilor compensatorii
o pierdere necompensată pentru producători e. În plus, redustribuirea „ascunsă” a venitului de
la consumatori la producători a+b+c şi d la bugetul UE, din sistemul SPA, este înlocuită de
una „vizibilă”, în sistemul plăţilor compensatorii, subvenţie care apare în buget.
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Un alt instrument des folosit în cadrul Politicii Agricole Comune este legat de
susţinerea preţului de intervenţie şi garantarea achiziţiei surplusului de bunuri de către stat,
la acest preţ.
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din importator în exportator

Figura 5. Efectul susţinerii preţului şi garantării achiziţiei de către stat la acest preţ

Efectul asupra bunăstării:
→ surplusul consumatorilor: ΔC= -(a+b+e+f+g)
→ surplusul producătorilor: ΔPR=+(a+b+c)
→ bugetul de stat: ΔB=-(b+c+d+f)
Bunăstarea globală: ΔW=-(e+f) –(g+f)-( b+d)
Pierderile -(e +f) sunt datorate extinderii ofertei prin alocarea mai puţin eficientă a
resurselor; – (g+f) prin reducerea cererii; - (b+d) prin distorsionarea comerţului exterior.
De precizat că pentru reducerea costului acestui program de susţinere a preţurilor se
impune de regulă şi participarea la programe set-aside (de limitare a producţiei), pentru
reducerea suplusurilor generate (Vincze, 1999).
Această măsură contribuie la echilibrarea balanţei comerciale, ajută la creşterea
veniturilor agricultorilor, dar are ca efect reducerea bunăstării consumatorilor şi cheltuieli
bugetare ridicate.
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Subvenţionarea preţului la producător
În ceea ce priveşte subvenţionarea preţului la producător, fermierii primesc o
compensaţie egală cu diferenţa dintre preţul de susţinere şi preţul pieţei. În acest model, deja
se diferenţiază între preţul de producţie la producător şi preţul plătit de consumator.
În practică s-au consacrat două moduri de subvenţionare a producătorilor:
subvenţionarea vânzărilor şi subvenţionarea unor elemente de cost. Din punct de vedere
economic, ele au acelaşi efect: reduc costurile marginale sau totale ale producătorilor.
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Figura 6. Efectul programului de subventionare a preţului la producător

Preţul subvenţionat este raportat la preţul intern de echilibru. Subvenţia se acordă
pentru cantitatea S1.
Elemente
T0 T1 Variaţia
Preţ
la producător
Pe
P
creşte
la consumator
Pe
Pe
constant
Ofertă
S0
S1
creşte
Cerere
D0 D0 constant
Disponibil la export 0
Es creşte
Efectul asupra bunăstării:
→ surplusul consumatorilor: ΔC =0
→ surplusul producătorilor: ΔPR =+(a+b+c)
→ bugetul de stat: ΔB =-(a+b+c+d)
Bunăstarea globală: ΔW = -d
Pierderea d se datorează creşterii producţiei prin alocarea ineficientă a resurselor. Se
observă că măsura este neutră din punctul de vedere al bunăstării consumatorilor, statul
transferând bunăstare de la contribuabili la producătorii agricoli.
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Concluzii şi recomandări
Instrumentele de politică agricolă se aplică diferenţiat, în funcţie de nivelul de
dezvoltare al ţării respective şi de obiectivele politicii agricole ce se doreşte a fi atinse.
Eficienţa uneia sau alteia dintre măsuri depinde în mod hotărâtor de coeficienţii de elasticitate
a cererii şi ofertei în raport cu preţurile şi veniturile, de rata marginală de substituţie a
factorilor de producţie etc. Instrumentele de politică agricolă ce au fost prezentate mai sus
dobândesc o eficienţă sporită atunci când sunt aplicate combinat, într-un mix stabilit în funcţie
de factorii de influenţă (Vincze, 1999).
Pentru a creşte eficienţa mecanismelor de stabilizare a preţurilor pe pieţele agricole,
sunt necesare reforme structurale care să conţină: înlăturarea constrângerilor care împiedică
fluxul lucrătorilor agricoli către activităţi cu o valoare adăugată mai mare; stimularea unui
flux intens de investiţii străine; implementarea unui sistem educaţional care să conducă la o
calificare mai bună a lucrătorilor agricoli; crearea unui cadru stimulativ pentru dezvoltarea de
activităţi neagricole în mediul rural; liberalizarea accentuată a pieţei agricole şi, implicit,
flexibilizarea mobilităţii factorilor de producţie în vederea unei alocări mai eficiente a
resurselor şi dezvoltarea unor politici agricole orientate spre piaţă. Uniunea Europeană şi
implicit, România, are nevoie de mutarea accentului de la o politică exclusiv agricolă către o
politică de dezvoltare rurală.
Note
(1) Pentru bunurile comercializabile, costul de oportunitate al producerii bunului este preţul
mondial. În cazul bunurilor exportabile, acesta este venitul marginal pe care l-ar obţine
producătorii naţionali în cazul producerii unei unităţi suplimentare. În cazul bunurilor
importabile, preţul mondial reprezintă preţul minim pe care consumatorii interni trebuie să-l
plătească dacă vor să-şi majoreze consumul cu o unitate suplimentară din acel bun.
(2) Analiza programelor de sustinere a preturilor/ subventionare a productiei are la baza prezentarea
acestora din Vincze (1999) – Politici agricole in lume, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj
Napoca.
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DILEMELE POLITICII DE COEZIUNE.
STUDIU DE CAZ PE ROMÂNIA
Marius-Corneliu MARINAŞ
Aura-Gabriela SOCOL
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Obiectivul acestui studiu este de a analiza în ce măsură teoriile noii
economii geografice şi ale creşterii economice endogene sunt potrivite pentru a studia
impactul politicii regionale asupra convergenţei dintre ţările membre ale Uniunii Europene.
În conformitate cu studiile empirice, politica de coeziune comunitară nu a generat până în
prezent atât reducerea disparităţilor regionale, cât şi asigurarea unei rate superioare de
creştere economică la nivel naţional. Una dintre explicaţii se referă la procesul de cauzalitate
cumulativă, care induce intensificarea aglomerării activităţilor economice şi accentuarea
divergenţei regionale.
Cuvinte-cheie: noua economie geografică; politica de coeziune; aglomerări
economice; creştere economică; divergenţă regională.
Clasificare JEL: R10, R12, R58.
Clasificare REL: 16 B, 16 D, 16F, 16 J.
În conformitate cu teoria neoclasică a creşterii economice, economiile caracterizate
prin trăsături structurale similare vor înregistra un proces de convergenţă a veniturilor.
Această ipoteză era valabilă în condiţiile randamentelor marginale descrescânde şi ale
realizării unei integrări economice depline. Analizei neoclasice îi lipsesc, conform lui Myrda,l
două procese fundamentale: aglomerarea şi fluxurile de factori complementari. Aglomerările
vor atrage fluxuri tehnologice, informaţionale şi financiare, dar şi fluxuri de forţă de muncă şi
de capital. Se contrazice astfel abordarea neoclasică în conformitate cu care capitalul circulă
în sens opus cu forţa de muncă, şi anume către regiunile mai puţin dezvoltate; acest mecanism
compensatoriu este înlocuit de un altul, în care fluxurile de capital, mişcările migratorii ale
populaţiei se îndreaptă către regiunile mai dezvoltate, acolo unde au loc şi cele mai multe
schimburi comerciale. Astfel, rata de creştere naţională este influenţată decisiv de evoluţia
aglomerărilor care reprezintă nişte poli de dezvoltare.
Factorii care explică apariţia aglomerărilor economice
Există două tipuri de cauze principale ale formării aglomerărilor economice. Primele
se referă la înzestrările specifice fiecărei regiuni şi care nu pot fi modificate (climat, localizare
geografică, reţele de drumuri ş.a.). Cele din al doilea tip se referă la factorii care influenţează
decizia de localizare într-o anumită regiune. Firmele tind să se localizeze în regiunile
caracterizate printr-o piaţă ridicată de desfacere ceea ce va induce o structură de tip centruperiferie la nivel naţional.
Şcoala noii economii geografice (Krugman, 1991) furnizează o serie explicaţii ale
absenţei convergenţei, îndepărtându-se astfel de modelul neoclasic standard. Una dintre ele
vizează ipoteza randamentelor de scară constante. Pentru neoclasici, o regiune de două ori mai
bogată în ceea ce priveşte dotarea cu factori de producţie va produce de două ori mai mult.
Această concluzie nu se verifică în realitate: majoritatea activităţilor implică niveluri ridicate
ale costurilor fixe şi randamente de scară crescătoare. În aceste condiţii, întreprinzătorii îşi vor
localiza activităţile într-un număr redus de locuri. Firmele vor căuta să-şi concentreze
activităţile în proximitatea principalelor pieţe de desfacere, ceea ce le va permite să
beneficieze de economii de scară şi să minimizeze cheltuielile de transport. În consecinţă,
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aglomerările se formează prin concentrarea activităţilor economice în jurul aglomerărilor,
aspect evidenţiat de figura următoare:
Formarea aglomerărilor

Proces de cauzalitate circulară
Mai mulţi indivizi migrează
către aglomerări

Mai multe firme îşi vor localiza
activităţile în aglomerări

Efect de cerere
Firmele vor oferi o varietate
mai mare de produse

Efect de venit

Venitul lucrătorilor este mai
ridicat

Figura 1. Formarea aglomerărilor

Procesul autoîntreţinut al formării aglomerărilor conduce la repartizarea activităţilor
economice conform schemei centru (acolo unde există tendinţa de localizare a activităţilor) periferie (de unde se delocalizează activităţile economice). Aglomerarea activităţilor
economice din regiunea „centru” este expresia unui echilibru între forţele centripete, care
determină polarizarea economică în centru, şi forţele centrifuge, care influenţează dispersia
activităţilor economice spre periferie.
Impactul aglomerărilor asupra disparităţilor regionale
Aglomerarea activităţilor constituie un factor de creştere economică, permiţând
stimularea acumulării altor factori de producţie, însă nu conduce la realizarea coeziunii (adică
la atenuarea inegalităţilor regionale). Fenomenele de aglomerare creează o tensiune între
eficienţă (creştere economică superioară) şi echitate (coeziune economică).
Totodată, procesul de creştere mai ridicat dintr-o anumită regiune (stimulat fiind de
aglomerarea economică) atrage alte activităţi economice în acea zonă (potenţialul pieţei de
desfacere fiind mai mare), ceea ce va accentua procesul de aglomerare economică. Atunci
când concurenţa este ridicată, aglomerarea îşi va reduce dimensiunile.
Dispersie

Creştere economică

Aglomerare

Creştere economică

Figura 2. Impactul aglomerărilor economice asupra creşterii economice

Politicile promovate la nivelul UE susţin procesul de creştere economică, însă nu
generează şi coeziune economică, deoarece există tendinţa de polarizare a activităţilor
economice, conform modelului „centru-periferie”. Problema care se pune este dacă procesul
de integrare economică poate realiza o conciliere a două procese fundamentale: creşterea
economică şi coeziunea interregională a statelor membre.
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Forţele aglomerării tind să inducă o accentuare a divergenţelor economice dintre
centru şi periferie. Activităţile economice care presupun utilizarea de noi tehnologii şI de forţă
de muncă superior calificată, se va localiza în regiunea centru¸ în timp ce activităţile care
presupun exploatarea resurselor naturale (de exemplu agricultura) vor alege periferia. Aceste
evoluţii sunt asociate slabei mobilităţi a forţei de muncă în statele membre ale UE şi
diferenţierii reduse a salariilor între regiuni, ceea ce favorizează concentrarea activităţilor
economice în regiunile dezvoltate. În aceste condiţii, politica de coeziune ar trebui să-şi
propună diminuarea compromisului dintre eficienţă (ca urmare a unei rate superioare de
creştere la nivel naţional) şi echitate (creşterea inegalităţilor de venituri între regiuni).
În prezent, se înregistrează o tendinţă de reducere a decalajelor de dezvoltare între
ţările membre, în condiţiile în care disparităţile regionale din interiorul acestora persistă.
Aceasta, chiar dacă regiunile aflate la un nivel redus de dezvoltare au beneficiat de asistenţă
structurală comunitară. Rezultă că alocarea fondurilor structurale constituie numai o condiţie
necesară, dar nu şi suficientă pentru dezvoltarea economică a regiunilor respective. Existenţa
unei structuri centru-periferie între regiunile unei anumite ţări poate genera o distorsiune a
efectelor unei politici de coeziune – aglomerarea din centru va genera o rată mai ridicată de
creştere la nivel naţional, în condiţiile accentuării inegalităţilor de venituri. Acest compromis
poate fi înlăturat dacă fondurile structurale vor genera un efect de antrenare la nivel regional,
ca urmare a politicilor locale promovate.
Disparităţile regionale din România
În conformitate cu analiza neoclasică, procesul de integrare economică va induce un
trend de convergenţă între regiuni, deoarece regiunile mai puţin dezvoltate vor avea creşteri
mai ridicate decât cele cu un grad de dezvoltare relativ mai ridicat. Studiile empirice efectuate
pe ansamblul regiunilor din Uniunea Europeană confirmă mai degrabă argumentele noii
economii geografice. Astfel, aglomerările tind să aibă creşteri mai ridicate, deoarece se
caracterizează prin fluxuri relativ mai ridicate de investiţii, printr-o pondere mai mare a
serviciilor şi printr-o forţă de muncă cu calificări superioare. Regiunile relativ mai sărace sunt
mai puţin dinamice, fiind lipsite de un aport semnificativ de capital şi confruntându-se cu
migraţia forţei de muncă spre aglomerări. Rezultă ca ratele de creştere economică ale acestora
sunt mai scăzute, ceea ce va accentua decalajul faţă de aglomerări.
Soluţia pentru reducerea decalajelor regionale ale unei ţări constă în apariţia de noi
poli de creştere în regiunile mai sărace. Va exista astfel o dezvoltare „policentrică”
(echilibrată la nivel teritorial) care va atenua disparităţile de dezvoltare, induse de o structură
„monocentrică”. Am analizat aceste tendinţe înregistrate în România în perioada 2005-2007 în
funcţie de evoluţia regiunilor NUTS III, adică a judeţelor. Variabilele folosite în analiză sunt
PIB-ul pe locuitor al fiecărui judeţ, ca aproximare a gradului de dezvoltare şi rata de creştere
economică anuală. Pe baza acestora am realizat o regresie a ratelor de creştere în funcţie de
ierarhia dezvoltării. Cu cât panta acesteia este mai ridicată, cu atât va exista o tendinţă mai
ridicată către o dezvoltare monocentrică. Astfel, judeţele mai bogate vor înregistra rate
superioare de creştere, constituindu-se astfel în poli naţionali de creştere. Dacă panta regresiei
se va reduce, atunci există potenţialul apariţiei altor zone de creştere, chiar în judeţele mai
sărace. În figura de mai jos am evidenţiat reducerea importanţei judeţelor mai dezvoltate, ca
urmare a deplasării liniei distribuţiei de la T0 la T1.
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Log PIB

T1B
T1A

T0

Ierarhia judeţelor (dezvoltare economică)

Figura 3. Corelaţia dintre pantă şi gradul de monocentrism al dezvoltării

Pentru a realiza o dezvoltare teritorială echilibrată există două opţiuni pentru politicile
publice:
a) stimularea creşterii economice în judeţele care au în prezent un grad mai scăzut de
dezvoltare economică (T1A). Acesta a consituit chiar principalul obiectiv asumat de
către România în pregătirea strategiei de atragere a fondurilor structurale
comunitare. Principalul factor care ar putea afecta această ţintă se referă la slaba
capacitate a judeţelor relativ mai sărace de a atrage respectivele fonduri;
b) dispersia creşterii economice dinspre judeţele mai dezvoltate către celelalte (T1B).
Aceasta constituie rezultatul procesului de redistribuire la nivel naţional.
O tendinţă mai ridicată către o dezvoltare policentrică nu generează automat şi
reducerea disparităţilor dintre judeţe, însă reprezintă o condiţie pentru atenuarea acestora.
Numai o pantă cu înclinaţie pozitivă ar reflecta scăderea decalajelor de dezvoltare, deoarece ar
sugera că judeţele mai puţin dezvoltate înregistrează rate mai ridicate de creştere economică.
În cadrul acestui studiu am analizat evoluţiile macroeconomice înregistrate la nivelul
judeţelor în anii 2005, 2006 şi 2007, pe baza datelor oferite de Comisia Naţională de
Prognoză. Referitor la creşterea economică, la nivelul anului 2005, pe total economie, aceasta
a înregistrat o încetinire (4,1%) faţă de anii anteriori, în condiţiile diminuării producţiei
agricole şi ale unei creşteri mai lente (2%) a producţiei industriale. La nivel regional,
creşterile au fost diferite, de la 2,2% în Regiunea Nord – Est la 7,3% în Regiunea Bucureşti.
Iniţial am realizat o ierarhie a primelor zece judeţe, în funcţie de nivelul PIB-ului pe
locuitor. În cadrul acestora se observă menţinerea ordinii pentru cele mai dezvoltate cinci
judeţe (Bucureşti, Ilfov, Timiş, Braşov, Arad). Datorită celei mai ridicate rate de creştere
naţionale din anul 2006, judeţul Alba a înlocuit judetul Mureş între cele mai dezvoltate 10
judeţe din România. În graficul de mai jos se observă manifestarea unei tendinţe policentrice
între cele 10 judeţe. În anul 2006, ratele de creştere ale ultimelor trei judeţe (Sibiu, Alba,
Gorj) din ierarhie au fost superioare primelor, ceea ce explică trendul uşor pozitiv.
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Figura 4. Tendinţa policentrică/monocentrică în cazul celor mai dezvoltate zece judeţe

În graficul următor am realizat o ierarhie a tuturor celor 42 de judeţe ale României.
Faţă de anul 2005 se observă reducerea pantei regresiei ratei de creştere economică în funcţie
de ierarhia dezvoltării economice. Aceasta constituie o dovadă a revigorării economice
înregistrate în judeţele mai sarace. Dacă în anul 2005 o parte din acestea au înregistrat o
creştere de sub 2%, în anul 2007 niciun judeţ nu a avut o rată de majorare a PIB-ului real mai
mică de 4%. Disperisa ratelor de creştere s-a redus substanţial în ultimul an analizat, trendul
fiind cuprins între 6,5% şi 6%. În conformitate cu evoluţiile gradului de dezvoltare
policentrică se poate afirma că s-a manifestat o atenuare a creşterii decalajelor dintre judeţe şi
dintre regiunile NUTSII înaceastă perioadă.
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Concluzii
Reducerea disparităţilor la orizontul anului 2008 este vizibilă la nivelul tuturor
regiunilor, chiar şi în cazul judeţelor care au realizat creşteri relativ reduse ale PIB în anul
2005. Programele de dezvoltare aplicate se estimează că vor determina variaţii semnificative
la nivelul creşterii economice a fiecărei regiuni de dezvoltare atât pe total cât şi în structura
produsului intern brut. Apropierea de mediile creşterii economice naţionale este vizibilă
pentru toate regiunile, excepţie făcând Municipiul Bucureşti, pentru care se preconizează cele
mai ridicate creşteri.
Pentru perioada următoare, la nivel de regiune, estimările privind evoluţia produsului
intern brut indică evoluţii superioare mediei naţionale în regiunile cu un nivel mai scăzut de
dezvoltare (Nord – Est, Sud etc.) şi ritmuri egale sau sub nivelul naţional în regiunile cu un
grad de dezvoltare mai ridicat. Evoluţiile anuale ale produsului intern brut regional sunt
susţinute de creşterea volumului de activitate în toate domeniile, dar mai ales în sectorul
construcţiilor. Conform Comisie Naţionale de Prognoză, ritmul mediu de creştere a acestui
sector va înregistra un ritm mediu anual de peste 10% în toate cele opt regiuni de dezvoltare.
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DETERMINANŢI AI TRANZIŢIEI ABSOLVENŢILOR
DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE LA ŞCOALĂ LA MUNCĂ
ŞI POSIBILITĂŢI DE MĂSURARE
Speranţa PÎRCIOG
Ana ZAMFIR
Cristina MOCANU
Silvia POPESCU
Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică
în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale
Rezumat. Asistăm astăzi la înlocuirea modelului tranziţiei directe, în care şcoala şi
munca se succedau, cu un model al tranziţiei indirecte, respectiv duale, în care şcoala şi
munca se pot suprapune pentru anumite perioade de timp, alternând cu şomajul sau
inactivitatea. Analiza factorilor determinaţi ai tranziţiei de la şcoală la muncă permite o
trecere succintă în revistă a diferitelor abordări ale literaturii în domeniu. Construirea unor
instrumente de măsurare a tranziţiei de la şcoală la muncă este o provocare, dar devine tot
mai necesară pentru România. În articol este prezentat un set de instrumente de măsurare a
tranziţiei de la şcoală la muncă.
Cuvinte-cheie: tranziţie şcoală-muncă; factori; instrumente de cercetare; inserţie pe
piaţa muncii; absolvenţi.
Clasificare JEL: E24.
Clasificare REL: 12A, 12I.
Tranziţia de la şcoală la muncă desemnează procesul de inserţie pe piaţa muncii a
absolvenţilor, respectiv a tinerilor ce au părăsit sistemul de învăţământ. În cadrul acestui
proces, tinerii dobândesc primele experienţe de integrare profesională, chiar dacă şi-au
terminat sau nu studiile (Garcia, Merino, 2007, p. 27). Tranziţia de la şcoală la muncă începe,
în general, în timpul ultimilor ani de studiu şi include primele încercări ale tinerilor de intrare
pe piaţa muncii, adesea în economia formală, dar şi în cea informală. În concepţia OECD
(OECD, 1999, p. 45), tranziţia este definită ca: „perioada ce începe din primul an al vârstei la
care mai puţin de 75% dintr-o populaţie urmează studii fără să lucreze şi se termină în ultimul
an în care 50% din populaţia respectivă lucrează fără a mai face studii”.
Investigarea procesului de integrare pe piaţa muncii este îngreunată de înlocuirea
modelului tranziţiei clasice/directe, în care şcoala şi munca se succedau, cu un model al
tranziţiei indirecte, respectiv duale, în care şcoala şi munca se pot suprapune pentru anumite
perioade de timp, alternând cu şomajul sau inactivitatea.
Pentru descrierea parcursurilor din ce în ce mai sinuoase ale tinerilor, în 2000,
OECD(1) a adoptat conceptul de „itinerariu”, ce permite realizarea de comparaţii între ţări prin
descrierea relaţiilor între modalităţile de formare şi organizarea pieţei muncii. Sistemul
educaţional oferă diferite posibilităţi de formare, iar tinerii îşi aleg propriile itinerarii de
tranziţie, influenţaţi fiind, în deciziile lor, de autorităţile publice, de angajatori şi de propriile
familii. Ideea de itinerar sau de traiectorie profesională ocupă o poziţie centrală în tranziţia de
la şcoală la muncă şi presupune un alt mod de a vedea sau de a gândi inserţia socială şi
profesională a tinerilor.
Este unanim acceptat că integrarea tinerilor pe piaţa muncii joacă un rol hotărâtor în
determinarea bunăstării lor economice şi sociale şi în dezvoltarea lor ulterioară. În această
direcţie, a fost dezvoltat conceptul de tranziţie de la şcoală la „muncă decentă”, considerând
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că un individ nu încheie această tranziţie cu succes până când nu ajunge să ocupe un loc de
muncă ce presupune practicarea unei munci decente (definită, conform ILO,1999 ca: „muncă
productivă în condiţii de egalitate deplină a libertăţilor, securităţii şi demnităţii, drepturile
lucrătorilor fiind protejate şi valorizate adecvat, paralel cu cuprinderea cât mai largă şi
deplină în schemele de securitate socială”). De asemenea, problematica poate fi extinsă la
tranziţia absolvenţilor/tinerilor către primul loc de muncă „semnificativ” prin care se înţelege
un loc de muncă ocupat după părăsirea sistemului de învăţământ, pentru cel puţin 6 luni şi cu
o durată de cel puţin 20 de ore de muncă pe săptămână (Oficiul de Statistică al Uniunii
Europene). Mai mult, analiza integrării tinerilor pe piaţa muncii trebuie să aibă în vedere şi
gradul de concordanţă dintre calificările deţinute de absolvenţi/tineri şi ocupaţiile pe care
aceştia le practică drept indicator al calităţii tranziţiei de la şcoală la muncă.
Tipologia modelelor de tranziţie de la universitate la muncă
În literatură se regăsesc patru modele de tranziţie de la şcoală la muncă, denumite
generic: modelul japonez, modelul german, modelul francez şi modelul american.
Modelul japonez se bazează pe o tranziţie directă: educaţie şcolară – munca, cu
formarea la locul de muncă. Pe piaţa internă, firmele recrutează tineri absolvenţi, fără o
formare specifică sau pe un post anume. Tinerii angajaţi activează pe diferite posturi, astfel
acumulând cunoştinţe despre firmă, despre specificul domeniului de activitate. Relaţia
angajat-instituţie este mai degrabă axată pe metoda de lucru şi pe atitudine decât pe bagajul de
cunoştinţe propriu-zis.
În modelul german formarea teoretică se îmbină cu formarea practică, de aceea sistemul
este numit şi dual sau alternativ. Forţa acestui sistem rezidă din faptul că abandonul şcolar este rar
şi este facilitată o formare continuă la niveluri de calificare superioare. Sistemul dual permite o
inserţie în câmpul muncii a tinerilor care în urma pregătirii vor fi progresiv şi natural adecvaţi pe
post, dar formarea lentă este una din cele mai importante slăbiciuni ale sale.
Modelul francez se bazează pe o formare profesională în mediul şcolar, pe un principiu
formal ce corespunde nivelurilor ierarhice de angajare cu nivelul de formare care răspunde cel
mai bine nevoilor. Această concepţie pune în plan secundar dimensiunea profesională,
avantajând cunoştinţele generale.
În modelul american toţi elevii au parte de o formare comună până la finalul studiilor
de nivel secundar fiind îmbinate formarea practică cu cea teoretică. Acesta este un sistem
pentru a menţine şi elevii defavorizaţi în sistemul şcolar şi a le asigura pregătirea pentru
debutul în câmpul muncii. Tranziţia spre angajare se face în cadrul învăţământului superior
precedat de cursuri costisitoare (Ehlert, Cordier, 2002).
Factori determinanţi ai tranziţiei şcoală-muncă
În literatura de specialitate este o dezbatere interesantă legată de desemnarea celor mai
importanţi factori care influenţează procesul de tranziţie de la şcoală la muncă. Sunt luaţi în
considerare factorii structurali care reflectă apartenenţa indivizilor la o anumită clasă socială
versus factorii individuali care includ capacitatea şi abilităţile indivizilor de a acţiona în sensul
îmbunătăţirii participării lor pe piaţa muncii(2). Chiar dacă unii autori argumentează în
favoarea reducerii în importanţă a „originii” sociale a indivizilor pentru intrarea şi participarea
lor pe piaţa muncii, este evident că pentru unii tineri precaritatea statutului lor socioeconomic
joacă un rol hotărâtor în procesul integrării lor profesionale. Comparativ cu ceilalţi tineri,
aceştia se văd nevoiţi să traverseze mai multe tranziţii în acelaşi timp, la o vârstă mai fragedă
ori bazându-se pe mai puţin capital uman şi social.
Se poate face distincţie între tipul tranziţiei liniare de la şcoală la muncă şi cel al
tranziţiei neliniare pe care o experimentează, în general, tinerii proveniţi din grupuri
dezavantajate, cu statut socioeconomic redus şi/sau educaţie şi calificare mai scăzută.
Tranziţia liniară presupune o trecere „lină”, directă şi care nu include întreruperi majore sau
reveniri. Având în vedere că foarte puţini tineri reuşesc să evite intrarea în şomaj la finalizarea
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studiilor, se consideră că şi cei care experimentează o oarecare perioadă de şomaj între ieşirea
din sistemul de educaţie şi ocuparea unui loc de muncă sunt caracterizaţi de o tranziţie liniară.
Tranziţia neliniară sau complexă se întâlneşte la tinerii ce experimentează treceri
haotice între diferitele statute ocupaţionale după părăsirea şcolii (Furlong et al., 2002). Astfel,
acest tip de tranziţie este caracterizată de multiple întreruperi, schimbări de ocupaţie,
presupunând perioade prelungite sau repetate de şomaj, schimbarea frecventă a locului de
muncă şi reîntoarcerea la şcoală după intrarea pe piaţa muncii (Salas, 2006).
De fapt, distincţia dintre tranziţia liniară şi cea non-liniară se bazează pe relaţia care se
stabileşte între vulnerabilitate şi marginalizare şi care se referă la măsura în care experienţele
de tranziţie la muncă au rol în adâncirea vulnerabilităţii şi generarea marginalizării. În
consecinţă, tranziţia neliniară este caracterizată de un risc mai mare de eşuare a integrării pe
piaţa muncii, rezultând în creşterea deficitului de participare socială şi excluziune socială.
O participare socială adecvată a tinerilor ar presupune din partea acestora traversarea a
cel puţin două procese de tranziţie importante: tranziţia de la şcoală la muncă şi tranziţia din
poziţia de persoană dependentă în cea de persoană independentă, incluzând întemeierea unei
gospodării proprii. În prezent, tinerii rămân într-o stare de dependenţă faţă de familie sau stat
pentru o perioadă mai lungă de timp decât cei din generaţiile anterioare. Acest lucru este legat
de prelungirea perioadei de educaţie, dar şi de creşterea vârstei la căsătorie, respectiv a vârstei
la naşterea primului copil.
Totuşi, negocierea celor două tranziţii este influenţată şi de contextul socioeconomic în
care acestea au loc. Mediul economic, respectiv nivelul de dezvoltare economică şi cererea de
forţă de muncă de la nivel local pot facilita sau îngreuna semnificativ inserţia pe piaţa muncii.
Astfel, într-o zonă caracterizată de dinamism economic şi cerere crescută de forţă de muncă,
integrarea pe piaţa muncii va fi mai uşoară. De asemenea, nivelul mai ridicat al salariilor ce
caracterizează, de obicei, aceste zone va favoriza ieşirea tinerilor din starea de dependenţă
(faţă de familie, stat sau alte instituţii). Contrar, în zonele cu nivel mai redus de dezvoltare
economică, oportunităţile de ocupare vor fi mai rare, iar tinerii vor deveni şi mai vulnerabili în
faţa şomajului de lungă durată şi sărăciei.
De asemenea, capitalul social deţinut de tineri se dovedeşte a fi esenţial în traversarea
acestei perioade de tranziţie. Fie că ne referim la suportul afectiv şi emoţional, fie la suportul
material/locativ sau la informaţiile/oportunităţile care devin accesibile prin intermediul
reţelelor sociale, relaţiile pe care tinerii le au cu ceilalţi membri ai comunităţii lor pot reprezenta
adevărate ancore ale procesului de tranziţie la muncă. Relaţiile sociale, calitatea lor joacă un rol
important în pătrunderea şi participarea pe piaţa muncii. Mai mult decât atât, familia şi relaţiile
tinerilor cu ceilalţi membri ai acesteia sunt tot atât de importante în această perioadă.
Caracteristicile individuale ce iau forma cunoştinţelor şi competenţelor dobândite prin
şcoală şi formare profesională, precum şi abilităţilor şi talentelor determină deopotrivă potenţialul
tinerilor de a se integra pe piaţa muncii. Mulţi specialişti interesaţi de problematica tinerilor
marginalizaţi susţin teoria rezultatelor pozitive în ciuda condiţiilor dificile. Aceasta înseamnă că
unii tineri reuşesc să utilizeze resursele personale sau pe cele din mediul înconjurător pentru a
depăşi situaţia potrivnică/condiţiile dificile pe care le experimentează de o manieră ce conduce la
obţinerea de rezultate pozitive, în cazul nostru o bună integrare socială şi profesională. De
asemenea, investigarea modalităţilor în care aceşti tineri îşi negociază tranziţia la muncă poate
oferi informaţii importante despre factorii ce pot facilita acest proces, factori cu potenţial de
replicare la nivelul unor viitoare programe şi politici de suport.
Prelungirea timpului de tranziţie de la şcoală la muncă este explicată de o serie de
factori, dintre care cei mai importanţi sunt restructurările şi evoluţiile economice, proliferarea
unor noi forme de ocupare, creşterea şomajului în rândul tinerilor, schimbări în sistemele de
protecţie socială, prelungirea perioadei de educaţie etc.
Este cunoscut faptul că tinerii din zilele noastre se confruntă cu o tranziţie mai dificilă,
comparativ cu cei din urmă cu câteva zeci de ani. În trecut, tranziţia de la şcoală la muncă lua
forma unui fenomen de masă, liniar, incluzând o singură etapă de trecere, fenomenul fiind
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mediat în mare măsură de familia de origine, clasa socială, sexul individului etc. Astfel, tinerii
provenind din medii similare şi cu nivel de educaţie apropiat aveau experienţe asemănătoare
la integrarea pe piaţa muncii. În prezent, tranziţia tinerilor la muncă a devenit complexă,
fragmentată, prelungită, cu un pronunţat caracter individualist, depinzând mai mult de
calităţile/abilităţile individuale (OCDE, 2000).
Diversificarea oportunităţilor şi a potenţialelor traiectorii profesionale generate de
creşterea mobilităţii geografice poate conduce la apariţia unor modele atipice de tranziţie de la
şcoală la muncă. În acest sens, există tineri care, descurajaţi de perspectivele de ocupare de pe
pieţele naţionale de muncă, migrează temporar sau definitiv în altă ţară, unde fie ocupă locuri
de muncă pentru care sunt supracalificaţi, fie se întorc la şcoală pentru echivalarea studiilor
sau calificarea/specializarea în alte domenii.
Specialiştii sunt de părere că tranziţia tinerilor de la şcoală la muncă a devenit mai
îndelungată şi mai dificilă în prezent decât era în urmă cu câteva decenii (OECD, 1999).
Astăzi, puţini dintre tinerii ce părăsesc sistemul de învăţământ reuşesc să se integreze rapid pe
piaţa muncii şi să îşi consolideze poziţia proaspăt câştigată. Ratele ridicate ale şomajului în
rândul tinerilor şi incidenţa semnificativă a sub-ocupării în rândul lor indică doar câteva din
dificultăţile pe care tinerii le experimentează în tranziţia lor de la şcoală la muncă. Acest
fenomen se manifestă nu numai în ţările aflate în curs de dezvoltare, ci şi în economiile
avansate, în care măsurile active şi programele de suport sunt mai bine dezvoltate şi
focalizate. Studiile empirice au arătat că, odată ce ocupă un loc de muncă, cei mai mulţi tineri
îşi dezvoltă competenţele profesionale şi încrederea în sine, astfel încât mobilitatea către alte
locuri de muncă devine mai uşoară sau reuşesc să gestioneze satisfăcător eventualele
întreruperi în participarea pe piaţa muncii. De altfel, riscul de şomaj scade odată cu înaintarea
în vârstă.
Posibilităţi de măsurare a tranziţiei de la şcoală la muncă
În acest context complex, a ne propune să cunoaştem coordonatele procesului de
tranziţie de la şcoală la muncă a absolvenţilor de învăţământ superior din România, este un
demers ambiţios. Dar identificarea structurii, tipurilor şi caracteristicilor acestuia, precum şi
identificarea principalilor săi determinanţi au ca scop final o mai bună fundamentare a
politicilor de educaţie şi ocupare.
Pentru aceasta am considerat necesari următorii paşi:
1. dezvoltarea unui abordări metodologice şi conceptuale pentru investigarea
procesului de tranziţie de la şcoală la muncă adecvată specificului sistemului de
educaţie şi pieţei muncii din România, cu privire specială asupra învăţământului
superior;
2. evaluarea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor de învăţământ
superior la 1, 3, 5 şi 10 ani de la absolvire şi identificarea principalelor tipuri de
tranziţie şi a predictorilor acestora;
3. evaluarea potenţialului de ocupare pentru absolvenţii de învăţământ superior în
profil sectorial şi regional;
4. evaluarea nevoii de calificări pentru forţa de muncă cu studii superioare, inclusiv a
nivelului de satisfacţie al angajatorilor faţă de nivelul de calificare al angajaţilor
absolvenţi cu studii superioare.
Pentru atingerea obiectivelor de cercetare este necesară dezvoltarea unei metodologii
complexe, care include atât abordări cantitative, cât şi calitative adecvate specificului fiecărui
obiectiv şi grup ţintă investigat. Astfel, au fost dezvoltate trei componente de cercetare
distincte, fiecare având metodologia sa specifică de investigare.

1. Anchetă naţională în rândul absolvenţilor de învăţământ superior
Instrumentul de cercetare: chestionar structurat aplicat faţă în faţă. Principalele teme
de investigare:
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• Experienţa şcolară şi formare profesională;
• Experienţe profesionale în timpul studiilor;
• Istoricul de muncă în cursul primilor 10 ani de la absolvirea studiilor superioare
(inclusiv migraţie pentru muncă) – durata perioadelor de ocupare, şomaj şi
inactivitate în cursul primilor 10 ani de la absolvire, modalităţi de căutare a unui loc
de muncă, ocupaţii şi mobilitate ocupaţională, neconcordanţă loc de muncăcalificare prin educaţie, durata de păstrare a locurilor de muncă, promovare şi
condiţii de muncă – tipul contractului, durata săptămânii de lucru, salarizare etc.;
• Întemeierea unei familii şi relaţia cu familia de origine în primii 10 ani de la
absolvire;
• Intenţii şi planuri de carieră pe termen scurt şi mediu.

2. Studiu de caz pe învăţământul postuniversitar
Instrumentul de cercetare: chestionar structurat autoaplicat în universităţi în rândul
studenţilor de la master şi doctorat. Principalele teme de investigare:
• Experienţele şcolare şi formare profesională;
• Istoricul de muncă de la absolvire;
• Motivaţii ale continuării studiilor;
• Percepţii asupra oportunităţilor de ocupare pentru forţa de muncă înalt calificată în
domeniul său de specializare la nivel local, regional, naţional şi internaţional;
• Intenţii şi planuri de carieră pe termen scurt şi mediu.
3. Focus-grupuri la nivel regional - 8 focus-grupuri (câte unul pentru fiecare regiune
de dezvoltare)
Instrumentul de cercetare: ghid de focus-grup conţinând următoarele teme de discuţie:
• Ritmul şi direcţiile de dezvoltare regională;
• Necesarul de forţă de muncă înalt calificată în regiune, în profil sectorial;
• Politici şi servicii de ocupare şi politici destinate tinerilor;
• Migraţia tinerilor cu studii superioare pentru muncă în străinătate etc.
Note
(1)
(2)

OCDE - „ De la formation initiale à la vie active”, OCDE, Paris, 2000.
Higher Education in Europe, Higher Education for the Twenty-First Century, UNESCO, 1997

Bibliografie
Cordier, H., Ehlert, H., (eds.) (2002). The Transition from Higher Education to the Labour
Market, International Perspectives and Challenges, Frankfurt and Main, Peter Lang
Freeman, R.B., (1986). Demand for Education, Handbook of Labor Economics., Vol. I,
Elsevier Science.
García, M., Merino, R., „Transitions de l’école au marché du travail: quelques réflexions sur
une enquête auprès des jeunes catalans”, Institut de recherche et de documentation
pédagogique (IRDP), Neuchâtel, 2002, p. 24
Salas, M., „Estimating the determinants of the transition from higher education to work of
European university graduates”, The 25th Arne Ryde Symposium 2-3 November, Lund,
Sweden, 2006
Zittoun, T., (2006). Insertions: à quinze ans, entre échec et apprentissage, Peter Lang, Berne
De la formation initiale à la vie active : faciliter les transitions , OCDE Paris, 2000
Examen thématique sur la transition de la formation initiale à la vie active: rapport comparatif
final, OCDE Paris, 1999
Higher Education in Europe, Higher Education for the Twenty-First Century UNESCO, 1997

79

România în Uniunea Europeană. Calitatea integrării. Dezvoltare regională

80

DIMINUAREA DISPARITĂŢILOR DE PE PIAŢA MUNCII CONDIŢIE ESENŢIALĂ PENTRU REALIZAREA COEZIUNII
ECONOMICE ŞI SOCIALE
Dorel AILENEI
Mihaela Hrisanta DOBRE
Delia ŢÂŢU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Problematica coeziunii economice şi sociale are două dimensiuni principale
puternic intercorelate: una regională (relevată în Politica regională a UE) şi una de
ansamblu la nivel naţional sau la structurile integrate de state (ca stratificare socială –
relevată în Politica socială a UE).
Din perspectiva Politicii Sociale a UE, coeziunea economică şi socială presupune
dezvoltarea a două domenii prioritare: utilizarea forţei de muncă, subscrisă obiectivului de prosperitate, şi oportunităţi egale şi incluziune socială, subscrise obiectivului de solidaritate socială.
În acest articol vom realiza o analiză comparativă a principalelor discrepanţe pe
piaţa muncii din România şi Uniunea Europeană, ţinând cont de faptul că pentru România
problema coeziunii economice şi sociale este de o importanţă majoră având în vedere
decalajele mari de dezvoltare economică faţă de ţările din UE.
Cuvinte-cheie: piaţa muncii; coeziune economică şi socială; analiză regională.
Clasificare JEL: C23, J21, R23.
Clasificare REL: 12G, 12I.
Coeziunea economică şi socială reprezinta unul dintre obiectivele prioritare ale
Uniunii Europene, alături de Piaţa Unică şi Uniunea Economică şi Monetară. Uniunea
Europeană este una dintre cele mai prospere şi competitive zone din lume, atât din punctul de
vedere al nivelului de dezvoltare economică, cât şi al potenţialului de dezvoltare. Cu toate
acestea, disparităţile privind prosperitatea şi productivitatea dintre statele membre şi regiunile
acestora reprezintă o slăbiciune majoră.
Politica de coeziune economică şi socială cuprinde toate acţiunile Uniunii Europene
care urmăresc realizarea dezvoltării economice armonioase şi echilibrate a diferitelor regiuni
şi state ale Uniunii Europene. Printre principalele obiective ale politicii de coeziune putem
enumera:
• reducerea disparităţilor la nivelul regiunilor din Uniunea Europeană;
• dezvoltarea regiunilor rămase în urmă;
• sprijinirea eforturilor de restructurare economică;
• creşterea PIB/locuitor în regiunile cele mai defavorizate;
• crearea de locuri de muncă;
• dezvoltarea Inovării şi a Societăţii Cunoaşterii;
• sprijinirea eforturilor pentru îndeplinirea criteriilor de convergenţă.
Realizarea obiectivului de coeziune prin Politica Regională a UE poate fi sintetizată
prin două cuvinte: solidaritate şi coeziune, însumând valorile care stau la baza politicii
regionale a UE:
Solidaritate, deoarece politica urmăreşte să fie în beneficiul cetăţenilor şi regiunilor
care sunt defavorizate în raport cu media UE;
Coeziune, deoarece există beneficii pozitive pentru toţi în cazul îngustării decalajului
de venituri şi bunăstare dintre ţările şi regiunile mai sărace şi cele mai bogate.
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În vederea atingerii obiectivelor politicii de coeziune economică şi socială au fost create
Fondurile Structurale şi de Coeziune. Fondurile aferente perioadei 2007-2013 sunt:
• Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR;
• Fondul Social European – FSE;
• Fondul de Coeziune;
• Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală – FEADR (fost FEOGA);
• Fondul European pentru Pescuit – FPE.
La baza acestor fonduri structurale avem trei obiective majore: Convergenţă: regiuni
cu un PIB/loc sub 75% din media UE; Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă:
restul regiunilor; Cooperare teritorială europeană: cooperare transfrontalieră.
Procesul de tranziţie la economie de piaţă în România a influenţat semnificativ piaţa
muncii generând numeroase modificări structurale. Acest proces a fost însă lent, indicând o
anumită rigiditate a pieţei muncii din România.
Lucrarea estre structurata în patru părţi, după cum urmează: prima parte abordează
studiul literaturii de specialitate, în cea de-a doua sunt prezentate metodologia şi baza de date
utilizată, rezultatele empirice sunt dezbătute în partea a treia, urmând ca partea finală a lucrării
să fie dedicată concluziilor.
1. Studiul literaturii de specialitate
Coeziunea nu este un concept uşor de definit întrucât poate fi interpretată în diverse
feluri. Pentru unii ea implică un nivel al stabilităţii în relaţiile sociale şi teritoriale; pentru alţii
presupune un proces de convergenţă a disparităţilor între regiuni şi grupuri sociale. În unele
cazuri, ea este definită în mod specific în termenii nivelurilor de venit sau ai ratelor de şomaj.
Analizele realizate la nivel european cu privire la disparităţile regionale, precum şi cele cu
privire la politicile europene structurale şi de coeziune economică şi socială acordă prioritate
celor două categorii de indicatori anterior menţionaţi.
Conceptul de coeziune economică al eliminării diferenţelor economice existente la
nivelul diferitelor regiuni - a fost introdus prin adoptarea Actului Unic European, în 1986
(Single European Act, ratificat în 1987), şi se creează, astfel, premisele unei politici de
coeziune economică şi socială, ca politică de sine stătătoare avînd drept scop facilitarea
aderării la piaţa unică europeană a ţărilor din Europa. Tratatul de la Amsterdam (1997)
confirmă importanţa politicii de coeziune economică şi socială şi a reducerii diferenţelor
dintre standardele de viaţă ale populaţiei din diferite regiuni europene.
Coeziunea socială este o caracteristică a unei societăţi bazate pe conexiuni şi relaţii
între unităţi sociale precum indivizi, grupuri, asociaţii, cât şi între unităţi teritoriale
(McCracken, 1998). Sociologul Emile Durkheim a fost primul care a utilizat conceptul de
coeziune socială. El considera coeziunea socială o ordine viitoare a societăţii şi o definea ca
interdependenţă caracterizată prin loialitate şi solidaritate între membrii societăţii (Jenson,
1998). Aspecte adesea menţionate în descrierea coeziunii sociale sunt: întărirea relaţiilor
sociale, împărtăşirea valorilor şi existenţa unui mod comun de interpretare, trăirea unei
identităţi comune şi a unui sens al comunităţii, cât şi încredere între membrii comunităţii
(Woollez, 1998, Jenson, 1998).
Conceptul de coeziune socială încorporează două dimensiuni principale care pot fi
distinse într-un mod analitic:
• Prima dimensiune priveşte reducerea disparităţilor regionale, a inegalităţilor şi a
excluziunii sociale;
• Cea de-a doua dimensiune are în vedere întărirea relaţiilor sociale, a
interacţiunilor şi legăturilor. Acestă dimensiune acoperă toate aspectele care sunt
considerate, în general, ca făcând parte din capitalul social al unei societăţi.
Din analiza literaturii specifice domeniului, au fost identificate cinci aspecte principale
care trebuie luate în considerare în definirea coeziunii sociale (Jenson, 1998):
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apartenenţă – izolare, raportate la valori împărtăşite, identitate, sentimentul
implicării;
b. incluziune – excluziune, respectiv oportunităţi egale;
c. participare – neimplicare;
d. recunoaştere – respingere, care privesc aspectele legate de respectarea şi
tolerarea diferenţelor într-o societate pluralistă; acest aspect a fost menţionat
în special în documentele Clubului de la Roma;
e. legitimitate – ilegitimitate, prin respectarea instituţiilor cu rol de mediator în
soluţionarea conflictelor din societăţile pluraliste.
O’Conner (1998) consideră că acest concept de coeziune socială acoperă trei categorii
de aspecte: valori, identitate, cultură ce definesc o anumită comunitate; diferenţe şi divizări:
inegalităţi şi inechităţi, diversitate culturală, divizări geografice;
asociaţii şi reţele, infrastructură, valori şi identitate. Similar cu acestea categorii, Woolley
(1998) distinge trei căi de definire a coeziunii sociale: ca absenţă a excluziunii sociale; ca
interacţiuni şi conexiuni bazate pe capitalul social; ca valori împărtăşite şi comunităţi de
interpretare axate pe o identitate de grup.
Principalele disparităţi care apar între statele membre şi celelalte regiuni sunt datorate
diferenţelor în ceea ce priveşte: infrastructura, calitatea mediului înconjurător,şomajul,
productivitatea muncii, mărimea şi diversitatea afacerilor, nivelul de inovare şi de utilizare a
tehnologiei în afaceri.
Una dintre principalele probleme cu care se confruntă ţările din Uniunea Europeană, şi
nu numai, este legată de capacitatea redusă a acestora de a genera locuri de muncă. Acesta
fiind de altfel un aspect foarte important mai ales dacă este privit din prisma problemelor
sociale şi umane pe care le generează. Dacă analizăm acest fenomen din punct de vedere al
ocupării şi nu al şomajului, se observă existenţa unor discrepanţe ale ratelor de ocupare din
diferite regiuni, acestea fiind legate în mare parte de nivelul PIB pe locuitor. Privind
eterogenitatea factorilor care influenţează PIB-ul pe locuitor, se poate spune că o parte din
decalajele care apar între ţări se datorează diferenţelor de productivitate, iar o altă parte se
datorează diferenţelor dintre ocupare şi ratele de participare.
Economiştii care urmăresc modul de gândire tradiţional consideră că în ţările în curs
de dezvoltare creşterea economica este determinată de schimbările structurale şi că
industrializarea joacă un rol important în acest proces (Ros, 2000). Din această perspectivă,
dezvoltarea unui sector industrial modern va contribui mai mult în termeni de dinamică la
creşterea producţiei totale datorită: creşterii productivităţii, randamentelor la scară
crescătoare, câştigurilor din inovare şi procesului de învăţare prin practică.
Creşterea productivităţii în ţările dezvoltate se bazează în special pe inovaţiile
tehnologice. Totuşi, când vorbim de ţările în curs de dezvoltare, accesul la noile tehnologii a
avut un impact mult mai redus şi s-a considerat ca mai mult schimbările din structura
producţiei sunt cele care au determinat creşterea economică. De o importanţă deosebită este şi
analizarea relaţiei dintre productivitate şi creştere economică, privită în ambele sensuri.
Astfel, productivitatea este determinată în mod exogen într-un sector în expansiune de
învăţarea prin practică, inovare şi relaţii intersectoriale. Pe măsură ce economia se extinde,
aceşti factori devin din ce în ce mai importanţi pentru creşterea productivităţii. Astfel, legătura
dintre creştere şi productivitate nu este explicată doar prin accesul la noile tehnologii, ci şi
prin existenţa unui proces de creştere în condiţiile subutilizării resurselor. O modificare
structurală dinamică presupune mai mult decât creşterea industriei şi a serviciilor, şi anume
abilitatea de a genera în mod constant noi activităţi, de a absorbi surplusul de muncă şi de a
promova integrarea sectorului productiv în cadrul economiei interne (Ocampo, 2005).
a.
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2. Metodologia şi baza de date
În prima parte a studiului empiric am analizat influenţa productivităţii, a ratei de
ocupare şi a ratei de participare asupra PIB/locuitor la PPS pentru ţările din Uniunea
Europeană în perioada 2000-2006. Datele utilizate în acest model au fost furnizate de Eurostat
(www.eurostat.ec.europa.eu).
Pentru analiza diferenţelor apărute în nivelul PIB-ului pe locuitor în cadrul ţărilor din
Uniunea Europeana în perioada 2000-2006, am realizat o descompunere a influenţei ratei de
ocupare, a ratei de activitate şi a productivităţii muncii asupra acestui indicator. Pe baza celor
trei variabile am construit următorul model:
Ln(Yit) = αi + ßk×Xit +,
(1)
unde t = 1… T (timpul), I = 1…N numărul de tări folosite în analiză, β k reprezintă parametrii
care vor fi estimaţi. Termenul εit reprezintă eroarea având media 0 şi dispersia constantă.
Variabilele utilizate sunt prezentate în tabelul 1:
Variabile utilizate în analiza disparităţilor
pe piaţa muncii
Tabelul 1
Symbol
Y
W
RO
RA

Variable
Produsul intern brut
Productivitatea muncii
Rata de ocupare
Rata de activitate

În a doua parte a lucrării, pe baza rezultatelor obtinute anterior, am realizat o analiză
mai detaliată a productivităţii muncii pentru ţările din Europa Centrală şi de Est, membre ale
Uniunii Europene (cu excepţia Maltei, la care nu am avut date suficiente). Analiza s-a realizat
pe baza metodologiei descrisă în World Economic and Social Survey 2006, iar datele au fost
preluate din baza de date Eurostat. Descompunerea productivităţii muncii are ca scop
determinarea contribuţiei sectorului agricol, industrial şi al serviciilor în ritmul de creştere al
productivităţii la nivelul economiilor naţionale. Astfel, se pleacă de la determinarea producţiei
pe sector ∑ X i0 = X 0 , unde X i0 reprezintă nivelul iniţial al producţiei în sectorul i. Dacă
i

reprezintă ponderea iniţială a producţiei sectorului i în producţia totală, iar
ε = L / L 0 ponderea iniţială a populaţiei ocupate în sectorul i în totalul populaţiei ocupate,
atunci nivelul productivităţii muncii în sectorul i este X i0 / Li0 şi rata ei de creştere este
θ = X / X0
i
0

i
0

i
0

i
0

ξiL = (Xi − Li ) , unde X i şi Li sunt ritmul mediu de creştere a producţiei din sectorul i,
respectiv ritmul mediu de creştere a numărului de salariaţi din sectorul i. Rata de creştere a

[ (

)(

)]

productivităţii pentru întreaga economie este ξ L = ∑ θi0 Xi − Li + θi0 − εi0 Li . Această rată
are două componente:

(

)

(

)

i

i
i
i
∑ θ0 X − L , câştigul datorat productivităţii sectoriale şi,
i

i
i
i
∑ θ0 − ε0 L , câştigul datorat efectului de realocare.

i

83

România în Uniunea Europeană. Calitatea integrării. Dezvoltare regională

84

3. Rezultate empirice
Rezultatele obţinute în urma funcţiei de regresie în perioada 2000-2006 sunt prezentate
în tabelul 2:
Impactul productivităţii muncii, a ratei ocupării şi a ratei activităţii
asupra nivelului venitului din ţările UE, 2000-2006
Tabelul 2
W
RO

Ect. 1
0,0137*
(43,63)

Ect. 2

Ect.3

0,0434*
(9,255)

RA
R2
0,91
0,31
D-W
2,1
1,95
***,** şi * reprezintă pragul de semnificaţie 10%, 5%, 1%
Sursa: calcule proprii pe baza datelor furnizate de Eurostat.

0,0344*
(15,49)
0,13
1,85

Din tabelul de mai sus, observăm că cea mai mai mare parte din diferenţa de PIB pe
locuitor la PPS se datorează decalajelor semnificative de productivitate. Diferenţele se pot
observa şi din graficele următoare.
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Figura 1. Productivitatea muncii în Uniunea Europeană în anul 2006
Sursa: Eurostat.
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Figura 2. Rata activităţii în Uniunea Europeana în anul 2006
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Figura 3. Rata de ocupare în Uniunea Europeană în anul 2006
Sursa: Eurostat

Aceasta situaţie poate fi explicată de: neconcordanţa dintre nivelul de pregătire şi locul
de muncă ocupat de lucrători, lipsa de motivare a acestora şi lipsa progresului tehnic.
Deoarece productivitatea reprezintă principalul factor în evoluţia PIB pe locuitor, vom face o
analiză mai detaliată a acesteia pentru ţările din Europa Centrală şi de Est.
La nivelul unei economii creşterea productivităţii muncii se poate realiza prin
intermediul progresului tehnic sau prin deplasarea resurselor de la un sector de activitate la
altul. Cea de-a doua abordare tinde să devină mai importantă pentru ţările în tranziţie, deşi ea
conduce la creşterea şomajului în momentul în care nu este însoţită de creşterea producţiei. În
această parte a lucrării se realizează o analiză a contribuţiei pe care fiecare sector l-a avut la
creşterea productivităţii şi a ocupării pentru ţările din Europa Centrală şi de Est, în perioada
2000-2006. Analiza este bazată pe descompunerea creşterii productivităţii globale în
modificarea productivităţii sectoriale şi generarea unui efect de realocare a muncii de la
sectoarele cu productivitatea scăzută spre sectoarele cu productivitate ridicată. Rezultatele
sunt evidenţiate în figura 1.
Slovacia
Slovenia
România
Polonia
Ungaria
Lituania

castig de productivitate
castig din realocare

Letonia
Ciprus
Estonia
Cehia
Bulgaria

-2

2

6

10

Figura 4. Ritm mediu de creştere anual al productivităţii muncii pentru ţările analizate,
în perioada 2000-2006
Sursa: calcule proprii pe baza datelor furnizate de EUROSTAT.

După cum se observă, în cazul tuturor ţărilor analizate s-a înregistrat o creştere a
productivităţii muncii. Efectul de realocare a muncii între sectoare deţine o pondere scăzută în
determinarea productivităţii, ceea ce se explică prin faptul că majoritatea ţărilor analizate din
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Europa Centrală şi de Est au realizat procesul de restructurare a economiei înainte de anul
2000. Procesul de restructurare se evidenţiază cu precădere în cazul României şi al Bulgariei,
având un efect negativ asupra ritmului de creştere a productivităţii. Pentru o imagine mai
completă asupra factorilor care au determinat creşterea productivităţii este necesară
evidenţierea celor două efecte la nivel de sector (Angelescu et al., 2008). Astfel se observă că
ritmul crescut al productivităţii muncii se datorează dinamicii din sectorul serviciilor, cele mai
bune performanţe fiind înregistrate de Estonia, România, Lituania şi Letonia, după care
urmează industria cu performanţe ridicate înregistrate în special de România, Slovacia şi
Lituania. Sectorul agricol a avut o contribuţie mai redusă la determinarea ritmului mediu de
creştere a productivităţii muncii, singura ţară care a înregistrat o creştere relativ mai ridicată în
comparaţie cu celelalte ţări fiind România, dar scăzută în comparaţie cu contribuţia celorlalte
sectoare (din creşterea agregată a productivităţii muncii de 9,27%, 1,64% se datorează
agriculturii, 2,65% industriei şi 5,67% sectorului serviciilor). În ceea ce priveşte efectul de
realocare ce se manifestă cu precădere în cazul României şi Bulgariei, se observă că acesta
este predominant în agricultură datorită unui nivel scăzut al productivităţii muncii.
Concluzii
Diferenţele de la nivelul PIB-ului pe locuitor între ţările din UE se datorează în mare parte
decalajelor semnificative de productivitate. Productivitatea muncii pentru ţările din ECE a
inregistrat o creştere în perioada 2000-2006, mai ales în industrie şi servicii. În ceea ce priveşte
procesul de realocare a forţei de muncă, acesta s-a manifestat cu precadere în agricultură.
O soluţie pentru înlăturarea discrepanţelor pe piaţa muncii din Romania comparativ cu
ţările din UE ar putea fi dată de îmbunătăţirea sistemului educaţional existent şi creşterea
productivităţii muncii prin: creşterea investiţiilor în capitalul uman, conform agendei de la
Lisabona; prin crearea unor parteneriate între firme, autorităţi publice şi universităţi; adaptarea
sistemului educaţional şi de training la cerinţele pieţei muncii.
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INSERŢIA TINERILOR PE PIAŢA MUNCII
ÎN CONTEXTUL ECONOMICO-SOCIAL AL ROMÂNIEI
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Rezumat. Problema inserţiei profesionale, mai ales sub aspectul accesului la ocupare,
preocupă societatea şi reţine atenţia tinerilor şi a familiilor lor, a angajatorilor, a universitarilor şi a guvernelor. În economia contemporană, în care accentul se mută de la abordările
predominant cantitative ale forţei de muncă spre cele de tip calitativ, un rol foarte important
revine educaţiei, pregătirii continue a tinerilor, astfel încât să facă faţă competiţiei de pe
piaţa muncii. Pentru a analiza inserţia tinerilor pe piaţa muncii este importantă cunoaşterea
contextului social, demografic şi economic, pentru a evidenţia posibilele influenţe asupra
evoluţiei ocupării tinerilor.
Cuvinte-cheie: inserţie profesională; demografie; ocupare; şomaj; educaţie.
Clasificare JEL: J11, J21.
Clasificare REL: 8G, 12I, 12G.
Lumea se schimbă rapid, iar evoluţiile economice, sociale şi tehnice influenţează
modul de viaţă şi de acţiune. Globalizarea, revoluţiile tehnice şi tehnologice transformă
economia contemporană în ceea ce se cheamă „economia cunoaşterii”, în care noi moduri de
organizare şi de muncă guvernează lumea afacerilor, solicitând dezvoltarea accelerată a
competenţelor, cunoştinţe solide şi o tot mai mare responsabilitate.
La începutul anilor ’60, G. Becker afirma că, „puţine ţări, dacă nu cumva niciuna
dintre ele, nu au atins o perioadă susţinută de dezvoltare economică, fără să fi investit sume
substanţiale în forţa de muncă” (Becker, 1977). Valabilitatea şi actualitatea acestei afirmaţii
sunt confirmate de importanţa tot mai mare acordată educaţiei şi oricărei forme de pregătire
profesională a populaţiei: prelungirea duratei obligatorii de şcolarizare, însoţită de o creştere a
cheltuielilor alocate educaţiei, şi adaptarea permanentă a ofertei educaţionale la cerinţele
actuale şi de perspectivă ale economiei.
De asemenea, studiile şi cercetările în domeniu realizate în ultimele decenii
demonstrează faptul că societatea a impus deplasarea accentului de pe abordările predominant
cantitative ale forţei de muncă spre cele de tip calitativ, exprimate prin nivelul de educaţie şi
pregătire profesională.
1. Aspectul demografic. Dinamica populaţiei României în prima jumătate
a secolului XXI
Cunoaşterea dinamicii populaţiei, a evoluţiei probabile a acesteia după anumite
caracteristici, în special a evoluţiei resurselor de muncă şi a populaţiei active, este foarte
importantă pentru fundamentarea programelor de dezvoltare social-economică, a strategiilor şi
politicilor în domeniul inserţiei tinerilor pe piaţa muncii.
Evoluţia proceselor demografice implică atât o analiză ex post a acestora, aşa cum s-au
manifestat ele în ultima parte a secolului XX, cât şi o analiză ex ante, ca perspectivă a
proceselor demografice până în anul 2050.

87

88

România în Uniunea Europeană. Calitatea integrării. Dezvoltare regională

Analiza ex post desemnează acel mod de cercetare a fenomenelor şi proceselor socialeconomice care se efectuează după ce acestea s-au desfăşurat, bazându-se în principal pe
datele statistice existente.
Analiza ex ante reprezintă o investigaţie previzională a faptelor şi proceselor socialeconomice.
Caracterizarea evoluţiei populaţiei României este posibilă pe baza informaţiilor
disponibile începând cu anul 1912, când populaţia României era de 12.768.399 persoane.
În perioada 1930-1940 numărul populaţiei din România a manifestat o tendinţă de
creştere. În perioada următoare, 1940-1946, populaţia a scăzut, ca urmare a scăderii natalităţii
şi a pierderilor umane cauzate de război. Cel mai ridicat ritm de creştere al populaţiei ţării
noastre s-a înregistrat în perioada 1966-1977, ca efect al măsurilor de interzicere a avorturilor.
În anul 1978, populaţia ţării noastre a ajuns la 21.914.163 de persoane, ceea ce a însemnat un
spor total de 2.811.000 persoane faţă de anul 1966.
Perioada 1979-1991 marchează o creştere a populaţiei cu aproximativ 1.300.000
persoane. Reducerea continuă a sporului natural (de la 8,7‰ la 1‰) s-a datorat exclusiv
scăderii ratei mortalităţii, care a ajuns la 11,9‰ în 1991, faţă de 18,6‰ în anul 1979.
Începerea procesului de tranziţie la economia de piaţă concurenţială a marcat, printre
altele, şi schimbarea sensului de evoluţie a populaţiei ţării. Dacă în perioada 1950-1991
dinamica populaţiei României s-a înscris pe un trend continuu crescător, începând cu anul
1992 aceasta s-a caracterizat printr-o tendinţă de scădere. Practic, anul 1991 a fost placa
turnantă a schimbării sensului evoluţiei populaţiei României. Astfel, perioada 1992-1998 a
cunoscut o scădere a efectivului populaţiei, ca urmare a scăderii accelerate a natalităţii, a
tendinţei de creştere a mortalităţii, la care se adaugă şi soldul negativ al migraţiei externe.
Printre cauzele acestor fenomene pot fi: înrăutăţirea nivelului de trai, manifestat prin scaderea
veniturilor reale, şomaj, inflaţie, servicii de sănătate insuficient dezvoltate, problema
locuinţelor. Migraţia externă a contribuit la rândul său la declinul general al populaţiei, însă
într-un grad mai redus.
Populaţia României a scăzut constant începând cu 1992, această scădere fiind datorată
în cea mai mare parte sporului natural negativ al populaţiei, ca rezultat a diminuării fertilităţii
şi al nivelului scăzut al natalităţii la 1000 de locuitori. Populaţia în vârstă a crescut constant şi
în anumite regiuni rurale fenomenul de îmbătrânire este foarte accentuat.
Astfel, structura de vârstă a populaţiei relevă un proces susţinut de îmbătrânire
demografică, mai ales din cauza scăderii natalităţii, procesul de îmbătrânire fiind mai
accentuat în zona rurală.
Populaţia României este în scădere şi, potrivit tuturor estimărilor cu privire la evoluţia
populaţiei României în viitor, aceasta va continua să scadă, cel puţin până la nivelul anului
2050. Recensământul populaţiei din anul 2002 a confirmat această scădere, iar proiecţiile
demografice anunţă continuarea trendului descrescător început în anul 1992 cu şi mai mare
intensitate.
În condiţiile în care, pe plan mondial, proiecţiile privind evoluţia populaţiei lumii în
perioada 1970-2050 arată o creştere a acesteia, cele cu privire la evoluţia populaţiei României
sugerează, în toate variantele de prognoză, o scădere a populaţiei, mai mare sau mai mică,
scădere ce se poate observa şi în graficul de mai jos.
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Evoluţia populaţiei României (1970 - 2050)

Populaţie (mii pers.)

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1970

1980

1985

1990
high

1995

2000

medium

2005

2025

2050

low

Figura 1. Evoluţia populaţiei României (1970-2050)
Sursa: Întocmit pe baza datelor furnizate de Population Division of the Department of Economic and Social
Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2004 Revision and World
Urbanization Prospects, http://esa.un.org/unpp

În efortul de căutare a cauzelor scăderii populaţiei unor ţări, specialiştii se raportează
la structura pe vârste a populaţiei acestora. În România, ponderea populaţiei tinere era în anul
2004 mai mare cu 1,8 puncte procentuale decât populaţia în vârstă. Însă, evoluţia structurii
populaţiei arată o îmbătrânire a populaţiei României, o reducere a numărului şi ponderii
tinerilor în populaţia totală.
Specialiştii în demografie analizează şi apreciază dinamica populaţiei şi modificările
structurale ale acesteia prin folosirea unor concepte cu ajutorul cărora este surprins şi apreciat
raportul dintre stabilitate şi schimbare în desfăşurarea problemelor demoeconomice.
În general, specialiştii în demografie consideră că schimbarea presupune cunoaşterea
factorilor care afectează o anumită stare, transformând-o în altă stare.
Procesul schimbării poate fi privit doar ca rezultat al factorilor exteriori acestuia.
Astfel, noua stare se datorează atât naturii proprii stării iniţiale, dinamismului transformării
acesteia, cât şi unor factori externi.
2. Ocupare şi şomaj – implicaţii asupra tinerilor
Modificările survenite în populaţia activă şi în populaţia ocupată, pe medii şi pe sexe,
la cumpăna dintre secole prezintă particularităţi notabile, aşa cum se poate observa din datele
din tabelul următor.
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Participarea populaţiei la forţa de muncă pe medii şi pe sexe

Tabelul 1
1998

1999

2000

2002

2004

2005

11.577

11.566

11.585

10.079

9.957

9.851

Urban

5.751

5.685

5.674

5.188

5.471

5.431

Rural

5.826

5.881

5.911

4.891

4.486

4.420

6.295
5.282

6.262
5.304

6.254
5.331

5.525
4.554

5.423
4.534

5.361
4.490

10.845

10.776

10.764

9.234

9.158

9.147

5.220
5.625

5.098
5.678

5.039
5.725

4.607
4.627

4.980
4.178

5.011
4.136

5.885
4.960

5.799
4.977

5.772
4.992

5.031
4.203

4.906
4.252

4.889
4.258

732

790

821

845

799

704

531
201

587
203

635
186

581
264

491
308

420
284

Populaţia activă
(mii persoane)
Total
Pe medii

Pe sexe
Masculin
Feminin
Populaţia ocupată
(mii persoane)
Total
Pe medii
Urban
Rural
Pe sexe
Masculin
Feminin
Şomeri BIM
(mii persoane)
Total
Pe medii
Urban
Rural
Pe sexe
Masculin
410
463
482
494
517
472
Feminin
322
327
339
351
282
232
Sursa: Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) & Anuarul Statistic 2005, 2006.
Observaţie. Începând cu anul 2002, datele au fost extinse pe baza rezultatelor Recensământului Populaţiei şi al
Locuinţelor, din 18 martie 2002

Datele din tabel sugerează o scădere a populaţiei active, caracterizată prin scăderea
populaţiei ocupate şi o uşoară reducere a numărului de şomeri. Evoluţia populaţiei active
urmează în principal evoluţia populaţiei totale, care este în scădere. Pe de altă parte, evoluţia
populaţiei active şi a celei ocupate este influenţată şi de schimbarea metodologiei de calcul,
aplicată începând cu anul 2002, dar şi de alţi factori de ordin economic, cum ar fi: exodul
populaţiei la muncă în străinătate. Cei mai afectaţi de şomaj sunt cei din mediul urban, ca
urmare a dezindustrializării, şi cei de sex masculin (4,7%, faţă de 3,1% - feminin).
O mare parte din populaţia ocupată există în mediul rural, dar acest lucru nu
demonstrează o dezvoltare a sectorului agricol, mai ales că datele statistice pot fi influenţate
de situaţii atipice, cum ar fi numărul mare de persoane în vârstă, înregistrate ca fiind ocupate
în agricultură. Gradul ridicat de ocupare a populaţiei de peste 50 de ani în mediul rural relevă
accentuarea procesului de îmbătrânire a forţei de muncă din această zonă, cu deosebire a celei
feminine. Pe lângă îmbătrânirea demografică manifestată în mediul rural, acest proces pune în
evidenţă nivelul de trai al vârstnicilor din mediul rural, care, lipsiţi de suport financiar, sunt
nevoiţi să-şi asigure traiul din munca agricolă.
Până în anul 1990 cel mai intens flux migrator a fost cel dintre sat şi oraş, ponderea
populaţiei ocupate în mediul urban fiind mai mare decât cea din mediul rural. Imediat după
1990, odată cu ridicarea interdicţiei legislative privind stabilirea domiciliului în marile oraşe,
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migraţia de la sat la oraş a crescut puternic, când mai mult de 616.000 de oameni au părăsit
zonele rurale pentru a se stabili în cele urbane. După 1991, ca urmare a reformei funciare şi a
restructurării industriale, migraţia din rural către urban a scăzut an de an, iar cea din urban
către rural a crescut.
Pentru a merge mai departe cu analiza structurii populaţiei ocupate, în tabelul de mai
jos este redată structura populaţiei ocupate pe grupe de vârstă şi pe activităţi ale economiei
naţionale, în anul 2005.
Populaţia ocupată pe grupe de vârstă
şi pe activităţi ale economiei naţionale în anul 2005
Tabelul 2
Total
din care, pe grupe de vârstă (%)
populaţie
ocupată
15-24 25-34
45-54
55-64
35-44 ani
(mii
ani
ani
ani
ani
persoane)
9147
9,4
27,6
25,4
23
9,5
Total
2939
10,4
20,2
17,2
18,4
18,5
Agricultură, vânătoare şi silvicultură
2269
8,8
28,1
32,2
26,7
4,1
Industrie
507
10,1
30,7
26,2
27
5,9
Construcţii
968
12,9
37,2
27,6
18,6
3,5
Comerţ
450
3,9
29,9
34,5
26,8
4,8
Transport, depozitare şi comunicaţii
520
9,9
31,7
29,1
24
5,1
Administraţie publică şi apărare
413
3,8
28,8
22,6
32,1
12,3
Învăţământ
353
2,9
31,6
27
28,9
9,1
Sănătate şi asistenţă socială
Sursa: Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) & Anuarul Statistic 2006.

65ani
şi
peste
5,1
15,3
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,4
0,5

Structura populaţiei ocupate pe grupe de vârstă în anul 2005 sugerează o pondere
destul de ridicată a populaţiei ocupate în vârstă de peste 50 de ani, ca urmare a fenomenului
de îmbătrânire demografică. În grupa de vârstă 55-64 de ani, precum şi în aceea de 65 de ani
şi peste, cea mai mare pondere a populaţiei ocupate se înregistrează în agricultură, fiind
urmată de învăţământ şi sănătate.
În ceea ce priveşte populaţia ocupată după nivelul de instruire, aceasta cunoaşte o
creştere a ponderii celor cu instrucţie superioară, de la 8,2% în anul 1997 la 12,6% în 2005,
precum şi a celor cu studii liceale şi profesionale. Chiar dacă a scăzut ponderea celor cu grad
de instrucţie primar şi/sau fără şcoală absolvită, aceasta este încă ridicată: 7,8% în anul 2005.
Populaţia ocupată după nivelul de instruire în anii 1997- 2005
(% din total)

Tabelul 3
Grade de instruire

Anul

1997
2003
2004
2005
10,4
12,1
12,6
8,2
Instrucţie superioară
Postliceal sau tehnic de maiştri
4,6
4,3
4,8
4,8
Liceal
29,8
30,5
30,6
30,7
21
24,7
25,3
25,5
Profesional, complementar sau de ucenici
Gimnazial
21
21,2
18,8
18,6
Primar şi fără şcoală absolvită
15,4
8,9
8,4
7,8
Sursa: Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) & Anuarul Statistic 2004, 2005, 2006.

Potrivit unui studiu surprins de Barometrul de Opinie Publică (mai 2003), care a
evidenţiat aspecte legate de structura ocupaţională din România, se observă că pe piaţa forţei
de muncă din România relaţia dintre nivelul de educaţie atins de către o persoană şi ocupaţia
acesteia este una directă. Majoritatea persoanelor care au ocupaţii intelectuale sau funcţii de
conducere sunt absolvenţi ai învăţământului superior de scurtă sau lungă durată (78,5%,
respectiv 30,4%), în timp ce tehnicienii sau maiştrii au cel puţin studii postliceale (70,7%).
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Absolvenţii învăţământului liceal se regăsesc în ocupaţii din administraţie (51,1%), forţele
armate (50%), servicii şi comerţ (51,3%). Muncitorii calificaţi (46,1%) şi necalificaţi (40,6%)
sunt absolvenţi ai învăţământului profesional, complementar sau de ucenici şi unii dintre ei ai
învăţământului obligatoriu de 10 ani. Persoanele fără şcoală sau care au finalizat doar
învăţământul general – primar şi/sau gimnazial – fie sunt agricultori (5,2%, respectiv 56,6%),
fie zilieri în agricultură (5,9% şi 45,1%) sau personae casnice (4,6% şi 45,4%). Proporţia
semnificativă de elevi/studenţi care fie frecventează învăţământul liceal, fie o formă de
învăţământ superior va determina modificări importante în structura ocupaţională, în
momentul finalizării studiilor. Datorită vârstei, nivelului de educaţie atins, absolvenţii
învăţământului secundar şi superior prezintă cel mai ridicat nivel de mobilitate profesională.
Analizând modificarea procentuală a populaţiei ocupate în perioada 1995-2007, în
Europa, se observă, în general o creştere a acesteia. În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei
ocupate, România este singura ţară din rândul celor analizate care înregistrează o scădere a
acestui indicator pe întreaga perioadă. În anii 1995-2002, ratele de scădere anuală a populaţiei
ocupate au fost în România cele mai mari (între 5,2% în 1995 şi 2,5% în anul 2000).
Rata de activitate şi rata de ocupare în România cunosc de asemenea o scădere în
perioada 1995-2005, scădere mai accentuată în ultimii ani. Cauzele acestei evoluţii au fost:
reducerea producţiei, mai ales a celei industriale, în condiţiile îngustării pieţei interne şi ale
pierderii unor importante segmente ale pieţei externe, ca urmare a unei competitivităţi scăzute
a produselor româneşti pe plan extern; eşecul programelor de macrostabilizare şi întârzieri în
ceea ce priveşte realizarea privatizărilor necesare; reducerea investiţiilor şi restructurarea unor
agenţi economici nerentabili, mobilitatea scăzută a forţei de muncă în plan teritorial şi
profesional; constrângeri determinate de mediul economic internaţional.
Pe de altă parte, cele două rate sunt influenţate şi de scăderea populaţiei active şi a
populaţiei ocupate, care urmează scăderea mai lentă a populaţiei totale; de creşterea
numărului celor care merg la muncă în străinătate, de ponderea mare a populaţiei ocupate în
agricultură, în special în vârstă, de scăderea numărului de salariaţi, dar şi de schimbarea
metodologiei de calculare a acestor indicatori, după anul 2002.
Pe acest fond s-a manifestat o reducere puternică a ratei de ocupare a populaţiei tinere
(15-24 de ani). Aceasta din urmă s-a datorat creşterii populaţiei şcolare în vârstă de muncă şi a
lipsei locurilor de muncă pentru această categorie, dar şi a scăderii natalităţii. În anul 1996,
din 100 de tineri (de 15-24 ani) 39,9 erau ocupaţi şi doar 32,5 dintre 100 de persoane în vârstă
(peste 65 de ani). În anul 2000 din 100 de tineri erau ocupaţi numai 35,1, iar dintre vârstnici
35,7, devenind astfel superioară rata de ocupare a vârstnicilor.
Această scădere a ratei ocupării înregistrată în România îndepărtează ţara noastră de
atingerea obiectivului ţintă al strategiei de la Lisabona (de 70% până în anul 2010). Este
greu de crezut că România va atinge nivelul de ocupare de 70% în anul 2010, având de
recuperat un decalaj de 12,3 puncte procentuale în următorii 5 ani, în condiţiile în care rata
ocupării a cunoscut un trend descendent în ultimii 7 ani.
În relaţie cu ocuparea putem aprecia şi şomajul. Rata şomajului la nivelul UE a crescut
uşor în perioada 2002-2005 (după anul 2005 s-a înregistrat o uşoară scădere a acestui
indicator), acesta putând fi rezultatul programelor de adaptare la politicile UE pentru ţările
care s-au integrat mai târziu, dar şi rezultatul unei deplasări a forţei de muncă dinspre ţările
mai puţin dezvoltate către cele dezvoltate. Cea mai mare rată a şomajului se înregistrează în
Polonia şi Slovacia, iar cea mai mică în Marea Britanie. De asemenea, rata şomajului în
rândul populaţiei sub 25 de ani este ridicată în Polonia, Slovacia, Grecia, printre cele mai mici
valori înregistrându-se în Danemarca şi Marea Britanie. România înregistrează o creştere a
ratei şomajului în ultimii ani, observându-se totodată o creştere a somajului în rândul tinerilor,
cel mai mare nivel fiind înregistrat în rândul tinerilor cu studii primare (8,1%) şi cel mai mic
nivel în rândul celor cu studii superioare (2,6%) – la nivelul anului 2004.
Rata şomajului în Uniunea Europeană a crescut aproape permanent de la crearea
Comunităţilor: 2,2, 4,9 şi, respectiv, 9,8% în cele 4 decenii din intervalul 1960-2000, cu o
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uşoară revenire la sfârşitul secolului. Cei care au fost loviţi în principal de şomaj au fost
tinerii: în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 24 de ani, rata şomajului a fost în
medie 20% în intervalul 1991-2000, atingând 29.6% în Grecia şi 26.2% în Spania, conform
Eurostat. Dintre şomerii Uniunii, aproximativ jumătate se află în şomaj de lungă durată – un
an sau mai mult. Însă, diversele măsuri adoptate de statele membre, şi anume modelul social
european privind ajutoare de şomaj generoase, reducerea numărului de ore de muncă,
restricţionarea dreptului angajatorilor de a concedia, puterile lărgite acordate sindicatelor, au
avut ca efect reducerea flexibilităţii pieţei muncii şi, în final, înrăutăţirea problemei şomajului.
Tabelul următor, care prezintă rata şomajului în rândul tinerilor, cu vârste cuprinse
între 15-25 de ani, evidenţiază poziţia României din acest punct de vedere, la nivelul anului
2007, în raport cu celelalte state europene. Acest indicator este de 21,1% în România, cu 6
puncte procentuale mai mare decât în UE 25.
Rata şomajului în rândul tinerilor (vârsta 15-25 ani)
(%)
Tabelul 4
Anul 2005
Anul 2007
EU -27
18,3
15,3
EU 25
18,2
15,1
Belgia
21,5
18,8
Bulgaria
22,3
15,1
Germania
14,2
11,1
Spania
19,7
18,2
Franţa
21
19,4
Ungaria
19,4
18
Italia
24
20,3
Polonia
36,9
21,7
România
20,2
21,1
Norvegia
11,6
7,3
Marea Britanie
12,8
14,3
Sursa: EUROSTAT, Indicators –Socio-Economic Development, europa.eu.int/comm/eurostat/

Studiile privind caracteristicile şomajului în România demonstrează faptul că
probabilitatea de a fi şomer este mult mai ridicată, în cazul persoanelor tinere între 15 şi 24 de
ani, al absolvenţilor învăţământului profesional şi în mediul urban (Banca Mondială, 2003). În
2003, şomajul în rândul tinerilor (15–24 de ani) înregistra ponderea cea mai ridicată – 31,4%
din totalul şomerilor BIM (58,2% bărbaţi şi 65,6% femei). În funcţie de nivelul de instruire, sa constatat că ponderile cele mai ridicate în rândul şomerilor le deţin absolvenţii de şcoală
profesională, complementară sau de ucenici (32,8%), absolvenţii de liceu (35,6%) şi cei de
gimnaziu (19,9%). Absolvenţii de învăţământ superior deţineau, în totalul şomerilor BIM,
doar o pondere de 4,6%. Este evident că un nivel de educaţie cât mai ridicat acţionează ca un
factor de protecţie împotriva şomajului.
Cel mai îngrijorător segment de tineri sunt cei fără şcoală sau doar cu studii primare,
care, într-o proporţie de 85%, respectiv 76%, au nevoie de peste 24 de luni pentru găsirea unui
loc de muncă, comparativ cu cei 6,6% care sunt absolvenţi de studii universitare.
Rata ridicată a şomajului în rândul tinerilor, comparativ cu alte categorii de vârstă,
precum şi faptul că perioada necesară găsirii unui loc de muncă este cu atât mai redusă cu cât
nivelul de instruire este mai ridicat, conferă o mai mare importanţă diplomei la începutul
carierei decât pe parcursul acesteia. Dar deţinerea unei diplome de absolvire a unei forme de
învăţământ, fie aceasta chiar şi superioară, nu garantează ocuparea unui loc de muncă, ci doar
măreşte şansele de ocupare a unuia.
Reducerea locurilor de muncă, creşterea concurenţei pentru cele rămase au determinat,
pe lângă apariţia şomajului, a unui alt fenomen, cel al „declasării” sau al „subocupării
invizibile”. Chiar dacă acest fenomen se manifestă mai puţin pe piaţa forţei de muncă din
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România, este evident faptul că, într-o economie în criză prelungită, este de preferat ocuparea
unui loc de muncă sub nivelul de instruire atins, mai degrabă decât şomajul. Pe categorii de
vârstă, fenomenul este mult mai accentuat în rândul tinerilor: 12,5% dintre persoanele care
desfăşoară o activitate inferioară nivelului lor de instruire au vârsta între 15–24 ani, faţă de
6,4% dintre persoanele ocupate de 50–64 de ani. Pe categorii de ocupaţii, cei mai afectaţi sunt
lucrătorii operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi, agricultorii şi lucrătorii calificaţi în
agricultură, silvicultură şi pescuit. În cazul tinerilor însă, este posibil ca o creştere a numărului
de locuri de muncă adecvate nivelului lor educaţional să crească şi şansele de mobilitate
profesională, fie în interiorul instituţiei/firmei în care îşi desfăşoară activitatea (mobilitate
internă), fie în afara acesteia (mobilitate externă).
Nu toţi absolvenţii unei forme de pregătire şcolară sau profesională sunt debutanţi pe
piaţa forţei de muncă. Un studiu asupra tinerilor (MECT, ASE, ICCV, 2003) a evidenţiat
faptul că atât elevii, cât şi studenţii desfăşoară o activitate profesională în perioada studiilor
(din totalul de 48,8% de elevi şi studenţi, 16,7% lucrau). Persoanele care în perioada de
pregătire şcolară sau profesională acumulează şi experienţă profesională au şanse mult mai
ridicate de mobilitate profesională. Tipul de mobilitate profesională care predomină, fie
internă sau externă, pe orizontală sau pe verticală, depinde de cine anume investeşte în
pregătirea şcolară sau profesională. Atunci când investiţiile le face individul, este favorizată
mobilitatea externă, iar când firma sau instituţia angajatoare este cea care investeşte,
predomină mobilitatea internă. În momentul de faţă, număr de firme, instituţii care investesc
în formarea profesională a angajaţilor este în creştere. Principalele caracteristici ale firmelor şi
instituţiilor din România care investesc în formarea personalului sunt: putere economică mare,
nivel avansat de tehnologizare, o piaţă cu un nivel ridicat al concurenţei. În aceste
instituţii/firme, personalul beneficiază de un proces de formare profesională organizat, cu un
standard ridicat de calitate. De regulă, aceste firme, instituţii se află în oraşe mari sau în zone
dezvoltate din punct de vedere economic, facilitează mobilitatea profesională internă, fie pe
orizontală, fie pe verticală, iar personalul angajat are, cel puţin, un nivel mediu de educaţie şi
este preponderent tânăr. Pentru celelalte categorii profesionale şi de vârstă, Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), prin filiale sale care administrează programe
active pentru piaţa muncii ar trebui să reprezinte o soluţie a inserţiei şi mobilităţii
profesionale. La nivelul Agenţiei însă, doar 2,5% din bugetul de care dispune este alocat
derulării programelor active, ponderea cea mai mare din buget fiind alocată plăţii ajutorului de
şomaj. Sistemul legislativ, atitudinea factorilor de decizie vizavi de pregătirea şcolară şi
profesională a populaţiei în vârstă de muncă, situaţia economică generală şi faptul că, cel
puţin în prezent şi pe termen scurt, numărul absolvenţilor de învăţământ superior este ridicat,
nu favorizează investiţiile în formarea sau reconversia profesională a populaţiei. În aceste
condiţii, cei care sunt excluşi de pe piaţa forţei de muncă sau care nu-şi desfăşoară activitatea
într-o instituţie/firmă care investeşte în formarea personalului au şanse foarte limitate de a se
integra profesional sau de a-şi găsi un loc de muncă adecvat nivelului de educaţie atins.
Cum schimbările de pe piaţa forţei de muncă sunt foarte intense, iar formarea pentru
integrarea socioeconomică prin sistemul de învăţământ necesită un timp mai îndelungat, se
impune o analiză mai detaliată asupra relaţiei între educaţie, inserţie şi mobilitate
profesională, a unor studii de diagnoză şi prognoză asupra ofertei educaţionale, evoluţiei
pieţei forţei de muncă Pe baza acestor studii, este posibilă eliminarea oricăror forme de
pregătire şcolară şi profesională care nu răspund cerinţelor actuale şi de perspectivă ale
societăţii noastre, creşterea valorii educaţiei pe piaţa forţei de muncă şi a contribuţiei acesteia
la venitul naţional.
Astfel, se impune o nouă gestiune a pieţei forţei de muncă, care să permită relansarea
şi susţinerea ocupării forţei de muncă în condiţiile alinierii la orientările din Uniunea
Europeană şi de însuşire a acquis-ului comunitar. Din această perspectivă, este nevoie de o
strategie macroeconomică prin care să se realizeze crearea de noi locuri de muncă şi
combaterea şomajului, în special a şomajului de lungă durată. Se urmăreşte crearea de noi
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locuri de muncă, modernizarea structuriii forţei de muncă sectoriale şi ocupaţionale, sporirea
eficienţei economice, optimizarea raportului dintre măsurile active şi cele pasive ale pieţei
forţei de muncă, consolidarea parteneriatului social, o mai bună pregătire a forţei de muncă.
Potrivit ultimului raport al Clubului de la Roma, soluţiile aplicabile pentru combaterea
efectelor nedorite ale şomajului se includ în patru categorii posibile: mobilizarea ofertei de
muncă, dezvoltarea aptitudinilor legate de ocuparea forţei de muncă, promovarea spiritului de
căutare activă, crearea directă de locuri de muncă.
Pe de altă parte, ascensiunea economiei suprasimbolice determină şi o redefinire a
problemei şomajului. Dacă în societăţile din Al Doilea Val o injecţie de cheltuire de capital
şi/sau de putere de cumpărare a consumatorilor puteau stimula economia, generând locuri de
muncă, în economia globală de azi, banii consumatorului pot ajunge în alte ţări, fără a
contribui la sprijinirea economiei interne. Astfel, nu mai este posibil să se reducă şomajul doar
prin creşterea numărului de locuri de muncă, deoarece şomajul a trecut din faza cantitativă în
cea calitativă. Şomerii nu mai pot ocupa anumite posturi libere decât dacă deţin anumite
cunoştinţe, capacităţi adecvate cerinţelor profesionale ale acestor slujbe. Educaţia, inserţia şi
mobilitatea profesională se intersectează în diferite moduri: un nivel ridicat de educaţie
măreşte viteza de inserţie a individului pe piaţa forţei de muncă şi creşte şansele de mobilitate
profesională; instituţiile care investesc în formarea angajaţilor se caracterizează printr-un grad
înalt de tehnologizare, îşi orientează investiţiile în personalul tânăr, cu nivel ridicat de
instruire, şi favorizează mobilitatea profesională.
Dacă înainte viitorul unui absolvent cu diplomă universitară părea imediat asigurat,
asociat cu un statut social şi un nivel de viaţă ridicat, în prezent nu se mai ştie cu certitudine
care sunt semnificaţia şi valoarea unei diplome universitare. Începând cu anii ´90 tinerii
licenţiaţi au dificultăţi crescânde în a găsi un loc de muncă şi nevoia de a planifica şi a adapta
sistemul educativ la schimbările din ce în ce mai rapide ale sistemelor de producţie – apare
astfel, un câmp de cercetare centrat pe relaţia problematică între învăţare şi muncă/ocupare.
În acest context problema inserţiei profesionale, mai ales sub aspectul accesului la
ocupare, preocupă societatea şi reţine atenţia studenţilor şi familiilor lor, a angajatorilor, a
universitarilor şi a guvernelor (este unul din criteriile de evaluare a învăţământului superior).
Inserţia profesională trebuie înţeleasă ca rezultat al interacţiunii între universităţi (valorile lor
şi strategii), angajatori (logica lor şi nevoi) şi licenţiaţi (parcursul lor şi dinamica profesională
şi socială) şi în plus poate cuprinde mai multe subiecte de cercetare: planificarea educaţiei,
formarea continuă, calificare şi inserţie profesională.
În scopul valorificării superioare a factorului uman, în România este necesară
intensificarea adaptării structurale a forţei de muncă, în concordanţă cu restructurarea
economiei şi cu perspectivele date de integrarea în Uniunea Europeană, ceea ce presupune o
îmbunătăţire semnificativă a sistemului de formare profesională continuă.
Învăţarea pe tot parcursul vieţii sau educaţia permanentă cuprinde toate activităţile de
învăţare întreprinse în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor, calificării şi competenţei, fie prin
sistemul naţional de educaţie, prin studiu individual - pe cont propriu, sau în afara sistemului
naţional de educaţie prin participarea la cursuri, seminarii, conferinţe.
Rata de participare la educaţia permanentă a populaţiei în vârstă de 25-64 de ani reprezintă
ponderea populaţiei de 25-64 de ani care îşi continuă studiile în sistemul naţional de educaţie şi în
afara lui, inclusiv pe cont propriu, în totalul populaţiei în vârstă de 25-64 de ani.
Rata de participare la educaţia permanentă a populaţiei în vârstă de 25-64 de ani la 100
de locuitori în anul 2007 era de asemenea redusă în România, fiind de doar 1,3% faţă de
10,3% în EU-25. Dintre ţările analizate doar Bulgaria înregistrează o valoare la fel de mică la
acest indicator (1,3%). Printre ţările la care valoarea acestui indicator este cea mai mare se
află Suedia, Elveţia, Danemarca, Marea Britanie şi Finlanda.
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Populaţia care participă la educaţie pe toată durata vieţii (25-64 ani)
la 100 locuitori (%) - 2007
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Figura 2.
Sursa: Întocmit pe baza datelor furnizate de EUROSTAT, Indicators –Socio-Economic Development,
europa.eu.int/comm/eurostat/

Diferenţele faţă de ţările dezvoltate sunt foarte mari (cu 22,1 puncte procentuale mai
mare ponderea populaţiei care participă la educaţia pe toată durata vieţii în Finlanda decât în
România, cu 9,1 puncte procentuale mai mare în Spania, cu 6,1 puncte procentuale mai mare
în Franţa), ceea ce subliniază încă o dată marele decalaj dintre România şi ţările dezvoltate.
România trebuie să implementeze strategii de învăţare pe tot parcursul vieţii, inclusiv
prin îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi formare profesională.
Dezvoltarea unei politici de învăţare pe parcursul întregii vieţi presupune calificarea şi recalificarea permanentă a forţei de muncă prin actualizarea şi adaptarea competenţelor
pentru a face faţă concurenţei dintr-o Uniune lărgită şi o economie globală, prin ţinerea
pasului cu schimbările tehnologice şi cu creşterea ponderii importanţei cunoştinţelor în
valoarea producţiei. Vizând cursanţii şi instituţiile de formare, această intervenţie include
acţiuni specifice pentru obţinerea cunoştinţelor de bază în domeniul informatic şi pentru o mai
bună exploatare de către firme a oportunităţilor oferite de societatea informaţională, în
sinergie cu măsuri de promovare a societăţii informaţionale. În calitate de stat membru al
Uniunii Europene, România trebuie să urmărească îmbunătăţirea calificărilor, dezvoltarea
carierei şi diminuarea discrepanţelor de calificare profesională. La nivelul Uniunii Europene
s-a stabilit ca ţintă pentru anul 2010 atingerea unui nivel mediu de participare la procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii de cel puţin 12,5% pentru populaţia adultă aptă de muncă, cu
vârse cuprinse între 25-64 de ani. De asemenea, cel puţin 85% din populaţia în vârstă de 22 de
ani din Uniunea Europeană trebuie să fi absolvit învăţământul secundar superior.
Astfel, pentru România atingerea acestor ţinte este foarte importantă deoarece îi va
permite să facă faţă competitivităţii de pe piaţa muncii şi să cunoască o creştere a
productivităţii muncii. Pe de altă parte, prin investiţia în educaţie, în programe de învăţare
continuă, tinerii se vor putea adapta mai uşor la schimbările impuse de mediul concurenţial,
pătrunzând mai uşor pe piaţa muncii. Politicile urmărite vor avea ca scop creşterea
investiţiilor în resursele umane, a investiţiilor în formarea profesională a tinerilor/adulţilor la
nivelul întreprinderilor, asigurarea accesului tuturor la informaţii relevante privind
oportunităţile de educaţie şi formare profesională, utilizând tehnologiile informaţionale şi
comunicaţionale.
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ROLUL EDUCAŢIEI ÎN INSERŢIA TINERILOR PE PIAŢA MUNCII.
CAZUL ROMÂNIEI
Mihaela Hrisanta DOBRE
Mirela-Ionela ACELEANU
Ioana NEGOTEI
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Abstract. În societatea bazată pe cunoaştere dezvoltarea unor niveluri înalte de
competenţă şi de cunoaştere sunt esenţiale. Este necesar ca pieţele muncii să devină cât mai
flexibile, din moment ce acest fapt sporeşte capacitatea economiei de a răspunde rapid la
mutaţiile produse pe piaţa globală.
Crearea de locuri de muncă mai multe şi mai bune, o mai bună coeziune socială,
precum şi o productivitate şi o competitivitate mai ridicate depind de susţinerea calităţii şi a
sinergiei dintre politicile de ocupare, educaţie, instruire şi cercetare-dezvoltare şi dintre
acestea şi politicile micro şi macroeconomice.
Cuvinte-cheie: educaţie; inserţia tinerilor pe piaţa muncii; pregătire continuă; ocupare;
şomaj.
Clasificare JEL: I21, J21, J62.
Clasificare REL: 4D, 8G, 12I.
Societatea cunoaşterii se bazează pe înalta calificare a resurselor umane, pe creşterea
gradului de ocupare a forţei de muncă şi pe accesul generalizat la informaţii, în termenii unei
noi paradigme de inovare a metodelor, proceselor şi produselor, care încorporează valoare
adăugată intelectuală, ceea ce implică creşterea responsabilităţii în sistemele educaţionale, de
instruire şi de ocupare.
Inserţia tinerilor pe piaţa muncii reprezintă o problemă a tuturor ţărilor din Uniunea
Europeană, iar acest proces este abordat diferit de la o ţară la alta. Inserţia profesională trebuie
să fie înţeleasă ca un proces etalat în timp, deoarece se poate observa dinamica convergenţei şi
divergenţei între învăţare şi muncă/ocupare. Modalităţile de tranziţie între şcoală şi mediul de
muncă au evoluat foarte mult în ultimii ani, acestea devenind mai complexe şi necesitând un
timp mai lung.
Îmbunătăţirea corelării ofertei educaţionale cu nevoile de dezvoltare socială şi
economică favorizează creşterea şanselor de ocupare a tinerilor absolvenţi, dar şi a
contribuţiei acestora la creşterea productivităţii, a dezvoltării economice şi sociale în general.
9
Teorii despre inserţia tinerilor pe piaţa muncii:
• Iniţial, inserţia tinerilor pe piaţa muncii a putut fi explicată plecând de la
principalele caracteristi ale acestora (vârstă, sex, origine socială) ca factori
explicativi;
• Thurow (1975) explica inserţia pe piaţa muncii plecând de la teoria competiţiei
pentru un loc de muncă, care permite înţelegerea rolului pe care educaţia îl joacă în
etapa de angajare, precum şi compatibilitatea dintre locul de muncă şi nivelul de
pregătire al individului;
• Ulterior, Diambomba (1995) şi Paul (1989) explicau procesul de inserţie pornind de
la teoria capitalului uman, punând accent pe anii de studiu;
• Vincens (1989) şi Diambomba (1995) considerau că procesul de inserţie poate fi
explicat folosind mecanismele de funcţionare ale pieţei muncii;
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• Lepage (1987) şi Vinces (1981) explicau inserţia pe piaţa muncii plecând de la
teoria „job search” care pune accent pe studierea comportamentului indivizilor în
perioada de căutare a unui loc de muncă.
În cadrul oricărei analize a procesului de inserţie se pune problema delimitării
perioadei de inserţie, care demarează cu obţinerea diplomei şi căutarea unui loc de muncă.
Procesul de inserţie profesională presupune intervenţia mai multor actori: licenţiaţii parcursul lor depinde de influenţele diverşilor actori pe perioada inserţiei profesionale, iar
comportamentul lor nu se supune unei raţionalităţi strict economice; angajatorii şi
universităţile – educaţia.
Importanţa educaţiei şi a pregătirii continue
Influenţa exercitată de sistemul educaţional asupra ofertei de muncă nu implică doar
un aspect calitativ, fiind şi unul dintre cei mai importanţi factori în modelarea ofertei de forţă
de muncă din punct de vedere calitativ şi structural, arătând de asemenea opţiunile tinerei
generaţii pentru un anumit gen de activitate.
Schimbările privind locurile de muncă moderne, impuse de tehnologie, management
inovaţional şi creşterea competiţiei pe piaţa muncii globale, au condus la creşterea
preocupărilor cu privire la adaptarea abilităţilor forţei de muncă în aceste condiţii. Tocmai de
aceea, în societatea contemporană este esenţială investiţia în oameni şi în competenţele lor.
Specialiştii contemporani din mai toate domeniile sunt preocupaţi de găsirea unor
răspunsuri adecvate cu privire la rolul crescând al educaţiei. Cei mai mulţi dintre ei au ajuns la
concluzia că două sunt motivele care fac ca ştiinţele sociale să se intereseze de educaţie: (a)
aceasta le este transmisă popoarelor prin cultura lor, indiferent de moravuri, obiceiuri şi
moduri de gândire; (b) transmiterea se efectuează prin intermediul unor instituţii, unele dintre
acestea jucând un rol social din ce în ce mai mare. De acest dublu aspect se ocupă atât
etnologii şi psihologii, cât şi economiştii şi sociologii. Primii se interesează şi cercetează
efectele individuale ale transmiterii educaţiei, ceilalţi se ocupă de contextul social al
funcţionării instituţiilor şi de modul în care educaţia contribuie la progresul cultural şi la
trecerea de la o civilizaţie la alta.
Nevoia de educaţie este reală pentru toate categoriile de populaţie, deoarece în lupta
pentru adaptare şi schimbare este necesar mai întâi şi întâi să ne modificăm modul de a
percepe şi a înţelege lucrurile din viaţa în care trăim. În esenţă, este vorba de a ne modela
concomitent, prin investiţia în noi înşine, atât caracterul, cât şi întreaga personalitate, astfel
încât să putem realiza o autoînnoire echilibrată în procesul tranziţiei.
Educaţia este cea mai sigură posibilitate pentru oameni de a se confrunta cu un viitor
nesigur. Aceasta măreşte şansele găsirii unui loc de muncă, chiar dacă nu este o garanţie în
lupta cu un posibil şomaj.
Dacă, în trecut, o persoană cu anumite cunoştinţe profesionale sau cu anumite calificări
dobândea un loc de muncă şi nu suferea schimbări importante pe parcursul perioadei active de
muncă, în zilele noastre trebuie să fii capabil să te adaptezi la noile evoluţii, forţa de muncă
fiind nevoită să urmeze o pregătire continuă.
Sub impactul exploziei tehnologiei informaţionale şi al noii economii, educaţia suferă
modificări semnificative, prin aceea că devine continuă şi interactivă, iar, pe de altă parte,
presupune capacitatea de a folosi cu eficacitate, rapiditate şi creativitate cunoştinţele,
informaţiile disponibile, uşor de accesat, mai ales prin intermediul Internetului.
O motivaţie importantă a indivizilor de a investi în educaţie are în vedere ideea potrivit
căreia cunoştinţele şi competenţele acumulate au tendinţa de a conduce la o creştere a
productivităţii şi, implicit, a câştigurilor potenţiale. Un alt motiv important al acumulării unui
nivel superior de educaţie este câştigarea unei mai mari stabilităţi pe piaţa muncii, ceea ce
reduce implicit riscul şomajului. Lucrătorii educaţi au o rată de participare pe piaţa muncii
mai mare, iar durata vieţii lor active este în general mai mare decât în cazul persoanelor cu un
nivel inferior de educaţie.
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Cazul României
Inserţia profesională a tinerilor a devenit în ultimul timp, atât în România, cât şi în
Uniunea Europeană, un proces dificil, care necesită o perioadă din ce în ce mai mare de timp
din momentul finalizării ultimei forme de pregătire şcolară şi până în momentul găsirii unui
loc de muncă.
Astăzi în lume există aproximativ un miliard de tineri care au vârsta cuprinsă între 15
şi 24 de ani, iar 85% dintre aceştia trăiesc în ţări în curs de dezvotare. Rata de participare pe
piaţa muncii în rândul tinerilor a scăzut la nivel mondial de la 59,3% la 54,4% în perioada
1994 -2004, în principal datorită prelungirii studiilor în rândul tinerilor. Uniunea Europeană
numară în prezent aproximativ 62 de milioane de tineri, ceea ce reprezintă 12,7% din
populaţia totală.
Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică există un trend
descrescător în ceea ce priveşte evoluţia populaţiei tinere până în anul 2025. Aceasta evoluţie
poate fi explicată de scăderea natalităţii, creşterea duratei şi nivelului de educaţie, mobilitatea
socială, emanciparea femeii.
Evoluţia populaţiei tinere în perioada 2004-2025
Tabelul 1
2004
2015
2025
Urban
14,4% 13,5% 11,6%
Rural
18,3% 16,4% 15,6%
Sursa: Proiectarea populaţiei României, pe medii
până în anul 2025, p. 19.

În ceea ce priveşte rata şomajului în rândul tinerilor în România, în ianuarie 2007 a
fost de 23,4% (Grecia este singura ţară care a inregistrat un procent mai mare decât noi24,7%), fiind de trei ori mai mare decât rata somajului la nivelul întregii populaţii. Din tabelul
2 observăm că toate ţările din Uniunea Europeană înregistrează un procent mult mai ridicat
decât cel la nivel total.
Nivelul educaţional şi ocupaţional
Tabelul 2
-%Level of Education
20-24 years
25-64 years
UE-27
77,4
69,3
UE-25
77,5
69,1
Denemarca
77,1
81,0
Poland
91,1
84,8
Portugalia
49
26,5
Romania
76
73,1
Slovenia
90,5
80,3
Slovacia
91,8
87,9
Grecia
84,1
60
Irlanda
85,8p
65,2p
Franţa
82,6
66,4
Sursa: www.eurostat.org

Unemployment Rate 2007
15-24 years
Total
16,8
7,5
16,5
7,5
6,5
3,3
26,2
12,6
17
7,6
23,4
7,5
10,2
5
23,4
11,2
24,7
8,7
9,4
4,4
21,3
8,4

Unemployment Rate 2006
15-24 years
Total
36,0
64,3
36,9
64,6
63,7
76,9
23,5
53,9
36,1
68
24,9
59,6
35,3
67,1
25,7
59,3
24,5
61
48,0
68,1
28,8
63,0

Această situaţie poate fi explicată, pe de o parte, prin neexistenţa unei concordanţe
între nivelul de pregătire la şcoală (prea teoretic) şi cerinţele pieţei muncii, iar, pe de altă
parte, prin dorinţa firmelor de a angaja personal calificat. Rata şomajului mai mică în rândul
tinerilor cu studii superioare, comparativ cu alte categorii, precum şi faptul că perioada

100

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

101

necesară găsirii unui loc de muncă este cu atât mai redusă cu cât nivelul de instruire este mai
ridicat, conferă o mai mare importanţă diplomei la începutul carierei.
România înregistrează cel mai ridicat procent al abandonului şcolar din regiune, şi
anume 23% din populaţia cu vârste între 18 şi 24 de ani părăseşte orice formă de educaţie şi,
de asemenea, înregistrează unul dintre cele mai scăzute niveluri ale pregătirii continue pe
parcursul vieţii. Şomajul de lungă durată printre ultimii absolvenţi indică o neconcordanţă
între competenţele obţinute prin sistemul educaţional şi cererea de pe piaţa muncii. De
exemplu, printre ţările UE, România este pe ultimele locuri la indicatorul privind populaţia cu
studii superioare la 100 de locuitori (alături de Bulgaria), cu valoarea indicatorului de 1,3%.
Sistemul educaţional trece încă printr-o reformă cuprinzătoare, care deja produce efecte, în
special în sistemul obligatoriu.

Figura 1. Evoluţia populaţiei ocupate şi a ratei şomajului în rândul tinerilor
(15-24 ani)
Sursa: www.insse.ro

Rata de ocupare în rândul tinerilor (15-24 de ani) este mult mai mică decât a populaţiei
totale, deoarece un număr mare de tineri sunt încă cuprinşi în sistemul de învăţământ şi nu au
un loc de muncă. Pe de altă parte, scăderea populaţiei ocupate în rândul tinerilor poate fi
determinată şi de migraţia tinerilor în străinătate, scăderea natalităţii şi munca la negru. Pentru
tinerii cu vârste cuprinse între 19-24 de ani gradul de cuprindere în învăţământul superior a
crescut de la 26,7% în anul 1998 la 51,2% în anul 2005. De-a lungul perioadei 1997-2006 rata
de ocupare în România a scăzut de la 36% la 24% în timp ce la nivelul UE s-a înregistrat o
creştere (cu excepţia anului 2005). În ceea ce priveşte rata brută de şcolarizare în
învăţământul superior pe parcusul perioadei 1996-2007 s-a înregistrat o creştere mai ales în
rândul femeilor (tabelul 3).
Rata brută de şcolarizare în învăţământul superior
Tabelul 3
Superior
Femei
Bărbaţi
Sursa: www.insse.ro

1996/1997
22,2
23,3
21,1

1999/2000
28
30,8
25,2

2002/2003
38,9
44
34,1

2005/2006
47,5
54,4
40,9

Acest fenomen (creşterea ratei de şcolarizare) poate fi explicat de creşterea ofertei
educaţionale din învăţământul universitar privat şi a cerinţelor de calificare tot mai ridicate
pentru obţinerea unui loc de muncă.
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Astfel, are loc o creştere a numărului de absolvenţi de studii superioare, ponderea cea
mai ridicată a acestora înregistrându-se în zona Bucureşti-Ilfov (30%), urmată de zona de
Nord-Vest (14%), acestea fiind de fapt zonele în care a avut loc cea mai mare creştere a
ofertei educaţionale.
35%
30%

30%

25%
20%
15%

14%
12%
11%

10%
8%

7%

11%

7%

5%
0%
Nord-Est

Sud-Est

SudSud-Vest
M untenia Oltenia

Vest

Nord-Vest

Centru

BucurestiIlfov

Figura 2. Număr de absolvenţi de studii superioare pe zone geografice – anul 2006
Sursa: www.insse.ro, calculele autorilor

Structura pe profiluri a studenţilor a fost influenţată de cerinţele pieţei forţei de muncă.
Din această cauză, în ultimii ani ponderea studenţilor din învăţământul tehnic a scăzut,
crescând proporţia studenţilor în celelalte profiluri atât în rândul femeilor, cât şi al bărbaţilor
(tabelul 4).
Distribuţia studenţilor înscrişi pe profiluri
Tabelul 4
-%Profilul
Total
Tehnic
Economic
Juridic
Medico-farmaceutic
Universitar
Artistic
Sursa: www.insse.ro

2000/2001
F
B
53,5
46,5
28,4
71,6
60,9
39,1
52,7
47,3
64,6
35,4
67,7
32,3
54,9
45,1

2005/2006
F
B
55,4
44,6
29,4
70,6
62,6
37,8
49,3
50,7
69
31
67,5
32,5
55,8
44,2

Schimbarea în structura pe profiluri a studenţilor a fost determinată în cea mai mare parte
de dorinţa acestora de a câştiga mai mult sau de posibilitatea obţinerii unui salariu mai ridicat întro perioadă de timp mai scurtă. Astfel, conform unui studiu realizat de INCMPS cele mai cerute
meserii sunt în domeniile: marketing, vânzări, resurse umane, IT, iar în multe cazuri formarea
universitară este neglijată în detrimentul oportunităţilor oferite de piaţă. În Uniunea Europeană
cele mai căutate domenii de activitate, conform Eurobarometrului realizat în 2007, sunt: comerţ şi
administraţie (20,1%), inginerie şi construcţii (13,3%), informatică (10,2%).
Asigurarea pregătirii profesionale este o problemă care necesită atenţia companiilor,
absolvenţilor, angajaţilor, dar şi a guvernelor. În acest sens, statul, prin Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi al Familiei, a decis să se implice prin includerea acestei probleme în
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Planul Naţional de Dezvoltare (2007-2013), care evidenţiază domeniile privind resursele
umane în care România are nevoie de intervenţie şi totodată care elaborează un program ce
urmăreşte aducerea forţei de muncă la standardele Uniunii Europene. Obiectivele generale
cuprinse în Planul Naţional de Dezvoltare vizează dezvoltarea capitalului uman, realizarea
unei adeziuni durabile pe piaţa muncii pentru un număr mare de persoane. Conform
declaraţiei de la Lisabona se încearcă o diversificare a sistemului de învăţământ şi construirea
spaţiului de învăţământ european punând accent pe latura practică şi pe rolul jucat de firme în
formarea tinerilor încă din facultate. Aceste obiective sunt posibil de atins prin:
• creşterea fondurilor alocate educaţiei şi pregătirii profesionale;
• promovarea culturii antrprenoriale;
• facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii;
• îmbunătăţirea accesului la locuri de muncă pentru şomeri;
• reinserţia pe piaţa muncii a persoanelor inactive, mai ales din mediul rural;
• reformarea sistemului de învăţământ.
În condiţiile creării unei pieţe unice europene, în care informaţiile, capitalurile,
persoanele, bunurile şi serviciile circulă liber şi rapid, în care raţionalitatea economică este
alta la nivel global faţă de cea la nivel naţional, au loc mutaţii radicale în strategia fiecărei
ţări cu privire la sistemul de învăţământ. Astfel, sistemul de învăţământ românesc trebuie să
aibă în vedere necesităţile impuse de participarea la competiţia internaţională. Pe de altă parte,
gradul de dezvoltare economică şi socială al unei ţări depinde foarte mult de gradul de
instruire al membrilor săi, mai ales în condiţiile realizării unei societăţi bazate pe cunoaştere,
care este o societate a învăţării permanente.
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IMPORTANŢA SERVICIILOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE
ÎN CARIERĂ PENTRU INSERŢIA ABSOLVENŢILOR
DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PE PIAŢA MUNCII
Mădălina MILITARU
Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti
Cezar MILITARU
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti
Rezumat. Educaţia, inserţia şi mobilitatea profesională se intersectează în diferite
moduri: un nivel ridicat de educaţie măreşte viteza de inserţie a individului pe piaţa forţei de
muncă şi creşte şansele de mobilitate profesională; instituţiile care investesc în formarea
angajaţilor se caracterizează printr-un grad înalt de tehnologizare, îşi orientează investiţiile
în personalul tânăr cu nivel ridicat de instruire şi favorizează mobilitatea profesională.
Serviciile de informare, orientare şi consiliere reprezintă serviciile care au scopul de
a asista indivizii de orice vârstă şi în oricare moment din viaţa lor în luarea deciziei privind
educaţia, instruirea şi ocupaţia şi pentru a-şi conduce propria carieră.
Cuvinte-cheie: inserţie; piaţa muncii, servicii de orientare şi consiliere în carieră,
mobilitate profesională, centre şi birouri de consultanţă şi plasament.
Clasificare REL: 4A.
Clasificare JEL: J08, J21.
Serviciile de învăţământ, cultură şi artă, sănătate şi asistenţă socială, mişcare fizică şi
sport, precum şi unele prestaţii de ordin general cum ar fi: apărarea naţională, ordinea publică,
protecţia mediului etc., fac parte din serviciile finanţate public, fiind furnizate consumatorilor
cu titlu gratuit, cu o destinaţie colectivă şi având ca principal obiectiv satisfacerea nevoilor
spirituale ale membrilor societăţii.
Piaţa reprezintă forma de organizare a schimbului de bunuri şi servicii bazat în special pe
existenţa preţului, faţă de alte considerente cum ar fi tradiţiile sau alegerea politică. Folosirea
termenului de piaţă implică adesea, deşi nu se specifică întotdeauna, ipoteza adiţională a existenţei
unei pieţe concurenţiale, ale căror condiţii determină alocarea optimă a resurselor.
Piaţa în domeniul educaţiei reprezintă acea formă de piaţă în cadrul căreia se manifestă
cererea şi oferta de capital uman.
Piaţa educaţiei prezintă următoarele caracterisitci de bază (Suciu, 2000, pp. 112-115):
 tinerii sunt foarte senzitivi la condiţiile specifice pieţei muncii atunci când iau
decizia de a investi sau nu în capitalul uman pentru a urma o instituţie de
învăţământ superior. Ei percep foarte rapid care sunt profesiile mai avantajoase, atât
din perspectiva câştigurilor, cât şi din cea a oportunităţilor de lucru şi, respectiv, a
statutului socioprofesional pe care acestea îl conferă;
 există o relativă rămânere în urmă a pieţei educaţiei comparativ cu piaţa muncii, ce
reprezintă piaţa care captează, potenţează şi recompensează investiţiile efectuate pe
piaţa educaţiei.
Piaţa instituţiei de învăţământ este definită de o serie de situaţii cu care se confruntă
aceasta pe parcursul desfăşurării activităţii sale.
O primă situaţie apare în momentul recrutării candidaţilor pentru ocuparea locurilor de
viitori elevi şi studenţi. Avem de-a face cu o piaţă potenţială care face obiectul marketingului
extern, instituţia oferind anumite specializări, planuri de învăţământ, corp profesional.
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O altă interacţiune este aceea când are loc interacţiunea dintre personalul instituţiei şi
elevul (studentul) în cadrul procesului de învăţământ, fiind desfăşurate o serie de activităţi
specifice.
Privite din punct de vedere al ofertei, aceste activităţi alcătuiesc grupa serviciilor de
bază, denumite servicii de învăţământ.
Potenţialul de care dispun unităţile de învăţământ asigură condiţii şi pentru prestarea
altor categorii de servicii cum sunt: cercetarea ştiinţifică (fundamentală şi aplicativă),
activităţi de microproducţie şi comerciale, prestarea unor servicii în cadrul practicii
studenţilor. De regulă, aceste activităţi sunt derivate din cele de bază având un rol secundar.
Ele alcătuiesc grupa serviciilor suplimentare. Având un pronunţat caracter comercial acestea
se constituie în importante surse de obţinere a veniturilor necesare activităţii de bază.
În sfârşit, instituţiile de învăţământ desfăşoară o serie de activităţi destinate satisfacerii
unor nevoi de cazare, masă, petrecere a timpului liber, activităţi care au un pronunţat caracter
social-cultural. Ele formează grupa prestaţiilor social-culturale.
Ca şi în cazul unei pieţe obişnuite, şi în domeniul educaţiei, putem vorbi despre
existenţa elementelor definitorii pentru o piaţă: cerere, ofertă, preţ, concurenţă. Analiza pieţei
educaţiei presupune necesitatea de a răspunde la două întrebări fundamentale (Marinescu,
2001): „care este produsul?” şi „care sunt clienţii?”.
Există mai mulţi candidaţi pentru acest „produs”, cu raţiuni diverse, în funcţie de
treapta educaţiei formale pentru care se face referire. În general, se apreciază că produsul
educaţional principal este reprezentat de anumite cunoştinţe, dar şi de transmiterea acestora
într-o formă specială şi competenţa (Popescu, Brătianu, 2004).
Există însă şi alte accepţiuni, cum ar fi aceea că „studentul” este considerat a îndeplini
rolul de produs educaţional. În această accepţiune, utilizarea unor termeni cum ar fi „furnizare de
absolvenţi” face ca educaţia să pară o linie de fabricaţie ale cărei produse sunt studenţii, iar
universitatea o simplă fabrică a producţiei de masă, precum cele descrise de A. Toffler în lucrarea
„Al treilea val”. Totuşi fiinţele umane sunt imposibil de standardizat şi datorită faptului că ele
aduc în procesul educaţional o serie de experienţe, emoţii şi opinii de multe ori diferite ( E. Sallis).
În acest context, analiza calităţii produsului educaţional este foarte diferită de simpla inspectare a
produselor/serviciilor unei întreprinderi. Ideea de student ca produs omite complexitatea
procesului de învăţământ, precum şi particularităţile fiecărui individ participant la activitatea
educaţională, în calitate de client şi în acelaşi timp de producător al capitalului uman.
Prin urmare, pe segmentul învăţământ, produsul final al universităţii nu este absolventul,
ci dezvoltarea lui umană ca valoare adăugată, competenţa dobândită de acesta la terminarea
studiilor. Rezultatul final poate fi exprimat prin suma de abilităţi şi cunoştinţe dobândite care îi
permit acestuia să se insereze în mod eficient şi să se realizeze profesional într-un domeniu
specific al vieţii socioeconomice. Validarea internă a competenţei menţionate este dată de
acordarea de către instituţia de învăţământ superior a unei diplome care recunoaşte dobândirea
unei calificări, iar cea externă de măsura în care cunoştinţele şi abilităţile dobândite au contribuit
la formarea capacităţii absolventului de a răspunde cerinţelor domeniului amintit şi, implicit, la
realizarea sa profesională şi materială pe acest temei.
În ceea ce priveşte termenul de „client”, pentru mulţi analişti ai sistemului educaţional,
are un ton comercial, aparte, ce nu poate fi aplicat în educaţie. În general, clienţii sunt
purtătorii cererii de educaţie ce formează totuşi un grup destul de divers.
În accepţiunea unor autori, termenul de client în cazul serviciilor de învăţământ poate
fi structurat după cum urmează (Marinescu, 2001):
 clienţii primari – reprezentaţi de cei care învaţă, sudenţii, principalii beneficiari ai
produsului educaţional şi care devin, în acelaşi timp, capitalul uman educaţional;
 clienţii secundari – reprezentaţi de părinţi, administraţii locale şi centrale, diferiţi
sponsori, cu rol direct în finanţarea produsului educaţional;
 clienţii terţiari – formaţi din viitorii utilizatori (beneficiari) ai forţei de muncă
reprezentate de absolvenţi, şi anume organizaţiile şi societatea ca întreg. Clienţii
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terţiari nu sunt implicaţi direct în desfăşurarea procesului educaţional, calitatea lor
de „client” fiind dobândită indirect, prin raportare la proprietarii capitalului uman
educaţional (absolvenţii), cu care vin în contact prin intermediul piaţei muncii.
Accepţiunea modernă a conceptului de client a impus o lărgire a sferei acestuia
introducând ideea de parte interesată în realizarea produsului sau serviciului.
Clienţii, respectiv părţile interesate, pot fi internei sau externei organizaţiei. Într-o
organizaţie, la generarea produselor sau serviciilor cooperează, de regulă, după un algoritm de
tip flux, o serie de grupuri şi persoane. Într-o astfel de configuraţie, fiecare grup sau persoană
care contribuie la realizarea produsului sau serviciului este un furnizor pentru toţi cei a căror
contribuţie este ulterioară. Aceştia din urmă se manifestă ca beneficiari interni şi au cerinţele
lor proprii privind calitatea.
Principalii clienţi externi ai unei universităţi sunt firmele şi alte organizaţii
angajatoare, precum şi absolvenţii (Drăgulănescu, 2004). Studenţii au o dublă calitate: de
participanţi activi la prodesul de educaţie şi de clienţi interni. Ceilalţi „parteneri de interese”
ai universităţii sunt: în exterior, statul, autorităţile naţionale, comunitatea şi administraţia
publică locală, instituţiile de învăţământ preuniversitar, comunitatea academică şi ştiinţifică
naţională şi internaţională, părinţii şi eventualii creditori ai studenţilor, creditorii şi sponsorii
universităţii etc., iar în interior, personalul şi conducerea universităţii.
În contextul celor prezentate, oferta de servicii de învăţământ apare ca fiind alcătuită
din totalitatea activităţilor pe care unităţile specializate le desfăşoară în scopul satisfacerii
cererii exprimate atât de beneficiari, cât şi de purtătorii forţei de muncă.
Noul context economic şi social, legat de aspiraţiile României privind statutul de ţară
membră UE, presupune performanţe superioare în toate domeniile de activitate.
Educaţia este o investiţie pe termen mediu şi lung şi îmbunătăţirea calităţii acesteia va
avea repercusiuni certe asupra calităţii vieţii şi a muncii.
Se mai poate spune că în funcţie de calitatea educaţiei creşte:
- procentul ocupării profesionale;
- coeziunea socială;
- competitivitatea economică ş.a.
Misiunea instituţiilor de învăţământ superior constă în construirea unui proces complex,
complet şi flexibil de acţiuni educaţionale, exercitate în mod conştient, organizat şi sistematic cu
incidenţă directă şi determinantă asupra unor persoane sau grupuri de persoane.
Misiunea universităţilor constă în asigurarea unei pregătiri profesionale în domeniul:
economic, juridic, istoric, filologic, social-politic etc. care să corespundă pe deplin unor
cerinţe prezente şi viitoare ale unei societăţi care suportă modificări importante atât din punct
de vedere economic, cât şi social.
Pregătirea profesională a absolvenţilor unei universităţi este apreciată prin procentul de
angajaţi în domeniul absolvit, atât în ţară, cât şi în străinătate.
Pentru a-şi continua drumul către excelenţă în domeniul învăţământului şi cercetării şi
pentru a-şi asigura o prezenţă tot mai activă în serviciul comunităţii, universitatea trebuie să
depună toate eforturile pentru: inovare şi calitate, atât în activitatea de educaţie, cât şi în
activitatea de cercetare, să fie o prezenţă activă în lumea academică naţională şi internaţională,
implicându-se activ în dezvoltarea comunităţii.
Obiectivul strategic principal al universităţii trebuie să fie acela de a deveni o
puternică bază de învăţământ, precum şi de cercetare ştiinţifică, asigurând pregătirea de
specialişti pentru domeniile de referinţă, acoperirea nevoilor de specialişti reclamate de
dezvoltarea societăţii.
Principiile de funcţionare ale universităţii sunt: autonomia universitară, respectul
legilor române, inclusiv ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi
ARACIS, interzicerea oricărei discriminări pe considerente de naţionalitate, rasă, sex, religie,
convingeri politice şi altele asemenea împotriva unei persoane, cu privire la admiterea în
universitate, ocuparea unui post didactic, de cercetare sau conducere ori cu privire la orice
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beneficii conferite de universitate; evitarea angajării politice sau a subordonării faţă de
structuri politice.
Printre priorităţile de bază ale universităţii trebuie să se regăsească: orientarea
universităţii şi a facultăţilor către satisfacerea în cât mai mare măsură a cerinţelor pieţei
muncii, preocuparea în toate activităţile pe care le desfăşoară faţă de cerinţele legale şi de
reglementare în domeniul calităţii şi în domeniul învăţământului universitar, alinierea
universităţii la standardele şi la cele mai bune practici ale activităţii academice din ţările
Uniunii Europene, îmbunătăţirea continuă a performanţei, eficienţei şi eficacităţii sistemului
de management al calităţii, antrenarea întregului personal didactic în direcţia realizării politicii
şi obiectivelor din domeniul calităţii.
Creşterea rapidă a numărului de locuri în universităţi, schimbarea mecanismelor de
finanţare (bazate pe cifra de şcolarizare) au determinat apariţia concurenţei intre instituţii. În
aceste condiţii campaniile de informare, colaborarea cu consilierii din licee, târgurile de oferte
educaţionale au devenit elementele unei politici active de promovare a instituţei. Au apărut
structuri permanente – centre de informare, birouri de relaţii publice – care oferă servicii de
informare şi consiliere.
Lipsa de flexibilitate a planurilor de învăţământ care blochează practic mobilitatea
studenţilor şi posibilitatea lor de a alege dint-o mare varietate de opţiuni face ca serviciile de
informare şi consiliere pur academică să fie încă puţin dezvoltate. În forme incipinte acestea
însă există. Câteva tendinţe sunt de remarcat. Prezenţa psihologilor şi a sociologilor în aceste
centre reprezintă deja o recunoaştere a existenţei unei nevoi reale de consiliere
profesionalizată. În universităţile cu programe importante de schimburi internaţionale de
studenţi au apărut deja structuri de asistenţă a lor (birouri dedicate acestor programe). Este de
aşteptat ca, pe masură ce planurile de învăţămînt vor deveni mai flexibile şi pentru ceilalţi
studenţi, să apară şi structurile şi serviciile de consiliere adecvate. Deocamdată este de
remarcat poziţia de director de studii care a început să fie recunoscută şi încărcată cu
responsabilităţi ca gestiunea planurilor de învaţămînt, recunoaşterea perioadelor de studii.
Cariera este considerată pentru educaţie un scop sau o aspiraţie, acordându-se o
pondere mai mare procedeelor care să asigure dezvoltarea carierei (consilierea în orientarea
carierei, formarea profesională iniţială şi continuă, promovarea şi educaţia pentru carieră etc.).
Dezvoltarea carierei şi educaţia pentru carieră au, ca termeni conecşi consilierii, o arie
longitudinală mai extinsă; de asemenea, există o altă diferenţă semnificativă: dacă procesul
consilierii este, de obicei, strict individualizat, direcţionat către un client sau grup de clienţi,
educaţia (ca şi dezvoltarea) carierei se referă la un eşalon de vârstă cu o plajă mult mai extinsă.
Dezvoltarea carierei (într-o accepţiune) presupune că în succesiunea posturilor ocupate
într-un anumit domeniu a existat nu numai un proces de creşteri cantitative, ci şi de natură
calitativă, în planul experienţei acumulate, pe baza pregătirii profesionale şi aptitudinilor
demonstrate la locul de muncă.
Etapele dezvoltării carierei sunt: explorarea, încercarea, stabilizarea, menţinerea, criza
mijlocului de carieră, schimbarea postului, declinul; succesiunea şi parcurgerea acestor etape
nu este imuabilă.
Explorarea începe foarte devreme, chiar din copilărie, şi constă în identificarea şi clarificarea
intereselor/posibilităţilor proprii pentru a putea fi ulterior dezvoltate de-a lungul carierei.
Perioada de încercare presupune, de obicei, traversarea mai multor posturi, care
permite acumulare de experienţă necesară în etapele următoare. Tendinţa angajatului în
această căutare este aceea de a se stabiliza în cadrul unei companii (firme, instituţii) conform
aspiraţiilor şi competenţelor sale.
Stabilizarea este perioada în care angajatul îşi poate proiecta cariera pe termen lung
pentru că locul de muncă pe care se află deja îi oferă siguranţă şi stabilitate. Preocuparea
principală devine acum promovarea rapidă şi ridicarea statutului profesional.
Menţinerea este faza în care angajatului (care are deja un rol în organizaţie) i se cer
performanţe mai înalte şi sarcini suplimentare (de pildă, mentorat în relaţiile cu colegii mai tineri).
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În jurul vârstei de 40 ani, evenimentele ce sunt legate de familie şi aspiraţiile
financiare sporite generează, uneori, criza mijlocului de carieră, când angajatul este presat
să-şi schimbe locul de muncă.
„Răscrucea carierei” sau schimbarea majoră a profesiei se manifestă fie printr-o
întoarcere la etapa exploratorie în vederea lansării într-o nouă carieră, fie schimbarea de statut
profesional, eventual trecând prin faza de platou.
Platoul carierei este definit ca punctul unei cariere individuale în care perspectiva unei
noi avansări este foarte mică.
Declinul se caracterizează prin reducerea interesului faţă de muncă, diminuarea
eforturilor prestate şi pregătirea pentru pensionare.
„Educaţia pentru carieră include subiecte care nu sunt, aparent, legate de exercitarea
unei profesii precum: viaţa de familie, petrecerea timpului liber, creşterea şi educarea copiilor,
economie familială, chestiuni legate de valori şi calitatea vieţii, modul de a face faţă situaţiilor
dramatice din viaţă: decese, divorţ, cataclisme naturale, şomaj, privarea de libertate etc.”
(Jigău, 2001, pp. 12-14).
„Educaţia pentru carieră se referă la achiziţionarea deprinderilor care-l vor face pe
individ capabil să ia acele decizii cu privire la carieră într-o manieră satisfăcătoare pentru
sine, să le poată pună în practică, să fie capabil să se auto evalueze şi să constate, unde se află
acum şi unde vrea să ajungă în viitor” (Jigău, 2001, pp. 19 -21, apud Watts, 1993).
„Educaţia şi orientarea pentru carieră presupun oferirea de mijloace şi sprijin
indivizilor pentru ca ei să aplice cunoştinţele achiziţionate în circumstanţele reale ale pieţei
muncii şi să fie capabili să ia o decizie de alegere a carierei, a viitorului lor profesional”
(Jigău, 2001, pp. 97-99).
Abordarea psihologică de management a carierei profesionale este divizată în: (a)
alegerea carierei şi (b) evoluţia carierei. Primul aspect are în vedere natura şi procesul de
orientare şi alegere a profesiei de către tineri, în timp ce al doilea aspect presupune
schimbările şi ajustările ulterioare implicate în viaţa profesională a unui individ. Desigur,
distincţia dintre alegerea şi evoluţia carierei este într-un fel artificială. Adesea opţiunile făcute
la vârste fragede se modifică sau restructurează la vârsta adultă, devin frecvent învechite şi
trebuie să fie ajustate în funcţie de evoluţia lumii profesiunilor. De asemena, alegerile carierei
profesionale reflectă deseori schimbările şi ajustările produse de însăşi persoana respectivă.
Rezultă cu claritate că opţiunea pentru o anumită carieră nu se poate confunda cu alegerea
unei profesii sau a unui loc de muncă. Un alt concept important este acela de „management al
carierei”. Acesta se referă la tentativele de a influenţa natura propriei cariere sau a carierei
altei persoane. În zilele noastre există o trebuinţă de dezvoltare a oamenilor, de a avea un rol
activ în administrarea propriilor cariere profesionale. Din ce în ce mai multe organizaţii se
angajează în prezent tot mai mult în administrarea carierelor propriilor angajaţi.
Schimbările radicale la care asistăm pe piaţa muncii au implicaţii majore şi asupra
carierelor profesionale. Iată cateva din particularitatile pieţei muncii contemporane şi care
influenţeaza implicit şi managementul carierelor profesionale:
 o încărcare mare a activităţii de muncă, atât în ceea ce priveşte orele lucrate pe
săptamână, cât şi solicitarea cotidiană a posturilor de muncă;
 schimbări organizaţionale, în special prin eliminarea unor straturi manageriale,
destratificarea şi descentralizarea, rstructurări/disponibilizări de angajaţi;
 o competiţie mai mare datorită globalizării, ceea ce înseamnă că organizaţiile din
ţările dezvoltate se implică tot mai mult în controlul costurilor şi al utilizării
maxime a forţei de muncă (deprinderi, idei etc.);
 o activitate de muncă bazată mai mult pe echipă, unde indivizii cu specializări
diferite sunt puşi să lucreze împreună la un anumit proiect, având scopuri precise şi
pentru o perioadă scurtă de timp (exemplu dezvoltarea unui nou produs);
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 mai multe contracte pe termen scurt, unde durata angajării unei persoane este
specificată încă de la început. Reînnoirea contractului la expirarea angajamentului
luat reprezintă o excepţie, şi nu o obligaţie a organizaţiei;
 schimbări mai frecvente ale deprinderilor de muncă solicitate forţei de muncă, aceasta din
cauza unor cerinţe în continuă schimbare pretinse de progresul tehnologic;
 mai multe slujbe cu program redus. Majoritatea slujbelor cu program redus sunt
ocupate de femei şi mulţi muncitori sunt antrenaţi în activităţi la două sau trei
companii;
 forţa de muncă este într-o continuă schimbare. Rata de natalitate relativ scăzută şi
longevitatea în creştere înseamnă că vârsta medie a oamenilor care lucrează sau
sunt disponibili ca forţă de muncă este într-o creştere rapidă în majoritate ţărilor
vestice. Imigranţii şi alţi factori de natură socială evidenţiază marea diversificare în
ceea ce priveşte componenta etnică, valorile culturale şi sexul angajaţilor;
 un număr crescut de autoangajări şi angajări în organizaţiile mici. Se poate spune în
mod cinic că o organizaţie mică este una mai mare după disponibilizări, dar în
realitate majoritatea organizaţiilor mici nu au fost niciodată mari;
 o mai mare presiune exercitată pe schemele ocupaţionale şi pe cele de pensie
datorită populaţiei în vârstă şi o mai mare mobilitate între ocupaţii şi organizaţii.
Pentru studenţii aflaţi în primii ani de studiu, relaţia de consiliere se centrează mai ales
pe exersarea strategiilor manageriale şi pe elaborarea planului de carieră.
Strategiile de carieră îşi propun anticiparea problemelor importante şi planificarea pe
termen lung.
Iată prezentarea concisă a strategiilor mai semnificative:
 autocunoaşterea (aspiraţii, aptitudini, interese, posibilităţi individuale, puncte
tari/slabe);
 cunoaşterea mediului profesional (profilul companiilor, condiţiile de muncă,
numărul de angajaţi, ocazii, oportunităţi, pericole, problemele economice, companiile
competitoare);
 construirea reputaţiei profesionale (evidenţierea calităţilor proprii, aptitudini şi
competenţe, posibilitatea de a investi şi capacitatea de a finaliza proiecte);
 adaptabilitate, flexibilitate, competitivitate (asigurarea concordanţei permanente
dintre competenţele personale şi cele căutate pe piaţa forţei de muncă, receptivitate la
schimbare);
 specializare dublată de cultură (dezvoltarea şi stăpânirea unui domeniu de
specialitate în paralel cu informarea generală actualizată);
 dovada reuşitelor proprii (certificarea rezultatelor şi realizărilor proprii);
 pregătirea unui plan de rezervă (gata pentru acţiune în orice moment);
 menţinerea formei financiare şi psihice (asigurarea unei baze permanente de
confort în plan psihic şi material).
Ţinând seama de aceste strategii, studentul va fi monitorizat în procesul de elaborare a
unui plan iniţial de carieră, va fi încurajat să exploreze căile de aplicare, evitând astfel acceptarea
primului job în condiţii dezavantajoase. Se caută dislocarea mentalităţii conform căreia studenţii
sau proaspeţii absolvenţi pot accepta orice din cauza lipsei de experienţă. Pregătirea minuţioasă a
unui plan de carieră poate asigura o carieră promiţătoare încă de la debut.
Tot mai multe universităţi sunt interesate să cunoască soarta absolvenţilor, să îi
sprijine în găsirea de locuri de muncă. Aşa s-au creat centrele de carieră (orientare şi
consiliere). Ele gestionează baze de date, organizează târguri de oferte de locuri de muncă şi
uneori fac chiar cercetări privind inserţia profesională a absolvenţilor. Se observă că aceste
servicii sunt oferite nu doar ocazional, ci fac obiectul de activitate al unor structuri
permanente. Aceasta înseamnă că universităţile îşi recunosc acum şi alte roluri decât cele
legate de instruire.
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Obiectivul prioritar pentru sistemul instituţional de învăţământ superior este realizarea
unei conexiuni între ceea ce se cere pe piaţa forţei de muncă şi programele, metodele şi
procesele de pregătire profesională a beneficiarilor. Se consideră această prioritate drept una
esenţială, deoarece de implementarea acesteia depind celelalte aspecte problematice. Totodată, chestiunea în cauză poate fi realizată de instituţiile de învăţământ însăşi, fără a face
referire la gradul limitat de autonomie instituţională pe care-l deţin în prezent. Nu este nevoie
de o directivă guvernamentală. Este nevoie de o deschidere instituţională şi de stabilirea unui
dialog cu principalii actori din cadrul pieţei forţei de muncă.
Educaţia, inserţia şi mobilitatea profesională se intersectează în diferite moduri: un
nivel ridicat de educaţie măreşte viteza de inserţie a individului pe piaţa forţei de muncă şi
creşte şansele de mobilitate profesională; instituţiile care investesc în formarea angajaţilor se
caracterizează printr-un grad înalt de tehnologizare, îşi orientează investiţiile în personalul
tânăr, cu nivel ridicat de instruire, şi favorizează mobilitatea profesională.
Diversitatea situaţiilor care caracterizează un mediu economic instabil, aşa cum este
cel din România, face dificilă evaluarea, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, a inserţiei
şi mobilităţii profesionale. Tipul de activitate profesională desfăşurat, tipul de contract de
muncă, perioada de timp necesară inserţiei profesionale şi adecvarea dintre locul de muncă
ocupat şi nivelul de pregătire al individului sunt câteva dintre criteriile care facilitează
evaluare inserţiei şi mobilităţii profesionale.
În funcţie de condiţiile concrete ale pieţei, este din ce în ce mai dificil pentru cei care
doresc să obţină un loc de muncă corespunzător aspiraţiilor lor să îşi atingă obiectivul fără a
spori calitatea propriei oferte (abilităţile acestora şi adaptabilitatea lor la nou).
PProblema este că se constată, totuşi, că rata de plasare a absolvenţilor este scazută, de
multe ori la minimul acceptabil. Statistica relevă situaţia angajărilor relativ reduse din rândul
absolvenţilor. Aceasta din mai multe cauze:e, dintre care putem enumera:
1. Necorelarea programei de curs cu cerinţele angajatorilor, care uneori pretind
specializări pe domenii restrânse;
2. Dorinţa angajatorilor de a recruta persoane cu experienţă anterioară;
3. Neîncrederea absolventilor în forţele proprii;
4. Lipsa unui antrenament specific de punere în valoare a capacităţilor proprii
(realizabil însă prin activităti de tip job-club).
Dacă asupra primei cauze se poate acţiona prin organizare de cursuri în colaborare cu
angajatorul, iar asupra celei de-a doua cauze doar timpul poate acţiona prin
angajarea/pensionarea/regretabila (desigur) dispariţie a specialiştilor cu experienţă anterioară,
asupra ultimelor doua cauze se poate acţiona printr-o consiliere specifică, de grup sau
individuală, realizată în paralel cu cursurile şi urmărind motivaţia generală a cursanţilor,
blocajele/piedicile ce stau în calea inserţiei pe piaţa muncii a grupului de cursanţi sau a
cursantului privit ca individ, adaptând tipul de consiliere în funcţie de faza în care se află şi de
particularităţile fiecărui component al grupului de cursanti.
Astfel recomandările pentru instituţiile de învăţământ superior sunt următoarele:
• Crearea platformelor comune de practică profesională.
Prin intermediul unor asemenea platforme se va putea consolida interconectivitatea
dintre ceea ce se cere pe piaţa forţei de muncă şi ceea ce trebuie să genereze instituţiile de
formare profesională. În cadrul acesta, instituţiile de formare profesională vor fi la curent şi cu
problematica cotelor stabilite pentru domeniile în care se formează specialiştii noi. De fapt,
aşa cum am afirmat, problema cotelor trebuie să reprezinte interesul direct între prestator de
servicii educaţionale şi angajatorul specialiştilor formaţi.
• Încurajarea mobilităţii interne şi externe a beneficiarilor
Este important să se stimuleze mobilitatea cu scop antreprenorial şi cea de schimb de
experienţă, mai ales mobilitatea pe criterii de practică profesională. În mare parte, mobilităţile
depind de deschiderea sistemului instituţional. Se constată că în spaţiul vest-european
ponderea mobilităţilor individuale, nemonitorizate de autorităţile guvernamentale, este cea
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mai mare. Desigur, instituţiile de formare profesională trebuie să contribuie la calitatea şi
eficienţa acestor mobilităţi. Astfel, instituţiile de formare profesională vor participa şi la
intensificarea schimburilor de experienţă între instituţii similare din spaţiul european, în baza
parte-neriatelor stabilite. Un alt câştig al acestei iniţiative ar consta în coroborarea
programelor şi metodelor de pregătire profesională cu ceea ce se cere pe piaţa externă, cu
precădere pe cea europeană a forţei de muncă. Este important ca în urma mobilităţilor să se
efectueze echivalarea calificativelor obţinute.
• Crearea şi dezvoltarea centrelor de consiliere şi orientare profesională.
Mai întâi, este nevoie să se creeze un cadru de reglementare a acestor centre de
consiliere şi orientare profesională, în acord cu sfera guvernamentală, cu cea privată şi cu cea
nonguvernamentală. Am constatat că în unele dintre instituţiile de formare profesională
activează asemenea centre. Dar activitatea acestora este combinată cu alte domenii de interes
ale instituţiilor, de exemplu integrare europeană. De aceea misiunea de consiliere şi orientare
profesională este perturbată. Prin urmare, recomandăm ca aceste structuri să posede obiective
specifice procesului de informare, consiliere şi informare profesională. Activitatea unor asemenea structuri în cadrul instituţiilor de formare profesională are rol fundamental în procesul
de evaluare a asigurării calităţii şi de acreditare a respectivelor instituţii.
Necesitatea unei complementarităti consiliere de grup-consiliere individuală în acest caz
provine din faptul că deşi angajarea/obţinerea unei slujbe pare o problemă individuală ea poate
deveni şi o problemă de grup. Uneori nu doar de grup, ci chiar de masă, în contextul disponibilizărilor masive ce au avut/au loc în cadrul unor importante categorii socioprofesionale.
Tinerii absolvenţi trebuie pregătiţi să-şi adapteze modul de gândire la noile cerinţe ale
pieţei şi ale societăţii în permanentă schimbare. Prin urmare, formatorii şi consilierii lor au
sarcina de a-i înarma de timpuriu cu un bagaj de competenţe necesare planificării viitoarei lor
cariere. La majorat, la intrarea într-un ciclu de pregătire universitară, se presupune că tinerii
deja au fost orientaţi vocaţional, făcând o alegere de succes. În universitate, ei urmează să-şi
verifice corectitudinea opţiunilor profesionale anterioare şi să-şi consolideze competenţele de
(self)manageri ai carierei proprii.
Serviciile de informare, orientare şi consiliere reprezintă serviciile care au scopul de a
asista indivizii de orice vârstă şi în oricare moment din viaţa lor în luarea deciziei privind
educaţia, instruirea şi ocupaţia şi pentru a-şi conduce propria carieră.
Ele includ o gamă largă de activităţi:
 activităţi în cadrul şcolilor/universităţilor care au scopul de a ajuta elevii/studenţii în
clarificarea propriilor obiective privind cariera şi de a înţelege „lumea” muncii;
 asistenţă personală sau de grup în vederea luării deciziei privind studiile iniţiale,
cursurile de instruire profesională, educaţia şi instruirea suplimentară, alegerea
locului de muncă;
 schimbarea locului de muncă sau reîncadrarea forţei de muncă;
 servicii on-line de furnizare a informaţiei despre locurile de muncă şi carieră sau
care să ajute indivizii în luarea deciziei privind cariera;
 servicii de producere şi diseminare a informaţiei privind locurile de muncă,
cursurile de studiu şi pregătirea profesională.
În fiecare centru universitar s-au înfiinţat de câţiva ani buni centrele şi birourile de
consultanţă şi plasament în serviciu pentru studenţi (CCPSS/BCPSS) care asigură legătura
dintre mediul universitar şi cel economic, administrativ, social şi cultural.
Aceste centre/birouri îşi desfăşoară activitatea în următoarele direcţii:
 orientarea curriculară: determinarea traseului optim de studii pentru dobândirea de
către student a competenţelor necesare ocupării, după absolvire, a unui post
conform cu aspiraţiile, aptitudinile, performanţele proprii şi oferta pieţei muncii;
 consilierea studenţilor/absolvenţilor în probleme de formare profesională continuă:
cursuri postuniversitare de studii aprofundate sau master, doctorat;
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 pregătirea absolvenţilor pentru ocuparea unui loc de muncă: întocmirea unui
curriculum vitae, redactarea unei scrisori de intenţie sau de candidatură (spontană
sau ca răspuns la un anunţ publicitar), prezentarea la un interviu de selecţie;
 analiza pieţei muncii: identificarea cererilor pe piaţa muncii, individualizarea pieţei
globale a locurilor de muncă, stabilirea ţintelor pe segmentul de piaţă urmărit.
Prin urmare, consilierii şi consultanţii angajaţi în aceste centre sunt cei care furnizează
studenţilor servicii de formare/consiliere în managementul carierei.
În sprijinul proiectării carierei clienţilor, activitatea centrelor trebuie să asigure
adaptarea parcursului de pregătire (în limita ofertei educaţionale existente sau prin
modificarea ei) la cererea pieţei muncii. De aceea, acţiunile primare vizează analiza ofertelor
de locuri de muncă, precum şi a previziunilor de dinamică a acestora.
O funcţie importantă a angajaţilor din aceste centre de informare, orientare şi
consiliere în carieră este informarea, documentarea şi anchetele de teren concretizate în
discuţii cu agenţii economici recrutanţi ai forţei de muncă, cu autorităţile centrale (MMSS) şi
locale (direcţiile judeţene de muncă), cu Agenţia Naţională de Ocupare şi Formare
Profesională, cu filialele judeţene ale acesteia, cu coordonatorii de programe/proiecte de
formare, reconversie, recalificare.
În consecinţă, baza de date a fiecărui centru sau birou va populariza activitatea
acestora în rândul agenţilor economici, va informa studenţii despre ofertele şi dinamica pieţei
muncii, va crea pagini de internet pe site-ul universităţii respective.
Bibliografie
Hăhăianu, L., (coord.) (2000). Managementul resurselor umane, Editura Rentrop & Straton,
Bucureşti
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PRODUCTIVITATEA ŞI OCUPAREA REGIONALĂ.
ESTIMĂRI ECONOMETRICE PENTRU ROMÂNIA
Nicoleta JULA
Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucureşti
Dorin JULA
Universitatea Ecologică, Bucureşti
Rezumat. Într-o lucrare anterioară am analizat, din punct de vedere teoretic, condiţiile în
care efectul indus de elasticitatea cererii pentru servicii în raport cu venitul depăşeşte efectul de
substituire generat de dinamica preţurilor, dinamică indusă de o productivitate mai scăzută,
astfel încât, la nivel regional, creşterea cererii pentru servicii este mai mare decât creşterea
productivităţii muncii din sectorul respectiv. Pornind de la evoluţia diferenţiată a celor două
variabile rezultă o creştere, pe termen lung, a ponderii ocupării în servicii în totalul ocupării, atât
la nivel naţional, cât şi în structurile regionale. Deoarece ipotezele pe care se bazează aceste
rezultate sunt extrem de restrictive, în lucrarea de faţă testăm, cu ajutorul unui model
econometric construit pentru economia României, condiţiile în care serviciile creează locuri de
muncă. Demonstrăm că dinamica ocupării în servicii depăşeşte diferenţialul de productivitate a
muncii dintre economia naţională şi sectorul respectiv, la fel ca în modelul teoretic. Pe termen
lung, aceasta duce la creşterea ponderii serviciilor în populaţia ocupată, chiar dacă economia
traversează perioade de criză economică.
Cuvinte-cheie: productivitatea muncii, ocuparea regională, elasticitatea ocupării în
raport cu venitul şi cu productivitatea muncii.
Clasificare JEL: C31, J21, L80, R11.
Clasificare REL : 16H, 10A.
Introducere
Cu mai bine de 40 ani în urmă Baumol (1967) a demonstrat că dacă ritmurile de
creştere ale productivităţii factorilor diferă de la un sector la altul, atunci populaţia ocupată şi,
în general, factorii de producţie tind să se deplaseze spre sectorul în care productivitatea creşte
mai încet (sectoarele stagnante din punct de vedere tehnologic). În consecinţă, ritmul de
creştere a productivităţii la nivel global va descreşte asimptotic spre rata specifică din sectorul
stagnant tehnologic.
Serviciile reprezintă un sector cu un consum specific ridicat din factorii de producţie.
În acelaşi timp, productivitatea muncii şi, în general, randamentele factorilor de producţie în
servicii au ritmuri mai reduse decât în celelalte sectoare ale economiei, în special, comparativ
cu ramurile industriei prelucrătoare (Baumol, 1967, 1985, Baumol, Blackman, Wolff, 1989).
Aceste cauze, alături de altele, cum ar fi managementul resurselor, au drept consecinţă o
creştere mai rapidă a preţurilor în servicii decât în oricare alte activităţi din economia
naţională. Asemenea evoluţii creează anumite dificultăţi pentru susţinerea financiară a
sectorului serviciilor, în special a celor colective, dar şi a celor personale.
1. Modelul teoretic
Teoretic, putem accepta că, în cazul serviciilor, cererea (Sd) este o funcţie crescătoare
în raport cu venitul populaţiei (V) şi descrescătoare în raport cu preţul pe piaţa specifică (p).
Matematic, Sd = f(V, p(w)). Admitem, de asemenea, ipoteza potrivit căreia preţul pe piaţa
serviciilor (p) este o funcţie descrescătoare în raport cu productivitatea muncii în servicii (w).
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Oferta de servicii (Sof) depinde de resursele atrase în procesul de producţie, de factori
legaţi de nivelul tehnologic, de dinamica preţurilor relative, de politica economică promovată
sau de alţi factori cum ar fi: structura pieţei, evaluarea şi încrederea agenţilor în mediul
economic ş.a.m.d. Pe termen scurt, considerăm oferta de servicii ca o funcţie de ocuparea în
servicii (L) şi de productivitatea muncii în activităţile respective (w).
Din ecuaţia de echilibru (Sd = Sof), se obţine:
rL = rv×ev + rw(ep×epw - 1)
(1)
Semnificaţia simbolurilor utilizate:
rL – ritmul de creştere a ocupării în servicii;
rv – ritmul de creştere a venitului;
rw – ritmul de creştere a productivităţii muncii în servicii;
ev – elasticitatea cererii pentru servicii în raport cu venitul;
ep – elasticitatea cererii pentru servicii în raport cu preţul pe piaţa serviciilor;
epw – elasticitatea preţului pe piaţa serviciilor în raport cu productivitatea
muncii din activităţile respective.
Demonstrăm că dacă:
1. preţul serviciilor este inelastic în raport cu productivitatea muncii în activităţile
respective,
2. cererea pentru serviciile de consum final este, de asemenea, inelastică în raport
cu preţul bunurilor respective,
3. cererea pentru servicii este elastică în raport cu venitul,
4. productivitatea în domeniul serviciilor are o evoluţie mai lentă decât
productivitatea la nivel naţional,
atunci modificarea ratei ocupării în servicii este pozitivă. Mai mult, creşterea ocupării în
servicii depăşeşte diferenţialul de productivitate dintre nivelul naţional şi cel specific
serviciilor. Pe termen lung, această evoluţie are ca efect o creştere a ocupării în servicii, cu o
rată mai înaltă decât cea înregistrată la nivel naţional şi, în consecinţă, se înregistrează o
creştere a ponderii ocupării în servicii în totalul populaţiei ocupate din economia naţională.
2. Estimări empirice
Deoarece ipotezele (1 – 4) prezentate mai sus sunt extreme de restrictive, testăm
pentru economia României, pe baza unui model de tipul (1), condiţiile în care rL > 0
(serviciile creează locuri de muncă).
Pentru acesta, estimăm pe baza datelor înregistrate la nivel regional, ecuaţia(1)
rL,a = a1× rv,a + a2 × rw,a + ea
unde:

unde:

rL,a – ritmul de creştere a ocupării în servicii, în regiunea a;
rV,a – ritmul de creştere a venitului, în regiunea a;
rw,a – ritmul de creştere a productivităţii în servicii, în regiunea a;
ea – eroarea din ecuaţia de regresie.
În modelul econometric, utilizăm abordarea standard:
rL,a ≈ d(ln(L_serv))
rV,a ≈ d(lnV)
rw,a ≈ d(ln(w_serv))

d
– este operatorul de diferenţiere (astfel încât d(x) = xt – xt-1);
ln – înseamnă logaritmul natural.
Astfel, construim o ecuaţie de regresie între ocuparea din servicii, d(ln(L_serv)), şi
creşterea venitului total d(lnV), respectiv ritmul de creştere a productivităţii muncii în servicii
ln(w_serv)). Folosim, în estimare, date regionale.
d(ln(L_serv?)) = a1× d(ln(V?)) – a2× d(ln(w_serv?)) + e
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Rezultatele sunt următoarele(2):
Dependent Variable: d(ln(L_serv?))
Method: Pooled EGLS (Period SUR)
Total pool (balanced) observations: 36
Linear estimation after one-step weighting matrix
Variable
d(ln(V?))
d(ln(w_serv?))

Coefficient
Std. Error
t-Statistic
0.291533
0.030917
9.429616
-0.205577
0.021796
-9.431969
Weighted Statistics
0.723183
Mean dependent var
0.715042
S.D. dependent var
1.014764
Sum squared resid
88.82499
Durbin-Watson stat
0.000000
Unweighted Statistics
0.452823
Mean dependent var
0.039493
Durbin-Watson stat

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob (F-statistic)
R-squared
Sum squared resid

Prob.
0.0000
0.0000
-0.195602
1.900967
35.01140
1.970312

0.013518
2.345173

Estimările pentru ecuaţia (2) sunt prezentate în ecuaţia următoare:
r La = 0.291533× rVa − 0.205577 × rwa , R2 = 0.72, dw = 1.97

(0.0309 )

(0.0218)

În paranteză, sub coeficienţi, sunt trecute abaterile standard.
Semnele estimatorilor sunt cele anticipate teoretic. Creşterea venitului total are ca efect
sporirea cererii pentru servicii şi, în consecinţă, creşterea ocupării în activităţile respective, în
timp ce dinamica pozitivă a productivităţii muncii în servicii are un efect negativ asupra
dinamicii ocupării. Mai mult, dacă rwa = 0, atunci rLa = a1×rVa, ceea ce înseamnă că a1 este
elasticitatea ocupării în servicii în raport cu venitul şi, similar, a2 este elasticitatea ocupării în
servicii în raport cu productivitatea muncii din activităţile respective. Dar, a1 > |a2|, astfel
încât, dacă venitul se modifică într-un ritm apropiat de dinamica productivităţii la nivel
naţional, iar productivitatea la nivel naţional creşte mai repede decât productivitatea în
servicii, cu alte cuvinte rV ≥ rw, atunci rL > 0, adică modificarea ratei ocupării în servicii are
semn pozitiv.
Testăm ecuaţii de acelaşi tip pentru celelalte sectoare: industrie, agricultură şi, în final,
pentru economia naţională în ansamblu:
rL,s = a1× rv + a2 × rw,s + e
unde:
rL,s
rV
rw,a
a1
a2

–
–
–
–
–

e
s

–
–

rata ocupării în sectorul s;
creşterea venitului total;
creşterea productivităţii muncii în sectorul s;
elasticitatea ocupării din sectorul s în raport cu venitul;
elasticitatea ocupării din sectorul s în raport cu productivitatea muncii din
sectorul respectiv;
eroare în ecuaţia de regresie;
sector ∈ {Agricultură(3), Industrie(4), Servicii(5), Economia în ansamblu}

Pentru estimare am folosit date înregistrate la nivel regional. Rezultatele obţinute sunt
următoarele(6):
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Agricultura

Industria

Servicii

Ansamblul
economiei

-0.2316
(0.0473)

0.2691
(0.0551)

0.2911
(0.0342)

0.2659
(0.0369)

-0.3379
(0.0349)

-0.2334
(0.0505)

-0.2056
(0.0240)

-0.3586
(0.0249)

R2

0.8359

0.4375

0.7027

0.8446

Durbin-Watson stat.

1.9380

1.9011

1.9725

1.7574

Elasticitatea ocupării în raport cu venitul
Elasticitatea ocupării
productivitatea sectorială

în

raport

cu

În paranteză, sub coeficienţi, sunt trecute abaterile standard.
Pentru agricultură, ambele elasticităţi sunt negative, ceea ce înseamnă că o creştere a
venitului sau/şi a productivităţii în activităţile agricole are/au ca efect o scădere a ocupării în
sectorul agricol. Acest lucru s-a întâmplat în România, după 1990.
Pentru industrie, dinamica productivităţii muncii este superioară valorii înregistrate de
indicatorul similar la nivel naţional. Dacă venitul se modifică în ritmuri comparabile cu
dinamica productivităţii naţionale, atunci productivitatea în industrie creşte mai repede decât
creşte venitul. Pe de altă parte, elasticitatea cererii de produse industriale în raport cu venitul
şi în raport cu productivitatea au valori apropiate (vezi tabelul precedent). Aceasta înseamnă
că efectul negativ al productivităţii asupra ocupării este mai puternic decât efectul de venit şi
aceste evoluţii explică scăderea ocupării în industrie, în perioada 1990-2008.
Pentru ansamblul economiei, ocuparea scade (în perioada menţionată), deoarece
elasticitatea negativă a ocupării în raport cu productivitatea muncii este mai puternică decât
elasticitatea pozitivă în raport cu venitul.
Note
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Pentru metoda de estimare, vezi Jula D., 2003, Introducere în econometrie, Editura
Professional Consulting, Bucharest
Metode de estimare: pooled EGLS (period SUR), pool (balanced) observation: 32,
software: EViews
Agricultură, silvicultură, piscicultură, vânătoare şi pescuit.
Industria (inclusiv energia electrică şi termică, apă şi gaze) şi construcţii.
Comerţ, hoteluri şi restaurante, transport, depozitare şi comunicaţii, intermedieri financiare,
administraţie publică şi apărare, educaţie, sănătate şi asistenţă socială, alte servicii.
Metoda de estimare: pooled EGLS (period SUR), pool (balanced) observation: 32,
software: EViews
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PROTECTIA SOCIALĂ ŞI INEGALITĂŢI ÎN PARTICIPAREA
PE PIAŢA MUNCII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ –
O ANALIZĂ COMPARATIVĂ
Eva MILITARU
Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică
în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale
Rezumat. Deşi protecţia socială are un rol important în scoaterea din sărăcie a
persoanelor afectate, efectul acestei tranziţii nu poate fi durabil fără scăderea gradului de
dependenţă a individului faţă de transferurile sociale. Din acest motiv, majoritatea statelor
membre îşi concentrază atenţia din ce în ce mai mult înspre relaţia dintre sistemele de
protecţie socială şi piaţa muncii şi modul în care această relaţie intervine în decizia de
participare pe piaţa muncii. Lucrarea de faţă va analiza din perspectivă comparativă
legătura dintre prestaţiile sociale ca parte componentă a sistemului de protecţie socială şi
inegalităţile în participarea pe piaţa muncii în ţările Uniunii. Scopul acestui demers îl
constituie stabilirea măsurii în care diferenţele în indicatorii pieţei muncii la nivelul statelor
Uniunii pot fi explicate prin evoluţia indicatorilor ce operaţionalizează taxarea marginală a
veniturilor din muncă.
Cuvinte-cheie: protecţie socială; piaţa muncii, prestaţii sociale, taxare marginală.
Clasifiare JEL: J21, C23, C51.
Clasifiare REL: 12G, 10C, 10B.
Cadrul protecţiei sociale în Uniunea Europeană
Protecţia socială este componenta fundamentală a Modelului Social European.
Articolul al doilea al Tratatului Uniunii Europene pune nivelul ridicat de protecţie socială şi
dezvoltarea coeziunii economice şi sociale a statelor membre în centrul sarcinilor Comunităţii.
Manualul ESSPROS (the European System of Integrated Social Protection Statistics),
apărut din necesitatea de a operaţionaliza conceptele legate de protecţia socială, defineşte
protecţia socială ca fiind constituită din „toate intervenţiile, fie ele publice sau private, care
au rolul de a proteja gospodăriile şi indivizii în faţa unor riscuri sau nevoi, fără existenţa
unor obligaţii simultane reciproce (simultaneous reciprocal arrangement)”. Riscurile care
pot da naştere necesităţii de protecţie socială sunt stabilite prin convenţie, în acelaşi manual
ESSPROS, ca fiind următoarele: boală/îngrijirea sănătăţii, invaliditate, bătrâneţe, urmaşi,
familie/copii, şomaj, locuinţă, excluziune socială, care nu este inclusă în altă parte. Termenul
„intervenţie” trebuie înţeles în sensul cel mai larg, şi anume atât finanţarea beneficiilor
(prestaţiilor sociale) şi a costurilor de administrare, cât şi furnizarea acestor beneficii sociale,
care în sistemul de bază (core) pot să ia următoarele forme: beneficii în bani, rambursarea
unor cheltuieli, bunuri şi servicii furnizate în mod direct beneficiarilor.
Protecţia socială în Uniunea Europeană reprezintă 27,5% din PIB (2005) (în anul 1993
ponderea era de 29%); scăderea ca pondere în PIB în ultimii 15 ani se datorează faptului că în
noile state membre din Europa Centrală şi de Est cheltuielile cu protecţia socială se situează în
jurul valorii de 15% din PIB.
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Cheltuielile cu protectia sociala in tarile Uniunii Europene, %
din PIB, anul 2005
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Trebuie menţionat faptul că statele membre deţin responsabilitatea totală pentru
finanţarea şi organizarea sistemelor lor de protecţie socială, legislaţia europeană în domeniu
concentrându-se în principal asupra modului în care principiile fundamentale ale Tratatului
sunt aplicate în cadrul sistemelor naţionale. Tratatele de la Amsterdam şi Nisa au reiterat rolul
Comunităţii în „sprijinirea şi completarea activităţilor statelor membre” în ceea ce priveşte o
multitudine de obiective relevante în domeniul protecţiei sociale, şi anume: securitatea şi
protecţia socială a lucrătorilor, combaterea excluziunii sociale şi modernizarea sistemelor de
protecţie socială.
Acestea reprezintă bazele proceselor de cooperare şi coordonare în domeniul politicilor
care s-au dezvoltat în decursul ultimului deceniu şi care au implicat schimburi de informaţii,
evaluarea politicilor implementate şi identificarea bunelor practici. Toate acestea se clădesc pe
o asumare explicită a subsidiarităţii şi diversităţii sistemelor naţionale. Consiliul de la
Lisabona a propus ca implementarea acţiunilor în domeniul protecţiei sociale într-o manieră
integrată să se realizeze printr-o nouă metodă deschisă de coordonare, care a fost introdusă în
ideea promovării bunelor practici şi realizarea unei convergenţe mai rapide în raport cu
principalele ţinte ale Uniunii.
Există la nivelul Uniunii o recunoaştere a faptului că sistemele de protecţie socială
sunt supuse unor provocări comune, cum ar fi îmbătrânirea populaţiei, persistenţa sărăciei şi
excluziunii sociale, pericolul creşterii inegalităţilor, schimbările în structura societăţii,
familiei, modificările în conţinutul muncii, şi că acestea trebuie să fie reformate şi
modernizate pentru a face faţă acestor provocări. Cooperarea în domeniul protecţiei sociale la
nivelul UE a cunoscut o amploare semnificativă odată cu Consiliul European de la Lisabona
din anul 2000, unde s-a elaborat o strategie socioeconomică integrată pentru Europa, care mai
apoi a fost revizuită în anii 2005 şi 2008. Una dintre concluziile importante ale Consiliului s-a
referit la faptul că modernizarea şi îmbunătăţirtea sistemelor de protecţie socială ale statelor
membre reprezintă una dintre premisele necesare atingerii ţintelor stategice globale, idee care
a fost apoi reiterată în Agenda de Politică Socială (Social Policy Agenda) adoptată în cadrul
Consiliului de la Nisa. În centrul acesteia se găsea ideea unui triunghi politic obţinut din
interacţiunile pozitive dintre politicile economice, de ocupare şi de protecţie socială. Din ce
în ce mai mult, protecţia socială este văzută ca având un rol extrem de important în economie,
ea asigurând faptul că o economie eficientă, dinamică şi modernă are la bază o fundaţie solidă
şi acordă o foarte mare importanţă justiţiei sociale. De asemenea, se pune accent pe rolul
individului, pe participarea tuturor cetăţenilor la viaţa economică şi socială.
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În anul 2000, în urma tratatului de la Nisa, a fost înfiinţat Comitetul pentru Protecţie
Socială (Social Protection Commitee), cu rolul de a promova cooperarea dintre statele
membre şi Comisie în domeniul politicilor sociale, principalele obiective ale acestuia fiind:
creşterea gradului de securitate şi adecvare a veniturilor din muncă, realizarea
sustenabilităţii sistemelor de pensii, promovarea incluziunii sociale, asigurarea unui sistem
calitativ şi sustenabil de îngrijire a sănătăţii.
Pentru prima dată, în decembrie 2001, apare un document de politică unitară care fixează
elemente comune pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi excluziunii sociale şi pentru
promovarea incluziunii din perspectiva Uniunii Europene – Joint Report on Social Inclusion.
Pe baza Planurilor Naţionale de Acţiune pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziunii
Sociale, documentul a urmărit identificarea elementelor de bună practică şi a abordărilor
inovative de interes comun pentru statele membre. Join Report on Social Inclusion identifică o
serie de factori cheie de risc care se regăsesc la nivelul tuturor statelor membre şi care
limitează accesul oamenilor la sistemele care promovează incluziunea socială:
- Dependenţa pe termen lung de un venit scăzut/inadecvat;
- Şomajul pe termen lung;
- Calitatea scăzută a ocupării sau lipsa vechimii în câmpul muncii;
- Nivelul scăzut de educaţie şi analfabetismul;
- Provenienţa dintr-o familie vulnerabilă (familie destrămată, familie monoparentală,
familie săracă cu mulţi copii, familie afectată de şomaj, familie în care apar acte de
violenţă domestică);
- Existenţa unui handicap;
- Starea precară de sănătate;
- Situarea într-o zonă defavorizată;
- Condiţiile precare de locuire sau lipsa locuinţei;
- Migraţia sau apartenenţa la o minoritate etnică, manifestările rasiste şi
discriminative;
- Cercul vicios al sărăciei şi excluziunii sociale.
Pentru toate statele membre ale Uniunii Europene şomajul, mai ales cel de lungă
durată, reprezintă principalul element de risc legat de sărăcie şi excluziune. De aceea, opinia
comună este că promovarea accesului la ocupare reprezintă cea mai eficientă armă în lupta
cu sărăcia şi excluziunea socială. În opinia Uniunii, construirea unor pieţe de muncă mai
deschise şi mai „incluzive” se bazează pe două condiţii esenţiale: crearea oportunităţilor
referitoare la locurile de muncă şi îmbunătăţirea capacităţii de angajare.
Joint Report on Social Protection and Social Inclusion din anul 2008 reiterează faptul
că politicile economice şi sociale pot şi trebuie să se sprijine reciproc şi că în ultimii ani
reformele de protecţie socială şi politicile de incluziune activă au contribuit la stimularea
creşterii economice şi crearea de locuri de muncă. Însă, pentru dezvoltarea durabilă a Europei,
sunt fundamentale prevenirea şi combaterea sărăciei şi excluziunii sociale, precum şi
modernizarea sistemului de protecţie socială în cadrul unor politici fiscale solide, combinând
adecvarea socială şi sustenabilitatea economică.
Din nevoia din ce în mai mare de operaţionalizare a conceptelor din sfera protecţiei
sociale şi de armonizare a indicatorilor operaţionali la nivelul statelor membre, în anul 2006,
Comisia Europeană a adoptat un set de indicatori integratori în domeniul protecţiei şi
incluziunii sociale (overarching indicators), care transpun în practică următoarele obiective
integratoare în domeniul protecţiei sociale şi incluziunii sociale: promovarea coeziunii
sociale, a egalităţii dintre femei şi bărbaţi şi a egalităţii de şanse prin sisteme de protecţie şi
politici de incluziune sociale adecvate, accesibile, sustenabile, adaptabile şi eficiente;
promovarea interacţiunii efective şi reciproce a proceselor de incluziune şi protecţie socială cu
obiectivele Lisabona pentru creştere, locuri de muncă mai multe şi mai bune, coeziune socială
şi cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE; promovarea bunei guvernanţe, transparenţei şi
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implicării tuturor părţilor interesate (stakeholderi) în proiectarea, implementarea şi
monitorizarea politicilor.
Dimensiunile cheie pentru indicatorii integratori în domeniul protecţiei şi incluziunii
sociale sunt: riscul sărăciei (incidenţa sărăciei), profunzimea sărăciei, inegalitatea veniturilor,
inegalitatea în domeniul sănătăţii (speranţa de viaţă sănătoasă), abandonul şcolar, accesul pe piaţa
muncii (ponderea persoanelor care trăiesc în gospodării fără nicio persoană ocupată),
sustenabilitatea financiară a sistemelor de protecţie socială, adecvarea pensiilor, inegalitatea
accesului la îngrijire medicală, îmbunătăţirea nivelului de trai ca urmare a creşterii economice,
ocuparea persoanelor vârstnice, rata sărăciei în rândul persoanelor ocupate, participarea la forţa de
muncă, coeziunea regională. Indicatorii trebuie evaluaţi numai într-un cadru care va conţine
informaţii contextuale legate de: creşterea economică, ocuparea, speranţa de viaţă la naştere şi la
vârsta de 65 de ani, rata de dependenţă demografică, actuală şi previzionată, distribuţia populaţiei
pe tipuri de gospodării, datoria publica, actuală şi previzionată, % din PIB, cheltuielile cu protecţia
socială, indicatorii structurali din statisticile câştigurilor salariale (work incentive indicators sau
making work pay indicators).
În continuare, vom încerca să conturăm un tablou al Europei sociale, din prisma unora
dintre indicatorii pe care i-am menţionat mai devreme.
În ciuda faptului că la nivelul Uniunii Europene a crescut rata ocupării în ultimii 8 ani,
existând deja ţări care au atins ţintele stabilite pentru anul 2010 prin strategia de la Lisabona, încă
mai există un număr foarte mare de persoane sărace în Uniuna Europeană. Creşterea ratei ocupării
este în general considerată ca fiind crucială pentru menţinerea statului bunăstării şi pentru realizarea
unui număr important de obiective socioeconomice, însă, cu toate acestea, rezultate ale anumitor
analize demonstrează faptul că, în multe cazuri, efectele favorabile ale creşterii ocupării sunt parţial
neutralizate de modificări simultane la nivelul altor variabile cum ar fi oferta de forţă de muncă,
criteriile de eligibilitate şi generozitatea beneficiilor sociale De Beer, 2007, pp. 375-388).
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Graficul de mai jos descrie relaţia dintre cheltuielile cu protecţia socială şi rata
ocupării în ţările Uniunii. Remarcăm faptul că ţările nordice adepte ale aşa-zisului model
social democrat (Suedia, Danemarca, Finlanda, Olanda), precum şi Marea Britanie se
caracterizează prin rate înalte ale ocupării forţei de muncă şi niveluri înalte ale cheltuielilor cu
protecţia socială (Esping-Andersen, 1991). Ţările aparţinând modelului conservator (Franţa,
Germania, Austria, Belgia) înregistrează cheltuieli ridicate cu protecţia socială, însă
rezultatele în domeniul ocupării sunt ceva mai reduse comparativ cu statele nordice. Fostele
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ţări socialiste au un nivel redus de cheltuieli cu protecţia socială, în timp ce ratele de ocupare
se situează între 54.5% în Polonia şi 68% în Estonia.
Rata ocuparii si cheltuielile cu protectia sociala in tarile Uniunii
Europene, 2006
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Rata sărăciei în Uniunea Europeană calculată ca ponderea persoanelor aflate sub pragul de
60% din venitul disponibil median la nivel naţional era de 26% în anul 2006 (sursa: Eurostat) fără
transferuri sociale şi de 16% (aproximativ 78 de milioane de persoane) după transferurile sociale.
Acest fapt relevă, încă o dată, importanţa semnificativă pe care protecţia socială o are în Europa,
faptul că transferurile sociale au un efect redistributiv important. Nu trebuie să omitem faptul că
săracii dintr-o anumită ţară pot să nu mai fie săraci într-o alta din pricina pragului relativ pe baza
căruia se calculează rata sărăciei. În ţările în care incidenţa sărăciei este mai mare, în general şi
profunzimea acesteia tinde să fie mai mare, iar ţările cu incidenţă mai redusă a sărăciei sunt cele în
care distribuţia veniturilor este mai egalitară. Ţările aparţinând modelului social-democrat (Olanda,
Suedia Finlanda, Danemarca) se remarcă prin cele mai mari diferenţe dintre ratele sărăciei înainte şi
după transferurile sociale, rezultat al generozităţii şi universalităţii sistemului de protecţie sociale. Şi
în ţările anglo-saxone, (Marea Britanie şi Irlanda), diferenţa dintre rata sărăciei înainte şi după
transferurile sociale este una semnificativă, însă rata sărăciei înaintea transferurilor sociale se
situează în aceste două ţări la nivelurile cele mai înalte din Uniunea Europeană. Ţările
mediteraneene (Italia, Spania, Cipru şi Grecia) se caracterizează prin cele mai mici diferenţe între
rata sărăciei înainte şi după transferuri. Aceeaşi situaţie se întâmplă şi în cazul ţărilor baltice şi
României.
Rata saraciei inainte si dupa transferurile sociale in tarile UE, 2006
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Mai mult, faptul că aproximativ 8% dintre cetăţenii UE trăiesc la limita sărăciei chiar
dacă au un loc de muncă, este şi mai grav. Dinamismul economiilor a antrenat dinamismul
pieţei muncii, însă în ciuda creării de noi locuri de muncă există persoane marginalizate pe
piaţa muncii, (femeile, tinerii, vârstnicii), sau persoane cu pregătire educaţională sau
profesională scăzută care nu reuşesc să ţină pasul cu aceste schimbări. Totuşi, trebuie
remarcat faptul că şomajul de lungă durată a scăzut la nivelul UE, de la 4,2% în anul 2004 la
3,7% în anul 2006 (sursa: Eurostat) şi, de asemenea, a scăzut proporţia persoanelor care
trăiesc în gospodării în care niciun membru nu are un loc de muncă.
Ponderea persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18 si 59 de ani care
traiesc in gospodarii in care nici un membru nu are un loc de munca
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Deşi aşa cum am menţionat protecţia socială are un rol important în scoterea din
sărăcie a persoanelor afectate, efectul acestei tranziţii nu poate fi durabil fără scăderea
gradului de dependenţă a individului faţă de transferurile sociale. Din acest motiv,
majoritatea statelor membre îşi concentrază atenţia din ce în ce mai mult înspre relaţia dintre
sistemele de protecţie socială şi piaţa muncii şi modul în care această relaţie intervine în
decizia de participare pe piaţa muncii. Şi din acest motiv, lucrarea de faţă va analiza din
perspectivă comparativă, legătura dintre prestaţiile sociale ca parte componentă a sistemului
de protecţie socială şi inegalităţile în participarea pe piaţa muncii în ţările Uniunii.
Relaţia prestaţii sociale - participare pe piaţa muncii în ţările Uniunii Europene
Nivelul şi structura prestaţiilor sociale şi modul în care acestea interacţionează cu piaţa
muncii reprezintă un important subiect de dezbateri în mediile economice şi ştiinţifice
internaţionale. La nivel european, Comisia Europeană, pe baza unor studii realizate pe
parcursul mai multor ani, încă din anul 2000 a promovat ideea potrivit căreia sistemele de
prestaţii sociale, împreună cu politicile fiscale sunt responsabile pentru nivelul scăzut de
ocupare şi pentru scăderea ritmului de creştere economică în Uniunea Europeană.
Această relaţie reciprocă dintre ocupare şi protecţie socială a fost semnalată pentru
prima dată de Comisia Europeană în anul 1999, pornind de la ideea promovării ocupării ca
principal catalizator al asigurării sustenabilităţii sistemelor de protecţie socială. De asemenea,
a fost semnalat faptul că noua piaţă a muncii are nevoie de o nouă protecţie socială care să fie
subordonată aceloraşi principii de flexibilitate şi securitate şi care să realizeze echilibrul dintre
drepturi şi responsabilităţi. Prin urmare, încă din anul 1999, Comisia Europeană a decis că în
paralel cu strategia de ocupare la nivel european trebuie să se dezvolte o strategie de
modernizare a sistemelor de protecţie socială.
A treia linie directoare pentru ocupare din cadrul Strategiei Lisabona îndeamnă la
asigurarea unei pieţe de muncă incluzive, creşterea atractivităţii muncii, crearea de locuri de
muncă atractive pentru cei în căutarea unui loc de muncă, inclusiv a persoanele dezavantajate
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şi a celor inactive prin: măsuri active şi preventive de piaţa muncii prin identificarea timpurie
a nevoilor, asistarea în căutarea unui loc de muncă, formare şi consiliere prin planuri de
acţiune personalizate, furnizarea de servicii sociale suport în scopul incluziunii pe piaţa
muncii şi reducerii sărăciei şi revizuirea continuă a efectelor de incitare/ dezincitare la muncă
produse de sistemele de taxe şi beneficii.
Cercetările realizate pe plan internaţional au relevat faptul că politicile legate de
sistemele de prestaţii şi taxe acţionează într-o diversitate de moduri asupra bunăstării
gospodăriilor, asupra distribuţiei veniturilor şi asupra deciziei de participare pe piaţa muncii.
Prin urmare, punctul central al acestei lucrări îl reprezintă analiza comparativă a
relaţiei dintre sistemele de prestaţii sociale şi taxe (contribuţii sociale, impozit pe venit) şi
inegalităţile de participare pe piaţa muncii la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene.
Scopul acestui demers îl constituie stabilirea măsurii în care diferenţele în indicatorii pieţei
muncii la nivelul statelor UE pot fi explicate prin evoluţia indicatorilor ce operaţionalizează
taxarea marginală a veniturilor din muncă.
Metodologie
Analiza va fi realizată pentru cele 27 de state membre ale Uniunii, prin interpretarea
rezultatelor obţinute în urma construirii unor modele de regresie în care variabilele
dependente vor fi pe rând indicatori ai pieţei muncii, iar variabilele independente vor fi, tot pe
rând, indicatorii taxării marginale a veniturilor (marginal effective tax rate sau work incentive
indicators). Aceşti indicatori surprind efectul trecerii de la un anumit nivel al venitului la un
nivel mai înalt din prisma taxării, cu alte cuvinte cât (%) din venitul marginal obţinut este
taxat prin sistemele fiscale şi parafiscale. Pentru analiza noastră am ales următorii indicatori:
– capcana şomajului, care măsoară ponderea (%) din venitul brut care este taxată
datorită taxării veniturilor şi plăţii contribuţiilor sociale şi scăderii prestaţiilor
sociale asociate statutului de şomer de către o persoană care trece de la statutul de
şomer la cel de ocupat. Indicatorul este calculat pentru o persoană singură care
deţine 67% din câştigul salarial mediu la nivel naţional.
– capcana salariului mic, care măsoară proporţia veniturilor care sunt taxate ca
urmare a efectului combinat al creşterii veniturilor de la 33% la 67% din câştigul
salarial mediu naţional, în două situaţii:
 pentru o persoană singură, necăsătorită;
 pentru o familie formată din doi adulţi şi doi copii (cu vârste cuprinse între 4 şi
6 ani), un singur adult fiind ocupat.
– sarcina fiscală asupra costului muncii, care măsoară povara fiscală la care este
supusă o persoană care obţine venituri scăzute din muncă.
Ca indicatori ai pieţei muncii am ales pe cei ce urmează:
– rata ocupării persoanelor în vârstă de muncă (16 – 64 ani), adică ponderea
persoanelor ocupate cu vârsta cuprinsă între 16 şi 64 de ani în totalul populaţiei din
această grupă de vârstă;
– rata şomajului, care reprezintă raportul dintre numărul şomerilor şi populaţia
activă (populaţia ocupată plus şomeri);
– ocuparea cu program de lucru parţial, care reprezintă ponderea persoanelor
ocupate cu timp parţial în total persoane ocupate;
– ocuparea cu program de lucru parţial a femeilor sau ponderea femeilor ocupate cu
timp parţial în numărul total al femeilor ocupate.
Sursa datelor
Datorită importanţei covârşitoare a comparabilităţii datelor în cazul unei analize
comparative internaţionale am utilizat o singură sursă de date pentru toate ţările Uniunii
Europene, şi anume EUROSTAT. În acest fel, avem asigurată o metodologie relativ unitară de
culegere a datelor, iar analiza comparativă are un grad mare de veridicitate. Indicatorii utilizaţi
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sunt serii de timp pentru perioada 1996 – 2006 pentru sarcina fiscală asupra costului muncii,
rata ocupării, rata şomajului, ocuparea cu timp parţial, iar pentru capcana şomajului şi capcana
salariului mic datele acoperă orizontul de timp 2001 – 2006.
Metode şi tehnici utilizate – Modele
Pentru a stabili existenţa şi sensul dependenţei legăturii dintre indicatorii taxării
marginale a veniturilor şi indicatorii pieţei muncii am utilizat metoda regresiei de tip crosssection panel, deoarece seriile de timp prea scurte nu ne-ar fi permis realizarea câte unui
model de regresie pentru fiecare ţară. Astfel, am decis gruparea ţărilor în funcţie de tipul de
model social în care acestea se încadrează cel mai bine, având în vedere clasificarea lui
Esping-Andersen după cele patru tipuri de modele sociale, iar cea de-a cincea grupă a fost
constituită din ţările Europei Centrale şi de Est. Prin urmare, grupele pe care s-au realizat
regresiile sunt:
1) Modelul social-democrat, ţările: Danemarca, Suedia, Finlanda, Olanda.
2) Modelul conservator, ţările: Franţa, Belgia, Germania, Austria, Luxembourg.
3) Modelul mediteranean, ţările: Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Cipru.
4) Modelul liberal, ţările: Marea Britanie şi Irlanda.
5) Ţările central şi est-uropene: Bulgaria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Lituania,
Letonia, Estonia, Slovenia, Malta, România.
Rezultate
Înainte de a trece la prezentarea concluziilor principale desprinse din analiza modelelor
de regresie construite, am considerat că o scurtă prezentare a valorilor pe care le iau
indicatorii taxării marginale a veniturilor în ţările analizate ar fi utilă.
Astfel, în graficul de mai jos, se găseşte o ordonare a ţărilor europene după sarcina
fiscală asupra costului muncii care, după cum menţionam mai sus, măsoară povara fiscală la
care este supusă o persoană care obţine venituri scăzute din muncă. Observăm că într-un
număr mare de ţări (14) sarcina fiscală are valoari între 40 şi 50% din venitul brut marginal,
pentru alte 10 ţări ia valori între 30 şi 40%, iar în Malta, Irlanada şi Cipru sarcina fiscală este
cea mai redusă, sub 20%. În ceea ce priveşte ţara noastră, aceasta se află pe locul opt din cele
27 de ţări, în ordinea descrescătoare a sarcinii fiscale, cu o valoarea a acesteia de 42,5% din
venitul brut. De asemenea, ţările aparţinând modelului conservator se caracterizează prin
sarcini fiscale mari asupra costului muncii, în vreme ce ţările liberale se situează la celălalt
capăt al clasamentului.
Sarcina fiscala asupra costului muncii in tarile Uniunii Europene, 2006
60
50

30
20
10
0
Be
G lgi
er a
m
an
Su ia
ed
ia
Fr
an
t
Au a
st
ria
U
ng
ar
Po ia
lo
R ni a
om
an
Le ia
to
ni
a
Ita
Sl
lia
ov
en
Li ia
tu
an
R
ep O ia
ub lan
l ic da
a
C
D
an eh
em a
a
Fi rca
nl
an
d
Es a
to
n
Sp i a
an
Sl
i
ov a
ac
ia
G
Po rec
rtu ia
ga
lia
B
Lu ulg
xe ar
m ia
M
ar bo
ea ur
B g
ri t
an
ie
M
al
Irl ta
an
da
C
ip
ru

%

40

Sursa. EUROSTAT.

125

România în Uniunea Europeană. Calitatea integrării. Dezvoltare regională

126

În ceea ce priveşte indicatorul capcana şomajului, observăm că valori foarte ridicate
ale acestuia se regăsesc în ţările nordice aparţinând modelului social-democrat (Suedia,
Danemarca, Olanda), foarte generoase în privinţa indemnizaţiilor de şomaj, dar şi în Franţa,
Luxemburg sau Belgia. Valoarea cea mai mare a acestui indicator o regăsim în cazul
Sloveniei, unde tranziţia de la şomer la ocupat se traduce în planul veniturilor prin taxarea a
94% din venitul suplimentar obţinut, în cazul în care nivelul venitului din muncă se situează la
valoarea de 67% din câştigul salarial mediu la nivel naţional. Cu alte cuvinte, o capcană a
şomajului mare înseamnă o stimulare mai mică în ceea ce priveşte întoarcerea la statutul de
ocupat pe piaţa muncii. De partea cealaltă a clasamentului se află Slovacia, unde se pare că
doar puţin peste 40% din venitul suplimentar pe care îl obţine un şomer care se angajează este
taxat. În România, 70% din plusul de venit obţinut odată cu angajarea este taxat prin
mecanismele fiscale şi parafiscale.
Capcana somajului in tarile Uniunii Europene, 2006
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Trebuie avut în vedere faptul că indicatorul precedent se referă la o singură persoană,
în timp ce decizia de activizare, respectiv pasivizare pe piaţa muncii nu este o decizie
individuală, ci una de familie în cele mai multe cazuri şi nu depinde doar de nivelul
veniturilor. Pentru un şomer cu copii, de exemplu, un loc de muncă poate să însemne şi
reduceri la plata impozitelor (în Germania, de exemplu), iar pentru orice şomer accesul la un
loc de muncă înseamnă şi o creştere a drepturilor de protecţie socială.
Capcana salariului mic calculată în cele două cazuri menţionate mai sus, prin
comparaţie, oferă câteva informaţii deosebit de interesante legate de politica familială a
statelor membre ale Uniunii Europene. De exemplu, Cipru are o capcană a salariului mic
extrem de redusă (6%) în cazul unui adult, însă pentru o familie cu doi copii şi doi adulţi
dintre care unul ocupat cu un salariu de 33% din câştigul salarial mediu naţional, trecerea la
un nivel al salariului de 67% din câştigul salarial mediu naţional este taxată în proporţie de
peste 90%. Italia este singura ţară în care capcana salariului mic pentru familia cu doi copii
este negativă, ceea ce înseamnă că este încurajată creşterea nivelului veniturilor mai ales în
cazul familiilor sărace.
Faptul că în majoritatea ţărilor capacana salariului mic pentru familie este mai mare
decât capcana venitului scăzut pentru un adult indică faptul că în aceste ţări familiile cu copii
beneficiază de prestaţii sociale generoase prin testarea veniturilor. Remarcăm faptul că în
ţările nordice pe care le-am asimilat modelului social-democrat capcana salariului mic este
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ridicată, ştiut fiind faptul că acestea sunt foarte darnice în ceea ce priveşte prestaţiile sociale
acordate populaţiei fără venituri sau cu venituri scăzute. Ţările meidteraneene (Italia, Spania,
Grecia, Portugalia) sunt caracterizate prin capcane ale salariului mic reduse, în special în
cazul unui adult, în timp ce ţările aparţinând modelului social corporatist (continental) (Franţa,
Belgia, Germania, Austria, Luxembourg) se situează în jurul mediei Uniunii. Fostele ţări
socialiste din centrul şi estul Europei au capcane ale salariului mic scăzute, ceea ce înseamnă
că fie că nu oferă prestaţii sociale foarte generoase pentru persoanele sărace sau că diferenţa
dintre prestaţiile oferite pentru cele două praguri relative de venituri nu diferă foarte mult.
România este una dintre puţinele ţări europene în care capcana salariului mic este mai redusă
în cazul familiei cu doi copii, ceea ce poate fi explicată şi prin existenţa schemei venitului
minim grantat ce se acorda prin testarea veniturilor şi a cărei valoare creşte odată cu creşterea
numărului membrilor familiei, iar ocuparea este stimulată prin creşterea valorii acestui
beneficiu cu 15%.
Capcana salariului mic in tarile Uniunii Europene, 2006
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Din dorinţa de a surprinde atât diferenţele dintre ţări, cât şi evoluţia în timp a acestor
indicatori, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi indicatorii pieţei muncii am construit modele
de regresie cross-section panel pe cele cinci grupe de ţări, bazate pe cele patru tipuri de
modele sociale în ţările Europei Centrale şi de Est. Pentru a observa şi senzitivitatea
rezultatelor la metoda de regresie aleasă, am aplicat două metode: GLS (cross section weights
and fixed effects), metoda celor mai mici pătrate generalizată cu acordarea de ponderi ţărilor
plecând de la prezumţia existenţei heteroscedasticităţii cross section şi efecte fixate pentru
fiecare ţară şi OLS common no weights, metoda celor mai mici pătrate fără ponderi şi
constantă comună pentru toate ţările. În cadrul modelelor de regresie am utilizat şi variabile
de context, de conjunctură, acestea fiind: produsul intern brut, rata inflaţiei şi gradul de
deschidere al ţării (suma importurilor şi exporturilor raportată la PIB).
În tabelele de mai jos se regăsesc rezultatele modelelor de regresie pe baza celor două
metode amintite mai sus, indicând pentru fiecare ecuaţie sensul legăturii dintre variabila
independentă şi variabila dependentă, însă numai în cazul acelor ecuaţii ai căror coeficienţi
sunt semnificativi din punct de vedere statistic la un prag de semnificaţie de 10%. Cu excepţia
statelor noi membre ale Uniunii Europene, există diferenţe destul de mari între rezultatele
obţinute în funcţie de metoda de regresie aplicată. Aceste diferenţe le-am pus pe seama
existenţei unui grad mai mare de dispersie între indicatorii consideraţi pentru ţările acestor
grupe, dispersii care sunt corectate prin acordarea de ponderi diferite ţărilor prin metoda GLS
(fixed effects cross section weights).
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Grupa 1: Ţările Europei Centrale şi de Est
 Rata ocupării populaţiei în vârstă de muncă depinde în mod semnificativ (prag de
semnificaţie 10%) în sens pozitiv de capcana salariului mic pentru o familie formată
din doi adulţi, dintre care doar unul ocupat, şi doi copii cu vârste între 4 şi 6 ani. La
prima vedere acest fapt ar părea surprinzător, însă am găsit o posibilă explicaţie a
acestuia prin faptul că o capcană a salariului mic mai mare ar putea să ducă la creşterea
ocupării prin intrarea pe piaţa muncii a adultului şomer sau inactiv, din dorinţa de a
scăpa de această capcană prin creşterea într-un mod mai semnificativ a veniturilor
familiei. Acest rezultat este valabil indiferent de metoda de regresie aleasă.
 Ocuparea cu timp parţial (total sau femei) depinde în mod negativ de capcana
şomajului, cu alte cuvinte cu cât capcana şomajului este mai mare cu atât şansele ca o
persoană să fie ocupată cu timp parţial sunt mai mici. Creşterea de venit prin trecerea
de la şomaj la ocupare cu timp parţial este mai mică în general decât în cazul trecerii de
la şomaj la ocupare cu program întreg, astfel că această capcană a şomajului devine mai
semnificativă. În plus, ţările Europei Centrale şi de Est se caracterizează încă printr-o
ocupare cu timp parţial scăzută comparativ cu alte state membre.
 Capcana salariului mic influenţează în mod pozitiv rata şomajului şi în sens negativ
ocuparea cu program parţial
 Sarcina fiscală asupra costului muncii calculată pentru salariile mici are efecte
negative asupra ocupării cu timp parţial.
Faptul că rezultatele nu diferă foarte mult în cazul celor două metode indică faptul că
gradul de dispersie a indicatorilor între ţări este relativ redus.
METODA OLS common no weights/ METODA GLS cross section weights
Variabila dependentă/
Variabila independenta

Capcana
şomajului

Capcana salariului mic–
doi adulţi, dintre care unul
ocupat şi doi copii
pozitiv /pozitiv
pozitiv
/negativ

Sarcina fiscală asupra
costului muncii

negativ/negativ

Capcana
salariului mic –
un adult
/pozitiv
pozitiv
/negativ

Rata ocupării (16-64 ani)
Rata şomajului
Ocuparea cu program de
lucru parţial
Ocuparea cu program de
lucru parţial în rândul
femeilor

/pozitiv

negativ /negativ

negativ

negativ/pozitiv

negativ/negativ

pozitiv
/pozitiv
negativ /negativ

Grupa 2: Modelul conservator - Franţa, Germania, Luxembourg, Belgia, Austria
 Faptul că există diferenţe destul de mari între rezultatele obţinute în cazul acestei
grupe de ţări între cele două metode poate fi explicat prin faptul că există un grad
mai mare de dispersie a indicatorilor între ţări, iar cea de-a doua metodă care
ponderează ţările în funcţie de dispersia acestora oferă din acest motiv alte rezultate.
 Capcana şomajului are influenţă negativă asupra ratei ocupării şi a ocupării cu timp
parţial.
 Capcana salariului mic în cazul unei persoane singure necăsătorite are efecte în sens
negativ asupra ratei ocupării, dar pozitive asupra ocupării cu timp parţial. Acest
rezultat poate fi atribuit şi gradului înalt de ocupare cu timp parţial în aceste ţări,
precum şi evoluţiei semnificative în sensul creşterii acestuia în ultimii 10 ani, deci
avem de-a face cu pieţe ale muncii mai flexibile din acest punct de vedere.
 Aceeaşi situaţie ca şi în cazul ţărilor Europei Centrale şi de Est se regăseşte în cazul
capcanei salariului mic pentru o familie, care influenţează pozitiv rata ocupării, prin
intrarea în ocupare a adultului neocupat din familie.
 Sarcina fiscală asupra costului muncii în cazul salariului mic influenţează pozitiv
rata şomajului, ştiut fiind faptul că ţările modelului conservator se caracterizează
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prin ratele cele mai înalte ale taxării dintre toate ţările europene, în special prin
componenta para fiscală (contribuţii la asigurările sociale).
METODA OLS common no weights/ METODA GLS cross section weights
Variabila dependenta /
Variabila independenta
Rata ocupării (16-64 ani)
Rata şomajului
Ocuparea cu program de
lucru parţial
Ocuparea cu program de
lucru parţial în rândul
femeilor

Capcana
şomajului
negativ/pozitiv

Capcana
salariului mic–
un adult
negativ

Capcana salariului mic–
doi adulţi , dintre care
unul ocupat, şi doi copii
pozitiv

pozitiv

pozitiv/ negativ

negativ

negativ

pozitiv

negativ

pozitiv/pozitiv

Sarcina fiscală
asupra costului
muncii
/pozitiv
pozitiv/ negativ
pozitiv/ negativ

/pozitiv

pozitiv/ negativ

Grupa 3: Modelul mediteranean - Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Cipru
 Ca şi în cazul modelului conservator, capcana şomajului influenţează pozitiv rata
şomajului, deşi, comparativ cu ţările modelului conservator, indemnizaţiile de
şomaj au un număr mai redus de beneficiari.
 O capcană a salariului mic pentru o persoană singură mai mare duce la scăderea
ocupării, creşterea şomajului şi creşterea ocupării cu program de lucru parţial în
rândul femeilor. Capcana salariului mic pentru o familie de tipul pe care l-am avut
în vedere pe parcursul lucrării are efecte negative asupra ocupării cu timp parţial a
femeilor, însă aceasta nu poate fi explicată fără a studia şi legătura dintre capcana
salariului mic şi ocuparea în rândul femeilor.
 Faptul că între sarcina fiscală asupra costului muncii şi ocuparea cu timp parţial
relaţia este pozitivă în cazul ţărilor mediteraneene poate să indice o deplasare
dinspre economia formală înspre cea informală, mai ales ţinând seama de specificul
turistic al ocupării în aceste ţări.
METODA OLS common no weights /METODA GLS cross section weights
Variabila dependenta/
Variabila independenta

Capcana
şomajului

Rata ocupării (16-64 ani)
Rata şomajului
Ocuparea cu program de
lucru parţial
Ocuparea cu program de
lucru parţial în rândul
femeilor

pozitiv
/negativ

/negativ

Capcana
salariului mic –
un adult

Capcana salariului mic–
doi adulţi dintre care unul
ocupat şi doi copii

Sarcina fiscală asupra
costului muncii

negativ/ pozitiv

pozitiv/ negativ

negativ/pozitiv

pozitiv/ negativ

pozitiv/pozitiv

pozitiv

/negativ

pozitiv

negativ/negativ

pozitiv

pozitiv /pozitiv

Grupa 4: Modelul social-democrat - Danemarca, Suedia, Finlanda, Olanda
 Spre deosebire de celelalte grupe de ţări, ţările modelului social-democrat se
caracterizează printr-o relaţie negativă între capcana şomajului şi rata şomajului.
Capcana şomajului în aceste ţări este foarte ridicată din pricina beneficiilor extrem
de generoase acordate şomerilor, care se pierd odată cu intrarea pe piaţa muncii,
însă rata şomajului se menţine la nivelurile cele mai scăzute din Europa, în special
în cazul şomajului pe termen lung.
 Relaţia pozitivă dintre capcana şomajului şi rata ocupării indică de fapt succesul acestor
ţări în promovarea ocupării prin acordarea de beneficii generoase şomerilor, dar în
acelaşi timp şi antrenarea acestora în măsuri active (Modelul de flexicuritate danez).
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 O altă diferenţiere a acestui grup de ţări faţă de celelalte este dată de dependenţa
pozitivă dintre capcana salariului mic pentru o persoană singură şi rata ocupării.
Această relaţie poate fi pusă tot pe seama generozităţii prestaţiilor sociale în aceste
ţări, precum şi a universalismului şi egalităţii acestor beneficii.
METODA OLS common no weights/ METODA GLS cross section weights
Variabila dependenta/
Variabila independenta
Rata ocupării (16-64 ani)
Rata şomajului
Ocuparea cu program de
lucru parţial
Ocuparea cu program de
lucru parţial în rândul
femeilor

Capcana
şomajului
pozitiv
negativ/
negativ

Capcana
salariului mic– un
adult
pozitiv/ pozitiv

Capcana salariului mic– doi
adulţi dintre care unul ocupat
şi doi copii
negativ/pozitiv

Sarcina fiscală
asupra costului
muncii

negativ

pozitiv/ negativ

/pozitiv

negativ

/pozitiv

negativ

/pozitiv

pozitiv

Grupa 5: Modelul liberal - Marea Britanie, Irlanda
 Capcana salariului mic are o influenţă pozitivă asupra ratei ocupării şi a ocupării cu
timp parţial, ceea ce, ca şi în cazul modelului social-democrat, poate să indice
eficienţa mai mare a politicilor privind ocuparea.
 Capcana salariului mic pentru familia tip studiată influenţează în mod pozitiv
ocuparea cu program parţial, ceea ce indică o flexibilizare a pieţei muncii în
privinţa programului de lucru.
 Sarcina fiscală asupra costului muncii produce efecte pozitive asupra ocupării cu
timp parţial.
METODA OLS common no weights/ METODA GLS cross section weights
Variabila dependenta/
Variabila independenta

Capcana
şomajului

Capcana
salariului mic– un
adult
pozitiv/ pozitiv

Capcana salariului mic–
doi adulţi , dintre care
unul ocupat, şi doi copii

Sarcina fiscală
asupra costului
muncii
/negativ
/negativ

negativ/ pozitiv

pozitiv/ pozitiv

pozitiv/ pozitiv

pozitiv/ pozitiv

negativ/ pozitiv

pozitiv

/pozitiv

Rata ocupării (16-64 ani)
Rata şomajului
Ocuparea cu program de
lucru parţial
Ocuparea cu program de
lucru parţial în rândul
femeilor

Concluzii
Având în vedere principalele rezultate obţinute şi descrise mai sus putem să
desprindem câteva concluzii foarte interesante. În primul rând, observăm că ţările Europei
Centrale şi de Est au un comportament asemănător în ceea ce priveşte relaţia dintre sistemele
de prestaţii sociale şi participarea pe piaţa muncii, dat de gradul relativ mic de dispersie dintre
indicatorii studiaţi, dovedit şi de rezultatele aproape similare obţinute prin cele două tipuri de
regresii aplicate.
În ceea ce priveşte modul în care capcana şomajului influenţează rata ocupării şi rata
şomajului, în ţările Europei Centrale şi de Est, ţările modelelor conservator şi mediteranean
această dependenţă este negativă, respectiv pozitivă. În Marea Britanie şi Irlanda această
dependenţă nu este semnificativă din punct de vedere statistic la un prag de semnificaţie de
10%. În ţările modelului social-democrat (nordic) dependenţa este în sens invers, ceea ce
concordă cu principiul pe baza căruia funcţionează acest model, şi anume protecţie socială
ridicată în cazul şomerilor, însă dublată de măsuri active destinate acestora. Practic, diferenţa
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pe care am observat-o prin regresii indică modul diferit în care aceste ţări tratează problema
protecţiei împotriva riscurilor pieţei muncii, axându-se pe o protecţie a ocupării într-o mai
mică măsură, însă înspre o securitate mai mare a veniturilor.
Legat de relaţia dintre capcana salariului mic pentru o persoană singură şi agregatele
pieţei muncii, remarcăm existenţa dependenţelor în ambele sensuri. Astfel, în ţările modelului
conservator, ţările Europei Centrale şi de Est şi ţările mediteraneene capcana salariului mic
influenţează negativ rata ocupării şi pozitiv rata şomajului. În ţările nordice şi anglo-saxone,
relaţia este inversă, adică o capcană a salariului mic mai mare este sinonimă cu o rată a
ocupării mai mare şi o rată a şomajului mai mică. Faptul că în aceste ţări măsurile active joacă
un rol foarte important, iar piaţa muncii funcţionează în mod eficient, chiar o creştere a
capcanei salariului mic, deci o creştere a părţii taxate prin trecerea de la un salariu de 33% la
67% din câştigul salarial mediu brut nu duce la scăderea ocupării sau creşterea şomajului.
Capcana salariului mic în cazul unei familii formate din doi adulţi, dintre care doar
unul ocupat şi doi copii mici, este pozitiv corelată pentru ţările Europei Centrale şi de Est şi
ţările mediteraneene atât cu rata şomajului, cât şi cu rata ocupării. De fapt, în majoritatea
acestor ţări capcana salariului mic în cazul familiei a scăzut chiar simţitor, a scăzut şi şomajul
însă ocuparea a crescut. Faptul că, în medie, în cadrul acestor grupe legătura dintre capcana
salariului mic şi rata ocupării este totuşi pozitivă poate fi pus în ţările Europei Centrale şi de
Est şi pe seama faptului că în unele dintre acestea a scăzut atât capcana salariului mic, cât şi
ocuparea, iar în ţările mediteraneene pe seama gradului de dispersie a indicatorului între ţări,
dovadă fiind şi faptul că în cazul celei de-a doua metode de regresie relaţia dintre cele două
variabile este de sens contrar. În ţările nordice, caracterizate de altfel de cele mai mari capcane
ale salariului mic, rata ocupării depinde în sens de negativ de dimensiunea acestei capcane, iar
rata şomajului în sens pozitiv. Există diferenţe semnificative în cazul ţărilor nordice între
comportamentul pe piaţa muncii în funcţie de capcana salariului mic calculată în cele două
variante, practic familia schimbă datele problemei, decizia de a intra pe piaţa muncii a celui
de-al doilea adult din familie este semnificativ influenţată de generozitatea beneficiilor
acordate familiei cu copii.
Relaţia dintre sarcina fiscală asupra costului muncii şi ocuparea cu timp parţial este
pozitivă în cazul ţărilor mediteraneene şi poate să indice o deplasare dinspre economia
formală înspre cea informală. Sarcina fiscală asupra costului muncii calculată pentru salariile
mici are efecte negative asupra ocupării cu timp parţial în ţările Europei Centrale şi de Est. În
altă ordine de idei, sarcina fiscală asupra costului muncii în cazul salariului mic influenţează
pozitiv rata şomajului în ţările modelului conservator, ştiut fiind faptul că ţările acestui model
se caracterizează prin ratele cele mai înalte ale taxării dintre toate ţările europene, în special
prin componenta parafiscală (contribuţii la asigurările sociale).
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MOBILITATEA FORŢEI DE MUNCĂ –
PREMISA FLEXIBILITĂŢII SAU A DEZECHILIBRELOR
PIEŢEI MUNCII?
Alina Ştefania CREŢU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Mobilitatea externă a forţei de muncă reprezintă unul dintre cele mai
importante fenomene pentru transformările economico-sociale ale României şi pentru vieţile
cetăţenilor săi. O atenţie deosebită trebuie acordată şi fluxurilor interne de pe piaţa muncii,
mai ales dacă luăm în calcul deficitele forţei de muncă pe regiuni şi sectoare de activitate. În
contextul Strategiei Lisabona, România, ca stat membru al Uniunii Europene, urmăreşte
atingerea unui grad cât mai înalt de flexisecuritate, ceea ce impune, pe de o parte un nivel
ridicat al flexibilităţii pieţei muncii, în general, şi al mobilităţii lucrătorilor, în special, iar, pe
de alta parte asigurarea securităţii sociale. De asemenea, în acest articol este adusă în
discuţie şi relaţia ce se stabileşte între mobilitatea personalului şi productivitatea muncii,
precum şi posibile modalităţi de diminuare a disparităţilor(dezechilibrelor) piaţei muncii.
Cuvinte-cheie: mobilitate; forţă de muncă, flexisecuritate, disparităţi regionale şi
sectoriale.
Clasificare JEL: J01, J61.
Clasificare REL: 12E, 12G.
Considerente actuale cu privire la complexitatea fenomenului de migraţie a forţei
de muncă postaderare
Conform unui studiu efectuat de Barometrul Opiniei Publice pe un eşantion naţional
reprezentativ, 10% din gospodării au cel puţin un membru care lucrează temporar în străinătate,
iar majoritatea muncitorilor migranţi se reîntorc în ţară. De asemenea, datele furnizate de
Organizaţia Internaţională a Muncii(ILO) arată că 47% din românii care au lucrat în străinătate nu
au avut forme legale de angajare, adesea fiind prost plătiţi, lipsiţi de condiţii minime de protecţie a
muncii şi rămânând parţial sau total în afara schemelor de protecţie socială.
Complexitatea şi riscurile previzionate ale mobilităţii forţei de muncă au determinat
Uniunea Europeană să propună pentru România o perioadă de tranziţie după aderare pentru a
preveni dezechilibrarea pieţelor muncii şi tensiunea opiniei publice. Migranţii români devin
tot mai mult agenţi ai dezvoltării. Remitenţele au crescut în mod semnificativ de la 958 de
milioane euro în anul 2002 la 6,3 miliarde în 2007, aceste transferuri tinzând să depăşească
volumul investiţiilor străine. Putem distinge două consecinţe ale migraţiei forţei de muncă:
• mai bine gestionată, ar stimula dezvoltarea economică şi socială la nivel personal familial
şi comunitar ducând la reducerea ratei şomajului şi a sărăciei (România a avut în ultimii
ani o considerabilă creştere economică datorată în principal ISD-urilor şi banilor trimişi
din străinătate de către emigranţii romăni);
• are loc o expansiune a consumului menajelor, un astfel de model al creşterii economice
fiind unul care va crea o economie supraîncălzită; în anul 2007, unele sectoare au avut
creşteri uimitoare (sectorul construcţiilor -34,1%, al comerţului cu amănuntul -14% etc.),
ceea ce poate conduce la o creştere nesustenabilă pe termen lung.
De ce emigrează tinerii? Una din patru persoane ia în considerare căutarea unui loc de
muncă în străinătate în următorii trei ani. Mai mult decât atât, doar 21% dintre tineri cred că
se pot realiza mai uşor în România, decât în străinătate. Integrarea în UE şi politicile
guvernului de a atrage angajaţi duc la creşterea opţiunilor tinerilor către angajatorii
instituţionali, făcând astfel şi mai acerbă lupta pentru talente. Conform datelor oferite de
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reprezentanţii Synergize Consulting, mirajul muncii în strainătate afectează cam un sfert
dintre tinerii profesionişti. În general, aceştia consideră ca au mai multe oportunităţi în afară
decât în România.
Piaţa muncii oferă şanse minime pentru absolvenţi. Implicarea angajatorilor şi a
partenerilor sociali relevanţi este foarte limitată în ceea ce priveşte planificarea educaţiei
universitare. Legăturile dintre universităţi şi industrie/angajatori sunt foarte slabe, spre
deosebire de practica din învăţământul profesional şi tehnic. În vederea facilitării inserţiei
profesionale, au fost adoptate instrumente europene precum CV european şi Europass. Din
perspectiva relevanţei învăţământului superior, la cerinţele pieţei muncii pot fi menţionate
următoarele dificultăţi: sistemul nu este corelat cu nevoile unei pieţe dinamice a muncii;
absenţa unor echivalări clare între formarea universitară şi criteriile (formale şi bazate pe
competenţe) de pe piaţa muncii; absenţa unor studii şi analize sistematice privind corelaţia
existentă între oferta de formare universitară şi cerinţele pieţei muncii, atât sub aspect
cantitativ (cifra de şcolarizare nu este fundamentată pe o analiză a evoluţiei cererii de muncă),
cât şi structural (pe domenii şi niveluri de calificare); utilizarea unor pachete educaţionale
înguste (peste 270 de specializări) care a determinat numeroase paralelisme, nefolosirea
optimă a resurselor financiare, dificultăţi în definirea adecvată a normelor didactice şi a
îngreunat inserţia adecvată a absolvenţilor pe piaţa muncii; inconsistenţe în dezvoltarea unei
strategii de consolidare a parteneriatului cu mediul economic şi social. Parteneriatele cu
comunitatea de afaceri sunt insuficient dezvoltate.
Cea mai mare problemă cu care se confruntă absolvenţii învăţământului superior este
legată de „lipsa de experienţă“. Companiile încep totuşi să renunţe la această condiţie şi oferă
locuri de muncă atât timp cât tinerii parcurg mai multe stagii de practică în perioada anilor de
facultate. Anual, aproximativ 1.000 de locuri de munca sunt disponibile la nivel naţional pentru
absolvenţii de învăţământ superior. Numărul cererilor este cuprins însă, tot la nivel naţional, între
100.000 şi 120.000. Situaţia este şi mai grav în ceea ce priveşte numărul absolvenţilor de clasa a
XII-a, unde numai în Bucureşti sunt aproximativ 20.000, plus încă 60.000 în localităţile din ţară.
Rezultă că la nivel naţional sunt aproximativ 200.000 de absolvenţi. Potrivit unor estimări
neoficiale, aproape 90% din absolvenţi îşi găsesc de lucru prin „forţe proprii“. Tot rămân însă,
anual, 20.000 de tineri care nu au nicio şansă să se angajeze.
Statele membre UE din centrul şi estul Europei au cea mai bogată ofertă de locuri de
munca pentru români. Un număr considerabil de locuri de muncă vacante, pentru români
(255), vine din Republica Cehă, jumătate dintre ele fiind pentru ingineri IT (sistem de operare
Windows).
Printre avantajele oferite de migrarea în străinătate menţionăm:
• Românii şcoliţi în afara ţării se diferenţiază imediat de cei ramaşi aici prin relaxare
şi optimism. Au recunoaşterea inelelor Stanford, siguranţa cunoştinţelor obţinute în
universităţile americane, expunere internaţională prin internshipuri în domenii
variate şi abordează capitalist provocările din mediul privat balcanic.
• Ajutoarele sociale pentru creşterea copilului de care pot beneficia cetăţenii români
care lucrează legal în Ungaria sunt foarte atractive. Potrivit prevederilor legale din
această ţară privind asistenţa socială, cetăţenii străini care posedă permise de şedere
valabile şi contribuie la sistemul de securitate socială pot beneficia de prestaţiile
corespunzătoare, respectiv indemnizaţia de naştere, indemnizaţia de maternitate şi
indemnizaţia pentru creşterea copilului (indemnizaţia de naştere -244 euro, iar în
cazul gemenilor, de 322 euro; indemnizaţia de maternitate – 70% din salariul de
baza lunar; indemnizaţia pentru creşterea copilului este în valoare de 70 la sută din
salariul de bază al mamei, însă nu poate depăşi 260 de euro).
• Condiţii pentru obţinerea indemnizaţiilor: un stagiu de cotizare de 180 de zile din
ultimii doi ani sau să fi urmat cursurile liceale sau universitare într-o instituţie
publică de învăţământ şi să crească copilul în familie, în Ungaria.
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Pentru perioada 2007-2009 a fost prevăzută revizuirea legislaţiei privind formarea
profesională continuă şi consolidarea capacităţii administrative a Consiliului National de
Formare Profesională a Adulţilor, cu rol de autoritate naţională pentru calificări. Dezvoltarea
sistemului de formare continuă se face pe principiul parteneriatului social prin sprijinirea
înfiinţării şi formării comitetelor rectoriale. Partenerii sociali sunt implicaţi în definirea şi
validarea calificărilor, precum şi în procesul de autorizare a furnizorilor de formare pentru
adulţi şi de evaluare a competenţelor. Se urmăreşte dezvoltarea complementaritaţii
programelor de formare profesională continuă şi iniţială în vederea asigurării unei mai mari
atractivităţi şi flexibilizări a acestora.
Analiza deficitului de forţă de muncă
Milioane de români caută de lucru în străinatate, iar ţara are dificultăţi în a gasi
lucrători pentru a ocupa locurile de muncă în anumite sectoare.
Pieţele muncii din noile state membre UE pot nedumeri pe cineva din afară. Chiar dacă
ratele şomajului sunt scăzute (aproximativ 5,5% în România) sau ridicate (peste 15% în
Polonia), lipsa forţei de muncă se resimte în întreaga economie.
În România există o infuzie prea mică de forţă de muncă străină pentru a acoperi
necesarul în unele companii. Decât să aştepte întoarcerea celor peste două milioane de români
din Occident, companiile româneşti au decis că este mai bine să apeleze la forţa de muncă din
Asia. Specialiştii susţin că în următorii ani numărul străinilor care îşi vor căuta un loc de
muncă în ţara noastră va creşte.
În prezent deficitul de forţă de muncă în România se prezintă astfel:
• 350.000 de muncitori în construcţii şi industria uşoară (numărul celor care au
primit permis de muncă se ridică la 4.628 legal, iar cumulat cu ilegal ajunge la
8000, rezultă că cei cu forme legale pot ocupa mai puţin de 1,5% din locurile
libere). Guvernul a aprobat o hotărâre pentru eliberarea a 12.000 de autorizaţii
aferente lucrătorilor străini, principalele ţări de provinienţă fiind Turcia (813),
Republica Moldova (278) şi China (246).
În România în acest sector de activitate salariile variază între 600-700 euro/lună,
indiferent de domeniu, ajungând până la 1.000 de euro/lună pentru specialişti. În statele
europene sunt de câteva ori mai mari.
• 70.000 de muncitori în agricultură. Fie că sunt specialişti agronomi sau
muncitori necalificaţi, românii preferă să plece în străinătate pentru salarii mai
mari. În Italia şi Spania se obţine un venit cuprins între 800 şi 1.200 de
euro/lună, în Romănia salariile fiind doar de 400 de lei în cazul muncitorilor
necalificaţi şi 700 de lei/lună pentru specialişti.
Migraţia explică de ce rata şomajului este atât de scăzută în România, deşi
restructurarea industrială este resimţită puternic. Există oraşe şi zone din România unde rata
şomajului este aproximativ 0%, iar angajatorilor le este foarte greu să găsească angajaţi pentru
anumite posturi. Pe lângă faptul că migraţia reduce rata şomajului, apar şi unele presiuni de
creştere a salariilor. Rezultă tendinţa apariţiei unui fenomen care, în mod ironic, aminteşte de
sistemul de comandă: prezenţa simultană a lipsurilor şi surplusurilor. Într-o economie de
piaţă, aceasta nu ar trebui să fie o regulă a jocului care mai degrabă indică rigiditatea pieţei
din cauza unor factori. Se observă însă că această simultaneitate se întâlneşte şi la rate foarte
înalte ale şomajului.
Fluxurile de migraţie generează traiectorii neuniforme de dezvoltare regională în ţările
de origine. Se poate trage concluzia că legătura între migraţie şi dezvoltare nu este neaparat
una directă, fiind o relaţie mult mai complexă, care dacă nu este gestionată bine poate produce
chiar efecte neaşteptate.
O altă problemă care apare este aceea că banii trimişi în ţară nu se concentrează, ci se
împrăştie către zeci şi sute de gospodării, fiecare luând decizii independente. Astfel putem
afirma că strategiile investiţionale sunt limitate. Banii trimişi protejează familiile migranţilor
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de căderea sub pragul sărăciei şi contribuie modest la dezvoltarea locală prin îmbunătăţirea
stării locuinţelor, dar nu prin investiţii în proiecte de infrastructură locală.
De asemenea, trebuie luată în calcul şi problema structurală a canalelor de transfer a sumelor
câştigate de migranţi în străinătate, majoritatea fiind informale (rude sau prieteni). Facilităţile
de transfer oficial sunt foarte costisitoare, de unde apare necesitatea reducerii acestor costuri,
ceea ce ar conduce la creşterea economică naţională, păstrând fondurile în sistemul bancar si
stimulând consumul şi creditul bancar. Grecia şi Portugalia au luat măsuri în această privinţă,
deschizându-şi sucursale în ţările de destinaţie. Serviciile includeau costuri garantate de
guverne, cu o rată a dobânzii atractivă şi facilităţi pentru stimularea investiţiilor în ţara de
origine, existând astfel posibilitatea diminuării dezechilibrelor de pe piaţa muncii.
Nu este de neglijat nici faptul că pe lângă remitenţele monetare apar şi unele remitenţe
sociale (ideile, practicile şi capitalul social) care se transferă între ţările de destinaţie şi cele de
origine, acestea putând afecta normele familiale, rolurile sexelor, identitatea claselor şi
raselor, participarea politică, economică şi religioasă.
Pentru creşterea mobilităţii geografice interne se urmăreşte acoperirea deficitului de
forţă de muncă în domenii solicitate de pieţele locale şi regionale, prin creşterea vizibilităţii
locurilor de muncă disponibile şi a facilităţilor promovate de angajatori, astfel încât lucrătorii
să fie motivaţi în demersul de schimbare a locului de muncă.
În ceea ce priveşte dimensiunea externă a mobilităţii geografice, România va urmări
gestionarea adecvată a migraţiei economice pentru compensarea deficitului de forţă de muncă
internă în anumite sectoare.
Analiza flexibilităţii pieţei muncii prin prisma disparităţilor sectoriale, regionale
şi a contractelor de muncă atipică înregistrate în anul 2007
• pe sectoare de activitate: valorile indicatorului intrări/ieşiri >1 în industria
extractivă, energia electrică şi termică, gaze şi apă, construcţiile, intermedierile
financiare, tranzacţiile imobiliare şi alte servicii, învăţământul şi sănătatea şi
asistenţa socială; agricultura, industria prelucrătoare, comerţul, transportul,
depozitarea şi comunicaţiile, precum şi alte activităţi economice sunt caracterizate
de un trend negativ de evoluţie (valori ale indicatorului <1). De asemenea, valoarea
maximă se atinge în cazul intermedierilor financiare (2,2) care înregistrează cea mai
mare creştere pozitivă în privinţa numărului lor de salariaţi aşa cum se poate
observa din figura 1.
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Figura 1. Fluxuri de salariaţi în 2007: raportul dintre intrări şi ieşiri, pe activităţi economice
Sursa: INCSMPS, Anchetă asupra cererii forţei de muncă, 2008
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flexibilitatea pieţei muncii în România din punct de vedere al contractelor de muncă
pe perioadă determinată sau cu timp parţial. În acest domeniu, deşi s-au făcut unele
progrese, prin introducerea noului cod al muncii, totuşi se menţine o anume rigiditate care
ar putea afecta inserţia tinerilor absolvenţi sau chiar a unor studenţi pe piaţa muncii. Doar
7% dintre firme au printre angajaţi şi salariaţi cu contract pe perioadă determinată, iar
aceştia reprezintă 3,7% din numărul total de salariaţi ce activează în întreprinderile
investigate. Aşa cum reiese din figura 2, întreprinderile mari utilizează munca temporară
în cea mai mare măsură (40%), urmate de întreprinderile medii (20%).
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Figura 2. Întreprinderi care utilizează sau nu contractul de muncă pe perioadă determinată,
după dimensiunea firmei (%)
Sursa: INCSMPS, Anchetă asupra cererii forţei de muncă, 2008.

Este cunoscut faptul că în ramurile economice care dezvoltă activităţi cu caracter
sezonier se regăseşte cea mai mare pondere a contractelor pe perioadă determinată. Astfel,
după activitatea economică, din această perspectivă pe primul loc se află sectorul energetic
(26,35), urmat de industria extractivă (18,4%), transporturi, construcţii şi tranzacţii imobiliare
(figura 3).
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H = Hoteluri şi restaurante
M = Învăţământ
I = Transport, depozitare şi comunicaţii N = Sănătate şi asistenţă socială
O+P = Alte activităţi şi servicii

Figura 3. Întreprinderi care utilizează contractul de muncă pe perioadă determinată,
după activitate economică (%)
Sursa: INCSMPS, Anchetă asupra cererii forţei de muncă, 2008.

Pe de altă parte doar 20% din întreprinderile investigate utilizează contract cu timp
parţial. Cu cât creşte dimensiunea firmei, cu atât creşte şi probabilitatea de a angaja salariaţi
part-time. 55% din întreprinderile mari şi 45% din întreprinderile de dimensiune medie
utilizează salariaţi cu timp parţial. O analiză a situaţiei corespunzătoare acestui tip de angajare
pe sectoare de activitate este prezentată în figura 4.
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Figura 4. Întreprinderi care utilizează contractul cu timp parţial de muncă, după activitate economică (%)
Sursa: INCSMPS, Anchetă asupra cererii forţei de muncă, 2008.

Ponderea populaţiei ocupate cu program parţial în totalul populaţiei ocupate este
relativ mică (17-20%), înregistrându-se un trend descrescător după anul 2003, care ajunge la
13% în anul 2007. Această evoluţie poate fi pusă pe baza creşterii economice, ceea ce a
determinat creşterea numărului locurilor de muncă în domeniul serviciilor şi nu numai,
creându-se astfel posibilitatea angajării cu program complet (figurile 5 şi 6)

Sursa: AMIGO 1996-2007.
Figura 5

•
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Sursa: AMIGO 1996-2007.
Figura 6

Din punct de vedere regional remarcăm cea mai redusă flexibilizare a formelor
contractuale de muncă în S şi NE, la polul opus aflându-se zone precum Bucureşti-Ilfov şi
centru. Analiza întreprinsă mai evidenţiază două modele posibile (figura 7):
– primul caracterizat prin predominanţa contractelor cu timp parţial de muncă, fiind foarte
rar întâlnite contractele pe o perioadă determinată (asemenea extreme întâlnindu-se în
SE şi V, valoriile înregistrate fiind 32,6% şi 0,7%, respeciv 34,6 şi 0,9%);
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al doilea se evidenţiază prin utilizarea ambelor forme la cote peste media naţională
(Bucureşti- Ilfov, centru şi NV).
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Figura 7. Întreprinderi care utilizează contractele pe perioadă determinată şi cu timp parţial de muncă,
după regiunea de dezvoltare (%)
Sursa: INCSMPS, Anchetă asupra cererii forţei de muncă, 2008.

Mobilitatea forţei de muncă versus productivitatea muncii
În ceea ce priveşte flexibilizarea pieţei muncii de menţionat este faptul că studiile
realizate la nivel european au aratat că, indiferent dacă este vorba de o ţară cu o protecţie
puternic a locului de muncă sau una care are în practică un sistem flexibil, s-a dovedit că rata
de pierdere a locurilor de muncă şi, respectiv, de creare a unor noi locuri de munca sunt
oarecum similare. Flexibilizarea pieţei muncii sub forma posibilităţii dată angajatorului de a
întrerupe liber un contract de muncă implică costuri pentru economie, în special sub forma
unui nivel de productivitate şi inovare mai scazut. S-a dovedit că există o legătură între
protecţia locului de muncă, durata rămânerii în acelaşi loc de muncă şi productivitate.
Studiile realizate în domeniu au arătat faptul că există o legătura între durata rămânerii
într-un loc de muncă şi productivitate. Conform acestora o creştere cu un an a vechimii într-un
loc de muncă contribuie cu o creştere de 0,4% a productivităţii muncii. În general o vechime
într-un loc de muncă mai mică de patru ani are un efect negativ asupra productivităţii. Relaţia
pozitivă între vechime şi productivitatea muncii începe la o vechime de patru ani şi se apropie
de sfârşit în jur de 14 ani. Lucrătorii care îşi exercită funcţia mai putin de 6 luni sunt cu 1/4
mai puţin productivi decât lucrătorii cu o vechime de doi ani. Protecţia locurilor de muncă
previne de asemenea situaţia în care firmele ar concedia liber, în strategii care nu sunt
sustenabile pe termen lung, lăsând povara costurilor asupra statului sau lucrătorilor.
Flexicuritatea promovează o combinaţie între o piaţă a muncii flexibilă şi un grad înalt
de securitate a ocupării forţei de muncă şi a veniturilor, concomitent cu acordarea unui rol
central partenerilor sociali, ceea ce presupune şi un nivel înalt de pregătire a forţei de muncă.
În consecinţă, se impune stabilirea unor măsuri concrete care să vizeze îmbunătăţirea
sistemului de formare profesională. Totodată, devine necesară dezvoltarea unor politici active
pe piaţa muncii, care să sprijine în mod efectiv oamenii să facă faţă schimbărilor rapide,
şomajului şi tranziţiei către noi locuri de muncă. În plus, trebuie dezvoltat un sistem de
învăţare pe tot parcursul vieţii care să asigure adaptabilitatea continuă a salariaţilor. În acest
domeniu programul face referire doar la una dintre componentele acestui concept, adică
flexibilizarea relaţiilor de muncă, fără a trata în paralel şi conceptul de securitate. Subliniem
faptul că dezvoltarea acestui concept s-a realizat în statele nordice, având la bază existenţa
unui parteneriat eficient între partenerii sociali, al căror rol este fundamental în încercarea de a
implementa în România acest concept.
Este din ce în ce mai mult nevoie ca angajatorii să investească în capitalul uman, în
special sub forma pregătirii profesionale. Întreprinderile vor fi nevoite să înceteze politica
actuală de „furt” al lucrătorilor deja pregătiţi. Dacă vor continua această politică, ei vor
alimenta spirala salarială pentru anumite categorii de angajaţi. Niciun angajator nu va fi de
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acord să investească în pregătirea profesională a unui angajat care imediat să părăsească locul
de muncă. Dacă flexibilizarea ar însemna eliminarea oricăror restricţii în încetarea unui
contract de munca, atunci acest tratament trebuie aplicat în mod similar şi în cazul în care
lucrătorul doreşte să părăsească un loc de muncă.
Există o legătură şi între protecţia locurilor de muncă şi inovaţie, anume aceea că fără
protecţia locului de muncă lucrătorii sunt mult mai reticenţi la inovare. Studiile efectuate de
Fundaţia Europeană pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă au arătat că o
creştere a flexibilităţii formelor de ocupare peste un anumit nivel determină o înrăutaţire a
condiţiilor de muncă. În practică s-a dovedit că există o corelaţie între promovarea formelor
flexibile de ocupare şi înrăutaţirea condiţiilor de muncă. Chiar dacă în unele condiţii nu există
o corelare directă s-a constatat că în toate cazurile creşterea flexibilităţii pieţei muncii
înrăutaţeşte condiţiile de muncă.
Lucrătorii aflaţi în condiţii de ocupare atipice s-a dovedit a nu avea acces sau au un
acces limitat la pregătirea profesională, fiind astfel expuşi riscului de a-şi pierde locul de
muncă prin necorespundere profesională, precum şi capacitatea de a găsi un alt loc de muncă.
În acest fel şi posibilitatea de a dezvolta o carieră este extrem de redusă.
Posibile consecinţe ale dezechilibrelor pe piaţa muncii şi soluţii de diminuare a
acestora
Lipsa specialiştilor în anumite domenii aflate în continuă dezvoltare (IT, retail,
asigurări etc.) va avea drept urmare o creştere artificială a salariilor din aceste industrii, ceea
ce ar putea determina întoarcerea în ţară a celor plecaţi să lucreze în străinătate. În consecinţă
va creşte tot mai mult preocuparea companiilor de a analiza costurile salariale prin prisma
rentabilităţii. O altă tendinţă pe piaţa salarială a anului viitor ar putea fi extinderea ponderii
altor beneficii pe termen lung, cum sunt planurile aferente acordării de acţiuni pentru
management sau angajaţii cheie.
În scopul susţinerii deficitelor de forţă de muncă, schimbările ce vor apărea vor fi de
natură să susţină politica de atracţie şi retenţie a angajatorilor care devin din ce în ce mai
inventivi în acordarea de venituri salariale, beneficii bazate pe performanţă şi menite să
crească loialitatea angajaţilor, care sunt tot mai greu de obţinut. Toate acestea ar putea
conduce şi la creşterea productivităţii muncii prin motivarea salariaţilor.
Pentru anul 2009 ne putem aştepta la o evoluţie a salariilor asemănătoare cu cea
estimată pe diferite poziţii pentru anul 2008 (vezi tabelul 1).
Tabel 1
Şef de organizaţie
9,3-12%
Executivi
9,6-10,8%
Manageri
10,6-12%
Specialişti
11,3-12%
Specialişti vânzări
11,6-12%
Muncitori calificaţi
11,3-12,8%
Muncitori necalificaţi
11,7-15%
Sursa: MERCER(Ziarul financiar.Profesii, Dec 2007).

Principalele modalităţi utilizate pentru a găsi forţă de muncă:
pe baza recomandărilor primite de la lucrători, prieteni şi cunoştinţe (26,8%);
prin anunţarea locurilor de muncă în presa centrală şi locală (29,7%);
16,4% dintre firme caută forţă de muncă în colaborare cu serviciul public de
ocupare, ceea ce semnifică o îmbunătăţire a gradului de pătrundere a Agenţiei
Naţionale de Ocupare în comunitatea de afaceri (totuşi este foarte greu de ştiut care
a fost modalitatea principală de recrutare a forţei de muncă; firmele pot raporta
locurile de muncă vacante la serviciul public de ocupare, dar aceasta nu înseamnă şi
că îl vor utiliza în adevăratul sens al cuvântului);
• agenţiile private de ocupare care-şi poziţionează anunţurile cu locuri vacante pe
site-uri web înregistrează ponderi importante(15,8%).
•
•
•
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Analizând modul în care firmele apelează la serviciul public de ocupare, se evidenţiază
faptul că regiunile din sud şi sud-vest sunt caracterizate de cea mai bună „colaborare” între
firme şi agenţiile de ocupare, în timp ce Bucureşti-Ilfov este regiunea cu cea mai scăzută rată
de cooperare. Dar, dacă studiem structura cererii (structura locurilor de muncă vacante după
nivelul de educaţie cerut) vedem că Bucureşti-Ilfov este în acelaşi timp regiunea care solicită
cea mai mare proporţie de forţă de muncă cu nivel de educaţie superior. Aceasta poate fi
explicaţia pentru faptul că firmele din această regiune apelează într-o proporţie mai mică la
serviciul public de ocupare, fiind cunoscut faptul că acesta mediază de obicei cu succes
locurile de muncă vacante şi lucrătorii cu un nivel de educaţie cel mult mediu (figura 8).
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Figura 8. Ponderea firmelor care caută forţă de muncă în colaborare cu serviciul public de ocupare,
pe regiuni de dezvoltare(%)
Sursa: INCSMPS, Anchetă asupra cererii forţei de muncă, 2008.

Cu privire la evoluţia deficitului de personal pentru anul 2009, se preconizează adâncirea
acestuia în anumite industrii , în timp ce efortul angajatorilor de a-şi fideliza salariaţii va creşte în
condiţiile în care lipsa specialiştilor este proporţională cu avansul salarial.
Se anticipează orientarea companiilor către zone mai „generoase”, în ceea ce priveşte
disponibilitatea forţei de muncă, această atitudine traducându-se prin creşteri salariale şi în zonele
rămase în urmă, dar şi costuri suplimentare legate de realocarea unor specialişti sau manageri care
lipsesc din zonele respective. O schimbare importantă va fi legată de criteriile de alegere a unui
nou angajator, astfel că în afara pachetului salarial apar foarte multe criterii care ţin cont de nivelul
de responsabilitate şi autoritate ce poate fi oferit, cultura organizaţiei, tipologia managerului şi nu
în ultimul rând locaţia biroului, având în vedere marile probleme de trafic. Se preconizează o
creştere a fluctuaţiilor voluntare de la 20% în 2008 la 25% în 2009.
Dezechilibrele între cerere şi ofertă se vor accentua şi mai mult. Referitor la rafinarea
metodelor de recrutare, principalele avantaje ale recrutării on-line sunt rapiditatea procesului de
angajare şi realizarea unui sistem de filtrare a CV-urilor necorespunzătoare pentru anumite poziţii.
Se observă o maturizare a pieţei şi efectele acesteia încep să se vadă: există acum o flexibilitate
destul de mare a importurilor specialiştilor dintr-o industrie în alta, iar angajatorii au început să
investească mai mult în îmbunătăţirea imaginii lor pe piaţă, strict din acest punct de vedere.
Îmbunatăţirea condiţiilor de muncă este o urgenţă pentru România. Ţinând cont de
faptul că flexibilizarea determină, aşa cum s-a demonstrat cel puţin, o înrăutăţire a condiţiilor
de muncă, atunci necesitatea devine şi mai stringentă. Daca nu se va investi masiv în
pregatirea profesională a forţei de muncă va fi din ce în ce mai greu ca cererea sa de forţă de
munca să poată fi onorată de ofertă.
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