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Rezumat 

Şomajul apare ca un dezechilibru al pieţei muncii la nivel naţional, ca punct de 

întâlnire între cererea şi oferta globală de muncă. Şomajul este influenţat de particularităţi 
demografice, economico-sociale şi culturale, care determină evoluţiile sale în timp. 

Cunoaşterea lor este importantă pentru stabilirea mecanismelor de echilibrare a cererii cu 

oferta pe piaţa forţei de muncă. Lucrarea de faţă îşi propune să realizeze o analiză a 

particularităţilor şomajului în România. 

 

Abstract 

Unemployment appears to be an imbalance in the national labor market, as a meeting 

point between global supply and demand work. Unemployment is influenced by 

demographic features, social-economic and cultural developments leading  its evolution in 

time. Their knowledge is important to establish mechanisms to balance supply and demand 

on the labor market. This paper proposes to conduct an analysis of the specifics of 

unemployment in Romania. 

 

1. Sursele şomajului 

În România, după cum reiese din analiza efectuată, şomajul se alimentează pe trei 

canale principale: 

� canalul demografic - prin care intră tineretul ajuns la vârsta aptă de muncă, fără să 
aibă o pregătire profesională prealabilă, precum şi persoanele care caută de lucru pentru 

prima dată, cum sunt gospodinele; 

� canalul sistemului de învăţământ - prin care intră absolvenţii instituţiilor de 

învăţământ de toate gradele, având calificare profesională; 
� canalul eliberării forţei de muncă ocupată în economie ca urmare a desfăşurării 

procesului de transformare în etapa de tranziţie la economia de piaţă (restrângerea de 

activitate, închideri de întreprinderi, retehnologizare, reprofilare etc.) 

Cele trei canale au la bază mai multe surse, care contribuie la creşterea şomajului 

datorită: 
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■ disponibilizării unei părţi a forţei de muncă ocupate datorită dispariţiei unor locuri 

de muncă, fenomen ce are la bază în special restructurarea industriei; 

■ necorelării între structura de formare-orientare cu cea de ocupare face ca sistemul 

de învăţământ să nu asigure întotdeauna noilor absolvenţi o pregătire care să le dea 

posibilitatea adaptării mai rapide la noile cerinţe. Lipsa acestei corelări, în condiţiile 

actuale, duce la agravarea dezechilibrelor existente pe piaţa muncii, deoarece în timp ce 

sectorul terţiar este descoperit, nevoia de specialişti în domeniu depăşind cu mult oferta, 

învăţământul profesional continuă; 
■ creşterii lente a numărului de locuri de muncă oferite determină creşterea 

numărului şomerilor, mai ales a categoriilor vulnerabile a populaţiei (tinerii, femeile); 

■ consolidării poziţiei de cvasimonopol a unor agenţi economici, care au drept 

consecinţă rigidizarea pieţei muncii; 

■ accentuării tendinţelor de specializare şi segmentare, de formare a unor grupuri şi 
categorii socio-profesionale neconcurente, ca urmare a multiplicării specializărilor şi a 

diferenţierilor apărute între salariaţi din punct de vedere al experienţei, abilităţilor, 

capacităţii de adaptare. 

2. Cauzele şomajului 

Cauzele şomajului pot fi multiple, cauze care se situează la nivel macroeconomic şi 
la nivel microeconomic. De multe ori, într-o analiză pentru a se identifica cauzele care au 

generat şomajul, se au în vedere numeroase atribute acordate şomajului, analizate ca 

"tipuri" de şomaj: fricţional, voluntar, involuntar, structural, tehnologic, natural, parţial, 

total, cronic, sezonier, temporar, tranzitoriu, ciclic, regional, deghizat etc, atribute care 

acoperă de fapt aria explicativă destul de vastă a fenomenelor de inutilizare completă a 

forţei de muncă într-o economie. 

Totuşi, se pot inventaria câteva dintre cauzele care nu ţin neapărat de aceste atribute, 

şi care îşi fac simţită prezenţa în economia României: 

■    selecţia naturală; 
■    psihologia; 

■  modificarea structurii economice şi dificultăţile salariaţilor de a se adapta acestor 

mutaţii; 
■    voinţa şi comportamentul oamenilor; 

■    progresul tehnic; 

■    cheltuielile bugetare pentru "protecţie socială" sau "plăţile de transfer" (ajutor de 

şomaj, de sărăcie); 

■     lenea şi eşecurile individuale; 

■     sistemul politic. 
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În admiterea factorilor care influenţează asupra pieţei forţei de muncă trebuie să se 

aibă în vedere că dezechilibrul apărut pe această piaţă se datorează atât factorilor specifici 

acesteia, cât şi altor factori care influenţează starea de ansamblu a economiei. Deci, 

şomajul, ca expresie a dezechilibrelor existente în economie cu impact asupra pieţei muncii, 

se datorează atât reducerii gradului de ocupare al forţei de muncă, ca urmare a desfăşurării 
procesului de transformare în etapa de tranziţie la economia de piaţă (restrângerea de 

activităţi, închideri de întreprinderi, retehnologizere, reprofilare), cât şi intrării pe piaţa 

muncii a tinerilor absolvenţi şi a altor persoane, care se integrau în aşa numitul "şomaj 

voluntar". 

Dacă avem în vedere teoria clasică a şomajului, analizând datele cu privire la salariul 

real se poate constata că acesta a avut o evoluţie ondulatorie căpătând valori pozitive în 

intervalul 1994 - 1996 şi 1998 - 2006. Creşterea salariului real în anumite perioade 

constituie un motiv ca firmele să nu mai angajeze forţă de muncă suplimentară. Trebuie să 
avem în vedere că aceste creşteri ale salariului real sunt calculate faţă de anul precedent, 

deoarece dacă avem în vedere anul 1990 ca bază fixă, salariul a înregistrat o tendinţă de 

scădere.  

Aceasta nu înseamnă, conform teoriei clasice, că economia s-a autoreglat, deoarece 

scăderea salariului ar fi trebuit să ducă la creşterea numărului de angajaţi, deci la reducerea 

şomajului. Acest lucru este infirmat de valorile ridicate ale ratei şomajului. Scăderea 

şomajului ar fi fost posibilă numai în condiţiile în care exista echilibru general: pe piaţa 

bunurilor, pe piaţa muncii şi pe piaţa monetară. Inexistenţa acestui echilibru, precum şi teza 

fundamentală a liberalismului clasic care are în vedere o economie cu o ocupare deplină a 

forţei de muncă, unde nu se recunoaşte decât şomajul voluntar, face ca această teorie să nu 

fie relevantă pentru situaţia din ţara noastră la ora actuală, unde şomajul voluntar deţine o 

pondere mică. În ceea ce priveşte oferta de muncă din partea angajatului, în România s-a 

ajuns la şomaj voluntar în situaţia când unii salariaţi au considerat că efortul pe care îl 

depun este mai mare decât efectul pe care îl obţin (salariul). în momentul constatării, au 

renunţat la munca pe care o prestau. Numărul acestora este mic şi îl constituie numai cei 

care au avut alte surse de venit, deoarece salariaţii pentru care singura lor sursă de venit o 

reprezintă locul de muncă, nu-şi permit să abandoneze "voluntar" acest loc de muncă, chiar 

dacă salariul este mic. 

Un factor important care a stat la baza reducerii gradului de ocupare şi a creşterii 

şomajului este scăderea cererii efective aşa cum spunea Keynes. Astfel scăderea puterii de 

cumpărare a salariului nominal a avut un impact negativ asupra cererii de bunuri şi servicii 

din partea populaţiei.  

O altă cauză majoră care generează şomajul în ţara noastră este volumul importurilor 
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masive de produse, atât oficiale cât şi "neoficiale". Importurile "neoficiale" de produse, 

introducerea în ţară de produse de către persoane fizice, a dus, mai ales în perioada de după 
1989, la reducerea producţiei din ţara noastră, deoarece produsele respective se vindeau la 

preţuri mai mici decât produsele similare din România. Menţinerea acestor practici pe o 

perioadă îndelungată a făcut ca ţara noastră să fie dependentă de exterior pe linia 

aprovizionării cu factori de producţie. Importurile masive au dus la deteriorarea balanţei 

comerciale şi inclusiv a celei de plăţi, având drept efect creşterea şomajului. În consecinţă, 
pierderea pieţelor externe, dar şi diminuarea dimensiunilor pieţei interne au afectat 

ocuparea mâinii de lucru. 

Scăderea investiţiilor constituie o altă cauză majoră. Creşterea ratei inflaţiei, 

coroborată cu o rată ridicată la credite, a indus în economia României un risc ridicat în 

mediul de afaceri românesc (afectat de numeroase dificultăţi legate de instabilitatea şi 
incoerenţa legislativă şi instituţională, de proliferarea birocraţiei, de amplificarea economiei 

necontabilizate), cu efecte negative asupra pieţei muncii. Acelaşi efect negativ 1-a avut şi 
diminuarea potenţialului intern de economisire, generată de scăderea accentuată a 

veniturilor reale ale populaţiei şi nivelul ridicat al dobânzilor active. Capacitatea redusă de 

retehnologizare indusă de comprimarea ratei investiţionale, a întreţinut ritmul lent al 

restructurării. Ea se adaptează şi volumului relativ restrâns al fluxurilor investiţiilor străine 

directe. 

Lipsa unui cadru legislativ adecvat, precum şi instabilitatea care a dominat după 
1989, a făcut ca volumul investiţiilor să fie redus. Investiţiile care au fost efectuate au avut 

ca destinaţie majoră domeniul comercial, de aceea ele nu au avut un efect de multiplicare 

corespunzător. Dacă se investea în domeniul producţiei, se crea un efect multiplicator prin 

apariţia unor locuri de muncă noi, în alte domenii (comerţ, servicii), pe lângă cele din 

cadrul producţiei. Desigur, un factor important care frânează volumul investiţiilor este 

practicarea unor rate ridicate ale dobânzii la creditele acordate. 

Scăderea creditelor interne a antrenat, în cadrul procentului menţionat, sporirea 

creditelor externe. Concluzia care se desprinde: stimularea creditelor cu impact asupra 

creării de locuri de muncă presupune o politică de credit adecvată. Alături de această 
politică trebuie avută în vedere şi o fiscalitate redusă, pentru a determina firmele să 
reinvestească profitul obţinut. O alternativă ar fi crearea de locuri de muncă prin sporirea 

investiţiilor publice şi din subvenţii, dar apare riscul închiderii circuitului (deoarece 

presupune surse bugetare obţinute prin creşterea presiunii fiscale). Pentru România vor fi 

utile acele investiţii din profit, susţinute prin cercetare-dezvoltare proprie şi orientate spre 

creşterea competitivităţii. Ele vor crea mai multe locuri de muncă, durabile şi eficiente. 

Majoritatea investitorilor străini nu s-au implicat în investiţii aditive, care să creeze 
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noi locuri de muncă, ci în activităţi fie comerciale, fie intermediare, fie în servicii.  

Blocajul financiar, alături de blocajul investiţional constituie alt factor important care 

influenţează echilibrul din economie, deci implicit şi pe cel de pe piaţa muncii. Neplata 

sumelor datorate furnizorilor atrage după sine lipsa fondurilor necesare desfaşurării 
activităţii, care se va traduce mai târziu în diminuarea locurilor de muncă. Politica monetară 
şi financiară inadecvate relansării creşterii economice, precum şi lipsa de îmbinare a acestor 

politici cu toate celelalte componente ale sistemului de politici macroeconomice, au agravat 

blocajul financiar, perpetuarea proceselor inflaţioniste şi descurajarea iniţiativelor 

economice ale întreprinzătorilor. 

Efectele politicii creditului scump au fost contracarate de întreprinderi, prin 

extinderea arieratelor. În pofida introducerii unor constrângeri privind obligativitatea 

plăţilor şi sancţionarea amânării acestora, întreprinderile au generalizat practica acordării de 

credite reciproce şi amânarea plăţilor, continuând să producă ineficient şi uneori fără a avea 

o desfacere asigurată pentru produsele lor. Rezultatul l-a constituit reducerea gradului de 

ocupare. 

Creşterea preţurilor a determinat sindicatele să obţină creşteri de salarii, care nu s-au 

tradus într-o creştere cel puţin echivalentă a productivităţii muncii, încălcând condiţia de 

creştere mai rapidă a productivităţii muncii decât salariul nominal. Deoarece această 
creştere a preţurilor a fost controlată de guvern, pe parcursul celor patru etape ale 

liberalizării, prin fixarea unor cote maxime de adaos, agenţii economici nu au putut să 
mărească preţurile peste aceste limite maxime, pentru a-şi recupera cheltuielile care au 

crescut cu forţa de muncă. Ca atare, aceste creşteri de salarii i-a determinat pe agenţii 
economici să recurgă la una din următoarele soluţii: 

�    să mărească preţurile de vânzare; 

�    să reducă numărul locurilor de muncă. 
Imposibilitatea recurgerii la prima soluţie i-a determinat pe unii agenţi economici s-o 

folosească pe cea de-a doua, având drept efect apariţia şi creşterea şomajului, iar pe alţii să 
le folosească pe amândouă, ceea ce a generat acelaşi efect. 

Reducerea săptămânii de lucru a avut efect negativ asupra producţiei, constituind 

încă o cauză care a influenţat creşterea şomajului. Timpul respectiv ar fi putut fi utilizat 

prin angajarea altor salariaţi, pe baza aşa numitelor "scheme de împărţire" a muncii, dar cu 

condiţia ca oferta să fi fost adaptată la cerere. Faptul că ceea ce se oferea nu corespundea 

cerinţelor consumatorilor făcea ca aceste "scheme" să nu aibă efectul scontat. 

Creşterea şomajului şi a inflaţiei, în condiţii de recesiune îndelungată sau de cădere 

continuă, a făcut ca statul să se confrunte cu o dilemă. Motivul acestei dileme a fost că, 
măsurile monetare şi fiscale sunt capabile să corecteze intensitatea cheltuielilor, dar nu pot 
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face acest lucru în cazul scăderii bruşte a ofertei şi conservării ei într-o stare scăzută faţă de 

cerere, ceea ce generează simultan inflaţie şi şomaj. Asemenea scăderi în domeniul ofertei 

au cauzat o creştere de preţuri cuplată cu reducerea producţiei şi a numărului de salariaţi. 
Astfel, reducerea numărului de salariaţi, constituie o sursă importantă de alimentare a 

şomajului în ţara noastră. 
În ceea ce priveşte evoluţia ratei şomajului comparativ cu cea a inflaţiei  se constată 

că cele două variabile au evoluat independent una faţă de cealaltă. Trendul ascendent al 

ratei şomajului nu a condus la scăderea ratei inflaţiei şi nici invers, aşa cum prevede teoria 

economică, ci duce tot la creşterea acesteia. 

Concluzia care se desprinde este că, în această perioadă a tranziţiei, creşterea 

inflaţiei nu a fost o cauză directă a creşterii şomajului. Cu alte cuvinte, în ţara noastră, a 

acţionat curba lui Phillips, dar pe termen lung, deoarece creşterea şomajului nu a condus la 

reducerea inflaţiei. În schimb, se poate spune, că inflaţia a contribuit indirect la creşterea 

şomajului, prin reducerea puterii de cumpărare, ceea ce a dus la reducerea cererii de bunuri 

şi servicii. 

În România, existenţa dezechilibrului pe cele trei pieţe (piaţa forţei de muncă, piaţa 

bunurilor şi piaţa monetară), face ca teoria lui Friedman să nu poată fi verificată pe 

perioada analizată. Ea presupune existenţa permanentă a echilibrului pe piaţa forţei de 

muncă, ceea ce în ţara noastră acesta nu se constată. În consecinţă, creşterea inflaţiei în 

această perioadă, nu a avut la bază o politică deliberată cu scopul de a reduce şomajul prin 

creşterea salariilor nominale, bazată pe iluzia monetară (conform teoriei monetariste). 

În ceea ce priveşte rata naturală, este greu de determinat în condiţiile actuale. Ea 

vizează o economie de piaţă caracterizată prin inexistenţa inflaţiei, sau existenţa ei, dar în 

limite stabile. Ori, în ţara noastră, instabilitatea determinată de creşterea preţurilor şi a 

salariilor nominale (din alte cauze decât din intervenţia autorităţilor monetare cu scopul de 

a reduce şomajul) face dificilă stabilirea momentului în care a fost depăşită rata naturală. 
Sintetizând, în România fenomenul şomajului este rezultatul mai multor influenţe: 

fizico-biologice, psihologice, politico-economice şi juridico-legislative, care se înlănţuiesc 

una cu cealaltă într-un raport de interdependenţă, generând tipurile specifice de şomaj, 

întâlnite în economia ţării noastre. 

Apariţia şomajului a generat în ţara noastră numeroase efecte, care pot fi clasificate 

în două grupe: 

1.   Efectele "pozitive"; principalele efecte pozitive ale şomajului sunt: 

■ creşterea disciplinei în muncă şi a punctualităţii, precum şi creşterea productivităţii 
muncii celor angajaţi, de teama următoarelor concedieri; 

■ ridicarea   interesului   pentru   muncă,    sporirea   competitivităţii   lucrătorilor 
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existenţi, a preocupării pentru o perfecţionare continuă, atunci când sunt vizaţi pentru a fi 

"puşi pe liber" acei salariaţi care sunt cei mai puţin pregătiţi sau cei mai slab calificaţi; 
■ crearea unor rezerve de persoane potenţial dispuse să lucreze, în vederea acoperirii 

eventualei cereri de forţă de muncă; 
2. Efectele "negative", care îmbracă forma unor costuri pe care societatea 

românească trebuie să le plătească. Aceste efecte sunt de natură economică, social-

biologică, politică: 
■ cel mai evident cost al şomajului îl constituie şomerii înşişi; este un cost financiar 

direct al pierderii cunoştinţelor învăţate, măsurat ca diferenţă între salariul avut anterior şi 
ajutorul de şomaj. 

■ costurile personale pentru a fi şomer: cu cât perioada şomajului este mai mare, cu 

atât şomerii devin mai dezinteresaţi. 
Având în vedere că în România şomajul este de lungă durată, are ca efect apariţia 

unei categorii noi, şi anume persoanele descurajate. Acest fapt scoate în evidenţă impactul 

psihologic pe care îl are şomajul asupra individului. La aceste efecte psihologice care sunt 

la nivel de şomer trebuie să avem în vedere şi impactul deosebit de grav pe care şomajul îl 

induce în relaţiile dintre şomer şi familia sa, dintre el şi prietenii săi. 
3. Evoluţia şomajului 

Pe parcursul celor 17 ani de tranziţie, dimensiunile, dinamica, formele şi 
caracteristicile şomajului, în ţara noastră, au evoluat diferit de la un an la altul şi de la o 

lună la alta. 

În anul 2006, faţă de 1991, numărul şomerilor beneficiari de ajutor de şomaj a 

scăzut, rata şomajului ajungând la 5,2% în decembrie 2006 (conform datelor A.N.O.F.M.).  

Dacă facem o comparaţie între rata şomajului feminin şi rata şomajului masculin, în 

sens BIM, observăm că din 1995 până la sfârşitul anului 1997, intensitatea şomajului a fost 

mereu mai mare în rândul forţei de muncă feminine, ecartul faţă de rata şomajului masculin 

fiind de 0,7-1,1 puncte procentuale. În anul 1998, pentru prima dată în perioada tranziţiei la 

economia de piaţă, rata şomajului feminin a fost mai mică decât cea a şomajului masculin. 

Această tendinţă se menţine şi după anul 1998, până în anul 2006, astfel că în 2006 exista o 

diferenţă de +1,1 puncte procentuale între rata şomajului feminin şi cea a şomajului 

masculin, conform metodologiei de calcul BIM. 

Deşi şomajul afectează toate categoriile de forţă de muncă, se concentrează cu 

precădere la forţa de muncă cu statut de muncitori. Şomajul a afectat în primul rând 

muncitorii, datorită declinului industrial, sector în care au avut loc numeroase 

disponibilizări datorită procesului de restructurare. 

Creşterea  ponderii   şomerilor  cu   studii  medii   şi   superioare   se   datorează 
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absolvenţilor de liceu şi a celor cu studii superioare, care au intrat pentru prima dată pe 

piaţa muncii şi nu au găsit un loc de muncă corespunzător pregătirii lor. Pentru ţara noastră, 
există o tendinţă de a fi mai vulnerabile la şomaj categoriile profesionale cu un nivel mai 

scăzut de pregătire. Cei cu studii superioare, după cum am văzut, sunt cei mai puţin afectaţi, 
cu riscul ca aceştia să lucreze în alte domenii decât cele pentru care au fost specializaţi. 
Faptul că după 1996 se constată o creştere a ponderii acestora, pondere care după anul 2000 

se accentuează, indică necorelarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii. 

Populaţia tânără sub 25 de ani reprezintă grupa cu populaţia afectată de şomaj cea 

mai numeroasă. Între principalele cauze ale şomajului în rândul tinerilor, poate cea mai 

importantă este necorelarea sistemului educaţional şi cel al calificărilor produse de 

învăţământ, cu cerinţele pieţei muncii. Tranziţia de la şcoală la integrarea tineretului pe 

piaţa muncii constituie una dintre cele mai critice şi presante probleme a funcţionării pieţei 

muncii, cu impact economic şi social deosebit de puternic. 

O importanţă deosebită trebuie acordată şomerilor încadraţi în perioada 24-27 luni. 

Astfel, valori de 11% în 1994 şi de 11,2% în 2001 semnifică cronicizarea şomajului în ţara 

noastră, deoarece aceşti şomeri, după expirarea acestei perioade, devin şomeri 

neindemnizaţi, ceea ce înseamnă că durata şomajului devine şi mai mare. 

Extinderea şomajului în perioada 1990-2001 a determinat o parte importantă a 

tinerilor absolvenţi de studii superioare să părăsească ţara în speranţa că vor găsi un loc de 

muncă în străinătate. Acest fapt este pentru România un lucru grav, deoarece se pierde nu 

numai ce ar produce în viitor aceste persoane, ci şi investiţia suportată de ţara noastră în 

formarea capitalului lor cultural. 

Migraţia externă, ca efect al înlăturării restricţiilor privind posibilitatea de mişcare în 

exterior a populaţiei, a contribuit la reducerea populaţiei României după 1990, şi implicit la 

reducerea ofertei de mână de lucru. Între anii 1990 şi 1995, emigraţia a fost consistentă. 
După anul 1995, reducerea numărului de persoane plecate din România se datorează 
reglementărilor din ţările dezvoltate, care limitează primirea de noi persoane străine.  

Impasul în dezvoltarea generală economică şi socială a României, nivelul de trai 

scăzut, lipsa de perspectivă pe viitor, din perioada 1998-2000, a reactivat fenomenul 

migraţionist, determinându-i pe mulţi români să-şi caute un loc de muncă în ţări mai bine 

dezvoltate. După 1998 a predominat însă migraţia ilegală, aceasta fiind îndreptată îndeosebi 

spre Italia şi Spania. Pe grupe de vârstă se poate constata că tinerii au ponderile cele mai 

mari în totalul persoanelor care au plecat din România. Tinerii reprezintă în România grupa 

de vârstă cea mai bine pregătită profesional, dar şi cea mai expusă şomajului, de aceea au 

tendinţa cea mai accentuată de a migra. Plecarea unor persoane cu o bună pregătire 

teoretică şi cu experienţă profesională, constituie pentru România o adevărată scurgere a 
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creierelor ("brain-drain"), în exterior, iar pentru ţările dezvoltate acest fenomen reprezintă 
un câştig de creiere ("brain-gain"), deoarece aceste ţări primesc specialişti valoroşi, pentru 

sectoarele de vârf ale economiei şi cercetării, fără să aibă vreo cheltuială cu pregătirea 

acestora. 

O parte din numărul celor plecaţi din ţară şi-au stabilit domiciliul în ţările respective, 

fiind vorba de o părăsire definitivă a ţării. Pe măsură ce situaţia din ţară a început să se 

stabilizeze, precum şi măsurilor anti-imigrare stabilite de ţările dezvoltate, aceste fluxuri au 

început să scadă. Pe lângă acest tip de migraţiune, în perioada 1998-2006, s-a dezvoltat o 

altă formă de migraţie şi anume cea în care oamenii nu îşi mai schimbă domiciliul, nu mai 

părăsesc definitiv ţara, ci pleacă în străinătate pentru perioade mai lungi sau mai scurte. 

Astfel de plecări, pot fi legale, adică cu contract de muncă (prin Oficiul de Migraţie a Forţei 

de Muncă), ori la "negru". Diminuarea ratei şomajului în perioada 2002-2006 se datorează 
atât plecărilor legale, cât şi a celor ilegale ale persoanelor pentru a munci în străinătate. 

Astfel, în anul 2006, se estimează că peste două milioane de români lucrează în ţările 

Europei Occidentale sau în alte state dezvoltate. 

4. Concluzii 

În contextul aderării României la Uniunea Europeană şi având în vedere eliminarea 

totală a restricţiilor de circulaţie şi parţială a restricţiilor de muncă pentru români, dinamica 

viitoare a performanţei pieţelor forţei de muncă din România va determina caracteristicile 

fluxurilor de emigrare şi influenţa economică exercitată de acestea. 

Pe termen scurt şi mediu, emigraţia din România va afecta în primul rând 

disponibilitatea forţei de muncă (efectul cantitativ) şi astfel va avea o influenţă asupra 

salariilor şi ocupării (efecte care deja încep să se resimtă prin lipsa forţei de muncă). În al 

doilea rând, emigraţia influenţează piaţa forţei de muncă prin intermediul modificării 
alocării la nivel regional şi sectorial ale forţei de muncă şi distribuţiei relative a producţiei 

(elocvente fiind lipsa muncitorilor din sectorul construcţiilor, precum şi lipsa forţei de 

muncă la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest şi din Bucureşti). În al treilea rând, în 

funcţie de destinaţie, plăţile migranţilor români către cei din ţară vor influenţa regiunile de 

emigrare. Diminuarea contribuţiei financiare prin migraţie în afara comunităţii respective 

va avea probabil efecte la nivelul transferurilor publice. In cele din urmă, modificarea 

disponibilităţii forţei de muncă în România poate induce modificări în structura producţiei 

şi să altereze termenii schimbului. 

Efectele pe termen lung ale emigrării (efectele de creştere) asupra României nu sunt 

suficient de clare. Există în mod fundamental două puncte de vedere în această privinţă. Pe 

de-o parte migraţia este privită ca reprezentând doar un instrument care contribuie la 

convergenţa economiilor integrate. Pe de altă parte, migraţia poate să fie privită ca un 
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fenomen care duce la creşterea diferenţelor de dezvoltare între ţări (locaţiile dezavantajoase 

vor pierde numeroşi factori de producţie). Din această "perspectivă a divergenţei" migraţia 

reprezintă numai un factor potenţial al configuraţiilor centru-periferie. Dacă centrul (UE-

15) va continua să atragă capital uman din România, va evolua mai rapid, în timp ce 

România va rămâne în urmă. Astfel, rezultatul pe termen lung va fi o configuraţie 

divergentă a creşterii economice în UE-15 şi România. 

Cele două mecanisme relaţionate cu cel al migraţiei este probabil să influenţeze 

dezvoltarea economică a României după dobândirea calităţii de membru al UE: ieşirile de 

capital uman datorită emigrării celor înalt calificaţi (exodul creierelor) şi fluxurile 

financiare inverse asociate emigraţiei, adică sumele de bani trimise în România de 

emigranţi. Emigrarea celor cu calificare redusă, a lucrătorilor şomeri poate detensiona pe 

termen scurt situaţia de pe piaţa forţei de muncă. Această situaţie se poate dovedi 

nefavorabilă dacă conduce la apariţia unui deficit de forţă de muncă. 
Pentru combaterea efectelor şomajului (în special de lungă durată) în contextul 

integrării României în Uniunea Europeană, va trebui să se acţioneze pentru:  

■  reducerea şomajului în rândul tinerilor, prin aplicarea măsurilor de stimulare a 

angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor de învăţământ, consiliere 

profesională, cursuri de formare profesională, consultanţă pentru înfiinţarea de mici afaceri; 

■   reducerea şomajului de lungă durată, prin acordarea de alocaţii pentru şomerii 

care se încadrează înainte de expirarea perioadei de indemnizare, stimularea mobilităţii, 
prin măsuri de subvenţionare a forţei de muncă angajată în programe de ocupare temporară; 

■ reducerea şomajului în rândul persoanelor din grupurile dezavantajate; 

■ prelungirea vieţii active, prin măsuri de stimulare a angajatorilor care încadrează 
şomeri care mai au 3 ani până la îndeplinirea condiţiilor pentru solicitarea pensiei anticipate 

parţiale, pensiei anticipate sau pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, conform 

legii; 

■ perfecţionarea profesională continuă, prin organizarea de cursuri şi pentru 

persoanele care şi-au întrerupt activitatea, astfel încât, la reluarea acesteia, să-şi poată 
îndeplini atribuţiile de serviciu, iar pe de altă parte, diversificarea competenţelor 

profesionale în scopul facilitării integrării acestora pe piaţa muncii; 

■ asigurarea unui climat concurenţial adecvat, capabil să stimuleze creşterea 

competenţei, calităţii şi performanţelor profesionale ale factorului uman; 

■   creşterea flexibilităţii pieţei muncii, sub aspect intern, extern şi salarial; 

■ promovarea dialogului  social, prin perfecţionarea instituţiei negocierilor colective, 

implicit prin descentralizarea acestora, precum şi perfecţionarea sistemului sindical prin 

dezvoltarea în continuare, inclusiv a sindicatelor, organizaţiilor patronale; 
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■ reducerea discrepanţelor regionale de ocupare şi de şomaj, prin creşterea 

potenţialului de dezvoltare economică şi de creare de locuri de muncă la nivel local; 

■ în dezvoltarea regională a României, ca o premisă a constituirii pieţelor regionale 

şi locale ale muncii, va trebui să se aibă în vedere şi redefinirea, reorganizarea acestor zone 

astfel încât să se asigure maximum de eficienţă. 
Finalitatea strategiilor privind combaterea şomajului şi stimularea ocupării forţei de 

muncă  trebuie să se regăsească în atingerea obiectivului central stabilit în cadrul pieţei 

muncii din România: dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia pe 

piaţa muncii, prin asigurarea oportunităţilor egale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi 
dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive care să conducă, până în 

2015, la atingerea unei rate de ocupare de peste 70%, în condiţiile menţinerii unui rate a 

şomajului de sub 6%  (obiective stabilite prin Strategia pentru ocupare şi dezvoltare în 

Europa formulată la Lisabona). 
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