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CUVÂNT ÎNAINTE

Pânã la începutul anilor `90 sistemele de protecþie socialã din þãrile
Europei Centrale ºi de Est au avut o structurã puternic centralizatã, beneficiile
ºi serviciile sociale fiind furnizate în exclusivitate de la buget.
Dupã 1990 în majoritatea þãrilor din regiune ponderea cheltuielilor
sociale publice în produsul intern brut s-a diminuat progresiv, în termeni reali,
iar oamenii au fost mai puþin acoperiþi din punct de vedere social datoritã
restrângerii rolului mecanismelor protective universale ale statului.
Beneficiile sociale care au fost acordate de stat, începând cu pensiile,
incluzând apoi cele familiale ºi de îngrijire a sãnãtãþii tind sã devinã din ce în ce
mai restrictive ºi, datoritã lipsei investiþiilor în sectorul de stat, sã fie furnizate
de instituþii private.
Chiar dacã în þãrile central ºi est-europene reformele în domeniul
protecþiei sociale continuã problemele majore cu care se confruntã þin, în
principal, de volumul resurselor disponibile care adesea fac ca nivelul
prestaþiilor sã nu se ridice nici mãcar la nivelul minim al aºteptãrilor populaþiei.
În acest sens considerãm cã sistemele de protecþie socialã devin
eficiente doar dacã, prin beneficiile furnizate, se constatã ameliorarea efectivã a
nivelului de trai al oamenilor ºi dacã se realizeazã un control riguros al
costurilor sistemului pentru ca prestaþiile sã ajungã numai la cei îndreptãþiþi.
Tipurile de intervenþii trebuie sã se schimbe ºi sã trecem de la “statul
pasiv-providenþã“ la “statul activ-providenþã“ în care integrarea pe piaþa
muncii prin mãsuri active sã fie elementul de bazã ( Rosanvallon, 1998).
Procesul de tranziþie de la economia centralizatã la economia bazatã pe
legile pieþei a determinat modificãri profunde în toate planurile: politic,
economic ºi social. Þãrile Europei Centrale ºi de Est se mai confruntã cu
probleme de restructurare economicã dintre cele mai dificile. În acest context,
creºterea ºomajului este o consecinþã fireascã a procesului de tranziþie.
Apariþia ºi dezvoltarea fenomenului de ºomaj, ca efect al aplicãrii reformei
economice în perioada complexã de tranziþie de la economia excesiv centralizatã
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la economia de piaþã, a impus adoptarea de cãtre guvern a unor politicii de
diminuare a fenomenului de ºomaj ºi limitarea acestuia.
Politicile de ocupare au fost promovate diferit de la o þarã la alta. Politicile
pasive care au caracter de suport rãmân încã foarte bine dezvoltate. Cu toate
acestea, ele favorizeazã ºomajul de lungã duratã având caracter demotivator
asupra muncii. De altfel, durata medie a ºomajului tinde sã treacã de 10 luni în
þãrile din zonã.
Dezvoltarea unor sisteme coerente de mãsuri active atât la nivel naþional
cât ºi la nivel local reprezintã soluþia menþinerii ºomajului la niveluri
acceptabile. O caracteristicã importantã este descentralizarea activitãþilor,
mãsurã care poate duce la o mai bunã gestionare ºi focalizare a fondurilor
existente.
Lucrarea de faþã descrie ºi analizeazã modul în care þãrile Europei
Centrale ºi de Est ºi-au dezvoltat politicile de ocupare în perioada de tranziþie la
economia de piaþã.
Demersul de tip comparativ permite o înþelegere mai bunã a abordãrilor
pe care þãrile din zonã le-au avut în ultimii 16 ani.

INTRODUCERE

În fiecare perioadã istoricã, omenirea se confruntã cu o serie de
fenomene negative, cãrora trebuie sã li se facã faþã. Creºterea alarmantã
a nivelului ºomajului, asociatã cu o diminuare a ocupãrii forþei de
muncã, constituie probleme de interes deosebit, care au nevoie de
rezolvare.
Ultimele trei decenii, vãzute prin prisma evoluþiei ºomajului, au
determinat statele sã acorde o importanþã deosebitã acestui fenomen
care devine din ce în ce mai spinos. Reuniunile pe tema ºomajului,
organizate destul de des, vin sã confirme interesul acordat acestuia.
Plecând de la discuþiile ºi problematizãrile realizate la nivel internaþional
fiecare stat îºi concepe o politicã proprie în domeniul pieþei muncii.
Promovarea diferitelor tipuri de politici se realizeazã, de cele mai multe
ori, în conformitate cu situaþiile concrete existente într-o þarã sau alta.
Þãrile Europei Centrale ºi de Est, care au început procesul de
tranziþie la economia bazatã pe legile pieþei, la începutul anilor '90, se
vãd puse în faþa unui obstacol dificil - ºomajul. Gãsirea celor mai bune
cãi pentru stoparea creºterii ºomajului sau cel puþin pentru menþinerea
lui la cote acceptabile devine o prioritate a politicilor economice ºi
sociale.
În lucrarea de faþã ne propunem sã descriem o parte din politicile
sociale în domeniul ºomajului promovate de þãrile Europei Centrale ºi
de Est. De asemenea, ne propunem sã explicãm câteva dintre resorturile
ce au stat în spatele unui gen sau altul de politici. Vom avea în vedere, în
special, statele Europei Centrale ºi de Est devenite membre ale Uniunii
Europene: Cehia, Polonia, Ungaria, Slovacia precum ºi Bulgaria ºi
România. Alãturi de acest aspect intervin ºi o serie de similaritãþi care
faciliteazã într-o bunã mãsurã demersul comparativ.
În primul capitol descriem ºi analizãm relaþiile dintre piaþa muncii
ºi dezvoltarea statelor bunãstãrii. În contexte diferite intervenþiile pe
piaþa muncii au cãpãtat abordãri diferite. Plecând de la modelele statelor
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bunãstãrii, am realizat o trecere în revistã a principiilor care guverneazã
intervenþiile prin politicile sociale asupra ºomajului.
Capitolul 2 se centreazã pe o analizã de tip comparativ a evoluþiei
statelor bunãstãrii în Europa Centralã ºi de Est. Implementare politicilor
sociale în þãrile din zonã pune în evidenþã faptul cã trecerea de la un stat
socialist al bunãstãrii al unul de tip capitalist, fie el universalist sau
rezidual, presupune o serie de adaptãri la situaþiile noi apãrute.
În capitolul 3 analizãm modul în care au apãrut ºi s-au dezvoltat
politicile active în domeniul ºomajului. Iniþial au fost introduse în Suedia
consideratã þara cu mãsurile active cele mai comprehensive. Ulterior au
fost instituþionalizate de cãtre OCDE ºi internalizate de aproape toate
þãrile. Descrierea celor mai importante mãsuri active de ocupare
completeazã capitolul 3. Aceste mãsuri pot fi promovate la nivel local,
dar ºi de cãtre organizaþiile neguvernamentale cu interes în acest
domeniu.
Capitolul 4 îºi focalizeazã interesul pe ºomajul în þãrile Europei
Centrale ºi de Est. Acesta cuprinde: caracteristicile vechilor sisteme
înainte de intrarea în procesul de tranziþie, factorii favorizanþi în apariþia
ºi creºterea nivelului ºomajului, reflexe ale economiei centralizate
precum ºi organismele ºi instituþiile internaþionale care influenþeazã
politicile sociale de ansamblu ºi politicile în domeniul ºomajului, în
particular. Sunt descrise ºi analizate politicile antiºomaj promovate de
þãrile din zonã.
În capitolul 5 prezentãm un studiu de caz privind Programul de
Restructurare Industrialã ºi Reconversie Profesionalã (RICOP). Sunt
evidenþiate elementele evaluãrii unui astfel de program punând accent
pe rezultatele acestuia.
În elaborarea acestei lucrãri am beneficiat de sugestiile unor
profesori, cercetãtori ºi ale unor experþi din domeniul economic ºi social
ºi vreau sã le aduc mulþumiri. În mod special doresc sã mulþumesc
domnului profesor universitar doctor Ioan Mãrginean, conducãtorul
ºtiinþific al acestei teze de doctorat, pentru sprijinul acordat ºi sugestiile
de îmbunãtãþire pentru realizarea lucrãrii.

Capitolul 1. STATUL BUNÃSTÃRII
ªI PIAÞA MUNCII LA ÎNCEPUTUL
ANILOR ’90

Scopul principal al acestui capitol este de a pune în evidenþã
legãturile dintre tipurile de state ale bunãstãrii ºi relaþiile care se
stabilesc pe piaþa muncii în cadrul acestora. Vor fi luate în considerare
patru regimuri ale statului bunãstãrii (liberal anglo-saxon, universalism
social-democrat, corporatism continental ºi latin) ºi relaþiile pe piaþa
muncii corespunzãtoare pe teritoriul Europei pentru a analiza
interdependenþele dintre ele.
Analiza va fi explorativã, sugerând legãturi potenþiale ºi
interdependenþe între cele douã domenii. Fãcând o punte între aceste
douã direcþii de cercetare (statele bunãstãrii ºi relaþiile pe piaþa muncii)
deseori diferite, o asemenea abordare ajutã la construcþia teoreticã ºi a
cercetãrii empirice. În timp ce în trecut aceastã divizare disciplinarã
putea permite o specializare adiþionalã a cercetãrii, se simte nevoia de a
reflecta asupra legãturilor dintre cele douã. Un numãr de orientãri
programatice au survenit din studiul acestor legãturi: impactul politicii
sociale a statului cu referire la relaþiile pe piaþa muncii cât ºi contribuþia
tranzacþiilor colective asupra regimurilor politicii sociale (EspingAndersen, 1992; Jefferys, 1995; Teague ºi Grahl, 1992).
O asemenea perspectivã interdisciplinarã nu este doar o simplã
strãdanie teoreticã, dar reflectã faptul cã realitatea socialã devine clarã
când privim politica de zi cu zi. În cadrul dezbaterii curente cu referire la
reforma statului bunãstãrii, tensiunile inerente ºi interdependenþele
dintre politicile sociale ºi relaþiile pe piaþa muncii sunt evidente.
Cu referire le tranzacþiile salariale, angajatorii ºi uniunile sindicale
au un cuvânt important de spus în dezbaterea cu referire la politica
socialã ºi într-adevãr au un rol crucial în implementarea sau blocarea
reformei. Mulþi politicieni ºi experþi susþin cã aceastã crizã a statelor
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bunãstãrii europene rezidã în avantajul lor competitiv pierdut ºi lipsa de
flexibilitate propunând o revizuire substanþialã a instituþiilor postbelice.
În cele din urmã rezultatele relativ slabe ale dimensiunii sociale a
Uniunii Europene aratã limitarea politicii sociale supranaþionale în timp
ce sistemele naþionale ale pieþei muncii concureazã pe o singurã piaþã
europeanã (Streek, 1995; Scharpf, 1996).
Noua strategie a Uniunii Europene de a pune accent pe „Dialogul
social” între partenerii sociali europeni, presupune o rutã
reglementatoare proprie care nu existã în multe state-naþiuni ºi va da
roade cu greu la un nivel european (Ebbinghaus, 1996).
În ultimi ani metoda coordonãrii deschise ghideazã politicile
sociale la nivel european. „Metoda coordonãrii deschise a fost acceptatã
(termenul utilizat într-un raport al grupului EXPRESO, din 2000, este cel
de binecuvântatã) la Consiliile UE care au avut loc la Lisabona, Feira ºi
Nisa în anul 2000, la care adãugãm Conferinþa din Leuven, 2001”
(Ioan Mãrginean, 2003).
Un moment important l-a constituit Consiliul Uniunii Europene de
la Stockholm din 22-23 martie 2001 când s-a subliniat în mod deosebit
rolul politicilor de ocupare în creºterea bunãstãrii printr-o ratã crescutã a
ocupãrii la femei ºi la persoanele în vârstã.
În trecutul apropiat ambele domenii de cercetare - studiile
naþionale intersectate ale regimurilor statului bunãstãrii ºi a relaþiilor
industriale comparative - au avansat în a ne face sã înþelegem
diversitatea europeanã într-un mod paralel dar fãrã legãturi. Studii
comparative prezintã o schemã mult mai variatã decât teoriile
funcþionaliste primare ale modernizãrii care ºi-au asumat o convergenþã
a statelor bunãstãrii moderne (Wilensky ºi Lebeaux, 1958) ºi a relaþiilor
industriale pluraliste (Kerr ºi alþii, 1960) drept consecinþã a dezvoltãrii
economice ºi a industrializãrii. În timp ce studiile istorice din diferite
þãrii au documentat pentru mult timp drumul izolat al statelor
bunãstãrii ºi a relaþiilor pe piaþa muncii, a luat ceva timp cercetãtorilor
sociali sã perceapã diversitatea instituþionalã.
Richard M. Titmuss a fost unul dintre primii autori care au
dezvoltat o tipologie distingând statele bunãstãrii reziduale, industrialde realizare a performanþei ºi redistributive (Titmuss 1958; Titmuss
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1974). Chiar mai devreme Adolf Sturmthal subliniase diferenþele în
relaþiile pe piaþa muncii între abordãrile anglo-saxone ºi europene
continentale (Sturmthal, 1953).
Douã studii comparative au subliniat diversitatea sistematicã a
statelor bunãstãrii Europene (Esping-Andersen, 1990) ºi a relaþiilor pe
piaþa muncii (Crouch, 1993). În timpul construirii ºi îmbunãtãþirii acestor
tipologii, analizele se concentreazã asupra legãturilor dintre politica
regimurilor sociale ºi a sistemelor relaþiilor industriale pentru care nu
sunt valabile nici unul dintre studiile sistematice.
Cu siguranþã, într-un numãr de studii empirice s-au abordat câteva
aspecte ale interacþiunii dintre politica socialã ºi relaþiile pe piaþa muncii.
În particular, unele studii comparative s-au concentrat asupra rolului
angajatorilor ºi a intereselor economice în promovarea sau blocarea
dezvoltãrii statului bunãstãrii (Stephens, 1979; Pierson, 1995; Mares,
1996). Oricum, aceste studii privesc interesele organizaþionale (forþa de
muncã sau capitalul) ca o variabilã care explicã expansiunea statului
bunãstãrii. Alte studii sunt asemãnãtoare ºi deseori pe aceeaºi linie cu
argumentele referitoare la puterea ºi impactul partidelor socialdemocrate sau creºtin-democrate (Korpi, 1983; Huber, Ragin ºi Stephens,
1993). ªi totuºi „marea parte a cercetãrii s-a concentrat asupra impactului
miºcãrilor muncitoreºti asupra politicii bunãstãrii; doar câteva au
examinat problema invers” (Esping - Andersen, 1992:140).
Studiile au scos la ivealã faptul cã statele bunãstãrii scandinave au
extins angajarea publicã ºi astfel s-a creat un impact asupra pieþei muncii
(Kolberg ºi Esping – Andersen, 1992), cu consecinþe importante, de
asemenea, asupra negocierilor salariale private/publice (Swenson, 1992)
ºi asupra rolului statului ca angajator în cadrul relaþiilor pe piaþa muncii
(Kolberg, 1991). În cazul unor þãri scandinave s-a remarcat cã impactul
schemelor asigurãrii controlate a ºomajului dezvoltã mobilizarea
membrilor de sindicat, în timp ce astfel de aranjamente lipsesc în alte
þãri. Într-adevãr, trebuie sã privim mult mai sistematic asupra
interconexiunii ºi a subordonãrii mutuale între politica socialã ºi relaþiile
muncii fiind o perspectivã comparativ mai largã.
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1.1. Interfaþa dintre politica socialã ºi cea a muncii
Dupã cum a observat T.H. Marshall, statele bunãstãrii moderne au
extins protecþia socialã cãtre grupuri din ce în ce mai mari ale populaþiei,
dacã nu chiar asupra tuturor cetãþenilor, de exemplu reformele
Beveridge ale statului bunãstãrii britanic (Marshall, 1950). Aceste
drepturi sociale ale cetãþeniei circumscriu oportunitãþile egale într-o
societate, produc diferite grade de inegalitate ºi au astfel consecinþe
asupra stratificãrii sociale ºi a pieþei muncii. În cadrul lucrãrii sale,
Marshall aduce în actualitate, de asemenea, rolul negocierilor colective ºi
a relaþiilor muncii pentru drepturile cetãþeneºti pe piaþa muncii. Mai
precis aceasta reprezintã interacþiunea dintre drepturile cetãþeneºti
sociale oferite de politica socialã a statului ºi drepturile cetãþeneºti pe
piaþa muncii extinse de angajatori ºi/sau de sindicate prin negocierile
colective sau aranjamentele voluntare care se aflã la baza acesteia.
Unii cercetãtori percep statul bunãstãrii drept „politicã împotriva
pieþelor” (Esping-Andersen, 1985), punând accent pe reglementãrile de
pe piaþã ale acestuia ºi funcþia redistributivã. Ca urmare, statul
bunãstãrii diferã prin tipul de protecþie socialã - bazându-se mai mult
sau mai puþin pe serviciile sociale voluntare sau oferite de stat ºi
ghidând transferul de plãþii prin instituþii de stat, reglementate public
sau prin scheme private. Dar statul bunãstãrii poate cuprinde funcþii de
„conservare a pieþei” ºi „alimentare a pieþei”. Aceasta este ceea ce
contribuie la menþinerea economiilor de piaþã compensând pentru
eºecurile pieþei ºi/sau oferind recompense. În special statul bunãstãrii cu
orientare industrialã revigoreazã segmentarea pieþei muncii ºi
diferenþierile statutului muncii cu consecinþe importante pentru relaþiile
pe piaþa muncii. ªi totuºi considerente subsidiare pot îngrãdi intervenþia
statului, astfel împiedicând sau lãsând un spaþiu amplu pentru iniþiativa
voluntarã sau pentru asigurarea privatã.
Datoritã caracterului lui intervenþionist sau subsidiar, statul
bunãstãrii are un impact considerabil, dar este, de asemenea, dependent
de economia politicã din cadrul cãreia face parte (Crouch ºi Streek,
1997). Vom lua în considerare acele domenii ale protecþiei sociale care
joacã o funcþie importantã pentru condiþiile muncii ºi relaþiile angajãrii.
Sunt ºi alte aspecte importante ale politicii sociale (de exemplu, politicile
familiale) care nu sunt detaliate aici - scopul nu este de a oferi o teorie
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generalã a statului bunãstãrii ci de a studia statul bunãstãrii versus
relaþiile pe piaþa muncii. De interes deosebit pentru abordarea noastrã
sunt acele politici sociale ºi ale muncii care se referã la relaþiile de muncã
ºi angajare. Politicile sociale oferã siguranþa venitului în cazul unui risc
social, în timp ce politica muncii (incluzând legislaþia muncii ºi
negocierile colective) reglementeazã relaþiile angajãrii ºi condiþiile de
muncã.
Putem conceptualiza politicile sociale ca mãsuri sociale „înainte”,
„dupã” ºi „în jurul”: politici sociale prin care se pregãtesc condiþiile
pentru „intrarea” pe piaþa muncii (exemplu, educaþia generalã), „ieºire”,
mãsuri care asistã la tranziþia dintre angajare ºi pensionare ºi mãsuri de
susþinere corespunzãtoare pentru „ieºirile” temporare din cadrul muncii
ºi pentru cei incapabili sã munceascã cu normã întreagã. De asemenea, o
atenþie deosebitã acordãm acelor politici sociale „din jurul” muncii care
au un impact important pe piaþa muncii ºi în relaþiile pe piaþa muncii,
îndeosebi asigurarea pentru ºomaj, regulamentele accidentelor
industriale, regulile plãþii pe caz de boalã. De asemenea, o parte din
mãsurile „ieºirii”, în special pensionarea timpurie ºi pensia pentru
persoane cu handicap, au un impact direct pe piaþa muncii. În cele din
urmã, esenþa o constituie reglementãrile muncii care sunt create de
negocierile colective ºi/sau legislaþia socialã. Aceste mãsuri sunt
îndreptate cãtre problemele referitoare la „muncã”: cum ar fi condiþiile
de muncã/angajare, salarii/beneficii minime, pregãtirea vocaþionalã ºi
politicile active ale pieþei muncii.
Cu scopul de a clarifica diversitatea instituþionalã ºi traiectoriile
adaptãrii de-a lungul timpului, abordarea va fi istoricã ºi comparativã.
Prezentarea reduce comparaþia la þãrile europene dezvoltate cu
scopul de a „limita diversitatea” (Ragin 1987; Flora 1986). Toate þãrile au
moºtenit „modelul social european” postbelic al statului bunãstãrii ºi al
relaþiilor industriale ºi au devenit integrate în mod crescând în cadrul
unei economii de piaþã europene. În timp ce aceste economii politice au
înfruntat aceleaºi provocãri economice începând cu mijlocul anilor 1970
ºi sunt politic legate de corporaþia europeanã, instituþiile lor particulare
naþionale socioeconomice ºi politice au un rol crucial în explicarea
ajustãrilor traiectoriilor divergente (Garrett ºi Lange, 1996).
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Într-o analizã la nivel macro comparãm implicaþiile orientãrilor
politice atât în ceea ce priveºte statul bunãstãrii cât ºi în cazul relaþiilor
pe piaþa muncii. Scopul este de a defini tipologiile regimului ºi de a se
testa empiric grupurile de þãri prezentând configuraþii similare pe
parcursul acestor variaþii. Într-o perspectivã comparativã, punem accent
pe anumiþi indicatori care aratã cum configuraþiile diferite ale politicii
sociale postbelice ºi relaþiile pe piaþa muncii se suprapun. Punem în
evidenþã implicaþiile orientãrilor politice ale acestor arene politice parþial
autonome ºi diferenþiate funcþional dar interdependente. Aceastã
aprofundare permite dezvoltarea unor ipoteze cu referire la problemele
potenþiale ale adaptãrii la schimbare conform regimurilor curente ale
politicilor sociale ºi ale relaþiilor pe piaþa muncii.

1.2. Relaþii de interdependenþã
Vãzutã prin prisma nivelului macro, analiza pune în evidenþã
implicaþiile politice dintre regimurile statului bunãstãrii ºi sistemele
relaþiilor industriale. Studii comparative, din perioada de început a
tranziþiei în þãrile fost socialiste, indicã faptul cã regimurile politicilor
sociale ºi sistemele relaþiilor industriale variazã substanþial pe teritoriul
Europei. ªi totuºi putem identifica anumite grupuri de regimuri ale unor
þãri (sau „familie de naþiuni”) care au trãsãturi instituþionale similare
(Castles, 1993). Oricum, aceste tipologii au fost elaborate pentru a
prezenta sistemele asigurãrii sociale sau sã explice tipul de intermediere
dintre stat ºi alþi furnizori ai bunãstãrii. Douã astfel de tipologii vor fi
puncte de referinþã: Gosta Esping-Andersen cu lucrarea „Trei lumi ale
capitalismului bunãstãrii”(1990) ºi Colin Crouch cu „Relaþii industriale ºi
tradiþii statale europene”(1993). Aceste lucrãri vor fi prezentate
permiþând astfel o comparaþie a implicaþiilor politice între regimurile
politicilor sociale particulare ºi relaþiile corespunzãtoare pe piaþa muncii.
Scopul unei astfel de macro-analizã este de a dezvolta o „comparaþie
circularã”(Tilly, 1984) a configuraþiilor care contribuie la variaþiile
sistematice în cadrul Europei vestice ºi interdependenþele în cadrul
zonei economice europene.
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1.3. Trei lumi ale regimurilor statului
bunãstãrii revizuite
În cadrul studiului despre statul bunãstãrii modern, Gosta Esping
– Andersen (1990) distinge trei „lumi” ale regimurilor statului
bunãstãrii: cea liberalã, corporativ/conservatoare ºi cea social-democratã.
Anterior apãruse distincþia lui Titmuss (1958; 1974) între statul rezidual,
industrial-de realizare a performanþei ºi instituþional al bunãstãrii. Cele
trei lumi ale regimului statului bunãstãrii descriu nu numai diferenþe pe
plan social ci, de asemenea, variaþiile naþionale combinate în cadrul
beneficiilor ºi în cadrul scopului ºi înþelegerii drepturilor sociale.
Urmându-l pe T. H. Marshall (1950), Esping-Andersen subliniazã
funcþia redistributivã a politicilor sociale în sensul cã drepturile
cetãþeneºti universale corecteazã inegalitãþile pieþei. Referindu-se la teza
lui Polany legatã de comodificarea muncii în cadrul economiei de piaþã
individual reglementatã (Polany, 1994), Esping-Andersen mãsoarã
protecþia socialã în prisma gradului acesteia de „de comodificare”
(Esping-Andersen, 1990). Aceasta serveºte la clasificarea redistribuirii
statului bunãstãrii pornind de la „lumea liberalã cãtre cea conservatoare
ºi social-democratã (tabelul 3). Însã în studiul sãu se adoptã un model
simplu linear pentru a explica nivelele cheltuielilor sau scopul
drepturilor sociale. Mai mult, urmãreºte trei moºteniri istorice diferite ºi
forþe sociopolitice specifice (ºi ideologii) care îºi pun amprenta pe
regimurile statului bunãstãrii.
Dupã cum indicã însuºirile regimurilor statului bunãstãrii, EspingAndersen descrie ºi analizeazã trei tradiþii politice ca surse importante
ale dezvoltãrii statului bunãstãrii:
(1) concepþii liberale ale unui stat al bunãstãrii rezidual care nu ar
trebui sã intervinã în cadrul pieþelor libere stimulând alegerea
individualã;
(2) concepþiile corporative creºtin-sociale ale tradiþiilor statale
„subsidiare” (propagate de partidele creºtin – democrate) ºi
conservativ paternaliste;
(3) concepþiile social-democrate ale unei bunãstãri redistributive ºi
universale.
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Statul bunãstãrii liberale oferã beneficii relativ scãzute tuturor
cetãþenilor în nevoie cu scopul de a nu interveni în cadrul veniturilor de
piaþã ºi al ajutorului propriu individual, reprezentând astfel un nivel
înalt al comodificãrii.
Statul bunãstãrii corporative (sau conservative) are un nivel mediu
de decomodificare ºi oferã grupurilor ocupaþionale sau sociale transfer al
plãþilor extensiv social care sunt larg utilizate ºi corelate contribuþiei.
În cele din urmã, miºcãrile muncitoreºti social-democratice (în
alianþã cu alte grupuri sociale, în mod deosebit fermieri) au extins statul
bunãstãrii universal decomodificat al Scandinaviei pentru a oferi beneficii
sociale universale ºi sã extindã serviciile publice cãtre toþi cetãþenii.
Tabel 1: Cele trei lumi ale capitalismului bunãstãrii
ale lui Esping-Andersen
Regimuri ºi
caracteristici

Liberal
SUA, Marea
Britanie

Corporativ
Germania, Italia

Socialdemocrat
Suedia,
Danemarca
înalt

decomodificare

scãzut

mediu

drepturi sociale

cetãþenie

universal

furnizarea bunãstãrii

servicii mixte

dependent de
ocupare
transfer plãþi

beneficii

beneficii slabe

dependente de
contribuþii

redistribuire

servicii publice

O serie de critici ale modelelor lui Esping-Andersen (Ferrera, 1996;
Rhodes, 1996) conduc la al patrulea grup al statului bunãstãrii rezidual
„latin”. Acest grup „al patrulea” derivã dintr-o diferenþiere a grupului
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„conservator”1. Alte abordãri au arãtat cã noile democraþii iberice dar, de
asemenea, ºi alte societãþi latine diferã de punctul de vedere al statului
bunãstãrii continental (Ferrera, 1996; Rhodes, 1996). Acestea se bazeazã
pe instituþiile intermediare tradiþionale, biserica ºi familia, drept rezultat
al importantei „subsidiaritãþii” în cadrul societãþii. Pe de altã parte,
statutul bunãstãrii Bismarckian „corporativ” este pionier în
implementarea asigurãrii sociale drept rãspuns la cerinþele muncitorilor
cu scopul de „a integra” clasa muncitoare într-un „stat social”
paternalist. Administrarea proprie a acestor scheme s-a bazat în mod
deosebit pe organizaþiile corporative prin aceasta integrând munca
organizatã (ºi capitalul) în cadrul asigurãrii sociale (Manow, 1997).
În opoziþie cu Germania, statul bunãstãrii latin al Franþei, Italiei,
Spaniei ºi Portugaliei nu a introdus asigurarea socialã obligatorie pânã la
sfârºitul primului rãzboi mondial, ºi în unele cazuri chiar mai târziu
(uneori prin intermediul înþelegerilor colective, exemplu, schemele
italiene ale situaþiilor de boalã ºi asigurarea ºomajului francez)2. Mai
mult de atât, Maurizio Ferrera (1996) considerã statutul bunãstãrii actual
latin prin comparaþie cu modelul Bismarckian, ca fiind mult mai
fragmentat ºi corporativ în cadrul sistemului social de securitate
bazându-se mai mult pe instituþiile non-statale cum ar fi familia ºi
biserica. Astfel în cadrul acestei scheme revizuite, o tipologie a patru
regimuri ale statului bunãstãrii este de ajutor în analiza relaþiilor dintre
politicile sociale ºi relaþiile pe piaþa muncii.
Preocupãrile statelor au crescut în a rãspunde mai adecvat noilor
provocãri de pe piaþa muncii (apariþia ºomajului de lungã duratã ºi
subocuparea), crizei financiare a statului bunãstãrii ºi situaþiilor de
marginalizare ºi excludere socialã a unor importante grupuri de
populaþie (Esping-Andersen, Gosta ºi alþii, 2002).

1

În afara lumii europene (vestice) a statutului bunãstãrii, un alt model, „patru”, a fost
sugerat: statul radical al bunãstãrii din Australia ºi Noua Zeelandã (Castles ºi
Mitchell, 1993).

2

Cazuri-limitã sunt Franþa ºi Belgia. Ele deþin multe caracteristici ale modelului latin,
ºi totuºi, de asemenea, unele dintre tradiþiile bismarckiene.
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Tabelul 2: Tipologia regimurilor statului bunãstãrii
Politicile statului
bunãstãrii
clasele politice versus
cetãþenie
susþinerea statutului ºi
subsidiaritatea

Scopul statului bunãstãrii
rudimentar
expansiv
(B)
(A)
social-democrat
liberal
universalism
rezidualist
(C)
(D)
continental
particular latin
corporatism
subsidiarism

Am clasificat Franþa ca fiind latinã ºi Belgia ca fiind corporativã,
având în vedere relaþiile stabilite pe piaþa mucii.
A Rezidualismul liberal” reprezintã modelul statului bunãstãrii
care combinã principiile pieþei libere ºi drepturile cetãþeneºti de bazã
susþinute de Anglia, ºi se conformeazã moºtenirii politicilor sociale
britanice, de asemenea, în parte, caracteristic Irlandei. Urmând tradiþiile
liberale „legea sãracilor”, asistenþa socialã bazatã pe testarea mijloacelor
se limiteazã la cei nevoiaºi ºi oferã numai beneficii cu rate-mici care ar
trebui sã motiveze suficient pentru a intra pe piaþa muncii în vederea
obþinerii de salariu. În urma perioadelor de guvernare scurte, Partidul
Laburist nu ar putea schimba interesul liberal al reformelor statului
bunãstãrii din Anglia (Partidul Laburist nu a câºtigat niciodatã o poziþie
dominantã în Irlanda). Asigurarea socialã naþionalã a fost introdusã ca
beneficiu universal în Anglia postbelicã ºi urma sã fie suplimentatã de
schemele voluntare. Chiar dacã guvernul a naþionalizat o parte a
serviciilor sociale ºi a industriilor, astfel extinzând sectorul mixt
(Dunleavy, 1989) reforma neoliberalilor a condus la o privatizare
considerabilã a serviciilor sociale din timpul guvernului Thatcher din
1979. Chiar dacã Anglia ºi Irlanda s-au despãrþit de extrema americanã a
rezidualismului, amândouã statele bunãstãrii sunt mai puþin
redistributive decât statele bunãstãrii continentale sau nordice.
B. Universalismul social democrat a constituit succesul statelor
bunãstãrii scandinave pentru o lungã perioadã de timp, în mod
particular Suedia urmatã de Danemarca, Norvegia ºi oarecum tardiv de
Finlanda. Datoritã societãþilor relativ omogene ºi a dominanþei social-
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democraþilor (în parte în coaliþie cu interesele agrare), aceste state ale
bunãstãrii s-au extins rapid. Tradiþionala ratã scãzutã ºi schemele
„testarea mijloacelor” au fost transformate într-o cetãþenie universalã a
drepturilor sociale cu o redistribuire a veniturilor considerabilã ºi efecte
de decomodificare. Ca adãugire la transferurile sociale, statul bunãstãrii
scandinav s-a bazat în mod extensiv pe rolul serviciilor sociale, astfel
extinzând sectorul public (ºi astfel au oferit ocazii de angajare pentru
femei) mai mult decât în alte pãrþi. Mai mult decât atât managementul
macro-economic keynesian ºi politicile pieþei muncii active au prevenit,
cel puþin în trecut, ºomajul la scarã înaltã în cadrul acestor economii
orientate cãtre export. Modelul scandinav, oricum, a fost mult mai
vizibil pentru Suedia decât pentru vecinii sãi ºi pentru perioada trecutã
decât pentru decadele recente întrucât puterea partidului socialdemocrat ºi influenþa politicilor keynesiene au fost mai slabe.
C. Corporatismul continental se bazeazã pe un model al asigurãrii
sociale, introdus prima datã în Germania Bismarckianã, ºi a fost urmatã
de vecinii sãi: Austria, Belgia, Olanda si Elveþia. În cadrul acestor
societãþi segmentate cultural, doctrina conservatoare social-creºtinã ºi
principiile subsidiare au devenit o forþã politicã secundarã ºi o
moºtenire. Ca o adãugire la o miºcare muncitoreascã social-democratã
mai slabã, aceastã moºtenire socio-politicã a influenþat dezvoltarea
statelor bunãstãrii corporative. O asigurare socialã care a oferit
solidaritate în cadrul - dar nu neapãrat între - grupurile sociale a fost
extinsã treptat la din ce în ce la mai multe grupuri ale populaþiei. Scheme
ocupaþionale diferite cât ºi beneficii crescânde (ºi de, asemenea,
contribuþii) au servit la menþinerea standardelor de trai anterioare în caz
de risc social. Asigurarea socialã este mai puþin decomodificatã decât
sistemele scandinave universale, dar mult mai redistributivã decât
sistemele reziduale. Statul bunãstãrii sociale se bazeazã, oricum, în mod
deosebit pe transferul plãþilor sociale ºi mai puþin pe serviciile sociale
oferite de stat. ªi totuºi conform principiului subsidiaritãþii lasã anumite
servicii în seama altor furnizori ai bunãstãrii legaþi de bisericã sau de
miºcãrile muncitoreºti. În timp ce acest tipar este dominant în toate cele
cinci þãri, în particular statul bunãstãrii din Austria ºi Olanda a adaptat
parþial unele trãsãturi ale modelului scandinav în timp ce Elveþia
combinã principii subsidiare liberale cât ºi federaliste în cadrul
sistemului sãu modest de securitate socialã.
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D. Subsidiarismul latin reprezintã o variantã a statului bunãstãrii
conservator, parþial întârziat, parþial rezidual prin scopul sãu. Franþa ºi
Italia sunt un caz limitã în timp ce Portugalia ºi Spania sunt slab
organizate datoritã dezvoltãrii lor democratice târzii. Diferenþa faþã de
celelalte state ale bunãstãrii continentale rezultã dintr-o multitudine de
factori: un impact mai puternic al principiilor subsidiare ºi „familiste”,
un conflict istoric al modernizãrii elitei statale ºi a bisericii catolice
conservative, politicilor mai conflictuale de stânga-dreapta, o mai largã
diferenþiere regionalã în dezvoltarea industrialã ºi o tendinþã cãtre
politica clientelistã (Ferrera 1996). Statul bunãstãrii latin a copiat mai
întâi tipul de asigurare, bismarckian care oferã o menþinere de statut
pentru diferite grupuri sociale. Datoritã politicilor clienteliste ºi a rolului
crucial al elitei statului în cadrul modernizãrii, sectorul public a fost
folosit ca instrument de angajare ºi pentru a oferi beneficii favorabile.
Acolo unde statul a folosit servicii publice centralizate (servicii naþionale
ale sãnãtãþii) sau scheme structurale (ºomajul) ca de exemplu în Italia,
diferenþierile regionale încã mai persistã ºi se hrãnesc din patronajul
relaþiilor clienteliste. Datoritã tradiþiei sale familiste, politica socialã se
bazeazã pe funcþiile subsidiare de ajutor propriu al familiei, al
comunitãþii ºi bisericii care ar trebui sã aibã grijã de cei tineri, bãtrâni ºi
femei. De fapt, ei suferã mai mult datoritã excluderii sociale.
O primã privire aruncatã asupra unor indicatori generali ai
regimurilor statului bunãstãrii indicã anumite grupãri chiar dacã sunt
unele deviaþii semnificative. Mãsura lui Esping-Andersen de
decomodificare (1990) cuprinde generozitatea ºi comprehensiunea
asigurãrii sociale pentru trei riscuri sociale (vârsta înaintatã, boala ºi
ºomajul), ºi serveºte ca bazã pentru gruparea þãrilor (Preda, 2002). Cu
excepþia Finlandei toate statele bunãstãrii universaliste nordice prezintã,
dupã cum se aºteptã, cele mai înalte scoruri. Ele sunt urmate la o anumitã
distanþã de statele creºtin-democrate ale Austriei, Belgiei ºi Olandei în
timp ce Finlanda, Suedia ºi Germania cît ºi Franþa figureazã ca fiind în al
treilea grup. Statul bunãstãrii anglo-saxon liberal (Anglia ºi Irlanda) ºi
statutul bunãstãrii rezidual latin din Italia ºi probabil Portugalia ºi Spania
sunt în partea marginalã a indexului dupã cum susþin analizele regimului.
Aºadar doar Finlanda ºi Franþa sunt cazuri critice: cea dintâi fiind ultimul
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stat sosit în aceastã grupare în comparaþie cu celelalte state ale bunãstãrii
nordice, iar cea din urmã fiind o formã mixtã a statului securitãþii sociale
bismarckiene care a stagnat datoritã unor influenþe creºtin-democrate ºi a
statului bunãstãrii latin mai familist.
Comparând datele prezente de Organizaþia pentru Dezvoltare ºi
Cooperare Economicã cu referire la cheltuielile sociale (% din produsul
intern brut, 1993), gãsim o grupare similarã: statul bunãstãrii nordic
(Suedia-38% ºi Finlanda-35,4%) a cheltuit considerabil mai mult decât
statul bunãstãrii sociale continental, deºi Olanda (30,2%) ºi Germania
(28,3%), cheltuiesc la fel de mult ca þãrile codaºe scandinave (Norvegia29,3% ºi Danemarca-31%).
Austria (25,8%), Belgia (27%), Franþa (27,3 %) ºi Italia (25%) vin pe
locul trei, în timp ce þãrile anglo-saxone (Marea Britanie-23,4% ºi Irlanda20,1%) dar, de asemenea, ºi Spania (22,5%) ºi Portugalia (16,3 %) sunt pe
ultimele locuri.
Datele mai recente furnizate tot de Organizaþia pentru Dezvoltare
ºi Cooperare Economicã nu aratã schimbãri semnificative. Suedia (32,2%
în 2000), ºi Finlanda ( 27,2% în 1998) rãmân pe primele locuri. Germania
(29,5%, 2002), Danemarca( 28,8% în 2001), Olanda ( 28,5% în 1998) ºi
Norvegia (27,9% în 1998) sunt în al doilea grup.
În cel de-al treilea grup rãmân celelalte state care se aflã puþin
deasupra sau sub media europeanã care a fost în 2000 de 27,3%.
Diferenþe semnificative existã, dar nu pentru nivelul cheltuielilor
bunãstãrii. Variaþiile naþionale pot fi gãsite în ceea ce priveºte sursa
finanþãrii ºi a tipului cheltuielilor.
Statul bunãstãrii extensiv nordic este finanþat în mare parte
bugetul statului cu unele contribuþii la securitatea socialã din partea
angajaþilor ºi, în mod deosebit, din partea angajatorilor.
Statul bunãstãrii anglo-saxon mai moderat are, de asemenea, pentru
o parte de cheltuieli sociale, relativ mici, finanþare din partea angajatorilor.
În opoziþie statele bunãstãrii sociale continentale urmeazã modelul
bismarckian mult mai îndeaproape, mai mult de jumãtate din cheltuielile
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curente sunt finanþate din bugetul statului. Obligaþiile contributorii sunt
împãrþite în mod egal de ambele parþi (angajatori ºi angajaþi) (muncitorii
danezi ºi angajaþii belgieni contribuie mai mult decât cealaltã parte).
În cele din urmã, în cadrul statului bunãstãrii latin contribuþiile
pentru asigurarea socialã sunt importante, îndeosebi în Franþa. Ca ºi în
Belgia contribuþiile obligatorii ale angajatorului depãºesc pe cele ale
angajaþilor.
Prin prisma caracteristicilor cheltuielilor celor mai ridicate, mãsurate
aici de piaþa muncii ca „ieºire” (pensia ºi handicapul) ºi de taxele de pe
piaþa muncii (activ ºi pasiv), variaþiile naþionale încruciºate sunt mai puþin
clar însumate în cadrul acestor regimuri. Statele bunãstãrii þãrii
continentale ºi sudice au cheltuit o sumã mai mare pentru pensii
permiþând ieºirea de pe piaþa muncii în caz de vârstã înaintatã sau
handicap în timp ce statele bunãstãrii anglo-saxone ºi scandinave au
contribuþii mai mici (cu excepþia Finlandei ºi Suediei), în concluzie
cheltuind mai puþin. Palierul referitor la politicile pieþei muncii active sau
pasive este mult mai variat, deºi þãrile nordice cheltuiesc mai mult pe
politicile active, în timp ce economiile continentale, ºi latine (cu un ºomaj
mai ridicat) cheltuiesc relativ mai mult pentru asigurãrile de ºomaj.
Austria ºi Suedia sunt cheltuitori mai mici datoritã ºomajului scãzut.
Prezentarea informaþiilor oferã nu numai o dovadã ilustrativã a
diferenþierii grupurilor, ci oferã, de asemenea, diferenþe calitative
evidente care nu pot fi prezentate prin intermediul unui grup de date
referitoare la buget ºi cheltuieli sau prin indexul mixt al decomodificãrii
al lui Esping Andersen.

1.4. Sisteme industriale comparate
În ceea ce priveºte sistemele relaþiilor industriale, Colin Crouch
distinge trei moduri de mediere a intereselor (Crouch, 1993): relaþii de
contestare, negocieri pluraliste ºi neocorporatism (conform tabelului 3).
Pornind de la studiile neocorporatiste bazate pe interese organizate
dezvoltã un model de schimbare a relaþiilor între munca organizatã ºi
capital.
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Tabelul 3: Relaþiile industriale ale lui Colin Crouch ºi tradiþiile
statelor europene
Moduri /
exemple
principale

„conflictual”
Franþa, Italia

interesul
organizaþiilor
perspectiva

fragmentat

rolul statului

intervenþia statului

modalitãþile de
schimbare

valuri de proteste

conflicte antagoniste
de clasã

„negociator”
Marea
Britanie,
Irlanda
particularist

„corporatism”
Suedia,
Germania
încercuitor

interese de grup interese comune
pe termen lung
pe termen
scurt
absenteism
cooperare
hopuri
economice

inerþie
instituþionalã

Relaþiile de contestare sunt caracterizate prin conflicte de interese,
absenþa cooperãrii mutuale fiind datã situaþia de deficit în organizarea
proprie ºi recunoaºterea mutualã slabã. Când apar în cadrul unui
conflict valuri de mobilizare socialã este necesarã intervenþia statului
pentru a media ºi restaura ordinea.
Negocieri pluraliste apar atunci când angajatorii susþinuþi de schimbãrile politice ºi a cadrului legal, schimbã strategia lor de conflict fãþiº cu
dezvoltarea procedurilor de combatere a conflictelor muncii într-un
asemenea mod încât acþiunea mutualã de distrugere este evitatã (Crouch,
1993). Cu toate acestea, un astfel de sistem încã suferã datoritã finalitãþilor
de scurtã duratã ºi reprezentarea intereselor particulare, în timp ce statul
refuzã sã intervinã. ªi totuºi managementul macroeconomic ezitant ar
putea fi necesar când costurile externe, în mod deosebit presiunile
inflaþioniste ale salariilor negociate colectiv afecteazã negativ economia.
În cele din urmã un al treilea mod de mediere a intereselor se
bazeazã pe un consens pe termen lung. Presupune o organizare relativ
centralizatã cât ºi o susþinere din partea statului ºi o politicã de
cooperare cu acesta. Totuºi, asemenea relaþii corporatiste au fost criticate
datoritã inerþiei lor instituþionale ºi adaptãrii încete la schimbare
simþindu-se nevoia unui consens al negocierilor.
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Tabelul 4: Tipologia relaþiilor muncii
Scindãri esenþiale
ale muncii
Scindãri de clasã dominante

Scindãrile de clasã
încruciºate

Tip de conflict pe piaþa muncii
Conflict
Cooperare
(a)
(b)
anglo-saxon
scandinav
voluntarism
corporatism
(d)
(c)
latin
continental
polarizare
parteneriat social

Ca adãugare la cele trei modalitãþi de mediere a intereselor
realizate de Crouch, avem din nou nevoie de un al patrulea tip - care
este o divizare a grupului neocorporatist în cadrul neocorporatismului
scandinav ºi al „parteneriatului social” continental - unde observãm
impactul statului bunãstãrii în cadrul relaþiilor muncii. Când privim la
relaþiile între statul bunãstãrii si piaþa muncii, putem observa cã
corporatismul nordic se dezvoltã în cadrul unui stat al bunãstãrii socialdemocrat mult mai favorabil, în timp ce „parteneriatul social”
continental de realizare a consensului depindea de aceasta ºi a reprodus
statul bunãstãrii corporativ. Crouch prezintã douã posibile variante de
neocorporatism care coincid în mare parte cu aceastã separare prin
distincþia dintre neocorporatism cu munca organizatã „puternic” sau
‚slab”(Crouch ,1993) ceea ce înseamnã corporatismul nordic versus cel
continental. Vom prezenta pe scurt caracteristicile de mediere a
intereselor (tabelul 4), discutând despre fiecare sistem.
„Pluralismul anglo-saxon” a fost dominant în Marea Britanie, ºi
datoritã moºtenirii sale istorice, de asemenea ºi în Irlanda. Conform unei
concepþii liberal-voluntarã, angajatorii ºi munca ar trebui sã promoveze
interesele lor speciale prin negocierii colective „libere” fãrã intervenþia
statului. Conflictele dintre capital ºi muncã sunt reglementate de sisteme
larg informale ºi reguli sociale acceptate de „fair-play”; ele faciliteazã
înþelegerile voluntare „onorabile” între management ºi munca cu
referire la problemele substanþiale sau procedurale, totuºi neavând nici
un statut legal de corelare. Organizarea intereselor muncitoreºti este,
mai degrabã, fragmentatã, ducând lipsã de organizaþii centrale puternice
pentru coordonare. Principala sursã de putere a intereselor organizate se
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bazeazã pe parteneriat ºi susþine mobilizarea, în mod deosebit la nivel
de firmã. Aceasta oferã impulsul de a forþa cealaltã parte la negocieri
colective ºi în cele din urmã cãtre o înþelegere. Numai parþial sau
ocazional se poate ca munca organizatã – prin lobby-ul afilierii cu
partidul muncii – sã influenþeze politicile guvernamentale care rãmân pe
larg la distanþã de relaþiile industriale.
„Corporatismul nordic” este forma dominantã de armonizare în
cadrul statului bunãstãrii scandinav din Suedia, Danemarca ºi Norvegia
cât ºi din Finlanda. Statul bunãstãrii a menþinut în mod tradiþional
politica macro-economicã keynesianã a angajãrii cu norma întreagã ºi ºia asumat un rol de mediator în relaþiile muncii. Negocierile organizate
sunt relativ centralizate; este un grad înalt al organizãrii parteneriatului
ºi al conformitãþii. Partenerii sociali se recunosc unul pe altul la toate
nivelurile ºi sunt, de asemenea, consultaþi de stat în luare deciziilor
politice. Cu susþinerea statului, sistemul negocierilor colective este
puternic instituþionalizat ºi îndeplineºte funcþii reglementatorii proprii
prin înþelegerii centrale bipartite sau prin schimb politic cu statul în
schimbul legislaþiei politicii sociale.
„Parteneriatul social continental” este o variantã avansatã a
reglementãrilor proprii corporative, este prezent în Austria, Olanda,
Belgia, Germania ºi Suedia - toate societãþile care sunt în mod tradiþional
mult mai segmentate decât societãþile nordice larg omogenizate. Contrar
pãrþii nordice conflictul muncii-capitalizate a fost transversalizat de
scindãri religioase ºi/sau lingvistice, tinzând spre fragmentare ºi chiar
pilonizare a vieþii asociaþionale, deºi miºcãrile sindicale au câºtigat prin
importanþa lor. Asociaþiile au cãpãtat un rol important în construirea
consensului sociopolitic. Chiar dacã statul intervine parþial în relaþiile
muncii ºi defineºte, de asemenea, drepturile generale ale negocierii
colective, lasã funcþii reglementatorii proprii „partenerilor sociali”.
„Polarizarea latinã” reprezintã însuºirea dominantã în Franþa ºi
Europa sudicã (Italia, Spania. Portugalia)- þãri cu tradiþii „etatiste”
puternice scindãri ale muncii transversale ºi politizate ºi o
instituþionalizare slabã a relaþiilor dintre societate-stat.
Sindicatele ºi uniunile angajatorilor nu se recunosc întotdeauna în
mod corespunzãtor ca parteneri legitimi ai negocierilor colective;
relaþiile lor bipartite cât ºi cele cu statul sunt mai degrabã conflictuale ºi

30

provoacã în schimb o intervenþie statalã anticipativã. Datoritã sistemelor
polarizate ºi fragmentate, angajatorii ºi organizaþiile muncii cer drepturi
de reprezentare ºi recunoaºtere din partea statului. Datoritã legãturilor
lor parteneriale slabe, sindicatele se bazeazã pe mobilizare socialã ºi
politicã pentru a cere intervenþia statului, putând determina angajatorii
sã recunoascã ºi sã negocieze cu miºcãrile sindicale ºi/sau sã elimine
conflictele cu suportul statului.
O comparaþie a relaþiilor industriale din þãrile vest-europene, ca
sisteme în conformitate cu indicatorii calitativi ºi cantitativi, dezvãluie
unele asemãnãri în cadrul celor patru regimuri. În primul rând, cu
referire la organizarea muncii, gãsim diferenþe sistematice legate la
scindarea structurilor ºi a mobilizãrii partenerilor.
Când privim la numãrul confederaþiilor principale ºi natura
relaþiilor în cadrul miºcãrilor muncitoreºti, gãsim diferenþe importante.
Þãrile nordice au toate o confederaþie a muncii social-democratã care
organizeazã muncitorii („blue-collar”) „gulerele albastre”( pe larg în
cadrul sindicatelor industriale), în mod deosebit, în timp ce muncitorii
(„white-collar”) „gulerele albe”, au fondat unele organizaþii rivale.
Confederaþiile sindicatelor britanice ºi irlandeze, pe de altã parte, sunt
singurele asociaþii de vârf, ºi totuºi un paravan relativ slab pentru o
varietate de domenii economice. Unele dintre aceste sindicate sunt
afiliate Partidului Laburist. Divizãrile politice ºi religioase sunt în mod
deosebit pronunþate în cadrul miºcãrilor muncitoreºti latine. Dar aceste
scindãri au o importanþã rezidualã în þãrile din Benelux ºi Suedia, în
timp ce Austria ºi Germania au utilizat aceste scindãri de la sfârºitul
fascismului prin confederaþii unitare non-partizane.
Referitor la nivelul sindicalizãrii, mãsurat de densitatea
sindicatelor, þãrile scandinave conduc grupurile prin nivelurile de
sindicalizare în timp ce miºcarea muncitoreascã din zona latinã s-a bazat
mai mult pe ciclurile de mobilizare politicã.
Miºcãrile muncitoreºti continentale au nivel mediu în mobilizarea
parteneriatului - Belgia ºi Austria se situeazã pe o scarã mai înaltã decât
Germania ºi Olanda, Suedia. Anglia ºi Irlanda au avut întrucâtva nivele
mai ridicate în trecut, dar în mod deosebit Anglia a suferit un declin
dramatic de când guvernul Thatcher a introdus o nouã legislaþie a
muncii. Parþial, drept consecinþã a concentrãrii sau fragmentãrii ºi
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puterii sau slãbiciunii sindicatelor, existã diferenþe importante cu privire
la tendinþa spre grevã ºi la intensitatea conflictelor industriale: relaþiile
polarizate latine ºi anglo-saxone muncitoreºti, dar, de asemenea, mult
mai recent þãrile scandinave, prezintã un nivel mult mai înalt al grevelor
ºi blocajelor în comparaþie cu þãrile parteneriale social continentale.
În ceea ce priveºte conducerea gãsim diferenþe considerabile în
cadrul organizãrii. Unele þãri, îndeosebi Germania ºi Suedia au asociaþii
de conducere pentru angajatori specializaþi care sunt relativ centralizate
ºi bine organizate, deºi în alte þãri asociaþiile generale de afaceri combinã
piaþa muncii ºi interesele producãtorului în cadrul sistemelor lor. Un
nivel scãzut partenerial, centralizarea slabã ºi uneori opoziþia sindicalã
paternalistã, constituie în mod deosebit o problemã în cadrul sistemelor
relaþiilor industriale anglo-saxone, latine. Drept consecinþã, negocierile
colective susþin mai puþini muncitorii, acesta fiind îndeosebi cazul
Angliei. În timp ce în þãrile scandinave atât angajatorii cât ºi sindicatele
sunt bine organizate ºi astfel pot îndeplini înþelegerile colective
voluntare din cadrul economiei, neavând nevoie de intervenþii ale
statului.
În mod deosebit în relaþiile industriale latine o asemenea
intervenþie a statului poate fi crucialã în extinderea înþelegerilor colective
care au fost negociate de parteneri reprezentativi ºi relativ mai slab
organizaþi pânã la secþiuni mai largi ale economiei. În Anglia, oricum,
nici un mecanism legal de extensie nu este pus la dispoziþie - aspect care
este îndeosebi dãunãtor datã fiind descentralizarea crescândã a
negocierilor colective ºi reducerea recunoaºterii sindicatelor la locul de
muncã.

1.5. Statul bunãstãrii ºi relaþiile pe piaþa muncii
Deºi sunt variaþii interregim ºi suprapuneri interregim, încã mai
putem distinge patru regimuri ale statului bunãstãrii ºi patru sisteme ale
relaþiilor industriale care coincid.
Conceptualizarea celor patru macroconfiguraþii diferite care
cuprind grupãri empirice ale statului bunãstãrii ºi a relaþiilor muncii nu
serveºte atât de mult scopul explicãrii ºi luãrii în considerare în cadrul
diferenþelor inter- sau intra regim, dar permite o analizã a afinitãþilor
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politice între tipuri speciale de regimuri ale bunãstãrii ºi relaþiilor
muncii.
Astfel cele douã configuraþii instituþionale macro sunt mai mult
sau mai puþin „slab cuplate”, ºi ele reflectã la fel de mult un compromis
social ºi politic cât ºi interdependenþã funcþionalã dintre cele douã sfere.
„Slab cuplate” înseamnã, de asemenea, cã existã o anumitã autonomie ºi
un anume grad de inconsistenþã, care permite o adaptare gradualã a
acestor sisteme.
Aceste regimuri de bunãstare postbelice speciale ºi de relaþii
muncitoreºti reprezintã rezultatul unui compromis politic ºi social care a
reafirmat moºtenirile istorice, dar au modernizat sistemele actuale. Cu
excepþia Spaniei târziu democratizatã ºi a Portugaliei societãþile
europene vestice au creat principiile de organizare ºi instituþiile statului
bunãstãrii ºi ale relaþiilor muncitoreºti pe parcursul începutului
perioadei postbelice.
Reformele liberal-universaliste Beveridge au stabilit „statul
bunãstãrii” modern englez la scurt timp dupã rãzboi, respectând o
promisiune din timpul rãzboiului, nãscutã în timpul luptei împotriva
„statului conflictual” nazist.
În timp ce þãri precum Franþa ºi Suedia au legiferat scheme ale
pensiilor cuprinzãtoare pentru prima datã în 1946, multe state ale
bunãstãrii postbelice au extins scopul schemelor lor tradiþionale ºi au
îmbunãtãþit de asemenea pensiile în timpul anilor 1950 ºi la fel de bine în
anii 1960. În timpul anilor 1970 „limitele creºterii” (Flora, 1986) o
reformã a bunãstãrii a fost pusã în funcþiune, iar managementul
cheltuielilor crescânde precum ºi finanþele publice mai restrânse au
devenit problema dominantã pentru politicieni.
Instituþionalizarea relaþiilor muncitoreºti ºi a structurilor
organizaþionale au fost restabilite în perioada postbelicã, practici ale
negocierilor colective „libere” au înlocuit regulamentul din timpul
rãzboiului ºi miºcãri sindicale s-au reconstituit. Miºcãrile muncitoreºti
continentale ºi latine tindeau spre o structurã mult mai unificatã drept
consecinþã a eºecurilor miºcãrilor muncitoreºti fragmentate în momentul
înfruntãrii fascismului. Sindicate unificate ºi închise s-au dezvoltat
numai în Germania ºi Austria.

33

Prin întoarcerea la munca cu norma întreagã ºi a succesului
economic conform planului Marshall, instituþiile de negociere a
salariului au devenit un pilon major al economiile politice postbelice. Nu
numai în þãrile în care pactul social postbelic a fost lovit, dar, de
asemenea, acolo unde un consens social mult mai implicit existã între
politicieni ºi reprezentanþii statului bunãstãrii ºi a dezvoltãrii relaþiilor
muncitoreºti.
Aceasta „cuplare slabã” a doua sfere autonome, dar interdependente, oricum, a suferit constrângeri considerabile în timpul
mobilizãrii politice ºi sociale de la sfârºitul anilor 1960. Aceasta a dus la
un anume progres în cadrul relaþiilor la locul de muncã ºi al participãrii
industriale.
Adevãrata problemã dintre cele douã regimuri slab cuplate a
apãrut în timpul speculaþiilor inflaþionale din anii 1970 când
compromisul postbelic ºi instituþiile sociale erau vãzute ca „rigiditãþi
sociale” ºi drept cauzã a problemelor economice (Olson, 1982). De la cele
douã ºocuri ale petrolului care au fost urmate de ºomaj în masã ºi
dezvoltare economicã scãzutã, atât statul bunãstãrii cât ºi relaþiile de
muncã au fost foarte îngrãdite.
Înclinaþiile cãtre restrângeri ale bunãstãrii ºi flexibilizarea relaþiilor
muncii dominã acum dezbaterea politicã. ªi totuºi dezbaterea asupra
presiunilor globale pe care statul bunãstãrii naþionale ºi relaþiile
muncitoreºti le înfruntã, nu ia considerare diversitatea naþionalã
distinctã ºi afinitãþile politice cruciale dintre cele douã pãrþi.
Fiecare configuraþie naþionalã care se intersecteazã cu schimbãrile
globale produce un set de probleme specific, problemele constituþionale
contingente apãrând cu referire la legãtura particularã dintre
aranjamentele statului bunãstãrii ºi relaþiile muncii. Aceste configuraþii
naþionale pot fi mai mult sau mai puþin apte pentru a coopera cu
schimbãrile globale. Rãspunsul naþional la aceste probleme necesitã o
adaptare specificã. Cu greu se poate gãsi o „cea mai bunã soluþie”
pentru toate sistemele, ºi chiar de ar fi aºa, fiecare stat, naþiune va trebui
sã urmeze o anumitã cale ca sã poatã ajunge acolo, luând în considerare
poziþiile de pornire diferite.
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În timp ce sistemele slab cuplate permit un grad considerabil de
adaptare sistemicã, acestea pot fi necoordonate ºi contradictorii, ducând
astfel la incompatibilitãþi ºi limitãri între ele. De fapt, ceea ce observãm
astãzi este cã schimbãrile se produc la nivele diferite ºi în sfere relativ
diferite. Descentralizarea negocierilor colective se produce pe de o parte,
iar intervenþia centralizatã în cadrul sistemelor asigurãrii sociale pe de
altã parte.
Privind interacþiunea dintre politica socialã ºi relaþiile muncitoreºti, gãsim patru situaþii care se completeazã una pe alta ºi duc la
probleme speciale ale adaptãrii instituþionale, parþial drept consecinþe
indirecte ºi parþial ca rezultat al alegerilor strategice conºtiente.
Tabelul 5: Statul bunãstãrii ºi relaþiile muncitoreºti
Politicile statului
bunãstãrii
scindarea muncii
muncitor-cetãþean

diferenþierea de statut

Statul bunãstãrii / relaþiile muncitoreºti
rudimentar / conflict
(I)
putere organizatã a
muncii
completeazã politicile
sociale
(IV)
politicile sociale sunt
promovate prin
grupurile sociale

expansiv / cooperativ
(II)
suport pentru politicile
sociale
intermediere
corporatistã
(III)
politicile sociale
reafirmã diferenþierile
de statut

„Statele bunãstãrii anglo-saxone ºi relaþiile
muncitoreºti voluntare”
Legãtura dintre cele douã, deºi ele derivã dintr-o concepþie liberalã
a economiei de piaþã ºi a drepturilor cetãþeneºti (Marshall 1950; Cochran
ºi Clarke, 1993) ar putea fi mai puþin evidentã decât în alte cazuri, deºi
amândouã sunt interdependente. Din moment ce statul bunãstãrii oferã
rate insignifiante pentru pensia de bazã ºi serviciile publice (sãnãtatea,
educaþia) tuturor cetãþenilor, lasã un spaþiu amplu pentru asigurarea
voluntarã sau privatã cum ar fi pensiile ocupaþionale. Aceastã implicare
relativ modestã a statului în cadrul producerii bunãstãrii evitã
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interferenþa cu mecanismul pieþei independent. Locurile de muncã cu
normã întreagã ºi salariile corespunzãtoare ar trebui sã ofere îndeajuns
protecþie individului în faþã de riscurile sociale. O creºtere a ºomajului ar
trebui sã ducã la presiuni ºi salarii scãzute ºi chiar sã readucã oamenii la
muncã fãrã a li se plãti salariile corespunzãtoare. Pe de altã parte,
beneficiile asistenþei sociale vor fi insuficiente din moment ce conform
principiilor pieþei liberale acestea ar trebui þinute la un nivel scãzut.
Oricum, aceste grupuri sociale care sunt într-o piaþã a muncii
avantajoasã ca poziþie ar putea sã reuºeascã sã contribuie la asigurãrile
private. Dat fiind faptul cã sistemul negocierilor este foarte
descentralizat, necoordonat ºi fragmentat, presiunile inflaþionale sunt
obiºnuite în Anglia (ºi Irlanda). Mai mult de atât o inegalitate
considerabilã rezultã din structura salarialã ºi din diferenþele dintre
locurile de muncã cu sindicate ºi cele fãrã sindicate.
Proiectele conservatoare din privatizare cât ºi limitele fondurilor
publice au pãstrat aceastã tendinþã ºi noul guvern al muncii nu a
schimbat aceste politici.

„Statul bunãstãrii universal nordic ºi relaþiile muncitoreºti neocorporativiste”
În þãrile nordice interdependenþa statului bunãstãrii universalist ºi
relaþiile muncitoreºti neo-corporativiste au fost mult mai evidente ºi bine
descrise (Esping - Andersen, 1985; Kolberg si Esping - Andersen, 1992;
Stephens 1996).
Statele bunãstãrii nordice au devenit comprehensive ºi redistributive decomodificând astfel inegalitãþile pieþei într-un grad mai mare
decât oriunde altundeva. Oricum întrucât pensiile de bazã au fost
extinse, nevoia de pensii suplimentare care sã permitã diferenþierile ºi sã
dezvolte noi ocupaþii a crescut în anii 1950. Aceasta a devenit un interes
politic major pentru partidele social-democrate ºi a muncii organizate
care au dorit sã mulþumeascã atât, reprezentanþii gulerelor-albe („whitecollar”) cât ºi, pe cei ai gulerelor albastre („blue-collar”). Dominanta
serviciilor bunãstãrii finanþate prin impozite a oferit o cale de extindere în mod deosebit pentru femei - angajarea în sectorul public care a
fortificat puterea muncii organizate.
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Opus Angliei sistemul de negociere coordonat ºi profund
centralizat a putut þine în frâu presiunile inflaþionale cât ºi sã limiteze
inegalitãþile salariale prin intermediul politicilor de solidaritate salarialã
ale sindicatelor. Istoric vorbind, înþelegerea centralã între munca
organizatã ºi capital care a echilibrat consecinþele marii depresiuni din
perioada interbelicã a devenit baza negocierilor neo-corporative în
perioada postbelicã. Acest stat al bunãstãrii este mult mai strâns cuplat
deºi aria negocierilor a fost redusã odatã cu schimbãrile globale care au
determinat nefezabilitatea managementului macroeconomic neokeynesian în anii 1980. Mulþi cercetãtori au susþinut „sfârºitul
corporatismului” (Lash ºi Urry, 1987) ºi drept consecinþã o crizã
profundã a modelului scandinav. Angajatorii ºi sindicatele în cadrul
sectorului privat cu orientare cãtre export s-au retras parþial din cadrul
consensului stabilit de coordonare ºi împreunã cu guvernul au impus
limite pentru cheltuielile publice.
„Statul bunãstãrii conservativ ºi parteneriatul social”
Din punct de vedere istoric legãtura dintre statul asigurãrii sociale
ºi parteneriatul social a fost dintotdeauna evidentã. Schemele asigurãrii
sociale au fost legate de relaþiile de angajare ºi atât angajatorii cât ºi
muncitorii joacã un rol important în administrarea lor (Flora 1986;
Manow 1997). Mai mult de atât urmând orientarea corporativã,
schemele asigurãrii sociale sunt adaptate unor grupuri sociale specifice
ºi fragmentate organizaþional în multe scheme ocupaþionale. Datoritã
beneficiilor în urma plãþii impozitelor ºi a schemelor ocupaþionale
specifice, aceste sisteme reafirmã menþinerea statului ºi diferenþierea
socialã între grupuri în timp ce se bazeazã pe solidaritatea socialã în
cadrul grupurilor sociale. Sindicatele au avut tendinþa de a opta pentru
asigurarea angajãrii, pentru salarii mai mari ºi pentru munca cu normã
întreagã cu participarea forþei de muncã femininã, a extinderii
activitãþilor cu jumãtate de normã ºi a managementului muncii ºi a
includerii intereselor celor din exterior (Esping-Andersen, 1996).
De la sfârºitul anilor 1970 ºomajul a crescut considerabil deºi
partenerii sociali ºi guvernul au preferat transferul pasiv în cadrul
politicilor de pe piaþa muncii, au menþinut un nivel înalt al salariilor ºi
au redus numãrul angajaþilor mergând pe ideea pensionãrii timpurii.
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Drept consecinþã a ºomajului la cote înalte ºi a ratelor de dependenþã
salarialã nefavorabilã pensionãrii, contribuþiile pentru asigurãrile sociale
au crescut semnificativ, fãcând munca mult mai scumpã. În timp ce
aceste probleme ale angajãrii ºi costului muncii preseazã în mod
deosebit aceste economii orientate cãtre export, o reformã a statului
bunãstãrii ºi a pieþei muncii este posibilã numai când guvernele ºi
partenerii sociali îºi asumã responsabilitatea ºi îºi coordoneazã acþiunile.
„Statul bunãstãrii subsidiar latin ºi relaþiile
muncitoreºti polarizate”
În timp ce statul bunãstãrii latin deþine unele din trãsãturile
instituþionale ale statului continental conservativ al asigurãrii sociale
(Esping Andersen, 1996) apar diferenþieri datoritã importanþei mai mari
a sectorului public, familialismului ºi a clientelismului (Ferrera, 1996;
Rhodes, 1996). Mai mult de atât relaþiile muncitoreºti mult mai
polarizate au dus la o intervenþie a statului mai puternicã, cât ºi la o
politizare a relaþiilor muncitoreºti care accentueazã clientelismul. Cu
suportul sindicatelor, sistemul de pensii ºi sectorul public au fost
supraextinse cu scopul de a finanþa pensionarea timpurie. Întrucât
asigurãrile sociale ºi impozitele cât ºi pensionarea timpurie au crescut,
au apãrut, de asemenea, problemele pieþei negre. În timp ce sindicatele
au avut un anume rol în administrarea asigurãrii sociale - cum ar fi
schemele ºomajului francez - nu au fost capabili sã facã faþã problemelor
fãrã intervenþie guvernamentalã. Extinderea bunãstãrii ºi-a gãsit limitele
financiare ºi a urgentat reformarea statului bunãstãrii. Ajustãrile
bunãstãrii propuse de guvern au provocat valuri de mobilizare socialã în
anii 1990, ducând la negocieri între guverne ºi partenerii sociali. Mai
mult de atât unele reforme ale sistemului colectiv de negociere ºi pieþele
muncii rigide au fost induse în iniþiativele statului.
Comparaþia naþionalã încruciºatã a configuraþiilor macro a
regimurilor statului bunãstãrii ºi a relaþiilor muncitoreºti au evidenþiat
variaþii semnificative în cadrul Europei. Cu siguranþã sunt multe excepþii
ºi inconsistenþe, dar putem nu în ultimul rând sã observãm anumite
asemãnãri în cadrul celor patru modele ale statul bunãstãrii ºi ale
relaþiile muncitoreºti. Mai mult de atât, aceste forme specifice ale statului
bunãstãrii/ramurii relaþiilor muncitoreºti au un impact asupra economiei

38

politice structureazã mediul instituþional pe piaþã muncii ºi a
regimurilor de producþie prin politicile sociale ºi negocierile colective.
Grupãrile de regim sunt doar un dispozitiv conceptual care
furnizeazã o mai bunã înþelegere a variaþiilor principale ale societãþii
europene, ºi în particular permit compararea ºi studierea interdependenþelor între forme speciale ale statului bunãstãrii ºi relaþiile
muncitoreºti. O asemenea macroanalizã oferã contextul general pe baza
cãruia se poate dezvolta o analizã de tip comparativ

Capitolul 2. TRANZIÞIA LA UN NOU REGIM
AL BUNÃSTÃRII ÎN EUROPA CENTRALÃ
ªI DE EST

2.1. Dezvoltarea statului bunãstãrii
în perioada comunistã
Sistemele de protecþie socialã au început sã fie dezvoltate în
regiune în ultima parte a secolului 19 ºi primele decenii ale secolul 20,
odatã cu primele legi referitoare la munca copilului.
Formarea târzie a statelor independente dupã prãbuºirea marilor
imperii - austro-ungar, otoman ºi þarist - a avut ca rezultat, în majoritatea
þãrilor din Europa Centralã ºi de Est, o dezvoltare simultanã a naþiunii
stat ºi a statului bunãstãrii. În afara sistemelor de protecþie socialã de
stat, a apãrut treptat ºi o întreagã reþea de scheme private de asistenþã
socialã. Acestea erau în concordanþã cu activitãþile numeroaselor
organizaþii caritabile, dintre care cele mai numeroase erau orfelinatele, a
cãror creºtere rapidã se datora cererii crescute generatã de rãzboaiele
numeroase din regiune.
Înainte de al Doilea Rãzboi, forma dominantã de bunãstare în
regiune era modelul Bismarck cu principiul sãu de bazã-asigurarea
individualã a fiecãrei persoane angajate în muncã. Sub presiunea clasei
muncitoare, contribuþiile angajatorilor la schemele asigurãrilor sociale au
crescut, la fel ºi gama riscurilor pentru care se oferea protecþie. Treptat,
în întreaga regiune s-a dezvoltat un sistem complex de protecþie socialã
al cãrui scop era sã ofere protecþie grupurilor vulnerabile. Erau
îndreptãþiþi la protecþie, în mod individual, oameni aflaþi în nevoie
precum refugiaþii de rãzboi, invalizii sau vãduvele de rãzboi.
Noile regimuri comuniste apãrute în Europa Centralã ºi de Est în a
doua jumãtate a anilor 1940 proclamau sfârºitul protecþiei sociale, vãzutã
ca un act de filantropie burghezã. Se aºtepta ca, rupând legãturile cu
trecutul capitalist, puterea muncitorilor sã elimine însãºi posibilitatea
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existenþei unor grupuri „slabe din punct de vedere social” sau care „sã
aibã nevoie de sprijin”. Noua elitã de partid susþinea cã toate politicile
statului socialist vor fi politici sociale ºi cã toate problemele sociale vor fi
rezolvate automat.
În decadele de dupã al Doilea Rãzboi, þãrile din regiune au
experimentat o fuziune a politicilor sociale ºi economice în cadrul unui
proiect mamut prin care se dorea schimbarea profilului societãþii prin
alterarea deliberatã a relaþiilor fundamentale umane (Ferge, 1979).
Politica socialã era vãzutã nu ca oferind protecþie împotriva riscurilor ºi
sprijin pentru cei aflaþi în situaþii dificile, ci ca o reglementare a relaþiilor
de clasã, o restructurare a societãþii (Rajkevich, 1977).
Totuºi, în ciuda proclamaþiilor cum cã binele poporului era
principalul obiectiv al noului regim, majoritatea resurselor au fost
alocate unei industrializãri rapide de tip sovietic iar problemelor sociale
le-a fost acordat un statut secundar, subsidiar. Statul insista pe concentrarea tuturor serviciilor de bunãstare în mâinile sale iar instituþiile precomuniste tradiþionale care se ocupau de activitãþi caritabile au fost
private de funcþiile lor, de proprietãþi sau chiar eliminate.
Statul comunist era hotãrât sã întoarcã politica inegalã a regimului
anterior care favoriza grupurile bogate declarându-ºi obiectivul de a duce
o politicã de bunãstare bazatã pe clasã, oferind privilegii muncitorilor din
industrie ºi agricultorilor. Ministrul Sãnãtãþii polonez a scris: „Serviciile de
sãnãtate, care slujeau în trecut claselor celor mai avute, au acum sarcina de
a schimba obiectivele principale ºi de a furniza asistenþã medicalã claselor
muncitoare care construiesc cel mai bine viitorul socialist al þãrii noastre ºi
mai presus de toate, clasei muncitoare conducãtoare” (Sztachelski, 1950;
citat în Sokolowska ºi Richard, 1990:79).
Este dificil sã analizãm sistemele de protecþie socialã ale þãrilor
socialiste din pricina amestecului de ideologii, politici ºi practici care se
suprapun atât de tare ºi care se substituie una alteia. În afarã de aceasta,
sistemul s-a schimbat în timp, abandonând abordarea revoluþionarã ºi
concentrându-se mai mult asupra problemelor sociale.
Potrivit lui Ksiezopolski (1990), putem identifica sistemul
bunãstãrii ca funcþionând sub tutela economiei planificate la centru ºi ca
fiind o combinaþie între:
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 modelul instituþional care este caracterizat de principiul
potrivit cãruia statul este furnizorul tuturor beneficiilor ºi
serviciilor. Sistemul socialist a fost universal în sensul cã oferea
educaþie, îngrijire medicalã ºi garanta un loc de muncã tuturor;
 modelul realizare-performanþã era de asemenea prezent în
aceste þãri, datoritã importanþei pe care o aveau mãsurile
selective ºi datoritã legãturii dintre performanþa muncii ºi
bunãstarea individualã. Pentru cei care nu erau în câmpul
muncii, din motive de vârstã, handicap sau altele, sistemul se
axa în majoritate pe legãturile de familie ºi cele între vecini ºi
nu avea o structurã bine dezvoltatã pentru serviciile sociale;
 aºa numita „a doua reþea” (Raychev, 1985) - un sistem de
bunãstare ascuns în care accesul la bunuri ºi servicii de proastã
sau înaltã calitate, la privilegii ºi la limita legii era acordat pe
baza schimburilor de servicii personale în vederea obþinerii
statutului social, mai precis celor care fãceau parte din
nomenclatura partidului-stat;
 al patrulea tip de furnizare a bunãstãrii, care a cunoscut grade
diferite de dezvoltare în anii '70 ºi '80 în anumite þãri ºi care se
baza pe accesul privat la bunãstare. Aceastã privatizare timidã
a unora dintre serviciile sociale a condus la achiziþionarea unor
servicii în situaþia în care toate costurile erau acoperite de cãtre
clienþi fãrã ca ele sã fie asigurate de stat sau privat, deoarece
statul interzicea indivizilor dreptul de a se îngriji individual de
propria bunãstare.
Cea mai importantã trãsãturã a sistemelor de protecþie socialã din
þãrile din blocul sovietic era centralizarea lor excesivã; evident, din
dorinþa de a aloca toate bunurile ºi serviciile de bazã printr-un sistem
birocratic de control. Partidul-stat reuºea sã concentreze în mâinile sale
resurse enorme prin monopolul proprietãþii de stat asupra mijloacelor
de producþie ºi prin plata unor salarii mici cãtre practic toþi angajaþii.
Aceastã situaþie a permis statului sã foloseascã astfel de mecanisme
pentru a controla preþurile ºi a subvenþiona anumite preþuri, putând
totodatã sã ofere acces gratuit la o gamã de servicii ºi asigurând tuturor
un minim standard de viaþã. Aceastã formã de protecþie socialã le rãpea
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oamenilor orice drept la iniþiativa personalã ºi îi fãcea total dependenþi
de stat în ceea ce priveºte bunãstarea. Aceasta este o moºtenire de care
reformele actuale se lovesc ca de o barierã. Atunci când analizãm
socialismul extrem aplicat bunãstãrii în perioada comunistã nu trebuie
sã ignorãm existenþa unor reþele private ºi de ajutor reciproc.
Cercetãtorii sociali din acea perioadã au subliniat importanþa criticã a
acestor reþele în multe domenii, spre ex., în construcþia de case în zonele
rurale, sau în furnizarea cãrnii congelate, a fructelor ºi legumelor
provenite de cãtre rudele de la sat ºi destinate celor de la oraº, ceea ce se
numea „o economie la borcan” (Smollet, 1986).
Toate transferurile de plãþi, aparent universale ale statului
bunãstãrii comunist erau legate de locurile de muncã trecute sau
prezente, lãsându-i pe cei care nu erau pe piaþa muncii în voia unei
reþele de securitate inadecvatã. Din aceastã cauzã, aºa cum susþine ºi
McAuley (1993), statul socialist al bunãstãrii a rãmas blocat într-un tip
de protecþie socialã bismarckian pânã la sfârºitul regimului. Din moment
ce, din punct de vedere ideologic, autoritãþile nu puteau recunoaºte
existenþa sãrãciei, asigurãrile sociale erau nesemnificative. Relaþionarea
dreptului la servicii de bunãstare cum sunt cele de sãnãtate, locuinþã, de
existenþa unui loc de muncã a sporit enorm rolul întreprinderii în
bunãstare. Aceasta este una din problemele economiilor în tranziþie
odatã cu închiderea în masã a întreprinderilor.
Politica socialã a regimurilor comuniste s-a bucurat de succes în
societãþile cele mai puþin moderne din regiune. În primele decade ale
comunismului, sistemul central de distribuþie a reuºit sã elimine
analfabetismul ºi sãrãcia în masã, sã ofere o educaþie de masã
satisfãcãtoare, protecþie în domeniul sãnãtãþii ºi sã asigure locuri de
muncã pentru toþi. Cu toate acestea el nu a adus cu sine o protecþie
socialã pentru toþi, ºi nici proclamata justiþie ºi egalitate socialã.
Începând cu anii 1970 sistemul a trecut printr-o crizã internã
caracterizatã de lipsa cronicã a bunurilor, de scãderea calitãþii serviciilor
ºi de creºterea inegalitãþilor în ceea ce priveºte accesul la servicii.
Regimul comunist al bunãstãrii reprezenta o ultra încadrare a ideii
bismarckiene referitoare la asigurarea socialã bazatã pe principiile de
angajare, corporatismul de stat ºi ierarhie cât ºi pe valorile germane ale
conservatorismului german de la sfârºitul secolului 19. Comunismul a
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fãcut tot ce i-a stat în putinþã sã combine acest model conservator statist
cu universalismul stilului bunãstãrii suedez fãrã sã copieze
caracteristicile liberale ºi cele democrate ale celei din urmã.
Aºa numitul „stat al bunãstãrii comunist” a fost un regim
intervenþionist excesiv, monolitic ºi egalitarist ºi excludea prin definiþie
orice competiþie din cadrul sectoarelor private sau voluntare. Deºi atât
standardele cantitative cât ºi cele calitative ale ofertelor bunãstãrii
publice din timpul perioadei comuniste erau sub standardele statelor
industriale avansate, drepturile erau de obicei mai mari. Statele
comuniste s-au dovedit a fi mult mai generoase atât, în ceea ce priveºte
drepturile la bunãstare cât ºi, a celor mai multe standarde de
performanþã. Sub influenþa sovieticã, politica socialã a fost împãrþitã ºi
parcelatã în cadrul unui contract social tacit. A fost ºi un preþ pe care
nomenclatura a trebuit sã-l plãteascã pentru a liniºtii cetãþenii care au
suferit din cauza problemei duble a iraþionalitãþii economice (inclusiv
destrãmarea bunãstãrii) ºi a opresiunii politice.
În lumea realã a comunismului principiul ofertei de servicii ºi
beneficii exclusiv de la stat ºi a ofertei bunãstãrii tot de la stat a fost
încãlcat în permanenþã de pieþele informale (negocierile salariale) ºi de
corupþie (în ceea ce priveºte asistenþa medicalã) cât ºi de sprijinirea pe
familie ºi vecini, muncã socialã voluntarã ºi activitate gospodãreascã.
Aºadar, ingredientele viitoarei bunãstãri ca amestec erau în acel loc
într-un numãr foarte mare.
Retorica egalitarã a liderilor comuniºti a servit la mascarea (ºi nu la
eliminarea) diferenþele în cadrul veniturilor, bunãstãrii ºi puterii,
caracteristice societãþilor oligarhice. Oferta bunãstãrii, în general, ºi
asistenþa socialã îndeosebi au fost privite ca fiind o favoare specialã
fãcutã de administraþia de stat într-o modalitate paternalistã ºi discretã.
Programele bunãstãrii au fost formulate în cadrul grupurilor partidelor
stat fãrã vreun consens major din partea sindicatelor cvasi-independente
ºi a instituþiilor semicivice.
Problemele sociale majore cum ar fi sãrãcia, sinuciderea sau
dependenþa de droguri au fost eliminate din considerente ideologice.
ªomajul era real, dar ascuns. Munca socialã era consideratã ca fiind
nesemnificativã, iar drepturile umane ale clienþilor sistemului bunãstãrii
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erau ignorate (stigmatizarea celor handicapaþi) sau de care s-a profitat
fãrã milã (utilizarea psihiatriei pentru excluderea politicã).
O birocraþie enormã, neordonatã ºi centralizatã a bunãstãrii a fost
înfiinþatã, lãsând autoritãþile locale fãrã nici un ajutor în a satisface
cererea individualã. Politica socialã comunistã nu a fost prea atractivã
chiar dacã putea oferi o parte din bunurile promise cât ºi din servicii.
Pe de altã parte, „statul bunãstãrii comunist” a fost opresiv ºi
pseudo-uman deoarece primele din mãsurile de liberalizare au
îmbunãtãþit statutul bunãstãrii cetãþenilor mai degrabã decât de a
provoca democraþia. În opoziþie cu punctul de vedere universal conform
cãruia noua libertate a erei post-comuniste a adus nesiguranþã socialã
cauzatã de forþele pieþei impersonale, liberalizarea a contribuit la
bunãstarea socialã din multe puncte de vedere. Altfel spus, „costurile
sociale” erau îmbinate cu un numãr de „beneficii sociale”.
În cazul României (Zamfir E. ºi Zamfir C., 1999, p. 22) sunt
identificate patru mecanisme de suport, care social au stat la baza
politicii sociale a regimului socialist:
1. transferuri universale;
2. transferuri diferenþiate în raport cu contribuþia prin muncã sistemul de asigurãri sociale;
3. transferuri sociale determinate de nevoi, dar condiþionate de
încadrarea în muncã;
4. transferuri necondiþionate pentru cei în nevoie.
În România întâlnim o bunãstare bazatã pe muncã (p. 24). „În
concluzie, statul socialist al bunãstãrii în România a avut un profil
particular: legarea bunãstãrii de muncã, prin diferite mecanisme; foarte
importante componente universale/categoriale de transfer; posturi de
muncã pentru toþi, având nu neapãrat o raþiune economicã, ci mai
degrabã socialã; o acoperire ce tindea sã fie universalã a sistemului de
asigurãri sociale, pentru toate riscurile importante: bãtrâneþe, boalã,
accident, pierderea aducãtorilor principali de venituri din familie; o
importanþã deosebitã acordatã educaþiei ºi sãnãtãþii: educaþie gratuitã ºi
obligatorie, servicii de asistenþã medicalã înalt accesibile, practic
universale; locuinþe relativ ieftine ºi uºor accesibile, mai ales pe raþiuni

45

sociale; preþuri înalt subvenþionate pentru bunurile ºi serviciile de bazã;
o mulþime de beneficii focalizate, pe baza estimãrii mijloacelor (alocaþii
pentru copii, burse, locuinþe); lipsa unor componente importante ca
asigurãri de ºomaj ºi suport al unui venit minim pe baza testãrii
mijloacelor (pp. 32-33). ”

2.2. Reformarea sistemelor de protecþie
socialã în anii 1990
Mulþi cercetãtori ºi politicieni au fost de acord cã problemele
sociale ale ºomajului ºi sãrãciei nu pot fi rezolvate fãrã o reformã majorã
a politicii sociale, inclusiv controlul ºi intervenþia statului. Susþinãtorii au
afirmat cã rolul puternic al statului ºi munca organizatã creeazã un
obstacol pentru viitorul politicii sociale din þãrile Europei Centrale ºi de
Est. În orice caz, este necesar sã se aloce timp pentru a dezvolta aceºti
agenþi care sã sprijine dezvoltarea politicii statului, iar traseul
caracteristic al statului bunãstãrii intervenþionist nu este în mod necesar
dezirabil.
Însumând aceste consideraþii asupra politicii sociale se poate
spune, citându-l pe Miroslaw Ksiezopolski (1990) cã nu este un acord în
privinþa regimului bunãstãrii sociale care a apãrut în Europa Centralã ºi
de Est. Mulþi autori considerã cã reformele politicii sociale sunt încã în
faza foarte iniþialã, ceea ce ne aratã cã este prea devreme pentru orice
concluzie.
Totuºi, în toate þãrile Europei Centrale ºi de Est reformele politicii
sociale au câteva caracteristici comune:
1. sunt mult mai lente decât reformele din sistemele economice
sau politice;
2. sunt dominate de acþiuni de urgenþã, pe termen scurt în locul
unor politici pe termen lung;
3. implementarea limitatã este însoþitã de slogane privind
înlocuirea beneficiilor universale cu unele selective (de
exemplu testarea mijloacelor pentru grupuri de risc);
4. reformele politicii sociale din Europa Centralã ºi de Est sunt de
obicei o mixturã de strategii.
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Pe de o parte, politicienii doresc sã-ºi protejeze privilegiile sociale
ale socialismului pentru a-ºi pãstra popularitatea. Pe de altã parte, existã
o tendinþã clarã de a introduce un sistem liberal, care înseamnã
privatizarea multor servicii de îngrijire socialã (de ex. centre rezidenþiale
pentru cei în vârstã). Pentru a-l parafraza pe Miroslaw Ksiezopolski
(1990), existã prea mult haos ºi sunt prea puþine încercãri pentru a face
ordine în acest domeniu. Într-o asemenea situaþie, o tendinþã cãtre
privatizare pare sã fie inevitabilã, dar aceasta are o frânare semnificativã
prin:
1. deteriorarea accesibilitãþii ºi calitãþii serviciilor sociale;
2. o selectivitatea prea mare ºi beneficii prea puþine în politica
socialã.
Principala tendinþã a reformei politicii sociale în þãrile dezvoltate
este descentralizarea al cãrei scop este creºterea implicãrii guvernelor
locale, comunitãþilor ºi agenþiilor neguvernamentale în elaborarea,
oferirea ºi evaluarea programelor de bunãstare socialã. Elementele cheie
ale descentralizãrii sunt:
1. parteneriatul local ale agenþiilor publice ºi private, membrilor
comunitãþii ºi utilizatorilor de servicii pentru a combate
problemele sociale;
2. eficienþa ºi eficacitatea serviciilor sociale dobândite prin
procesul mecanismelor de piaþã (contractarea).
Odatã cu începerea reformelor în regiune, la sfârºitul anilor 1980 ºi
începutul anilor 1990, sistemele de protecþie socialã au fost supuse unei
alte transformãri, similarã cu cea din a doua jumãtate a anilor 40 când sa produs ruperea radicalã cu tradiþia trecutã. Guvernele post comuniste,
din þãrile Europei Centrale ºi de Est au introdus mãsuri de înlocuire a
politicilor sociale gestionate de la centru cu politici controlate democratic
ºi sisteme pluraliste. Schimbãrile fundamentale de ordin economic ºi
politic cereau soluþii de politici sociale rapide în rãspuns la noile
probleme apãrute ºi care se amplificau continuu. Reformele sociale se
inspirau din nevoia de a facilita implementarea reformelor economice.
Transformarea postcomunistã a statului bunãstãrii trebuia sã facã
faþã provocãrilor din partea a douã elemente controversate:
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 scãderea resurselor financiare din cauza creºterii deficitelor
bugetare ºi numãrul crescut de oameni aflaþi în nevoie odatã cu
creºterea sãrãciei ºi a ºomajului ºi cu îmbãtrânirea populaþiei;
 ideologia antistat, dominantã, a noilor elite ºi aºteptãrile înalte
ale populaþiei în legãturã cu funcþiile de bunãstare ale statului.
Teoria clasicã declarã creºterea economicã ca fiind o condiþie sine
qua non pentru îmbunãtãþirea bunãstãrii. Þãrile din Europa Centralã ºi
de Est din anii 1990 au cunoscut o scãdere a PIB de cel puþin trei în
comparaþie cu anul 1989. Acest lucru a avut drept rezultat o scãdere
semnificativã în ceea ce priveºte folosirea oportunitãþilor de cãtre
populaþie ºi o sãrãcire a maselor din ce în ce mai mare în fostele
republici ale Uniunii Sovietice, Moldova, Ucraina, Rusia, dar ºi în þãrile
din sud-estul Europei, Albania, Bulgaria, Macedonia ºi România.
Problemele sociale ale tranziþiei trebuiau rezolvate având o bazã
financiarã foarte limitatã ºi nevoia de a mãri producþia.
Tabelul veniturilor ºi cheltuielilor guvernamentale, 1994
(procent din PIB)
Þara
Bulgaria
Croaþia
Cehia
Polonia
România
Yugoslavia*
Estonia
Letonia
Lituania
Belarus
Rusia
Ucraina**

Venituri
37,4
42,8
41,0
41,7
29,9
39,3
35,0
25,5
25,3
31,4
20,2
40,5

Cheltuieli
43,1
41,1
42,5
44,1
31,9
43,9
31,9
27,6
27,2
37,8
27,0
49,0

Notã: * 1995 **1996.
Sursa: UNDP, 1999, p. 34.

Datele prezentate în tabel aratã cã în toate þãrile, cu excepþia
Croaþiei ºi Estoniei, guvernul funcþioneazã cu un deficit care este foarte
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mare în special în þãrile fostei Uniuni Sovietice. Cheltuielile sunt scãzute
în cele trei þãri Baltice, cumulând aproximativ 30% din PIB, sunt mari în
þãrile Europei Centrale ºi de Est unde cumuleazã aproximativ 40% ºi
prezintã o mare variaþie în cel de al treilea grup, de la aproape un sfert în
Rusia, la jumãtate în Ucraina. Pentru comparaþie, cheltuielile
guvernamentale în þãrile Scandinave sunt de 40% din PIB (UNDP, 1999),
ceea ce este comparabil cu þãrile din Europa Centralã ºi de Est ºi mai
mult decât în þãrile Baltice ºi Rusia.
Ideologia care stã la baza reformelor din politicile economice ºi
sociale din þãrile din Europa Centralã ºi de Est este modelul liberal al
unei economii de piaþã în care intervenþia statului pentru a rezolva
problemele cetãþenilor sãi este limitatã. Cetãþenii trebuie sã îºi asume
responsabilitatea individualã pentru propria bunãstare. Uriaºul dar prea
puþin eficientul sistem birocratic al protecþiei de stat moºtenit din
comunism a oferit motive puternice pentru respingerea amestecului
extensiv al statului în furnizarea bunãstãrii. Totuºi aceastã respingere
este adesea însoþitã de o încredere naivã în eficacitatea pieþei consideratã
ca un mecanism de alocare ºi ca fiind înclinatã sã elimine acele elemente
ale sistemului de securitate socialã care ar putea sã ofere protecþie
împotriva consecinþelor unui colaps al pieþei (McAuley, 1993). La rândul
lor, oamenii care au fost dezamãgiþi de statul bunãstãrii centralizat, se
aºteaptã ca tranziþia sã le aducã servicii mai variate ºi de o calitate mai
bunã, ºi nicidecum sã le piardã ºi pe acelea la care se considerã îndreptãþiþi. ªocul saltului de la situaþia în care aproape toþi aveau un loc de
muncã la o ratã a ºomajului de 10% în doar doi ani nu poate fi amortizat
doar prin propagandã. Este nevoie de noi forme de protecþie socialã.
Noile sisteme de protecþie socialã din Europa Centralã ºi de Est
sunt puternic dependente de strategia generalã de transformare socialã.
Mai mulþi factori acþioneazã ca determinanþi ai modelelor dezvoltate:
 reforme politice îndreptate cãtre o mai mare libertate ºi
pluralism politic ºi cãtre dezvoltarea societãþii civile;
 reforme economice ºi modelul concret al unei economii de
piaþã;
 reforme în politicile sociale, urmãrirea prioritãþilor ºi a
tiparelor stabilite în vedere unei dezvoltãri sociale durabile;
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 politici în vederea integrãrii europene ºi presiuni care vin din
partea organizaþiilor internaþionale.
Noile guverne post comuniste au avut realizãri semnificative în
introducerea reformelor funcþionale, instituþionale fiscale ºi legislative în
cadrul politicilor lor sociale. Legislaþia pentru sistemele de protecþie
socialã a fost dezvoltatã începând cu primii ani ai tranziþiei.
Multe þãri au acceptat legislaþia care defineºte principiile ºi
normele de acordare a ajutorului financiar pentru grupurile cele mai
dezavantajate. Instituþii speciale de ajutor social au fost create peste tot
în cadrul autoritãþilor locale. Au fost adoptate programe publice de
combatere a ºomajului ºi de acordare a ajutoarelor de ºomaj. S-au cãutat
surse noi ºi alternative de finanþare a protecþiei sociale din veniturile
provenite din privatizare ºi din programele externe de finanþare oferite
de organisme internaþionale precum Consiliul Europei, Banca Mondialã
ºi Organizaþia Internaþionalã a Muncii.
În prezent, sistemele de protecþie socialã sunt un amestec între cele
moºtenite din comunism ºi noi elemente importate din modelele
occidentale dar care au fost dezvoltate pe o bazã socioeconomicã radical
diferitã. Toate þãrile din regiune încearcã sã îºi reformeze sistemele de
protecþie socialã ºi de obicei fac acest lucru în douã direcþii: pe termen
scurt pentru a rezolva problemele curente, ºi pe termen lung pentru a
instituþionaliza programe permanente.
Þãrile post comuniste din Europa Centralã ºi de Est au încã o mare
parte din formele universale ale drepturilor sociale care sunt
caracteristice unui regim social democrat dar toate încep sã se desprindã
de el, mai repede sau mai încet.
În multe þãri, se pot discerne elemente corporatiste în sistemele lor
de bunãstare, dar majoritatea se miºcã în direcþie unui stat liberal al
bunãstãrii. Chiar dacã þãrile din regiune au început cu beneficii ºi servicii
generoase pentru a compensa creºterea bruscã a ºomajului ºi sãrãciei, pe
parcursul reformelor, din cauza dificultãþilor economice de duratã ºi a
creºterii economice negative, toate au sfârºit prin a accepta mãsuri care
sã reducã sumele acordate ºi sã înãspreascã criteriile de eligibilitate.
Astfel, în timp ce pachetul de legi de protecþie socialã din 1991 din
Republica Cehã declara 70 de forme de beneficii, pânã la a doua
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jumãtate a anilor 1990, acestea au fost reduse la 9 iar criteriile de
eligibilitate au fost considerabil restrânse odatã cu noua lege cu privire
la ajutorul financiar de stat. Aceeaºi tendinþã s-a manifestat ºi în
dezvoltarea legislaþiei sociale din Polonia, Ungaria ºi Bulgaria. În þãrile
din regiune, sursa principalã pentru acordarea ajutoarelor sociale este
încã bugetul de stat, cu toate cã rolul autoritãþilor locale este în creºtere.
Fondurile de stat sunt de obicei cheltuite pe beneficii sociale temporare
sau permanente, în timp ce cele provenind de la bugetele locale sunt
destinate unui ajutor direcþionat acordat fie în bani, fie în naturã.
ONG-urile încã joacã un rol infim în oferirea de asistenþã socialã. În
Polonia, acolo unde asociaþiile societãþii civile au o tradiþie, doar 10% din
cei care primesc ajutor social au primit asistenþã de la organizaþii private,
de caritate sau religioase.
La sfârºitul anilor 1990 reformele din majoritatea þãrilor au reuºit
sã creeze o economie mixtã a bunãstãrii în care serviciile sunt furnizate
de o serie de instituþii de stat ºi private. Pe lângã nivelul de stat, central
ºi local, ºi în sectorul non-guvernamental voluntar, existã o activitate din
ce în ce mai mare în producerea serviciilor de bunãstare. Transformãrile
economice ºi politice au ºters cu buretele multe dintre limitele anterioare
impuse comportamentului cetãþenilor ºi le-au dat libertatea de a-ºi
mobiliza propriile resurse. Au apãrut noi forme de activitãþi ºi noi surse
de venit, permiþându-le oamenilor sã se bazeze pe propriile resurse. Nu
este mai puþin adevãrat, cã acest sistem dual de alocare a serviciilor
gratuite ºi plãtite a creat servicii, fie de înaltã calitate, fie de slabã calitate
în educaþie, sãnãtate ºi alte domenii de servicii.
Deficienþele din sistemele de protecþie socialã ale þãrilor din
regiune nu se datoreazã procentului mic alocat protecþie sociale de la
buget. Cheltuielile sociale din Polonia, Ungaria ºi Cehia variau de la 25%
la 30% din PIB (1994) ºi aveau acelaºi nivel ca în Austria de exemplu.
Problema este mai degrabã legatã de nivelele scãzute ale PIB din
majoritatea þãrilor Europa Centralã ºi de Est din pricina scãderii
semnificative a rezultatelor economice. Dacã luãm în considerare datele
OCDE comparative referitoare la proporþia impozitelor plãtite din
salariul mediu, constatãm cã în statele membre UE nu existã un model
dominant ºi la fel se întâmplã ºi în cazul þãrilor din Europa Centralã ºi
de Est.

51

Cea mai mare fiscalitate o suportã populaþia activã din Danemarca
(41,5%), Belgia (37,2%), ºi Finlanda (35,7%), iar cele mai mici nivele sunt
în Portugalia (17,4%), Grecia (17,5%) ºi Spania (18,4%). Cele mai mari
plãþi obligatorii de securitate socialã sunt în Olanda, Franþa, Germania,
Austria iar cele mai mici în Suedia ºi Danemarca (Delcheva ºi
Bogdanova, 1998).
Cehia, Ungaria ºi Slovacia se potrivesc profilului þãrilor cu cele mai
scãzute nivele ale impozitelor pentru securitate socialã din UE.
Asigurãrile lor obligatorii de sãnãtate sunt asemenea celor din UE deºi
din pricina nivelului scãzut al salariilor din aceste þãri, venitul este insuficient pentru a asigura funcþionarea eficientã a sistemului de protecþie a
sãnãtãþii. Ca urmare, în majoritatea þãrilor se alocã ºi fonduri de la stat.
Eforturile de reformã ale guvernelor din regiune se concentreazã
în douã mari zone: înlocuirea sistemului anterior al asigurãrilor sociale
universale cu o alternativã selectivã pe baza testãrii mijloacelor ºi
dezvoltarea unei pieþe private de servicii. În Ungaria toate fondurile de
asigurãri au fost deja separate de stat, În Polonia, Cehia ºi Slovacia,
majoritatea acestora au fost separate iar în Bulgaria ºi România doar
câteva (Andreev, 1996).
Reformele din sistemul protecþiei sociale din epoca post comunistã
ºi succesul sau eºecul lor depind nu doar de schimbãrile din politicile
economice ci ºi de reformele politice. Aºa cum subliniazã Rose (1991),
situaþia din domeniul bunãstãrii în Europa Centralã ºi de Est nu poate fi
înþeleasã fãrã a readuce în discuþie ideea de libertate. Absenþa
drepturilor politice ºi civile din timpul comunismului a corupt sistemul
de bunãstare socialã în domenii ca sãnãtatea ºi educaþia astfel cã
funcþionarii publici responsabili cu furnizarea serviciilor erau cei care
hotãrau cine ºi ce primea.
O sursã de tensiune în majoritatea þãrilor este datã de faptul cã
diversele grupãri politice nu reuºesc sã ajungã la un consens cu privire la
principiile ºi conceptele de bazã care ar trebui sã susþinã dezvoltarea pe
termen lung a sistemelor de protecþie socialã. Adesea mãsurile pe
termen scurt sunt doar reacþii la unele probleme dureroase ºi nu sunt
implementate într-un mod coordonat. Printre problemele sistemului se
numãrã apariþia unor diferenþe între instituþiile de bunãstare care au ca
rezultat o proastã coordonare între programe. Adesea, diverse agenþii ºi
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organizaþii lucreazã fãrã sã coopereze între ele ºi chiar se concureazã una
pe alta.
O altã barierã în calea funcþionãrii eficiente a sistemului de
protecþie socialã era experienþa insuficientã ºi lipsa de calificare a
personalului care realizeazã reforma, combinate cu faptul cã nu existã o
dispoziþie de accepta nevoia de educare ºi instruire. Autoritãþile locale
încã au un rol limitat în ciuda strategiei de descentralizare a sistemului
de protecþie socialã.
O altã limitã serioasã în dezvoltarea unor sisteme de protecþie
sociale eficiente în þãrile din regiune este lipsa cercetãrilor care
fundamenteazã planificarea pe termen lung. Ringen and Wallace (1993)
au subliniat, de asemenea, nevoia de a aduna date ºi de a efectua studiiîn special în perioada de tulburãri-care ar putea oferi informaþii detaliate
cu privire la situaþia realã, astfel încât rãspunsul politicilor sociale sã fie
eficient. Deºi existã câteva realizãri în ceea ce priveºte legãtura dintre
cercetare ºi politici în Slovacia, Polonia ºi Ungaria, în majoritatea þãrilor
programele sunt elaborate ºi introduse fãrã a folosi datele empirice
verificabile atât în procesul de pregãtire a programelor cât ºi în
implementarea ºi evaluarea lor.
Sã luãm ca exemplu Polonia. Sistemul socialist al bunãstãrii în
Polonia a fost complet schimbat de-a lungul anilor 1990. Politica
angajãrii depline a forþei de muncã era o garanþie pentru securitatea
socialã în perioadele comuniste. Întreprinderile de stat deþineau înainte
de 1989 anumite funcþii sociale. Resursele necesare proveneau din
subvenþiile statului ºi din fondurile obligatorii: fonduri de locuinþã ºi
sociale, în funcþie de nivelul salariului. Acesta este motivul pentru care
preþurile multor bunuri de consum (cum ar fi hrana ºi locuinþele) erau
fixate la un nivele relativ scãzut. Eliminarea subvenþiilor a condus la
falimentul multor întreprinderi ale statului ºi a determinat reducerea
importanþei funcþiei de securitate socialã îndeplinitã de întreprinderi.
Dupã 1990 sistemul bunãstãrii sociale a fost asigurat de centrele de
bunãstare socialã prin intermediul cãrora asistenþa era distribuitã celor
care aveau nevoie.
Schimbãrile economice cunoscute ca: "Terapia de ºoc Balcerowicz"
au destrãmat economia centralã planificatã a ºomajului ascuns, etica
muncii distrusã ºi sistemul de preþuri deformat. Obiectivul strategic al
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transformãrii Poloniei, acceptat de toate forþele politice a fost integrarea
cu drepturi depline în instituþiile economice ºi politice ale Europei
Vestice, ceea ce a determinat o perioadã grea de ajustare ce a fost
corelatã cu ºomajul ridicat ºi creºterea costurilor de trai. Rezultatele
sociale adverse au continuat sã fie o provocare pentru sistemul social al
bunãstãrii, care el însuºi a întreprins reforme diferite.
În toate disputele politice din Polonia, dupã ce primele rezultate
ale terapiei de ºoc, a apãrut urmãtoarea întrebare: cât de mult liberalism
în economie ºi cât de multã dezvoltare a bunãstãrii sociale ar trebui
implementate pentru a securiza stabilitatea ºi creºterea economicã?”
Reforma administraþiei din 1999 în Polonia a fost consecventã în
aceastã politicã de restrângere a programelor politicii sociale, care au
fost larg rãspândite în þãrile industrializate. Primele evaluãri ale
reformele administraþiei au revelat multe întârzieri în implementare. În
teorie, ipotezele reformei, specificarea sarcinilor pentru noile unitãþi
administrative, creeazã noi oportunitãþi pentru organizarea asistenþei
pentru oamenii aflaþi în situaþie prin:
1. descentralizarea sistemului
2. eliberarea entitãþilor de asistenþã socialã de sub subordonarea
ministerialã;
3. introducerea principiului subsidiaritãþii, în conformitate cu
sistemul public ar sprijini sursele naturale de asistenþã ºi nu
le-ar înlocui, dacã nu este necesar.
Totuºi, implementarea practicã a reformelor întâmpinã anumite
dificultãþi ºi se referã la anumite aspecte:
1. resurse financiare insuficiente;
2. absenþa dispoziþiilor executive care însoþesc noile sarcini;
3. nivelul scãzut al cunoaºterii despre asistenþa socialã printre
elitele politice locale, care pot frâna formarea unei politici
sociale locale;
4. absenþa acceptãrii de cãtre comunitãþile locale a activitãþilor de
asistenþã socialã;
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5. absenþa condiþiilor care permite înfiinþarea unui sistem
uniform sunt întâmpinate de toþi partenerii programului de
asistenþã socialã;
6. politizarea poziþiilor de angajare în asistenþa socialã.
Sarcini ambiþioase au fost subliniate de cãtre unitãþile locale de
asistenþã socialã. Totuºi, diagnoza nevoilor sociale ºi crearea unor
programe sociale adecvate, în special, rãmân în sfera declaraþiilor
datoritã limitãrilor de resurse ºi personal. Din acest motiv, existã o
nevoie urgentã de a determina scala problemelor ºi condiþiile de a le
rezolva la nivelul comunitãþilor locale.
Revizuind anumite probleme ale politicii sociale în Polonia, este
nevoie pentru o evaluare generalã a dezvoltãrilor recente din acest
domeniu. Fãrã îndoialã, politica socialã din Polonia, ca ºi în alte þãri ale
Europei Centrale ºi de Est, a fost sub o presiune puternicã în efectuarea
unor schimbãri socioeconomice dramatice. Totuºi, liberalismul economic
ºi ideologic ºi nivelul relativ scãzut al stabilitãþii politice au avut o
influenþã negativã asupra planificãrii politicii sociale ºi implementãrii
serviciilor sociale. În acelaºi timp, s-au înregistrat anumite succese în
domeniul politicii sociale, inclusiv miºcarea cãtre profesionalizarea
serviciilor sociale. Legea bunãstãrii sociale din 1990 a accentuat
profesionalizarea activitãþilor de asistenþã socialã. În acord cu aceastã
lege, pentru a fi un practician în asistenþa socialã, este necesar sã se
impunã calificãri formale bazate pe completarea unui curs de asistenþã
socialã. Suplimentar, noua lege din 1996 impune noi condiþii
managerilor bunãstãrii sociale în sectorul de stat: managerii unitãþilor
organizaþionale sunt obligaþi sã rãspundã provocãrilor create de
transformare socialã ºi economicã.

2.3. Modelul bunãstãrii european sau rezidual
pentru Europa Centralã ºi de Est
Statele bunãstãrii din Europa Centralã ºi de Est sunt restructurate
într-un context internaþional caracterizat de creºterea globalã a
competiþiei economice ºi identificarea unor rãspunsuri supranaþionale,
europene la problemele puse de aceste procese. O imagine de ansamblu
se referã la relevanþa problemelor sociale în pregãtirile de aderare la
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Uniunea Europeanã ºi de reformele politicilor sociale ale statelor din
zonã.
De asemenea, apar anumite implicaþii politice ale Uniunii
Europene în reforma statului bunãstãrii din Europa Centralã ºi de Est.
Reformele instituþionale care se deruleazã în prezent în Europa Centralã
ºi de Est vor decide natura statelor bunãstãrii din regiune (europeanã
sau rezidualã), UE fiind în poziþia de a influenþa traseul dezvoltãrii ºi de
a administra resursele de promovare a modelului european în þãrile din
Europa Centralã ºi de Est.
Optând pentru un tip vestic de democraþie liberalã, principiul
supremaþiei legii ºi economia de piaþã, þãrile din Europa Centralã ºi de
Est se confruntã cu sarcina de a-ºi reforma politica socialã în
conformitate cu necesitãþile cerute de instituþiile cheie. Aceasta implicã
crearea instrumentelor care organizeazã noile pieþe ale muncii,
liberalizarea ºi reconstruirea sistemelor de salarizare ºi relaþiilor
industriale, schimbarea protecþiei rudimentare pre-existente a sãrãciei,
dezvoltarea unei administraþii publice responsabile, transformarea
anumitor standarde sociale în drepturi cetãþeneºti aplicabile, adaptarea
sistemelor de pensii ºi sãnãtate la mediul economiei de piaþã ºi
instituþionalizarea unei bunãstãri mixte a serviciilor sociale publice,
private, non-profit ºi familiale. Logica inerentã a relaþiilor dintre stat,
piaþã ºi societate trebuie sã fie schimbatã, sub condiþiile unor
constrângeri fiscale impuse de transformarea economicã ºi de
schimbarea rapidã cãtre o structurã socialã egalitarianã aflatã în creºtere
(Elster, Offe, Preuss, 1998; Deacon, 1992; Barr, 1994).
Aceste sarcini ºi presiuni au determinat guvernele þãrilor din
Europa Centralã ºi de Est sã întreprindã reforme comprehensive ale
sistemelor bunãstãrii – reforme care nu sunt strãine de revizuirile
statului bunãstãrii dupã al Doilea Rãzboi Mondial în Europa Vesticã.
În primul rând, pentru cã statelor din Europa Centralã ºi de Est le
lipseºte un model privind modul de restructurare a sistemelor bunãstãrii
lor, ele încearcã sã implementeze cu succes practicile ºi modelele vestice.
Politicile împrumutate din Vest au mai degrabã diferite ramificaþii în
contextul lor naþional, iar instituþiile importate ºi-au schimbat totuºi de-a
lungul timpului natura ºi modul de elaborare a politicii interne în þãrile
din Europa Centralã ºi de Est.
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Guvernele, agenþiile internaþionale ºi consilierii vestici au evaluat,
dupã o construcþie instituþionalã la scarã mare ºi experienþele câºtigate
din acest proces de proiectare sunt difuzate de la dezbaterea politicii
sociale internaþionale la practica domesticã a statelor vestice. Un
exemplu elocvent este instituþia fondurilor private de pensii care au fost
implementate de guvernele ungar ºi ceh cu sprijinul Bãncii Mondiale ºi
alþi experþi internaþionali. Dacã aceste experimente se dovedesc a fi de
succes ele vor proba cã acest mecanism al vechilor economii pentru
vârsta a treia nu numai cã funcþioneazã în condiþiile specifice al statului
Chile (lege autoritarã, tradiþia limitatã a statului bunãstãrii, populaþie
relativ tânãrã), dar ºi în societãþile cu trãsãturi similare din þãrile
europene vestice. Aceasta i-ar putea sprijini pe acei actori politici ºi
experþi care doresc sã desemneze un rol mai important protecþiei sociale
bazate pe piaþa de capital.
În al doilea rând, aceastã difuzare a celor mai bune practici ºi
cunoºtinþe are loc într-o situaþie de creºtere a insecuritãþii cu care
modelul statului bunãstãrii este cel mai probabil sã se înregistreze în
societãþile vestice.
În al treilea rând, în timp ce îºi reconstruiesc sistemele de
bunãstare, þãrile din Europa Centralã ºi de Est se confruntã cu
problemele statelor bunãstãrii mature din vestul Europei. Ca o
consecinþã a liberalizãrii globale a comerþului ºi fluxului de capital,
economiile þãrilor vestice sunt expuse competiþiei cu Statele Unite ºi
Japonia, pe de o parte ºi, cu þãrile din Europa Centralã ºi de Est ºi noile
state industrializate din Asia, pe de altã parte.
Datoritã costului scãzut al muncii þãrile din urmã beneficiazã de
avantajele comparative în producerea unor bunuri ce necesitã tehnologii
de nivel scãzut. Aceasta cauzeazã o deplasare a tehnologiilor de acest tip
ºi a slujbelor necalificate cãtre aceste þãri, forþând economiile ºi statele
vestice sã dezvolte soluþii pentru a compensa pierderile de angajare a
forþei de muncã ºi sã menþinã avantajele comparative ale segmentelor
tehnologiilor avansate de pe piaþa mondialã.
Creºterea flexibilitãþii pieþelor de muncã ºi reducerea costurilor
relative ale pieþei muncii sunt parte ale strategiei vestice care fac sã
creascã necesitatea de decuplare a sistemelor de securitate socialã de la
piaþa forþei de muncã (Vobruba, 1997). Pentru cã modelul angajãrii pe tot
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parcursul vieþii ºi al bãrbatului unic salariat nu mai este dominant în
þãrile vestice, prevederile securitãþii sociale bazate pe asemenea ipoteze
de normalitate au devenit din ce în ce mai inadecvate. Pentru a evita
costurile ºomajului ºi adaptãrilor structurale izvorâte din diminuarea
numãrului de patroni ºi angajaþi (ºi în acest fel diminuarea costurilor
pieþei muncii), povara finanþãrii securitãþii sociale s-ar putea ºi ar trebui
deplasatã de la contribuþii la impozite (Scharpf, 1997; Vobruba, 1997).
Aceste ajustãri nu au ca scop realizarea unor costuri ale muncii care ar
putea concura cu noile þãri industralizate.
Uniunea Europeanã furnizeazã mecanismele de adoptare a unei
competiþii benefice mutuale între economiile ce au costuri similare.
Dincolo de presiunile competiþiei externe, societãþile vestice sunt
subiectul schimbãrilor endogene ce necesitã reforme pentru sistemele
bunãstãrii lor. Îmbãtrânirea populaþiilor ameninþã contractul social
dintre generaþii ºi existenþa sistemelor de pensii dominante.
Cu toate cã þãrile din Europa Centralã ºi de Est au experimentat
sisteme sociale diferite, studiile de þarã pentru integrarea în Uniunea
Europeanã aratã cã ele deruleazã în prezent procese asemãnãtoare de
schimbare socialã. Economiile din Europa Centralã ºi de Est sunt astfel
expuse competiþiei pieþei globale, dar rolul lor în contextul internaþional
al muncii este încã mic. Pe de o parte, costurile muncii lor sunt
considerabil mai scãzute decât cele din þãrile Europei Vestice, ceea ce
indicã faptul cã vor concura cu noile þãri industrializate atunci când vor
deþine o infrastructurã adecvatã. Astfel se poate dezvolta o diviziune
inter-industrialã a muncii cu Europa Vesticã, modelul tipic de comerþ
între þãri cu diferite relaþii privind costurile (Baldwin, 1994). Pe de altã
parte, þãrile din Europa Centralã ºi de Est au un capital uman care este
mult mai bun decât al þãrilor ce au niveluri similare de bogãþie (Inotai,
1997). În acest fel, odatã reînnoit stocul de capital, ele pot produce
servicii ºi bunuri ale tehnologiei avansate, aflându-se în competiþie cu
economiile vestice ºi stabilind un model intra-industrial al cooperãrii
economice cu Europa Vesticã.
Experienþele proceselor de dezvoltare sugereazã cã odatã ce s-au
stabilit pentru o anumitã perioadã rolul în cadrul diviziunii
internaþionale a muncii ºi specializarea unei economii, modele ce apar
devin prizonierele propriei aplicãri, ceea ce restricþioneazã ºansele de
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schimbare. Rolul prospectiv în diviziunea internaþionalã a muncii ºi
traseul implicat de dezvoltare depinde de mediul economic ºi politic
internaþional, de înzestrarea iniþialã a þãrii cu resurse economice, umane
ºi sociale, precum ºi de cultura civicã ºi calitatea politicii economice ºi
sociale alese în aceºti ani de pregãtire. Þãrile Europei Centrale au
precondiþii mai bune decât ale þãrilor din Europa de Sud-Est ºi fostele
republici sovietice. Problema reformei statului bunãstãrii cu care se
confruntã þãrile din Europa Centralã ºi de Est este de a reorganiza statul
bunãstãrii în scopul sprijinirii apariþiei unei economii bazate pe
tehnologii avansate ºi cunoºtinþe de vârf, cu alte cuvinte : cum sã se
menþinã ºi îmbunãtãþeascã resursele umane disponibile în þãrile din
Europa Centralã ºi de Est.
În al patrulea rând, prin lãrgirea esticã a Uniunii Europene,
reforma politicii sociale în þãrile din Europa Centralã ºi de Est este legatã
de rolul politicii sociale în procesul european de integrare. Directivele
privind protecþia sãnãtãþii ºi securitãþii la locul de muncã (art. 118a,
Tratatul UE), tratamentul egal al femeilor ºi bãrbaþilor angajaþi (art. 119,
Tratatul UE), drepturile angajaþilor ce migreazã în UE, dialogul social ºi
consiliul european al muncii (art. 118 b, Tratatul UE), Carta socialã ºi
protocolul social al Tratatului de la Maastricht sunt pãrþi ale acquis-ului
ºi au fost adoptate de þãrile din Europa Centralã ºi de Est înainte de a
accede la UE. Politica agricolã comunã ºi fondurile structurale, ce aparþin
politicii sociale pentru a distribui fonduri la scarã largã printre grupurile
dezavantajate, sectoare ºi regiuni, se vor extinde la þãrile candidate ºi
noile state membre. Mai mult, directivele Curþii Europeane de Justiþie au
specificaþii privind libertatea de miºcare ºi serviciile, modelând un
mediu organizaþional pe care noile state membre vor trebui sã-l adopte.
ªovãiala guvernelor statelor membre, dar ºi dificultãþile structurale
de construcþie a majoritãþilor sub condiþii de unanimitate trebuie de
acum sã fie stipulate de UE pentru armonizarea legislaþiei privind
sistemele de securitate socialã (Scharpf, 1996). Totuºi, integrare politicã
va creºte presiunea statelor membre de a organiza competiþia printre
statele membre referitoare la impozitele asupra veniturilor ºi
contribuþiile la asigurãrile de sãnãtate pentru a atinge ºi menþine un
„nivel optim de desfãºurare a jocului”. Suplimentar, continuarea
diferenþelor structurale printre participanþi pot necesita înfiinþarea unor
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mecanisme suplimentare de transfer pentru a facilita o aliniere
structuralã care sprijinã politica de convergenþã monetarã ºi fiscalã. Deºi
propunerea Comisie de a menþine coeziunea eligibilitãþii fondului
pentru þãri cu mai puþin de 90% din nivelul mediu al PIB per capita al
UE, ºi dupã aderare, mecanismele de acest tip apar a fi necesare din
punct de vedere al tensiunilor macroeconomice generate de disparitãþile
structurale.
În timp ce cadrul actual de lucru al Comisiei Europene ºi-a
restrâns rolul sãu de proiectant de politici cãtre domenii înguste definite
ale politicii sociale, s-a imprimat o abordare mult mai proactivã în
relaþiile sale cu þãrile Uniunii Europene. Acordurile europene au conchis
faptul cã cele 10 þãri ale Europei Centrale ºi de Est au nevoie nu numai
de cooperare în domeniile legislaþiei sociale ale UE ci ºi în cadrul
politicilor pieþei muncii ºi modernizarea sistemelor de asigurare socialã.
În Cartea verde a politicii sociale europene, Directoratul General al
Comisiei Europene, însãrcinat cu afaceri sociale, a încercat sã cearã o
comprehensivã responsabilitate politicã prin afirmarea faptului cã
„Cooperarea dintre Uniune ºi þãrile din Europa Centralã ºi de Est pe
dimensiunea socialã a tranziþiei este esenþialã în reducerea riscului
populaþiei de a respinge democraþia ºi economia de piaþã datoritã
costurilor umane ºi sociale prea mari” (Comisia Europeanã, 1993: 70).
Directoratul General al Comisiei Europene a încercat sã stabileascã o
echipã europeanã de securitate socialã care ar putea aplica programe
PHARE în vederea implementãrii unui sprijin mult mai consistent
asupra politicii sociale, dar aceastã încercare a eºuat datoritã rezistenþei
Marii Britanii (Deacon ºi Hulse, 1997). În 1995 Cartea albã asupra
pregãtirii þãrilor din Europa Centralã ºi de Est pentru piaþa internã
accentua importanþa standardelor sociale minimale, obiectivul UE al
unui grad sporit de protecþie socialã (art. 2, Tratatul Comisiei Europene)
ºi atenþiona þãrile asociate sã nu neglijeze evaluarea prevederilor
politicilor sociale care constituie o parte substanþialã a pregãtirii de
aderare (Comisia Europeanã, 1995).
În Agenda 2000, Comisia a evaluat reformele politicii sociale ale
fiecãrei þãri din Europa Centralã ºi de Est ºi a identificat impactul lãrgirii
estice asupra politicii sociale în UE (Comisia Europeanã, 1997).
Evaluãrile individuale de þarã întãreau responsabilitate comprehensivã
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mai mare a politicii sociale a Comisiei pe care a pretins-o în procesul de
aderare. Pentru toate þãrile analizate Comisia criticã insuficientul
progres al reformelor de îngrijire a sãnãtãþii. Totuºi, critica nu specificã
nici reformele ce trebuie realizate ºi nici modul dorit al unor reforme de
succes. În timp ce instituþiile tripartite par sã lucreze bine în Ungaria ºi
Polonia, Comisia a observat un dialog social neconsolidat în Republica
Cehã ºi a sfãtuit statul slovac sã respecte caracterul autonom al
asociaþiilor de angajaþi ºi sindicate în viaþa politicã. Comisia pare sã fie
scepticã faþã de indicatori mici de ºomaj ai Republicii Cehe ºi se
îngrijoreazã de ratele înalte ale ºomajului de lungã duratã din Ungaria ºi
Republica Slovacia. Toate þãrile ºi-au îmbunãtãþit politicile de ocupare ºi
prevederile protecþiei sociale.
În conformitate cu evaluarea Comisiei asupra asigurãrilor sociale,
contribuþiile angajaþilor unguri sunt prea mari, sistemul slovac de
colectare a contribuþiilor sociale cauzeazã dificultãþi administrative ºi
indexarea pensiilor poloneze trebuie sã se schimbe. Încã o datã, mãsurile
de reformã solicitate ºi direcþia reformei nu sunt specificate în
recomandare. În timp ce legislaþiile þãrilor asupra egalitãþii de gen par sã
respecte prevederile Comisiei (cu excepþia Poloniei care nu respectã
principiul egalitatea muncii-egalitatea plãþii ºi nu are prevederi egale
asupra abandonului parental) prevederile privind legislaþia muncii au
deficienþe mai multe. Acestea se referã la protecþia angajaþilor în cazul
falimentului companiei, ºomajului în masã, relaþiilor industriale ºi
concediului anual minim. Din punct de vedere al Comisiei,
implementarea standardelor UE asupra libertãþii de miºcare ºi securitãþii
sociale a muncitorilor migranþi nu reflectã dificultãþi serioase.
Agenda 2000 conþine o evaluare a impactului lãrgirii printr-o piaþã
unicã în care se interpreteazã problemele sociale ale þãrilor candidate în
domenii cum ar fi sãnãtatea ºi piaþa muncii. În acord cu Comisia, o
ajustare la standardele UE ar putea impune costuri enorme asupra
statelor candidate ºi pot încetini dezvoltarea politicilor comunitare. Dar
ajustarea este consideratã ca o strategie de creºtere a productivitãþii
economiilor þãrilor din Europa Centralã ºi de Est ºi de întãrire a
relevanþei coeziunii sociale ºi politicii sociale în cadrul UE. Dar ceea ce
au permis este încercarea de a modela reformele politicii sociale în þãrile
din Europa Centralã ºi de Est dincolo de zonele de competenþã
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comunitarã din cadrul UE. Înainte de a discuta modul în care politica UE
s-a încadrat în reformele bunãstãrii din þãrile din Europa Centralã ºi de
Est, o privire atentã este necesarã asupra progreselor ºi problemelor
reformelor bunãstãrii din regiune.
Datoritã informaþiei insuficiente asupra programelor concrete de
reformã ºi rezultatelor lor în toate þãrile din Europa Centralã ºi de Est,
urmãtoarea secþiune este consacratã Poloniei, Ungariei, Cehiei ºi
Republicii Slovacia care sunt cazuri exemplare dar reprezintã þãrile ce au
progresele cele mai mari din regiune.
Cu toate cã þãrile analizate au avut în aplicare din 1989 un numãr
uriaº de legi, ordonanþe ºi mãsuri simple de combatere a consecinþelor
negative ale transformãrilor economice ºi sociale, reformele
instituþionale sunt încã un proces de experimentare ºi deliberare,
înregistrându-s progrese într-o mãsurã diferitã în diferite þãri ºi
subsectoare ale politicii sociale. Cei mai importanþi factori ce au
determinat implementarea reformelor instituþionale au fost o situaþie
macroeconomicã bunã ºi o guvernare solidã întãritã de stabilitate
politicã. Aceºti factori asigurã o explicaþie a faptului cã reformele statului
bunãstãrii sunt foarte avansate în Republica Cehia, în timp ce Polonia
este în urmã. Reformele din Ungaria ºi Slovacia au atins un stadiu
intermediar localizat între gradul schimbãrilor dintre Cehia ºi Polonia,
cu menþiunea cã Ungaria a înregistrat paºi de reformã consistenþi în
domeniul pensiilor, sãnãtãþii ºi serviciilor sociale locale. Ceea ce trebuie
reþinut este faptul cã, totuºi, aceastã tentativã de ierarhie poate oferi o
analizã primarã a stadiului curent al reformelor, pentru cã variate
subsectoare ale politicilor sociale transmit diferite imagini care sunt
dificil de subsumat ºi, chiar mai important, datoritã faptului cã nu existã
un stadiu final al statului bunãstãrii care sã orienteze reformele cãtre el.
În Republica Cehã, actorii politici post-comuniºti au moºtenit un
sistem al statului bunãstãrii de tip socialist, centralizat ºi „ortodox”,
precum ºi o economie cu o inflaþie modestã ºi câteva datorii externe.
Astfel guvernul Klaus, conectându-se la conceptul neoliberal atent
elaborat ºi consistent, pânã la înfrângerea sa electoralã din 1996 a avut
capacitatea politicã, administrativã ºi fiscalã de a implementa schimbãri
de anvergurã în timp ce a fost mai puþin forþat de lupta pentru costurile
sociale ale transformãrilor date de mãsurile de nivelare a decalajelor. La
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celãlalt palier al scalei, partidele apãrute din miºcarea Solidaritãþii din
Polonia în 1989 au aplicat o terapie de ºoc pentru a combate crizele
economice grave, dar le-a lipsit un plan comprehensiv de a reforma
statul bunãstãrii moºtenit ºi defectuos (Orenstein, 1995). Constelaþia
puterii fragmentate din Polonia (numeroase ºi eterogene partide,
sindicate combatante, structuri administrative centrale, regionale ºi
locale aflate în conflict, relaþii contestate între organe constituþionale) au
asigurat o schimbare rapidã a guvernelor ºi a blocat încercãrile de a
implementa reforme instituþionale de anvergurã.
Pânã la despãrþirea de Cehia, guvernele slovace au înregistrat un
ritm similar de reformã cu cel al Republicii Cehe, dar dupã 1993
guvernul Meciar a urmat o abordare mult mai prudentã, lipsitã de
subsidiile oferite de bugetul federal ºi confruntându-se cu mari costuri
de ajustare datoritã unei structuri industriale mai puþin competitive
dominate de întreprinderile gigant ale statului socialist. Reformatorii
slovaci au încercat sã includã sindicatele ºi asociaþiile de angajaþi în
elaborarea politicilor într-o mãsurã mai mare decât Republica Cehã.
În economia ungarã, reforma statului bunãstãrii a fost consideratã
o componentã importantã a tranziþiei cãtre democraþie ºi economia de
piaþã, iar conceptele de elaborare a reformelor existau de la o etapã
timpurie a transformãrii. Totuºi, guvernului Antall i-a lipsit sprijinul
politic ºi legitimitatea de a implementa reforme de anvergurã urmate de
consecinþe redistributive ºi nu ar fi putut compensa pierderile unor
asemenea reforme datoritã unor constrângeri fiscale severe (deficit
bugetar, datorie externã mare). Numai guvernarea Horn (din 1994) s-a
concentrat pe reforme instituþionale fundamentale cum ar fi introducerea unor beneficii familiale schematizate ºi o schemã obligatorie a
unui fond de pensii privat.
Rezultatele reformelor întreprinse în cele patru þãri reprezintã
aranjamente instituþionale hibride care reflectã un compromis între
conceptele regimului bunãstãrii liberal-rezidual ºi conservatorcorporatist ºi coaliþiile de advocacy ce sprijinã fiecare abordare. În timp
ce guvernãrile au introdus legãturi puternice între venituri, contribuþii ºi
beneficii în ceea ce priveºte ºomajul, pensia, asigurarea de sãnãtate ºi
boalã, pentru a îmbunãtãþi principiul echivalenþei ºi perpetueazã
diferenþele de statut economic din cadrul sistemelor bunãstãrii,
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beneficiile limitate, inflaþia, insuficienta ajustare a beneficiilor la salariu,
creºterea preþurilor ºi diferenþele mici de venit moºtenite au condus la o
creºtere a rezidualizãrii în prevederile privind securitatea socialã.
Distribuþia cheltuielilor sociale în comparaþie cu PIB nu s-a
schimbat fundamental dupã 1989, dar a implicat reducerea cheltuielilor
sociale în termeni absoluþi pentru cã toate þãrile au experimentat un
declin al PIB în cursul transformãrii economice.
În acord cu estimãrile ILO media cheltuielilor sociale în cele patru
þãri s-a cifrat în 1994/95 la 25,4% din PIB-ul lor ceea ce reprezintã o
valoare apropiatã de media europeanã de 26%. Din 1990 în 1995
distribuþia cheltuielilor de sãnãtate din totalul cheltuielilor sociale a
scãzut, în timp ce distribuþia cheltuielilor de pensii a crescut cu
aproximativ 10% din PIB. Aceastã distribuþie este comparabilã cu
sistemele de pensii din Germania, Franþa ºi Italia care se situeazã între
11% ºi 13% din PIB. Cheltuielile Poloniei în ceea ce priveºte pensiile sunt
de departe la cel mai înalt nivel, fiind estimate a fi 13% din PIB.
În timp ce ratele contribuþiei din cele patru state par a fi relativ
mari în comparaþie cu ratele din statele UE, trebuie sã se ia în calcul cã
salariile sunt relativ mici. ILO a estimat cã în Europa Centralã ºi de Est
salariile reprezintã 30-40% din PIB. În comparaþie, salariile reprezintã
55% din PIB în Germania ºi Marea Britanie. Totuºi, ratele mari de
contribuþie împreunã cu insuficiente capacitãþi de aplicare a
mecanismelor de administrarea a asigurãrilor sociale furnizeazã
puternice stimulente pentru a evita contribuþiile prin stabilirea unor
relaþii ilegale de muncã sau prin refuzul de a plãti contribuþii. Ultima
practicã este aplicatã pe scarã largã de întreprinderile deþinute de stat
cãrora le lipsesc lichiditãþile sau se confruntã cu proceduri de
insolvabilitate.
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Ratele contribuþiilor la securitatea socialã
Cehia
Ungaria
Slovacia
Polonia
Sursa: Götting, 1998.

Total
47,5
55
50
48

Patroni
35
43,5
38
48

Angajaþi
12,5
11,5
12
0

Ne vom referi în continuare la politicile de ocupare ºi sãrãciei ºi la
schimbãrile în sistemele de sãnãtate ºi pensii. În comparaþie cu stadiul
reformelor din aceste sectoare, se poate spune cã cele mai
comprehensive mãsuri de reformã au fost implementate în politica pieþei
muncii ºi în prevenirea sãrãciei, douã sectoare în care transformarea
economicã a creat o presiune particularã în construirea noilor instituþii.
Transformarea economicã a sistemelor statului socialist aratã
faptul cã cei doi piloni ai statului bunãstãrii lor – de exemplu angajarea
întregii forþe de muncã ºi preþuri fixe pentru bunurile de bazã, au trebuit
sã fie ignoraþi. Ca o consecinþã, nu numai ºomajul a reapãrut ca un risc
social dar ºi securitatea garantatã prin relaþiile de muncã ºi puterea de
cumpãrare reduse a fost abandonatã, apãrând mult mai vizibilã ºi la o
scarã mult mai mare sãrãcia. Guvernele þãrilor din Europa Centralã ºi de
Est au trebuit sã proiecteze noi instrumente ºi instituþii pentru a combate
ºomajul ºi sãrãcia.
Schemele de pensionare timpurie au fost într-o mare mãsurã
aplicate în scopul reducerii ratei de ocupare a forþei de muncã. Politicile
de pensionare, perioadele prelungite alocate educaþiei, stimulentele
pentru femei de a se retrage de pe piaþa muncii ºi tendinþele
informatizãrii din economie au condus la un declin total al angajãrii care
s-a situat între 7,2% ºi 27,4% în perioada 1989-1995 (Cichon, Hagemejer,
Ruck, 1997).
În toate statele, cu excepþia Ungariei, femeile au fost afectate de
reducerea forþei de muncã, cu toate cã majoritatea nu a adoptat noul
concept al gospodinei tradiþionale promovat de anumite forþe politice
conservatoare. Toate cele patru þãri au adoptat rapid declararea
venitului, beneficii de tip asigurare pentru ºomaj ale cãror criterii de
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eligibilitate ºi condiþii de îndeplinit au fost ulterior limitate (Standing,
1996). Totuºi, numai guvernul polonez a decis sã înlocuiascã venitul
relativ generos referitor la ºomaj (ºi deficient) cu un sistem ce avea
beneficii uniforme în 1992.
Toate cele patru þãri au înfiinþat oficii pentru piaþa muncii ºi
instrumente pentru politica activã a pieþei muncii care sã fie
administrate în cooperare cu sindicatele ºi asociaþiile de angajaþi.
Beneficiile ºomajului ºi mãsurile active ale politicii pieþei muncii au fost
de obicei finanþate dintr-un singur fond extra-bugetar, bazat pe
contribuþii. Numai Republica Cehia a menþinut fondul de angajare ca
parte a bugetului de stat ºi numai Ungaria (pânã în 1996) a separat
fondul pentru politica activã a pieþei muncii de ajutoarele de ºomaj.
Creºterea cheltuielilor pentru ajutoarele de ºomaj au cauzat o tensionare
a cheltuielilor de pe piaþa activã a muncii din toate þãrile cu excepþia
Republicii Cehia care a putut menþine cheltuiala sa uriaºã în piaþa activã
a forþei de muncã datoritã ratelor reduse ale ºomajului.
Eficacitatea politicii pieþei active a muncii este contestatã, în special
datoritã instrumentelor care sunt cel mai adesea modelate în
conformitate cu exemplele vestice ºi nu se focalizeazã asupra profilului
specific al ºomajului din þãrile Europei Centrale ºi de Est. Aceastã stare a
fost descrisã ca un „eºantion stagnant”, care în ciuda schimbãrilor
considerabile în structura de angajare conduc la apariþia celor fãrã locuri
de muncã, iar cei care se declarã ºomeri ºi beneficiazã de ajutoarele
corespunzãtoare stãrii lor întâmpinã dificultãþi reale în a-ºi gãsi o nouã
slujbã (Boeri, 1994). În consecinþã, proporþia ºomajului pe termen lung a
crescut în mod constant în þãrile Europei Centrale ºi de Est. Pentru cã
ºomajul pe termen lung secãtuieºte ajutoarele de ºomaj, ºomerii trebuie
sã se conecteze la asistenþa de ºomaj sau la asistenþa socialã, ceea ce
erodeazã veniturile care alimenteazã structura de bazã a ºomajului.
Forþa de muncã fãrã angajamente constituie o provocare gravã pentru
decidenþii politici pentru cã acest tip de ºomaj în Europa Centralã ºi de
Est asistã strategii integrate pentru piaþa muncii, dezvoltarea unor
politici sociale ºi regionale dacã se doreºte evitarea proceselor de
pauperizare ºi marginalizare ce derivã din ºomajul pe termen lung.
Sãrãcia relativã a fost în special extinsã în Polonia, combinatã fiind
cu diferenþieri foarte mari de venituri. În acord cu o anchetã asupra
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gospodãriilor realizatã de Ferge ºi colaboratorii în 1995, media venitului
per capita pentru cea mai înaltã categorie a fost de 24,76 ori mai mare
decât cea mai joasã categorie. În alte þãri proporþia se situeazã la 6,72 în
Ungaria), respectiv 5,11 (Cehia, Slovacia) (Ferge ºi alþii, 1995).
Politicile dezvoltate pentru a combate sãrãcia au reliefat prioritãþile
politice ºi conceptele regimurilor bunãstãrii conflictuale în þãrile Europei
Centrale ºi de Est. Numai în Cehia s-a stipulat un prag oficial al sãrãciei
ca o bazã de calcul a plãþilor asistenþei sociale, acoperind lipsa unui
criteriu suficient de eligibil al nivelului venitului ºi obligând furnizorii
de asistenþã socialã sã compenseze decalajul dintre venitul solicitantului
ºi pragul de sãrãcie. Aceasta ilustreazã angajamentul guvernului ceh în
dezvoltarea unor trãsãturi universale ale regimului bunãstãrii în
conformitate cu conceptul liberal.
În timp ce Polonia nu a impus autoritãþilor locale sã compenseze
decalajul, Ungaria nici mãcar nu a stabilit un nivel naþional de sãrãcie ca
un criteriu relevant pentru determinarea plãþilor de asistenþã socialã.
Totuºi, Ungaria a evitat ratele extreme ale sãrãciei înregistrate în
Polonia. În ambele þãri schemele de asistenþã socialã sunt subfinanþate în
timp ce dezbaterea publicã se concentreazã pe sãrãcia persoanelor în
vârstã ºi ajutoarele de pensii. Aceastã concentrare a atenþiei publice ºi
politice se situeazã pe poziþii contrare rezultatelor cercetãrilor, care aratã
cã în þãrile Europei Centrale ºi de Est sãrãcia nu afecteazã în mod
deosebit persoanele în vârstã, ci populaþia tânãrã ce este neangajatã sau
înregistreazã venituri scãzute (Cichon, Hagemejer, Ruck, 1997; Ferge ºi
alþii, 1996). Aparenta orientare greºitã a nevoilor ºi prioritãþilor politicii
sociale poate fi explicatã de faptul cã pensionarii au avut poziþii
puternice în grupurile de lobby ale procesului politic, cã publicul a
acordat o importanþã mai mare principiului justiþiei sociale decât
principiului participãrii ºi cã guvernele au accentuat mai mult
menþinerea statutului decât aplicarea unei politii sociale. Mai mult,
guvernele au putut opta pentru o politicã orientatã cãtre clasa de mijloc
în schimbul realizãrii obiectivelor datoritã faptului cã guvernanþii au
considerat cã clasele de mijloc reprezintã elemente mult mai importante
pentru consolidarea democraþiei (Standing, 1996).
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Ratele sãrãciei (% populaþie)
1989/90
Cehia
0,2
Ungaria
1,1
Slovacia
0,1
Polonia
5,8
Sursa: UNICEF, Regional Monitoring Report No. 3.

1992/93
1,4
4,0
5,1
10,9

ªovãiala faþã de atingerea obiectivelor poate fi observatã în politica
familialã ce a fost marcatã de dezbateri politice privind introducerea
unor beneficii familiale standard. În propunerea sa, Banca Mondialã
argumenteazã faptul cã ajutoarele familiale nu necesitã un standard
pentru testare pentru cã, datoritã puternicei corelaþii a mãrimii familiei ºi
sãrãcia familiei, ajutoarele sunt autodeterminate ºi o testarea a mijloacelor ar putea crea costuri administrative suplimentare (Worldbank,
1996; Sipos, 1994).
Toate cele patru guverne au decis în cele din urmã sã introducã
beneficii familiale standardizate. În acest domeniu numai Cehia ºi-a
îmbunãtãþit protecþia socialã prin extinderea plãtirii ajutorului familial la
patru ani, o mãsurã care dorea reducerea participãrii femeii pe piaþa
muncii.
Reformele sistemelor de pensii ºi de sãnãtate nu au fost privite ca
mijloace care sã influenþeze transformarea economicã ci mai degrabã
consecinþe ale schimbãrii modelului. Deteriorarea parametrilor
demografici, declinul ratelor de participare la piaþa muncii, stimulente
economice adverse cauzate de ratele ridicate de contribuþii, inflaþia,
presiunile bugetare ºi creºterea diferenþierii veniturilor au pus probleme
sistemului. Suplimentar, reformatorii liberali au fost sceptici faþã de
efectele modelului moºtenit de economii bazate pe principiul „plãteºti
atât timp cât poþi”.
În activitãþile lor de consultanþã, agenþiile internaþionale au
recomandat creºterea rolului schemelor de finanþare pentru a rezolva
aceste probleme. Banca Mondialã a sugerat sistemul de pensii alcãtuit
din trei elemente: componenta statalã, bazatã pe vechiul principiu,
configuratã de structura sãrãciei; componenta finanþatã privat, sprijinitã
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de redistribuirea intrageneraþionalã a venitului; componenta finanþatã
voluntar în funcþie de preferinþele individuale (Banca Mondialã, 1996).
Totuºi, caracteristicile specifice ale acestor componente, de exemplu în ce
mãsurã componenta statalã ar trebui sã fie standardizatã, uniformizatã ºi
în corelaþie cu nivelul de subzistenþã, aspecte ce sunt controversate
printre economiºtii de la Banca Mondialã (Deacon, Hulse, 1997). Un
consultant, de exemplu avertiza asupra faptului cã „pensiile private nu
sunt substituente pe termen scurt pentru a rezolva în mod direct
cheltuielile excesive ale schemei statele” (Barr, 1994).
Toate cele patru þãri analizate au abordat planuri de departajare a
finanþãrii pensiilor în scheme finanþate ºi sã introducã fonduri de pensii
ocupaþionale ºi voluntar private care au evoluat prin asigurarea unui
mecanism de venituri suplimentare ºi prin agenþiile importante ale
pieþei de capital. Proporþiile pensionarilor la contribuþii (sistemul ratelor
de dependenþã) se plasau la 0,51 în 1993 în Cehia, 0,53 în Polonia ºi
Slovacia ºi 0,66 în Ungaria (Cichon, Hagemejer, Ruck, 1997). Aceasta
înseamnã cã un contributor trebuie sã finanþeze în medie 0,56 pensionari
ceea ce este considerabil mai mare decât media OECD (0,38 în 1990).
Totuºi, sistemul ratelor de dependenþã s-a deteriorat nu numai din cauza
îmbãtrânirii demografice ci ºi datoritã utilizãrii unor scheme de
pensionare timpurie ca un instrument de politicã a pieþei muncii. Astfel
creºterea cheltuielilor de pensii serveºte la acoperirea costurilor
ºomajului. Acest transfer între consolidarea sistemului de pensii ºi
politica pieþei muncii a restricþionat încercãrile guvernelor de a creºte
vârsta la pensionare.
Ratele medii de înlocuire a salarii nete cu pensiilor au fost în 1994
de 45 în Slovacia, 46,8 în Cehia, 56,9 în Ungaria ºi 74,8 în Polonia. Ratele
de înlocuire ar trebui sã fie menþinute constante de-a lungul perioadei de
transformare economicã. Pentru cã ajutoarele de pensii au un plafon ºi în
mod automat lipsesc mecanismele austere, ratele de înlocuire ale Cehiei
ºi Slovaciei sunt scãzute în ciuda schemelor de pensii formal generoase.
Rata ridicatã de înlocuire din Polonia reflectã generozitatea relativã a
schemei poloneze de pensii (Cichon, Hagemejer, Ruck, 1997).
Reformele sistemului de sãnãtate au fost cauzate de trei factori. Cu
toate cã sistemul de sãnãtate socialist asigura accesul universal al tuturor
cetãþenilor ºi standarde înalte de îngrijire, totuºi îi lipsea eficienþa ºi
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eficacitatea (Preker, Feachem, 1994). În al doilea, rând reformatorii
doreau sã implementeze modelele vestice de finanþare, organizare ºi
asigurare a serviciilor ºi, în al treilea rând, furnizorii de servicii (medici,
proprietarii ºi administratorii spitalelor, personalul medical) doreau
sã-ºi îmbunãtãþeascã statutul lor prin adoptarea practicilor vestice.
Finanþarea sãnãtãþii s-a deplasat de la bugetul de stat la organizaþii
de asigurarea publicã ºi ocupaþionale, bazate pe contribuþii private. În
timp ce în Slovacia ºi Cehia a apãrut o competiþie între instituþia publicã
de asigurare ºi noile companii private ºi ocupaþionale, Ungaria a reþinut în
sistemul obligatoriu al asigurãrii publice de sãnãtate ºi companiilor
private ºi ocupaþionale furnizarea unei asigurãri voluntare de sãnãtate. În
Slovacia, guvernul ºi-a constrâns grupurile de risc ale selecþiei adverse
printr-o schemã comprehensivã de redistribuire a veniturilor. Polonia
intenþioneazã sã implementeze o competiþie între companiile de asigurãri.
Noile fonduri de asigurare de sãnãtate acoperã numai costurile operative
ale tratamentului medical, în timp ce cheltuielile de investiþii continuã sã
fie finanþate de la administraþiile locale, regionale ºi centrale. Presiunile
fiscale au determinat guvernele sã-ºi reducã cheltuiala ºi contribuþia la
asigurarea de sãnãtate. În ciuda noilor moduri de finanþare, mecanismele
de platã semioficiale moºtenite prevalau ºi noile schimbãri organizaþionale
încurajau mai mult pentru a cãuta surse suplimentare de venit. Furnizarea
de servicii a fost descentralizatã, reorganizatã pentru a îmbunãtãþi
performanþa ºi eficienþa costurilor, iar construcþiile medicale au fost
privatizate. Interesul organizaþiilor de medici a câºtigat o influenþã mai
puternicã în elaborarea ºi implementarea politicilor de reformã. Rezultatul
acestor reforme sunt mixte ºi ambivalente. Primele încercãri ºi
experimente de reformã a sistemelor de sãnãtate au promovat „explozii
ale costurilor” în toate cele patru þãri. Cheltuielile pentru medicamente au
crescut. Competiþiile ºi sarcinile administraþiilor locale ºi altor conducãtori
de instituþii în relaþia cu spitalele ºi alte componente ale sistemului
medical nu au fost suficient clarificate. Pânã acum reformatorii nu au
reuºit în a reduce dominaþia îngrijirii „în grabã” ºi sã dezvolte un sistem
gradual al tratamentului ambulatoriu. Înlocuirea tratamentelor
ambulatorii de stat cu practici private ºi adoptarea principiului alegerii
libere a medicului a presupus crearea unei competiþii printre medici ºi
îmbunãtãþirea îndeplinirii tratamentului, dar a condus, de asemenea, la
îmbunãtãþirea poziþiei lor de negociere faþã de organizaþiile de asigurare
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socialã, în special dupã ce s-a introdus o remunerare în funcþie de
performanþã. Acele þãri care au implementat o marketizare a serviciilor de
sãnãtate se confruntã în prezent cu optimizarea problemei foarte
cunoscute în Vest, respectiv modul de combinare a autonomiei crescute a
furnizorilor de servicii de sãnãtate cu obiectivul sistemic al oferirii unor
servicii la standarde înalte ºi cu raporturi mici cost-eficienþã. Decidenþii
politici au trebuit sã aleagã între douã obiective conflictuale: dezvoltarea
unei structuri instituþionale care garanteazã cã resursele cheltuite pe
sistemele de îngrijire a sãnãtãþii îmbunãtãþesc statutul sãnãtãþii cetãþenilor
la un nivel maxim sau elaborarea unor sisteme de sãnãtate pentru a
reduce cheltuiala publicã în timp ce se aºteaptã îmbunãtãþirea serviciului
medical ca urmare a performanþei economice.
Imaginea de ansamblu a reformelor politicii sociale din cele patru
þãri a arãtat cã þãrile Europei Centrale ºi de Est se aflã într-o perioadã
crucialã de construire a statului bunãstãrii. În primii ani ai transformãrii
economice construcþia economicã a inhibat nevoia de creare ºi
implementare a mãsurilor de urgenþã. Odatã cu îmbunãtãþirea situaþiei
economice existã mai mult interes din partea decidenþilor sã elaboreze
instituþii. Constelaþia actorilor naþionali este împãrþitã de conflictul
dintre cele douã concepte ale statului bunãstãrii ºi coaliþiile ce le sprijinã:
regimul conservator-corporatist versus regimul liberal-rezidual al
bunãstãrii (Ferge, 1992).
În ciuda dificultãþilor fiscale grave ºi contrar sfatului anumitor
consultanþi internaþionali, þãrile Europei Centrale ºi de Est au fost
moderate în fixarea unor prevederi sociale, de exemplu desemnarea
ajutoarelor de ºomaj, schemelor de pensii, sistemelor de îngrijire a
sãnãtãþii, ajutoare familiale ºi de boalã în conformitate cu abordarea
rezidualã. Printre motivele adoptãrii acestei strategii sunt acelea cã
guvernele au dorit sã evite fricþiunile dintre componentele securitãþii
sociale ºi nesiguranþa suplimentarã ce s-ar fi putut înregistra de-a lungul
transformãrii economice, sã previnã conflictele cu grupurile de interes
bine organizate într-o clasã de mijloc orientatã cãtre politica socialã care
se dorea a fi mult mai direcþionatã în crearea ºi pãstrarea bazei sociale
pentru democraþie.
Aceastã politicã a fost construitã pe câteva moºteniri pozitive ale
vechiului regim socialist bazat pe stat ce diferenþia þãrile Europei Centrale
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ºi de Est de America Latinã ºi constituia rareori o condiþie premergãtoare
ale transformãrii economice ºi politice de succes: structura socialã
egalitarianã cu micile sale categorii, tensiunile socioeconomice ºi conflicte
sociale reduse ºi nivelul ridicat de educaþie. Aceste trãsãturi ale structurii
sociale constituie bunuri care, în combinaþie cu cheltuiala socialã mare a
permis o flexibilitate socialã considerabilã. Datoritã flexibilitãþii sociale
þãrile Europei Centrale ºi de Est au organizat atingerea unui ritm înalt al
schimbãrii sociale ºi economice precum ºi o reorientare comprehensivã a
comerþului lor exterior.
Dacã aceste þãri îºi pot menþine flexibilitatea lor socialã, ele
îndeplinesc o precondiþie importantã în dezvoltarea unui model intraindustrial al comerþului ºi o diviziune corespunzãtoare a muncii în
cadrul þãrilor UE. Comerþul intraindustrial se bazeazã pe pieþe flexibile
de muncã, procese de producþie intensiv-productive ºi forþã de muncã
înalt calificatã.

2.4. Opþiunea celei de-a treia cãi în Europa Centralã
ºi de Est
În Europa Centralã ºi de Est întrebãrile referitoare la echilibrele
instituþionale stabilite au apãrut mai rapid ºi mai intens decât s-a
întâmplat în þãrile vestice. Statul era sau se presupunea cã este
atotputernic în cadrul sferelor economice ºi sociale, dar în perioada
anilor nouãzeci a fost inclus brusc în cadrul economiei globale ºi ºi-a
pierdut toatã puterea de intervenþie. Se poate observa „înlocuirea
regimurilor puternicei protecþii sociale ºi economice (...) cu regimuri cu
protecþie socialã mult mai scãzutã decât cele ale UE ºi cu un aspect
instituþional „globalizat” spre lumea exterioarã, altfel spus o formã
extremã de ofertã pentru produse ºi capital” (Gowan, 1997, p. 156).
În câteva þãri centrale ºi vestice europene partidele guvernante1
sunt constituite ºi aratã o înclinaþie exterioarã pentru cea de a treia cale.
Aceste partide reproduc regulile stabilite de reprezentanþii vestici ai celei
de a treia cãi. Ele menþioneazã cã nu cautã sã realizeze un compromis
între curentul liberal ºi cel socialist ci mai degrabã formarea unui pro1

Sunt de luat în considerare Partidul Democrat al Muncii din Lituania, Partidul
Socialist Bulgar, Partidul Social Democrat din România, Alianþa Democratã de
Stânga din Polonia ºi Miºcarea pentru o Slovacie Democratã.
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gram original ºi de neînlocuit. Aspirã la dinamismul economiei americane dar refuzã sã producã inegalitãþile sociale care reprezintã replica
acestora. Aceste partide pun accent pe virtuþile sistemelor redistributive
europene dar doresc sã evite dezvoltarea corolarã a ºomajului ºi se
declarã în favoarea echitãþii mai degrabã decât în favoarea
egalitarismului. Doresc sã asigure minimul de standarde ºi de egalitate a
oportunitãþilor mai degrabã decât redistribuirea ºi nivelarea veniturilor.
În est, votul clasei sociale încã se mai poate observa. Numai în
cadrul unei pieþe bine organizate ca economie influenþa conflictelor
claselor în ceea ce priveºte comportamentul electoral se poate diminua.
Se observã pur ºi simplu o reformare a atitudinii care este ajutatã ºi de
câþiva factori cunoscuþi: privatizarea industriei ºi agriculturii permite
unor proprietari sã se îmbogãþeascã ºi sã creeze noi cerinþe. Încã
importantã din punct de vedere numeric, clasa muncitoare este expusã
la o puternicã presiune economicã; fiecare grup social ºi ocupaþional
deþine o conºtientizare a intereselor proprii fãcând ºi mai clar faptul cã
diferenþa dintre cei bogaþi ºi cei sãraci se lãrgeºte pe zi ce trece. La
început, liderii politici nu iau în considerare aceste noi linii de forþã; sunt
obsedaþi de ideile culturale ºi morale; se luptã între ei prin intermediul
simbolurilor. Cu scopul de a-ºi consolida bazele electorale, se hotãrãsc
cu uºurinþã sã renunþe la acest comportament ºi încep sã-ºi apere
interesele proprii. Departe de a dispãrea în totalitate, bazele sociale ale
partidelor politice se consolideazã (Evans, 1995; Evans ºi Mills, 1999).
Rãspunsurile date de cea mai mare parte dintre critici la abordarea
celei de-a treia cãi se bazeazã pe aceeaºi ipotezã genericã: partidele
politice care se referã la cea de a treia cale în cadrul þãrilor estice ºi
centrale europene cautã doar sã se mândreascã ºi sunt adeptele
oportunismului. Argumentul furnizat pentru a susþine aceastã ipotezã
este cã partidele aflate la guvernare sunt partide succesorale: membrii lor
fac parte din primele partide comuniste.
Acest argument reuneºte douã elemente contrare. Un prim
element constã în dezvoltarea unei strategii de disimulare: susþine cã
referirile la cea de a treia cale nu are nici o altã funcþie decât sã
disimuleze o orientare învederatã pentru economia planificatã. Deoarece
nu erau încadraþi într-un mediu adecvat, liderii partidelor succesorale
nu se pot orienta cu sinceritate cãtre o cale vesticã în ceea ce priveºte cea
de a treia cale (Ishiyama, 1995; 1997; 1998; 1999). Un al doilea element
constã în evidenþierea unei strategii a imitãrii. Din acest punct de vedere,
referinþele la cea de a treia cale permit partidelor succesorale sã se
încadreze în cadrul unei familii politice mari europene ºi sã se ridice la
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acelaºi nivel de legitimitate ca ºi partenerele lor vestice. Pentru a fi
recunoscuþi ca interlocutori credibili de cãtre puterile strãine ºi de
organizaþiile internaþionale, liderii partidelor succesorale nu au de ales
în afara faptului de a accepta „normele, standardele ºi punctele de vedere”
ale partidelor vestice (Timmermann, 1996).
Este mai mult decât evident cã partidele succesorale nu sunt
capabile sã elaboreze o platformã politicã originalã. Referinþele la cea de
a treia cale ar putea fi mult mai sincere ºi mai substanþiale pentru ei
decât aratã la o primã privire: alinierea la cerinþe nu este de ajuns pentru
a se ajunge la concluzii pripite conform cãrora programele politice
construite în cadrul noului context al democraþiei sunt de un tip vag
artificial ºi instrumental.
Pentru a explica de ce o proximitate este observatã între
caracteristicile unor anume partide vestice ºi în cadrul corespondenþilor
lor estici ºi centrali europeni, pare a fi mult mai potrivit de reþinut
contextul deosebit economic al societãþilor post comuniste. Aºadar,
atenþia poate sã cadã pe un fenomen de modernizare dependentã ºi sã o
identifice ca un factor intermediar – un factor care intervine între bazele
istorice ºi sociale luate în considerare anterior ºi asupra referinþelor
externe ale celei de a treia lumi. Dupã cum susþin Bruno Coppieters ºi
Michael Waller: „Factorii instituþionali externi au jucat un rol important în
determinarea prioritãþilor în Europa esticã (...); instituþiile fondatoare sunt
capabile sã-ºi creeze garanþiile ºi împrumuturile numai dacã anumite condiþii
pot fi îndeplinite. Politicile economice aplicate în Europa de est ºi centralã
constituie o parte a unui proces de modernizare dependent în cadrul cãruia
structurile inverse sociale, politice ºi economice ale Europei de est sunt
dominate de modelul vestic al referinþei" (Coppieters ºi Waller, 1994: 191).
Uniunea Europeanã ºi creditorii internaþionali (Fondul
Internaþional Monetar ºi Banca Mondialã) susþin financiar þãrile Centrale
ºi Est Europene dar sunt doar dispuºi sã negocieze cu ele atâta timp cât
se conformeazã standardelor vestice ale dezvoltãrii. Aºadar, pentru a
putea rãspunde acestei constrângeri externe, partidele succesorale care
se referã la cea de a treia cale definesc unele principii de acþiune ºi propun
unele modalitãþi specifice de acþiune.
În Europa Esticã ºi Centralã, fondatorii celei de a treia cãi nu se pot
concentra asupra principiilor interne de acþionare; trebuie sã se opunã ei
înºiºi în faþa constrângerilor externe. UE ºi creditorii internaþionali cer
þãrilor post comuniste sã „cureþe” structurile economice, aceasta
însemnând cã reformelor structurale trebuie duse la îndeplinire pânã la
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capãt astfel încât sã poatã fi stabilitã o economie de piaþã eficientã. O
primã cerinþã este necesitatea respectãrii unei discipline bugetare stricte:
subvenþiile publice din cadrul economiei ar trebui sã fie excluse.
Companiile în cadrul cãrora statul rãmâne principalul acþionar ar trebui
sã fie privatizate în totalitate: închiderea companiilor mari care prezintã
un deficit este o prioritate; se aºteaptã ca o industrie micã privatã se va
dezvolta în cadrul substituþiei ºi va lua în cadrul ei muncitorii excluºi.
Fermele colective ar trebui sã fie desfiinþate în acelaºi fel ºi sã fie
înlocuite de ferme mari individuale direcþionate de agricultura intensivã.
Odatã respectate aceste principii, numãrul fermierilor va fi redus
considerabil. Încã odatã se aºteaptã ca industria privatã sã ofere noi
locuri de muncã. Prin intermediul unui proces virtuos dinamic, firmele
mici ºi firmele mari se vor susþine unele pe altele ºi îºi vor vinde
produsele una alteia.
Partidele celei de a treia cãi pretind cã sunt cea mai bunã soluþie
pentru þãrile din zonã. Electoratul partidelor celei de a treia cãi ocupã o
poziþie intermediarã. Strict vorbind, acesta nu este lãsat pe din afarã ºi
nici ameninþat de a fi lãsat pe dinafarã în scurt timp, dar nu poate din
cauza tuturor acestor lucruri sã beneficieze imediat de pe urma noului
sistem economic. Este format în mare parte de mici fermieri cu micile lor
afaceri sau prinºi în structuri de cooperativã. Toþi îºi doresc o agriculturã
industrializatã ºi sã se angajeze în dinamicile acumulãrii. Aºadar nici
unul dintre ei nu are capital suficient în momentul de faþã. Micii fermieri
trebuie sã se descurce cu proprietãþi mici ºi slabe. Se tem de viteza
liberalizãrii care este beneficã doar marilor fermieri care sunt deja
infiltraþi în cadrul dinamicii acumulãrii (Mateju, 1996).
Se poate observa cã programul celei de a treia cãi se trage dintr-un
context foarte special în Europa Centralã ºi de Est. Datoritã
constrângerilor externe, nu se poate baza pe principii interne de
acþionare asemãnãtoare celor care formeazã cea de a treia cale originalã
(„Nici un drept fãrã responsabilitãþi” ca principiu; principiul bunãstãrii în
cadrul muncii). Principiile acþiunilor elaborate în locul lor constau într-o
legãturã între presiunea internã ºi cerinþele interne. La acest nivel,
constrângerea externã menþine o distanþã faþã de modelul vestic al celei
de a treia cãi. Trebuie evidenþiat nu în ultimul rând faptul cã acesta duce
la pregãtirea unei alte relaþii la un alt nivel în modul în care defineºte un
domeniu foarte exact de intervenþie: în conformitate cu concurenþii lor
vestici, susþinãtorii celei de a treia cãi din Europa Centralã ºi Esticã
susþin cã se aflã deasupra partidelor care se plâng de o economie
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controlatã de stat ºi în colaps, precum ºi partidelor care pledeazã pentru
o acceptare totalã a regulilor pieþei.
Partidele succesorale care se referã la cea de a treia cale încearcã sã
defineascã noi modalitãþi de acþionare în afara politicilor pensiilor. Se
încearcã introducerea reformelor necesare pentru o dereglementare
economicã însã se þine cont de faptul cã statul ar trebui sã aibã un rol de
protecþie. Se lãrgeºte organizaþia liberã a reprezentanþilor economici ºi se
refuzã subordonarea lor la directivele centralizate însã se poate observa
cã statul poate pãstra un control indirect asupra marilor orientãri
naþionale. Astfel încât sã se poatã facã observate implicaþiile concrete ale
unor astfel modalitãþi de acþiune, ne putem concentra atenþia asupra
unor fapte certe. Modalitãþile de acþionare definite de reprezentanþii celei
de a treia cãi din Europa Esticã ºi Centralã sunt încã evidente în
comparaþie cu cele care sunt folosite în þãrile vestice: sunt justificate de
necesitatea de a lega constrângerile externe ºi presiunile interne. Însã,
atâta timp cât constrângerile externe duc la liberalism iar presiunile
interne duc la asigurãri pasive de pensii, compromisul obþinut se
apropie în cele din urmã de formula dezvoltatã a Europei de Vest.
În cadrul þãrilor Europene Centrale ºi Estice, cea de a treia cale nu
este doar o simplã reproducere a modelului vestic din moment ce nu se
bazeazã nici pe versiunea simplificatã sau pe cea consolidatã a acestui
model dar se orienteazã pe baze caracteristice. Aceastã caracteristicã nu
este atât de puternicã oricum încât sã împiedice vreo comparaþie. Sunt
de fãcut câteva observaþii din acest punct de vedere.
1. Dacã se cautã o definiþie a celei de a treia cãi aplicabilã pe
întreg continentul, ar trebui sã ne mulþumim cu una negativã:
mai degrabã decât sã numãrãm însuºirile intrinsece, trebuind
sã se specifice din ce punct de vedere cea de a treia cale diferã
de celelalte propuneri politice. O echivalenþã structuralã poate
fi gãsitã în acest fel: în orice caz, se poate observa un refuz din
partea atât a pieþei libere cât ºi a politicii pensiilor pasive.
2. Versiunea Europei Centrale ºi de Est a celei de a treia cãi nu
are aceleaºi origini ideologice ca cea vesticã din moment ce este
elaboratã în contextul unei modernizãri dependente.
Impunând o traiectorie specialã pentru þãrile europene estice ºi
centrale, constrângerile externe le conecteazã la soluþii
apropiate de cele experimentate în þãrile vestice. Aceastã
asemãnare nu este discernibilã în principiile de acþionare dar se
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clarificã în momentul în care se parcurg modalitãþile de
acþionare.
3. Cea de a treia cale aplicatã în Europa Centralã ºi Esticã nu are o
logicã instrumentalã. Îºi are originile în cadrul factorilor socialdemografici ºi în cadrul variabilelor structurale mult mai precis
delimitate decât în Europa de Vest. Partidele care se referã la
aceasta nu cautã nici mãcar tehnici pentru a raþionaliza
incapacitãþile acesteia ºi sã o explice prin fineþuri politice, însã,
dimpotrivã, pentru un remediu concret ºi eficient referitor la
contradicþia dintre constrângerea externã ºi presiunile interne.
4. Modalitãþile politice ale celei de a treia cãi dupã cum pot fi
concepute în Europa de Est ºi Centralã, sunt mai puþin
extensive decât în Europa de Vest: ele nu se ramificã în toate
sectoarele vieþii economice ºi sociale cã doar în sfera angajãrii
ºi producþiei. Se bazeazã pe mecanisme exacte în cadrul
industriei cât ºi în agriculturã ºi urmãresc doar privatizarea
fãrã a opri statul de a limita balanþele economice.
5. Legãtura dintre partidele celei de a treia cãi din Europa de Vest
ºi cea Centralã ºi de Est este de o importanþã capitalã în cadrul
procesului de extindere al UE. Conducãtorii care se referã la cea
de a treia cale în cadrul societãþilor post comuniste ca fiind
posibil de acomodat, la standardele economice ale UE în cadrul
realitãþii locale se conformeazã la cerinþele exterioare, însã nu
refuzã nici dialogul. Propun o adaptare moderatã ºi progresivã
care nu ar trebui sã trateze necorespunzãtor populaþiile ºi ar
trebui sã evite sã provoace reacþii defensive. Aºadar, din
moment ce acest rol poate fi jucat în mod eficient oricum, este
necesar sã se remedieze o problemã referitoare la percepþia
externã. Conducãtorii care se referã la cea de a treia cale ar trebui
sã fie luaþi în serios ºi ar trebui sã se creadã în sinceritatea lor ºi
sã se aprecieze originalitatea proiectului lor politic mai degrabã
decât sã le descrii ca fiind manipulatoare ºi ca fiind „
neocomuniºti” cinici.

Capitolul 3. POLITICI ACTIVE ALE PIEÞEI
MUNCII

3.1. Precizãri conceptuale asupra mãsurilor active
pentru combaterea ºomajului
Politica activã a pieþei muncii a fost creatã în Suedia. Aceasta este
încadratã într-un context socio-istoric, diferit de alte pieþe ale muncii.
Aflându-se în discuþie începând cu anii 30, politica activã a pieþei muncii
a fost de fapt implementatã începând cu anii 50. În cadrul Congresului
Uniunii Federaþiei Angajaþilor din 1951, un grup de economiºti suedezi
erau convinºi cã guvernul lor ar trebui sã implementeze o politicã
selectivã referitoare la angajarea cu normã întreagã (Roehn, 1985).
Aceasta a implicat un amestec de politici macroeconomice, politici
salariale ºi variate intervenþii selective care au conferit politicii suedeze
originalitatea actualã.
În Suedia au fost adoptate asemenea mãsuri selective care s-au
bazat pe un echilibru între drepturile individului ºi alegerea în mod liber
a propriilor slujbe cât ºi obligaþia societãþii sã îndeplineascã aºteptãrile
cetãþenilor. În ciuda transformãrii considerabile a politicilor suedeze, cât
ºi transmiterea lor în alte þãri scandinave, toate aceste rãdãcini istorice
trebuie sã fie vãzute ca o informaþie pentru tipul distinctiv nordic al
politicilor active pe piaþa muncii.
Experþii Organizaþiei Economice pentru Cooperare ºi Dezvoltare
au diseminat mai târziu conceptul care a fost adoptat oficial de cãtre
consiliul organizaþional în 1964. În cadrul acestui proces, noþiunea
originalã suedezã a fost transformatã ºi influenþatã în mod deosebit
pentru orientãrile programelor din Statele Unite ale Americii concentrate
asupra „investiþiilor resurselor umane” (OECD, 1990). Aceastã noþiune
reluatã a oferit organizaþiei o bazã pentru o caracterizare tipic universalã
ºi promovarea unui amestec de programe de susþinere a pieþei muncii,
incluzând instruirea profesionalã, serviciul de angajare, crearea de locuri
de muncã pentru „grupurile dezavantajate”.
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Politicile active ale pieþei muncii au fost astfel separate de
circumstanþele lor istorice originale, care au menþinut o relaþie strânsã cu
politicile macroeconomice ºi cu cele salariale. Noþiunea a devenit în mod
sistematic asociatã cu un þel general diminuat al pieþei muncii presupus
a-ºi avea originea în ceea ce a fost implementat în mod inadecvat ºi
excesiv ca „protecþia locului de muncã”, mãsurã pentru care OECD a
produs mai târziu indexuri statistice (OECD, 1999). În ceea ce priveºte
organizaþia, aceste mãsuri simultane erau presupuse sã se adreseze în
mod simultan eficienþei ºi þelurilor echitãþii ºi au permis structurarea
programelor în trei sectoare principale: intensificarea calitãþii ofertelor
locurilor de muncã, flexibilitatea pieþei muncii ºi ajustarea structuralã
(OECD, 1990). Aceasta a dus la clasificarea standard foarte des utilizatã
în literatura internaþionalã (OECD, 1993):
 cheltuielile „active” (serviciul angajãrii publice ºi al
administraþiei; instruirea pentru accesul pe piaþa muncii;
mãsurile pentru tineret; angajarea subsidiarã; mãsuri pentru
cei cu handicap);

 cheltuielile „pasive” (compensarea ºomajului ºi pensionarea
timpurie).
În ciuda scepticismului larg extins cu referire la limitele sale
intrinsece, aceastã structurã metodologicã a fost utilizatã la nivel
internaþional ºi a oferit baza pentru realizãri majore ale gradului
comparativ al politicilor active pe piaþa muncii între diferite þãri. Din
1994 de la summitul de la Essen, Comisia Europeanã a utilizat noþiunea
de „politici active” foarte pe larg pentru a promova Strategia Angajãrii
Europene (EES).
Indicatorii OECD oferã argumente utile pentru comparaþia internaþionalã bazatã pe o reprezentare universalã ºi istoricã a pieþelor
muncii.
În România, pe fondul restructurãrii ºi privatizãrii sectorului
industrial, perioada de dupã 1990 a fost caracterizatã prin concedieri
masive în sectoare precum cel minier, metalurgic ºi feroviar. Reducerea
numãrului locurilor de muncã în sectoarele industriale ºi în
întreprinderile de stat nu a fost contrabalansatã de crearea de noi locuri
de muncã în sectorul privat. Fenomenul ºomajului este cu atât mai
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puternic resimþit cu cât restructurarea industrialã a avut loc pe fondul
unor dezechilibre social-economice ºi a vârstei înaintate a celor ce au
rãmas fãrã loc de muncã odatã cu închiderea structurilor industriale
neproductive.
În acest context, plecând de la problematica internã ºi de la
discuþiile care se poartã la nivel internaþional, fiecare þarã a încercat
conceperea unei politici proprii privitoare la ocuparea forþei de muncã ºi
în acelaºi timp adaptatã practicilor internaþionale.
Astfel, s-a ajuns la concluzia cã politicile active de ocupare a forþei
de muncã sunt cu mult mai eficiente decât cele pasive (simpla platã a
ajutorului de ºomaj) nu numai datoritã costului ridicat al celor din urmã,
ci mai ales datoritã faptului cã politicile active de combatere a ºomajului
se bazeazã ºi încurajeazã dezvoltarea competenþei ºi a competitivitãþii.
Mãsurile Active pentru Combaterea ªomajului reprezintã un
concept destul de nou în economia muncii. Aplicarea lor a avut un
impact deosebit, în sensul stabilizãrii ºi chiar scãderii uºoare a ratei
ºomajului, ceea ce a dus la aplicarea lor pe scarã largã atât în sectorul
public, cât ºi în cel privat.
Conceptul de Mãsuri Active pentru Combaterea ªomajului este
relativ nou atât în teoria cât ºi în practica pieþei muncii, neavând un
suport teoretic îndeajuns de fundamentat. El a apãrut ca urmare a
înþelegerii necesitãþii retragerii progresive a statului din economie ºi
redarea cãtre individ ºi comunitate a dreptului de a dezvolta activitãþi
economice în concordanþã cu necesitãþile lor percepute ca atare ºi
asigurarea, astfel, a unei creºteri reale a ocupãrii.
Mãsurile Active pentru Combaterea ªomajului reprezintã iniþiative
sau acþiuni individuale, de grup sau comunitare, sprijinite, de regulã, de
cãtre autoritatea publicã centralã ºi/sau localã, cu scopul declarat al
creºterii ocupãrii la nivelul unei unitãþi teritorial-administrative bine
determinate (localitate, regiune, ramurã industrialã etc. ), prin atragerea
la realizarea acestora în principal a celor direct afectaþi (ºomeri), dar ºi a
tuturor factorilor responsabili de la nivelul comunitãþii, luatã în sensul
cel mai cuprinzãtor (autoritãþi publice, comunitate de afaceri, sindicate,
organizaþii neguvernamentale, culte etc.) aceasta conferã mãsurilor
active un caracter preponderent partenerial.
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Existã, de asemenea, o serie de concepte derivate din cel de bazã al
Mãsurilor Active pentru Combaterea ªomajului. Acestea sunt:
Programele de Mãsuri Active pentru Combaterea ªomajului,
Dispozitivele de Mãsuri Active pentru Combaterea ªomajului ºi
Strategiile de Mãsuri Active pentru Combaterea ªomajului.
Programele de Mãsuri Active pentru Combaterea ªomajului
Reprezintã ansamble coerente de mãsuri active pentru combaterea
ºomajului, realizate în parteneriat la nivelul unei comunitãþi, în scopul
creºterii ocupãrii. Aceste programe constituie, la momentul actual,
modalitatea cea mai rãspânditã de aplicare a mãsurilor active, ele
asigurând cuplarea ºi coordonarea funcþionãrii mai multor iniþiative de
acest gen, în scopul eficientizãrii activitãþii de combatere a ºomajului la
nivelul comunitãþilor locale.
Dispozitivele de Mãsuri Active pentru Combaterea ªomajului
Reprezintã un tip specific de programe, realizate, de regulã, cu
participarea unor parteneri sociali bine definiþi (cel mai adesea sindicate,
patronat, stat), programe care sunt direcþionate cãtre cerinþele unei
comunitãþi industriale aflate într-un proces de schimbare structuralã, ca
urmare a modificãrilor de esenþã survenite la nivel macroeconomic ºi
macrosocial.
Strategiile de Mãsuri Active pentru Combaterea ªomajului
Reprezintã forma cea mai elaboratã a conceptului de mãsuri active
pentru combaterea ºomajului, fiind ansamble de programe, dispozitive
ºi mãsuri individuale, interconectate într-un sistem coerent la nivel
teritorial, de ramurã sau naþional.
Tipologia mãsurilor active pentru combaterea ºomajului
Deºi este dificil de realizat o tipologie a Mãsurilor Active pentru
Combaterea ªomajului, întrucât marea majoritate a acestora au un
caracter complex ºi adaptat contextului, totuºi s-au concretizat, de-a
lungul celor aproape douã decenii de când sunt aplicate, câteva tipuri
majore care au permis ºi stabilirea câtorva criterii de clasificare:
1. în funcþie de potenþialul de creare de noi locuri de muncã la nivelul
unei comunitãþi teritorial-demosocioeconomice;
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2. în funcþie de aria teritorialã sau economicã acoperitã;
3. în funcþie de situarea în timp a acþiunii faþã de momentul
declanºãrii situaþiei generatoare de ºomaj.
Dintre toate acestea, primul criteriu este ºi cel mai important,
întrucât specificã exact “ce” ºi “cât” poate face o mãsurã activã sau un
program de mãsuri active pentru a asigura creºterea ocupãrii forþei de
muncã. Toate celelalte criterii sunt simple combinãri ale primului în
funcþie de diverse situaþii.
Astfel, conform primului criteriu, mãsurile active de combatere a
ºomajului pot fi:
x direct generatoare de creºteri ale ocupãrii – respectiv acele
mãsuri care creeazã, în mod direct ºi nemijlocit, noi locuri de
muncã (ex. Incubatoare de afaceri, zone de dezvoltare
industrialã, parcuri tehnologice, programe de asistenþã
financiarã pentru crearea de IMM-uri etc.);
x indirect generatoare de creºteri ale ocupãrii – mãsuri ce nu
creeazã în mod direct ºi nemijlocit locuri de muncã, dar prin
acþiunea lor, contribuie la crearea condiþiilor favorizante
necesare creãrii de noi locuri de muncã (ex. cursuri de
calificare/recalificare, programe de orientare a carierei,
consultanþã ºi asistenþã antreprenorialã etc.);
x mãsuri cu rol de activare a pieþei, respectiv de stimulare a
interesului ºi iniþiativei în domeniu, mãsuri ce urmãresc, în
principal, menþinerea unui cadru general cât mai favorabil
implementãrii primelor douã categorii de mãsuri, prin
atragerea în circuitul mãsurilor active a unui numãr cât mai
mare de factori interesaþi, prin diseminarea informaþiilor, cât ºi
prin crearea unei identitãþi comunitare (ex. medierea,
informarea, job club-ul etc.).
În funcþie de cel de-al doilea criteriu, programele se împart în:
naþionale, regionale, locale, de ramurã, sectoriale sau la nivel de agent
economic.
În funcþie de plasarea în timp faþã de momentul critic al unei
situaþii generatoare de ºomaj, mãsurile ºi programele se împart în:
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x preliminare (cele care se desfãºoarã înaintea momentului
critic);
x de fond (cele desfãºurate dupã momentul critic ºi care au rolul
de a transpune în practicã scopurile dispozitivului de mãsuri
active preconizat pentru situaþia respectivã).
Potrivit legislaþiei româneºti în vigoare (Legea nr. 76/2002),
mãsurile pentru stimularea ocupãrii forþei de muncã vizeazã:
a) creºterea ºanselor de ocupare a persoanelor în cãutarea unui
loc de muncã;
b) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncã a
ºomerilor ºi crearea de noi locuri de muncã.
Totodatã, se specificã faptul cã aceste mãsuri se adreseazã atât
persoanelor în cãutarea unui loc de muncã, cât ºi angajatorilor. Ele sunt
realizate prin servicii specializate, furnizate de agenþiile pentru ocuparea
forþei de muncã ori de alþi furnizori de servicii din sectorul public sau
privat. Aceºtia, pentru a putea presta servicii finanþate din bugetul
asigurãrilor pentru ºomaj, trebuie sã fie acreditaþi de cãtre Agenþia
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã ºi sã încheie un contract de
prestãri servicii cu aceasta.
În continuare prezentãm principale mãsuri active pentru ocuparea
forþei de muncã în România. Ele sunt similare în toate þãrile din Europa
Centralã ºi de Est chiar dacã în anumite þãri se pune accent pe unele
mãsuri sau pe altele.

3.2. Mãsuri de prevenire a ºomajului
3.2.1. Serviciile de preconcediere
În cazul unor restructurãri ale activitãþii care pot conduce la
modificãri substanþiale ale numãrului ºi structurii profesionale a
personalului, angajatorii au obligaþia sã înºtiinþeze agenþiile pentru ocuparea
forþei de muncã, cu 30 de zile înaintea acordãrii preavizelor, în vederea
adoptãrii unor mãsuri pentru combaterea ºomajului ºi prevenirea
efectelor sociale nefavorabile.
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În aceste situaþii angajatorii sunt obligaþi sã acorde preaviz,
conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de
muncã, angajaþilor care urmeazã sã fie disponibilizaþi. În perioada
preavizului angajaþii vor participa la serviciile de preconcediere realizate
de agenþiile pentru ocuparea forþei de muncã ori de alþi furnizori de
servicii de ocupare din sectorul public sau privat, acreditaþi, selectaþi de
cãtre acestea, în condiþiile legii.
Conform Legii nr. 76/20002 privind sistemul asigurãrilor pentru
ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã, constituie servicii de
preconcediere, în principal, urmãtoarele activitãþi:
a) informarea privind prevederile legale referitoare la protecþia
ºomerilor ºi acordarea serviciilor de ocupare ºi de formare
profesionalã;
b) plasarea pe locurile de muncã vacante existente pe plan local ºi
instruirea în modalitãþi de cãutare a unui loc de muncã;
c) reorientarea profesionalã în cadrul unitãþii sau prin cursuri de
formare de scurtã duratã;
d) sondarea opiniei salariaþilor ºi consilierea acestora cu privire la
mãsurile de combatere a ºomajului.
De serviciile de preconcediere pot beneficia, la cerere, ºi alte
persoane ameninþate de riscul de a deveni ºomeri

3.3. Mãsuri care vizeazã creºterea ºanselor de ocupare a
persoanelor în cãutare de locuri de muncã
3.3.1. Serviciile de informare ºi documentare profesionalã
Informarea ºi documentarea profesionalã se realizeazã în centre
specializate, organizate în cadrul agenþiilor pentru ocuparea forþei de
muncã, precum ºi în alte centre ºi de cãtre alþi furnizori de servicii din
sectorul public sau privat, acreditaþi, care încheie cu agenþiile pentru
ocuparea forþei de muncã contracte, în condiþiile legii.
Centrele pentru informare ºi documentare oferã informaþii cu
privire la piaþa muncii ºi posibilitãþile de angajare în funcþie de studii,
calificãri, aptitudini psiho-profesionale ºi oferte existente sau potenþiale.
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Tipuri de informaþii furnizate
x Locurile de muncã disponibile în prezent ºi în perspectiva
apropiatã.
x Evoluþia ocupaþiilor.
x Cele mai cerute meserii din zonã.
x Profilurile ocupaþionale (adicã cerinþele pe care aceste meserii
le reclamã, posibilitãþile de încadrare în acord cu pregãtirea ºi
experienþa profesionalã, precum ºi cu cerinþele angajatorului).
x Posibilitãþile de calificare/recalificare existente, în vederea
creºterii ºanselor de încadrare în muncã.
x Agenþii economici din judeþ ºi zonele apropiate ºi ofertele lor
de muncã, existente sau potenþiale.
x Oportunitãþile pentru iniþierea ºi dezvoltarea de mici afaceri
(prin acordarea de credite de cãtre Agenþia Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã, incubatoarele de afaceri, centrele
pentru consultanþã în afaceri).
x Facilitãþile acordate prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de
muncã.
x Alte instituþii publice/private care pot contribui/facilita
angajarea celor fãrã loc de muncã pe locurile de muncã
vacante.
x Informaþii despre legislaþia muncii (încheierea contractelor
individuale de muncã - modificarea, suspendarea, încetarea
lor – timpul de muncã ºi concediile, salarizarea, formarea
profesionalã etc.).
x Formatori în diferite profesii (dezvoltarea carierei).

3.3.2. Serviciile de consiliere ºi îndrumare profesionalã
Consilierea profesionalã se realizeazã în centre specializate,
organizate în cadrul agenþiilor pentru ocuparea forþei de muncã, precum
ºi în alte centre ºi de cãtre alþi furnizori de servicii din sectorul public sau
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privat, acreditaþi, care încheie cu agenþiile pentru ocuparea forþei de
muncã contracte, în condiþiile legii. Este un serviciu gratuit acordat
persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã, însã vine ºi în
întâmpinarea tuturor celor care au nevoie de un astfel de serviciu.
Consilierea profesionalã presupune:
x evaluarea ºi autoevaluarea personalitãþii solicitantului în
vederea orientãrii profesionale;
x dezvoltarea încrederii în sine a persoanei aflate în cãutarea
unui loc de muncã în vederea luãrii de cãtre aceasta a deciziei
cu privire la propria-i carierã;
x instruirea, de regulã, în cadrul unor job club-uri, în vederea
însuºirii/perfecþionãrii tehnicilor de cãutare a unui loc de
muncã (ex. întocmirea unui CV, conceperea scrisorilor de
prezentare sau de intenþie, pregãtirea ºi participarea la
interviul de angajare etc.);
x verificarea aptitudinilor psiho-profesionale ale solicitanþilor, la
cererea persoanelor juridice interesate;
x consiliere în procesul accederii la oportunitãþi de studii.
Consilierea poate fi individualã sau de grup.
Activitãþile de grup sau workshop-urile sunt destinate dezvoltãrii
capacitãþilor personale necesare selecþiei ºi integrãrii profesionale.
Concret, aceste activitãþi au drept obiective urmãtoarele:
x elaborarea corectã a unui curriculum vitae;
x elaborarea corectã a unei scrisori de prezentare (de intenþie,
sau de motivaþie);
x însuºirea unor tehnici comportamentale utile în abordarea
unui interviu de selecþie;
x formarea de abilitãþi necesare integrãrii profesionale având ca
scop dezvoltarea capacitãþii de a lucra în echipã, a capacitãþilor
de comunicare ºi de rezolvare a conflictelor.
Un segment important pe care îl vizeazã serviciile de consiliere
profesionalã îl constituie absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt. Aceºtia
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reprezintã o categorie de populaþie defavorizatã din punct de vedere al
accesului pe piaþa muncii, din cauza lipsei/insuficienþei experienþe întrun domeniu de activitate. Proaspeþii absolvenþi sunt predispuºi, din
acest motiv, excluderii de pe piaþa muncii. Serviciul de consiliere
profesionalã vine în întâmpinarea nevoilor acestora, prin urmãtoarele
intervenþii:
x evaluare psihologicã ca sprijin în autocunoaºtere;
x identificarea punctelor tari care pot fi folosite la un interviu de
selecþie profesionalã;
x dezvoltarea încrederii în sine a tânãrului absolvent în vederea
luãrii de cãtre acesta a deciziei cu privire la propria-i carierã;
x stabilirea de obiective profesionale privind cariera, precum ºi
de alte posibile alternative ale acestora;
x instruirea în vederea însuºirii/perfecþionãrii tehnicilor de
cãutare a unui loc de muncã (ex. întocmirea unui CV,
conceperea scrisorilor de prezentare sau de intenþie, pregãtirea
ºi participarea la interviul de angajare etc.);
x informare asupra unor profile ocupaþionale.

3.3.3. Îndrumarea (orientarea) carierei
Îndrumarea (orientarea) carierei este o mãsurã activã de datã
recentã ºi care se situeazã undeva la graniþa dintre programele de
calificare/recalificare ºi mãsurile de mediere a muncii. Ea presupune
realizarea unui sistem informatic coerent ºi actualizat care sã ofere
solicitanþilor, în special tineri, informaþii complete privitoare la toate
aspectele ce privesc dezvoltarea unei cariere în diverse domenii
(posibilitãþi de ºcolarizare iniþialã ºi în procesul desfãºurãrii carierei conjunctura pieþei în domeniul profesiei respective, posibilitãþi de
promovare, mobilitate, salarizare, corespondenþã cu alte domenii de
activitate).

87

3.3.4. Serviciile de mediere a muncii
Medierea muncii, cunoscutã ºi sub numele de consiliere sau
broking, este o mãsurã activã pe cât de veche, pe atât de recentã. Practic
aceasta este cea mai veche mãsurã activã, deºi probabil cã agenþii
economici (persoane fizice sau companii) care o utilizau încã de la
primele începuturi ale dezvoltãrii societãþii capitaliste liberale din Anglia
secolului al XVII-lea ºi al XVIII-lea nu ºtiau cã se numeºte aºa.
De fapt, conþinutul acestei mãsuri este redat cel mai bine de cãtre
denumirea de job-broking (în traducere aproximativã înseamnã
tranzacþionarea locurilor de muncã). Ceea ce se petrece în cadrul
tranzacþiilor la bursa de valori sau de la cea de mãrfuri, se petrece ºi în
cazul medierii muncii, numai cã aici agenþii de bursã (brokerii) nu
tranzacþioneazã hârtii de valoare sau mãrfuri ci locuri de muncã.
Medierea muncii reprezintã procesul de îndrumare individualã a
persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã, indiferent de statutul
lor pe piaþa muncii - ºomeri sau persoane ocupate - astfel încât în cel mai
scurt timp aceºtia sã îºi poatã gãsi un loc de muncã conform pregãtirii ºi
aptitudinilor lor sau sã beneficieze de o mãsurã activã care sã le permitã
aceasta.
S-au dezvoltat tehnici specializate de intervievare a persoanelor ce
apeleazã la aceste servicii, interviuri structurate în pãrþi distincte ca:
introducerea, diagnoza, analiza opþiunilor, elaborarea unui plan
individual de acþiune pentru persoana intervievatã, ºi obþinerea
acordului acesteia pentru planul elaborat împreunã cu consultantul.
Interviurile astfel structurate au fost adaptate nevoilor diferitelor
grupuri sociale (femei, tineri, ºomeri de lungã duratã, minoritãþi etc.).
Agenþiile pentru ocuparea forþei de muncã au obligaþia de a
identifica locurile de muncã vacante la angajatori ºi a le face cunoscute
persoanelor în cãutarea unui loc de muncã, precum ºi de a întocmi,
pentru fiecare persoanã în cãutarea unui loc de muncã, planul individual
de mediere.
Serviciul de mediere pune accent pe realizarea profilelor
ocupaþionale specifice fiecãrei meserii solicitate.

88

Profilele ocupaþionale sunt instrumente care furnizeazã informaþii
despre exigenþele, cerinþele diverselor meserii. Ele sunt destinate celor
interesaþi în alegerea unei cariere potrivite, în schimbarea locului de
muncã sau a profesiei actuale. Profilele ocupaþionale cuprind informaþii
sintetice privind diferitele ocupaþii din România.

3.3.5. Servicii de calificare/recalificare
Cursurile de calificare, recalificare ºi perfecþionare profesionalã,
constituie una dintre principalele mãsuri active de combatere a
ºomajului. Ele rãspund atât cerinþelor persoanelor aflate în cãutarea sau
pãstrarea actualului loc de muncã, cât ºi celor ale angajatorilor.
În domeniul politicilor (strategiilor) de suport ale ºomerilor de tip
activ, pregãtirea profesionalã (calificare/recalificare) reprezintã
programul cel mai frecvent utilizat.
Un program de calificare/recalificare este un proces orientat,
realizat sub forma unui set coerent de obiective, metode ºi tehnici de
îndeplinire a acestora, ce are în vedere transmiterea ºi însuºirea de cãtre
persoana sau grupul de persoane, având o anumitã calificare (sau, dupã
caz, nici o calificare), pentru care, de regulã, nu mai este cerere pe piaþã,
a cunoºtinþelor, deprinderilor ºi aptitudinilor de specialitate, necesare în
vederea exercitãrii unei meserii/profesii pentru care existã cerere pe
piaþã sau se presupune cã va exista într-un viitor foarte apropiat.
Formarea profesionalã a persoanelor în cãutarea unui loc de
muncã se face þinându-se seama de cerinþele de moment ºi de
perspectivã ale pieþei muncii ºi în concordanþã cu opþiunile ºi
aptitudinile individuale ale persoanelor respective.
Accesul la programele de formare profesionalã se face în urma
activitãþilor de informare ºi consiliere profesionalã sau de mediere.
Cursurile de calificare, recalificare, perfecþionare ºi specializare se
organizeazã pentru ocupaþii, meserii ºi profesii definite ºi cuprinse în
Clasificarea ocupaþiilor din România.
Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã, precum ºi
furnizorii de servicii de formare profesionalã autorizaþi pot organiza
cursuri de calificare, recalificare, perfecþionare ºi specializare ºi pentru
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ocupaþii sau meserii neincluse încã în Clasificarea ocupaþiilor din
România, numai dupã ce au obþinut avizul Ministerului Muncii ºi
Solidaritãþii Sociale.
Programele de formare profesionalã a persoanelor în cãutarea unui
loc de muncã se organizeazã în mod distinct pe niveluri de pregãtire ºi
specializãri, precum ºi pe categorii ºi grupuri de persoane.
Formele prin care se realizeazã formarea profesionalã a persoanelor în cãutarea unui loc de muncã sunt: cursuri, stagii de practicã ºi
specializare, precum ºi alte forme, în condiþiile legii.
Activitatea de formare profesionalã a persoanelor în cãutarea unui
loc de muncã se desfãºoarã pe baza Planului Naþional de Formare
Profesionalã elaborat anual de cãtre Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã.

3.3.6. Serviciile de stimulare a mobilitãþii forþei de muncã
Persoanele care, în perioada în care beneficiazã de indemnizaþie de
ºomaj, se angajeazã, potrivit legii, într-o localitate situatã la o distanþã
mai mare de 50 km de localitatea în care îºi au domiciliul stabil, primesc
o primã de încadrare neimpozabilã, acordatã din bugetul asigurãrilor
pentru ºomaj, egalã cu nivelul a douã salarii minime brute pe þarã în
vigoare la data acordãrii.
Persoanele care, în perioada în care beneficiazã de indemnizaþie de
ºomaj, se angajeazã, potrivit legii, într-o altã localitate ºi, ca urmare a
acestui fapt, îºi schimbã domiciliul, primesc o primã de instalare,
acordatã din bugetul asigurãrilor pentru ºomaj, egalã cu nivelul a ºapte
salarii minime brute pe þarã în vigoare la data instalãrii.
În cazul în care raporturile de muncã sau de serviciu înceteazã din
iniþiativa sau din motive care þin de angajat, într-o perioada mai mica de
12 luni de la data încadrãrii în muncã, angajatul este obligat sã restituie
integral sumele acordate drept prime de încadrare sau de instalare amintite în
paragrafele anterioare.
În situaþia în care angajatul nu respectã aceastã obligaþie, sumele
datorate de cãtre acesta vor fi recuperate pe baza deciziilor de imputare
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emise de agenþiile pentru ocuparea forþei de muncã, care constituie
titluri executorii.

3.3.7. Job Club-urile
Job Club-ul (Clubul ªomerilor) este o mãsurã activã, simplã ca ºi
conþinut, dar destul de eficientã, ce se adreseazã, în principal, ºomerilor
de lungã duratã ºi tinerilor sau altor persoane fãrã nici un fel de
experienþã în muncã.
Concret, aceastã mãsurã activã constã dintr-o serie de seminarii, în
decursul cãrora prin tehnici cu un pronunþat caracter interactiv,
participanþii sunt învãþaþi cum sã-ºi alcãtuiascã un curriculum vitae, cum
sã se prezinte la un interviu pentru obþinerea unui loc de muncã ºi cum
sã caute un loc de muncã pe piaþa muncii, folosind toate mijloacele pe
care le au la îndemânã. Pe scurt, participanþii sunt învãþaþi cum sã-ºi
punã cât mai bine în valoare calitãþile profesionale ºi personale spre a
obþine un loc de muncã. De asemenea, se urmãreºte acomodarea sau
reacomodarea cu atmosfera ºi programul unui loc de muncã.
Seminariile, care de regulã dureazã aproximativ douã sãptãmâni, se
desfãºoarã sub conducerea unui Job-Club leader sau moderator, care
trebuie sã fie o persoanã cu bune aptitudini de comunicare, în principal.
Job Club-ul este un loc în care ºomerii pot învãþa cum sã caute un
loc de muncã potrivit pregãtirii lor profesionale ºi a aspiraþiilor lor.

3.4. Stimularea angajatorilor pentru încadrarea
în muncã a ºomerilor
Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncã a ºomerilor se
realizeazã prin:
a) subvenþionarea locurilor de muncã;
b) acordarea de credite în condiþii avantajoase în vederea
creãrii de noi locuri de muncã;
c) acordarea unor facilitãþi.
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3.4.1. Subvenþionarea locurilor de muncã
Subvenþiile acordate de cãtre stat de la bugetul asigurãrilor pentru
ºomaj sau din alte surse alocate conform legii, vizeazã stimularea
angajatorilor pentru încadrarea în muncã a ºomerilor proveniþi din mai
multe categorii de populaþie: absolvenþii unor instituþii de învãþãmânt,
absolvenþi din rândul persoanelor cu handicap, ºomeri în vârstã de peste
45 de ani sau ºomeri întreþinãtori unici de familie ºi persoane cu
handicap.
Din bugetul asigurãrilor pentru ºomaj precum ºi din alte surse
alocate conform prevederilor legale se pot subvenþiona, în principal,
urmãtoarele categorii de servicii:
a) servicii publice de refacere ºi întreþinere a infrastructurii, de
ecologizare ºi de realizare a unor lucrãri edilitare, organizate de
autoritãþile publice locale, de firme private sau organizaþii
neguvernamentale, cu avizul administraþiei publice locale;
b) servicii sociale care cuprind activitãþi de îngrijire la domiciliu a
copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu
handicap, organizate de autoritãþile publice locale, organizaþii
neguvernamentale ºi alte organisme, în condiþiile legii.
Aceste subvenþii se acordã angajatorilor pe o perioadã de cel mult
12 luni pentru fiecare persoanã încadratã cu contract individual de
muncã, din rândul ºomerilor, pentru servicii de natura celor prevãzute
în paragraful anterior.
Cuantumul subvenþiei acordate este de 70% din salariul de bazã
minim brut pe þarã pentru fiecare persoanã încadratã cu contract
individual de muncã, din rândul ºomerilor.
Angajatorii care încadreazã în muncã, pe duratã nedeterminatã,
absolvenþi ai unor instituþii de învãþãmânt primesc, pe o perioadã de 12 luni,
pentru fiecare absolvent, o sumã lunarã reprezentând un salariu minim brut pe
þarã în vigoare. Ei sunt obligaþi sa menþinã raporturile de muncã sau de
serviciu ale acestora cel puþin trei ani de la data încheierii contractului.
În cazul în care angajatorii înceteazã, din iniþiativa lor, raporturile de
muncã sau de serviciu ale absolvenþilor, anterior termenului de trei ani,
ei sunt obligaþi sã restituie, în totalitate, agenþiilor pentru ocuparea forþei
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de muncã, sumele încasate pentru fiecare absolvent, plus dobânda
aferentã.
În decursul acestor celor trei ani, absolvenþii pot urma o formã de
pregãtire profesionalã, organizatã de cãtre angajator, în condiþiile legii,
caz în care cheltuielile vor fi suportate, la cererea angajatorului, din
bugetul asigurãrilor pentru ºomaj.
Angajatorii care încadreazã în muncã pe duratã nedeterminatã
absolvenþi din rândul persoanelor cu handicap primesc, pe o perioadã de
18 luni, pentru fiecare absolvent, o sumã lunarã reprezentând 1,5 salarii
minime brute pe þarã în vigoare.
Absolvenþii pot fi încadraþi în condiþiile subvenþionãrii de câtre
stat, a unui salariu minim brut pe þarã, o singurã datã pentru fiecare
formã de învãþãmânt, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.
Angajatorii care încadreazã în muncã, pe perioadã nedeterminatã,
ºomeri în vârstã de peste 45 de ani sau ºomeri întreþinãtori unici de familii
primesc lunar, pe o perioadã de 12 luni, pentru fiecare persoanã angajatã din
aceste categorii, o sumã egalã cu un salariu minim brut pe þarã în vigoare,
având obligaþia de a menþine raporturile de muncã sau de serviciu cel
puþin doi ani.
De aceleaºi facilitãþi beneficiazã ºi angajatorii care au sub 100 de angajaþi
ºi încadreazã în muncã, pe duratã nedeterminatã, persoane cu handicap, cu
obligaþia menþinerii raporturilor de muncã sau de serviciu cel puþin doi
ani.
În cazul în care angajatorii înceteazã, din iniþiativa lor, raporturile
de muncã sau de serviciu ale persoanelor cu handicap, ºomerilor de
peste 45 de ani ºi ºomerilor întreþinãtori unici de familie, anterior
termenului de doi ani, ei sunt obligaþi sã restituie, în totalitate, agenþiilor
pentru ocuparea forþei de muncã, sumele încasate pentru fiecare
persoanã, plus dobânzile aferente.

3.4.2. Serviciul de creditare
Bugetul asigurãrilor pentru ºomaj acordã credite, în condiþii
avantajoase, pentru crearea de noi locuri de muncã prin înfiinþarea ºi
dezvoltarea de întreprinderi mici ºi mijlocii, unitãþi cooperatiste,
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asociaþii familiale, precum ºi activitãþi independente desfãºurate de
persoane fizice autorizate.
Creditele se acordã în baza unor proiecte de fezabilitate, proporþional cu numãrul de locuri de muncã ce vor fi înfiinþate, pentru o perioadã de
cel mult trei ani, pentru investiþii, inclusiv perioada de graþie de maximum 6
luni ºi, respectiv, un an pentru asigurarea producþiei, cu o dobândã de 50% din
taxa oficialã a scontului stabilitã de Banca Naþionalã a României.
Pentru judeþele unde se înregistreazã o ratã medie anualã a
ºomajului mai micã sau egalã cu rata medie anualã a ºomajului la nivel
naþional se acordã credite cu o dobândã de 50% din dobânda de referinþã
a Bãncii Naþionale a României. Pentru judeþele cu o ratã medie anualã a
ºomajului mai mare decât rata medie la nivel naþional creditele se vor
acorda cu dobândã de 25% din dobânda de referinþã a Bãncii Naþionale a
României.
Creditele cu dobândã subvenþionatã sunt acordate: întreprinderilor mici ºi mijlocii, unitãþilor cooperatiste, asociaþiilor familiale ºi
persoanelor fizice autorizate (independente) sã desfãºoare activitãþi
independente ºi ºomerilor care înfiinþeazã societãþi în scopul creãrii de
noi locuri de muncã, din care minimum 50% pentru ºomeri.
Agenþii economici beneficiazã de credite pentru trei categorii
principale de cheltuieli, dupã cum urmeazã:
x cheltuieli de capital: dotarea cu utilaje ºi echipamente, instalaþii
de lucru, amenajãri ºi dotãri, mijloace de transport,
calculatoare ºi altele;
x construcþii necesare obiectului legal de activitate;
x finanþarea stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de
inventar.
Creditele pentru cheltuieli de capital pot acoperi pânã la 75% din
valoarea proiectelor prezentate; limita poate urca pânã la 90% în cazul
ºomerilor care înfiinþeazã întreprinderi.
Perioada de acordare a creditelor pentru cheltuieli de capital este
de maximum trei ani, iar pentru materii prime ºi materiale de un an de
zile.
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Garanþiile bancare constituite au fost limitate doar la valoarea
creditului ºi a dobânzii aferente.
Beneficiarii de credite acordate pe baza proiectelor de fezabilitate
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
x sã aibã cel mult 250 de angajaþi ºi/sau membri cooperatori cu
raporturi de muncã sau de serviciu;
x activitatea de bazã sã se realizeze în producþie, servicii sau în
turism;
x pentru cel puþin 50% din locurile de muncã nou-create sã fie
încadrat personal provenind din rândul ºomerilor înregistraþi
la agenþiile pentru ocuparea forþei de muncã. Acesta va trebui
sa fie menþinut în activitate cel puþin trei ani;
x locurile de muncã avute în vedere la acordarea de credite pe
baza proiectelor de fezabilitate nu trebuie sã fie locurile de
muncã vacante, rezultate în urma disponibilizãrilor de
personal în ultimele 12 luni premergãtoare încheierii contractului de creditare.
Au prioritate în obþinerea creditelor ºomerii care se obligã sã
înfiinþeze întreprinderi mici ºi mijlocii, unitãþi cooperatiste, asociaþii
familiale, precum ºi ca persoane fizice autorizate, respectând condiþiile
de mai sus.
Suma totalã care poate fi utilizatã pentru acordarea de credite ºi
cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat se stabilesc prin legea
bugetului asigurãrilor sociale de stat.
Pe perioada derulãrii contractului de creditare angajatorul nu poate
reduce numãrul de posturi existent în unitate la data acordãrii creditului, în
caz contrar contractul de creditare urmând a fi reziliat iar agentul
economic va suporta o penalitate egalã cu creditul acordat plus dobânda
aferentã, fãrã a mai avea posibilitatea sã beneficieze de credite în
condiþiile prezentei legi timp de trei ani.
Angajatorul va putea solicita un nou credit dacã a achitat integral
creditul anterior, inclusiv dobânzile aferente.
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Sumele alocate din bugetul asigurãrilor pentru ºomaj pentru
acordarea de credite în condiþii avantajoase se administreazã de cãtre
bãnci sau de agenþii autorizate potrivit legii, cu care Agenþia Naþionalã
pentru Ocuparea Forþei de Muncã încheie contracte în condiþiile
prevãzute de lege, banca sau agenþia de credite care administreazã
fondurile pentru acordarea de credite purtând rãspunderea pentru
rambursarea sumelor la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj.
Condiþiile de acordare ºi rambursare a creditelor, modul de
stabilire a garanþiilor, organizarea ºi desfãºurarea licitaþiilor pentru
desemnarea bãncilor ºi agenþiilor autorizate sã acorde credite din
bugetul asigurãrilor pentru ºomaj se vor stabili prin norme metodologice
comune ale Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale ºi Bãncii
Naþionale a României.

3.4.3. Facilitãþi acordate angajatorilor
Angajatorii care încadreazã în muncã persoane din rândul
ºomerilor, pe care le menþin în activitate pe o perioadã de cel puþin ºase
luni de la data angajãrii, beneficiazã de reducerea sumei reprezentând
contribuþia de 5% datoratã bugetului asigurãrilor pentru ºomaj.
Reducerea contribuþiei se acordã începând din anul fiscal urmãtor,
pentru o perioadã de 6 luni, ºi constã în diminuarea sumei datorate
lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nouangajat în condiþiile prevãzute în paragraful anterior din numãrul mediu
scriptic de personal încadrat cu contract individual de muncã din anul
respectiv.
Angajatorii care primesc credite din bugetul asigurãrilor pentru
ºomaj pentru crearea de noi locuri de muncã prin înfiinþarea ºi
dezvoltarea de întreprinderi mici ºi mijlocii, unitãþi cooperatiste,
asociaþii familiale, precum ºi activitãþi independente desfãºurate de
persoane fizice autorizate beneficiazã de reducere la plata contribuþiei
(contribuþia de 5% datoratã bugetului asigurãrilor pentru ºomaj) numai
pentru ºomerii încadraþi peste nivelul de 50% din locurile de muncã
nou-create.

96

3.5. Mãsuri care vizeazã crearea directã de noi locuri
de muncã
3.5.1. Serviciile de asistenþã pentru incubatoare de afaceri
Într-o economie de piaþã, concurenþa în domeniul afacerilor este
ridicatã. De aceea, micii întreprinzãtori care sunt la începutul afacerii
proprii, au nevoie de sprijin ºi protecþie pentru a minimiza riscurile.
Incubatoarele de afaceri (Business Incubator) reprezintã mãsura
activã cea mai direct generatoare de noi locuri de muncã.
Definiþia incubatoarelor poate fi împãrþitã în douã: un conceptualã
ºi una fizicã. Astfel, din punct de vedere conceptual, incubatorul de
afaceri este o organizaþie a cãrei menire este de a oferi, în mod gratuit
sau, cel mai adesea, la preþuri subvenþionate, asistenþã ºi sprijin (prin
oferirea de spaþii, utilitãþi ºi servicii de afaceri), acelor întreprinderi
private aflate în faza iniþialã de formare ºi dezvoltare.
Din punct de vedere fizic, incubatorul reprezintã o clãdire sau un
complex de clãdiri adiacente, subîmpãrþite în spaþii de diverse mãrimi ºi
dispunând de toate utilitãþile necesare (energie electricã, gaze, apã,
servicii de telefonie ºi fax, rampe de încãrcare-descãrcare) care sunt
închiriate, la chirii subvenþionate, micilor întreprinzãtori aflaþi la început
de drum. Totodatã, în cadrul incubatorului, le sunt oferite acestora, tot la
preþuri subvenþionate, o serie de alte servicii cum ar fi: asistenþa
economico-financiarã, juridicã, secretariat, contabilitate etc., permiþând
astfel micilor întreprinzãtori din incubatoare sã îºi concentreze atenþia
exclusiv cãtre dezvoltarea afacerii lor.
Incubatoarele au luat forme multiple, de la caz la caz. Astfel, existã
incubatoare universale care gãzduiesc afaceri de toate profilurile, de la cele
din sfera producþiei, pânã la cele din sfera serviciilor specializate (acestea
din urma asigurând, în multe cazuri, ºi administrarea propriu-zisã a incubatoarelor), incubatoare specializate pe unul sau douã
profile de activitate ce sunt considerate de cãtre comunitãþile locale ca
fiind de viitor pentru dezvoltarea zonei, sau existã, de regulã afiliate
centrelor universitare (cazul cel mai frecvent de incubator în S.U.A.) aºa-
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numitele «Centre de Tehnologie ºi Afaceri», ce «incubeazã» afaceri din
domeniile tehnologiilor de vârf.
Filosofia pe baza cãreia se desfãºoarã «viaþa» unui incubator, este
aceea conform cãreia incubatorul este de regulã amplasat într-o zonã
afectatã de ºomaj ca urmare a unei restructurãri industriale masive, el
urmând a asigura facilitãþile necesare pentru dezvoltare de cãtre cei cu
aptitudini ºi cunoºtinþe antreprenoriale (existente sau dobândite, dar în
ambele cazuri dovedite prin întocmirea unui plan de afaceri viabil) din
rândul ºomerilor (dar ºi al altor persoane), a unor afaceri, de regulã cu
caracter productiv sau de prestãri servicii (rareori incubatoarele primesc
afaceri ce se ocupã exclusiv cu comerþul, mai ales cu cel en-detail).
Astfel, pe baza unui plan de afaceri bine întocmit ºi avizat în prealabil de
cãtre administraþia incubatorului, proaspãtul întreprinzãtor este primit
în cadrul incubatorului, i se repartizeazã un spaþiu potrivit cu obiectul
declarat al afacerii ce doreºte a o dezvolta ºi i se asigurã acces la toate
resursele incubatorului. În majoritatea cazurilor se primesc ºi o serie de
subvenþii bãneºti, menite sã îl ajute pe proaspãtul întreprinzãtor sã îºi
procure minimul de capital fix ºi circulant necesar demarãrii activitãþii.
Durata de incubaþie a unei firme variazã, criteriile pentru admitere
în incubator, precum ºi pentru ieºirea din acesta fiind stabilite de cãtre
fiecare administraþie de incubator în parte, dar ele de regulã se axeazã pe
o anumita ratã a profitului obþinut de firmã, uneori corelatã ºi cu
volumul vânzãrilor sau cu numãrul de personal. Pe tot parcursul
perioadei de incubaþie, firmele incubate beneficiazã de un important
volum de asistenþã antreprenorialã în cele mai diverse domenii, asistenþã
ce poate continua ºi în perioada post-incubatorie, dar cu tarife mãrite.
Administrarea incubatoarelor de afaceri este de regulã fãcutã în
mod partenerial de cãtre reprezentanþi ai comunitãþilor locale pe
teritoriul cãrora funcþioneazã reprezentanþi ai patronatului, sindicatelor
etc. Conducerea executivã este cel mai adesea încredinþatã uneia din
firmele incubate ce are profil de consultanþã economicã sau legislativã,
firmã ce asigurã astfel ºi serviciile de asistenþã antreprenorialã
specializatã pentru ceilalþi incubaþi, obþinând ea însãºi profituri ºi
creându-ºi o niºã pe piaþã.
Finanþarea unor astfel de proiecte este extrem de diversã, ea
putând proveni de la autoritãþile locale, de la companiile care îºi închid
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facilitãþile de producþie într-o anumitã zonã sau de la autoritãþile
centrale ale statului. Aceste fonduri pot fi atât, sub forma unor alocaþii
nerambursabile (grant-uri), cât ºi sub forma unor împrumuturi cu
dobândã subvenþionatã. Se aºteaptã, de asemenea, ca incubatorul sã îºi
asigure ºi o anumitã autofinanþare, provenitã din chiriile ºi taxele pentru
diverse servicii percepute de la cei incubaþi.
Anumite incubatoare asigurã ºi anumite grant-uri sau credite cu
dobândã subvenþionatã întreprinzãtorilor aflaþi la început de drum.
Sursele acestora pot fi constituite fie la nivel central, fie la nivel local, dar
cel mai adesea se recurge la o combinaþie între acestea.
Ciclul de viaþã al unui incubator variazã în funcþie de o mulþime de
factori. Marea majoritate a acestora continuã însã sã funcþioneze ºi dupã
ce problemele de ocupare generate de restructurare au fost rezolvate, fie
menþinându-ºi profilul iniþial de incubatoare, dar oferind mai puþine
facilitãþi la preþuri subvenþionate ºi eliminând orice fel de gratuitãþi, fie
transformându-se în centre de afaceri, ce funcþioneazã pe baze exclusiv
comerciale.
În ceea ce priveºte eficienþa incubatoarelor ca mãsuri active pentru
combaterea ºomajului, s-au adus o serie de critici. Majoritatea dintre ele
a vizat aspectul de protecþie excesivã, incompatibil cu regulile jocului
concurenþial pe care îl oferã incubatoarele, argumentând cã foarte adesea
acestea s-au transformat în cãi de promovare a intereselor unor grupuri
particulare, ce au distorsionat astfel funcþionarea normalã a pieþei.

3.5.2. Zonele de dezvoltare industrialã
Acest concept se situeazã la graniþa dintre mãsurile active ºi
proiectele de dezvoltare comunitarã.
Definiþia zonelor de dezvoltare industrialã poate fi împãrþitã în
douã componente: una teoreticã ºi una practicã.
Teoretic, zona de dezvoltare industrialã reprezintã un teritoriu pe
care autoritãþile aplicã un regim fiscal, vamal ºi de reglementare
generalã preferenþial, cu scopul de a stimula dezvoltarea economicã
generalã ºi ocuparea forþei de muncã în regiunea adiacentã acesteia, atât
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prin atragerea întreprinzãtorilor locali cât ºi a întreprinzãtorilor din alte
regiuni sau din afara þãrii.
Practic, zona este o arie bine delimitatã, dispunând de
infrastructura de bazã (construcþii civile ºi industriale, reþele de utilitãþi,
lucrãri de artã, facilitãþi de transport ºi comunicaþii), fie ele moºtenite de
la foste capacitãþi industriale dezafectate ca urmare a restructurãrii, fie
ele nou construite. Toate acestea urmeazã a fi folosite de cãtre
întreprinzãtorii locali sau strãini pentru dezvoltarea de activitãþi
economice, beneficiind de tipurile de facilitãþi descrise anterior.
Proiectele de acest fel pot fi împãrþite în douã categorii, dupã
modul în care au receptat mai bine sau mai puþin bine mesajul transmis
de piaþã.
Astfel, sunt proiecte al cãror accent a fost pus în mod concret pe
acordarea maximului de facilitaþi fiscale, vamale ºi de reglementare generale
pentru întreprinzãtorii particulari, fãrã a se angaja în proiecte de
infrastructurã extravagante ºi care au dat cele mai bune rezultate. Pe de
altã parte, sunt proiectele care au creat infrastructuri extravagante,
impunând cheltuieli uriaºe bugetelor publice, dar care tocmai prin
necesitatea recuperãrii acestor costuri, au fost nevoite sã reducã celelalte
facilitãþi, devenind astfel prea puþin atrãgãtore pentru întreprinzãtori ºi,
în consecinþã, diminuându-ºi din start ºansele de succes real.
De fapt, ideea de bazã a unui astfel de proiect este sã ajute la
refacerea potenþialului economic ºi, implicit, de ocupare al unei zone
afectate de o restructurare economicã masivã. Trebuie înþeles însã cã,
rolul principal într-o astfel de acþiune nu poate reveni decât
întreprinzãtorilor, statul, prin toate instituþiile sale, atât locale cât ºi
centrale, participând, în principal, prin reducerea implicãrii sale în
activitatea economicã.

3.5.3. Serviciile de consultanþã pentru iniþierea ºi dezvoltarea de
afaceri
Consultanþa ºi asistenþa pentru începerea unei activitãþi
independente sau pentru iniþierea unei afaceri se acordã, la cerere,
persoanelor în cãutarea unui loc de muncã, sub formã de servicii

100

juridice, de marketing, financiare, metode ºi tehnici eficiente de
management ºi alte servicii de consultanþã.
Aceste servicii pot fi realizate de agenþiile pentru ocuparea forþei
de muncã sau, dupã caz, de firme private, organizaþii profesionale,
fundaþii ºi asociaþii specializate în aceste domenii, cu care agenþiile
încheie contracte în condiþiile legii, în cadrul unor Centre de Asistenþã
(Consultanþã) în domeniul micilor afaceri. Acestea reprezintã o versiune
mai puþin sofisticatã a incubatoarelor de afaceri, ele mãrginindu-se la
oferirea de servicii de consultanþã antreprenorialã în diverse domenii,
inclusiv facilitarea accesului la credite cu dobândã redusã, sau facilitarea
accesului la incubatoarele de afaceri (foarte adesea cele douã mãsuri, de
altfel complementare, funcþioneazã împreunã sau în orice caz, într-o
strânsã conexiune una cu cealaltã).
De regula, Centrele de Asistenþã furnizeazã atât servicii la preþuri
subvenþionate pentru anumite grupuri-þintã de clienþi (ºomeri, tineri,
minoritãþi, persoane cu handicap etc. în funcþie de obiectivul precis
pentru care au fost înfiinþate), dar ºi servicii pentru companii ce sunt
deja bine implantate pe piaþã, în acest caz Centrele acþionând ca ºi
companii de consultanþã, pe baze strict comerciale.
Administrarea ºi finanþarea acestui tip de mãsuri active este
asemãnãtoare cu cea a incubatoarelor, cu singura menþiune cã
autonomia lor financiarã este cu mult mai largã, datoritã posibilitãþii de
a presta servicii de consultanþã pe baze comerciale.
Fiind deci mai flexibile ºi mai puþin costisitoare, din punct de
vedere al angajãrii unor fonduri publice, ele au proliferat mult mai
rapid. În practicã însã cea mai eficientã modalitate de organizare a
acestora este sub forma unei reþele centrate, de regulã, în jurul unui
incubator de afaceri sau al unei zone de dezvoltare industrialã.
Furnizorul de servicii poate primi un împrumut nerambursabil
(fond revolving) pentru a fi pus la dispoziþia clienþilor asistaþi sub forma
de împrumut cu dobândã pozitivã ºi/sau cu plata unei taxe pentru
gestionarea fondului de împrumut pentru cei care realizeazã un plan de
afaceri aprobat.

Capitolul 4. EUROPA CENTRALÃ
ªI DE EST. POLITICI SOCIALE
ÎN DOMENIUL ªOMAJULUI

În acest capitol ne propunem, în primul rând, sã descriem o parte
din politicile sociale în domeniul ºomajului promovate de þãrile Europei
Centrale ºi de Est. În al doilea rând, explicãm câteva dintre resorturile ce
au stat în spatele unui gen sau altul de politici. Referirile au în vedere, în
special, þãrile din imediata apropiere a României devenite membre ale
UE sau pe cale de aderare odatã cu România. Alãturi de acest aspect
intervin ºi o serie de similaritãþi care faciliteazã într-o bunã mãsurã
demersul comparativ.
De asemenea, vom descrie ºi analiza o parte a costurilor economice
ºi sociale ale tranziþiei ºi vom analiza o serie de cauze care pot fi
incriminate în declinul economic ºi social al þãrilor din Europa Centralã
ºi de Est. Propunem comparaþii legate de costurile ºi de performanþele
programelor de protecþie socialã a ºomerilor în þãrile din Europa
Centralã ºi de Est, realizarea de comparaþii fiind o componentã esenþialã
a întregului sistem de evaluare economico-socialã.
Delimitarea politicilor active de cele pasive are caracter
metodologic. Deºi se considerã cã trebuie sã existe un echilibru între
mãsurile active ºi cele pasive separarea lor poate clarifica, într-o mare
mãsurã, impactul pe care l-au avut asupra stopãrii creºterii ºomajului ºi
asupra menþinerii lui la "cote acceptabile". La sfârºitul acestei pãrþi sunt
realizate trei tipologii plecând de la criteriile mãsuri active ºi pasive.
Tipologiile au o încãrcãturã mai ales staticã pentru cã "aranjeazã"
þãrile din zonã într-o perioadã de timp relativ scurtã. Ele faciliteazã ºi
schiþarea unor direcþii de acþiune menite sã estompeze creºterea
nivelului ºomajului.
De asemenea, se descriu câteva mãsuri cu caracter activ care ar
putea contribui la creºterea nivelului ocupãrii forþei de muncã. Aceste
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mãsuri pot fi promovate la nivel local, dar ºi de cãtre organizaþiile
neguvernamentale cu interes în acest domeniu.
Concluziile elaborate succint mai degrabã problematizeazã în loc
sã ofere rãspunsuri. Dar ºi numai simpla lor enumerare poate constitui o
sursã pentru descoperirea soluþiilor în problema analizatã.

4. 1. ªomajul ca problemã
socioeconomicã
Societãþile contemporane trebuie sã facã faþã efectelor negative pe
care le genereazã un ºomaj ridicat. ªomajul nu este numai un fenomen
economic care aratã dezechilibrul ce apare ºi persistã pe piaþa muncii. El
este mai mult decât atât, este un punct de crizã care trebuie depãºit.
Aspectele sociale negative ale acestuia devin tot mai evidente. De aceea,
soluþiile pentru diminuarea lor trebuie sã constituie un punct de
referinþã.
Abordãrile ºomajului sunt diferite de la o þarã la alta, concretizându-se în raport cu situaþiile reale existente la un moment dat.
Nivelul acceptabil al ºomajului a cunoscut o evoluþie ascendentã de-a
lungul timpului. Astfel, în Anglia anilor 1920-1930 nivelul ºomajului
pentru situaþia de ocupare deplinã a forþei de muncã se ridica, dupã unii
autori ( D, Flouzar, 1992), la circa 3% din populaþia activã. Pentru alte þãri
europene (Franþa, Germania) se apreciazã cã imediat dupã cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial acest nivel era ilustrat de o ratã a ºomajului de
1-2%. Pentru SUA, nivelul respectiv a crescut la 5%, dar s-a diminuat la
începutul anilor 1980, coborând sub 4%.
În aceastã perioadã, în Europa Occidentalã, acest nivel a crescut
destul de mult. Prin raportare la gama diversã de situaþii posibile se
estimeazã cã, în prezent, ocuparea deplinã a forþei de muncã presupune
un ºomaj de 1,5-4%.
Fiecare stat are o modalitate specificã de intervenþie în problema
ºomajului. Dar dincolo de acestea existã câteva modele prin care
apariþia, evoluþia ºi consecinþele lui sunt explicate. De asemenea, sunt
prevãzute ºi mãsurile prin care se poate interveni pentru diminuarea sau
pãstrarea ºomajului la niveluri acceptabile.
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4.2. Piaþa muncii, principal producãtor
al bunãstãrii sociale
Trecerea de la economia centralizatã la economia bazatã pe legile
pieþei este o perioadã dificilã pentru þãrile Europei Centrale ºi de Est.
Inevitabil, tranziþia are efecte ºi asupra politicilor sociale ºi implicit
mãsurilor în domeniul ºomajului.

4.2.1. Caracteristici ale vechiului sistem în planul pieþei muncii
De-a lungul timpului, þãrile din fostul bloc socialist au trecut de la
piaþa de muncã tradiþionalã la cea reformatã. O parte din trãsãturile
pieþei tradiþionale au fost adaptate într-o primã fazã dupã 1950 ºi apoi
dupã 1980. Prin prezentarea aspectelor forte ºi negative ale sistemului
socialist vom pune în evidenþã aceste trãsãturi.
Garantarea locului de muncã a fost o caracteristicã a vechilor
sisteme (Perþ, 1994). Numai cei care nu doreau sã lucreze rãmâneau în
afara pieþei muncii. Dar ºi aceºtia erau forþaþi sã presteze o activitate
pentru binele public. Þãrile din zonã nu beneficiau de un sistem de
ajutoare de ºomaj tocmai datoritã faptului cã se considera cã este
posibilã o ocupare totalã a forþei de muncã.
Repartizarea obligatorie a absolvenþilor ºcolilor tehnice ºi universitãþilor constituia o modalitate prin care statul îºi impunea politica sa
centralizatoare ºi cu un puternic control asupra pieþei muncii.
De asemenea, alãturi de aceste douã caracteristici se înscrie ºi
controlul strict al migrãrii din mediul rural în cel urban.
O mare parte din aceste prevederi au fost eliminate dupã 1980, dar
cu ritmuri diferite de la o þarã la alta.
Vechiul sistem poate fi analizat punând în evidenþã punctele forte
ºi slãbiciunile lui.
Aspectele forte ale vechiului sistem în domeniul ocupãrii
Sistemele centralizate se bucurau de o serie de elemente forte prin
care încercau sã creeze o contrapondere la sistemele capitaliste.
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În primul rând, în cele mai multe þãri din zonã, muncitorii aveau
locuri de muncã asigurate (Estrin, 1994), puteau sã-ºi schimbe locurile de
muncã ºi domiciliul dacã considerau cã este mai avantajos. Mobilitatea
forþei de muncã a fost, totuºi, mult mai redusã decât în þãrile occidentale.
În al doilea rând, asigurarea locurilor de muncã a conferit un
sentiment de stabilitate ºi siguranþã pentru marea majoritate a
cetãþenilor. Ei nu se vedeau confruntaþi (ca în Vest) cu spectrul
ºomajului.
În ultimul rând, rata ocupãrii era destul de mare (Boeri, 1998).
Alãturi de participarea bãrbaþilor, se poate vorbi de o ratã înaltã a
ocupãrii, pe ansamblu, a femeilor. Aceastã situaþie a fost posibilã
deoarece exista accesul ºi pentru femei în ceea ce priveºte învãþãmântul
ºi pregãtirea profesionalã. Creºterea independenþei financiare a femeilor
a sprijinit lãrgirea statutului social ºi politic al acestora. Scãderea
nivelului de trai, începând cu 1980, a determinat o serie de femei sã
lucreze chiar dacã ele beneficiau de facilitãþi pentru îngrijirea copiilor.
Pãrþile slabe ale vechiului sistem în domeniul ocupãrii
Alãturi de pãrþile forte existau ºi aspecte slabe majore. Dintre
acestea cele mai importante au fost productivitatea scãzutã a muncii,
abordarea deficitarã a ºomajului, concentrarea excesivã a angajãrii în
muncã asupra industriei ºi agriculturii, limitarea migraþiei pe plan
internaþional.
a. Productivitatea redusã
Acest aspect negativ se datoreazã, în principal, dorinþei de ocupare
totalã a forþei de muncã. Studiile realizate de OCDE atestã faptul cã PIB
pe locuitor la mijlocul anilor '80 era mult mai mic decât în þãrile
occidentale, iar productivitatea muncii din Europa Centralã ºi de Est
reprezenta o treime faþã de cea a þãrilor cu venit mediu din OCDE
(OCDE, 1992).
b. Abordarea deficitarã a ºomajului
Guvernele din zona Europei Centrale ºi de Est negau existenþa
ºomajului ca problemã de tip economico-social ºi, ca urmare, mãsurile
de intervenþie erau foarte reduse. Au apãrut douã efecte negative
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majore: ºomajul ascuns ºi lipsa de sprijin pentru cei aflaþi în situaþia de a
nu avea loc de muncã. ªomajul ascuns reprezintã o moºtenire negativã
majorã. Acesta a crescut dupã terminarea perioadei de industrializare
extensivã când rezervele de forþã de muncã fuseserã absorbite ºi
crescuserã cu aproximativ 15% din forþa de muncã în Cehoslovacia ºi
peste 25% din forþa de muncã în Polonia în anul 1979 (Boni, 1992).
Absenþa asistenþei pentru ºomeri era o consecinþã a securitãþii
locurilor de muncã. Neexistând ajutoare de ºomaj, persoanele afectate de
ºomaj nu beneficiau de nici un sprijin.
c. Modele distorsionate de angajare în muncã
Accentul care s-a pus pe dezvoltarea industriei grele ºi creºterea
ocupãrii în acest sector a adus ºi continuã sã aducã prejudicii majore în
restructurarea economicã. Spre deosebire de Occident, unde s-a restrâns
simþitor acest sector, în þãrile Europei Centrale ºi de Est a atins
dimensiuni paradoxale. Concentrarea angajaþilor în industrie ºi
agriculturã a împiedicat dezvoltarea sectorului terþiar (serviciile) care ar
fi "aerisit", într-o mare mãsurã, sistemul economic pe ansamblu.
d. Limitarea migrãrii internaþionale
Surplusul forþei de muncã dintr-o þarã poate fi folosit în mod
productiv în alte þãri în locuri de muncã pe care locuitorii acelor þãri au
reþineri în a le ocupa. Îngrãdirea migrãrilor a blocat forþa de muncã din
Est capabilã sã se încadreze în economiile vestice. Pânã în 1990
restricþiile se fãceau în þãrile Europei Centrale ºi de Est, dar dupã 1990
ele au fost înlocuite cu restricþiile introduse de þãrile potenþial gazde.
Dupã aceste scurte consideraþii sã urmãrim care au fost factorii
favorizanþi în creºterea ºomajului în þãrile Europei Centrale ºi de Est.

4.2.2. Factorii favorizanþi în apariþia ºi creºterea nivelului
ºomajului
Þãrile în tranziþie din zonã au diferit mult între ele în funcþie de
distorsiunile provocate de regimul anterior. Un indicator al acestor
distorsiuni este proporþia exporturilor destinate membrilor CAER
(Consiliul de Ajutor Economic Reciproc) între 1987 ºi 1991.
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Tabelul 1: Exporturile destinate þãrilor membre CAER faþã de
exporturile totale în anii 1987-1991 - % 1987
1988
1989
Bulgaria
63
61
62
Ungaria
50
45
41
Polonia
47
43
41
România
28
25
25
Republica Cehã
40
51
47
Sursa: Comisia Economicã pentru Europa (Geneva, 1994).

1990
53
31
33
24
37

1991
55
19
17
28
33

Aceste cifre conferã o imagine sugestivã asupra situaþiei în care se
aflau þãrile Europei Centrale ºi de Est la începutul anilor '90, situaþie
impusã prin sistemul de comerþ dirijat. Multe din produsele pe care le
exportau þãrile cu economii centralizate nu erau supuse testelor de
calitate ºi cu greu ar fi putut pãtrunde pe pieþele occidentale. Þãrile din
zonã se confruntau cu probleme de restructurare dintre cele mai dificile.
De aceea, reconstruirea unor sisteme economice viabile necesita timp ºi
foarte multã energie. Pentru România, dupã cum apreciazã Cãtãlin
Zamfir (1995), situaþia a fost dintre cele mai grele, existând o economie
socialistã foarte centralizatã. Aceasta era supusã unui puternic control.
Prezenþa unei infrastructuri industriale, depãºite în plan tehnic,
risipitoare de energie ºi distructive pentru dezvoltare, constituia un
obstacol dificil în reorganizarea economicã.
Ungaria se afla într-o situaþie diferitã, fiind deja angajatã în
economia de piaþã prin reforma întreprinderilor, liberalizarea preþurilor
ºi salariilor.
Polonia rupsese o parte din legãturile cu CAER, imediat dupã 1990
ºi-a redus substanþial exporturile cãtre þãrile membre ale acestui sistem
economic, reuºind într-o mai mare mãsurã decât alte þãri sã pãtrundã pe
pieþele occidentale.
Un alt indicator care aratã dezechilibrul economic, ca ºi cel apãrut
pe piaþa muncii, este valoarea PIB-ului (produsul intern brut), raportat la
anul anterior. Acesta aratã, pentru primii ani de tranziþie, scãderi
substanþiale pentru toate þãrile analizate.
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Tabelul 2: Variaþia PIB faþã de anul precedent în câteva þãri în
tranziþie, în anii 1989-1992 - % Bulgaria
Cehia
Polonia
România
Slovacia
Ungaria

1989
0
5
0
-6
1
0

1990
-9
-1
-12
-6
-3
-4

1991
-17
-14
-8
-13
-11
-11

1992
-6
-7
2
-14
-7
-5

Sursa: Documentele Conferinþei de la Budapesta. Comisia Economicã pentru Europa
(Geneva, 1994).

Desfiinþarea sistemului comercial al CAER, dificultãþile pentru a
accede pe o piaþã nouã, liberalizarea importurilor ºi alþi factori
excepþionali, cum ar fi: rãzboiul din Golf, embargoul impus Iugoslaviei,
au contribuit în mod decisiv la cãderea economiilor þãrilor respective (cu
excepþia Poloniei). Declinul economiilor, în ansamblu, a avut ºi efecte
negative multiple asupra pieþei muncii în primi ani ai tranziþiei.
Creºterea ºomajului, la cote alarmante, este un exemplu în acest sens.

4.2.3. Reflexe ale economiei centralizate
Trecerea la un nou sistem de organizare economicã nu se putea
realiza imediat ºi, mai mult decât atât, reziduurile anterioare nu puteau
fi eliminate peste noapte. De aceea, statele din Europa Centralã ºi de Est,
puse în faþa unei situaþii inedite, au încercat sã realizeze o combinaþie
între stat ºi piaþã. Modalitãþile prin care se poate ascunde excedentul de
forþã de muncã sunt numeroase, iar statele supuse analizei le-au folosit
din plin.
Prima dintre ele constã în a nu obliga întreprinderile de stat sã
disponibilizeze muncitorii ºi sã declare faliment.
A doua, în a nu testa piaþa muncii pentru a rãspunde într-o
manierã optimã ofertei de forþã de muncã, în raport cu gradul de
calificare al acesteia, în cele din urmã, neîncurajarea populaþiei active sã
nu cadã în ºomaj (muncitori în vârstã, femei, absolvenþi).
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Tabelul 3. Rate ale ºomajului în câteva economii în tranziþie,
în anii 1990-2002 - % 1990
Bulgaria Cehia

0,3

Polonia

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

-

13,2

15,8

14

11,4

11,1

14

12,2

13,8

18,1

17,5

17,7

2,6

3,1

3

3,3

3

3,1

4,3

10,7

8,5

9

8,5

9,2

3,4

9,2

12,9

14,9

16,5

15,2

14,3

11,5

10

12

14

16,2

17,8

Slovacia 0,6

6,6

11,4

12,7

14,4

13,8

12,6

12,9

13,7

17,3

18,2

18,2

17,8

România -

3

8,2

10,4

10,9

9,5

6,6

8,9

10,4

11,8

10,5

8,8

8,1

Ungaria 0,8

8,5

12,3

12,1

10,4

10,4

10,5

10,4

9,1

9,6

8,7

8 -

Sursa: Comisia Economicã pentru Europa (Geneva, 1994). Database Transmonee

Multe economii în tranziþie au optat pentru strategia de a conserva
forþa de muncã excedentarã în întreprinderile de stat conform tabelului
care faciliteazã comparaþia procentualã.
Tabelul 4: Variaþia procentualã a PIB ºi a întrebuinþãrii salariaþilor
(pãstrãrii lor) în câteva economii în tranziþie,
în intervalul 1989-1992 - % -

Bulgaria
Cehia
Polonia
România
Slovacia
Ungaria

1989-1992
PIB
-29
-21
-17
-29
-19
-18

Salariaþi
-29
-16
-23
-19
-19
-22

Sursa: Comisia Economicã pentru Europa (Geneva, 1994).

În România, ºi într-o mai micã mãsurã în Cehia, s-a preferat
pãstrarea forþei de muncã în activitãþi economice cu productivitate
scãzutã. Trebuie fãcutã o distincþie între cazurile în care s-a adoptat
aceastã strategie în locul pieþei ºi reformelor ºi acelea care se înscriau în
aceste reforme.
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România se aflã în prima categorie: subvenþiile au permis
întreprinderilor ineficiente sã rãmânã în activitate. În 1991, 33% din
fondurile publice de ºomaj au fost afectate susþinerii "ºomerilor tehnici"
care au rãmas înscriºi pe listele de personal ale întreprinderilor.
În Cehia, rata slabã de diminuare a numãrului salariaþilor din
sectorul de stat nu se datoreazã subvenþiilor, ci este datã de întârzierea
privatizãrii ºi a moderãrii salariului. Dupã 1994 (Vidovici, 2002), Cehia a
înregistrat succese importante în reducerea ºomajului sau menþinerea lui
la un nivel acceptabil.
Alte þãri prezente în tabel (Polonia ºi Ungaria), care demaraserã
mai de mult reformele, au adoptat o linie radicalã prin concedieri ºi
declararea falimentului.
În Bulgaria subvenþiile au fost reduse ºi muncitorii au fost
concediaþi, dar guvernele succesive nu au avut curajul de a închide
întreprinderile care au pierdut muncitori ºi erau falimentare. Frânarea
procesului de reformã a dus Bulgaria, în aprilie - mai 1996, la o situaþie
de colaps economic.
O altã manierã de a ascunde ºomajul constã în faptul cã piaþa
muncii este foarte rigidã ºi nu se depun eforturi pentru flexibilizarea ei.
În aceste condiþii ea nu poate rãspunde în mod optim forþei de muncã.
Prin lipsa testãrii pieþei muncii se împiedicã o bunã ocupare a populaþiei
active, menþinându-se un ºomaj ridicat. O metodã tradiþionalã în
contextul menþionat, constã în lansarea programelor de munci publice
care creeazã locuri de muncã suplimentare prin urmãtoarele modalitãþi:
a) direct - în timpul realizãrii lor;
b) indirect - printr-un efect de antrenare în muncã;
c) într-o manierã dinamicã prin construirea de ºcoli, drumuri,
centre de sãnãtate, contribuind la creºterea productivitãþii ºi a
câºtigurilor în regiunile în care existã voinþã puternicã de a
investi.
Finanþarea acestor programe se realizeazã, în general, la nivel
local. În mod paradoxal, cele mai multe dintre þãrile din zonã au neglijat
aceste programe. În România au fost lansate câteva programe de acest
gen. În alte þãri (Ungaria, Cehia, Polonia, Slovacia) au fost integrate în
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programele active ale pieþei muncii, însã au fost utilizate limitat ºi chiar
eronat.
A treia metodã de a ascunde subutilizarea forþei de muncã constã
în a nu încuraja excedentul de muncitori din populaþia activã sã devinã
ºomeri. Programele de pensionare anticipatã au avut succes în unele þãri,
ca Ungaria, România, Slovacia, Cehia. Cu toate acestea, au apãrut o serie
de efecte perverse, scãzând puternic raportul dintre populaþia activã ºi
cea inactivã.

4.3. Organisme ºi instituþii internaþionale
ºi rolul lor în influenþarea reformelor
economice ºi sociale
Alãturi de condiþiile iniþiale în care se aflau statele Europei
Centrale ºi de Est la începutul anilor '90, o serie de organisme ºi instituþii
internaþionale au "modelat" politica socialã de ansamblu ºi politicile în
domeniul ºomajului. Existã patru instituþii care au influenþat în moduri
diferite evoluþia þãrilor Europei Centrale ºi de Est: Uniunea Europeanã,
Banca Mondialã, Fondul Monetar Internaþional, Organizaþia Internaþionalã a
Muncii.
a) Uniunea Europeanã (UE)
În perioada decembrie 1991-martie 1993 toate þãrile din zonã au
devenit membri asociaþi ai Uniunii Europene. În cartea albã elaboratã de
Comisia Uniunii Europene au fost prevãzute o serie de aspecte
referitoare la þãrile asociate. În domeniul politicilor sociale, þãrile asociate
considerã cã, o mare parte, din legislaþia lor este în acord cu standardele
din Uniunea Europeanã. ªomajul constituie o problemã prioritarã, cãreia
trebuie sã i se acorde o atenþie deosebitã.
Chiar dacã erau prevãzute principii de aderare a þãrilor din fostul
sistem socialist, Uniunea Europeanã, pânã în 1999, nu a impus
condiþionãri în mãsurã sã influenþeze considerabil politicile sociale în
domeniul ºomajului. În primii ani dupã 1990 rolul sãu a fost unul
consultativ ºi de sprijin la nivelul specialiºtilor. În urmãtorii ani, pe
mãsurã ce Uniunea Europeanã ºi-a consolidat poziþia, impactul acesteia
a fost mai ridicat ºi asupra politicilor din þãrile din Europa Centralã ºi de
Est.

111

Þãrile din zonã au început în perioade diferite negocierile de
aderare cu Uniunea Europeanã. Astfel Cehia, Ungaria ºi Polonia încep
negocierile de aderare în 1998 în timp ce România, Slovacia ºi Bulgaria în
2000. Cehia, Ungaria, Polonia si Slovacia au aderat în mai 2004 iar
România ºi Bulgaria se apreciazã cã vor adera la 1 ianuarie 2007.
Anul 2000 constituie un moment major în evoluþia politicii sociale
prin elaborarea Strategiei de la Lisabona (Lisbon Strategy), prin care este
stabilit obiectivul pe zece ani al Uniunii Europene, reprezentat de
transformarea economiei comunitare în cea mai competitivã economie
bazatã pe cunoaºtere. Tot în acest an a fost adoptatã ºi Agenda politicii
sociale, ce preia acele obiective specifice ºi elemente ale strategiei ce þin
de politica socialã ºi le converteºte într-un program de acþiune pe cinci
ani, care constituie cadrul politicii sociale actuale.
Se are în vedere o strategie globalã care sã permitã Uniunii
Europene sã realizeze acest obiectiv:
x pregãtind tranziþia cãtre o economie ºi o societate bazate pe
cunoaºtere;
x promovând reformele economice
competitivitãþii ºi inovaþiei;

propice

accentuãrii

x modernizând modelul social european prin investiþia în resursele
umane ºi în lupta împotriva excluziunii sociale;
x menþinând o justã dozare a politicilor macroeconomice în
vederea unei creºteri durabile.
Punerea în aplicare a strategiei se va realiza, în principal, prin
intermediul aºa-numitei “metode deschise de coordonare la toate
nivelurile”, adicã o metodã folositã deja în strategia vizând ocuparea
forþei de muncã.
Metoda deschisã de coordonare va fi completatã de o întãrire a rolului
de ghid ºi coordonator al Consiliului European, care examineazã în
cadrul reuniunilor sale probleme de ordin economic social ºi pentru a
garanta o coerenþã globalã ºi o urmãrire fidelã a progreselor înregistrate.
S-a subliniat necesitatea unei interconexiuni între politicile economice,
sociale ºi de ocupare a forþei de muncã (Mãrginean, 2003).
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Concluziile summit-ului subliniazã necesitatea de a întreprinde
mãsuri în zece domenii specifice, plecând de la societatea informaþiei,
mediul de afaceri, reformele economice, educaþia ºi formarea
profesionalã, ocuparea forþei de muncã - cu accent pe sporirea locurilor
de muncã de calitate superioarã -, modernizarea protecþiei sociale ºi
promovarea integrãrii sociale.
În concluziile summit-ului de la Lisabona se insistã pe modernizarea modelului social european ºi pe edificarea unui stat european de
bunãstare activã. Un loc prioritar este acordat în Concluziile pe marginea
summitului integrãrii sociale ºi necesitãþii unei intervenþii comunitare în
acest domeniu. S-au întreprins acþiuni pentru eradicarea sãrãciei la nivel
comunitar.
Strategia trebuie conceputã pentru a permite Uniunii Europene sã
creeze condiþiile de ocupare deplinã a forþei de muncã ºi de a întãri
coeziunea regionalã în UE.
Concluziile summit-ului se referã la o comunicare a Comisiei
Europene vizând prezentarea unui nou program de politicã socialã.
Consiliul European de la Nisa (decembrie 2000) a aprobat Agenda
Socialã Europeanã care defineºte, în conformitate cu concluziile
Consiliului European de la Lisabona, prioritãþile de acþiune concrete
pânã în anul 2005, în domeniul politicii sociale.
Politica socialã europeanã a jucat un rol deosebit de important în
afirmarea puterii economice a Europei datoritã elaborãrii unui model
social unic în felul sãu. Modelul are calitãþile de supleþe ºi dinamism în
ceea ce priveºte rãspunsul la schimbãrile rapide înregistrate în economia
ºi în societatea europeanã.
În Concluziile la summit-ul de la Laeken (13-15 decembrie 2001) se
subliniazã cã economia UE traverseazã o perioadã de creºtere încetinitã
ºi de incertitudine, ca urmare a unui proces general de încetinire ºi a
scãderii cererii.
Dupã analiza situaþiei economice în UE, se precizeazã cã, la
summit-ul de la Barcelona (15-16 martie 2002) au fost analizate
progresele realizate în sensul atingerii obiectivului strategic fixat la
Lisabona, acela de a deveni pânã în 2010 o economie bazatã pe
cunoaºtere, cea mai competitivã ºi dinamicã din lume, cu un nivel ridicat
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de ocupare a forþei de muncã ºi de coeziune socialã. Se subliniazã
necesitatea reformelor structurale hotãrâte la Lisabona ºi la Stockholm.
Vor trebui utilizaþi indicatorii structurali pentru evaluarea progreselor ºi
pentru concertarea acþiunilor de întreprins.
Dupã Consiliul European de la Stockholm s-au obþinut progrese
referitoare la diferite puncte ale strategiei de la Lisabona. Dupã 30 de ani
de dezbateri s-a ajuns la un acord privind societatea europeanã.
Adoptarea unei serii de indicatori structurali economici ºi sociali,
inclusiv în domeniul calitãþii locurilor de muncã, de luptã împotriva
sãrãciei ºi excluziunii sociale, ca ºi a unor indicatori-cheie pentru
dezvoltarea durabilã, va furniza o viziune mai clarã asupra
performanþelor fiecãrui stat membru al UE.
Primul obiectiv al strategiei europene privind ocuparea forþei de
muncã este atingerea - pânã în 2010 - a nivelului de 70% de ocupare a
forþei de muncã, convenit la Lisabona.
Consiliul a aprobat acordul la care s-a ajuns privitor la liniile
directoare pentru ocuparea forþei de muncã pentru 2002 ºi
recomandãrile individuale adresate statelor membre.
În privinþa concretizãrii modelului social european, al legislaþiei
sociale, Consiliul European a remarcat acordul politic între Consiliu ºi
Parlamentul European privitor la directivele “informare-consultare a
lucrãtorilor” ºi “protecþia lucrãtorilor în caz de insolvabilitate a
angajatorului”. S-a insistat asupra prevenirii ºi rezolvãrii conflictelor
sociale, ca ºi a conflictelor sociale transnaþionale.
Consiliul a încurajat Comisia sã stabileascã un cadru de orientare
pentru ajutoare de stat acordate întreprinderilor însãrcinate cu servicii
de interes general. S-a subliniat importanþa luãrii în considerare a
principiului egalitãþii sexelor în orientãrile de politicã economicã ºi în
parteneriatul euro-mediteranean ºi s-a pus accentul pe definirea unui
ansamblu de indicatori comuni privind integrarea socialã.
Consiliul European de la Laeken a luat act de acordul politic
privind extinderea coordonãrii sistemelor de securitate socialã la
cetãþenii unor terþe þãri ºi a invitat Consiliul sã ia, cât mai repede,
mãsurile necesare. Corelarea pensiilor, durabilitatea sistemelor de
pensii, ca ºi modernizarea lor au stat în atenþia summit-ului. S-a solicitat
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o abordare similarã pentru pregãtirea raportului privind asistenþa
acordatã vârstnicilor. O atenþie deosebitã va trebui sã fie acordatã
impactului integrãrii europene asupra sistemelor de îngrijire a sãnãtãþii
în statele membre.
La summit-ul de la Gand (19 octombrie 2001) s-a reafirmat
angajamentul UE de a accelera punerea în aplicare a mãsurilor cuprinse
în “strategia de la Lisabona”.
Raportul pentru anul 2001 privitor la situaþia socialã în statele
membre ale UE se axeazã pe patru mari domenii:
x populaþia;
x condiþiile de viaþã;
x repartizarea veniturilor;
x încrederea în societate ºi participarea la viaþa socialã.
Analiza este însoþitã de un ansamblu de indicatori sociali
acoperind practic toate domeniile politicii sociale: economie, demografie,
ocuparea forþei de muncã, protecþie socialã, venituri ºi sãrãcie, egalitate
între sexe, sãnãtate ºi securitate socialã.
Summit-ul social, desfãºurat pe 13 decembrie 2001, a fost axat pe
declaraþia comunã prezentatã de partenerii sociali, în vederea
Consiliului European de la Laeken. La 15 ani dupã lansarea dialogului
social la nivel european, summitul a tras concluzii privitoare la dialogul
social ºi a identificat metodele vizând managementul schimbãrii,
întãrirea dialogului social.
Obiectivul declarat al partenerilor sociali, aºa cum este el formulat
în declaraþia lor comunã, este de a elabora un program de lucru în ceea
ce priveºte dialogul social. Acest program vizeazã perioada pânã în anul
2002.
Declaraþia comunã a partenerilor sociali pentru summitul de la
Laeken cuprinde:
x rolul specific al partenerilor sociali în guvernarea europeanã;
x îmbunãtãþirea integrãrii concertãrii tripartite în strategia de la
Lisabona;
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x gestionare mai autonomã a dialogului social;
x necesitatea pentru partenerii sociali din þãrile candidate de a se
pregãti de pe acum pentru aderare.
În ianuarie 2002 a fost lansat un nou program de acþiune
comunitarã, vizând încurajarea cooperãrii între statele membre pentru
lupta împotriva excluziunii sociale, plan adoptat deopotrivã de Comisia,
Consiliul ºi Parlamentul European. Acest plan va permite o înþelegere ºi
o analizã aprofundate, ca ºi o cooperare politicã, schimburi de experienþã
ºi lucru “în reþea” în domeniul sãrãciei ºi excluziunii sociale.
Trei sunt principiile fundamentale care ghideazã concepþia asupra
unei “mondializãri mai sociale”:
x promovarea unor parteneriate ºi a unei “bune guvernãri
democratice”;
x sublinierea provocãrii reprezentatã de ocuparea deplinã a
forþei de muncã;
x solidaritatea ºi coeziunea socialã.
Europa se defineºte prin valori ale drepturilor fundamentale. Aºa
cum s-a subliniat la Nisa, UE are drept obiectiv promovarea ºi integrarea
plenarã a drepturilor fundamentale în ansamblul politicilor ºi acþiunilor
sale.
Modelul social european este unul din pilonii unei strategii integrate
mai vaste, ale cãrei baze s-au pus încã de la Lisabona, s-a subliniat la
Bruxelles, cu ocazia summitului social.
În ultimii cinci ani, de când a fost lansatã marea strategie
europeanã pentru ocuparea forþei de muncã s-au creat 10 milioane de
noi locuri de muncã, în special în noi sectoare, de tehnologie avansatã.
ªomajul a scãzut sub 8%, iar inflaþia s-a redus.
Sistemele sociale europene sunt considerate astãzi competitive, cu
costuri reale nete comparabile cu cele din SUA, cu o repartizare mai
echitabilã a beneficiilor ºi cu un nivel asemãnãtor de productivitate.
Toate aceste rezultate sunt datorate, în principal, angajamentului politic
al Europei pentru reforme economice ºi sociale.
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Modernizarea ºi reforma pieþelor la nivel naþional ºi a sistemelor
pieþei muncii, protecþiei sociale, sistemului de pensii, mãsurile de
combatere a sãrãciei reflectã sporirea capacitãþii de a gestiona
schimbarea.
Un alt factor favorizant a fost îmbunãtãþirea relaþiilor industriale.
Mai buna guvernare este un deziderat exprimat pe scarã largã.
Comisia Europeanã încurajeazã cooperarea între partenerii sociali
în probleme legate de pregãtirea profesionalã la nivel european, ca ºi
iniþiativa de schiþare a unui program multianual pentru dialogul social.
În ciuda progreselor înregistrate, se apreciazã cã relaþiile
industriale sunt încã veriga slabã. Companiile care investesc în capitalul
lor uman, au rezultate mai bune. Se apreciazã totuºi cã managementul
resurselor umane nu este încã la nivelul dorit. Cooperarea eficientã la
locul de muncã trebuie îmbunãtãþitã. S-a apreciat la Bruxelles cã unele
din întreprinderile ºi companiile-simbol ar fi putut fi salvate prin mãsuri
active luate din timp.
Comisia Europeanã a hotãrât lansarea unui Document consultativ
privind anticiparea ºi managementul schimbãrii, pentru întãrirea unei
abordãri dinamice a aspectelor sociale ale restructurãrii.
Comisia Europeanã îºi propune sã respecte integral autonomia
partenerilor sociali, ca ºi responsabilitãþile statelor membre în aplicarea
metodei deschise de coordonare în privinþa ocupãrii forþei de muncã ºi a
reformelor de politicã socialã.
La orizontul anului 2010, aºa cum prevede ca obiectiv strategia de
la Lisabona, nivelul de ocupare a forþei de muncã trebuie sã atingã 70%.
Întrebarea care s-a ridicat cu ocazia summit-ului social a fost
referitoare la armonizarea obiectivelor pe termen scurt cu cele pe termen
lung, astfel încât sã continue investiþia în calitate, în oameni, în locuri ºi
servicii, în condiþiile schimbãrii. S-a subliniat cã procesul de
restructurare este complex, transnaþional, în manierã crescândã, cu
proceduri adesea foarte diferite.
La nivel european se apreciazã cã trebuie creat un climat pozitiv
de sprijin, stabilite principii sãnãtoase ºi folosit la maxim bagajul de
experienþã pozitivã, trebuie puse în practicã idei ale partenerilor sociali.
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În 2003 a avut loc evaluarea intermediarã a Agendei Sociale, ce are
ca rezultat ajustarea prioritãþilor Agendei în funcþie de progresul
înregistrat pânã în acest moment ºi de schimbãrile politice, economice ºi
sociale înregistrate la nivel comunitar.
Evaluarea intermediarã a Agendei Politicii Sociale, realizatã în 2003,
a arãtat o schimbare vizibilã a situaþiei economice ºi politice la nivel
comunitar, comparativ cu anul 2000 (când a fost lansatã Agenda). Astfel,
Europa anului 2003 este caracterizatã de o încetinire de duratã a
progresului economic, ce rezultã în încetinirea ritmului creãrii de noi
locuri de muncã ºi creºterea ratei ºomajului-ceea ce ridicã noi provocãri
pentru politica socialã a perioadei imediat urmãtoare (2003-2005) ºi
pentru realizarea obiectivelor stabilite în 2000. Aspectele problematice
identificate în cursul acestei evaluãri evolueazã în jurul tendinþelor
demografice (îmbãtrânirea populaþiei ºi a forþei de muncã în spaþiul
comunitar), inegalitãþilor de gen încã existente, schimbãrii naturii familiei
(creºterea numãrului familiilor monoparentale, ceea ce duce la ajustarea
corespunzãtoare a protecþiei sociale în aceastã direcþie), schimbãrilor
tehnologice, disparitãþilor sociale ºi sãrãciei. Acestora li se adaugã provocarea adusã de extinderea Uniunii cu încã 10 state realizatã în anul 2004.
Pe de altã parte însã, în timp ce economia comunitarã este în
regres, aceste noi state membre înregistreazã o creºtere economicã
constantã ceea ce poate impulsiona progresul economic la nivel
comunitar.
Acestea sunt numai câteva din elementele în jurul cãrora va evolua
politica socialã în urmãtorii ani, la care se adaugã preocuparea continuã
pentru îmbunãtãþirea calitãþii relaþiilor industriale (prin dezvoltarea de
indicatori de calitate ºi promovarea înþelegerii relaþiilor industriale). De
asemenea, se continuã dezvoltarea obiectivelor stabilite în 2000, adicã:
creºterea numãrului ºi calitãþii locurilor de muncã, dezvoltarea
flexibilitãþii ºi securitãþii în contextual unui mediu de lucru în schimbare,
modernizarea protecþiei sociale, promovarea egalitãþii de gen,
combaterea sãrãciei, discriminãrii ºi excluziunii sociale.
În tot acest interval al procesului de aderare la Uniunea Europeanã
þãrile din zonã ºi-au adaptat politica socialã în funcþie de directivele
europene în domeniu.
b) Banca Mondialã ºi-a concentrat atenþia pe dezvoltarea unui
sistem de protecþie socialã menit sã contribuie la scãderea sãrãciei în aºa
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fel încât asistenþa socialã bazatã pe testarea mijloacelor sã se afle în
centrul sistemului. Influenþa Bãncii Mondiale a fost ºi rãmâne
considerabilã, deoarece aceasta are un rol foarte activ în furnizarea de
resurse financiare pentru þãrile aflate în procesul de tranziþie, pentru
restructurarea sistemului de protecþie socialã.
c) Fondul Monetar Internaþional (FMI) rãmâne organismul internaþional cu cel mai mare impact asupra politicilor sociale promovate de
þãrile din zonã. Dintre restricþiile impuse de FMI, trei sunt mai
importante pentru domeniul analizat:
1) creºterea ºomajului pentru a se realiza scãderea inflaþiei la
niveluri acceptabile. Ajutorul de ºomaj urma sã fie foarte
redus;
2) pentru reducerea deficitului bugetar s-a impus puternica
diminuare a cheltuielilor publice sociale prin renunþarea la
formele de sprijin universal;
3) clãdirea unui sistem rezidualist de protecþie socialã în care sã
fie ajutaþi doar cei mai sãraci.
d) Organizaþia Internaþionalã a Muncii (OIM) vine în contradicþie cu
FMI. OIM susþine promovarea unui sistem de protecþie socialã
universalã. Ca urmare a dificultãþilor financiare cu care se confruntã
acest organism internaþional ºi mai ales datoritã faptului cã rolul sãu la
nivel mondial este din ce în ce mai redus, influenþa asupra þãrilor din
Europa Centralã ºi de Est a fost nesemnificativã în ultimii ani.

4.4. Aspecte economice ale tranziþiei
Dincolo de evoluþiile pe piaþa muncii existã o serie de factori care
au influenþat dezvoltarea mãsurilor de combatere a ºomajului

4.4.1. Explozia preþurilor
La începutul anilor ‘90 multe economii în tranziþie liberalizeazã
parþial preþurile ºi apar primele semne ale inflaþiei. Preþurile nu au mai
fost controlate iar rezultatul l-a constituit explozia acestora. În primii ani
dupã 1990 doar trei þãri (Cehia, Ungaria ºi Slovacia) au menþinut o ratã a
inflaþiei sub 100%. Din 1995 Cehia ºi Slovacia menþin cu succes o ratã de
zece procente pe an.
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Guvernele din zonã au pierdut controlul asupra nivelului
preþurilor iar intenþia de îmbunãtãþire a eficienþei în utilizarea resurselor
economice respectiv, creºterea economicã, a avut efecte contrare.
Investiþiile scad ca valoare, iar rata de creºtere economicã este negativã.
Au existat o serie de factori care au contribuit la cele de mai sus. În
primul rând decizia de liberalizare a preþurilor simultan ºi neselectiv s-a
dovedit a fi o eroare. Ar fi fost de preferat o liberalizare gradualã ºi
selectivã.
În al doilea rând, multe economii în tranziþie se implicã într-un
conflict violent: o economie în restructurare, multe bunuri devenite rare
iar preþurile ridicate exercitã o presiune mare asupra populaþiei.
Dezmembrarea “catifelatã” a fostei Cehoslovacia se caracterizeazã
printr-o stabilitate relativã a preþurilor în cele douã þãri Cehia ºi Slovacia.
În al treilea rând, poate fi invocatã moºtenirea din trecut. Controlul
preþurilor, raþionalizãrile adesea au condus la o formã de “salvare
forþatã” a populaþiei de cheltui pentru consum ºi de acumula economii
sub forme diverse (chiar bancare). Acest echilibru instabil a reprezentat
de fapt o cerere nesatisfãcutã pentru ca, apoi, ca urmare a liberalizãrii
preþurilor rezervele populaþiei sã fie aproape distruse. A rezultat o
explozie a preþurilor, iar Polonia, prima þarã care a adoptat liberalizarea
tuturor vânzãrilor, înregistreazã în 1990 o ratã a inflaþiei de 586%.
În al patrulea rând liberalizarea preþurilor s-a fãcut într-un mediu
neconcurenþial. Întreprinderile industriale ºi comerciale în majoritate de
stat sau recent privatizate au fost singurul furnizor de bunuri ºi servicii.
Ele au deþinut monopolul, bucurându-se de putere ºi ne luând în seamã
disciplina impusã pe o piaþã concurenþialã, ne reducând costurile pentru a
împiedica ascensiunea preþurilor. Dimpotrivã, scãpate de controlul
administrativ, întreprinderile, beneficiind de noile libertãþi au crescut
preþurile ºi au exploatat la maximum poziþia dominantã pe care o aveau
pe piaþã. Acest fapt a dus la exacerbarea tendinþelor inflaþioniste deja
existente. La fel de important, în absenþa concurenþei nu existã încrederea
asupra mecanismului preþurilor ca rezultat al alocãrii optime a resurselor.
În final, putem spune cã inflaþia a fost întreþinutã de deficitele
(imense ºi permanente) ale sectorului public. Deficitele din sectorul
public, fãrã îndoialã, au drept cauzã, pe de o parte scãderea veniturilor
bugetare, iar pe de altã parte, decizia majoritãþii guvernelor de a acoperi
pierderile întreprinderilor de stat care se confruntã cu dificultãþi
financiare dupã liberalizarea preþurilor. Astfel a existat o presiune atât
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asupra veniturilor cât ºi asupra cheltuielilor publice ceea ce a contribuit
la accentuarea inflaþiei dar ºi la o reconsiderare a reformelor sectoriale
care ar fi condus la succesul reformei în fiecare þarã.

4.4.2. Efecte economico-sociale negative ale tranziþiei
Iniþial s-a crezut cã trecerea de la un sistem centralizat la un sistem
bazat pe regulile pieþei ar duce la o creºterea economicã rapidã dar mai
ales la o îmbunãtãþire a standardului de viaþã a celei mai mari pãrþi a
populaþiei. Dupã puþin timp, însã, se vorbeºte atât de “adâncimea” cât ºi
de durata declinului veniturilor populaþiei ºi s-a extins ideea creºterii
inegalitãþilor ca urmare a distribuþiei inegale a veniturilor. Milioane de
oameni au sãrãcit, iar transferurile financiare ºi serviciile sociale s-au
dovedit a fi incapabile în a-i sprijini.
Creºterea economicã reflectatã prin valoarea Produsul Intern Brut
este vizibilã doar în puþine þãri. ªi aceasta datoritã faptului cã
productivitatea ºi producþia scad (în Polonia se înregistreazã cea mai
rapidã scãdere a producþiei 11,6% anual iar Cehoslovacia înregistreazã cele
mai mici rate ale declinului 1,5% pe an). În multe þãri nu se înregistreazã
creºteri economice înainte de 1993-1994, cu excepþia Poloniei unde primele
semne de creºtere constantã a productivitãþii apar în 1992.
Tabelul 5: Schimbãri cumulate în PIB-ul real, 1990-1997
(Index: 1990=100)
Europa Centralã
ºi de Est
Bulgaria
Fosta
Cehoslovacia
Cehia
Slovacia
Ungaria
Polonia
România

1990
100.0

1991
88.7

1992
80.3

1993
75.7

1994
78.7

1995
82.6

1996
85.8

1997
88.4

100.0
100.0

88.2
85.7

81.8
80.0

80.6

82.1

83.8

74.7

70.6

80.4
76.8
85.0
99.1
80.7

82.6
80.7
87.5
104.4
83.9

86.6
86.1
88.8
111.6
89.8

90.1
92.1
90.0
118.3
93.5

91.4
97.4
93.2
125.2
91.4

100.0
100.0
100.0

88.3
93.0
87.1

85.6
95.5
79.6

Sursa: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, The World
Economy at the Beginning of 1998, document E/1998/INF/1, Table A.5, p.31.
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Tabelul 6: Schimbãri cumulate în PIB-ul real, 1998-2003
(Index: 1990=100)
1998

1999

2000

2001

2002

2003

Bulgaria

68,3

69,9

73,6

76,6

80,3

83,9

Cehia

96,4

96,9

100

103,2

105,3

108,4

Polonia

116,9

121,7

127

127,9

129,6

133,5

Slovacia

95,9

97,2

99,3

102,6

109

111,2

România

78,7

77,8

79,2

83,4

87,5

91,2

Ungaria

95,1

99,1

104

108,1

111,6
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Sursa: Database Transmonee.

Se constatã cã þãrile care au aderat la Uniunea Europeanã în 2004
au atins mai repede nivelul înregistrat în 1990 pe când România ºi
Bulgaria se aflau în 2003 încã sub acest nivel.

4.4.3. Colapsul investiþiilor
Este important sã subliniem cã scãderea considerabilã a producþiei
ºi a veniturilor, ce caracterizeazã fiecare þarã din regiune, a dus la
scãderea cererii agregate ºi, respectiv la scãderea bruscã a investiþiilor. În
tabelul 2 este prezentatã rata investiþiilor în anii 1990 respectiv 1995
pentru þãri ale cãror situaþii sunt comparabile. Rata investiþiilor scade, în
unele þãri diminuându-se la aproape 1/3 în 1995 faþã de anul 1990.
Scãderea ratei investiþiilor, simultan cu scãderea PIB, se reflectã în
nivelul absolut al investiþiilor.
Tabelul 7: Rata brutã a investiþiilor, 1990 - 1995 (% din PIB)
1990
1995
Bulgaria
25,6
21,0
Cehia
28,6
25,0
Slovacia
33,5
28,0
Ungaria
25,4
23,0
Polonia
25,6
17,0
România
30,2
26,0
Surse: World Bank, World Development Report 1996 , New York, Oxford University
Press, 1996, Table A.2,p.173; World Bank, World Development Indicators
1997,Washington, D.C.: World Bank, Table 4.12, pp.174-6.
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Deseori a fost argumentatã ineficienþa investiþiilor într-o economie
centralizatã. Chiar dacã s-au înregistrat rate înalte ale investiþiilor iar
nivelul consumului inutil de mic, creºterea economicã nu a fost atât de
rapidã pe cât de mari au fost aºteptãrile. Problema nu este, însã, cum
contribuie rata investiþiilor la scãderea PIB-ului ci scãderea dramaticã a
investiþiilor brute ºi atingerea unui raport venituri-cheltuieli de neacceptat,
iar în unele cazuri incapacitatea de a menþine rezervele de active
productive fixe.

4.4.4. Costurile sociale ale declinului economic
Politicile sociale de ansamblu au cunoscut evoluþii diferite în þãrile
din zonã. Un indicator relevant în acest sens este reprezentat de
cheltuielile publice sociale ca procent din PIB. În România ele se aflau la
nivelul a 16% din PIB (1995). În celelalte þãri situaþia este urmãtoarea:
Cehia 25,5% (1994), Ungaria 31,3% (1993), Polonia 29,4% (1993), Bulgaria
21% (1994), Slovacia 40,7% (1994).
Pentru anul 2000 cheltuielile nu au suferit modificãri semnificative.
Astfel, în România reprezentau 16,8%, în Cehia 27,4%, în Ungaria 32,6%,
în Polonia 30,1%, în Bulgaria 21,7% iar în Slovacia 41,5% (Organizaþia
pentru Cooperare ºi Dezvoltare Socio-Economicã, 2002).
Aceste cifre conferã o imagine asupra gradului de intervenþienonintervenþie a statului în problemele cu caracter social.
Un alt element care poate fi luat în calculul costului social al
tranziþiei (care se reflectã în nivelul de trai al populaþiei) în þãrile Central
ºi Est Europene îl reprezintã nivelul salariilor reale aflat într-o scãdere
permanentã.
Tabelul 8: Dinamica salariului real 1990-2002 în unele þãri central
ºi est-europene, an de referinþã 1989 = 100
1989
1990
Cehia
100
94,5
Slovacia
100
94,2
Polonia
100
75,6
Ungaria
100
94,3
România
100
107,8
Bulgaria
100
109,2
Sursa: Transmonee Database.

1991
71,7
67,2
75,4
87,7
91,6
67,5

1995
96,1
75,9
73,7
73,7
79,3
50,6

2000
114,5
81,3
110,8
83,9
72,1
49,1

2001
118,5
82,0
114,3
90,6
77,1
50,3

2002
118,7
91,2
109,0
103,2
76,6
59,5
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Dupã o creºtere uºoarã în 1990 pentru România ºi Bulgaria se
constatã scãderi semnificative, în toate þãrile analizate, pânã în 2000. Din
acest an în Cehia ºi Polonia nivelul salariului real este mai ridicat decât
cel din 1989.

4.5. Politici de ocupare în Europa Centralã ºi de Est
Dupã ce am trecut în revistã o parte dintre condiþiile iniþiale în care
se aflau statele din zonã la începutul anilor '90 ºi organismele
internaþionale cu influenþã asupra politicilor sociale, este interesant sã
urmãrim ce politici au fost promovate în domeniul ºomajului.
Statele cu economii în tranziþie, aflate într-un declin economic
dupã 1990, au fost obligate sã ia o serie de mãsuri care vizau atât
populaþia activã cât ºi ºomerii. Politicile antiºomaj îmbracã trei forme
principale:
x mãsuri care privesc populaþia activã;
x mãsuri care îi privesc direct pe ºomeri;
x alte mãsuri (contracte de scurtã duratã, program redus de
lucru).

4.5.1. Mãsuri care privesc populaþia activã
Scopul acestora este dublu, pe de o parte sã previnã creºterea
ºomajului prin pregãtire, calificare ºi flexibilizare a pieþei de muncã, iar
pe de altã parte sã reducã ºomajul prin crearea unor posibilitãþi
suplimentare de angajare. Acest din urmã scop se poate realiza prin
reducerea timpului de muncã ºi a duratei vieþii active. Proiectele pentru
împãrþirea muncii pot da rezultate pe termen scurt. Însã pe termen
mediu ºi lung, soluþia optimã este aceea de a creºte investiþiile ºi implicit
numãrul de locuri de muncã. Astfel, garantarea locurilor de muncã
poate fi obþinutã de cãtre angajaþi prin stipularea unor clauze precise în
contractele colective sau individuale de muncã. Pentru þãrile Europei
Centrale ºi de Est aceste mãsuri au fost de foarte micã amploare. De fapt,
obiectivul principal a vizat în mod direct ºomerii ºi mai puþin populaþia
activã.
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4.5.2. Mãsuri care îi privesc direct pe ºomeri
Toate þãrile supuse analizei au promovat atât politici active cât ºi
pasive în domeniul ºomajului. Dacã în ceea ce priveºte mãsurile pasive
se poate constata o unitate pentru cele mai multe þãri, nu acelaºi lucru se
poate spune despre mãsurile active. Diferenþele sunt semnificative ºi
explicã într-o mare mãsurã succesul obþinut în þãrile unde s-a pus accent
deosebit pe mãsurile active (exemplu, Cehia).

4.5.3. Politici active în domeniul ºomajului
Recomandãrile specialiºtilor Fondului Monetar Internaþional sunt
destul de clare. Se apreciazã cã trebuie sã existe un echilibru între
politicile active ºi cele pasive. Cu toate acestea, pentru þãrile aflate în
tranziþie la economia bazatã pe legile pieþei, cel puþin pe termen scurt,
sunt de preferat mãsurile active.
În þãrile OCDE au fost promovate o serie de politici active ale
forþei de muncã. Prezentãm în continuare evaluarea realizatã de N. Barr
(1994) asupra politicilor active de ocupare.

Tabelul 9: Descrierea ºi evaluarea politicilor active
ale forþei de muncã
Mãsura
Servicii de
plasare

Calificarea ºi
recalificarea
profesionalã

Descriere
Plasarea, consultanþa ºi
orientarea profesionalã;
cursuri de gãsire a locurilor
de muncã ºi consultanþã
intensivã pentru cei
dezavantajaþi; asistenþã în
legãturã cu mobilitatea
profesionalã ºi geograficã.
Programe de pregãtire orientate cãtre ºomerii adulþi sau
cãtre cei aflaþi sub ameninþarea pierderii locurilor de
muncã; pregãtirea are loc, de
obicei, în centre speciale de
pregãtire ºi întreprinderi.

Evaluarea în þãrile OCDE
S-a constatat a fi eficace în
creºterea plasamentelor în
Marea Britanie, Statele
Unite ºi Olanda.

Programele generale au
îmbunãtãþit ºansele de
ocupare a locurilor de
muncã în Norvegia,
Suedia ºi Marea Britanie,
dar au fost ineficiente în
fosta RFG ºi S.U.A.
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Mãsura
Crearea directã
de locuri de
muncã
Subvenþii
pentru angajarea regulatã
Alocaþii ale
întreprinderilor

Locuri de muncã temporare în
sectorul public
(lucrãri publice)
Sursa: N. Barr, 1994.

Descriere
Subvenþii salariale pentru
recrutarea sau pãstrarea
anumitor lucrãri
(exemplu: ºomerii cu stadiu
îndelungat)

Evaluarea în þãrile OCDE
Efecte destul de slabe
asupra angajãrii forþei de
muncã.

Alocaþii sau achitarea în
avans a ajutoarelor pentru a
permite temporar ºomerilor
sã iniþieze afaceri pe cont
propriu.
Locuri temporare de muncã
în sectorul public pentru
ºomeri.

Cele mai multe studii
constatã o ratã înaltã de
supravieþuire a
întreprinderilor, dar ºi un
balast de circa 50%.
În þãrile OCDE sunt foarte
puþine studii în legãturã
cu aceastã practicã.

Aceastã evaluare ne poate ajuta sã înþelegem dacã þãrile în tranziþie
au þinut cont de pãrerile specialiºtilor din Vest.
Bulgaria - Au fost folosite trei mãsuri active cu caracter general.
Prima se referã la tranzacþia locurilor de muncã. Urmãtoarele douã sunt:
politici care vizeazã mobilitatea pe piaþa muncii ºi mãsuri de creare a
locurilor de muncã (OECD, 1993).
a) Tranzacþionarea locurilor de muncã (job brokering)
Existã un sistem cu oficii locale de muncã conduse de cãtre
Serviciul Naþional de Muncã. Acestea administreazã pãrþile beneficiilor
de ºomaj ºi în paralel funcþioneazã ca servicii de plasare a forþei de
muncã. Pentru fiecare angajat al acestor oficii corespund peste 270 de
ºomeri, cãrora trebuie sã li se acorde servicii. În þãrile occidentale
raportul este mult mai mic. De exemplu, în Suedia este de 1:9, în Austria
este de 1:33, în Franþa de 1:78 (datele sunt pentru 1988). Din cauza
numãrului mic de angajaþi, oficiile nu sunt capabile sã rãspundã tuturor
cerinþelor ºomerilor. Rezultatele acestui tip de politicã activã au fost
modeste ºi nu au adus o contribuþie însemnatã în reducerea ºomajului.
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b) Politici de creºtere a mobilitãþii pe piaþa muncii
Au fost introduse o serie de mãsuri pentru încurajarea migraþiei
interne. ªomerii care au dorit sã se mute în alte localitãþi au primit din
fondul de ºomaj sumele necesare deplasãrilor. Dar aceste posibilitãþi nu
au fost foarte bine folosite; cheltuielile pentru stabilirea sau deplasarea
în alte localitãþi reprezentau 0,1% din bugetul pentru ºomaj (1993).
Oamenii au refuzat sã se mute pentru cã piaþa locuinþelor a fost
nedezvoltatã în toate regiunile þãrii. Numãrul ºomerilor în cursuri de
pregãtire (calificare ºi recalificare) este foarte mic comparativ cu
numãrul total al ºomerilor. Raportarea ºomerilor cuprinsã în cursuri de
recalificare este de 2%, iar fondurile alocate nu depãºesc 1,5% din totalul
cheltuielilor pentru ºomaj.
c) Mãsuri de creare a locurilor de muncã
Multe firme au fost încurajate sã angajeze ºomeri prin subvenþiile
acordate din fondul de ºomaj. Numai un numãr mic de ºomeri a cãpãtat
locuri de muncã prin aceastã mãsurã datoritã, în primul rând, recesiunii
economice. Mai puþin de 1% din fondul de ºomaj a fost folosit în acest
scop.
Schemele temporare de ocupare ºi muncile publice au scopul de a
combate efectele negative ale declinului industrial. Numai douã
programe de acest tip au fost iniþiate, dar ele sunt foarte reduse în raport
cu cerinþele. Au fost incluºi 7.000-8.000 de ºomeri în prima fazã, iar
intenþia era de a creºte numãrul de locuri de muncã la 25.000, dar
rezultatele nu au fost cele aºteptate. Aceste programe au promovat ºi
muncile publice în construcþii ºi infrastructurã.
Ambele scheme au þintit sectoarele economice unde ºomajul este
foarte ridicat, dar scara operaþiunilor a fost foarte micã ºi acestea nu au
jucat un rol important în reducerea ºomajului.
Cehia ºi Slovacia - Încã din iunie 1991 a fost adoptatã legislaþia cu
privire la politicile active pe piaþa muncii (OECD, 1993). Aceste politici
includ:
a) crearea locurilor de muncã cu scopuri sociale (afaceri pe cont
propriu ºi locuri de muncã pe termen lung);
b) folosirea muncilor publice (locuri de muncã pe termen scurt);
c) subvenþii pentru noii absolvenþi;
d) recalificarea ºomerilor;
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e) subvenþii pentru firmele care introduc tehnologii moderne ºi
reduc numãrul de ore lucrãtoare.
Descrierea acestor scheme permite ºi înþelegerea impactului pe
care l-au avut asupra ºomajului politicile active.
a) Crearea locurilor de muncã cu scopuri sociale
Acest tip de program conþine douã modalitãþi pentru sprijinirea
ºomerilor: asistenþã pentru afacerile pe cont propriu ºi crearea de locuri
de muncã de cãtre cei care angajeazã. În acord cu legislaþia se pune
accent pe acele locuri de muncã care au ºanse sã fie viabile pe termen
lung. O caracteristicã importantã a programului a fost descentralizarea
sistemului. De aceea, s-au constatat diferenþe importante între regiuni
diverse. Oficiile de ocupare localã exercitã control asupra tipurilor de
afaceri care au fost create în zona lor. Testarea prealabilã conferã un
avantaj acestei scheme de politicã activã. Fondurile necesare demarãrii
activitãþilor pot fi obþinute pe trei cãi: subvenþii, împrumuturi cu
dobândã micã, plata împrumutului cu dobândã micã de cãtre angajator
(patron). ªomerii aleg una din cele trei posibilitãþi, iar directorul local al
oficiului de muncã hotãrãºte ce sprijin va primi. Cele mai multe fonduri
au fost primite sub formã de subvenþii.
Sumele maxime primite sunt diferite în cele douã republici. În
Slovacia reprezintã 12 salarii minime, iar în Cehia 12 ajutoare de ºomaj
medii.
b) Folosirea muncilor publice
Aceste programe oferã locuri de muncã pentru o perioadã de
maximum 6 luni. Ocuparea se aºteaptã sã fie valorizatã de comunitate.
Oficiile locale realizeazã medierea între patron ºi ºomer dupã care se
semneazã un contract care conþine tipul de muncã ce trebuie prestatã.
Cele mai multe locuri de muncã au fost ocupate de muncitori necalificaþi
care au participat la curãþirea strãzilor ºi la activitãþi ecologice. Impactul
acestei mãsuri nu este prea mare dar exercitã un efect de antrenare în
muncã cu efecte psiho-sociale pozitive.
c) Locuri de muncã pentru noii absolvenþi
Absolvenþii ºcolilor ºi universitãþilor care nu gãsesc loc de muncã
sunt sprijiniþi din Fondul Special de ªomaj. Acest program funcþioneazã
exact ca ºi cel de creare a locurilor de muncã cu scopuri sociale, dar este
focalizat pe absolvenþi.
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Mãsura are un rol important deoarece nu se "îngroaºã" rândurile
ºomajului, ºi previne cronicizarea acestuia.
d) Recalificarea ºomerilor
Oficiile de muncã organizeazã cursuri de pregãtire, atât în meserii
specifice, cât ºi pregãtire generalã. În Cehia, calificãrile pentru construcþii
au fost cele mai frecvente. Cursurile de recalificare au fost mult mai bine
sistematizate ºi promovate în Cehia decât în Slovacia. O mare parte
dintre oamenii incluºi în aceste cursuri ºi-au gãsit locuri de muncã ºi se
poate spune cã aceste mãsuri au dat rezultate destul de bune.
e) Subvenþii pentru firmele care introduc tehnologii moderne ºi reduc
numãrul de ore lucrãtoare
Au fost alocate subvenþii care au acoperit diferenþele între salariile
cu programe integrale ºi cele cu programe reduse.
Resursele alocate ºi impactul politicilor active constituie un aspect
important în cele douã þãri.
Tabelul 10: Alocãrile bugetare pentru mãsurile active
în Cehia ºi Slovacia (1991 - 1993) - %
Anul

1991
1992
1993
1991
1992
1993
Sursa:

Total

Locuri
de
muncã
cu
scopuri
sociale

Angajaþi pe
cont
propriu

Muncã
publicã

Recalifi
care

Locuri
de
muncã
pentru
absolvenþi

Altele

Cehia
10,1
5,2
6,2
14,2
13,0
5,5
18,9
6,2
21,3
9,8
32,7
7,1
Slovacia
100
68,4
21,0
10,6
100
74,9
0,4
10,6
7,7
2,6
3,9
100
67,6
0,2
14,8
10,7
4,9
1,8
Ministerele Muncii ºi Afacerilor Sociale din Cehia ºi Slovacia. Dupã
Commander S., Coricelli F., 1995.
100
100
100

42,7
42,9
22,8

21,6
13,5
6,3

Dupã cum se poate observa din tabelul prezentat, gama mãsurilor
active în domeniul ºomajului a fost mult mai bine orientatã nevoilor la
un moment dat. Pentru anul 1993, în Cehia accentul s-a mutat pe
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încadrarea absolvenþilor, fapt ce a contribuit la menþinerea unui ºomaj
scãzut (aproximativ 3,5%). O diferenþã semnificativã între cele douã þãri
apare ºi în ceea ce priveºte munca publicã, ce a crescut ca intensitate (ºi
ca atenþie acordatã) în Cehia ºi a scãzut în Slovacia.
Raportul dintre cheltuielile pentru mãsuri active ºi pasive
constituie un alt punct de interes în cele douã þãri.
Tabelul 11: Alocãrile bugetare pentru politici active ºi pasive în
domeniul ºomajului în Cehia ºi Slovacia, ca procent din PIB
(1991 - 1993) - % Cehia
Slovacia
Politici
Politici
Politici
Politici
active
pasive
active
pasive
1991
0,1
0,2
0,2
1,0
1992
0,2
0,2
1,3
0,6
1993
0,1
0,2
0,3
0,6
Sursa: Ministerele Muncii ºi Afacerilor Sociale din Cehia ºi Slovacia.
Anul

Datele sunt contradictorii. Pe de o parte se susþine cã în Cehia
cheltuielile pentru mãsuri active au depãºit 50% din totalul cheltuielilor
pentru ºomaj (specialiºtii Bãncii Mondiale), iar pe de altã parte cifrele
oferite de Ministerul Muncii ºi Afacerilor Sociale nu confirmã acest
lucru.
Cu toate cã au fost promovate aproximativ acelaºi gen de mãsuri,
diferenþele între Cehia ºi Slovacia, în ceea ce priveºte piaþa muncii,
constituie o enigmã. Dupã separarea din 1993, declinul PIB ºi al
producþiei industriale, au fost similare în cele douã republici. Declinul
ocupãrii a fost mult mai rapid în Slovacia, dar acesta nu explicã creºterea
mare a ratei ºomajului în aceastã þarã. Resursele alocate pentru mãsuri
active ºi pasive au fost mai mari în Slovacia, în perioada 1991-1993.
Posibilele explicaþii ar putea include urmãtoarele:
1. datele privind ocuparea ºi productivitatea au fost subestimate
în Cehia;
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2. resursele alocate pentru ocuparea populaþiei active nu au fost
folosite eficient în Slovacia, ºi ,din contrã, au fost folosite mai
eficient în Cehia;
3. evaluarea continuã a programelor active ºi pasive s-a realizat
mult mai bine în Cehia, unde resursele au fost alocate pentru
nevoile principale;
4. în Slovacia a fost ignorat ºomajul de lungã duratã ºi
consecinþele acestuia în plan psiho-social;
5. mobilitatea forþei de muncã a fost mai evidentã în Cehia, la
omogenizarea situaþiei la nivel naþional.
Ungaria a promovat un sistem cuprinzãtor de politici active în
domeniul ºomajului. De asemenea, s-a realizat o evaluare sistematicã a
mãsurilor, care au fost regândite astfel încât sã devinã mai eficiente.
Cheltuielile publice pentru ºomaj, ca procent din PIB, s-au situat
constant peste 4%, Ungaria fiind singura þarã din zonã care a alocat
resurse mari pentru reducerea ºomajului (OECD, 1993).
Sistemul de mãsuri active cuprinde o gamã foarte largã de acþiuni.
Principala mãsurã a fost recalificarea ºomerilor pentru care au fost
alocate în 1992 39,1% din totalul fondurilor pentru politici active.
Schemele de recalificare au cuprins peste 40% din totalul ºomerilor incluºi în programele active. Recalificãrile au vizat ºomerii din domeniile
recunoscute în formarea capitalului uman ºi în creºterea productivitãþii.
Tranzacþionarea locurilor de muncã din oficiile specializate a dat
rezultate bune atât la nivel naþional cât mai ales la nivel local. Demararea
procesului de tranziþie înainte de 1990 a permis dezvoltarea unor
structuri administrative specializate ºi bine focalizate în domeniul
ºomajului. De altfel, în Ungaria numãrul de angajaþi care se ocupã de
ºomeri a crescut considerabil. În 1993 raportul era de 1 la 162. Buna
circulaþie a informaþiilor referitoare la locurile de muncã disponibile prin
intermediul oficiilor ºi agenþiilor specializate a contribuit la creºterea
posibilitãþilor de ocupare.
Mãsurile de încurajare a migraþiei interne în scopul flexibilizãrii
pieþei muncii au fost promovate cu o oarecare reþinere ºi din aceastã
cauzã ele nu au avut un impact prea mare asupra ocupãrii ºi reducerii
ºomajului.
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Schemele de ocupare temporarã ºi muncile publice au fost
dezvoltate la nivel local. În anumite regiuni ale þãrii rezultatele au fost
satisfãcãtoare. Din acest punct de vedere Ungaria este þara cu cele mai
elaborate scheme de ocupare a ºomerilor prin muncile publice.
Pentru comparaþie prezentãm câteva date care aratã procentul
ºomerilor implicaþi în schemele de ocupare temporarã ºi munci publice,
în 1992.
-%Bulgaria
Cehia
Ungaria
Polonia
România
Slovacia
Sursa: Transmonee Database.

2,9
1,9
9,8
1,3
6,6
0,4

Toate aceste politici iniþiate în Ungaria au avut drept rezultat
"aerisirea" pieþei muncii, dar mai puþin reducerea ºomajului, care se
menþine la cote ridicate. Pe termen mediu ºi lung aceste mãsuri, dacã îºi
vor pãstra caracterul focalizat, vor ameliora situaþia ocupãrii ºi a
ºomajului.
Polonia are un cadru cuprinzãtor de politicã activã în sfera forþei
de muncã, dar capacitãþile instituþionale de administrare a acesteia sunt
limitate. Procentul ºomerilor cuprinºi în schemele de mãsuri active
rãmâne sub 10% din total, iar raportul dintre persoanele angajate în
domeniul forþei de muncã ºi ºomeri era de 1 la 235 (1993).
Cea mai importantã mãsurã cu caracter activ a vizat tinerii. În 1992
peste 50% din cheltuielile pentru politici active erau destinate încadrãrii
tinerilor ºi în special a absolvenþilor. Aceastã prioritate a fost
determinatã de evoluþia demograficã care a adus pe piaþa muncii un
numãr mare de tineri dupã 1990. Cea mai mare parte a ºomerilor din
Polonia este reprezentatã de tineri între 25 ºi 30 de ani. Schemele de
angajare a tinerilor cuprind:
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1. angajarea subvenþionatã în sectoarele de stat;
2. crearea de noi locuri de muncã;
3. sprijin pentru ucenici.
Dezvoltarea întreprinderilor mici (antreprenoriatul) a permis
scoaterea din ºomaj a aproximativ 2% din totalul ºomerilor. Prin
capitalizarea ajutoarelor de ºomaj au fost create o serie de întreprinderi
mici în care lucreazã, în general, persoanele care au o anumitã pregãtire
tehnicã ºi profesionalã. Chiar dacã aceste firme mici nu rezistã decât o
perioadã scurtã de timp, ele dezvoltã libera iniþiativã ºi spiritul
întreprinzãtor, având un puternic efect motivant asupra muncii.
Activitãþile de calificare ºi recalificare au fost folosite foarte puþin.
Ele acoperã numai 0,3-0,4% din totalul forþei de muncã.
Crearea de locuri de muncã temporare în sectorul public a fost
începutã abia în 1992, ºi a cuprins 1% din totalul ºomerilor în medie pe
an. Din aceastã cauzã, efectul acestei mãsuri asupra scãderii ºomajului
este foarte mic.
Mãsurile promovate în Polonia, începând cu 1990, au limitat într-o
bunã mãsurã creºterea ºomajului (care ar fi putut atinge niveluri
alarmante), dar nu au contribuit prea mult la reducerea acestuia.
România a introdus încã din 1991 un sistem cuprinzãtor de sprijin
pentru persoanele care "cãdeau" în ºomaj. Acesta viza atât mãsuri active
cât ºi pasive. În condiþiile în care piaþa nu funcþioneazã destul de bine,
mãsurile active trebuie sã joace un rol deosebit în problema ºomajului.
Gama de mãsuri active folosite la nivel naþional este foarte
restrânsã, cuprinzând:
1. calificarea ºi recalificarea;
2. plata absolvenþilor ºi ajutor de integrare profesionalã.
Cheltuielile publice pentru mãsuri active nu au depãºit 3% din
totalul alocat domeniului.
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Tabelul 12: Cheltuielile publice pentru mãsuri active ºi pasive
în România (1991-1994) - %1991
1992
1993
1994
Total cheltuieli ºomaj
100
100
100
100
Cheltuieli pentru plata ajutorului de
61,8
78,8
88,7
82,88
ºomaj ºi a alocaþiei de sprijin
Cheltuieli pentru mãsuri active
2,7
1,46
1,14
2,42
Alte cheltuieli
35,5
19,74
10,16
14,7
Cifre obþinute în urma prelucrãri datelor din Anuarul statistic al României, 1995.

Direcþiile de muncã ºi protecþie socialã au iniþiat cursuri de
calificare ºi recalificare a ºomerilor. Pe lângã aceastã activitate ele au
contribuit ºi la tranzacþionarea locurilor de muncã. Numãrul ºomerilor
cuprinºi în cursurile de calificare ºi recalificare a crescut progresiv pânã
în 1993. În 1994 s-a constatat o scãdere vizibilã a intensitãþii acestei
activitãþi, ca urmare a diminuãrii fondurilor alocate. Peste 10% dintre
ºomerii care au încheiat cursurile s-au angajat. Dupã cum se observã,
aceastã mãsurã a dat rezultate promiþãtoare.
Angajarea în muncã a absolvenþilor învãþãmântului superior, liceal
ºi postliceal constituia o preocupare deosebitã mai ales începând cu
1994, când cheltuielile au fost cele mai ridicate.
Schemele de muncã publicã au fost foarte puþin promovate. În
1992 numai 5,5% din totalul ºomerilor au fost incluºi în muncile
temporare.
Sporadic, ºi numai cu titlu de experimentare au fost folosite ºi alte
mãsuri, în zonele unde rata ºomajului depãºeºte media pe þarã (în
special în Moldova). Dintre acestea pot fi amintite: incubatoarele de
afaceri, medierea muncii, orientarea carierei. O descriere mai amãnunþitã
a acestor mãsuri va fi realizatã în urmãtoarea parte a studiului.
Politicile active de reducere a ºomajului nu au jucat în România
un rol prea important. De aceea, ºomajul a continuat sã rãmânã la
niveluri ridicate.
Dupã 1990 sistemul de protecþie socialã a ºomerilor a fost creat
prin Legea nr. 1/1991 (privind protecþia socialã a ºomerilor ºi
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reintegrarea lor profesionalã), chiar înainte de apariþia unui ºomaj
semnificativ ºi a fost îmbunãtãþit succesiv prin Legea 57/1994
(modificarea ºi completarea Legii nr. 1/1991), Legea nr. 65/1997 (pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 1/1991) ºi respectiv Legea nr. 76/
2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii
forþei de muncã.
Sistemul destinat protecþiei ºomerilor a necesitat o orientare care
sã corespundã contextului economic ºi social impus de modificãrile
structurale din anii '90. Pânã la sfârºitul anului 1991 s-a creat cadrul
instituþional ºi normativ pentru asigurarea funcþionãrii mecanismelor de
protecþie a ºomerilor. “Actorul principal” a fost, o bunã perioadã de
timp (pânã în 1998), Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, care, prin
verigile specifice, înregistra persoanele aflate în cãutarea unui loc de
muncã, efectua plãþi, consultanþã, orientarea profesionalã a ºomerilor.
Ulterior sistemul a fost dezvoltat ºi au fost create o serie de instituþii
(Agenþia Naþionalã pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã - cu
structurã tripartitã care înlocuieºte vechile oficii ale forþei de muncã,
actualmente Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã) ºi noi
organisme guvernamentale (ministerele ºi organe de specialitate ale
administraþiei publice centrale, Comisia Naþionalã de Promovare a
Ocupãrii Forþei de Muncã, prefecturile ) ºi neguvernamentale (sindicate
ºi asociaþii patronale) care promoveazã mãsuri ce vizeazã obiectivele
specifice pieþei muncii:
1. prevenirea ºomajului ºi combaterea efectelor sociale ale
acestuia;
2. încadrarea sau reîncadrarea în muncã a persoanelor în cãutarea
unui loc de muncã;
3. sprijinirea ocupãrii persoanelor aparþinând unor categorii
defavorizate ale populaþiei;
4. asigurarea egalitãþii ºanselor pe piaþa muncii;
5. stimularea ºomerilor în vederea ocupãrii unui loc de muncã;
6. stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în
cãutarea unui loc de muncã;
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7. îmbunãtãþirea structurii ocupãrii pe ramuri economice ºi pe
zone geografice;
8. creºterea mobilitãþii forþei de muncã în condiþiile schimbãrilor
structurale care se produc în societatea actualã;
9. protecþia persoanelor în cadrul sistemului asigurãrilor pentru
ºomaj.
Bugetul asigurãrilor pentru ºomaj cuprinde veniturile ºi cheltuielile sistemului asigurãrilor pentru ºomaj.
Veniturile bugetului asigurãrilor pentru ºomaj se constituie din:
1. contribuþiile angajatorilor ºi ale persoanelor juridice la care îºi
desfãºoarã activitatea asiguraþii;
2. contribuþiile individuale ale persoanelor angajaþilor;
3. contribuþiile datorate de persoanele care încheie contract de
asigurare pentru ºomaj;
4. venituri din alte surse (inclusiv din finanþare externã ºi
subvenþii de la bugetul de stat).
Angajatorii au obligaþia de a plãti lunar o contribuþie la bugetul
asigurãrilor pentru ºomaj, în cotã de 5%, aplicatã asupra fondului total
de salarii brute lunare realizate de asiguraþi. Angajaþii plãtesc o cotã de
1%, aplicatã asupra salariului de bazã lunar brut realizat. Persoanele
asigurate, în baza contractului de asigurare pentru ºomaj, au obligaþia de
a plãti lunar o contribuþie la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj o cotã de
6%, aplicatã asupra venitului lunar declarat în contractul de asigurare
pentru ºomaj.
În principal din bugetul asigurãrilor de ºomaj sunt suportate
cheltuieli cu:
1. plata indemnizaþiilor de ºomaj;
2. plata contribuþiilor pentru asigurãri sociale de stat ºi a
contribuþiilor pentru asigurãri sociale de sãnãtate pentru
beneficiarii indemnizaþiilor de ºomaj;
3. plãþile compensatorii acordate potrivit legii;
4. taxe, comisioane ºi alte cheltuieli ocazionate de efectuarea
plãþilor menþionate;
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5. finanþarea mãsurilor pentru stimularea ocupãrii forþei de
muncã ºi a mãsurilor pentru prevenirea ºomajului;
6. organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã, inclusiv realizarea de obiective de
investiþii, dotãri ºi alte cheltuieli de natura cheltuielilor de
capital.
Aceastã denumire “fond al asigurãrilor de ºomaj” este consideratã
neadecvatã propunându-se o terminologie cu o semnificaþie mult mai
profundã “bugetul pieþei muncii” (având în vedere atât funcþiile pe care
le îndeplineºte ca instrument important de gestiune a pieþei muncii cât ºi
ca semnificaþie pentru întreaga sferã a actorilor sociali - guvern,
angajatori, angajaþi, ºomeri, sindicate).
În primii ani de la crearea bugetului pieþei muncii (perioada
1991-1996) au predominat cheltuielile de suport a ºomerilor prin plata
ajutorului de ºomaj ºi a alocaþiei de sprijin. În anul 1996 un numãr
aproape egal de ºomeri români au beneficiat de aceste douã tipuri de
mãsuri de protecþie socialã.
Tabelul 13: Structura cheltuielilor bugetului pieþei muncii (perioada
1991 -1996) - în procente
1991
1992
1993
1994
Total cheltuieli din care
100
100
100
100
Cheltuieli pasive din care:
61,8
78,8
88,7
87,2
ajutor de ºomaj
61,8
78,8
62,1
60,7
alocaþie de sprijin
26,6
22,2
alte cheltuieli
4,3
Cheltuieli active din care:
35,3
18,3
7,7
9,4
calificare, recalificare
1,9
0,8
0,6
0,3
subsidii ocupare
32,5
16,8
6,6
7,0
credite pentru întreprinderi mici ºi mijlocii
plata absolvenþilor
0,9
0,7
0,5
1,1
ajutor de integrare
- 1,0
Servicii de ocupare ºi admi- 2,9
2,9
3,5
3,4
nistraþie
Sursa: date calculate dupã Anuarele statistice din perioada 1991-1997.

1995
100
62,7
28,5
32,0
2,2
33,5
0,2
10,5
13,9

1996
100
50,9
24,4
26,5
44,6
0,4
25,7
10,1

0,6
8,3
3,8

0,6
7,8
4,5
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Aceastã “strategie” de a implementa mãsuri pasive, cu toatã
atractivitatea ºi popularitatea politicã ar fi putut duce la reacþii nocive.
Pe de o parte continuarea furnizãrii beneficiului de asistenþã socialã timp
de 18 luni (alocaþia de sprijin) ar fi descurajat pe mulþi în a cãuta activ un
loc de muncã ºi pentru a mai relua activitatea iar, pe de altã parte, ar fi
putut accentua dependenþa de ajutorul statului. În plus plãþile
compensatorii, tot ca mãsurã de protecþie socialã furnizate într-o singurã
tranºã, au dezechilibrat veniturile deoarece cei mai mulþi dintre
beneficiari au primit sume care depãºeau cu mult veniturile salariale
anterioare disponibilizãrii. Suportul financiar a fost înþeles greºit (doar
ca oportunitate financiarã) ºi nu a avut un caracter stimulator care sã
determine un comportament activ al ºomerilor centrat pe a unui loc de
muncã. Chiar dacã anul 1995 a fost marcat printr-o creºtere semnificativã
a ponderii cheltuielilor pentru mãsuri active - (35,5%) din totalul
cheltuielilor din fondul de ºomaj (faþã de 9,4% în anul 1994) iar în 1996
reprezintã aproape jumãtate din totalul acestora (44,6%), procentul
participãrii la programele de reconversie profesionalã este situat în jurul
a cinci puncte procentuale din totalul ºomerilor iar numai 21% dintre cei
care cãutau un loc de muncã dupã concediere erau conºtienþi cã Agenþia
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã oferea astfel de servicii.
Cea de a treia grupã de cheltuieli care se referã la “serviciile de
ocupare ºi administraþie”, dupã cum reiese din datele din tabel, are
ponderea cea mai scãzutã în totalul cheltuielilor acestui buget chiar dacã
valorile absolute cresc de la an la an (de la 2,9% în 1991 la 4,5% în 1996).
Acest aspect este însã în contradicþie atât cu rolul pe care îl joacã
serviciile de ocupare ºi administrare în gestionarea mãsurilor pasive ºi a
celor active care contribuie la flexibilizarea pieþei muncii cât ºi cu
importanþa socialã a muncii desfãºuratã de personalul acestor servicii.
În anul 1997 capitolul de cheltuieli “plãþi compensatorii” a
înregistrat cea mai mare valoare - depãºind jumãtate din totalul fondului
de ºomaj, dupã care, treptat, valoarea sa scade ºi ajunge la 10,59% în anul
2001. Cuantumurile destinate calificãrii ºi recalificãrii ºomerilor se
menþin la valori foarte mici, acestea au avut, în intervalul de timp
1997-2001, valori sub 0,5% din totalul cheltuielilor în timp ce linia
destinatã altor cheltuieli, în continuã creºtere, a atins în 2001 aproape
50%. Ajutoarele de integrare profesionalã, cumulate cu plata
absolvenþilor, se situeazã în jurul a 5%.
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În anul 2002, conform datelor ANOFM, peste jumãtate de milion
de persoane (540. 416 persoane) a beneficiat de programele de mãsuri
active iar în 2001 numãrul acestora a fost de 470.644. Aceasta reprezintã,
în 2002 faþã de 2001, o creºtere cu 0,7 puncte procentuale din totalul
forþei de muncã. Cheltuielile cu mãsurile active, din totalul fondului de
ºomaj, au crescut de la 12,9% în 2001 la 16,95% în 2002 (ceea ce a
reprezentat o creºterea, reflectatã în PIB, de la 0,12 la 0,16% ) (Anuarul
statistic, 2002).
Teoretic mãsurile active de combatere a ºomajului, susþinute
financiar din fondul de ºomaj ar trebui sã creascã nivelul ocupãrii. Însã
reabsorbþia ºomerilor pe piaþa muncii din România, cu toate iniþiativele
legislative plus sprijinul ºi finanþarea internaþionalã, nu a dat rezultatele
aºteptate. Faptul cã în anul 2000, de exemplu, mai puþin de 20% dintre
beneficiari au fost plasaþi efectiv într-un loc de muncã, iar dintre cei
asistaþi de Agenþia Naþionalã pentru Ocupare în intervalul 2001-2002
14%, pune în evidenþã acest aspect.

4.5.4. Politici pasive în domeniul ºomajului
ªomajul a devenit problema prioritarã începând cu 1990, când a
fost recunoscut surplusul forþei de muncã, iar iniþiativele în domeniul
restructurãrii economice, în special în ramurile industriale, au avut ca
efect eliberarea unui numãr important de locuri de muncã. Alãturi de
aceasta, criza economicã ºi scãderea severã a investiþiilor a fãcut ca
ºomajul sã ajungã doar dupã primii doi ani la rate ce atingeau 10-20%
din totalul populaþiei active.
În toate þãrile central ºi est-europene s-au iniþiat programe de
protecþie socialã a ºomerilor dar doar pentru o parte dintre acestea
(Cehia, Ungaria, Polonia, Bulgaria) putem spune cã se caracterizeazã
printr-o anumitã coerenþã:
a) crearea cadrului instituþional ºi normativ în baza cãrora
ºomerii sã fie protejaþi;
b) elementul comun îl reprezintã constituirea, în baza legii, a
fondului de ºomaj, fond de asigurãri sociale obligatorii care se
bazeazã pe principiul repartiþiei; veniturile acestor fonduri
provin în cea mai mare parte din contribuþii ale angajatorilor,
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respectiv ale angajaþilor, iar finanþarea deficitelor este realizatã
din bugetul public;
c) diferenþierile sunt legate de condiþiile de criteriile de eligibilitate, de formula de calcul ºi de durata de acordare;
În ceea ce priveºte elementele de susþinere a populaþiei ºomere din
þãrile în tranziþie se poate spune cã acestea au respectat, încã de la
introducere, cadrul definit de mãsurile de protecþie aplicate în þãrile
industrializate.
Principalele reglementãri ale politicilor de suport pasiv al ºomerilor
Bulgaria
Angajat cel
puþin 6 luni
în ultimul
an ºi
pierderea
locului de
muncã (a)

Rep. Cehã
Angajat 12
luni în ultimii 3 ani
(neeligibil
pentru
vârstã,
boalã, maternitate fãrã
loc de
muncã)

Ungaria
Angajat 12
luni în ultimii
4 ani
(neeligibil
pentru pensii
de vârstã, sau
boalã)

Polonia
Angajat
minimum 6
luni în
ultimul an
(neeligibil
pentru pensie de vârstã,
deþinerea
suprafeþelor
agricole
peste o
anumitã
cotã)

Perioada de
aºteptare

7 zile

7 zile

180 zile (când
pãrãseºte
voluntar locul
de muncã)

Pierderea
dreptului la
ajutor

Refuzul
unui loc de
muncã sau
renunþarea
fãrã un
motiv
întemeiat

Refuzul unui
loc de muncã
corespunzãtor (exceptând cazurile
de boalã, motive personale sau familiale întemeiate.

Refuzul unui
loc de muncã
corespunzãtor;
pensionare,
angajare în
domeniul
public

90 zile (când
pãrãseºte voluntar locul
de muncã
fãrã înºtiinþare prealabilã)
3 refuzuri de
locuri de
muncã, instruire, implicarea
sau angajarea
în serviciul
public în timp
de 6 luni

Condiþii de
acordare a
ajutorului

România
Angajat cel
puþin 1 an
(sau cel
puþin 6 luni
în ultimul
an), neeligibil pentru
pensie de
vârstã, deþinerea de
suprafeþe
agricole
peste o anumitã cotã
0-30 zile

Refuzul
unui loc de
muncã corespunzãtor
(exceptând
probleme de
sãnãtate,
motive familiale sau
personale
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Durata

Nivelul
prestaþiei

Surse
de
finanþare

Bulgaria
6-12 luni în
funcþie de
vârstã ºi de
durata
angajãrii
anterioare

60% din
media
salariilor
brute din
ultimile 6
luni; 75% în
cazul
recalificãrii
Angajator:
7% din fondul de salarii, guvern:
ramburseazã fondului
de ºomaj
costul prestaþiilor ºomerilor din
sectorul public ºi al absolvenþilor
ºi preia deficitul fondului de
ºomaj

Rep. Cehã
Pânã la 6
luni în
funcþie de
câºtigurile
nete
anterioare ºi
durata
angajãrii
60% din
salariul net
anterior
(primele 3
luni) apoi
50%; 70% în
cazul
recalificãrii
Angajator
3% din
fondul de
salarii,
salariat 1%
din sal. brut

Ungaria
3-12 luni în
funcþie de
durata
angajãrii în
ultimii 4 ani

Polonia
12 luni (18
pentru un
salariat de
25-30 ani sau
situaþii de
crizã

75% din
câºtigurile
medii brute
ale anului
anteriorprima treime
a perioadei,
60%
FS ºi FA(b),
FS se
constituie
prin
contribuþiile
de 5% ale
angajatorilor
ºi 1,5%
angajaþi.
Serveºte plãþii
asigurãrii de
ºomaj

36% din salariul mediu
pe economie
al ultimului
trimestru(cre
ºte cu 15% în
cazul
recalificãrii)
Contribuþia
patronilor ºi
transfer
bugetar (2/3
din
compensaþia
de ºomaj)

România
9 luni din
fondul de
ºomaj dupã
care se
completeazã
cu o prestaþie de asistenþã socialã
50, 55, 60%
din salariul
net lunar al
ultimelor 3
luni în
funcþie de
durata
angajãrii
Angajator:
5%din
fondul de
salarii,
angajat: 1%
din sal
tarifar de
încadrare

Notã: (a) asiguraþi împotriva ºomajului erau doar cei care contribuiserã la fondul de
calificare ºi ºomaj. Absolvenþii de învãþãmânt superior, dar ºi cei de liceu, dacã
nu se angajau dupã prima lunã de la absolvire aveau dreptul la un sprijin,
prestaþie de asistenþã socialã, (6 luni, respectiv 3 luni), echivalent cu 80% din
salariul minim pe economie, finanþat din bugetul de stat.
(b) Finanþarea politicilor de suport a ºomerilor se face din douã fonduri distincte:
fondul de angajare FA opþional finanþat de stat, ca o cheltuialã distinctã ºi
fondul de solidaritate FS, obligatoriu.
Sursa: dupã Employment Observatory, Central and Eastern Europe, nr. 7, mai 1995.
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În multe þãri din Europa Centralã ºi de Est accesul la beneficiile de
ºomaj are o condiþionare multiplã, durata de acordare ºi nivelul acestora
se diminueazã, în timp ce perioada de ne ocupare creºte. Dacã în unele
þãri lucrurile sunt relativ “aºezate” în altele fenomenul este chiar
îngrijorãtor. În Slovacia 26% din ºomerii înregistraþi beneficiau de ajutor
în 2003.
Nivelul alocaþiilor de ºomaj, atunci când el existã, fie cã vorbim de
valori absolute fie de cele relative este într-o continuã scãdere.
Tabelul 14: Raportul ajutor de ºomaj mediu - salariu mediu
1993
1994
1995
1999
Cehia
30,3
27,7
27,8
26,8
Slovacia
33,0
25,8
24,9
24,4
Sursa: Ministerele Muncii ºi Afacerilor Sociale din Cehia ºi Slovacia.

2001
26,4
24,1

În 1997 în Ungaria rata de înlocuire a salariului cu ajutorul de
ºomaj era de 39%.
Se spune cã o acþiune reprezintã ceva mai mult decât un gest. De
aceea putem asimila gestului beneficiile (cuantumul ajutorului) de ºomaj
ca mãsuri pasive de suport, iar “acþiunile” pot fi considerate ca parte a
unui comportament activ pe piaþa muncii.
Toate þãrile supuse analizei au promovat atât politici active cât ºi
pasive în domeniul ºomajului. Dacã în ceea ce priveºte mãsurile pasive
se poate constata o unitate pentru cele mai multe þãri, nu acelaºi lucru se
poate spune despre mãsurile active. Diferenþele sunt semnificative ºi
explicã într-o mare mãsurã succesul obþinut în þãrile unde s-a pus accent
deosebit pe mãsurile active (exemplu, Cehia).
În perioada 1990-1995 s-au produs o serie de schimbãri în politicile
pasive în domeniul ºomajului.
Bulgaria. Sistemul a fost supus unor schimbãri majore datoritã, pe
de o parte declinului economic, ºi pe de altã parte schimbãrilor frecvente
de guvern (7 guverne în 4 ani). În 1993 ºi 1994 durata pentru plata
ajutorului de ºomaj a fost extinsã ºi a fost introdusã o nouã schemã
pentru ºomajul de lungã duratã.
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Pentru absolvenþii ºcolilor sau universitãþilor se plãteºte 80% din
salariul minim pe o perioadã de 9 luni.
Cehia ºi Slovacia. Sistemul de ajutor pentru ºomaj a fost introdus
în fosta Cehoslovacie în 1990. Condiþiile calificãrii au fost lejere ºi s-a
plãtit ajutorul timp de 12 luni cu o ratã de 60% sub salariul net anterior.
În situaþia în care s-a pierdut locul de muncã din cauza restructurãrii, în
primele 6 luni rata ajutorului a fost de 90% din salariul net anterior.
Dupã separare, în 1993, au fost introduse o serie de modificãri. În
Slovacia creºterea ºomajului a determinat introducerea unor restricþii
care vizau în special ºomerii care refuzau diferite slujbe.
Absolvenþii primesc ajutoare în ambele republici, dar ele sunt
diferite: în Cehia 60% din salariul minim pentru primele 3 luni ºi 50%
pentru urmãtoarele 3 luni, iar în Slovacia numai 45% din salariul minim.
Ungaria a fost prima þarã care a introdus un sistem de beneficii
pentru ºomaj (1989).
Ca ºi în celelalte þãri, sistemul a fost cuprinzãtor ºi nu a impus
condiþionãri foarte stricte. Calificarea era relativ lejerã, iar descalificarea
se fãcea foarte rar. De asemenea, ajutorul era destul de mare. În 1990 au
fost introduse douã schimbãri majore: perioada de platã a ajutorului a
crescut de la un an la doi ani, dar a scãzut foarte mult nivelul acestuia
pentru al doilea an.
În 1992 ºi 1993 perioada de platã a scãzut, în acest fel reducându-se numãrul beneficiarilor de ajutor de ºomaj.
În ceea ce priveºte absolvenþii, aceºtia primesc ajutor de ºomaj pe o
perioadã de 12 luni cu o ratã de 75% din salariul minim pe economie.
Polonia. Sistemul a fost supus unor numeroase schimbãri deoarece a fost foarte generos ºi a contribuit într-o oarecare mãsurã la
creºterea cheltuielilor ºi ºomajului. Mulþi ºomeri care refuzã calificarea ºi
diferitele locuri de muncã sunt excluºi din sistem.
Absolvenþii se calificã uºor pentru ajutorul de ºomaj, dar
compensaþia se plãteºte pentru o perioadã scurtã (9 luni), nivelul ei fiind
scãzut (12-28% din salariul mediu, în funcþie de vârstã).
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România. Sistemul a fost introdus în 1991. Ca urmare a creºterii
duratei de ºomaj (apariþia ºomajului cronic) perioada de primire a
ajutorului a crescut de la 6 la 9 luni. A fost introdusã ºi alocaþia de sprijin
pe o perioadã de 18 luni de la expirarea celor 9 luni.
Absolvenþii învãþãmântului superior primesc 70% din salariul de
bazã minim pe þarã, iar absolvenþii ºcolilor din învãþãmântul
preuniversitar, profesional sau de ucenici primesc 60% din salariul de
bazã minim pe þarã.

4.6. Tipologii ale politicilor în domeniul ºomajului
Analiza politicilor promovate în domeniul ºomajului permite
tipologizarea acestora.
Tipologia va fi realizatã pe dimensiunile: politici active ºi
politici pasive.
A) Dimensiunea: politici active
Þãrile din zonã formeazã trei tipuri distincte de-a lungul dimensiunii politicii active.
Primul grup cuprinde Bulgaria ºi România, care au cheltuieli
reduse pentru acest tip de mãsuri.
Chiar dacã ele au crescut în ultimii ani, impactul lor rãmâne
scãzut. În Bulgaria în 1994 reprezentau numai 1,8% din totalul
cheltuielilor pentru piaþa muncii (aproximativ 0,2% din PIB).
În România, cheltuielile pentru mãsuri active erau de aproximativ
2,4% din total (1994). Cheltuielile cu mãsurile active, din totalul fondului
de ºomaj, au crescut de la 12,9% în 2001 la 16,9% în 2002 (în PIB o creºtere
de la 0,12 la 0,16%) (Anuarul Statistic, 2002).
În Bulgaria cheltuielile publice pentru politicile active reprezentau
în 2001 0,35% din PIB. Acelaºi procent s-a realizat ºi în 2002. Cheltuielile
pentru mãsuri active din totalul cheltuielilor pentru ºomaj au crescut
progresiv de la 7% în 1991 la 31,2% în 1998 dar apoi au scãzut la 23,6% în
2001.
Al doilea grup include Cehia ºi Slovacia.
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Tabelul 15: Cheltuieli pentru ºomaj
ca procent din PIB
1991

1992

1993

1994

1995

1996

Cehia

1,34

2,0

1,1

1,2

0,9

0,9

Slovacia

1,17

1,83

0,88

0,9

1,07

1,17

Sursa: SOCO Project Paper no. 50, Vienna, 1997.

Tabelul 16: Cheltuieli cu politicile active ca procent din totalul
politicilor pentru ºomaj
1991

1992

1993

1994

1995

1996

Cehia

31

55

35

28

26

21

Slovacia

16

69

37

52

64

56

Sursa: SOCO Project Paper no. 50, Vienna, 1997.

Þintele au fost ºi rãmân tinerii, muncitorii necalificaþi ºi
absolvenþii. S-au creat locuri de muncã ºi au fost promovate muncile
publice administrate de autoritãþile locale. În 1992, în Cehia, au fost
create peste 100.000 de noi locuri de muncã. Prevenirea ºomajului de
lungã duratã a fost prima prioritate. ªi în Slovacia au fost create în 1992
peste 100.000 de locuri de muncã. Recalificarea ºomerilor a fost
semnificativã în ambele republici (2,1% în Cehia din totalul cheltuielilor
ºi 1,8% în Slovacia).
Succesul din Cehia ºi Slovacia se baza pe un echilibru la nivel
macroeconomic. Astfel, înalta ratã de ocupare creºte veniturile ºi scade
cheltuielile pentru politici pasive. Acest ciclu este completat de
calificarea tinerilor care se ataºeazã de forþa de muncã fãrã a cunoaºte
situaþia de ºomeri. Tendinþele recente (Jacoby, 2001) aratã o inegalitate a
intensitãþilor mãsurilor active în cele douã þãri. Principala cauzã se referã
la capacitãþile instituþionale care sunt mai eficiente în Cehia decât în
Slovacia. Astfel se explicã rezultatele diferite din cele douã þãri. În Cehia,
consultanþa, intermedierea ºi asistenþa ºomerilor sunt mult mai bine
focalizate decât în Slovacia.
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Tabelul 17: Cheltuieli pentru politici pe piaþa muncii în Slovacia ºi
Cehia, în perioada 1997-2001 - % Slovacia
1997
1998
1999
Cheltuieli în total ( % din PIB)
1,0
1,01
0,92
mãsuri active
0,44
0,30
0,05
mãsuri pasive
0,56
0,71
0,87
Cehia
1997
1998
1999
Cheltuieli în total ( % din PIB)
1,3
1,5
2,1
Sursa: Ministerele Muncii ºi Afacerilor Sociale din Cehia ºi Slovacia.

2000
0,85
0,17
0,68
2000
2,1

2001
0,61
0,23
0,48
2001
2,2

Al treilea grup cuprinde Ungaria ºi Polonia (Funck, 2002. În
Ungaria, cheltuielile pentru mãsuri active reprezentau 15,4% din totalul
sumelor alocate pentru ºomaj. Cheltuielile au fost concentrate spre
persoanele ocupate din întreprinderi, acordându-se subvenþii pentru
firmele care ºi-au redus numãrul de ore lucrãtoare. Polonia a crescut
cheltuielile cu 32% în 1990, 7% în 1991, 5% în 1992 ºi 10% în 1993. În 1994
ºi 1995 s-a menþinut aceeaºi tendinþã de creºtere a cheltuielilor pentru
politici active. Creºteri semnificative au fost înregistrate pentru
recalificare ºi muncile publice coordonate la nivel local. Sprijinirea
absolvenþilor nu a constituit o preocupare deosebitã (de la 13,6% în 1990
la aproximativ 3% în 1994 ºi 1995).
În Ungaria cheltuielile pentru ºomaj au scãzut de la 2,8% din PIB în
1992 la 0,8 % în 2001. Cheltuielile pentru mãsuri active s-au dublat
ajungând la 55% din totalul cheltuielilor în 2001 (OECD Employment
Outlook, 2004).
Tabelul 18: Cheltuieli pentru politici pe piaþa muncii* în Polonia, în
perioada 1997-2003 - % Anul
1996 1997 1998 1998 2000 2001 2002
Cheltuieli
în 2,41
1,76
1,17
0,93
1,01
1,14
1,29
total (% din PIB)
mãsuri active
10,71 17,18 23,81 19,21 11,05 7,03
5,41
mãsuri pasive
85,23 77,62 58,68 69,22 82,78 84,84 89,04
Sursa: Ministerul Economiei ºi Muncii din Polonia.
* Diferenþa pânã la o sutã este datã de cheltuielile pentru administrare.

2003
1,46
8,25
85,65
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Pentru Polonia se poate observa cã în intervalul 1996-2003 dupã o
tendinþã de creºtere pânã în 1998 cheltuielile au scãzut progresiv pânã în
2003.
B) Dimensiunea: politici pasive
Pentru a realiza o tipologie plecând de la politicile pasive
promovate, am ales criterii foarte clare, care ne ajutã în demersul de faþã.
Vom prezenta numai douã combinãri ale acestora care sunt în
mãsurã sã contureze tipuri de politici sociale pasive în domeniul
ºomajului. Celelalte combinaþii (cu mici diferenþe) conduc la aceeaºi
grupare a þãrilor analizate.
a. Criteriul: calificare-descalificare
Vom considera atât pentru calificare cât ºi pentru descalificare o
plajã de la uºor la greu, trecând prin mediu. Rezultã urmãtoarea
configuraþie:

Uºoarã

DESCALIFICARE

Medie

CALIFICARE
Uºoarã
Medie
Cehia
Ungaria1
Slovacia
Bulgaria
Polonia2

România3

Grea
Se obþin tipurile:

Grea

1. Flexibil
2. Echilibrat
3. Echilibrat-rigid

Tipul flexibil, care cuprinde Cehia, Slovacia ºi Ungaria, presupune
atât o calificare uºoarã cât ºi o descalificare uºoarã. Apare astfel o mare
mobilitate pe piaþa muncii care favorizeazã o bunã ocupare. În acest
context, programele de recalificare joacã un rol deosebit de important,
contribuind la reîntoarcerea ºomerilor în câmpul muncii. Un alt avantaj
al flexibilitãþii îl constituie prevenirea ºomajului de lungã duratã, mai
ales la tinerii absolvenþi.
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Tipul echilibrat cuprinde Bulgaria ºi Polonia. Calificarea ºi
descalificarea se situeazã la nivel mediu. Mobilitatea pe piaþa muncii este
relativ redusã, iar ocuparea tinde sã scadã substanþial. Chiar dacã sunt
folosite programele de recalificare, ºomerii care primesc ajutorul nu sunt
tentaþi sã le urmeze. Se constatã o creºtere evidentã a ºomajului pe
termen lung cu accent pe tineret. Aceastã confruntare cu ºomajul încã de
la terminarea ºcolilor, are un efect negativ pe termen scurt, dar mai ales
pe termen mediu ºi lung. Tinerii tind sã devinã o categorie marginalizatã
care are cel mai mult de suferit de pe urma ºomajului, din punct de
vedere social ºi psihic
Tipul echilibrat-rigid, care cuprinde România, este cel mai dezavantajos. Cronicizarea ºomajului reprezintã principalul efect al politicilor
de acest gen. Necorelarea mãsurilor de recalificare cu cerinþele pieþei ºi
promovarea destul de redusã a muncilor cu caracter public agraveazã
situaþia ºomerilor. Efectul cel mai nedorit (cu aspecte negative puternice)
se rãsfrânge tot asupra tinerilor care îºi vãd limitate foarte mult
posibilitãþile de angajare. Apare sentimentul inutilitãþii care pe termen
mediu ºi lung poate avea consecinþe dintre cele mai dezastruoase.
b. Criteriul: calificare/durata primirii ajutorului
Pentru calificare, scala de evaluare este aceeaºi - uºoarã, medie, grea,
iar pentru durata primirii ajutorului - scurtã, medie ºi lungã.
Obþinem configuraþia de mai jos.

Scurtã

DURATA
PRIMIRII
AJUTORULUI

Medie

Uºoarã
Cehia
Slovacia1
Bulgaria
Ungaria2

Lungã
Se obþin tipurile:

CALIFICARE
Medie

1. Motivator
2. Relativ motivator
3. Relativ demotivator

România
Polonia3

Grea

148

Tipul motivator include Cehia ºi Slovacia, þãri în care întâlnim o
calificare uºoarã ºi o duratã scurtã a primirii ajutorului. Remarcabil
pentru aceste þãri este faptul cã limita de demarcaþie dintre ºomaj ºi
ocupare este uºor de trecut. Ajutorul de ºomaj, destul de scãzut, obligã
ºomerii sã participe la cursurile de recalificare ºi sã depunã eforturi
pentru gãsirea locurilor de muncã.
Tipul relativ motivator cuprinde Bulgaria ºi Ungaria. Politicile din
þãrile care se încadreazã în acest tip nu impun condiþii prea severe
pentru persoanele aflate în ºomaj ºi de aceea se pune accent pe interesul
individului de a-ºi gãsi loc de muncã.
Tipul demotivator care cuprinde Polonia ºi România este cel în
cadrul cãruia ºomerii sunt foarte îndepãrtaþi de piaþa muncii. Nu sunt
asigurate condiþiile necesare sporirii dorinþei de a cãuta locuri de muncã.
În acest mod se ajunge la agravarea situaþiei ºomerilor ºi mai ales la
cronicizarea unor situaþii existente.

Capitolul 5. STUDIU DE CAZ: ZONA 3 RICOP

În acest capitol prezentãm o evaluare a programului RICOP
implementat în zona 3 RICOP (Argeº, Dâmboviþa ºi Teleorman).
Evaluarea vizeazã grupul-þintã al programului RICOP (disponibilizaþi
RICOP) cât ºi beneficiarii din proiectele RICOP din zona 3.

5.1. Programul de Restructurare Industrialã ºi Reconversie
Profesionalã (RICOP)
5.1.1. Contextul dezvoltãrii Programului
Situat în contextul Parteneriatului pentru Aderare ºi al
Programului Naþional de Aderare la Uniunea Europeanã, Programul de
Restructurare Industrialã ºi Reconversie Profesionalã (RICOP) a avut ca
obiectiv general sprijinirea Guvernului României în îndeplinirea
criteriilor de aderare în domeniul politicilor economice. Programul
RICOP a fost finanþat de cãtre Comisia Europeanã cu un buget total de
100 de milioane de euro. Au fost sprijinite financiar mãsurile de atenuare
a impactului social al restructurãrii industriale.
Documentul care a stat la baza implementãrii Programului
RICOP este Memorandumul de finanþare semnat între Guvernul
României ºi Comisia Europeanã ºi ratificat prin OUG nr. 62/2000. Cadrul
legal al Programului este constituit de Hotãrârea de Guvern
nr. 978/1999 cu modificãrile ulterioare, Ordinul Ministrului Finanþelor
Publice nr. 327 din 5.03.2001 ºi Planul de restructurare RICOP (anexã a
Memorandumului de finanþare), aprobat de Guvernul României la
21 decembrie 1999.
Obiectivele pe termen scurt ale Programului RICOP au fost:
x sprijinirea Guvernul în implementarea politicilor ºi strategiilor
privind restructurarea, privatizarea sau închiderea întreprinderilor care înregistreazã pierderi;
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x atenuarea efectelor sociale negative provocate de restructurarea/lichidarea întreprinderilor prin promovarea iniþiativelor
de ocupare a forþei de muncã ºi prin implementarea unor
componente de asistenþã socialã;
x încurajarea activitãþilor economice ce conduc la crearea de locuri de muncã durabile prin furnizarea de asistenþã ºi sprijin
financiar microîntreprinderilor ºi întreprinderilor mici ºi
mijlocii;
x crearea de locuri de muncã pe termen scurt prin realizarea de
proiecte de lucrãri publice care sã contribuie la îmbunãtãþirea
condiþiilor de viaþã ale comunitãþilor afectate de restructurare
ºi la creºterea atractivitãþii zonelor respective pentru investiþii.
Ca o condiþionalitate pentru semnarea Memorandumului de
finanþare, Guvernul României a aprobat în decembrie 1999 Planul de
restructurare RICOP, care a inclus 69 de întreprinderi mari producãtoare
de pierderi ce urmau sã fie privatizate/ restructurate/divizate/lichidate.
De asemenea, a stabilit numãrul maxim al persoanelor ce urmau sã fie
disponibilizate ca urmare a aplicãrii programelor de restructurare
precum ºi calendarul efectuãrii acestor disponibilizãri.
Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, programul a cuprins cinci
componente principale care au constituit, împreunã, o abordare
integratã a reconversiei forþei de muncã. Aceste componente au fost:
1. intervenþii în caz de concedieri colective:
x servicii de pre-concediere;
x plãþi compensatorii;
2. lucrãri publice;
3. mãsuri active de ocupare a forþei de muncã;
4. finanþarea întreprinderilor mici ºi mijlocii;
5. mãsuri de rãspuns social.
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Componenta

Servicii de
preconcediere

Plãþi
compensatorii

Lucrãri
publice

Obiectivul

Aceste servicii vor asigura
intervenþia rapidã în procesul
de disponibilizare colectivã –
prin acordarea de îndrumare,
sprijin ºi asistenþã persoanelor
care urmeazã a fi disponibilizate. Serviciile de preconcediere se furnizeazã printr-un
contract de asistenþã atât în
Centrele de Resurse, înfiinþate
în toate zonele RICOP, cât ºi
în sediul întreprinderilor care
implementeazã Programe de
restructurare
Sprijin bugetar direct acordat
pentru asigurarea plãþilor
compensatorii cãtre muncitorii disponibilizaþi. Resursele
Phare vor susþine o parte din
cheltuielile bugetare cauzate
de restructurarea
întreprinderilor industriale
neprofitabile producãtoare de
pierderi majore.

Crearea de noi locuri de
muncã pe termen scurt în
construcþii prin realizarea de
proiecte de lucrãri publice
destinate îmbunãtãþirii
calitãþii vieþii comunitãþilor
afectate de restructurarea
industrialã ºi îmbunãtãþirii
imaginii zonelor afectate în
vederea atragerii de investiþii

Buget
(milioane euro)
1 Phare

28 Phare

14 Phare

Rezultatele
estimate
Minimum 5.000
persoane vor fi
consiliate ºi
îndrumate
profesional prin
intermediul
acestei
componente

Sprijinirea
finanþãrii de
cãtre Guvern a
plãþilor compensatorii
pentru un numãr de pânã la
60.000 persoane
disponibilizate
din întreprinderile incluse în
Planul de
restructurare
RICOP.
140 proiecte de
lucrãri publice
finanþate
4.600 noi locuri
de muncã (din
care 50%
ocupate de
disponibilizaþi
RICOP)
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Componenta

Obiectivul

Mãsuri active
de ocupare a
forþei de
muncã

Oferirea de oportunitãþi de
pregãtire profesionalã, de
instruire antreprenorialã,
consiliere ºi îndrumare în
carierã ºi / sau orientare cãtre
locurile de muncã vacante în
întreprinderi deja existente
sau nou create prin punerea
în practicã a unor soluþii
identificate la nivel local în
vederea diversificãrii
economiei locale ºi a pieþei
forþei de muncã.

Finanþarea
întreprinderilor mici ºi
mijlocii

Crearea unui fond care sã
asigure acces la capital pentru
întreprinderile mici ºi mijlocii
ºi microafaceri, în vederea
sprijinirii ºi dezvoltãrii acestui sector. Relevanþa acestei
componente este generatã de
importanþa sectorului IMM
pentru crearea de locuri de
muncã viabile.
Furnizarea de servicii de
asistenþã socialã ºi oferirea de
oportunitãþi de angajare în zonele cele mai afectate de restructurarea industrialã, prin
crearea de centre specializate
destinate atenuãrii dificultãþilor cu care se confruntã cei
afectaþi de ºomaj ºi familiile
acestora, în scopul menþinerii
stabilitãþii sociale necesare
pentru implementarea programului de tranziþie economicã

Mãsuri de
Rãspuns
Social

Buget
(milioane euro)
9 Phare

30 Phare

10 Phare

Rezultatele
estimate
8.000 locuri de
muncã 6.000
persoane vor
urma cursuri de
pregãtire profesionalã (pentru
ambele tipuri de
rezultate, se
estimeazã ca
80% din beneficiari vor fi persoane disponibilizate din întreprinderile
RICOP)
10.000 locuri de
muncã create în
sectorul
întreprinderilor
mici ºi mijlocii ºi
al microafacerilor

50 centre sociale
20 centre de reintegrare ºi de urgenþã 17.500 beneficiari de
servicii sociale,
1.300 noi locuri
de muncã din
care 900 ocupate
de persoane disponibilizate sau
de membrii familiilor acestora
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Fondurile disponibile pentru aceste componente (cu excepþia
plãþilor compensatorii ºi a serviciilor de preconcediere) au cofinanþat, în
cele 5 zone RICOP, proiecte realizate la nivel regional care ºi-au propus
sã contribuie, prin activitãþi ºi rezultate specifice, la îndeplinirea
obiectivelor programului. Acordarea de finanþãri nerambursabile s-a
fãcut pe bazã de competiþie, pentru fiecare componentã fiind stabilite
mecanisme ºi criterii specifice pentru elaborarea ºi selecþia proiectelor.

5.1.2. Cadrul instituþional pentru implementarea Programului
RICOP
Prin Hotãrârea Guvernului României nr. 978 / 24 noiembrie 1999
(modificatã ºi completatã prin H.G. nr. 1017 / 26 octombrie 2000) au fost
create, la nivel naþional ºi regional, structurile necesare punerii în
aplicare a Memorandumului de finanþare semnat între Comisia
Europeanã ºi Guvernului României ºi implementãrii programului
RICOP. Totodatã au fost stabilite zonele geografice în care pot fi
finanþate activitãþi ºi proiecte din bugetul programului.
Regiunile de implementare a programului RICOP sunt cele pentru
care s-a anticipat cã vor fi profund afectate de restructurarea industrialã.
Cele cinci zone grupeazã urmãtoarele judeþe:
Zona 1: Bacãu, Iaºi, Neamþ, Vaslui;
Zona 2: Galaþi, Buzãu, Brãila;
Zona 3: Argeº, Dâmboviþa, Teleorman;
Zona 4: Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Hunedoara;
Zona 5: Braºov, Covasna.
La nivel naþional a fost constituit Comitetul de Coordonare a
Programului (CCP) care a inclus reprezentanþi ai instituþiilor publice
(Ministerul Finanþelor Publice, Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale,
Ministerul Integrãrii Europene, Ministerul Industriei ºi Resurselor,
Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, APAPS - Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiunilor Statului, ANOFM. - Agenþia
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã, Ministerul Lucrãrilor
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Publice, Transporturilor ºi Locuinþei etc.). Preºedintele acestui comitet ºi
coordonator al programului RICOP a fost Ministrul Finanþelor Publice.
Pentru coordonarea programului RICOP a fost înfiinþatã Unitatea
de Management a Programului (UMP), localizatã în cadrul Ministerului
Finanþelor Publice.
Pentru toate componentele programului, cu excepþia plãþilor
compensatorii, Autoritatea Contractantã a fost Oficiul de Plãþi ºi
Contractare Phare (OPCP), aflat sub autoritatea Ministerului Finanþelor
Publice. În conformitate cu procedurile Comisiei Europene, Oficiul de
Plãþi ºi Contractare Phare a încheiat contracte cu solicitanþii ale cãror
proiecte au fost selectate spre finanþare din fondurile RICOP.
La nivelul fiecãrei regiuni RICOP s-a constituit câte un Comitet de
Coordonare Zonalã (CCZ) format din reprezentanþii locali ai organismelor
guvernamentale ºi non-guvernamentale implicate în implementarea
programului RICOP ºi care acþioneazã în zonele respective. Comitetele de
Coordonare Zonalã au fost responsabile cu analiza cerinþelor ºi
oportunitãþilor zonale ºi înaintarea spre aprobarea CCP-ului, prin
intermediul UMP RICOP, a strategiilor ºi programelor de dezvoltare.
Instituþiile ºi structurile implicate în derularea programului au
beneficiat de sprijinul echipelor de asistenþã tehnicã. Pentru
implementarea componentelor Mãsuri active de ocupare, Mãsuri de
rãspuns social ºi Lucrãri publice asistenþa tehnicã a fost asiguratã de un
consorþiu condus de firma Ramboll, Danemarca.
La nivel regional, asistenþa tehnicã a fost implicatã în:
 asistenþã în implementarea programului ºi în desfãºurarea
campaniei de publicitate;
 informarea potenþialilor solicitanþi despre aspectele specifice
legate de lansarea licitaþiilor deschise pe diverse componente,
în vederea selectãrii celor mai relevante propuneri;
 evaluarea cererilor de finanþare pe baza procedurii de evaluare
aprobatã de Delegaþia Comisiei Europene;
 urmãrirea ºi monitorizarea implementãrii proiectelor finanþate.
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5.2. Analiza grupului-þintã – persoane disponibilizate
în cadrul programului RICOP
În baza memorandumului RICOP semnat la 31.05.1999 între
Guvernul României ºi Comisia Europeanã, au fost incluse pe lista pentru
disponibilizãri o serie de întreprinderi ºi personalul aferent.

5.2.1. Analiza grupului-þintã pe judeþe ºi medii de rezidenþã
Tabelul 1: Persoane disponibilizate în Regiunea 3
Judeþ

AG
AG

Întreprindere

Plan
Realizat la
restructurare
data de
30.09.2001
400
163
1230
0
1.630
163
500
116
792
900
350
220
516
776
971
1513
0
0
44
0
3.173
3.526
300
0
800
400
115
120

Argeºana-Piteºti
ARO Câmpulung
Total AG
DB
UPET Târgoviºte
DB
COST Târgoviºte
DB
SARO Târgoviºte
DB
SN Romarm Moreni
DB
SN Romarm Mija
DB
Altele
DB
ELSID Titu
Total DB
TR
Turnu-Turnu Mãgurele
TR
SC Rova Roºiorii
TR
SC Electroturis-Turnu
Mãgurele
Total TR
1.215
520
Total Zona 3
6.018
4.209
Sursa: Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã.

Realizat la
data de
31.03.2003
163
0
163
116
900
220
776
1513
1124
0
4.649
0
400
120
520
5.332

Se constatã o mare diferenþã a numãrului de persoane
disponibilizate între cele trei judeþe. Majoritatea ºomerilor RICOP au fost
disponibilizaþi în judeþul Dâmboviþa (4.649 ºomeri), faþã de cei din
judeþul Teleorman (520 ºomeri) ºi din judeþul Argeº (163 ºomeri).
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Graficul 1. Distribuþia ºomerilor RICOP pe judeþe
Din totalul disponibilizaþilor RICOP din zona 3 RICOP, 2.817
ºomeri provin din mediul rural iar 2.384 ºomeri din mediul urban. În
total un numãr de 5.201 ºomeri. Diferenþa de 131 de ºomeri o reprezintã
ºomeri cu domiciliul în alte judeþe dar disponibilizaþi în Regiunea 3 ºi
care au ridicat ajutorul de ºomaj ºi plãþile compensatorii de la alte
Agenþii Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã.

Mediul Urban
Mediul rural
2.384
(46%)

2,817
(54%)

Graficul 2. Distribuþia ºomerilor RICOP pe medii de rezidenþã
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5.2.2. Analiza persoanelor disponibilizate pe grupe de vârstã
Datele la nivel de regiune, reliefeazã situaþia din graficul 3.
În ceea ce priveºte distribuþia pe grupe de vârstã (interval de cinci
ani) se observã un palier cu distribuþie aproximativ egalã (câte 800
persoane) pe grupele 31-45 ani, dar cu o creºtere de 28% la grupa 46-50
ani ºi de 50% la grupa 51-55 ani. Grupele de vârstã sub 30 ani ºi peste 55
ani sunt puþin reprezentate, totalizând 621 de persoane.
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Graficul 3. Distribuþia ºomerilor RICOP pe grupe de vârstã
( intervale de 5 ani)
Dacã analizãm distribuþia disponibilizaþilor RICOP pe grupe de
vârstã de 10 ani, cu separarea la vârsta de 45 ani, vârstã consideratã
dificilã pentru reconversie, observãm cã persoanele peste 45 de ani
reprezintã 51% din total disponibilizaþilor RICOP.
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Graficul 4. Distribuþia ºomerilor RICOP pe grupe de vârstã
( intervale de 10 ani)
Media de vârstã a disponibilizaþilor RICOP este de 44 de ani iar cea
mai des întâlnitã vârstã este de 52 de ani, ceea ce aratã cã marea parte a
disponibilizaþilor RICOP o reprezintã persoanele cu potenþial de lucru în
declin ºi în acelaºi timp mai rezistenþi la schimbãri privind meseria ºi
cursurile de recalificare. Aceºtia au fost cei sacrificaþi, uneori chiar voluntar
datoritã conºtientizãrii dificultãþii procesului de reconversie.
Grupa de vârstã 26-45 ani (aproximativ 47%) reprezintã un
segment cu potenþial de muncã ridicat ºi mai deschis schimbãrilor fiind
apt de a fi integrat în cursuri de recalificare.
Dificultãþile apar la grupa de vârsta de 46-65 ani (reprezentând
aproximativ 51%) unde potenþialul de muncã se aflã în descreºtere ºi
posibilitatea de reconversie este mult diminuatã.
Altfel spus, aproape jumãtate dintre disponibilizaþi pot intra mai
uºor în programe de recalificare ºi reconversie, iar cealaltã jumãtate
dintre disponibilizaþii RICOP trebuie analizatã din punct de vedere al
posibilitãþilor de reorientare profesionalã astfel încât aceºtia sã poate fi
pãstraþi în continuare în câmpul muncii. În acest sens trebuie concepute
programe speciale pentru persoanele cu vârsta de peste 45 de ani.
Grupele de vârstã 61-65 la bãrbaþi ºi 56-60 la femei sunt mai puþin
atractive pentru acþiuni de reconversie deoarece acestea aºteaptã pensionarea. Curbele din cele douã grafice reprezintã media grupului-þintã.
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Graficul 5. Distribuþia ºomerilor RICOP în regiune pe grupe de vârstã ºi sexe
Privind repartiþia pe sexe se observã cã femeile sunt distribuite
aproximativ egal numeric pe grupele de vârstã 31 la 55 ani pe când
bãrbaþii se concentreazã cu aproximativ 60% în grupa de vârstã 46-55
ani. Motivele acestei repartiþii nu sunt pe deplin cunoscute, putând fi
explicate doar parþial de componenta RICOP de mãsuri de preconcediere. O explicaþie o reprezintã specificul industriei care a disponibilizat - mecanica - unde forþa de muncã este predominant masculinã.
Repartiþia persoanelor disponibilizate RICOP, pe grupe de vârstã
ºi pe sexe, în cele trei judeþe este arãtatã în graficul de mai jos:
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Graficul 6. Distribuþia ºomerilor RICOP în judeþe pe grupe de vârstã ºi sexe

160

Câteva remarci cu privire la grupul-þintã
1. În judeþele Argeº ºi Teleorman majoritatea ºomerilor sunt din
mediul urban faþã de judeþul Dâmboviþa unde repartizarea ºomerilor pe
mediile rural ºi urban este în procente aproximativ egale.
Tabelul 2: Distribuþia ºomerilor RICOP pe judeþe ºi medii rezidenþiale
Judeþ

Argeº
Teleorman
Dâmboviþa
Total

Mediu urban
numãr
%
persoane
138
85%
324
62%
1922
43%
2384
46%

Mediu rural
numãr
%
persoane
25
15%
195
38%
2597
57%
2817
54%

Total

163
519
4519
5201

2. În toate judeþele grupa de vârstã cea mai numeroasã (ºi defavorizatã) este cea cuprinsã între 51 ºi 55 de ani (aproximativ
25%).
3. În toate judeþele grupa de vârstã între 22-25 ani ori nu este
reprezentatã (judeþul Argeº), ori este foarte slab reprezentatã
(judeþul Dâmboviþa ºi judeþul Teleorman).
4. Grupa de vârstã 61-65 ani ori nu este reprezentatã (judeþul
Argeº), ori este foarte slab reprezentatã (judeþul Dâmboviþa ºi
judeþul Teleorman).
5. Vârsta minimã în judeþele Dâmboviþa ºi Teleorman este de
22 de ani pe când în judeþul Argeº este de 28 de ani.
6. Vârsta maximã este în judeþul Argeº 59 de ani iar în judeþul
Dâmboviþa 64 ani.
7. Vârsta medie cea mai micã este în judeþul Teleorman (43,2), iar
cea mai mare în judeþul Argeº (48,5).
8. În judeþul Argeº grupele de vârstã 28-30, 31-35 ºi 36-40 ani sunt
foarte slab reprezentate, faþã de judeþele Dâmboviþa ºi
Teleorman unde aceste grupe de vârstã au o pondere
semnificativã.
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5.3. Analiza implicãrii grupului-þintã în proiectele
în zona 3 RICOP
5.3.1. Implicarea grupului-þintã în proiectele de Mãsuri Active de
Ocupare
Prima analizã se referã la beneficiarii din proiectele de Mãsuri
Active de Ocupare care au participat la sesiuni de instruire ºi de
consiliere. Aceasta componentã a programului RICOP a vizat în mod
direct grupul-þintã format din disponibilizaþii RICOP.
Beneficiarii activitãþilor de instruire ºi de consiliere (3361 persoane)
sunt distribuiþi conform graficului de mai jos:
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Graficul 7. Distribuþia beneficiarilor de instruire ºi consiliere
pe grupe de vârstã
Vârsta medie a beneficiarilor este de 37 de ani, iar cea mai frecvent
întâlnitã vârstã este de 36 de ani. Se constatã ca segmentul de persoane sub
45 de ani este cel mai numeros, ceea ce era de fapt de aºteptat. Analizând
în continuare structura pe tip de disponibilizat rezultã graficul de mai jos:
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Graficul 8. Distribuþia beneficiarilor de instruire ºi consiliere (ºomeri RICOP ªI
non RICOP) pe grupe de vârstã

Vârsta medie a beneficiarilor RICOP este de 42 ani iar cea mai
frecvent întâlnitã vârstã este de 36 ani. Vârsta medie a beneficiarilor nonRICOP este de doar 34 ani iar cea mai frecvent întâlnitã vârstã este tot de
36 ani. Se constatã faptul cã majoritatea beneficiarilor non-RICOP sunt
cei cu vârsta medie de 34 ani (cu 11 ani mai tineri decât vârsta criticã de
45 ani), dispuºi sã accepte o nouã meserie ºi/sau slujbã. În schimb,
disponibilizaþii RICOP sunt prezenþi masiv la vârstele de peste 36 de ani,
printre beneficiarii proiectelor de mãsuri active, tocmai datoritã faptului
cã participarea lor constituia o condiþie obligatorie pentru proiectele
RICOP.
O analizã comparativã a beneficiarilor de mãsuri active faþã de
grupul-þintã al programului RICOP pune în evidenþã urmãtoarele:
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Graficul 9. Distribuþia beneficiarilor de instruire ºi consiliere
(ºomeri RICOP ºi non RICOP) pe grupe de vârstã în raport
cu grupul-þintã iniþial
Se constatã cã faþã de grupul-þintã al programului RICOP, de 5201
persoane din zona 3 (Argeº, Dâmboviþa ºi Teleorman), care iniþial era
condiþionat a fi inclus obligatoriu ca beneficiar în proiectele RICOP, în
proporþie de 80%, beneficiarii efectivi ai proiectelor de mãsuri active au
fost persoane cu o medie de vârstã cu 7 ani mai micã, iar cea mai
frecvent întâlnitã vârstã la beneficiarii efectivi fiind cu 16 ani mai micã
decât cea a grupului-þintã iniþial (disponibilizaþii RICOP).
Analiza comparativã a beneficiarilor RICOP din proiecte faþã de
grupul-þintã RICOP (iniþial) din care provin aceºtia aratã ºi mai clar cât
de mult a fost atins, prin proiectele RICOP, grupul-þintã iniþial:
Din cei 5201 disponibilizaþi RICOP, doar un numãr de 1208 persoane a participat ca beneficiar în proiectele RICOP (23%).
Graficul de mai jos prezintã participarea disponibilizaþilor RICOP
la proiecte pe grupe de vârstã.
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Graficul 10. Distribuþia beneficiarilor de instruire ºi consiliere
(ºomeri RICOP) pe grupe de vârstã

Se constatã un grad scãzut de participare a grupului-þintã
(disponibilizaþi RICOP) la proiectele de mãsuri active de ocupare, în
proporþie de nici 30% în grupa de vârstã 26-45 de ani, iar peste aceasta
vârstã proporþia este ºi mai micã, de mai puþin de 20%. Pe lângã motivele
de pensionare sau îndreptarea spre gospodãria proprie (semi-agricolã), o
explicaþie o reprezintã ºi posibilitãþile mici de reangajare dupã o anumita
vârstã precum ºi scãderea posibilitãþilor psiho-fiziologice de a mai
participa la cursuri de reconversie profesionalã.
Se poate constata cã disponibilizaþii cu vârsta peste 45 ani necesitã
o atenþie deosebitã, în viitor, în ceea ce priveºte reorientarea lor
profesionalã, având în vedere ºi creºterea vârstei de pensionare, ceea ce
înseamnã cã aceºti disponibilizaþi mai trebuie sã rãmânã în câmpul
muncii aproximativ 10-15 de ani.
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5.3.2 Implicarea grupului-þintã în proiectele de Mãsuri de Rãspuns
Social
În ceea ce priveºte beneficiarii din proiectele de Mãsuri de
Rãspuns Social, aceºtia au fost 3.727 de persoane din care 134
disponibilizaþi RICOP. Ei au participat la 4.603 sesiuni de consiliere ºi
instruire.
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Graficul 11. Distribuþia beneficiarilor în proiectele de Mãsuri de Rãspuns Social
pe grupe de vârstã
Trebuie sã menþionãm cã în aceastã componentã nu a fost
obligatorie atragerea de disponibilizaþi RICOP, iar beneficiarii puteau fi
ºi membrii familiei unui ºomer, de la copii pânã la pensionari. Astfel în
graficul beneficiarilor apar ºi grupe de vârstã sub 15 ani ºi peste 65 de
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ani (servicii de cantinã pentru copii, precum ºi servicii speciale pentru
bãtrâni).
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Graficul 12. Distribuþia beneficiarilor în proiectele de Mãsuri de Rãspuns Social
pe grupe de vârstã ºi sexe

Din punct de vedere al repartiþiei pe sexe, se constatã cã femeile
predominã în rândul beneficiarilor de mãsuri sociale (57%) la toate
grupele de vârstã. În grupele de vârstã 25-65 femeile sunt mai receptive
privind participarea la servicii de asistenþã socialã oferite de diverse
organizaþii, în comparaþie cu bãrbaþii care gãsesc mai uºor un loc de
muncã (sezonier ºi/sau la negru).

5.4. Evaluarea rezultatelor ºi a impactului a douã programe
derulate în zona 3 RICOP
5.4.1. Mãsuri Active de Ocupare
Prima sesiune de finanþare a inclus patru proiecte, iar a doua
sesiune zece proiecte.
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Realizarea indicatorilor
Referitor la indicatorii de rezultat, la sfârºitul luni februarie 2004,
când s-a finalizat ultimul proiect de Mãsuri Active, trebuie sã remarcãm
faptul ca numãrul de servicii de instruire oferite a fost îndeplinit în
cadrul ambele sesiuni de proiecte, realizându-se o valoare medie de
114%. Trebuie menþionat faptul cã au existat ºi persoane care au
participat la mai multe sesiuni de instruire, în acelaºi proiect sau în
proiecte diferite.
Tabelul 3: Persoane instruite în cadrul mãsurilor active
Februarie
2004 (Final)

Total
realizat

Plan

%

Sesiunea 1
Sesiunea 2
Total

901
843
1.744

851
673
1524

106%
125%
114%

Din care
disponibilizaþi RICOP
552
324
876

Plan

%

711
176
887

78%
184%
99%

200%
180%

Total
RICOP

160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Sesiunea 1

Sesiunea 2

Total

Graficul 13. Persoane instruite în cadrul celor douã sesiuni de finanþare ºi pe
total
Graficul de mai sus ilustreazã diferenþa între cele douã sesiuni de
derulare a proiectelor în ceea ce priveºte implicarea ºomerilor RICOP. În
timp ce în prima sesiune (2000) au fost atraºi numai 78% din ºomerii
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RICOP planificaþi, a doua sesiune de oferte (2002) a atras 184% din
ºomerii RICOP planificaþi. Astfel indicatorul de instruire general realizat
pe cele douã sesiuni de oferte a fost de 99%.
Prin proiectele din prima sesiune de ofertã au fost instruiþi 552
ºomeri RICOP comparativ cu 324 de ºomeri instruiþi prin proiectele din
sesiunea a doua de oferte, valoarea finanþãrii nerambursabile fiind mai
mare pentru sesiunea 2 cu aproximativ 25%. Totuºi media primei sesiuni
de oferte aratã faptul cã aceasta a fost mai eficientã în ceea ce priveºte
activitãþile de instruire; ea a realizat un cost de 300 euro/instruit
comparativ cu 400 euro/instruit din a doua sesiune de oferte.

Tabelul 4: Persoane consiliate în cadrul mãsurilor active
Februarie
2004 (Final)

Total
realizat

Plan

%

Sesiunea 1
Sesiunea 2
Total

626
2.809
3.435

655
2.055
2.710

96%
137%
127%

160%

Din care
disponi
bilizaþi
RICOP
461
1311
1772

Plan

%

540
1.080
1.620

85%
121%
109%

Total
RICOP

140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Sesiunea 1

Sesiunea 2

Total

Graficul 14. Persoane consiliate în cadrul celor douã sesiuni de finanþare ºi pe
total
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Activitãþile de consiliere au fost acordate sub diverse forme, de la
oferirea de informaþii pana la consiliere antreprenorialã ºi de grup. Acest
indicator este pe deplin realizat pe total, de asemenea, ºi pentru
disponibilizaþii RICOP, dar nu a fost pe deplin realizat la prima sesiune de
proiecte. Au fost realizate 3.435 sesiuni de instruire, din care 1.772 pentru
disponibilizaþii RICOP, reprezentând 127%/109 % din numãrul planificat.
Tabelul 5: Locuri de muncã create/oportunitãþi de noi locuri (inclusiv
echipele de proiecte)
Februarie
2004 (Final)
Sesiunea 1
Sesiunea 2
Total

Total
realizat
385
587
972

Plan

%

436
371
807

88%
157%
120%

Din care disponibilizaþi RICOP
184
155
339

180%

Plan

%

333
97
430

55%
160%
79%

Total
RICOP

160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Sesiunea 1

Sesiunea 2

Total

Graficul nr. 15 Locuri de muncã create în cadrul celor douã sesiuni
de finanþare ºi pe total
Numãrul beneficiarilor re-angajaþi ilustrat în tabelul 5 cuantificã
rezultatul/impactul general al mãsurilor active de ocupare. În prima
sesiune de oferte procentul RICOP în totalul angajãrilor planificate a fost
de 79% în timp ce în sesiunea a doua a fost de 160%. Acest fapt aratã
lipsa de interes a ºomerilor RICOP pentru un loc de muncã datoritã
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plãþilor compensatorii ºi a vârstei ceea ce a condus la o ratã scãzutã a
locurilor create în prima sesiune.
Rata de realizare a plasãrii pe un loc de muncã de obicei creºte
dupã o perioadã de 3-4 luni dupã ce mãsura respectivã a fost finalizatã.
Indicatorul aratã o realizare de doar 88% în sesiune 1 ºi o realizare de
157% în sesiunea 2, în timp ce media este de 120%. ªomerii RICOP nu au
fost uºor de gãsit ºi de plasat pe noi locuri de muncã, astfel numai 79%
din valoarea planificatã a fost realizatã.
Costurilor plasãrii pe un loc de muncã în cadrul componentei
Mãsuri Active de Ocupare, pe fiecare proiect ºi pe cereri de oferte, sunt
prezentate în tabelul 6.
Tabelul 6: Costurile plasãrii/creãrii un loc de muncã1 prin MAO
în ambele sesiuni
Beneficiar de grant
S.C. PROSM S.R.L. Alexandria
VALAHIA - Târgoviºte
CNIPMMR Bucureºti
A. R.D.E.L.I.E. Câmpulung Muscel
Sesiunea 1
Asociaþia CATALACTICA Alexandria
SVASTA Consult Bucureºti
Interconsult 2001 S.R.L Mioveni
S. C. Cricov S.R.L. Moreni
FPDL Moreni
RAGC Târgoviºte
ASSD Târgoviºte
ATE Târgoviºte
Anghel Saligny Roºiorii de Vede
FGDL Fieni
Sesiunea 2
Total

1

Direct + indirect

Grant
Locuri de
PHARE
muncã
contractat
create
43.456
47
62.675
116
72.946
124
88.662
98
267.739
385
44.180
5
16.340
5
25.122
63
14.580
17
60.736
59
56.886
115
31.065
98
25.280
69
39.088
29
21.536
126
334.813
586
602.552
969

Euro/loc de
muncã creat
925
540
588
905
695
8.836
3.268
399
858
1.029
495
317
366
1.348
171
571
621
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Costul plasãrii pe un loc de muncã în sesiunea 2 este de 82% din
costul unitar din prima sesiune (695 euro/persoanã plasatã).
Existã diferenþe între proiecte. Trei proiecte din sesiunea 2
(Catalactica, SVASTA ºi FPDL) nu au avut planificat sã realizeze
angajãri. Ele au creat unele locuri de muncã în timpul implementãrii
proiectului fapt ce a generat costuri unitare ridicate pe loc de muncã
creat.
Compararea rezultatelor regionale finale în cadrul componentei
MAO cu datele de referinþã din Memorandumul de finanþare (MF) este
ilustratã în tabelul 7. Memorandumul de finanþare precizeazã realizarea
cu 9 milioane euro a 6.000 de instruiþi ºi a 8.000 persoane plasate pe
locuri de muncã, astfel cã aprecierea rezultatelor în raport cu suma
alocatã pentru Regiunea 3 (602.552 euro) a fost obligatorie.
În privinþa beneficiarilor de instruire ºi a celor plasaþi pe locuri de
muncã (RICOP ºi non-RICOP), eficienþa la nivel regional a fost peste
nivelul referinþei: 1.744 instruiþi > 401,7 în MF ºi 972 persoane angajate>
535,6 în MF.
Tabelul 7: Indicatori de rezultat. Rezultate regionale MAO comparativ
cu datele de referinþã din Memorandumul de Finanþare
Tip de
rezultat
MAO

Persoane
instruite
Persoane
angajate

MEMORANDUM DE
FINANÞARE
Numãr perNumãr persoane
soane raporRICOP raportat
tat la grantul
la grantul pe
regiune
pe regiune
401,7
321,4

535,6

428,5

Regiunea 3
Numãr
total de
persoane

ªomeri
RICOP

1.744

876

972

339

În ceea ce priveºte ºomerii RICOP, numãrul acestora este mult mai
mare doar în cazul instruirii: 876>321,4 în MF, dar numãrul locurilor de
muncã oferite ºomerilor RICOP a fost sub limita de referinþã (339<428,5
în MF) întrucât plãþile compensatorii ºi alocaþiile de ºomaj suplimentare
au constituit obstacolul cel mai mare întâmpinat de fiecare proiect MAO.
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5.4.2. Mãsuri de Rãspuns Social
Indicatorii de realizare au atins pânã la sfârºitul lunii aprilie 2004,
nivelul celor planificaþi pentru ambele sesiuni de oferte, conform
tabelului urmãtor.
Tabelul 8: Persoane asistate în cadrul mãsurilor
de rãspuns social
Aprilie
2004

Total
realizat

Plan

%

Sesiunea 1
Sesiunea 2
Total

288
4088
4376

275
3879
4154

105%
105%
105%

Din care
disponibilizaþi RICOP
152
23
175

Plan

%

0
0
0

-

Procentul de realizare atins a fost de 105 %.

Costul asistenþei, care de asemenea ar trebui sã fie promovat în
timpul monitorizãrii situaþiei la nivel de regiune a proiectelor, este foarte
bun comparativ cu indicatorul de eficienþã a costurilor din Memorandumul de finanþare. Costul mediu pe regiune pe persoanã asistatã este
de 313 euro în prima sesiune ºi de euro 117 euro în sesiunea 2, generând
un cost mediu pe regiune de 129 euro/persoanã asistatã (566.338 euro
grant contractat/4.376 persoane asistate).
Serviciile sociale pe termen lung precum: îngrijire la domiciliu
(Solidaritatea Umanã), cantina socialã (FCDL Mioveni, CL Roºiorii de
Vede) sau adãpost de noapte (CL Piteºti) sunt mai costisitoare decât
activitãþile pe duratã scurtã cum ar fi consilierea în proiectele de la
Câmpulung Muscel ºi Pucioasa. În tabelul de mai jos numãrul total de
beneficiari (4376) este împãrþit pe ºase tipuri de servicii sociale.
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Tabelul 9: Servicii sociale
Cantina socialã

Numãr
beneficiari

FCDL Mioveni
Primãria Roºiorii de Vede

2001
343

Primãria Târgoviºte

331

Adãpost
Primãria Târgoviºte

874
Numãr
beneficiari
12

Primãria Roºiorii de Vede
Primãria Piteºti
Îngrijire la domiciliu
Solidaritatea Umanã

56
111
179
Numãr
beneficiari
92

Primãria Târgoviºte
Primãria Roºiorii de Vede
Primãria Pucioasa

Consiliere
juridicã/psihologicã
CDES
Primãria
Târgoviºte
Primãria
Câmpulung
Asistenþã
medicalã
Primãria
Târgoviºte
Primãria
Pucioasa

Altele
Centrul de îngrijire de zi Piteºti
(pentru persoane vârstnice)

235
37
20
384
TOTAL

Numãr
beneficiari
196
517
1567
2280
Numãr
beneficiari
382
211

593
Numãr
beneficiari
66

66
4376

Locuri de muncã create
Indicatorul general (pentru ambele sesiuni) al locurilor de muncã
create (inclusiv cele directe) este realizat în procent de 131. Crearea de
1

Alte 100 persoane au fost asistate în primul semestru din 2004 (totalizând 300).
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locuri de muncã este sub valoarea contractatã pentru prima sesiune de
oferte dar sesiunea a doua a depãºit numãrul de locuri de muncã RICOP
create ºi a echilibrat rezultatul din prima sesiune.
Tabelul 10: Locuri de muncã create în cadrul MRS
Decembrie
(Final) 2003

Total
realizat

Plan

%

Sesiunea 1
Sesiunea 2
Total

59
122
181

45
93
138

131%
131%
131%

Din care
disponibilizaþi RICOP
7
30
37

Plan

%

12
25
37

58%
120%
100%

140%

Total
RICOP

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Sesiunea 1

Sesiunea 2

Total

Graficul nr. 16 Locuri de muncã create în cadrul celor douã sesiuni
de finanþare ºi pe total

Compararea rezultatelor regionale finale la componenta MRS cu
datele de referinþã din Memorandumul de finanþare este ilustratã în
tabelul 11. Memorandumul de finanþare precizeazã realizarea cu
10 milioane euro a 6.000 de asistaþi ºi a 1.300 persoane plasate pe locuri
de muncã, astfel cã aprecierea rezultatelor în raport cu suma alocatã
pentru Regiunea 3 ( 566.338 euro - 5,66%) este necesarã.
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În privinþa numãrului de beneficiari (RICOP ºi non RICOP) asistaþi
ºi angajaþi, realizarea la nivel regional a fost mai mare decât referinþa:
4376 asistaþi faþã de 424,7 în MF ºi de 181 locuri de muncã create faþã de
73,6 în MF.
Similar situaþiei de la mãsura MAO, singurul obstacol a fost legat
de ºomerii RICOP care au obþinut noi locuri de muncã: referinþa curentã
este de 51 dar nu a fost atinsã.
Tabelul 11: Indicatori de rezultat/impact MRS. Rezultate regionale
comparativ cu Memorandumul de Finanþare
Tip de
rezultat
MRS

Asistaþi
Locuri de
muncã create

MEMORANDUM DE
FINANÞARE
Numãr persoane
Numãr
raportat la
persoane
grantul pe
RICOP
raportat la
regiune
grantul pe
regiune
424,75
73,6
51,5

Regiunea 3
Numãr
total de
persoane

4,376
181

ªomeri
RICOP

175
37

În termeni de eficienþã a costurilor, valoarea medie a locurilor de
muncã create în prima sesiune este de euro 1.527 iar în a doua sesiune
este de euro 3.904, care reprezintã o medie regionalã de 3.129 euro
(566.338 euro / 181 locuri de muncã), reprezentând numai 40% din
indicatorul din MF (10 Meuro / 1.300 locuri de muncã = 7.692 euro).

5.5. Situaþia grupului-þintã faþã de ajutorul de ºomaj ºi
plãþile compensatorii
Din interviurile realizate cu reprezentanþii celor trei AJOFM–uri a
rezultat faptul cã ºomerii RICOP, dupã terminarea ajutorului de ºomaj
(unde este necesarã viza compartimentului de muncã), nu au mai trecut
pe la birourile lor, nearãtând interes pentru (alte) mãsuri de ocupare.
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Disponibilizaþii din 1999 au ridicat timp de 9 luni ajutorul de ºomaj
(55 - 60 - 70%) din media ultimelor trei salarii în funcþie de salariu, dar
nu mai mult de 55% din salariul mediu net pe economie (2.555.000 lei).
Banii i-au primit acasã, prin cupon transmis de AJOFM. De asemenea,
au primit 6-12 plãþi compensatorii în valoare de un salariu mediu net pe
economie la data ºomajului ºi în funcþie de vechime. Plãþile
compensatorii le-au primit la CEC. Salariul mediu net pe þarã în ianuarie
2001 a fost de 2.738.029 lei, în ianuarie 2002 de 3.671.588 lei, iar în
ianuarie 2003 era de 4.730.761 lei.
Disponibilizaþii din 15.02.2002, în baza Ordonanþei nr. 170/2001, au
primit ajutor de ºomaj în funcþie de salariu ºi vechime, plus un venit de
completare pânã la un salariu mediu net pe economie. Aceºti ºomeri nu
au mai primit plãþi compensatorii, ci au fost plãtiþi doar 14 luni. Ei au
ridicat un salariu net de 3.671.588 lei. Aceastã sumã este compusã din
ajutorul de ºomaj de 1.312.500 lei iar diferenþa o reprezintã venitul de
completare 2.350.000 lei. Dacã se angajeazã primesc doar venitul de
completare. Pe perioada de la 6 la 12 luni ei primesc ºtampila pe carnetul
de ºomer, fiind în aceasta perioadã în legãturã cu AJOFM–urile.
Disponibilizaþii din februarie 2003 (247 persoane) în baza
Ordonanþei nr. 95/2002 modificatã cu Ordonanþa nr. 175/2002, au primit
24 de plãþi combinate (ajutor de ºomaj plus venit de completare). Din
aceºti bani 44% au provenit din fonduri PHARE (dar nu mai mult de 465
euro/persoanã), iar restul din partea Guvernului. Ei au primit lunar timp
de 24 de luni suma de 4.730.761 lei. Aceastã sumã este compusã din
ajutorul de ºomaj - 1.875.000 lei, iar diferenþa de 2.855.761 lei o reprezintã
venitul de completare. Dacã se angajeazã primesc doar 2.855.761 lei.
Plata combinatã o primesc prin mandat poºtal. Pe perioada de 6 - 12 luni
în funcþie de vechime ºomerii merg ºi ºtampileazã carnetul de ºomer,
având astfel o legãturã directã cu AJOFM–urile.
Situaþiile prezentate sunt defavorabile bunei desfãºurãri a programului RICOP. ªomerii nu se angajeazã în servicii remunerate cu
salariul minim pe economie. Salariul mediu net pe economie pentru luna
ianuarie 2002 a fost de 3.671.588 lei, iar pe luna ianuarie 2003 a fost de
4.730.761 lei. Ei considerã cã sunt îndreptãþiþi la salarii de 4-5 milioane
lei.
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5.6. Situaþia grupului-þintã pe judeþe la 2 ani dupã
disponibilizãri
În luna iunie 2002 au început activitãþile proiectelor din prima
rundã, astfel încât echipele de proiect au început demersurile pentru
identificarea ºi atragerea persoanelor disponibilizate în activitãþile
proiectelor. În acest sens prezentãm mai jos câteva de problemele
întâlnite de coordonatorii proiectelor în procesul de identificare a
disponibilizaþilor RICOP.
Prin adresa numãrul 209292/24.06.2002, AJOFM Argeº comunicã
urmãtoarea situaþie a grupului-þintã (163 persoane):
 22 persoane pensionate (din care 16 femei);
 3 persoane nu au depus dosar de ºomaj;
 5 persoane s-au angajat între timp;
 1 persoanã a pornit propria afacere.
Celelalte persoane aveau urmãtoarea situaþie:
x La 73 le expira indemnizaþia de ºomaj;
x 1 nu a beneficiat de plãþi compensatorii;
x 58 erau ºomeri în platã.
Doar 132 de ºomeri RICOP (81%) din grupul iniþial puteau fi
eventual atraºi în proiectele RICOP la data începerii proiectelor (1 iunie
2002).
Asociaþia « Solidaritatea Umanã » Piteºti a fãcut demersurile
necesare pentru identificarea ºomerilor RICOP pentru proiect, luând
legãtura cu AJOFM Argeº ºi SC Argeºana SA, care au pus la dispoziþie
datele persoanelor disponibilizate ºi a familiilor acestora. Astfel,
Asociaþia a realizat urmãtoarele:
x trimiterea de 86 de scrisori recomandate, dintre care un numãr
de douã persoane au fost înºtiinþate a doua oarã, iar 4 erau
pensionari, aspect identificat ulterior pe baza informaþiilor
trimise de cãtre AJOFM;
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x anunþarea telefonicã a 8 persoane iar 17 persoane au fost
anunþate ºi telefonic ºi în scris;
x restul persoanelor nu au fost contactate din cauza ca erau
bãrbaþi (neadecvat pentru proiectul în cauzã) sau aveau
situaþia de pensionar sau angajat.
ªomerilor li s-a comunicat cã ºi membrii familiilor lor sunt eligibili
pentru participare la proiect. Cu toate acestea dintre cei contactaþi au
rãspuns doar patru persoane iar dupã prezentarea ofertei au renunþat
douã. La selecþia organizatã s-au prezentat douã persoane. În final doar
o singurã persoanã a acceptat propunerea Asociaþiei, fiind încadratã ca
îngrijitor la domiciliu în cadrul proiectului.
Majoritatea persoanelor contactate ºi-au justificat refuzul prin
faptul cã a trecut o perioadã foarte mare de timp de la data
disponibilizãrii lor, timp în care unele persoane ºi-au rezolvat situaþia
într-un fel sau altul (reangajare, pensionare pe caz de boalã, retragerea în
mediul rural etc.). Un alt motiv a fost legat de remuneraþia foarte micã
pe care proiectul o putea asigura, aceasta fiind aproximativ la nivelul
ajutorului de ºomaj de care unii dintre ei mai beneficiau încã. În ceea ce
îi priveºte pe membrii familiilor persoanelor disponibilizate, fiind vorba
în majoritate de bãrbaþi, (pentru ca cele mai multe persoane
disponibilizate de la SC Argeºana SA au fost femei), aceºtia au refuzat
din principiu, deoarece era vorba despre o activitate prestatã
predominant de câtre persoanele de sex feminin.
A.R.D.E.L.I.E „PRO MUSCELUL” (Agenþia de Dezvoltare
Economicã Localã ºi Integrare Europeanã) constituitã cu ocazia
dezvoltãrii unui Incubator de Afaceri local în Câmpulung Muscel ºi care
cuprinde reprezentanþi ai Autoritãþilor Locale, ai Patronatului, ONG-uri
ºi ai sectorului privat, a desfãºurat activitãþile principale de instruire în
Moreni (Dâmboviþa), deoarece disponibilizaþi de la ARO SA nu erau
recunoscuþi ca ºomeri RICOP, disponibilizãrile realizându-se în afara
perioadei planului de restructurare RICOP.
ARDELIE a analizat în acelaºi timp datele referitoare la situaþia
ºomajului în municipiu, rezultând urmãtoarele:
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În perioada 1999-2003 a avut loc o creºtere continuã a numãrului
ºomerilor, crescând în acelaºi timp ºi numãrul ºomerilor care nu mai
beneficiazã de asistenþã financiarã.
Categoria cea mai defavorizatã a ºomerilor o reprezintã persoanele
sub 35 de ani, aceºtia reprezentând 80% din totalul persoanelor care
primesc ajutor de ºomaj, iar dintre aceºtia ponderea cea mai mare o au
tinerii pânã în 25 de ani (55%) urmând: persoanele între 25-35 ani (25%),
persoanele între 35-45 ani (10%), persoanele între 45-55 ani (5%),
persoanele între 55-60 ani (4%), persoanele peste 60 ani(1%). Din acest
grup 65 % sunt femei.
Din punct de vedere al nivelului de calificare, categoria cea mai
defavorizatã este cea a muncitorilor necalificaþi, aceºtia reprezentând
60% din totalul ºomerilor aflaþi în evidenþã ºi platã la A.J.O.F.P., la care
se adaugã 30% cei cu studii medii, 8% cei calificaþi ºi 2% cei cu studii
superioare.
Pe lângã absolvenþii din promoþia anului 2002 un numãr important
de potenþiali ºomeri este reprezentat de absolvenþii promoþiei 2002-2003.
Aproximativ 850 absolvenþi ai acestei promoþii îºi vor cãuta un loc de
muncã în localitate.
În ceea ce priveºte societãþile care au disponibilizat ºi au angajat
personal, în ultimii ani cele mai importante modificãri au avut loc la
urmãtoarele societãþi: S.C. ARO S.A. Câmpulung Muscel; S.C. FORESTA
Stâlpeni; S.C. CARPATI S.A. Câmpulung Muscel; S.C. EDILUL S.A.
Câmpulung Muscel; E.M.C. Câmpulung. Au fost disponibilizate, prin
Ordonanþã, un numãr de 2.000 persoane (SC ARO SA Câmpulung, EMC
Câmpulung). Alte 400 persoane au fost disponibilizate temporar
(octombrie 2002-martie 2003) de la societatea HOLCIM ºi diferite
societãþi de construcþii.
Una din principalele probleme întâmpinate în derularea acestui
proiect a reprezentat-o complexitatea iniþierii unei afaceri (probleme de
naturã financiarã, lipsa informaþiilor privind piaþa muncii ºi evoluþia
acesteia, accesul dificil la creditele bancare sau alte tipuri de finanþãri)
precum ºi rezistenþa celor ce au lucrat mulþi ani în întreprinderi de stat ºi
care au un interes scãzut faþã de începerea unei afaceri.
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În cadrul proiectului CNIPMMR (Consiliul Naþional al
Întreprinderilor Private Mici ºi Mijlocii din România) grupul-þintã iniþial
a fost constituit în proporþie de 80% din ºomerii RICOP ºi membrii
familiilor acestora din judeþele Teleorman ºi Dâmboviþa (restul de 20%
reprezentau alþi ºomeri din aceleaºi judeþe). Pentru furnizarea de servicii
la nivelul planificat, grupul-þintã iniþial a fost extins, pentru a include
ºomeri ºi din judeþul Argeº.
Pentru atragerea grupului-þintã în activitãþile proiectului s-au
trimis 2.922 scrisori-chestionare (519 în Teleorman ºi 2.403 în
Dâmboviþa) faþã de totalul de ºomeri vizat la acea datã (3.290). Din
acestea s-au primit înapoi prin poºtã, de la 540 chestionare (18,48% din
total), iar 80 de chestionare au fost returnate pentru motivul “destinatari
necunoscuþi” la adresa din baza de date a AJOFM (2,74% din trimiteri).
La sediul din Moreni s-au completat alte 39 de chestionare. Rata de
rãspuns efectivã realizatã pentru ºomerii care au primit chestionare
(2.842) este de 20 %.
Deoarece pe parcursul anului 2002-2003 s-a observat un interes
mai redus din partea ºomerilor RICOP pentru serviciile proiectului, s-a
realizat un studiu al impactului proiectului asupra acestora. Studiul a
urmãrit evidenþierea principalelor caracteristici ale grupului-þintã,
problemele concrete cu care aceºtia se confruntã, în vederea identificãrii
modalitãþilor concrete de a-i sprijini. S-au transmis 621 de chestionare
tuturor ºomerilor înregistraþi în baza de date a proiectului. S-au primit
107 rãspunsuri (rata de rãspuns 17%).
Din analiza datelor disponibile de la respondenþi, principalele
concluzii referitoare la grupul-þintã au în vedere:
x Provenienþa/localizarea grupului-þintã:
 84 ºomeri RICOP din judeþul Dâmboviþa (78,5%); de-a lungul
întregii perioade de derulare a proiectului, ºomerii din judeþul
Dâmboviþa s-au arãtat mai interesaþi de serviciile proiectului,
fapt demonstrat ºi de indicatorii de rezultat;
 23 ºomeri RICOP din judeþul Teleorman (21,5%).
Dintre respondenþi 44 sunt femei (40,7%), iar 63 bãrbaþi (59,3%).
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Nivelul de educaþie:
 51% au urmat cursurile unei ºcoli profesionale, în special în
domeniul tehnic;
 41% licee industriale;

 8% au urmat o facultate.
Structura grupului-þintã este reprezentatã de persoane cu pregãtire
preponderent tehnicã, fãrã studii superioare, având în principal
urmãtoarele calificãri:
 lãcãtuº mecanic (12,1%);
 operator calculator (5,6%);
 strungar (5,6%);
 tehnician (3,7%);
 tâmplar (3,7%).
Un procent semnificativ (33%) dintre respondenþi nu au o a doua
calificare, ceea ce i-a determinat sã arate un interes relativ mai mare faþã
de cursurile de formare profesionalã organizate în ultima parte a
proiectului CNIPMMR, sperând într-un ajutor concret (o diplomã
recunoscutã de angajatori).
Din analiza informaþiilor trimise de ºomerii RICOP care au
rãspuns la chestionar se observã:
 lipsa de orientare a acestora pe piaþa forþei de muncã;
 lipsa informaþiei privind slujbele spre care sã se îndrepte;
 dezinteresul pentru acþiuni preventive, care sã le permitã
abordãri adecvate ale schimbãrilor pieþei forþei de muncã;
 neconsiderarea necesitãþilor de pregãtire, perfecþionare ºi
reorientare profesionalã.
Astfel, dintre ºomerii RICOP respondenþi
principalele intenþii de viitor ale acestora sunt:

la

chestionar,

x cãutarea unui loc de muncã (orice slujbã, fãrã nici un fel de
exigenþe-23,4%);
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x 1,8% dintre ºomeri nu mai doresc sã lucreze, considerând cã
vârsta înaintatã îi împiedicã sã se recalifice;
x 3,7% dintre ºomeri doresc un loc de muncã în strãinãtate,
considerând cã nu mai au ºansa unei reorientãri profesionale în
România;
x 36,6% dintre ºomerii chestionaþi nu ºtiu cum sã facã faþã
presiunilor de pe piaþa forþei de muncã, nedeclarând dacã
doresc sau nu un loc de muncã;
x doar 34,5% declarã cã ºi-ar dori un anume loc de muncã
(ambalatori, asistenþi sociali, secretare, instalatori, iar un
procent de 3,7% dintre aceºtia ar dori un post de lãcãtuº
mecanic).
ªomerii RICOP, beneficiari ai proiectului CNIPMMR, se aflã, dupã
cum o demonstreazã analiza, într-o situaþie materialã precarã, dar sunt ºi
dezorientaþi faþã de evoluþia pieþei forþei de muncã în regiunea din care
provin. Ei se aflã în cãutarea unui loc de muncã, dar nu îºi dau seama cã
nu pot obþine ceea ce cautã, fãrã o pregãtire adecvatã care sã rãspundã
cererii angajatorilor. Serviciile proiectului nu au oferit neapãrat ºansa
unei recalificãri sau a unei a doua vieþi profesionale, ci mai degrabã
oportunitatea de conºtientizare a faptului cã obþinerea/ pãstrarea unui
loc de muncã ºi a unui venit constant pentru ziua de mâine reprezintã
un efort permanent fãrã de care persoanele din grupul-þintã nu se pot
reintegra pe piaþa muncii.
Cursurile de tip tehnici de cãutare de loc de muncã au oferit acestora
instrumente concrete pentru a face faþã presiunilor ºi concurenþei de pe
piaþa forþei de muncã. Pe de altã parte, cursurile de tip antreprenorial nu
ºi-au putut demonstra utilitatea, întrucât accesul la banii care sã sprijine
iniþiativele antreprenoriale ale ºomerilor nu este atât de simplu pe cît ar
dori acest tip de beneficiari.
Beneficiarii proiectului (respondenþi ai chestionarului) au apreciat
ca principale avantaje ale serviciilor de care au beneficiat:
x îmbogãþirea cunoºtinþelor;
x gãsirea unui loc de muncã;
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x cunoaºterea unor lucruri noi ºi de actualitate;
x înlãturarea timiditãþii;
x o mai mare încredere în forþele proprii;
x o cunoaºtere mai bunã a pieþei muncii;
x îndrumare pentru înfiinþarea unei asociaþii familiale.
Pe ansamblu, principalele probleme în oferirea serviciilor din
proiect în regiunile Teleorman ºi Dâmboviþa au fost:
x lipsa de interes sau de disponibilitate a ºomerilor pentru
recalificare sau cursuri, datoritã vârstei înaintate sau a
ºomajului de lungã duratã;
x structura profesionalã a ºomerilor, preponderent tehnicã, ºi
lipsa locurilor de muncã de acest profil în zonã (sau a
iniþiativelor antreprenoriale în acest domeniu);
x lipsa resurselor financiare, respectiv a iniþiativelor de sprijin
financiar a ºomerilor în vederea iniþierii unei afaceri proprii;
proiectul CNIPMMR este prezent în regiune la un interval
mare de timp faþã de disponibilizãrile colective, astfel cã
sumele primite ca plãþi compensatorii de ºomerii RICOP au
fost fie cheltuite, fie investite în alte afaceri sau agriculturã;
x ºomerii aºteaptã de la astfel de proiecte o rezolvare rapidã a
problemelor lor, prin mãsuri concrete ºi oferirea de resurse
financiare.
Principalele soluþii propuse de respondenþii la chestionar în ceea
ce priveºte proiectul CNIPMMR au în vedere:
x organizarea de cursuri mai diversificate, corelate cu cererea de
pe piaþa muncii (cursuri de operator calculator, cursuri de
limbi strãine, instalator, electrician, zugrav, bucãtar etc.), în
urma cãrora sã li se acorde o diplomã sau sã li se faciliteze
obþinerea unui loc de muncã;
x în procesul de organizare ºi de alegere a tipurilor de cursuri ce
urmeazã a fi susþinute sã se þinã mai mult cont de profilul
regiunii;
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x ºomerii apreciazã cã au fost cheltuite sume importante pentru
noþiuni teoretice, bani ce puteau fi folosiþi în sprijinirea cu bani
a unor IMM-uri;
x se recomandã o mai largã informare în legãturã cu locurile de
muncã disponibile, multe oferte de muncã neajungînd pânã la
domiciliul celor interesaþi;
x o mai mare mediatizare în presã a activitãþilor de sprijin a
ºomerilor;
x ºomerii apreciazã cã serviciile oferite sunt mulþumitoare,
personalul din cadrul proiectului fiind conºtiincios, amabil ºi
eficient.
Proiectul „Trei mãsuri active de ocupare a forþei de muncã în judeþul
Teleorman” ºi-a propus sã ofere servicii gratuite ºomerilor, orientându-se
cãtre serviciile cerute direct de ºomeri : cursuri profesionale, organizarea
de Târguri de job-uri (Bursa Locurilor de Muncã), medierea ofertei ºi
cererii pe piaþa forþei de muncã în regiune. Totuºi, se menþin solicitãrile
grupului-þintã de a li se oferi un loc de muncã sigur (ºi corespunzãtor
calificãrii de bazã a ºomerului), sau, în cazul iniþierii unei afaceri proprii sprijin financiar în iniþierea afacerii. Pentru a rãspunde acestor solicitãri
este necesarã folosirea unor instrumente conjugate de sprijin a
ºomerilor, instrumente corelate cu politica de dezvoltare regionalã a
zonei respective.
Problemele majore identificate pe parcursul derulãrii proiectului
sunt:
x reticenþa majoritãþii membrilor grupului-þintã de a participa la
un stagiu de pregãtire de scurtã duratã, care nu asigurã o
(re)calificare ºi nu determinã obþinerea sigurã a unui loc de
muncã;
x orientarea membrilor grupului-þintã cãtre servicii cu puternic
conþinut pragmatic ºi suport financiar;
x vârsta înaintatã a grupului-þintã (vârsta a doua), ceea ce reduce
disponibilitatea acestora pentru stagiile de pregãtire ale
proiectului preferând pensionarea sau desfãºurarea de
activitãþi în gospodãria proprie;
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x nesincronizarea unor iniþiative de sprijinire a (potenþialilor)
ºomeri (care sã ofere acele servicii utile pentru încurajarea
reinserþiei pe piaþa muncii) cu situaþiile de crizã pe plan local;
exista diferenþe în caracteristicile grupului-þintã dintre momentul disponibilizãrii (elaborarea proiectului) ºi momentul
acordãrii serviciilor (implementare efectivã a proiectului) în
ceea ce priveºte structura pe vârste, evoluþia aºteptãrilor
ºomerilor ºi a disponibilitãþii acestora de pregãtire ºi
recalificare etc.;
x nu au existat elemente motivatoare/favorizante din partea
mediului ambiant pentru promovarea acestor mãsuri: locuri de
muncã adecvate, suport financiar pentru dezvoltarea micilor
afaceri etc.;
x dinamica pieþei forþei de muncã locale; locurile de muncã
disponibile pe plan local au un specific diferit faþã de
calificarea iniþialã a membrilor grupului-þintã (disponibilizaþi
din întreprinderi cu specific industrial), ceea ce face dificilã
reinserþia pe piaþa muncii a persoanelor care nu sunt dispuse
sã ia parte la un stagiu de formare profesionalã sau de
recalificare;
x interesul scãzut al pãrþilor interesate ºi al beneficiarilor (atât
angajatori, cât ºi ºomeri) faþã de implicarea în derularea
proiectului; atitudinea membrilor grupului-þintã faþã de
serviciile de tipul mãsurilor active pentru (re)inserþia pe piaþa
muncii nu este entuziastã;
x atracþia „pieþei negre a forþei de muncã”, cu oportunitãþi de
angajare mai atractive din punct de vedere material, dar cu
termen scurt ºi nesigure;
x orientarea ºomerilor cãtre muncã în agriculturã/ în gospodãria
proprie sau cãtre oferte din afara judeþului/localitãþii;
RAGC Târgoviºte a transmis, din baza de date preluatã de la
AJOFM Dâmboviþa, în total 1.051 scrisori cãtre disponibilizaþii RICOP
(persoanelor din listele de la AJOFM), din care 551 de scrisori cu
confirmare de primire ºi 500 la primãriile partenere. Au fost returnate un
numãr de 103 scrisori din care 77 numai din oraºul Târgoviºte.
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Un motiv al returnãrilor îl reprezintã mobilitatea foarte mare a
persoanelor înregistrate la AJOFM ca ºomeri RICOP, peste 20% din
persoanele cãrora li s-au adresat scrisori recomandate prin care sunt
invitaþi sã participe la program ºi-au schimbat domiciliul sau au plecat în
strãinãtate la lucru.
Un alt motiv îl constituie faptul ca disponibilizãrile în cadrul
planului de restructurare RICOP s-au fãcut în perioada 1999-2000, iar
pânã în ianuarie 2003, data de lansare a acestui proiect, o bunã parte din
cei 4.444 diponibilizaþi RICOP, respectiv 1.446, s-au pensionat sau sunt
în prag de pensionare iar alþii, mai tineri, sunt deja angajaþi în alte
activitãþi.
Analizând modul în care ºomerii disponibilizaþi în cadrul
Programului RICOP, din judeþul Dâmboviþa, au rãspuns la apelurile
pentru înscrierea la cursurile de calificare/recalificare, la intenþia de a fi
sprijiniþi în începerea unei activitãþi independente în domeniul
serviciilor de apã-canal, se poate menþiona gradul scãzut de interes
manifestat faþã de aceste acþiuni. Explicaþia constã în faptul cã 33% din
persoanele diponibilizate în cadrul programului RICOP sunt deja
pensionate sau în prag de pensie, 12% au deja o calificare superioarã
celei pe care o oferea proiectul (58 maiºtrii, 28 contabili, 168 tehnicieni,
28 subingineri ºi 53 ingineri).
Principalele probleme cu care se confruntã persoanele membre ale
grupului-þintã sunt:
x numãrul redus de oferte de locuri de muncã în zona în care
locuiesc, mai ales în domeniul în care sunt deja calificaþi
(zonele de provenienþã ale celei mai mari pãrþi din
disponibilizaþi, sunt zone monoindustriale, iar în urma
desfiinþãrii locurilor de muncã din unitãþile prevãzute în
planul de restructurare RICOP nu au fost create decât foarte
puþine locuri de muncã în alte sectoare);
x perioada lungã în care s-au aflat în ºomaj;
x vârsta înaintatã (mai mult de jumãtate din disponibilizaþii
RICOP, existenþi în baza de date a AJOFM Dâmboviþa sunt
persoane de peste 50 de ani, fapt care le diminueazã ºi mai
mult ºansele de a-ºi gãsi un alt loc de muncã).
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De asemenea alte probleme întâmpinate în relaþia cu grupul-þintã
au fost:
x absenþa de la domiciliu a unui numãr important de
disponibilizaþi (aceºtia fie s-au mutat de la adresa la care
figureazã în baza de date AJOFM, fie au plecat la muncã în
strãinãtate);
x perioada de ºcolarizare destul de lungã, 3 luni de zile cu
prezenþa zilnicã obligatorie, a determinat destul de multe
refuzuri din partea posibililor cursanþi;
Toate aceste probleme au fost identificate ca urmare a:
x analizei bazei de date a AJOFM Dâmboviþa, referitoare la
disponibilizaþii RICOP;
x analizei bazei de date a AJOFM Dâmboviþa, referitoare la
oferta de locuri de muncã în judeþul Dâmboviþa;
x interviurilor realizate cu persoane cuprinse în lista de
disponibilizaþi RICOP;
x interviurilor realizate cu primarii localitãþilor cuprinse în
proiect;
x corespondenþei purtate cu persoanele din baza de date cu
disponibilizaþii RICOP preluatã de la AJOFM Dâmboviþa.
CDES Argeº (Centrul pentru Dezvoltare Economicã ºi Socialã) a
identificat printre problemele implementãrii proiectului, urmãtoarele:
 problema principalã, în ceea ce priveºte grupul-þintã, a fost
contactarea beneficiarilor, întrucât datele obþinute de la
AJOFM Argeº, ITM ºi DMPS Argeº nu mai erau de actualitate,
un procent de 40% dintre aceºtia ºi-au schimbat între timp
domiciliul. Echipa de proiect a reuºit sã ia legãtura cu cei aflaþi
în plata ajutorului de ºomaj prin intermediul Agenþiei Locale
Piteºti, iar ceilalþi au fost contactaþi la domiciliu;
 o altã problemã a fost efectuarea selecþiei pentru înscrierea lor
la tipurile de cursuri oferite prin programul RICOP, deoarece
foarte mulþi dintre beneficiari au optat pentru cursurile de
lucrãtori în turism-agroturism, agenþi vamali ºi operatori PC,
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secretariat, meserii cerute pe piaþa muncii locale. A fost
necesarã o evaluare a aptitudinilor ºi abilitãþilor pentru a putea
fi îndrumaþi câtre cursul faþã de care aveau compatibilitãþi;
 întârzierea implementãrii componentei RICOP IMM a condus
la decalarea realizãrii indicatorului de reangajare planificat,
acesta fiind luat în calcul în momentul elaborãrii proiectului.

5.7. Problemele grupului-þintã identificate în urma
interviurilor cu ºomerii RICOP
În timpul evaluãrii proiectelor au fost realizate o serie de interviuri
cu disponibilizaþii RICOP. Din interviuri rezultã o serie de probleme
întâmpinate de aceºtia în timpul proiectelor.
Principala problemã a acestora o constituia deplasarea (costul ºi
timpul) la locul desfãºurãrii cursurilor (de exemplu: ºomerii din Moreni
care au participat la cursurile de la Universitatea Valahia, ºomerii din
Valea Lungã ºi celelalte localitãþi care au participat la cursurile de la
Moreni). Legat de participarea la cursuri se poate menþiona ºi
imposibilitatea unei prezenþe zilnice pe o duratã lungã de timp, din
cauza unor probleme personale necesare a fi rezolvate pentru familie.
Acest aspect este mai pregnant la femei.
O altã problemã a ºomerilor dupã terminarea cursurilor a
reprezentat-o gãsirea unui loc de muncã decent. Ei aºteptau o implicare
mai mare a beneficiarilor de granturi în aceasta problemã. În rest
majoritatea erau foarte mulþumiþi de calitatea cursurilor (de exemplu
ºomerii din proiectele de la Universitatea Valahia, CNIPMMR,
ARDELIE, Câmpulung Muscel, CDES Argeº).
Salariul rãmâne unul din principalii factori de atracþie sau
respingere a unui loc de muncã. Nivelul acestuia trebuie sã fie mai mare
decât ultimele ajutoare financiare primite de cãtre ºomer ºi trebuie sã
acopere substanþial costul unei eventuale navete pânã la locul de muncã
(de exemplu problema navetei: comuna /oraº (Dãrmãneºti - Moreni) sau
oraº /oraº (Moreni - Târgoviºte): costul unui bilet dus-întors Dãrmãneºti
– Moreni este de 40.000 lei reprezentând 880.000 lei lunar de 2,5 milioane
lei salariu minim oferit în general ºomerilor).
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Programul de lucru constituie un element foarte important pentru
femeile ºomer, deoarece un program prelungit sau neadecvat împiedicã
realizarea normalã a responsabilitãþilor casnice/ gospodãreºti ºi de
familie (de exemplu programul de lucru la confecþii este de la 7.00 la
19.00 ºi este puþin acceptabil pentru femei).
Posibile recomandãri
Efectuarea unor anchete socio-profesionale ºi psihologice care sã
includã toate persoanele disponibilizate sau în curs de disponibilizare
pentru a determina capacitatea ºi motivaþia de a urma cursuri de
recalificare sau alte forme de asistenþã în cadrul unor mãsuri active. În
condiþiile în care o parte dintre disponibilizaþi au cerut singuri sã fie
incluºi pe listele de disponibilizare, pe de-o parte atraºi de sumele
acordate, pe de altã parte cu dorinþa de a se retrage în mediul rural
pentru gospodãrirea proprietãþii (agricole) este inoportun a încerca/forþa
atragerea acestor persoane în cursuri ºi alte mãsuri (RICOP) lucru ce
duce la risipa de resurse semnificative. Rezultatele acestor anchete ar
trebui sã fie disponibile pentru organizaþiile care propun proiecte în
domeniul forþei de muncã/ºomerilor.
Plãþile compensatorii ºi alte contribuþii bãneºti pentru susþinerea
ºomerilor trebuie legate direct de participarea ºomerilor la cursuri de
calificare/recalificare ºi la mãsuri active de ocupare. Considerãm cã plata
unor ºomeri în condiþiile în care aceºtia nu depun efort pentru gãsirea
unui alt loc de muncã compromite spiritul instituþiei AJOFM ºi anume
acela de a ajuta forþa de muncã disponibilã sã reintre în câmpul muncii.
Astfel, plãþile sã fie efectuate numai în mãsura în care ºomerul participã
la mãsuri organizate sau susþinute de câtre AJOFM.

CONCLUZII

Pânã la începutul anilor '90 sistemul protecþiei sociale din þãrile
Europei Centrale ºi de Est a avut o structurã puternic centralizatã,
beneficiile ºi serviciile sociale fiind furnizate în exclusivitate de la buget.
Dupã 1990 în majoritatea þãrilor din regiune ponderea cheltuielilor
sociale publice în PIB s-a diminuat progresiv în termeni reali, iar
oamenii au fost tot mai rar compensaþi datoritã restrângerii rolului
mecanismelor protective universale ale statului.
Una din sursele “deprivãrii sociale” respectiv a diminuãrii
funcþiilor de protecþie ale statului, în aceºti ani o reprezintã ritmul
încetinit cu care s-au fãcut ajustãrile cuantumurilor beneficiilor sociale
(pensii, ºomaj, sãnãtate) a cãror valoare realã a fost permanent erodatã
de inflaþie.
Beneficiile de asigurãri sociale au fost restrânse iar accesul la
acestea condiþionat de ocupare, acestea devenind chiar un factor de
polarizare a societãþii (cu o minoritate, în aproape toate þãrile, care are
acces la o sferã vastã de beneficii ºi de servicii sociale iar o majoritate
care pierde aproape toate ºansele de a mai fi sprijinitã). În condiþiile în
care costurile tranziþiei sunt foarte severe pentru individ o asemenea
tendinþã ar fi de neacceptat ºi puþin plauzibilã în reforma protecþiei
sociale.
Beneficiile sociale care au fost acordate de stat, începând cu
pensiile, incluzând apoi cele familiale ºi de îngrijire a sãnãtãþii tind sã
devinã din ce în ce mai restrictive ºi, datoritã lipsei investiþiilor în
sectorul de stat, sã fie furnizate de instituþii private.
Chiar dacã în þãrile central ºi est-europene reformele în domeniul
protecþiei sociale continuã, considerãm cã problemele majore cu care se
confruntã þin, în principal, de volumul resurselor disponibile care adesea
fac ca nivelul prestaþiilor sã nu se ridice nici mãcar la nivelul minim al
aºteptãrilor populaþiei. Ar fi ilogic ca la momentul actual sã se pretindã o
eficienþã ridicatã a acestor sisteme în condiþiile în care insecuritatea
materialã tinde sã afecteze noi categorii de populaþie.
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În acest sens considerãm cã sistemele de protecþie socialã devin
eficiente doar dacã, prin beneficiile furnizate, se constatã ameliorarea
efectivã a nivelului de trai al oamenilor ºi dacã se realizeazã un control
riguros al costurilor sistemului pentru ca prestaþiile sã ajungã numai la
cei îndreptãþiþi.
Tipurile de intervenþii trebuie sã se schimbe ºi sã trecem de la
“statul pasiv-providenþã“ la “statul activ-providenþã“ în care integrarea
pe piaþa muncii prin mãsuri active sã fie elementul de bazã (
Rosanvallon, 1998).
Procesul de tranziþie de la economia centralizatã la economia
bazatã pe legile pieþei a determinat modificãri profunde în toate
planurile: politic, economic ºi social. Þãrile Europei Centrale ºi de Est se
confruntã cu probleme de restructurare economicã dintre cele mai
dificile. În acest context, creºterea ºomajului este o consecinþã fireascã a
procesului de tranziþie.
Diferenþele dintre þãrile analizate (Republica Cehã, Bulgaria,
Polonia, România, Ungaria, Slovacia) par a fi la prima vedere
nesemnificative. Dar demersul comparativ sugereazã o altã configuraþie.
Astfel, condiþiile iniþiale au fost diferite în þãrile menþionate.
La începutul anilor ‘90, Polonia ºi Ungaria erau deja angajate în
reforma economicã. Celelalte þãri scãpate din “chingile” economiei
planificate se aflau, în aceeaºi perioadã, într-o situaþie alarmantã.
Schimburile economice orientate spre CAER au împiedicat accesul pe
pieþele occidentale.
Poziþia geograficã influenþeazã evoluþia þãrilor respective. Din
acest punct de vedere sunt mai avantajate Cehia, Polonia ºi Ungaria, care
beneficiazã de vecinãtatea unor þãri foarte dezvoltate.
Gradul de centralizare economicã, relativ scãzut, conferã Cehiei o
poziþie privilegiatã. Procesul de restructurare a dat rezultate foarte bune în
Cehia, þarã în care se menþioneazã din ce în ce mai des faptul cã tranziþia a
luat sfârºit. România ºi Bulgaria se situeazã la polul opus Cehiei. Ele nu au
realizat progrese semnificative în restructurarea economicã.
Politicile antiºomaj au fost promovate diferit de la o þarã la alta.
Politicile pasive care au caracter de suport rãmân încã foarte bine
dezvoltate. Cu toate acestea, ele favorizeazã ºomajul de lungã duratã
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având caracter demotivator asupra muncii. De altfel, durata medie a
ºomajului tinde sã treacã de 10 luni în þãrile analizate. Reducerea
perioadei de acordare a ajutorului de ºomaj a contribuit la flexibilizarea
pieþei muncii în Cehia ºi a dat rezultate bune în Slovacia.
Politicile active care, dupã pãrerea specialiºtilor Bãncii Mondiale,
precum ºi a celor din þãrile Europei Centrale ºi de Est, sunt cele mai
adecvate, au cãpãtat amploare mai ales dupã 1994. Cel puþin pe termen
scurt, impactul lor e relativ redus.
Dezvoltarea unor sisteme coerente de masuri active atât la nivel
naþional cât ºi la nivel local pare sã fie soluþia menþinerii ºomajului la
niveluri acceptabile. O caracteristicã importantã este descentralizarea
activitãþilor contra ºomajului, mãsurã care poate conduce la o mai bunã
gestionare ºi focalizare a fondurilor existente. Rolul organizaþiilor
neguvernamentale poate fi decisiv în aceastã situaþie.
România se confruntã cu probleme de restructurare economicã
dintre cele mai dificile. În acest context, creºterea ºomajului este o
consecinþã fireascã a procesului de tranziþie. ªomajul a cunoscut o
evoluþie ascendentã în perioada 1990-2004.
Tinerii reprezintã categoria de vârstã cu ponderea cea mai ridicatã
în totalul ºomerilor.
Politicile active de prevenire ºi combatere a ºomajului dezvoltate
în ultimii ani au dat rezultate parþiale, ele contribuind doar în micã
mãsurã la temporizarea creºterii nivelului ºomajului.
Dezvoltarea unor sisteme coerente de masuri active atât la nivel
naþional cât ºi la nivel local pare sã fie soluþia menþinerii ºomajului la
niveluri acceptabile.
O caracteristicã importantã este descentralizarea activitãþilor
contra ºomajului, mãsurã care poate duce la o mai bunã gestionare ºi
focalizare a fondurilor existente.
Apariþia ºi dezvoltarea fenomenului de ºomaj, ca efect al aplicãrii
reformei economice în perioada complexã de tranziþie de la economia
excesiv centralizatã la economia de piaþã, a impus adoptarea de cãtre
guvern a unor politicii de diminuare a fenomenului de ºomaj ºi limitarea
acestuia.
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Dupã anul 1990, anul care a marcat începutul tranziþiei la
economia de piaþã, Guvernul României a fost obligat sã adopte mãsuri
politice de bazã pentru asigurarea protecþiei sociale a ºomerilor,
integrarea profesionalã a absolvenþilor diverselor instituþii de
învãþãmânt preuniversitar (post-liceal, liceal, profesional, complementar
sau de ucenici) ºi învãþãmânt superior, încadrarea în producþie a
handicapaþilor etc.
Adoptarea mãsurilor politice de combaterea ºi limitarea ºomajului
se referã la:
a. politici pasive care reprezintã, în principal, plata în numerar a
unor indemnizaþii indexaþii lunare (ajutorul de ºomaj ºi alocaþia de
sprijin) care sunt limitate în timp (ajutorul de ºomaj se plãteºte pe o
perioadã de 9 luni iar alocaþia de sprijin pe o perioadã de 18 luni de la
termenul de expirare a ajutorului de ºomaj diferite ca valoare (ajutorul
de ºomaj se stabileºte în funcþie de vechimea în muncã ºi de nivelul
salariului net din ultimele 3 luni iar alocaþia de sprijin reprezintã 60% din
salariul de bazã minim net pe economie).
b. politici active care sunt orientate cãtre sprijinirea ºomerilor sã
se reîntoarcã la locul de muncã avut ºi respectiv încadrarea în producþie
a absolvenþilor diverselor forme de învãþãmânt.
Politici active în combaterea ºi limitarea ºomajului reprezintã, în
general, iniþiativã ºi acþiuni individuale, de grup sau comunitare,
sprijinite de regulã de autoritatea publicã la nivel local, sau naþional. În
cadrul acestor mãsuri menþionãm:
x ajutor pentru integrare profesionalã;
x subvenþii pentru integrarea
instituþiilor de învãþãmânt;

în

muncã

a

absolvenþilor

x cheltuieli pentru cursuri de calificare, recalificare ºi perfecþionare pregãtire profesionalã a ºomerilor;
x credite avantajoase acordate din fondul de ºomaj, întreprinderile mici ºi mijlocii care încadreazã ºomeri;
x compensaþii bãneºti pentru încãlzirea locuinþelor ºomerilor;
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x compensaþii bãneºti pentru ºomajul tehnic al personalului civil
care lucreazã în industria destinatã apãrãrii naþionale ºi ordinii
publice;
x subvenþii pentru ocuparea forþei de muncã;
x alte cheltuieli ocazionate de organizarea ºi desfãºurarea
activitãþii în rândul ºomerilor.
Conceperea unor politici adecvate în domeniul ºomajului trebuie
sã urmãreascã evoluþia acestuia atât pe termen scurt cât ºi pe termen
mediu ºi lung.
Politicile pe termen scurt urmãresc atingerea urmãtoarelor
obiective:
a) monitorizarea ºomajului pentru a anticipa zonele critice ale
economiei care ar putea genera ºomaj, astfel încât sã se creeze
noi locuri de muncã. S-ar reuºi astfel atenuarea ºocurilor
produse de un ºomaj rapid;
b) crearea de instituþii pe piaþa muncii (oficii, agenþii) care sã
uºureze mobilitatea forþei de muncã;
c) corelarea politicilor pasive cu cele active pentru prevenirea
ºomajului de lungã duratã;
d) descentralizarea sistemelor de gestionare a ºomajului pentru a
realiza supervizarea la nivel local;
e) dezvoltarea angajãrii forþei de muncã în lucrãri ºi servicii
publice.
Politicile pe termen mediu au douã obiective principale:
1. crearea de instituþii, începând cu îmbunãtãþirea burselor de forþã
de muncã ºi ajungând pânã la scheme de recalificare dintre cele
mai complexe care vor fluidiza mobilitatea muncitorilor. Acest
cadru instituþional va contribui la creºterea capacitãþii de
adaptare a muncitorilor la cererea de forþã de muncã.
2. atenuarea ºocurilor provocate de concedierile masive prin:
x implicarea tuturor partenerilor sociali (patroni, reprezentanþii
lucrãtorilor ºi guvernul);
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x corelarea mãsurilor cu programele de privatizare din diferite
sectoare economice ºi zone geografice;
x alocarea resurselor la nivel local, astfel încât acesta sã poarte
rãspunderi majore în administrarea lor.
Politicile pe termen lung urmãresc ameliorarea flexibilizãrii forþei
de muncã în condiþiile unor schimbãri profunde ºi repetate. Promovarea
acestor mãsuri active ºi mai ales creºterea ariei lor de impact ar putea
contribui la menþinerea ºomajului la niveluri acceptabile ºi la
flexibilizarea pieþei muncii.

Bazele
statutare
de aplicabilitate

Bulgaria
Republica Cehã
x Legea nr. 1/1991
Codul de
privind ocuparea
asigurare
forþei de muncã
publicã
obligatorie
(ultimul
amendament
din 1999
x Legea de
155/2000)
promovare a
x Legea nr. 9/1991
ocupãrii forþei
privind ocuparea
ºi activitatea
de muncã din
organismelor
2002
naþionale cehe în
domeniul
ocupãrii (ultimul
amendament
271/2001)
x Legea nr. 100/1988
privind
securitatea socialã
(ultimul
amendament
258/2000)
x Legea nr. 482/1991
cu privire la
nevoia socialã

Ungaria
Legea nr. IV
din 1991 cu
privire la
promovarea
ocupãrii ºi
susþinerea
ºomerilor

Polonia
Legea din
14.12.1994
cu privire la
ocupare ºi
prevenirea
ºomajului,
modificatã

România
Legea nr.
76/2002
privind
sistemul
asigurãrilor
pentru ºomaj
ºi stimularea
ocupãrii forþei
de muncã

Slovacia
Legislaþia de
bazã: Legea
nr. 387/1996
cu privire la
ocuparea
forþei de
muncã

Anexa 4.1. Asigurãrile de ºomaj ºi protecþia socialã a ºomerilor în Europa Centralã ºi de Est

ANEXE

Aplicabilitate

Principii
de bazã

Republica Cehã
(ultimul
amendament
133/1997)
x Legea nr. 463/1991
cu privire la
standardul minim
de viaþã (ultimul
amendament
333/2001)
Suport financiar în
cazul ºomajului ºi
dezvoltarea/organi
zarea de programe
de ocupare (plasare
profesionalã,
consiliere
vocaþionalã etc.)

Toate
Toþi cetãþenii cu
persoanele
domiciliu
angajate cu un permanent.

Bulgaria

Toþi salariaþii.
(toþi salariaþii
unguri care

x Beneficii ale
asigurãrii
obligatorii
x Solidaritate
x Subvenþia
de stat
x Managementul de
stat

Ungaria

România

populaþia
angajatã cu
contract de

Populaþia
activã (peste
16 ani ºi pânã

Modelul bazat Asigurarea
pe principiul socialã.
solidaritãþii
asigurã un
beneficiu sub
forma unui
preþ global
plãtit din
Fondul de
Muncã al
Statului, care
este finanþat
din
contribuþiile
angajaþilor.

Polonia

Sistemul de
asigurare
obligatorie.
Dreptul la
autoare pe o
perioadã
determinatã
de timp.
Dupã aceasta
perioadã
statul acordã
sprijin/subve
nþii din
sistemul de
asistenþã
socialã.
Angajaþii,
lucrãtorii pe
cont propriu

Slovacia

sã nu lucreze
sã nu urmeze
cursuri de
învãþãmânt
z sã fie înregistrat
la un serviciu de
ocupare ca
persoanã aflatã în
cãutarea unui loc
de muncã.
Deºi acest lucru nu
se specificã,
ajutorul de ºomaj
z

ªomajul
z vârstã peste
total
16 ani
1. Condiþii z ºomer
Principale- voluntar sau
le condiþii involuntar
z înregistrat
ca ºomer la
Agenþia
Localã de
Ocupare a
Forþei de
Muncã
z sã nu
z

Republica Cehã

Bulgaria
contract de
muncã,
managerii ºi
supervizorii
de
întreprinderi.

Ungaria
Polonia
muncã
lucreazã cu un
lucrãtori pe
contract de
cont propriu
muncã.
care
Sistemul nu
desfãºoarã
acoperã
activitãþi
cazurile
non-agricole
liberilor
ºi care au
profesioniºti, a
venituri
celor care
lunare egale
lucreazã sub
sau care
auspiciile
depãºesc
unui contract
salariul
de cod civil,
minim pe
etc.)
economie.
z în caz de
z rezidenþi
ºomaj
permanenþi
involuntar;
sau refugiaþi;
z sã nu fie
z ºomeri
îndreptãþiþi la involuntari;
pensie de
z persoane
vârstã,
care nu
invaliditate
lucreazã;
sau pensie de z înregistraþi
incapacitate
la agenþia de
survenitã în
ocupare a
urma unui
forþei de
accident;
muncã;

Slovacia
ºi ºomerii
care au
rezidenþã
permanentã.

z sã nu
lucreze
z sã fie
înregistrat la
Oficiul de
Muncã
z sã nu fi
îndeplinit
condiþiile
pentru
acordarea
pensiei de
vârstã sau a

România
la vârsta
legalã de
pensionare )

Ajutorul de
ºomaj:
z sã fie
înregistrat la
Oficiul pentru
ºomaj
z sã fie apt de
muncã
z sã aibã un
venit care sã
se situeze sub
50% din
salariul minim

Perioada
limitã de
asigurare

9 luni de
asigurare în
registrul de

Bulgaria
primeascã
pensie de
bãtrâneþe sau
pensie de
muncã pentru
retragerea
timpurie din
muncã
l sã nu
desfãºoare
activitãþi care
sã impunã o
asigurare
obligatorie

Ungaria
sã fie în
cãutarea unui
loc de muncã;
z sã coopereze
cu Centrul de
Muncã.
z

12 luni de activitate Plata
lucrativã, de studiu contribuþiei
sau de îngrijire a
pentru cel

Republica Cehã
nu se acordã în
care ºomerii au
îndeplinit condiþiile
care le dau dreptul
la beneficii de
bãtrâneþe.

Cel puþin 365
de zile
calendaristice

Polonia
sã fi
îndeplinit
condiþiile
perioadei de
cotizaþie;
z sã aibã cel
puþin 18 ani;
z sã nu fie
îndreptãþiþi la
o pensie de
vârstã sau de
invaliditate;
z sã nu
primeascã
alocaþii de
reabilitare,
boalã,
maternitate
sau de
îngrijire a
copilului.
z

România
net pe þarã
z sã nu fi
îndeplinit
condiþiile
pentru
acordarea
pensiei de
vârstã
z sã nu deþinã
sau sã nu
împartã cu
membrii
familiei
terenuri care
sã depãºeascã
o anumitã
suprafaþã.
Ajutorul de
integrare
profesionalã:
z se acordã
absolvenþilor
în primul an
dupã
absolvire.
z cel puþin 24
de luni (6
luni pentru

Slovacia
celei de
invaliditate

________

Testarea
________
mijloacelor

Vârsta
maximã

Bulgaria
asigurãri în
ultimele 15
luni
calendaristice
precedente
ºomajului.

________

Vârsta de
pensionare

________

62 de ani
(vârsta de
pensionare)

Republica Cehã
Ungaria
unui copil mai mic puþin 200 de
de 3 ani în ultimii 3 zile în ultimii
ani.
4 ani.

România

Ajutoarele nu
se acordã
persoanelor
care satisfac
condiþiile de
pensionare.
Venitul lunar Nu beneficiamaxim: 50%
zã de ajutor
din salariul
de ºomaj
minim pe þarã. urmãtoarele

z Femei: 60 de
ani
z Bãrbaþi: 65
de ani

Polonia
în ultimele 18
luni care au
precedat datei
înregistrãrii
ºomajului.

________

Slovacia
muncitorii
sezonieri) de
contribuþie la
asigurãrile de
ºomaj în
ultimii 3 ani
z dacã
ºomajul este
întrerupt prin
reangajare,
contributorul
trebuie sã
aibã 6 luni
efective
lucrate
pentru a intra
din nou în
platã

Perioada
de
aºteptare

Republica Cehã

Perioadã de
________
aºteptare de 3
luni de la data
încetãrii
relaþiilor de
muncã pentru
ºomerii
voluntari ºi

Bulgaria

Polonia

z ªomaj
6 zile
involuntar: nu
este perioadã
de aºteptare
z ªomaj
voluntar: 90
de zile
calendaristice

Ungaria

România
categorii de
persoane:
a) persoanele
care, împreunã cu familiile
lor, deþin cel
puþin 20 000
m2 de pãmânt
arabil la câmpie sau deal ºi
40 000 m2 în
regiuni montane;
b) persoanele
al cãror venit
se ridicã la
minim 20%
din salariul
lunar net pe
economie.
z Ajutorul de
ºomaj: cu
privire la
definitivarea
stagiului
militar: 30 de
zile
z Ajutorul de
z Pentru
prima
perioadã de
ºomaj: nu
existã
perioadã de
aºteptare
z Urmãtoarea

Slovacia

2. Beneficii
Factori
determinanþi

Republica Cehã

Veniturile
anterioare ºi durata
perioadei inactive
în muncã.

Bulgaria
pentru cei
concediaþi pe
motive
disciplinare.

z Veniturile
anterioare;
z Salariul
minim lunar
standard la
nivel naþional;
z Perioada de
lucru
anterioarã;
z Motivele
pentru
pãrãsirea
ultimului loc
de muncã.

Polonia

Salariul mediu Beneficiu în
brut din anul ratã fixã
calendaristic
precedent.

Ungaria
dupã
înregistrarea
la Centrul de
Muncã
z Concediere:
90 de zile
calendaristice
dupã
înregistrarea
la Centrul de
Muncã

z ajutorul de
ºomaj
z ajutorul de
integrare
profesionalã.
z zilele
calendaristice.

România
integrare
profesionalã:
absolvenþi: 60
de zile de la
momentul
terminãrii
studiilor

Slovacia
perioadã de
ºomaj: 6 luni
dupã mutarea din registrul persoanelor fãrã loc
de muncã
timp în care
trebuie
plãtite
contribuþiile
pentru
asigurarea de
ºomaj.
Veniturile
brute ºi
durata
contribuþiilor

Veniturile
de
referinþã ºi
plafonul

Bulgaria
Venituri în
funcþie de
care au fost
percepute
cotizaþiile cu 9
luni înainte de
momentul
ºomajului.
Veniturile de
referinþã se
limiteazã la
de 10 ori
salariul
minim
standard
lunar la nivel
naþional.

Republica Cehã
Veniturile lunare
medii nete din
perioada de lucru
precedentã. Pentru
o persoanã care nu
a fost angajatã, se
ia ca referinþã
Media Nevoilor
Personale.

Ungaria
Polonia
Salariul mediu Beneficiu în
brut din anul ratã fixã
calendaristic
precedent.
Plafonul: nu
existã

România
Salariul mediu
net din
ultimele 3
luni. În alte
privinþe,
salariul minim
net la nivel
naþional.
Nu existã
plafon.

Slovacia
Dupã 6 luni
de platã a
contribuþiilor:
veniturile
brute din
ultimele 6
luni
z Pentru cei
care au
cotizat mai
puþin de 6
luni, terminând-ºi stagiul militar,
care au avut
de în grijã un
copil sau o
persoanã
invalidã sau
care au primit
ajutoare de
boalã sau de
invaliditate,
venitul de
referinþã s-a
stabilit la
3000 SKK pe
lunã.
z

Rata/vaz 60% din
loarea
veniturile
beneficiilor medii lunare
brute din
ultimele 9 luni
de lucru.
Ajutorul
minim este de
80% din
salariul lunar
minim
standard la
nivel naþional
iar ajutorul
maxim este de
150% din
salariul
minim.
z Valoarea
ajutorului
pentru

Bulgaria

Pentru cei care nu
au realizat anterior
venituri (ex.

- Primele 3 luni:
50% din venituri
- Urmãtoarele 3
luni: 40% din
venituri
- Pe perioada
recalificãrii: 60%
din venituri
Maximum: de 2,5
ori minimul lunar
de subzistenþã a
unui adult (10 250
CZK) ºi crescut
pânã la de 2,8 ori
pe timpul
recalificãrii (11 480
CZK), lunar.

Republica Cehã

Polonia

România

z

Slovacia
Plafon: de
1,5 ori
minimul
lunar de
subzistenþã
pentru adult
de 5685 SKK.
Ajutorul de
65% salariul
z Primele 3
Cuantumul
ºomaj se
mediu
indemnizaþiei luni: 50% din
Minimum:
plãteºte lunar de ºomaj este baza de
90% din
ca procent din o sumã fixã,
evaluare
pensia
«alocaþia de
neimpozabilã, z Perioada
minimã de
bazã» («Basic lunarã,
rãmasã: 45%
vârstã
Allowance» - reprezentând din baza de
Maximum: de BA; PLN
evaluare
75% din
2 ori ajutorul 476,70 lunar
salariul de
minim de
de la
bazã minim
ºomaj
01.09.2001 la
brut pe þarã,
28.02.2002).
în vigoare la
Proporþia
data stabilirii
depinde de
acestuia.
mãrimea
perioadei
Pentru
active înainte absolvenþii
de momentul instituþiilor de
ºomajului :
învãþãmânt
sau pentru
z De la 1 la 5
persoanele
ani de

Ungaria

Bulgaria
lucrãtorii în
regim parttime este
proporþional
cu timpul de
lucru stabilit.
z ªomerii
voluntari (în
afara celor
forþaþi sã-ºi
pãrãseascã
locul de muncã prin amendamente drastice la contract) ºi cei
concediaþi din
motive disciplinare primesc 80% din
salariul minim
pe o perioadã
de 4 luni.
z Acei care se
înscriu pentru
un nou ajutor
de ºomaj în
decurs de 3

Republica Cehã
studenþii):
- Primele 3 luni:
50% din standardul
minim de viatã
(2050 CZK)
- Urmãtoarele 3
luni: 40% din
standardul minim
de viatã (1640
CZK)
- Pe perioada
recalificãrii: 60%
din standardul
minim de viatã
(2460 CZK)

Ungaria

Polonia
activitate în
muncã: 80%
din BA
z De la 5 la 20
ani de
activitate în
muncã: 100%
BA
z Peste 20 ani
de activitate în
muncã: 120%

România
care, înainte
de efectuarea
stagiului
militar, nu au
fost încadrate
în muncã ºi
care, dupã 30
de zile de la
încetarea
serviciului
militar nu s-au
angajat,
indemnizaþia
de ºomaj este
o sumã fixã,
neimpozabilã,
lunarã,
reprezentând
50% din
salariul de
bazã minim
brut pe þarã,
în vigoare la
data stabilirii
acestuia.

Slovacia

Durata
plãþii

Bulgaria
ani de la
expirarea
ultimului
ajutor primesc
80% din
salariul
minim
standard la
nivel naþional
pe o perioadã
de 4 luni.
z Pânã la 3
ani: 4 luni
z Între 3 ºi 5
ani: 6 luni
z Între 5 – 10
ani: 8 luni
z Între 15– 20
ani: 10 luni
z Între 20 – 25
ani: 11 luni
z Peste 25 ani:
12 luni

Ungaria

Pentru fiecare
5 zile de
contribuþie la
sistemul
asigurãrilor
pentru ºomaj
se acordã o zi
de platã a
ajutorului de
ºomaj, pânã la
maximum 270
de zile de
ajutor.

Republica Cehã

6 luni
În cazul în care
sunt urmate
cursuri de
recalificare, atunci
ajutorul de ºomaj
se acordã pânã la
finalizarea acestor
cursuri.
z 6 luni în
zonele în care
rata de
ocupare este
egalã sau mai
micã decât
rata medie de
ocupare la
nivel naþional
z 12 luni în
zonele în care
rata de
ocupare este
mai mare
decât media
de ocupare la
nivel naþional

Polonia

Slovacia

Zile calendaristice.
z pânã la 15
ani de
cotizaþii: 6
luni plãtite
z peste 15 ani
de cotizaþie: 9
luni plãtite

România

Indemnizaþia
de ºomaj se
acordã ºomerilor în funcþie
de stagiul de
cotizare,
astfel:
a) 6 luni, pentru persoanele
cu un stagiu
de cotizare de
pânã la 5 ani,
dar nu mai
puþin de 1 an
b) 9 luni, pentru persoanele
cu un stagiu

Sancþiuni

Nu existã
sancþiuni. Au
existat în
legea

Bulgaria

Ungaria

z

Polonia
18 luni în
zonele în care
rata de ocupare este de
douã ori mai
mare decât
rata medie de
ocupare la
nivel naþional,
dacã petentul
are o perioadã
de cotizare de
20 de ani sau
dacã soþul/soþia este ºomer/ã ºi nu
are dreptul la
o alocaþie de
ºomaj iar soþii
au în întreþinere cel puþin
un copil cu
vârsta pânã în
15 ani.
Încetarea acordãrii Ajutorul de
z Obligaþia de
ajutorului de ºomaj ºomaj se sus- a înapoia ajusau penalizarea cu pendã în cazul torul acordat
pânã la 10 000 CZK în care
necuvenit;

Republica Cehã

Obligaþia de a
înapoia orice
sumã
necuvenitã +

România
de cotizare
cuprins între 5
ºi 10 ani
c) 12 luni,
pentru
persoanele cu
un stagiu de
cotizare mai
mare de 10 ani

În cazul în
care ºomerul
a încetat
relaþiile de

Slovacia

Bulgaria
precedentã cu
privire la
Protecþia
contra
ºomajului ºi
promovarea
ocupãrii din
1998, însã ele
nu mai sunt
prevãzute în
noul act
normativ.

Republica Cehã
în caz de abateri
grave (ex.
furnizarea de
informaþii false sau
necooperarea)

Ungaria
ºomerul:
- refuzã un loc
de muncã ce i
s-a oferit,
- refuzã
consilierea
profesionalã,
- îndeplineºte
condiþiile care
îi dau drept
de pensie (de
vârstã, de
invaliditate,
de invaliditate
în urma unui
accident),
- presteazã o
activitate
remuneratã
(cu excepþia
activitãþilor
publice ºi a
contractelor
pe termen
scurt (max. 90
de zile), dacã
persoana
respectivã le

Polonia
România
penalizare.
? Dreptul la
ajutor de
ºomaj
înceteazã în
caz de:
- refuzul, din
motive
nejustificate,
din partea
ºomerului de
a accepta un
loc de muncã,
un curs de
recalificare
sau o activitate în domeniul public;
- încetarea
contractului
de muncã din
iniþiativa salariatului sau
concedierea
salariatului,
fãrã avertisment, din cauze care þin de
acesta, pe

Slovacia
muncã sau
activitatea pe
cont propriu
din motive
neîntemeiate
(pentru liberii
profesioniºti
un venit
impozabil
mai mic de
9000 de SKK
reprezintã un
motiv serios),
durata plãþii
ajutorului de
ºomaj va fi
redusã la
jumãtate.

Cumularea cu
alte beneficii
sociale

________

Bulgaria

Ungaria
raporteazã la
oficiul de
muncã).

Polonia
durata a 6 luni
precedente
datei de înregistrare a
ºomajului la
Oficiul de
Muncã
Este posibilã
cumularea cu
Ajutorul de ºomaj ªomerul este
alocaþia
poate fi cumulat cu considerat a fi familialã.
alocaþia de
o persoanã
asistenþã socialã – asiguratã,
nivelul de suport
drept pentru
depinde de
care el/ea are
standardul minim dreptul la
de viaþã, de
orice tip de
venituri ºi
ajutor.
cheltuieli.

Republica Cehã

Slovacia

z nu este posibilã cumularea cu ajutoare în bani
pentru boalã,
invaliditate,
maternitate
sau bãtrâneþe.;
z este posibilã
cumularea cu
alocaþia
pentru creºterea copilului, însã nu ºi
cu alocaþia
pentru
pãrinþi;
z este posibilã
cumularea cu
ajutorul
social.

România

Alocaþia de
stat pentru
copil, asistenþa
medicalã
gratuitã,
pensia de
invaliditate,
indemnizaþia
pentru
incapacitate
temporarã de
muncã, ajutorul de înmormântare.

Sursa: MISSOC INFO, 2002.

Bulgaria
Cumu________
larea cu
veniturile
din muncã

Republica Cehã
Nu este permisã
cumularea
veniturilor ºi a
compensaþiilor
pentru ºomaj.

Ungaria
În principiu
nu se permite
nici un fel de
cumulare.
(excepþie:
activitãþile
publice ºi
contractele de
muncã pe
termen scurt
(max. 90 de
zile), în cazul
în care el/ea
raporteazã la
Oficiul de
Muncã).

Polonia
Nu este
permisã
cumularea.

România
Slovacia
Cumularea
Nu este
este posibilã
permisã
în cazul în
cumularea.
care aceste
venituri nu
depãºesc
jumãtate din
salariul minim
net pe þarã.
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Anexa 5.1. Analiza grupului-þintã pe judeþe
Urmãtorul grafic prezintã repartizarea disponibilizaþilor RICOP în
cele trei judeþe ale zonei 3.

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
DB

200

TR

0

AG
20 - 35

36 - 45

46 - 55

56 - 65

Din interpretarea datelor (repartizarea ºomerilor RICOP pe
categorii de vârstã ºi sexe) pe judeþe, menþionãm câteva concluzii.
Judeþul Argeº – are un total de 163 ºomeri din care 138 în mediul
urban (85%) ºi 25 din mediul rural (15%). Se constatã o distribuþie
neuniformã a ºomerilor, numãrul celor din mediul urban fiind mult mai
mare decât cei din mediul rural. Vârsta minimã 28, vârsta maximã
59 ani, vârsta medie 48,5 ani. Vârsta medie este foarte mare.
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În grupul-þintã din judeþul Argeº se constatã o preponderenþã a
femeilor, în special, la grupele de vârstã de 46-50 de ani ºi 51-55 ani. Acest
fapt se explicã prin profilul textil al fabricii care a efectuat disponibilizãrile
ºi anume S.C. Argeºana SA. De asemenea, observãm o constanþã în
repartiþia ºomerilor bãrbaþi din grupele de vârstã 46-55 ani. La aceºti
ºomeri din grupele de vârsta 46-55 de ani este necesarã o recalificare în
raport cu fostele locuri de muncã. În judeþul Argeº în anul 2003 (lunile
ianuarie, februarie, martie 2003) s-au creat un numãr de 4200 de locuri de
muncã, deci oportunitatea de a gãsi un loc de muncã este relativ ridicatã,
problema rãmânând vârsta înaintatã a celor disponibilizaþi.
Distribuþia ºomerilor RICOP din judeþul Argeº
pe categorii de vârstã ºi sexe
Grupa de vârstã
Masculin
Feminin
28-30
1
1
31-35
1
2
36-40
3
3
41-45
11
11
46-50
19
41
51-55
23
42
56-59
5
0
Total
63
100
Procent
39%
61%

Total
2
3
6
22
60
65
5
163

50
45

Jud. Arge s. Re p.som e rilor RICOP pe ca te gorii de va rsta si se x
42

41

40

Mas culin

35

Fem inin

30
23

25
19

20
15

11 11

10
5

1

1

1

2

3

5

3

0

0
28 30

31 35

36 40

41 45

46 50

51 55

56 59
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Judeþul Dâmboviþa - total 4.519 ºomeri (4.444 disponibilizaþi
domiciliaþi în judeþul Dâmboviþa) din care 1.922 în mediul urban (43%) ºi
2.597 din mediul rural (57%). Se constatã un echilibru între cele douã
grupe, ºomerii din mediul rural fiind în uºor avans numeric faþã de cei
din mediul urban (Târgoviºte, Moreni). Vârsta minimã 22 ani, vârsta
maximã 64 ani, vârsta medie 44,7 ani.
În grupul-þintã din judeþul Dâmboviþa se constatã o preponderenþã
a bãrbaþilor, în special, la grupele de vârstã 46-50 de ani ºi 51-55 ani care
sunt aproape duble faþã de grupele mai tinere. Aceastã situaþie se
datoreazã faptului cã ºomerii provin din unitãþi cu profil mecanic ºi
metalurgic (UPET Târgoviºte, COST Târgoviºte ºi SARO Târgoviºte) ºi
din unitãþi ale armatei (Romarm Mija ºi Romarm Moreni).
De asemenea, observãm un numãr constant la femeile ºomere
(RICOP) din judeþul Dâmboviþa, în grupele de vârstã 31-55 ani (365-386
persoane), aproape jumãtate din acestea având peste 46 de ani, ºi deci
mai greu de recalificat.
Distribuþia ºomerilor RICOP din judeþul Dâmboviþa
pe categorii de vârstã ºi sexe
Grupe de vârstã
Masculin
Feminin
22-25
30
2
26-30
101
16
31-35
304
365
36-40
355
368
41-45
324
381
46-50
518
386
51-55
637
350
56-60
249
62
61-65
71
0
Total
2589
1930
Procent
57%
43%

Total
32
117
669
723
705
904
987
311
71
4519

214
700
600

DÂMBOVIğA. Repartizarea úomerilor RICOP pe categorii de
vârstă úi sex
637
Masculin

518

Feminin

500
400

365

368
355

304

300

381

386
350

324

249

200
101

100
30

62
2

16

0

0

22-25

26-30

71

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

Judeþul Teleorman - total 519 ºomeri RICOP din care 324 din
mediul urban (62 %) ºi 195 din mediul rural (38 %). Vârsta minimã
22 ani, vârsta maximã 62 ani, vârsta medie 43,2 ani.
În grupul-þintã din judeþul Teleorman se constatã o preponderenþã
a bãrbaþilor, în special, la grupele de vârstã 31-35 ani, 36-40 ani ºi
51-55 ani. ªomerii din acest judeþ provin de la SC Rova SA Roºiorii de
Vede ºi SC Electroturris SA Turnu Mãgurele, unitãþi cu profil mecanic.
La grupele de vârstã 22-40 ani ºi 51-65 ani ponderea femeilor
reprezintã doar 25% din numãrul bãrbaþilor. La grupele de vârstã 41-50
ani numãrul femeilor reprezintã 50% din numãrul bãrbaþilor. Cele douã
curbe reprezintã media grupului-þintã. Jumãtate din numãrul de bãrbaþi
au vârsta pânã în 45 de ani situaþie ce avantajeazã posibilitatea
reintegrãrii prin recalificare.
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Distribuþia ºomerilor RICOP din judeþul Teleorman
pe categorii de vârstã ºi sex
Grupe de vârstã
Masculin
Feminin
Total
22-25
14
3
17
26-30
37
5
42
31-35
63
18
81
36-40
54
17
71
41-45
42
24
66
46-50
42
24
66
51-55
111
41
152
56-60
14
6
20
61-65
4
0
4
Total
381
138
519
Procent
73%
27%

120

Jud. Teleorman. Rep. somerilor RICOP pe categorii
de varsta si sex

111

100
Masculin
Feminin
80
63
54

60

42

37

40

42
24

20

18

14
3

5

22 25

26 30

41
24

17

14
6

4

0

0
31 35

36 40

41 45

46 50

51 55

56 60

61 65
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Anexa 5.2. Descrierea sumarã a proiectelor
MAO ºi MRS
Descrierea proiectelor MAO
Titlul proiectului: O nouã ºansã prin recalificare
Beneficiar: S.C. PRO SM SRL -Alexandria
Localizare: Alexandria, Roºiorii de Vede, Turnu Mãgurele – judeþul
Teleorman
Grant Phare: 43.456 euro
Co-finanþare: 5.480 euro
Obiectivul proiectului ºi grupul-þintã: Organizarea ºi desfãºurarea de
cursuri de formare profesionalã (iniþiere în informaticã, recalificarea la locul
de muncã ºi pregãtirea în noi specializãri impuse de cerinþele actuale pe piaþa
muncii) precum ºi furnizarea de servicii de mediere a locurilor de muncã,
prin înfiinþarea a trei puncte de orientare. Grupul-þintã îl constituie
disponibilizaþii din zona oraºelor Turnu Mãgurele ºi Roºiorii de Vede.
Indicatori ºi rezultate: La cursuri s-au înscris 61 de participanþi (din care
52 disponibilizaþi RICOP). Repartizarea acestora pe cursuri a fost: instruire în
informaticã: 10 (3), instruire în confecþii: 21 (20), instruire în construcþii: 30
(27); 45 de participanþi au obþinut certificate de calificare (36 constructori ºi
confecþioneri textile), respectiv 9 diplome operatori calculatoare. Au
beneficiat gratuit de informaþii privind piaþa forþei de muncã un numãr de
596 de persoane prin intermediul celor trei centre deschise la Turnu
Mãgurele, Alexandria ºi Roºiorii de Vede. Au fost angajaþi 31 de beneficiari ai
proiectului din care 28 persoane disponibilizate în cadrul Planului de
restructurare RICOP.
Titlul proiectului: Reconversie profesionalã în inginerie asistatã de
calculator ºi tehnici multimedia
Beneficiar: Universitatea VALAHIA - Târgoviºte
Localizare: Târgoviºte, judeþul Dâmboviþa
Grant Phare: 62.675 euro
Cofinanþare: 13.292 euro
Obiectivul proiectului ºi grupul-þintã: Crearea, prin reconversie profesionalã,
de oportunitãþi de formare profesionalã ºi de angajare a personalului tehnic
disponibilizat din întreprinderile prevãzute în programul RICOP, printr-un
program privind utilizarea pachetelor software destinate urmãririi produsului
de la concept pânã la fabricaþia propriu-zisã, a tehnicilor CAD-CAM-CAE.

217
Indicatori ºi rezultate: Un numãr de 168 persoane se înscriu la cursurile de
CAD/CAM ºi iniþiere PC (cu o duratã de 3 luni fiecare) 124 absolvind cu
succes. Astfel la modulul de utilizare calculator absolvã 74 de persoane, iar
modulul de CAD absolvã 50 de persoane. Din totalul de 168 participanþi la
cursuri un numãr de 102 persoane gãsesc un loc de muncã pânã la finele
proiectului.
Titlul proiectului: Trei Mãsuri active de ocupare a forþei de muncã din
judeþul Teleorman
Beneficiar: CNIPMMR - Bucureºti
Localizare: Regiunea 3 RICOP (judeþele Argeº, Dâmboviþa, Teleorman)
Grant Phare: 72.946 euro
Cofinanþare: 16.233 euro
Obiectivul proiectului ºi grupul-þintã: Crearea de oportunitãþi de formare
profesionalã ºi de angajare a personalului disponibilizat colectiv prin
implementarea a trei mãsuri active de ocupare a forþei de muncã, ºi anume:
1) SIMM – Sistem Informaþional de Mediere a Muncii: identificarea de
beneficiari pentru mãsurile 2 ºi 3 precum ºi crearea unei baze de date cu
persoane ºi locuri de muncã; 2) JOB CLUB - Derulare stagii de pregãtire în
domeniul ‘Cãutare, obþinere ºi pãstrarea unui loc de muncã’; 3) CAMI Centru de Asistenþã pentru Micii Întreprinzãtori - Furnizare servicii de
asistenþã ºi instruire antreprenorialã;
Indicatori ºi rezultate: De mãsura 1 au beneficiat direct 1139 (839 RICOP)
de persoane. La mãsura 2 au fost organizate 24 de stagii de pregãtire (4 în
Teleorman, 17 în Dâmboviþa ºi 3 în Argeº) la care au participat 295 (153)
persoane. La mãsura 3 au fost organizate 11 stagii de pregãtire (4 în
Teleorman, 4 în Dîmboviþa ºi 3 în Argeº) ºi 2 stagii de asistenþã directã, la
care au existat 174 participanþi (166/67 de cursanþi CAMI ºi 8/4 participanþi la
stagii de asistenþã directã). S-au organizat 4 stagii de pregãtire în cursuri de
vânzãtor, de contabilitate ºi de inspector resurse umane, la care au participat
100/70 de disponibilizaþi. Un numãr de 112 de angajãri/reangajãri au fost
raportate, din care 94 RICOP.
Titlul proiectului: Incubator de afaceri pachet integrat ºi complex de
mãsuri active
Beneficiar: Agenþia Regionalã de Dezvoltare Economicã ºi Integrare
Europeanã – Câmpulung
Localizare: Câmpulung – judeþul Argeº, Moreni - judeþul Dâmboviþa
Grant Phare: 88.662 euro
Cofinanþare: 24.950 euro
Obiectivul proiectului ºi grupul-þintã: Creºterea economicã durabilã ºi
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crearea de noi locuri de muncã permanente prin dezvoltarea ºi susþinerea
sectorului privat. Aceasta se realizeazã prin înfiinþarea unui incubator de
afaceri.
Indicatori ºi rezultate: Incubatorul de afaceri s-a înfiinþat într-o clãdire
pusã la dispoziþie de cãtre Primãria Câmpulung Muscel. Este parte a
imobilului aflatã pe strada Nicu Leonard (Olga Bancic) nr.2 din Câmpulung,
ºi are o suprafaþã desfãºuratã de 250 mp. Clãdirea o fost complet renovatã,
astfel încât la 12 iunie 2003 incubatorul de afaceri a fost oficial inaugurat.
Pânã la finele lunii august 2003 au fost instruiþi 100 de ºomeri (din care 84
RICOP) în 5 serii de cursuri de antreprenoriat, organizate la Moreni ºi unul
în Târgoviºte. Media lunarã de ore de curs a fost de 75, iar 4 din cele 5 serii
au þinut 2 luni fiecare. Simultan cu derularea cursurilor s-au organizat ºi
sesiuni de consiliere antreprenorialã individualã pentru cursanþi.
Titlul proiectului: Centrul de informare, consiliere, mediere ºi cerecetare
pe piaþa muncii –Teleorman
Beneficiar: Asociaþia Catalactica – Alexandria
Localizare: Alexandria, Roºiorii de Vede, Turnu Mãgurele - Judeþul
Teleorman
Grant Phare: 44.180 euro
Cofinanþare: 0 euro
Obiectivul proiectului ºi grupul-þintã: Oferirea de oportunitãþi de
consiliere ºi îndrumare în carierã, precum ºi furnizarea de servicii de
orientare ºi plasare pe locurile de muncã vacante, deja existente în
întreprinderi sau pe locurile de muncã nou create; creºterea nivelului de
informare a disponibilizaþilor RICOP ºi non RICOP cu privire la locurile de
muncã disponibile; îmbunãtãþirea capacitãþii de adaptare la condiþiile pieþei
muncii a persoanelor disponibilizate RICOP. Proiectul a avut ca grup-þintã
610 persoane ºomere, dintre care 290 persoane RICOP.
Indicatori ºi rezultate: Toate aceste persoane urmau sã beneficieze de
diferite tipuri de servicii în proiect, astfel: 500 de persoane (dintre care 200
RICOP) urmau sã primeascã informaþii cu privire la piaþa muncii din judeþul
Teleorman prin intermediul a 4 tipuri diferite de broºuri, 50 (40 RICOP)
urmau sã participe la activitãþi de tip job club, iar 60 de persoane (50 RICOP)
urmau sa fie consiliate astfel încât sã-ºi îmbunãtãþeascã abilitãþile de a-ºi gãsi
un loc de muncã. La finalul proiectului 736 de persoane au beneficiat de
serviciile efectuate în cadrul acestuia, ºi anume: 514 beneficiari informare
(232 RICOP); 61 beneficiari job club (18 RICOP); 161 beneficiari consiliere (57
RICOP). Proiectul a generat 5 de locuri de muncã directe (echipa de
management a proiectului).

219
Titlul proiectului: Program de instruire antreprenorialã pentru persoanele
disponibilizate prin programul RICOP.
Beneficiar: SVASTA Consult SRL – Bucureºti
Localizare: Târgoviºte, judeþul Dâmboviþa
Grant Phare: 16.340 euro
Cofinanþare: 0 euro
Obiectivul proiectului ºi grupul-þintã: Scopul acestui proiect îl reprezintã
încurajarea activitãþilor economice ce conduc la crearea de locuri de muncã
durabile prin dezvoltarea spiritului antreprenorial la o categorie de
disponibilizaþi din aria judeþului Dîmboviþa.
Indicatori ºi rezultate: Indicatorii de realizare proiectului au fost:
instruirea unui numãr de 60 de ºomeri în domeniul managementului firmei
ºi sprijinirea în realizarea unor planuri de afaceri pentru obþinerea de credite
din fondurile AJOFM (Ministerul Muncii) sau alte surse de finanþare.
Rezultatele au fost atinse în totalitate. Au fost instruiþi 73 ºomeri, din care
31 ºomeri RICOP. Fiecare participant la seminar a întocmit un Plan de
afaceri, real sau imaginar. În momentul realizãrii seminariilor schema de
finanþare din fondurile AJOFM nu era disponibilã, celelalte fonduri de
finanþare sau credite disponibile existente pe piaþã nefiind accesibile pentru
un întreprinzãtor la început de drum.
Titlul proiectului: Un job pentru fiecare
Beneficiar: Interconsult 2001 SRL – Mioveni
Localizare: Mioveni, Câmpulung – judeþul Argeº
Grant Phare: 25.122 euro
Cofinanþare: 0 euro
Obiectivul proiectului ºi grupul-þintã: Dezvoltarea unui sistem integrat de
mãsuri active destinat creãrii ºi dezvoltãrii de noi competenþe ale forþei de
muncã disponibilizate, compus din: evaluare în scopul obþinerii unui bilanþ
individualizat al competenþelor; organizarea de “job-club-uri” pentru
orientare ºi consiliere; organizarea de cursuri de calificare / recalificare;
servicii de ocupare a forþei de muncã disponibilizate.
Indicatori ºi rezultate: La activitatea de Job Club ºi consultanþã
ocupaþionalã au participat un numãr de 122 persoane, 80 fiind iniþial
planificaþi. În total au fost 43 de instruiþi: cursul de calificare în meseria de
instalator gaze a cuprins un numãr de 22 persoane, iar cursul de calificare în
meseria de croitor a cuprins 21 persoane (din care 16 au fost angajate). În
total au fost angajate indirect 52 de persoane. Pentru ambele cursuri au fost
încheiate convenþii cu AJOFM – Argeº, astfel încât la absolvire cursanþii au
putut beneficia de un atestat oficial.

220
Titlul proiectului: Centru de pregãtire profesionalã
Beneficiar: Cricov SRL – Moreni
Localizare: Moreni, judeþul Dâmboviþa
Grant Phare: 14.580 euro
Cofinanþare: 3.700 euro
Obiectivul proiectului ºi grupul-þintã: Acest proiect a avut ca obiect
instruirea unui numãr de 28 de ºomeri în utilizarea calculatoarelor ºi
deprinderea de cãtre aceºtia a unor cunoºtinþe minimale de comunicare în
limbile englezã, francezã, italianã ºi spaniolã, în scopul creºterii ºanselor de
angajare, în þarã sau strãinãtate.
Indicatori ºi rezultate: Pânã la startul sesiunilor de instruire (aprilie 2003)
au fost primite 55 (din care 20 RICOP) de cereri/dosare (chiar dacã
indicatorul de instruire a fost de numai 28 /22). Au fost acceptate toate
cererile. Din aceºtia doar 34 de persoane au dobândit certificat AJOFM
pentru cursul de informaticã. Au fost angajate direct 7 persoane ºi indirect 12
persoane (2 RICOP) prin implementarea proiectului.
Titlul proiectului: Centru de servicii pentru reintegrarea profesionalã a
ºomerilor din zona Moreni
Beneficiar: Fundaþia pentru Progres ºi Dezvoltare Localã - Moreni
Localizare: Moreni, judeþul Dâmboviþa
Grant Phare: 60.736 euro
Cofinanþare: 0 euro
Obiectivul proiectului ºi grupul-þintã: Crearea în oraºul Moreni a unui
Centru de servicii pentru sprijinirea reintegrãrii profesionale a ºomerilor
proveniþi din Regiunea 3 RICOP; furnizare de servicii de orientare ºi plasare
prin informare ºi instruire pe baza tehnicilor de job-club.
Indicatori ºi rezultate: 152 persoane din care 42 disponibilizaþi RICOP au
început modulele obligatorii de iniþiere în utilizarea calculatoarelor ºi de
management personal (orientare în carierã ºi tehnici de cãutare pe piaþa
muncii). Dintre aceºtia, 134 s-au prezentat la evaluarea finalã. 143 (din care
27 disponibilizaþi RICOP) au participat la activitãþile de consiliere, prin care
au fost iniþiaþi în tehnici pentru cãutarea unui loc de muncã ºi li s-au pus la
dispoziþie listele cu posturile vacante de la AJOFM Dâmboviþa. Deºi nu a fost
prevãzut un indicator de angajãri, în urma derulãrii proiectului 42 persoane
(2 RICOP) au gãsit de lucru pânã la data de 15.12.2003. În plus, 16 persoane
au fost încadrate în echipa proiectului.
Titlul proiectului: Program de formare ºi orientare profesionalã, de
consultanþã pentru începerea unei activitãþi independente – în domeniul
serviciilor de apã –canal.
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Beneficiar: Regia Autonomã de Gospodãrie Comunalã -Târgoviºte
Localizare: Târgoviºte, judeþul Dâmboviþa
Grant Phare: 56.886 euro
Cofinanþare: 0 euro
Obiectivul proiectului ºi grupul-þintã: S-a vizat crearea de centre zonale
de mediere a muncii în cadrul primãriilor partenere în proiect (din 6
localitãþi: Târgoviºte, Moreni, I.L.Caragiale, Bucºani, Gura Ocniþei, Rãzvad);
organizarea de cursuri de calificare/recalificare pentru meseriile din
domeniul alimentarii cu apã ºi canalizare pentru 125 de persoane.
Indicatori ºi rezultate: În scopul atingerii obiectivelor proiectului, s-au
creat 6 centre de mediere a muncii în cadrul compartimentelor de relaþii cu
publicul la primãriile din cele 6 localitãþi, la data încheierii proiectului fiind
cooptati pentru activitatea de consiliere 341 disponibilizaþi (59 RICOP) (200
preconizat ca indicator în proiect), dintre aceºtia 66 ºomeri obþinând
autorizaþie pentru a începe o activitate independentã în domeniul serviciilor
de alimentare cu apã. Organizarea de cursuri s-a desfãºurat în trei module,
cu scopul de a califica 125 de ºomeri în meserii de instalatori apã-canal,
drenori-canaliºti ºi electromecanici pentru staþiile de alimentare cu apã,
dintre care 29 persoane au fost plasate pe un loc de muncã.
Titlul proiectului: Servicii integrate pentru disponibilizaþii RICOP din
zona Moreni
Beneficiar: Asociaþia de Sprijin a ªomerilor Dâmboviþa - Târgoviºte
Localizare: Moreni, Târgoviºte - judeþul Dâmboviþa
Grant Phare: 31.065 euro
Cofinanþare: 0 euro
Obiectivul proiectului ºi grupul-þintã: Crearea unui sistem integrat de
servicii care sã satisfacã necesitãþile grupului-þintã al proiectului (persoane
aflate în cãutarea unui loc de muncã, din care minim 80% vor fi
disponibilizaþi RICOP).
Indicatori ºi rezultate: Chestionarea a 250 agenþi economici care au fost
introduºi în baza de date, actualizatã periodic; consilierea a 391 persoane
disponibilizate colectiv (din care 374 RICOP); 4 cursuri de formare
profesionalã (a câte 20 persoane fiecare) în meseriile de lãcãtuº, confecþioner
îmbrãcãminte, tâmplar universal ºi strungar, din care au fost plasaþi
44 persoane; servicii de mediere a muncii ºi job-club pentru 160 persoane, în
urma acestei activitãþi angajându-se 32 disponibilizaþi RICOP; 2 cursuri de
formare anteprenorialã pentru 20 persoane, în urma absolvirii, 3 persoane
începând o activitate pe cont propriu; au fost raportate ºi 10 locuri de muncã
prin echipa proiectului.
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Titlul proiectului: Centrul pentru re/inserþie profesionalã Dãrmãneºti
Beneficiar: Asociaþia Târgoviºte spre Europa -Târgoviºte
Localizare: Dãrmãneºti, judeþul Dâmboviþa
Grant Phare: 25.280 euro
Cofinanþare: 0 euro
Obiectivul proiectului ºi grupul-þintã: Dezvoltarea un serviciu integrat de
mediere în muncã în comuna Dãrmãneºti, pe o perioadã de 9 luni, destinat
unui numãr de 200 persoane (80% disponibilizaþi RICOP) ºi contactarea a
minimum 100 potenþiali angajatori; instruirea în utilizarea tehnicilor de
cãutare a unui loc de muncã a 100 persoane din rândul grupului-þintã;
realizarea ocupãrii a 30 persoane în urma oferirii acestor servicii;
dezvoltarea unui instrument de mediere /plasare uºor accesibil ºi adaptabil
schimbãrilor/nevoilor permanente ale pieþei muncii.
Indicatori ºi rezultate: Au fost consiliate ºi mediate 279 de persoane din
care 150 disponibilizaþi RICOP; au fost identificate ºi contactate 103 de firme;
a fost realizat un numãr de 33 sesiuni de instruire de grup de 2 zile cu câte
3-8 persoane/sesiune; a fost instruit un numãr de 160 de beneficiari din care
91 disponibilizaþi RICOP; s-au reangajat 48 de persoane din care 26 disponibilizaþi RICOP; a fost redactat Ghidul ºomerului, ce a fost tipãrit ºi
distribuit, în cursul lunii septembrie 2003, în 1.000 exemplare.
Titlul proiectului: Help pentru grupurile disponibilizate
Beneficiar: Colegiul Tehnic Anghel Saligny - Roºiorii de Vede
Localizare: Roºiorii de Vede, judeþul Teleorman
Grant Phare: 39.088 euro
Cofinanþare: 0 euro
Obiectivul proiectului ºi grupul-þintã: Ca urmare a înfiinþãrii în Roºiorii
de Vede a 3 întreprinderi mici cu profil textil a crescut cererea de forþã de
muncã în domeniul textil iar Colegiul Tehnic Anghel Saligny ºi-a propus sã
formeze 100 de persoane în meseria de confecþioneri textili ºi sã plaseze 50
dintre cei instruiþi. Astfel, activitãþile principale sunt elaborarea de programe
de instruire în meseria de confecþioner textil ºi furnizarea de servicii de
orientare profesionalã ºi plasare.
Indicatori ºi rezultate: Au fost instruite în meseria de confecþioner 124
persoane (3 RICOP), aceleaºi persoane beneficiind ºi de activitãþi de instruire
ºi consiliere profesionalã, dintre aceste fiind angajate 17 persoane în
domeniul textil.
Titlul proiectului: Centru de informare ºi consiliere pentru ºomeri
Beneficiar: Fundaþia Grupul pentru Dezvoltare Localã Mileniul III - Fieni
Localizare: Pucioasa, Targoviºte - judeþul Dâmboviþa
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Grant Phare: 21.536 euro
Cofinanþare: 0 euro
Obiectivul proiectului ºi grupul-þintã: Proiectul are ca scop reintegrarea
profesionalã a persoanelor disponibilizate din judeþul Dâmboviþa, într-un
timp cât mai scurt, prin creºterea ºanselor de gãsire a unui loc de muncã. În
acest scop s-a creat Centrul de Informare ºi Consiliere pentru ªomeri, cu
douã birouri: unul în municipiul Târgoviºte (în cadrul Liceului “Voievodul
Mircea”), ºi unul în oraºul Pucioasa (localizat în interiorul Casei de Culturã).
Grupul-þintã pentru activitãþi de consiliere prin acest program este de: 350 de
ºomeri din Târgoviºte ºi din alte 14 localitãþi din nordul judeþului Dîmboviþa,
75 de ºomeri din oraºul Pucioasa.
Indicatori ºi rezultate: S-a desfãºurat o serie de instruire (în aprilie 2003)
cu 12 de participanþi din care au fost selectaþi 8 care au fost ºi angajaþi.
Ulterior aceºti consilieri au început activitatea de consiliere în cele doua
centre din Pucioasa ºi Târgoviºte, 670 persoane (384 disponibilizaþi RICOP)
beneficiind de serviciile proiectului. Au fost create 10 noi locuri de muncã ºi
alþi 109 de consiliaþi (15 RICOP) au fost angajaþi în urma mãsurilor de
consiliere ale proiectului.

Descrierea proiectelor MRS
Titlul proiectului: Nimeni nu e singur
Beneficiar: Asociatia "Solidaritatea Umanã" - Piteºti
Localizare: Piteºti, judeþul Argeº
Grant Phare: 45.388 euro
Cofinanþare: 17.160 euro
Obiectivul proiectului ºi grupul-þintã: Organizarea ºi dezvoltarea unei
reþele de servicii integrate socio-medicale de îngrijire la domiciliu a
persoanelor puternic defavorizate în municipiul Piteºti; asigurarea accesului
persoanelor defavorizate la serviciile de îngrijire la domiciliu în vederea
refacerii stãrii de sãnãtate în mediul familial; asigurarea de asistenþã
medicalã ºi socialã pentru persoanele ce nu mai beneficiazã de asigurãri de
sãnãtate ca urmare a pierderii locului de muncã; favorizarea recuperãrii
psihomotorii în vederea reintegrãrii în muncã; recalificarea ºi crearea de
locuri de muncã (îngrijitori la domiciliu).
Indicatori ºi rezultate: Prin prezentul proiect, pânã la finele lunii august
2003, un numãr de 92 de persoane defavorizate au primit asistenþa la
domiciliu. Dintre acestea au abandonat din motive diverse 9 persoane (3
decese ºi 6 retrageri). Un numãr de 19 de îngrijitori la domiciliu au fost
angajaþi (faþã de 16 locuri prevãzute prin proiect), din care un disponibilizat
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RICOP. Asociaþia continuã proiectul dupã finalizarea finanþãrii RICOP,
susþinând financiar un numãr de 6 îngrijitori la domiciliu, iar 12 dintre
îngrijitori (din cei 19) precum ºi echipa de implementare vor presta în
continuare activitate în mod voluntar.
Titlul proiectului: Centru de reintegrare durabilã socio-profesionalã
Beneficiar: Centru pentru Dezvoltarea IMM Argeº- Piteºti
Localizare: Piteºti, judeþul Argeº
Grant Phare: 44.685 euro
Cofinanþare: 15.980 euro
Obiectivul proiectului ºi grupul-þintã: Estimarea nevoilor reale de
asistenþa socialã pentru persoanele disponibilizate provenind de la S.C.
Argeºana S.A., pentru familiile lor ºi pentru alte persoane care îºi cautã loc de
muncã; crearea unei baze de date privind beneficiarii serviciilor oferite;
reconversia profesionalã, orientarea ºi plasarea la un nou loc de muncã a
beneficiarilor proiectului.
Indicatori ºi rezultate: Activitãþile desfãºurate în acest proiect au fost
urmãtoarele: 20 (20 RICOP) persoane au participat la cursurile de calificare
lucrãtori în turism ºi agroturism; 15 (10 R) persoane au participat la cursurile
de calificare agenþi vamali; 100 (82 R) persoane au participat la cursurile de
calificare în administrarea afacerilor; 45 (29 R) persoane au participat la
cursul de operator PC – secretariat; 15 (10) persoane au participat la cursul
de bucãtari. Odatã cu cursurile de instruire s-au derulat ºi servicii de
consiliere socio-profesionalã. Persoane angajate în timpul proiectului: 9.
Titlul proiectului: Cantina socialã
Beneficiar: Fundaþia Consorþiu pentru Dezvoltare Localã –Mioveni
Localizare: Mioveni, judeþul Argeº
Grant Phare: 60.986 euro
Cofinanþare: 0 euro
Obiectivul proiectului ºi grupul-þintã: Atenuarea impactului social cauzat
de restructurarea industrialã care a lãsat fãrã loc de muncã foarte multe
persoane în zonã. Grupul-þintã este format din 100 de persoane
disponibilizate ºi membri ai familiilor acestora.
Indicatori ºi rezultate: Crearea unei cantine sociale de 100 de locuri în
oraºul Mioveni. La finele proiectului indicatorii de realizare a proiectului au
fost îndepliniþi astfel: 200 de persoane au beneficiat de masã gratuitã la
Cantina socialã (100 de persoane planificate); 6 disponibilizaþi angajaþi pentru
a asigura funcþionarea cantinei (6 persoane prevãzute prin proiect).
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Titlul proiectului: Centrul social integrat „Sf. Maria” Târgoviºte
Beneficiar: Primãria municipiul Târgoviºte
Localizare: Târgoviºte, judeþul Dâmboviþa
Grant Phare: 212.255 euro
Cofinanþare: 74.165 euro
Obiectivul proiectului ºi grupul-þintã: Acordarea de sprijin social pentru
persoanele care au fost cel mai mult afectate de restructurarea industrialã
prin: asigurarea de servicii de consiliere medicalã ºi juridicã; asigurarea de
servicii de asistenþã psihologicã ºi terapie familialã; furnizarea de servicii de
tip cantinã socialã; asigurarea de servicii de ajutor la domiciliu; asigurarea de
servicii de ajutor de urgenþã ºi adãpost de noapte; construirea Centrului
Social Integrat “Sf. Maria”.
Indicatori ºi rezultate: La finele proiectului indicatorii de realizare ai
proiectului au fost îndepliniþi dupã cum urmeazã: 382 de beneficiari de
asistenþã medicalã (115 planificaþi); 21 beneficiari ai serviciilor de consiliere
psihologicã din 43 planificaþi; 496 beneficiari ai serviciilor de consiliere
juridicã (143 planificaþi); 235 de beneficiari asistaþi la domiciliu (76 planificaþi). Serviciile de cantinã socialã au fost înlocuite prin asigurarea de
pachete cu alimente de bazã pentru 331 de beneficiari (50 planificaþi).
12 persoane beneficiazã în prezent de serviciile de adãpost de noapte
(48 planificate). În afara persoanelor asistate, prin proiect au fost instruite
13 persoane (13 R) si au fost angajate 31 persoane în cadrul centrului social
„Sf. Maria” Târgoviºte inaugurat la data de 05.04.2004.
Titlul proiectului: Centrul Social Roºiorii de Vede-Help
Beneficiar: Consiliul Local Roºiorii de Vede
Localizare: Roºiorii de Vede, judeþul Teleorman
Grant Phare: 97.582 euro
Cofinanþare: 0 euro
Obiectivul proiectului ºi grupul-þintã: Scopul proiectului îl reprezintã îmbunãtãþirea serviciilor sociale oferite în Centrul Social prin extinderea Cantinei de
Ajutor Social, crearea Adãpostului Temporar pentru acordarea de sprijin social
persoanelor care sunt afectate cel mai mult de restructurarea industrialã ºi
constituirea unui Serviciu de Ajutor la Domiciliu. Grupul-þintã al proiectului
este format din persoane disponibilizate ºi membrii familiilor acestora care sunt
puternic defavorizate din cauza sãrãciei ºi a condiþiilor improprii de locuit.
Indicatori ºi rezultate: La data depunerii proiectului spaþiul avea un singur
nivel în care se desfãºoarã activitãþile Cantinei sociale. Din fondurile proiectului
s-a realizat o extindere cu încã un nivel pentru Adãpostul de urgenþã (douã
dormitoare 4mx4m), douã grupuri sanitare ºi un duº. La finele lunii aprilie
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2004 indicatorii de progres ai proiectului au fost îndepliniþi dupã cum urmeazã:
servicii de îngrijire la domiciliu – 37 de persoane (plan 25); servicii de Cantinã
socialã – 343 de persoane (300 planificate); servicii de Adãpost de urgenþã – 757
înnoptãri (56 persoane) din 1.000 înnoptãri planificate.
Titlul proiectului: Centru Social Speranþa
Beneficiar: Primãria municipiului Piteºti
Localizare: Piteºti, judeþul Argeº
Grant Phare: 43.858 euro
Cofinanþare: 11.940 euro
Obiectivul proiectului ºi grupul-þintã: Crearea unui Centru social de zi
pentru persoane vârstnice, în scopul prevenirii instituþionalizãrii; crearea
unui Centru de Urgenþã în vederea asigurãrii unui adãpost temporar
persoanelor fãrã locuinþã, consilierea acestora în vederea gãsirii unei soluþii
care sã conducã, în final, la rezolvarea chiar ºi temporarã a problemei
locative; reintegrarea socialã a persoanelor disponibilizate sau a membrilor
familiilor acestora, prin asigurarea unui loc de muncã.
Indicatori ºi rezultate: La finele proiectului indicatorii de realizare a
proiectului au fost îndepliniþi dupã cum urmeazã ; 66 de persoane vârstnice
asistate în Centrul de Zi, dintr-un total de 60 propus ; 3.132 de înnoptãri la
Centrul de Urgenþã, dintr-un total de 2.160 propus pentru realizare; ca
numãr de beneficiari, au fost asistaþi în Centrul de Urgenþã 111 persoane; din
cele 12 angajãri propuse ºi realizate prin proiect, doar 5 au fost ocupate de
persoane disponibilizate.
Titlul proiectului: Centrul social Câmpulung
Beneficiar: Consiliul Local Câmpulung Muscel
Localizare: Câmpulung, judeþul Argeº
Grant Phare: 35.671 euro
Cofinanþare: 0 euro
Obiectivul proiectului ºi grupul-þintã: Scopul proiectului este furnizarea de
servicii de asistenþã socialã specializate pentru 1.400 persoane disponibilizate ºi
membrii familiilor acestora (copii, adolescenþi, vârstnici fãrã suport familial)
care sunt puternic defavorizate din cauza sãrãciei, a comportamentelor
antisociale, a condiþiilor improprii de locuit, a problemelor de sãnãtate asociate
cu bolile profesionale, cu alimentaþia necorespunzãtoare, cu stresul ºi
alcoolismul. Activitãþile principale programate sunt: efectuarea anchetelor
sociale pentru grupul-þintã ºi realizarea unei baze de date specifice; consiliere
socialã (juridicã, psihologicã, îndrumare profesionalã).
Indicatori ºi rezultate: La finele lunii aprilie 2004 indicatorii de progres ai
proiectului au fost îndepliniþi dupã cum urmeazã; 988 persoane asistate
juridic, 579 persoane asistate psihologic ºi realizarea a 690 anchete sociale
(600 planificat).
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Titlul proiectului: Centru social pentru persoane defavorizate -Pucioasa
Beneficiar: Primãria oraºului Pucioasa
Localizare: Pucioasa, judeþul Dâmboviþa
Grant Phare: 25.913 euro
Cofinanþare: 0 euro
Obiectivul proiectului ºi grupul-þintã: Scopul proiectului este de a acorda
sprijin social ºi de a oferi oportunitãþi de angajare pentru persoanele
defavorizate din oraºul Pucioasa, în special celor care au fost afectate cel mai
mult de restructurarea industrialã.
Indicatori ºi rezultate: Activitãþile principale au constat în: asigurarea de
servicii de sprijin la domiciliu, asigurare de consiliere psihologicã ºi de
consultaþii medicale, realizarea unei baze de date cu persoanele asistate ºi
realizarea strategiei de asistenþã socialã a oraºului Pucioasa. La data de 30
septembrie 2003 indicatorii de succes ai proiectului au fost realizaþi dupã
cum urmeazã: 22 de persoane angajate (20 foºti ºomeri, angajaþi ca îngrijitori
ºi 2 asistente medicale); 211 de persoane beneficiare ale serviciilor de
consiliere ºi asistenþã medicalã din 200 planificate; 20 de persoane asistate la
domiciliu ºi beneficiare ale serviciilor de consiliere ºi asistenþã medicalã.
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