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EVOLU IA OMAJULUI ÎN ROMÂNIA

Mihaela, Savu1, Mihaela, Bursugiu2

Rezumat: omajul reprezint un fenomen frecvent întâlnit în economia oric rui stat.Lucrarea de fa
prezint evolu ia omajului la nivelul României pentru a observa evolu ia acestuia i categoria de popula ie
afectat de omaj, din punct de vedere al caracteristicii sex. Afirma ia c persoanele de sex feminin sunt mai
afectate de omaj la nivelul rii noastre nu este sus inut de cifrele prezentate. Intervalul ales pentru analiza
omajului cuprinde i perioada în care criza a afectat economia româneasc , astfel încât s-a observat c

rata omajului a crescut.
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1. Introducere
omajul, fenomen macroeconomic, este analizat în literatura de specialitate datorit

importan ei în economia oric rui stat. Al turi de prezentarea no iunilor de baz privind
acest fenomen, lucr rile de specialitate prezint structura omajului în func ie de mai multe
caracteristici, cele mai importante fiind sexul, vârsta, nivelul de preg tire. omajul
reprezint un fenomen macrosocial, care se poate particulariza în func ie de condi iile
economico – sociale specifice fiec rui stat.(Dobrot i Aceleanu, 2007).

omajul este un fenomen care a caracterizat economia româneasc pe toat durata
tranzi iei la economia de pia , ca apoi s se manifeste i în perioadele de cre tere
economic .(B dulescu, 2006).

În lucrarea de fa , dorim s prezent m evolu ia omajului din România specific
perioadei 1991 – 2011, asfel încât s eviden iem tendin a acestui indicator macroeconomic
pentru întreaga perioad de dup evenimentele din 1989, dar i s observ m modul în care
acest indicator a r spuns crizei economice. Evolu ia omajului la nivel na ional va fi
completat de prezentarea acestuia în func ie de caracteristica sex.

Comentariile întâlnite într-o serie de manuale sau car i economice prezint faptul c
acest fenomen afecteaz într-o propor ie mai mare persoanele de sex feminin comparativ
cu persoanele de sex masculin. „În ultimul deceniu se acord o mare aten ie studierii
structurii omajului pe sexe i categorii de vârst . Se relev astfel, c femeile sunt mai
afectate de omaj decât b rba ii ....” (Angelescu et al, 2009).

„Exist diferen e sensibile în rata omajului între femei i b rba i. La femei rata
omajului este mai mare, deoarece la acestea probabilitatea întreruperii lucrului este mai

mare, în special din motive de maternitate.” (B cescu i B cescu - C rbunaru, 2004).
„În prezent rata omajului se ridic la aproximativ 11,2% din popula ia activ ,

ponderea de inând-o tinerii i femeile.” (Ionescu, 1999).
„ omajul afecteaz puternic tinerii i femeile. ... Ponderea mare a femeilor în rândul

omerilor are ca principal cauz persisten a unei mentalit i învechite privind rolul femeii
în societate, mentalitate care se manifest atât la angajare, cât i la disponibilizarea
personalului.” (Ciucur et al, 2004).

Prin prezentarea num rului de omeri i a structurii omajului în func ie de sex dorim
s vedem dac afirma iile anterioare se sus in i s observ m care este în realitate situa ia
din România referitor strict la acest fenomen.
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2. omajului în România în intervalul 1991-2011
Perioada 1991-2011 va fi intervalul de timp ales pentru a eviden ia i a observa

evolu ia omajului în România în func ie de caracteristica sex. omajul va fi analizat atât din
punctul de al num rului omerilor, cât i al ratei omajului înregistrate în Anuarul statistic al
României în intervalul precizat (cifrele prezentate calculeaz doar persoanele înscrise la
oficiile de omaj) i în România în cifre (prezint omajul BIM - Biroul Interna ional al
Muncii). Dup cum se poate observa, utiliz m surse de date oficiale, pentru a avea
certitudinea c datele prezentate sunt cele utilizate de c tre toate institu iile din ara noastr .

În valoarea absolut , omajul înregistrat la nivelul rii noastre este eviden iat în
tabelul nr. 1, care prezint atât num rul omerilor înregistra i la finalul fiec rui an, cât i
num rul omerilor dup caracteristica sex. La nivel na ional num rul omerilor a cunoscut
o evolu ie sinuoas , cu cre teri i sc deri ale indicatorului pentru perioada analizat .
Obsevând îns num rul omerilor în func ie de sex din România este mai mult decât
evident c , în valoare absolut , num rul persoanelor de sex masculin este mai mare decât
num rului persoanelor de sex feminin, cu precizarea c în primii 6 ani (1991 - 1996) s-a
înregistrat un num r mai mare de persoane de sex feminin afectate de omaj.

Tabel nr. 1. Num rul omerilor din România (pers.)
An Total F M

1991 337440 208457 128983
1992 929019 563065 365954
1993 1164705 685496 479209
1994 1223925 693342 530583
1995 998432 551492 446940
1996 657564 355435 302129
1997 881435 428620 452815
1998 1025056 485181 539875
1999 1130296 530119 600177
2000 1007131 471608 535523
2001 826932 381139 445793
2002 760623 339520 421103
2003 658891 286271 372620
2004 557892 234592 323300
2005 522967 219224 303743
2006 460495 191449 269046
2007 367838 166626 201212
2008 403441 187228 216213
2009 709383 302124 407259
2010 626960 264401 362559
2011 461013 203677 257336

Sursa: Anuarul statistic al României 1994 - 2012

În vederea unei mai u oare observ ri a valorilor înregistrate de num rul omerilor pe
sexe s-a recurs la prezentarea datelor prin intermediul graficelor. Astfel, graficul nr. 1
prezint evolu ia omerilor specific intervalului 1991-2000, iar graficul nr. 2 prezint
evolu ia omerilor pentru perioada 2001-2011.
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Grafic nr. 1. Num rul omerilor pe sexe
din România în perioada 1991 – 2000

Grafic nr. 2. Num rul omerilor pe sexe
din România în perioada 2001 – 2011

Sursa: Anuarul statistic al României 1994-2012

Literatura de specialitate face referire atât la valoarea absolut a fenomenului, cât i
la valoarea relativ . În acest caz, graficele urm toare vor prezenta evolu ia ratei omajului
la nivelul tuturor omerilor i la nivelul persoanelor de sex feminin.
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Sursa: Anuarul statistic al României 1994 - 2012

Grafic nr. 3. Rata omajului în România 1991-2000

În func ie de rata omajului, pentru intervalul 1991-2000 (graficul nr. 3), putem
observa c primii 7 ani au înregistrat valori superioare în cazul persoanelor de sex feminin
comparativ cu rata omajului determinat la nivelul tuturor omerilor. În anul 1998 cele
dou rate eviden iate în grafic au înregistrat valori egale, iar ultimul an, arat o reducere a
ratei omajul în rândul femeilor.

În intervalul 2001-2011, rata omajului la nivelul persoanelor de sex feminin este în
sc dere comparativ cu valorile înregistrate pentru toate persoanele afectate de omaj
(graficul nr. 4). Doar la nivelul anului 2008 se înregistreaz o egalitate între cele dou rate
ale omajului.
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Sursa: Anuarul statistic al României 1994-2012

Grafic nr. 4. Rata omajului în România 2001-2011

Comparând valorile ob inute în expresie relativ , pare surprinz tor faptul c rata
omajului în rândul persoanelor de sex feminin este mai mare în primii 7 ani, comparativ cu

rata omajului determinat pentru toate persoanele afectate de omaj. Explica ia se g se te în
modul de calcul a ratei omajului, adic persoanele omere sunt raportate la popula ia activ
sau la popula ia ocupat . În cazul determin rii ratei omajului pe sexe, num rul omerilor de
sex feminin este raportat la num rul persoanelor de sex feminin active sau ocupate. La
nivelul economiei române ti persoanele de sex masculin sunt într-un procent mai mare
încadrate ca popula ie activ sau ocupat comparativ cu persoanele de sex feminin.

Tabel nr. 2. Rata ocup rii pe sexe în România (%)
Sex 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
F 63 62,3 56,8 57 57,4 56,9 58,5 57,9 57,3 56,3 55,9 55,7
M 75,4 74,6 70,1 70,5 69,7 70,4 71,2 71 71,6 70,6 70,8 69,9

Total 69,1 68,3 63,3 63,7 63,5 63,6 64,8 64,4 64,4 63,5 63,3 62,8
Sursa:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators

Valorile înregistrate de c tre persoanele de sex masculin sunt net superioare celor
ob inute de c tre persoanele de sex feminin în privin a ratei ocup rii (tabelul nr. 2).
Analizând atât rata ocup rii, cât i num rul omerilor, este surprinz tor c în ultimii 12 ani
num rul persoanelor de sex feminin afectate de omaj este mai mic decât cel al persoanelor
de sex masculin, în situa ia în care rata ocup rii este mai ridicat pentru ultima categorie.

Pentru intervalul 2000 – 2011 calcul m coeficientul Spearman care arat intensitatea
leg turii dintre rata ocup rii i rata omajului. În determinarea coeficientului, rata ocup rii
este considerat variabila independent (X), iar rata omajului este considerat variabila
dependent (Y).

Formula de calcul pentru coeficientul Spearman este prezentat mai jos.
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Înlocuind în formula (1) valorile calculate în tabelul num rul 1 determin m valoarea
coeficientul Spearman i ar t m intensitatea leg turii dintre cele dou variabile.

18,0
11212

2346
1

2SC

În urma calculelor realizate rezultatul este de 0,18 ceea ce arat c intensitatea
leg turii este foarte slab . Rezultatul eviden iaz faptul c al turi de rata ocup rii mai
exist i al i factori de influen a asupra ratei omajului.

Pentru anii în care criza i-a f cut sim it prezen a în România rata omajului a
înregistrat o cre tere semnificativ .(Voicu I.I. i Talmaciu I., 2011) La nivel european,
criza a afectat mult mai puternic popula ia, din punct de vedere a valorilor înregistrate de
c tre rata omajului, comparativ cu ara noastr (tabelul nr. 3).

Tabel nr. 3. omajului BIM în state ale Uniunii Europene (%)
Stat 2008 2009 2010 2011

UE - 27 7,1 9 9,7 9,7
Bulgaria 5,6 6,8 10,2 11,2
Fran a 7,8 9,5 9,8 9,7
Germania 7,5 7,8 7,1 5,9
Grecia 7,7 9,5 12,6 17,7
Italia 6,7 7,8 8,4 8,4
Spania 11,3 18 20,1 21,7
Ungaria 7,8 10 11,2 10,9
România 5,8 6,9 7,3 7,4

Sursa: România în cifre 2012

Rata omajului din ara noastr se reg se te sub media Uniunii Europene, dar mai
ales sub valorile înregistrate de state considerate dezvoltate, precum Fran a i Italia.
Germania înregistreaz rate mai mari decât România în primii doi ani, apoi ratele
omajului se reduc, fiind mai mici decât ratele din ara noastr . Ungaria are în cei patru ani

valori mai mari decât ara noastr , iar Bulgaria ne dep e te doar în ultimii doi ani. Grecia
i Spania înregistreaz valori ale ratei omajului net superioare nu doar României, cât i

mediei Uniunii Europene, dar situa ia lor este una special în contextul crizei.

3. Concluzii
Valorile omajului înregistrate la nivelul României demonstreaz c persoanele de

sex masculin sunt mai numeroase comparativ cu cele de sex feminin, astfel încât este
important s eviden iem c b rba ii sunt mai mult afecta i de acest fenomen. Ideea c
femeile sunt cele mai influen ate de omaj nu este corect , chiar dac în primii 6 ani ai
perioadei analizate aceast categorie este afectat . Intervalul 1997 - 2011 inverseaz
raportul dintre femei i b rba i.

Înainte ca efectele crizei s - i fac sim it prezen a în ara nostr rata omajului
înregistra un trend descresc tor, dar din 2008 a început s creasc , semn c influen a crizei
în economie nu s-a lasat a teptat .

Totu i, omajul este unul dintre factorii care au determinat emigra ia cet enilor din
noile state membre ale Uniunii Europene c tre statele dezvoltate (al i factori sunt
reprezenta i de: salarii sc zute, declinul sectoarelor industriale, dorin a de cre tere a
nivelului de trai etc.) (Son, Noja, 2012). Emigra ia este un fenomen cu care se confrunt i
ara noastr al turi de statele vecine, mai ales c cifrele arat o emigra ie mai mare în

rândul persoanelor de sex feminin comparativ cu cele de sex masculin.
Clubul de la Roma a eviden iat posibile solu ii pentru diminuarea efectelor negative

ale omajului, încadrându-le în 4 categorii:
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mobilizarea ofertei de munc ;
dezvoltarea aptitudinilor legate de ocuparea for ei de munc ;
promovarea spiritului de c utare activ ;
crearea direct de locuri de munc (Dobrot i Aceleanu, 2007).

În acela i sens, la nivelul Uniunii Europene i al statelor membre atingerea obiectivelor
Strategiei de la Lisabona pentru locuri de munc mai multe i mai bune presupune
implementarea de noi forme de flexibilitate i securitate (Dindire, 2012). În acest context,
persoanele afectate de omaj vor avea ansa s - i g seasc un loc de munc prin
implementarea de noile forme de flexibilitate i securitate, deoarece acestea conduc la o mai
bun organizare a muncii, o accentuat mobilitate a for ei de munc în func ie de competen ele
dobândite în urma investi iilor în formarea profesional pe parcursul vie ii active

Implementarea flexibilit ii reprezint un element extrem de important mai ales
pentru rile din Europa de Est, afectate de criz . Dar, aceasta presupune reforme adecvate
pie ei muncii, implementarea de politici educa ionale i sociale, toate acestea în
concordan cu specificul fiec rui stat.
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