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ABSTRACT 

THE ECONOMIC ACTIVITY RATE OF THE ROMANIAN POPULATION. 
STATUS AND AIMS 

The lack of balance of national budgets and, in particular, of the social security 
budget, makes decision makers to look increasingly to the characteristics of the labour 
market and to the general output of economic activity. The better a country is placed in 
terms of the technological performance of economic activities, which favours an 
increased labour productivity, the higher are the values of the gross domestic product of 
the state’s general income, and the country’s possibility to afford a social policy that is 
more adapted to the needs of the population.  

Innovation performance classifies EU member states into four groups, each of 
these groups having almost a specific curve of the participation rates according to age 
and sex. In Romania, the population’s activity rates according to age groups in the more 
developed regions are closer to those in the countries with the best innovation 
performance, although, as a whole, Romania is placed in the fourth and last group 
according to innovation results among EU member states. In our country, the activity 
rates according to age group have decreased in recent years, especially with respect to 
groups aged 50 or more, although the retirement age for men is the highest among EU 
countries. The increase of labour productivity has boosted economic growth in the 
recent past but, because of the lack of coherent economic policies, this growth has not.  

In Romania, activity rates for certain age groups were higher three decades ago 
and even in the first years of the transition to the market economy. Several scenarios for 
the projection of rates of participation to economic life until 2020, according to age 
groups are useful – and, possibly, also realistic, even if the (optimistic) scenario with 
the highest activity rates is taken into account. The latter could be achieved if policies 
are implemented which enable workforce retention in the country and a better match 
between the qualification level and profile and the job description. 

 

Keywords: activity rates by age group, labour market, economic performance, 
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1. INTRODUCERE 

 
Susţinerea materială a unei populaţii din ce în ce mai îmbătrânite aduce tot 

mai des în discuţie nivelul participării populaţiei la activitatea economică, atât pe 
total, cât şi pe sexe şi grupe de vârstă. Aceasta pentru că se accentuează tot mai 
mult ideea unei vieţi active cât mai îndelungate, a protecţiei sociale prin ocupare1.  

România se confruntă cu mari probleme în asigurarea veniturilor la buget 
pentru finanţarea funcţiilor statului şi a serviciilor publice. Situaţia reclamă o 
schimbare de management macroeconomic, în care nivelul participării populaţiei la 
viaţa economică ar putea fi indicatorul sintetic de caracterizare a eficienţei acestuia.   

 
2. EVOLUŢIA RATEI DE ACTIVITATE ECONOMICĂ A POPULAŢIEI ROMÂNIEI 

 
Datele LABORSTA2 încep cu 1980. Între timp, în România a intervenit o 

schimbare de regim: de la un regim care, oficial, asigura locuri de muncă pentru 
toţi solicitanţii, la unul în care nivelul şomajului a devenit principalul indicator al 
restructurării economice în tranziţia la economia de piaţă.  

 
2.1. PERIOADA OCUPĂRII DEPLINE 

 
În 1980, România se găsea, oficial, în perioada ocupării depline. Rata 

ocupării era, firesc, egală cu rata de activitate economică.  
Deşi în economia socialistă ocuparea avea caracter universal, totuşi rata de 

activitate pe grupe cincinale de vârste nu egalează nivelurile acesteia din ţări cu 
economie de piaţă unde ocuparea nu a avut caracter universal (unde se recunoaşte 
şi existenţa şomajului). Mai mult, nivelul ratei de activitate a scăzut între 1980 şi 
1989 (Graficul nr. 1).  

Scăderea se datorează aproape exclusiv reducerii ratei de participare a 
populaţiei în vârstă de 20−24 de ani şi menţinerii aproape constante a participării 
celorlalte grupe de vârstă active. Vârstele mai mari de 60 de ani pentru bărbaţi şi 
peste 55 de ani pentru femei erau peste limita legală de viaţă activă (vârsta limită 
de pensionare cu stagiu complet de cotizare era de 60 de ani pentru bărbaţi şi 55 de 
ani pentru femei). Economiei socialiste îi era din ce în ce mai greu să înroleze 
economic activ noii absolvenţi din învăţământ şi să menţină în activitate persoane 
în vârstă peste limita legală de pensionare. În condiţiile eşecului de a trece de la un 

                                                            
1 Comisia Europeană a declarat chiar anul 2012 ca „An al îmbătrânirii active”, în încercarea de 

a grăbi realizarea de locuri de muncă pentru o populaţie tot mai îmbătrânită. 
2 Pentru comparabilitate folosim International Labor Office database on labor statistics 

operated by the ILO Department of Statistics (LABORSTA). 
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consum extensiv de factori la unul intensiv, economia nu mai putea suporta o 
creştere a cheltuielilor cu forţa de muncă pe seama unei productivităţi care nu 
reuşea să facă saltul de la cantitativ, la calitativ, ceea ce a determinat intrarea 
economiei într-o fază de ineficienţă dinamică. Ca urmare, schemele de personal 
sufocate nu mai permiteau încadrarea noilor veniţi pe piaţa forţei de muncă. Exista 
un şomaj oficial, neînregistrat în rata de activitate economică. 

 
Graficul nr. 1 

 

Evoluţia ratelor de activitate pe grupe cincinale de vârstă, între 1980 şi 1989 
 

 
 

2.2. PERIOADA TRANZIŢIEI ECONOMICE 
 

În perioada tranziţiei economice, politice şi sociale din România, rata de 
activitate economică (acum egală cu suma ratei de ocupare şi a ratei şomajului) a 
scăzut lent, timp de un deceniu, până în 2002, după care, practic, s-a prăbuşit, cu 
excepţia grupelor de vârstă cincinale dintre 25 şi 49 de ani.  

La aceste grupe de vârstă, deşi ratele de activitate au scăzut, nu au înregistrat 
şocul puternic de la celelalte grupe de vârstă. Este interesant, din punct de vedere al 
vitalităţii economice a forţei de muncă, faptul că, la persoanele aflate între vârsta 
de 50 şi 59 de ani, rata de activitate s-a înscris, din 2004, pe un trend ascendent 
după numai doi ani de la şocul înregistrat. Anul 2002 a fost şi anul oficializării 
muncii în străinătate, unde, conform OECD, International Migration Outlook 
20103, căpşunarii ar număra între 2,5 şi 2,7 milioane de persoane, adică peste un 
sfert din forţa de muncă a României.  
                                                            

3 p. 236. 
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Graficul nr. 2 
 

Evoluţia ratelor de activitate pe grupe cincinale de vârstă, între 1990 şi 2008 
 

 
 

Cea mai spectaculoasă prăbuşire a ratei de activitate a înregistrat-o grupa de 
vârstă de 65 de ani, peste care rata de activitate a scăzut de 2,33 ori până în 2008, 
ultimul an al ultimei serii publicate de LABORSTA. 

Ratele de activitate ale bărbaţilor României în 2008 erau, conform 
LABORSTA, mai modeste: numai în jur de 75% sunt activi în ţară; cei activi în 
afara graniţelor intră în calculul ratelor de activitate din ţara gazdă. 

 
3. PERFORMANŢELE ECONOMICE ŞI PARTICIPAREA LA VIAŢA ECONOMICĂ  

ÎN ŢĂRILE MEMBRE ALE UE 

 
Pentru anul 2010, Innovation Union Scoreboard (IUS) [2] înlocuieşte 

European Innovation Scoreboard (EIS) [3]. Aceasta monitorizează implementarea 
obiectivelor inovării unionale până în 20204. Ca şi European Innovation 
Scoreboard 2009 (EIS), ediţia a noua, IUS 2010 face o evaluare comparativă a 
performanţelor economice, cu accent pe inovare, a statelor membre ale Uniunii 
Europene (UE) şi nu numai.  

 În vederea unei mai bune realizări a acestui obiectiv, cei 29 de indicatori 
folosiţi în EIS 2009 au fost înlocuiţi cu 25 de indicatori. În ceea ce priveşte 
dimensiunea resurselor umane, aceştia au fost înlocuiţi conform Tabelului nr. 1 şi 
nr. 2. 
                                                            

4 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication_en.pdf 
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Tabelul nr. 1 
 

Indicatori ai indicelui compozit al inovării pentru dimensiunea resurselor umane  
în EIS 2009 şi IUS 2010 

 

EIS 2009 IUS 2010 Observaţii 
Procentul populaţiei de 
20−29 de ani în primul 
nivel al educaţiei terţiare 

 
– 

Indicatorul din EIS 2009 
nu se mai foloseşte 

Procentul populaţiei de 
25−34 de ani în al doilea 
nivel al educaţiei terţiare 

Noii doctori în ştiinţe (ISCED 6) la 1000 
persoane în vârstă între 25−34 ani 

Conţinut mai larg decât 
în anul anterior 

Procentul populaţiei de 
25−64 de ani cu nivel 
terţiar de educaţie 

Procentul populaţiei de 30−34 de ani cu nivel 
terţiar de educaţie 

Limitele de vârstă sunt 
mult restrânse 

Procentul participării la 
învăţământul de lungă 
durată al populaţiei de 
25−64 de ani 

 
– 

Indicatorul din EIS 
2009 nu se mai 

foloseşte 

Nivelul înrolării tinerilor 
în învăţământ 

Procentul tinerilor în vârstă între 20−24 de 
ani care au absolvit cel puţin liceul 

Acelaşi conţinut în 
ambii ani 

 
Cei trei indicatori folosiţi în 2010 pentru a caracteriza resursele umane se 

referă la învăţământ, la fel ca şi cei cinci folosiţi în 2009. Pentru a caracteriza 
calitatea învăţământului, au fost introduşi încă trei indicatori foarte importanţi, la a 
căror realizare contribuie din plin sistemul de învăţământ, dar nu numai (Tabelul 
nr. 2). 

 
Tabelul nr. 2  

 
Indicatori noi de caracterizare a resurselor umane, folosiţi în IUS 2010 

 

Indicatori noi: Sistem de cercetare deschis, excelent şi atractiv 
 Co-publicaţii ştiinţifice internaţionale la 1 milion de locuitori  
 Publicaţii ştiinţifice printre primele 10% cele mai citate publicaţii din 

lume ca % din publicaţiile ştiinţifice totale ale ţării 
 

 Doctoranzi non-EU ca % din doctoranzii totali ai ţării  
 
Conform IUS 2010, după indicatorul compozit al performanţelor în inovare, 

ţările se împart în 4 grupe: 
I. lideri ai inovării: Danemarca, Finlanda, Germania, Suedia şi Regatul Unit; 
II. următoarele ţări cu performanţe în inovare (cu valori ale indicelui 

compozit în apropiere sau peste media UE-27): Austria, Belgia, Cipru, Estonia, 
Franţa, Irlanda, Luxemburg, Olanda şi Slovenia; 

III. inovatori moderaţi (sub media UE-27): Cehia, Grecia, Ungaria, Italia, 
Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Spania; 

IV. inovatori modeşti (mult sub media UE-27): Bulgaria, Letonia şi România.  
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3.1. UE 26 (FĂRĂ ROMÂNIA) 
 

Statele membre UE cu performanţe în inovare peste media UE aveau, în 
20085, rate de participare la viaţa economică mai mari la grupele tinere de vârstă, 
dar nu cele mai mari (Graficul nr. 3). 

 
Graficul nr. 3 

 

 Curbele ratelor de activitate pe grupe cincinale de vârstă şi sexe în ţările membre UE,  
grupate după performanţele în inovare conform IUS 2010 

 

 
 

 
 

                                                            
5 Ultimul an la care se referă datele luate în calculul indicelui compozit. 

IUS 2010: I: Ţări lideri în inovare – bărbaţi 

IUS 2010: II: Ţări cu performanţe în inovare – bărbaţi 
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IUS 2010: III: Ţări inovatori moderaţi – bărbaţi 

IUS 2010: IV: Ţări inovatori modeşti – bărbaţi 
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IUS 2010: I: Ţări lideri în inovare – femei 

IUS 2010: II: Ţări cu performanţe în inovare – femei 



9 Rata de activitate economică  

 

75 

 
 

 

 
Ţările care au rata de activitate a persoanelor în vârstă de 15−19 ani în jurul 

valorii de 60% nu sunt în primele trei locuri şi unele cad în clasament în grupa 
imediat următoare (ex. Olanda). Aşadar, tinerii trebuie să-şi continue pregătirea în 
cadrul sistemului de învăţământ, iar participarea la activitatea economică este 
necesară numai pentru o minimă experienţă cerută la debutul pe piaţa muncii, 
pentru a le exersa aplicarea cunoştinţelor teoretice, pentru a le clarifica opţiunile, a 
le forma interesul pentru viaţa activă.  

IUS 2010: III: Ţări inovatori moderaţi – femei 

IUS 2010: IV: Ţări inovatori modeşti – femei 
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Performanţele în inovare au influenţă asupra posibilităţilor de angajare la 
diferite vârste şi în mod special la vârste mai înaintate. Ratele de activitate a 
persoanelor mature, între 25 şi 60 de ani, în ţările lideri în inovare, şi între 25−54 
de ani, în ţările următoare cu performanţe în inovare, sunt cele mai înalte din UE: 
în jurul a 95% şi aproape în platou la aceste grupe de vârstă. Participarea celor în 
vârstă de 60−64 de ani coboară sub 50%, iar a celor de peste 65 de ani sub 10%, 
deşi limita de vârstă pentru pensioare este de 65 de ani în majoritatea ţărilor 
membre UE [14]. 

Pe măsură ce ţările se îndepărtează tot mai mult de grupa celor cu cele mai 
bune performanţe în inovare, populaţia intră prea puţin în viaţa activă la vârste 
tinere; adulţii participă prea puţin la viaţa economică; iar în structură creşte 
proporţia vârstnicilor.  

În ceea ce priveşte participarea femeilor la viaţa activă, din alura curbelor 
ratelor de activitate pe grupe de vârstă ale ţărilor membre UE împărţite în cele 
patru grupe conform IUS, participarea femeii la viaţa economică este un puzzle 
unional. În grupa liderilor performanţi în inovare, doar Suedia şi Danemarca par să 
fi rezolvat problema asigurării cadrului ca femeia să poată participa la viaţa 
economică. În a doua grupă s-ar putea spune că doar Slovenia şi Franţa (într-un 
palier mai mic al ratei de activitate) au realizări evidente în domeniu. 

Între ţările UE, Suedia este lider în performanţe în inovare şi lider şi în 
folosirea resurselor umane, alături de Finlanda. Resursele umane şi disponibilitatea 
finanţării ca % din PIB sunt principalii vectori ai inovării exteriori activităţii firmelor. 

De altfel, toţi liderii în performanţe în inovare au performanţe bune şi în 
resurse umane (Finlanda şi Suedia pe primele două locuri, Regatul Unit pe locul 4 
şi Danemarca pe 7), cu excepţia Germaniei (ale cărei performanţe în resurse umane 
coboară mult sub cele ale colegelor lideri în inovare, locul 10), dar care are, alături 
de Finlanda, o rată de îmbunătăţire a performanţelor în domeniu mai mare decât 
restul ţărilor din grupă. Este evident că performanţele în inovare nu sunt un efect 
simplu al valorii resurselor umane, ci ele le determină şi le condiţionează.  

Indicatorii dimensiunii sistem de cercetare deschis, excelent şi atractiv sunt 
nou introduşi în ediţia IUS 2010 şi ajută la luarea în calcul a indicelui compozit al 
inovării şi a eficienţei resurselor umane. Din acest punct de vedere Suedia este pe 
locul 5 (după Olanda, Danemarca, Belgia şi Regatul Unit), iar România întrece 
numai Lituania şi Letonia. 

Cu asemenea performanţe, alura curbelor ratelor de participare la viaţa 
economică pe grupe de vârstă a populaţiei acestor ţări este interesantă din punct de 
vedere al uneia aflată în grupa celor cu performanţe modeste în inovare, România. 

 
3.2. ROMÂNIA 

 
România face parte din cea de-a patra grupă, ultima, grupa ţărilor cu rezultate 

modeste în performanţele în inovare. România a făcut progrese, fiind una din ţările 
cu rată mare de îmbunătăţire a performanţelor, dar acestea sunt încă modeste. 
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Locul ocupat între cele 27 de state membre UE este 24, înaintea Lituaniei, 
Bulgariei şi Letoniei. Rata de îmbunătăţire a performanţelor sale este una dintre 
cele mai puternice din Europa. Aceasta se datorează în special „finanţării şi 
sprijinului oferit inovării”, valoarea acestui indicator formând un punct tare între 
indicatorii ce compun indicele compozit al inovării pentru România. Punctele slabe 
se găsesc la indicatorii: sistem de cercetare deschis, excelent şi atractiv, colaborare 
şi antreprenoriat şi valori intelectuale şi inovatori. Creşterea este peste medie 
numai la indicatorii finanţării şi sprijinului oferit inovării şi valori intelectuale.  

Iată performanţele în inovare ale României, după câţiva indicatori ce compun 
indicele compozit al inovării, calculat de IUS 2010:  

 
Tabelul nr. 3 

 
 Performanţe în inovare în România după nivelul unor indicatori folosiţi în calculul indicelui 

compozit  

Indicator Performanţe în 
inovare: 

Resursele umane locul 26 
(înaintea Maltei) 

Sistem de cercetare deschis, excelent şi atractiv locul 25 
Disponibilitatea finanţării şi sprijinului public şi privat ca % din PIB locul 22 
Investiţiile firmelor locul 14 
Eforturile antreprenoriale şi de colaborare ale firmelor locul 26 
Valori intelectuale locul 27 
Inovatori locul 23 
Efecte economice locul 21 

Sursa: IUS 2010, p. 63−64 
 

Lucrurile se mişcă. Sunt îmbunătăţiri, dar şi mult loc de mai bine.  

4. PROIECŢII ALE RATEI DE ACTIVITATE ECONOMICĂ A POPULAŢIEI ROMÂNIEI 
CU ORIZONT 2020 

Ce model de participare a populaţiei la viaţa economică ar favoriza aceste 
evoluţii? Răspunsul e dificil. Gradul de dificultate e dat de complexitatea 
contextului socio-economic şi evoluţia acestuia în următorii 10 de ani. 

După 1990, în iureşul restructurării şi privatizării, economia românească a 
fost destructurată. Lipsa locurilor de muncă a racordat forţa de muncă românească 
la pieţele de forţă de muncă din Europa, în special. Creşterea numărului locurilor 
de muncă este o ipoteză greu de susţinut, mai ales acum, când România se află într-o 
criză financiar-economică la care nu găseşte încă soluţii credibile. 

Pe de altă parte, faptul că o parte a forţei de muncă a emigrat pe pieţele 
europene înseamnă că există interes pentru viaţa activă. Dacă aceste persoane ar 
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activa pe piaţa naţională, rata de activitate ar avea un nivel neegalat în toată seria 
temporală a LABORSTA: 69,6%. 

De aceea, sperând că lucrurile vor merge spre o netezire, o racordare în 
armonie a diverselor aspecte ale contextului economic şi social, urmărim câteva 
evoluţii (variante) ale ratelor de participare a românilor la viaţa economică. 

În condiţiile penuriei de locuri de muncă actuale, un optimism sănătos ar fi să 
ne propunem să revenim la nivelurile de vârf ale ratelor de activitate pe grupe de 
vârstă realizate în anii seriei LABORSTA. Aceasta şi pentru că la 4 grupe de 
vârstă, din cele 11 grupe de vârstă cincinale, ratele de activitate au fost mai mari 
după 1990, ceea ce ar însemna revenirea la numărul locurilor de muncă din anii 
respectivi şi chiar mai mult. Nu trebuie să ne gândim că aceasta ar însemna 
refacerea şi a structurii economice trecute. Tocmai de aceea, nu ar fi puţin lucru, ci 
ar fi, evident, o realizare economică deosebită pentru că, în condiţii de 
competitivitate, nici productivitatea muncii nu ar sta pe loc, încât s-ar multiplica 
performanţele economice generale. Şi aceasta în numai un deceniu!  

Ca urmare considerăm că în varianta superioară, la finele intervalului de 
prognoză, în 2020, ratele de activitate pe grupe de vârstă ar putea să fie cele mai 
mari înregistrate vreodată în cele trei decenii ale seriei LABORSTA pentru 
România (Tabelul nr. 4). 

 
Tabelul nr. 4 

 

Nivelul ratelor de activitate în variantele de prognoză, în procente 
 

  Varianta 2008 2012 2016 2020 

Superioară  54,5  59,12  63,65  68,33  
  Constantă = 2008  54,59 55,20 55,11 54,52 

  Inferioară 54,59 50,26 45,70  41,06 

  LABORSTA 54,59 51,67  51,06  50,35 

 
Varianta constantă presupune menţinerea nivelurilor ratelor de activitate pe 

grupe de vârstă din anul 2008 pe întreg intervalul de prognoză. 
Varianta inferioară ar însemna că ratele de activitate pe grupe de vârstă ar 

scădea până la nivelurile minime înregistrate pe fiecare grupă de vârstă în ţările 
membre ale UE în 2008. 

Varianta LABORSTA menţine constantă tendinţa de scădere a ratelor de 
activitate înregistrate în ultimii ani ai seriei. 

Sigur că nivelurile ratelor de activitate pe grupe de vârstă au şi o conotaţie 
naţională, în corelaţie cu istoria şi contextul economic şi social-naţional. 

Dintre aceste variante, varianta superioară prezintă interes mai mare din 
punct de vedere economic. Reînscrierea ratelor de activitate pe grupe de vârstă pe o 
curbă apropiată de conturul celei a Suediei ar fi posibilă în primul rând pentru că 
aceste valori superioare au existat în istoria pieţei muncii în România. (Graficul nr. 4). 
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Graficul nr. 4 
 

 Curbele ratelor de activitate pe grupe de vârstă, în variantele de prognoză, în 2020 
 

 
 

 
 

Ce lipseşte ca aceste valori să se înregistreze din nou? Un studiu comparativ 
complex privind situaţia acelor ani ar da imediat răspunsul. Măsurile de politică 
economică şi socială nu ar avea caracterul unui transplant, pentru că s-ar realiza în 
aceeaşi ţară, cu aceeaşi populaţie, partenerii în implementarea măsurilor neavând 
caracteristici de comportament socio-economic necunoscut, ci unul care ar trebui 
să fie foarte cunoscut decidenţilor. Ca urmare, probabilitatea de succes a unor 
posibile politici bine definite şi implementate ar fi foarte mare.  

Femei 

Bărbaţi 
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Apoi, deşi s-au înregistrat valori mult mai mari ale ratelor de activitate ale 
vârstnicilor din România (65 de ani şi peste) faţă de ţările dezvoltate membre UE, 
şi, deşi numărul pensionarilor este o povară din ce în ce mai grea pe umerii forţei 
de muncă, România nu ar trebui să mizeze pe participarea mai mare a acestora la 
viaţa economică peste vârsta de pensionare. Forţa unei naţiuni stă în determinismul 
adulţilor şi înţelepciunea vârstnicilor6. 

Economia Suediei este cea mai performantă din punct de vedere al inovării, 
în cadrul ţărilor membre UE, Suedia fiind lider mondial până la raportul din 2009 
al EIS, când a trecut pe locul doi, după Elveţia. Lăsând la o parte faptul că structura 
economiei Suediei este mult diferită de cea a României, îndeosebi în ceea ce 
priveşte structura pe ramuri şi mecanismele economice, gândind după forma curbei 
ratelor de activitate pe grupe de vârstă (aproape de curba distribuţiei normale), am 
putea spune că ea este una ideală. Tinerii între 15 şi 19 ani participă în proporţie de 
aproape 40% la viaţa economică, în condiţiile în care populaţia Suediei are un 
procent ridicat de absolvenţi ai învăţământului terţiar: 31,3% din populaţia în vârstă 
între 25−64 de ani, în 2007 [EIS 2008, Anexa A]. Aceasta înseamnă că ei îmbină de 
timpuriu teoria cu practica, utilul cu plăcutul. Apoi rata de participare creşte până 
atinge nivelul maxim la grupele de vârstă între 35−44 de ani şi descreşte uşor până 
la 60 de ani şi rapid după această vârstă.  

Din studii rezultă că populaţia absolventă de învăţământ terţiar are cea mai 
mare probabilitate de a fi mai longevivă pe piaţa muncii [8]. Şi totuşi, în Suedia, 
vârstnicii participă la viaţa economică în proporţie de sub 10%. Conform 
LABORSTA, în România, în 2008 participau aproape 18%. În schimb, tinerii între 
15 şi 19 ani au o rată de activitate de aproape 31% în Suedia şi de doar aproape 
17% în Romania.  

Toate ţările din UE aflate în categoria lideri în inovare au o rată de 
participare a bărbaţilor între 15 şi 19 ani de peste 30%. În ţările membre UE ratele 
de activitate economică a vârstnicilor depăşesc 20% numai în România şi Cipru. 
Vârstnicii ies din scenă odată cu performanţele lor, înlocuite treptat şi firesc prin 
noile tehnologii, realizate desigur, şi ca urmare a cunoştinţelor tot mai rafinate, 
îmbogăţite şi cu aportul lor, al celor ce ies de pe piaţa muncii. Noii membri ai 
societăţii sunt însă purtătorii noului! 

Este deci firesc să ne propunem rate de activitate pe grupe de vârste care să se 
înscrie pe curba variantei superioare propuse. Deşi aceasta se numeşte superioară, 
există încă loc de mai bine. Ea nu se suprapune în niciun punct pe curba ratelor de 
activitate pe grupe cincinale de vârstă ale Suediei din 2008 (Graficul nr. 5). 

                                                            
6 În declararea anului 2012 ca „An al îmbătrânirii active”, Comisia Europeană urmăreşte nu o 

viaţă activă cât mai lungă a populaţiei, ci în primul rând o viaţă sănătoasă cât mai lungă, pentru ca 
oamenii să fie utili societăţii ca voluntari şi să constituie un sprijin pentru politicile 
guvernamentale, la toate nivelurile (ca societate civilă şi parteneri sociali). 



15 Rata de activitate economică  

 

81 

 
Graficul nr. 5  

Curbele ratelor de activitate în 2008 în Suedia şi România şi în 2020 în varianta superioară în România 
 

 

 
Varianta superioară ar fi totuşi un real progres. Economia României nu oferă 

încă posibilităţi de ocupare la nivelul celei suedeze, dar structura forţei de muncă  
s-ar apropia foarte mult de o distribuţie normală, ceea ce ar avea un efect de impuls 
pozitiv pe orizontală şi pe verticală în toată economia. Se impun deci, urgent, 
măsuri de stimulare a participării acestor grupe de vârstă pe piaţa muncii naţionale. 

Greaua povară a vârstnicilor va fi în acest fel rezolvată prin creşterea 
numărului contribuabililor la sistemul de pensii şi prin creşterea eficienţei folosirii 
forţei de muncă atât prin numărul, cât şi prin randamentul ei. Este deci firesc să 
renunţăm la absolutizarea ideii de protecţie socială prin ocupare şi să absolutizăm 
ideea protecţiei populaţiei prin folosirea eficientă şi raţională a resurselor ţării, 
inclusiv a forţei de muncă. Actualmente se înregistrează o risipă a forţei de muncă.  

Celelalte variante, având trend descendent, intră în categoria celor cu 
probabilitate de realizare mai mică, pentru că neparticiparea la viaţa activă are o 
limită biologică, dincolo de care este ameninţată însăşi viaţa individului şi chiar a 
comunităţii. Şi datele din seria analizată lasă în afară munca din economia 
subterană. Variantele cu trend descendent implică şi ipoteza creşterii economiei 
subterane, ceea ce este greu de acceptat.  
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5. EFECTE ECONOMICE POSIBILE ALE DIFERITELOR VARIANTE ALE NIVELULUI 
DE PARTICIPARE A POPULAŢIEI LA VIAŢA ECONOMICĂ NAŢIONALĂ 

 
Participarea populaţiei la activitatea economică interesează pentru rezultatele 

muncii ei în condiţiile nivelului tehnic şi organizatoric dat. Rezultatele economice 
ale participării populaţiei la activitatea economică pot fi aproximate în condiţiile 
menţinerii constante a nivelului productivităţii muncii din 20087.  

În varianta superioară a prognozei ratelor de activitate, rezultatele economice 
generale, produsul intern brut pe locuitor (PIB/loc.) ar creşte cu un ritm mediu 
anual de 1,35% (Tabelul nr. 5). Aceasta ar însemna o creştere de peste 26% în 2020 
faţă de 2008, în condiţiile unei constante productivităţi a muncii (Tabelul nr. 6).  

 
Tabelul nr. 5 

 

 Ritmul mediu anual de creştere a PIB/loc. ce s-ar obţine în condiţiile ratelor  
de activitate din variantele de prognoză*           

Varianta Ritm de creştere/scădere 
Superioară  1,35 
Constantă = 2008 –1,13 
Inferioară –0,95 
LABORSTA –1,10 

*Productivitatea muncii este considerată constantă.  
Sursa: Calculele autoarei. 

 
Tabelul nr. 6 

 
Indici ai PIB/loc. ce s-ar obţine în condiţiile ratelor de activitate din variantele de prognoză 

 
An anterior în tabel = 100 

Varianta 2009 2012 2016 2020 
Superioară 102,11 106,24 107,99 107,67 
Constantă = 2008 100,42 100,85 100,14   99,22 
Inferioară   98,09   94,01    91,21   90,10 
LABORSTA   96,01   98,74   99,14   98,88 

 
2008 = 100 

Varianta 2009 2012 2016 2020 
Superioară 102,11 108,48 117,14 126,12 
Constantă = 2008 100,42 101,28 101,42 100,63 
Inferioară   98,09   92,21  84,11   75,78 
LABORSTA   96,01   94,80  93,98   92,93 

                                                            
7 Menţinerea constantă a productivităţii muncii este necesară pentru analiză, dar este foarte 

puţin probabil că se va realiza în practică. În România productivitatea muncii a crescut chiar în 
condiţiile grele ale tranziţiei şi este o lege a menţinerii, chiar a creşterii competitivităţii economice. 
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6. CÂTEVA DIRECŢII DE ACŢIUNE POLITICĂ PENTRU CREŞTEREA PARTICIPĂRII 
LA VIAŢA ECONOMICĂ NAŢIONALĂ 

 
6.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA NIVELULUI DE ÎNROLARE ŞI INSTRUIRE ŞCOLARĂ 

 
Procentul populaţiei României în vârstă între 25 şi 64 de ani, cu nivel de 

instruire terţiar era, în 2007, cel mai mic între statele membre UE şi de trei ori mai 
mic decât cel mai înalt procent între acestea, doar 12% [2]. Pe acelaşi loc ultim ne 
situam, în 2004, şi după procentul cheltuielilor publice cu învăţământul în PIB, 
doar 3,29% faţă de 8,43% în Danemarca sau 7,18% în Suedia. 

Pe de altă parte, ratele de activitate a persoanelor cu nivel de instruire primar 
şi secundar sunt în România mai mici decât media UE, iar cele pentru persoane cu 
nivel terţiar de instruire sunt peste media UE-27. Este, probabil, aici o expresie a 
necorelării specializărilor şi a nivelului de învăţământ absolvit cu fişa postului.   

  
6.2. DEZVOLTAREA REGIONALĂ 

 
În regiunile dezvoltate din Europa (după PIB pe locuitor), ratele de activitate 

urcă la peste 70%, apropiindu-se de 80%, iar marea majoritate a celor ocupaţi 
lucrează în ramuri neagricole. Procentul de 48,7% locuitori ocupaţi în agricultură, 
din totalul persoanelor ocupate, în regiunea N-E, este de departe cel mai mare între 
regiunile UE şi la mare distanţă de următoarea clasată, regiunea Lubeskie din 
Polonia, 33,7%. În Bulgaria cel mai mare procent regional de lucrători în 
agricultură din totalul persoanelor ocupate este de 10,5%. Procente mai mari (peste 
20%) se mai întâlnesc, în afară de Polonia, într-o regiune din Grecia. 

Din statistica teritorială, constatăm o mare diferenţă între regiunile şi 
macroregiunile României, în ceea ce priveşte dezvoltarea economică. O strategie 
de egalizare a nivelului dezvoltării în profil teritorial ar putea începe de la 
preocuparea privind nivelurile diferite de participare la viaţa economică a 
populaţiei. Diferenţele între macroregiuni şi în cadrul acestora între regiuni sunt 
mari. Faţă de cea mai mare rată de activitate, de 62,4%, înregistrată în regiunea 
Bucureşti-Ilfov, în celelalte regiuni existau, în 2006, abateri în minus între 1,10 p.p. 
(puncte procentuale) în regiunea N-E, şi 7,7 p.p., în regiunea S-E. Aceste rate sunt 
comparabile cu cele înregistrate în regiunea Limburg din Belgia, în regiuni din 
Spania, Ungaria, Italia, Polonia.  

În România, cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov, toate regiunile au o 
proporţie a persoanelor ocupate în agricultură din totalul persoanelor ocupate, de 
peste 15% (Tabelul nr. 7)8. 

                                                            
8 Aici trebuie analizate atent şi înregistrările statistice, în coroborare cu ocuparea în ramuri 

neagricole. 
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Tabelul nr. 7 
 

Proporţia persoanelor ocupate în agricultură, din totalul persoanelor ocupate, în regiunile  
de dezvoltare din România, 2007 

 

 Rata de ocupare 
regională 

% persoane ocupate în agricultură 
din total persoane ocupate 

Nord-Vest 67,3 27,1 
Centru 79,5 16,1 
Nord-Est 47,1 48,7 
Sud-Est 65,3 30,6 
Sud-Muntenia 61,5 33,5 
Bucureşti−Ilfov 96,1   1,3 
Sud-Vest Oltenia 53,2 43,9 
Vest 77,3 18,3 

Sursa: Eurostat [4] şi [7]. 
 

În asemenea situaţie, rezultatele economice regionale agregate9 sunt total 
nesatisfăcătoare (Tabelul nr. 8). 

 
Tabelul nr. 8 

 

 Nivelul PIB/loc. faţă de UE 27 în regiunile de dezvoltare din România, în 2006 
 

              UE 27=100  
Regiunea PIB (la paritatea puterii de cumpărare)/loc. 
Nord-Vest 35,92 
Centru 38,31 
Nord-Est 24,70 
Sud-Est 32,51 
Sud-Muntenia 32,12 
Bucureşti−Ilfov 83,79 
Sud-Vest Oltenia 30,38 
Vest 44,68 

 

Sursa: Eurostat [10]. 
 

6.3. CREŞTEREA NIVELULUI DE PARTICIPARE LA VIAŢA ECONOMICĂ NAŢIONALĂ 
 

Existenţa celor circa 2,7 milioane de căpşunari proveniţi din România, pe 
piaţa muncii europene, dă măsura necesarului intern de locuri de muncă. La aceasta 
se adaugă şi faptul că vârsta estimată de retragere de pe piaţa muncii pentru bărbaţi 
era în România, în 2006, cea mai mare din Europa, 65,5 ani [9]. 

Dintre cele patru macroregiuni economice ale României, în două există o 
participare mai mare la viaţa economică internă: macroregiunile 3 şi 4 (adică tot 
sudul ţării) (Graficul nr. 6). 

                                                            
9 Rezultate asemănătoare se înregistrează şi în regiuni din Bulgaria, deşi procentul populaţiei 

ocupate în agricultură în Bulgaria este comparabil cu cel al ţărilor europene dezvoltate. 
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Graficul nr. 6 

Curbele ratelor de activitate în macroregiunile României în 2008 şi a variantei superioare a acestora, 
în 2020 

 

 
 

 
 

Ratele de participare a populaţiei din cele două macroregiuni la activitatea 
economică pe grupe decenale de vârstă pentru bărbaţi sunt foarte aproape de cele 
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din varianta superioară de prognoză. În macroregiunile 3 şi 4, acţiunile politice ar 
trebui să vizeze creşterea participării la viaţa economică a tinerilor sub 25 de ani şi 
a adulţilor peste 44 ani. În celelalte două macroregiuni, sunt necesare acţiuni pentru 
activarea, în special, a adulţilor între 25 şi 54 de ani, aceasta pentru că influenţele 
asupra rezultatelor economice sunt dintre cele mai importante.  

Ca urmare, acţiunile asupra pieţei muncii româneşti ar trebui să vizeze, 
concomitent, mai multe aspecte: 

1. creşterea nivelului de instruire a populaţiei,  
2. crearea de noi locuri de muncă şi 
3. sincronizarea calificărilor şi a specializărilor cu fişa postului. 
Aceste măsuri ar stopa risipa forţei de muncă şi − ceea ce este foarte 

important – a tezaurului naţional de cunoştinţe dobândite în activitatea economică 
şi socială, transmise din generaţie în generaţie, prin ocupare internă. Acest tezaur 
naţional de cunoştinţe teoretice şi practice se află în bagajul de cunoştinţe al 
generaţiilor actuale deja formate profesional şi, totodată − prin îmbunătăţirea 
performanţelor învăţământului –, al generaţiilor în formare, prezente şi viitoare.  
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