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Abstract 
In this article we intend to review the evolution of the labor market structure in the EU member countries. Given 

the strategic priorities of the EU member states, for the next strategic cycle, in order to be able to build employment 
strategies and policies in the EU member states, it is necessary to carry out a comprehensive analysis of the evolution 
of the labor market structure in the EU member countries. to identify the advantages and disadvantages, strong and 
weak parts of labor market development in EU member countries. 
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I. Introducere 
Obiectivele stabilite la Lisabona12 şi în cadrul Consiliilor Europene ce au urmat nu sunt 

obligatorii în sensul că neîndeplinirea lor nu atrage consecinţe directe negative de natură 
administrativă. Neîndeplinirea Ignorarea agendei Lisabona ar putea aduce un grad de risc 
considerabil, pe termen mediu şi lung, în ceea ce priveşte dezvoltarea coerentă a României în cadrul 
unei UE lărgite. 

Dimensiunea ocupării şi incluziunii sociale a summit-ului Lisabona a fost destinată definirii 
unui cadru cuprinzător pentru a obţine asigurarea că Europa va dispune de o forţă de muncă 
calificată, bine pregătită şi competitivă, care va fi aptă să se adapteze la schimbare. O ţintă majoră 
este crearea premiselor pentru economia Europei de a face faţă problemelor care ar putea 
apărea o dată cu îmbătrânirea populaţiei Europei, cu impactul acesteia asupra bugetelor şi în 
special a sistemului de pensii. 

Sursa Eurostat 

12 Strategia Lisabona.(llink http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm)
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Tabel 1. Ocuparea forţei de muncă ca % din populaţie cu vârsta între 20 şi 64 de ani în 
ţările membre al Uniunii Europene 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 
UE 66.8 67.3 68.8 70.2 68.5 68.4 69.2 71.1 73.2 
Austria 71.8 69.5 71.6 73.8 73.9 74.4 74.2 74.8 76.2 
Belgia 65 65.6 66.5 68 67.6 67.2 67.3 67.7 69.7 
Bulgaria 55.8 60.1 65.1 70.7 64.7 63 65.1 67.7 72.4 
Croatia 59.5 60.6 64.9 62.1 58.1 59.2 61.4 65.2 
Cyprus 74.9 75.1 75.8 76.5 75 70.2 67.6 68.7 73.9 
Czechia 71.6 70.1 71.2 72.4 70.4 71.5 73.5 76.7 79.9 
Denmark 77.7 77.6 79.4 79.7 75.8 75.4 75.9 77.4 78.2 
Estonia 68 70.3 75.9 77.1 66.8 72.2 74.3 76.6 79.5 
Finland 72.6 72.2 74.8 75.8 73 74 73.1 73.4 76.3 
France 69.3 69.6 69.9 70.5 69.3 69.4 69.7 70.4 71.8 
Germany 68.7 68.2 72.8 74 75 76.9 77.7 78.6 79.9 
Greece 62.5 63.9 69.9 66.3 63.8 55 53.3 56.2 59.5 
Hungary 61.4 62.1 72.9 61.5 59.9 61.6 66.7 71.5 74.4 
Ireland 72.1 72.9 65.8 73.5 65.5 64.5 68.1 71.4 74.1 
Italy 59.4 61.6 62.3 62.9 61 60.9 59.7 61.6 63 
Latvia 66.5 67.7 73.2 75.4 64.3 68.1 69.7 73.2 76.8 
Lituania 67.2 57.9 71.3 72 64.3 68.5 69.9 75.2 77.8 
Luxemburg 67.8 67.7 69.1 68.8 70.7 71.4 71.1 70.7 72.1 
Malta 57.7 57.9 57.9 59.2 60.1 63.9 66.2 71.1 75 
Netherlands 75.8 74.9 73.7 76.9 76.2 76.6 75.9 77.1 79.2 
Poland 57.4 57.3 60.1 65 64.3 64.7 64.9 69.3 72.2 
Portugal 73.6 72.5 72.6 73.1 70.3 66.3 65.4 70.6 75.4 
Romania 63.3 63.5 64.8 64.4 64.8 64.8 65.7 66.3 69.9 
Slovakia 63.6 63.7 66 68.8 64.6 65.1 65.9 69.8 72.4 
Slovenia 69 70.4 71.5 73 70.3 68.3 67.7 70.1 75.4 
Spain 63.1 65.4 69 68.5 62.8 59.6 59.9 63.9 67 
Sweden 78.5 77.4 78.8 80.4 78.1 79.4 80 81.2 82,6 
UK 74.5 75 75.2 75.2 73.5 74.1 76.2 77.5 78.7 

Sursa: Eurostat 

Având în vedere priorităţile Strategiei Europa 2020, care a propus :”trei priorităţi care se susţin 
reciproc: creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; creştere durabilă: 
promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor; creştere favorabilă 
incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, care va asigura 
coeziunea socială şi teritorială”13 . 

Ţinem să menţionăm faptul, că UE a depus mari eforturi pentru crearea unei societăţi mai 
incluzive, fundamentate pe democraţie şi statul de drept, după cum se prevede la articolul 2 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. Totuşi, există disparităţi economice, sociale şi teritoriale între 

13 Strategia Europa 2020 
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statele membre şi regiunile UE. Politica de coeziune a UE a ajutat toate statele şi regiunile să se 
dezvolte şi a contribuit la reducerea disparităţii14.  

II. Studiu bibliographic în domeniu.
Autorul Cretu, A.-Ş.15 prezintă cele mai recente statistici privind ocuparea forţei de muncă din 

Uniunea Europeană (UE), bazate pe Studiul UE privind forţele de muncă (LFS), o imagine de 
ansamblu bazată pe dimensiunile socio-economice. În ce priveşte realizările perioadei Strategiei 
Lisabona (pentru 2010: rata ocupării forţei de muncă UE de 70% şi ratele de ocupare de 60% pentru 
femei şi 50% pentru lucrătorii în vârstă), au avut loc unele evoluţii pozitive în acest sens. Situaţia 
pieţei muncii în UE în timpul crizei relevă o evoluţie pe două coordonate: reducerea numărului de 
angajaţi şi a numărului de ore lucrate de un angajat. Autorul a ajuns la concluzia că :”numărul de 
ore lucrate s-a diminuat din cauza reducerii numărului de ore lucrate de un angajat. Flexicuritatea a 
fost ca un răspuns la situaţia îngrijorătoare , îmbinând flexibilitatea pieţei muncii cu securitatea 
privind ocuparea forţei de muncă şi cu securitatea privind veniturile”. Autorul consider că:”modelul 
eureopean dovedeşte că utilizarea schemelor de reducere a timpului de lucru şi de concediere 
temporară este o alternative eficientă la creşterea şomajului”.  

Autorii Margo Hoftijzer, Lucas Gortazar, în lucrarea Skills and Europe’s Labor Market How 
Technological Change and Other Drivers of Skill Demand and Supply are shaping Europe’s Labor 
market, Background to “Growing United: Upgrading Europe’s Convergence Machine”16 se 
concentrează asupra riscurilor pentru piaţa muncii din cauza tranziţiei la o economie în care sectorul 
serviciilor şi sarcinile analitice non-rutiere sunt din ce în ce mai răspândite. Se subliniază modul în 
care persoanele cu un nivel scăzut de calificare au din ce în ce mai multe contracte de muncă 
temporare şi part-time, şi prezintă un risc mai mare de a fi înlocuite de forţa de muncă migrantă, 
venită cu profiluri de competenţă similare, în special în ţările cu sisteme rigide ale pieţei muncii. În 
oponia autorilor: “ În UE, vulnerabilitatea este transferată în gospodării de la părinţi la copii, 
deoarece sistemele de învăţământ nu oferă oportunităţi egale pentru dezvoltarea abilităţilor, atunci 
există o nevoie urgentă de a rupe acest ciclu vicios de transmitere a sărăciei intergeneraţionale 
înainte de a deveni prea înrădăcinat pentru a fi inversat”. O importanţă prioritară o constituie 
reformele structurale ale sistemului educaţional iniţial, intervenţiile care trebuie luate în 
considerare, trebuie promovată formarea eficientă şi orientată a adulţilor, care va asigira creştea 
securităţii locurilor de muncă şi va consolida măsurile de protecţie socială - pentru a evita 
diviziunea de competenţe, să fie perpetuată în interiorul ţărilor, şi are voie să reducă coeziunea 
socială şi promisiunea Europei de a oferi şanse egale tuturor. Tendinţele specifice al pieţei forţei de 
muncă din lucrare sunt următoarele: Dezvoltarea tehnologică ca dimensiune care determină cererea 
forţei de muncă şi de competenţe, în combinaţie cu dezvoltarea economică, globalizarea şi 
tendinţele demografice. Noua tehnologie a avut tendinţa de a redefini locuri de muncă în moduri 
care necesită abilităţi superioare. I) Globalizarea şi deslocarea producţiei pot produce profituri în 
ţările în care producţia este relocată, dar îşi iau şi locuri de muncă, în special în rândul lucrătorilor 
cu salarii cele mai mici. Îmbătrânirea populaţiei, care a fost mult timp o realitate în Europa, pe lângă 
presiunea asupra sistemelor de asistenţă socială, poate influenţa piaţa muncii prin creşterea nevoii 
de productivitate a muncii mai mari şi prin schimbările cererii de bunuri şi servicii. II) Tendinţele 

14 Comisia Europeană, Document de reflecţie către o Europă durabilă până  în 2030 

15 Cretu, A.-Ş. 
16 http://pubdocs.worldbank.org/en/115971529687983521/EU‐GU‐Skills‐and‐Labor‐Markets‐final‐5‐29‐2018.pdf 
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clare din ultimele două decenii a fost tranziţia la activităţile de serviciu ale lucrătorilor mai educaţi, 
simultan cu trecerea de la mai multe activităţi de rutină şi manuale către locuri de muncă care nu 
sunt de rutină şi inter-personale (ca multe locuri de muncă din sectorul serviciilor). Cu unele 
excepţii, ocupaţiile care sunt manuale, cum ar fi multe din sectoarele agriculturii şi construcţiilor, în 
scădere în întreaga UE. Concluziile studiului respectiv, sugerează că natura în schimbare a muncii 
este determinată de diverşi factori de ofertă de abilităţi şi de cerere de abilităţi. Deşi măsura 
specifică în care fiecare factor este responsabil pentru tendinţele observate poate fi greu de 
determinat, este clar că schimbarea tehnologică este - şi va continua să fie - un motor important al 
schimbării. Introducerea ulterioară a maşinilor, roboţilor sau al inteligenţei artificiale pe piaţa 
muncii va avea un ritm şi un impact diferit asupra diferitelor state membre ale UE, în funcţie de alţi 
factori de cerere şi ofertă, cum ar fi îmbătrânirea populaţiei şi nivelul de transformare economică în 
fiecare stat membru, instituţiile de muncă care joacă un rol important în explicarea rezultatelor 
forţei de muncă în UE. 

În lucrarea “ European Labor Market: Economic Papers 391, November 200917 este prezentat 
un sondaj selectiv al literaturii recente asupra instituţiilor de pe piaţa muncii şi oferă noi dovezi 
empirice la nivelul UE privind impactul reformelor pieţei muncii asupra ajustării pieţei muncii şi a 
forţei de muncă. În timp ce literatura de specialitate tratează în mod tradiţional instituţiile de pe 
piaţa muncii ca exogene, atenţia s-a orientat spre înţelegerea cauzelor care stau la baza unor 
aranjamente instituţionale specifice. Literatura de specialitate subliniază importanţa deosebită a unei 
proiectări de politici eficiente care să exploateze aceste interacţiuni cu înţelepciune, şi identifică 
principii generale pentru realizarea unei proiectări de politici eficiente atât la nivel macro cât şi 
micro. Dovezile empirice nu arată o schimbare majoră în ceea ce priveşte intensitatea reformei 
pieţei muncii după instituirea Uniunii Economice şi Monetare şi crearea monedei euro, reformele 
care vizează consolidarea ataşamentului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile tind să fie cu 
succes în creşterea locurilor de muncă şi în creşterea ajustării pieţei forţei de muncă. Dintre factorii 
politici şi cadre universitare, există un consens din ce în ce mai mare că instituţiile de pe piaţa 
muncii trebuie adaptate structurii pieţelor în schimbare şi ritmului accelerat al progresului 
tehnologic. Revizuirea selectivă a literaturii din această lucrare arată că unele elemente sunt comune 
majorităţii strategiilor de reformă de succes. Există o serie de mesaje cheie pentru factorii de 
decizie. Caracterul endogen al instituţiilor de pe piaţa muncii evidenţiate de literatura de specialitate 
are trei consecinţe. Prin urmare, având în vedere natura instituţiilor pieţei muncii în evoluţie, nu pot 
fi considerate o piedică pentru funcţionarea flexibilă a pieţei muncii.  

Autorul K. R. Pillai în lucrarea Labour Market Structure: A Brief Literature Survey. Labour 
market is a multi-dimensional entity, with inexorable institutional affiliation.18 Consider că studiile 
pe piaţa muncii nu reuşesc să evolueze un cadru logic către structura sa, cu un consens satisfăcător 
pentru teoreticienii în totalitate. Se consideră că trebuie examinate diferitele dimensiuni ale pieţei 
muncii. Sunt analizate anumite contribuţii de cercetare privind structura pieţei muncii, segmentarea 
şi problemele de vulnerabilitate. Modul în care forţa de muncă este alocată în procesele de producţie 
şi sistemul de recompensare a locului de muncă determină modul în care este utilizat elementul 
uman al unei economii. Vulnerabilitatea muncii şi deplasarea sunt rezultatul schimbărilor 
structurale competitive în economiile din întreaga lume. Această lucrare încearcă să facă o analiză a 
contribuţiilor unor cercetători pe piaţa muncii. Revizuirile au fost organizate în trei funcţii majore 

17 European Labor Market: Economic Papers 391, November 2009 ISBN 978-92-79-13366-4 DOI: 10.2765/30670 , 
European Communities, 2009 https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication16277_en.pdf 
18 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/27479/ MPRA Paper No. 27479, posted 20. December 2010 
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(studii referitoare la structura pieţei muncii, studii referitoare la segmentarea pieţei muncii şi studii 
referitoare la preocupările de gen şi la problemele de vulnerabilitate pe piaţa muncii) şi prezentate 
cronologic. Cunoaşterea structurii pieţei este cheia pentru înţelegerea pieţei muncii. Cu cât firmele 
angajatoare sunt mai mari, cu atât va fi mai mare numărul de probleme pe angajat. Autorii 
subliniază: “oferta de forţă de muncă nu este doar o problemă a alocării unei resurse neînsufleţite 
fără avize”. Oferta de forţă de muncă este foarte diferenţiată de educaţie şi formare profesională, 
capacitate, locaţie şi alţi factori. Autorul subliniază că pierderea locurilor de muncă în ocuparea 
forţei de muncă organizate ca urmare a liberalizării economice nu este doar un fenomen regional 
sau naţional, ci o tendinţă globală. Procesul de informalizare ridică mai multe probleme de 
securitate socială precum insecuritatea locurilor de muncă, orele de muncă lungi şi nereglementate, 
absenţa asigurărilor etc. În ceea ce priveşte declinul sindicatelor, autorul observă, deoarece sectorul 
organizat a redus, concomitent puterea numerică, precum şi puterea de negociere a sindicatelor a 
fost erodată. Dezordinea ideologică este un factor important în descurajarea muncii în contextul 
actual al globalizării, atunci când logica pieţei pare să deţină din ce în ce mai puternic imaginaţia 
politică publică. Autorul constată că globalizarea a afectat eterogen rezultatele pieţei muncii. 
Muncitorii calificaţi sunt cel mai probabil câştigătorii, iar lucrătorii necalificaţi şi bătrânii sunt 
pierderii. Angajaţii din sectorul public şi lucrătorii din industriile protejate sunt cele două grupuri 
care pierd din astfel de reforme precum liberalizarea comerţului, dereglarea pieţei şi privatizarea 
întreprinderilor de stat. Pe termen lung, intervenţiile de pe piaţa muncii pot avea un impact redus 
asupra performanţei economice. Studiul subliniază importanţa politicilor educaţionale în atenuarea 
efectelor adverse ale globalizării prin reducerea dispersiei în câştiguri.  

Autorii Duncan Campbell, Ishraq Ahmed19, în lucrarea The Labour Market in Developing 
Countries considera:”că este o sarcină dificilă să surprinzi diversitatea economică activităţi ale celor 
care lucrează în lume, marea lor majoritate se regăsesc în ţările în curs de dezvoltare.“ Anumite 
caracteristici stilizate vor trebui să fie suficiente. Autorii respectivi, sunt de părerea:”la fel de 
diferite de ţările dezvoltate, două “Caracteristici proeminente sunt: (1) faptul că ţările în curs de 
dezvoltare sunt caracterizate de un statut de angajare în care munca în cont propriu, mai degrabă 
decât locul de muncă remunerat este considerabil mai mare; (2) oarecum contrar unui manual text 
în economia muncii, o activitate economică mult mai mare în ţările în curs de dezvoltare nu pot fi 
înţelese ca „ cererea derivată de forţă de muncă” - adică cererea de forţă de muncă derivat din 
cererea de piaţă a produselor.” Multă muncă din cont propriu reprezintă de fapt un efort la „cerere 
creare." O mare activitate este în afara unei „pieţe”, de ex. agricultura de subzistenţă sau depunerea 
eforturilor „Creează cerere”. Distincţia este aceea între „creştere” sau „cererea” de absorbţie a forţei 
de muncă în locuri de muncă, aşa cum este obişnuit în ţările dezvoltate, faţă de o abundentă, oferta 
de muncă nedependentă, care încearcă să-şi creeze propria cerere pentru serviciile sale. Două părţi 
ale pieţei se întâlnesc la final, desigur, dar se pune problema dacă este vorba despre cerere sau 
ofertă asta conduce această reuniune. Capitolul respectiv trece în revistă câteva dintre principalele 
caracteristici ale pieţelor muncii din ţările în curs de dezvoltare. Acestea includ:amploarea 
economiei informale şi persistenţa acesteia (dezvoltată mai detaliat); rolul agriculturii şi al 
economiei rurale; structura forţei de muncă în ţările în curs de dezvoltare pieţe; transformare şi 
dezvoltare structurală; capital uman de dezvoltare; şi provocări pentru integrarea pieţei. Prin 
urmare, intenţia a fost să ofere o descriere stilizată a muncii, pieţele din ţările în curs de dezvoltare. 
Ca în orice descriere stilizată, discuţia a fost în mod necesar (1) generală şi (2) oarecum static, mai 

                                                            
19 Revised: 19 September 2012http://conference.iza.org/conference_files/worldb2012/campbell_d2780.pdf 
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mult o imagine instantanee decât o imagine în mişcare. Prin urmare, este util să observăm că 
lucrurile se mişcă în lumea în curs de dezvoltare.  

În opinia autorului Michela Martinoia, 20 ţinem să menţionăm: “în primul rând, dorim să evaluăm 
dacă integrarea economică mai mare are efecte asupra fluxurilor de migraţie din Europa Centrală şi de 
Est şi de ce tip (în noile state membre al UE), către cele cincisprezece ţări ale Uniunii Europene (UE-
15) . În al doilea rând, dorim să înţelegem ce efect au fluxurile de migraţie pe piaţa muncii a
beneficiarilor ţări din UE-15. Contextul teoretic cel mai potrivit care pare să rezume caracteristicile 
pieţei forţei de muncă europene este cel al modelului „Insider / outsider” de Layard, Nickell şi 
Jackman (Layard şi colab., 1991)”. Prin urmare, autorul a modificat modelul menţionat mai sus, 
introducând două inovaţii. În primul rând, a construit trei măsuri care să reprezinte un proxy pentru 
integrarea economică: Intra Regional Indicele comerţului (IRTI), Indicele comerţului global (GTI) şi 
integrarea pieţei financiare (IMC). A introdus cei trei indicatori în modelul insider/outsider pentru a 
ajunge la o versiune modificată a Layard, Nickell şi Jackman (Layard şi colab., 1991). A doua 
contribuţie inovatoare a fost introducerea unei ecuaţii care modelează fluxurile de migraţie. Crearea 
acestei ecuaţii este inspirată din abordarea teoriei neoclassice a migraţiei (Harris-Todaro, 1970). 
Modelul teoretic, bazat pe aşteptările raţionale, a fost rezolvat pentru a găsi soluţia de echilibru şi 
multiplicatorii de impact. Autorul a fectuat analiza empirică, care a implicat estimarea modelului 
structural de autoregresiune vectorială (SVAR). Scopul acestei estimări a fost de a evalua efectul pe 
care o mai mare integrare europeană (un şoc pozitiv pentru indicatorii de integrare) are asupra 
fluxurilor de migraţie şi, pe de altă parte, măsurarea tipului de efect pe care fluxurile de migraţie le-ar 
putea avea pe piaţa forţei de muncă din ţările UE-15, considerate o entitate unică. Rezultatele 
dovezilor empirice arată că integrarea economică generează efecte semnificative asupra fluxurilor de 
migraţie din ţările în curs de extindere către ţările UE-15. Reiese, de asemenea, că fluxurile de 
migraţie generează un efect asupra pieţei forţei de muncă europene. 

Concluzii 
 Literatura de specialitate subliniază importanţa deosebită a unei proiectări de politici

eficiente care să exploateze aceste interacţiuni cu înţelepciune, şi identifică principii generale pentru 
realizarea unei proiectări de politici eficiente atât la nivel macro cât şi micro. 

 Dovezile empirice nu arată o schimbare majoră în ceea ce priveşte intensitatea reformei
pieţei muncii după instituirea Uniunii Economice şi Monetare şi crearea monedei euro, reformele 
care vizează consolidarea ataşamentului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile tind să fie cu 
succes în creşterea locurilor de muncă şi în creşterea ajustării pieţei forţei de muncă.  

 Având în vedere problemele abordate: dacă globalizarea afectează rezultatele pieţei muncii,
dacă politicile privind piaţa internă a muncii sunt instrumente eficiente pentru atenuarea sau 
compensarea acestor efecte şi dacă politicile de pe piaţa muncii au efecte secundare importante 
asupra eficienţei economice.  

 Concluzie nostre semnifică natura multidimensională a pieţei muncii. Studiile privind
structura pieţei muncii reflectă diverse elemente ale pieţei muncii, cum este oferta de muncă şi 
cererea de forţă de muncă, capitalul uman, migraţia, reţelele de informaţii, legislaţia salarială, si 
abordarea privilegiată. Diversitatea de probleme discutate transmit dificultatea de a configura o 
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structură de piaţă cu consens general. Studiile privind segmentarea pietei muncii relatează diferite 
metode de discriminare pe piaţa muncii.  

 Studiile privind problemele de gen şi problemele grupurilor vulnerabilitate explică diferitele 
tipuri de insecurităţi sociale, care au fost intensificate din cauza liberalizării şi a globalizării. 
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