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Bariere la intrarea tinerilor pe piața muncii: 
reglementări instituționale și aspecte educaționale

Argument: bariere vizibile și invizibile
Există bariere la intrarea tinerilor pe 
piața muncii, iar în virtutea acestor 
bariere, putem explica șomajul în rân
dul acestei categorii sociale. Aceasta 
este, cu siguranță, o judecată emisă 
deseori, atât din partea celor care cons
truiesc politici publice, cât și din par
tea societății civile.
Colecția de articole din acest supliment 
își propune să contribuie la dezbaterea 
publică din România cu privire la barie
rele pe care tinerii le au de trecut, pu
nând accentul pe două aspecte pe care 
le considerăm fundamentale. Avem, pe 
de o parte, bariere care țin de regle
mentările instituționale existente pe 
piața muncii. Concentrarea exclusivă 

pe acestea near face însă să omitem 
din analiza noastră o altă fațetă impor
tantă a problemei: furnizarea de servi
cii educaționale pe piața din România.
Din punct de vedere metodologic, abor
darea articolelor este tributară metodo
logiei expuse de către economistul fran
cez Frédéric Bastiat în secolul al XIXlea: 
problemele sociale sau economice au 
cauze vizibile, dar, de cele mai multe 
ori, cauzele nevăzute sunt mai pregnan
te. Aplicând această metodologie pro
blemei șomajului tinerilor proveniți 
atât din mediul rural, cât și din mediul 
urban, contributorii suplimentului de 
față au identificat o serie de bariere 
vizibile și invizibile la angajarea forței 

de muncă.
În rândul barierelor vizibile, dacă ne 
referim la reglementări instituționale, 
fiscalitatea excesivă din România 
explică de ce activitatea antreprenoria
lă este dificilă și de ce, pe cale de conse
cință, tinerii sunt cei mai afectați de 
un asemenea aranjament. Alte regle
mentări cad însă sub incidența aspecte
lor invizibile. Salariul minim pe econo
mie ori venitul minim garantat, pentru 
a lua doar două exemple, deși formula
te explicit pentru a fi în favoarea celor 
mai defavorizate categorii sociale aflate 
pe piața muncii, au efecte neintenționa
te negative chiar asupra celor pe care 
ar trebui săi protejeze; în cazul de fa

ță, chiar asupra tinerilor.
Cât privește educația, presupoziția con
form căreia există o mărime care se 
potrivește tuturor este pervazivă în 
politicile publice din România. Alte 
aranjamente instituționale sunt însă 
posibile: de la alternative private, pre
cum firmele de training, la parteneria
tele publicprivat în educația liceală 
sau universitară, toate acestea sunt so
luții pentru depășirea impasului exis
tent.
Dacă nau alternative, tinerii vor ajun
ge, ca să ne întoarcem la metafora lui 
Bastiat, săi spargă fereastra băcanului. 
Cu siguranță, însă, că o asemenea acțiu
ne nu va stimula creșterea economică.
 
RADU USZKAI, 
Centrul de Analiză 
și Dezvoltare Instituțională
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Situația șomajului tinerilor
În 2005, peste 5 milioane de tineri cu 
vârsta între 15 și 29 de ani trăiau în Ro
mânia. Zece ani mai târziu, numărul lor a 
scăzut la 3,5 milioane. Peste 60% din tine
rii între 25 și 29 de ani locuiesc încă cu 
părinții (media UE este sub 40%). Fiecare 
salariat din România susține financiar cel 
puțin un pensionar, o situație remarcabilă 
din toate punctele de vedere.
Nu numai că România pierde cea mai im
portantă resursă pe care o are (forța de 
muncă), dar se dovedește incapabilă să 
folosească ceea ce încă are. Conform Eu
rostat, șomajul tinerilor între 20 și 24 de 
ani a crescut, în special al proaspăt absol
venților de facultate. Dacă acum zece ani 
absolvenții de facultate aveau cele mai 
mari șanse de ași găsi un loc de muncă 
(doar unul din zece era șomer), astăzi 
unul din trei absolvenți este șomer – com
parativ cu 1520% dintre cei care au doar 
liceu sau școală generală. Situația se îmbu
nătățește pentru tinerii peste 25 de ani, 
șomajul lor scăzând în jur de 10%.
Rata șomajului ilustrează însă doar o mică 
parte din ceea ce se întâmplă. Dacă ne 
uităm la motivele pentru care tinerii se 
angajează parttime, vedem că marea ma
joritate o fac pentru că nu au reușit săși 
găsească o slujbă fulltime. Dacă acum 
zece ani numai jumătate dintre tinerii în
tre 2529 ani erau în această situație, as
tăzi e cazul pentru aproape trei sferturi 
dintre ei.
Situația este, de fapt, și mai proastă. Șo
majul se referă la procentul celor care nu 
își găsesc loc de muncă dintre cei care își 
caută. Însă o mare parte nici măcar nu își 
caută, sunt ceea ce economiștii numesc 
„muncitori descurajați“. Procentul re
centabsolvenților de facultate care șiau 
găsit un loc de muncă a scăzut de la 80% 
acum zece ani la aproape de 35% astăzi. 
Pe termen mai lung, după vârsta de 25 de 
ani, situația lor se îmbunătățește. 20% 
dintre cei cu facultate nu au loc de muncă 
între 2529 ani. E greu de spus în ce mă
sură această „îmbunătățire“ are loc, din 
cauză că mulți dintre ei, descurajați de 

situația din țară, emigrează. Ceea ce pu
tem spune din aceste statistici este că fa
cultățile nu le oferă studenților calificările 
necesare pentru ai face atractivi pentru 
angajatori. Faptul că durează atât de mult 
până când situația lor se îmbunătățește 
arată că factorul principal este trainingul 
la locul de muncă.
Situația cea mai dificilă este însă pentru 
cei care nu au nici liceu. Peste 40% dintre 
ei nu sunt angajați nici la 29 de ani și nu
mai unul din patru își caută un loc de 
muncă. Mulți dintre ei trăiesc, probabil, 

din agricultura de subzistență. România 
are deci o resursă mare de potențiali mun
citori necalificați – pe care însă nu știe 
cum săi folosească. Nu este de mirare că 
o mare parte dintre ei pleacă să lucreze în 
agricultură în alte țări europene.
Această situație este parțial explicată de 
factori imediați, precum reglementările 
pieței muncii sau lipsa de corelare între ce
ea ce se predă în școli și ceea ce este nece
sar pe piața muncii. O explicație mai gene
rală include însă și alți factori indirecți.
Incapacitatea României de a utiliza imen

sa forță de muncă necalificată pe care o 
are este strâns legată de incapacitatea ei 
de a se urbaniza. Industrializarea forțată 
din timpul comunismului a fost un eșec 
răsunător ale cărui efecte le simțim încă, 
însă în ultimii 25 de ani nu a fost schim
bată în mod fundamental abordarea. Și 
astăzi decizia de a extinde sau nu un oraș 
este o decizie politică legată de clasifica
rea terenului în intravilan și extravilan. În 
consecință, orașele nu sunt lăsate să creas
că natural, printrun proces economic. 
Împiedicând orașele să crească, chiriile 
sunt crescute artificial, ceea ce îi afectea
ză nu numai pe cei care încearcă să se 
mute de la țară la oraș, dar și firmele ro
mânești. Din calculele mele, potențialul 
de urbanizare rapidă este de departe cea 
mai mare resursă neutilizată în România, 
cu capacitatea de a genera o creștere eco
nomică incomparabil mai mare decât ori
ce altă măsură. O creștere a capitalei unui 
județ cu 10.000 de persoane duce la o 
creștere a PIBului per capita județean de 
aproximativ 1%, iar în prezent există mili
oane de oameni care ar putea să se mute 
de la țară la oraș.
De asemenea, în ultimii 25 de ani, Româ
nia a pus nenumărate piedici investițiilor 
străine, practic singura metodă rapidă de 
a importa tehnologie și a crește producti
vitatea muncii. În plus, în ciuda cheltuie
lilor publice masive, drumurile și calea 
ferată sunt încă întro situație de neinvi
diat. Creșterea economică e consecința 
facilitării comerțului între cât mai mulți 
oameni, iar costurile de transport sunt 
costurile de tranzacție cel mai simplu de 
scăzut. România nu a reușit nici măcar 
acest lucru relativ obișnuit.
În concluzie, situația economică a tineri
lor din România oferă o lupă asupra pro
blemelor mai generale, precum și a posi
bilelor soluții care ar avea cel mai mare 
impact.

VLAD TARKO,
Dickinson College, 
Departamentul de Economie

Munca „la gri“
Una dintre prioritățile importante pentru 
majoritatea guvernelor României din ulti
mii 25 de ani a fost diminuarea amplorii 
muncii la negru. În anii ’90 și la începutul 
anilor 2000, cu o ironie tristă și neinten
ționată, miniștri ai Muncii și ai Finanțelor 
foloseau expresia „combaterea muncii la 
negru“. Însăși utilizarea unui astfel de 
termen arată un grad serios de neînțele
gere atât a cauzelor profunde ale fenome
nului, cât și a modului în care ar putea fi 
redus. În ciuda unei lungi serii de regle
mentări și intervenții punitive ale statu
lui, zone întregi ale activităților produc
tive și de servicii rămân în această arie. 
Exemplele sunt probabil la îndemâna ori
cui: activitățile ziliere din spațiul rural, 
meditațiile în învățământul preuniversi
tar, serviciile prestate de zugravi sau insta
latori, mai ales în proiecte de mică anver
gură etc.
Conform teoriei clasice a lui Hernando de 
Soto, una dintre explicațiile relativei lipse 
de succes a țărilor din lumea a treia și a 
celor postcomuniste în obținerea unor 
ritmuri de dezvoltare ridicate și constante 
este dată de faptul că o foarte mare parte 
din bunurile și forța de muncă disponibile 
sunt captive în sectorul extralegal. Supra
reglementarea, sistemele de licențiere a 
unor activități, încărcarea excesivă a pro

ceselor de înregistrare a proprietăților și 
companiilor, costurile uriașe de conformi
tate, politicile de tipul salariului minim, 
toate acestea contribuie la sporirea moti
vației agenților de a găsi alternative extra
legale.
În cazul muncii la negru, statul a combi
nat măsuri de tip punitiv (înăsprirea con
troalelor, amenzi sau chiar pedepse pena
le) cu intervenții menite să crească în 
mod semnificativ costurile acestui tip de 
muncă pentru angajator (de tipul regle
mentării plăților în numerar), în speranța 
că va reduce în acest fel cererea. Ca răs
puns la aceste intervenții, piața a dezvol
tat mecanisme hibride, care combină un 
anumit grad de conformare legală cu o 
structură suportabilă a costurilor, specifi
că sectorului extralegal. Cea mai întâlnită, 
probabil, este deghizarea relațiilor de 
muncă în contracte comerciale. O parte a 
angajaților din diferite sectoare (industria 
de software este un caz tipic) nu au con
tracte de muncă. Ei fie sunt persoane fizi
ce autorizate (o opțiune tot mai puțin 
populară, din cauza modificărilor din re
gimul fiscal), fie microîntreprinderi (din 
ce în ce mai des). Sigur că, din punct de 
vedere juridic, aceste persoane pot fi an
gajați unici ai propriei firme. O problemă 
pentru ei ar putea fi aceea că nu benefi

ciază de protecția oferită angajaților prin 
legislația muncii (un contract comercial 
poate fi suspendat mult mai ușor decât 
unul de muncă). Angajatorul, în schimb, 
scapă de povara plății unor contribuții și 
beneficiază de mai multă flexibilitate în 
calibrarea forței de muncă la nivelul activi
tății și la numărul de proiecte, pentru că 
este mai facilă concedierea. Totuși, ambe
le părți par în mod tipic satisfăcute de 
acest aranjament, nu doar angajatorii.
Sunt greu de găsit date care să susțină în 
mod direct o ipoteză despre anvergura 
acestui fenomen. Putem încerca însă o 
evaluare indirectă. Conform statisticilor 
oferite pe siteul Ministerului Muncii, în 
iunie 2015, în România erau 4.756.000 de 
angajați cu normă întreagă, la care se ada
ugă încă aproape un milion de angajați 
parttime sau temporari și de persoane 
care realizează venituri din drepturi de 
autor, convenții civile etc. Aceste date pot 
fi corelate cu cele prezentate de viceguver
natorul BNR Florin Georgescu, în iulie, cu 
privire la numărul de firme înregistrate în 
România – 719.000. La o primă vedere, ar 
rezulta o medie de aproximativ 6,6 anga
jați la o companie. Dar, dacă din numărul 
total de salariați îi scădem pe cei din admi
nistrație, sănătate, educație etc., iar apoi 
pe cei de la marii angajatori (primii 50 de 

angajatori dețin aproape 300.000 de sala
riați!), media se apropie de 4 angajați/com
panie. Ea ar scădea și mai mult (spre 2), 
dacă am lua în calcul numărul de angajați 
de la firmele cu 50300 de angajați, care 
sunt probabil responsabile de cea mai ma
re parte a locurilor de muncă. Deși e greu 
de estimat o cifră exactă, pare o ipoteză 
rezonabilă, dată fiind media angajaților, 
aceea că o mare parte din aceste firme 
înregistrate sunt de fapt moduri de a mas
ca relații de muncă întro manieră mai 
avantajoasă fiscal pentru ambele părți (an
gajat și angajator).
Ar trebui „combătute“ aceste maniere 
hibride? Cu siguranță, ideea nu este străi
nă policymakerilor români. Spre exem
plu, recenta propunere de a crește cu pâ
nă la 2.500% impozitele pe apartamentele 
în care își au sedii companii. Ca de obicei, 
însă, o astfel de măsură ar avea mai multe 
efecte nefaste decât pozitive. Cel mai bun 
mod de a impulsiona piața de muncă, da
că aceasta este prioritatea, așa cum toată 
lumea pare a fi de acord, este cel de a lăsa 
oamenii să coopereze și să încheie contrac
te, fără ai împovăra inutil ori doborâtor.

EMANUEL SOCACIU,
Facultatea de Filosofie, 
Universitatea din București
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Distorsiuni pe piața muncii: venitul minim garantat
Măsurile de protecție socială prost cali
brate au efecte perverse, prinzând pătura 
săracă a populației întro veritabilă cap
cană a sărăciei. „Prost calibrate“ înseam
nă, pe scurt, „prea mari“ în raport cu pro
ductivitatea muncii necalificate și condi
țiile de trai din mediul rural. Dar înseam
nă și „greșit acordate“, interesul pentru a 
păcăli sistemul fiind la cote înalte, iar sta
tului lipsindui posibilitatea și motivația 
de a descoperi și proteja cele mai nevoiașe 
persoane. Pentru a înțelege consecințele 
nefericite și neintenționate ale măsurilor 
de protecție socială, vă propun să ne re
ferim la o astfel de măsură: venitul minim 
garantat.
Venitul minim garantat reprezintă suma 
de bani pe care familia are dreptul să o 
primească de la stat, dacă nu înregistrează 
venituri. În cazul în care familia obține 
anumite venituri, mai mici decât venitul 
minim garantat, atunci statul îi virează 
diferența sub formă de ajutor social. În 
prezent, venitul minim garantat este ur
mătorul:
– persoană singură: 142 de lei; 
– familia formată din două persoane: 
255 de lei; 
– familia formată din trei persoane: 
357 de lei; 
– familia formată din patru persoane: 
442 de lei; 
– familia formată din cinci persoane: 
527 de lei; 
– familia formată din şase sau mai multe 
persoane: 564 de lei.
Pentru a vedea efectele perverse ale veni
tului minim garantat asupra stimulentului 
de a presta o muncă salarizată, să luăm 
exemplul unei familii tipice cu doi copii 
din mediul rural, în care niciunul dintre 
părinți nu este angajat și nu are venituri 
și care, în consecință, primește prin aloca
ții sociale suma de 442 de lei. În mediul 
rural, acest venit bănesc este completat în 
primul rând de veniturile în natură gene
rate prin munca depusă în propria gospo
dărie (cultivarea legumelor, creșterea ani
malelor domestice). Conform INS, venitu
rile în natură asigură practic 50% din ve

nitul total al celor mai sărace 10% dintre 
familiile din România. Familiile care bene
ficiază de venitul minim garantat se înca
drează în acest grup, deci putem presu
pune că, în final, își dublează veniturile 
totale prin munca în agricultura de sub
zistență. Apoi, această familie își poate 
completa veniturile muncind ca zilieri, 
deoarece activitățile desfășurate de zilieri 
nu sunt luate în calcul la stabilirea veni
tului net în funcție de care se acordă ve
nitul minim garantat. Prin prestarea unor 
activități neînregistrate fiscal, de exem
plu, în construcții sau în agricultură, veni
turile ei bănești cresc. Apoi, ea mai pri
mește de la stat alocația pentru susținerea 
familiei și alte subvenții de mai mică im
portanță (de exemplu, alocația pentru 
copii se adaugă, parțial, la venitul minim 
garantat).
Luând în considerare toate aceste ele
mente, vedem că în foarte multe cazuri, 
probabil, venitul total (bănesc și în na
tură) al unei familii care beneficiază de 
venitul minim garantat depășește 1.000 

de lei. Un calcul simplu arată că obținerea 
acestui venit frânează interesul membrilor 
familiei pentru a ocupa un loc de muncă 
– foarte probabil, unul necalificat, remu
nerat cu salariul minim pe economie.
De la 1 ianuarie 2015. salariul minim brut 
a fost stabilit la 975 de lei (724 de lei net), 
valoarea acestuia fiind majorată de la 1 
iulie la 1.050 de lei lunar (777 de lei sala
riul net). Diferența dintre salariul minim 
și venitul minim garantat a fost până la 1 
iulie de 282 de lei, în prezent fiind de 335 
de lei. Diferența continuă să fluctueze din 
cauza variației celor două elemente, dar, 
fără a ne încurca în detalii numerice, pro
blema care se pune este următoarea: de 
ce ar dori o familie fără venituri salariale 
ca unul dintre membrii săi să se angajeze, 
dacă, în schimbul acestui efort, venitul 
său lunar urmează să sporească doar cu 
aproximativ 300 de lei, în condițiile în 
care costul de oportunitate al acestui de
mers include disutilitatea ocupării unui 
loc de muncă, cu program fix, cheltuielile 
cu transportul până/de la locul de muncă, 

diminuarea muncii depuse în gospodărie 
și a venitului în natură care decurge de 
aici și anularea posibilității de a lucra ca 
zilier și, implicit, a venitului bănesc deri
vat? Descurajarea angajării crește progre
siv odată cu numărul de copii – cu cât o 
familie are mai mulți copii, cu atât dife
rența dintre salariul minim și venitul ga
rantat este mai mică, deci cu atât rentea
ză mai puțin ca unul dintre membri să 
caute un loc de muncă.
În acest context, nu este poate de mirare 
faptul că numărul familiilor beneficiare de 
venit minim garantat a crescut constant în 
ultimii ani, deși România a înregistrat creș
tere economică în această perioadă. Intere
sant este și că suma plătită de la buget 
pentru asigurarea venitului minim garan
tat a crescut de la 103 milioane de lei în 
primul trimestru din 2011 la aproape 175 
milioane de lei în primul trimestru din acest 
an; o creștere cu 70% în doar patru ani.

BOGDAN GLĂVAN,
Universitatea Româno-Americană

Salarii minime și maxime
Ambele tipuri de salarii, minim și maxim, 
sunt interdicții pe piața muncii. Produsul 
interzis la comercializare este forța de 
muncă la un anumit preț. În cazul sala
riului minim, nu ai voie să plătești mai 
puțin de un anumit prag. În cazul celui 
maxim, nu ai voie să plătești mai mult de 
un anumit prag.
Ce este relevant în analiza acestor inter
dicții este relația pragului impus de stat 
cu prețul pieței. Prețul pieței este prețul 
format prin interacțiuni voluntare. Este 
prețul care tinde să echilibreze cererea cu 
oferta. La prețul pieței, cine vrea să vândă 
muncă găsește, cine vrea să cumpere mun
că găsește. Prin opoziție, salariul minim 
sau maxim este un preț controlat de stat. 
În mare, avem două tipuri de situații: una 
în care există conflict între prețul contro
lat și prețul pieței și una în care nu există 
un conflict între cele două. Aici norma nu 
contrazice prețul practicat pe piață.
Situațiile în care există conflict sunt și 
cele mai discutate. Acestea sunt situațiile 
în care:
– salariul minim este peste prețul pieței  
salariul unui muncitor necalificat este de 
1.000 de lei, iar salariul minim este de 
1.500 de lei;
– salariul maxim este sub prețul pieței  

salariul unui CEO ar fi de 8.000 de lei, 
însă salariul maxim este de 3.000 de lei. 
Când salariul minim este peste prețul pie
ței, rezultă șomaj. Cererea de muncă va 
fi, la noul preț impus de stat, mai mică 
decât oferta de muncă. Dacă nivelul sala
riului minim este peste prețul pieței, re
zultă stocuri, crește oferta de muncă în 
raport cu cererea. Cele mai afectate per
soane de această măsură vor fi tinerii și 
persoanele necalificate. Lor li se va inter
zice instituționalizat să lase la preț. Apoi, 
când salariul maxim este sub prețul pie
ței, rezultă criză de forță de muncă de 
muncitori calificați, cum ar fi cei care 
sunt CEO, manageri etc.
Cel mai adesea, salariul minim este amba
lat ideologic ca o obligație a patronului. 
Este o obligație a acestuia să plătească cel 
puțin un anumit preț pentru cutare mun
că prestată. Însă orice obligație este o in
terdicție. Cei doi operatori deontici (obli
gatoriu, interzis) sunt interdefinibili. Obli
gatoriu non p = Interzis p. Dacă ești obli
gat să nu plătești mai puțin de un leu pe 
oră înseamnă că îți este interzis să plătești 
mai puțin de un leu pe oră. Însă pentru că 
it takes two to tango, interdicția este 
adresată nu doar patronului, cumpărăto
rului de forță de muncă, ci și vânzătorului 

de forță de muncă. Acesta nu are voie să 
vândă forță de muncă sub nivelul stipulat 
de salariul minim. Reglementarea afectea
ză ambele părți ale schimbului. 
Situația fără conflict este când:
– salariul minim este sub prețul pieței  
prețul muncii unui muncitor calificat este 
de 1.000 de lei, iar salariul minim este de 
300 de lei;
– salariul maxim este peste prețul pieței  
prețul pieței pentru un manager este de 
8.000 de lei, iar salariul maxim este sta
bilit la 80.000 de lei. 
În aceste două situații, măsura impunerii 
unui preț minim sau maxim pentru forța 
de muncă este inutilă. De ce? Norma nu 
produce efecte. Nimeni nu vinde sau cum
pără forță de muncă la aceste prețuri in
terzise. Este inutil să interzic salarii de 
300 de lei sau 80.000 de lei, atât timp cât 
nu există pe piață astfel de salarii, așa 
cum este inutilă interdicția să nu se mai 
mănânce portocale întro comunitate în 
care oricum nimeni nu mănâncă porto
cale, indiferent cum a emers și sa stabi
lizat o astfel de preferință culinară.
Ca economist, mă interesează dacă, de 
exemplu, prin creșterea salariului minim, 
crește șomajul. Studiez o legătură cauzală 
între două fenomene, nu fac judecăți de 

valoare. Nu spun că șomajul este bun sau 
rău. Mă interesează doar dacă teoria eco
nomică care descrie aceste relații cauzale 
este adevărată sau falsă. Științific, nu mă 
interesează decât valorile de adevăr ale 
teoriei, nu valorile în genere. O valorizare 
a scenariilor descrise anterior a fost să se 
spună că, în situația de interferență cu 
prețul pieței, măsura este nocivă. Salariul 
minim creează șomaj în rândul tinerilor și 
al muncitorilor necalificați, iar cel maxim 
creează o criză de muncitori calificați. 
Apoi, sa afirmat că, în situația de nonin
terferență, pragul salarial fixat de stat ar 
fi inutil. Acesta nu are efecte pentru că 
interzice lucruri care nu există. La aceste 
aprecieri am putea adăuga că salariul mi
nim (ca și cel maxim) este nociv chiar și 
când este inutil. Vom avea costuri admi
nistrative suplimentare. Va fi nevoie de o 
armată de specialiști care să monitorizeze 
creșterea sau scăderea unor prețuri pe 
care oricum nimeni nu lear fi crescut sau 
scăzut. Și este greu de crezut că această 
liotă de funcționari va lucra pe salariul 
minim.

COSTEL STAVARACHE,
Centrul de Analiză 
și Dezvoltare Instituțională
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Principalele intervenții pe piața muncii 
cu impact asupra tinerilor
Deși România nu stă rău din punctul de 
vedere al șomajului, cu o rată de 6,8% în 
iunie 2015 vs. 9,6% la nivel european (lo
cul 20 în clasamentul UE), situația șoma
jului la tineri este mult mai îngrijorătoare. 
Tot în iunie 2015, rata șomajului în rândul 
tinerilor sub 25 de ani ajunge la 22,3%, 
peste media europeană de 20,6%, Româ
nia urcând pe locul 11 în topul țărilor cu 
cel mai mare șomaj al tinerilor din Uni
une. Motivele pentru care, nu doar în Ro
mânia, dar și în restul lumii șomajul în 
rândul tinerilor este mai mare decât cel al 
populației generale este impactul diferen
țiat pe care numeroase intervenții pe pia
ța muncii îl au asupra celor mai tineri.
Piața muncii, precum orice altă piață, are 
particularitățile ei. Pe lângă faptul că este 
sensibilă la mersul general al economiei, 
fiind influențată indirect de orice afectea
ză economia generală, piața muncii este 
influențată și de câteva intervenții speci
fice numai ei, cu un impact puternic asu
pra șomajului celor mai tineri. Sunt trei 
categorii principale de intervenții directe 
pe piața muncii cu impact asupra șomaju
lui, a nivelului salarial și a condițiilor de 
muncă ale tinerilor.
Prima intervenție vizează fiscalitatea sem
nificativă de pe piața muncii. După scăde
rea contribuției la asigurări sociale a anga
jatorului de la 20,8% la 15,8% din octom
brie 2014, pentru fiecare 100 de lei pe ca
re un angajator o plătește angajatului său, 
acesta trebuie să mai verse 75 de lei la 
stat. Acest nivel de fiscalitate nu doar că 
împinge o parte dintre salariați în econo
mia subterană, unde, prin definiție, nu se 
plătesc impozite, dar, mai grav, împinge 
o parte dintre salariați în șomaj involun
tar. Șomaj din care toată lumea iese în 
pierdere. Nici societatea nu beneficiază de 
capacitatea productivă a oamenilor, nici 

șomerii nu realizează veniturile pe care 
lear realiza pe piața muncii.
Amploarea acestei fiscalități este parțial 
mascată de faptul că doar o parte din ea 
este vizibilă pe fluturașul de salariu, anu
me, diferența între salariul net și salariul 
brut, compusă din contribuțiile angajatu
lui și impozitul pe venit. Pe lângă acestea, 
însă, se adaugă sumele pe care angajatorul 
este obligat să le plătească în contul sala
riatului, dar care nu sunt transparente 
pentru salariat, anume contribuțiile an
gajatorului. Distincția angajat/angajator 
între aceste sume este pur contabilă și nu 
are impact economic. Angajatorul și an

gajatul sunt indiferenți între a plăti o con
tribuție angajat mai mare și una angajator 
mai mică, sau o contribuție angajator mai 
mare și una angajat mai mică, din mo
ment ce angajatul primește, în final, ace
eași sumă (salariu net) și angajatorul chel
tuiește aceeași sumă (salariul brut, plus 
contribuțiile angajatorului) ca și înainte. 
Felul cum se numesc și cum se clasifică 
contabil sumele intermediare este irele
vant și nu are niciun impact asupra deci
ziei economice de a angaja, respectiv, de 
a fi angajat sau nu.
A doua intervenție pe piața muncii este 
reglementarea inflexibilă a muncii. În con

tractele de muncă nu se pot negocia clau
zele contractuale decât întro măsură re
strânsă, limitată asupra câtorva clauze. 
Lucrul acesta produce două efecte. În pri
mul rând, dreptul muncii nu se poate 
adapta cu ușurință nevoilor dinamice ale 
unei economii în permanentă schimbare 
și rămâne blocat cu reglementări învechi
te, specifice unor perioade în care munca 
era concentrată predominant în industrie, 
și nu în servicii sau IT, cum este acum. 
Departe de a fi o particularitate pentru 
România, problema aceasta este vizibilă și 
în SUA, unde tocmai din aceste motive sau 
născut dezbateri grele legate de statutul 
legal al colaboratorilor Uber sau al angaja
ților francizelor McDonald’s. Institutul 
Heritage din SUA pune România pe locul 
62 în lume, în 2015, la capitolul flexibili
tate pe piața muncii. În comparație, Bul
garia este pe locul 34, iar campioană în 
Europa este Danemarca, care se află pe 
locul 5. Pentru o forță de muncă experi
mentată sau bine calificată, această inflexi
bilitate se traduce întrun salariu sensibil 
mai mic, dar, pentru tineri fără experien
ță, acest lucru poate să îi țină pe angaja
tori departe la orice nivel de salariu și pe 
ei în șomaj involuntar sau pe salarii mai 
mici decât ar fi putut să aibă.
A treia intervenție pe piața muncii este, 
probabil, cea cu cel mai mare impact din
tre cele trei, și anume impunerea unui 
salariu minim. Ea face, însă, obiectul altor 
articole din acest dosar. Dar și în absența 
acestui control al prețurilor, piața muncii 
ar trebui să fie mai suplu reglementată și 
mai puțin impozitată pentru ca tinerii să 
aibă șanse maxime de integrare pe piața 
muncii.

CLAUDIU NĂSUI,
SoLib

Cum poate deveni mediul de afaceri românesc 
mai favorabil antreprenoriatului?
Calitatea mediului de afaceri ar trebui să 
fie o preocupare nu doar pentru întreprin
zători, ci și pentru consumatorul obișnu
it, deoarece toate lucrurile care ne fac 
viața mai lungă, mai simplă, mai plăcută 
sau mai interesantă sunt rezultatul unor 
inițiative antreprenoriale. Tinerii ar trebui 
să fie cei mai interesați de un mediu favo
rabil antreprenoriatului, deoarece ei au 
înaintea lor mai mulți ani în care să bene
ficieze de toate inițiativele antreprenoriale 
trecute, prezente și viitoare. Nu este vor
ba numai de cei care vor deveni întreprin
zători, ci și de cei care vor fi salariați. Sa
lariul fiecăruia dintre ei va depinde în 
principal de doi factori: productivitatea 
muncii lor și alternativele de angajare dis
ponibile. Întradevăr, niciun angajator nu 
va fi dispus să le plătească un salariu mai 
mare decât valoarea muncii lor (adică, 
superior productivității) și nici un salariu 
cu mult mai mare decât cel oferit de un 
angajator concurent.
Calitatea mediului de afaceri depinde de o 
multitudine de factori, unii mai greu de 
cuantificat, cum ar fi atitudinea publicu
lui față de antreprenoriat și antreprenori. 
Autoritățile publice nu au nici posibilita
tea și nici incitațiile necesare pentru a 
schimba mentalitățile, în general, și ati

tudinea față de antreprenoriat, în special, 
deoarece un astfel de proces este de o du
rată mult mai mare decât un ciclu electo
ral. În locul măsurilor cu efecte pozitive 
pe termen lung, decidenții politici le pre
feră pe cele cu efecte pozitive vizibile pe 
termen scurt (chiar și dacă ele au conse
cințe negative ascunse sau pe termen 
lung). Din acest motiv, atenția acordată 
de autorități încurajării antreprenoriatului 
se manifestă preponderent prin subvenții. 
O abordare cu impact mai mare și mai 
durabil asupra activității antreprenoriale 
este eliminarea (reducerea) barierelor ad
ministrative artificiale din calea antrepre
noriatului.
O inițiativă din 2004 a Băncii Mondiale 
permite compararea a 189 de țări din pers
pectiva ușurinței derulării afacerilor de 
către micii întreprinzători. În ultimul ra
port disponibil (Doing Business 2016, cu 
date din 2014), România ocupă locul 37 
din 189 țări și locul 19 din UE. La prima 
vedere, situația pare mulțumitoare, chiar 
surprinzătoare pentru cei familiarizați cu 
dificultățile din mediul de afaceri româ
nesc. România înregistrează însă perfor
manțe modeste în aproape toate cele zece 
aspecte evaluate de raport, cu excepțiile 
notabile ale comerțului transfrontalier 

(locul 1/189, la egalitate cu mai multe țări 
UE) și ale creditării (locul 7). În două do
menii contraperformanțele sunt remarca
bile: conectarea la electricitate (locul 133) 
și autorizațiile de construcție (locul 105). 
Alte suferințe ale mediului de afaceri sunt 
cunoscute: înregistrarea proprietății (lo
cul 64), protejarea investitorilor minori
tari (locul 57) și fiscalitatea (locul 55).
O strategie pentru ameliorarea calității 
mediului de afaceri poate fi creionată por
nind de la comparația cu alte țări membre 
ale UE. Autoritățile române sar putea 
întreba de ce este nevoie de 15 proceduri 
pentru o autorizație de construcție, în 
condițiile în care sunt suficiente 9 în Fran
ța, o țară care nu face parte dintre cam
pionii dereglementării. Cum reușesc bul
garii să acorde autorizațiile de construcție 
în 110 zile, adică în mai puțin de jumătate 
din cele 257 de zile necesare în România? 
La noi, conectarea la curent electric nece
sită 8 proceduri și durează 182 de zile. 
Pentru același lucru, germanii au nevoie 
de 3 proceduri și 28 de zile, slovenii au 5 
proceduri întinse pe 38 de zile, iar grecii, 
6 proceduri și 51 de zile. Care o fi secretul 
portughezilor, care înregistrează o pro
prietate întro singură zi, cu o singură 
procedură administrativă? De ce la noi 

este nevoie de 8 proceduri și 19 zile? Nu
mărul de plăți făcute aferente prelevărilor 
obligatorii a fost redus semnificativ în ul
timii ani, de la 84 la 14. Încă un efort șii 
ajungem pe polonezi și pe letoni, careși 
achită dările în numai 7 plăți pe an. Poate 
simplificăm și stabilizăm un pic și legis
lația fiscală, astfel încât să nu fie nevoie 
de 159 de ore/an pentru conformare fis
cală, ci doar de 81 de ore/an, ca în Esto
nia. Chiar și în domeniile în care înregis
trăm performanțe relativ acceptabile (En
forcing contracts, locul 34) am avea de 
învățat de la foștii colegi de lagăr socialist: 
impunerea respectării unui contract nece
sită 512 zile în România și numai 395 în 
Ungaria sau 300 în Lituania.
Desigur, ne putem consola cu ideea că 
suntem mai buni decât unele țări mai 
dezvoltate, cu mai multe decenii sau 
secole de capitalism în urma lor. Dar 
putem face asta numai dacă uităm că 
bogații își pot permite mai multe greșeli 
și extravaganțe decât cei care încă nu șiau 
clădit un nivel de prosperitate mulțumi
tor.

RADU NECHITA,
Centrul Independent pentru Studii 
în Economie şi Drept
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Lupta cultă de clasă: azi, „talentați“ vs. „truditori“
Atunci când cineva se prezintă pe sine 
drept „om de cultură“, care produce 
„opere de valoare“ și consumă doar „spi
ritualitate înaltă“, probabilitatea de a sta 
de vorbă cu un biet flecar autoinflatat ba
te deja înspre certitudine. Există o anu
mită sfială, evident una noncabotină, pe 
care adevăratul om de cultură o exhibă 
atunci când este chemat săși califice 
contribuția la „lume“ și condiția „vieții“ 
proprii. Mesajele culturii se pot striga 
(„civilizat“), dar apelativul autocolant 
„cultural“ se șoptește. Fie semizeiască, fie 
trivială – pendulând între aristocratismul 
elitist, absolutismul valoric și autoritaris
mul critic, din adolescența fenomenului 
cultural, la populism, egalitarism și rela
tivism („corectitudine politică“), din 
epoca de maturitate a postulării și practi
cării ei –, cultura e cea care pune ordine 
în gânduri, cum civilizația e cea care pu
ne ordine în lucruri. Și nu o face, nici nu 
trebuie să o facă altfel decât în chip anga
jant, prin nobila lucrare a angajatorilor și 
angajaților culturali, adică oameni cu to
tul deosebiți, „la fel ca fiecare dintre noi“.
Se observă în lumea culturală un tulbură
tor paradox (dia)cronic: avem un iureș de 
pledoarii pentru „etatizarea culturii“ ve
nind din partea „spiritelor libere“! De 
notat un duet de judecăți: avem o neali
niere, creatorii părând în stare să ofere 
mai mult decât poate publicul să ceară; 
avem o îndreptare, statul fiind chemat a 
oferi patronaj elitelor ce îi vor ilumina 
guvernarea. Rezidenți întrun implacabil 
„eșec al pieței culturale“, creatorii dezvol
tă o percepție aparte a ceea ce înseamnă 
barieră de intrare pe piața muncii, par
don, a creației (științifice și artistice). Pen
tru omul de cultură pătruns de excepțio
nalismul misiei sale (deși nu ăsta e duhul 
cel bun), faptul de a nu i se întinde covo
rul roșu la picioare este o infamie.
Nici societatea noastră nu a fost ocolită de 
astfel de ispite și de schismele pe care le 
provoacă. Să ne amintim doar trei astfel 
de „lepădări“ ale culturii de restul.
Anului domnului (Băsescu) 2010. În criză 
(de idei), guvernul epocii decide să supri
me tratamentul preferențial al „drepturi

lor de autor“, forma juridică de valorifi
care a creației culturale, aducândo către 
nivelul de fiscalizare a restului de activi
tăți trudnice. 100 de intelectuali semnea
ză o petiție deschisă unde cuvântă: „Ta
lentul, harul și travaliul interior al fiecă
ruia dintre creatori nu sunt mediate nici 
de Fisc, nici de cei de la putere, ci nu
mai și numai de Bunul Dumnezeu“. În
trebam și eu pe atunci: „Dar, oare, strun
garul și tractoristul nu se încadrează în 
definiție? Ei nu sunt «așa de superiori»? 
Problema sunt taxele mari [încă] plătite 
de ceilalți! Cei care muncesc să hrăneas
că, să îmbrace și să plimbe aristocrația 
culturală eterată. Lumea culturală dem
nă ar fi cerut îndreptare pentru toți. 
«Cultura» [însă] tace dacă e ghiftuită, 
dar sare ca arsă când nu mai vine de
sertul“.
Anii domnilor (parlamentari) 20142015. 
Se aduce în discuție instituirea „timbrului 
cultural“. În valoare nominală de 1 leu, 
dar reală de „2 bani“ pe exemplar de car

te, era dedicat propășirea culturii livrești. 
În funcție de poziția fiscală netă (mai 
mult consumatori de cultură sau mai 
mult producători de cultură), intelectualii 
iau poziții. O polemică indirectă pe teme 
de hermeneutică fiscală între Nicolae Ma
nolescu, președintele Uniunii Scriitorilor 
din România („Editorii mint cu neruși
nare! Vor să acopere evaziunea fiscală. 
Nu vor să se controleze câte exemplare 
vând“), și Gabriel Liiceanu, fondatorul 
Humanitas („Este un proiect de lege 
făcut cu buna intenție de ai ajuta pe 
creatori, dar care, ignorând consecințele 
nefaste ale aplicării ei, se întoarce îm
potriva consumului de cultură din Ro
mânia și, deopotrivă, împotriva crea
torilor“), se înfiripă prin „Cetate“.
Anul domnilor (inspectori ANAF) 2015. O 
parte dintre oamenii din ramura hiper
populară a culturii, menestreli și muze, 
sunt arătați cu degetul car obține ve
nituri nefiscalizate. Ofuscați, în loc să 
ceară dreptate și pentru „căței“, ei, spe

ranțe sau consacrați, amenință să priveze 
spațiul public de prezențale și săncân
te... paradisurile fiscale.
În spațiul cultural (fie mai înalt, fie mai 
scund) românesc, persistă o luptă de clasă 
între cei „hărăziți“ și cei care sunt doar 
„harnici“ și care se inflamează de fiecare 
dată când autoritățile decid să suprime 
variile tratamente favorabile celor dintâi. 
Aceștia reclamă reflex că le sunt încălcate 
drepturile divine, îngreunândulise găsi
rea rosturilor.
Mulți dintre tinerii care doresc să acce
seze lumea culturală pornesc cu o astfel 
de deformare de reprezentare a peisajului, 
deși nu rațiunea și simțirea sunt ceea ce 
le lipsește. Ar vrea cale liberă (a se citi 
„drum cu prioritate“) în a schimba lu
mea, uitând că locul cel mai bun de unde 
asta poate începe este propria jurisdicție 
morală unipersonală.

OCTAVIAN-DRAGOMIR JORA,
Academia de Studii Economice

Tinerii, munca și inflația
Inflația, care se definește în mod clasic ca 
o creștere artificială a cantității de bani 
din economie, are efecte nesănătoase asu
pra prețurilor. Ea provoacă o redistribuire 
de avuție și, dacă este injectată prin piața 
creditului, duce la un avânt iluzoriu și 
apoi la prăbușirea generalizată a activității 
economice.
Redistribuirea inflaționistă, sau efectul 
Cantillon, este legată de faptul că anumite 
persoane, instituții sau firme vor fi prime
le beneficiare ale inflației și vor putea achi
ziționa bunuri și resurse licitând cu bani 
noi la prețuri vechi, pe care le vor face să 
crească. Ceea ce vor câștiga primii pose
sori ai noilor bani vor pierde cei care vor 
trebui să facă față unei creșteri generali
zate a prețurilor, în condițiile în care ve
niturile lor sunt fixe.
Cum sunt muncitorii afectați de inflație? 
În măsura în care au venituri fixe, vor fi 
sărăciți prin creșterea artificială a nivelu
lui prețurilor. Chiar dacă introduc în con
tractele de muncă clauze de indexare cu 
rata inflației, muncitorii rămân totuși cei 
mai afectați de efectul Cantillon. Rata ofi
cială a inflației este subestimată prin ma
nipulări statistice și nu redă decât o parte 
din inflația reală pe care o suferă salaria

ții. Este adevărat că o piață a muncii di
namică nu va împiedica muncitorii săși 
rezilieze contractele și să se angajeze la 
firme concurente care oferă salarii mai 
mari. Aici, ajungem la a doua mare proble
mă generată de inflație: ciclul economic.
Ciclul este efectul injectării banilor noi în 
economie prin piața creditului. Atunci 
când banca centrală și băncile comerciale 
creează masă monetară și o introduc pe 
piață sub forma creditelor necesarmente 
mai ieftine decât ar fi fost în absența exce
dentului monetar, antreprenorii sunt ten
tați să anticipeze că procesele de produc
ție pot fi mai lungi și, implicit, mai pro
ductive. Cu cât mediul antreprenorial este 
mai concurențial, cu atât mai mulți vor fi 
cei care vor apela la credite ieftine, care 
vor fi folosite pentru achiziționarea de 
resurse, capital și, bineînțeles, muncă. 
Toate aceste categorii de factori de pro
ducție vor avea prețuri în creștere. Lucră
tori cu diverse calificări vor observa că se 
înmulțesc oportunitățile de angajare și 
salariile cresc.
Dar rata dobânzii scăzută artificial prin 
expansiunea creditului nu reflectă ade
vărata preferință socială pentru bunuri 
prezente față de bunurile viitoare. Salaria

ții au de obicei un rol hotărâtor de jucat 
în revelarea adevăratei preferințe de 
timp, prin deciziile lor de achiziționare a 
bunurilor de consum, în detrimentul eco
nomisirii. Va veni un moment în care se 
va vedea că procesele mai lungi de pro
ducție sunt în contradicție cu nerăbdarea 
piețelor, care le invalidează. Un val de 
falimente va duce la lichidarea activelor și 
desfacerea masivă a contractelor de mun
că. Mulți devin șomeri, cel puțin pentru o 
perioadă.
Tinerii sunt relativ mai dezavantajați atât 
de efectul Cantillon, cât și de efectele ci
clului economic. Redistribuirea inflațio
nistă îi va lovi mai tare pe tineri, pentru 
că au, de regulă, salarii mai mici și mai 
puțin dinamice. Iar un mediu de afaceri 
afectat de recurența ciclului economic va 
tinde să fie însoțit de un șomaj relativ mai 
ridicat în rândul tinerilor. Acest lucru se 
întâmplă din mai multe motive. Mediul 
inflaționist duce la o favorizare a consu
mului, în defavoarea economisirii și inves
tirii, adică la o preferință mai mare pen
tru prezent și o neglijare a termenului 
lung. Firmele vor evita angajarea tinerilor 
la început de carieră, pentru că necesită 
investiții care vor da roade pe termen mai 

lung. De asemenea, un mediu în care se 
fac angajări intense în perioada de avânt, 
urmate de trimiteri la fel de intense în 
șomaj în perioada de prăbușire va tinde 
săi păstreze angajați pe cei cu experiență 
și săi dea afară în primul rând pe cei cu 
mai puțină experiență. În fine, un astfel 
de mediu este relativ mai risipitor, ceea 
ce face ca formarea capitalului să fie mai 
înceată sau chiar să se consume capitalul 
acumulat în trecut, ceea ce va duce și la o 
cerere mai scăzută pentru muncă în gene
ral, iar aici, din nou, sunt loviți cei a că
ror productivitate marginală este mai mi
că, printre ei aflânduse cu preponderen
ță tinerii.
În concluzie, inflația și expansiunea credi
tului îi condamnă pe muncitori la conti
nua sărăcire prin redistribuie inflaționis
tă, în măsura în care au un salariu mai 
degrabă fix, și la o carieră zbuciumată, în 
măsura în care sunt prinși în caruselul 
maniacodepresiv al economiei afectate de 
ciclul economic, iar tinerii sunt printre 
cele mai expuse victime ale acestui proces.

TUDOR SMIRNA,
Institutul Ludwig von Mises România; 
Academia de Studii Economice
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Rolul fondurilor europene 
în formarea și educarea antreprenorilor români
Întro economie de piață, antreprenoria
tul este forma principală prin care se poa
te ajunge la prosperitate. Antreprenorii 
sunt cei care creează locuri de muncă și 
fac loc la masa prosperității unui număr 
mare de angajați și furnizori, pentru că, 
cu cât actul antreprenorial este mai com
plex, cu atât el antrenează o parte mai 
mare din societate. Ce avem de făcut nu 
este să inventăm noi și noi scheme redis
tributive, ci să stimulăm creșterea gradu
lui de complexitate a actului economic 
pentru a face loc la cât mai mulți dispuși 
să își asume incertitudini sau să munceas
că pentru cei care vor să facă acest lucru. 
Antreprenoriatul pur este concurat în so
cietățile moderne de antreprenoriatul po
litic. Prosperitatea se poate atinge și altfel 
în aceste sisteme economice: prin percepe
rea de taxe sau prin autorizarea actului an
treprenorial (antreprenorul fiscal) și prin 
tipărirea profitului (antreprenorul monetar).
Fondurile europene care își propun să cre
eze sau să dezvolte antreprenori intră în 
aceeași schemă redistributivă. Sunt resur
se care provin din taxe sau din producție 
monetară (mai rar). Ele îmbracă în pre
zent diferite forme: finanțează demararea 
de afaceri (startups), contribuie la dez
voltarea IMMurilor existente ca fiind con

siderate un sector sensibil și cu probleme 
de finanțare, asigură finanțarea inovării, 
cercetăriidezvoltării, finanțează dezvolta
rea infrastructurii de afaceri (parcuri in
dustriale, parcuri tehnologice, clustere 
sectoriale etc.). La aceste scheme se mai 
adaugă și cele care finanțează direct cum
părarea de active fixe (echipamente, noi 
tehnologii) ori subvenționarea directă a 
producției sau a deținerii de mijloace de 
producție (cazul agriculturii). Când anali
zăm impactul societal al acestor fonduri 
sau când vorbim despre virtuțile lor pen
tru dezvoltarea economică a unei țări, nu 
trebuie să uităm că ele provin de undeva: 
nivelul impozitării, în creștere peste tot 
în Uniunea Europeană, alimentează din 
plin aceste resurse aparent gratuite. Ca 
atare, dezvoltarea unui sector (IMMurile 
inovatoare de exemplu) prin fonduri euro
pene se face în condițiile în care alte sec
toare sau domenii nu se dezvoltă pentru 
că impozitarea este mare. De exemplu, 
impactul fondurilor europene asupra dez
voltării antreprenorilor este redus, dacă el 
se face cu costul unei fiscalizări excesive a 
consumului (TVA peste 15% este deja con
siderat nociv pentru o afacere). Eroarea 
care se face în alocarea de resurse din ast
fel de fonduri către dezvoltarea antrepre

noriatului este imensă. Utilizarea fonduri
lor europene trebuie să se facă cu mare 
atenție, pentru că genul acesta de inter
venție produce alterări ireversibile în 
structura producției, dar și în modul în 
care înțelegem ce înseamnă piața și mo
dul de alocare a prosperității prin schim
bul voluntar.
O categorie aparte de fonduri europene 
destinate dezvoltării antreprenoriatului 
vizează educația. Indiferent de grupul țin
tă vulnerabil vizat de aceste finanțări, nu 
trebuie uitat că antreprenoriatul nu în
seamnă doar să deții o bună pregătire 
economică și managerială. Antreprenorul 
e mai mult decât un manager, adminis
trator ori simplu capitalist. El trebuie să 
înțeleagă și să își și asume incertitudinea 
inerentă unui act antreprenorial. Aceasta 
înseamnă că educația în acest domeniu 
are un rol limitat și că, de cele mai multe 
ori, eșuează în a produce antreprenori 
autentici. De multe ori, sa dovedit că 
educația potențează aversiunea la risc, nu 
o diminuează. Cazurile de succes în antre
prenoriatul incipient arată că educația are 
un rol marginal în inițierea și supraviețui
rea afacerii. Cu cât afacerea devine mai 
complexă sau cu cât stadii de producție 
sunt adăugate, educația devine importan

tă. Fondurile europene trebuie utilizate 
cu mare discernământ și atenție în ceea 
ce privește educația inițierii unei afaceri, 
care ar trebui să pună accent mai degrabă 
pe înțelegerea naturii pieței și a mecanis
melor sale și pe înțelegerea incertitudinii, 
care niciodată nu poate fi eliminată. Dez
voltarea unei afaceri presupune și ea o 
educație concentrată pe alte elemente, 
care țin de externalizarea efortului antre
prenorial către terți (angajați, furnizori, 
investitori, creditori).
În concluzie, putem afirma cu tărie că 
fondurile europene, prin natura lor, sunt 
resurse care gravitează în jurul decidenți
lor politici și că rămân (indiferent de in
tenții sau măsuri) puternic îmbibate de 
arbitrar. Capacitatea acestor fonduri euro
pene de a crea/dezvolta o afacere este li
mitată, pentru că, deși banii sunt aparent 
gratuiți sau nerambursabili, ei provin de 
undeva. Capacitatea acestor fonduri de a 
educa sau forma antreprenori este și ea 
foarte limitată, pentru că antreprenoriatul 
nu este o știință și nu poate face obiectul 
unei formule exacte, menite să fie repro
dusă, învățată sau aplicată de către toți.

CRISTIAN PĂUN,
Academia de Studii Economice

Cum ar putea beneficia tinerii români 
de pe urma Pieței Unice Europene? 
Dreptul fiecărui cetățean al Uniunii Euro
pene de a călători liber în cadrul țărilor 
Uniunii este garantat de Articolul 45 al 
Tratatului de Funcționare al UE, iar 
această mobilitate, când vine vorba des
pre forța de muncă, are efecte pozitive. 
Deschiderea piețelor este, pe termen 
lung, în avantajul tuturor, deoarece per
mite o diviziune a muncii mai eficientă, 
specializare mai mare și, în plus, o pro
ductivitate sporită, alături de o creștere 
economică mai rapidă. Aceste beneficii 
economice vor fi resimțite nu doar de ti
nerii europeni care își părăsesc țările de 
origine, dar și de către cei care decid să 
rămână acasă. Ceea ce contează, de fapt, 
nu este doar volumul mobilității, cât și 
calitatea acesteia, care se exprimă întro 
mai bună potrivire a aptitudinilor cu locu
rile de muncă disponibile. Nici efectele 
culturale nu sunt neglijabile: o mobilitate 
sporită va aduce și o înțelegere mutuală 
mai bună între diversele culturi care alcă
tuiesc UE.
Luate împreună, toate aceste aspecte ne 
conferă o viziune optimistă cu privire la 
viitorul cetățenilor europeni și, pe cale de 
consecință, cu privire la tinerii români 
care intră pe piața muncii. În realitate, 
însă, lucrurile sunt mai complicate. Spre 
exemplu, conform Directivei 2014/54, 
există un decalaj prevalent între „legea 
europeană și aplicarea acesteia“. Un 
studiu recent stabilește, de asemenea, fap
tul că, deși „ratele de mobilitate sunt 
mai mari în cadrul unei Uniuni în expan
siune și sunt pe un trend ascendent de la 
mijlocul anilor 2000“, iar „acesta este 
rezultatul fluxurilor din ce în ce mai 
mari de persoane din țările nou intrate, 
cu precădere din estul Europei, mobilita
tea în cadrul UE rămâne mai mică, în 
comparație cu alte regiuni ale lumii“. 

Există, așadar, îndeajuns de mult loc pen
tru îmbunătățiri.
Aceste îmbunătățiri ar putea rezulta din 
schimbările care ar avea loc în ceea ce 
privește comportamentul și aptitudinile 
indivizilor, dar și în urma unor modificări 
ale legislației și reglementărilor din cadrul 
statelor membre. Conform Directivei 
2014/54/ a UE, Uniunea „respectă diferi
tele modele ale pieței muncii din țările 
membre, incluzând aici și modele ale 
pieței muncii reglementate de înțelege
rile colective“. Diferențele la nivelul mo
delelor au un impact puternic asupra pie
țelor muncii din țările Uniunii Europene. 
Pentru a oferi un singur exemplu, rata 
medie a șomajului în țările membre care 
au un salariu minim pe economie era de 
13,8% în 2011, cu mult peste cea din state
le care nu aveau o asemenea reglementare 
(6,1%).
Întorcândune la cazul României, datele 
furnizate de OECD în raportul din 2015 
(International Migration Outlook) scot în 

evidență că, „după o rată mare a emigră
rii din România în anii de după intrarea 
țării în UE, numărul de români care au 
plecat (165.000 de persoane) sa apropi
at de cel al străinilor care au venit în 
țară (172.000 de oameni)“. Imigranții 
care vin în România provin cu precădere 
din Republica Moldova, urmați de cei din 
Turcia, China, Siria și SUA. Cel mai mare 
grup al cetățenilor europeni din România 
provine din Italia, țara în care regăsim cel 
mai mare număr de emigranți români (1,1 
milioane de rezidenți în 2013), cu puțin 
înaintea Spaniei (796.000 de rezidenți în 
2013) din totalul de 2,3 milioane de ro
mâni expați. Cum pot fi explicate aceste 
cifre? Exceptând aspectele privitoare la 
reglementările pieței muncii menționate 
anterior, studiile empirice scot în eviden
ță faptul că elementele esențiale care ex
plică acest fenomen sunt factorii care țin 
de angajabilitate (cu o proporție de 60%, 
în cazul noilor state membre), urmați de 
familie, rețele sociale și condițiile de via

ță. Interesant de notat este faptul că acce
sul la ajutoare sociale nu pare a fi esențial. 
De cealaltă parte, principalele bariere în 
calea mobilității sunt limba și cultura, 
urmate de frica de a nu găsi un loc de 
muncă adecvat.
Dacă ne uităm la tipul de studii urmate de 
tinerii români, reiese că aceștia pariază mai 
mult pe aptitudinile lor decât pe familia
rizarea cu alte culturi. La acest aspect mai 
pot fi aduse îmbunătățiri, nu neapărat prin 
schimbarea disciplinelor studiate, cât, mai 
degrabă, prin încercarea de a schimba 
modul în care li se predă tinerilor.
Această nevoie de o educație mai cuprin
zătoare este motivată, de asemenea, de 
tendința evidentă către o rată mai mare 
de părăsire a locurilor de muncă din com
panii. Pe piața muncii din UE, „proporția 
de persoane angajate cu contracte non
standard a crescut de la 44 la 46% în 
cazul contractelor parttime și de la 56 
la 59% pentru contractele temporare“ 
(European Vacancy and Recruitment 
Report  2014, Comisia Europeană). Pe 
viitor, indivizii care vor beneficia mai bi
ne de pe urma lărgirii pieței muncii sunt 
cei înzestrați cu educația „potrivită“. Da
că așa stau lucrurile, atunci ar fi greșit să 
ne bazăm exclusiv pe un sistem de educa
ție superior care a fost conceput pentru 
un cu totul al tip de mediu economic. O 
soluție pentru acest impas ar fi aceea ca 
unor noi oferte educaționale, mai bine 
adaptate la condițiile actuale ale pieței 
europene, să li se permită să concureze cu 
cele tradiționale. O piață a educației fără 
barierele existente lear permite tinerilor 
români să profite de pe urma unei piețe 
europene a muncii avantajoasă.

PIERRE GARELLO,
Institute of Economic Studies - Europe
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De ce salariile sunt mici, 
iar prețurile mari?
Cea mai eficientă formă de protecție socială este puterea 
de cumpărare: salarii mari și prețuri mici. Salariile mari 
și ocuparea forței de muncă sunt sinonime: ambele rezul
tă din competiția angajatorilor pentru angajații cât mai 
bine calificați, consecința investițiilor private și a crește
rii economice susținute.
Din păcate, în România, investițiile și creșterea economi
că sunt împiedicate de tot soiul de legi, reglementări, 
măsuri, intervenții, interdicții, permise, avize, licențe, 
proceduri, taxe, impozite, accize, contribuții obligatorii 
și alte dări fiscale și parafiscale. Toate aceste costuri și 
ineficiențe ale statului cauzează prețurile crescute pe 
care le plătim pentru orice, chiar și prin comparație cu 
alte țări mult mai bogate decât noi, deoarece trebuie 
cuprinse în valorile ridicate ale prețurilor finale. Este 
evident și de ce nivelurile ridicate ale dărilor descura
jează investițiile și creșterea economică. Să ne concen
trăm asupra ineficiențelor mai subtile create de institu
țiile formale: legi, reglementări, interdicții, permise, 
avize, licențe, proceduri etc.
Douglas North a arătat că, atunci când există puține ins
tituții formale, restul necesarului de reglementare este 
acoperit de către instituții informale (piețe și oferte com
petitive pentru orice, gentlemen’s agreements, coduri 
de conduită, reputații, ratinguri etc.). Întro asemenea 

Șomajul tinerilor ca problemă 
de etică aplicată: sunt companiile 
din industria IT mai morale? 
Din punct de vedere teoretic, distincția cu care eticienii 
în afaceri încă operează este aceea dintre cele două mo
dalități de a concepe responsabilitatea morală și socială 
a afacerilor. Avem, pe deo parte, teoria stockholderilor 
(acționarilor) formulată pentru prima dată de către eco
nomistul Milton Friedman, conform căreia responsabili
tatea socială a afacerilor este exclusiv sporirea profitului 
în limitele legii. Pe de altă parte, teoria stakeholderilor 
subliniază faptul că managementul unei companii are o 
serie de datorii specifice față de anumite părți care pot fi 
afectate de activitatea economică. Exemplele de aseme
nea părți cointeresate din literatura de specialitate varia
ză de la furnizori și angajați până la comunitatea în care 
o companie își desfășoară activitatea economică.
Tinerii șomeri care fac parte din comunitatea sau statul în 
care activează o companie pot fi priviți ca stakeholderi. 
Putem spune însă despre managementul companiilor 
care decide să nu angajeze tineri că denotă un comporta
ment imoral? Răspunsul la această interogație este unul 
negativ, deoarece trebuie să privim cu atenție matricea 
de costuri în care antreprenorii își desfășoară activitatea 
economică. Cu alte cuvinte, ipoteza de la care plec este 
următoarea: cu cât costurile cu angajarea tinerilor sunt 
mai mici, cu atât numărul de tineri pe care o companie 
îi va angaja va fi mai mare.
Deși pare o ipoteză banală, practica uzuală și cotidiană a 
creatorilor de politici publice din domeniul fiscal din 
România infirmă această (potențială) evidență, cu o sin

gură excepție notabilă: industria IT. Companiile care ope
rează în acest domeniu oferă cele mai avantajoase sala
rii, angajând cu precădere persoane tinere. Dinamismul 
companiilor care operează în acest sector este evident, 
dacă ne uităm doar la contribuția la PIB: dublu față de 
2011, depășind în 2014 ramuri tradiționale ale economiei 
precum agricultura.
Au companiile care activează în această industrie un ma
nagement mai moral în virtutea faptului că angajează cu 
precădere tineri și beneficiază, în aceste sens, de o „kar
ma“ etică, ce se traduce întro marjă sporită a profitu
lui? Răspunsul este negativ și se regăsește în structura 
de costuri pe care aceste companii o au, în comparație 
cu celelalte. Pe lângă alte facilități fiscale, scutirea de la 
plata impozitului pe salarii pentru angajații din IT repre
zintă o modalitate de optimizare a resurselor rare pe 
care le are un antreprenor. Mai multe resurse înseamnă, 
evident, posibilitatea de a angaja mai mulți oameni.
Nu trebuie să trecem peste acest aspect atunci când eva
luăm moral managementul companiei în conjuncție cu 
stakeholderii tineri. Dacă de aceste facilități fiscale sar 
bucura toți antreprenorii, indiferent de sectorul econo
mic în care activează, numărul de tineri angajați ar fi, 
cu siguranță, mai mare. 

RADU USZKAI,
Centrul de Analiză 
și Dezvoltare Instituțională

În discursul cotidian despre educație, identificăm 
o serie de teme recurente: decalajul dintre compe
tențele formate în școală și cele căutate pe piață, 
elevi care nu își ating potențialul maxim și elevi 
nefericiți, copleșiți de teme și meditații, părinți 
certați de către profesori că nu se implică adecvat 
în educația copiilor. Soluțiile vehiculate în dezba
tere sunt de cele mai multe ori legate de creșterea 
resurselor financiare alocate sistemului formal de 
educație, pregătirea mai multă și mai intensă a 
cadrelor didactice și ajustarea curriculei.
Dar nu cumva prin aceste soluții ne uităm de fapt 
în direcția greșită? Nu cumva prin chiar principii
le de construcție a sistemului aceste probleme 
sunt inerente? Sistemul formal de învățământ este 
bazat pe supoziția că un planificator central are o 
serie de superputeri: poate colecta informația com
pletă și în timp real despre cererea de competențe 
a tuturor actorilor economici activi pe piață, poa
te înțelege toate nevoile de educație ale fiecărui 
elev în parte și toate valorile pe care fiecare fami
lie vrea să le transmită copiilor săi, poate formula 
o singură soluție care să răspundă acestei cereri 
de educație în timp real și eficient, poate imple
menta soluția în timp real, eficient și uniform în 
toate școlile din toată țara.
Nu cumva ceea ce așteptăm de la sistemul formal 
de educație este nerealist? Mai mult, această aștep
tare este chiar împotriva unei valori fundamentale 
a societății occidentale: libertatea individuală. Pe 
de o parte, restrângem libertatea de a alege a 
beneficiarului de educație și a familiei sale la o 
singură formulă de producție și furnizare de edu
cație. Iar apoi, ne întoarcem către școli și profe
sori și le spunem că serviciile lor, cu oricât de bu
năcredință și dedicare ar fi furnizate, nu sunt 
adecvate nevoilor noastre.
Școala analizei și dezvoltării instituționale de la 
Bloomington ne atrage atenția că o singură mări
me nu se poate potrivi tuturor. A căuta un pana
ceu pentru educație, un domeniu în atât de mare 
măsură supus incertitudinii și schimbării, este un 
demers fără finalitate și generator de continue 
frustrări. Mai mult, este un demers dăunător care 
ne poate priva de descoperirea și experimentarea 
de diverse aranjamente instituționale de furnizare 
și producție a educației. Vincent și Elinor Ostrom 
ne vorbesc despre policentricitate și despre efec
tele pozitive ale competiției între circumscripții, 
între furnizorii și producătorii de servicii, fie aceș
tia publici sau privați. A judeca furnizarea de bu
nuri publice doar în termeni dihotomici  fie stat, 
fie piață  ne privează de o întreagă diversitate de 
soluții intermediare.
Astfel, atunci când dezbatem problemele educației 
în termeni de insuficientă finanțare sau pregătire 
a cadrelor didactice, de fapt nu ne uităm la nive
lul potrivit de organizare. Trebuie să facem un pas 
în spate pentru a lărgi perspectiva și a revedea 
regimurile furnizării și producției. Cu această pers
pectivă, privim cu îngrijorare intervențiile mul
tiple care restrâng numărul de furnizori la anumi
te categorii de organizații, restrâng și constrâng 
curricula, promovează standardizarea și uniformi
zare sau impun costuri și bariere mari la intrarea 
pe piață a noilor furnizori.

AURA MATEI,
Centrul de Analiză 
și Dezvoltare Instituțională

Educația - 
o singură 
mărime 
care se 
potrivește 
tuturor?

situație, instituțiile informale completează și sprijină 
instituțiile formale. Diferența este că instituțiile formale 
sunt artificiale, iar instituțiile informale sunt raționale: 
ultimele se schimbă aproape în timp real, oferind adap
tarea necesară la schimbările realității. Însă, atunci 
când instituțiile formale sunt prea multe, ele înlocuiesc 
și alterează instituțiile informale, iar ultimele se opun 
instituțiilor formale, tocmai pentru că adaptarea necesa
ră este acum compensarea sau atenuarea ineficiențelor 
astfel create. Nu este nimic în neregulă cu mentalitatea 
poporului român, mica sa corupție se numără printre 
mijloacele cu care a supraviețuit diverselor regimuri: 
fanariot, cleptocratic, fascist, comunist, cleptocratic. 
Fiecare și orice lege, reglementare ori act al unei admi
nistrații publice are un efect de creare de valoare econo
mică și un efect de deturnare de valoare economică; o 
mare parte ale celor de astăzi risipesc mai multă decât 
creează.
Deși încurajatoare, arestările, demisiile sau schimbarea 
grupurilor aflate la putere nu sunt suficiente. Rămâne 
necesară o inversare de tendință, o schimbare de cale. 
Jurnaliștii trebuie să nu mai aprecieze doar câte inițiati
ve legislative are un parlamentar sau o instituție publi
că, ci și la câte inițiative inoportune sa opus și a reușit 
să evite sau câți bani publici și privați a economisit. Ins
trumente precum studiile de impact trebuie realmente 
impuse, iar OUGurile interzise. Trebuie introduse noi 
filtre, precum clauza expirării legilor, care spune că o 
lege are un termen de valabilitate și își încetează efecte
le la data scadentă, cu excepția cazului în care este reîn
noită de Legislativ (și nu ne rămâne alături pentru eter
nitate oricât de inoportună ar fi), respectiv clauzele care 
interzic deficitele bugetare.
Pentru a avea salarii bune și prețuri mici, taxele, forma
litățile și costurile statului și legilor trebuie să scadă ma
siv, iar parcimonia și calitatea legislației trebuie să creas
că abrupt.

HORIA TERPE,
Centrul de Analiză 
și Dezvoltare Instituțională
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Munci creative, vechea roboteală 
și noile mașinării automate
2015 este anul în care a revenit întrebarea 
privind dispariția muncii din cauza ela
nului luat de dezvoltarea automatizării și 
roboților, cercetării în inteligența artifi
cială și machine learning etc. Odată cu 
munca nu dispar și cei care ar putea mun
ci. Astfel, omenirea se vede în fața unui 
scenariu straniu: o lume de mașini cu un 
grad mai mic sau mai mare de autonomie, 
în care foarte mulți oameni sunt inutili. 
De aici și chestionabila inferență cum că 
automatizarea, roboții și inteligența artifi
cială ar pune în pericol precarul echilibru 
dintre capital și muncă pe carel moște
nim de la originile capitalismului, că ar 
deschide calea către o lume a totalei domi
nații tehnologice asupra omului. Dispari
ția muncii este văzută ca intrinsec rea, 
greșită. Dar de ce ar fi?
În primul rând, nu este foarte clar dacă 
premisa care susține că automatizarea va 
distruge locuri de muncă nelăsând loc 
unei dezvoltări viitoare, apariției altor 
meserii, servicii, obiecte și moduri de pro
ducție este adevărată. Istoric, odată cu 
prima revoluție industrială, mașinile nu 
au dus la o înrăutățire a condițiilor de 
muncă și nici la șomaj. Dimpotrivă, mun
ca a fost îmbogățită și homo laborans a 
devenit din ce în ce mai mult un homo 
faber, îndepărtânduse de mizeria prime
lor fabrici și exploatarea primilor patroni. 
Adesea este invocată ideea lui Schumpe
ter, a „distrugerii creatoare“. Indetermi
narea ei o face puțin utilă, atunci când ar 
trebui să prognozăm sau să închipuim 
viitorul economiei, dar are un rol euristic. 
Oamenii vor căuta „să se descurce“ și vor 
inventa căi proprii sau colective pentru a 
servi acestui scop al adaptării – pentru 
acestea, tehnologia este cel mai bun tova
răș de drum. Cei mai apți, în mod natural 
și istoric, să facă acest lucru sunt cei ti
neri. Întrebarea astfel ar trebui să fie: ci
ne, în urma automatizării, este avantajat 
și cine nu?

Apoi, schimbarea naturii muncii nu este 
totuna cu dispariția ei, dar norma zilelor 
noastre este exagerarea. Dispare o anu
mită categorie de meserii, care presupun 
repetiție fără diferență și un meșteșug 
„minor“, abilități scăzute, activități care 
sunt destul de mecanice și înrobitoare, 
care nu conduc la afirmarea creatoare a 
persoanei umane. „Cu sudoarea frunții 
tale îți vei mânca pâinea“ (Geneza 3:19
21) este un canon primit de la creatorul 
suprem. Omul nu trebuie să se bucure 
muncind. Dar de ce nu? În România exis

tă deja o companie, UiPath, care face au
tomatizarea software a unor procese pen
tru mari clienți mondiali și își are ca prin
cipiu de bază fericirea și deschiderea crea
tivă a angajaților. Managerii știu că produ
sele lor vor scoate de pe piață zeci de mii 
de muncitori digitali din Asia, dar oferă, 
în schimb, posibilități de înflorire tineri
lor din România.
Un raport recent al unei bănci susține că 
aproape jumătate dintre locurile de mun
că din Marea Britanie sunt expuse dispa
riției din cauza automatizării. Acum doi 

ani, un alt studiu al Universității din Ox
ford susținea același lucru despre Statele 
Unite. Cu toate acestea, impactul automa
tizării și roboților este supraestimat – nu
mai în 2014, numărul de roboți industriali 
vânduți pare a fi de doar peste 120.000 de 
bucăți, nu 230.000, cum a susținut indus
tria în speranța că profețiile se autoîmpli
nesc. Cine are dreptate? Cei care văd sfâr
șitul iminent al muncii sau cei care încear
că să creeze o imagine mai degrabă opti
mistă? Apelul la date și fapte e viciat de 
însăși teoria care îți spune spre ce și cum 
să privești.
Consider că două direcții de cercetare me
rită avansate. Prima privește fetișul mun
cii grele, moștenire a distopiilor totalitare 
din secolul trecut. Automatizarea și robo
ții scot din schemă tocmai munci dezuma
nizante, lăsând loc și timp pentru meserii 
sau activități din ce în ce mai creative. 
Schimbarea aceasta poate fi una favorabilă 
pentru întreaga umanitate, cu o condiție: 
rolul pe care proprietatea privată – atât 
asupra bunurilor materiale, cât și asupra 
celor ideale –, înțeleasă ca instituție a coo
perării umane, îl va avea în a stabili cine e 
îndreptățit(ă) la produsele automatizării. 
Dacă nu vor mai exista munci grele, repe
titive, care nu cer abilități, iar foarte mulți 
oameni vor trece printro perioadă de 
tranziție (sau nu se vor mai putea adapta 
deloc noilor condiții de muncă), atunci e 
necesar un cadru al schimbării în care cei 
vulnerabili să fie protejați. Poate că e vorba 
despre un venit minim garantat sau des
pre împărțirea unor beneficii ale automa
tizării și celor care nu dețin mașinile sau, 
cum sa avansat mai în glumă, mai în se
rios, un comunism automatizat de lux. Da
că niciuna dintre variante nu va fi urmată, 
ne putem aștepta, justificat, la o nouă miș
care Luddită care va sabota noile mașini.

CONSTANTIN VICĂ,
Centrul de Cercetare în Etică Aplicată

Nu dorim bariere, dar le susținem
Că legile reflectă preferința publicului e 
primul lucru pe care îl auzi de la un demo
crat de stânga. E o judecată superficială, 
pentru că tocmai procesul politic etatist 
determină preferința pentru politici publi
ce etatiste.
Cum explicăm barierele politice pe piața 
muncii întro democrație? Ideea de barie
re sună rău, nimeni nu le votează direct. 
Avem bariere pentru că brokerii politici 
formează gusturile și ambalează deservicii
le publice în pachete care sună bine: „o 
anumită doză de protecție a locului de 
muncă și la locul de muncă“, „o garanție 
a venitului la un nivel decent“, „o educa
ție adecvată“ etc. Realitatea barierelor e 
ascunsă în spate. Problema nu e că dorim 
garanții, ci că girăm furnizarea lor printr
un proces politic, fără să vedem că ele au 
mai mult dea face cu piața decât cu sta
tul. Concurența din partea altor angaja
tori e cea care furnizează aceste garanții. 
Dar suntem convinși că numai statul ni le 
poate da. De unde vine această convinge
re și de ce e atât de persistentă?
Tiparul etatist de gândire persistă pentru 
că grupurile concentrate de interese au 
un avantaj în fața grupurilor dispersate 
care semnează nota de plată: își coordo
nează mai bine acțiunile. Per total, costu
rile grupului pierzător depășesc valoarea 

de care se bucură grupul câștigător. Dar 
exproprierea are loc cu succes din pricina 
asimetriei în costurile de organizare ale 
celor două grupuri. În timp ce structura 
unui grup organizat permite strângerea 
de fonduri pentru lobby, grupul pierzător 
este atât de dispersat încât fiecare mem
bru luat separat găsește mai ieftin să plă
tească costul noii restricții decât costul de 
informare asupra naturii legii, plus costul 
de organizare a rezistenței. Sindicatul e 
exemplul clasic de grup organizat de inte
rese. O barieră legală pe piața muncii e 
consemnarea unui transfer de avuție către 
sindicat de la grupuri dispersate: cei care 
își caută de lucru, potențiali angajatori, 
consumatori care ar plăti mai puțin pen
tru servicii economice, plătitori de aju
toare sociale. Când iei în calcul toate cos
turile, vezi că tinerii sunt afectați nega
tiv.
Dar dacă pierzătorii sunt mai mulți decât 
câștigătorii, de ce nu e profitabil pentru 
un candidat la o poziție politică să demaș
te legile ineficiente? De ce nu văd o candi
datură pe o platformă de anulare a proiec
telor politice care produc pierderi nete 
suportate de cei mulți și neorganizați? În 
primul rând, prea puțini dintre cei ce 
pierd știu că pierd. Din perspectiva 
votantului obișnuit, e avantajos să nu te 

informezi, pentru că impactul unui vot 
neinformat asupra votantului însuși se 
pierde întro mare de voturi. Apoi, tipa
rul etatist de gândire persistă pentru că, 
odată ce indivizii găsesc avantajos să nu 
se informeze, devin pradă ușoară pentru 
grupurile speciale de interese care încear
că să le manipuleze sentimentele. Ce șan
se sunt ca cineva la televizor, acum, să 
argumenteze pe canalul cel mai popular 
că piața, nu statul, rezolvă problemele? 
Nicio șansă, pentru că porțiunea de avan
taj privat pe care acel personaj lar extra
ge dintro ușoară liberalizare ar fi mai 
mică decât costul lui privat de ai fi con
vins pe alții. Dacă la fel de mult ar câștiga 
și cei care nu au plătit, de ce să plătească 
doar el costul?
Al treilea motiv pentru care etatismul e 
persistent e că nu contează concurența 
politică. Chiar dacă preferința publicului 
nu e captivă unui grup politic anume, ima
ginația lui politică e captivă. Procesul de
mocratic permite contestarea reciprocă a 
pretențiilor politice, dar nimeni nu are 
interesul să conteste serios că soluțiile 
problemelor sociale trebuie să fie politice, 
guvernamentale, de stat. Toți concurenții 
politici vizibili sunt la fel în privința care 
contează cel mai mult. Toți împărtășesc 
presupunerea că problema discutată, 

oricare ar fi ea, trebuie rezolvată de o 
întreprindere politică centralizată.
Iar aici intervine cel mai simplu meca
nism psihologic: asocierea. Prin repetiție 
și întărire implicită a premiselor, publicul 
ajunge să asocieze problemele discutate cu 
tipul de soluții cel mai vehiculat. Cu cât 
se acumulează un discurs politic prostat, 
cu atât un discurs propiață îmi va suna 
mai străin.
Nu e imposibil ca cineva să propună în 
bloc dereglementări. Problema este că 
acest personaj nu are șansa de a fi înțeles 
și aprobat. Cade victimă opiniei publice 
deja formate de discursul public obișnuit 
care ia sedus pe pierzători. Din perspec
tiva fiecărui pierzător luat separat, costul 
rezistenței la seducție a fost mai mare de
cât costul eventual al cosemnării notei 
de plată. Tinerii nu urmăresc politica. Dar 
nu e nevoie. Din păcate, imaginația lor 
politică, morală e deja formată astfel încât 
săși facă singuri rău. Spațiile educațio
nale media sunt și ele spații media. Lici
tațiile au fost câștigate, pierzătorii deja 
contaminaţi. Avem bariere politice pe pia
ța muncii, pentru că, fără să le vrem, le 
susținem.

IONUȚ STERPAN,
George Mason University
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Educație pentru eșec
Una dintre mantrele programelor educa
ționale moderne este integrarea absolven
ților pe piața muncii și adaptarea progra
melor de studiu ale universităților la cerin
țele companiilor. O altă mantră ne repetă 
că universitățile sunt în competiție pe 
piața educațională pentru a atrage stu
denți. Cele două direcții ar trebui să fie 
complementare și, în teorie, rezultatul ar 
fi universități competitive din punct de 
vedere al cercetării, care produc absol
venți ușor integrabili pe piața muncii.
În realitate, la ceea ce am ajuns a fost re
zultatul opus: nici universitățile nu au de
venit mai competitive, nici absolvenții nu 
sau integrat mai ușor pe piața muncii. 
Mecanismele perverse ale unei competiții 
înțelese pe termen scurt au făcut ca uni
versitățile săși adapteze programele de 
studiu disciplinelor în vogă, iar firmele să 
prefere absolvenți slab pregătiți, care să fie 
calificați ulterior în interiorul companiilor.
În felul acesta, rolul fundamental al uni
versităților a fost ratat, firmele au pierdut 
avantajul de a angaja absolvenți care să 
aducă un suflu nou și să crească competi
tivitatea, iar vina îi aparține universității, 
în principal, tocmai pentru că sa „adap
tat“ cerințelor „pieței“. De ce? Pentru că 
rolul universității nu este de a se adapta 
realității, ci de a o pune sub o lupă criti
că. Pe deo parte, universitatea trebuie să 
creeze caractere, oameni cu o viziune pro
prie asupra realității, capabili să ia decizii, 
să înțeleagă realitatea și să o poată schim
ba, iar, pe de altă parte, să forțeze limi
tele cunoașterii și să propună noi moduri 
de a te raporta la realitate. Adaptânduse 
necritic la cerințele imediate ale pieței, 
universitatea își pregătește absolvenții 
pentru eșec, și nu pentru că modelul an
treprenorial al universității este greșit, ci 
pentru că este prost înțeles.
Felul în care universitatea și puterea poli
tică care reglementează învățământul în
țeleg acest model este unul pur birocratic, 
în care rata de integrare a absolvenților 
este criteriul determinant al performan

ței, cuplat cu numărul de studenți atrași 
și cu numărul de granturi obținute. Acest 
model nu este unul antreprenorial auten
tic, ci este unul contabilobirocratic, ase
mănător celui aplicat în perioada socia
listă, în care sau schimbat doar „crite
riile materiale de performanță“.
Dacă o firmă sar baza doar pe acest mo
del, ar da faliment curând, deoarece nu ar 
rezista competiției cu firmele care aduc 
inovații reale atât în ceea ce privește ma
nagementul, cât și în ceea ce privește teh
nologiile și produsele. A te adapta condi
țiilor pieței nu înseamnă a intra întro 
uniformitate de practici și produse cu 
competitorii, ci înseamnă și a crea noi 
nevoi, noi produse, a anticipa cererea și a 
crea noi nișe.
O universitate antreprenorială nu este o 
universitate conformistă. Este o universi

tate care își asumă riscuri ca instituție și 
care îi învață pe studenții ei să își asume 
riscuri. Universitatea are vocația de a an
ticipa mersul societății, iar multe dintre 
modificările sociale și tehnologice actuale 
își au originea în universități. Societatea 
informațională actuală sa dezvoltat co
mercial în mare parte pornind de la pro
iecte universitare de cercetare. Ea a adus 
modificări fundamentale în structura ser
viciilor, a economiei, dar și a societății în 
general. Felul în care acest lucru este inter
nalizat de sistemul nostru birocraticocon
tabil este creșterea numărului de locuri la 
facultățile de profil informatic. Dar ceea 
ce generează profit nu sunt obiectele sau 
persoanele, ci ideile  degeaba ai 1.000 de 
programatori, dacă ei nu au o idee de afa
cere care să fie profitabilă sau nu reușesc 
să ofere produse noi și inovative. Pentru a 

face asta, ei ar trebui să înțeleagă încotro 
merge societatea și să poată anticipa cerin
țele ei viitoare. O educație care ține sea
ma de acest deziderat este o educație com
petitivă. Pentru asta, universitatea nu tre
buie doar să îi învețe cum să programeze, 
ci să îi învețe cum să gândească.
Universitățile trebuie să își asume acest 
rol de formare, chiar cu riscul de a intra 
în conflict cu „tendințele“ pieței. Ca toate 
marile întreprinderi de succes, ceea ce la 
început pare a fi contra curentului se do
vedește a fi mai târziu anticiparea viitoru
lui curent. Dacă vrem să evadăm din cap
cana eșecului previzibil, va trebui să ne 
asumăm riscul de a fi contra curentului.
  
LAURENȚIU GHEORGHE,
Facultatea de Filosofie, 
Universitatea din București

Educația: între înflorirea persoanei 
și pregătirea pentru piața muncii
Natura paradoxală a educației (aceasta 
trebuie să fie deopotrivă relevantă pentru 
viața reală, concretă, în care se înscrie și 
locul de muncă, dar și detașată, contem
plativă, teoretică) se traduce cel mai ade
sea întro dialectică ce opune, de pildă, 
învățământul ca bun public, subvenționat 
masiv de către stat („gratuit“) și monopo
lizat sub o piramidă de structuri, de la 
inspectorate la minister, învățământului 
inhouse – neacreditat ca atare –, practi
cat de anumite companii (vezi, de pildă, 
programele de tip management trainee 
ale multor companii mari de pe piața ro
mânească). Primul este egalitar, oferit în 
spiritul cetățenesc al „dreptului la educa
ție“, dar în același timp în cădere liberă 
din perspectiva calității, cumulând o serie 
de probleme care au devenit locuri comu
ne: prost finanțat, birocratizat, uniformi
zat și „de masă“, corupt (vezi calitatea 
doctoratelor ca simptom la vârf), populat 
cu absolvenți nu din primele eșaloane. Al 
doilea este mai elitist, selectiv și restric
tiv, mai pragmatic, dar îngust, parohial în 
preocupări, neatent la tolba mult mai lar
gă a marilor idei cear trebui să ajungă pe 
umărul oricărei persoane educate. Primul 
o fi învățământ, dar „nu e ceea ce trebu

ie“ (din perspectiva pieței muncii; din 
postura de cadru didactic în învățământul 
economic superior, mia fost dat de nenu
mărate ori să aud că absolvenții „nu știu 
să citească o factură“ sau că „habar nau 
cei acela un conosament“); cel deal doi
lea o fi ceea ce trebuie, dar nu e cu adevă
rat învățământ. Există ieșiri din această 
dialectică?
Mai întâi, să punctăm câteva false ieșiri. 
Prima este negarea însăși a problemei pe 
considerentul, expus în trecere, că cele 
două „sunt complementare“. Așa cum 
mașina personală și troleibuzul par, la 
prima vedere, complementare ca mijloace 
de transport, dar, dacă judecăm mai 
atent, existența celui deal doilea – gra
tuit sau ieftinit artificial – modifică semni
ficativ utilizările ambelor mijloace (în 
sensul discoordonării dintre ele: de prea 
multe ori fie se suprapun, fie lipsesc am
bele, în funcție de ore și rute), așa și în
vățământul public (zis mai „teoretic“) și 
cel privat informal (săi spunem „forma
rea la locul de muncă“) își pun mai degra
bă bețen roate reciproc sau se întrec în a 
se învinui unul pe celălalt de precaritatea 
generală a formării tineretului.
Nu mai insist, discuție lungă și interesan

tă în sine. Ea deschide însă o altă pseudo
soluție la paradoxul educației în societatea 
modernă: cooperarea între cele două sfere 
în datele lor actuale. Cu alte cuvinte, me
diul educațional să importe tale quale 
formatori („traineri“) din practică, iar 
sfera practică să facă apel la educatorii 
(iarăși tale quale) din sfera educațională. 
Asta ține până la momentul (care, de re
gulă, survine rapid și frust) al descoperirii 
inadecvărilor profunde. Celor „din prac
tică“ le ies peri albi când aud de planuri 
de învățământ și programe analitice (sau 
când descoperă că primul lucru pe care 
trebuie să il inoculezi studentului e inte
resul). Celor din „academic“ li se pare cu 
totul nerăbdătoare, nerespectuoasă, auto
suficientă abordarea grăbită a sferei practi
ce. Pendulăm undeva între pierderea de 
timp și erodarea standardelor, cu o posibi
lă întâlnire (compromis) la mijloc, întrun 
fel de manelizare a educației.
Pentru a încheia întro notă mai optimis
tă, să punctăm și o posibilă ieșire: întoar
cerea educației către viață, prin liberaliza
rea ei fundamentală. Adică recuperarea ei 
în sferele din care a fost – prin monopoli
zarea statului – alungată: în familie, în 
biserică, în sfera afacerilor, în cluburi, 

asociații sau fundații etc. Am tot mai acut 
senzația că neam obișnuit să numim 
„educație“ doar o fâșie extrem de îngustă 
din întregul spectru posibil. Și asta mai 
ales când vine vorba de formă sau format. 
Dacă „educație“ înseamnă doar serie de 
curs sau grupă de seminar, în locuri anu
me, în bucăți temporale standardizate, în 
maniere de transmitere anume, după orga
nizări standardizate ale materiei anume, 
atunci e de la sine înțeles că alte forme de 
educație nu vor mai fi numite sau acredi
tate ca atare. Iar rezultatele posibile în 
sfera acelor alte moduri educaționale sunt 
acum revendicate de la șablonul educațio
nal oficial care nu poate decât să dezamă
gească. Educația ar trebui, în fond, să fie 
la fel de diversă ca viața. Numai lăsată în 
grija cooperării sociale libere (care ar fi, 
în același timp, o concurență și un proces 
de testare și descoperire) sar putea mo
dula suficient încât să recupereze și dezi
deratul dezvoltării personale (sau înfloririi 
umane), dar și pe cel al adecvării la piața 
muncii. Altminteri, așteptăm simfonii de 
la cutiuțe muzicale.

MIHAI-VLADIMIR TOPAN,
Academia de Studii Economice
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Alternative şi soluţii private 
în completarea educaţiei de stat din România
Pe măsură ce România a devenit o destina
ţie mai sigură şi mai interesantă pentru 
investiţii, ocuparea locurilor de muncă 
nou create cu angajaţi calificaţi a devenit 
tot mai dificilă, fiind unul dintre factorii 
principali luați în calcul în analiza de risc 
a unei investiții. Iar prin calificați înțele
gem angajați pregătiți în mod specific (nu 
doar tangențial) pentru acel loc de mun
că, la nivelul exigențelor momentului an
gajării, familiarizați cu noile tehnologii 
din domeniu.
Printre cauzele discrepanței dintre cere
rea și oferta de abilități se numără uzura 
morală a unora dintre ocupaţiile vechi, 
modificarea specificului şi cerinţelor lo
cului de muncă, viteza cu care tehnologia 
modifică metodele și lanțul de producție 
și inadaptarea educaţiei de nivel mediu şi 
superior la cerinţele unei pieţe a muncii 
tot mai dinamice, mai diversificate şi spe
cializate.
Sistemul educației de stat rămâne, aseme
nea majorității domeniilor administrate 
de stat, în urma vremurilor. Înființarea de 
noi școli profesionale ori universități de 
stat este, practic, inexistentă, adăugarea 
de noi secții ori facultăți în cadrul celor 
vechi, de asemenea, iar introducerea de 
noi cursuri în programele existente este 
greoaie și nu ține pasul cu schimbările 
unei economii globale dinamice.
În anul 1995, în şcolile profesionale din 
România învăţau peste 285.000 de elevi, 
iar numărul acestora a scăzut de aproape 
11 ori până în prezent, astfel încât, la în
ceputul anului 2014, erau înscrişi mai pu
ţin de 26.000 de elevi în astfel de institu
ţii de învăţământ.
Din aceste motive, unii dintre angajatorii 

care au dorit să îşi deschidă ori extindă 
afacerile din România au apelat la cursuri 
de calificare/recalificare suplimentare 
pentru angajaţii lor ori au deschis şcoli 
profesionale proprii, pentru aşi asigura 
noi generaţii de potenţiali angajaţi califi
caţi.
De exemplu, Școala Profesională Ger
mană Kronstadt (Brașov) oferă elevilor 
săi un program de trei ani, timp în care 
practica ajunge să ocupe până la 75% din 
timpul petrecut în școală. Școala oferă 
transport și masă pe perioada studiilor și 
o bursă lunară în valoare de 400 de lei 
(din care 200 de lei de la stat și 200 de lei 
de la angajatorii privați). Diplomele sunt 

recunoscute național și internațional, iar 
absolvenții au prioritate la angajare.
În Arad, fabrica de vagoane Astra a des
chis anul acesta școala profesională cu 
același nume, oferind cursuri de calificare 
în meserii conexe producției de material 
rulant, mentenanță și reparare de locomo
tive și căi ferate. Școala oferă burse de 
300 de lei lunar elevilor care locuiesc în 
afara școlii și 100 de lei lunar celor care 
stau în cămin, iar locul de muncă la absol
vire este asigurat, elevii având obligația 
de a lucra cel puțin cinci ani pentru Astra 
Vagoane Arad. Asemenea școlii din Bra
șov, și școala Astra urmărește diversifica

rea calificărilor oferite și realizarea de par
teneriate cu alți angajatori interesați.
Școala Profesională Germană Alba Iulia și 
Colegiul Tehnic Independenţa Sibiu (sus
ținut de Asociaţia RomânoGermană 
de Formare Profesională în Sistem Dual 
din Sibiu) sunt parteneriate publicprivat 
ce folosesc resursele alocate de către stat 
și de către potențialii angajatori privați 
pentru oferirea de calificări cerute de pia
ța muncii din zonă. Județele Sibiu și Alba 
Iulia înregistrează unele dintre cele mai 
reduse rate ale șomajului din țară, atră
gând în ultimii ani mari angajatori din 
industrie și servicii.
Una dintre cele mai des întâlnite compa
rații referitoare la sistemul de învățământ 
românesc este cea dintre școlile de stat și 
cele private ori dintre facultățile de stat și 
cele private, cel mai adesea fiind eviden
țiate fie performanțele mai ridicate ale 
celor dintâi, fie costurile mai ridicate ale 
celor din urmă. Aceste argumente sunt 
utilizate pentru a discredita ideea că un 
sistem de prestatori privați de servicii de 
educație ar fi scump ori ineficient. Compa
rația dintre un sistem de stat, cu finanța
re practic nelimitată, gratuită și indepen
dentă de rezultate, și concurenții săi pri
vați este însă una incorectă. Pentru a ve
dea cum ar funcționa școlile private, e 
mai realist să privim la segmentul îngust, 
dar în creștere, al școlilor de meserii și la 
modul în care apropierea de angajatori 
modelează programa, crește eficiența pre
dării, interesul elevilor și șansele de anga
jare ale acestora.

OVIDIU NEACȘU,
SoLib

Parteneriatul între universităţi şi companiile private: 
un răspuns moderat la problema corelării 
educaţiei superioare cu piaţa muncii
Corelarea inadecvată a programelor de 
studiu universitare cu cerinţele pieţei 
muncii reprezintă una dintre principalele 
probleme actuale ale sistemului educaţio
nal românesc. În funcţie de poziţionarea 
ideologică în raport cu legitimitatea inter
venţiei statului în sfera educaţională, pu
tem identifica două categorii largi de solu
ţii pentru această problemă. O primă ast
fel de categorie percepe ca sursă principa
lă implicarea statului în finanţarea educa
ţiei superioare. Soluţia propusă în acest 
tip de cadru este dereglementarea sistemu
lui de învăţământ superior, astfel încât 
universităţile să îşi autoregleze programe
le universitare în funcţie de cerinţele pie
ţei muncii. Din moment ce universităţile 
ar intra întro competiţie economică li
beră, se anticipează că universităţile ce 
vor avea o rată mai bună de inserţie a ab
solvenţilor pe piaţa muncii vor obţine fi
nanţări mai mari, considerând că rata de 
inserţie creşte proporţional cu competen
ţele relevante pe piaţa muncii oferite în 
facultate. Deşi acest argument este plau
zibil, dereglementarea sistemului de în
văţământ ar avea, în acelaşi timp, şi o 
serie de efecte colaterale problematice, 
precum: 1) adâncirea inegalităţilor moral 
arbitrare în accesul la oportunităţi educa

ţionale şi, în consecinţă, a inegalităţilor 
moral arbitrare în accesul la oportunităţi 
economice sau 2) dezavantajarea anumi
tor domenii, cum ar fi cel al ştiinţelor so
cioumane, în condiţiile în care acestea 
sunt subvalorizate în sistemele educaţiona
le bazate pe „capitalism academic“.
A doua categorie de soluţii nu identifică 
sursa principală a problemei în supraregle
mentarea sistemului de învăţământ, ci, 
din contră, în subreglementarea acestuia. 
Soluţia propusă în acest cadru ar fi creş
terea intervenţiei guvernamentale, vizând 
ajustarea programelor de studii conform 
necesităţilor angajatorilor publici şi pri
vaţi. Această categorie de soluţii are, însă, 
la rândul său, o serie de probleme. În pri
mul rând, nu este clar în ce măsură apara
tul guvernamental poate avea informaţii 
pertinente cu privire la configuraţia pieţei 
muncii pe termen mediu şi lung, astfel 
încât acesta să poată calibra oferta educa
ţională la cerinţele pieţei muncii. În al 
doilea rând, o intervenţie guvernamentală 
directă şi profundă în restructurarea pro
gramelor de studiu universitare este in
dezirabilă, deoarece ar încălca principiul 
autonomiei didactice şi ştiinţifice, am
plificând astfel riscul de politizare a în
văţământului superior.

Soluţiile moderate pot evita problemele 
ridicate anterior, preţul în acest caz fiind 
dat de obţinerea unor rezultate care sunt 
doar parţial mai bune decât cele din pre
zent. Cu toate acestea, în măsura în care 
considerăm oportună o astfel de abordare 
incrementală, astfel de soluţii merită ex
plorate. O soluţie din această categorie es
te încurajarea dezvoltării de parteneriate 
între universităţi şi companiile private, în 
vederea creării unor programe de studiu 
(programe masterale, cursuri postuniversi
tare etc.) finanţate parţial sau integral de 
mediul privat, care să beneficieze de exper
tiza profesională a cadrelor didactice din 
universitate şi care să pregătească specia
lişti în domeniile vizate de companiile in
vestitoare. Spre exemplu, un astfel de par
teneriat este Centrul de Competenţe în 
Plasturgie, înfiinţat în cadrul Universită
ţii Politehnica Timişoara în anul 2014, în 
urma unui parteneriat încheiat de Univer
sitate cu cinci companii locale şi un ONG, 
vizând în mod principal formarea resursei 
umane în domeniul producţiei de mase 
plastice, o specializare esenţială pentru 
companiile din cadrul parteneriatului. O 
astfel de soluţie evită dezavantajele enu
merate anterior, având, în schimb, avanta
jul de a oferi cea mai bună informaţie dis

ponibilă universităţii în crearea programu
lui de studiu (din moment ce companiile 
private sunt stimulate să propună discipli
ne relevante în mod direct pe piaţa forţei 
de muncă) şi de a fi eficientă în sensul teh
nic de optimalitate Pareto, din moment ce 
starea lumii în care parteneriatul este dez
voltat este superioară stării lumii în care 
parteneriatul nu este dezvoltat, pentru toţi 
actorii implicaţi, nefiind inferioară (cel 
puţin în mod direct) pentru nimeni.
Desigur, această soluţie este doar una par
ţială, din moment ce poate funcţiona mai 
degrabă în domeniile ingineriei, ştiinţelor 
tehnice şi naturale decât în domeniul 
ştiinţelor socioumane, unde competen
ţele transversale sunt mai importante pe 
piaţa muncii decât cele specifice. Soluţiile 
moderate, de acest tip sau de o altă natu
ră, pot fi utilizate însă cu succes în toate 
domeniile de studiu din învăţământul su
perior, contribuind în mod incremental la 
îmbunătăţirea corelării ofertei educaţiona
le cu cerinţele pieţei muncii, fără a genera 
consecinţe externe profund indezirabile 
din perspectiva echităţii, eficienţei sau a 
altor principii moral relevante.

ALEXANDRU VOLACU,
SNSPA
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Statul, educația și piața muncii
Majoritatea covârșitoare a românilor con
sideră că una dintre îndatoririle funda
mentale ale statului este oferirea de ser
vicii educaționale, deoarece, alături de 
sănătate, educația reprezintă un bun spe
cial, de care ar trebui să beneficieze fără 
opreliști orice cetățean. Însă atât teoria, 
cât și practica demonstrează că ingerințe
le sectorului public în acest domeniu, de
parte de a rezolva probleme reale, nu fac 
decât să conducă la agravarea lor. Din 
această perspectivă, cel mai bun exemplu 
de efect pervers al intervenției statului 
constă în apariția și cronicizarea decala
jelor existente între oferta sectorului edu
cațional public și nevoile pieței muncii. 
Or, o modalitate prin care statul intervine 
în acest sector  devenit, practic, un veri
tabil monopol public  este subvenționa
rea diferitelor forme de învățământ.
În prezent, România se confruntă cu una 
dintre cele mai ridicate rate ale șomajului 
în rândurile tinerilor din Europa. Există 
două cauze majore ale acestei realități: 
una de natură culturală – tinerii români 
sunt susținuți material de propriile familii 
o perioadă mai lungă de timp, ceea cei 
descurajează să se angajeze  și una de 
natură economică: subvenționarea masivă 
a sistemului de învățământ. Din lipsă de 
spațiu, ne vom concentra asupra celei dea 
doua cauze.
Sistemul public de educație din România 
este un monopol controlat de grupurile 
de interese din domeniu, formate în spe
cial din sindicatele profesorilor, funcțio
nari (inspectori, membri ai aparatului bi
rocratic din ministerul de resort) și grupu
rile de politicieni care dețin (temporar) 
frâiele guvernării. Această realitate face ca 
sistemul educațional autohton să fie unul 
autist, înclinat spre satisfacerea propriilor 
nevoi, nu ale absolvenților și ale pieței 
muncii. De aceea, resursele financiare sunt 
dirijate spre menținerea unui statuquo 
menit să păstreze norme didactice, pos
turi, locuri de muncă, departamente, spe
cializări, nu să permită pregătirea în con

formitate cu nevoile reale ale tinerilor și 
cu doleanțele companiilor. Așadar, statu
tul de monopol privilegiază oferta, în de
trimentul clienților (tinerii, ca beneficiari 
direcți de servicii educaționale, și compa
niile, ca beneficiari indirecți, ca entități 
ce angajează tineri). Dirijarea fondurilor 
publice în vederea menținerii acestui sta
tuquo face ca resursele guvernamentale 
să nu finanțeze pregătirea în conformitate 
cu cerințele pieței muncii, ci în raport cu 
nevoile „sistemului“. Astfel, sunt subven
ționate facultăți, specializări, norme și 
cadre didactice ale căror rezultate nu se 
pliază pe cererea reală a pieței muncii. 
Practic, guvernul alocă 50% din fondurile 
sale destinate sectorului educațional pen
tru a finanța învățământul teoretic, deși 
companiile românești solicită, în propor
ție de 80%, tineri cu calificări dobândite 
prin pregătire profesională (artizani, mun
citori etc.). Această imensă disparitate 
între ceea ce finanțează statul român și 
ceea ce solicită piața muncii arată gradul 

de autism în care trăiește sectorul public 
de educație din România.
Discrepanța dintre ceea ce face sistemul 
public de educație și ceea ce ar trebui să 
facă în realitate se explică atât prin faptul, 
deja enunțat, că el a devenit un scop în 
sine, menit să satisfacă dorințele celor 
carel controlează (sindicate, profesori, 
funcționari, grupuri de politicieni), cât și 
prin acela că, subvenționând în mod ina
decvat educația tinerilor, inculcândule 
ideea „educației gratuite“, conferă acesto
ra un stimulent fals atunci când își aleg 
programele de studii. Ideea bunului gra
tuit (educația finanțată de stat) este o ilu
zie costisitoare pentru tinerii care acceptă 
să urmeze programe de licență sau de 
master pentru ași dobândi educația nece
sară angajării ulterioare pe piața muncii. 
Aceste programe scad în mod artificial 
costurile personale pentru un tânăr dor
nic să dobândească abilități și cunoștințe. 
De aceea, ele devin, pe termen scurt, pro
fitabile pentru oricine; sunt ieftine, însă 

de slabă calitate. „Locurile finanțate de la 
buget“ par rentabile din perspectiva faptu
lui că tinerii lor ocupanți nu suportă sin
guri toate costurile. Astfel, specializările 
finanțate din fonduri publice se confruntă 
cu o cerere artificial de mare din partea 
unor tineri („valuri“ de economiști, ingi
neri etc.) care, în timpul studiilor, nu su
portă decât o parte a costurilor școlariză
rii. Însă, având în vedere că specializările 
sunt finanțate pentru a răspunde în speci
al salvgardării intereselor profesorilor, 
normelor didactice, birocraților etc., cos
turile reale suportate de beneficiarii de 
servicii (studenți, elevi etc.) se transferă 
în viitor prin dificultăți enorme la angaja
re, dată fiind discrepanța suspomenită. 
Astfel, tinerii români se pregătesc „ieftin“ 
pentru meserii fără cerere. Perioada lungă 
de căutare pe piața muncii (aproape un an 
de la absolvire) explică această anomalie.

GABRIEL MURSA,
Institutul Friedrich von Hayek România

Firmele de training şi învăţământul universitar: 
piaţă versus stat
Educaţia universitară din România este un 
domeniu atent reglementat de stat, atât 
universităţile de stat, cât şi cele private 
fiind obligate să respecte cerinţe amănun
ţite emise de minister. În ultimii ani, pia
ţa de training a crescut considerabil. Deşi 
există reglementări legale obligatorii şi 
pentru furnizorii de training, în compara
ţie cu piaţa universitară această activitate 
este una relativ liberă, furnizorii putân
duse adapta mai uşor la cererea pieţei. 
Dezvoltarea pieţei de training este un 
simptom al lipsei de competitivitate a în
văţământului universitar, care, la rândul 
său, îşi are originea în hiperreglementarea 
legală. Există două categorii de motive 
pentru care oferta universităţilor este rup
tă de realitatea economică. O categorie de 
motive ţine de calitatea informaţiei care 
stă la baza deciziilor universităţilor, iar 
cealaltă ţine de stimulente.
Un mediu instituțional care aduce perfor
manţă în educație este un mediu care în
curajează producerea de informaţie de 
calitate şi care stimulează ofertanţii săşi 
adapteze oferta la cerere. Ofertanţii vor 
primi informaţie mai bună dacă sunt li
beri săşi modifice cu costuri minime ofer
ta de cursuri aşa cum cred ei că vor satis

face clienţii. Consumatorii sunt, deci, sur
sa informaţiei şi ei o transmit către pro
ducători prin alegerile lor. Fiecare dintre 
ei se află în cea mai bună poziţie pentru a 
şti ce e mai bine pentru ei şi care e calea 
cea mai bună pentru aşi atinge obiective
le. Ei sunt cu mult mai aproape de econo
mia reală decât managerii universităţilor.
Privitor la stimulente, în actualul aranja
ment instituțional, succesul unor univer
sităţi în satisfacerea consumatorilor nu se 
traduce în venituri mai mari pentru acele 
universităţi. Banii nu vin de la consuma
tori, ci de la stat. Universităţile nu au inte
res să fie pe placul consumatorilor, ci pe 
placul statului. Controalele din partea une
ia dintre multele agenţii însărcinate cu 
promovarea „calităţii“ trebuie tratate cu 
maximă atenţie şi bunăvoinţă. Resurse 
imense sunt alocate în aceste direcții, şi 
nu în aflarea şi satisfaceriea dorinţelor 
consumatorilor.
Pentru a justifica folosirea ghilimelelor în 
cazul termenului calitate, menționez în 
paranteză situaţia imposibilă în care se 
află o agenţie a statului însărcinată cu pro
movarea calităţii în educaţie. Această 
agenţie nu are la dispoziţie niciun canal 
de comunicare cu consumatorii serviciilor 

respective. În general, calitate înseamnă 
calitate pentru cineva; un produs este de 
calitate dacă satisface dorințele subiective 
ale cuiva. Neavând informaţia pe baza că
reia să acţioneze, agenţia va inventa felu
rite „standarde“ pretins obiective ale cali
tăţii, care îşi au sursa în propriile evaluări 
despre ce înseamnă educaţie de calitate. 
În plus, motivul stimulentelor se aplică în 
egală măsură activităţii agenţiei: chiar 
dacă ar avea informaţia, aceasta nu are 
motive să promoveze dorinţele consuma
torilor, funcţionarii nefiind premiaţi pe 
măsura succesului lor.
În plus, un scurt argument în favoarea 
folosirii termenilor piaţă, consumatori şi 
clienți de educație se impune. Deşi în 
mod obișnuit se susţine contrariul, nu 
există nicio diferenţă esenţială între piaţa 
de educaţie şi orice altă piaţă din econo
mie. Purtătorii cererii de diferite servicii 
educaţionale vor ca, de pe urma consumu
lui acelui produs, să îşi crească şansele de 
aşi atinge obiectivele aşa cum şi le stabi
lesc ei  o mai bună participare la viaţa 
socială, un job mai bine plătit sau mai plă
cut etc. Beneficiile (anticipate) depăşind 
costurile, ei sunt dispuși să facă schimbul. 
Similar, firmele angajează resurse pentru 

a oferi acest produs de pe urma căruia se 
aşteaptă să obţină profit. Participând la 
schimb, ambele părţi se așteaptă să câşti
ge de pe urma tranzacţiei.
Firmele de training îşi obţin veniturile 
direct de la consumatori prin preţul cursu
rilor oferite. Depinzând de consumatori, 
ofertanţii de cursuri au tot interesul să le 
satisfacă şi cele mai capricioase cerinţe. 
Relaţia dintre consumator şi producător 
este una directă. Rezultatul: firmele îşi 
trimit angajaţii la cursuri (fiind chiar dis
puse să acopere costurile) mai degrabă la 
firme de training decât la greoaiele univer
sităţi care trebuie să ceară acordul minis
terului pentru orice produs oferit. Multe 
dintre cursurile oferite azi de traineri ar 
putea fi oferite de universităţi, dar acestea 
sunt împiedicate de reglementări stufoase.
În fine, o piaţă liberă a educaţiei are con
secinţe favorabile şi asupra responsabili
tăţii individuale. Fiind liberi să aleagă, 
oamenii învaţă că de eforturile proprii 
depinde succesul sau insuccesul lor. Liber
tatea promovează responsabilitatea şi în 
acest domeniu, la fel ca în oricare altul.

RADU ŞIMANDAN,
Universitatea Politehnică din București
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Îmbunătăţirea informării pe piaţa muncii: 
o soluţie pentru reducerea ratei şomajului 
în rândul tinerilor
Rata ridicată a şomajului în rândul tineri
lor, în raport cu şomajul la nivelul întregii 
populaţii active, este determinată de o 
serie de cauze. Printre acestea, un rol 
important îl ocupă decalajul dintre abili
tăţile asimilate în sistemul educaţional şi 
cele necesare la locul de muncă, precum 
şi faptul că cei aflaţi în căutarea primului 
loc de muncă vin fără experienţă şi fără 
recomandările angajatorului anterior, ce
ea ce îi plasează întro poziţie de inferiori
tate faţă de ceilalţi candidaţi. Aceste cauze 
pot fi atenuate, însă, probabil, nu elimina
te complet prin politici publice. Instituţii
le statului au la dispoziţie măsuri mai 
mult sau mai puţin intervenţioniste prin 
care să contribuie la rezolvarea problemei 
şomajului în rândul tinerilor. În continua
re, vom examina câteva dintre măsurile 
de politică publică prin care, fără a inter
veni direct pe piaţa muncii, statul poate 
facilita creşterea ratei de angajare în rân
dul tinerilor. Ne vom concentra asupra 
unor măsuri prin care instituţiile publice 
furnizează informaţii actorilor implicaţi, 
în special tinerilor care vizează obţinerea 
unui loc de muncă.
Ne plângem deseori că în universităţile 
româneşti programele de licenţă şi mas
terat nu oferă cunoştinţele necesare pe 
piaţa muncii, absolvenţii devenind astfel 
„şomeri cu diplomă“. Dincolo de măsurile 
pe care le pot lua universităţile pentru 
adaptarea la cerinţele pieţei muncii, ne 
putem întreba dacă absolvenţii de liceu 

aleg în cunoştinţă de cauză specializări şi 
programe care oferă şanse scăzute de an
gajare. În România, universităţile şi insti
tuţiile statului nu oferă statistici relevante 
privind rata de angajare a absolvenţilor. 
Condiţiile de acreditare impuse de ARACIS 

presupun monitorizarea ratei de angajare 
a studenţilor după absolvirea programelor 
de studii. Totuşi, în practică, puţine uni
versităţi urmăresc evoluţia absolvenţilor 
pe piaţa muncii. În multe ţări, datele pri
vind ratele de angajare şi salariile absol
venţilor sunt monitorizate de către insti
tuţiile publice; de pildă, în Marea Brita
nie, există o agenţie (Agenţia de Statisti
că pentru Învăţământul Superior) care 
furnizează astfel de date. Aceste infor
maţii statistice îi pot ajuta pe tineri să 
aleagă în mod informat o universitate şi o 
specializare şi contribuie la descurajarea 
programelor de licenţă şi masterat care 
nu oferă bune oportunităţi de angajare.
Mai importante decât informaţiile privind 
performanţele tinerilor după absolvire 
sunt datele şi prognozele privind piaţa 
muncii. În ţările dezvoltate, instituţiile de 
ocupare a forţei de muncă, dar şi alte ins
tituţii publice oferă o serie de previziuni 
detaliate privind starea actuală şi evolu
ţiile pe termen lung ale pieţei muncii. Ast
fel de cercetări sunt esenţiale pentru ca 
tinerii să aleagă în mod informat o anumi
tă calificare sau specializare universitară. 
De asemenea, pentru a fi eficiente, cursu
rile de formare profesională trebuie să 
ţină seama de prognozele privind cererea 
de forţă de muncă. Una dintre problemele 
observate de oficiali şi de experţi în privin
ţa cursurilor de formare profesională din 
România, dintre care cele mai multe finan
ţate prin POSDRU, este că acestea nu răs

pund unei cereri reale pe piaţa muncii 
pentru respectivele calificări. Ca o soluţie, 
studiile privind cererea pentru anumite 
calificări pot alinia mai bine cursurile de 
formare la nevoile pieţei muncii. Astfel, 
acestea vor putea contribui la scăderea 
ratei şomajului, în general, şi în rândul 
tinerilor, în particular. De asemenea, mo
nitorizarea şi evaluarea programelor de 
formare trebuie făcută, în primul rând, pe 
baza eficienţei lor externe, adică a numă
rului de şomeri angajaţi efectiv ca urmare 
a cursurilor urmate.
Una dintre cauzele deseori trecute cu ve
derea ale şomajului în rândul tinerilor o 
reprezintă lipsa conexiunilor informale, 
care asigură găsirea unui loc de muncă 
odată cu avansarea în carieră. În Româ
nia, tinerii apelează de cele mai multe ori 
la mijloacele formale de căutare a unui 
post, însă, adesea, ei nu dispun de sufi
cientă asistenţă specializată pentru a le 
exploata la maximum. Instituţiile de ocu
pare a forţei de muncă oferă informaţii 
privind locurile de muncă disponibile, 
însă aceste informaţii sunt insuficient ac
cesate de publicul tânăr. De asemenea, 
este utilă crearea unei platforme care să 
ofere informaţii complete privind oportu
nităţile de formare profesională oferite de 
actorii implicaţi pe această piaţă.
Îmbunătăţirea informaţiei pe piaţa muncii 
este esenţială pentru reducerea şomajului 
în rândul tinerilor. În plus, numeroşi ti
neri ocupă posturi sub calificarea şi pregă
tirea dobândite în universităţi, ceea ce 
determină subutilizarea abilităţilor dobân
dite pe perioada studiilor. Măsurile pre
zentate anterior pot contribui şi la reduce
rea pierderii de potenţial uman generate 
de această subutilizare.

RALUCA ANA BÎGU, 
Universitatea din București
DRAGOŞ BÎGU,
Academia de Studii Economice

Către o piaţă unică a resursei umane
Problema majoră de care ne lovim, în mo
mentul de faţă, atât ca indivizi, cât şi ca 
societate este incapacitatea de a activa 
întrun mod dinamic bazinul potenţial de 
resursă umană. Cauza sistemică este dată 
de faptul că instituţionalizarea este depen
dentă de calea istorică prin care sa pro
dus. Mai precis, vorbim de o evoluţie isto
rică pe două axe distincte ale resursei 
umane, cea intensivă în piaţa educaţiei 
superioare şi cea extensivă în piaţa mun
cii. Datorită tendinţei intrinseci de pro
fesionalizare a resursei umane, ne aflăm 
în momentul de faţă întrun punct de 
convergenţă între cele două pieţe. Însă 
inerţia cadrelor instituţionale creează ba
riere în realizarea acestei convergenţe. În 
acelaşi timp, cadrul instituţional la nivelul 
Uniunii Europene oferă instrumente 
structurale care permit o tranziţie către o 
piaţă unică a resursei umane prin mijloa
ce antreprenoriale.
Din perspectiva individului şi a încercării 
acestuia de aşi maximiza şansele de reu
şită în viaţă (din punct de vedere profe
sional), opţiunea strategică de carieră pe 
care acesta o face prin investiţia întrun 
serviciu oferit de piaţa educaţiei superi
oare nu oferă garanţii rezonabile pentru 
obţinerea unei calificări cerute în mod 
real pe piaţa muncii. Din perspectiva unei 
economii a resursei umane, tânărul ab
solvent universitar care tocmai a investit 
câţiva ani de zile în calificarea propriei 
resurse umane se află, adesea, în situaţia 
absurdă de a constata că respectiva califi
care nu răspunde cerinţelor de resursă 
umană de pe piaţa muncii. Dincolo de 

statistici, situaţia de fapt este că abilităţile 
de cunoaştere atestate teoretic prin diplo
mă se dovedesc a fi complet irelevante 
pentru fişa postului jobului dorit.
Una dintre cauzele acestei stări de fapt 
este furnizarea de către instituţiile de 
învăţământ a două servicii distincte. 
Primul dintre ele este serviciul de profe
sionalizare a resursei umane oferit indivi
zilor ce ţintesc accesul ulterior pe piaţa 
muncii. Al doilea este serviciul de eva
luare a competenţelor dobândite de cei ce 
au folosit primul serviciu. Întro piaţă 
funcţională a resurselor umane, acest ser
viciu de evaluare ar veni să întâmpine 
cererea angajatorilor. Însă, în cadrul ac
tual, funcţia de atestare este tratată, mai 
degrabă, ca un aspect pur birocratic. Iar 
din perspectiva angajatorului, diploma 
capătă valoarea unui simplu document 
birocratic, care prin el însuşi nu certifică 
nimic despre abilităţile reale ale poseso
rului. Pe aceste coordonate, cititorul poa
te explora câteva teme conexe: eficienţa 
unor instituţii specializate doar în atesta
rea unor anumite competenţe, precum 
testele Cambridge pentru limba engleză; 
devalorizarea noţiunii de diplomă din cau
za universităţilor care au funcţionat mai 
degrabă ca fabrici de diplome, lucru care 
nu ar fi fost posibil dacă serviciul de ates
tare ar fi fost furnizat de instituţii inde
pendente.
O altă problemă majoră este faptul că pia
ţa muncii este mult mai dinamică decât 
piaţa universitară, ducând astfel la apari
ţia unor abilităţi superprofesionalizate şi a 
unor metode mult mai eficiente de dobân

dire a lor. Aceasta se întâmplă din cauza 
faptului că pe piaţa muncii resursa umană 
este complet nereglementată, având dea 
face realmente cu o piaţă liberă a know
howului. În aceste condiţii, companiile de 
succes sunt întro acerbă luptă pentru re
sursa umană de calitate, situaţie care a con
dus la apariţia unor sectoare care să supli
nească incapacitatea sectorului universi
tar, precum pieţele de training, reprofesio
nalizare sau de recrutare profesională.
Revenind la cele două aspecte fundamen
tale introduse, cel instituţional şi cel an
treprenorial, adică un cadru abstract de 
reguli şi abilitatea indivizilor de a naviga 
acel cadru de reguli identificând oportuni
tăţi pentru creşterea bunăstării atât a lor 
ca indivizi, cât şi a societăţii pe ansamblu, 
este important de înţeles că trendurile 
societale şi în special cele europene merg 
în direcţia creării unui cadru instituţional 
dinamic şi eficient, care să permită folosi
rea oportunităţilor antreprenoriale.
În sensul exemplificărilor de înainte, ca
drul instituţional european este extrem 
de favorabil unor parteneriate între cele 
două pieţe, prin mecanisme antrepreno
riale. În măsura în care atât angajatorii, 
cât şi universităţile vor sesiza această 
oportunitate, cu siguranţă profesionaliza
rea viitorilor angajati se va desfăşura di
rect la cursuri din curricula universitară, 
realizate de la bun început în parteneriat 
cu angajatorii de succes.
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