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1. Introducere
În ultimul deceniu am asistat la creşterea interesului pentru cercetarea
activităţilor economice informale, atât în ţările în curs de dezvoltare şi în economiile
aflate în tranziţie (De Soto 1989; Johnson, Kaufman et al 1997) cât şi în ţările
industrializate (Dangler 1994; Marcelli et al 1999). Lucrări recente care au abordat
această temă confirmă numai

parţial teoria economică neoclasică după care

economia informală (EI de acum înainte) oferă o soluţie la problema şomajului şi a
sărăciei. După De Soto (1989: 185), “alegerea între munca cu forme legale şi munca la
negru nu decurge ineluctabil din trăsăturile individuale ale oamenilor ci, mai degrabă,
este rezultatul evaluării raţionale a costurilor şi beneficiilor relative pentru a intra în
sistemul legal”. Sociologii din tradiţia structuralistă nu cred că informalitatea este
exogenă pieţei muncii sau un produs secundar al reglementărilor statului din afara
sferei economice fiind, în schimb, partizanii endogenităţii pieţei muncii, ca produs
secundar al firmelor aflate într-o permanentă căutare de a-şi schimba producţia şi de a
reduce costurile. Opiniile sunt împărţite în funcţie de înţelegerea pieţei muncii ca
unică sau duală (Borjas 1990; de Freitas 1991; Gordon, Edwards şi Reich 1982).
Abordarea neo-instituţionalistă presupune că munca “la negru” face parte din piaţa
muncii non-primare, fiind o completare a celei formale. Din această perspectivă,
existenţa lucrătorilor fără contract de muncă nu este văzută ca având un impact
negativ asupra sectorului primar. Dimpotrivă, se consideră că de activitatea acestora
beneficiază atât cei care lucrează cu forme legale cât şi companiile, ei realizând
activităţi mai puţin plăcute cu costuri mai mici, fără a avea un contract de muncă
oficial (Marcelli, 1999).
Şi în cazul economiilor aflate în tranziţie, în ţările cunoscute ca făcând parte
din lumea ’a doua ’, putem distinge două tabere. Una susţine că economia oficială nu
progresează datorită existenţei celei informale, punând accentul pe capitalul social
negativ al activităţii economice de tip mafiot şi pe evaziunea fiscală de mari proporţii.
Argumentul cel mai des prezentat este cel al analizei economiei Rusiei. Cealaltă tabără
susţine că tocmai performanţele slabe ale celor care guvernează fac ca antreprenorii să
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părăsească sectorul formal, în căutarea celui mai bun raport impozite/bunuri publice
(Johnson, Kaufman şi Shleifer, 1997).
Prin economie informală (EI) înţelegem în lucrarea de faţă o activitatea
economică neraportată direcţiilor statistice, chiar dacă, conform legislaţiei în vigoare,
acest lucru constituie o obligaţie. Studiul de faţă îşi propune să:
i.

Descrie strategiile generale ale şomerilor din economia românească şi să ofere câţiva predictori pentru fiecare strategie în parte. În plus se încercă să:

ii.

Testeaze gradul în care EI este o alternativă pe piaţa muncii

iii.

Ofere date suplimentare pentru o evaluare a dimensiunilor EI în România,
datele existente în prezent fiind contradictorii.
2. Măsurători ale sectorului informal
Prin definiţie datele privind EI sunt dificil de obţinut. Statisticile oficiale

înregistrează fenomenul cu mare dificultate. În 1996 Comisia Naţională pentru
Statistică (CNS) a susţinut că cifrele oferite de Serviciul Român de Informaţii (care a
raportat că EI reprezintă aproximativ 40% din GDP) sunt mult supraevaluate,
dublând aproape proporţiile reale ale fenomenului. Un raport al US Treasury
prezentat în 1999 presei româneşti se apropie mai mult de estimările SRI decât de
cele ale CNS. Rate mai mici, comparabile cu estimările CNS rezultă totuşi din studiul
lui Johnson şi Kaufman (1997), o anchetă comparativă bazată pe variaţia consumului
energiei electrice în ţările din Europa Centrală şi de Est..
Studiul aparţinând US Treasury este cel mai recent şi susţine că, faţă de datele
prezentate de studiile anterioare, EI a crescut. Pe de altă parte, metoda folosită de
acest studiu, bazată pe agregate monetare (abordarea 'cash-demand') este considerată
în general a fi mai puţin potrivită pentru ţările aflate în tranziţie. În cazul acestor ţări
datele oficiale la nivel macro nu sunt foarte sigure, activitatea economică este foarte
volatilă iar o parte substanţială din tranzacţiile 'legale' au loc oricum cu bani gheaţă.
Mai mult, abordarea monetară – deşi mai elegantă - a fost recunoscută ca producând
cele mai ridicate şi mai spectaculoase estimări ale sectorului informal1, explicându-se
Un studiu de acest gen a ajuns la concluzia că în economia SUA din 1979, sectorul informal
reprezenta aproape 30% din economia oficială. Alte studii au avansat chiar proporţia de
1
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astfel rezultatele la care au ajuns experţii americani în cazul nostru. Alte metode, mai
dificil de aplicat, au condus la rezultate mai conservatoare: abordarea 'Palermo', care
compară veniturile cu consumul local 'vizibil'; abordarea de tip piaţa muncii, care
contabilizează persoanele nu

fluxurile monetare; abordarea bazată pe sondaj

(Alessandrini şi Dallago, 1989). Aceste metode analizează mai multe lucruri deodată,
folosind numeroase verificări bazate pe simţul comun, de unde şi aparenta lor
imprecizie. În schimb, ele oferă informaţii inestimabile în ceea ce priveşte nivelul
micro al fenomenului. O combinaţie ingenioasă a acestor metode, adaptată la
diferitele particularităţi ale regiunilor, a condus la rezultate apreciate pe scară largă ca
fiind bune aproximări ale realităţii: Loayza (1996) pentru America Latină, a folosit
metoda de estimare MIMIC (Multiple Indicator-Multiple Causes). În sfârşit, Kaufman
şi Kaliberda (1996) au estimat economia informală în ţările foste comuniste pornind
de la variaţiile în consumul total de electricitate. Se obţine astfel o măsurare
aproximativă a întregii activităţi economice. S-a demonstrat empiric faptul că, pe
termen scurt, PIB şi consumul de electricitate variază proporţional. Diferenţele de
variaţie ale PIB-ului şi ale energiei consumate ar trebui prin urmare să se datoreze
activităţii economice informale.
O altă cale este aceea a folosirii analizelor sectoriale tip consultanţă, bazate pe
evaluarea experţilor. Este puţin probabil ca aceasta să conducă la date agregate exacte,
dar este foarte bună ca punct de pornire, jucând un rol similar unui focus grup
preliminar în procesul elaborării unor cercetări prin sondaj. Analiza sectorială ne
poate arăta unde să căutăm activităţile economice informale şi ne ajută în acelaşi timp
să ordonăm pe o scală sectoarele ecomomice în funcţie de afinitatea lor pentru
tranzacţii informale. Acest tip de analiză poate şi să scoată în evidenţă acele
diferenţele regionale care trebuie luate în considerare atunci când cercetarea este
elaborată. De exemplu, în multe din ţările OECD traficul de droguri sau serviciile
menajere sunt legate direct de existenţa unei pieţe negre sau gri.2. Spre deosebire de
acestea, în fostele ţări comuniste menajul domestic este mai rar plătit cu bani gheaţă,

33%. În cazul în care aceste date au un suport real – ceea ce pare totuşi puţin probabil –
concluziile analizei pentru România par mai degrabă o subestimare(Skoka, 1989).
2 Folosim distincţia obişnuită între activităţi gri (legale în principiu dar nedeclarate şi deci
nesupuse impozitului) şi cele negre ( ilegale per se).
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bani gheaţă, mai ales în sectorul agricol şi în cel alimentar fiind vorba mai degrabă de
troc.
De asemenea piaţa neagră este mai puţin dezvoltată în domeniul drogurilor
sau al armelor, principalele componente ale acesteia fiind neplata impozitelor foarte
ridicate la bunurile de larg consum (ţigări, alcool, cafea, etc.) şi, mai ales în cazul
ţărilor din spaţiul fostei Uniuni Sovietice, în colectarea taxei de protecţie. Dar atât în
ţările dezvoltate cât şi în cele aflate în curs de dezvoltare (inclusiv cele din Centrul şi
Estul Europei), anumite sectoare industriale precum construcţiile sau transporturile
sunt un paravan binecunoscut pentru o intensă activitate informală.
Fig. 1 prezintă dimensiunile economiei informale în mai multe ţări, aşa cum
este prezentat în studiul lui Johnson, Kaufman şi Schleifer (1998). Cifrele au fost
ajustate pentru a putea fi comparate dar, după cum sugerează chiar autorii, trebuie
luate totuşi cum grano salis, date fiind diferenţele metodologice folosite: în Estul
Europei se foloseşte variaţia consumului de energie electrică, în America Latină
indicele compozit al lui Loyaza iar în ţările din OECD abordarea monetară. Foarte
probabil, cifrele privind ţările din OECD sunt uşor supraestimate în comparaţie cu
celelalte două.

8

ROMANIAN ACADEMIC SOCIETY

Georgia
Ucraina
Rusia
Bulgaria
Ungaria
Lituania
Romania
Polonia
Estonia
R.Ceha
Slovacia

Bolivia
Panama
Peru
Brazilia
Columbia
Uruguay
Mexic
Argentina
Chile

Grecia
Spania
Belgia
SUA
Franta
Germania
Suedia
Canada
Danemarca
Japonia
Elvetia
Marea Britanie
Norvegia

0

10

20

30

40

50

60

70

(Johnson, Kaufman şi Zoido-Lobaton, 1998)

Fig. 1. Mărimea sectorului informal ca procent din PIB-ul oficial : Europa Centrală şi
de Est, America Latină, OECD
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3. Metodologie, eşantion
În lucrarea de faţă nu încercăm să propunem o metodă alternativă de a
măsura EI naţională. Scopul nostru este cu totul altul. Suntem interesaţi de economia
informală numai ca ‘strategie de supravieţuire’ a şomerilor. Însă ajungem fără îndoială
să analizăm şi proporţia şi implicaţiile activităţilor neînregistrate oficial ale şomerilor
asupra economiei naţionale.
Realizarea eşantionului şomerilor a avut la bază următoarele raţiuni:
1. Înregistrarea diferenţelor existente între Bucureşti, oraş ce înregistrează cel
mai scăzut nivel al şomajului (5.3% la sfârşitul lui 1999) şi unele zone din ţară
puternic afectate de procesul de dezindustrializare specific tranziţiei, cu un nivel
ridicat al şomajului, dar care nu sunt totuşi legate de un anumit sector industrial
(sectorul minier de exemplu). Neamţ este unul din judeţele care înregistrează una din
cele mai ridicate rate ale şomajului în România, de 18.5%. În 1999, conform Comisiei
Naţionale pentru Statistică, municipiul reşedinţă de judeţ Piatra Neamţ a înregistrat
10 432 de şomeri, totalul populaţiei fiind de 124 859. În Bucureşti, pe de altă parte, au
fost înregistraţi 43 078 de şomeri dintr-o populaţie de 2 013 911 de persoane. Am
pornit de la presupoziţia că locuitorii din Bucureşti au mai multe oportunităţi şi pot
astfel să evite astfel mai uşor şomajul.
2. Al doilea obiectiv pe care ni l-am propus a fost acela de a putea compara
rezultatele noastre cu cele ale sondajelor reprezentative naţional. Eşantionul a inclus
200 de şomeri înregistraţi oficial în Piatra Neamţ şi 204 şomeri înregistraţi oficial în
cele 6 sectoare ale Bucureştiului. Sondajul a fost efectuat în intervalul 13-20
septembrie 1999 de către institutul naţional de sondaje CURS. Astfel am putut
compara rezultatele cu cele din Barometrul Român de Opinie (BOP), obţinute tot în
urma măsurătorilor CURS în luna octombrie 1999 , însă la nivelul întregii populaţii din
România.
Eşantionul obţinut a fost surprinzător de asemănător cu eşantionul naţional,
atât în ceea ce priveşte veniturile cât şi atitudinile. Şomerii chestionaţi de noi nu se
descurcă mai bine dar nici mai rău decât un român din clasa medie; ţăranii şi
pensionarii câştigă desigur chiar mai puţin decât şomerii, ceea ce face ca aceste două
eşantioane să fie comparabile. Această situaţie relativ bună a şomerilor se datorează
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ajutoarelor de şomaj. Conform legii din România există două tipuri de ajutor de
şomaj pentru şomeri: în primele nouă luni de şomaj persoanele primesc un ajutor ‘de
şomaj şi reintegrare profesională’ (care variază de la un minimum de 22% la un
maximum de 55% din venitul mediu brut naţional); în următoarele 18 vor primi un alt
‘ajutor’, mai modest (60% din valoarea ajutorului de şomaj). Eşantionul a fost
împărţit în mod egal între persoane aflate în prima şi persoane aflate în cea de-a doua
situaţie şi a fost stratificat în Bucureşti pentru a fi reprezentativ pentru structura
şomajului din cele şase sectoare diferite ale sale (fiecare dintre ele fiind mai mari decât
oraşul Piatra Neamţ).
Evaluarea subiectivă a modului de viaţă al unei persoane cât şi a situaţiei
generale a ţării nu prezintă diferenţe statistice semnificative între eşantionul nostru şi
BOP (vezi anexa 1). Şomerii chestionaţi de noi sunt nişte săraci tipici pentru o
societate săracă; majoritatea acestora câştigă mult mai puţin decât venitul mediu la
nivel naţional dar acelaşi lucru este valabil şi pentru eşantionul BOP, după cum se va
vedea în tabelele care urmează.
Pentru a putea realiza o analiză care să surprindă diversitatea eşantionului din
punct de vedere economic şi pentru a merge dincolo de informaţia privind venitul
mediu, am calculat decilele veniturilor gospodăriilor şomerilor pe baza BOP al
populaţiei totale, atât pentru eşantionul naţional cât şi pentru eşantionul nostru. Apoi
am calculat procentele gospodăriilor şomerilor care cad în fiecare categorie.

Venit mediu

Venitul
mediu pe
gospodărie
Venitul
mediu
individual

datele
oficiale
pentru
mediul
urban

Bucureşti

Piatra
Neamţ

BucureştiPiatra Neamţ
agregat

BOP
(Urban)

BOP
(Naţional)

1,9

1,5

1,7

2,4

2

1,7

0,5

0,4

0,5

0,7

0,6

0,5
Milioane Lei

În prima decilă, cea care cuprinde cele mai sărace gospodării, eşantionul
nostru înregistrază mai puţin de 5%, în timp ce eşantionul naţional întregistrază mult
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mai mult. Acest rezultat sprijină observaţia noastră după care persoanele cele mai
sărace nu se află printre şomerii pe care statul îi asistă şi îi sprijină, chiar dacă acest
ajutor este unul foarte modest (sumele variază fără însă ca ajutorul de şomaj să
depăşească 35 USD). Acest sprijin este prin urmare foarte important pentru anumite
persoane pentru a nu intra în categoria cea mai săracă a populaţiei.

decila 10
decila 9
decila 8
decila 7
decila 6
decila 5
decila 4
decila 3
decila 2
decila 1
0%

10%
Bucuresti

Piatra Neamţ

20%
1 = cel mai
sărac

Fig.2. Procentul gospodăriilor şomerilor comparat cu decilele naţionale ale
populaţiei totale (BOP), %

În mediul urban însă situaţia este diferită. Numărul gospodăriilor aflate în
categoria cea mai săracă a populaţiei este peste nivelul naţional înregistrat în mediul
urban, atingând 12% pentru Bucureşti şi 31.5% pentru Piatra Neamţ. Chiar dacă sunt
mai săraci în comparaţie cu o persoană medie de la oraş, există dovezi indirecte că
şomerii din mediul urban au o situaţie mai bună decât ţăranii care nu primesc nici un
fel de ajutor social din partea statului. Astfel se explică rezultatele diferite înregistrate
la nivel naţional faţă de cele înregistrate în mediul urban.
Concluzia este sprijinită şi de numărul aparatelor electrocasnice pe care le
deţin cei chestionaţi. Şomerii au la fel de multe astfel de aparate ca şi o gospodărie
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medie din România, înregistrând rezultate bune mai ales la numărul TV color,
maşinilor de spălat şi a autoturismelor. Procentul celor care deţin cablu este şi el
similar cu cel la nivel naţional: 64,4%, surprinzător de ridicat dacă ţinem seama că
este vorba despre o populaţie care câştigă în jur a 100 de USD pe gospodărie lunar.
Cum costul unui abonament la televiziunea prin cablu este de 3-4 USD pe lună,
Figura 3 reflectă ceva din stilul de viaţă al românilor. Chiar şi cele mai sărace persoane
fac un efort financiar serios pentru a asigura divertismentul familiei.
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decila 9
decila 8
decila 7
decila 6
decila 5
decila 4
decila 3
decila 2
decila 1
0%

10%

20%

Bucuresti

Piatra Neamţ

30%

1 = cel mai
sărac

Fig.3. Gospodării de şomeri comparativ cu populaţia totală, decile pe eşantion urban
(BOP), %
O particularitate pentru România este numărul relativ mare de persoane care
au beneficiat de restituirea terenurilor pusă în aplicare după 1989. Înainte de
instaurarea comunismului, România a avut un număr însemnat de mici proprietari de
pământ. Guvernul provizoriu din 1990 şi apoi cel ales la 20 mai şi condus de Petre
Roman au promovat în continuare o politică de fragmentare: pământul a fost fie
restituit fie redistribuit de la fostele CAP-uri la proprietarii individuali în suprafeţe
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foarte mici, în medie de 1 ha, chiar dacă în principiu suprafaţa era de 10 ha. Am
presupus faptul că deţinerea de pământ în zonele rurale joacă un anumit rol în
supravieţuirea şomerilor din mediul urban, chiar dacă poate nu cel mai important, un
ha de teren fiind totuşi insuficient chiar şi pentru o familie fără copii.

4. Determinanţii implicării în economia informală
În total peste 45,5% din şomerii din eşantionul nostru au un tip sau altul de
activităţi din sfera EI, 28 % dintre aceştia au mai mult de două ocupaţii în sectorul
neoficial. Eşantionul din Piatra Neamţ este mult mai activ decât cel din Bucureşti,
după cum se poate observa în Fig.4.
S-a înregistrat ca activitate din EI prezenţa a cel puţin unei activităţi, chiar
ocazionale, care are foarte puţine şanse de a fi impozitată, cum ar fi micul comerţ,
munca cu ziua, serviciile în gospodării de toate genurile (vezi anexa 2). Prin urmare,
ceea ce am considerat noi ca fiind activitate aparţinând EI este reprezentată în primul
rând de munca generalizată la negru, fără forme legale şi fără un statut permanent şi
numai în mică parte de auto-angajare şi de evaziune directă.

TOTAL
Neamţ
Bucuresti

0%

20%

40%

60%

80%

100%

doua sau mai multe locuri de munca
un loc de munca
fara loc de munca

Fig. 4. Participarea şomerilor la economia informală
Am pornit de la presupoziţia că activităţile EI sunt determinate de necesitate
şi că ele sunt mai puţin rezultatul unei alegeri. Aceasta înseamnă că subiecţii mai activi
şi mai motivaţi dar fără alte alternative (altă sursă de venit în afara muncii proprii pe
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perioada şomajului) vor fi cei mai tentaţi să se angajeze în astfel de activităţi, în ciuda
opiniei generale privind munca fără forme legale. Totuşi ei nu reuşesc astfel decât să
îşi asigure subzistenţa. Cu alte cuvinte, munca în sectorul informal în modelul
construit de noi nu conduce în mod necesar la “sabotarea” economiei formale.
Veniturile rezultate în acest fel sunt atât de mici încât este limpede că principala
motivaţie este aceea de a putea supravieţui. Este foarte probabil ca angajatorii să nu-şi
bată capul să încheie contracte pentru o cantitate atât de redusă de muncă şi pentru
sume atât de mici iar şomerii să nu pot supravieţui dacă s-ar impozita şi puţinul pe
care-l câştigă.
Variabila dependentă este prin urmare activitatea EI a subiecţilor noştri.
Variabilele independente (predictorii) testaţi sunt:


caracteristici socio-demografice (vârstă, sex, nivel de educaţie, număr de copii pe
gospodărie, număr de persoane active pe gospodărie, mediu de rezidenţă, pământ
avut în proprietate, veniturile pe gospodărie, natura venitului – permanentă sau
temporară, disponibilitatea de a schimba ocupaţia)



starea materială SM (construit de noi ca pe baza venitului declarat şi a unui indice
cumulat al aparatelor electro-casnice avute în proprietate)



factori motivaţionali (scoruri înregistrate la INPUT sau CERERE3)



mediul ocupaţional



numărul lunilor de şomaj



resurse pentru a putea supravieţui după pierderea locului de muncă

3“O

persoană nu poate să facă prea mult dacă rămâne şomeră”;
“Oamenii nu au nevoie de prea mult pentru a trăi“;
“Statul va oferi fiecăruia un loc de muncă ”;
“Statul ar trebui să plătească ajutor de şomaj pe o perioadă nedeterminată“ (CERERE);
“ Persoanele harnice pot găsi o cale de a se descurca dacă ajung şomere”
“ Trebuie să câştigi destul de bine pentru a duce o viaţă normală în ziua de azi“
“Până la urmă persoanele cu adevărat decise îşi găsesc un loc de muncă”
“ Tot ceea ce ar trebui să facă statul este să ofere un sprijin iniţial, pentru ca oamenii să se
poată descurca după aceea singuri“
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15

comportament: ACTIVI sau PASIVI în căutarea unui nou loc de muncă (vezi
anexa 3 pentru strategii personale de găsire a unui loc de muncă)
Am testat variabilele independente mai întâi în modele logistice bivariate.

Variabilele semnificative au fost apoi testate prin regresie logistică (vezi anexa 4).
Modelul final prezice 73% din cazurile individuale, cu r² 0,35. În analiza bivariată,
predictorii pentru munca în sectorul informal al economiei sunt următorii:
i. ACTIVII. Cei care sunt mai activi şi mai întreprinzători în căutarea unui loc de

muncă au şanse mai mari să lucreze în sectorul informal. Locurile de muncă în EI
sunt fără îndoială o alternativă posibilă pentru cele din economia formală. Şomerii
activi au încercat mai multe căi pentru a găsi o slujbă: dacă ajung până la urmă să
lucreze în sectorul informal acest lucru se întâmplă numai pentru că nu există
alternative acceptabile în economia formală. Şomerii pasivi au mai puţine şanse să
lucreze în EI pentru că ei au mai puţine şanse să lucreze în general. Eşantionul a fost
totuşi împărţit între cei care sunt înclinaţi să lucreze pe bază de contract dar cu bani
mai puţini (58%) şi cei care preferă un loc de muncă mai bine plătit chiar dacă nu au
un contract (42%), fără însă ca această variabilă să devină un predictor. În realitate
oamenii nu au însă posibilitatea de alegere: numai 16% din şomerii chestionaţi au
primit o ofertă de la Oficiul Forţelor de Muncă. Cei care declară că sunt gata să-şi
schimbe mediul de rezidenţă pentru o slujbă mai bine plătită au mai multe şanse de a
lucra în sectorul informal.
ii. MOTIVAŢIA. Rezultate mari obţinute la INPUT cresc şansele muncii în sectorul
informal. Oamenii mai motivaţi vor căuta mai mult şi vor fi dispuşi să presteze orice
fel de activitate. Aşteptări mari de la intervenţia statului şi aşteptări modeste în ceea ce
priveşte standardul minim de viaţă (rezultate ridicate la CERERE) are ca efect un
comportament mult mai puţin întreprinzător în găsirea unui loc de muncă.
iii. GENUL. Femeile au şanse mai mici de a lucra în IE. Există mai multe explicaţii
posibile, cum ar fi de exemplu mica disponibilitate a angajatorilor de a oferi un loc de
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muncă femeilor, natura preponderent fizică a locurilor de muncă ocazionale, faptul că
femeile sunt mai ocupate în gospodărie.
iv.

DISPONIBILITATE

PENTRU

SCHIMBAREA

OCUPAŢIEI;

OCUPAŢIA

ANTERIOARĂ ŞI EXPERIENŢA. Cei care sunt mai deschişi faţă de idea de a-şi

schimba meseria şi de a învăţa lucruri şi deprinderi noi au mai mari şanse de a lucra în
EI. Oamenii care lucrează în industrie, construcţii telecomunicaţii şi transporturi, pe
de altă parte au mai mari şanse de a lucra în sectorul informal decât cei care au lucrat
deja în învăţământ sau sănătate. Explicaţia acestui fapt este aceea că educaţia şi
sănătatea sunt încă două sectoare preponderent de stat, astfel încât alternativele
private, formale sau informale, nu sunt posibile. Dimpotrivă, sectorul privat s-a
dezvoltat spectaculos în domeniul construcţiilor şi al transporturilor. În plus, cei care
au lucrat în educaţie şi sănătate au o calificare foarte specializată şi de aceea lor le este
mult mai greu să-şi găsească un domeniu apropiat în care să lucreze, spre deosebire
de cei care au lucrat în industrie sau în construcţii.
v. ADAPTABILITATE. Cei care cred că experienţa este esenţială pentru găsirea unui
loc de muncă au mai puţine şanse să lucreze în IE. Experienţa măsurată în ani este un
indicator invers în primul rând pentru flexibilitate: cei care sunt legaţi de experienţa
lor anterioară sunt mai puţin mobili, mai puţin dispuşi deci de a accepta orice fel de
loc de muncă. Ultimii doi predictori sunt atât de puternici încât rămân semnificativi şi
în modelul multivariat.
vi. NATURA VENITULUI. Cei care se bazează pe existenţa unui venit relativ regulat
– ca pensia sau un salariu al unui membru al familiei - sunt mai puţin dispuşi să
lucreze în EI. Această sursă creează o alternativă la alegerea sectorului informal
imediat după pierderea locului de muncă, existând un anumit răgaz la dispoziţie până
când va apărea o oportunitate mai bună. De vreme ce în multe cazuri această
oportunitate se dovedeşte a fi una iluzorie, în principal din motive pur economice
(absenţa cererii pe piaţa oficială a locurilor de muncă), cei care se bazează pe astfel de
venituri vor fi pur şi simplu şomeri pentru o perioadă mai lungă de timp faţă de
ceilalţi.
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vii. PROPRIETATEA DE TEREN. Şomerii care deţin pământ au mai mari şanse de a
se angaja în EI. Pământul este important şi în analiza multivariată, chiar dacă
repondenţii tind să-i diminueze importanţa când îşi evaluează resursele. Chiar dacă
repondenţii tind să minimizeze importanţa resurselor legate de proprietatea de
pământ pentru gospodăriile lor când sunt întrebaţi direct, este limpede că tocmai
pământul face ca oamenii să prefere contractele de colaborare la negru contractelor
permanente din economia formală. Terenul nu este suficient pentru un trai decent dar
oferă un anumit grad de autonomie.
viii. MEDIUL DE REZIDENŢĂ. Rezidenţii din Piatra Neamţ, un oraş de provincie cu
o rată ridicată a şomajului, au şanse mai mari de a munci în EI, în comparaţie cu cei
care locuiesc în Bucureşti, acolo unde şansele de a munci în economia formală sunt
mai mari. Profilul general al şomerilor din Bucureşti este unul caracterizat de
pesimism, pretenţii mari şi un grad scăzut de dinamism. Condiţiile economice din
Piatra Neamţ diferă radical de cele din Bucureşti, oraşul cu cel mai bine dezvoltat
sector privat din România şi locul unde, comparativ, mult mai puţine întreprinderi au
fost închise. Este puţin probabil ca şomerii din Bucureşti care încă nu au găsit un alt
loc de muncă să fi fost concediaţi brusc şi în număr mare, aşa cum s-a întâmplat în
Piatra Neamţ. Motivul aflării în poziţia de şomer ţine mai mult de o alegere personală
a acestora şi într-o mai mică măsură de problemele structurale ale economiei din
regiune.
ix. PERIOADA DE ŞOMAJ. Numărul lunilor de şomaj este un predictor atât în
analiza bivariată cât şi în cea multivariată. Cu cât perioada de şomaj este mai mare cu
atât sunt mai mari şansele ca o persoană să aleagă EI. Acest lucru pare să indice încă
o dată faptul că necesitatea şi nu alegerea personală stă la baza deciziei de a presta o
activitate fără forme legale.
Puţine caracteristici socio-demografice determină implicarea în activităţi care
ţin de EI: sexul, experienţa ocupaţională anterioară şi natura veniturilor sunt
predictori în analiza multivariată în vreme ce vârsta, nivelul de instruire, numărul
copiilor şi starea materială nu par să fie diferite în cazul celor care lucrează şi cei care
nu lucrează în EI (vezi anexa 4). Două categorii de concluzii pot fi trase de aici:
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1. Un model al alegerii personale acolo unde aceasta nu există
A lucra în sectorul informal este deci într-o foarte mică măsură o chestiune de
alegere personală. Românii nu par a fi în mod deosebit atraşi de munca fără contract
în economia subterană dar au trăit experienţa muncii în sectorul de stat care nu le
garanta subzistenţa: în multe din întreprinderile de stat salariile se plătesc cu
întârziere, sau chiar deloc, sau sunt atât de mici încât se apropie ca valoare de
ajutoarele sociale. Este sugestivă combinaţia dintre disponibilitatea declarată de a
lucra fără contract de muncă pentru un salariu decent şi opiniile repondenţilor cu
privire la activitatea propriu-zisă în sectorul informal. Majoritatea persoanelor angajate fără
contract declară că ar prefera - dacă ar avea ocazia să aleagă - să lucreze cu contract, chiar dacă o
vor face pentru mai puţini bani, în vreme ce 22% din totalul eşantionului nostru indică o preferinţă
pentru un loc de muncă bine plătit chiar fără forme legale, fără a avea însă experienţa a muncii la
negru.
Şomeri care nu
lucrează în EI

Şomeri care ar accepta o muncă
mai bine plătită fără contract
(număr şi procent din total)
Şomeri care ar alege o muncă mai
prost plătită dar cu contract
(număr şi procent din total )
Total

Şomeri care au cel
puţin o activitate din
EI

Total
168

87
21,8%

81
20,3%

42%

129
32,3%

103
25,8%

232
58%

216
54%

184
46%

400
100%

Deschiderea faţă de ideea muncii fără forme legale şi situaţia curentă

În Bucureşti, oamenii ar prefera să continue să fie şomeri decât să lucreze în
EI. În oraşul Piatra Neamţ, alternativele fiind puţine, oamenii lucrează mai mult în EI
dar ar alege economia formală dacă li s-ar oferi această ocazie. Pentru o anumită
persoană modelul poate prezice destul de bine dacă se va angaja în EI, dacă va lucra
în sectorul formal dacă se iveşte ocazia sau va continua să rămână şomer. Este
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limpede că munca în sectorul public este o strategie de supravieţuire mai potrivită
pentru cazurile în care nu prea există alte alternative decât pentru a urmări o creştere
a profiturilor personale. Majoritatea ar prefera un contract de muncă dar corelarea
sectorului preferat cu actualul comportament de muncă arată că alegerea este drastic
limitată. Mai mulţi oameni ar lucra în sectorul informal decât cei care găsesc de fapt
de lucru, câştigurile obţinute abia asigurând supravieţuirea. Sectorul informal se
comportă de fapt ca şi cum ar fi o a doua sursă vitală de venituri pe lângă ajutorul de
şomaj garantat de stat, ceea ce asigură supravieţuirea familiei. Şomerii din Bucureşti
au mai multe alternative în mediul lor economic, dar au şanse mai mari de ar rămâne
în şomaj, de vreme ce nu se potrivesc cu modelul general al şomerului întreprinzător.
Dacă toate celelalte condiţii sunt similare, acelaşi tip de persoană care este în
prezent angajată în EI numai că, acum, cererea în sectorul formal este inexistentă.
Modelul nostru sprijină prin urmare modelele teoriilor economice neoclasice.
2. Tipuri de şomaj
Natura şomajului este destul de diferită în Bucureşti faţă de Piatra Neamţ,
astfel că putem distinge între două tipologii diferite. Diferenţele înregistrate între cele
două oraşe sunt semnificative din perspectivă statistică, chiar dacă pot fi identificate
anumite cazuri care nu se potrivesc cu aceste tipologii generale.
i. Rata şomajului pentru Bucureşti este scăzută (5.3%) şi aceasta se datorează într-o mare măsură
alegerii individuale:
–

Există o piaţă a muncii dezvoltată (salariile medii sunt mai mari)

–

1/3 din cazurile de şomaj decurg din rigiditatea profesională a persoanelor
(care refuză să se re-califice într-o altă meserie) sau din lipsă de interes
(sunt neinteresaţi de a se angaja4)

În ultima situaţie aceste persoane nu ar trebui să fie incluse în statistici de la bun început
deoarece nu se încadrează în definiţia obişnuită a şomajului: persoane care sunt dispuse să
lucreze şi care îşi caută activ un loc de muncă. Aici avem un exemplu clar de şomaj
determinat de beneficiile pe care acesta le presupune.
4
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– Şomerii din Bucureşti sunt mai pesimişti şi mult mai dificil de mulţumit.
Aceştia corespund profilului psihologic al bunăstării subiective mai
scăzute în regiunile mai bogate (Ravallion, Lokshin, 1998)
– Şomerii din Bucureşti au mai puţină nevoie să fie activi, de vreme ce
familiile lor sunt dispuse să le ofere de mai multe ori sprijin financiar.
ii. Şomajul în Piatra Neamţ este mai ridicat (18.5%) şi mai amestecat:
– Salariile oferite de angajatori sunt mult mai modeste
– 40% din şomaj este unul structural
– 28% este cauzat de imobilitatea economică, oamenii fiind mult mai
flexibili şi mai dinamici decât mediul de afaceri local; am putea caracteriza
această situaţie ca fiind şomaj cauzat de recesiune economică
– în comparaţie cu Bucureştiul şomerii sunt mai flexibili din punct de
vedere profesional şi mai întreprinzători, dispuşi să se recalifice şi să se
adapteze la cererile sectorului informal
– şomerii din Neamţ au într-o mai mare măsură o atitudine pozitivă şi o mai
mare bunăstare subiectivă, fiind şi mai optimişti, ceea ce este în
concordanţă cu profilul standard pentru zonele mai sărace (Ravallion,
Lokshin, 1998)
– nevoile lor imediate sunt mai orientate către investiţii şi mai puţin către
consum
– familiile oferă cel mai adesea un ajutor care constă în principal în bunuri şi
mai rar un ajutor financiar, direcţia acestuia fiind de la sat la oraş, aşa cum
se întâmpla înainte de ’89 . Această explicaţie este susţinută şi de istoria
oraşului Piatra Neamţ, care s-a dezvoltat relativ recent şi în care
majoritatea locuitorilor reprezintă prima generaţie urbană.

5. Evoluţia PIB-ului ascuns
Pentru a putea estima contribuţia activităţilor informale ale şomerilor la
rezultatele economice totale, ca procent din PIB-ul raportat oficial, trebuiesc parcurşi
mai mulţi paşi.
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1.

Lg/U - Şomeri care
lucrează în EI%

U/L - Rata şomajului
(1999),%

Lg/L - Forţa de
muncă gri,%

34

5.3

1.8

57

18.5

10.5

45

12.2

5.5

Mai întâi, partea sectorului informal generată de persoanele care nu au un loc

de muncă (Lg/L = Lg/U*U/L) poate fi dedusă din combinarea datelor noastre
privind munca la negru a şomerilor (Lg) cu datele oficiale disponibile privind şomajul,
atât la nivel naţional cât şi la nivelul celor două regiuni.
După cum se poate observa, piaţa muncii reală este cu 5,5% mai mare decât
cea înregistrată oficial, dacă luăm în consideraţie şi şomerii care sunt activi în sectorul
informal. Totuşi există o variaţie regională importantă în acest caz: în Bucureşti
diferenţa este de două procente în vreme ce în judeţul Neamţ este de cel puţin cinci
ori mai mare.
2.

În continuare trebuie să estimăm care este contribuţia acestei forţe de muncă

suplimentară pentru rezultatul final, lucru care nu este simplu de realizat. Putem
începe cu funcţia simplă de producţie Cobb-Douglass:
Y = AKαL1-α
unde Y este produsul total, K este capitalul disponibil şi L munca implicată. A este o
constantă pozitivă care măsoară gradul de cunoaştere tehnologică şi 0 < α < 1
proporţia veniturilor de capital. Deci produsul suplimentar asociat cu munca semilegală/ la limita legii, ca parte a PIB-ului total devine:
Yg/Y = AKgαLg1-α/AKαL1-α = (Kg/K) α (Lg/L)1-α
Acum problema se reduce la a-l aproxima pe α. În cazul cercetării noastre
această operaţie se poate realiza numai parţial. Totuşi se pot face câteva remarci:
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În ţările aflate în curs de dezvoltare, unde cea mai mare parte a producţiei este
realizată prin muncă intensivă, α tinde să se situeze în partea inferioară a
intervalului (Ray, 1998).



În afară de acest lucru, se ştie că ţările foste comuniste îşi folosesc stocul de
capital mai puţin eficient decât celelalte ţări din aceeaşi categorie de dezvoltare.
Acest lucru este şi mai valabil pentru România, datorită unor mari distorsiuni
provocate de politicile de investiţii din anii '70 şi '80.
Toate acestea sugerează faptul că în economia românească α tinde să fie mai

aproape de 0 decât de 1. Fig. 5 oferă o estimare a PIB-ului ascuns creat de şomaj,
pentru valori ale lui α între 0,1 şi 0,5, calculate cu formula de mai sus.

3.

Este perfect raţional să acceptăm ideea că o muncă suplimentară în sectorul

informal se asociază şi cu participarea unui oarecare capital gri (Kg) de mărime
necunoscută. Chiar dacă acest capital este mic sau de calitate scăzută, este foarte
probabil folosit mai eficient decât ar face-o sectorul industrial moştenit. Dar acelaşi
raţionament se aplică şi la productivitatea muncii: în sectorul informal este foarte
probabil ca aceasta să fie comparativ mai mare, chiar dacă persoanele şomere au
competenţe şi calificări mai reduse. Într-adevăr, ei pot fi mai productivi în termeni
reali, dacă luăm în consideraţie ăi faptul că mai mult de o pătrime au două sau mai
multe locuri de muncă fără forme legale. Prin urmare input-urile de capital în sectorul
informal contribuie cu un produs suplimentar la PIB-ul ascuns calculat mai sus.
Totuşi, în sectorul informal, datorită calificării reduse şi a muncii intensive, este puţin
probabil ca Kg/K să fie superior lui Lg/L. În Fig. 5 trebuie prin urmare să luăm în
consideraţie numai variaţiile de la stânga punctelor de intersecţie- adică Kg/K=10,5%
pentru Piatra Neamţ, 1,8% pentru Bucureşti şi 5,5% media.
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Lg/L = 10.5% (Piatra Neamţ)



Yg/Y (Produsul gri)
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Lg/L = 1.8% (Bucuresti)



Yg/Y (Produsul gri)
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Yg/Y (Produsul gri)
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Fig. 5. Variaţia PIB-ului ascuns şi activitatea şomerilor, capitalul subteran şi α
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4. Curbele ne permit să estimăm faptul că proporţia PIB-ului subteran datorat
activităţilor şomerilor în economia informală este mai mică decât proporţia
corespunzătoare în forţa de muncă totală, calculată la pasul 1 – iar diferenţa este mai
mare când şomajul este mai ridicat (de exemplu în judeţul Neamţ). Este adevărat,
produsul “gri“ poate fi uşor subestimat în termeni reali. Spre deosebire de restul
economiei, sectorul informal produce numai un PIB real (şi nu virtual), nefiind
subvenţionat şi nesustrăgând valoare prin oferta de bunuri sau servicii care nu au
cerere, nu lucrează cu clienţi insolvabili şi nu este prins în lanţul arieratelor. În vreme
ce aceste fenomene sunt foarte rare sau chiar inexistente în alte ţări dezvoltate sau în
curs de dezvoltare, ele reprezintă o importantă sursă de distorsiuni în economiile
foste comuniste, de care trebuie să ţinem seama când analizăm date agregate. Dar în
ciuda acestei subestimări, procentul PIB-ului “gri“ nu poate fi mult mai mare decât
cel corespunzător muncii “gri“ (Lg/L), chiar atunci când este implicat un capital “gri“
substanţial (Kg).
În concluzie, estimarea noastră este că şomerii care lucrează în sectorul
informal contribuie la PIB-ul oficial cu maximum 4-6% în medie. Contribuţia
acestora este neuniform distribuită în teritoriu:


Până la 2% în Bucureşti, unde există mai puţine persoane înregistrate oficial ca
şomeri (procentul poate fi mai mare de vreme ce experienţa de zi cu zi ne
sugerează că aici capitalul implicat este mai consistent)



6-10% în Neamţ, acolo unde se înregistrază mai puţin fenomenul de şomaj
'voluntar' iar PIB-ul oficial/capita este de asemenea mai mic5.
Dacă această estimare este corectă, se pare că PIB subteran este cu atât mai

substanţial cu cât o zonă este mai săracă.
Trebuie să subliniem încă o dată faptul că evaluarea noastră în acest această
lucrare se referă numai la partea sectorului informal generată de persoanele care nu au
un loc de muncă. (i) Întreaga economie informală mai are cel puţin alte două
componente (ii) piaţa neagră (activităţile ilegale), şi (iii) activităţile nedeclarate ale

PIB/cap de locuitor nu este diferenţiat pe judeţe în statistica oficială, dar putem infera cel
puţin direcţia diferenţelor regionale prin analizarea unor indicatori indirecţi ca salariul mediu,
proporţia sectorului de servicii etc.
5
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agenţilor economici care nu angajează muncă gri. Nu putem deocamdată să estimăm
mărimea acestora şi nici gradul în care cele trei se suprapun. Totuşi, privind la cifrele
calculate mai sus pentru prima componentă avem un puternic sentiment că mărimea
totală a sectorului informal în România s-ar apropia mai mult de rezultatele mai
conservatoare ale lui Johnson, Kaufman şi Shleifer (aproximativ 20%) decât de cele
ale echipei de experţi de la US Treasury (40%) pe care le-am prezentat în subcapitolul
2 al acestei lucrări.

6. RECOMANDĂRI DE POLITICI

1. Represiunea este inutilă asupra acestui segment al EI.
Concluziile la care am ajuns discreditează ideea că o creştere normală este
într-un fel sau altul împiedicată de existenţa muncii la negru. Atât timp cât experienţa
de zi cu zi ne indică faptul că economia gri este mai degrabă o economie de
supravieţuire pentru regiunile foarte sărace puternic afectate de recesiune, o politică
represivă nu ar conduce la beneficii prea mari. Politicile represive ar trebui să se concentreze asupra
celorlalte două componente (piaţa neagră, evaziunea din sectorul formal, cu sau fără aprobarea
Ministerului de Finanţe) mai ales în regiunile sărace acolo unde şomajul se bazează în
majoritatea cazurilor pe un complex de împrejurări nefavorabile. Nu se câştigă mare
lucru luptând împotriva primului segment al EI în aceste regiuni iar cel mai probabil
acest fenomen se va reduce de la sine proporţional cu creşterea economică.
Exceptările sau reducerea impozitelor nu ar fi de mare ajutor de vreme ce cea mai
mare parte a acestor activităţi sunt ocazionale şi prost plătite, fiind prestate mai mult
pentru persoane fizice decât pentru persoane juridice. Astfel scăderea impozitelor ar
avea puţine şanse de a determina oamenii să nu mai lucreze fără contract.
2. Joaca cu sistemul de impozitare este inutilă; este necesară confruntarea cu
probleme reale: supra-reglementarea birocratică, corupţia, slăbiciunea
sistemului legal.
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Dat fiind caracterul temporar al locurilor de muncă din acest segment al pieţei
muncii, este puţin probabil ca o impozitare mai mică să fie un stimulent suficient de
puternic pentru ca angajatorii să-şi declare oficial activităţile. După cum arată
Friedman et al. (1999), nu nivelul ridicat al impozitelor determină ca întreprinzătorii
să nu-şi raporteze activităţile, ci cercul vicios al birocratizării excesive, al veniturilor
reduse din impozite şi al calităţii reduse al bunurilor publice oferite cetăţenilor
(guvernare transparentă, lege şi ordine şi o bună infrastructură).
3. Reglementările privind ajutorul de şomaj trebuie să fie mai stricte; sunt
necesare politici mai active în această direcţie.
Şomerii nu sunt persoanele cele mai dezavantajate în România. Ajutoarele
sociale sunt mici, dar la fel de mici sunt şi salariile în sectorul de stat, acestea din urmă
fiind însă şi mai puţin sigure, în vreme ce ţăranii primesc pensii foarte mici (fiind
întâlnite şi pensii de zece mii de lei). Existenţa unui număr mare de şomeri care
demonstrează o atitudine pasivă faţă de găsirea unui loc de muncă, indiferent de
sector, ne conduce la ideea că o garantare nediscriminatorie a ajutoarelor sociale
pentru şomeri conduce la un anumit şomaj auto-impus. Regulile ar trebui să fie mai
stricte şi ar trebui acordată o mai mare atenţie încercării de a găsi un loc de muncă,
pentru ca şomerii să fie stimulaţi să fie mai activi şi mai responsabili. Ar trebui să se
facă un efort mai mare pentru a sprijini şi încuraja aceste demersuri ale şomerilor,
această strategie fiind până acum puţin aplicată.

4. Sunt necesare diferite abordări regionale, care să ia în calcul toate condiţiile
specifice regiunilor.
O politică bună ar trebui să facă diferenţieri între diferite regiuni. O “politică
naţională” în acest domeniu nu este nici posibilă şi nici dezirabilă. Acţionând pentru a
crea o strânsă condiţionare a ajutorului de şomaj de o strategie individuală mai activă
în găsirea unui loc de muncă s-ar reduce probabil rata şomajului în Bucureşti,
desfiinţând acea categorie de şomeri care preferă să rămână în această stare şi să
beneficieze de ajutorul statului. În Piatra Neamţ însă majoritatea populaţiei încearcă
din greu să găsească o strategie de supravieţuire alternativă, astfel încât trebuie să se
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acorde o atenţie deosebită în primul rând asistării celor care doresc să se recalifice
pentru a găsi un loc de muncă. De aceea ar trebui puse în practică programe
economice regionale de dezvoltare economică şi/sau reabilitare.
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ANEXA 1
Percepţia subiectivă a statusului economic

Cum apreciaţi venitul familiei?

Bucureşti

BOP

a. Nu este suficient pentru a trăi

%
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Piatra
Neamţ
%
44,5

b. Cu greu ajunge pentru a trăi

39,7
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c. Este suficient pentru o viaţă decentă, dar nu ne
putem permite lucruri mai scumpe
d. Putem din când în când să cumpărăm şi lucruri
mai scumpe dar trebuie să ne limităm cheltuielile
pentru alte bunuri sau servicii
e. Nu avem constrângeri bugetare
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ANEXA 2
Surse de venit suplimentare ajutorului social

Munca cu ziua
Servicii menajere
Mestesuguri
Mic comert

0%

20%

40%
Da

60%

80%

100%

Nu

Notă: suma răspunsurilor afirmative este mai mare de 45.5% (procentul şomerilor
care lucrează în sectorul informal) deoarece unele persoane declară mai mult de o
ocupaţie.

ANEXA 3

STRATEGII ÎMPOTRIVA ŞOMAJULUI
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Demararea propriei
afaceri
Recalificare
Perioada de proba
Apel la cunoscuti
Telefoane personale
Difuzarea propriului
anunt
Raspuns la anunturi
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20%

40%
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60%

80%
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ANEXA 4
Model regresiei multi-variate
Predictori ai muncii în sectorul informal

Variabila

B

DETINEREA DE PAMINT

Sig

Exp(B)

.3073

.6257

INPUT

.5481

.0276

1.7300

CERERE

.4336

.1497

1.5428

EXPERIENTA

.0537

.0014

1.0552

FEMEIE

-.1987

.0452

.8198

GRAD DE INSTRUIRE

.3538

.1588

1.4245

BUCURESTI

-.7239

.0056

.4848

INDUSTRIA ZONEI

.9429

.0005

2.5674

TRANSPORTURILE

1.3627

.0213

3.9069

.0039

.1622

1.0039

DISPONIBILITATEA DE A
SCHIMBA OCUPATIA

1.3598

32

ROMANIAN ACADEMIC SOCIETY

TRASATURI PERSONALE

-.0121

.9183

.9880

SANSA

-.1707

.1963

.8431

FLEXIBILITATEA

-.1910

.0487

.8261

ACTIVE

.8729

.0008

2.3938

VENITUL STABIL

-1.1044

.0001

.3314

Constantă

.4871

.6819

N=400
Nagelkerke - R^2 .350
Procentul general de corectie 73.25%
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