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Protec ia social  i cheltuielile publice 
aferente în ri dezvoltate 

dr. Maria POENARU 

1. Protec ia social  în ri 
dezvoltate. Principalele tr s turi 

rile dezvoltate din punct de vedere 
economic, în special cele europene, sunt 
recunoscute ca fiind ri cu sisteme de 
protec ie social  relativ generoase, 
având o serie de tr s turi comune: 
 o gam  complet  de riscuri sociale 

acoperite prin sisteme sau scheme 
publice (b trâne e, boal , omaj, 
sarcini familiale sporite, s r cie); 

 accesibilitate larg  a popula iei la 
presta ii sociale (pensii – de 
b trâne e, invaliditate, urma i -; 
aloca ii, în caz de omaj; servicii de 
îngrijire a s n t ii i concedii, în caz 
de boal  i maternitate; aloca ii 
familiale; ajutoare sociale pentru 
s raci); 

 un nivel al protec iei sociale relativ 
ridicat asigurat de m rimea presta-
iilor sociale în cadrul diferitelor 

scheme; 
 cheltuieli publice mari alocate 

protec iei sociale, care în ultimele 
dou  decenii ale secolului XX au 
atins o pondere în produsul intern 
brut situat  în jurul a 25 – 30% în 

rile europene dezvoltate. În alte 
ri industrializate, cum sunt SUA i 

Japonia, aceast  pondere se 
situeaz  în jurul a 15% din PIB. 
În acest context problema finan rii 

protec iei sociale în Europa este de 
departe unul dintre subiectele cele mai 
controversate. Pe de o parte, se con-
sider  c  protec ia social  este o 

realizare a societ ii moderne la care nu 
se poate renun a, iar, pe de alt  parte, 
criza “statului bun st rii” sau a “statului 
protector” impune corec ii sau reforme 
ale sistemelor de protec ie social  
menite s  u ureze sarcinile fiscale de 
natur  social  ale firmelor, în scopul 
cre terii competitivit ii. 

În pofida unor tr s turi comune exist  
o serie de elemente care diferen iaz  
substan ial sistemele publice de protec-
ie social  din rile dezvoltate. Aceste 

elemente deriv , din modelele tradi io-
nale care au stat la baza construc iei 
sistemelor na ionale de protec ie social . 
În context european, un model a fost cel 
bismarckian dezvoltat în Germania 
începând cu 1889 i construit pe principii 
de asigurare social , ini ial voluntar , 
devenit  ulterior obligatorie, în rela ie 
direct  cu ocuparea. Acest model a stat 
la originea sistemelor de protec ie soci-
al  din cele mai multe ri ale Europei 
continentale. Cel lalt model este cel din 
Anglia (creat în 1942 de lordul 
Beveridge) care pune accent pe asis-
ten a social  la nivel na ional, finan area 
fiind bazat  pe resurse bugetare (din 
impozite). În timp, sistemele na ionale de 
protec ie social  nu s-au dezvoltat în 
forme pure, ele fiind influen ate de factori 
politici (de doctrine), economici, demo-
grafici etc. 

Potrivit experien elor rilor occidentale 
în domeniu, în prezent sunt percepute 
dou  categorii de modele de protec ie 
social : social-democrate i liberale. 
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a. Modelul social-democrat este 
reprezentat de un grup mai larg de 

ri dezvoltate, în special vest-
europene care, în raport cu tradi ia i 
principalele caracteristici func ionale, 
pot fi la rândul lor clasificate în trei 
mari categorii. 

 În rile scandinave (Danemarca, 
Finlanda i Suedia), protec ia social  
este considerat  un drept al cet ea-
nului. Acoperirea este universal , 
fiecare cet ean este îndrept it la 
presta ii sociale de baz  la care se 
adaug   - pentru cei care au fost sau 
sunt ocupa i – presta ii suplimentare 
corelate cu venitul. Nivelul protec iei 
este relativ generos. Finan area se 
face, în principal, din impozite, f r  ca 
aceasta s  fie îns  exclusiv . 

 O alt  categorie este format  din 
Germania, Austria, Fran a i rile 
Benelux. 
În aceste ri domin  tradi ia bismarc-

kian  în ceea ce prive te acoperirea cu 
presta ii, iar m rimea presta iilor este 
legat  de statutul ocupa ional sau 
familial. La baza determin rii m rimii 
presta iilor, care în cea mai mare parte a 
lor sunt legate de nivelul câ tigurilor, st  
principiul asigur rii sociale. Contribu iile 
de asigur ri sociale variaz  într-o 
anumit  m sur  pe grupuri ocupa ionale 
(excep ie face Olanda unde exist  
scheme universale, în special, pentru 
pensii). Cei care nu îndeplinesc condi iile 
de acces la presta ii sociale pe baz  de 
asigur ri sociale, sunt acoperi i de 
scheme puternic dezvoltate de asisten  
social . 
 Cea de a treia categorie de ri poate fi 

format  din Italia, Spania, Portugalia i 
Grecia unde sistemele de protec ie 
social  sunt mai pu in dezvoltate decât 
în celelalte grupe de ri europene. În 
aceste ri coexist  sisteme mixte de 

protec ie social . Pe de o parte, 
presta ii sociale bazate pe sistemul 
asigur rilor, cu formule de pensionare 
relativ generoase, dar cu decalaje 
semnificative în ceea ce prive te 
acoperirea popula iei. Pe de alt  parte, 
aceste ri dispun de servicii na ionale 
de s n tate, care nu sunt înc  extinse 
la întreaga popula ie (excep ie face 
Italia). 

b. Modelul liberal este reprezentat în 
Europa de Regatul Unit i Irlanda i 
de Statele Unite ale Americii. 
În rile europene cu sisteme de 

protec ie de sorginte liberal , - Regatul 
Unit i Irlanda – acoperirea popula iei cu 
presta ii sociale este virtual universal . 
Nivelul presta iilor este, în general, mai 
modest decât în rile din Europa 
continental , mai ales comparativ cu 

rile scandinave. Finan area serviciilor 
de s n tate se face în cea mai mare 
parte de la buget (din impozite), f r  ca 
acest tip de finan are s  fie exclusiv . 

Contribu iile de asigur ri sociale joac  
un rol important în finan area presta iilor 
b ne ti. 

2. Cheltuielile de protec ie 
social  în rile UE 

Protec ia social  este un termen al 
c rui con inut difer , uneori substan ial, 
de la o ar  la alta. De exemplu în SUA 
protec ia social  are o sfer  mult 
restrâns  (anexa nr. 1) comparativ cu 
oricare dintre rile europene. 

În rile UE, datele referitoare la 
cheltuielile cu protec ia social  i, 
respectiv, resursele (veniturile) acesteia 
se calculeaz  în prezent pe baza meto-
dologiei Sistemului European integrat de 
Statistic  privind Protec ia Social  (Euro-
pean System integrated Social Protec-
tion Statistics – ESPROS), manualul 
ESPROS – 1996. 
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Caseta nr. 1 
Sfera de cuprindere a cheltuielilor de protec ie social  în UE 

Cheltuielile cuprind: presta ii sociale, costuri administrative i alte cheltuieli ale 
schemelor de protec ie social . Manualul ESPROS – 1996 clasific  presta iile sociale 
în urm toarele categorii: 
 Boal /îngrijirea s n t ii (Sickness/health): concedii de boal  pl tite, servicii de 

îngrijire medical  i oferta de produse farmaceutice; 
 Invaliditate (Disability): pensii de invaliditate, ajutoare sub form  de bunuri i 

servicii (altele decât îngrijire medical ) acordate celor afla i în aceast  situa ie; 
 B trâne e (Old-age): pensii de b trâne e (pentru limit  de vârst  – n.n.), bunuri i 

servicii (altele decât îngrijire medical ) acordate persoanelor în vârst ; 
 Familie/copii (Family/Children): presta ii (altele decât îngrijire medical ) legate de 

graviditate, na terea copiilor, maternitate, îngrijirea copiilor i a altor membri 
dependen i; 

 omaj (Unemployment): presta ii în caz de omaj, preg tirea/reconversia 
profesional  finan at  prin agen ii publice; 

 Locuin  (Housing): interven ia autorit ii publice pentru a ajuta gospod riile s  
fac  fa  costului cu locuin a;  

 Excluderea social  (Social exclusion) neclasificat  în alt  parte (n.e.c.): presta ii 
pentru sus inerea veniturilor (minime – n.n.) i diferite alte presta ii (altele decât 
îngrijirea medical ). 

2.1. Ponderea în PIB 
Ponderea cheltuielilor de protec ie 

social  în produsul intern brut este un 
indicator cheie în evalu rile comparative 
în acest domeniu. Pân  în 1993 aceast  
pondere a înregistrat cre teri în toate 

rile membre ale UE, ajungând în acest 
an la 29% în medie pentru EU-15. 

Aceast  cre tere a fost mai 
pronun at  în rile nordice (Finlanda, 
Suedia), ri cu politici de pronun at  
nuan  social – democrat , dar i în 
Regatul Unit, ar  cu politici sociale de 
tip liberal. (tabelul nr. 1) 

Perioada 1993 – 1997 este 
caracterizat  de o u oar  descre tere a 
ponderii cheltuielilor de protec ie social  
în PIB. Doi factori au contribuit la acest 
tablou: încetinirea cre terii cheltuielilor de 
protec ie social  (anexa nr. 2) urmare a 

unui val de corec ii sau reforme în 
domeniul social (în special legate de 
omaj), precum i ca o consecin  a unei 

relu ri a procesului de cre tere econo-
mic . În acest interval, pe ansamblul 

rilor UE, reducerea ponderii cheltuielilor 
de protec ie social  în PIB a fost de sub 
1% (28,2% în 1997 fa  de 29% în 1993). 

Cele mai mari reduceri s-au înregistrat 
în rile nordice (5,4 p.p. în Finlanda, 4,9 
p.p. în Suedia, 3,3 p.p. în Olanda) cu 
programe de protec ie social  mai 
generoase i cu un nivel înalt al 
cheltuielilor sociale. Reduceri sensibile au 
înregistrat i rile liberale (Regatul Unit – 
2,1 p.p i Irlanda – 3,2 p.p.) cu programe 
sociale mai restrictive. Ponderea a 
crescut u or doar în Portugalia (1,5 p.p.) 
i Grecia (1,3 p.p.). 
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Tabelul nr. 1 
Ponderea cheltuielilor de protec ie social  în PIB 

  
Ponderea (%) în anii: 

Cre terea (+) sau descre terea (-) 
ponderii cheltuielilor cu protec ia social  

în PIB (p.p) 
 1990 1993 1996 1997 1990-1993 1993-1997 

Belgia 26,7 29,4 28,8 28,5 + 2,7 - 0,9 
Danemarca 29,7 33,3 32,5 31,4 + 3,6 - 1,9 
Germania 25,4 29,1 30,6 29,9 + 3,7 - 0,8 
Grecia 23,2 22,3 23,1 23,6 - 0,9 + 1,3 
Spania 19,9 24,0 21,9 21,4 + 4,1 - 2,6 
Fran a 27,7 31,0 31,0 30,8 + 3,3 - 0,2 
Irlanda 19,1 20,7 18,5 17,5 + 1,6 - 3,2 
Italia 24,1 26,0 25,3 25,9 + 1,9 - 0,1 
Luxemburg 22,6 24,5 25,2 24,8 + 1,9 + 0,3 
Olanda 32,5 33,6 30,8 30,3 + 1,1 - 3,3 
Austria 26,7 29,0 29,6 28,8 + 2,3 - 0,2 
Portugalia 15,6 21,0 21,6 22,5 + 5,4 + 1,5 
Finlanda 25,5 35,6 32,3 29,9 + 9,8 - 5,4 
Suedia 33,1 38,6 34,6 33,7 + 5,5 - 4,9 
Regatul Unit 23,2 28,9 27,7 26,8 + 5,7 - 2,1 
UE –15 25,4 29,0 28,7 28,2 + 3,6 - 0,8 
UE –11 25,4 28,7 28,7 28,3 + 3,3 - 0,4 
Islanda … 18,9 18,6 18,3 … - 0,6 
Norvegia 26,4 28,8 26,1 25,7 + 2,4 - 3,1 
ZEE … 29,0 28,6 28,1 … - 0,9 
Sursa Eurostat – ESPROS, Statistics in Focus Theme 3-2/2000. 

Diferen ele între ri în ceea ce 
prive te ponderea cheltuielilor de 
protec ie social  în PIB sunt sensibile. 
Astfel, fa  de media celor 15 ri membre 
ale UE (28,2% în 1997), ponderile cele 
mai sc zute sunt în Irlanda (17,5%), 
Spania (21,4%) i Portugalia (22,5%), ri 
care au un nivel de dezvoltate mai sc zut 
decât media E-15 i decât alte ri 
membre ale UE. rile cu ponderea cea 
mai mare sunt: Suedia (33,7%), 
Danemarca (31,4%) i Fran a (30,8%), la 
aceasta concurând atât tradi ia social – 
democrat , cât i nivelul de dezvoltare 
economic  mai înalt, care poate favoriza 
o politic  social  mai generoas . 

2.2. Cheltuielile de protec ie  
social  per capita 

Exprimate în Putere de Cump rare 
Standard (PCS)/ Purchasing Power 
Standards (PPS), cheltuielile cu protec ia 
social  per capita relev  mai bine 
diferen ele între ri (tabelul nr. 2). 

În anul 1997, cele mai mari cheltuieli s-
au înregistrat în Luxemburg (8837 de 
euro), urmat  de Danemarca (6796), 
Suedia (6485), Olanda (6257) deci rile 
cu politici tradi ionale social – democrate 
din nordul Europei, iar cele mai mici în 
Portugalia (2868 de euro), urmat  de 
Grecia (2912), Spania (3297), Irlanda 
(3339) (tabelul nr. 3). 



 

 97

Tabelul nr. 2 
Ierarhia rilor UE dup  m rimea cheltuielilor de protec ie social  per capita, în 

anul 1997 
 

 EURO/capita 
la P.C.S. 

UE-15 = 100 

Luxemburg 8837 166 
Danemarca 6796 127 
Suedia 6485 122 
Olanda 6257 117 
Austria 6233 117 
Germania 6230 117 
Belgia 6144 115 
Fran a 6082 114 
Italia 5200 97 
Finlanda  5189 97 
Regatul Unit 4982 93 
Irlanda 3339 63 
Spania 3297 62 
Grecia 2912 55 
Portugalia 2868 54 
EU – 15 5334 … 
EU –11 5432 102 
Norvegia 5973 112 
Islanda 3900 73 
ZEE. 5469 103 
Sursa: Eurostat – ESPROS. 

Tabelul nr. 3 
Structura cheltuielilor cu presta iile sociale pe principalele categorii,  

în 1997 
% 

 B trâne e + 
Urma i 

Boal /Îngrijirea 
s n t ii + 
Invaliditate 

Familie/
Copii 

omaj Locuin  + Excludere 
social  

Belgia  43,0 32,8   8,8 12,7 2,7 
Danemarca 39,4 28,9 12,6 12,6 6,5 
Germania 41,8 36,1 10,1 9,1 2,9 
Grecia 51,4 31,4   8,2 4,6 4,5 
Spania 46,1 36,6 2,0 14,1 1,1 
Fran a 43,6 34,0 10,0 7,8 4,6 
Irlanda 24,9 40,7 13,2 15,7 5,5 
Italia 65,1 29,5   3,5 1,8 0,1 
Luxemburg 43,6 38,0 13,2 3,7 1,5 
Olanda 37,7 45,9   3,7 11,0 1,7 
Austria 48,5 34,1 10,5   5,5 1,4 
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 B trâne e + 
Urma i 

Boal /Îngrijirea 
s n t ii + 
Invaliditate 

Familie/
Copii 

omaj Locuin  + Excludere 
social  

Portugalia 42,8 45,9   5,3   5,0 0,9 
Finlanda 33,8 36,6 12,6 13,3 3,7 
Suedia 39,6 34,2 10,8   9,5 5,8 
Regatul Unit 40,7 38,2   9,1   4,0 7,9 
UE – 15 (1) 45,2 35,4   8,3   7,5 3,5 
UE – 11 46,2 35,1   8,0   8,1 2,6 
Islanda 31,2 49,9 12,5   3,2 3,1 
Norvegia 34,3 44,3 13,7 4,3 3,4 
ZEE (2) 45,0 35,6 8,4 7,5 3,5 
Exclusiv Suedia. 
(2)   exclusiv Suedia i Islanda. 
Sursa: Giuliano Amerini, Social protection in Europe, Statistics in focus, Theme 3-2/2000, p. 4. 

Raportul între m rimea cheltuielilor cu 
protec ia social  pe locuitor din rile 
aflate la extremele ierarhiei alc tuit  
dup  acest indicator (Luxemburg i 
Portugalia) este de 3:1. 

De remarcat faptul c  exceptând 
Luxemburgul, în majoritatea rilor UE., 
m rimea cheltuielilor de protec ie social  
per capita înregistreaz  o varia ie relativ 
sc zut  în raport cu media. Doar 
Portugalia, Grecia, Spania i Irlanda 
înregistreaz  un decalaj mai mare, de 
aproximativ 40 – 45%. 

Diferen ele men ionate cumuleaz  
influen a mai multor factori: deosebirile 
între elementele conceptual – 
constructive ale schemelor de protec ie 
social , evolu iile demografice legate cu 
deosebire de îmb trânirea popula iei, 
rata omajului i, nu în ultimul rând, 
nivelul dezvolt rii i rata cre terii 
economice. 

Este necesar  o subliniere în leg tur  
cu faptul c  în anii ’90, chiar dac  a 
existat o preocupare major  pentru 
controlul i, respectiv, reducerea 
cheltuielilor cu protec ia social , 
m rimea acestor cheltuieli per capita a 
înregistrat, în general, o cre tere în 
termeni reali (anexa nr. 2). Astfel în 1997 

fa  de 1990, pe ansamblul UE – 15, 
cre terea a fost de 19%. Fa  de 1993, 
ritmurile de cre tere în anii urm tori au 
fost în general mai mici, observându-se 
chiar o u oar  sc dere sau stagnare în 
Suedia, Olanda, Spania. 

2.3. Structura cheltuielilor  
cu presta iile sociale 

Distribu ia cheltuielilor cu presta iile 
sociale pe principalele categorii arat  
problemele sociale sau accentele pe 
care fiecare ar  le pune în cadrul politicii 
sale sociale. 

Datele arat  c  cheltuielile pentru 
pensii i pentru s n tate reprezint  
partea covâr itoare a cheltuielilor cu 
presta iile sociale. 

Pe ansamblul UE i pentru majoritatea 
statelor membre cele dou  categorii 
de ineau în 1997 aproape 80% din totalul 
cheltuielilor cu presta iile sociale (tabelul 
nr. 3) sau aproape un sfert (22,8%) din 
PIB (tabelul nr. 4). 

Pensiile (de b trâne e i urma i) 
reprezentau în 1997, în medie pentru 
UE-15 aproape jum tate (45%) din 
totalul cheltuielilor cu presta iile sociale 
sau aproape 13% din PIB. 
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Tabelul nr. 4 
Ponderea cheltuielilor cu presta iile sociale, în PIB, pe principalele categorii,  

în anul 1997 
 

  
Total 

B trâne e 
+ 

Urma i 

Boal /Îngrijirea 
s n t ii + 
Invaliditate 

 
Familie/

Copii 

 
omaj

Locuin  + 
Excludere social  

Belgia 28,5 12,3 9,3 2,5 3,6 0,8 
Danemarca 31,4 12,3 9,1 4,0 4,0 2,0 
Germania 29,9 12,5 10,8 3,0 2,7 0,9 
Grecia 23,6 12,1 7,4 1,9 1,1 1,1 
Spania 21,4 9,9 7,8 0,4 3,1 0,2 
Fran a 30,8 13,4 10,5 3,1 2,4 1,4 
Irlanda 17,5 4,4 7,1 2,3 2,7 1,0 
Italia 25,9 16,9 7,6 0,9 0,5 … 
Luxemburg 24,8 10,8 9,4 3,3 0,9 0,4 
Olanda 30,3 11,4 13,9 1,1 3,3 0,5 
Austria 28,8 14,0 9,8 3,0 1,6 0,4 
Portugalia 22,5 9,6 10,3 1,2 1,1 0,2 
Finlanda 29,9 10,1 10,9 3,8 4,0 1,1 
Suedia 33,7 13,3 11,5 3,6 3,2 2,0 
Regatul Unit 26,8 10,9 10,2 2,5 0,1 2,1 
UE – 15  28,2 12,8 10,0 2,3 2,1 1,0 
UE – 11 28,3 13,1 9,9 2,3 2,3 0,7 
Islanda 18,3 5,7 9,1 2,3 0,6 0,6 
Norvegia 25,7 8,8 11,4 3,5 1,1 0,9 
ZEE 28,1 12,6 10,0 2,4 2,1 1,0 
Sursa: calculat pe baza datelor Eurostat – ESPROS. 

Italia este ara în care pensiile de in 
ponderea cea mai mare în totalul 
cheltuielilor de protec ie social  (65%); 
ponderea cheltuielilor cu pensiile în PIB 
este de aproape 17%. Una din cauzele 
principale este considerat  îmb trânirea 
demografic  (popula ia de 65 de ani i 
peste de ine o pondere de 17,3% 
comparativ cu media UE care este de 
15,8%). La polul opus este Irlanda care a 
alocat pentru pensii 30% din totalul 
cheltuielilor (sau 4,4% din PIB). 

Cheltuielile cu presta iile legate de 
s n tate reprezint  pe ansamblul rilor 
UE o pondere ceva mai sc zut  35% din 
totalul cheltuielilor sau 10% din PIB. 
Olanda cu aproape jum tate (46%) din 
totalul cheltuielilor sau 14% din PIB se afl  
în fruntea ierarhiei. Ea este urmat  de 

Portugalia care aloc  acestui segment 
aproape jum tate din totalul cheltuielilor 
sau 10% din PIB. 

Presta iile familiale de in în totalul 
cheltuielilor o pondere relativ înalt  în 
Luxemburg i Irlanda (13,2%), urmate de 
Danemarca (12,6%), Suedia (10,8%), 
Austria (10,5%), Fran a i Germania 
(10%). La polul opus se situeaz  Spania 
(2,0%) i Italia (3,5%). 

Pe ansamblul rilor UE, ponderea 
cheltuielilor cu presta iile sociale pentru 
familie i copii în produsul intern brut 
este de 2,3% în 1997. Cele mai mari 
ponderi se întâlnesc în rile nordice: 
Danemarca (4%), Finlanda (3,8%), 
Suedia (3,6%). Germania, Fran a, 
Austria aloc  fiecare în acest scop 3% 
din PIB. 
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În ceea ce prive te ponderea chel-
tuielilor cu presta iile pentru omaj în 
total, aceasta variaz  foarte mult pe ri. 
Dac  media pe cele 15 ri ale UE era 
de 7,5%, aceasta reprezenta 15,7% în 
Irlanda, 14,1% în Spania, 13% în 
Finlanda i numai sub 2% în Italia sau 
4% în Regatul Unit. Cifrele vizând 
presta iile de omaj nu sunt întotdeauna 
explicate de m rimea omajului, deoare-
ce exist  diferen e esen iale între ri în 
ceea ce prive te gradul de acoperire cu 
presta ii de omaj i nivelul presta iilor. 

2.4. Dinamica cheltuielilor cu 
presta iile sociale pe 
principalele categorii  

Structura actual  a cheltuielilor cu 
presta iile sociale este i rezultatul 
evolu iei în timp, a acestora. În perioada 

1990 – 1997, evolu ia cheltuielilor pe locui-
tor pe ansamblul UE-15 a fost diferit  de la 
o categorie de presta ii la alta (tabelul nr. 
5) ca efect al evolu iei nevoilor de protec ie 
i modific rilor pe care le-au suferit unele 

scheme de protec ie social  în statele 
membre. 
 Cheltuielile cu pensiile au crescut 

relativ constant în perioada 1990 – 
1997. Trebuie men ionat îns  c  în 
aceea i perioad  ponderea popula iei 
în vârst  de 65 de ani i peste în 
totalul popula iei a crescut cu 1,2 p.p., 
de la 14,6% în 1990 la 15,8% în 1997. 
În plus, frânarea cre terii cheltuielilor 
cu pensiile a fost i rezultatul unor 
m suri de reformare a schemelor de 
pensii (în Italia, de exemplu, unde 
cheltuielile cu pensiile reprezint  17% 
din PIB). 

Tabelul nr. 5 
 Evolu ia cheltuielilor cu presta iile sociale per capita  

i categorii în UE-15 
(în pre uri constante 1990 i 1993) (%) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
B trâne e + Urma i 100 101 107 109 

100 
112 
103 

115 
106 

117 
107 

119 
109 

Boal / Îngrijirea 
s n t ii + Invaliditate 

100 103 109 110 
100 

111 
101 

114 
104 

116 
105 

116 
105 

Familie/ Copii 100 103 111 114 
100 

112 
98 

115 
101 

127 
111 

130 
114 

omaj 100 122 136 
 

151 
100 

143 
95 

133 
88 

136 
90 

129 
85 

Locuin  + Excludere 
social  

100 100 111 122 
100 

127 
104 

129 
106 

129 
106 

131 
107 

Total 100 104 110 
 

113 
100 

114 
101 

116 
103 

119 
105 

120 
106 

Sursa: Eurostat – ESPROS. 

 Cheltuielile legate de s n tate au 
crescut mai lent decât totalul cheltu-
ielilor. Aceasta este expresia efortu-
rilor care se fac în diferite ri de a 
controla costurile legate de s n tate, 
apreciate a fi ca deosebit de mari în 

rile UE. De altfel, majoritatea rilor 

din regiune promoveaz  diferite 
m suri de reform  a sistemelor de 
îngrijire a s n t ii. 

 Cheltuielile legate de familie i copii 
au crescut mult mai rapid decât 
cheltuielile totale (cu 30% în perioada 
1990 – 1997). Aceast  evolu ie a fost 
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influen at  i de m surile, întreprinse 
în Germania în anul 1996, legate de 
reforma i extinderea sistemului de 
presta ii familiale. 

 Cheltuielile pentru presta ii de omaj 
au înregistrat evolu ii oscilante, în 
principal, în raport cu evolu ia 
omajului. În 1993 fa  de 1990 

cheltuielile cu presta iile de omaj per 
capita erau cu 50% mai mari. În 
perioada urm toare acestea au 
înregistrat un trend descresc tor, în 
1997 fiind cu 15 procente mai mici 
fa  de 1993. Aceasta s-a datorat, pe 
de o parte, unei îmbun t iri a 
situa iei economice i, pe de alt  
parte, reformelor schemelor de omaj 
care au vizat limitarea perioadei de 
acordare a ajutoarelor sau în sprirea 
condi iilor de acces la astfel de 
presta ii în contextul promov rii de 
m suri active pe pia a muncii. 

3. Finan area protec iei sociale 
Resursele de finan are a protec iei 

sociale variaz  substan ial în rile 
Europei Occidentale. Acestea sunt 
formate din contribu ii sociale pl tite de 
angajatori i/sau persoane protejate i 
din participarea guvernamental  cu o 
parte din veniturile bugetare ob inute din 
fiscalitatea general . 

Contribu iile de asigur ri sociale 
constituie principala surs  de finan are a 
protec iei sociale în cea mai mare parte 
a rilor europene, cu unele excep ii 
(Danemarca, de exemplu, unde presta-
iile se finan eaz , în principal, din 

impozite). 
Ratele de cotizare variaz  foarte mult 

pe ri i între tipuri diferite de risc. 
În Irlanda, Regatul Unit, Suedia, 

Belgia, Spania i Portugalia nu se face 
nici o distinc ie între riscuri aplicându-se 
asupra veniturilor o rat  global  de 
cotizare pentru mai multe riscuri. 

Exist  totu i rate de cotizare separate 
pentru asigurarea de omaj în Finlanda, 
Suedia i Spania. În alte ri se aplic  
rate specifice pentru fiecare risc. 

Contribu iile sunt pl tite de angajatori i 
de salaria i ( i alte persoane acoperite) în 
propor ii care variaz  de la o ar  la alta pe 
riscuri, categorii profesionale. Exist  
cazuri, reglement ri specifice pentru 
func ionarii i lucr torii independen i sau în 
cazul accidentelor de munc . 

Guvernul prin veniturile bugetare 
ob inute din fiscalitate, constituie cea 
de-a doua surs  de finan are. Statul este 
responsabil pentru toate presta iile care 
se vars  f r  contrapartid  (de exemplu, 
aloca iile familiale se finan eaz  din 
impozite în ri ca: Danemarca, 
Germania, Irlanda, Suedia, Regatul Unit) 
sau completeaz  deficitul unor scheme, 
potrivit reglement rilor. 

În toate statele vest-europene, 
presta iile sociale de lung  durat  (de 
exemplu, pensiile de b trâne e) sunt 
finan ate pe principiul reparti iei, venitu-
rile ob inute din contribu iile actuale 
servesc, în general, nevoilor de plat  a 
presta iilor actuale. Exist  unele excep ii, 
în cazul pensiilor complementare. 

Pe ansamblul celor 15 ri din 
Uniunea European , principala surs  de 
finan are o reprezint  contribu iile de 
asigur ri sociale (62,4% în 1997) (tabelul 
nr. 6). 

Aceast  surs  particip  într-o m sur  
mai mare la finan area protec iei sociale 
în Fran a (72,8%), Belgia (72,3%), 
Spania (69,7%), Olanda (69,1%), Ger-
mania (67,5%) i Italia (67,4%). 

Resursele ob inute din contribu ii de 
asigur ri sociale au o participare mai 
sc zut  în Danemarca (26,0%), Irlanda 
(35,2%), în aceste ri finan area cheltu-
ielilor de protec ie social  fiind f cut  
preponderent (peste 60%) din încas ri 
fiscale generale (impozite i taxe). 

Tabelul nr. 6 
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Structura resurselor (veniturilor) protec iei sociale în rile UE  
în anul 1997 

Total = 100 
 Guvernul  Contribu ii de asigur ri sociale Alte  
 (din venituri fiscale) Total  Angajatori Pers. prote-

jate(1) 
resurse 

Belgia 24,9 72,3 49,2 23,1 2,8 
Danemarca 67,8 26,0 8,5 17,5 6,2 
Germania 30,1 67,5 38,6 28,9 2,4 
Grecia 29,6 60,8 37,6 23,2 9,6 
Spania 27,1 69,7 52,2 17,5 3,3 
Fran a  24,0 72,8 46,4 26,4 3,2 
Irlanda 63,9 35,3 21,4 13,8 0,9 
Italia 30,5 67,4 50,3 17,1 2,1 
Luxemburg 47,2 48,7 25,1 23,6 4,1 
Olanda 15,6 69,1 22,6 46,4 15,3 
Austria 34,6 64,8 37,7 27,1 0,6 
Portugalia 43,3 46,7 28,6 18,1 10,1 
Finlanda 44,8 48,4 35,1 13,3 6,8 
Suedia 46,2 47,0 39,2 7,8 6,8 
Regatul Unit 47,3 40,4 25,2 15,3 12,3 
UE-15 (2) 32,4 62,4 38,4 24,0 5,2 
UE-11 28,2 68,1 42,2 26,0 3,6 
Islanda 56,2 43,8 35,4 8,4 0,0 
Norvegia 60,8 38,3 23,9 14,4 1,0 
ZEE (3) 32,9 62,0 38,2 23,8 5,1 
(1) Salaria i, persoane ocupate pe cont propriu (self employed), pensionari etc.; (2) Exclusiv 
Suedia; (3) Exclusiv Suedia i Islanda. 
Sursa: Eurostat – ESPROS. 

Acest tablou sintetic este rezultanta 
unor evolu ii diferite în timp de la o ar  la 
alta a principalelor tipuri de resurse de 
finan are. 

În perioada 1990 – 1997, resursele 
totale ale protec iei sociale au crescut -în 
termeni reali- pe ansamblul rilor Uniunii 
Europene cu 17%. Cea mai mare 
cre tere a fost înregistrat  de resursele 
guvernamentale (din încas ri fiscale), 
respectiv, din impozite i taxe, iar 
cre terea cea mai mic  s-a realizat în 

cazul resurselor provenite din contri-
bu iile pl tite de angajatori. În ultimii ani 
îns  (perioada 1993 – 1997), pe 
ansamblul rilor din UE-15 un accent 
mai mare a început s  fie pus pe 
implicarea persoanelor protejate în furni-
zarea resurselor (tabelul nr. 7). 

A adar, se constat  o deplasare a 
sarcinilor sociale dinspre angajatori spre 
guvern sau spre persoanele protejate 
(tabelul nr. 8). 
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Tabelul nr. 7 
Evolu ia resurselor protec iei sociale în UE-15(2) în perioada  

1990–1997 - % - 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
1. Resurse 
guvernamentale 

100 106 114 124 
100 

127 
102 

125 
101 

130 
105 

131 
106 

2. Contribu ii sociale 100 101 104 104 
100 

107 
103 

108 
104 

111 
107 

112 
108 

- ale angajatorilor 100 100 102 102 
100 

103 
101 

105 
103 

107 
105 

108 
106 

- ale persoanelor 
protejate (1) 

100 103 106 109 
100 

113 
104 

115 
106 

118 
108 

120 
110 

3. Alte resurse 100 93 93 93 
100 

90 
97 

92 
99 

95 
102 

94 
101 

Total resurse 100 102 106 109 
100 

111 
102 

112 
103 

115 
106 

117 
107 

(1) salaria i, lucr tori pe cont propriu, pensionari etc. 
(2) Exclusiv Suedia. 
Sursa: Eurostat – ESPROS. 

Tabelul nr. 8 
Cre terea sau sc derea particip rii (ponderii) resurselor de finan are a 

protec iei sociale în rile UE, în perioada 1990 – 1997 - % - 
 Guvernul (din  Contribu ii de asigur ri sociale Alte  
 venituri fiscale) Total Angajatori Persoane 

protejate(1)  
resurse 

Belgia - 0,2 + 6,3 + 8,3 - 2,0 - 6,5 
Danemarca - 12,3 + 12,9 + 0,7 + 12,2 - 0,6 
Germania + 4,8 - 4,5 - 5,0 + 0,5 - 0,4 
Grecia - 0,4 + 1,8 - 1,8 + 3,6 + 1,6 
Spania + 0,9 - 1,6 - 2,2 + 0,6  + 0,8 
Fran a + 7,3 - 8,0 - 5,6 - 2,4 + 0,7 
Irlanda + 4,9 - 4,7 - 3,0 - 1,8 - 0,1 
Italia + 1,5 - 0,5 - 2,6 + 2,1 - 1,0 
Luxemburg + 6,6 - 2,8 - 3,8 + 1,0 - 3,8 
Olanda - 9,4 + 10,0 + 2,6 + 7,4 - 0,6 
Austria - 1,3 + 1,7 - 0,3 + 2,0 - 0,3 
Portugalia + 9,6 - 10,4 - 8,5 - 1,9 + 0,8 
Finlanda + 4,2 - 3,7 - 9,0 + 5,3 - 0,5 
Suedia … … … … … 
Regatul Unit + 7,4 - 3,1 - 2,0 - 1,1 - 4,3 
U.E.-15(2)  + 3,6 - 2,6 - 3,6 + 1,0 - 1,0 
U.E.-11 + 3,2 - 2,7 - 3,8 + 1,2 - 0,5 
Islanda  … … … … … 
Norvegia - 2,2 + 1,9 - 0,1 + 2,0 + 0,3 
ZEE (3) + 3,5  - 2,5 - 3,5 + 1,0 + 1,0 
(1) Salaria i, persoane ocupate pe cont propriu (self employed), pensionari etc.; (2) Exclusiv 
Suedia; (3) Exclusiv Suedia i Islanda. 
Sursa: Eurostat – ESPROS. 
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Participarea guvernamental  între 
anii 1990 – 1997 a crescut (+ 3,6 p.p.) 
pe ansamblul rilor UE-15. Aceast  
cre tere a fost mai accentuat  în 
Portugalia (+9,6 p.p.) i în Regatul Unit 
(+7,4 p.p.). În alte ri participarea 
guvernamental  a sc zut, de exemplu, 
în Danemarca (-12,3 p.p.) i Olanda 
(-9,4 p.p.) unde participarea guverna-
mental  a contribuit în 1997 la formarea 
resurselor protec iei sociale într-o 
propor ie de 15,6% fa  de 25% în 1990. 

Ponderea resurselor provenite din 
contribu iile pl tite de angajatori a sc zut 
(- 3,6 p. p.) pe ansamblul rilor UE-15. 
De altfel, în cea mai mare parte a rilor 
a sc zut participarea angajatorilor la 
formarea de resurse pentru protec ia 
social , Finlanda, Portugalia i Fran a 
înregistrând sc deri mai importante de 
(-9,0 p.p., -8,5 p.p. i, respectiv, –5,6 
p.p.). În Belgia a crescut îns  par-
ticiparea angajatorilor (+8,3 p.p.). 

Un trend cresc tor în majoritatea 
rilor a fost dat de participarea per-

soanelor protejate (asigura ilor) la for-
marea resurselor. Danemarca, Olanda i 
Finlanda sunt rile în care aceast  
cre tere este mai semnificativ  (+12,2 
p.p.; +7,4 p.p. i, respectiv, +5,3 p.p.). 

Nu se poate desprinde o cauzalitate 
sau o orientare comun  a rilor în ceea 
ce prive te modificarea structurii 
resurselor pentru protec ia social . Astfel 
în timp ce Danemarca, unde sc derea 
particip rii guvernamentale poate fi 
justificat  de ponderea covâr itoare a 
acestei resurse, în Olanda aceea i 
resurs  avea un aport relativ modest, iar 
în Finlanda unde guvernul avea o 
participare important  ponderea acestei 
surse a crescut, dar a sc zut semnifi-
cativ participarea angajatorilor. 

4. Remarci finale 
 rile occidentale dezvoltate, în 

special cele europene, sunt recu-

noscute ca fiind ri cu sisteme de 
protec ie social  generoase. De i au 
o serie de tr s turi comune, (gam  
complet  de riscuri sociale, accesi-
bilitate larg  a popula iei, un nivel 
ridicat al gradului de protec ie etc.) 
ele se diferen iaz  substan ial în 
special din punctul de vedere al me-
canismelor utilizate în finan area chel-
tuielilor, mai concret al combina iilor 
între schemele bazate pe principii de 
asigur ri sociale sau pe finan are din 
resurse bugetare (impozite). 

 De mai bine de dou  decenii, 
problema principal  de preocupare în 
acest domeniu se leag  de 
solvabilitatea sistemelor de protec ie 
social  derivat , la rândul ei, din volu-
mul mare i, respectiv, ponderea 
ridicat  a cheltuielilor publice de 
protec ie social  în PIB (29,0% în 
medie pentru UE – 15 în 1993 i 
28,2% în 1997). 

 Nivelul înalt al cheltuielilor publice de 
protec ie social , ca pondere în PIB i 
problema solvabilit ii protec iei sociale 
au fost i sunt elemente importante de 
reper pentru dezbateri i m suri 
referitoare la regândirea acestor 
sisteme, astfel încât ele s  devin  
viabile din punct de vedere financiar. 

 Alte ra iuni care au venit în sprijinul 
reform rii sistemelor de protec ie 
social  constau în: 
 influen a unui val mai puternic de 

liberalism economic prin care s-a 
indus ideea c  mecanismele de 
finan are a protec iei sociale, în 
special contribu iile de asigur ri 
sociale pl tite de angajatori, 
frâneaz  i chiar scad competitivi-
tatea (prin pre ) a produselor 
europene, comparativ cu cele din 
alte zone ale lumii în special SUA; 

 cerin a de reducere a deficitelor 
bugetare (la care un aport îl au i 
cheltuielile de protec ie social ) 
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pân  la un nivel de sub 3% din 
PIB, în cazul tuturor rilor care 
s-au angajat s  realizeze Uniunea 
Monetar . Deficitul bugetar mai 
mic de 3% din PIB reprezint  unul 
dintre criteriile de convergen  
pentru a deveni membru al Uniunii 
Monetare 

 Eforturile de reducere a cheltuielilor 
cu protec ia social  au avut un anumit 
efect abia dup  1993, (pân  la 
aceast  dat  ponderea cheltuielilor 
de protec ie social  în PIB a crescut 
pentru aproape toate rile UE). Acest 
efect a fost aproape nesemnificativ 
(-0,8 p.p.) fa  de a tept ri i de 
eforturi. Trebuie spus îns  c  acest 
rezultat a fost determinat i de o 
sc dere a ritmurilor de cre tere 
economic  (deci a produsului intern 
brut), de evolu iile demografice 
(procesul de îmb trânire în special), 
de evolu iile pe pia a muncii ( omajul 
înalt), acestea din urm  determinând 
men inerea la un nivel înalt sau chiar 
cre terea, în unele cazuri, a 
cheltuielilor de protec ie social . 

 În termeni reali, exprimate în euro la 
PSC, cheltuielile de protec ie social  
per capita au crescut. A adar, nu se 
poate vorbi de o înr ut ire a protec-
iei sociale în rile UE, ci mai 

degrab  de o ajustare a schemelor 
astfel încât s  fie mai bine cuplate cu 
evolu iile demoeconomice. 

 În totalul cheltuielilor de protec ie 
social , pensiile i s n tatea sunt 
capitolele cele mai costisitoare. 
Cheltuielile cu pensiile reprezint  pe 
ansamblul rilor UE-15 aproape 
jum tate (45%), iar cele pentru 
s n tate o treime (35%). Cheltuielile 
pentru aceste dou  domenii repre-
zint  13% i, respectiv, 10% din PIB, 
deci împreun  aproape un sfert din 
PIB. Aceast  realitate a f cut ca 
sistemele de pensii i de îngrijire a 

s n t ii s  fie supuse unor reforme 
în majoritatea rilor. Simplificând 
lucrurile, propunerile vizeaz  
reconstruc ia sistemelor de pensii, în 
principal, prin ad ugarea la sistemele 
publice de pensii a unui pilon de 
pensii private (care s  contribuie i la 
dezvoltarea pie ei de capital). În cazul 
sistemelor de s n tate aten ia a fost 
orientat , în special, pe controlul 
costurilor. 

 La finan area protec iei sociale parti-
cip  dou  categorii de surse: 
a) contribu iile de asigur ri sociale 
pl tite de angajatori i persoane 
asigurate i b) resursele (veniturile) 
bugetare ob inute prin fiscalitatea 
general  (impozite i taxe). Formulele 
în care aceste surse se combin  
difer  mult de la o ar  la alta i de la 
o schem  la alta. 
Totu i contribu iile de asigur ri 

sociale de in ponderea cea mai mare 
(dou  treimi pe ansamblul rilor UE) în 
totalul resurselor protec iei sociale. 

În procesul de “restructurare” a 
finan rii cheltuielilor de protec ie social  
s-au produs în ultima perioad  dou  
deplas ri. Una se refer  la deplasarea 
sarcinilor sociale dinspre angajatori spre 
guvern sau spre persoanele protejate; 
aceasta este expresia m surilor de 
degajare a angajatorilor de costuri 
sociale, în scopul cre terii competitivit ii 
produselor europene pe pia a unic  sau 
pe pie ele mondiale. Cre terea parti-
cip rii guvernamentale la finan area 
protec iei sociale pe ansamblul rilor UE 
între 1990 i 1997 este aproape similar  
cu sc derea particip rii angajatorilor. 

Cea de a doua deplasare este legat  
de cre terea particip rii persoanelor pro-
tejate (a asigura ilor) la formarea resur-
selor în majoritatea rilor europene. 
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Anexa nr. 1 
Protec ia social  în SUA 

Sistemul de protec ie social  din SUA este constituit pe doi piloni “securitatea 
social ” (care are un în eles diferit de ceea ce se în elege prin acest concept în 

Europa) i asigur rile de s n tate prin care se furnizeaz  anumite presta ii. 
Securitatea social , fondat  prin Legea Securit ii generale din 1935 a creat patru 

scheme: 
 o asigurare pentru b trâne e (Old Age Insurance). Deschiderea dreptului de pensie 

este prelungit  pentru urma i în 1939. Aceast  schem  poart  denumirea de 
asigurare pentru b trâne e i urma i (Old Age and Survivors Insurance – OASI). În 
1956 a fost creat  o asigurare de invaliditate. Schema devine atunci Asigurare pentru 
b trâne e, urma i i invaliditate (Old Age and Survivors and Disability Insurance – 
OASDI); 

 o asigurare de omaj (Unemployment Insurance) finan at  prin cotiza ii de 3%, pl tite 
de patronat, respectiv, de c tre întreprinderile cu mai mult de trei salaria i (din 1954). 
Fiecare stat poate institui asigurare proprie; 

 servicii de s n tate public  pentru copii i infirmi; 
 asigurare public  pentru s raci (Aid to families with dependent children – AFDC). 

De men ionat c  sistemul public este completat de sisteme private de asigurare 
pentru pensie de b trâne e. 

Asigurarea de boal  este format  din dou  scheme care sunt completate prin scheme 
private de asigurare. 
 asigurarea Madicare, creat  în 1965 este o asigurare de boal  pentru spitalizare 

rezervat  persoanelor vârstnice, peste 65 de ani. Aceast  schem  este constituit  
dintr-o asigurare pentru spitalizare (Hospitalization Insurance) i dintr-o asigurare 
suplimentar  (Supplementary Medical Insurance) creat  în 1972. Astfel, OASDI (vezi 
prima schem  de la securitate social ) devine asigurare pentru b trâne e i urma i, 
invaliditate i spitalizare (Old Age and Survivors, Disability and Hospital Insurance – 
OASDHI); 

 asigurarea Medicaid, creat  în 1967 acord  cvasigratuitatea îngrijirii s n t ii în caz 
de nevoie. Rata gratuit ii este l sat  la aprecierea statelor, statul federal acordând 
subven ia respectiv . 
Asigur rile private s-au creat din nevoia de extindere a gradului de acoperire a 

popula iei în cazul apari iei unor riscuri sociale. Acestea cuprind mai multe categorii: 
asigur ri private clasice; cu scop nelucrativ (Blue Cross, Blue Shield); asigur rile 
întreprinderilor (negociate între sindicate i patroni pentru crearea acestor scheme chiar 
de întreprinderile respective). 

În scopul evit rii cre terii prea rapide a costurilor i cheltuielilor, asigur rile private au 
fost îndrumate s  pun  în aplicare formule de îngrijire sau tarife coordonate. Exist  dou  
tipuri de formule: asocia iile medicale (Network Model i Independent Practice 
Association – IPA) i HMO (Staff Model sau Group Model). 

Ulterior au fost create alte presta ii: 
 bonuri alimentare (Food stamps) – 1971; 
 o form  de venit mediu garantat (Suplementary Security Income - SSI) acordat 

persoanelor vârstnice, bolnavilor mintali i persoanelor cu handicap – 1972; 
 extinderea schemei  Madicare pentru handicapa i – 1972; 
 crearea unui mecanism pentru ajutorarea i inser ia profesional  a omerilor – 1973; 

Sursa: La protection sociale, Handicap ou atout économique?, Problèmes économiques no. 
2493-2494/ 1996, p. 29. 
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Anexa nr. 2 
Indicii de cre tere a cheltuielilor de protec ie social  per capita  

în rile UE  
(în pre uri constante 1990 i 1993) 

- % - 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Belgia 100 104 106 113 

100 
114 
101 

114 
101 

116  
103 

118 
104 

Danemarca 100 105 108 113 
100 

122 
108 

122 
108 

122 
108 

121 
107 

Germania 100 96 103 104 
100 

106 
102 

110 
106 

114 
110 

112 
108 

Grecia 100 96 94 96 
100 

97 
101 

101 
105 

104 
108 

111 
116 

Spania 100 110 117 124 
100 

119 
96 

119 
96 

120 
97 

121 
98 

Fran a 100 103 107 111 
100 

112 
101 

116 
105 

117 
106 

118 
106 

Irlanda 100 106 112 119 
100 

123 
103 

131 
110 

133 
112 

139 
117 

Italia 100 105 109 109 
100 

109 
100 

109 
100 

112 
103 

116 
106 

Luxemburg 100 108 112 120 
100 

124 
103 

129 
108 

134 
112 

138 
115 

Olanda 100 101 103 104 
100 

102 
98 

101 
97 

100 
96 

102 
98 

Austria 100 104 107 110 
100 

115 
105 

117 
106 

118 
107 

118 
107 

Portugalia 100 112 128 143 
100 

147 
103 

151 
106 

162 
113 

176 
123 

Finlanda 100 108 115 116 
100 

119 
103 

119 
103 

122 
105 

121 
104 

Suedia 100 100 105 107 
100 

108 
101 

106 
99 

106 
99 

106 
99 

Regatul Unit 100 108 118 127 
100 

127 
100 

128 
101 

131 
103 

131 
103 

EU – 15 100 103 109 113 
100 

114 
101 

116 
103 

118 
104 

119 
105 

EU – 11 100 103 108 111 
100 

112 
101 

114 
103 

117 
105 

118 
106 

Norvegia 100 106 110 113 
100 

114 
101 

115 
102 

119 
105 

… 

ZEE 100 103 109 113 
100 

114 
101 

116 
103 

118 
104 

… 

Sursa: calcule pe baza datelor Eurostat - ESPROS. 
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