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Caracteristici ale sistemelor 
de protec ie social  a omerilor 

din rile Uniunii Europene 

Constan a PETCU
Compararea diferitelor sisteme na io-

nale de protec ie social  a omerilor din 
rile Uniunii Europene permite stabilirea 

atât a unor puncte comune, cât i a unor 
particularit i existente între acestea. 

Principalele similitudini constau în: 
 coexisten a sistemelor de asigur ri de 

omaj, în paralel cu cele de asisten  
social  pentru omeri; 

 absen a total  a sistemelor private de 
acoperire a riscului omajului; 

 obligativitatea asigur rii de omaj, atât 
pentru salaria i, cât i pentru patroni, în 
majoritatea rilor membre UE; 

 orientarea  presta iilor sociale c tre sti-
mularea integr rii omerilor în munc  
i descurajarea dependen ei sociale. 

1. Complementaritatea 
sistemelor de asigur ri de omaj 

cu cele de asisten  social  
Prezen a unui sistem de asigur ri de 

omaj al turi de unul de asisten  
social  pentru omeri, care îl com-
pleteaz  ulterior pe primul, este situa ia 
cea mai frecvent întâlnit . De precizat, 
c  frontiera dintre cele dou  sisteme nu 
este clar definit  în toate cazurile. 

Practica acord rii aloca iilor de omaj 
impune, mai întâi, unele clarific ri asupra 
separa iei institu ionale, variabile de la o 
ar  la alta, între sistemul de asigur ri i 

cel de asisten . 
Distinc ia de baz  porne te chiar de 

la riscul social în întâmpinarea c ruia 
vine fiecare sistem. Asigur rilor sociale 

le revine sarcina protej rii împotriva ris-
cului pierderii unui anumit nivel al 
veniturilor. Presta iile de asigur ri de 
omaj acoper  o parte din aceste 

pierderi prin indemniza ia de omaj, 
asigurând astfel o anumit  rat  de 
înlocuire a salariului anterior. În cazul 
asisten ei, riscul social const  în absen a 
unui venit pentru a face fa  nevoilor de 
baz , vitale. În aceast  situa ie, 
presta iile oferite îmbrac  forma unui 
venit minimal, de subzisten . 

Prelungind compara ia, se constat  
c  presta iile de asigur ri sunt finan ate 
în propor ie covâr itoare prin contribu ii 
(cotiza ii) legate de salariu, de c tre 
salaria i i patroni. Ele se acord  în 
anumite condi ii, în func ie de salariul 
anterior, de exercitarea unei activit i 
profesionale, de durata acesteia etc. 
Perioada de timp în care se acord  
presta iile de asigur ri de omaj este 
limitat , iar nevoile individuale nu con-
stituie un criteriu în acordarea acestora. 

În schimb, aloca iile de asisten  
social  oferite omerilor sunt finan ate 
din resurse fiscale, bugetare. Acordate 
în caz de nevoie, ele sunt independente 
de cotiza ii sau de salariul anterior. 
Durata de acordare a acestui tip de 
presta ii sociale poate fi limitat . De 
astfel de aloca ii pot beneficia, în afar  
de omeri, i alte categorii defavorizate 
ale popula iei. Se ajunge astfel la 
sistemul venitului minim garantat, cum 
este cazul în Marea Britanie. 

Aceste preciz ri conduc la clasi-
ficarea, din acest punct de vedere, a 
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rilor Uniunii Europene în trei grupe: 
 ri unde func ioneaz  atât un sistem 

de asigur ri, cât i un sistem de 
asisten  pentru omeri: Germania, 
Spania, Irlanda. Fran a, Grecia, 
Portugalia, Austria; 

 ri unde exist  numai sistem de 
asigur ri de omaj: Italia; 

 ri unde exist  un sistem de asigur ri 
de omaj i un sistem de venit minim 
garantat care nu este rezervat numai 
omerilor: Belgia, Olanda, Dane-

marca, Luxemburg, Suedia, Marea 
Britanie. 
Se constat  c  în toate rile Uniunii 

Europene func ioneaz  sisteme de 
asigur ri sociale pentru omeri. 

Toate aceste sisteme de asigur ri se 
caracterizeaz  prin: 
 existen a unei durate minime de 

afiliere la sistem, care s  permit  
deschiderea drepturilor la indemni-
za ia de omaj; 

 o anumit  propor ionalitate între 
durata de afiliere la sistem, nivelul 
contribu iei (cotiza iei) i, în unele 
cazuri, vârsta omerului, pe de o 
parte, i durata i nivelul aloca iei 
primite, pe de alt  parte; 

 limitarea în timp a drepturilor de 
asigur ri de omaj; 

 obligativitatea asigur rii, a pl ii 
cotiza iei de asigur ri de omaj, atât 
pentru salaria i, cât i pentru patroni. 
Excep ie fac numai Danemarca, unde 

salaria ii pot adera în mod voluntar la 
casele de asigur ri de omaj, Suedia, 
unde nesindicali tii nu sunt obliga i s  se 
afilieze la casele sindicale de asigur ri 
de omaj, i Finlanda. 

În interior îns  organizarea i func-
ionarea acestor sisteme de asigur ri 

pentru omeri nu este identic  în toate 
rile Uniunii Europene. Dimpotriv , ele 

difer  foarte mult mai ales în ceea ce 
prive te nivelul indemniza iei de omaj i 
al propor ionalit ii cu celelalte elemente 

de determinare. Cuantumul indemniza iei 
de omaj este variabil de la o ar  la alta 
i evolutiv, acolo unde a fost introdus  

aloca ia regresiv  în timp. Un caz mai 
special îl reprezint  sistemul britanic în 
care presta ia de asigur ri pl tit  
omerilor nu mai depinde de salariul 

anterior, ace tia primind o sum  fix  
s pt mânal , identic  pentru to i. Exist  
i aici posibilitatea unor diferen ieri în 

func ie de situa ia familial . 
O alt  diferen iere între sistemele de 

asigur ri de omaj din rile Uniunii 
Europene se refer  la modul de finan are 
a acestora, mai precis, la momentul i 
nivelul interven iei statului pentru comple-
tarea fondurilor, în caz de nevoie, prin 
apelarea la resurese publice, bugetare. 

Sistemele din Germania, Spania, 
Fran a, Luxemburg, Belgia, Grecia se 
bazeaz  mai mult pe principiul asigur rii, 
finan ând presta iile de omaj  prin 
contribu ii salariale i patronale, chiar 
dac  ratele cotiza iilor se situeaz  la 
nivele foarte diferite. Contribu ia statului 
este redus  i ea se concretizeaz  în 
acordarea unor credite rambursabile, în 
caz de necesitate, pentru a asigura 
echilibrul financiar al sistemului. 

În alte ri se înregistreaz  unele 
abateri de la func ionarea pe baza 
principiului asigur rii i, implicit, inter-
ven ia statului i  contribu ia bugetului 
public sunt mai însemnate. De pild , în 
Danemarca, Suedia, Olanda, Italia se 
utilizeaz  în mare parte resurse publice 
pentru plata aloca iilor de omaj, urmând 
ca aceste sume s  fie recuperate din 
cotiza iile patronale i salariale. 
Interven ia statului are loc astfel ante-
factum i nu post-factum pentru a 
compensa un eventual deficit. În plus, 
rambursarea sumelor alocate de la buget 
nu se face integral. Tot ca o excep ie de 
la regul , în Danemarca, de exemplu, 
salaria ii care ader  la casele de asi-
gur ri de omaj pl tesc o contribu ie în 
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sum  fix  i nu în func ie de m rimea 
salariului. Practic, în aceste ri 
interven ia statului se concretizeaz  în 
subven ionarea unei p r i a asigur rilor 
de omaj prin bugetul public. 

În unele ri ale Uniunii Europene ca 
Irlanda, Marea Britanie, Portugalia, 
asigurarea de omaj nu este o asigurare 
social  separat , ea fiind cuprins  în 
sistemul na ional de securitate social . 
În acest caz cotiza iile patronale i 
salariale pentru omaj sunt v rsate la 
fondul na ional de asigur ri sociale care 
este administrat de c tre institu iile statu-
lui. Ca parte integrant  a sistemului 
na ional de securitate social , asigur rile 
de omaj sunt adesea sus inute financiar 
i din resurse publice. 

Acolo unde exist , sistemele de 
asisten  social  pentru omeri prezint  
i ele atât puncte comune, cât i 

diferen ieri de la o ar  la alta. Aceste 
sisteme, finan ate în cea mai mare parte 
din fonduri publice, pl tesc celor 
îndrept i i aloca ii în sum  fix , în 
general. Aloca iile pot fi diferen iate în 
func ie de statutul familial, num rul de 
copii, câteodat  de vârst  etc. Nivelul 
acestor ajutoare este mult diminuat 
comparativ cu cel de asigur ri. Germania 
face excep ie de la aceast  regul , 
ajutoarele sociale de acest  gen 
situându-se la un nivel comparabil cu cel 
al aloca iilor de omaj, ceea ce apropie 
sistemul de asisten  de cel de asigur ri 
din acest punct de vedere. 

Condi iile de acces la sistemele de 
asisten  social  pentru omeri sunt, de 
asemenea, variabile de la o ar  la alta. 
În Fran a de pild , acestea sunt foarte 
restrictive. Aici numai omerii care i-au 
epuizat drepturile de asigur ri i pot 
justifica o lung  perioad  de contribu ie 
la sistem au dreptul s  beneficieze în 
continuare de aloca ii în regim de 
asisten  social  pentru omeri. Cei care 
nu îndeplinesc aceste condi ii sunt 

nevoi i s  se orienteze c tre venitul 
minim de subzisten . Sistemul german 
i cel spaniol sunt, dimpotriv , mult mai 

permisive sub acest aspect. Ele 
func ioneaz  fie în rela ie cu asigurarea, 
fie de la începutul perioadei de omaj 
pentru cei care nu îndeplinesc condi iile 
pentru a primi aloca ia de asigur ri de 
omaj. În alte ri, presta iile de asisten  

social  pentru omeri se înscriu într-un 
cadru mai larg de ajutor social, criteriile 
de acordare fiind legate în mod variabil 
de resursele totale ale familiei, de 
structura acesteia, de tipul de  locuin  
etc. 

Se poate u or constata c  de i în 
ultimii ani s-au produs multe schimb ri i 
au avut loc multe încerc ri de reform  în 
domeniul social, în rile Uniunii Euro-
pene nu s-a realizat convergen a siste-
melor de protec ie social  a omerilor. 

Sistemele de aloca ii de omaj se 
caracterizeaz  printr-un amestec, 
variabil de la o perioad  la alta i de la o 
ar  la alta, al principiilor de asigur ri cu 

cele de asisten  social . Particularit ile 
na ionale ale sistemelor s-au accentuat. 

În Germania sistemul de asigur ri a 
înt rit principiul propor ionalit ii nivelului 
i duratei presta iilor de omaj cu nivelul 

salariului i durata contribu iei la sistem. 
În schimb, Marea Britanie a introdus o 
logic  de asisten  social  chiar în 
cadrul sistemului de asigur ri, astfel 
încât o mare parte a omerilor depind, în 
final, de presta iile generale de asisten  
social . Sistemul francez îmbin  practic 
cele dou  sisteme. Sistemul de asisten  
social  urmeaz  în parte logica asigur -
rilor, prin condi ia impus  pentru 
deschiderea acestor drepturi, i anume, 
aceea de a fi desf urat o activitate 
profesional  pe o perioad  minim  de 
cinci ani. Sistemul de asigur ri francez 
con ine i el numeroase elemente ale 
sistemului de asisten  social . Astfel, în 
timp ce rata cotiza iei nu este diferen iat  
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în func ie de vârst , la acordarea 
indemniza iei de omaj se ine seama de 
vârsta omerilor, fiind favoriza i cei mai 
în vârst , în detrimentul celor mai tineri 
care au cotizat o perioad  mai scurt  de 
timp. În acest mod, sistemul francez de 
asigur ri de omaj poate fi considerat, în 
parte, i ca un sistem de prepensionare 
prin acordarea pentru omerii mai în 
vârst  a unor indemniza ii mai ridicate i 
pe o perioad  mai îndelungat , pe baza 
unor principii de solidaritate între 
genera ii. 

Se poate spune c  separarea celor 
dou  sisteme de protec ie social  a 
omerilor-de asigur ri i de asisten  - se 

datoreaz  mai mult unor motive 
institu ionale i financiare, decât unei 
adev rate diferen e de natur  i con inut. 

2. Absen a sistemelor private de 
acoperire a riscului omajului 
O alt  tr s tur  comun  a sistemelor 

de protec ie social  a omerilor din rile 
Uniunii Europene o constituie neimpli-
carea institu iilor private în asumarea 
unor responsabilit i în domeniul asigu-
r rilor de omaj. Acest fapt este deter-
minat de mai mul i factori, i anume: 
 corelarea riscurilor; 
 selec ia advers ; 
 riscul moral. 

2.1. Corelarea riscurilor 

omajul fiind un risc macroeconomic, 
în parte conjunctural, posibilitatea 
producerii lui cre te în acela i timp 
pentru o parte însemnat  a popula iei. În 
condi iile unei rate înalte a omajului, 
num rul contribuabililor scade. În 
schimb, trebuie pl tite simultan aloca ii 
pentru  un num r mai mare de omeri. O 
institu ie privat  ar avea, din aceast  
cauz , mari dificult i financiare. Este 
adev rat c  exist  asigur ri private care 

pot face fa  unor cheltuieli excep ionale 
legate de accidente, calamit i naturale 
etc. Spre deosebire îns  de aceste 
fenomene ocazionale, întâmpl toare, 
problema riscului omajului const  mai 
mult în tendin a sa aproape permanent 
cresc toare decât în caracterul s u 
ciclic. 

Aceasta nu înseamn  c  sistemul 
public de asigur ri de omaj nu 
întâmpin  dificult i financiare în con-
di iile unor rate ridicate ale omajului. El 
poate îns  adopta anumite m suri pentru 
restabilirea echilibrului financiar pe 
termen scurt, beneficiind i de unele 
facilit i de împrumut acordate organis-
melor publice, ceea ce îi permite s  
joace un anumit rol contraciclic. Fiind 
obligatorie atât pentru salaria i, cât i 
pentru întreprinderi, asigurarea public  
poate face fa  acestor probleme de 
corelare a riscurilor mai bine decât una 
sau mai multe companii private. 

2.2. Selec ia advers  
De obicei, asiguratul de ine mai multe 

informa ii despre riscul pentru care se 
asigur  decât asiguratorul. Fiind 
imposibil de calculat prime de asigur ri 
diferen iate, care s  corespund  riscului 
de omaj al fiec rui individ, asiguratorul 
trebuie s  ia în calcul riscul mediu în 
stabilirea acestora. În cazul unor 
asigur ri private, persoanele care se 
consider  mai pu in expuse riscului de 
omaj pot aprecia c  rata contribu iei 

pentru  asigurare pe care trebuie s  o 
pl teasc  este prea mare i se pot 
retrage. Asiguratorul privat nu va atrage 
decât persoanele foarte expuse riscului 
de omaj i, la un moment dat, va ajunge 
la deficit financiar. Acest fapt îl va deter-
mina s  majoreze cotele de asigurare, 
ceea ce va conduce la autoexcluderea 
unor categorii suplimentare de popula ie. 
La limit , aceast  situa ie poate conduce 
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la  imposibilitatea total  a companiei 
private de achitare a obliga iilor fa  de 
asigura i. Solu ia realiz rii unor contracte 
de asigurare diferen iate pe ramuri de 
activitate sau pe clase de riscuri, pe 
lâng  faptul c  ar presupune eforturi 
organizatorice i logistice deosebite, ar 
determina  i costuri foarte ridicate 
pentru riscurile mari. De asemenea, 
pentru riscurile sc zute nu s-ar putea 
asigura o protec ie corespunz toare. 
Categoriile de salaria i considerate cu 
risc mai sc zut de omaj ar fi nevoite s  
se mul umeasc , în schimbul pl ii unor 
contribu ii mai mici,  cu contracte de 
asigurare mai pu in favorabile, special 
concepute pentru a nu-i atrage pe cei cu 
risc înalt. Concret, un salariat care se 
tie expus unui risc ridicat de pierdere a 

locului de munc  i dore te s  fie pe 
deplin  protejat în caz de omaj, va trebui 
s  achite o contribu ie foarte mare, iar 
unul pentru care acest risc este mai 
sc zut se va rezuma la o protec ie 
par ial  corespunz toare unei cotiza ii 
reduse sau, în cazul în care dore te 
protec ie total , va pl ti o cot  de asi-
gurare substan ial sporit . 

Solidaritatea, oarecum for at , oferit  
prin obligativitatea asigur rii acestei pro-
tec ii prin sistemul public, constituie o 
rezolvare a problemei selec iei adver-
se.Sistemul public obligatoriu de asigur ri 
de omaj reu e te  s  evite astfel de 
situa ii în care grupuri considerabile de 
popula ie ar r mâne neprotejate în cazul 
unor conjuncturi economice nefavorabile. 

2.3. Riscul moral 

Exist  i o a treia cauz  care explic  
re inerea sectorului privat de a se implica 
în acoperirea riscului omajului i care 
determin  necesitatea existen ei asi-
gur rii publice obligatorii. Aceasta const  
în faptul c  omajul i amploarea sa sunt 
afectate i de un risc moral, de 

fenomenul de dezinteres fa  de munc  
al omerilor afla i la ad postul unor 
aloca ii de omaj generoase. 

Riscul moral desemneaz  situa ia în 
care asiguratul, profitând de asimetria 
informa iei dintre el i asiguratorul s u, 
tiindu-se protejat, nu este determinat s  

fac  eforturi de prevenire a riscului de 
omaj, fie din neglijen  (este mai pu in 

prudent când este asigurat), fie din inte-
res. Comportamentul individual i factorii 
de natur  intern  au un rol determinant 
în apari ia fenomenului de risc moral. 

Teama de acest fenomen nu este 
numai rezultatul unor aprecieri subiective 
f r  fundament empiric. Riscul moral este 
o realitate care constituie o problem  
foarte important  i pentru gestiunea 
asigur rilor de omaj. Astfel, dac  siste-
mul public poate remedia mai u or 
problemele legate de corela ia riscurilor 
sau de selec ia advers , el suport  difi-
cult ile determinate de riscul moral 
aproape în aceia i termeni ca i o poten-
ial   companie de asigurare  privat . 

Stabilirea dimensiunii reale a feno-
menului este foarte dificil  datorit  
faptului c  el depinde de numero i 
parametri de comportament individual. 

Sistemul public încearc  s  previn  
fenomenul i efectele sale prin adoptarea 
unor m suri active care s -i stimuleze pe 
omeri s - i g seasc  un loc de munc , 

cel mai adesea recurgând la diferite 
mijloace de control i chiar de 
constrângere. Restric iile în ceea ce 
prive te acordarea drepturilor de omaj 
constituie o prim  categorie de mijloace de 
constrângere. Amploarea lor este 
determinat  nu numai de dorin a 
reglement rii situa iei în sine, cât mai ales 
de necesitatea reducerii cheltuielilor cu 
presta iile sociale care au devenit o povar  
tot mai greu de suportat pentru popula ia 
ocupat . Controalele directe, convoc rile, 
discu iile individuale cu omerii, solicitarea 
unor documente justificative care s  ateste  
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interesul real al acestora pentru munc  nu 
i-au dovedit  îns  eficien a scontat . A 

fost instituit i un sistem de bonifica ii-
penaliz ri aplicate întreprinderilor i care 
vizeaz  practicile acestora de concediere 
i de rezolvare a propriilor probleme de  

gestiune, pe seama sistemului de 
protec ie social . 

În toate cazurile, dimensiunea real  a 
efectelor riscului moral care sunt vizate 
prin aceste m suri r mâne o problem  
greu de rezolvat i care necesit  o 
monitorizare laborioas  i permanent  a 
omerilor pe  întreg parcursul perioadei 

în care ace tia beneficiaz  de drepturile 
sociale. 

3. Obligativitatea asigur rii  
de omaj 

De i este obligatorie pentru to i 
salaria ii i patronii, asigurarea de omaj 
nu este universal  în nici o ar ; ea nu 
ofer  protec ie social  tuturor persoa-
nelor r mase f r  un loc de munc . 

În majoritatea rilor UE adeziunea la 
sistemul asigur rilor de omaj este obli-
gatorie. Aceast  aderare este facultativ  
numai în Danemarca, Suedia i 
Finlanda, din cauza existen ei caselor 
sindicale de asigur ri de omaj. În 
aceste ri,  aderarea la un sindicat este 
echivalent  cu aderarea la casa de 
asigur ri de omaj. Pu inele persoane 
care nu sunt membri de sindicat au 
dreptul s  adere la o cas   sindical  de 
asigur ri de omaj, f r  a avea  îns  i 
obliga ia s  fac  parte din sindicatul 
respectiv. În Belgia, unde asigurarea de 
omaj este obligatorie, dar unde casele 

de asigur ri sunt mo tenitoare ale 
tradi iei sindicale, membrii, de sindicat 
au posibilitatea s  se înscrie la o cas  
special  a confedera iei sindicale. De 
remarcat, c  aceast  multitudine de 
case de asigur ri nu determin  apari ia 
unei concuren e între ele pentru c  
sistemul este în a a fel organizat, încât 

fiecare sector profesional are o singur  
cas  de asigur ri. 

Toate aceste case de asigur ri trebuie 
s  respecte legisla ia, normele i 
reglement rile privind rata cotiza iei 
lunare, nivelul presta iilor oferite i durata 
acord rii acestora, condi iile de acces la 
drepturile de asigur ri de omaj, precum i 
toate restric iile impuse de constrângerile 
financiare care pot ap rea la un moment 
dat. Contractul de asigurare este identic 
pentru to i membrii, neexistând problema 
selec iei adverse a riscurilor. 

Obliga ia de asigurare de omaj este 
extins  în aceste ri i asupra func io-
narilor publici care beneficiaz  de o 
garan ie a locului de munc  i care pot fi 
considera i salaria i cu risc sc zut de 
omaj. Plata cotiza iei la asigur rile de 
omaj de c tre func ionarii publici nu 

trebuie interpretat  ca un r spuns la pro-
blema selec iei adverse. Justificarea sa 
este mai mult de natur  redistributiv  i 
legitimat  din considerente de solida-
ritate i echitate. Contribu ia de solidari-
tate de 1% pe salariile func ionarilor 
publici, introdus  în Fran a, este 
rezultatul acestei noi orient ri în politica 
social . În Irlanda, ratele de cotizare, 
precum i aloca iile de omaj ale func io-
narilor publici sunt inferioare celorlalte 
categorii de salaria i. În Olanda i Spania 
asigur rile de omaj exclud func ionarii 
publici. În toate celelalte ri ale Uniunii 
Europene îns  func ionarii publici sunt 
proteja i prin asigur rile de omaj, ca i 
to i ceilal i salaria i. 

Dar aceast  obliga ie de adeziune la 
asigur ri nu înseamn  i o acoperire 
universal  a riscului de omaj. Ratele de 
acoperire, adic  propor ia omerilor 
efectiv beneficiari de aloca ii de omaj, 
variaz  mult de la o ar  la alta, dar ele 
indic  faptul c  destul de mul i dintre 
omeri nu primesc aceste aloca ii. 

Aceasta se datoreaz  fie neîndeplinirii 
condi iilor ini iale pentru deschiderea 
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dreptului la presta ii, condi ii care s-au 
în sprit în ultima perioad , fie epuiz rii 
acestor drepturi, prin dep irea perioadei 
de omaj. 

Metodologiile i datele utilizate în 
fiecare ar  pentru a calcula rata de 
acoperire sunt diferite. Din aceast  
cauz  cifrele nu sunt perfect compa-
rabile, ele având mai mult caracter 
ilustrativ. Dup  anchetele Biroului 
Interna ional al Muncii, în 1999 rata de 
acoperire varia de la mai pu in de 20% în 
Italia, Grecia i Portugalia la peste 80% 
în Olanda, Belgia i Danemarca. Rata 
medie de acoperire  în 1999 în Uniunea 
European  era de 40%, conform 
Comisiei Uniunii Europene. În Fran a, 
aceasta se situa la nivelul de 60%, din 
care 50% în regim de asigur ri i 10% în 
regim de asisten  social  pentru 
omeri. Ea s-a men inut la acela i nivel, 

comparativ cu anii anteriori, de i 
condi iile de acces la sistemul de 
asigur ri au fost în sprite i durata 
drepturilor la indemniza ia de omaj a 
fost redus  pentru un mare num r de 
beneficiari. Aceast  situa ie este 
urmarea cre terii ratei omajului în 
rândul persoanelor adulte, cu perioade 
îndelungate de afiliere i cotizare la 
sistemul de asigur ri, care le dau dreptul 
s  beneficieze de presta iile de omaj pe 
durate de timp mai mari. 

Trebuie subliniat c  cifrele prezentate 
nu includ i persoanele care beneficiaz  
de unele alternative la indemniza ia de 
omaj, respectiv de indemniza ia de 

prepensionare, de unele aloca ii com-
plementare, de presta ii pentru conce-
diere din motive economice (în cazul 
Italiei). De altfel, în rile unde 
contribu iile de asigur ri de omaj sunt 
integrate în sistemul na ional de se-
curitate social  (Marea Britanie, 
Portugalia, Irlanda) sau în cele în care 
salaria ii pl tesc cotiza ii la fonduri 
diferite (Grecia), asigura ii pot primi 

unele aloca ii complementare, f r  ca 
acestea s  fie considerate aloca ii de 
omaj. În Danemarca a fost instituit 

dreptul la un loc de munc  pe o perioad  
determinat  sau la o form  de preg tire 
profesional  pentru omerii de lung  
durat , f r  pierderea drepturilor sociale 
în acest timp, ceea ce se reflect  într-o 
rat  de acoperire mai ridicat . 

În general, ratele de acoperire sunt 
mai ridicate în rile UE situate în nordul 
Europei, decât în cele aflate în sudul 
continentului. Pe de alt  parte, în rile în 
care principiile asigur rii sunt mai ferm 
respectate (Germania) rata de acoperire 
este mai redus , decât în cele în care 
principiile asigur rii se îmbin  cu cele ale 
asisten ei (Belgia, Danemarca). Aceasta 
se explic  prin faptul c  sistemele în 
care predomin  principiul asigur rii ofer  
o protec ie mai slab  celor care nu au 
perioade suficient de mari de cotizare: 
tinerii, femeile, omerii de lung  durat .  

În concluzie, în condi iile cre terii ratei 
omajului i ale încetinirii  cre terii 

economice, sistemul de asigur ri nu mai 
poate face fa  presiunilor pl ii unor 
aloca ii generoase i pe termen lung i, 
în consecin , o parte deloc de neglijat 
dintre omeri, mai ales cei de lung  
durat , nu  mai beneficiaz  de drepturile 
b ne ti pe care le primeau în anii ante-
riori, în situa ii similare. 

4. Tendin e europene în 
domeniul protec iei sociale  

a omerilor 
În ultimii ani, în rile membre UE, 

programele sociale pentru omeri 
eviden iaz  faptul c  rela ia de con-
di ionare dintre activitatea salariat  i 
presta iile sociale acordate, reprezint  
fundamentul sistemului de protec ie 
social , care tinde din ce în ce mai mult 
c tre înt rirea rolului de prevenire a 
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riscului omajului, decât a celui repara-
toriu sau compensatoriu. 

Asigur rile de omaj, finan ate în 
sistem contributiv, prin cotiza ii patronale i 
salariale, reprezint  sursa principal  care 
alimenteaz  fondurile necesare pl ii 
drepturilor b ne ti ale omerilor. Acestea 
acoper  în propor ie de peste 90% sumele 
necesare presta iilor de omaj. 

Contribu ia statului, prin acordarea în 
condi ii mai avantajoase de credite ram-
bursabile, total sau par ial, ori prin 
subven ii bugetare, la asigurarea echili-
brului financiar al sistemului de ine o 
pondere medie,  în jur de 5% i   înregis-
treaz  o tendin  de diminuare în ultima 
perioad .  

Evolu ia în timp a sistemelor de pro-
tec ie social  a omerilor a cunoscut în 
ultimul deceniu o schimbare de orientare, 
trecând din sfera preocup rilor exclusive 
pentru asigurarea unor condi ii de trai 
decente pentru omeri c tre stimularea 
interesului acestora pentru munc , 
reconversie profesional  i reintegrarea lor 
cât mai rapid  într-o activitate util . 

În scopul reducerii atractivit ii 
sistemelor de protec ie social , a fost 
introdus  o serie de restric ii, printre care 
cea mai important  a fost sc derea nive-
lului indemniza iilor de omaj, de la 
generoasele procente de 80%-90% din 
salariul anterior la 50%-60% i chiar mai 
pu in în unele ri (40% în Irlanda i 
Portugalia; 28% în Grecia; 25% în Marea 
Britanie).  

S-a avut în vedere faptul c  nivelul 
indemniza iei de omaj trebuie s  fie 
sensibil inferior salariului câ tigat în 
perioada de activitate sau chiar salariului 
minim net pe economie pentru a nu 
conduce la dezinteres din partea 
omerului pentru g sirea unui nou loc de 

munc . Apropierea, mergând pân  la 
nivelare, între pre ul omajului(aloca ia 
de omaj) i pre ul muncii(salariul) a 
determinat chiar sc derea interesului 

pentru p strarea unui loc de munc  slab 
pl tit, în condi iile în care, f r  efort, se 
poate primi o sum  comparabil . A 
ap rut astfel, ca o consecin  fireasc , 
necesitatea reevalu rii raportului dintre 
nivelul aloca iilor de omaj i cel al 
salariilor.  Introducerea aloca iei de 
omaj regresive în timp, concomitent cu 

limitarea la maximum un an a perioadei 
în care omerul poate beneficia de 
ajutor, urm re te  tocmai descurajarea 
dependen ei sociale.   

Pe aceea i linie se înscrie i 
impunerea unor restric ii mai severe 
privind condi iile ce trebuie îndeplinite 
pentru dobândirea drepturilor sociale, 
respectiv, cre terea duratei minime de 
cotizare la cel pu in un an, precum i o 
mai bun  corelare a nivelului indemni-
za iei primite cu cel al contribu iei pl tite. 

În majoritatea rilor, cu excep ia 
Austriei i Portugaliei s-a trecut chiar i 
la introducerea impozit rii aloca iilor de 
omaj situate peste un anumit prag 

superior, presta iile de înlocuire a unui 
venit fiind asimilate salariului în ceea ce 
prive te aplicarea impozit rii fiscale. Mai 
mult, în Belgia, Spania, Fran a, Dane-
marca, Olanda din indemniza ia de 
omaj sunt prelevate i  anumite cotiza ii 

sociale -  pentru serviciile de s n tate, 
pentru asigur rile na ionale de pensii, 
pentru ajutoarele familiale etc. 

Sporirea obliga iilor care revin 
beneficiarilor de ajutoare sociale, dar mai 
ales urm rirea respect rii acestora prin 
controale asigurate de servicii 
administrative perfec ionate, constituie o 
alt  modalitate de men inere a intere-
sului pentru munc . Participarea la o 
form  de preg tire profesional , 
efectuarea unor activit i temporare în 
sectorul public, prezentarea periodic  la 
interviuri în scopul angaj rii, acceptarea 
temporar  a unor locuri de munc  
oferite, chiar dac  acestea nu corespund 
preg tirii profesionale ori dac  salariul 
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este mai mic decât cel avut anterior, 
reprezint  tot atâtea moduri de justificare 
a utilit ii acord rii indemniza iei de 
omaj, permise pentru integrarea în 

munc , dar i condi ii obligatorii pentru 
primirea drepturilor b ne ti. 

Referitor la organizarea admi-
nistrativ , pe plan european are loc un 
proces de transferare a sarcinilor de 
sus inere a anumitor categorii de omeri  
c tre organele locale pentru ca, în acest 
fel, s  poat  fi realizat  o eviden  cât 
mai corect , dar i un control mai riguros 
al respect rii criteriilor de acces la 
presta ii i al îndeplinirii obliga iilor de 
c tre beneficiarii de ajutor de omaj. 

M surile active (subven ii pentru 
angajarea tinerilor, credite acordate în 
condi ii avantajoase pentru întreprin-
derile care angajeaz  omeri, subsidii 
pentru dezvoltarea anumitor ramuri eco-
nomice sau zone, cursuri de reconversie 
profesional ) care stimuleaz  ocuparea 
i genereaz  noi locuri de munc , au 

început s - i arate efectele pozitive în 
cadrul programelor de combatere a 
omajului. Ponderea lor este înc  relativ 

sc zut , comparativ cu m surile pasive 

(aloca ii i ajutoare b ne ti), din cauza 
faptului c  presupun costuri suplimen-
tare ridicate, iar rezultatele lor nu sunt 
imediate, dar orientarea c tre astfel de 
m suri se înscrie în  tendin a general   a 
politicilor sociale comunitare. 

Nu se poate pretinde c  func ionarea 
diferitelor sisteme de protec ie social  a 
omerilor reprezint  cauza principal  a 

persisten ei omajului ridicat, aceasta 
g sindu-se în factorii macroeconomici i 
structurali. Totu i, asigurarea unei pro-
tec ii sociale generoase amplific  i mai 
mult problema i o face mai dificil de 
rezolvat. 

Temperarea cre terii cheltuielilor cu 
protec ia omerilor sau chiar reducerea 
acestora, astfel încât  s  se încadreze în 
limitele permise de capacitatea econo-
miei de a le suporta i sus ine din punct 
de vedere financiar, reprezint  o nece-
sitate i totodat  o condi ie pentru 
viabilitatea sistemului, dar i pentru ca 
societatea s - i men in  disponibilitatea   
de a  asigura fondurile destinate nevoilor 
sociale i s  fie convins  de eficien a 
utiliz rii lor. 
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