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Subocuparea este noul somaj
In anul 2018, circa un sfert de milion de romani inactivi doreau sa lucreze,
dar fie nu cautau de lucru, fie nu erau disponibili sa inceapa lucrul, scrie
HotNews.ro.
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in anul 2018, peste 200.000 de romani (200.200, mai exact) care lucrau part-time doreau si
erau disponibili sa lucreze mai multe ore decat in prezent, fiind considerate persoane
subocupate, arata datele transmise marti de Institutul National de Statistica. Acestia
reprezinta circa o treime din numarul total al persoanelor care lucrau cu program de lucru
partial si au o pondere de putin peste 2% din totalul populatiei ocupate. Suntem cu o rata
a somajului la minime istorice, dar nu neaparat pentru ca economia ar tura la maxim, ci
din motive mult mai simple: emigratia masiva si subocuparea.
Subocuparea este noul somaj, dupa cum scriu si economistii Bloomberg.

Fata de anul precedent, numarul persoanelor subocupate a scazut cu 3.500 de persoane, mai
arata INS. Din randul populatiei inactive in varsta de 15-74 ani (5,85 milioane de romani),
aproape un sfert de milion (237.000 de persoane) faceau parte din forta de munca potentiala
aditionala. Dintre acestea:
• 234,4 mii erau disponibile sa inceapa lucrul, dar nu cautau un loc de munca. in anul 2018,
raportul procentual dintre aceasta categorie de persoane si populatia activa a fost de 2,6%.
• doar un numar nesemnificativ de persoane* care faceau parte din forta de munca potentiala
aditionala desi cautau un loc de munca, nu erau disponibile sa inceapa lucrul.
Suntem cu o rata a somajului la minime istorice, dar nu neaparat pentru ca economia ar tura la
maxim, ci din motive mult mai simple: emigratia masiva si subocuparea.Subocuparea este noul
somaj, dupa cum scriu si economistii Bloomberg.
Cele peste 200.000 de persoane subocupate, adica romani care ar vrea sa lucreze mai mult, dar
nu au gasit unde, nu sunt someri in sensul pe care il da Biroul International al Muncii, dar nici
departe nu sunt. Peste jumatate dintre ”subocupati” au studii de nivel scazut, iar alti 43,4% au un
nivel mediu de educatie. Pe langa aceasta categorie, a subocupatilor, mai avem si emigratia,
care reduce forta de munca disponibila din Romania si coboara rata somajului.
Potrivit unuiraport proaspat publicat de Banca Mondiala, aproape 3 milioane de romani in
varsta de munca (atentie, ei reprezentand echivalentul a 20,6% din populatia in varsta activa a
Romaniei!) lucreaza in strainatate.
Dintre romanii plecati in strainatate, un sfert sunt dintre cei cu studii superioare. Exodul de creiere
poate avea consecinte grave pentru dezvoltarea viitoare a Romaniei, iar orase ca Bucuresti, Cluj,
Iasi si Timisoara resimt din plin aceasta presiune de pe piata muncii.

Problema esentiala la noi, este ca numarul de locuri de munca generate de economie - mai ales
cele bine platite si cu perspective de cariera - sunt reduse. Potrivit unor specialisti pe piata
muncii, numarul absolventilor romani avand studii superioare creste foarte mult, in timp ce
numarul de locuri de munca care solicita studii superioare nu creste atat de mult. Cu alte cuvinte
apare un decalaj foarte puternic intre ceea ce ofera economia reala si ceea ce vin sa ofere
generatiile care intra pe piata muncii si care au calificari tot mai inalte.
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