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CUVANT ÎNAINTE

Lucrarea „Noua geografie a locurilor de munca din România Perspective spaţiale ale pieţei muncii” aduce în atenţie noua orientare a
teoriei şi practicii dezvoltării creşterii economice către politicile bazate pe
spaţiu (place based policies). În contextul globalizării şi al economiei
cunoaşterii, trendurile în teoria şi practica intervenţiilor publice, mai ales în
domeniul socio-economic sunt regândite radical. Barca & McCann & Pose
(2012, p.149) afirmă că succesul politicilor publice este condiţionat de
bazarea lor simultan pe locaţii şi pe oameni. Găsim acest mod de gândire
aplicat pentru România în premieră de către autoare, cu evidenţierea în
premieră naţională a rapoartelor de multiplicare ale ocupării în contextul
diversităţii locaţiilor la nivel UAT2 după numărul de sectoare CAEN Rev. 2
şi a numărului de salariaţi, inclusiv salariaţi cu nivel de educaţie terţiar (la 2
digiti, utilizează microdate de Recensământ 2011 furnizate de INS). Este
analizată şi distribuţia spaţială a multiplicatorilor ocupării, calculaţi după
Metoda Cotei Locale (Florence, 1929) în termenii lui McCann (2001) şi
Moretti (2012), ca instrument util în amplificarea eficienţei politicilor şi a
controlului intervenţiilor potenţiale ale acestora (în termeni de spaţiu,
durată, intensitate, tipurile de intervenţii armonizate). Rezultatele sintetice
ilustrează itinerarul parcurs de autoare pornind de la concepte şi aspecte
teoretice dezvoltate în literatură, ilustrarea de metode de calcul a
multiplicatorului ocupării pe baza Metodei cotei locale şi finalizate cu
concluzii şi recomandări pentru politici. Ministerul Muncii şi Justiţie
Sociale (MMJS) din România prin preocupările specifice domeniului pieţei
muncii şi ocupării în contextul modernizării instituţionale şi mai ales al
eforturilor sale susţinute în ultima vreme, este poziţionat ca principal
beneficiar potenţial al acestor rezultate. Subiectul se subînscrie Obiectivului
General al Strategiei Naţionale pentru ocupare: “atingerea unui nivel
sustenabil de ocupare a forţei de muncă susţinut de competitivitate
economică, coeziune socială şi dezvoltare durabilă”, prin crearea de (noi)
locuri de muncă şi de reducere a disparităţilor regionale (HG 1071/2013),
companie este continuată şi în Planul Naţional de Reformă 2017 (PNR,
2017, p.35). MMJS deja utilizează instrumente spaţiale pentru dezvoltarea
de politici bazate pe locaţie, prin crearea de hărţi într-un proiect al Băncii
9

Mondiale privind dezvoltarea umană locală, detaliate la nivel de judeţ întrun Atlas al zonelor rurale marginalizate (Tesliuc, et. al 2016).
Semnalăm racordarea topicurilor de cercetare naţionale cu topicuri ale
cercetării Europene, cu referire la proiectul ESPON aflat in desfăşurare
(2016-2017): Geografia noii dinamici a ocupării în Europa1 .
Încheiem cu evidenţierea unui ultim aspect pe care îl considerăm
esenţial – cel al utilizării unei infrastructuri de cercetare standardizate cu
impact global, cu un grad mare de interoperabilitate – utilizarea softurilor de
Arc Gis şi Arc Cloud furnizate de ESRI Romania. Rezultatele geocoadate la
nivel NUTS 5 ale acestei lucrări, prin utilizarea harţilor dinamice GIS pot fi
detaliate la granularitatea amintita şi, mai mult – extrem de important –
integrate spaţial cu alte rezultate ale altor cercetări.
Politicile bazate pe locaţii şi pe capital uman impun abordări
complexe, cu eforturi depuse în reţele instituţionale în huburi digitale pentru
inovare dar, foarte important, au ca output realizarea de investiţii cu efecte
de multiplicare mare. Aceste abordări şi practici noi au nevoie de
instrumente adecvate, necesitate pe care autoarea doreşte să o semnaleze şi
prin această lucrare.
Draga Atanasiu
27 Noiembrie 2017

1

https://www.espon.eu/employment-dynamics
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INTRODUCERE

Un obiectiv de interes comun pentru UE deci şi pentru România este
cel de realizarea unei creşteri durabile, inteligente şi favorabile incluziunii
pe o piaţă internă competitivă, contribuind, în acelaşi timp, la eforturile
depuse de statele membre în direcţia unei utilizări mai eficiente a finanţelor
publice. (Punctul (2) REGULAMENTUL (UE) NR. 651/2014)
Noile instrumente de intervenţie în economie stabilite prin
Regulamentul (CE) nr. 800/2008 şi a Cadrului comunitar pentru ajutoarele
de stat, sunt diverse şi includ şi ajutoare de stat pentru cercetare, dezvoltare
şi inovare (CDI). Rolul CDI devine esenţial în utilizarea mai eficientă a
finanţelor publice prin identificarea disfuncţionalităţilor pieţei şi adecvarea
modalităţilor de acordare a întregii tipologii de ajutoare de stat în sensul
minimizării acestora. Regulamentul 651/2014 stabileşte că „disfuncţionalităţile pot împiedica piaţa să atingă volumul optim al producţiei şi pot
conduce la ineficienţe legate de externalităţi, de diseminarea bunurilor sau
a cunoştinţelor publice, de caracterul imperfect şi asimetric al informaţiilor
şi de disfuncţionalităţi de coordonare şi de reţea”.
Interesul comun pentru realizarea unei creşteri economice însoţită de
crearea de locuri de muncă şi de creşterea calităţii vieţii a fost reafirmat
recent în documente ale Comisiei Europene prin abordări integrate cu
privire la: „Locuri de muncă, creştere economică şi investiţii pentru
stimularea creşterii - fără crearea de noi datorii” (Commission Priority: Jobs,
Growth and Investment, Creating jobs and boosting growth – without
creating new debt) şi adoptarea unui pachet de investiţii (Programul
Operaţional Regional) în valoare de 8,2 milioane de euro2, destinat „Creării
de locuri de muncă şi îmbunătăţirii calităţii vieţii în regiunile din România”.
În cadrul „Raportului de ţară al României pentru 2015, şi a bilanţului
aprofundat privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice” sunt prezentate rezultatele evaluării economiei României în
contextul analizei anuale a creşterii efectuate de Comisia Europeană:
2

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/20142019/cretu/announcements/creating-jobs-and-improving-quality-life-romanian-regions-euadopts-investment-package-worth-eu82_en
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- „Înainte de criză, România înregistra rate ridicate de creştere a PIB,
care s-au dovedit a fi nesustenabile având în vedere dezechilibrele
apărute.
- Odată cu declanşarea crizei, intrările de capital privat străin au scăzut
brusc;
- Creşterea economică a revenit la valori pozitive începând din 2011 şi se
preconizează că va continua să fie robustă în perioada 2015-2016
- Sunt necesare progrese suplimentare în ceea ce priveşte convergenţa
reală cu media la nivelul UE.
- Criza a avut un impact considerabil şi de durată asupra economiei
României
- Nivelul investiţiilor se situează în continuare peste media UE
- Productivitatea totală a factorilor este proiectată să crească treptat în
următorii ani, în timp ce contribuţia factorului muncă la creştere este, în
linii mari, neutră.” {COM(2015) 85 final}p.4) 3
Realizarea unei creşteri economice sustenabile - în sensul unei
creşteri economice însoţită de creare de locuri de muncă, în condiţii de
creştere de productivitate cu rezultate direct în creşterea calităţii vieţii
reprezintă un subiect de interes pentru mai multe politici:
o Politica de coeziune prin realizarea convergenţei reale.
Convergenţa reală rămâne un obiectiv esenţial pentru România, aspect iterat
de academicianul Iancu încă din anul 2005. Acoperirea decalajelor în
termeni de dezvoltare dintre România şi UE implică alături de egalizarea
productivităţii şi a venitului pe cap de locuitor. În cadrul Programului de
convergenţă pentru perioada 2015 – 2018, este raportată convergenţa reală a
României la aproximativ 50% din media UE28, considerând convergenţa
reală a fi: „evaluată prin decalajele faţă de media europeană a produsului
intern brut pe locuitor exprimat prin puterea de cumpărare standard (PCS),
România a progresat semnificativ în ultimii doi ani, situându-se în prezent la
circa 55% faţă de media UE-28, comparativ cu 54,5% în 2013 şi 52,8% în
2012” (Program convergenţă 2015-20184, p.5). Menţionăm că această
tendinţă pozitivă este menţinută, astfel în 2016 acest nivel este de 59%, cu
4pp mai mare faţă de 2014 (de 55%) [tec00114]5. Printre Recomandările
pentru România ale Consiliului din 2015 se menţionează că „reducerea
sărăciei şi a excluziunii sociale continuă să fie o provocare majoră pentru
România. Deşi este în scădere, rata persoanelor expuse riscului de sărăcie
sau de excluziune socială rămâne ridicată, atingând 40 % în 2013, cu mult
3

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/cr2015_romania_ro_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/cp2015_romania_ro_0.pdf
5
[…] Eurostat indicators code
4
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peste media din UE…” 6 Semnalăm că această rată prezintă o tendinţă
accentuată de a scădea cu mai mult de 1.5pp la nivelul (date provizorii)
38,8% în 2016 [tsdsc100].
o Politicile de piaţa muncii şi de ocupare. Tot în cadrul Raportului
de ţară 2015, se formulează următoarea concluzie referitor la „Dinamica
pieţei muncii prezintă semne de îmbunătăţire, însă există în continuare
probleme structurale. Sărăcia şi excluziunea socială continuă să afecteze o
mare parte a populaţiei.” ({COM(2015) 85 final}p.2):
- „Piaţa muncii prezintă semne de îmbunătăţire în 2013 şi în 2014. În
România, rata de ocupare a forţei de muncă şi rata de activitate continuă să
fie printre cele mai scăzute din UE. Rata de ocupare a forţei de muncă
pentru grupa de vârstă 20-64 de ani a stagnat în 2013, după care, în al treilea
trimestru din 2014, a crescut până la 67,4%” ({COM(2015) 85 final}p.6).
Începând cu anul 2015, al doilea trimestru este vizibilă relansarea
economică, unde nivelurile ratei de ocupare a forţei de muncă cresc în mod
continuu, comparativ cu nivelul din 2014. Nivelul 2017 al celui de-al doilea
trimestru pentru rata de ocupare a forţei de muncă a fost de 70,5%, mai mare
cu 4,5 pp faţă de nivelul înregistrat în cel de-al doilea trimestru al anului
2014. [lfsq_ergan] Cel mai mare salt este realizat foarte recent, rata de
ocupare de 20-64 depăşeşte pragul de 70% în al doilea trimestru al anului
2017, în creştere cu 4,3 puncte procentuale faţă de primul trimestru al anului
curent. Rata anuală de ocupare a forţei de muncă în 2016 pentru acelaşi grup
de vârstă a fost de 66,3%. [lfsi_emp_a].
- „Şomajul s-a situat la un nivel relativ stabil, chiar şi în timpul
crizei. În România, rata şomajului a oscilat în jurul valorii de 7% pentru o
lungă perioadă de timp, inclusiv pe parcursul crizei. Această valoare este
mai mică decât media grupului de ţări cu caracteristici similare şi a UE”
({COM(2015) 85 final}, p.6) În 2016, rata şomajului a scăzut cu 1,2 puncte
procentuale faţă de nivelul din 2014, atingând nivelul de 5,9% [tsdec450].
o Politica de CDI. În România, în anul 2015 nivelul cheltuielilor
brute pentru cercetare şi dezvoltare (% din PIB) a fost de 0,49% (0,27% din
PIB - sectorul public şi 0,22% din PIB - sectorul privat)7 ,,mai mare cu 0,11
puncte procentuale faţă de nivelul din 2014, însă departe de obiectivul
naţional de 2% pentru 2020.
În ierarhia inovării, după măsurarea performanţei medii a inovării,
România ocupă ultima poziţie în 2016, alături de Bulgaria, cu eticheta
„Modest Innovators”, reflectând o performanţă de inovare semnificativ mai
6

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H0818(02)&from=RO
7
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-national-reformprogramme-romania-en.pdf
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mică decât media UE (European Innovation Scoreboard, 2017): „în timp,
performanţa a scăzut cu 14,1% faţă de cea a UE în 2010”8. Sistemul de
inovare prezintă ca puncte forte relativ mediul favorabil inovării, impactul
vânzărilor şi resursele umane şi slăbiciunile relative sunt: Inovatori,
Investiţii Firme şi Finanţe şi sprijin”. (Tablou de bord european privind
inovarea, 2017)
Raportul privind Competitivitatea Globală 2017-2018 trage o alarmă
cu privire la pierderea competitivităţii de la cel mai bun rang recent de
53/140 în 2015-2016, până la 68/137 în 2017-2018. Performanţa
îngrijorătoare este indicată de sub-indicele factorilor inovării şi sofisticării, o
dimensiune în care se află cel mai mare decalaj faţă de cei mai buni
performeri.
Principala provocare pentru România rămâne nivelul scăzut al
competitivităţii, care are consecinţe semnificative asupra sistemului de
cercetare şi inovare. Sectoarele tehnologice ridicate şi medii ale economiei
nu contribuie suficient la balanţa comercială, cererea de cunoştinţe rămâne
slabă şi cultura inovării continuă să fie subdezvoltată .... Raportul privind
Competitivitatea Globală 2017-2018 clasifică România ca o economie în
tranziţie de la etapa a 2-a (economia bazată pe eficienţă) la cea de-a treia
etapă (economia bazată pe inovare), alături de Polonia şi Arabia Saudită. 9
Productivitatea muncii a crescut, dar nu s-a bazat pe inovare.
Productivitatea muncii pe oră (ESA 2010) a crescut cu 13,2 puncte
procentuale, de la 119,5% în 2014 la 137,2% în 2016 (date provizorii)
[tsdec310] În termeni relativi, diferenţa de productivitate dintre UE 28 este
încă importantă. Productivitatea muncii pe persoană ocupată şi ora lucrată în
România în 2016 a fost de 62,5% (UE28 = 100) (date provizorii), în creştere
cu 5,7 puncte procentuale faţă de nivelul din 2014. [tesem160]
Indicele ecoinovării indică o scădere bruscă de la 74% în 2014 la 69%
în 2016, indicând un nivel scăzut de performanţă al economiei româneşti în
ecoinovare comparativ cu media UE10.
La nivel de management strategic o mare importanţă o au două
documente programatice esenţiale pentru dezvoltarea viitoare a României:
Strategia CDI 2014-2020 şi Strategia Naţională Pentru Competitivitate 2014
– 2020, în care se recunoaşte faptul că inovarea nu reprezintă încă un factor
central al dezvoltării economice şi sociale în România. Remarcăm ca un
8

http://ec.europa.eu/docsroom/documents/23936
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitiveness
Report2017%E2%80%932018.pdf
10
http://data.trendeconomy.com/dataviewer/eurostat/sd_ec_inn/t2020_rt200?kf=
t2020_rt200_DSD&time_period=2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016&geo=RO&unit=I
_EU
9
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aspect pozitiv stabilirea unor priorităţi şi obiective coerente care urmăresc
creşterea competitivităţii României.
o Calitatea vieţii este îmbunătăţită în ceea ce priveşte dimensiunea
economică, dar nu şi în termeni de sănătate (de exemplu în anii de viaţă):
- PIB real pe cap de locuitor în volumele legate de lanţ (2010), creşte
cu 700 de euro în 2016 la 7600 de euro pe cap de locuitor (preţurile din
2010) comparativ cu 2014. [tsdec100]
- Dar speranţa de viaţă în ultimii ani stagnează. În perioada 20132015, speranţa de viaţă în valoare absolută la naştere - femei a fost de 78,7
ani şi la bărbaţi 71,5 ani.
În cadrul Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul
Muncii şi Protecţiei Sociale a fost dezvoltat proiectul de cercetare „Noua
geografie a locurilor de munca din România Perspective spaţiale ale pieţei
muncii”, în cadrul Programului Nucleu: Ocupare de Calitate, Politici
Sociale Inovative, Coeziune şi Incluziune Socială, finanţat de Ministerul
Cercetării şi Inovării. Proiectul contribuie în mod definitoriu la consolidarea
inovării ca un factor central al dezvoltării economice şi sociale în România.
Proiectul susţine îndeplinirea obiectivului strategic şi a direcţiilor de acţiune
din Strategia 2016-2020 a INCSMPS, după cum urmează:
Obiectivul 1. Sprijinirea dezvoltării ariilor tematice cheie, în
conformitate cu misiunea INCSMPS, prin inovarea tehnicilor de cercetare
corelat cu utilizarea achiziţiilor de cunoştinţe deja acumulate în perioadele
anterioare.
Direcţii de acţiune:
1. Promovarea cercetărilor axate pe elaborarea sistemelor de
indicatori şi a metodologiilor de măsurare a rezultatelor şi eficienţei
politicilor de ocupare inovatoare, evaluarea ex-ante a impactului acestor
politici asupra creşterii calitative şi cantitative a ocupării forţei de muncă,
asupra creşterii economice şi asupra dezvoltării capitalului uman;
dezvoltarea de analize utilizând tehnici de cercetare spaţială;
2. Dezvoltarea metodelor de cercetare privind prognozele şi
previziunile (mai ales cercetări prospective), prin extinderea utilizării
tehnicilor de analiză spaţială, îmbunătăţirea modelelor de prognoză,
crearea de noi metodologii de cercetare în ceea ce priveşte măsurarea şi
identificarea concordanţei dintre cererea şi oferta de muncă.
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1. NOUA GEOGRAFIE A LOCURILOR DE MUNCĂ
1.1. Context teoretic
Moretti (2012) dezvoltă linia lansată de Adams (1776), R.B.Reich
(1991), Porter (2000), Florida (2002) şi mai recent de Krugman, Venables &
Fujita (1999). Contribuţia majoră adusă de Moretti este poziţionare în
economia cunoaşterii şi a prioritizării capitalului uman faţă de capitalul
financiar, ca cel mai valoros „combustibil” pentru realizarea creşterii
economice inteligente. Munca inteligentă creează „Marea Divergenţă”,
generează forţe de atracţie şi inegalităţi (avânt drept consecinţe fenomene
complexe cum ar fi: mobilitate, costul vieţi, capcana sărăciei). În acest
context Noul secol devine Secolul Capitalului Uman!
Modelul de referinţă al cărţii este reprezentat de Moretti (2010) în
Noua geografie a locurilor de munca. Acest model explică faptul că
America, cea mai avansată ţară în economia cunoaşterii, suferă acelaşi
procese de dinamică de creare şi de distrugere a locurilor de muncă, sectoare
şi locuri de muncă şi chiar şi ocupaţii dispar, prin crearea altor sectoare şi
locuri de muncă noi/ ocupaţii noi. Profesorul de la Berkley (Moretti)
argumentează că „viitorul creării de locuri de muncă pentru America nu este
in industria prelucrătoare, ci în inovare”, motorul dinamicii locurilor de
muncă. Acest lucru este evident dacă ne uităm unde sunt astăzi concentrate
locurile de muncă nou create. Statele din SUA, care au avut un nivel înalt al
calităţii vieţii în ultimele două decenii au două lucruri în comun: o forţă de
muncă cu un nivel de studii foarte înalt şi angajatori inovativi. Statele cu
mulţi lucrători cu studii superioare şi angajatori inovativi creează multe
locuri de muncă şi pentru lucrătorii mai puţin educaţi. Astăzi, cel mai bun
mod pentru un stat de a genera locuri de muncă pentru locuitorii săi mai
puţin educaţi „este de a atrage companiile inovatoare, cum ar fi firmele cu
un înalt nivel tehnologic care folosesc forţă de muncă cu un nivel de
educaţie foarte înalt.” Aglomerările de forţă de muncă cu un nivel ridicat
de educaţie al rezidenţilor din mediul urban au determinat o modificare
structurală în economia Americii, în special după 1980. Modelul lui
Moretti consideră ca motor al creşterii economice capacitatea unei locaţii
urbane, cu precădere de a atrage forţă de muncă calificată şi companii
inovative. Spirala creşterii economice determină o creştere a atractivităţii
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pentru lucrătorii foarte educaţi şi pentru companiile inovative. În anii 1970 –
1980 succesul economic al unei localităţi putea fi anticipat prin prezenţa
infrastructurilor de capital (fabricile) şi a infrastructurii fizice (drumuri şi căi
ferate) reflectând prezenţa Modelului de muncă centrat pe producţia
industrială (modelul Taylorist). Apariţia noului model de muncă bazat pe
inovare şi pe cunoaştere a schimbat radical factorii de predicţie a
succesului economic al unei comunităţi către caracteristicile capitalului
uman ale comunităţii respective, respectiv ponderea lucrătorilor cu nivel
înalt de educaţie deţinut din acea locaţie.
Moretti a demonstrat importanţa educaţiei în noul secol, ca fiind cel
mai bun sector al investiţiilor publice, în care sunt asigurate cele mai mari
„rate de întoarcere” / „randamente ale investiţiilor” ! Aceste rate de
întoarcere (return rates) sunt alimentare de două fenomene majore:
creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi aglomerarea într-o locaţie a
unui număr mare de persoane creative. Aceste fenomene generează
externalităţi pozitive atât cantitative cât şi calitative.
1.2. Scurtă trecere în revistă a rezultatelor recente de cercetare
la nivel naţional
În perioada 2016-2017 a fost realizat Proiectul de cercetare „Noua
geografie a locurilor de muncă din România Perspectivă spaţiale ale pieţei
muncii” finanţat prin Programul Nucleu. În condiţiile obiective ale accesului
parţial la microdate au fost realizate analize, cu datele disponibile, din patru
perspective diferite:
1.2.1. Aspecte şi caracteristici ale noului context economic şi social
în care funcţionează pieţele muncii
Lincaru & Atanasiu, (2016, p. 12) argumentează că statistica muncii
se află la frontiera "noului mod de gândire". Conceptele şi standardele de
bază privind natura muncii sunt în proces de reevaluare lansate de ILO
începând din 2013. Noile schimbări în muncă determinate de globalizare în
conexiune cu progresul în cunoaştere, se află în plin proces de diversificare
prin forme şi tipologii noi ale muncii, precum şi în modelarea noilor relaţii
la locul de muncă (respectiv la sensul de "a avea muncă"). De asemenea,
Chiriac (2016) face o revizuire a noului context al pieţei muncii în contextul
economiei bazate pe cunoaştere.
Chiriac & Lincaru (2016, p. 50) remarcă noul model de creştere
economică a ţărilor OCDE ca referinţă normativă pentru România.
Indiferent de mixul de politici aplicat este vizibilă în ţările dezvoltate
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armonizarea cu precădere către un model de creştere axat pe creşterea
productivităţii muncii determinată de intervenţiile noilor politici publice
pentru inovare şi eficienţă.
Ciucă, Pîrciog & Lincaru (2017) discută conceptul de segmentare a
pieţei muncii, cu provocări şi evoluţii noi în economia globală a
cunoaşterii. Includerea spaţiului şi a relativizării locului de muncă în analiza
noilor forme de segmentare ale pieţei muncii11 oferă intrări valoroase pentru
proiectarea şi aplicarea de politici de flexisecuritate12 şi de piaţa muncii13.
Ciucă et. al. (2017, 2018) explorează deficitul de competenţe reflectat
de formarea profesionala în întreprinderi şi explică tendinţa modificării
conţinutului muncii către creşterea conţinutului cognitiv al acesteia.
Lincaru & Pîrciog (2016c; 2017d) în contextul libertăţii de prestare a
serviciilor, pun în discuţie situaţia curentă şi provocările induse de Directiva
Detaşării Lucrătorilor (Posting of Workers Directive) în mod particular ca
aspecte noi ale interacţiunilor dintre forţa de muncă mobilă şi pieţele muncii
sursa şi destinaţie din ţări diferite.
Analize recente ale cadrului strategic şi al politicilor de dezvoltare
regională şi de creştere inteligentă au fost realizate de Ciobanu (2016a;
2016b). Instrumente şi structuri ale economiei cunoaşterii sunt explorate de
Drăgoiu (2017) cu referire la domeniile de specializare inteligentă din
cercetare. Drăgoiu (2016a) face un inventar al parcurilor industriale, al
clustrelor şi al incubatoarelor. Aceeaşi autoare (Drăgoiu, 2016b) prezintă şi
un inventar al Instrumentelor pentru susţinerea sectorului cuaternar în
contextul Românesc de dezvoltare.
Perspectiva creşterii economice sustenabile, în sensul Strategiei
Europa 2020 deschide orizontul larg al economiei verzi. Tranziţia către
economia verde impune adoptarea unor traiectorii ghidate de eco-inovare.
Ciobanu & Chiriac (2016), identifică noi oportunităţi de construire a reţelei
de ecoinovare în România şi o nouă deschidere pentru piaţa muncii. Lincaru
et.al. (2016) prezintă nevoia pentru dezvoltarea unui cadru nou pentru
crearea de noi de locuri de muncă in vederea accelerării adoptării procesului
11

segmentarea pieţei muncii: împărţirea pieţei muncii în sub-pieţe sau segmente separate,
distinse prin diferite caracteristici şi reguli comportamentale, de la, from
http://www.ilo.org/global/topics/employment-security/labour-market-segmentation/lang-en/index.htm
12
„flexibilizarea raporturilor de muncă compensate prin avantaje în materie de securitate
a forţei de muncă şi de securitate socială”, http://ieeexplore.ieee.org/document/
4456021/?reload=true
13
„intervenţiile publice care vizează în mod explicit grupurile de persoane cu dificultăţi pe
piaţa forţei de muncă: şomerii, persoanele angajate, dar care prezintă riscul pierderii
involuntare a locurilor de muncă şi persoanele inactive care ar dori să intre pe piaţa
muncii”, http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/labour-market-policy
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Eco-Inovare în economia Românească. În contextul economiei verzi,
Lincaru et. al. (2017a; 2017b) propun ca o nouă abordare: Ocuparea ca
beneficiu al infrastructurii verzi şi a serviciilor pentru ecosisteme, pe baza
unui studiu de caz al distribuţiei ocupării din „servicii pentru activităţi
destinate clădirilor şi peisajelor”. Ghenţa & Malden (2017) analizează
profilul teritorial al locurilor de muncă în sectorul sănătate şi asistenţă
socială.
Exploatarea oportunităţilor oferite de economia cunoaşterii prin
creşterea capacităţii de calcul, a diversificării metodelor şi tehnicilor
econometrice şi de creşterea bazei de indicatori (atât în timp şi spaţiu cât şi
cu frecvenţe crescute) devine posibilă o descriere mai temeinică a stărilor şi
tranziţiilor între compartimente ale pieţei muncii. Aceste noi analize oferă
rezultate relevante pentru exploatarea complexă a indicatorilor deja
disponibili public. Lincaru, Pîrciog & Atanasiu (2016) prezintă un model a
model de sistem de monitorizare şi de alertă a riscurilor şomajului, care
lucrează în trei niveluri spaţiale: naţional, judeţ şi local, în frecvenţă lunară
şi anuală. Acest model multicriterial ar putea creşte capacitatea Serviciilor
Publice de Ocupare (PES) de a:
- reacţiona „eficient şi efectiv la modificările continue ale cererii
publice şi politice” şi, de asemenea, să facă faţă cu succes cererii în creştere
a „mediului competitiv”. (Contribuţia serviciilor publice de ocupare a forţei
de muncă la UE 2020: documentul de realizare a Strategiei PSE 2020,
2013);
- consolida „transparenţa pieţei forţei de muncă şi furnizarea de dovezi
care să sprijine proiectarea politicilor”, exploatând pe deplin potenţialul
informaţional oferit de indicatorul şomajului înregistrat într-un mod
sistemic;
- Creşte precizia diagnosticului în timp şi spaţiu, permiţând realizarea
de legături spaţiale cu efectele şi impactul altor politici.
Pîrciog & Lincaru (2017) au constatat că relaţia antreprenorială şi
şomajul în România este complexă şi încă ambiguă. Rezultatele modelelor
au confirmat efectul „refugiaţi” sau cu efect „de presiune a şomajului”: cu o
evidenţă robustă, rata şomajului determină Cauzalitate Granger (CG) pentru
rata ocupării pe cont propriu şi cu dovezi rezonabile, prima determină CG
pentru o rata de ocupare pe cont propriu fără angajaţi. Efectul „Schumpeter
sau antreprenorial” este parţial: un nivel mai ridicat al activităţilor de
pornire (start-up) va avea un efect negativ întârziat asupra şomajului într-o
anumită zonă spaţială, dar numai după 4 şi 5 intervale de întârziere (12-15
luni). În situaţia unui decalaj mai mic decât un an, există un efect invers în
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