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Prefaţă

Agenda Națiunilor Unite 2030 pentru dezvoltare durabilă a identificat munca decentă 
pentru toate femeile și bărbații și inegalitatea redusă ca obiective-cheie ale unei agen-
de de acțiune cuprinzătoare și cu vocație universală. Problemele legate de creșterea 
salariilor și inegalitatea salarială sunt esențiale pentru această agendă. Obiectivul de 
Dezvoltare Durabilă (SDG) 8 face apel pentru "Promovarea creșterii economice dura-
bile pentru toți, a locurilor de muncă și a condițiilor de muncă decente" și subliniază 
importanța egalităţii de remunerare pentru aceeași muncă și pentru o muncă de valoare 
egală”. Cel de-al zecelea obiectiv este axat pe „Reducerea inegalității în cadrul ţărilor 
și între țări” şi se referă la creșterea veniturilor populației cu 40%, adoptarea politi-
cilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială și realizarea progresivă a unei 
egalități sporite. Ponderea veniturilor/remunerarea forţei de muncă în PIB, care reflectă 
relația dintre majorarea salariilor medii și creşterea productivității muncii, a fost con-
statat drept un indicator esențial în acest domeniu. Problematica inegalităţilor a fost 
exprimată și de grupul G20, care a identificat adâncirea inegalității drept o provocare 
pentru coeziunea socială și politică, care implică costuri semnificative pentru creșterea 
economică.1

Această nouă ediţie a "Raportul OIM privind salariile la nivel mondial" - al 
cincilea la număr, face parte dintr-o serie de rapoarte care se elaborează acum peste 
un deceniu - contribuie la realizarea agendei menţionate, furnizând date și informații 
comparative privind tendințele recente salariale aflate la dispoziția guvernelor, a par-
tenerilor sociali, ai mediului academic și a publicului larg. Aceste tendințe arată că 
creșterea salariului real la nivel mondial a scăzut brusc în perioada intrării în recesiune, 
ca urmare a crizei economice din 2008, recuperate în 2010, însă a stagnat, începând cu 
acea perioadă. Dacă excludem China - ţara cu cel mai rapid ritm de creştere salarială 
înregistrat de marile economii ale lumii - creșterea salariului real la nivel mondial s-a 
micşorat sub 1%, în 2015. După cum am remarcat în cadrul Reuniunilor anuale FMI 
- Banca Mondială din luna octombrie 2016, relansarea creșterii salariale necesită o 
majorare a cheltuielilor de consum și a salariilor durabile şi, în schimb, politici de pro-
tecție socială. Majorarea salariilor și îmbunătăţirea oportunități de angajare în muncă 
decentă și productivă constituie elemente esențiale pentru a ieși din capcana redresării 
lente, în care se află, în prezent, economia mondială.    

În timp ce raportul anterior din această serie a analizat tendințele recente, care 
generează inegalitatea veniturilor gospodăriilor casnice, acest "Raport privind sala-
riile la nivel mondial" se transformă în dinamica salariului la nivel de întreprindere. 
Mai exact, raportul analizează măsura în care inegalitatea salarială generală este ge-
nerată de inegalitățile salariale dintre întreprinderi și inegalitatea salariilor în cadrul 
întreprinderilor. Analiza se bazează pe literatura recentă inovatoare, specifică creșterii 

1 http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/G20-Policy-Priorities-on-Labour-Income-Share-and-
Inequalities.pdf.
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economice, care a fost posibilă graţie unor seturi de date noi, care furnizează informa-
ții detaliate cu privire la lucrători și întreprinderile în care aceştia activează. Această 
literatură demască că, în multe țări, modificările ce ţin de inegalitățile salariale dintre 
întreprinderi au constituit factori cheie privind tendințele generale ale inegalității sala-
riale. Constatările prezentului raport demonstrează că gradul de inegalitate a salariilor 
în cadrul întreprinderilor - și contribuția sa la inegalitatea totală a salariilor - a fost, 
probabil, subestimat în trecut. Inegalitatea salarială în cadrul întreprinderilor, în speci-
al celor de dimensiuni mari, a devenit foarte importantă, deoarece intreprinderile care 
cumulează topul de 1% lasă mult în urmă celelalte entităţi. Aceste constatări au impli-
caţii politice semnificative, care sunt abordate în partea finală a raportului. 

O altă problemă abordată în raportul în cauză se referă la importanța dialogului 
social și al negocierii colective ca factori esențiali pentru promovarea creșterii favora-
bile incluziunii. Există dovezi care arată că acoperirea mai largă pentru negocierea co-
lectivă contribuie la o distribuție mai restrânsă și la o creștere mai stabilă a veniturilor. 
Cooperarea tripartită între guvern și partenerii sociali poate juca un rol important în 
crearea condițiilor favorabile pentru negocieri colective eficiente prin asigurarea unui 
cadrulegal corespunzător. Constituenţii tripartiți ai OIM, de asemenea, au subliniat în 
repetate rânduri că principiul de bază pentru fixarea salariului minim este consultarea 
deplină și, în măsura în care este posibil, participarea directă, pe bază de egalitate a 
partenerilor sociali la toate etapele de stabilire și funcționare a sistemelor de salarizare/
salariului minim pe economie.2

Am convingerea că acest raport, la fel ca rapoartele precedente, va stimula dez-
bateri politice importante și va servi drept material util pentru realizarea dialogului 
social în întreaga lume.

Guy Ryder
Director General al OIM

2  Vedeţi, de exemplu, constatările Comisiei pentru Aplicarea Standardelor cu privire la "Studiul general 
privind sistemele minime de salarizare" pentru 2014".
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autori ai raportului; Nicolas Maître a efectuat analiza pentru Partea I a raportului cu 
sprijinul lui Ding Xu, iar Rosalia Vazquez-Alvarez a implementat și a coordonat Partea II 
a documentului. Chris Edgar a coordonat procesul de editare, publicare și revizuire a inter 
pares anonimă a întregului raport. Christian Olsen a elaborat pagina de copertă. Adresăm 
mulțumiri speciale Sandrei Polaski, care a oferit sugestii şi soluţii extrem de utile pentru 
îmbunătățirea calităţii raportului. 
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de date și contribuții din partea lui Brown Flore, Tobias Haepp, Asier Mariscal, Roxanei 
Maurizio, Zulfan Tadjoeddin și Nadei Trifkovic. Revizuirea tehnică inter pares pentru 
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şi Isaliei Navas pentru susținerea acestora în analiza cantitativă a datelor.

Similar edițiilor anterioare ale "Raportului privind salariile la nivel mondial", 
estimările la nivel mondial și regional din Partea I a raportului se bazează pe aceeași 
metodologie (descrisă în Anexa I) și au fost formulate în colaborare cu Departamentul 
de Statistică al OIM, în baza propunerii parvenite din partea consultantului OIM Farhad 
Mehran. Metodologia a fost revizuită în anul 2011 de către Yves Tille (Institutul de 
Statistică, Universitatea din Neuchatel), Yujin Jeong și Joseph L. Gastwirth (HEC Montreal 
și Universitatea "George Washington", Washington, DC) și Joyup Ahn (Institutul Muncii 
din Coreea). 

Mulţumiri speciale
Adresăm mulțumirile noastre speciale tuturor birourilor naționale de statistică, care ne-au 
asistat în eforturile noastre de colectare a datelor. De asemenea, ne exprimăm gratitudinea 
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"Ar fi greșit să percepem, în prezent, nivelul sporit de inegalitate ca produs al unor forțe asupra cărora nu 
avem nici un control" - Anthony B. Atkinson, Inegalitatea: ce putem întreprinde? (2016)
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Rezumat

Partea I. Tendinţe majore în domeniul salarizării

Context
Pe parcursul ultimilor ani, a existat o recunoaștere tot mai largă a necesităţii de a monitoriza 
evoluțiile salariale și de a implementa politici salariale durabile, care ar împiedica stagnarea 
creşterii salariilor, ar contribui la sporirea nivelurilor salariale pentru milioane de lucrători 
nevoiaşi/săraci din întreaga lume, ar asigura distribuția echitabilă, reducerea salariilor 
excesive și a inegalităților semnificative în materie de venituri și ar consolida consumul 
casnic ca element esențial al economiilor sustenabile.

Creşterea salariilor la nivel mondial 
Partea I a "Raportului privind salariile la nivel mondial al OIM" pentru anul curent relevă 
că,  recesiunii economice din 2008-2009, creșterea salariului real la nivel mondial a început 
să se redreseze în 2010, însă a stagnat începând cu anul 2012, fluctuând de la 2,5% la 1,7 
% (în 2015) şi înregistrând cel mai scăzut nivel în ultimii patru ani. Dacă excludem China 
- ţara cu cel mai rapid ritm de creştere salarială înregistrat de marile economii ale lumii- 
creșterea salariului real la nivel mondial a încetinit, de la 1.6% în 2012 la 0.9% în 2015. 

Stagnarea creşterii salariale în economiile de piaţă emergente și ale ţărilor în curs 
de dezvoltare
Practic, pe parcursul întregii perioade de post-criză economică, creșterea salariului la 
nivel mondial a fost impulsionată şi mai mult de veniturile sporite în economiile de piață 
emergente și ale țărilor în curs de dezvoltare din Asia și Pacific, în special în China, precum 
și în alte câteva țări și regiuni în curs de dezvoltare. Mai recent, această tendință a încetinit 
sau s-a inversat. În marile economii emergente ale ţărilor G20, creșterea salariului real a 
scăzut de la 6,6% în 2012 la 2,5% în 2015. La nivel regional, Raportul OIM denotă că, în 
anul 2015 creșterea salariului real s-a menținut la un nivel relativ robust în Asia (4,0%) şi 
a scăzut în Asia Centrală şi de Vest (la 3,4%), fiind estimată provizoriu la 2,1% în statele 
arabe și la 2,0% în Africa. În 2015, salariul real a scăzut cu 1,3% în America Latină și 
Caraibe (în special din cauza micşorării salariilor în Brazilia) și cu 5,2% în Europa de Est 
(mai ales din motivul reducerii salariilor în Federația Rusă și Ucraina).

Rată mai înaltă de creștere a salariilor în ţările/economiile dezvoltate
În contrast, salariile au înregistrat o creştere în țările dezvoltate. În grupul ţărilor cu cea 
mai dezvoltată economie (G20), creșterea reală a salariilor a variat între 0,2% (2012) şi 
1,7% (2015), înregistrând cea mai înaltă rată din ultimii zece ani. În anul 2015, salariul real 
a crescut cu 2,2% în Statele Unite ale Amercii, 1,5% - în ţările din Europa de Nord, Sud şi 
Vest şi 1,9% - în țările membre ale Uniunii Europene (UE).Creșterea mai rapidă a salariilor 
în SUA și Germania explică o parte esenţială a acestor tendințe.Nu este, însă, deocamdată 
clar dacă o astfel de creștere salarială va fi susținută în viitor sau dacă țările dezvoltate vor 
reveni la modelul de stagnare a salariilor, aplicat anterior. În contextul economic în care 



xvi Raportul privind salariile la nivel mondial pentru 2016/17

riscurile de deflație au crescut în multe țări, salariile mai mici ar putea constitui un factor 
de risc important, care ar putea, eventual, da naştere unei spirale inflaţioniste.

La nivel mondial, recuperarea economică a ţărilor din America de Nord și unele țări 
europene nu a fost suficientă pentru a compensa declinul înregistrat pe pieţele emergente 
și economiile în curs de dezvoltare. De asemenea, diferența mai mică în creșterea salariilor 
dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare implică o încetinire a procesului de 
convergență a salariilor între cele două grupuri de țări.

Tendinţe mixte ale veniturilor obţinute din muncă
Tendințele salariale reale sunt influențate de factori economici, precum creșterea PIB-ului 
și inflaţia prețurilor, însă și alți factori intră în joc. În prezent, există multă literatură care 
indică faptul că, în ultimele decenii, în majoritatea țărilor din lume, creșterea salariilor la 
nivel mondial a rămas în urma creșterii productivității muncii, fapt care duce la scăderea 
ponderii forței de muncă în PIB. Această tendinţă se datorează, probabil, unei combinații 
de factori, inclusiv fenomenului globalizării, competențelor în utilizarea tehnologiilor 
avansate, reprimării capacităţii instituțiilor pieței muncii, cât şi exercitării presiunii în 
creștere pe piețele financiare cu scopul de a transfera surplusurile generate de întreprinderile 
mari către investitori. Raportul elaborat pentru anul curent arată că, ca consecinţă a unor 
mișcări ascendente anticiclice în ponderea forței de muncă realizate în cadrul mai multor 
țări, pe parcursul anilor 2007-2010, ponderea forței de muncă și-a reluat declinul pe termen 
lung în majoritatea țărilor (în perioada anilor 2010-2015). Printre excepții se numără China, 
Germania și Statele Unite ale Americii, însă chiar și în aceste state cotele de muncă rămân 
cu mult sub nivelurile lor superioare.

Diferenţele/decalajele salariale și salariile minime
Salariile medii nu demască modul de distribuire a salariilor între diverse grupuri de salariați. 
Este bine cunoscut faptul că, pe parcursul ultimelor decenii, discrepanţele salariale au 
crescut în multe țări din întreaga lume. În timp ce un anumit nivel de inegalitate reflectă 
diferențele în caracteristicile individuale și productive ale lucrătorilor, au fost exprimate 
preocupări tot mai mari cu privire la consecințele sociale și economice negative ale 
inegalității excesive. Raportul scoate în evidență corelația frecventă dintre un grad mai 
înalt de inegalitate salarială, o mai mare diferenţă şi polarizare a veniturilor gospodăriilor 
casnice și scăderea ponderii forței de muncă.

În ultimii ani, mai multe țări au adoptat sau şi-au consolidat salariul minim, ca o 
modalitate de a sprijini muncitorii cu venituri reduse și cu scopul de a diminua diferențele 
salariale. Dovezile recente arată că, fiind stabilit la un nivel corespunzător, salariul minim 
poate duce la creșterea salariilor lucrătorilor cu venituri mici - multe dintre acestea fiind 
femei - fără a cauza efecte negative semnificative asupra locurilor de muncă. Cu toate 
acestea, stabilirea salariului minim constituie un act de echilibrare şi trebuie să fie realizat 
în consultare deplină cu partenerii sociali și, unde este cazul, cu participarea directă a 
acestora pe picior de egalitate. Raportul oferă câteva cifre comparative privind nivelul 
salariului minim pe economie, în raport cu salariile medii, într-o serie de țări.
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Diferenţele în salarizare din perspectiva de gen
De asemenea, în contextul distribuției salariale la nivel mondial există decalaje între 
diferitele grupuri de lucrători. Una dintre acestea reprezintă diferenţele salariale din 
perspectiva de gen - ponderea salariului mediu al lucrătorilor de sex feminin în salariul 
mediu al celor de sex masculin. Diverse studii indică faptul că, în majoritatea țărilor pentru 
care sunt disponibile date, această diferență s-a redus, în general, în timp, dar nu a fost 
eliminată. Raportul oferă cele mai recente estimări disponibile vizând diferenţele salariale 
din perspectiva de gen pe oră pentru o serie de țări, care indică o variație uriașă între țări, 
de la aproximativ 0% la circa 45%. 

Partea a II. Discriminarea de gen la locul de muncă

Inegalităţile salariale devin bruşte şi abrupte în vârful piramidei salariale
Inegalitatea veniturilor din muncă într-o țară poate fi măsurată în diferite moduri. Clasifi-
când toţi lucrătorii salariați dintr-o țară în ordinea ascendentă a salariilor și divizându-i în 
zece grupuri (decile) sau 100 de grupuri (quintile), Raportul arată că, în cele mai multe țări 
salariile cresc treptat în cea mai mare parte a distribuţiei salariale și ulterior sar brusc către 
topul de 10% si, mai ales, către 1% de angajaţi plătiţi cel mai bine. În Europa, cei mai bine 
plătiţi 10% dintre angajaţi primesc, in medie, 25,5% din totalul salariilor plătite tuturor 
salariaților în țările lor respective, ceea ce practic însumă 50% de angajaţi remuneraţi cel 
mai slab (29,1%). Deşi datele nu sunt strict comparabile, ponderea a top 10% este chiar mai 
mare în unele economii emergente, de exemplu, Brazilia (35%), India (42,7%) și Africa de 
Sud (49,2%). În Africa de Sud și India, 50% dintre angajaţii cel mai slab remuneraţi pri-
mesc doar 11,9% şi, respectiv, 17,1% din totalul salariilor plătite.

Caracteristicile/competenţele salariaţilor nu explică
o parte substanţială a modului de distribuţie a salariilor
Raportul relevă că salariile și inegalitatea salarială nu sunt determinate doar de caracte-
risticile legate de competențele profesionale ale persoanelor (cum ar fi nivelul de educa-
ție, vârstă sau ocupaţia salariatului), dar că şi o serie de alți factori joacă un rol crucial: 
aceştia includ, de exemplu, genul, dimensiunile întreprinderii, tipul contractului de muncă 
și sectoarele economice în care activează salariaţii. Statisticile descriptive atât pentru un 
eșantion de ţări dezvoltate, cât și pentru țările în curs de dezvoltare, denotă că studiile uni-
versitare nu garantează, neapărat, un loc de muncă bine plătit; că sectorul imobiliar și cel 
financiar sunt supra-reprezentate în rândul lucrătorilor cel mai bine plătiţi și că ponderea 
femeilor scade, în mod continuu, odată cu deplasarea spre decilele cu salarii mai mari. In 
Europa, de exemplu, ponderea femeilor constituie, în medie, 50-60% din populaţia celor 
trei decile, cu cele mai mici venituri; această pondere scade la circa 35% dintre cel mai 
bine plătiţi 10% dintre angajați, și în continuare la 20% în rândul celui 1% de salariaţi 
remuneraţi cel mai bine. În unele țări dezvoltate și în curs de dezvoltare, contrastul este 
şi mai mare. De asemenea, Raportul abordează un model standard, care tinde să explice 
modalităţile de diferenţiere a salariilor, în dependenţă de performanţele individuale legate 
de competențe, cum ar fi nivelul de educație, vârsta și ocuparea salariatului, însă acest 
model nu reușește să explice o parte substanțială a decalajelor salariale. Într-adevăr, există 
diferențe mari, iar uneori enorme, între categoriile salariale reale ale salariaţilor și cele 
prevăzute în funcție de caracteristicile individuale/competențele personalului, însă acest 
model nu explică o parte substanțială a diferenţei salariale observate.
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Rolul inegalităţii/diferenţelor salariale în întreprinderi1

Eşecul argumentelor clasice legate de competențele profesionale ale salariaţilor pentru a 
explica o parte substanțială a diferenţelor salariale a generat un interes sporit la locul de 
muncă, ca factor determinant al inegalității salariale. Literatura modernă indică faptul că 
creșterea inegalității între întreprinderi (după cum este măsurată prin diferențele salariale 
medii între întreprinderi) a jucat un rol important în creșterea inegalității salariale în SUA, 
între 1981 și 2013, cât şi la diminuarea inegalității salariale în Brazilia, în perioada anilor 
1996 - 2012. In SUA, inegalitatea salarială mai mare dintre întreprinderi a fost atribuită, 
în mare parte, polarizării crescânde, grupării salariaţilor cu calificare înaltă în cadrul unor 
întreprinderi și a lucrătorilor cu nivel de calificare redus - în altele, în concordanță cu ten-
dința de restructurare și externalizare a activităților periferice către subcontractanți sau 
francizați. În Brazilia, o mare parte a declinului inegalității salariale între întreprinderi a 
fost atribuită salariului minim mai mare.

Cât de mare este diferenţa de salarizare dintre întreprinderi?
Prezentul Raport relevă că, în multe țări, există într-adevăr, un anumit grad de corelaţie 
între nivelul scăzut al inegalității câştigurilor salariale între salariaţi și nivelul scăzut al 
inegalității salariale între întreprinderi (de ex. în Suedia sau Norvegia), sau un nivel sporit 
de inegalitate a ambelor tipuri (de ex. în Regatul Unit al Marii Britanii sau România), deși, 
în unele țări, există o mare diferență între cele două tipuri de inegalitate. Decalajul dintre 
întreprinderi tinde să fie mai mare în ţările în curs de dezvoltare, decât în cele dezvoltate. 
În timp ce în țările dezvoltate, salariile medii oferite de cele 10% dintre întreprinderile de 
vârf tind să fie de 2-5 ori mai mari decât cele 10% dintre întreprinderi care se plasează pe 
ultimul loc, această pondere cumulează până la 8% în Vietnam și chiar 12% în Africa de 
Sud. De asemenea, Raportul denotă că Norvegia dispune de un număr mare de întreprin-
deri care acordă salarii medii din quintila intermediară, în comparație cu Regatul Unit, în 
care un număr mai mare de întreprinderi achită salarii medii scăzute sau ridicate. Reflec-
tând diferențele structurale, țările în curs de dezvoltare tind să aibă un decalaj mare între 
majoritatea întreprinderilor care acordă salarii mici şi mijlocii, precum și o minoritate de 
întreprinderi cu salarii medii mult mai mari. 

Rolul inegalităţii în cadrul întreprinderilor
În timp ce dimensiunea inegalităţii dintre întreprinderi a jucat un rol crucial în evoluţiile 
salariale recente, aceasta nu constituie, neapărat, cel mai important factor care contribuie 
la disparitatea salarială totală. După cum a fost menţionat anterior, în Statele Unite, o 
pondere mai mare a inegalității salariale totale poate fi atribuită, mai degrabă, inegalității 
în cadrul întreprinderilor decât celei dintre întreprinderi. Și, deşi cea din urmă depinde, 
în mare parte, de recenta creștere a inegalității salariale în rândul muncitorilor angajaţi de 
"mega-companii" cu un număr de peste 10.000 de salariaţi, ambele tipuri de inegalitate au 
crescut considerabil, cu magnitudini aproximativ egale.

Piramida inegalităţii salariale în Europa
În anul 2010, în Europa, diferenţele de salarizare în cadrul întreprinderilor a constituit 

1  În prezentul raport, termenii de “întreprindere” şi “companie/firmă” sunt utilizaţi casinonime.
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aproape jumătate din totalul diferenţelor salariale. Clasificând întreprinderile în funcţie 
de salariile medii acordate de acestea și analizând salariile minime și maxime pe care 
le plătesc, Raportul OIM semnalează faptul că în Europa există diferenţe de salarizare 
considerabile, în special în cadrul întreprinderilor care înregistrează salarii medii relativ 
mari. Dacă comparăm salariile persoanelor cu salariul mediu al întreprinderilor în care 
acestea muncesc, constatăm că cei mai mulți dintre salariaţi (circa 80%) sunt remuneraţi 
sub nivelul salariului mediu. La cel mai jos nivel al curbei distribuţiei salariale, unii 
muncitori câștigă salarii mult mai mici decât salariile medii oferite de întreprinderile 
în care muncesc, fapt care indică asupra unui grad sporit de inegalitate în cadrul unor 
astfel de întreprinderi drept cauză a unui nivel nejustificat de scăzut al salariilor. La cel 
mai înalt nivel al curbei, salariaţii din topul de 0,1% cel mai bine plătite persoane sunt 
remunerate cu 211 euro pe oră, în timp ce întreprinderile în care aceştia activează achită, 
în medie, 45 euro pe oră. Raportul ilustrează prin imagini grafice modul în care plata 
salariilor extrem de înalte de către câteva întreprinderi la un număr redus de persoane duce 
la crearea "piramidei" inegalității salariale, accentuând amploarea și gradul inegalităţii 
salariale nu doar între întreprinderi, ci şi în cadrul întreprinderilor. Deși, ar fi de dorit ca 
această analiză să fie desfăşurată atât pentru economiile ţărilor dezvoltate, cât și pentru 
cele emergente, în practică doar câteva dintre seturile de date "potrivite" (adică, seturile de 
date care să conțină informații privind atât lucrătorii, cât și întreprinderile în care aceştia 
muncesc) sunt disponibile pentru acest grup din urmă. 

Diferenţele în salarizare din perspectiva de gen la locul de muncă
De asemenea, acest Raport conţine calcule privind diferențele salariale din perspectiva 
de gen, utilizând date "potrivite" pentru Europa. În consecinţă, constatăm că diferențele 
salariale dintre lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin s-au diminuat în perioada 
anilor 2002 - 2010, însă rămân pozitive - și sunt mai mari în cadranul de sus al curbei, decât 
în cel de jos sau la mijlocul distribuției - în marea majoritate a țărilor europene. În timp 
ce diferențele totale de salarizare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin pe 
oră pentru Europa reprezintă, circa, 20%, în vârful ierarhic de 1% dintre salariați acesta 
cumulează circa 45%. În rândul directorilor executivi, care fac parte din categoria celor 
mai bine plătiţi 1% din salariați, diferența de remunerare între femei și bărbați este de peste 
50%. Diferențele salariale din perspectiva de gen sunt mai mari în cazul întreprinderilor 
cu cele mai mari salarii medii din economie. În cazul a 1% din întreprinderile cu cele mai 
mari salarii medii din Europa, diferențele salariale din perspectiva de gen constituie circa 
50%. De asemenea, Raportul arată că diferențele salariale dintre lucrătorii de sex masculin 
și cei de sex feminin sunt prezente pe piața muncii de la o vârstă fragedă, însă cresc, în mod 
substanțial, în cazul salariaţilor în vârstă de peste 40 de ani. 

Partea III: Rezumat și concluzii
Necesitatea coordonării politicilor la nivel mondial
Stagnarea salariilor medii și scăderea ponderii muncii pot avea consecințe atât sociale, 
cât și economice. În ceea ce priveşte dimensiunea socială, neconcordanţa dintre creșterea 
economică și creșterea salarială semnifică că lucrătorii și familiile lor nu au perceperea 
că beneficiază de o parte justă din fructele progresului economic, ceea ce le alimentează 
frustrarea. Din perspectiva economică, creșterea salariilor mici amortizează consumul 
casnic şi pot reduce cererea agregată, în special în cazul în care salariile stagnează în 
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multe economii mari, în același timp. În acest sens, creșterea salariilor mari în 2015, în 
diferite țări a avut efecte economice pozitive dincolo de granițele lor. Dacă este fezabil din 
punct de vedere economic, creșterea salariilor mari trebuie să fie susținută sau încurajată, 
în continuare. Această afirmaţie nu este, însă, valabilă pentru toate țările, deoarece în 
unele state mărirea salariilor mai mari ar putea atrage după sine creşteri semnificative ale 
costului forţei de muncă într-un mod care nu este durabil pentru întreprinderi și locuri 
de muncă, și poate avea un impact economic și practic semnificativ asupra exporturilor 
sau investițiilor. Prin urmare, sunt necesare abordări diferențiate, specifice fiecăreia dintre 
țările vizate.

Edițiile anterioare ale "Raportului privind salariile la nivel mondial al OIM" a 
necesitat o coordonare a politicilor la nivel mondial pentru a evita fie exercitarea simultană 
de către prea multe țări ale politicilor de moderare a salariilor sau reduceri salariale 
competitive, în vederea creșterii exporturilor pe pieţele externe, care ar putea genera 
o scădere la nivel regional sau cererea agregată la nivel mondial sau ar putea conduce 
la incidente de deflaţie. În acest sens, includerea politicilor salariale pe ordinea de zi 
a Reuniunilor G20 recente a constituit o evoluție pozitivă. În anul 2016, grupul G20 a 
solicitat punerea în aplicare a politicilor macroeconomice pentru a realiza măriri salariale 
substanțiale și creșterea productivității, precum și pentru a realiza principiile politicii 
salariale durabile în care instituțiile și politicile cu privire la piața muncii - de felul salariilor 
minime și negocierilor colective - ar putea contribui la creșteri salariale pentru a reflecta 
mai bine evoluția productivității.

Domeniile pentru posibile intervenţii/politici specifice fiecăreia dintre ţările vizate
Sunt necesare măsuri energice și ambițioase pentru a implementa, la fiecare nivel, politici 
care să asigure creșterea sustenabilă a salariilor, cât și o repartiţie echilibrată a roadelor 
progresului şi o viaţă demnă pentru toţi cetăţenii ţării. Aceste răspunsuri politice trebuie 
să ia în calcul tendințele pe termen lung precum și evoluțiile recente. Mai presus de toate, 
răspunsurile politice adecvate trebuie să abordeze factorii specifici care dirijază evoluția 
salariilor și inegalitățile salariale într-o direcție pozitivă sau negativă. În acest context, 
politicile naționale trebuie să se bazeze pe modelele și driverele existente în fiecare 
economie, recunoscând, în același timp, că multe dintre tendințe au un efect extins asupra 
țărilor cu niveluri similare de dezvoltare. 

•	 Salariile minime și negocierea colectivă. Salariile minime și negocierile colective au 
potențialul de a reduce simultan inegalităţile de venituri între întreprinderi și în cadrul 
întreprinderilor. Însă, în funcţie de cum sunt organizate negocierile colective, aceste 
diferențe au efecte diferite. Atunci, când au loc negocieri colective la nivel național, 
industrie și / sau la nivel de ramură în cadrul întreprinderilor cu mai mulți angajatori şi 
cu o coordonare între diverse niveluri, o pondere mai mare de lucrători este acoperită, 
iar inegalitatea pare a fi redusă atât în interiorul întreprinderilor, cât și între acestea.
Extinderea contractelor colective de muncă de către guverne tuturor lucrătorilor din-
tr-un anumit sector sau țară poate consolida aceste efecte. În cazul în care sistemul de 
negocieri colective este îngust şi are loc la nivelul întreprinderii sau locului de muncă, 
efectul este limitat la decalajele salariale în cadrul acestor întreprinderi. OIM dispune 
de standarde internaționale de muncă privind salariul minim și standardele minime de 
muncă și a publicat recent ghiduri de politici cu privire la ambele subiecte, indicând, la 
fel, spre complementaritatea salariilor minime și negocierile colective ca instrumente 
de politici. 
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•	 Noile inițiative ale angajatorilor și lucrătorilor de a reduce inegalitatea prin 
intermediul negocierilor colective. Noile propuneri și inițiative au fost înaintate 
pe parcursul ultimilor ani pentru a aborda fenomenul inegalităţii crescânde între 
întreprinderi, în special între cumpărători și sub-contractorii acestora, menite să 
asigure includerea tuturor părților lanțului de aprovizionare în contractele colective 
de muncă. La nivel internațional, unele întreprinderi au remarcat dificultatea măririi 
salariilor la nivel de întreprindere într-un mediu competitiv, în condiţiile în care 
cumpărătorii pot face achiziţii la cele mai mici preţuri. O acţiune interesantă, în acest 
sens, este decizia unor mărci/branduri valoroase la nivel mondial de a lansa o inițiativă 
comună cu producătorii și sindicatele cu scopul promovării negocierilor colective cu 
participarea mai multor angajatori la nivel industrial, în țările în care se confecţionează 
astfel de articole vestimentare.2

•	 Salariile de top: autoreglementarea întreprinderilor sau reglementare mai favo-
rabilă? Având în vedere amploarea diferenţelor salariale în întreprinderi abordată în 
Raportul OIM, este clar că întreprinderile îşi au rolul lor în procesul de autoreglemen-
tare pentru a menține nivelul inegalităţii salariale în limite acceptabile, din punct de 
vedere social. Mulţi dintre directorii executivi îşi determină, în mod eficient, propriul 
salariu, iar acționarii, deseori, nu sunt capabili să asigure o remunerație echitabilă per-
sonalului, în raport cu valorile sociale sau chiar cu performanța întreprinderii. OIM 
consideră că "întreprinderile durabile se angajează într-un dialog social și în relații 
industriale favorabile, cum ar fi negocierea colectivă, informarea, consultarea și par-
ticiparea lucrătorilor. Acestea constituie instrumente eficiente pentru a crea situații de 
dublu câștig, deoarece promovează valori împărtășite, încredere și cooperare, precum 
și un comportament social responsabil "(OIM, 2007, p. 5). În trecut, inițiativele de a 
reglementa salariile managerilor de top s-au axat pe transparența remunerațiilor și pe 
principiul "say over pay" al acţionarilor. Actualmente, apare şi întrebarea dacă este 
nevoie de mai multă reglementare pentru a descuraja pachetele de sporuri salariale si 
beneficii, bazate pe valoarea acționarilor pe termen scurt, mai degrabă decât pe perfor-
manța întreprinderii pe termen lung.

•	 Creșterea productivității pentru întreprinderile durabile. Având în vedere faptul că 
diferențele dintre salariile medii între întreprinderi reprezintă un factor determinant 
al inegalității salariale la nivel mondial, promovarea creșterii productivității în rândul 
întreprinderilor durabile pot permite, simultan, achitarea unor salarii medii mai mari 
și reducerea nivelului diferenţelor salariale. Nu este necesar să existe un compromis 
între creșterea veniturilor și diferenţele salariale. Cu toate acestea, în cazul în care 
fenomenul inegalității între întreprinderi se datorează polarizării și externalizării, pot 
exista puține posibilități de îmbunătățire a productivității pe segmentul valorii adău-
gate scăzute. În general, "Concluziile OIM referitoare la promovarea întreprinderilor 
durabile" pentru 2007 recunosc că astfel de fenomene cainegalitatea și discriminarea 
sunt incompatibile cu dezvoltarea durabilă a întreprinderilor și subliniază importanța 
unui mediu favorabil pentru crearea și dezvoltarea sau transformarea durabilă a în-
treprinderilor. Un astfel de mediu permisiv combină obţinerea profitului legitim, care 
constituie unul dintre factorii cheie ai creșterii economice cu nevoia de dezvoltare, care 
să respecte demnitatea umană, durabilitatea mediului și a muncii decente.

2 Consultaţi inițiativa ACT, accesând linkul: http://www.ethicaltrade.org/act-initiative-living-wages.
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•	 Abordarea diferenţei salariale între grupuri de lucrători, inclusiv între lucrătorii 
de sex masculin și cei de sex feminin. Instituțiile pieței muncii și politicile salariale 
vor fi cu adevărat eficiente în procesul de reducere a inegalității doar în cazul în care 
includ și protejează grupurile vulnerabile dezavantajate sau cele supuse discriminării. 
Disparităţile salariale de gen - diferențele dintre mărimea salariilor medii dintre 
lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin –rămân, în continuare, o preocupare la 
nivel global. Raportul subliniază faptul că, deși diferențele salariale din perspectiva de 
gen se regăsesc în toate tipurile de întreprinderi, acestea sunt deosebit de mari în rândul 
întreprinderilor cu salarii medii generoase. Acest lucru sugerează faptul că evaluarea 
locurilor de muncă la nivel de întreprindere reprezintă, în continuare, o completare 
esențială a legislației care garantează dreptul la o remuneraţie egală pentru o muncă 
de valoare egală, aplicarea efectivă a acestui drept de către guverne, precum și accesul 
efectiv al lucrătorilor la justiție pentru a solicita acest drept. Măsurile întreprinse 
cu scopul de a menține remunerarea managerilor de top în anumite limite sunt, de 
asemenea, susceptibile de a reduce diferența mare de salarizare dintre lucrătorii de sex 
masculin și cei de sex feminin care ocupă funcţii manageriale, documentate în Raport.

Alte măsuri de reducere a inegalităţii veniturilor
Măsurile tocmai abordate nu reprezintă, bineînţeles, calea completă  în care poate fi redus 
fenomenul inegalităţii. În această privință, este necesar de a reaminti faptul că "Raportul 
privind salariile la nivel mondial" este publicat o dată la doi ani și că ediția precedentă a 
examinat relația dintre salariile şi veniturile populației și inegalitatea mai largă, ceea ce 
sugerează o serie de alte măsuri de politici menite să contracareze fenomenul inegalităţii 
de proporţii.

Politicile fiscale, sub forma impozitelor și a transferurilor necesare pentru abordarea 
problemei salariilor și inegalităţii veniturilor. În ultimii ani, în multe dintre economiile 
avansate, sistemele de impozitare au avut un caracter mai puțin progresiv, amplificând 
inegalităţile care apar pe piața muncii. Reformele menite să combată fenomenul eschivării 
corporative și individuale de la achitarea acestor taxe și impozite și scutirea de impozite 
şi acordă scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei specifice gospodăriilor casnice 
cu venituri mici au capacitatea de a reabilita, parţial, sistemele de impozitare cu caracter 
progresiv la care s-a renunţat. De asemenea, sistemul de impozitare progresivă sau abruptă 
poate contribui la micşorarea salariilor cadrelor/personalului cu funcţii executive, prin 
reducerea stimulentelor pentru directorii executivi care solicită compensații mai mari. La 
fel, este esențial ca politica fiscală să abordeze fenomenul inegalităţii prin transferuri, în 
cazul în care plățile sunt efectuate către gospodăriile cu venituri mici, fie în mod direct, în 
numerar, ca oportunități publice de ocupare a forţei de muncă, garanții de angajare sau sub 
formă de produse alimentare subvenționate. Deși mai multe țări şi-au extins sistemele de 
protecție socială, o mare parte din populația lumii rămâne, în continuare, fără beneficii de 
asigurări de sănătate și pentru limită de vârstă, iar o pondere şi mai mare - fără indemnizaţii 
pentru creşterea copilului, prestații familiale și cele de șomaj sau invaliditate, prestaţii 
pentru recuperarea capacităţii de muncă sau indemnizaţii de maternitate (OIM, 2014b). 

Politicile care afectează indirect plata salariilor și distribuția salariilor, ca elemente 
importante ale unui răspuns cuprinzător. Acestea includ accesul la educație de calitate, 
programe în curs de desfășurare menite să îmbunătăţească abilitățile forței de muncă, 
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precum și o mai bună mediere între lucrători și locurile de muncă. De asemenea, acestea 
includ politici pentru abordarea penalităţilor salariale, deseori suportate de către lucrători 
în formele atipice de ocupare a forței de muncă (în special de către lucrătorii temporari și 
cei angajaţi temporar de către agențiile de recrutare),care, în multe țări industrializate, sunt 
în creștere și tind să se extindă în țările în curs de dezvoltare în segmentele pieței muncii 
asociate, anterior, cu locuri de muncă standard. Măsurile care urmează să fie adoptate 
trebuie să se extindă asupra lucrătorilor angajaţi în forme de muncă atipice de protecţie de 
care se bucură muncitorii angajaţi în forme de muncă "standard" şi să tindă spre o aliniere 
mai bună a protecțiilor disponibile prin diferite modalități de angajare. Acest lucru ar duce 
la punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament al lucrătorilor, indiferent de sex, 
evitând discriminarea bazată pe statutul ocupațional precum și reducerea discriminării 
indirecte pe criterii de gen și asigurarea faptului că munca atipică nu este utilizată doar cu 
scopul de a reduce costurile forței de muncă, oferind remunerare și condiții de muncă mai 
dezavantajoase pentru anumite grupuri de lucrători (OIM, 2016b).
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PARTEA I Tendinţe majore
în domeniul salarizării

1   Introducere

Pe parcursul ultimilor ani, a existat o recunoaștere tot mai largă a necesităţii de a monitoriza 
evoluțiile salariale și de a implementa politici salariale durabile, care ar împiedica stagnarea 
creşterii salariilor, ar contribui la sporirea nivelurilor salariale pentru milioane de lucrători 
nevoiaşi/săraci din întreaga lume, ar asigura distribuția echitabilă, reducerea salariilor 
excesive și a inegalităților semnificative în materie de venituri (decalajelor excesive între 
salarii) și ar consolida consumul casnic ca un element esențial al economiilor sustenabile.

Salariile contează din mai multe motive diferite. În primul rând, ele reprezintă o sur-
să vitală de venit pentru gospodăriile casnice și, în consecință, au o mare influență asupra 
nivelului de trai al populaţiei. Raportul precedent al OIM privind salariile la nivel mondial 
(OIM, 2015) a calculat că, în economiile ţărilor dezvoltate, în gospodăriile cu cel puțin un 
membru adult cu vârstă aptă de muncă, salariile reprezintă adesea 70-80% din venitul total 
al gospodăriei până la şi după impozitare. Pentru clasele de mijloc din aceste țări, ponderea 
salariilor în venitul total este, frecvent, în proporție de peste 80% din veniturile totale, în 
timp ce pentru gospodăriile cu venituri mici transferurile sociale joacă un rol mai impor-
tant în completarea veniturilor salariale. În economiile de piaţă emergente și ale ţărilor în 
curs de dezvoltare, în cazul în care auto-ocuparea forței de muncă este mult mai frecventă, 
contribuția din veniturile salariale la formarea veniturilor gospodăriilor este, de obicei, 
mai mică, variind între 50 și 60% în Argentina şi Brazilia şi constituind circa 40% în Peru 
sau 30% în Vietnam. Chiar și așa, în cazul în care veniturile au crescut, iar nivelul inegali-
tăţii veniturilor a fost redus, această realizare a constiuit, deseori, rezultatul unei îmbinări 
între crearea mai multor locuri de muncă la locurile de muncă plătite pentru gospodăriile 
casnice cu venituri mici și o distribuție mai echitabilă a salariilor. Rolul piețelor forței de 
muncă și a salariilor în reducerea sărăciei și a inegalității a fost oglindit în ultima ediție a 
raportului pilot anual al Băncii Mondiale "Reducerea sărăciei şi prosperitatea partajată în 
Moldova: progrese şi perspective" (Banca Mondială, 2016). 

În al doilea rând, salariile contează din motive economice și politice. La nivelul 
întreprinderilor, salariile plătite angajaților reprezintă un cost. La nivel macroeconomic, 
însă, creșterea salarială durabilă este esențială pentru maximizarea cererii agregate. În 
timp ce majorarea excesivă a salariilor poate duce la majorarea prețurilor și la scăderea 
exporturilor sau investițiilor, creșterea salarială nesemnificativă poate reprezenta un 
impediment pentru consumul gospodăriilor și reducerea cererii interne - o perspectivă  
deosebit de relevantă în contextul economic actual, caracterizat de criza economică globală 
şi o creștere lentă. Inegalitatea excesivă tinde să contribuie la o creștere economică mai 
lentă și la o coeziune socială slabă (Ostrý, Berg și Tsangarides 2014, d'Hombres, Weber 
și Elia, 2012). De asemenea, aceasta poate duce la polarizarea politică: un raport recent 
al FMI a reiterat faptul că, în unele țări, natura discuțiilor politice s-a schimbat, urmare 
a "creșterii inegalității veniturilor, precum și schimbărilor structurale, unele dintre care 
aferente globalizării, care sunt considerate ca favorizând elitele economice lăsându-i, în 
același timp, pe toţi ceilalții deoparte"(FMI, 2016a, p. xiii). "Raportul privind salariile la 
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nivel mondial pentru 2012-2013" a făcut apel la o coordonare a politicilor la nivel mondial, 
în vederea promovării creșterii incluzive și durabile a salariilor în țări. În acest sens, 
includerea politicilor salariale pe ordinea de zi a Reuniunilor G20, desfăşurate recent a 
constituit o evoluție pozitivă. 

În cele din urmă, salariile înseamnă mai mult decât nişte bani; ele contează din 
punctul de vedere al corectitudinii și a demnității umane. OIM a remarcat, cu mult timp 
în urmă, că "munca nu este o marfă" și, reieşind din această afirmaţie, prețul forței de 
muncă nu poate fi determinat pur și simplu, prin aplicarea regulii cererii și a ofertei (OIM, 
1944 și 2014a). După cum a afirmat Piketty, "sistemul de prețuri nu cunoaște nici limite, 
nici moralitate" (2014, p. 6). Salariile minime joacă un rol important în asigurarea faptului 
că salariaţii sunt trataţi într-un mod corect și compatibil cu noțiunile de demnitate umană 
și respect. Pe lângă nivelul salariului minim, politicile în domeniul salarizării, evidenţei 
orelor de muncă și altor condiții de muncă pot contribui, în mod substanțial, la promovarea 
dialogului social și a negocierilor colective, precum și la asigurarea unei partajări juste din 
fructele progresului economic tuturor (OIM, 2008a). Acest aspect include plata egală pentru 
muncă de valoare egală, precum și eliminarea discriminării salariale dintre lucrătorii de 
sex masculin și cei de sex feminin, sau între alte grupuri de persoane. 

Pornind de la aceste probleme, Partea I a acestei ediții a "Raportului privind sala-
riile la nivel mondial" conţine informații comparative privind tendințele recente salariale, 
comparându-le, ulterior cu cele ale productivității muncii. Relația dintre creșterea salariilor 
medii și cea a productivității muncii este esențială pentru definirea unor politici salariale 
sustenabile și determină evoluția ponderii veniturilor/remunerării forței de muncă în PIB. 
De asemenea, această parte a raportului analizează tendințele recente ale inegalității sa-
lariale și abordează problema privind corelația dintre diminuarea ponderii veniturilor în 
PIB și creșterea inegalității veniturilor. O altă secțiune a Părții I oferă o trecere în revistă a 
tendințelor salariale minime și informații comparative privind nivelurile lor în diferite țări 
din diverse regiuni. Secțiunea finală a acestei părţi analizează tendințele din perspectiva 
disparității salariale de gen. Înainte de a aborda subiectul tendințelor salariale, Partea I a 
raportului prezintă un scurt rezumat al unor tendințe recente pe piața muncii și cea eco-
nomică.
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2     Context economic 

2.1   Creșterea economică favorabilă în economiile dezvoltate,
dar creșterea mai mică la nivel mondial

Această nouă ediție a "Raportului privind salariile la nivel mondial" este publicată în contextul 
unei recuperări economice slabe și precare la nivel global (FMI, 2016b). La opt ani după declan-
şarea crizei financiare și economice globale, economia mondială nu şi-a revenit pe deplin și, dacă 
nu se vor întreprinde măsuri coordonate pentru a stimula creșterea economică și pentru a o face 
mai favorabilă incluziunii, există un risc sporit că acesta va rămâne blocată într-o capcană lentă 
de creștere (OIM, 2016a). 

Figura 1 indică o creştere a PIB-ul mondial cu o rată de 3,3-3,5% % între 2012 și 2014, îna-
inte de a scădea la 3,2% în 2015 și cu o prognoză de creştere de 3,1% în 2016. Această încetinire a 
avut loc într-un context marcat de o cerere relativ slabă la nivel mondial, scădere a prețurilor la pe-
trol și produsele de bază, inflație scăzută în economiile dezvoltate și deprecierea monedelor con-
semnată în anumite economii de piață emergente mari. A fost înregistrată o reducere substanțială 
a diferenței în ratele de creștere între economiile avansate, economiile emergente și cele în curs de 
dezvoltare. Cu toate acestea, creșterea modestă în economiile avansate din 2015, nu a fost sufici-
entă pentru a compensa decelerarea mai accentuată a creșterii economice în cealaltă parte a lumii. 

În grupul economiilor avansate s-a atestat o creştere economică de la aproximativ 1,2% 
în 2012 și 2013 la 1.9% în 2014 și 2,1% în 2015. Însă, preocupările cu privire la posibilitatea unei 
încetiniri în 2016 și stagnări economice pe termen lung rămân în continuare. Creșterea econo-
mică din 2014 și 2015 a constituit rezultatul unei performanțe relativ mai robuste în câteva țări, 
printre care Germania, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii, trei mari economii în care 
consumul și investițiile s-au recuperat ceva mai mult, decât în altă state. În multe economii avan-
sate, rata de creștere a rămas relativ scăzută, creșterea productivității a fost lentă, iar investițiile 
au fost tegiversate de un nivel scăzut al cererii globale și activității economice (FMI, 2016a și 
FMI, 2016b). Printre țările în care au aplicat măsuri de austeritate asociate cu consolidarea fisca-
lă, ratele de creștere, în cele din urmă, au atins valori pozitive în Spania și Portugalia în 2014 și 
2015, însă PIB-ul a rămas, în continuare, sub nivelul de dinaintea crizei, în ambele țări, în timp 
ce PIB-ul Greciei a suferit o contracţie puternică în șapte din opt ani, începând cu anul 2008, și 
rămâne cu circa 30% mai mic decât nivelul atins înainte de criză. 

În aceste condiţii, inflația prețurilor de consum în economiile avansate a scăzut de la 
aproximativ 1,4% în 2013 și 2,014 la 0,3% în 2015- acesta constituind mai scăzut nivel după iz-
bucnirea crizei financiare globale (2 Figura).3 Această inflație scăzută poate fi explicată printr-o 
combinație de prețuri mai mici la petrol și produse de bază și cererea slabă la nivel mondial. 
De aceea, în multe economii avansate, ratele inflației au rămas cu mult sub țintele de inflație, 
stabilite de băncile centrale. În zona Euro, în special începând cu 2013, riscul de deflație a fost și 
rămâne o preocupare majoră, cu un număr acendent de țări care au înregistrat rate negative ale 
inflației în perioada anilor 2014-2015. În ciuda ratelor ultra scăzute ale dobânzilor care, actual-
mente, sunt susceptibile să persiste mai mult decât era de așteptat inițial, presiunile deflaționiste 
vor prevala în continuare. Deşi deflația poate părea, la prima vedere, ca un factor care beneficiază 
de salarii reale, aceasta este, de fapt, o sabie cu două tăișuri (vedeţi Caseta 2).

3  Rețineți că, aparent, un număr mare de țări se confruntă cu dificultăți în procesul de măsurare a inflației; 
în UE, de exemplu, există diferențe semnificative între Indicele Prețurilor de Consum (IPC) și deflatorii 
aplicaţi cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei în conturile naționale. Acest fapt 
ridică întrebări cu privire la corectitudinea modului în care este măsurat IPC. 
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Începând cu anul 2010, economiile de piaţă emergente și ale ţărilor în curs de dezvoltare au cres-
cut într-un ritm scăzut, deși cu variații mari între țări. Figura 1 demască că creșterea economică 
în țările emergente și cele în curs de dezvoltare s-a diminuat pentru al cincilea an consecutiv în 
2015, de la 7,5% în 2010 la 4,0% în 2015. Unele țări - cum ar fi Brazilia și Federația Rusă - au 
înregistrat recesiuni profunde. În alte țări, activitatea economică a rămas robustă - similar unora 
dintre membrii Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). Încetinirea economică a 
Chinei a avut un impact puternic asupra creșterii globale atât în țările în curs de dezvoltare, cât și 
în cele dezvoltate, în special în Asia. Inflația prețurilor rămâne, în mare parte, pozitivă în econo-
miile de piaţă emergente și ţările în curs de dezvoltare, iar ratele s-au stabilizat abia în anul 2015, 
după trei ani de declin constant (Figura 2). Deşi au scăzut preţurile petrolului și ale materiilor 
prime, acestea au contribuit, împreună cu cererea internă mai slabă, la reducerea inflației, acest 
efect fiind contracarat în mai multe economii emergente, inclusiv în Columbia, Mexic, Federația 
Rusă și Africa de Sud de deprecierile valutare acute, care au redus costul exporturilor, însă au 
condus la majorarea preţurilor la bunurile importate (FMI, 2016b).
Figura 1 Creșterea economică anuală medie, 2006-2016 (PIB în preţuri constante)

Notă: Grupurile de ţări sunt cele utilizate de FMI, după cum au fost descrise în Anexele studiului "World Economic 
Outlook",realizat de FMI în octombrie 2016.
Sursa: Baza de date a studiului FMI "World Economic Outlook", octombrie 2016. Cifrele pentru anul 2016 sunt estimative.

Figura 2 Rata inflaţiei, 2006-2016 (preţuri medii de consum)

Notă: Grupurile de ţări sunt cele utilizate de FMI, după cum au fost descrise în Anexele studiului "World Economic Outlook", 
realizat de FMI în octombrie 2016.Cifrele pentru anul 2016 sunt estimative.
Sursa: Baza de date a studiului FMI "World Economic Outlook", octombrie 2016 
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Figurile 3 si, respectiv, 4 prezintă, ratele de creștere economică și rata inflației în 2010 și 2015 în 
economiile de piaţă emergente și ale ţărilor în curs de dezvoltare, grupate pe regiuni. În econo-
miile de piaţă emergente și ale ţărilor în curs de dezvoltare din Asia, Orientul Mijlociu, Africa 
de Nord și Africa Sub-Sahariana, atât creșterea economică, cât și inflația prețurilor au scăzut la 
rate diferite, însă au păstrat valori pozitive. În pofida unei încetiniri continue de creștere a PIB-
ului, începând cu anul 2010, Asia rămâne, în continuare, regiunea cu de departe cea mai mare 
creştere economică, în ciuda stagnării creșterii economice în China, unde creșterea economică 
a încetinit de la 10,6% în 2010 la 6,9% în 2015. În Africa Sub-Sahariană, unele dintre cele mai 
mari economii (inclusiv din Africa de Sud și Nigeria) s-au confruntat cu încetinirea creşterii 
economice, însă creșterea în aceste țări a avut evoluții pozitive în 2015. În contrast, în America 
Latină și Caraibe creșterea PIB-ului a scăzut la zero, în timp ce rata inflației a crescut reflectând,  
parțial, condițiile economice din Brazilia, unde creșterea economică a scăzut de la 7,5% în 2010 
la -3,8% în 2015, iar rata inflației prețurilor a crescut de la 5,0% la 9.0%. În Comunitatea Statelor 
Independente (CSI), PIB-ul a suferit o contracţie puternică, iar rata inflației prețurilor a crescut-
brusc: în Federația Rusă, de exemplu, creșterea PIB-ului a scăzut de la 4,5% în 2010 la 3,7% în 
2015, în timp ce inflația a crescut de la 6.9% la 15.5%.

Figura 3 Creșterea economică anuală medie per regiune, 2010 și 2015 (PIB în preţuri 
constante)

Notă: Grupurile de ţări sunt cele utilizate de FMI, după cum au fost descrise în Anexele studiului "World Economic 
Outlook"realizat de FMI în octombrie 2016. 
Sursa: Baza de date a studiului FMI "World Economic Outlook", octombrie 2016.
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Figura 4 Rata inflaţiei per regiune, 2010 și 2015 (preţuri medii de consum)

Notă: Grupurile de ţări sunt cele utilizate de FMI, după cum au fost descrise în Anexele studiului "World Economic Outlook", 
realizat de FMI în octombrie 2016. 
Sursa: Baza de date a studiului FMI "World Economic Outlook", octombrie 2016.

2.2   Tendinţe recente ale ocupării forţei de muncă
Încetinirea ritmului de creștere economică la nivel mondial, începând cu anul 2010 a 
generat, ulterior, creșterea ratei șomajului la nivel mondial. Conform unui alt raport recent 
al OIM, rata globală a șomajului a constituit 5,8% în 2015, ceea ce înseamnă că aproape 
200 de milioane de oameni (cifra estimată de 199.4 milioane) au fost șomeri (OIM, 2016c). 
Această cifră reprezintă cu circa 30 de milioane de persoane mai mult decât în anul 2007, 
până la declanşarea crizei financiare și economice mondiale. În economiile dezvoltate, 
rata șomajului estimat a fost redusă recent, de la 8,1% în 2010 la 6,7% în 2015, reflectând 
rate ale șomajului în scădere în Germania (de la 6,9% în 2010 la 4,6% în 2015), Marea 
Britanie (de la 7,9% în 2010 la 5,4% în 2015) și Statele Unite ale Americii (de la 9,6% în 
2010 la 5,3% în 2015).4 În Statele Unite și în alte țări, rata de participare a forței de muncă 
a scăzut şi, astfel, diminuarea ratei șomajului supraestimează redresarea ocupării forței de 
muncă (FMI, 2016b). În Spania și Grecia, ratele șomajului rămân la niveluri foarte ridicate, 
însumând 22,1% şi, respectiv, 25%. 

În economiile de piaţă emergente și ale ţărilor în curs de dezvoltare, tendințele 
recente au avut loc pe fundalul scăderii nivelului ratelor sărăciei și creșterii nivelului de 
trai în ultimele două decenii. Începând cu anul 1990, ponderea populaţiei cu consum sub 
$3,10 pe persoană zi a fost redusă la jumătate, la o valoare estimată de 36% din populaţie. 
Cu toate acestea, acest progres a fost inegal, cu îmbunătățiri substanțiale în China și o 
mare parte din America Latină, însă cu rate sporite ale sărăciei, în mare parte din regiunile 
Africii și Asiei (OIM, 2016d). Un raport recent al Băncii Mondiale a reiterat importanța 
piețelor muncii în eradicarea sărăciei și transpunerea creșterii economice în rate mai mici 
de inegalitate, prin mărirea ratei de ocupare a forţei de muncă şi a câştigurilor (Banca 
Mondială, 2016). Deși mai multe țări şi-au extins sistemele de protecție socială, o mare 
parte din populația lumii rămâne, în continuare, fără beneficii de asigurări de sănătate 
și pentru limită de vârstă, iar o pondere şi mai mare - fără indemnizaţii pentru creşterea 
copilului, prestații familiale și cele de șomaj sau invaliditate, prestaţii pentru recuperarea 
capacităţii de muncă sau indemnizaţii de maternitate (OIM, 2014b).
4  Ratele șomajului sunt preluate din Baza de date a studiului FMI "World Economic Outlook".
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3   Tendinţe salariale la nivel mondial şi regional

3.1   Tendinţe salariale la nivel mondial
În ce mod a evoluat salariul mediu real de-a lungul ultimilor ani, în contextul descris în 
secțiunea anterioară? Conform estimărilor recente ale OIM, în 2015 în lume erau angajate 
circa 3,21 miliarde de persoane, 1,66 miliarde (51,5%) dintre erau salariaţi și muncitori 
remuneraţi (OIM, 2015b). Figura 5 oferă două estimări ale creșterii salariului mediu global 
în termeni reali. Salariile medii sunt calculate, mai degrabă, în baza salariilor lunare 
brute, decât celor orare, care sunt mai puţin răspândite și, prin urmare, fluctuațiile reflectă 
modificările atât ale salariilor orare, cât și a numărului mediu de ore lucrate.5 Salariul real 
constituie salariul net inflației prețurilor de consum, adică salariul nominal este deflatat 
cu ajutorul Indicelui Prețurilor de Consum relevant, de regulă IPC. Metodologia completă 
și definiția salariilor sunt furnizate în Anexa I, împreună cu unele date specifice pentru 
fiecare țară vizată (vedeţi Tabelul A1). Setul complet de date este disponibil din Baza de 
date a OIM privind salariile la nivel mondial (vedeţi Caseta 1).

Prima estimare din Figura 5 reprezintă o evaluare la nivel mondial, bazată pe 
combinarea datelor privind salariul real și cel estimat pentru un număr de 132 de economii. 
Cea de a doua estimare globală exclude China, deoarece populația mare de salariaţi are 
un impact semnificativ asupra estimărilor globale și pentru că, potrivit statisticilor oficiale 
privind câştigurile salariale, țara continuă să înregistreze o creștere extraordinar de mare 
a salariului real. Excluderea Chinei din evaluarea pe plan mondial, oferă o estimare a 
tendințelor salariale globale, care reflectă mai bine situaţia din alte țări ale lumii. După 
cum se poate observa, creșterea globală a salariului real a scăzut brusc în timpul crizei din 
2008 și 2009, şi-a revenit oarecum în 2010, însă s-a micşorat din nou în 2011 și a stagnat 
repetat, începând cu anul 2012, atingând în 2015 cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani, 
și limita de sub 1% în 2015, în cazul în care excludem China. 

Caseta 1 Baza de date a OIM privind salariile la nivel mondial
Datele care stau la baza "Raportului privind salariile la nivel mondial" pot fi accesate pe pagina web: 
www.ilo.org/ilostat/GWR.
Indicii suplimentari aferenţi salariilor (de exemplu salariul redus, inegalitatea salariilor pe decile, 
distribuţia salariilor în funcţie de sexe, etc.) pot fi accesaţi prin intermediul setului de "Indicatori anuali", 
colectaţi de ILOSTAT: http://www.ilo.org/ilostat.

Figura 5 Creșterea anuală a salariului mediu real la nivel mondial, 2006-2015

Notă: Figurile pentru 2015 constituie estimări preliminare, deoarece estimările la nivel naţional nu sunt, deocamdată, 
disponibile pentru toate ţările.
Sursa: Estimările OIM în baza surselor oficiale de date la nivel naţional, înregistrate în Baza de date a OIM privind salariile la nivel mondial.

5 Salariul mediu a fost adoptat ca indicator statistic al OIM privind munca decentă” (ILO, 2012b).
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3.2   Tendinţe salariale în economiile ţărilor G20
Figura 6 repetă estimările, însă le limitează la țările membre G20 - un grup care reunește 
economiile dezvoltate și marile economii emergente ale lumii.6 Împreună, țările G20 produc 
aproximativ trei sferturi din PIB-ul mondial și angajează peste 1,1 miliarde de salariaţi din 
totalul de 1,66 miliarde de angajați plătiți din lume. Figura 6 prezintă estimări privind 
creșterea medie anuală a salariului real pentru grupul de ţări G20 per ansamblu și separat 
pentru membrii ţărilor dezvoltate și a celor în curs de dezvoltare. Pentru perioada întreagă 
analizată, creșterea salariului mediu real a fost considerabil mai mare în cazul economiilor 
emergente din Grupul celor 20, comparativ cu cele dezvoltate. Cu toate acestea, începând 
cu 2012 creșterea salariilor în economiile emergente a încetinit, diminuându-se cu 4 puncte 
procentuale pe parcursul a trei ani la cel mai redus nivel înregistrat din 2006. În același 
timp, în economiile G20 dezvoltate, mărimea salariului mediu a crescut de la o estimare 
de 0,2% anual în 2012 la 1,7% estimate în 2015, reprezentând cea mai mare rată din 2006. 
Drept urmare, diferența de creștere salarială între economiile G20 dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare a scăzut brusc. În acest context, apare întrebarea dacă creșterea salarială mai 
mare în economiile dezvoltate înregistrată în 2015 se va repeta în viitorul apropiat sau a 
fost un eveniment singular. 

Figura 6 Creșterea anuală a salariului mediu real în cadrul grupului de ţări G20,
2006-2015

Notă: Figurile pentru 2015 constituie estimări preliminare, deoarece estimările la nivel naţional nu sunt, deocamdată, 
disponibile pentru toate ţările.
Sursa: Estimările OIM în baza surselor oficiale de date la nivel naţional, înregistrate în Baza de date a OIM privind salariile 
la nivel mondial.

6   Grupul celor 20 cuprinde: Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Franța, Germania, India, Indonezia, 
Italia, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Federația Rusă, Arabia Saudită, Africa de Sud, Turcia, Regatul Unit, 
Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană.

Cr
es

te
re

a s
ala

ria
lă 

re
ală

 (%
)

G20-dezvoltate

G20-emergente 



9

3.3   Tendinţe salariale la nivel regional 
Figura 7 prezintă o creștere anuală reală a salariului mediu în funcţie de regiune, în linii 
mari, ca urmare a noii grupării regionale a OIM (faceţi referinţă la Anexa II, Tabelul A2). 
Vedem că în regiunile predominant dezvoltate creșterea salariilor s-a accelerat, începând 
cu anul 2012, în timp ce în economiile predominant emergente și în regiunile în curs de 
dezvoltare, aceasta a încetinit sau a înregistrat chiar şi valori negative. 

În America de Nord (care cuprinde Statele Unite și Canada) salariile reale au suportat 
o creștere mai rapidă în 2015, după o creștere foarte nesemnificativă pe parcursul celei mai 
mari părţi a deceniului precedent. Acest fapt s-a datorat, în mare parte, creșterii de 2,2% 
a salariilor reale din Statele Unite, cea mai mare din țară din 1998. În Europa de Nord, 
Sud și Vest, creşterea salariilor a accelerat, de asemenea, în 2015, după o lungă perioadă 
de stagnare relativă a salariilor sau chiar declin. În 2013 s-a reluat creșterea salariului real 
, iar în 2015 rata de creștere a salariilor a fost dublă față de cea înregistrată în 2014. UE, 
care include unele țări din regiunea menţionată mai sus, a înregistrat o creștere a salariilor 
mai mare decât în ultimii 15 ani, fluctuând de la o creștere negativă în 2012 la o creștere 
de 1,9% în 2015. Este, deocamdată, neclar dacă o astfel de creștere salarială va fi susținută 
în viitor, sau dacă țările dezvoltate vor reveni la modelul anterior de stagnare a salariilor.

Consecvent cu creșterea economică din Figuri, apogeul creșterii salariilor în 
economiile avansate nu a fost suficient pentru a compensa decelerarea mai pronunțată în 
regiunile emergente și cele în curs de dezvoltare. În anul 2015, salariile reale au scăzut 
semnificativ în Europa de Est, ca urmare a încetinirii creșterii observate în 2013-2014. Într-o 
mare măsură, această situație reflectă micşorarea salariilor reale, înregistrată în Federația 
Rusă și declinul şi mai abrupt în Ucraina. Estimările pentru Asia Centrală și cea de Vest 
arată că, după o recuperare puternică urmare a crizei economice în 2010 și 2011, creșterea 
salariilor a încetinit treptat, de atunci. În America Latină și Caraibe, creșterea salariului 
mediu real a scăzut în 2013 și a înregistrat valori negative în 2014 și 2015, cu tendințe 
regionale puternic determinate de marile economii din Brazilia și Mexic. În Brazilia, 
salariul real a scăzut între 2014 și 2015. În Asia și Pacific, în mod surprinzător, salariului 
mediu real a crescut ușor în 2015, comparativ cu 2014, în pofida încetinirii modeste a 
creșterii salariilor din China.7 În Africa, din cauza unor constrângeri considerabile de date, 
este posibil de formulat tendințe doar provizoriu. În baza informațiilor disponibile, se pare 
că în 2014 Africa a suportat o scădere a salariilor reale și a revenit la o creștere a salariilor 
pozitive în 2015, cu o sporire medie a salariilor de 2%. Pentru statele arabe există doar 
estimări provizorii, iarăşi, din cauza constrângerilor de date (faceţi referinţă la Tabelul A4 
din Anexa III).

7   Rețineți că estimările privind creșterea salariilor pentru această regiune diferă, în mod semnificativ, între 
figurile prezentate în edițiile anterioare ale "Raportului privind salariile la nivel mondial", din cauza faptului 
că, în prezent, regiunea include țări dezvoltate din Asia, cum ar fi Japonia și Republica Coreea.
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Figura 7 Creșterea anuală a salariului mediu real în funcţie de regiune, 2006-2015
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Figura 7 (cont.)
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* Ratele de creştere sunt publicate ca estimări tentative, din cauza acoperii reduse cu date
Notă: Creșterea salariilor la nivel regional este calculată ca medie ponderată de creștere anuală a salariul mediu real lunar. 
Pentru descrierea metodologiei, vedeţi Anexa I.
Sursa: Estimările OIM bazate pe surse oficiale.

3.4   Tendinţe specifice unor ţări
Din cauza dimensiunii lor, țările G20 au un impact semnificativ asupra tendințelor salariale 
la nivel mondial și regional. În acest context, prezentăm o creștere reală a salariilor specifice 
fiecărei țări membră a grupului G20 şi Figura 8 (grupul principalelor economii emergente 
G20) și 9 Figura (ţarile G20 în curs de dezvoltare). Aceste Figuri indică că, începând cu 
anul 2006, au existat variații considerabile între țări.

Figura 8 arată că, începând cu 2001, salariile medii reale în cadrul ţărilor dezvoltate 
ale grupului G20 au crescut cel mai rapid în Republica Coreea (12%), urmată de Australia 
(10%), Canada (9%), Germania ( 7%), Franţa (6%) şi Statele Unite ale Americii (5%). Între 
timp, în Japonia, Italia și Regatul Unit salariile reale au scăzut (cu 2, 6% și, respectiv, 7%). 
Astfel, pe parcursul ultimilor zece ani, între țările europene s-a creat un decalaj substanțial 
în dinamica salariilor reale, de exemplu, între Franța și Germania, pe de o parte, și Italia și 
Regatul Unit pe de altă parte. Din cauza modului diferit în care sunt colectate și măsurate 
datele cu privire la salarii între țări, statisticile referitoare la nivelurile salariale medii nu 
sunt strict comparabile între țări. Cu toate acestea, convertirea tuturor salariilor medii ale 
acestor țări în dolari SUA, utilizând metoda parităţii puterii de cumpărare (PPP), ratele 
oficiale de schimb valutar produc o medie simplă de aproximativ USDPPP 3.100 pe lună.8 
Comparând cele două serii de salarii utilizate în acest document, raportul dintre salariul 
mediu în Regatul Unit şi cel din Germania a scăzut de la aproximativ 98% la 86%. Dacă 
analizăm doar anii 2014 și 2015, vom vedea că, cu excepția Australiei, toate țările dezvoltate 

8  Paritatea puterii de cumpărare (PPP) ca factor de conversie este o metodă folosită pentru a calcula o rată de 
schimb alternativă între monedele a două țări, necesară pentru a cumpăra aceleași cantități de bunuri și servicii 
pe piața internă, care ar putea fi achiziţionate cu 1 USD în Statele Unite ale Americii. Acest factor de conversie este 
destinat consumului privat (adică consumului final al gospodăriilor populaţiei). Pentru majoritatea economiilor 
PPP, figurile sunt extrapolate din estimările de referință ale Programului Internaţional de Comparaţie (ICP) 
din 2011 sau atribuite cu ajutorul unui model statistic bazat pe ICP pentru 2011. Pentru 47 de țări cu venituri 
mari sau cu venituri medii-superioare, factorii de conversie sunt furnizaţi de Eurostat și Organizația pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare (OCDE).
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din G20 s-au confruntat cu o creștere a ritmului de creștere reală a salariului mediu, cu 
sporiri mai accentuate pentru Germania, Republica Coreea și Statele Unite ale Americii. 
După mai mulți ani de declin, în Italia și Regatul Unit, salariile medii reale au revenit la o 
creștere modestă.

Figura 10 arată că scăderile salariale din țările europene cele mai afectate de criză 
și puse sub zodia măsurilor de austeritate par să fi încetat în 2015, deşi, în Grecia, salariile 
reale au scăzut cu aproximativ 25%, începând cu 2007-2008.

Figura 9 analizează economiile emergente individuale din cadrul grupului G20. Şi 
în acest caz, convertirea tuturor salariilor medii ale acestor țări în dolari SUA, utilizând 
rata de schimb PPP - și ținând cont de faptul că salariile medii nu sunt strict comparabile 
între țări - ratele oficiale de schimb valutar produc o medie simplă de aproximativ USDPPP 
3.100 pe lună. Această sumă este mai mică decât jumătate din media calculată pentru 
economiile dezvoltate ale G20. Putem observa că, începând cu anul 2006, salariul mediu 
s-a dublat de peste două ori în China, a crescut cu 60% în India şi cu circa 20-40% în 
majoritatea altor țări din acest grup. Doar în Mexic salariile reale au scăzut cu adevărat. 
Analizând anii 2014 și 2015, vom vedea că tendința de scădere observată în estimările la 
nivel mondial pentru țările în curs de dezvoltare în Figura 6 este puternic influenţată de o 
scădere a salariilor reale medii în 2015 în Federația Rusă și Brazilia. În China, rata înaltă 
de creștere salarială a încetinit oarecum, însă țara se menţine pe o traiectorie proprie între 
economiile G20. Creșterea salarială anterioară considerabilă în Federația Rusă a luat o 
întorsătură negativă în 2015, în timp ce creșterea salariilor relativ constantă în Brazilia, 
Indonezia și Africa de Sud a stagnat sau s-a inversat. Creșterea salariilor a continuat în 
India și Turcia, în timp ce în Mexic salariile reale s-au stabilizat în 2015, după o scădere 
aproape constantă din anul 2008.

Figura 8 Indicele câștigului salarial real pentru ţările dezvoltate din grupul G20, 2006-2015

Notă: Cifrele pentru 2015 reprezintă estimări preliminare, deoarece estimările la nivel naţionale nu sunt, deocamdată, 
disponibile pentru toate ţările.

Sursa: Estimările OIM bazate pe surse de date oficiale la nivel naţional.
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Figura 9 Indicele câștigului salarial real pentru economiile emergente din grupul G20, 2006-2015

Notă: Figurile pentru 2015 reprezintă estimări preliminare, deoarece estimările la nivel naţionale nu sunt, deocamdată, 
disponibile pentru toate ţările.
Sursa: Estimările OIM bazate pe surse de date oficiale la nivel naţional.

Figura 10 Indicele câștigului salarial real pentru ţările europene selectate, 2007-2015

Sursa: Estimările OIM bazate pe surse oficiale.

3.5   Salariul și riscul de deflaţie
După cum a fost menționat, riscul dezinflaţiei care duce la deflație a crescut recent, în multe 
țări, în special în țările dezvoltate. Dezinflaţia reprezintă o încetinire a inflaţiei. Deflația se 
produce atunci când rata inflației scade sub 0%, ca urmare a scăderii nivelului general al 
prețurilor la bunuri și servicii. Potrivit FMI, în 2015 ratele inflației în peste 85 din cele 120 de 
economii au fost sub așteptări pe termen lung, iar circa 20% dintre ţări au fost expuse deflației 
(FMI, 2016b). Cel mai frecvent, deflația reprezintă consecința unei perioade prelungite de 
scădere a cererii de consum, în raport cu livrarea de bunuri și servicii în economie. Chiar şi 
aşa, ar putea fi tentant de a relaţiona deflația cu salarii reale mai mari (ca urmare a scăderii 
nivelului general al prețurilor), efectele unei perioade deflaționiste asupra salariilor reale sunt 
susceptibile de a depinde de durata acesteia. Pe termen scurt, prețurile mai mici ar putea 
genera salarii reale mai mari, ca urmare a salariilor nominale fixe sau în creștere deoarece, 
de multe ori, salariile nominale se calculează în baza unor contracte convenite în baza ratelor 
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inflației pozitive. Pe termen mediu, însă, dacă presiunea deflaționistă persistă, salariile 
nominale sunt susceptibile de a fi ajustate în descreştere, fapt care duce la stagnarea sau, 
eventual, micşorarea salariilor reale. În asemenea caz, salariile în scădere pot deveni ele 
înşele un factor important într-un proces deflaționist, salariile mai mici conduc la prețuri 
mai mici şi seturi de spirale deflaționiste salarii-preț (faceţi referinţă la exemplul capcanei 
deflaționiste japoneze, descris în Caseta 2).

Riscurile unei perioade deflaționiste au fost percepute demult (Fisher, 1933) și 
continuă să reprezinte un motiv de îngrijorare (Bernanke, 2002). Pe termen lung, deflația 
persistentă face ca datoria externă a unei națiuni să crească, în acelaşi timp, limitând 
stimulentele pentru investiții. Tot mai multe resurse sunt alocate pentru achitarea datoriei 
externe și a dobânzilor acumulate la aceasta, în timp ce activitatea economică a națiunii 
scade. Stabilirea unei ancore salariului nominal poate fi utilă pentru protejarea împotriva 
pericolelor deflaționiste. Guvernatorul Băncii Japoniei, de exemplu, a sugerat că obiectivul 
privind stabilitatea prețurilor băncii poate servi drept referință pentru întreprinderi în 
stabilirea salariilor acestora, adică, odată ce Banca a reușit să ancoreze ferm tendinţele 
inflaționiste la 2%, această experienţă ar putea constitui baza desfășurării negocierilor 
salariale între partenerii sociali. În asemenea circumstanţe, companiile și gospodăriile 
casnice pot lua decizii economice ferme, în speranța că prețurile vor crește la o rată de 
circa 2%"(Kuroda, 2014, p. 4). Pentru a preveni declinul ponderii forței de muncă în PIB, 
alți specialişti au sugerat majorareasalariilor nominale în raport cu tendința de creştere 
aproductivității la nivelul întregii economii, plus rata inflației țintă a băncii centrale (vedeţi, 
de exemplu, Herr, 2009, Herr, 2015). Oricare ar fi ancora selectată, pentru realizarea creşterii 
salariilor la această rată, este necesar de a aplica un mecanism de coordonare a salariilor. În 
acest sens, negocierea colectivă coordonată constituie, probabil, cel mai eficient mecanism. 
În circumstanţe de nivel sporit de ocupare și acoperire redusă de negocieri colective, 
salariile minime pot fi folosite cu scopul de a stabili o ancoră a salariului nominal.

Caseta 2 Deflaţia și salariile în Japonia
Experienţa Japoniei poate servi drept exemplu recent pentru a ilustra modul în care deflaţia 
poate fi consolidată. Până la sfârșitul anului 1980, Japonia a înregistrat o creștere economică 
puternică, într-o mare măsură, fiind alimentată de un balon de săpun la preţurile activelor, care 
a apărut în urma creșterii excesive a creditului. La începutul anilor 90, Banca Japoniei a ridicat 
ratele la credite și balonul a exploadat, forţând întreprinderile și instituţiile financiare să-şi repare 
bilanţurile. Ca răspuns la încetinirea economică, consumatorii japonezi au devenit mult mai 
precauţi, iar cheltuielile sindrofie ale perioadei de pre-criză s-au tranfromat în modele de consum 
mult mai constrânse. Confruntându-se cu o stagnare a vânzărilor, companiile au început să-şi 
reducă cheltuielile, inclusiv costurile forţei de muncă, utilizând angajaţi ocazionali sau temporari, 
inclusiv lucrători cu fracţiune de normă, precum și prin diminuarea salariilor angajaţilor de bază. 
În consecinţă, au scăzut salariile și ponderea veniturilor obţinute din muncă în PIB. Astfel, a 
fost pus în mișcare un cerc vicios de scădere a nivelului general al salariilor, preţurilor și cererii 
agregate. Deoarece profiturile nu au fost investite, cererea agregată a scăzut, iar profiturile 
s-au redus, în timp ce întreprinderile-lider au recurs la reducerea continuă a salariilor. Pentru 
a îmbunătăţi perspectivele atât ale angajatorilor, cât și cele ale angajaţilor, și pentru a încuraja 
creșterea salariilor, Banca Japoniei a încercat să stimuleze creşterea economică prin elaborarea şi 
implementarea politicii monetare. Însă, actualmente, practicile de stabilire a salariilor au suportat 
schimbări, iar formele atipice de angajare sunt prezente pe piata munci. Până la experienţa 
deflaţiei, așa-numita "ofensivă de primăvară", a servit drept mecanism pentru majorarea salariilor 
prin realizarea negocierilor salariale simultane între marile corporaţii și angajaţi. Însă, în prezent, 
acest mecanism funcţionează mai puţin eficient.  
Sursa: Kuroda, 2014. 
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4   Salariile, productivitatea muncii și ponderea veniturilor 
din muncă în PIB
Salariile medii furnizează o indicație privind compensarea muncii și a standardelor de viață ale 
salariilor angajaților, însă, pentru a face o analiză economică este, probabil, cel mai bine de le com-
parat cu productivitatea muncii. Pe termen lung, creșterea productivității muncii (valoarea medie 
a bunurilor și serviciilor produse de către lucrători) permit creșteri salariale durabile. În același 
timp, relația dintre salarii și productivitate afectează şi agregatele macroeconomice. În anumite 
circumstanțe, moderarea salarială în raport cu productivitatea poate stimula profiturile, volumul 
investițiilor, exporturile și crearea de noi locuri de muncă. Cu toate acestea, în alte cazuri aceasta 
va reduce cererea agregată și nivelul de ocupare a forței de muncă, deoarece limitează consu-
mul casnic, care reprezintă cea mai mare pondere din PIB în majoritatea țărilor. De asemenea, în 
timp ce fiecare țară în parte poate crește, în principiu, cererea agregată prin mărirea exportului, 
nu toate țările pot aplica astfel de practici, în același timp. În cazul în care prea multe țări im-
plementează politici privind moderarea salarială, cel mai probabil, cererea agregată la nivel re-
gional sau mondial va scădea, motiv pentru care coordonarea între țări este atât de importantă.

4.1   Decalajul persistent între creșterea salariilor și creșterea productivităţii muncii
După cum a fost reiterat în edițiile anterioare ale "Raportului privind salariile la nivel mondial", 
de la începutul anilor 1980, creșterea salariilor medii a rămas în urma creșterii medii a produc-
tivității muncii, în cadrul a mai multor economii mari și competitive mondiale, inclusiv Germa-
nia, Japonia și Statele Unite, unde ponderea forței de muncă în PIB a scăzut (pentru definiția 
ponderii veniturilor din muncă, faceţi referinţă la Caseta 3).

Figura 11 actualizează graficul nostru publicat anterior privind salariile medii și productivi-
tatea muncii în cadrul a 36 de economii dezvoltate. Productivitatea muncii se măsoară ca raportul 
dintre PIB/cap de locuitor sau lucrător salarial, iar Indicele Salariului Real şi Indicele Productivităţii 
Muncii sunt calculaţi ca medii ponderate. Astfel, ţările mari influențează datele din Figură mai mult 
decât țările mici. Figura ilustrează că, începând cu anul 1999, creșterea productivității muncii în 
acest grup de țări a depășit creșterea salariilor cu aproximativ 10 puncte procentuale. În perioada 
2014-2015, diferența dintre cele două linii a suferit o contracţie de, circa 1 punct procentual, ca urma-
re a unei ușoare creșteri a salariilor reale, în plus față de creșterea relativ mai redusă a productivității 
muncii între cei doi ani. Cu toate acestea, decalajul este oricum, substanţial.
Figura 11 Tendinţe în creșterea salariului mediu real și productivităţii muncii în economiile 
dezvoltate, 1999-2015

Notă: Creșterea salariilor este calculată ca medie ponderată de creștere anuală a salariul mediu real lunar în 36 de economii 
(pentru descrierea metodologiei, vedeţi Anexa I). Din motive de disponibilitate a datelor, anul de bază este 1999.
Sursa: Baza de date a OIM privind salariile la nivel mondial; OIM "Tendinţe globale pentru ocuparea forţei de muncă" (GET).
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Caseta 3 Determinarea ponderii veniturilor realizate din muncă
Venitul naţional reprezintă ansamblul veniturilor disponibile pentru rezidenţii unei ţări, într-un 
anumit an. Repartizarea venitului naţional între muncă și capital se numește distribuţia funcţională 
a veniturilor. Ponderea veniturilor din forţa de muncă (sau ponderea muncii) reprezintă partea 
din venitul naţional alocată compensării muncii, în timp ce cota de capital constituie partea din 
venitul naţional care este raportată la capital. Ponderea forţei de muncă în scădere reflectă, 
adesea, o creștere mai rapidă a productivităţii muncii decât în compensarea medie a muncii, 
precum și o creștere a randamentului capitalului în raport cu munca.
În asemenea caz, ponderea muncii măsoară fracţiunea venitului naţional ce revine muncii 
(Krueger, 1999). Deși ideea este simplă, există provocări ce ţin de măsurarea ponderii forţei de 
muncă. Ponderea forţei de muncă, sub formă neajustată este calculată, de obicei, ca raportul 
dintre compensarea totală a salariaţilor - salariile înainte de impozitare şi contribuţiile sociale ale 
angajatorilor - şi produsul naţional brut sau agregatul de venit (Lübker, 2007). În ceea ce privește 
numărătorul, apar următoarele întrebări: cine exact este un angajat (trebuie, oare, să fie incluşi 
directorii executive în această categorie?) şi ce anume trebuie să fie considerat drept compensare 
(trebuie oare ca opţiunile de stoc să fie luate în considerare ca venit din muncă?). În calitate 
de numitor poate servi, de exemplu, Venitul Naţional Brut (VNB) sau Produsul Intern Brut (PIB) 
și poate fi măsurat la preţurile de piaţă sau costul factorilor de producţie. Deoarece măsurarea 
valorii adăugate este problematică, în anumite sectoare, (în special în administraţia publică, în 
cazul în care valoarea adăugată în conturile naţionale constituie, deseori, doar suma costurilor 
forţei de muncă), uneori analiza se axează pe "sectorul corporativ" (Karabarbounis și Neiman, 
2014) sau careva alt subset al economiei (OCDE, 2012).
Cu toate acestea, aceasta este măsurată, iar ponderea forţei de muncă sub formă neajustată 
reprezintă o estimare mai scăzută a adevăratei ponderi a veniturilor din muncă, deoarece 
remunerarea salariaţilor exclude veniturile obţinute din activităţi independente şi care, în 
sistemele conturilor sau contabilităţii naţionale, figurează ca "venit mixt" şi poate, astfel, fi 
înregistrată implicit ca câștig de capital. Cu toate acestea, cel puţin o parte din venitul mixt trebuie 
să fie privită ca revenirea la forţă de muncă, și, prin urmare, ca parte integrantă a ponderii forţei 
de muncă. Pe parcurs, au fost testate diverse metode de ajustare a ponderii forţei de muncă, 
care sunt înregistrate în literatura de specialitate. O metodă simplă de ajustare presupune că 
două treimi din venitul mixt poate fi atribuit ponderii forţei de muncă; o altă metodă prevede 
atribuirea aceluiaş salariu lucrătorilor independenţi, ca și salariile medii ale angajaţilor. O altă 
metodă constă în atribuirea câștigurilor lucrătorilor independenţi egale cu salariile angajaţilor din 
industria similară și caracteristicile personale (vedeţi Guerriero, 2012; Gollin, 2002; Arpaia, Prez și 
Pichelmann, 2009; Freeman 2011).
În timp ce, în modul în care sunt făcute ajustările, aceste diferenţe afectează nivelul ponderii forţei 
de muncă, însă nu afectează tendinţele, în general (OIM, 2010a; Guerriero, 2012). Cu toate acestea, 
este important de a interpreta cu precauţie ponderea forţei de muncă sub formă ajustată şi 
neajustată. Schimbările structurale de la activităţi independente (cum ar fi agricultura de familie) 
la angajarea remunerată în câmpul muncii au tendinţa de a spori ponderea forţei de muncă 
neajustată mai mult decât cea ajustată.Odată cu ajustarea ponderii forţei de muncă pentru auto-
ocuparea forţei de muncă, evident, nu mai este cazul când ponderea forţei de muncă este cea 
mai mică în ţările mai sărace (Gollin, 2002; Guerriero 2012). Acest lucru trebuie avut în vedere, 
în special atunci când sunt analizate tendinţele economiilor de piaţă emergente și ale ţărilor în 
curs de dezvoltare, în care ponderea lucrătorilor independenţi și a întreprinderilor neincorporate 
în societăţi este mai mare decât în economiile avansate, precum și în cazul în care ponderea 
veniturilor obţinute din munca neajustată este, prin urmare, în general, mai mică decât în ţările 
mai dezvoltate.
Sursa: Adaptată din sursele OIM și OCDE, 2015.
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4.2   Scăderea generală a ponderii compensării muncii 
Deşi Figura 11 acoperă doar țările dezvoltate (pentru care sunt disponibile mai multe date 
și mai ușor comparabile, privind salariile și productivitatea muncii), relația dintre salarii și 
productivitate este, de asemenea, capturată în ponderea veniturilor/remunerarea forţei de 
muncă în PIB (faceţi referinţă la Caseta 3). Studiile recente relevă că, deși nu este aplicabil 
universal, scăderea ponderii veniturilor din muncă constituie o tendință la nivel mondial 
(vedeţi, de exemplu Trapp, 2015; Karabarbounis și Neiman, 2014). Figura 12 ilustrează 
această tendință globală, indicând distribuția ponderii veniturilor din muncă în 1995 și 
2014 pe un eșantion de 133 de țări. Există o schimbare clară spre stânga (scădere) în distri-
buția veniturilor forței de muncă estimate şi valoarea medie de circa 2 puncte procentuale 
mai scăzută în 2014. Din eșantionul total de 133 de țări, 91 au suporat declin economic, 
32 au beneficiat de creștere economică, iar zece state au rămas stabile. Figura 12 prezintă 
patru exemple de țări cu scăderea cotelor unice pe muncă - două din economiile emergente 
(China și Mexic) și două din țările dezvoltate (Portugalia și Statele Unite ale Americii). 
De-a lungul ultimilor ani, ponderea forței de muncă a crescut în China. Ponderea forţei de 
muncă a crescut ușor şi în SUA, în timp ce în Mexic și Portugalia, ponderea veniturilor 
obţinute din muncă şi-a continuat trendul de scădere. 

Figura 12 Distribuirea ponderii venitului forţei de muncă ajustate pentru un număr de 133 
de economii selectate, 1995 și 2014

Notă: Figura arată frecvenţa ţărilor (numărul de ţări), care aparţin fiecărui nivel al ponderii veniturilor obţinute din muncă.
Sursa: "Setul de conturi naţionale Penn World Tables", disponibil pe pagina web: http://cid.econ.ucdavis.edu/pwt.html. 
Ponderea venitului forţei de muncă sub formă ajustată ţine seama de o estimare a veniturilor din muncă a lucrătorilor 
independenţi.
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Figura 13 Ponderea veniturilor forţei de muncă în patru exemple ale economiilor de piaţă 
emergente și ale ţărilor în curs de dezvoltare

Sursa: Ponderea veniturilor din muncă sub formă ajustată AMECO pentru Mexic, Portugalia și Statele Unite ale Americii. 
Ponderea veniturilor forţei de muncă sub formă neajustată în China de la Biroul Naţional de Statistică, Baza de date 
statistice a Chinei http://219.235.129.58/indicatorYearQuery.do?id=030210300000000; AMECO http://ec.europa.eu/
economy_finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm

Exemplul Chinei și al Statelor Unite ridică întrebarea dacă recuperarea post-criză a 
ponderii venitului aferent muncii reprezintă o mișcare mai largă, care afectează un spectru 
mai larg de țări. Figura 14 relevă modul în care ponderea venitului din forța de muncă sub 
formă ajustată s-a schimbat într-un număr de țări selectate, înainte, în timpul și după criza 
economică la nivel mondial. În perioada de pre-criză (2002-2007), 31 din 39 de țări pentru 
care sunt disponibile date recente s-au confruntat cu o scădere a ponderii forței de muncă. 
Amploarea scăderii variază între diverse țări, variind de la 11,5 puncte procentuale în 
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei până la 0,1 puncte procentuale în Grecia. Cu toate 
acestea, în perioada de apogeu a crizei (2007-2010), se observă o tendință opusă, în care 
majoritatea țărilor (30 din 39) au resimţit o creștere a ponderii forței de muncă. Această 
tendinţă reflectă faptul bine-cunoscut precum că, în timpul recesiunilor, profiturile au 
tendinţa de a scădea mai mult sau mai repede decât salariile. Acest comportament anticiclic 
este bine documentat în literatură și este caracteristic pentru majoritatea economiilor 
avansate (FMI, 2012).

Mai puţine detalii se cunosc despre perioada post-criză. Ultimul lot din Figura 14 
furnizează informații cu privire la faptul dacă ţările s-au confruntat, în continuare, cu 
o tendință de scădere în ultimii cinci ani, pe baza unui eșantion de țări pentru care sunt 
disponibile date. Dovezile sugerează o imagine destul de confuză, în care mai puțin de 
jumătate dintre țări  se confruntau, în continuare, cu o scădere a ponderii forței de muncă 
și celelalte țări, care beneficiază de o creștere. În timp ce Bulgaria, Islanda și Elveția au 
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Figura 14 Schimbarea ponderii veniturilor forţei de muncă ajustate înainte, în timpul și după criza 
economică mondială

Sursa: AMECO.
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înregistrat creșteri semnificative ale ponderii forței de muncă, inversându-şi pierderile din 
perioadele anterioare, şi salariaţii din Statele Unite au beneficiat de o creștere modestă a 
ponderii lor de venit pentru prima dată în ultimele decenii. Alte țări dezvoltate membre ale 
grupului G20, cum ar fi Canada, Franța și Germania, au beneficiat de creşteri ușoare ale 
ponderii forței de muncă în timpul crizei, care continuă şi în perioada recentă. Pe de altă 
parte, în alte 20 de ţări pentru care sunt disponibile date, tendința descendentă pe termen 
lung a fost reluată. În special, lucrătorii din țările cel mai afectate de criză şi în care au 
fost implementate măsuri și politici de austeritate privind moderarea salariilor (în special 
Grecia, Irlanda, Portugalia și Spania) s-au confruntat cu ponderea venitului obţinut din 
muncă redusă. 

Dacă mișcarea ascendentă a dinamicii ponderii forței de muncă observată într-un 
număr de țări, în cea mai apropiată perioadă de timp vor fi susținute de schimbări în politici 
publice durabile (cum ar fi introducerea unui salariu minim pe economie în Germania sau 
creșterea pragului pentru numărul de ore suplimentare lucrate pentru care angajații din 
SUA sunt scutiţi), reprezintă o întrebare de perspectivă.
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5   Inegalitatea salarială și salariile minime 
5.1   Inegalitatea salarială
Secțiunile anterioare ale acestui raport au furnizat informații privind evoluția salariului 
mediu, în comparație cu productivitatea muncii și ca o componentă a ponderii veniturilor 
din muncă. Însă salariile medii nu reflectă modul în care sunt distribuite salariile între 
diferite grupuri de salariați. Este bine cunoscut faptul că, pe parcursul ultimelor decenii, 
gradul inegalității salariale a crescut în multe țări din întreaga lume, inclusiv în două 
treimi din țările OECD, precum și în unele mari economii emergente (vedeţii, de exemplu, 
publicaţia OECD, 2008; OECD, 2011a). În timp ce un anumit nivel de inegalitate reflectă 
diferențele în caracteristicile individuale și productive ale salariaţilor, au fost exprimate 
preocupări tot mai mari cu privire la consecințele sociale și economice negative ale 
inegalității excesive a veniturilor, care pot duce la coeziune socială mai slabă şi consum 
redus al gospodăriilor casnice (deoarece lucrătorii bine plătiţi fac economii din veniturile 
lor în proporție mai mare) și rate mai mici de creștere economică. Problematica inegalității 
salariale este exploarată, mai detaliat, în Partea a II-a acestui raport. 

O metodă răspândită de măsurare a nivelului inegalității veniturilor o constituie 
distribuţia D9 / D1, care măsoară distanța dintre limita superioară a 10% din populaţie cu 
cele mai mici salarii şi limita inferioară pentru cel mai bine plătiţi 10% din salariați (faceţi 
referinţă la Figura 15). Figura 16 prezintă modul în care acest raport s-a schimbat pentru 
țările OECD, odata cu începerea noului secol. Cadranul din stânga afișează țările în care 
inegalitatea salarială a crescut de la începutul anilor 2000, înregistrând cele mai mari creș-
teri în Irlanda, Norvegia, Republica Coreea și Statele Unite ale Americii. Pe partea dreaptă 
sunt expuse țările în care inegalitatea salarială a scăzut, înregistrând cele mai drastice 
diminuări în Chile, Estonia, Ungaria și Portugalia. Figura 17 prezintă aceleași raporturi 
salariale pentru o selecție de ţări dezvoltate și economii emergente. Aceasta indică crește-
rea inegalității salariale în Indonezia, Filipine și Vietnam și scăderea inegalității salariale 
într-o serie de alte țări, cea mai mare parte dintre care se află în America Latină. În termeni 
relativi, cea mai mare scădere se observă în Brazilia (cu o reducere de 37,4% pe parcursul 
perioadei) și Peru (31,3% pentru aceeaşi perioadă), în timp ce Africa de Sud și Mexic s-au 
confruntat cu o scădere relativă mai mică a inegalității (15,4% şi, respectiv, 6.3%).

Figura 15 Măsurarea inegalităţii veniturilor: distribuţia D9 / D1
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Figura 16 Diferenţele salariale în ţările membre OECD

Sursa: Baza de date a OECD privind câştigurile salariale.

Figura 17 Diferenţele salariale în economiile de piaţă emergente și ale ţărilor în curs de 
dezvoltare selectate

Sursa: Estimările OIM în baza surselor oficiale de date la nivel naţional.

Salariile reprezintă un determinant major al venitului gospodăriei ţărăneşti. Astfel, nu 
este surprinzător faptul că tendința pe termen lung spre o mai mare inegalitate salarială 
se reflectă în inegalitate sportiă, în totalul veniturilor gospodăriilor (care includ nu doar 
salariile, ci şi toate celelalte surse de venit). Figura 18 arată distribuția coeficienților Gini 
în baza venitului gospodăriei per cap de locuitor, care acoperă 71 de țări din toate regiunile 

Ra
ta

 d
e d

ec
lin

 D
9/

D1

Creșterea inegalităţii Descreșterea inegalităţii

Până în anul 2000

După anul 2015

SU
A

Re
p.

 C
or

ee
a

Po
lo

ni
a

Irl
an

da

M
ex

ic

Ca
na

da

Re
pu

bl
ic

a 
Ce

hă
 

Re
p.

 S
lo

va
că

M
ar

ea
 B

rit
an

ie

Au
st

ra
lia

Lu
xe

m
bu

rg

G
er

m
an

ia

Au
st

ria

N
ou

a 
Ze

el
an

da
 

O
la

nd
a

Fi
nl

an
da

D
an

em
ar

ca

N
or

ve
gi

a

Be
lg

ia

Is
ra

el

Ch
ile

Es
to

ni
a

Li
tu

an
ia

Po
rt

ug
al

ia

U
ng

ar
ia

G
re

ci
a

Sp
an

ia

Fr
an

ţa
 

Ja
po

ni
a

Is
la

nd
a

El
ve

ţia
 

Le
to

ni
a

Su
ed

ia

Ita
lia

Ra
ta

 d
e d

ec
lin

 D
9/

D1

Creșterea inegalităţii Descreșterea inegalităţii

Apr. anul 2000

Recente

Indonezia Filipine Vietnam Africa de Sud Mexic India Peru Uruguay Brazilia
(metropolitană)

Federaţia
Rusă

Argentina
(zonă urbană)



23

pentru care sunt disponibile date. Axa orizontală prezintă coeficientul Gini, în timp ce axa 
verticală - probabilitatea de a identifica o astfel de valoare, printre țările pentru care sunt 
disponibile date. Schimbarea din partea dreaptă implică faptul că gradul de inegalitate 
a fost mai mare în anul 2012 decât în 1995, într-un număr mai mare de țări generând,în 
conseciţă, o creștere de 2 puncte procentuale în valoarea medie a coeficientului Gini.9

Figura 18 Evoluţia inegalităţii veniturilor în perioada anilor 1995-2012

Sursa: “Euromonitor”, 2014. 

În multe țări, pentru care sunt disponibile date, creșterea nivelului inegalității veniturilor 
coincide cu scăderea ponderii veniturilor obţinute din muncă, menționate în secțiunea 
anterioară. Figura 19 reflectă modul în care media ponderii venitului forței de muncă și 
coeficienții medii Gini s-au schimbat în diferite regiuni. Observăm că toate regiunile, cu 
excepția Americii Latine, s-au confruntat cu o creștere a gradului de inegalitate salarială, 
în tandem cu o scădere a ponderii veniturilor din muncă. Cele mai mari diminuări ale 
ponderii forței de muncă au fost observate în America Latină și Europa, în timp ce cele 
mai înalte nivele de creștere a inegalității veniturilor au fost experimentate în statele arabe 
și în Asia și Pacific. În America Latină, a scăzut atât gradul de inegalitate, cât și ponderea 
veniturilor din muncă. Acest fapt sugerează că, în acest caz, efectul de creștere a gradului 
de inegalitate a unei ponderi mai scăzute a muncii ar fi fost mai mult decât compensat prin 
acordarea unor salarii minime mai ridicate sau prin implementarea programelor sociale şi 
de eradicare a sărăciei.

9   De asemenea, este cazul în care abaterea standard a scăzut de la 0,091 la 0,075 și că un astfel de declin este 
cauzat de stoarcerea distribuției de mai sus: țările care s-au confruntat cu o scădere a nivelului de inegalitate 
(în special în America Latină) au contribuit la scăderea diferenței gradului de inegalitate la nivel mondial, în 
pofida faptului că, la nivel mondial, inegalitatea salarială a crescut.
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Figura 19 Schimbarea ponderii veniturilor forţei de muncă și inegalităţii 
veniturilor, 1995-2012

Notă: Regiunea Europa și Asia Centrală include 34 de ţări: Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, 
Croaţia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Israel, Italia, 
Kazahstan, Letonia, Lituania, ţările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Federaţia Rusă, Slovacia, 
Slovenia, Spania, Elveţia, Turcia, Suedia, Ucraina și Regatul Unit. America de Nord include două ţări: Canada 
şi Statele Unite. Regiunea Asia-Pacific include 13 ţări: Australia, China, Hong Kong (China), India, Indonezia, 
Japonia, Republica Coreea, Malaezia, Noua Zeelandă, Filipine, Singapore, Taiwan (China) și Thailanda. Statele 
arabe includ trei ţări: Kuweit, Iordania și Arabia Saudită. Africa include patru ţări: Egipt, Maroc, Africa de Sud 
și Tunisia. America Latină include nouă ţări: Argentina, statul Plurinaţional Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, 
Ecuador, Mexic, Peru și Republica Bolivariană a Venezuelei.
Sursa: Euromonitor, 2014 (pentru indicii Gini); setul de conturi naţionale "Penn World Tables", versiunea 9 
(iunie 2016) (pentru ponderi ale veniturilor obţinute din muncă). Disponibil pe pagina web: http://cid.econ.
ucdavis.edu/pwt.html

Deși corelația, în majoritatea regiunilor, dintre ponderea în scădere a veniturilor din muncă 
și creșterea inegalității veniturilor sugerează o legătură între cele două tendințe, natura 
relației este complexă și, încă, dezbătută pe larg în rândul cercetătorilor. Autorii Jacobson 
și Occhino observă că în Statele Unite, ponderea forței de muncă a scăzut, iar coeficientul 
Gini a crescut și presupun că, din moment ce venitul forței de muncă este distribuit 
mai uniform decât veniturile din capital, scăderea ponderii forței de muncă a contribuit 
la creşterea gradului de inegalitate a veniturilor. Ei au calculat că "pentru fiecare punct 
procentual de scădere a ponderii forței de muncă, indicele Gini crește cu, aproximativ, 
0,15- 0,33 puncte procentuale" (Jacobson și Occhino, 2012, Caseta 1). În mod similar, 
autorii Adler și Schmid consideră creșterea gradului de inegalitate a veniturilor pe piață 
ca urmare a scăderii ponderii muncii salariate în Germania (Adler și Schmid, 2012). Cu 
toate acestea, într-o lucrare mai recentă, Francese și Mulas-Granados constată că ponderea 
veniturilor din muncă are un impact neglijabil asupra inegalității veniturilor pe un eșantion 
de 93 de țări. Potrivit acestor autori, cel mai determinant factor al creșterii inegalității 
veniturilor rămâne discrepanţa în creșterea salariilor și nu evoluția ponderii veniturilor din 
muncă (Francese și Mulas-Granados, 2015). Analizând relația dintre ponderea veniturilor 
de top și cea a veniturilor obţinute din muncă, Bengtsson și Waldenstrom au constatat, pe 
un eșantion de 19 țări, faptul că, în medie, fiecare punct de scădere procentuală a ponderii 
forței de muncă a fost asociat cu o creștere de 0.86 puncte în topul de 1% din veniturile 
salariale (Bengtsson și Waldenstrom, 2015). Este necesar de a desfăşura mai multe cercetări 
pentru a înțelege, mai bine, în ce măsură și anume de ce ponderea veniturilor mai scăzute 
a muncii poate fi asociată cu un grad sporit de inegalitate a veniturilor. 

Schimbarea coeficientului Gini

Schimbarea în LIS

America Latină Africa Europa
și Asia Centrală

America
de Nord

Asia
și Pacificul

Statele Arabe
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5.2   Salariile minime
O unitate de măsură introdusă, în ultimii ani, pentru a reduce nivelul inegalităţii salariale 
în mai multe țări, a fost stabilirea sau consolidarea salariului minim. Nivelul și distribuția 
salariilor sunt determinate de un spectru larg de factori. Alegerile făcute în educație, 
politicile privind îngrijirea copiilor sau cele migraționale pot afecta accederea lucrătorilor de 
sex masculin și feminin de diferite niveluri de calificare pe piața muncii, în timp ce politicile 
comerciale sau inovațiile tehnologice pot modifica cererea relativă a lucrătorilor cu diferite 
niveluri de calificare. Instituțiile de pe piața muncii exercită, la fel, un impact semnificativ 
asupra salariilor și inegalităților salariale. Negocierea colectivă permite grupurilor de 
lucrători să negocieze salarii mai mari cu patronii/angajatorii, iar acest aspect poate avea o 
influenţă deosebit de mare asupra lucrătorilor din partea inferioară a distribuției salariale, 
care ar putea avea mai puțină putere, în cazul negocierilor individuale. Cu toate acestea, în 
mai multe țări, nivelul de acoperire cu negocieri colective a rămas relativ scăzut sau a suferit 
contracţii (Visser, Hayter și Gammarano, 2015). Respectiv, mai multe țări s-au orientat către 
mecanisme de stabilire a salariului minim noi şi mai puternice. După cum a reiterat OCDE, 
"recenta criză și tendința de durată mai lungă de creștere a gradului de inegalitate salarială au 
dat un nou impuls dezbaterilor privind salariului minim" (OECD, 2015a, p. 1).

În anul 1999, Regatul Unit a introdus un nou salariu minim legal cu acoperire nați-
onală și un "minimum de trai" mai mare în 2016. De la începutul anilor 1990, opt alte țări 
membre ale OECD - Republica Cehă, Estonia, Irlanda, Israel, Polonia, Slovacia, Slovenia 
și, cel mai recent, Germania - de asemenea au adoptat un salariu minim legal (OCDE, 
2015a). Majoritatea țărilor OECD fără un salariu minim legal dispun de plafoane salariale 
legale, stabilite prin acorduri colective, la fel ca în Danemarca, Finlanda, Norvegia și El-
veția. În consecinţă, toate țările europene au introdus deja salariul minim, deși acestea nu 
acoperă majoritatea salariaților de peste tot și nu pot fi, întotdeauna, stabilite într-un mod 
care să ia în calcul atât nevoile lucrătorilor și a familiilor acestora, cât şi factorii economici.

Multe economii în curs de dezvoltare și emergente, de asemenea, şi-au stabilit 
sau şi-au consolidat salariile minime. În anul 1994, China a adoptat un salariu minim 
și l-a consolidat în 2004; Africa de Sud a fixat un sistem de salarii minime sectoriale 
după sfârșitul apartheidului din 1997 și analizează posibilitatea introducerii unui salariu 
minim național; Brazilia şi-a consolidat salariul minim în 1995, cu creșteri suplimentare 
accelerate, începând cu 2005; Uruguay şi-a reactivat politica salariului minim în anul 
2005; Federația Rusă şi-a suplinit salariul național minim cu plafoanele regionale în 2007. 
Şi Malaezia a adoptat un salariu minim național în 2013, urmată de Myanmar şi Republica 
Populară Democrată Laos în 2015, și Macau (China) în 2016. Ţara care a introdus, cel mai 
recent, un salariu minim național în Africa a fost Cabo Verde în 2014. 

Fixarea salariului minim reprezintă un act de echilibrare, trebuie să fie bazată 
pe dovezi statistice și să fie efectuată în consultare deplină cu partenerii sociali 
și, unde este cazul, cu participarea directă a acestora pe picior de egalitate (vedeţi 
Caseta 4). Dovezile recente arată că, atunci când salariile minime sunt stabilite la 
un nivel corespunzător, ținând seama de nevoile lucrătorilor și a familiilor acestora, 
precum și de factorii economici, aceștia pot majora salariile muncitorilor cu salarii 
mici - multe dintre care sunt femei - fără efecte negative semnificative asupra 
locurilor de muncă. Aceasta este constatarea, de exemplu, a comisiei cu privire 
la plăţile salariale mici, 2014 și a misiunii primei evaluări, după introducerea 
salariului minim pe economie în Germania (Mindestlohnkommission, 2016). După 
trecerea în revistă a literaturii existente, un studiu al Băncii Mondiale a concluzionat 
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Caseta 4 Noul ghid de politici al OIM privind salariile minime în regim 
online
Graţie numeroaselor solicitări cu privire la stabilirea și aplicarea salariilor minime pe care le 
primește, OIM a lansat, în 2016, un nou ghid de politici OIM privind salariile minime în regim 
online. În baza standardelor OIM existente și diversitatea practicilor internaţionale, acest ghid de 
politici (www.ilo.org/minimumwage) oferă informaţii cu privire la întrebările cheie ale unei bune 
practici și scoate în evidenţă diverse opţiuni, care pot fi făcute, în funcţie de preferinţele naţionale 
și circumstanţele ţărilor vizate. 
În toată lumea, sistemele de salarizare minimă sunt diverse și permit mai multe abordări, în funcţie 
de nevoile și opţiunile fiecărei ţări în parte. Cu toate acestea, unele principii au relevanţă generală 
pentru ţările care operează cu statutul de salariu minim pe economie. Multe dintre aceste principii 
au fost evidenţiate într-o publicaţie recentă a Băncii Mondiale.*
În centrul său, Convenţia OIM nr. 131/1970 asupra metodelor de fixare a salariilor minime, solicită 
consultarea deplină cu partenerii sociali privind elaborarea și funcţionarea sistemului de stabilire 
a salariului minim și, după caz, participarea directă a acestora, pe picior de egalitate, în cadrul 
sistemului. Adiţional, Convenţia solicită participarea "persoanelor cărora le este recunoscută 
competenţa de a reprezenta interesele generale ale ţării şi care vor fi numite după consultarea 
deplină a organizaţiilor reprezentative. În practică însă, în majoritatea ţărilor, guvernele iau decizia 
finală în urma unor consultări cu partenerii sociali, în timp ce în alte ţări, salariul minim este stabilit 
în mod direct, prin intermediul organelor tripartite specializate. În multe ţări, consultările tripartite 
au loc între reprezentanţii guvernului și partenerii sociali din cadrul instituţiilor naţionale de 
dialog social, cum ar fi comisiile tripartite privind salariile, comisiile salariale sau alte organisme 
tripartite cu competenţă generală pentru afaceri economice și sociale. 
În ceea ce privește nivelul salariului minim, Convenţia cu privire la fixarea salariului minim 
prevede că “elementele care se iau în considerare pentru a determina nivelul salariilor minime 
vor cuprinde, pe măsura posibilităţilor, şi ţinându-se seama de practica şi condiţiile naţionale, 
următoarele: a) nevoile lucrătorilor şi ale familiilor lor faţă de nivelul general al salariilor în ţară, 
costul vieţii, prestaţiile de securitate socială şi nivelul de trai al altor grupuri sociale; b) factorii de 
ordin economic, inclusiv cerinţele dezvoltării economice, productivitatea şi interesul care există 
pentru a realiza şi a menţine un înalt nivel de folosire a forţei de muncă”. Se subînţelege că aceste 
criterii nu sunt exhaustive, ci tind să echilibreze factorii de ordin economic și social. Pentru a 
păstra relevanţa acestora, salariul minim trebuie să fie ajustat periodic. 
Convenţia privind fixarea salariul minim pe economie solicită, de asemenea, "măsuri 
corespunzătoare, cum ar fi un sistem adecvat de inspecţie completat prin orice alte măsuri 
necesare" pentru a asigura aplicarea efectivă a tuturor dispoziţiilor referitoare la salariile minime. 
Ratele înalte ale încălcărilor au consecinţe negative nu doar asupra lucrătorilor și familiilor 
acestora, ale căror drepturi sunt încălcate, dar şi asupra angajatorilor care se conformează regulilor, 
deoarece oferă întreprinderilor neconforme avantajul costurilor ilegale. Rata conformităţii este 
afectată de o serie de factori, inclusiv de nivelul la care salariile minime sunt stabilite, precum 
și de factori instituţionali. Ghidul de politici oferă câteva exemple asupra modului în care nivelul 
de conformare poate fi sporit prin intermediul unor campanii de informare și de sensibilizare, 
precum și o serie de alte măsuri. 
* Kuddo, Robalino şi Weber, 2015.
Sursa: OIM,2016e(www.ilo.org/minimumwage).

http://www.ilo.org/minimumwage
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că "deși estimările din literatura de specialitate variază în mod considerabil, tendința 
actuală în literatura de specialitate este că efectele salariului minim asupra ocupării 
forței de muncă sunt, de obicei, mici sau nesemnificative (iar, în unele cazuri, pozitive ) 
"(Kuddo, Robalino și Weber, 2015, p. 11). În țările cu venituri ridicate, o analiză a circa 
70 de studii arată că descoperirile sunt diverse, însă cea mai frecventă constatare este că 
efectele ocupării forței de muncă sunt aproape de zero, și prea mici pentru a fi observabile 
în statisticile globale privind rata de ocupare sau rata șomajului (Belman și Wolfson, 2014, 
p . 21). Concluzii similare rezultă din meta-analize și studii (studii cantitative de studii) în 
Statele Unite ale Americii (Doucouliagos și Stanley, 2009), Regatul Unit (Leonard, Stanley 
și Doucouliagos, 2014), precum și în economiile dezvoltate, în general (Belman și Wolfson, 
2014). Cu toate acestea, constatările menţionate sunt, în continuare, controversate.Alte 
analize relevă faptul precum că efectele ocupării sunt mai puțin benigne și că salariile 
minime reduc oportunitățile de angajare pentru lucrătorii mai puțin calificați (Neumark și 
WASCHER, 2008). Şi în țările în curs de dezvoltare concluziile par mai mixte și specifice 
fiecărei țări vizate (Belman și Wolfson, 2016; Betcherman, 2015), ceea ce indică asupra 
importanței monitorizării efectelor salariilor minime la nivel de țară. O preocupare 
suplimentară în țările în curs de dezvoltare este faptul că, în loc de a provoca un nivel 
mai scăzut de ocupare, salariile minime, care sunt prea mari, pot determina angajații din 
economia formală să treacă în economia informală (Nataraj et al., 2014).

Indicatorul statistic cel mai frecvent utilizat pentru a evalua nivelul minim al 
salariilor în raport cu condițiile economice și sociale naționale este, probabil, raportul 
dintre salariul minim si mediu (denumit, uneori, indicele "Kaitz"). O măsură alternativă o 
constituie raportul dintre salariul minim si mediu. În multe țări, indicele Kaitz este folosit 
ca un instrument de monitorizare a nivelului salariului minim şi există dezbateri frecvente 
în jurul întrebării: oare raportul Kaitz va fi potrivit, în circumstanțe naționale, pentru a 
maximiza beneficiile sociale și economice și pentru a minimiza eventuale efecte adverse 
asupra ocupării forței de muncă sau asupra inflației? Există diferite surse pentru astfel 
de estimări, iar comparațiile între țări trebuie să fie interpretate cu precauţie, din cauza 
diferențelor dintre țări vis-a-vis de măsurarea salariului median sau mediu și dificultățile 
în obținerea estimărilor exacte și consistente pentru aceste valori. Unele țări au stabilit mai 
multe rate de salarii minime, fapt care complică calculul acestor indicatori. Prin urmare, 
în timp ce indicii diverselor ţări pot fi utili pentru evaluarea nivelurilor salariului minim 
la nivel național, acestea trebuie să fie complementate de o analiză mai rafinată, specifică 
unei țări anume. De asemenea, raporturile la nivel de țară trebuie să fie calculate la nivel 
dezagregat, pe sectoare, în funcţie de sex și regiune. 

Prezentăm câteva estimări ilustrative pentru un set de țări dezvoltate și în curs de 
dezvoltare. Figura 20 prezintă estimări pentru țările europene pentru care sunt disponibile 
date ale "Studiului  privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață 
(EU-SILC)",  realizat de Eurostat. Estimările arată că, în cazul Estoniei sau al Republicii 
Cehe, un salariat care este remunerat cu un salariul minim beneficiază de circa 37%- 38% 
din salariul unui angajat cu salariu median, în timp ce în Ungaria, Portugalia sau Franța, 
acest raport depăşeşte 60%. Salariul minim fixat de majoritatea ţărilor constituie între 45-
60% din salariul mediu. Analizând raportul dintre salariul minim şi cel mediu (care este, 
în medie, cu 15% mai mare decât salariul mediu), rata calculată este, cel mai frecvent, de 
40-55%. Media ponderată pentru UE, per ansamblul, constituie mărimea salariului minim, 
care reprezintă aproximativ 50% din salariul mediu.
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Figura 21 indică că în economiile emergente varianța pare a fi mai mare, între salarii minime 
relativ scăzute în Vietnam sau Mexic și ratele mult mai înalte în Filipine sau Indonezia. În 
Peru, India, Brazilia şi Costa Rica salariul minim variază între 68-82% din salariul mediu 
pe economie. Anterior, a fost menţionat că unele economii emergente au un nivel mult mai 
înalt al salariilor și al inegalității veniturilor, decât unele economii avansate. În economiile 
emergente distribuția salarială este, adesea, caracterizată printr-o distribuție comprimată 
până la mediană (ceea ce înseamnă că mărimea salariului unui beneficiar de salariu median 
este, adesea, destul de mică) și un şir foarte lung de cazuri, în care persoanele cu salarii 
de top câștigă mult mai mult decât salariul mediu lunar al unui lucrător de rând. Acest fapt 
ar putea, probabil, explica de ce în unele economii emergente există rapoarte mai mari 
între salariile minime şi cele mediane, decât în economiile dezvoltate. Cu toate acestea, 
deoarece gradul de inegalitate salarială în aceste țări este mai mare, raportul dintre salariul 
minim şi cel median este mai aproape de cel înregistrat în țările dezvoltate. Rețineți că 
Figura 21 utilizează informații cu privire la mai multe rate de salarii minime, în cazul în 
care acestea există. Astfel, de exemplu, estimarea pentru Brazilia foloseşte nu doar salariul 
minim la nivel federal, dar şi salariul minim la nivel de stat, în cazul în care acestea sunt 
stabilite la un nivel care depășește plafonul federal. În cazul Indoneziei, ratele provinciale 
sunt luate în considerare.

Figura 20 Salariul minim în raport cu salariul median și salariul mediu în cadrul ţărilor 
europene selectate

Notă: Ţările sunt clasificate în funcţie de cel mai mic şi cel mai mare raport dintre salariul minim şi salariul median.
Sursa: Estimările OIM, în baza datelor EU-SILC. 
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Figura 21 Salariul minim în raport cu salariul median și salariul mediu în cadrul 
economiilor de piaţă emergente

Sursa: Rani et al., 2013.

Dacă analizăm evoluţia salariilor in timp, Figura 22 arată că printre țările cu venituri mari a 
existat o anumită tendință de o convergență mai mare la nivelul salariului minim, măsurate 
în US $ PPP. Observăm că, în 2000, țările cu salarii minime mai mici au aplicat cele mai 
mari creșteri, în medie, în perioada anilor 2000-2015, în timp ce țările cu nivel mai ridicat al 
salariului minim au implementat în anul 2000 schimbări mai mici, în ultimii 15 ani.

Figura 22 Convergenţa salariului minim între ţările cu venituri mai mari

Sursa: Baza de date a OIM privind salariile la nivel mondial; Banca Mondială (pentru factorul de conversie PPP).

Ra
po

rt

Minimum spre mediu

Minimum spre median

Vietnam
(2011)

Mexic
(2010)

Mali
(2010)

Peru
(2010)

Brazilia
(2009)

India
(2009–10)

Costa Rica
(2011)

Filipine
(2009)

Indonezia
(2009)

Australia

Cr
eș

te
re

a s
ala

riu
lu

i m
in

im
 in

tre
 2

00
0 

și 
20

15
 (%

)

Salariul minim în 2000

BelgiaCanadaChile Croaţia

Republica
Cehă

Estonia

FranţaGrecia

Ungaria

Irlanda

Israel Japonia
Republica CoreeaLetonia

Lituania Luxemburg

Malta Olanda

Noua Zeelanda

Polonia
Portugalia

Federaţia Rusă

Slovacia

Slovenia

Spania

Marea
Britanie 

Statele Unite 

Uruguay

Venezuela,
Republica

Bolivariană



30 Raportul privind salariile la nivel mondial pentru 2016/17

6 Disparităţile salariale de gen în medie
În cadrul distribuției totale a salariilor, există diferențe salariale între diferite grupuri de 
lucrători. Una dintre acestea o constituie disparitățile salariale de gen (între lucrătorii de 
sex masculin și cei de sex feminin), ponderea deficitului din salariul mediu al lucrătorilor 
de sex feminin în raport cu salariul mediu al lucrătorilor de sex masculin. Diverse studii 
arată că, în majoritatea țărilor pentru care sunt disponibile date, această diferență s-a redus, 
în general, în timp, însă nu a fost eliminată în cele mai multe dintre țări. Constatarea lui 
Blau și Kahn rămâne valabilă: "Practic fiecare țară industrializată a adoptat legi care le 
obligăsă asigure aplicarea principiului tratamentului egal faţă de femei pe piața muncii”. 
Cu toate acestea, deşi este în declin în multe țări, discrepanța salarială dintre lucrătorii de 
sex masculin și cei de sex feminin constituie o trăsătură persistentă a pieței muncii, practic, 
al fiecărei națiuni "(Blau și Kahn, 2003, p. 107).

Figura 23, care afișează cele mai recente estimări disponibile privind diferența sala-
rială din perspectivă de gen per oră pentru un spectru larg de țări, prezintă variația enormă 
care există între țări. În același timp, disparitățile salariale "prime" pe motiv de gen - la fel 
ca toate celelalte tipuri de diferențe de remunerare care compară diferitele grupuri de lucră-
tori – sunt, uneori, dificil de interpretat. Acest lucru se datorează faptului că persoanele de 
sex masculin și feminin, care sunt angajate pot fi foarte diferite în ceea ce privește caracte-
risticile lor personale (cum ar fi vârsta sau nivelul de educație), cât și în ceea ce privește ca-
racteristicile lor pe piața muncii. De exemplu, segregarea ocupațională înseamnă că femeile 
vor tinde să fie supra-reprezentate în anumite profesii şi ocupații. In plus, uneori, doar un 
număr redus de femei - cele cu nivel relativ înalt de educație - acced pe piața muncii şi, ast-
fel,lucrătorii de sex feminin angajaţi sunt, în medie, mai calificaţi decât cei de sex masculin. 
Astfel, este necesar de a înțelege ceea ce stă la baza diferențelor "prime" de salarizare dintre 
lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin prin analize mai sofisticate, comparând 
salariile bărbaților și cele ale femeilor cu profiluri și locuri de muncă comparabile (vezi, de 
exemplu OIM, 2014b, precum și literatura de specialitate din Caseta 5). 

Figura 23 Disparităţile salariale de gen pentru salariile orare într-o serie de economii 
selectate (date preliminare)

Notă: lacunele orare construite cu date privind salariile medii / mediane și numărul mediu / median de ore lucrate, primite de 
OIM din partea institutelor naţionale de statistică respective sau instituţiilor echivalente din ţările incluse; 94,6% dintre date 
se referă la anul 2013 sau un an mai recent.
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Caseta 5 Ce se află în spatele disparităţilor salariale de gen: o trecere 
în revistă a literaturii de specialitate

* În celelalte zece ţări, care sunt toate ţări cu venituri mici și medii, diferenţele dintrelucrătorii de sex 
masculin și cei de sex feminin în educaţie au reprezentat 10-50% din diferenţa salarială, observată în 
cinci dintre ele, iar pentru 0-10% - in alte cinci. 
Sursa: Această Casetă este adaptată din lucrarea  Maître și Sobeck.

Explicaţiile din perspectiva capitalui uman privind 
diferenţele de remunerare, elaborate de Becker 
(1964) și Mincer (1974) se axează pe educaţie și 
experienţa de muncă acumulată. Acestea suge-
rează că femeile provin din diferite medii edu-
caţionale sau niveluri de educaţie și sunt mai 
susceptibile de a avea întreruperi (e) în cariera 
profesională, care conduc la niveluri mai scăzu-
te de experienţă profesională acumulată. Studiile 
empirice furnizează dovezi precum că diferenţele 
în capitalul uman reprezintă o parte semnificativă 
a discrepanţei salariale pe motiv de gen. Cu toate 
acestea, deoarece astfel de diferenţe de educaţie 
între bărbaţi și femei s-au redus, în special în ca-
drul celor mai avansate economii, are, deci, pute-
rea explicativă a educaţiei în explicarea diferenţei 
rămase (Banca Mondială, 2012). Într-adevăr, în 43 
din 53 de ţări, * după verificarea caracteristicilor 
individuale și a locului de reședinţă, diferenţele de 
educaţie între bărbaţi și femei sunt foarte mici sau 
chiar s-au inversat, astfel încât femeile au un nivel 
mai înalt de educaţie decât bărbaţii.În aceste ca-
zuri, educaţia nu doar nu reușește să explice dife-
renţa observată, dar, atunci când este luată în cal-
cul, de fapt, doar mărește diferenţa inexplicabilă. 
Deoarece diferenţele educaţionale nu explică, 
pe deplin, disparităţile salariale de gen, accentul 
acestora a fost redirecţionat. În loc să se axeze 
pe diferenţele în numărul de ani de școlarizare 
(sau nivelele de studii obţinute), un flux mai nou 
de cercetare explica discrepanţele salariale prin 
faptul că bărbaţii și femeile tind să se specializeze 
în diferite domenii ale educaţiei (Machin și Puhani, 
2003) Tranziţia în literatura de specialitate de la 
nivelul de educaţie obţinut la domeniul studiilor 
oferă, de asemenea, dovezi de schimbare a 
obiectivelor: în prezent, odată ce femeile au 
obţinut paritate în educaţie, scopul privind plata 
echitabilă se va axa pe tipurile educaţiei ( O'Reilly 
și Colab, 2015; Grimshaw și Rubery, 2015). Cu alte 
cuvinte, obiectivul echităţii salariale devine din ce 
în ce mai evaziv.
Diferenţele în accesul și alegerea specializării 
educaţionale sunt, la fel, legate de segregarea 
profesională și subevaluarea muncii femeilor. 
Segregarea profesională se referă la supra-re-
prezentarea femeilor în anumite ocupaţii. În unele 
cazuri, segregarea ocupaţională are loc ca con-
secinţă a opţiunilor educaţionale ale femeilor. De 
exemplu, din moment ce majoritatea persoanelor 
care fac studii pentru a deveni asistente medicale 
sunt femei, această profesie este supra-repre-
zentată în rândul femeilor. Descoperiri similare 
pot fi observate și în alte sectoare, în special în 
cazul ocupaţiilor legate de serviciile de îngrijire. În 

general, activitatea de îngrijire este subevaluată, 
deoarece aceasta poate fi percepută ca un atribut 
feminin firesc, mai degrabă decât o abilitate care 
poate fi achiziţionată și cultivată (Peetz, 2015). 
Ulterior, supra-reprezentarea femeilor în sectoa-
re în care activitatea lor este subevaluată are ca 
consecinţă discrepanţe de gen şi disparităţi sa-
lariale. Pe un eșantion de 33 de ţări cu venituri 
mici și medii, discrepanţele de gen în ocupare și 
în sectorul ocupării forţei de muncă au constituit 
10-50% din diferenţa salarială înregistrată (Banca 
Mondială, 2012). De asemenea, cercetarea a ară-
tat că în Statele Unite, declinul privind segregarea 
ocupaţională, de asemenea, a fost legat de scă-
derea nivelului disparităţilor de gen (ONU,2016).
La nivel macroeconomic, mai multe studii au de-
monstrat că creșterea economică nu este puter-
nic corelată cu diminuarea disparităţilor salariale 
de gen (Nopo, Daza și Ramos, 2011, Hertz și co-
lab, 2008;. Blau și Kahn, 2003; Dar și Tzannatos, 
1999). Legătura relativ slabă dintre dezvoltarea 
economică și disparităţile salariale de gen nu 
este surprinzătoare, având în vedere variaţia foar-
te mare în mediul instituţional, normele culturale 
și politicile implementate în diverse ţări. Mai mult 
decât atât, toţi acești factori au suportat schim-
bări, în timp. 
În general, ţările cu instituţii și politici privind pia-
ţa muncii şi ocuparea forţei de muncă solide, cum 
ar fi negocierea colectivă și salarul minim, tind să 
ofere un mediu propice pentru promovarea ega-
lităţii de gen (Schäfer și Gottschall, 2015; Ugarte, 
Grimshaw și Rubery 2015). Ţările în care negocie-
rea colectivă este puternică, nivelul de inegalitate 
tinde să fie mai scăzut și această tendinţă se tran-
spune, de asemenea, în mai multe grupuri care nu 
au fost, iniţial, acoperite de acord. În cadrul ţărilor 
membre ale OCDE, cercetările arată că disparităţi-
le salariale de gen sunt cele mai mici (8%) în gru-
pul ţărilor în care rata de negociere colectivă este 
de, cel puţin, 80%, iar cele mai mari - în ţările cu 
o arie mai mică de negocieri colective și fără sau 
cu salarii minime foarte scăzute (Rubery și Grim-
shaw, 2011). Cu toate acestea, în general, prezenţa 
instituţională a sindicatului tinde să fie mai redu-
să în sectoarele economice, în care femeile sunt 
supra-reprezentate (Peetz, 2015; OIM, 2008b), iar 
femeile sunt supra-reprezentate în domeniile slab 
plătite atât în ţările dezvoltate, cât și în cele în curs 
de dezvoltare (Lee si Sobeck 2012, OIM, 2010a). 
Din acest motiv, salariile minime reprezintă, de 
asemenea, o politică eficientă pentru a contribui 
la reducerea discrepanţelor salariale de gen, din-
tre lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin, 
plasaţi în partea inferioară a distribuţiei salariale. 
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PARTEA II Inegalitatea salarială la 
locul de muncă

7 Introducere
În ultimii ani, problema inegalității a continuat să urce pe agenda politică globală. Un 
sondaj de opinii realizat în 2014 în 44 de țări a relevat faptul că inegalitatea între bogați și 
săraci este percepută ca o "mare problemă" de majoritatea respondenților din toate țările, 
și ca o "problemă foarte mare", în 28 de țări (Pew Research Center, 2014). În economiile 
dezvoltate, această percepție este însoțită de o doză de pesimism cu privire la viitor, 
deoarece majoritatea persoanelor intervievate sunt de părerea că copiii din țările lor se vor 
descurca financiar mai greu decât părinții lor. În economiile în curs de dezvoltare și cele 
emergente, majoritatea populaţiei priveşte în viitor cu mai mult optimism, considerând că 
următoarea generație va avea un nivel de trai mai decent. Însă, în cazul ambelor seturi de 
țări, aceste percepții au contribuit la transformarea fenomenului inegalității într-o problemă 
politică şi de politici majoră. 

În același timp, este acceptat tot mai mult faptul că inegalitatea excesivă dăunează 
creșterii economice și structurii sociale a unei țări (vedeţi, de exemplu, publicaţia OECD, 
2015b). Fenomenul inegalităţii poate avea un efect negativ asupra creșterii economice prin 
menținerea redusă a cererii de consum, deoarece persoanele și gospodăriile ţărăneşti, cu 
venituri mari au tendința de a economisi o pondere mai mare a salariilor și a altor venituri 
decât gospodăriile cu venituri mici. De asemenea, este mult mai dificil de a elimina sărăcia 
în societățile extrem de inegale și, deoarece eliminarea sărăciei a devenit un Obiectivele 
de Dezvoltare Durabilă global, această problemă va atrage, în continuare, o atenție sporită 
(Banca Mondială, 2016). De asemenea, fenomenul inegalităţii poate reduce egalitatea de 
șanse și tratament între bărbați și femei și mobilitatea socială și să conducă la divizarea 
societății. Aceste evoluții pot amenința stabilitatea politică și / sau stabilitatea mediului 
relațiilor de muncă. A fost remarcat, la fel, faptul că justiția socială și incluziunea socială 
reprezintă condiții necesare pentru un mediu propice pentru întreprinderile durabile, care 
pot alinia dezvoltarea întreprinderilor la crearea de noi locuri de muncă productive și 
realizarea unei munci decente (OIM, 2007).

Ce măsuri pot fi întreprinse pentru a reduce nivelul de inegalitate excesivă? 
Răspunsul la această întrebare necesită, în primul rând, o analiză detaliată care ar permite 
identificarea factorilor determinanţi ai fenomenului inegalităţii în diferite contexte și 
circumstanțe, la nivel național.

Ediţia precedentă a "Raportului privind salariile la nivel mondial" a sugerat că, pentru 
a înțelege mai bine ponderea relativă a diferiților factori, ar fi util să fie analizatesursele 
de venit ale diferitelor categorii de gospodării casnice. Analiza a arătat că, redistribuirea 
fiscală prin taxe și impozite, modificările în distribuția salariilor și crearea sau lichidarea 
locurilor de muncă plătite au constituit factorii cheie, care au stat în spatele tendințelor 
recente de creştere a inegalității. În economiile ţărilor dezvoltate, acest lucru nu este atât 
de surprinzător, având în vedere că, frecvent, salariile reprezintă 70-80% sau mai mult 
din totalul veniturilor gospodăriilor care numără, cel puțin, un membru în vârstă aptă de 
muncă. În țările în curs de dezvoltare, această proporție este, de regulă, mai mică, deoarece 
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mai multe persoane sunt angajate pe cont propriu, însă analiza arată că, totuși, în cazul în 
care gradul de inegalitate a veniturilor a scăzut, ca de exemplu în Brazilia, un rol important 
în acest proces l-a jucat inegalitatea salarială cu nivel mai scăzut.

Însă, ce elemente explică inegalitatea salarială? Până nu demult, cercetările se 
axau practic exclusiv pe examinarea caracteristicilor lucrătorilor (cum ar fi nivelul lor de 
educație sau de formare profesională), precum și în raport cu schimbările în cererea relativă 
pentru muncitori calificați și necalificați, ca explicații vis-a-vis de creșterea nivelului 
inegalității salariale înregistrate în mai multe țări, în special în țările cu venituri mari. 
De exemplu, gradul de inegalitate salarială poate fi sporit, deoarece lucrătorii unei țări au 
o distribuție a nivelului de educație relativ diversă, sau pentru că studiile superioare sunt 
asociate cu salarii deosebit de mari.10 Atât fenomenul globalizării, cât și noile tehnologii 
au fost identificate printre factorii care au sporit cererea pentru lucrători calificați și au 
redus cererea relativă pentru lucrătorii cu nivel scăzut de calificare. Cu siguranța, aceștia 
reprezintă factori foarte importanți. Nivelul declinului inegalităţii salariale în diferite țări 
din America Latină, de exemplu, a fost atribuit, cel puțin parțial, creșterii numărului de 
salariaţi cu studii superioare, cu aprovizionare extinsă, deplasând în jos prima salarială 
pentru educație. Acest fapt a contribuit la creșterea salariilor relative ale lucrătorilor cu 
studii mai inferioare în aceste țări, deşi creșterea salariilor minime le-a îmbunătățit, de 
asemenea, nivelurile absolute ale salariilor pentru cei din urmă (vedeţi exemplul furnizat 
de Azevedo, Inchaust și Viviane, 2013, Maurizio și Vazquez, 2016).

Însă, caracteristicile lucrătorilor pot explica doar parţial fenomenul inegalității 
salariale observat, iar, uneori, doar o parte destul de limitată a acestuia.11 Există, de fapt, 
o variabilitate sau "imprevizibilitate" mare a salariilor între lucrătorii cu caracteristici 
individuale foarte asemănătoare. De asemenea, a existat tot mai multă literatură care 
documenta creșteri mari ale salariilor pentru angajaţii plasaţi chiar în vârful piramidei 
salariale, care nu pot fi explicate prin diferențe de factori individuali ușor observabili, cum 
ar fi nivelul de educație sau anii de experinţă acumulaţi. 

În acest context, Partea a II-a acestui raport analizează distribuția salarială prin 
prisma lucrătorilor și a întreprinderilor. În primul rând, o privire mai detaliată asupra 
modului de repartizare a acestuia per persoane atrage atenția asupra unor caracteristici, pe 
lângă abilități și ocupare, care afectează fenomenul inegalităţii salariale. Ulterior, raportul 
se axează pe perspectiva întreprinderilor și scoate în evidență faptul că modificările 
inegalității salariale la nivel mondial sunt influențate, în mod semnificativ, de: (1) 
modificările privind inegalitățile salariale între întreprinderi și (2) modificările privind 
inegalitățile salariale în cadrul întreprinderilor. Sugerăm că este important ca inegalitatea 
salarială la nivel mondial să fie descompusă și să fie înțeleasă importanța relativă a fiecăruia 
dintre acești factori, în diferite țări, cu scopul de a informa dezbaterile politice la nivel 
național cu privire la inegalitatea salarială. În timp ce instituțiile puternice de pe piața 
muncii și politicile salariale pot afecta atât nivelul inegalităţii în cadrul întreprinderilor, cât 
și diferențele salariale medii între întreprinderi, s-ar putea ţine seama de diferite măsuri 
politice specifice, în funcție de care dintre acești factori domină. Implicațiile politice sunt 
discutate mai detaliat în Partea III a raportului.

10   Vedeţi, de exemplu, analiza literaturii de specialitate, Blau și Kahn, 2009. 
11   Potrivit lui Mortensen, caracteristicile individuale ale lucrătorilor explică doar până la 30% din variaţia 
salariilor (Mortensen, 2005, citat în Lane, 2009). 



35

8 Distribuţia generală a salariilor 

Care este diferența salarială dintre lucrătorii individuali din țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare? Pentru a soluţiona această problemă, ne bazăm, în cazul economiilor 
avansate, pe "Ancheta asupra structurii câştigurilor salariale" (ASC) a Eurostat, pentru care 
sunt disponibile date din 22 de țări din Europa. Pentru fiecare dintre cele 22 de tari putem 
analiza structura salarială a economiei, în baza unei selectări de întreprinderi care au zece 
sau mai mulți angajați.12 Pentru țările în curs de dezvoltare, există doar câteva seturi de 
date cu informații potrivite privind relaţia angajator-angajat. Prin urmare, în cazul acestor 
țări ne bazăm, în această secțiune, pe anchetele tradiționale privind forța de muncă (pentru 
mai multe informații cu privire la sursele de date, vedeţi Anexa IV).13

8.1   Nivelurile salariale în funcţie de distribuţia salariilor 
Începem prin analiza modelului larg al distribuție salariale, clasificată în ordine ascendentă, 
în funcție de mărimea salariului orar brut. Divizăm toți lucrătorii în zece grupuri (sau 
"decile") și indicăm topul de 1% (sau "a suta quintilă statistică") (pentru o reprezentare 
vizuală a decilii, vedeţi Figura 15 de mai sus). Figurile din această secțiune arată nivelul 
salariilor lucrătorilor de la cei 10% cel mai prost plătiţi până- la 10% cel mai bine plătiţi, 
și, de asemenea separat pe cei din top 1% dintre muncitori pentru fiecare dintre cei trei ani 
supuşi observãrii, 2002, 2006 și 2010.

Figura 24 ilustrează distribuția salariilor în Europa ca medie ponderată, ținând seama 
de numărul de salariaţi în fiecare dintre cele 22 de economii pentru care sunt disponibile 
date. În timp ce salariile depăşesc, treptat, cea mai mare parte a decilelor, acestea sar brusc 
la top 10% şi, mai ales, pentru acel 1% dintre muncitorii cu cele mai mari salarii. Figura 
25 arată că discrepanța dintre salariile cele mai mari și cele mai mici în Europa este chiar 
mai mari atunci, când vom examina salariile lunare în loc de cele plătite pe oră. Acest fapt 
se explică, în parte, prin incidența mult mai mare a muncii cu fracțiune de normă între 
decilele inferioare ale distribuției salariale. Cele două figuri relevă, de asemenea, faptul 
că salariile din top 10% şi cele din top 1% acordate în Europa au scăzut în perioada anilor 
2002-2010 cu aproape 15%, ceea ce ar putea justifica investigaţiile suplimentare pentru a 
stabili dacă aceasta constituie o schimbare de ordin structural sau temporar. Chiar și așa, 
în anul 2010, salariile din top 1 la sută le-au depăşit de, aproape, trei ori pe cele ale celorlalți 
membri din topul 10%, de opt ori salariul mediu și de 22 de ori salariile din acel 1% de 
salarii inferioare.

12 “Studiul privind ocuparea forței de muncă și aptitudini” (SES) este un sondaj privind medierea angajator-
angajat, care conţine informații detaliate cu privire la întreprinderi, precum și la angajații lor. Datele disponibile 
acoperă anii 2002, 2006 și 2010, deși aceasta nu este o structură panou: anual prevede un reprezentant în 
secțiunea transversală a anului vizat, însă observațiile nu pot fi relaţionate între perioade. În total, datele noastre 
furnizează informații cu privire la 22,4 milioane de persoane care împreună reprezintă 308,2 milioane de 
salariaţi în Europa. Acești angajați au fost extrași din cadrul a 1.02 milioane de întreprinderi intervievate, care 
au fost selectate, deoarece au zece sau mai mulți angajați salariali. Microîntreprinderile sunt excluse din studiu. 
13  Este necesar de remarcat că datele nu sunt strict comparabile între țări, deoarece acestea sunt influențate de 
metodele anchetei și ratele de non-răspuns. Este cunoscut, de asemenea, faptul că “Ancheta Forţei de Muncă 
asupra gospodăriilor casnice”, care stă la baza datelor noastre pentru economiile emergente, sunt adesea 
inexacte în estimarea valorilor extreme, deoarece salariații de top sunt reticenți să-și declare salariul real. 
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Figura 24 Salariul orar în Europa, 2002, 2006 și 2010

Notă: Ţările vizate sunt Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Franţa, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburg, ţările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Suedia și Regatul Unit. Măsura 
de "salariu orar" se referă la salariul brut orar total, inclusiv în bază contractuală și plata orelor suplimentare, plus sporuri 
și beneficii. Valorile sunt exprimate în euro, în termeni reali, 2010 reprezentând anul de bază. Pentru informaţii suplimentare 
despre setul de date, vedeţi Anexa IV.
Sursa: Estimările OIM pe baza mediei ponderate, folosind 22 de economii din "Ancheta asupra structurii câştigurilor 
salariale" (ASC) a Eurostat, pentru care sunt disponibile date din 22 de ţări din Europa realizată de Eurostat, în cazul în care 
ponderea frecvenţei este furnizată de Eurostat în baza de date. Estimările indică valori medii în cadrul decilelor şi quintilelor.

Figura 25 Salariul lunar în Europa, 2002, 2006 și 2010

Notă: Valoarea de "câștig lunar" se referă la salariul brut lunar total, inclusiv în bază contractuală și plata orelor suplimentare, 
plus bonusuri și beneficii. Valorile sunt exprimate în euro, în termeni reali, 2010 reprezentând anul de bază. Pentru a diminua 
efectele sezoniere, câștigurile lunare sunt colectate în fiecare ţară în luna octombrie a anului respectiv. Estimările se bazează 
pe sumele declarate de către toţi salariaţii din date și includ salariaţii cu normă întreagă și cei cu fracţiune de normă. Pentru 
detalii suplimentare, vedeţi nota la Figura 24.
Sursa: Estimările OIM.

Diferențele existente într-o mică selecție de țări sunt prezentate în Figura 26, unde 
putem observa că, în comparație cu salariile inferioare, care constituie 1%, salariile de 1% 
plasate în top sunt cele mai mari în Luxemburg (de 50 de ori mai mari) și Marea Britanie 
(de 33 de ori mai mari), iar cele mai mici - în Norvegia (de 11 ori mai mari) și Spania (de 
14 ori mai mari), înregistrând valori intermediare în Franța și Ungaria.
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Figura 26 Distribuţia relativă a salariului în economiile europene selectate, 2010

În Figura 27, remarcăm, în mod similar, distribuția salariilor pe un eșantion de țări 
în curs de dezvoltare. Observăm că, în toate țările din eșantion, salariile cresc în mod 
echitabil, treptat, până se atinge rata de top 10 % şi, mai ales, topul de 1%, în cazul în care 
acestea urcă brusc. Astfel, distribuțiile salariale au aceeași formă ca și în Europa, însă 
nivelul de inegalitate este, în general, chiar mai mare. Atunci când se compară salariile din 
top 1% sau din top 10% cu cele ale persoanelor cu salarii mediane în mijlocul distribuției, 
inegalitatea salarială pare să fie deosebit de mare, în special, în Africa de Sud și Brazilia 
(în cazul în care distribuția salarială este foarte abruptă), în timp ce salariile cresc mai 
progresiv și, oarecum, mai puțin brusc în Argentina, Federația Rusă și Mexic.
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Figura 27 Distribuţia relativă a salariului în economiile în curs de dezvoltare selectate, 
cel mai recent an

Notă: Anii folosiţi pentru date sunt 2009 pentru China și Indonezia; 2011 pentru Argentina; 2012 pentru Brazilia, India și 
Federaţia Rusă; 2014 - pentru Mexic și Africa de Sud. Toate estimările se bazează pe salariile orare brute, cu excepţia celor 
pentru China, India și Indonezia, în cazul în care estimările se bazează pe câștigurile echivalente lunare cu normă întreagă. 
Pentru informaţii suplimentare despre seturile de date, vedeţi Anexa IV.
Sursa: Estimările OIM bazate pe seturi de date specifice fiecărei ţări (vedeţi Anexa IV).
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Figura 28 Componenţa câștigurilor salariale medii lunare în Europa, 2002, 2006 și 2010

Notă: Totalul salariilor orare includ plăţiile contractuale, plata orelor suplimentare și adaosurile şi sporurile salariale 
neregulate, cum ar fi repartizarea profitului, creșterea productivităţii muncii în economie, etc. Fiecare dintre bare indică 
valoarea medie a decilelor, cu excepţia celor două bare extreme care indică mediile în partea posterioară și inferioară a 
quintilelor de distribuţie.
Sursa: Estimările OIM pe baza mediei ponderate a 22 de economii din "Ancheta asupra structurii câştigurilor salariale" (ASC) 
a Eurostat, în cazul în care ponderea frecvenţei este furnizată de Eurostat în baza de date.
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În Figura 28 putem observa compoziția reală a câștigurilor lunare în Europa. Vedem 
că inegalitatea salariilor contractuale este consolidată de distribuția foarte inegală a 
sporurilor și a beneficiilor, majoritatea dintre care se regăsesc la top 1%. Pentru acest grup 
de lucrători, sporurile și beneficiile reprezintă, aproximativ, un sfert din câștigurile orare 
totale. Pentru salariaţii clasaţi imediat sub quintila topului de 10%, sporurile și beneficiile 
se ridică la circa 10-12% din venituri, în funcție de anul supus observaţiilor. Deşi plata 
orelor suplimentare a crescut în cazul salariaţilor care fac parte din top 1% în această 
perioadă, atât salariile contractuale, cât și sporurile și beneficiile salariale au scăzut, 
iluminând tendința evidențiată în discuția din Figura 24 de mai sus. 

8.2   Distribuţia salariilor din perspectiva diferitor măsuri de inegalitate 
Analiza de mai sus relevă că nivelul inegalităţii salariale este deosebit de înalt atunci, când 
câștigurile persoanelor clasate în top 1% din salariaţi sunt raportate separat de cele din top 
10%. Acest moment indică spre importanța utilizării unei varietăți de măsuri, odată cu 
analizarea și dezbaterea fenomenului inegalității salariale, deoarece inegalitatea are multe 
fațete în diferite părți ale distribuției salariale, uneori, cu plăţi extrem de mici în partea 
inferioară şi cu diferențe mari între salariile mediane și cele de top.

O măsură interesantă este de a stabili ce acțiuni din totalul salariilor sunt direcţionate 
către diferite grupuri. Ilustrăm acest fapt prin Figura 29 în care, încă o dată, clasăm muncitorii 
în funcție de salariile lor și-i împarţim în 100 de grupe (quintile) cu salarii medii ascendente. 
Ulterior, însă, în loc să afișăm salariile medii, arătăm ponderea salariilor lunare totale care 
este indicată diferitor grupuri de muncitori. În total, toate barele din grafice cumulează 
100%. Remarcăm că, în Europa, topul de 1 la sută ocupă, pe departe, cea mai mare parte din 
totalul salariilor, comparativ cu oricare altă quintilă din distribuție. În continuare observăm 
că acest top de 1% insumează aproximativ 6% din totalul salariilor (mai exact, 5,8%). 

Figura 29 Ponderea quintilei cu quintilă a salariului real total lunar brut în Europa, media 
ponderată, 2010

Notă: Figura de mai sus indică ponderea din totalul salariilor, care se încadrează în fiecare quintilă a distribuţiei salariilor pe oră. 
Clasificăm persoanele folosind "salariile orare", deoarece aceasta este cea mai bună măsură pentru a compara capacitatea 
de câștig a lucrătorilor. Însă această pondere constituie câștigurile "lunare" estimate, deoarece aceasta reprezintă ceea ce 
definește "tortul" final, care este ulterior distribuit în rândul populaţiei. Figura arată proporţiile reale. De exemplu, lucrătorii 
plasaţi în quinitila inferioară - în ceea ce vizează câștigurile lor salariale orare - au primit la mână, în total, 0,24% din veniturile 
lunare totale generate în Europa, în anul 2010 (bazată pe reprezentarea eșantionului ponderat, care ia în calcul 22 de state 
membre ale UE și reflectă 310 milioane de salariaţi din Europa). La extrema opusă, persoanele aflatate în quintila superioară 
au beneficiat de 5.84% din turta totală. Prin deducţie, avem, în medie, aproximativ același număr de persoane în fiecare din cele 
100 de "pubele";comparând quintilele de sus și de jos, estimările arată că, pentru fiecare parte din venitul de care beneficiază 
fiecare persoană fizică din quintila inferioară, persoană fizică din quintila superioară are parte de 24 astfel de părţi. 

Sursa: Calculele OIM în baza setului de date SES al Eurostat.
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Tabelul 1 Diverse măsuri ale inegalităţii în 22 de ţări europene, 2010

Sursa: Calculele OIM în baza setului de date SES al Eurostat.

Tabelul 1 rezumă elementele care ar putea fi dificil de a fi văzute în grafic, și anume 
"ponderea salariilor totale" ale diferitor grupuri. De asemenea, oferim informații din setul 
nostru de date pentru fiecare țară în parte. Din acest tabel se poate observa, de exemplu, 
că, în Europa, în 2010, top 10% dintre lucrătorii cel mai bine plătiţi au obținut 25,5% din 
totalul salariilor, iar 50% dintre muncitorii cu cele mai mici salarii au obținut mai puțin de 
30% din totalul salariilor. Țara europeană cu cea mai înaltă pondere a salariilor de 1% în 
setul nostru de date a fost Regatul Unit (8,4%), in timp ce Suedia, Finlanda și Belgia au fost 
țările cu cea mai mare pondere a salariilor din partea inferioară de 50% (care în toate cele 
trei țări au beneficiat de 34 - 35% din totalul salariilor). 

Pentru a finaliza examinarea selectivă a măsurilor de inegalitate, revenim la o măsură 
clasică a inegalităţii, care a fost, de asemenea, utilizată în Partea I a raportului, și anume 
raportul dintre decila superioară şi cea inferioară “10%” (P90/P10). În Tabelul 1, am calculat 
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acest raport din baza de date SES pentru țările europene. Observăm că în Europa decila su-
perioară a celor mai bine plătiţi angajați câștiga de 2-5 ori mai mult, decât câştigă salariaţii 
din decila inferioară, cu rate mai mici în Suedia, Norvegia și Finlanda și proporții mai mari 
în Marea Britanie, Bulgaria, Ungaria, statele baltice, Cipru, Polonia, Portugalia și România.

Însă vedem că atunci, când vom muta cursorul inegalității din decila superioară la 
top 1% (în raport cu decila inferioară) imaginea inegalității salariale se schimbă destul de 
drastic:nivelul inegalităţii salariale creşte mai mult decât dublu practic pentru toate țările. 
In Europa, topul 1% dintre salariaţi câștigă salarii medii care sunt de circa 8 ori mai mari 
decât cele ale angajaţilor cu cele mai mici salarii (10%), cu multiple variind de la 4 în țările 
nordice până la 14 - în România. 

În Tabelul 2, putem vedea aceste rapoarte pentru un set selectat de țări în curs de 
dezvoltare. Vedem că în cazul ambelor măsuri, nivelul de inegalitate tinde să fie relativ 
ridicat în rândul acestui grup de țări, deși cu diferențe mari între ele. Africa de Sud este 
ţara în care top 1% din salariaţi obțin cea mai mare pondere din totalul salariilor (20,2%), 
iar Argentina și Uruguay obțin cele mai mici ponderi (4,0% și, respectiv, 4,2%). Cele mai 
mici ponderi din totalul salariilor le obţin salariaţii care se clasifică în quintila inferioară de 
50% din Africa de Sud, India și Indonezia. Potrivit seturilor noastre de date, top 10% obţin 
câstiguri salariale de, aproximativ, cinci ori mai mari decât salariaţii din partea inferioară 
(de 10%) din Vietnam și Chile, și de 11 ori mai mari decât în Indonezia. Top 1% dintre 
salariaţi câstigă de, circa, 15 ori mai mult decât partea inferioară de 10%în Vietnam şi de 
33 de ori mai mult decât cei din India.

Tabelul 2 Diverse măsuri ale inegalităţii în ţările în curs de dezvoltare selectate, 2010

Sursa: Calculele OIM în baza setului de date SES al Eurostat (Anexa IV).
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9   Caracteristicile lucrătorilor 

Estimările prezentate în secțiunea anterioară demonstrează existența inegalității salariale, 
însă nu oferă informații cu privire la diverse caracteristici ale lucrătorilor cu salarii mari, 
medii sau mici sau vizând caracteristicile întreprinderilor pentru care aceştia lucrează. 

9.1   Explorarea modului în care caracteristicile personale ale salariaţilor și 
cele de pe piaţa muncii afectează nivelul de salarizare 
Următorul nostru set de estimări compară caracteristicile personale și cele ale pieței muncii, 
cât și dotările persoanelor de pe piața muncii, clasate în diferite decile sau quintile de 
distribuție, în tandem cu unele caracteristici ale întreprinderilor care îi angajează. Scopul 
exercițiului este de a explora posibilitatea unor diferențe semnificative între salariaţi, 
în funcție de localizarea lor în distribuția salariilor. Estimările sunt prezentate în două 
seturi: în primul rând, analizăm statisticile descriptive de bază care ignoră efectul cauzal 
al atributelor pieței muncii asupra salariilor și, în al doilea rând, folosim regresia salarială 
clasică, care ia în calcul interacțiunea dintre variabilele individuale legate de competențe și 
efectul cauzal al acestora asupra salariilor lucrătorilor.

9.2   Modul în care distribuţia salariilor variază în cazul lucrătorilor europeni 
cu diferite caracteristici/competenţe 
Figura 30 prezintă estimări privind ponderea salariaților europeni cu diferite caracteristici, 
în medie pe grupuri decile de câștiguri salariale pentru anul 2010. Dacă analizăm figura 
din perspectiva de gender/sexe, este surprinzător faptul că curba distribuţiei salariale 
se deplasează de jos în sus, de-a lungul decilelelor salariale, ponderea femeilor fiind în 
scădere continuă. In Europa, lucrătorii de sex feminin reprezintă 60%din decila celor mai 
prost plătiţi lucrători și doar 20% din topul de 1% al salariţilor. În ceea ce privește vârsta 
salariaţilor, nu este, probabil, nici o surpriză faptul că ponderea tinerilor este cea mai mare 
în partea inferioară a distribuției salariale, cu doar câțiva lucrători tineri poziţionaţi printre 
cei mai bine plătiţi 10%de salariaţi și, în proporţii şi mai mici, în topul de 1%. În ceea ce 
privește nivelul de educațiea, salariaţii cu studii primare și secundare alcătuiesc marea 
majoritate a lucrătorilor în partea inferioară de 50% din distribuție, în timp ce cei cu studii 
și calificări superioare domină în topurile de 10% si 1%. Însă, de asemenea este clar faptul 
că studiile post-secundare sau universitare nu garantează un loc de muncă bine plătit, 
deoarece un număr semnificativ al angajaţilor cu studii la aceste niveluri pot fi indentificaţi 
în toate decilele de venituri.

În ce tipuri de întreprinderi activează lucrătorii? În primul rând, există o relație clară 
între dimensiunile întreprinderii și câștigurile salariaţilor: un număr mare de salariați cu câş-
tiguri mai mari lucrează pentru întreprinderi mai mari, iar lucrătorii cu salarii mici activează 
în companii mai mici. In Europa, 40% dintre lucrătorii din decila inferioară lucrează pentru 
companii care au sub 50 de salariați, în timp ce doar 20% din cei din top 1% activează în 
firme mai mici. În ceea ce privește sectoarele economice, sectorul imobiliar și cel financiar 
sunt supra-reprezentate în rândul lucrătorilor cel mai bine plătiţi și audoar câţiva lucrători cu 
salarii mici.Lucrătorii cu salarii mai mici sunt supra-reprezentaţi în comerțul cu ridicata, cât 
și în sectorul hotelier și restaurante și construcții. Cu toate acestea, este surprinzător faptul că 
toate sectoarele au angajați ale căror venituri se încadrează în top 10% şi top 1%. 
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Figura 30 Retrospectivă asupra "decilelor" distribuţiei salariale: caracteristici ale 
lucrătorilor, economiile europene, 2010
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Figura 30 (cont.)

Sursa: calculele OIM, în baza datelor studiului SES. Persoanele sunt organizate în ordinea ascendentă a salariului orar.

Din perspectiva proprietăţii, lucrătorii din unitățile cu peste 50% din capitalul public sunt 
mai puțin susceptibili de a face parte din topul de 1% - însă sunt şi mai puțin susceptibili 
de a se regăsi în partea inferioară de 10%, ceea ce sugerează că proprietatea publică este 
asociată cu dispersia salarială mai mică, în timp ce salariile sunt mai polarizateîn partea 
superioară și inferioară a distribuției salariale în întreprinderile cu capital privat. 

În cele din urmă, ce fel locuri de muncă deţin salariaţii și care sunt condițiile lor de 
muncă? In medie, circa 40-50% din salariaţii din top 1% deţin poziţii de directori generali 
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sau mai puțin, comparativ cu aproximativ 40% dintre muncitori cu salarii de nivel mediu. 
Lucrătorii cu fracțiune de normă și cei temporari sunt, de asemenea, supra-reprezentaţi la 
capătul inferior al distribuției salariale.

Un alt model frapant care rezultă din Figura 30 este faptul că atributele și 
caracteristicile muncitorilor clasificaţi în decila superioară sunt foarte similar, iar uneori 
identice, cu cele din topul de 1%.Cu toate acestea, după cum am văzut anterior, salariaţii 
din top 1% câștiga mult mai mult decât cei din quintilele 91-99. În mod clar, atributele 
personale, dotările pe piața muncii sau caracteristicile la locul de muncă prezentate în 
Figură nu pot explica, în sine, aceste diferențe salariale.

9.3   Modul în care distribuţia salariilor variază în cazul lucrătorilor cu 
diferite caracteristici/competenţe în economiile emergente 
Modele practic similare de relații dintre salarii în funcţie de gender, educație, ocupație și 
sector economic pot fi întâlnite în economiile emergente, după cum este ilustrat în Figura 
31, deși cu unele variații majore pe un eșantion ilustrativ de țări. Din perspectiva de gender, 
ponderea femeilor din India, în partea inferioară a două decile este similară cu cea a 
femeilor din Europa (circa 60%) însă, ulterior, scade vertiginos, iar în jumătatea superioară 
a distribuției femeilor nu reprezintă mai mult de 10-15% din salariați. În Federația Rusă, 
femeile constituie circa 70% dintre lucrătorii clasaţi în decilele mai mici, iar această cotă se 
micșorează până la circa 40% în decilele superioare. În Argentina este frapantă ponderea 
mult mai scăzută a femeilor în top 1% decât în top 10%. Există un declin similar, însă mai 
puțin abrupt, în top 10% în Africa de Sud.

În funcţie de nivelul de educație, decilele superioare includ o pondere mai mare de 
absolvenți universitari decât decilele inferioare, în toate țările incluse în eșantion, însă acest 
model este deosebit de remarcabil în Africa de Sud și Argentina. În Federația Rusă există, 
aparent, o pondere surprinzător de mare de absolvenți universitari în rândul lucrătorilor cu 
salarii mai mici, în timp ce în China, o cotă relativ mare în top 1% de salariați au un nivel de 
educație sub cel universitar sau liceal. Analizând sectorul ocupațional cât și cel economic, 
sectorul imobiliar și cel financiar sunt supra-reprezentate, la nivel mondial, în rândul celor 
mai bine plătiţi lucrători, la fel ca în Europa și, deloc surprinzător,majoritatea lucrătorilor 
bine plătiţi deţin poziții cu responsabilităţi manageriale și profesionale. În Chile, sectorul 
serviciilor private și comerț sunt domeniile care angajează salariaţi cu salariile cele mai 
mici, în timp ce în Vietnam muncitorii din decilele inferioare sunt mult mai susceptibili de 
a fi utilizaţi în sectoarele de producție sau de furnizare a serviciilor sociale decât în Europa 
sau Chile.
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Figura 31 Analiza "decilelor" distribuţiei salariale: caracteristici ale lucrătorilor, 
economiile emergente
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Figura 31 (cont.)
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Figura 31 (cont.)
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Figura 31 (cont.)
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Sursa: Estimările OIM bazate pe surse de date oficiale la nivel naţional (Anexa II).



51

9.4   Modul în care caracteristicile lucrătorilor relaţionează cu distribuţia 
salariilor 
Figurile 30 și 31 sugerează că salariile sunt determinate nu doar de caracteristicile indivi-
duale legate de competențe, cum ar fi nivelul de educație, vârsta sau ocuparea lucrătorilor 
- care, în unele surse sunt descrise ca "stoc de capital productiv" pe care muncitorii "îl 
închriază" patronilor în schimbul unui salariu care reflectă valoarea acestui capital produc-
tiv (vedeţi, de exemplu, Ehrenberg și Smith, 2013, cap. 5). Aceste Figuri sugerează că alți 
factori, cum ar fi sexul, dimensiunile întreprinderii, sectorul economic și tipul de contract 
joacă, de asemenea, un rol important. Cu toate acestea, figurile prezintă diferite variabile, 
în mod independent una față de cealălaltă. Ce se întâmplă dacă folosim un model care 
permite acestor caracteristici individuale să interacționeze între ele? De exemplu, în cazul 
în care distribuția educației între quintilele adiacente nu este diferită, probabil, diferența 
dintre nivelele de educație între quintile va deveni evidentă, în cazul în care raportăm nive-
lul de educațiela gradul de ocupare, și, probabil, ar putea fi explicat motivul de ce salariile 
lucrătorilor din diferite quintile sunt atât de diferite.

Caseta 6 descrie modelul folosit şi rezultatele obţinute. Acest model confirmă faptul 
că astfel de variabile ca vârsta, nivelul de educație și de ocupare reprezintă, bineînţeles, 
factori determinanți ai nivelului salariilor lucrătorilor. În același timp, însă, rezultatele 
arată că există diferențe enorme între salariile reale ale lucrătorilor și cele prevăzute 
de modelul aplicat în baza acestor caracteristici. Această afirmaţie este valabilă pentru 
toată distribuția salarială, însă este deosebit de frapantă la limitele distribuției salariale. 
La extremitatea inferioară a distribuției salariale predicția este semnificativ mai mare 
decât valoarea reală, ceea ce înseamnă că în funcție de caracteristicile lor, multe persoane 
cu venituri mici sunt "prost plătite", în raport cu așteptările. Lucrul invers se întâmplă 
la extremitatea superioară/proximală a distribuției salariale, în cazul în care mai multe 
persoane sunt "supraplătite" și câștigă mult mai mult decât este prezis de caracteristicile pe 
care le deţin. Există, însă şi variații mari sau "imprevizibilităţi" pe tot parcursul distribuției 
salariale. Dacă reformulăm, modelul nu este în măsură să prezicădistribuția salarială în 
mod corect. Această constatare este în concordanță cu literatura economică existentă, care 
arată că există diferențe salariale mari între lucrătorii cu caracteristici aparent identice, 
în diferite sectoare economice, ocupații sau tipuri de întreprinderi (vedeţi, de exemplu, 
lucrarea Krueger și Summers, 1988, Katz si Revenga, 1989; Bound și Johnson, 1992, 
Murphy și Welch, 1992).
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Caseta 6 Rolul caracteristicilor aferente calificării profesionale în 
determinarea salariilor
Am elaborat un model care explică salariile 
orare, utilizând caracteristicile observate ce ţin 
de competenţele lucrătorilor: vârsta, nivelulde 
educaţie și nivelul de ocupare (și verificăm, de 
asemenea, numărul de ore lucrate într-o lună). 
În ceea ce privește vârsta și nivelul de ocupa-
re, permitem valorilor pătrate ale lor să intre în 
specificaţii, astfel încât să capteze avantajele şi 
să diminueze dezavantajele pe care îmbătrâni-
rea forţei de muncă și vechimea în muncă a lu-
crătorilor la întreprinderi le au asupra salariilor. 
Prin urmare, ln( ) i iw X uα β= + + reprezintă 
modelul nostru, unde matricea X include cele 
șapte variabile tocmai menţionate, cât şi ter-
meni de interacţiune între categoriile de educa-
ţie și de vârstă, nivelul de ocupare și numărul de 
ore lucrate într-o lună.* Estimăm modelul pentru 
fiecare ţară în parte, astfel verificând efectele 
specifice pentru fiecare ţară vizată.† Termenul
ln( )w reprezintă logaritmul natural al salariilor: 

această schimbare transformă variabila depen-
dentă într-una care are o distribuţie obişnuită, 
astfel încât procesul de generare de date să fie în 
concordanţă cu ipotezele din spatele estimărilor 
ordinare din pătratele mici.
Toate modelele sunt estimate, utilizând ponderi 
care să ţină cont de reprezentarea muncitorilor 
din fiecare ţară și populaţia remunerată cu sa-
larii europene. Eșantionul ia în calcul întreprin-
derile cu zece sau mai mulţi angajaţi: aceasta 
este o limitare și nu implică, nicidecum, faptul 
că inegalitatea sau determinarea salariilor nu 
constituie o problemă în rândul micro-între-
prinderilor. Cu toate acestea, procesul de co-
lectare a datelor este limitat la această mostră. 
Estimarea modelului returnează coeficienţii 

ˆ ˆ ˆ ˆˆ( , , , , )age age square education tenureα β β β β− , coeficien-
ţii de interacţiune, cât și cei ce ţin de vârsta și 
nivelul de ocupare al muncitorilor. Coeficienţii 
estimaţi sunt utilizaţi pentru a estima valoarea 
estimată a salariilor orare, mai exact, predicţia
ln( )iw pentru fiecare dintre al ith lucrător din 
eșantion. Admitem că această predicţie figu-
rează drept ˆln( )iw – în cazul în care se explică 
în logaritmi naturali – sau ˆ iw în cazul în care se 
menţionează în niveluri.
Să admitem că modelul liniar oferă o reprezen-
tare corectă a distribuţiei salariilor orare. Prin 
urmare, previziunile acestor variabile sunt la 
fel de bune ca și specificaţiile - adică setul de 
variabile explicative. Pentru a explora gradul 
de potrivire, putem estima remanenţa; aceasta 
este definită ca diferenţa dintre salariul real ob-
servat pentru fiecare al ith salariat și valoarea 
prezisă a acestuia: ˆi iw w− . Pentru a rezuma 
remanenţele, clasificăm toţi lucrătorii (din inte-
riorul ţării), în funcţie de salariul orar brut și, prin 

urmare, cumulăm toţi muncitorii într-o singură 
quintilă. Pentru fiecare quintilă și pentru fiecare 
ţară vizată vom lua remanenţa maximă, mini-
mă și media tuturor remanenţelor;reprezentăm 
grafic media ponderată - pentru cele 22 de ţări 
din eșantion - a acestor trei estimări în quintilele 
ascendente. Divizarea acestor estimări minime 
și maxime ne arată o serie de valori care reflectă 
variaţia valorilor reziduale pentru fiecare dintre 
quintilele distribuţiei salariale orare. Figura 32 
demonstrează faptul că rezultatelese bazează: 
(a) pe logaritme naturale și (b) pe valori reale. 
Cealaltă diferenţă între literele (a) și (b) constă 
în faptul că, în cazul (b) vom omite valoarea celei 
de a 100-a quintilă, deoarece includerea aces-
teia ar crea o distorsiune vizuală pentru toate 
celelalte quintile.‡
O remanenţă pozitivă, adică, ˆi iw w− >0, indi-
că o situaţie în care muncitorul beneficiază de 
salarii mai mari, decât cele prevăzute în speci-
ficaţii, în conformitate cu caracteristicile sale 
profesionale pe piaţa muncii. Însă şi opusul este 
adevărat, dacă: ˆi iw w− <0, lucrătorul beneficia-
ză de un salariu mai mic, decât cel prevăzut de 
caracteristicile sale.
La oricare dintre cele două panouri din Figura 
32 nu ne-am uita, vom vedea același model, 
astfel ne vom axa pe panoul (b). Aici, în quintila 
distribuţiei salariale orare observăm o serie de 
remanenţe (distanţa pe verticală dintre nivelul 
minim și maxim), deşi previziunile sunt mult mai 
aproape de valorile reale, pe măsură ce ne apro-
piem de extrema inferioară. Astfel, până aproa-
pe de quintila a 60-a, distanţa medie dintre sa-
lariile reale și cele prezise este aproape de zero 
și mimează maximele ponderate. Acest lucru se 
datorează faptului că pentru majoritatea sala-
riaţilor din această parte a distribuţiei salaria-
le (până la quintila a 60-a), minimele se aplică 
unui număr mai mic de lucrători. După quintila 
a 60-a, valoarea medie (adică, 1 ˆ( )n i iw w∑ − la 
fiecare quintilă) capătă valori pozitive, iar acest 
lucru se întâmplă într-un ritm tot mai mare, pe 
măsură ce avansăm spre topul de 1%. Acest lu-
cru vorbeşte despre faptul că "în medie", după 
cea de a 60-a quintilă, lucrătorii sunt răsplătiţi 
peste rezultatul preconizat al acestora (luând 
în considerare caracteristicile lor). La această 
etapă, distanţa dintre salariul maxim și mediu 
începe să se îngusteze, deoarece numărul de 
persoane care cad sub nivelul mediu - adică 
sunt mai aproape de nivelul minim al fiecărei 
quintile relevante - este acum mai mare decât 
la quintilele mai mici. Însă, de asemenea, este 
cazul în care la quintila a 60-a "minimul", deși 
are încă valoare negativă, începe să se deplase-
ze spre o valoare pozitivă. 
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Figura 32 Europa, remanenţe în funcţie de prezicerea salariilor orare

Caseta 6 (Cont.)
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Acest lucru înseamnă că, pe măsură ce avan-
săm spre quintilele superioare ale distribuţiei 
salariale orare, intervalul de valori minime-ma-
xime, se deplasează către o serie de valori pozi-
tive (mai degrabă decât un interval care se de-
plasează între o valoare negativă sau pozitivă).

Cu alte cuvinte, în cazul quintilelor mai mari 
crește probabilitatea că lucrătorii sunt plătiţi 
peste valoarea așteptată - având în vedere că 
dotarea acestora pe piaţa muncii - crește. La 
a 95-a quintilă, pentru toţi salariaţii se progno-
zează o valoare a salariilor orare, care ar suge-
ra că aceştia sunt "supraplătiţi”.

Utilizând aceeași strategie, vom compara esti-
mările subgrupurilor populaţiei care se exclud 
reciproc, şi care, în practică, nu trebuie să dife-
re în ceea ce privește mărimea salariului tarifar 
orar. Acestea sunt definite (a) în funcţie de sex, 
(b) în dependenţă de intensitatea muncii, și (c) 

conform acordurilor contractuale .Rezultatele 
sunt prezentate în Figura 33.
În funcţie de gen, modelele sunt similare, însă 
media remanenţelor, în cazul lucrătorilor de 
sex masculin din orice quintilă vizată, este 
mai mare ca valoare decât cea pentru lucrîto-
rii de sex feminin, adică în orice quintilă mo-
delul oferă mai puţine explicaţiipentru bărbaţi, 
decât pentru femei. Acest lucru rezultă, la fel, 
din faptul că lucrătorii de sex masculin sunt, 
în medie, "slab plătiţi" până la quintila a 58-a, 
în timp ce lucrătorii de sex feminin sunt, din 
nou, "slab plătite" în medie, până la quintila a 
70-a. La quintila superioară, spectrul pozitiv de 
valori pentru remanenţe este mai mare în ca-
zul bărbaţilor. De exemplu, la quintila a 100-a 
atât lucrătorii de sex masculin, cât și cei de sex 
feminin sunt supraplătiţi, însă lucrătorii de sex 
feminin sunt plătiţi, oricum, mai puţin decât cei 
de sex masculin.
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Figura 33 Europa, subgrupuri

Sursa: estimările OIM, în baza datelor studiului SES.

În cele din urmă, repetăm exerciţiul și arătăm unele remanenţe pentru economiile de piaţă emer-
gente și ţările în curs de dezvoltare. Constatăm că unele reminenţe sunt enorme (vedeţi Figura 34). 
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Figura 34 Residuals after predicting hourly wages, emerging and low-income 
economies
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Figura 34 (cont.)

Caseta 6 (Cont.)
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Notă: Toate figurele prezintă informaţii până la a 
99-a quintilă. Axa verticală indică o eroarea reală, 
definită ca diferenţa dintre valoarea reală și cea 
prezisă/măsurată (medie pe fiecare quintilă).De-
numirea de pe axa fiecărui panou din Figură indică 
dacă eroarea reală se bazează pe salarii orare sau 
pe salarii lunare. În toate cazurile, cifrele se bazea-
ză pe unităţi monetare locale (UML).
*Per total, modelul este estimat pentru fiecare ţară 
şi permite 30 de variabile: în loc de a selecta și de 
a exclude variabilele de referinţă, am permis pa-
chetului nostru statistic (STATA) să selecteze și 
să plaseze variabilele care sunt coliniare cu alte 
variabile.Pentru fiecare ţară, programul soft poa-
te selecta un alt set de variabile de referinţă. Este 
important faptul că informaţiile prezentate sunt 
identice pentru toate ţările și, prin urmare, spe-
cificarea care duce la valoarea prezisă/măsurată 
este, de asemenea, identică între ţări
†Am putea, în continuare, să împărţim eșantio-
nul în subgrupuri care sunt omogene într-un mod 
special, de exemplu, să estimăm modelul separat 
pentru lucrătorii de sex masculin și cei de sex fe-
minin. Cu toate acestea, acest lucru ar presupune, 
implicit, că randamentul calificărilor/competenţe-
lor pe piaţa muncii trebuie să difere în funcţie de 
sex, ceeace nu ar aplicabil.Dacă estimăm recur-
gând la subgrupuri, presupunem, de asemenea, 
că lucrătorii cu caracteristici similare (de exem-
plu, nivel de educaţie), dar care diferă în funcţie 
(de exemplu) de gen, ar putea avea randamente 
diferite pentru caracteristicile lor pe piaţa muncii: 
în practică, acest lucru ar reduce eroarea de esti-
mare care conduce la o estimare mai mică a ero-

rilor reale. O alternativă ar fi includerea variabilei 
de "gen" - sau normă întreagă/fracţiune de nor-
mă, contract, ocupaţie - în specificaţii; rezultatul 
ar consta în verificarea diferenţei de gen (sau altă 
diferenţă de subgrup), prin adăugarea unei prime 
de gen, aferente comportamentului pieţei muncii, 
însă nu și cu calificările pe care lucrătorii le aduc 
pe piaţa muncii. Scopul nostru este de a admite, 
în mod exclusiv, caracteristicile individuale care 
urmează să explice mărimea salariilor și săper-
mitem acestor caracteristici să interacţioneze în 
cadrul unui model.
‡În cazul Europei, în quintila a 99-a, media sala-
riului minim, maxim și distanţa dintre valoarea 
reală și cea prezisă constituie € 10.3, 43.5 € și, re-
spectiv, 27.3 €. Odată ce vom ajunge la quintila a 
100-a, aceste estimări vor alcătui 21,8€, 2,702 € și, 
respectiv, 69.1 €.Valoarea de 2,702 € ar denatura 
parcela care arată "distanţa maximă" şi care duce 
în extrema dreaptă la un plot similar cu o linie ori-
zontală şi cu un unghi drept. Excluderea quintilei 
superioare ne permite să analizăm ce se întâmplă 
cu erorile reale în toate quintilele din panoul (b). 
Panoul (a) nu este afectat, în același mod, din ca-
uza efectului de scalare al transformării la logarit-
mul natural.
§Reţineţi că nu am aplicat modelul separat pentru 
diferite grupuri de populaţie. Am folosit modelul 
care permite tuturor lucrătorilor cu specificaţii 
identice să acceadă în estimare - în baza princi-
piului ţară după ţară pentru a ne asigura că am luat 
încalcul diferenţa din scala salariilor între ţările in-
cluse în eșantion. După ce am aplicat modelul, am 
comparat subgrupurile care se exclud reciproc.
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10   Inegalităţile salariale între întreprinderi și în cadrul 
întreprinderilor 

10.1   Constatările desprinse din literatura de specialitate 
Eşecul argumentelor clasice privind competențele muncitorilor pentru a explica o parte 
substanțială a variației salariilor observate a provocat un interes sporit la locul de muncă, 
ca factor determinant al inegalității salariale. În ce măsură este inegalitatea salarială 
determinată de inegalitatea salarială între întreprinderi și în ce măsură este aceasta 
determinată de inegalitatea salariilor în cadrul întreprinderilor? Această întrebare a 
provocat un interes sporit în cercetarea academică, iar noile structuri de date au permis 
cercetătorilor să separe efectele specifice salariaţilor de efectele specifice angajatorilor cu 
privire la tendințele în creștere a inegalității salariale (de exemplu, Lentz și Mortensen, 
2010; Lazear, Shaw și Stanton, 2016).De la mijlocul anilor 2000, disponibilitatea seturilor 
de date privind procesul de mediere intre angajator şi angajat a furnizat cercetătorilor date 
privind angajații și întreprinderile în care aceştia lucrează. 

Constatările din această literatură arată că inegalitatea salarială apare nu doar din 
diferențele existente între competențele lucrătorilor, dar şi dintr-o combinație de diferențe 
ale salariilor medii între întreprinderi (ceea ce numim inegalitate între întreprinderi) și 
inegalitățile salariale în cadrul întreprinderilor. Ponderea relativă a acestor doi factori în 
cadrul inegalității salariale la nivel mondial diferă între țări și perioade de timp. De exem-
plu, în Statele Unite, inegalitatea salarială în cadrul întreprinderilor pare să fie mai mare 
decât inegalitatea salarială între întreprinderi, însă tendințele recente față de fenomenul 
inegalităţii mai mari au fost determinate, mai degrabă, de schimbările parvenite în cadrul 
celei din urmă decât în primul caz. Cu alte cuvinte, nivelul sporit de inegalitatea salarială 
se datorează, în prezent, creșterii inegalității în cadrul întreprinderilor și, într-o măsură 
și mai mare - creșterii inegalității între întreprinderi. Printre corporaţiile mari din Statele 
Unite ale Americii, ambele tipuri de inegalitate au crescut, în mod considerabil (Song et al., 
2015). În alte țări, ponderile relative ale acestor doi factori au fost diferite. În Brazilia, de 
exemplu, nivelul inegalităţii salariale între întreprinderi este mai mare decât cel din cadrul 
întreprinderilor, iar cea mai mare scădere a nivelului inegalității salariale în general, între 
1996 și 2012 a fost cauzată de nivelul redus al inegalității între întreprinderi (Alvarez et al, 
2016. De asemenea, consultaţi, mai detaliat, literatura de specialitate din Caseta 7).

Pentru a explica fenomenul creșterii inegalității salariale ca urmare a unor întreprinderi 
inegale au fost prezentate diverse motive sub formă de ipoteze. Una dintre ele ţine de 
diferențele de productivitate: companiile supra-productive depăşesc celelalte întreprinderi și 
au posibilitatea de a plăti toțisalariații considerabil mai mult, în comparație cu alte companii 
din economie. O alta ipoteză ţine de sortarea întreprinderilor: firmele sunt din ce în ce mai 
specializate, iar lucrătorii cei mai productivi migrează către cele mai de succes companii 
(în cadrul regiunii, sectorului economic etc.). Cu toate acestea, un alt motiv care oferă o 
explicație plauzibilă fenomenului, este acela de polarizare a tipurilor de aptitudini solicitate 
de către firme (Weil, 2014). Deoarece, la sfârșitul anilor '80 și începutul anilor '90, forța de 
muncă a unei companii deţinea, în mod tipic, o multitudine de competențe - de la oameni de 
serviciu până la lucrători de producție, secretari și manageri - în ultimele două decenii (cu 
paşi acceleraţi pe parcursulultimilor ani), a fost înregistrat un nivel sporit de externalizare a 
unor funcții și servicii către subcontractori sau francizați. Angajatorii au considerat că este 
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mai simplu să transforme lucrările efectuate, anterior, de către angajați în servicii furnizate în 
baza unor contracte cu furnizorii independenți, astfel încât forța de muncă nu mai reprezintă 
un spectru larg de competențe, iar întreprinderile contraczează lucrători cu calificare înaltă 
în cantităţi considerabile și un număr redus de muncitori cu nivel de calificare redus. În 
consecinţă, lucrătorii slab calificați îşi găsesc locuri de muncă în sectoarele care oferă salarii 
mici şi care, în prezent, se specializează în furnizarea acestor produse și servicii contractate 
prin practicile de externalizare, în timp ce firmele care folosesc aceste strategii cel mai 
agresiv, oferă salarii mai mari decât companiile cu competențe mixte.

În ceea ce privește creșterea inegalității în cadrul întreprinderilor, doi factorii impor-
tanți au fost reducerea primei salariale pentru lucrătorii cu nivel scăzut de calificare în în-
treprinderile mari (Song și colab., 2015) şi salariile tot mai mari ale managerilor corporativi, 
directorilor generali și specialiştilor cu calificareînaltă, care aubeneficiat de creșteri salariale 
mult mai mari decât colegii lor (vedeţi, de exemplu, Piketty, 2014; Sabadish și Mishel 2012). 
Lucrările recente ale autorilor Piketty (2014), Sabadish și Mishel (2012) au analizat noile 
date disponibile care permit extragerea tendințelor istorice cu privire la modul de salarizare 
a personalului executiv, în special, pentru Statele Unite și Regatul Unit. Potrivit estimărilor 
acestor autori, factorul cheie al inegalității salariale constă în creșterea veniturilor și compen-
sațiilor acordate personalului managerial/directorilor executivi. Acest model este observat şi 
în cazul creșterii nivelului de inegalitate a veniturilor, în anumite țări din Asia. De exemplu, 
utilizarea opțiunilor de stoc devine din ce în ce mai populară în Japonia (studiul "Nikkei Asi-
an Review", 2016), în timp ce schimbările în cultura corporativă a Republicii Coreea conduc 
spre o formă de recompensă a managementui de top mai aproape de cea tipică, aplicatăîn 
Statele Unite ale Americii (Ehrlich și Kang, 2001). Salariile personalului executiv au fost, de 
asemenea, evidențiate în Africa de Sud (Massie, Collier și Crotty 2014).

Caseta 7 Inegalităţile salariale între întreprinderi şi în cadrul 
întreprinderilor: o trecere în revistă a literaturii de specialitate

Literatura recentă a subliniat importanţa locului 
de muncă a unei persoane în determinarea veni-
turilor salariale. Interesul faţă de locul de muncă 
ca factor determinant al inegalităţii veniturilor re-
zultă din faptul că regresiile salariale clasice nu 
reușesc să explice o parte substanţială a variaţiei 
globale, observate în câștiguri (Mincer, 1974, Hec-
kman, Lochner și Todd, 2003). Contestând para-
digma competitivă de stabilire a salariilor, Krue-
ger si Summers (1988) au arătat că există mari 
diferenţe salariale între lucrătorii aparent identici, 
angajaţi în diferite sectoare ale economiei Sta-
telor Unite.Alte studii au avut constatări similare 
pentru mai multe ţări. În plus, diferenţele salariale 
substanţiale între lucrătorii din cadrul aceloraşi 
industrii au rămas, la fel, neexplicate. Pentru a 
înlătura această lacună, un strand recent de lu-
cru a examinat tiparele inegalităţii veniturilor între 
întreprinderi și în cadrul întreprinderilor (firmelor 
sau altor entităţi). Această analiză se bazează pe 
o descompunerea variaţiei veniturilor totale în ca-
drul a două componente: în primul rând, câștigu-
rile salariale medii ale lucrătorilor, dispersate între 
întreprinderi și, în al doilea rând, dispersia venitu-
rilor lucrătorilor în cadrul întreprinderii, condiţio-

nată de diferenţele de nivel între companii.
În lucrarea sa recentă Alvarez și colab. (2016), 
autorii au analizat această divizare a inegalităţii 
salariale în două categorii: între întreprinderi și în 
cadrul întreprinderilor pe piaţa formală a muncii 
din Brazilia și au constatat căîn anul 1996, aproa-
pe două treimi din dispersia veniturilor la nivel 
mondial, în sectorul formal al Braziliei a fost cau-
zată de diferenţele salariilor medii între întreprin-
deri, și anume primul component din divizarea de 
mai sus. Pe de altă parte, o treime din dispersia 
totală a veniturilor a provenit din diferenţele sala-
riale în cadrul întreprinderilor, adică cel de-al doi-
lea component de mai sus. Mai mult decât atât, 
autorii au arătat că cel mai semnificativ declin 
al Braziliei în rezultatul inegalităţii salariale între 
1996 și 2012 se explică prin eterogenitatea scă-
derii salariilor între întreprinderi, în timp ce scă-
derea nivelului de distribuţie a plăţilor în cadrul 
întreprinderilor a contribuit mai puţin. Helpman 
Muendler și Redding (2015) arată că, în perioada 
anilor 1986-1995, în Brazilia, cea mai mare parte a 
creșterii dispersiei salariale pe parcursul acestor 
ani se explică prin creșterea eterogenităţii salari-
ilor între companii.
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Song și colab. (2015) demonstrează că, pen-
tru perioada anilor 1978-2013, în Statele Unite, 
spre deosebire de Brazilia, variaţia salarială în 
cadrul întreprinderilor este mai mare decât cea 
între întreprinderi. Însă, analizând schimbările 
în timp, autorii ajung la concluzia că două treimi 
din creșterea inegalităţii salariale poate fi ex-
plicată prin creșterea inegalităţii salariale între 
întreprinderi, iar o treime - prin creșterea inega-
lităţii salariale în cadrul întreprinderilor. Cu toate 
acestea, în rândul muncitorilor din "mega-com-
panii", care au peste 10.000 de angajaţi, a cres-
cut considerabil atât nivelul inegalităţii salariale 
între întreprinderi, cât și cel în cadrul întreprin-
derilor, cu magnitudini aproximativ egale. Auto-
rii atribuie creșterea inegalităţii salariilor medii 
între întreprinderi unui nivel mai mare de segre-
gare a muncitorilor, în care lucrătorii cu califica-
re înaltă sunt grupaţi în cadrul unor companii, 
iar lucrătorii cu nivel scăzut de calificare - în al-
tele. Cu ajutorul unui set separat de date, Barth 
și colab. (2016) au dovedit, de asemenea, că, în 
Statele Unite, o mare parte din creșterea inega-
lităţii veniturilor între anii 1970-2010 se explică 
prin creșterea nivelului de dispersie a veniturilor 
între întreprinderi.

În tandem, aceste constatări sugerează faptul 
că locul de muncă poate constitui o componentă 
importantă cantitativă în determinarea salariilor 
și că schimbările în distribuţia nivelului de remu-
nerare a companiilor poate explica o parte sub-
stanţială a mișcării inegalităţii salariale totale, 
din ultimele decenii.

Provocarea centrală în interpretarea diferenţelor 
salariale între companii constă în faptul că tre-
buie să se facă distincţie între primele la salariu 
adevărate, specifice companiei și eterogenitatea 
lucrătorilor. Observaţia precum că lucrătoriiunor 
întreprinderi sunt mai bine plătiţi decât lucrăto-
rii din cadrul altor întreprinderi ar putea deriva 
din oricare dintre cele două surse fundamentale 
de eterogenitate: pe de o parte, același lucrător 
s-ar putea confrunta cu decalaje mari de remu-
nerareîntre întreprinderi denumite, în continuare, 
diferenţe salariale între întreprinderi sau etero-
genitatea nivelurilor de plată a companiilor.Pe 
de altă parte, lucrătorii pot beneficia de câştiguri 
diferite chiar și lucrând pentru același angajator/
patron, fenomen denumit, în continuare, diferenţe 
de remunerare între lucrători sau eterogenitatea 
remunerării muncii lucrătorilor.

Ambele tipuri de eterogenitate - între întreprin-
deri și între lucrători - vor apărea, în general, 
în distribuţia veniturilor analizate. Într-adevar, 
cele două tipuri nu se deosebesc între datele 
transversale. Pentru a face distincţie între dife-
renţele care stau la baza remunerării întreprin-
derilor și diferenţele salariale ale lucrătorilor, 
autorii Abowd, Kramarz și Margolis (denumiţi, în 

continuare, AKM), 1999 au sugeratca lucrătorii 
diverşilor angajatori să fie analizaţi din datele 
longitudinale. În timp ce studiul lor original s-a 
desfăşurat pe pieţele forţei de muncă franceze, 
descompuneri similare ale inegalităţii salariale 
la nivel mondial în componentele întreprinderilor 
și muncitorilor au fost aplicate pe pieţele muncii 
din întreaga lume. Printre lucrările mai recente 
pot fi menţionate Andrews et al.(2008) și Card, 
Heining si Kline (2013), pentru Germania.; Iranzo, 
Schivardi și Tosetti (2008), pentru Italia; Card de 
et al.(2016), pentru Portugalia.; Lopes de Melo 
(2015) și Alvarez și colab.(2016), pentru Brazilia.; 
Bonhomme, Lamadon și Manresa (2015), pen-
tru Suedia; și Abowd, Finer și Kramarz (1999), 
Abowd, Creecy și Kramarz (2002), Woodcock 
(2011), Sorkin (2015) și Song și colab. (2015) 
pentru Statele Unite ale Americii.

Deşi aceste studii diferă în aspecte metodologi-
ce importante, rezultatele lor sunt, în mare parte, 
în conformitate cu descompunerea totală a sec-
ţiunii transversale a inegalităţii veniturilor din 
muncă în proporţie de 50% din cauza eterogeni-
tăţii de remunerare a lucrătorilor, 20% - din ca-
uza eterogenităţii salariale a întreprinderilor și a 
unei puteri explicative generale (R2) în intervalul 
de 85%. Cu toate acestea, Card, Heining si Kline 
(2013), Alvarez și colab. (2016) și Song și colab. 
(2015) atribuie o parte substanţială a schimbări-
lor din inegalitatea veniturilor din muncă parve-
nite în timp - schimbărilor în distribuţia eteroge-
nităţii salariale a întreprinderilor, în cadrul AKM. 
Prin urmare, aceste constatări subliniază, în linii 
mari, nivelurile și tendinţele în timp a inegalităţii 
salariale între întreprinderi şi în cadrul întreprin-
derilor, evidenţiate în literatura de specialitate, 
menţionată mai sus.
O investigaţie importantă de monitorizare a des-
compunerii AKM este de a lua în calcul factorii 
care generează diferenţele de remunerare între 
întreprinderi, pe de o parte, și cele ale lucrătorilor, 
pe de altă parte.Pentru a soluţiona această pro-
blemă, Alvarez și colab. (2016), constată că circa 
60% din eterogenitatea salarială în rândul anga-
jatorilor se explică prin diferenţele de productivi-
tate a muncii, măsurată prin valoarea adăugată 
per lucrător la nivel de companie. Barth, Moene 
și Willumsen (2014) au constatat, de asemenea, 
că venitul per lucrător la nivel de întreprindere 
constituie un predictor semnificativ al diferenţe-
lor salariale la nivel de angajator în Statele Unite 
ale Americii, deşi ei identifică o putere explicati-
vă mai redusă. De partea lucrătorilor, Alvarez și 
colab. (2016) identifică o corelaţie moderată între 
proxy-urile pentru abilităţile lucrătorilor și remu-
nerarea lucrătorilor. Cu toate acestea, o legătură 
slăbită între productivitatea muncii și conturile 
de plată pentru cea mai mare parte a declinului, 
atât în dispersia remunerării lucrătorilor, cât și a 
întreprinderilor, de-a lungul timpului.

Caseta 7 (cont.)

Sursa: Christian Moser, Universitatea din Columbia.
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10.2   Compararea salariilor medii între întreprinderi 
Care sunt dimensiunile inegalităţii salariale între întreprinderi? Adresăm această întrebare 
prin compararea salariilor medii în cadrul întreprinderilor.În scopul acestei analize, în 
care unitatea centrală a cercetării este întreprinderea versus salariatul, sunt necesare date 
la nivel de întreprindere. În cazul economiilor dezvoltate, vom continua să ne bazăm pe 
studiul SES al Eurostat), pentru care sunt disponibile date din 22 de țări din Europa. După 
cum este specificat mai sus, SES reprezintă un sondaj angajat-angajator, care oferă nu doar 
informații cu privire la rezultatele întreprinderilor (cum ar fi salariul mediu pe întreprin-
dere), dar şi informații detaliate cu privire la persoanele care activează în cadrul acestor 
întreprinderi, o caracteristică a datelor pe care o exploatăm în secțiunile ulterioare ale 
acestui raport. Lipsa sau lipsa accesului la datele studiului cu privire la angajat-angajator 
pentru țările din alte regiuni ale lumii semnifică faptul că putem oferi doar estimări pentru 
aceste regiuni, folosind studiile clasice la nivel de întreprindere (vedeţi Anexa IV). 

Ce putem observa? În loc de a clasifica lucrătorii individuali în funcție de salariile 
pe care le primesc, ca și în secțiunile anterioare, în Figura 35 am clasat toate întreprinde-
rile în dependenţă de salariile medii, divizând întreprinderile în zece grupuri (sau decile) 
și care prezintă salariile medii pentru fiecare grup de întreprinderi. De asemenea, vom 
selecta prima si ultima quintilă (sau cea de 1%). De exempluîn Europa, constatăm că, per 
ansamblu, în anul 2010 întreprinderile cu cel mai mic salariu de 1%, plăteau în medie, 5,1 
€ per oră lucrată, în timp ce firmele din top 1%, achitau, în medie, 58,8 € : întreprinderea 
mediană a plătit, în medie, aproximativ 12 €. Exemplele de țări din Figura 36 arată că exis-
tă diferențe mari între țări, cu un nivel de inegalitate relativ sporit între întreprinderile din 
Regatul Unit, valori intermediare în Franța, Ungaria, Luxemburg și Spania, precum și un 
nivel de inegalitate relativ scăzut între întreprinderile din Norvegia. 

Figura 35 Inegalităţile salariale între întreprinderi, Europa, 2002, 2006 și 2010

Notă: Ţările vizate sunt Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Franţa, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburg, ţările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Suedia și Regatul Unit. Măsura 
de "salariu pe oră" se referă la salariul brut orar total, inclusiv în bază contractuală și plata orelor suplimentare, plus sporuri 
și beneficii. Valorile sunt exprimate în euro, în termeni reali, 2010 reprezentând anul de bază. Pentru informaţii suplimentare 
despre setul de date, vedeţi Anexa IV.
Sursa: Estimările OIM pe baza mediei ponderate, folosind 22 de economii din "Ancheta asupra structurii câştigurilor 
salariale" (ASC) a Eurostat, pentru care sunt disponibile date din 22 de ţări din Europa, în cazul în care ponderea frecvenţei 
este calculată, folosind reprezentarea întreprinderilor la nivel de industrie, în fiecare dintre ţările disponibile în setul de date. 
Sursa de date o reprezintă statisticile OCDE.
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Figura 36 Distribuţia salariilor relative la nivel de întreprindere, ţările europene selectate, 2010

Sursa: Estimările OIM utilizând studiul SES, elaborat de Eurostat. Pentru mai multe informaţii, vedeţi Anexa IV.
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Figura 37 compară nivelul de inegalitatea totală a salariilor între lucrătorii cu ni-
veluri salariale diferite între întreprinderi, pentru două rapoarte decile diferite (P90 / P1, 
adică extrema superioară de 10% şi cea inferioară de 10% şi P100 / P10, adică top 1% şi 
partea inferioară de 10%). Putem observa că, în mai multe țări, există un anumit nivel de 
corespondență între un nivel scăzut al inegalității salariale ale persoanelor fizice și a unui 
nivel scăzut al inegalității salariale între întreprinderi (de exemplu, în Suedia sau Nor-
vegia) sau un nivel sporit de inegalitate în cazul ambelor tipuri (de ex. în Regatul Unit și 
România), deși, în unele țări, există o mare diferență între cele două tipuri de inegalitate (în 
Republica Cehă sau Portugalia, inegalitatea salarială între muncitori este cu mult mai mare 
decât inegalitatea salarială între întreprinderi). De asemenea, vedem că atunci când com-
parăm segmentul de 1%, cu partea inferioară de 10%, gradul de inegalitate între lucrători 
depăşeşte nivelul de inegalitate între întreprinderi mai accentuat.

Figura 37 Inegalităţile salariale între muncitori și între întreprinderi, compararea P90 / 
P10 și P100 /P10, ţări europene selectate, 2010

Sursa: Calculele OIM în baza setului de date SES al Eurostat (Anexa IV).
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Analizând un eșantion de patru țări în curs de dezvoltare ilustrate în Figurile 38 și 39, 
observăm că nivelul de inegalitate între întreprinderi tinde să fie mai mare în aceste țări 
decât în țările dezvoltate. În timp ce în țările dezvoltate, salariile medii din top 10% din 
întreprinderi tind să fie de două până la cinci ori mai mari decât cele ale extremii minime 
de 10%, în eșantionul nostru pentru țările dezvoltare, acest raport variazăde la 2% în Chile 
la 8% în Vietnam și chiar 12% în Africa de Sud.

Figura 38 Distribuţia salariilor relative la nivelul întreprinderilor în ţările în curs de 
dezvoltare selectate

Notă: Indicele cu baza 100 = 1 quintilă. Valorile pentru Vietnam și Indonezia se bazează pe compararea câștigurilor lunare, 
în timp ce estimările pentru Chile și Africa de Sud se bazează pe salariile orare. Unele ţări se bazează pe salarii orare, iar 
altele- pe un venit echivalent cu normă întreagă.
Sursa: Estimările OIM, folosind ultimii ani din "Ancheta Forţei de Muncă asupra gospodăriilor casnice", după cum este 
descris în Anexa IV.
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Figura 39 Inegalităţile salariale între muncitori și între întreprinderi, ţări în curs de 
dezvoltare selectate

Sursa: Estimările OIM, în baza ultimilori ani din "Ancheta Forţei de Muncă asupra gospodăriilor casnice", după cum este 
descris în Anexa IV.

O altă modalitate de a analiza nivelul de inegalitate în cazul salariilor medii între 
întreprinderi este prezentată în Figura 40 pe un eșantion de țări europene. Cercurile 
din Figură indică ponderea întreprinderilor cu salarii mediane mari, medii și mici, unde 
salariile "mici" reprezintă salariile medii sub 60% din salariul mediu median, iar salariile 
"mari" sunt salariile medii peste 140% din salariul mediu median. În eșantionul nostru de 
țări ilustrative, Norvegia are cea mai mare pondere de întreprinderi cu salarii medii, iar 
Regatul Unit - cea mai mică pondere (90% în Norvegia, față de 61% în Regatul Unit), în 
timp ce în Regatul Unit se află mai multe întreprinderi care oferă salarii mari sau mici, 
decât în Norvegia, în care există foarte puține întreprinderi şi care plăteşte salarii medii 
reduse. În acest eșantion de țări, Ungaria ocupă cel mai înalt nivel, în funcţie de numărul 
de întreprinderi cu salarii mici (20%).

Analizând eșantionul nostru mic de economii de piață emergente și țări în curs 
de dezvoltare din Figura 41, observăm că țările în curs de dezvoltare tind spre decalaje 
salariale relativ mari în rândul majorităţii întreprinderilor mici şi mijlocii și un grup de 
25-40% dintre întreprinderile care oferă salarii medii mult mai mari, decât alte între-
prinderi.

Ponderea întreprinderilor cu salarii medii mici, medii și mari într-o oarecare măsu-
ră, reflectă diferențele structurale între țări. Comparând Regatul Unit și Norvegia în Figura 
42, vom vedea, de exemplu, că în Norvegia sectoarele economice cu salarii mici (cum ar 
fi sectorul hoteluri și restaurante) plătesc salarii medii mai mari și utilizează o pondere 
mai mică de lucrători decât în Regatul Unit al Marii Britanii.În schimb, în Regatul Unit 
sectorul financiar și cel imobiliar sunt puţin mai mari, iar salariile medii sunt substanțial 
mai competitive decât în majoritatea celorlalte sectoare economice din țară. Ponderea în-
treprinderilor cu salarii medii mici, medii și mari reflectă, de asemenea, stadiile respective 
de dezvoltare economică a diferitor țări. Dacă privim la Vietnam în Figura 42, observăm 
că circa jumătate din totalul salariaților sunt angajați în sectorul de producție, ramură eco-
nomică în care salariile sunt, deocamdată, în medie, relativ mici.
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(a) top 10%, comparativ cu partea inferioară de 10% (b) top 1%, comparativ cu partea inferioară de 10%
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Figura 40 Ponderea întreprinderilor cu salarii medii mici, medii și mari în ţările 
europene selectate și în Europa, per ansamblu
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Notă: Estimările sunt bazate pe media ponderată a tuturor 
întreprinderilor din cele 22 de economii reprezentate în SES 
(pentru mai multe informaţii, vedeţi Anexa IV). Figura arată 
ponderea întreprinderilor în fiecare dintre cele trei categorii: 
întreprinderi cu salarii mici (întreprinderile cu un salariu mediu 
egal cu sau sub 60% din salariul orar mediu alîntreprinderilor), 
salarii medii (întreprinderile cu un salariu mediu de peste 60% 
din salariul mediu și salariul egal cu sau sub 140% din salariul 
median) și cu salarii mari (întreprinderile cu un salariu mediu 
de peste 140% din salariul mediu). Estimările mediane și 
clasificarea categoriei sunt realizate la nivel de ţară, comparând 
salariul mediu brut orar al fiecărei întreprinderi cu salariul brut 
orar specific fiecărei ţări. Estimările pentru Europa arată media 
ponderată a tuturor celor 22 de economii, ţinând cont de numărul 
relativ al persoanelor fizice și al întreprinderilor în fiecare dintre 
aceste economii din Europa.
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Figura 41 Ponderea întreprinderilor cu salarii medii mici, medii și mari în ţările în curs 
de dezvoltare șieconomiile emergente selectate, anii curenţi

Sursa: Estimările OIM, în baza ultimilori ani din "Ancheta Forţei de Muncă asupra gospodăriilor casnice", după cum este 
descris în Anexa IV la prezentul raport.

Figura 42 Ponderea angajaţilor și salariul mediu lunar al unui lucrător pe ramuri ale 
economiei naţionale pentru ţările selectate

Estimările OIM. Datele pentru Norvegia și Regatul Unit provin dun studiul SES, realizat de Eurostat, iar informaţiile pentru 
Vietnam și Africa de Sud sunt preluatedin "Ancheta Forţei de Muncă asupra gospodăriilor casnice", (pentru a consulta 
sursele de date și pentru informaţii suplimentare vedeţi Anexa IV).
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10.3 Diferenţele salariale în cadrul întreprinderilor faţă de cele constatate 
între întreprinderi 
Care este nivelul inegalităţii salariale în cadrul întreprinderilor, în raport cu cel între 
întreprinderi? Înțelegerea structurii salariale în cadrul întreprinderilor a devenit posibilă 
doar pe parcursul ultimilor ani, datorită existenței unor seturi de date vizând "raportul 
angajat-angajator" (MEE).14 Până foarte recent, cele mai multe seturi de date la nivelul 
întreprinderii conţineau "rezultate medii": contabilul organizaţiei completa la un chestionar 
care solicita informații privind salariile medii, numărul mediu de salariați sau cifra medie 
de afaceri. Însă, media la nivel de întreprindere nu furnizează informații cu privire la 
distribuția salariilor în cadrul acestora”: Furnizarea datelor sub formă de seturi de date 
pentru raportul angajați-angajatori face posibilă investigarea empirică a structurii salariale 
în cadrul întreprinderilor, precum și de a relaţiona structura salariilor cu alte caracteristici 
ale întreprinderii. În cazul în care setul de date furnizează un eșantion reprezentativ 
al întreprinderilor la nivel de țară, acest lucru poate fi utilizat pentru a estima empiric 
contribuțiile relative ale inegalității salariale în cadrul întreprinderilor și între întreprinderi 
la inegalitatea salarială generală, analizată într-o economie dată. 

Deși ar fi de dorit ca această analiză să fie efectuată atât pentru economiile de piață 
emergente, cât și ale țărilor în curs de dezvoltare, în practică sunt disponibile puține astfel 
de seturi de date pentru acestea din urmă. Astfel, în cazul dat, ne bazăm pe datele studiului 
SES, realizat de Eurostat pentru 22 de țări europene, pe care le-am folosit şi în Partea a 
II-a acestui raport.

Salariul minim și salariul maxim plătit
În Figura 43, am împărțit întreprinderile în 100 de grupuri (quintile) și le-am aranjat în 
ordine ascendentă, în funcţie de mărimea salariilor orare medii brute. De asemenea, 
suprapunem salariul maxim și minim plătit (în medie) persoanelor din aceste 100 de 
grupuri de întreprinderi.15 Întrucât înclinația liniei de mijloc din Figura 43 oferă o măsură a 
diferențelor salariale între întreprinderi, distanța verticală dintre salariul maxim și minim 
plătit lucrătorilor oferă o indicație asupra diferențelor salariale în întreprinderi.

Comparând salariile maxime și minime plătite, putem observa un grad considerabil 
de inegalitate a salariilor în cadrul întreprinderilor, în special în rândul întreprinderilor 
care plătesc salarii medii mai mari. De exemplu, în quintila inferioară pentru salariile 
medii, întreprinderile oferă salarii medii, reieşind din suma de 5-7 euro pe ora de muncă, în 
timp ce la extremitatea superioară, întreprinderile achită, în medie, între 20-126 de euro. În 
cazul quintilei a 50-a, salariile variază între 8-20 euro. Aceasta nu înseamnă că, în cadrul 
întreprinderilor, ar putea exista foarte mult persoane fizice remunerate cu salarii medii 
scăzute. Însă, în general, cu cât este mai mare salariul mediu în cadrul unei întreprinderi, 
cu atât mai mare este nivelul de inegalitate a salariilor în cadrul întreprinderii respective. 
Figura 43 relevă, la fel, că diferenţa dintre cel mai mic şi cel mai mare salariu crește într-un 
14  Lucrarea lui Lazear din anul 1993 (Lazear, 1993) a fost una dintre primele care a abordat acest subiect, însă 
s-a bazat pe o singură întreprindere. Au urmat şi alte opere similare, care au analizat doar o singură companie 
(de exemplu, Baker, Gibbs și Holmstrom, 1994) iardupă 2004, au început să apară studii care analizau situaţia 
mai multor întreprinderi, la o anumită etapă în timp (de exemplu, Lazear și Oyer, 2004). Una dintre sursele la 
aceastătemă, editată de autorii Lazear și Shaw (Lazear și Shaw, 2009) în baza studiilor de caz din diferite țări 
și seturi diferite de date, rămâne una dintre publicațiile cheie în ceea ce privește analiza datelor privind relaţia 
angajat-angajator pentru un un număr de economii selectate.
15  Valorile maxime și minime nu indică asupra lucrătorilor cu cele mai mari şi cele mai mici salarii din 
fiecare quintilă, ci asupra salariilor minime şi maxime, plătite de întreprinderile dintr-o quintilă anume.
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ritm tot mai mare, pe măsură ce avansăm spre extrema superioară a distribuției salariale:de 
exemplu, în cazul quintilei a 95-a, întreprinderile plătesc între 13 -47 euro (cifra din urmă 
depăşind-o de 3,6 ori pe cea anterioară); în cazul quintilei a 99-a, diferența constituie între 
16 - 75 euro (de 4,7 ori), iar la extrema superioară - între 20 - 126 de euro (de 6,3 ori). Faptul 
că există un nivel sporit de inegalitate în cadrul întreprinderilor cu salarii medii mai mari 
și că companiile care acordă salarii mai mari nu achită astfel de salarii tuturor angajaților, 
este discutat și ilustrat în continuare, în Caseta 8.
Figura 43 Întreprinderile clasate în funcţie de salariul mediu orar, cu salarii medii minime 
și maximeale lucrătorilor din fiecare quintilă, 2010

Notă: Linia centrală reprezintă salariul mediu orar al întreprinderilor, la fiecare quintilă, în funcţie de estimarea medie a 
fiecărei ţări, în mod independent și cântărind 22 de estimări, în funcţie de ponderea fiecărei ţări în rândul populaţiei angajate 
în cadrul întreprinderilor din Europa. "Media mai mică a lucrătorilor" este constituită, după cum urmează. Din cadrul fiecărei 
întreprinderi din eșantion extragem cel mai mic salariu orar plătit. Pentru fiecare ţară extragem media acestor valori mai 
scăzute din interiorul fiecărei quintile. Ulterior, estimăm media ponderată a acestor 22 de valori pentru a obţine o medie 
europeană a celui mai mic salariu plătit în fiecare dintre quintilele acestei distribuţii salariale a întreprinderilor. "Cea mai 
mare medie" este calculată în mod similar, luând cel mai mare salariu plătit în cadrul fiecărei întreprinderi. Studiul SES 
pentru anul 2010 conţine date pentru un număr de, aproximativ, 470.000 de întreprinderi.
Sursa: Estimările OIM în baza structurii câștigurilor salariale (SES, Eurostat). Estimările bazate pe media ponderată a tuturor 
întreprinderilor din cele 22 de economii incluse în studiul SES (pentru mai multe informaţii, vedeţi Anexa IV).

Caseta 8 Inegalităţile salariale în cadrul quintilelor întreprinderilor

Eu
ro

Quintilele întreprinderilor în funcţie de salariul mediu orar

Salariul mediu în Euro la nivelul întreprinderii
Minima medie a salariaţilor

Maxima medie a salariaţilor

Pentru a completa Figura 43, prezentăm, mai jos, 
două diagrame suplimentare care ilustrează nivelul 
de inegalitate salarială în cadrul quintilelor între-
prinderilor clasate în ordinea crescătoare a salariu-
lui mediu. Figura 44 arată diferenţa dintre salariul 
minim și maxim pentru fiecare quintilă, ca pondere 
din media specifică quintilei întreprinderii. În rândul 
întreprinderilor cu salarii nemotivante, diferenţa din-
tre salariul minim și cel maxim este relativ echitabilă 
în jurul mediei, însă pentru întreprinderile clasificate 
mai sus de quintila a 5-a, salariul maxim începe să se 
"deplaseze" de pe medie. Din acel moment, salariul 
mediu este mai aproape de salariul minim decât de 
salariul maxim.Acest lucru este indicat printr-o dife-
renţă minimă-maximă în raport cu media, care se în-
depărtează tot mai mult de la valoarea de referinţă de 
0,5.Diferenţa ponderată a salariului minim-maxim 
crește progresiv pe măsură ce ne deplasăm în sus, 
de-a lungul ierarhizării întreprinderilor, în funcţie de 
salariul mediu. Aceasta este dovada faptului că "în-
treprinderile cu cele mai mar salarii" nu plătesc sala-

rii mari tutror salariaţilor. Într-adevăr, întreprinderile 
cu salarii medii mari au o dispersie mult mai mare 
între angajaţi, ca urmare a unor cozi foarte lungiîn 
distribuţia salarială, specifică întreprinderilor.
Figura 45 se bazează pe devierea/abaterea stan-
dard - o statistică care rezumă, cel mai bine, dis-
persia salariilor la nivel de întreprindere. Aceasta 
indică abaterea standard a salariului orar mediu, 
specifică quintilei întreprinderii: mai exact, luând 
în considerare fiecare întreprindere, în mod inde-
pendent, estimăm abaterea standard specifică în-
treprinderii şi calculăm media acestora în cadrul 
quintilei. *Figura 45 relevă faptul că variabilitatea 
se măreşte, odată cu creșterea salariilor medii 
măsurate la nivel de întreprindere; de exemplu, la 
quintila a 10-lea, a 50-a, a 90-a și a 100-a abaterea 
medie standard constituie 1,3 euro, 3,2 euro, 7,2 
euro și, respectiv, 31,2 euro. Astfel, variabilitatea 
medie a salariilor crește într-un ritm tot mai mare, 
pe măsură ce trecem peste distribuţia salariului 
mediu orar al întreprinderilor.
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Figura 44 Ponderea distanţei minime-maxime între salariile orare, în cadrul 
întreprinderilor

Figura 45 Salariile medii în cadrul întreprinderilor şi deviaţiile standard

*Odată cu estimarea măsurilor de dispersie (de felul variaţiei sau abaterii standard corespunzătoare) la 
nivel de întreprindere, luăm în calcul întreprinderile care furnizează în eșantion, cel puţin două valori de 
date. În medie, fiecare întreprindere oferă aproximativ 18 valori de date, iar utilizarea dimensiunii eşan-
tionului conduce la reprezentativitatea distribuţiei în cadrul întreprinderilor și între întreprinderi pentru 
orice ţară vizată și pentru Europa, după cum este reprezentat de cele 22 de economii,pentru care sunt 
disponibile date. Scăderea nivelului întreprinderilor cu, mai puţin, de 2 puncte de eșantionare implică 
dimunuarea a circa 10% din datele disponibile pentru anul 2010. Cu toate acestea, retragerea acestor 
întreprinderi nu afectează reprezentarea iniţială a datelor la nivel de ţară și are un efect neglijabil asupra 
estimării parcelelor din Figura 43 și din figurile ce urmează. Toate estimările care rezultă, începând 
cu acest punct se bazează pe acest criteriu de selecţie a eșantionului, cu scopul de a realiza estimări 
comparabile între ele.
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După cum a fost reiterat anterior, fenomenul inegalităţii în cadrul întreprinderilor 
poate varia în funcție de sectorul economic și de dimensiunile întreprinderilor, în cazul 
în care acesta din urmă este definit după gradul de ocupare a forţei de muncă: în timp 
ce sectoarele economice pot experimenta diferențe în productivitatea muncii, reducerea 
primei salariale în cazul muncitorilor cu nivel de calificare redus a fost observată în 
cadrul întreprinderilor mai mari, unde salariile tot mai mari ale managerilor corporativi, 
directorilor generali și specialiştilor cu calificare înaltă ar fi contribuit la creșterea nivelului 
de inegalitate salarială în cadrul întreprinderilor (vedeţi, de exemplu, publicaţia Song și 
colab, 2015. Piketty, 2014; Sabadish și Mishel 2012). Acest fapt generează întrebarea dacă 
modelul analizat în Figurile 43-45 va fi replicat, în cazul în care exercițiul se repetă, cu scopul 
de a obține estimări per sectoare economice și în raport cu dimensiunile întreprinderilor.16

Tabelul 3 Defalcarea estimărilor pentru Figura 44 per sectoare și în funcţie de mărimea 
salariilor, salariile medii orare, în euro, 2010: quintile selectate în funcţie de diferenţa 
minimă şi maximă a salariilor orare individuale, plătite în cadrul întreprinderilor 

Sursa: Estimările OIM în baza studiului SES, realizat de Eurostat (vedeţi Anexa IV). Estimările se bazează pe 
replicarea Figurei 45 pentru fiecare dintre cele nouă sectoare economice și pentru fiecare dintre cele trei categorii 
de dimensiuni ale întreprinderilor. Estimările se bazează pe compararea mediei salariilor minime cu media salariilor 
maxime ponderate cu media unei quintile selectate. Pentru referinţă, vedeţi nota de subsol din Figura 43.

16 În procesul de definire a trei categorii de întreprinderi, urmăm prevederile Recomandării UE 2003/361: întreprindere mică (10-49 
angajați), întreprindere mijlocie (50-249 salariați) și întreprindere mare (250 sau mai mulți angajați). Prin construcţie, setul de date SES 
nu include micro-întreprinderi (adică întreprinderi cu mai puțin de 10 angajați). Ponderea ocupării forței de muncă (în zona UE), a 
microîntreprinderilor nu este neglijabilă, însumând aproximativ 29% din totalul salariaților din sectorul non-financiar care activează în 
această serie de întreprinderi (Eurostat, 2015. Această pondere variază în funcție de țară, înregistrând cele mai mari proporții în ţările din 
sudul Europei (de exemplu, în Grecia, cu circa 40%), iar cele mai scăzute - în economiile nordice și anglo-saxone (de exemplu, sub 20% 
în Luxemburg și Regatul Unit). Cu toate acestea, în încercarea noastră de a înțelege mai bine contribuția inegalității salariale în cadrul 
întreprinderilor și între întreprinderi în raport cu inegalitatea totală, este important de a remarca faptul că, în mod obligatoriu, contribuţia 
inegalităţii în cadrul intreprinderilor trebuie să fie de o importanță mai mică în rândul micro-întreprinderilor, în timp ce includerea 
acestora ar fi avut un impact considerabil asupra măsurăriinivelului de inegalitate între întreprinderi. Această problematică reprezintă un 
subiect pentru cercetări suplimentare, care nu pot fi acoperite de prezentul raport.
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Tabelul 3 prezintă modelul pentru fiecare dintre cele nouă sectoare economice și 
fiecare dintre cele trei categorii de dimensiuni ale întreprinderilor, identificate în date: în-
treprindere mică (10-49 angajați), întreprindere mijlocie (50-249 salariați) și întreprindere 
mare (250 sau mai mulți angajați). Tabelul arată repetat modelul din Figura 43 și Figura 44: 
indiferent de sectorul economic sau dimensiunile întreprinderii, fenomenul inegalităţii în 
cadrul întreprinderilor este mai mare în rândul întreprinderilor, care plătesc salarii medii 
mai mari. Modelul comun ar sugera că inegalitatea salarială în cadrul întreprinderilor nu 
constituie, neapărat, rezultatul inegalității crescânde într-un anumit sector sau urmare a 
domensiunilor întreprinderii, ci o caracteristică care descrie o structură comună de re-
munerare între întreprinderile care împărtășesc un salariu mediu similar. Astfel, odată cu 
creșterea medie a salariilor, creşte şi nivelul inegalităţii salariale în cadrul întreprinderilor 
în toate ramurile economice dar, în special, în domeniul imobiliar și cel financiar, precum 
și în sectorul transporturilor și comunicațiilor. În ceea ce privește dimensiunile întreprin-
derii, Tabelul 3 arată că nivelul inegalităţiiîn cadrul întreprinderilor crește nu doar odată cu 
majorarea salariilor medii, ci şi odată cu creşterea dimensiunilor întreprinderii.
Figura 46 Categoriile ocupaţionale și diferenţele salariale: întreprinderile clasificate per 
sector economic şi ordonate în funcţie de salariul mediu orar la nivel de întreprindere

(a) Distribuţia competenţelor profesionale în funcţie de sectoarele economice

(b) Salariul orar mediu brut în funcţie de sectorul economic

Notă: H & R = hoteluri și restaurante; TR = Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; SS = servicii sociale; MF = industria 
prelucrătoare; C & U = construcţii şi utilităţi; OS = alte activităţi de servicii; M & Q = industria extractivă; TC = transport și 
comunicaţii; R & F = tranzacţii imobiliare și activităţi financiare. Clasificarea ocupaţiilor este realizată în baza clasificării 
internaţionale standard a ocupaţiilor ISCO (88): CEO = director executiv; MCRP = administrator al unei societăţi; IMMM = 
manager al unei IMM; HPF = nivel înalt de ocupare profesională; MFP = nivel mediu de ocupare profesională; HSKO = ocupaţii 
cu nivel superior de semi-calificare; LSKO = ocupaţii cu nivel inferior de semi-calificare; LSO = ocupaţii cu nivel redus sau 
necalificate. Litera (b) cuprinde, “competenţe profesionale inferioare” şi include lucrătorii cu calificări reduse sau necalificaţi 
și cei antrenaţi în cele mai inferioare ocupaţii semi-calificate; "Competenţele profesionale cu performanţe superioare" includ 
lucrătorii care activează în calitate de directori generali, în calitate de manageri de corporaţii sau IMM-uri, sau cei cu ocupaţii 
profesionale de top.

Sursa: Estimările OIM în baza datelor SES.
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În Figurile 46 și 47, panourile marcate cu (b) compară salariul mediu al ocupațiilor 
remunerate mai slab, cu cel al ocupațiilor cu salarii mai mari, în funcţie de sectoare econo-
mice și de dimensiunile întreprinderii, în timp ce panourile marcate cu (a) prezintă distri-
buția salariaților per categorie profesională pentru fiecare sector economic și pentru fiecare 
dimensiune a întreprinderii. În toate figurile, estimările sunt prezentate în bare organizate 
de la stânga la dreapta, în funcție de salariul mediu plătit per fiecare dimensiune de sector 
sau de întreprindere. Astfel, prima bară din Figura 46 aparţine sectorului hotele și restau-
rante, care oferă cel mai mic salariu mediu (9 euro pe oră), iar ultima bară revine sectorului 
imobiliar și celui financiar, care acordă cel mai mare salariu mediu (24 euro pe oră). Obser-
văm că aptitudinile profesionale reduse reprezintă o parte semnificativă a angajaților din 
sectoarele economice cu cele mai mici salarii medii (de exemplu, 75% în sectorul hotelier 
și restaurante), însă nu există aproape nici o diferență în mixul de categorii ocupaționale 
între cele trei dimensiuni de întreprinderi. Cu toate acestea, diferența salariilor medii între 
abilitățile profesionale superioare și cele inferioare, în cadrul întreprinderilor mijlocii și 
întreprinderilor mari (care plătesc, în medie, 14 euro și, respectiv, 16 euro/ oră), este mai 
mare decât aceeași diferență salarială în cadrul întreprinderilor mici.

Figura 47 Competenţele profesionale și diferenţele salariale: întreprinderile clasificate 
în funcţie dedimensiuni şi ordonate în dependenţă de salariul mediu orar la nivel de 
întreprindere

(a) Distribuţia competenţelor profesionale în funcţie 
de dimensiunile întreprinderii

(b) Salariul orar mediu brut în funcţie de 
dimensiunile întreprinderii

Notă: Pentru a consulta categoriile ocupaţionale și definiţia celor două categorii profesionale din punctul (b), vedeţi notele 
de subsol la Figura 46

Sursa: Estimările OIM în baza datelor SES.

10.4 Compararea salariilor medii și a salariilor lucrătorilor
O altă modalitate de vizualizare a importanței inegalității salariale în cadrul întreprinderi-
lor este acea de a compara salariile muncitorilor cu salariul mediu, oferit de întreprinderile 
în care aceştia lucrează. Linia abruptă din Figura 48 reprezintă întreaga gamă de salarii 
ale persoanelor fizice, în timp ce linia dreaptă indică salariul mediu al întreprinderilor în 
care aceştia muncesc (pentru o explicație mai tehnică a modului în care sunt trasate aceste 
linii, vedeţi Caseta 9). Observăm că, în general, este adevărat că angajații cu salarii mici 
lucrează în cadrul întreprinderilor asociate cu salariu mediu mic, și că, angajații cu sala-
rii mari activează în cadrul întreprinderilor asociate cu salarii medii înalte. De exemplu, 
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persoanele ale căror salarii îi localizează în quintila a 10-a, muncesc în întreprinderi care 
plătesc, în medie, 7 euro pe oră, în timp ce muncitorii cel mai bine plătiţi sunt plasaţi în 
quintila a 90-a muncesc în cadrul întreprinderilor care plătesc, în medie, 19 euro pe oră.17 
Însă, panta mai abruptă a curbei albastre arată că există un nivel considerabil mai înalt de 
inegalitate salariale între lucrători, decât între salariike medii între diverse întreprinderi. 

De fapt, cei mai mulți dintre muncitori sunt plătiţi mai puțin decât media întreprinderii 
în care lucrează. În cazul celor 20% de salariați, care beneficiază de salarii peste media 
întreprinderii, salariile cresc exponențial. Pentru a vedea acest lucru observăm că, la 
sfârșitul curbei albastre, topul de 1% dintre muncitori câştigă 630% pe oră, cât câştigă 
muncitorii cu salariul mediu în mijlocul distribuției salariale (din quintila a 50-a a liniei 
lucrătorilor), chiar dacă întreprinderile în care topul de 1% de muncitori, în medie, sunt 
plătiţi cu doar 130% din sumele oferite de întreprinderile plasate în mijlocul distribuției 
salariale (quintila a 50-a a liniei întreprinderilor). Acest lucru indică faptul că o distribuție 
mai comprimată a salariilor medii în rândul întreprinderilor ar putea să nu reducă, neapărat, 
nivelul de inegalitate salarială la nivel mondial, cu excepția cazului în care îi avantajează 
pe cei de la extremitatea inferioară a distribuției salariale, în cadrul acestor întreprinderi. 

Figura 48 Salariile medii orare, lucrătorii și întreprinderile, în funcţie de clasamentul 
quintilei salariilor individuale

Note: Scala orizontală arată distribuţia salariilor orare brute ale muncitorilor per quintilă. Pentru detalii suplimentare, vedeţi 
Caseta 9. Scara verticală prezintă logaritmul natural al salariilor orare; scalarea ajută să inserăm informaţiile în grafic 
păstrând, în același timp, perspectiva pe care altfel s-ar pierde, în cazul în care valorile extreme de la periferie urmau să fie 
afișate în valori absolute.
Sursa: Estimările OIM în baza datelor SES pentru anul 2010.

17  Aceste cifre se bazează pe estimări ale liniilor de întreprinderi și persoane, folosind valori absolute, în 
timp ce parcelele din Figura 48 reprezintă logaritmi. Exponenţii logaritmilor (exponenţii valorilor din liniile 
prezentate în Figura 48) constituie, întotdeauna, o aproximare foarte bună la valorile absolute. Noi preferăm 
să facem comentarii în text, utilizând valori absolute, astfel încât textul nostru și expunerea empirică sunt 
exacte și credibile distribuției non-scalate, în timp ce scara logaritmică din figuri ne oferă o ilustrare vizuală 
clară prin micșorarea distanței între extreme, pe verticală.
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Caseta 9 Reprezentarea salariilor lucrătorilor şi a întreprinderilor 
care-i angajează
În Figura 48, clasificăm muncitorii ( i )în eșantion, în funcţie de salariile lor orare ( iw ,care repre-
zintă logaritmul natural al salariului orar alcelei de a ith persoane din eșantion). În cazul nostru 
eșantionul reflectă informaţii cu privire la salarii din 22 de ţări din Europa, pentru anul 2010. Pen-
tru a păstra locaţia muncitorilor în ceea ce privește distribuţia salariilor specifice fiecărei ţări, cla-
samentul este făcut pentru fiecare ţară. Pe baza acestui clasament, reprezentăm grafic quintila 
( c ) medie specifică salariului orar ( 1

( )
c

n c i iw w= Σ )de la cea mai mică la cea mai mare (100 de 
observaţii medii ponderate, unde ponderile reflectă reprezentativitatea ţării în cadrul eșantionu-
lui); aceasta reprezintă linia albastră. Ulterior, estimăm "salariul mediu" pentru fiecare muncitor 
la întreprinderea acestuia/acesteia ( j): această estimare constituie o medie individuală specifică 
a întreprinderii, deoarece îl exclude/o exclude din calcul. Calculăm ponderea şi media acestor 
"valori-specifice întreprinderii", la fiecare quintilă a distribuţiei individuale a salariilor ( |j cw ) și le re-
prezentăm grafic prin linia roșie. Distanţa verticală dintre linia albastră și linia roșie ( |c j cw w− ) 
reprezintă diferenţa salarială specifică întreprinderii a quintilei (prima întreprinderii). Pentru a 
facilita examinarea vizuală, folosim logaritmi naturali, deoarece acest exerciţiu micșorează scara 
vertical, ceea ce ne permite să comparăm estimările punctuale între distribuţii cu prezentarea 
unui model de formă.

O metodă similară a fost utilizată în lucrarea lui Song și colab. (2015), deși accentul este plasat, 
mai degrabă, pe ratele de creștere, decât pe comparaţia valorilor. Cu toate acestea, metoda noas-
tră se abate de la cea alor, într-un mod care face estimările noastre mai robuste pentru efectul 
pe care-l are salariul unui lucrător asupra variabilităţii salariilor unei întreprinderi. Lucrarea lui 
Song și colab. (2016), permite fiecărui muncitor din baza de date să facă parte din estimarea 
mediei întreprinderii lor. Considerăm că acest fapt ar spori, în mod artificial, media întreprinderii 
printre entităţile care oferă salarii de top și ar diminua media în rândul persoanelor cu venituri 
reduse, contribuind, astfel, într-un fel la ipoteza că "persoanele cu salarii de top sunt înconjurate 
de colegii lor, care au câștiguri mari”. Pentru a evita acest fapt, vom folosi media întreprinderii, 
cu excepţia efectelor individuale specifice: acest lucru înseamnă că, odată cu estimarea liniei 
drepte, includem salariul mediu al întreprinderii în cadrul căreia activează lucrătorii, însă o ast-
fel de medie a fost estimată folosind salariul muncitorului efectiv. Toate companiile noastre se 
bazează pe un eșantion de întreprinderi care au zece muncitori sau mai mult, însă numărul de 
angajaţi intervievaţi este, uneori, mai mic de zece. Noi nu am luat în calcul întreprinderile care 
au sub doi angajaţi intervievaţi: acest criteriu de selecţie presupune scăderea cu, aproximativ, 
2% din eșantion, iar cele luate în considerare sunt distribuite, în mod similar, între ţări (în funcţie 
de nivelul de reprezentativitate al fiecărei ţări). Pragul stabilit de 2 unităţi se bazează pe teste cu 
privire la consecinţele ignorării unei, două, trei sau patru întreprinderi: în cazul evitării uneia dintre 
ele, diferenţa este nesemnificativă.

Ce se întâmplă la extremele distribuției salariale, atât cu muncitorii cu salarii foarte mici, 
cât și cu persoanele cu salarii foarte avantajoase? Următoarele două figuri măresc quinti-
lele de jos și de sus: în acest caz, în loc de a calcula media pe fiecare quintilă a distribuției 
salariale orare - la fel ca în Figura 48 - determinăm media pentru fiecare a 10-a quintilă, 
permițându-ne, astfel, să rafinăm mediile salariului orar, la extremele distribuției salariale. 
Pentru a realiza acest exerciţiu, vom disribui, în continuare, fiecare quintilă din decila de 
sus și de jos în 10 pubele, astfel încât să finisăm cu cele două decile extreme, fiecare dintre 
care a fost subdivizată în 100 de grupuri mai mici. Figura 49 prezintă extrema inferioară 
al distribuției salariale. Observăm că, mai jos de quintila a 10-a a decilei inferioare (adică, 
0,1% de jos), salariile persoanelor se prăbuşesc cu mult sub salariile medii ale întreprin-
derilor în care activează demostrând, astfel, că există un nivel înalt de inegalitate salari-
ală la extrema inferioară a distribuției salariale: persoanele din cadrul acestui grup, care 
constituie 1% sunt plătite cu 2,5 euro pe oră, însă activează în cadrul întreprinderilor care 
înregistrează salarii medii de 10,2 euro/oră.
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Figura 49 O privire îndeaproape asupra salariaţilor din quintila inferioară de 10%: salariul 
mediu orar, muncitori și întreprinderi

Figura 50 relevă faptul că nivelul inegalităţii salariale între lucrători nu se oprește la extre-
ma superioară de 10%: cei din top 1% din cadrul acestui grup (adică al 1000-lea top) be-
neficiază de salarii orare, care nu sunt proporționale cu salariile medii plătite de întreprin-
derile în cadrul cărora sunt angajaţi. Întreprinderile pentru care lucrează aceste persoane 
achită, în medie, 45 de euro/oră; iar persoanele în cauză primesc, în medie, 211 euro/oră. 
Astfel, în timp ce în Figura 48 am văzut că lucrătorii din top 1% din distribuția salarială 
au beneficiat de salarii care, în medie, au însumat 169% din salariul mediu pe oră în cadrul 
întreprinderilor în care activau, odată ce vom izola persoanele din top 10% şi top 1%, vom 
vedea că aceste persoane beneficiază de salarii orare care reprezintă, în medie, 368% mai 
mult decât salariul mediu pe oră, achitat de întreprinderile în cadrul cărora activează.

Figura 50 O privire îndeaproape asupra salariaţilor din quintila superioară de 10%: salariul 
mediu orar, muncitori și întreprinderi

Un exercițiu util este de a explora rezultatele Figurei 48 pentru fiecare sector economic și 
pentru fiecare dintre cele trei categorii de întreprinderi (mici, mijlocii și mari). Am realizat 
acest exerciţiu în Tabelul 4, în cazul în care vom suma rezultatul Figurei 48 pentru fieca-
re dintre aceste subgrupuri, folosind o selecție de quintile care, împreună, descriu fiecare 
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dintre cele două distribuții (lucrătorii și întreprinderile în cadrul cărora aceştia muncesc).
Prima concluzie pe care am tras-o din Tabelul 4 este că, indiferent de sectorul economic sau 
dimensiunile întreprinderii, modelul analizat în Figura 48 este replicat. Putem analiza, de 
exemplu, cazul sectorului transporturilor și comunicațiilor, în cadrul căruia lucrătorii din top 
1% câştigă cu 513% mai mult pe oră, decât lucrătorii din a 50-a quintilă din același sector, în 
timp ce întreprinderile în care top 1% din muncitori sunt plătiţi, în medie, cu doar 110% mai 
mult decât cei din întreprinderile plasate în quintila a 50-a, în același sector economic. Dacă 
comparăm quintila a 50-a cu top 1% ca punct de referință, observăm că sectorul cu cea mai 
mare diferență între distribuția salarială la nivel de întreprindere și cea a muncitorilor este cel 
imobiliar și financiar (cu 866% mai mult pe oră, în raport cu quintila a 50-a), care reprezintă, 
de asemenea, sectorul cu cel mai mare grad de inegalitate salarială între instituții (întreprin-
deri plasate în top plătind cu 200% mai mult decât cele din quintila a 50-a). 

Tabelul 4 Defalcarea estimărilor pentru Figura 48, în funcţie de sectoare și mărimea 
salariilor medii orare, în euro, 2010: quintile selectate de distribuţie a salariilor orare 
medii pentru aceste persoane, cât și pentru întreprinderile în care acestea activează

Notă: Definirea sectoarelor economice se bazează pe Codul CAEN - NACE rev.2. Repartizarea întreprinderilor pe categorii 
de dimensiuni se bazează pe numărul de angajaţi în întreprinderi: mici = 10-49 angajaţi, mijlocii = 50-249 angajaţi și mari = 
250 sau mai mulţi angajaţi.
Sursa: Estimările OIM, în baza rezultatelor studiului SES pentru 22 de ţări.

În ceea ce privește dimensiunile întreprinderii, observăm că diferența dintre salariul 
mediu la nivel de întreprindere și salariul lucrătorilor este mai mare în cadrul întreprinderi-
lor mari, decât al întreprinderilor mijlocii sau mici - chiar dacă nivelul de inegalitate dintre 
întreprinderi este relativ similar în rândul celor trei grupuri. Astfel, în cadrul întreprinderilor 
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mari, mijlocii și mici, lucrătorii din top 1% câştigă cu, 642%, 594% şi, respectiv, 533% mai 
mult pe oră, decât lucrătorii din a 50-a quintilă, în cadrul întreprinderilor de aceleaşi dimen-
siuni. Totuși, întreprinderile în care sunt angajaţi top 1% din salariaţi plătesc, în medie, cu 
doar 123%, 116% şi 125% mai mult decât cea mai mare parte a întreprinderilor mari, mijlocii 
și, respectiv, mici din quintila a 50-a. Ultima coloană din Tabelul 4 prezintă quintila în care 
se intersectează cele două distribuții salariale, și anume ponderea salariaţilor al cărora salariu 
orar scade sub salariul mediu plătit de întreprinderea în cadrul căreia sunt angajaţi: cu cât 
este mai mare această cifră, cu atât mai mare este concentrația salariului orar în topul de 1%, 
în cadrul acestor întreprinderi. Cu excepția sectorului hotelier și restaurante, în toate celelalte 
sectoare economice și în funcţie de dimensiunile întreprinderii, peste 1/3 din angajați sunt 
plătiţi mai puțin decât salariul mediu al întreprinderii în care lucrează. În cazul sectorului 
imobiliar și sectorului financiar, estimările arată că doar persoanele aflate în quintila supe-
rioară beneficiază de salarii, care sunt peste media celor plătite de întreprinderea relevantă.

10.5 În ce măsură este inegalitatea salarială datorată inegalităţii în cadrul 
întreprinderilor și între întreprinderi?
Ce pondere din inegalitatea totală a salariilor se datorează inegalității salariale în cadrul 
întreprinderii și cât revine inegalităţii între întreprinderi? Pentru a răspunde la această în-
trebare, vom aplica așa-numita "analiză de descompunere a varianței", care a fost folosită 
pe larg în literatura de specialitate pentru a separa inegalitate salarială în cadrul întreprin-
derilor de inegalitatea între întreprinderi (consultaţi literatura de specialitate din Caseta 
7 de mai sus). Metoda pe care o folosim este descrisă în Anexa V. Ca urmare a acestei 
metode, constatăm că, pentru cele 22 de economii din Europa din setul de date SES, nive-
lul inegalităţii salariale a scăzut începând cu anul 2002, deși declinul înregistrat în timpul 
recuperării (după 2006) a fost substanțial mai mare decât în perioada de pre-criză (2002-
2006). In pofida acestui declin al nivelului inegalității salariale, importanța relativă a com-
ponentei în cadrul întreprinderii a rămas aceeași, comparativ cu cea a componentei între 
întreprinderi. De-a lungul timpului, variația totală datorată diferențelor între întreprinderi 
depăşeşte puțin contribuția celei din cadrul întreprinderilor, însă acestea din urmă repre-
zintă o parte substanțială (circa 42%) din totalul inegalității salariale în această perioadă. 

Tabelul 5 Variaţia salariului orar brut în Europa, în cadrul întreprinderilor și între 
întreprinderi, 2002-2010

Notă: Estimările se bazează pe valori reale; anul de bază fiind 2010. Variaţia și componentele sale sunt estimate, în mod 
independent, pentru fiecare ţară vizată și pentru fiecare an; cifrele din tabel indică media ponderată între cele 22 de economii 
din Europa, ponderile ţinând cont de reprezentativitatea populaţiei fiecărei ţări în baza de date. Estimările sunt plasate în 
scară logaritmică: cifrele din paranteză pentru variaţia totală corespund valorilor echivalente în euro, conform procesului 
de convertire, definit în Anexa V. Aceeași transformare nu poate fi aplicată în cadrul întreprinderii, între întreprinderi sau 
componentele reziduale. Procesul de convertire, specificat în Anexa V, ar putea fi aplicat componentei între întreprinderi, 
însă valoarea generată în euro nu ar fi comparabilă cu valoarea euro, obţinută în urma convertirii pentru variaţia totală. 
Pentru mai multe detalii, faceţi referinţă la Anexa V.
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Deşi Tabelul 5 indică variația salariilor și importanța inegalității în cadrul întreprinderilor, 
în raport cu inegalitatea salarială totală, estimările prezintă o medie a celor 22 de econo-
mii care pot varia în funcţie de structurile salariale. Figura 51, care prezintă aceste țări, 
în mod independent, relevă un model interesant: există o relație pozitivă între cele două 
componente, cu valori mai mari în cazul inegalităţii între întreprinderi, asociate cu valori 
mai mari de inegalitate în cadrul întreprinderilor. 

Figura 51 Descompunerea variaţiei salariului orar pentru 22 de ţări europene, 2010

Notă: Estimările arată descompunerea varianţei totale, cu excepţia erorii reale. Sumarea valorilor "între" și "în cadrul 
întreprinderilor" pentru fiecare ţară separat oferă o măsură a variaţiei totale (exclusiv eroarea reală). De exemplu, în cazul 
Belgiei, variaţia totală (pe scală logaritmică) se ridică la 0,147, unde componentele "între" și "în cadrul" întreprinderii însumă 
0,082 și,respectiv, 0,068.
Sursa: Estimările OIM, utilizând baza de date a SES.

10.6 O paradă a inegalităţii salariale în cadrul întreprinderilor și între 
întreprinderi
Figura 52 conţine o ilustrare grafică a inegalității salariale între întreprinderi și în cadrul 
întreprinderilor din Europa. Cele două figuri prezintă inegalitatea într-o scală tridimensi-
onală.Tipic pentru ambele figuri, în axa orizontală clasificăm întreprinderile în funcție de 
salariile medii pe care le oferă, în ordine ascendentă-de la întreprinderile cu cel mai mic 
salariu la cele cu cel mai înalt salariu; pe axa verticală a panoului (A) observăm nivelul de 
salarizare a acestor lucrători, în timp ce pe axa verticală a panoului (B) apare ponderea ve-
niturilor lunare repartizată fiecaruia dintre acești lucrători, în raport cu totalul câștigurilor 
lunare generate la fiecare quintilă din clasamentul întreprinderii. Este important să se țină 
cont de faptul că organizarea lucrătorilor și întreprinderilor din panoul (B), se bazează, de 
asemenea, pe salarii orare, deoarece acest aspect constituie numitorul comun care separă 
veniturile lucrătorilor de timpul lucrat.

Pentru a clarifica interpretarea acestor două figuri, vor fi suficiente cele două 
exemple care urmează: privind la panoul (A), observăm că printre întreprinderile cu cel 
mai mic salariu mediu (prima quintilă), salariul mediu al lucrătorului cu cel mai mic 
salariu (partea inferioară de 1 %) este de 2,5 euro/ oră, în timp ce salariul mediu al celui 
mai bine plătit muncitor din aceeași quintilă  constitutie 11,8 euro, adică cu 372% mai 
mult decât salariul lucrătorilo de la capătul inferior al distribuției salariale. Dacă trecem 
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la întreprinderile cu cele mai mari salarii medii (top 1%), observăm că lucrătorii din 
partea inferioară de 1% obțin, în medie, 7,1 euro pe oră, iar cei din partea superioară de 
1% ajung să primească, în medie, 844.2 euro/ oră, adică cu 11.790% mai mult decât cei 
de la extrema inferioară a distribuției salariale din aceeași quinitilă. Analizând panoul 
(B), observăm că printre întreprinderile cu cel mai mic salariu mediu (prima quintilă), 
ponderea medie din totalul veniturilor generate în cadrul acestor întreprinderi - într-o 
lună - care este direcţionată către muncitorii cu cele mai mici salarii (limita inferioară 
de 1%) este de 0,04%, în timp ce ponderea veniturilor totale generate într-o lună, care 
este distribuită muncitorilor cu cele mai bune salarii, în cadrul  aceleiași (întreprinderi) 
quintile este de 2,5%, sau de 62,5 ori mai mare decât cea primită de cei 1% de lucrători 
din extrema inferioară. Dacă analizăm întreprinderile cu cele mai mari salarii medii 
(top 1%), vedem că partea inferioară de 1% obține 0.01% din valoarea totală generată de 
către aceste întreprinderi, în timp ce cel mai bine plătiţi muncitori (top 1%) dintre aceste 
întreprinderi obțin 11,5% din toate veniturile lunare, generate de aceste întreprinderi în 
partea superioară: aceasta din urmă fiind de 1.150 ori mai mare decât pondereasalariilor 
de care beneficiază 1% de muncitori ai acestor întreprinderi.

Matricea acestei distribuții duble arată că există o zonă mare, în această repre-
zentare topologică care reflectă localizarea persoanelor care beneficiază de salarii foarte 
mici (sub 10 euro pe oră), inclusiv majoritatea lucrătorilor din întreprinderile care oferă 
salarii mici; aceste persoane primesc, respectiv, o pondere foarte mică din totalul veni-
turilor generate într-o lună. Analizând muncitorii care sunt plătiţi sub 10 euro pe oră, 
am identificat jumătate dintre lucrătorii din cadrul întreprinderilor care oferă salarii 
medii și o minoritate a lucrătorilor din întreprinderile cu cele mai mari salarii. În cadrul 
întreprinderilor cu salarii medii şi mari, există, de asemenea, o suprafață mare unde 
topologia începe să ascendeze, însă nu am ajuns, deocamdată, la poalele muntelui (10-
30 euro pe oră); acest lucru arată că, chiar și în întreprinderile care oferă salarii medii 
ridicate, există mai mulți lucrători care câștigă mai mult decât majoritatea lucrătorilor 
întreprinderilor cu salarii medii. Însă, cel mai frapant este vârful muntelui, la capătul 
superior al distribuției salariale, adică chiar la punctul unde muntele începe să se de-
finească, indicând asupra faptului că salariile sunt distribuite foarte inegal și că unele 
întreprinderi achită salarii extrem de mari unui număr redus de persoane. În cazul în 
care inegalitatea salarială s-a datorat, în mare parte, inegalităţii salariale dintre între-
prinderi, Figura ar arăta o curbă care urcă treptat, pe măsură ce ne deplasăm de-a lungul 
distribuției quintilei. În schimb, panoul (A) prezintă o mare relativ plată a salariaților 
în toate tipurile de întreprinderi și foarte puțini muncitori care se plasează pe partea 
posterioară a acestei curbe înalte.Panoul (B) arată că, odată ce vom adăuga intensitatea 
muncii, nivelul de inegalitate salarială în distribuirea ponderii din totalul facturii sala-
riale nu va varia foarte mult de modelul analizat cu ajutorul salariilor orare. Cu toate 
acestea, în timp ce în panoul (A), inegalitatea salariilor orare a fost mai puțin evidentă 
între întreprinderile care acordă salarii medii reduse - datorită efectului de denaturare a 
vârfului curbei, ca rezultat al top 1% al întreprinderilor ce oferă salarii de top - în panoul
(B) inegalitatea dintre quintilele de top și celelalte quintile - indiferent de qintila în care 
este localizată întreprinderea - este mai evidentă, în prezent; ponderea lucrătorilor cu cele 
mai mari salarii din cadrul întreprinderilor cu salarii mici se află într-un perete în creștere, 
care enunţă ponderea tot mai mare a veniturilor, pe măsură ce avansăm în ordine ascen-
dentă spre topul întreprinderilor cu cele mai mari remunerări.
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Figura 52 Muntele inegalităţii salariale în Europa, 2010
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11   Diferenţele de remunerare și locul de muncă 

11.1   Diferenţele de remunerare la locul de muncă 
Reducerea diferențelor salariale din perspectivă de gen rămâne un obiectiv pentru majo-
ritatea economiilor din lume (faceţi referinţă la Partea I a prezentului raport). În timp ce 
diferențele salariale între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin au fost cuanti-
ficate într-un număr de țări, există mai puţine informaţii despre diferenţa de remunerare 
între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin, în raport cu întreprinderile. Pentru a 
estima egalitatea de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin (53 
Figura (a)) și diferența medie de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex 
feminin, în cadrul întreprinderilor clasate în ordinea ascendantă a salariului mediu (Figura 
53 (b))utilizăm baza de date a studiului SES, realizat de Eurostat.18 Figura 53(a) arată că 
în rândul populației, egalitatea de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex 
feminin este întotdeauna pozitivă și crește treptat, pe măsură ce lucrătorii obțin salarii mai 
mari: în quintila inferioară, diferența alcătuieşte 0,7%, în timp ce în quintila superioară 
aceasta însumă circa 45%. Figura 53(b) arată că diferența de remunerare între lucrătorii de 
sex masculin și cei de sex feminin crește odată cu salariul mediu al întreprinderilor: cu cât 
salariul mediu este mai mare, cu atât este mai mare disparitatea salarială de gen.
Figura 53 Disparităţile salariale de gen între lucrători (a) în rândul populaţiei și (b) în 
cadrul întreprinderilor, 2010

Sursa: Estimările OIM, utilizând setul de date din studiul SES. Estimările indică media ponderată pentru 22 de ţări, în ultimul an (2010).

Care este diferența de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin, prin-
tre categoriile profesionale cele mai bine plătite? Figura 54 arată diferența de gen pentru patru 
categorii de muncitori cu cele  mai competitive salarii: specialiști de top, manageri ai IMM-uri, 
manageri de corporații și directori executivi. Disparităţile de gen sunt prezentate pentru două 
grupuri: în panoul (a), pentru toți muncitorii care sunt definiţi în aceste categorii profesionale, și 
în panoul (b) pentru acele categorii de lucrători, care reprezintă top 1% de persoane cu venituri 
mari, din rândul populațieiÎn ambele cazuri, Figura compară aceste estimări pentru diferența de 
gen, în rândul populaţiei corespunzătoare. Figura arată că diferența de remunerare între lucrăto-
rii de sex masculin și cei de sex feminin nu este doar mai mare printre categoriile ocupaționale  
18  Am putea estima egalitatea de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin în cadrul 
fiecărei întreprinderi și media acestora asupra întreprinderilor din aceeași quintilă, în distribuția salariilor 
orare.Acest fapt, însă, ar elimina circa 25% dintre salariaţii situaţi în cadrul întreprinderilor, în care analizăm 
doar lucrătorii de sex masculin sau doar cei de sex feminin. Într-un exercițiu aparte am calculat aceeași 
estimare ca și în Figura 53, eliminând cele 25%, iar concluziile bazate pe întregul eșantion rămân intacte.
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cele mai plătite, dar, de fapt, crește la extremitatea superioară a distribuției salariale. Astfel, dis-
parităţile de gen în rândul directorilor executivi în rândul populației este de, aproximativ, 40% 
- de doua ori mai mare decât diferența de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex 
feminin la nivel mondial, care este de aproximativ 20%. În top 1%, diferența de remunerare între 
lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin ajunge, per ansamblu, la aproximativ 45%, iar în 
rândul directorilor executivi din top 1% se ridică la peste 50%. Cu alte cuvinte, în top 1%, direc-
torii executivi de sex masculin câștiga de două ori mai mult decât omologii lor de sex feminin.

Figura 54 Disparităţile salariale de gen în rândul categoriilor profesionale de top şi printre 
salariaţii din top 1% (salarii orare, 2010)

(a) Decalajul salarial în funcţie de categorii 
ocupaţionale

(b) Decalajul salarial în funcţie de categorii 
ocupaţionale în top 1%

Lucrătorii de sex feminin nu sunt doar mai puțin plătiţi, dar, după cum relevă Tabelul 6, 
aceştia sunt mai puțin reprezentativi în ocupațiile bine plătite. În pofida reprezentivităţii 
de gen practic egale între salariați (52% lucrători de sex masculin şi 48% lucrători de sex 
feminin), reprezentivitatea lucrătorilor de sex masculin în categoria de directori executivi, 
manageri de corporații și IMM-uri este de 16,2%, adică de două ori mai mare decât cea a 
lucrătorilor de sex feminin (8%). Mai mult decât atât, dacă ne axăm pe quintila superioară 
(top 1%), putem observa că în acest segment de populație, 51,4% dintre lucrătorii de sex 
masculin deţin funcții de conducere în top şi doar 41% dintre lucrătorii de sex feminin în 
acest top 1% ocupă astfel de poziții, față de 72% dintre lucrătorii de sex masculin, in top 1%.

Tabelul 6 Distribuirea funcţiilor de conducere în rândul populaţiei, Europa, mediile pentru 2010

Notă: Categoria de calificare la locul de muncă se bazează pe clasificarea Eurostat ISCO-88. Directorii executivi sunt 
clasificaţi în ISCO 121 (Directori generali, directori executivi şi asimilaţi); managerii de corporaţii mari sunt clasificaţi în 
ISCO 122 și 123 (Conducători de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.,alţi conducători de compartimente 
cu activităţi nelucrative din unităţi economic-sociale). Managerii IMM-urilor sunt clasificaţi în ISCO 13 (Conducători de 
unităţi economico-sociale mici). Am exclus din calculele noastre ISCO 11 (adică, legislatorii, membri ai executivului şi înalţi 
conducători ai administraţiei publice)).
Sursa:Estimările sunt bazate pe datele studiului SES, elaborat de Eurostat.
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11.2   La ce vârstă apare diferenţa de salarizare pe criterii de gen?
Este bine cunoscut faptul că, deseori, lucrătorii tineri sunt plătiţi mai prost, decât cei în 
vârstă. În mare parte, această tendinţă poate fi explicată prin diferențele de experiență și 
de ocupare. Dar oare sexul lucrătorilor joacă un rol important în determinarea salariilor 
lucrătorilor tineri în rândul populației? Figura 55 compară diferența salarială între lucră-
torii de sex masculin și cei de sex feminin, între grupele de vârstă iarăşi, în baza mediei 
ponderate a celor 22 de țări europene, folosite ca mostră în prezentul raport. Figura ne 
arată că disparităţile de gen sunt prezente de la un stadiu timpuriu de participare pe piața 
muncii, însă este mai mare în cazul lucrătorilor din categoriile de peste 40 de ani. Astfel, 
în Europa, în medie, salariaţii de sex masculin în vârstă de până la 19 ani câștiga c, aproxi-
mativ, 10% mai mult decât salariaţii de sex feminin din aceeași grupă de vârstă; panourile 
din Figura 56 arată, în continuare, că disparităţile salariale de gen în rândul tinerilor sunt 
relativ comune pentru țările care fac media din Europa, deşi, în unele țări, nu există nicio 
diferență sau aceasta are valoare negativă (de exemplu, în Norvegia), în timp ce în alte țări 
decalajul salarial din perspectiva de gen în rândul tinerilor este clar peste media europeană 
(de exemplu, în Regatul Unit).

Figura 55 Decalajul salarial în funcţie de vârstă în rândul angajaţilor salariali, venituri 
salariale orare, 2010

Notă: Estimările indică mediile ponderate pentru 22 de ţări europene și pentru anii disponibili (2002, 2006 și 2010).
Sursa: Estimările OIM, în baza setului de date SES.
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Figura 55 (Cont.)
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12   Importanţa coordonării politicilor la nivel mondial 
Partea I a "Raportului privind salariile la nivel mondial" pentru acest an relevă că, în urma 
crizei financiare, excaladarea salariilor a început să se redreseze în 2010, dar a încetinit 
începând cu anul 2012, înregistrând în 2015 cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani. În 
cea mai mare parte a perioadei de postcriză, creșterea salariilor la nivel mondial a condus, 
într-o mare măsură, la creșterea relativ considerabilă a salariilor în țările în curs de dezvol-
tare din Asia și Pacific, mai ales în China, precum și în alte câteva țări și regiuni în curs de 
dezvoltare. Mai recent, această tendință a încetinit ori s-a inversat, înregistrând un declin 
al salariilor în America Latină și Caraibe și Europa de Est, precum și o încetinire a acestora 
în Europa Centrală și Asia de Vest, Africa și Statele Arabe. Economiile dezvoltate au în-
registrat o creștere mai mare a salariilor, însă recuperarea salariilor în unele țări - inclusiv 
Statele Unite și Germania - nu a fost suficientă pentru a compensa declinul din economiile 
de piață emergente și țările în curs de dezvoltare, astfel încât stagnarea salariilor conti-
nuă să caracterizeze economia mondială în ansamblu. De asemenea, raportul arată că, ca 
consecinţă a unor mișcări ascendente anticiclice în ponderea forței de muncă realizate în 
cadrul mai multor țări, pe parcursul anilor 2007-2010, ponderea forței de muncă și-a reluat 
declinul pe termen lung într-o mică majoritate a țărilor (în perioada anilor 2010-2015). 
Printre excepții se numără China, Germania și Statele Unite ale Americii, însă chiar și în 
aceste state urmează de parcurs un drum lung pentru a inversa declinul pe termen lung.

Stagnarea salariilor medii și scăderea ponderii muncii pot avea consecințe atât socia-
le, cât și economice. În ceea ce priveşte dimensiunea socială, neconcordanţa dintre creșterea 
economică și creșterea salarială semnifică că lucrătorii și familiile lor nu au perceperea 
că beneficiază de o parte justă din fructele progresului economic, ceea ce le alimentează 
frustrarea. Din perspectiva economică,ponderea profiturilor mai mari în economiile dez-
voltate, de multe ori, nu au condus la extinderea investițiilor (OIM și OCDE, 2015), în timp 
ce creșterea salariilor mici a temperat consumul casnic, ceea ce poate cauza diminuarea 
cererii agregate, în special atunci când salariile stagnează în multe economii mari, în același 
timp. În acest sens, creșterea sporită a salariilor în Germania și Statele Unite, în anul 2015 
a avut efecte economice pozitive dincolo de frontierele acestor țări. Dacă este fezabil din 
punct de vedere economic, creșterea salariilor mari trebuie să fie susținută sau încurajată, 
în continuare. Această afirmaţie nu este, însă, valabilă pentru toate țările, deoarece în unele 
state mărirea salariilor mai mari ar putea atrage după sine creşteri semnificative ale costului 
forţei de muncă într-un mod care nu este durabil pentru întreprinderi și locuri de muncă, și 
poate avea un impact economic și practic semnificativ asupra exporturilor sau investițiilor.
Prin urmare, sunt necesare abordări diferențiate, specifice fiecăreia dintre țările vizate. 

În contextul actual, coordonarea politicilor la nivel mondial rămâne de o importanţă 
majoră pentru a evita implementarea simultană de către prea multe țări a politicilor 
de moderare a salariilor sau de reducere a salariilor competitive, în vederea creșterii 
exporturilor. În cazul în care prea multe țări implementează politici privind moderarea 
salarială, cel mai probabil, cererea agregată la nivel regional sau mondial şi nivelul deflaţiei 
vor scădea. În acest sens, includerea politicilor salariale pe ordinea de zi a Reuniunilor 
G20, desfăşurate recent, a constituit o evoluție pozitivă. În anul 2016, grupul G20 a 
solicitat punerea în aplicare a politicilor macroeconomice pentru a realiza măriri salariale 
substanțiale și creșterea productivității, precum și pentru a realiza principiile politicii 
salariale durabile în care instituțiile și politicile cu privire la piața muncii - de felul salariilor 

PARTEA III Rezumat 
şi concluzii
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minime și negocierilor colective - ar putea contribui la creșteri salariale pentru a reflecta 
mai bine evoluția productivității. Această practică a urmat “Prioritățile detaliate ale 
politicii privind ponderea veniturilor din muncă și inegalitatea salarială” asupra cărora 
G20 a convenit în anul 2015,19și care au identificat, la fel, fenomenul inegalităţii salariale 
excesive atât sub formă de risc social, cât și economic. 

13 Domeniile pentru posibile intervenţii/politici specifice 
fiecăreia dintre ţările vizate 
Ce măsuri pot fi întreprinse pentru a reduce nivelul inegalităţii excesive a salariilor? Partea 
IIa raportului din acest an oferă noi dovezi la tema inegalității salariale, demonstrând 
că salariile și inegalitățile salariale sunt determinate nu doar de caracteristicile aferente 
competențelor luctătorilor (cum ar fi nivelul de educație şi de ocupare, vârsta), ci și prin 
inegalitatea salarială între întreprinderi și în cadrul întreprinderilor. Această abordare scoate 
în evidență faptul că reducerea nivelului inegalității salariale nu necesită doar construirea 
abilităților lucrătorilor, ci şi introducerea unor măsuri care pot reduce atât inegalitatea 
salariilor medii între întreprinderi, cât și inegalitățile salariale în cadrul întreprinderilor. 
În următoarele paragrafe vom discuta unele opțiuni posibile și modul în care acestea pot 
afecta nivelul inegalităţii salariale între întreprinderi și în cadrul întreprinderilor. 

13.1   Salariul minim și negocierea colectivă 
Salariile minime și negocierea colectivă au potențialul de a reduce simultan inegalitatea 
între întreprinderi și în cadrul întreprinderilor. De exemplu, experiența Braziliei arată că 
salariul minim are capacitatea de a comprima salariile în cadrul întreprinderilor cu cele 
mai mici salarii reducând, astfel, nivelul inegalităţii în cadrul întreprinderii.Însă, în același 
timp, mărirea salariului mediu în cadrul întreprinderilor cu salarii mici, de asemenea, duce 
la o anumită convergență în ceea ce priveşte plata salariilor între întreprinderi (Alvarez et 
al, 2016; Engbom și Moser, 2016). În mod similar, negocierile colective au potențialul de 
a reduce simultan inegalităţile de venituri între întreprinderi și în cadrul întreprinderilor. 
Însă, literatura de specialitate arată că în funcţie de cum sunt organizate negocierile 
colective, aceste diferențe au efecte diferite20. Atunci, când au loc negocieri colective 
la nivel național, industrie și / sau la nivel de ramură în cadrul întreprinderilor cu mai 
mulți angajatori şi cu o coordonare între diverse niveluri, o pondere mai mare de lucrători 
este acoperită, iar inegalitatea pare a fi redusă atât în interiorul întreprinderilor, cât și 
între acestea. Extinderea contractelor colective de muncă de către guverne asupra tuturor 
lucrătorilor dintr-un anumit sector sau țară poate consolida aceste efecte. În cazul în care 
sistemul de negocieri colective este îngust şi are loc la nivelul întreprinderii sau locului 
de muncă, efectul este limitat la decalajele salariale în cadrul întreprinderilor. Astfel, nu 
este surprinzător faptul că inegalitatea salarială tinde să fie mai mică în țările cu un sistem 
cuprinzător de negociere colectivă (Alvarez et al, 2016;. Engbom și Moser, 2016)

OIM dispune de standarde internaționale de muncă privind salariul minim și 
standardele minime de muncă şi negocierile colective,21 și a publicat recent ghiduri de 
politici cu privire la ambele subiecte (OIM, 2015d şi 2016e). În ceea ce privește salariile 
19   http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/G20-Policy-Priorities-on-Labour-Income-Share-and-Inequalities.pdf
20  Hayter, 2015.
21 Convenția nr.26/1928 26/1928 privind metodele de fixare a salariilor minime şi Convenţia nr.131/1970 
privind fixarea salariilor minime).

http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/G20-Policy-Priorities-on-Labour-Income-Share-and-Inequalities.pdf
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minime, unele dintre principalele dimensiuni ale elaborării politicilor includ asigurarea 
unui cadru legal corespunzător; consultarea deplină sau participarea directă a partenerilor 
sociali; stabilirea și ajustarea nivelului într-un mod care să ia în considerare nevoile 
lucrătorilor și a familiilor acestora, precum și factorii economici, inclusiv menținerea unui 
nivel ridicat de ocupare a forței de muncă; precum și întreprinderea măsurilor necesare 
pentru aplicarea efectivă a acestora. În ceea ce privește negocierile colective, Convenţia 
nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare şi negociere colectiva 
stabilește principiile fundamentale care permit recunoașterea efectivă a dreptului la 
negociere colectivă. Acest lucru este completat de Convenţia nr.154/1981 asupra dreptului 
de organizare şi negociere colectivă, al cărui scop este de a promova negocieri colective 
libere şi voluntare și asumate de părţile care reprezintă organizațiile libere și independente. 
Deoarece negocierea colectivă reprezintă un proces voluntar, țările trebuie să stabilească 
un cadru prin intermediul căruia să-l poată încuraja și promova, atât prin intermediul 
legislației cât și prin crearea unor instituții de sprijin. Ghidurile privind politicile OIM 
indică, de asemenea, asupra complementarităţii salariilor minime și a negocierii colective 
ca instrumente de politici, ambele având roluri în abordarea unor aspecte particulare de 
stagnare a salariilor și a inegalității salariale în diferite țări.

De asemenea, în ultimii ani au fost adoptate noi propuneri și inițiative pentru a 
aborda nivelul sporit de inegalitate salarială între întreprinderi, în special între cumpărători 
și subcontractanții acestora (faceţi referinţă la lucrarea lui Weil, 2014;. Song et al, 2015), 
cu scopul de a asigura faptul că toate părțile lanțului de aprovizionare sunt incluse în 
contractele colective de muncă. La nivel internațional, unele întreprinderi au remarcat 
dificultatea măririi salariilor la nivel de întreprindere într-un mediu competitiv, în condiţiile 
în care cumpărătorii pot face achiziţii la cele mai mici preţuri. O inițiativă interesantă, în 
acest sens, este decizia unor branduri valoroase la nivel mondial de a lansa o inițiativă 
comună cu producătorii și sindicatele cu scopul promovării negocierilor colective cu 
participarea mai multor angajatori la nivel industrial, în țările în care se confecţionează 
astfel de articole vestimentare.22

13.2   Salariile de top: autoreglementarea întreprinderilor sau 
reglementare mai favorabilă?
Având în vedere amploarea inegalității salariale în cadrul întreprinderilor, abordată în 
acest raport, este clar că întreprinderile îşi au rolul lor în procesul de autoreglementare 
pentru a menține nivelul inegalităţii salariale în limite acceptabile, din punct de vedere 
social. Întreprinderile joacă un rol important în societate și, prin urmare, nu trebuie să fie 
responsabile doar pentru acționarii lor, ci şi să ia în calcul impactul mai mare pe care-l pot 
exercita asupra inegalității sociale și coeziunii sociale. 

A fost reiterat că, într-o lume ideală, remunerarea excesivă a personalului managerial 
poate fi corectată prin acțiunile unei mase critice de conducători etici și responsabili, care 
ar putea demonstra valori de responsabilitate și corectitudine (Massie, Collier și Crotty 
2014). Însă, probabil,este mai realist ca întreprinderile să întreprindă măsuri cu privire 
la remunerarea echitabilă prin intermediul politicilor lor de compensare la nivel de 
companie. În acest sens,atât lucrătorii, cât și organizațiile patronale trebuie să joace un 
rol important. Prezența reprezentanților lucrătorilor în Comitetul de Remunerare la nivel 
de întreprindere ar putea facilita acest proces. De asemenea, partenerii sociali ar putea 
22 Consultaţi inițiativa ACT (Acţiune, Colaborare, Transformare), accesând linkul: http://www.
ethicaltrade.org/act-initiative-living-wages.
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emite recomandări cu privire la politica de compensare a membrilor lor. În Franța, de 
exemplu, două organizații patronale au publicat, în comun, un set de recomandări privind 
codurile de practică, precum și remunerarea managerilor companiilor listate la Bursa de 
Valori (AFEP, 2008 și 2013). Astfel de instrumente pot contribui la instaurarea unei culturi 
de responsabilizare socială. "Concluziile OIM referitoare la promovarea întreprinderilor 
durabile" sugerează că "întreprinderile durabile se angajează într-un dialog social și în 
relații industriale favorabile, cum ar fi negocierea colectivă, informarea, consultarea și 
participarea lucrătorilor. Acestea constituie instrumente eficiente pentru a crea situații de 
dublu câștig, deoarece promovează valori împărtășite, încredere și cooperare, precum și un 
comportament social responsabil" (OIM, 2007, p. 5).

În practică, însă, mulţi dintre directorii executivi îşi determină, în mod eficient, 
propriul salariu, iar acționarii, deseori, nu sunt capabili să asigure o remunerație echitabilă 
personalului, în raport cu valorile sociale sau chiar cu performanța întreprinderii. În 
unele țări, acest fapt a condus la o acțiune legislativă, pentru a consolida transparența 
remunerațiilor și pe principiul "say over pay" al acţionarilor, în unele cazuri, inclusiv prin 
conferirea recomandărilor acționarilor unui caracter obligatoriu. Obligația de a divulga 
mărimea salariului ar putea fi extinsă asupra persoanelor cu salarii de top, dincolo de 
directori executivi, inclusiv, pentru întreprinderile necotate la bursă. În același timp, trebuie 
să recunoaştem faptul că acționarii ar putea avea un interes în sprijinirea pachetelor de 
sporuri salariale şi beneficii acordate directorilor executivi, concepute pentru a maximiza 
salariul acționarilor pe termen scurt, mai degrabă decât pe performanța întreprinderii pe 
termen lung. Astfel, apare întrebarea dacă este nevoie de mai multă reglementare pentru 
a descuraja pachetele de sporuri salariale și beneficii. Recent, unele guverne și unii actori 
politici au sugerat  măsuri mai consolidate în această direcție, ca răspuns la reacția populară 
împotriva inegalității și inechitatea percepută în sistemele economice (vedeţi, mai 2016).

13.3   Creșterea productivităţii întreprinderilor durabile 
Având în vedere faptul că diferențele salariilor medii între întreprinderi reprezintă, de 
asemenea, un factor important al inegalității salariale la nivel mondial, promovarea creșterii 
productivității în rândul întreprinderilor durabile poate permite simultan plata unor salarii 
medii mai mari și reducerea inegalității salariale. Nu este necesar să existe un compromis 
între nivelul de creștere și inegalitate. Politicile care conduc la o convergență în distribuția 
productivității companiei ar putea contribui, de asemenea, la reducerea diferențelor de 
remunerare între lucrători. De exemplu, acestea ar putea include, politici pot include 
politici industriale, care promovează creșterea ocupării forței de muncă și a productivității 
întreprinderilor mici și mijlocii, sau investițiile în inovare, care îmbunătățesc calitatea 
produsului. În acest sens, transformarea structurală de la sectoarele cu productivitate 
redusă la sectoare cu productivitate mare poate juca un rol important, în țările în curs de 
dezvoltare. De obicei, acest exerciţiu necesită și favorizează o acumulare de competențe 
și, eventual, o aprovizionare tot mai mare cu lucrători mai calificaţi. Guvernele pot facilita 
aceste evoluții prin intermediul educației publice de calitate, programelor de formare a 
competențelor profesionale și furnizarea serviciilor de mediere a muncii. Aprovizionarea 
cu un număr mai mare de lucrători mai calificați poate, la fel, stimula creşterea salariilor 
muncitorilor slab calificați în raport cu cei mai calificați și, astfel, să reducă nivelul de 
inegalitate salarială. 

Cu toate acestea, afirmația precum că politicile care conduc la o creștere a 
productivității în rândul întreprinderilor cu salarii mai mici conduc, de asemenea, la 
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creșterea salariilor în partea inferioară a distribuției salariale reducând, astfel, disparităţile 
salariale, rămâne o ipoteză cu puține dovezi empirice pentru a o susține. În cazul în care 
fenomenul inegalității salariale între întreprinderi se datorează polarizării și externalizării, 
pot exista puține posibilități de îmbunătățire a productivității pe segmentul valorii adăugate 
scăzute. Există, de asemenea, exemple în lanțurile de aprovizionare la nivel mondial, care 
arată că îmbunătățirea productivității în cadrul întreprinderilor care produc, să zicem, 
articole vestimentare, în țările în curs de dezvoltare se transpun, mai degrabă, în prețuri 
mai mici pentru cumpărători, decât în salarii mai mari pentru angajați. Astfel, ar putea fi 
necesar ca productivitatea mai mare a întreprinderilor cu salarii reduse să fie însoțită de 
politici salariale și mecanisme de negociere colectivă mai puternice. 

În general, "Concluziile OIM referitoare la promovarea întreprinderilor durabile" 
pentru 2007 recunosc că astfel de fenomene ca inegalitatea și discriminarea sunt 
incompatibile cu dezvoltarea durabilă a întreprinderilor și subliniază importanța unui 
mediu favorabil pentru crearea și dezvoltarea sau transformarea durabilă a întreprinderilor. 
Un astfel de mediu permisiv combină obţinerea profitului legitim, care constituie unul 
dintre factorii cheie ai creșterii economice cu nevoia de dezvoltare, care să respecte 
demnitatea umană, durabilitatea mediului și a muncii decente. Un spectru larg de factori 
intră aici în joc, inclusiv consolidarea păcii și a stabilităţii politice, a bunei guvernări şi 
dialogului social; respectarea drepturilor omului și a standardelor internaționale de muncă, 
politica macroeconomică stabilă, dezvoltarea unei culturi antreprenoriale, asigurarea unui 
mediu legislativ și de reglementare, ameliorarea accesului la servicii financiare, tehnologii 
informaționale și comunicații, precum și infrastructura fizică (ILO, 2007). 

13.4   Alte măsuri de reducere a inegalităţii veniturilor 
Disparităţile salariale de gen - diferențele dintre mărimea salariilor medii între lucrătorii 
de sex masculin și cei de sex feminin – rămân, în continuare, o preocupare la nivel global. 
Raportul subliniază faptul că, deși diferențele de remunerare între lucrătorii de sex masculin 
și cei de sex feminin se regăsesc în toate tipurile de întreprinderi, acestea sunt deosebit de 
mari în rândul întreprinderilor cu salarii medii generoase. Diferențele de remunerare între 
lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin - rămân, în continuare, o preocupare la 
nivel mondial. Acest lucru sugerează faptul că evaluarea locurilor de muncă la nivel de 
întreprindere reprezintă, în continuare, o completare esențială a legislației care garantează 
dreptul la o remuneraţie egală pentru o muncă de valoare egală, aplicarea efectivă a acestui 
drept de către guverne, precum și accesul efectiv al lucrătorilor la justiție pentru a solicita 
acest drept. Măsurile întreprinse cu scopul de a menține remunerarea managerilor de top 
în anumite limite (după cum s-a discutat mai sus) sunt, de asemenea, susceptibile de a 
reduce diferența mare de salarizare între lucrătorii de sex masculin şi cei de sex feminin, 
care ocupă funcţii manageriale, documentate în raport (faceţi, de asemenea, referinţă la 
publicaţia OIM, 2015a, pp. 60-61).

Adiţional, instituțiile pieței muncii și politicile salariale vor fi cu adevărat eficiente 
în procesul de reducere a inegalității (după cum s-a discutat anterior) doar în cazul în 
care includ și protejează grupurile vulnerabile dezavantajate sau cele supuse discriminării.
De exemplu, dacă legile stabilesc salarii mai mici pentru sectoare sau ocupații deținute, 
preponderent, de către femei, sau exclud migranții din acoperirea legilor cu privire la 
salariul minim, aceste grupuri vor continua să sufere în urma inegalităţii salariale și, 
în plus, va exista o presiune descendentă asupra tuturor salariilor, în special la limita 
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salariilor minime și medii. Acest aspect capătă o nouă relevanță în contextul dezbaterilor 
intense actuale asupra ocupării forței de muncă și a salariilor oferite lucrătorilor migranți 
și refugiaților. Decalajele salariale între lucrătorii din economia formală și informală pot fi 
reduse prin elaborarea unor politici care să faciliteze tranziția lucrătorilor și întreprinderilor 
de la economia informală la cea formală.

14   Alte măsuri de reducere a inegalităţii veniturilor 
Măsurile tocmai abordate nu reprezintă, bineînţeles, calea completă în care poate fi redus 
fenomenul inegalităţii. În această privință, este necesar de a reaminti faptul că "Raportul 
privind salariile la nivel mondial" este publicat o dată la doi ani și că ediția precedentă 
a examinat relația dintre salariile şi veniturile populației și inegalitatea mai largă, 
ceea ce sugerează o serie de alte măsuri de politici menite să contracareze fenomenul 
inegalităţiieducație, impozitare progresivă, transferuri sociale și alte mijloace trebuie să 
fie complementate de politici care să promoveze locuri de muncă decente. Cel mai recent 
raport al Băncii Mondiale ajunge la o concluzie similară, reiterând "importanța piețelor 
muncii, în vederea transpunerii creșterii economice extinse în reducerea inegalității prin 
creșterea oportunităților de angajare și câștiguri salariale" (Banca Mondială, 2016, p. 2). 
Având în vedere faptul că domeniile de politici abordate în ediţia anterioară a "Raportului 
privind salariile la nivel mondial" sunt, în continuare relevante, vom remarca mai jos, pe 
scurt, câteva dintre ele.

14.1   Politicile fiscale, sub forma impozitelor și a transferurilor necesare 
pentru abordarea problemei salariilor și inegalităţii veniturilor 
Politicile fiscale, sub forma impozitelor și a transferurilor, sunt necesare pentru abordarea 
generală a inegalității veniturilor (BIM, 2015a, pp. 63-64). În ultimii ani, în multe dintre 
economiile avansate, sistemele de impozitare au avut un caracter mai puțin progresiv, 
amplificând inegalităţile care apar pe piața muncii. Reformele menite să combată 
fenomenul eschivării corporative și individuale de la achitarea acestor taxe și impozite, de 
scutirea de impozite şi acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale,adică impozitului/
taxei specifice gospodăriilor casnice cu venituri mici au capacitatea de a reabilita, parţial, 
sistemele de impozitare cu caracter progresiv la care s-a renunţat anterior. Evaziunea 
fiscală a devenit, recent, o problemă majoră abordată în numeroase dezbateri politice la 
nivel național, ceea ce sugerează că este timpul potrivit pentru implementarea unor astfel 
de reforme. La fel, este esențial ca politica fiscală să abordeze fenomenul inegalităţii prin 
transferuri, în cazul în care plățile sunt efectuate către gospodăriile casnice cu venituri mici, 
fie în mod direct, în numerar, ca oportunități publice de ocupare a forţei de muncă, garanții 
de angajare sau sub formă de produse alimentare subvenționate. Sistemul public de pensii, 
sistemul de educație și cel de asistență medicală reprezintă, de asemenea, instrumente 
puternice pentru a reduce nivelul inegalităţii, în prezent și în viitor (OIM, 2014b). 

Impozitele pe venit mai progresive sunt, de asemenea, uneori, privite ca o modalitate 
de a contribui la diminuarea salariilor cadrelor de conducere, reducând stimulentele 
pentru ca directorii executivi să solicite compensații/subvenţii care ar depăși un anumit 
prag. În prezent, sunt folosite multe strategii de evaziune fiscală, cum ar fi delocalizarea 
birourilor corporative sau exploatarea unor lacune în legislația fiscală națională. Cu toate 
acestea, cunoștințele și reacția publicului la dezvăluirile recente cu privire la salariile 
directorilor executivi și evaziunea fiscală poate să limiteze viabilitatea acestor strategii. Şi 
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nivelurile de aplicare a impozitului pe venit la creşterea de capital și activitatea corporativă 
trebuie, probabil, să fie în lumina obiectivului social de reducere a inegalității. O unitate 
de măsură care merită să fie explorarată poate fi plafonarea deduceri fiscale la care pot 
recurge companiile, odată cu plata salariilor peste un anumit prag (exprimat, de exemplu, 
in cuantum multiplu al salariului minim în cadrul companiei) astfel încât publicul să nu 
subvenționeze remunerări neobişnuit de mari, ca urmare a transferului sarcinii fiscale 
către contribuabili medii. Aceste căi de utilizare a sistemului fiscal/de impozitare pentru a 
aborda nivelurile sporite de compensare a întreprinderilor ilustrează complexitatea politicii 
fiscale, precum și interacțiunea dintre politicile existente care, deseori, oferă privilegii şi 
duc la creşterea nivelului inegalităţii.

14.2   Politicile care afectează indirect plata salariilor și distribuţia salariilor 
Politicile care afectează indirect nivelul salariilor și distribuția salariilor, constituie ele-
mente importante ale unui răspuns cuprinzător. Acestea includ accesul la educație de cali-
tate, programe în curs de desfășurare menite să îmbunătăţească abilitățile forței de muncă, 
precum și o mai bună mediere între lucrători și locurile de muncă. De asemenea, acestea 
includ politici pentru abordarea  diferenţialelor salariale, deseori suportate de către lucră-
tori în formele de muncă atipice (în special de către lucrătorii temporari și cei angajaţi 
temporar de către agențiile de recrutare), care, în multe țări industrializate, sunt în creștere 
și tind să se extindă în țările în curs de dezvoltare în segmentele pieței muncii asociate, 
anterior, cu locuri de muncă standard. Măsurile care urmează să fie adoptate trebuie să se 
extindă asupra lucrătorilor angajaţi în forme de muncă atipice de protecţie de care se bucu-
ră muncitorii angajaţi în forme de muncă "standard" şi să tindă spre o aliniere mai bună a 
protecțiilor disponibile prin diferite modalități de ocupare. Acest lucru ar duce la punerea 
în aplicare a principiului egalităţii de tratament al lucrătorilor, indiferent de sex, evitând 
discriminarea bazată pe statutul ocupațional precum și reducerea discriminării indirecte 
pe criterii de gen și asigurarea faptului că munca atipică nu este utilizată doar cu scopul de 
a reduce costurile forței de muncă, oferind remunerare și condiții de muncă mai dezavan-
tajoase pentru anumite grupuri de lucrători (OIM, 2016b).
Atunci când guvernele și partenerii sociali dezbat modalitățile de a combate creșterea 
niveluli inegalității, este important să ne amintim că creșterile drastice care au avut loc 
pe piața muncii și la nivel de întreprinderi au plasat o povară mai grea asupra eforturilor 
de combatere a inegalității prin impozite și transferuri. Acest lucru are loc într-un 
moment în care sistemele de impozitare din multe țări au devenit mai puțin progresive, 
iar capacitatea guvernelor de a colecta impozite a fost limitată de evaziunea fiscală și 
strategiile transfrontaliere de mutare a profitului. Acest lucru sugerează că inegalitatea va 
fi abordată, în mod eficient, doar în cazul în care este tratată prin intermediul unei pieți a 
muncii ambițioase și politici sociale, care au un efect direct asupra inegalității salariale și 
prin măsuri redistributive în afara pieței muncii. Evident, este necesară o acțiune mult mai 
energică și ambițioasă pentru implementarea unor politici salariale la toate nivelurile, care 
să asigure tuturor o parte justă din fructele progresului economic. 





Tendinţe salariale la nivel mondial: aspecte metodologice 

Metodologia de estimare a tendințelor salariale la nivel mondial și regional a fost elaborată 
de Direcţia "Piața muncii incluzivă, relațiile de muncă și condițiile de muncă" (INWORK) 
a OIM23 pentru edițiile anterioare ale "Raportului privind salariile la nivel mondial", în 
colaborare cu Departamentul de Statistică, în urma unor propuneri formulate de către un 
consultant OIM și trei evaluări inter pares realizate de către patru experți independenți,.24 
Anexa relevantă descrie metodologia adoptată, ca urmare a acestui proces.

Concepte și definiţii 
Conform Clasificării Internaţionale a Statutului Profesional (ICSE-93), "angajații" sunt 
muncitori care dețin "locuri de muncă plătite", adică locuri de muncă în care remunerarea 
de bază nu depinde direct de veniturile angajatorului. Angajații includ angajații permanenți, 
lucrătorii angajați pe termen scurt, lucrătorii ocazionali, lucrătorii sezonieri, lucrătorii și 
îngrijitorii la domiciliu, cât și alter categorii de lucrători care dețin locuri de muncă plătite 
(OIM, 1993).

Pe măsură ce economiile avansează, în ceea ce privește dezvoltarea economică, 
ponderea lucrătorilor care devin angajați salariaţi crește: această tendinţă se datorează 
faptului că lucrătorii pe cont propriu identifică oportunități mai bune în calitate de 
salariaţi. În ceea ce priveşte dezvoltarea economică, participare forței de muncă feminine, 
de asemenea, tinde să fie pozitivă. Ca urmare, tendințele salariale afectează o pondere 
mai mare a populației ocupate în întreaga lume. În același timp, nu toate persoanele care 
muncesc au statut de salariat. În special, în țările în curs de dezvoltare, multe persoane 
activează în calitate de liber profesioniști sau sunt membre ale întreprinderilor familiale. 
Acești lucrători sunt remuneraţi pentru munca lor, însă nu beneficiază de un salariu din 
partea angajatorului. 

Figura A1 relevă că, în ultimii 20 de ani, ponderea angajaților plătiţi/remuneraţi (sau 
salariaţi) a înregistrat o ascensiune de circa 10 puncte procentuale, în creștere de la 41,8% 
(1995) la 51.6% (2015) În țările dezvoltate, unde incidența lucrătorilor pe cont propriu este 
relativ scăzută, iar participarea femeilor este mai mare, ponderea salariaţilor în raport cu 
populația activă a rămas ridicată și stabilă pe parcursul perioadei analizate. În consecință, 
creșterea globală este determinată, în principal, de către economiile emergente şi cele în 
curs de dezvoltare, care au prezentat o creştere de 13 puncte procentuale (de la 29,9% la 
42,9%), în rândul salariaţilor, pe parcursul celor două decenii, începând cu anul 1995.

23   Cunoscut oficial sub denumirea de "Programul condițiile de muncă și ocuparea forței de muncă" 
(TRAVAIL).
24  Raport comandatat de OIM: Mehran, 2010. Comentarii: Peer Tille, 2010; Jeong și Gastwirth, 2010; Ahn, 
2010.

Anexa I
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Figura A1 Ponderea salariaţilor în totalul populaţiei ocupate, 1995-2015

Notă: Grupurile de ţară sunt cele utilizate de OIM.
Sursa: OIM, 2015c.

Caseta A1 Ce reprezintă salariile? 
Ori de câte ori este posibil, în acest raport salariile sunt definite în conformitate cu definiţia OIM cu 
privire la câștiguri, adoptată de cea de-a 12-a Conferinţă Internaţională a. Statisticienilor Muncii 
(OIM, 1973). Salariile cuprind:

(1) Salarii directe și salarii în funcţie de timpul lucrat, sau lucrările efectuate. Acestea includ: (i) 
remuneraţii directe calculate pe baza timpului lucrat; (ii) sporuri la salariul de bază, premiile şi alte 
plăţi de stimulare şi compensare; (iii) câștigurile lucrătorilor (cu excepţia sporurilor pentru  orele 
suplimentare prestate); (iv) remuneraţii şi plăţi pentru orele suplimentare (ore supraprogram), 
munca de noapte, munca în zilele de duminică şi în zilele de sărbătoare şi munca în schimburi; (v) 
reprezentaţi de vânzări care figurează pe statul de plată şi primesc o altă formă de remuneraţie pe 
lângă comisioane. Sunt incluse: sporurile pentru vechime în muncă și abilităţi speciale; indem-
nizaţii care se acordă în funcţie de zona geografică în care lucrează angajatul; primele de merit; 
sporuri  pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase; plăţile efectuate în cadrul 
sistemelor de plăţi garantate; indemnizaţii pentru costul de trai și alte alocaţii. 

(2) Remuneraţia pentru timpul lucrat cuprinde: plăţile directe către salariaţi în ceea ce privește 
sărbătorile legale, concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor, acordate de angajator. 

(3) Bonusurile, sporurile şi alte drepturi de natură salarială acoperă: premiile sezoniere și cele 
oferite la sfârșitul anului; plăţi suplimentare aferente perioadei concediului de odihnă (suplimen-
tare la salariul normal); și cota-parte din profit. Câștigurile salariale includ câștigurile în numerar 
și plăţile în natură, însă cele două tipuri trebuie să fie distinse una de alta. 

De asemenea, există concepte înrudite, care sunt mai largi. De exemplu, costul forţei de muncă in-
clude remunerarea salariaţilor, dar și alte elemente, cum ar fi: alimente, băuturi şi produse conexe, 
produse petroliere (combustibil) și alte plăţi în numerar şi în natură, precum și costurile suportate 
de angajator pentru închirierea locuinţei pentru lucrători; contribuţiile sociale ale angajatorilor; 
costul formării profesionale; costul serviciilor de asistenţă socială (de exemplu, cantină, facili-
tăţi de agrement); costurile forţei de muncă, neclasificate în altă parte (de exemplu, costul pentru 
uniforma de serviciu sau alte haine speciale) și impozitele aferente ocupării, considerate costuri 
ale forţei de muncă (de exemplu, impozitele pe ocuparea forţei de muncă sau impozitele pe baza 
statelor de plată). Pentru o descriere detaliată a acestor elemente, vedeţi publicaţia OIM, 1966.

Sursa: OIM, 1973.



95

Termenul de "salariu" se referă la remunerația totală brută, inclusiv prime şi sporuri 
periodice primite de angajați pe parcursul unei anumite perioade de timp pentru timpul 
lucrat și timpul plătit nelucrat, cum ar fi concediul anual plătit și concediul medical plătit. 
În esență, aceasta corespunde noțiunii de "remunerație totală, în numerar", care constituie 
o componentă majoră a veniturilor aferente ocupării forței de muncă plătite (OIM, 1998). 
Salariul exclude contribuțiile de asigurări sociale plătite de angajatori. 

În acest context, salariile se referă la salariile lunare medii reale ale angajaților. Ori 
de câte ori a fost posibil am colectat date care se referă la toți angajații (mai degrabă decât la 
un subgrup, cum ar fi angajații din industria prelucrătoare sau salariaţii cu normă întreagă).25 
Pentru a ajusta influența modificării prețurilor pe perioade diferite de timp, salariile sunt 
măsurate în termeni reali, adică datele privind salariile nominale sunt ajustate la inflația 
măsurată prin prețurile de consum în țara respectivă. Creșterea salariului real se referă la 
schimbarea de la unan la altul a salariilor lunare medii reale ale tuturor angajaților.

Abordarea din perspectiva Recensământului Populaţiei 
Metodologia utilizată pentru estimările la nivel mondial și regional constituie o metodă de 
recensământ cu non-răspunsuri. În abordarea recensământului, obiectivul este de a identi-
fica date cu privire la salarii pentru toate țările și de a elabora un tratament explicit, în caz 
de non-răspuns total (faceţi referinţă la "Tratarea non-răspunsului total", de mai jos). Am 
încercat să colectăm date cu privire la salarii pentru un număr total de 191 de țări și terito-
rii, grupate în șase regiuni separate.26 Pentru a facilita comparația cu tendințele regionale 
de ocupare, grupările noastre regionale sunt compatibile cu cele utilizate în “Modelul OIM 
cu privire la tendinţele de ocupare a forței de muncă la nivel mondial” (modelul GET) (fa-
ceţi referinţă la Anexa II, Tabelele A1 și A2). Tabelele A3 și A4 indică o acoperire la nivel 
mondial și regional (vedeţi Anexa III).

Tratarea non-răspunsului 
În unele țări, pentru care am identificat date, seriile statistice au fost incomplete, în sensul 
că datele statistice pentru câțiva ani au dispărut. Tabelul A4 oferă informații cu privire la 
acoperire pentru fiecare an, începând cu 2007 până în 2015. După cum era de așteptat, gra-
dul de acoperire a bazei de date devine mai mic pentru ultimii ani, deoarece unele birouri 
statistice se află, încă, în proces de prelucrare a acestor date. 

În timp ce acoperirea pentru cel mai recent an este bună pentru economiile dezvol-
tate, Europa de Est și Statele Arabe, în alte regiuni, cum ar fi Orientul Mijlociu și Africa, 
aceasta este mai puțin potrivită. Din acest considerent, ratele de creștere la nivel regional 
sunt marcate ca "estimări provizorii", atunci când se bazează pe o acoperire mai mică de 
100% şi pentru a atrage atenția asupra faptului că acestea ar putea fi revizuite încă o dată, 
în cazul în care datele vor fi disponibile.

Pentru a aborda acest tip de analiză non-răspuns (adică lacune în răspândirea țărilor 
pentru care sunt disponibile date statistice) este folosit un "cadru bazat pe model" pentru a 

25  Scopul de a asigura cea mai mare acoperire posibilă este în concordanță cu ideea că munca decentă și, prin 
urmare, câștigurile adecvate sunt de interes pentru toți lucrătorii și că indicatorii statistici trebuie să acopere 
toate persoanele, pentru care este relevant un indicator. Vedeţi documentul OIM, 2008b. 
26  Universul nostru include toate țările și teritoriile pentru care există date privind ocuparea forței de muncă, 
disponibile din “Modelul OIM cu privire la tendinţele de ocupare a forței de muncă la nivel mondial” (modelul 
GET), și exclude, prin urmare, unele țări și teritorii mici (de exemplu, Sfântul Scaun și Insulele Canalului), 
care nu au nici un impact vizibil asupra tendințelor la nivel mondial sau regional. 
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estima valorile care lipsesc.27 Acest exerciţiu este necesar pentru a deține setul de țări care 
au răspunsuri constante în timp și, astfel, evită efectele nedorite asociate cu un eșantion 
instabil. Au fost folosite mai multe abordări complementare, în funcție de natura datelor 
care lipsesc; acestea sunt descrise detliat în Anexa I a "Raportului privind salariile la nivel 
mondial" (OIM, 2010a) pentru perioada anilor 2010-2011.

Tratarea non-răspunsului total
Ponderea răspunsurilor 
Pentru a ajusta numărul total de non-răspunsuri (atunci când  nu există date cu privire la 
salarii în serii în timp pentru o anumită țară), a fost utilizat un "cadru bazat pe un design", 
în care non-răspunsurile au fost considerate o problemă de .eşantionare.Având în vedere că 
țările care nu au furnizat răspunsuri pot avea caracteristici salariale care diferă de cele ale 
țărilor care au dat răspunsuri, non-răspunsurile pot introduce o prejudecată în estimările 
finale.O abordare standard pentru a reduce efectul advers al non-răspunsurilor este de a 
calcula propensiunea de răspuns a diferitelor țări și, ulterior, de a pondera datele din țările 
care au furnizat răspunsuri prin inversarea tendinței de răspuns.28 Acest aspect implică 
faptul că nu sunt făcute imputări pentru țările care nu au furnizat răspunsuri.
În acest cadru, fiecare țară răspunde cu o probabilitate de ϕj și se presupune că țările răspund, 
în mod independent, una față de cealaltă (Poisson sampling design). Cu probabilitățile de 
răspuns ϕj, este posibil de a estima totalul, Y, al oricărei variabile yj:

   (1)

în funcţie de estimator
  (2)

unde U reprezintă populația, iar R constituie setul de respondenți. Acest estimator este 
imparțial, în cazul în care presupunerile sunt adevărate (vedeţi Tillé, 2001). În cazul nostru, U 
constituie universul tuturor țărilor și teritoriilor enumerate în Tabelul A1, iar R înseamnă [ţările 
"respondente", pentru care am reuşit să identificăm date cu privire la salarii în serii în timp.
Cu toate acestea, dificultatea constă în faptul că propensitatea de răspuns a țării j, ϕj nu 
este, în general, cunoscută și trebuie să fie înseşi estimată. În literatura de specialitate sunt 
disponibile mai multe metode care permit estimarea propensiunii de a răspunde (vedeţi, de 
ex. Tillé, 2001). În cazul nostru, propensitatea de răspuns a fost estimată prin raportarea 
răspunsului sau lipsa de răspuns (non-răspuns) al unei țări vis-a-vis de numărul de angajați 
și productivitatea muncii (sau PIB per persoană angajată în 2007 US $ PPP). Aceasta se 
bazează pe observația că statisticile salariale sunt mai ușor disponibile pentru țările mai 
prospere și mai mari decât cele pentru țările mai sărace și mai mici. Numărul de angajați 
și productivitatea muncii sunt utilizate, deoarece aceste variabile sunt folosite şi pentru 
calibrare și dimensiunea de ponderare (vedeţi mai jos).29

În acest scop, am estimat o regresie logistică cu efecte fixe, după cum urmează:

   (3)

27  Aceasta este în conformitate cu metodologia standard de supraveghere, în care cadrul bazat pe model este 
utilizat, în general, pentru elementul de non-răspuns, în timp ce cadrul bazat pe design este utilizat pentru 
chestionarul cu non-răspunsuri.
28  Pentru dezbaterea problemei vizând lipsa de date, vedeţi, de asemenea, publicaţia OIM, 2010b, p. 8.
29  O specificație alternativă cu PIB-ul pe cap de locuitor și mărimea populației a generat rezultate foarte similare.
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unde xj2007 reprezintă ln (PIB per persoană angajată în 2007 US $ PPP) din țară j în anul 2007,  nj2007 este ln (numărul de angajați) în 2007, iar Λ denotă funcția cumulativă de distribuție 
logistică (CDF).30 A fost ales anul 2007, deoarece reprezintă punctul de mijloc între 1999 și 
2015. Efectele fixe αh reprezintă modele pentru fiecare dintre regiunile cu date incomplete 
(Asia și Pacific, America Latină și Caraibe, Statele Arabe, Africa), în timp ce cele două 
regiuni rămase cu date complete formează categoria de referință omisă. Regresia logistică a 
avut un univers de număr de cazuri N = 191 și a produs un pseudo R² = 0.399. Ulterior, pentru 
a calcula propensiunea răspunsului țării j, φj, au fost utilizaţi parametrii estimați. 
În continuare, ponderea de răspuns pentru țaraj, φj este prezentată de inversul propensităţii 
de răspuns al unei țări: 
   (4)

Factorii de calibrare/etalonare
Procesul final de ajustare numit, în general, calibrare (Särndal și Deville, 1992), se 
efectuează pentru a asigura coerența estimării datelor cu agregate cunoscute. Această 
procedură asigură reprezentativitatea adecvată a diverselor regiuni în estimarea finală, la 
nivel mondial. În prezentul context, o singură variabilă "numărul de salariați”, n, într-un 
anumit anta fost considerată pentru procedura de calibrare. În acest caz simplu, factorii de 
calibrare, γjt sunt reprezentaţi prin:

   (5)

unde h reprezintă regiunea căreia îi aparţine țaraj, nht este numărul cunoscut de salariați 
în această regiune în anul t, iar ht reprezintă o estimare a numărului total de angajați 
în regiune, în același an, obținut ca suma produsului ponderilor necalibrate și a datelor 
privind ocuparea în țările respondente, în cadrul fiecărei regiuni.31

Factorii obţinuţi în urma calibrării pentru anul 2015 au fost 1,00 (Europa și Asia Centrală), 
0.98 (Asia și Pacific), 0,99 (America), 1,16 (Africa) și 1,14 (Statele Arabe). Din moment ce 
toți factorii de calibrare sunt fie egali cu fie foarte apropiate de 1, aceste rezultate indică 
asupra faptului că estimările nht erau, deja, foarte aproape de numărul cunoscut de salariați, 
nht, în fiecare regiune. Vă rugăm să remarcaţi că procesul de calibrare a fost repetat pentru 
fiecare an, astfel încât ponderea fiecărei regiuni în estimarea globală se modifică în timp, în 
mod proporțional cu cota sa aproximativă în fondul de salarizare la nivel mondial.

Ponderea răspunsurilor etalonate
Ponderile răspunsurilor calibrate, φꞌjt, sunt, ulterior, obținute prin multiplicarea ponderii 
răspunsului inițial cu factorul de calibrare:

   (6)

Estimarea numărului de salariați la nivel regional, pe baza ponderii răspunsurilor calibrate 
este egală cu numărul total cunoscut de salariați din această regiune, într-un anumit an.). 
Astfel, ponderea răspunsurilor calibrate se ajustează la diferențele de non-răspunsuri între 

30  Informaţiile cu privire la numărul de persoane angajate și numărul de salariați sunt preluate din KILM (ILO, 
2015b), iar datele privind PIB în 2005 US $ PPP- din publicaţia Băncii Mondiale "Indicatori de dezvoltare mondială". 
31  Estimarea ht, numărului de salariați în regiunea h se obține prin înmulțirea numărului de salariați din 
țările din regiune pentru care sunt disponibile date cu privire la salariile cu ponderi necalibrate, și suma 
acestora pentru toată regiunea.
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regiuni. Ponderea răspunsurilor calibrate este egală cu 1, în regiunile pentru care au fost 
disponibile date cu privire la salarii pentru toate țările (economiile dezvoltate, Europa de 
Est și Asia Centrală. Ele sunt mai mari decât 1 pentru țările mici și țările cu o productivitate 
a muncii mai mică, deoarece acestea sunt sub-reprezentate în rândul țărilor respondente.

Estimarea tendinţelor globale și regionale 
O modalitate intuitivă de a analiza tendința globală (sau regională) a salariilor este cea 
de a studia evoluția salariului mediu la nivel mondial (sau regional). Acest lucru ar fi în 
conformitate cu conceptul utilizat pentru alte estimări bine cunoscute, cum ar fi creşterea 
PIB-ului pe cap de locuitor la nivel regional (publicat de Banca Mondială) sau modificarea 
productivității muncii (sau a PIB-ului per persoană angajată).
Salariul mediu la nivel mondial, ȳt, la intervalul de timp t poate fi obținut prin împărțirea 
sumei facturilor salariului la nivel naţional la numărul de salariați la nivel mondial:

  (7)

unde njt reprezintă numărul salariaţilor din țara j, iar ȳjt este salariul mediu corespunzător 
al salariaților din țara j, ambele la intervalul de timp t.
Același exerciţiu poate fi repetat pentru perioada de timp anterioară t+1 pentru a obţine ȳ*t+1, folosind salariile deflatate ȳ*jt+1 și numărul de angajați nt+1. Ulterior, este simplu de 
calculat rata de creștere a salariului mediu la nivel mondial, r.
Cu toate acestea, în timp ce acesta constituie un mod conceptual atrăgător pentru a estima 
tendințele salariale la nivel mondial, acest proces implică unele dificultăți pe care nu le putem 
depăși în prezent. În special, agregarea salariilor naționale, după cum este arătat în ecuația (7), 
necesită convertirea acestora într-o monedă comună, cum ar fi US $ PPP. Conversia menţionată 
ar sensibiliza estimările la revizuirea factorilor de conversie PPP. De asemenea, acest proces 
ar necesita ca statisticile privind câştigurile salariale la nivel naţional să fie armonizate într-un 
concept unic al salariilor, cu scopul de a face nivelul strict comparabil.32

Mai important, modificarea salariului mediu la nivel mondial ar fi, de asemenea, influențată 
de efectele de compoziție care apar odată cu schimbarea ponderii salariaților între țări. De 
exemplu, în cazul în care numărul de angajați plătiți se încadrează într-o țară cu salarii 
mari, dar se extinde (sau rămâne constantă) într-o țară cu dimensiuni similare şi cu salarii 
mici, acest lucru ar provoca micşorarea salariului mediu la nivel mondial (în cazul în care 
nivelurile de salarizare rămân constante în toate țările). Acest efect complică interpretarea 
modificărilor salariului mediu la nivel mondial, deoarece trebuie să se facă diferență între 
faptul care parte se datorează modificării salariilor medii la nivel național și care parte se 
datorează efectelor compoziției.
În acest context, pentru a calcula tendințele salariale la nivel mondial, am dat preferință 
unei specificații alternative care menține recursul intuitiv al conceptului prezentat mai sus, 
în schimb evită provocările practice. Pentru a facilita procesul de interpretare, dorim, de 
asemenea, să excludem efectele datorate modificărilor în componența populației salariaților 
din lume. Prin urmare, vom evita pericolul de producere a unui artifact statistic de scădere 
a salariilor medii la nivel mondial, care ar putea fi cauzate de o schimbare în ocuparea 
32 Vedeţi, de exemplu, activitatea desfășurată, în mare parte, pentru țările industrializate prin intermediul 
“Programului Internațional privind Comparațiile în domeniul Muncii”, implementat de Biroul American de 
Statistică a Muncii (http://www.bls.gov/fls/). Din moment ce nu comparăm nivelurile, ci ne axăm pe schimbările în 
timp, ce au loc în diferite țări, în contextul nostru, cerințele cu privire la date sunt mai puțin exigente. 
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forței de muncă în țările cu salarii mici (chiar și în cazul în care salariile oferite în aceste 
țări sunt, de fapt, în creștere).
În cazul în care numărul de salariați din fiecare țară este menținut la un nivel constant, rata 
de creștere a salariilor la nivel mondial poate fi exprimată ca medie ponderată a ratelor de 
creștere a salariilor în fiecare țară: 
              rt = Σjwjt× rjt (8)

unde rjt reprezintă creșterea salariilor în țara j în intervalul de timp t şi ponderea ţării, wjt, 
este ponderea țării j în fondul de salarizare la nivel mondial, după cum este specificat de: 

  (9)

În timp ce există date disponibile pentru numărul de salariați njt, în toate țările și intervalele 
relevante de timp din “Modelul OIM cu privire la tendinţele de ocupare a forței de muncă 
la nivel mondial”, nu putem estima ecuația (9) în mod direct, deoarece datele privind 
salariile, de care dispunem, nu sunt furnizate într-o monedă unică. Cu toate acestea, ne 
putem referi, din nou, la teoria economică standard, care sugerează că salariile medii 
variază aproximativ în concordanță cu productivitatea muncii între țări.33 Astfel, putem 
estima valoarea ȳj ca un procent fix din productivitatea muncii, LP:

  (10)

unde α reprezintă raportul mediu al salariilor în raport cu productivitatea muncii. Prin 
urmare, putem estima ponderea ca

  (11)
care este egală cu

  (12)

Substituind ŵjt pentru wjt și introducând ponderea răspunsului calibrat φꞌj în ecuaţie (8) obţinem 
ecuația finală, utilizată pentru a estima nivelul de creștere a salariilor la nivel mondial: 

 (13)

și creșterea salariilor la nivel regional:

 (13')

unde h este regiunea căreia îi aparţine țara j. După cum poate fi observat din ecuațiile (13) și (13'), 
ratele de creștere a salariilor la nivel global și regional constituie mediile ponderate ale tendințelor 
salariale la nivel național, unde φꞌj corectează diferențele în propensiunile de răspuns între țări.

Diferenţele de estimare la nivel mondial și regional între diverse ediţii ale 
"Raportului privind salariile la nivel mondial"
Începând cu anul 2010, odată cu publicarea estimării creșterii salariilor la nivel regional și 
mondial, utilizând metodologia descrisă mai sus, au fost înregistrate revizuiri ușoare ale 
estimărilor istorice. În timp ce aceste revizuiri sunt relativ minore în unele regiuni, cum ar 
33  Pentru asocierea dintre nivelurile salariale și PIB-ul pe cap de locuitor consultaţi, la fel, publicaţia OIM, 
2008b, p. 15. În pofida acestui fapt, evoluțiile salariale se pot abate de la tendințele productivității muncii pe 
termen scurt și mediu.
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fi economiile dezvoltate și ţările din Europa de Est și Asia Centrală, ele sunt mai frecvente 
și, uneori, mai substanțiale în altele. Revizuirea estimărilor regionale poate fi explicată 
prin mai mulți factori, menţionaţi mai jos, pe scurt.
•	 Îmbunătățirea și revizuirea studiilor privind colectarea datelor statistice cu pri-

vire la salarii. Datele statistice și sondajele disponibile cu privire la salarii sunt, dese-
ori, supuse diverselor îmbunătăţiri şi revizuiri. Acestea pot include modificarea acope-
ririi geografice (de exemplu, din mediul urban la nivel național), modificarea acoperirii 
sectoriale (de exemplu, de la sectorul de producție la toate sectoarele), modificarea 
acoperirii angajaților (de exemplu, de la salariații cu normă întreagă doar pentru toţi 
salariaţii), etc. În funcţie de măsura în care aceste schimbări influențează nivelul de 
creșterea salariilor, ele pot influența şi estimările la nivel regional.

•	 Excluderi. America Latină (Argentina) a fost exclusă din ediția "Raportului privind 
salariile la nivel mondial" pentru anul 2012 (OIM, 2012a), deoarece au fost identificate 
neconcordanțe în seriile salariale ale acestei ţări.

•	 Disponibilitatea noilor date din cadrul țărilor non-respondente și respondente. 
În special în economiile de piață emergente și ale țărilor în curs de dezvoltare, există 
adesea un decalaj aferent timpului de procesare a datelor și / sau disponibilitatea lor 
publică. Atunci când sunt puse la dispoziție serii noi sau mai vechi, acestea sunt încor-
porate în estimările regionale. 

•	 Revizuirea altor surse de date utilizate pentru calcularea estimărilor. De-a lungul 
timpului, revizuirile IPC, ocuparea totală a forței de muncă, numărul total al salariaților 
și productivitatea muncii pot influența, la fel, estimările la nivel de regiune și de țară.

Tabelul A1 Creșterea salariului nominal specific-ţării şi salariuluireal, anii curenţi
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Anexa II

Grupările regionale ale OIM

În anul 2015, OIM a trecut de la gruparea regională ilustrată în Tabelul A3 la noul grup 
specificat în Tabelul A2. Prezentul raport se aplică noilor grupuri regionale pentru toate 
estimările din Partea I.

Tabelul A2 Noile grupări regionale ale OIM

*În NSO al Argentinei au fost identificate unele inconsistenţe în seriile salariale pentru câţiva ani și astfel, ţara a fost exclusă 
din date.
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Tabelul A3 Grupările regionale vechi ale OIM

*În NSO al Argentinei au fost identificate unele inconsistenţe în seriile salariale pentru câţiva ani și astfel, ţara a fost exclusă 
din date.



Anexa III

Gradul de acoperire a ţărilor în funcţie de regiuni și estimări 
globale

Tabelul A4 Gradul de acoperire a Bazei de date privind salariile la nivel mondial, 2015 (%)

Notă: Gradul de acoperire a ţării se referă la numărul de ţări pentru care am identificat date privind salariile, ca pondere din 
toate ţările din regiune; gradul de acoperire a angajaţilor se referă la numărul de angajaţi în ţările cu date disponibile, ca 
pondere din totalul salariaţilor din regiune (2015). Nivelul aproximativ de acoperire al salariilor totale este estimat în baza 
ipotezei că nivelurile salariale variază între ţări, în conformitate cu productivitatea muncii (adică PIB per persoană ocupată, 
începând cu 2015), exprimate în 2007 (US $ PPP).

Tabelul A5 Gradul de acoperire a Bazei de date privind salariile la nivel mondial, 2007-2015 (%)

Notă: Pentru estimarea gradului de acoperire, faceţi referinţă la textul din Partea I a raportului. Se consideră că o ţară este 
acoperită doar atunci, când este disponibilă o analiză reală a acesteia, fie dintr-o sursă primară sau secundară. Ţările sunt 
ponderate în funcţie de numărul de angajaţi sau productivitatea medie a acestora. Pentru a consulta metodologia completă 
utilizată, vedeţi Anexa I.
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Anexa IV

Selectarea datelor şi a ţărilor pentru Partea II
Partea II prevede estimări care provin dintr-o selecție de țări. Datele pentru Europa - în 
special, datele din 22 de economii din Europa - furnizează estimări pentru a reprezenta 
economiile dezvoltate. Economiile emergente și țările cu venituri mici sunt reprezentate în 
funcție de disponibilitatea datelor, după cum este descris mai jos.

Datele care reprezintă estimări pentru economiile dezvoltate
Toate estimările din Partea II, care reflectă informații cu privire la economiile avansate se ba-
zează pe "Ancheta privind structura câştigurilor salariale" (SES), realizată de Eurostat. SES re-
prezintă un set armonizat de date cu privire la medierea angajator-angajat care se referă la statele 
membre ale UE, potențiale candidate la aderarea la UE și economii din Asociația Europeană a 
Liberului Schimb. În cazul nostru, datele furnizate acoperă 22 de țări: Belgia, Bulgaria, Cipru, 
Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxem-
burg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Suedia, Spania și Regatul Unit.

Cele 22 de țări împreună oferă informații pentru 1,1 milioane de întreprinderi bazate pe un 
criteriu de selectare, care exclude microîntreprinderile (adică întreprinderile cu mai puțin de zece 
angajați). Prin urmare, eșantionul este reprezentativ pentru întreprinderile mici, mijlocii și mari, 
în funcție de locație și de sectorul economic, acesta din urmă fiind bazat pe definiția din Codul 
CAEN Rev.2. Pe baza acestor întreprinderi, datele furnizează informații detaliate reale pentru 
22,4 milioane de persoane care reprezintă 308,2 milioane de salariaţi din aceste 22 de țări. Re-
prezentativitatea populației se bazează pe ponderile de frecvență, furnizate de Eurostat în cadrul 
setului de date care fac eşantioanele salariaţilor din fiecare țară reprezentative, cât și a structurii 
generale a salariilor din Europa per ansamblu.34 Anii acoperiţi de datele furnizate până în prezent 
sunt 2002, 2006 și 2010. Am folosit datele pentru toți acești ani, după ce am convertit sumele mo-
netare (euro) în valori reale, anul de bază fiind 2010. Scopul setului de date este de a furniza date 
armonizate comparabile privind relațiile dintre salarii și remuneraţii, caracteristicile indivizilor 
(vârstă, sex), caracteristicile lucrătorilor pe piața muncii (nivelul de ocupare, educație, competențe 
profesionale, orele lucrate şi statutul de ocupare (funcţii cu normă întreagă), aranjamentele con-
tractuale și sursa de venit - în bază de contract, ore suplimentare sau bonusuri/sporuri), precum 
și caracteristicile întreprinderii (sectorul economic conform codului CAEN Rev.2; dimensiunile 
întreprinderilor, clasificate în mici, medii sau mari; dimensiunile reale ale întreprinderii; tipul 
contractului colectiv de muncă semnat de către întreprindere, tipul capitalului (public sau privat)).

Birourile naţionale de statistică ale fiecărei țări sunt responsabile pentru selectarea eșantio-
nului, precum și pentru elaborarea și implementarea chestionarelor. Furnizarea variabilelor pentru 
Eurostat de către toate țările este obligatorie (Regulamentul nr. 530/1999 al Consiliului Uniunii Eu-
ropene) ceea ce înseamnă că nivelul de non-răspuns este neglijabil, iar calitatea datelor este extrem 
de înaltă și acestea sunt comparabile între țări. Într-o mare măsură, acest lucru ne va permite să 
facem estimări, fără necesitatea de a interpreta rezultatele prin utilizarea intervalelor de încredere.

Având în vedere reprezentativitatea datelor, precum și faptul că acestea acoperă toți sala-
riaţii de la vârsta de 14 ani în sus, nu am aplicat nici un criteriu particular de selecție a eșantionu-
lui. Astfel, toate punctele eșantion sunt incluse în analiză.

Faptul că un set de date oferă informații atât angajaților, cât și salariaţilor (întreprin-
derilor) înseamnă că putem estima, cu exactitate, nivelul de distribuție a salariilor pentru 
fiecare economie (și cele 22 de țări în ansamblu), repartizarea salarială între întreprinderi 
pentru fiecare sector economic (și 22 de țări) și structura câştigurilor salariale (mediana și 

34  Potrivit Eurostat, cele 22 de țări din setul nostru de date însumează aproximativ 500 de milioane de per-
soane într-o regiune în care aproximativ 85% sunt apte de muncă, iar dintre acestea - circa 75% sunt angajate 
activ în activități pe piața muncii. Prin urmare, reprezentativitatea datelor este relativ corectă atunci, când 
se utilizează ponderi de frecvență. Utilizarea acestor ponderi se aplică la nivel de țară, dar și la ponderea 
reprezentanților fiecărei țări din eșantion, astfel încât să fie posibil de obţinut estimări pentru cele 22 de țări.
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varianța) între întreprinderi și în cadrul întreprinderilor.35

Datele care reprezintă estimări pentru economiile emergente și ţările cu 
venituri mici
Faptul că datele armonizate cu privire la relaţia angajator-angajat nu sunt disponibile pentru 
majoritatea țărilor, semnifică că ne-am bazat pe utilizarea seturilor de date distincte pentru a 
acoperi estimările pentru țările în curs de dezvoltare și cele cu venituri mici, comparabile cu cele 
obținute din studiul SES. Pentru a furniza estimări privind distribuția salariilor din perspectiva 
muncitorilor din rândul populației, am utilizat "Ancheta Forţei de Muncă asupra gospodăriilor 
casnice" și sondaje de opinie la nivel de întreprinderi independente - care definesc salariul 
mediu pentru fiecare întreprindere şi nu cel al salariaţilor în cadeul întreprinderii - pentru a 
furniza estimări cu privire la distribuția câștigurilor salariale medii la nivel de întreprindere. În 
continuare definim, pe rând, fiecare dintre cele două seturi.

"Ancheta Forţei de Muncă asupra gospodăriilor casnice" pentru a furniza 
estimări privind distribuţia salariilor muncitorilor
Pentru Argentina, utilizăm studiul "Encuesta de Hogares Permanente" (EPH). Studiul include ca-
racteristicile demografice și socio-economice ale populației în domeniul forței de muncă. Acesta 
este implementat de către INDEC (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos). Pentru analizele 
noastre, am folosit date pentru 2003, 2007 și 2012. Micro-datele sunt disponibile pentru 31 de zone 
urbane (aglomerados urbanos).

Pentru Brazilia, micro-datele sunt utilizate din cadrul a două studii, şi anume "Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicilios" (PNAD) și "Pesquisa Mensal de Emprego" (PME). Ambele 
studii sunt desfăşurate de către "Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). Având în 
vedere faptul că IMM-urile colectează doar informații privind salariile și veniturile obţinute din 
activități independente, alte forme de venituri au fost imputate utilizând PNAD, cu scopul de a es-
tima veniturile totale ale gospodăriilor casnice (conform metodologiei de Machado și Perez Ribas, 
2010). Datele sunt utilizate pentru 2001, 2007 și 2012.

Pentru Chile, informaţiile folosite sunt preluate din “Studiul socio-economic național“(En-
cuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN)), care se desfășoară la fiecare doi 
-trei ani. Datele sunt folosite pentru anii 2000, 2006 și 2011.

Datele pentru China provindin două surse separate. Prima sursă o reprezintă Proiectul chi-
nez privind veniturile gospodăriilor casnice (CHIP) pentru 2002, 2007 și 2009. Sondajele sunt 
reprezentative la nivel național, iar mostrele au fost extrase aleatoriu din “Studiul național privind 
veniturile anuale ale gospodăriilor casnice, de proporţii mai mari”, realizat de Biroul Național de 
Statistică (BNS). Scopul acestor studii este de a estima mărimea salariilor, gradul de ocuparea for-
ței de muncă, consumul populaţiei și aspectele economice conexe atât în zonele rurale, cât și în cele 
urbane din China. În acest studiu sunt incluse şi datele cu privire la migranți. Cea de a doua sursă 
este "Sănătate și Nutriție în China" (CHNS), un studiu longitudinal realizat în comun de către Cen-
trul pentru Populație "Carolina" din cadrul Universităţii din Carolina de Nord, Chapel Hill, Statele 
Unite ale Americii și "Institutul Național de Nutriție și pentru Siguranța Alimentelor" din incinta 
"Centrului chinez pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor" din Beijing, China. Sondajul cuprinde 
nouă provincii de niveluri diferite de dezvoltare (Helongjiang, Liaoning, Shangdong, Henan, Hu-
bei, Hunan, Jiangsu, Guangxi și Guizhou) pentru 2004, 2006 și 2009. 
35 Potrivit Eurostat, cele 22 de țări din setul nostru de date însumează aproximativ 500 de milioane de 
persoane într-o regiune în care aproximativ 85% sunt apte de muncă, iar dintre acestea - circa 75% sunt 
angajate activ în activități pe piața muncii. Prin urmare, reprezentativitatea datelor este relativ corectă atunci, 
când se utilizează ponderi de frecvență.Utilizarea acestor ponderi se aplică la nivel de țară, dar și la ponderea 
reprezentanților fiecărei țări din eșantion, astfel încât să fie posibil de obţinut estimări pentru cele 22 de țări.
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Analiza pentru India se bazează pe "Studiul privind ocuparea forței de muncă şi șomajul" 
(EUS), realizat de către Biroul Naţional pentru Studii de Piaţă şi Sondare a Opiniei Publice (NSSO) 
din India. Acesta acoperă toate statele indiene majore. Anii (cunoscuţi sub denumirea de runde) 
luaţi în considerare pentru analize sunt al 55-lea (iulie 1999 până în iunie 2000), al 61-lea (iulie 
2004 iunie 2005) și al 68-lea (iulie 2011 iunie 2012). Rundele a 55-a și a 68-a nu conțin informații 
privind veniturile obţinute din activități independente. În runda a 61-a nu există nici o întrebare 
directă legată de veniturile din auto-ocuparea forței de muncă, însă au fost incluse două întrebări 
referitoare la remunerare: (1) dacă respondenții consideră veniturile curente obţinute din activități 
independente drept remunerative (versus fiind produse pentru consum propriu), bazate pe diferite 
suporturi de venit; și ce sumă lunară ar considera-o remunerativă (versus fiind produse pentru con-
sum personal). În baza acestor întrebări, este posibil de calculat mediile aproximative pentru fiecare 
categorie de venit, însă această procedură a fost considerată inadecvată pentru analizele efectuate 
pentru acest studiu. Prin urmare, veniturile provenite din activități independente și veniturile totale 
obţinute din ocuparea forței de muncă nu sunt calculate.

Statisticile pentru Indonezia se bazează pe două surse diferite. Principala sursă este "An-
cheta Naţională asupra Forței de Muncă" (Survei angkatan kerja Nasional, SAKERNAS). Aceasta 
oferă baza de calcul a tuturor statisticilor privind ocuparea forței de muncă, salariile, veniturile 
provenite din activități independente și veniturile obţinute din ocuparea forței de muncă în cadrul 
gospodăriilor casnice. Pentru analize sunt utilizaţi anii 2001, 2005 și 2009. Chiar dacă sunt dis-
ponibile date mai recente ale SAKERNAS, acestea nu au putut fi luate în considerare, deoarece 
chestionarul a fost modificat și persoanele care desfășoară activități independente nu mai pot fi 
intervievate cu privire la veniturile lor. SAKERNAS nu conține informații privind veniturile din 
alte surse, decât ocuparea forței de muncă și, în consecință, veniturile gospodăriilor casnice nu 
pot fi calculate. Prin urmare, "Studiul socio-economic la nivel naţional" (Ekonomi socială Survei 
Nasional, SUSENAS), un studiu cu privire la gospodăriile casnice, a fost luat în considerare ca o 
sursă secundară de date. Acesta conține informații cu privire la venitul gospodăriilor, în baza unei 
abordări de consum și este disponibil pentru 2001, 2005 și 2010. 

Pentru Mexic a fost utilizat studiul "Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares" (ENI-
GH). Studiul colectează informații cu privire la modul de distribuție, nivelurile și structura ve-
niturilor și cheltuielilor gospodăriilor, cât şi informații privind activitățile economice ale acestor 
gospodării. În raport, am utilizat datele pentru 2002, 2008 și 2012.

Pentru Peru, este utilizat studiul "Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y 
Pobreza" (ENAHO). Acesta a fot realizat încă în anul 1995 de către Institutul Național de Statistică și 
Informatică (INEI) și poartă un caracter național. Datele sunt utilizate pentru anii 2004, 2008 și 2012.

În cazul Federației Ruse, analiza s-a bazat pe "Studiul Longitudinal de Monitorizare din 
Federaţia Rusă" (RLMS-HSE).36 Studiul HSE-RLMS este realizat de Școala Superioară de Eco-
nomie și ZAO "Demoscope", în cooperare cu Centrul pentru Populație din Carolina, Universi-
tatea din Carolina de Nord la Chapel Hill, Statele Unite şi Institutul de Sociologie al Academiei 
Ruse de Ştiinţe. Studiul HSE-RLMS este reprezentativ la nivel național și este utilizat, deoarece 
nici una dintre sondajele oficiale periodice nu conțin informații cu privirela salariile și veniturile 
gospodăriilor. "Ancheta asupra forței de muncă" din Federaţia Rusă oferă informații cu privire 
la ocuparea forței de muncă, dar nu include întrebări cu privire la salarii. "Cercetarea Bugetelor 
Gospodăriilor Casnice" pentru Federaţia Rusă nu colectează informații cu privire la venitul gos-
podăriilor. Aceasta se axează, exclusiv, pe cheltuielile gospodăriilor casnice și nu permite dife-
renţierea diverselor surse de venit. Datele disponibile reprezintă anii 2002, 2006 și 2012. Autorul 
Gorodnichenko şi colegii săi ajung la concluzia că "RLMS pare a fi o sursă de date fiabile pentru a 

36 Pentru informații suplimentare, accesaţi linkul: http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/structure-of-earnings-survey.

http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/structure-of-earnings-survey
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examina tendințele inegalităţii pe piața muncii, veniturile raportate, [şi] consumul, cu limitări co-
mune și subreprezentări ale veniturilor populaţiei super-bogate "(Gorodnichenko, Sabirianova și 
Stolyarov, 2010, p. 13). Şi Banca Mondială dă preferinţă RLMS asupra surselor oficiale de date în-
tr-o serie de publicații privind inegalitățile sociale și sărăcia (de exemplu, Banca Mondială, 1999).

Pentru Africa de Sud sunt utilizate diferite seturi de date privind piața muncii și indicatorii 
veniturilor gospodăriilor casnice, deoarece nu există nici un studiu reprezentativ la nivel național 
unic pentru perioada corespunzătoare, care ar include suficiente informații detaliate cu privire la toa-
te variabilele. "Ancheta asupra forței de muncă" este utilizată pentru ultimul trimestru al anului 2013.

Pentru Uruguay, ancheta "Encuesta Continua de Hogares", desfăşurată de Institutul Na-
țional de Statistică (INE) este utilizată pentru anii 2004, 2008 și 2012. Cu toate acestea, în timp 
ce datele pentru 2008 și 2012 acoperă atât zonele urbane, cât și cele rurale, datele pentru anul 
2004 se limitează doar la zonele urbane.

Informaţiile cu privire la Vietnam sunt preluate din "Cercetările privind Standardele de 
Trai ale Gospodăriilor Casnice" (HLSS) pentru 2002, 2006 și 2010. "Ancheta asupra forței de 
muncă și ocuparea forței de muncă" (LES) nu este utilizată, deoarece în ultimii ani (2011 și 
2012), persoanele care desfășoară activități independente nu au fost intervievate cu privire la 
veniturile lor provenite din activități independente.

Sondaje de opinie realizate la nivel de întreprinderi independente pentru a 
estima nivelul de distribuţie a salariilor muncitorilor
Noi oferim estimări pentru Chile, China, Indonezia, Africa de Sud și Vietnam. Datele pentru 
Chile se bazează pe ancheta "Encuesta Longitudinal de Empresas" (ELE), un sondaj reprezen-
tativ al întreprinderilor mici, mijlocii și mari, pe un eșantion care acoperă, aproximativ, 2% din 
totalul întreprinderilor formale din Chile. Setul de date include atât informații privind salariile, 
cât și date cu privire la veniturile întreprinderilor. Am utilizat în raport datele pentru 2012, selec-
tând doar ultimul trimestru al anului.

Datele pentru China se bazează pe "Studiul cu privire la întreprinderile din China", care 
acoperă toate întreprinderile private și cele de stat din sectorul de producție și utilități, cu venituri 
anuale de peste 500 milioane RMB. În general, setul de date cuprinde circa 91% din producția 
industrială chineză și 71% din forța de muncă din industrie a Chinei. Estimările noastre se ba-
zează pe datele colectate în anul 2012.

Setul de date pentru Indonezia îl reprezintă "Analiza anuală a industriilor din Indonezia". 
Sondajul este desfăşurat de către Agenția Statistică Centrală din Indonezia cu criterii de eșantio-
nare bazate pe selecția întreprinderilor de producție mari și mijlocii. Selecția are loc astfel, încât 
eșantionul este reprezentativ pentru populație, fără a fi nevoie de a utiliza ponderi de eşantionare. 
Pentru estimările din raportul în cauză, am folosit datele anuale pentru 2013.

Datele pentru Africa de Sud sunt preluate din "Ancheta Patronatelor pentru Africa de 
Sud" (SESE). Aceasta reprezintă un studiu de runda a doua, în care gospodăriile care pretind a 
fi proprietari de întreprinderi (în prima rundă) sunt urmate de un set de întrebări, specifice între-
prinderilor. Datele includ informații cu privire la activitățile independente, care au fost extrase 
din eșantion. În linii mari, acest studiu nu este, neapărat, reprezentativ pentru întreprinderile din 
Africa de Sud și are o reprezentare a întreprinderilor susceptibile de a fi transferate în economia 
informală. Pentru estimările noastre am folosit datele anuale pentru 2013.

Datele pentru Vietnam se bazează pe "Studiul privind întreprinderile Vietnameze" (VES) 
- un studiu realizat anual de către Biroul Vietnamez de Statistică (GSO). Acesta constituie un 
eșantion reprezentativ la nivel național al tuturor sectoarelor economice, după cum sunt descrise 
în clasificarea NACE. Pentru estimările noastre am folosit datele anuale pentru 2011.



Anexa V
Descompunerea varianţei
Să admitem că wi,j reprezintăveniturile celui de-al jth salariat, în rândul populaţieicare ac-
tivează în cadrul întreprinderii jth. Angajaţii și întreprinderile acestora sunt reprezentative 
pentru populațiile lor respective. Fie că wj reprezintă salariul mediu plătit în cadrul între-
prinderii j = 1,...,J, iar w  constituie salariul mediu al populației (adică., 1

,N i j i jw w= ∑ ∑ , 
unde 1,...,i N= ). Definim următoarea identitate:

  (1)

Scăzând w  din ambele părți în (1) și luând în calcul variația, se aplică următoarea expresie:

  

 (2)37

Descompunerea varianței impune estimarea variației salariilor orare atât în diferite locații 
ale distribuției salariale, cât și între salariaţi și întreprinderi. Datele noastre relevă că salariul 
orar variabil la niveluri are o coadă foarte lungă și, prin urmare, nu poate fi distribuit în 
mod normal (la niveluri). Prin urmare, nu putem aplica descompunerea variației (2) la 
nivelurile distribuției salariale orare. Figura A2 arată că logaritmul natural al variabilei este 
distribuit în mod normal. Prin urmare, putem aplica descompunerea varianței variabilei 
ln(w), presupunând că ln(w) ~ N(µw ,σ

2
w  ), astfel încât 1ˆ ln( )nw wµ = ∑ , iar 2 21 ( )nw w wσ = ∑ − .

Figura A2 Distribuţia logaritmică a salariului orar brut, comparativ cu densitatea normală

Notă: Estimările ILO. Cele două funcţii indică asupra probabilităţii relative pentru variabila aleatoare "salarii" atunci, când 
acestea din urmă sunt prezentate în axa orizontală, în scară logaritmică. "Distribuţia logaritmică" arată distribuţia empirică 
bazată pe salariile (logaritmice). Densitatea normală care se potriveşte cu datele din jurnal indică asupra rezultatului 
potrivirii distribuţiei normale cu deviaţia medie şi standard a logaritmului natural al salariilor.

37  Covarianța în expresia (2) este
,

2 ( )( )
j i j i j j

w w w w× ∑ ∑ − − , unde suma
,

( )
j i i j j

w w∑ ∑ − poate fi exprimată 
ca

, ,

1
( )( ( ) )

j i j i jN jN j w w∑ × − ∑ care este egală cu zero. Această este o deducţie logică, deoarece (1) reprezintă o 
identitate.
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Înregistrarea distribuţiei normale pentru salariile orare
Tabelul 4 din Partea II a reportului prezintă estimări ale variației totale în euro. Acestea 
se bazează pe transformarea dată de mediana și varianța distribuției exponențiale, adică,
w ~ f(η,v) unde η = e(µ+0.5σ2), iar v = e(2(µ+σ2)) ‒ e(2µ+σ2). Aceeași transformare nu poate fi aplicată 
valorii componentelor sale, deoarece descompunerea componententelor nu corespunde cu 
cea exprimată în (2).
Estimările din Tabelul 4 din Partea II relevă un termen pe care-l numim "eroare reală". 
Problema este că descompunerea în (2) nu izolează varianţa dintre întreprinderi adică, 
nu identifică 21( ) ( )J j j Jw wΣ − , care este ceea ce ar compara salariul mediu oferit de 
întreprindere ( jw ) cu plata medie dintre întreprinderi, în rândul populației întreprinderilor, 
adică . Acesta este motivul pentru care nu este corect să se ia în calcul 
primul termen din partea dreaptă a (2), ca o măsură de variație dintre întreprinderi și, cu 
siguranță, nu una care ar fi în concordanță cu analiza efectuată în Partea II a raportului. De 
exemplu, în cazul în care salariul mediu dintre întreprinderi ( j) este peste medie în rândul 
salariaţilor ( ) – după cum este cazul în estimările noastre și după cum sunt descrise în 
raport cu populația noastră - utilizarea primului termen în (2) reprezintă o supraestimare a 
varianței dintre întreprinderi. Discrepanța dintre primul termen din partea dreaptă a (2) și 
măsurile actuale a varianţei dintre întreprinderi se datorează faptului că varianța în termen 
din cadrul întreprinderilor și cea dintre întreprinderi provin din două distribuții diferite, 
fiecare dintre care este definită de populații diferite (una dintre întreprinderi, cealaltă- 
dintre lucrători). Interesul nostru este de a estima varianţa "între" întreprinderi și "în 
cadrul" întreprinderilor. Prin urmare, estimăm o modificare a (2), care poate fi interpretată, 
după cum urmează:
 ( ) ( ) ( ) ( ){ }2 2

1 1
( ), ,var( ) J N ji j j J j i j i j jj j

w w w P w w Residual∈= − + − +∑ ∑ ∑      (2)

Tabelul 4 prezintă estimările din partea stângă a (2), în prima coloană și trei componente 
în partea dreaptă a (2), în coloanele următoare.
Interpretarea varianței prezentată în Tabelul 4 în euro, ar putea fi după cum urmează: în 
anul 2010, variația salariilor orare între salariaţi implică faptul că 68% din populație este 
plasată la, aproximativ ± €8 din medie sau 95% sunt situaţi la circa ± €16 din medie. Cu 
toate acestea, în absența inegalității salariale în cadrul întreprinderilor - sau în cazul în 
care nivelul inegalităţii salariale a fost mai mic decât cel estimat pentru eșantion - varianța 
totală ar fi cu, aproximativ, 40% mai mică, astfel încât o fracțiune semnificativă de referință 
de peste 68% s-arîncadra în intervalul ± €8 din medie. Aceste calcule prezintă doar o 
aproximare brută, care ne permite să facem o interpretare semnificativă a valorii de 65 
euro. Deviația standard alcătuieşte rădăcina pătrată a 65 euro, adică 8,1 euro. În distribuția 
normală, aproximativ 68% din populaţie se situează în jurul unei valori de plus / minus 
unei deviații standard din medie, în timp ce 95% - în jurul valorii de plus / minus două 
abateri standard de la medie.



Note

Partea I. Tendinţe majore în domeniul salarizării

1.	 Rețineți că, aparent, un număr mare de țări se confruntă cu dificultăți în procesul de 
măsurare a inflației; în UE, de exemplu, există diferențe semnificative între Indicele 
Prețurilor de Consum (IPC) și deflatorii aplicaţi cheltuielilor pentru consumul final al 
gospodăriilor populaţiei în conturile naționale. Acest fapt ridică întrebări cu privire la 
corectitudinea modului în care este măsurat IPC.

2.	 Ratele șomajului sunt preluate din Baza de date a studiului FMI "World Economic 
Outlook" (Perspectiva economică globală).

3.	 Salariul mediu a fost adoptat ca indicator statistic al OIM privind munca decentă” 
(ILO, 2012b).

4.	 Grupul celor 20 cuprinde: Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Franța, 
Germania, India, Indonezia, Italia, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Federația 
Rusă, Arabia Saudită, Africa de Sud, Turcia, Marea Britanie, Statele Unite și Uniunea 
Europeană.

5.	 Ponderea PIB-ului mondial este calculată ca sumă a PIB-ului celor 19 state individuale, 
membre ale grupului G20 (cel de-al 20-lea membru fiind UE) ca pondere a PIB-ului 
mondial, pe baza parității puterii de cumpărare, conform estimărilor FMI, 2016a. 
Calcularea ponderii total salariați plătiți se bazează pe OIM, 2015b.

6.	 Remarcați că  estimările privind creșterea salariilor pentru această regiune diferă, în 
mod semnificativ, între figurile prezentate în edițiile anterioare ale "Raportului privind 
salariile la nivel mondial", din cauza faptului că, în prezent, regiunea include țări 
dezvoltate din Asia, cum ar fi Japonia și Republica Coreea.

7.	 Paritatea puterii de cumpărare (PPP) ca factor de conversie este o metodă folosită 
pentru a calcula o rată de schimb alternativă între monedele a două țări, necesară 
pentru a cumpăra aceleași cantități de bunuri și servicii pe piața internă, care ar putea 
fi achiziţionate cu 1 USD în Statele Unite ale Americii. Acest factor de conversie este 
destinat consumului privat (adică consumului final al gospodăriilor populaţiei). Pentru 
majoritatea economiilor PPP, figurile sunt extrapolate din estimările de referință ale 
Programului Internaţional de Comparaţie (ICP) din 2011 sau atribuite cu ajutorul unui 
model statistic bazat pe ICP pentru 2011. Pentru 47 de țări cu venituri mari sau cu 
venituri medii-superioare, factorii de conversie sunt furnizaţi de Eurostat și Organizația 
pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCDE).

8.	 De asemenea, este cazul în care abaterea standard a scăzut de la 0,091 la 0,075 și că 
un astfel de declin este cauzat de stoarcerea distribuției de mai sus: țările care s-au 
confruntat cu o scădere a nivelului de inegalitate (în special în America Latină) au 
contribuit la scăderea diferenței gradului de inegalitate la nivel mondial, în pofida 
faptului că, la nivel mondial, inegalitatea salarială a crescut.
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Partea II. Inegalitatea salarială la locul de muncă

9.	 Vedeţi, de exemplu, analiza literaturii de specialitate deautorii Blau și Kahn, 2009. 

10.	Potrivit lui Mortensen, caracteristicile individuale ale lucrătorilor explică doar până la 
30% din variaţia salariilor (Mortensen, 2005, citat în Lane, 2009).  

11.	 “Studiul privind ocuparea forței de muncă şi aptitudini” (SES) este un sondaj privind 
medierea angajator-angajat, care conţine informații detaliate cu privire la întreprinderi, 
precum și la angajații lor. Datele disponibile acoperă anii 2002, 2006 și 2010, deși aceasta 
nu este o structură panou: anual prevede un reprezentant în secțiunea transversală a 
anului vizat, însă observațiile nu pot fi relaţionate între perioade. În total, datele noastre 
furnizează informații cu privire la 22,4 milioane de persoane care împreună reprezintă 
308,2 milioane de salariaţi în Europa. Acești angajați au fost extraşi din cadrul a 1.02 
milioane de întreprinderi intervievate, care au fost selectate, deoarece au zece sau mai 
mulți angajați salariali. Microîntreprinderile sunt excluse din studiu.

12.	Este necesar de remarcat că datele nu sunt strict comparabile între țări, deoarece acestea 
sunt influențate de metodele anchetei și ratele de non-răspuns. Este cunoscut, de 
asemenea, faptul că “Ancheta Forţei de Muncă asupra gospodăriilor casnice”, care stă 
la baza datelor noastre pentru economiile emergente, sunt adesea inexacte în estimarea 
valorilor extreme, deoarece salariații de top sunt reticenți să-şi declare salariul real.

13.	Lucrarea lui Lazear din anul 1993 (Lazear, 1993) a fost una dintre primele care a 
abordat acest subiect, însă s-a bazat pe o singură întreprindere. Au urmat şi alte opere 
similare, care au analizat doar o singură companie (de exemplu, Baker, Gibbs și 
Holmstrom, 1994) iar după 2004, au început să apară studii care analizau situaţia mai 
multor întreprinderi, la o anumită etapă în timp (de exemplu, Lazear și Oyer, 2004). 
Una dintre sursele la această temă, editată de autorii Lazear și Shaw (Lazear și Shaw, 
2009) în baza studiilor de caz din diferite țări și seturi diferite de date, rămâne una dintre 
publicațiile cheie în ceea ce privește analiza datelor privind relaţia angajat-angajator 
pentru un un număr de economii selectate.

14.	Valorile maxime și minime nu indică asupra lucrătorilor cu cele mai mari şi cele 
mai mici salarii din fiecare quintilă, ci asupra salariilor minime şi maxime, plătite de 
întreprinderile dintr-o quintilă anume.

15.	Urmăm prevederile Recomandării UE 2003/361: întreprindere mică (10-49 angajați), 
întreprindere mijlocie (50-249 salariați) și întreprindere mare (250 sau mai mulți 
angajați). Prin construcţie, setul de date SES nu include micro-întreprinderi (adică 
întreprinderi cu mai puțin de 10 angajați). Ponderea ocupării forței de muncă (în zona 
UE), a microîntreprinderilor nu este neglijabilă, însumând aproximativ 29% din totalul 
salariaților din sectorul non-financiar care activează în această serie de întreprinderi 
(Eurostat, 2015. Această pondere variază în funcție de țară, înregistrând cele mai 
mari proporții în ţările din sudul Europei (de exemplu, în Grecia, cu circa 40%), iar 
cele mai scăzute - în economiile nordice și anglo-saxone (de exemplu, sub 20% în 
Luxemburg și Regatul Unit)). Cu toate acestea, în încercarea noastră de a înțelege mai 
bine contribuția inegalității salariale în cadrul întreprinderilor și între întreprinderi în 
raport cu inegalitatea totală, este important de a remarca faptul că, în mod obligatoriu, 
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contribuţia inegalităţii în cadrul intreprinderilor trebuie să fie de o importanță mai mică 
în rândul micro-întreprinderilor, în timp ce includerea acestora ar fi avut un impact 
considerabil asupra măsurării nivelului de inegalitate între întreprinderi. Această 
problematică reprezintă un subiect pentru cercetări suplimentare, care nu pot fi 
acoperite de prezentul Raport.

16.	Faceți referință la lucrarea autorului Song et al., 2015, pentru unul dintre primele 
exemple publicate ale acestei metode particulare de vizualizare în cadrul inegalității 
salariale a întreprinderii din perspectiva inegalității salariale globale.

17.	Aceste cifre se bazează pe estimări ale liniilor de întreprinderi și persoane, folosind 
valori absolute, în timp ce parcelele din Figura 48 reprezintă logaritmi. Exponenţii 
logaritmilor (exponenţii valorilor din liniile prezentate în Figura 48) constituie, 
întotdeauna, o aproximare foarte bună la valorile absolute. Noi preferăm să facem 
comentarii în text, utilizând valori absolute, astfel încât textul nostru și expunerea 
empirică sunt exacte și credibile distribuției non-scalate, în timp ce scara logaritmică 
din figuri ne oferă o ilustrare vizuală clară prin micșorarea distanței între extreme, pe 
verticală.

18.	Am putea estima egalitatea de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex 
feminin în cadrul fiecărei întreprinderi și media acestora asupra întreprinderilor din 
aceeași quintilă, în distribuția salariilor orare. Acest fapt, însă, ar elimina circa 25% 
dintre salariaţii situaţi în cadrul întreprinderilor, în care analizăm doar lucrătorii de 
sex masculin sau doar cei de sex feminin. Într-un exercițiu aparte am calculat aceeași 
estimare ca și în Figura 53, eliminând cele 25%, iar concluziile bazate pe întregul 
eșantion rămân intacte.

Partea III. Rezumat şi concluzii

19.	http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/G20-Policy-Priorities-on-Labour- 
Income-Share-and- Inequalities.pdf

20.	Hayter, 2015.

21.	Convenția nr.26/1928 privind metodele de fixare a salariilor minime şi Convenţia 
nr.131/1970 privind fixarea salariilor minime.

22.	Consultaţi inițiativa ACT (Acţiune, Colaborare, Transformare), accesând linkul:http://
www.ethicaltrade.org/act-initiative-living-wages.

Anexa I

23.	Cunoscut oficial sub denumirea de "Programul condițiile de muncă și ocuparea forței 
de muncă" (TRAVAIL).

24.	Raport comandatat de OIM: Mehran, 2010. Comentarii: Peer Tille, 2010; Jeong și 
Gastwirth, 2010; Ahn, 2010.

http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/G20-Policy-Priorities-on-Labour-
http://www.ethicaltrade.org/act-initiative-living-wages
http://www.ethicaltrade.org/act-initiative-living-wages
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25.	Scopul de a asigura cea mai mare acoperire posibilă este în concordanță cu ideea că 
munca decentă și, prin urmare, câștigurile adecvate sunt de interes pentru toți lucrătorii 
și că indicatorii statistici trebuie să acopere toate persoanele, pentru care este relevant 
un indicator. Vedeţi publicația OIM, 2008b.

26.	Acest lucru poate fi realizat în baza indicelui prețurilor de consum (IPC) al FMI pentru 
fiecare țară. În cazurile în care omologii noștri naționali oferă, în mod explicit, o serie 
de salarii reale, seria salariilor reale este utilizată în locul seriei nominale deflatate de 
CPI al FMI.

27.	Universul nostru include toate țările și teritoriile pentru care există date privind 
ocuparea forței de muncă, disponibile din “Modelul OIM cu privire la tendinţele de 
ocupare a forței de muncă la nivel mondial” (modelul GET), și exclude, prin urmare, 
unele țări și teritorii mici (de exemplu, Sfântul Scaun și Insulele Canalului), care nu au 
nici un impact vizibil asupra tendințelor la nivel mondial sau regional.

28.	Această practică este în conformitate cu metodologia standard de supraveghere, în care 
cadrul bazat pe model este utilizat, în general, pentru elementul de non-răspuns, în timp 
ce cadrul bazat pe design este utilizat pentru chestionarul cu non-răspunsuri

29.	Pentru dezbaterea problemei vizând lipsa de date, vedeţi, de asemenea, publicaţia 
OIM, 2010b, p. 8.

30.	O specificație alternativă cu PIB-ul pe cap de locuitor și mărimea populației a generat 
rezultate foarte similare.

31.	 Informaţiile cu privire la numărul de persoane angajate și numărul de salariați sunt 
preluate din KILM (ILO, 2015b), iar datele privind PIB în 2005 US $ PPP- din 
publicaţia Băncii Mondiale "Indicatori de dezvoltare mondială".

32.	Estimarea numărului de salariați în regiunea h se obține prin înmulțirea numărului de 
salariați din țările din regiune pentru care sunt disponibile date cu privire la salariile cu 
ponderi necalibrate, şi suma acestora pentru toată regiunea.

33.	Vedeţi, de exemplu, activitatea desfășurată, în mare parte, pentru țările industrializate 
prin intermediul “Programului Internațional privind Comparațiile în domeniul Muncii”, 
implementat de Biroul American de Statistică a Muncii (http:// www.bls.gov/fls/).Din 
moment ce nu comparăm nivelurile, ci ne axăm pe schimbările în timp, ce au loc în 
diferite țări, în contextul nostru, cerințele cu privire la date sunt mai puțin exigente.

34.	Pentru asocierea dintre nivelurile salariale și PIB-ul pe cap de locuitor consultaţi, la fel, 
publicaţia OIM, 2008b, p. 15. În pofida acestui fapt, evoluțiile salariale se pot abate de 
la tendințele productivității muncii pe termen scurt și mediu.  

Anexa IV

35.	Potrivit Eurostat, cele 22 de țări din setul nostru de date însumează aproximativ 500 
de milioane de persoane într-o regiune în care aproximativ 85% sunt apte de muncă, 
iar dintre acestea - circa 75% sunt angajate activ în activități pe piața muncii. Prin 
urmare, reprezentativitatea datelor este relativ corectă atunci, când se utilizează ponderi 
de frecvență. Utilizarea acestor ponderi se aplică la nivel de țară, dar și la ponderea 
reprezentanților fiecărei țări din eșantion, astfel încât să fie posibil de obţinut estimări 
pentru cele 22 de țări.

http://www.bls.gov/fls/
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36.	Pentru informații suplimentare, accesaţi linkul:http://ec.europa.eu/eurostat/web/
microdata/ structure-of-eamings-survey. 

37.	Consultați pagina web:http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms-hse, http://www.hse.ru/
org/hse/rlms.

Anexa V

38.	Covarianța în expresia (2) este, unde suma   poate fi exprimată ca   care este egală cu 
zero. Această este o deducţie logică, deoarece variabila (1) reprezintă o identitate.

http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms-hse
http://www.hse.ru/org/hse/rlms
http://www.hse.ru/org/hse/rlms
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