
Economiile naţionale şi securitatea 
şi sănătatea în muncăIS
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Guvernele, autorităţile de reglementare şi agenţiile acestora urmăresc 
îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), pentru a reduce costurile 
accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale suportate de societate, 
îmbunătăţind totodată competitivitatea şi eficienţa la nivel naţional. SSM 
poate contribui la creşterea productivităţii prin:
n  reducerea numărului de persoane care se 

pensionează anticipat sau care nu pot lucra din 
cauza unor vătămări corporale sau a unor boli 
legate de muncă;

n  reducerea costurilor serviciilor de îngrijire 
medicală şi a costurilor sociale ale accidentelor 
şi bolilor;

n  creşterea capacităţii de muncă a persoanelor 
prin îmbunătăţirea stării de sănătate a 
acestora;

n  îmbunătăţirea productivităţii, prin stimularea 
celor mai eficiente metode şi tehnici de 
muncă.

Se constată, prin intuiţie şi observaţie, că atât lucrătorii, cât şi societăţile au o 
productivitate cu atât mai mare cu cât starea de sănătate este mai bună. Într-un 
studiu despre piaţa germană a muncii s-a arătat că un nivel scăzut de sănătate 
reduce cu 6 % şansele unei persoane de a fi angajată cu normă întreagă şi 
dublează probabilitatea ca aceasta să părăsească definitiv piaţa muncii.

Un studiu efectuat de Direcţia Generală pentru Sănătatea şi Protecţia 
Consumatorului (1) a constatat că: 

„În cazul în care toate celelalte condiţii sunt egale, un avantaj de cinci ani în ceea 
ce priveşte speranţa de viaţă va oferi unei ţări o creştere anuală a PIB cu 0,3-
0,5 %.” 

Studiul Employment of disabled people in Europe in 2002 („Angajarea persoanelor 
cu dizabilităţi în Europa în 2002”) (2) a arătat că pentru 18,4 % dintre persoane 

cauzele handicapului sau ale problemelor de sănătate permanente sunt 
legate de muncă. 

Există un număr mare de cercetări şi studii de caz în întreprinderi care indică 
faptul că SSM poate stimula productivitatea în diferite moduri, prin: 

n  creşterea productivităţii resurselor prin mai 
puţine cheltuieli inutile, mai puţine întreruperi 
ale activităţii, îmbunătăţirea procedeelor etc.; 

n  realizarea de produse de mai bună calitate; 
n  incitarea întreprinderilor de a găsi metode de 

muncă mai productive datorită nevoii de a 
pune capăt practicilor vechi şi 

n  promovarea înlocuirii tehnicilor şi echipamen-
telor mai vechi şi mai puţin productive. 

Organizaţia Internaţională a Muncii a realizat un 
clasament al competitivităţii pe baza clasificărilor 
făcute de IMD (Institute for Management 
Development) de la Lausanne, plecând de la 
evaluările sale privind SSM – a se vedea graficul 

de mai jos (3). Aceasta a constatat că ţările cele mai competitive sunt cele care 
au cele mai bune evaluări în materie de SSM. Clasamentul indică cel puţin 
faptul că economiile cu standarde SSM mai scăzute sunt şi cele mai puţin 
competitive şi că investiţiile în SSM nu se fac în defavoarea competitivităţii. 

Analiza naţională costuri-beneficii

Analiza naţională costuri-beneficii (ACB) este utilizată adesea pentru a asigura 
faptul că orice măsură adoptată duce la realizarea unui echilibru corespunzător 
între costurile de implementare şi beneficii. ACB este definită ca fiind: 

„O tehnică pentru evaluarea costurilor şi a beneficiilor totale în unităţi monetare 
la nivelul societăţii sau al unui anumit proiect… un instrument care face vizibile 

(1)  Contribuţia sănătăţii la economia Uniunii Europene (http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/health_economy_en.pdf). 
(2)  Pentru mai multe informaţii, a se consulta site-ul internet: (http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-03-026/EN/KS-NK-03-026-EN.PDF).
(3)  Grafic reprodus din Safety in numbers („Securitatea în cifre”), OIM (http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/worldday/report_eng.pdf).

Figură: Competitivitatea şi securitatea (Forumul Economic Mondial, OIM/SafeWork).

Ţările cu sisteme SSM mai puţin dezvoltate 
cheltuiesc un procent mult mai mare din PIB 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale, 
reducând astfel resursele care pot fi destinate 
pentru activităţi mai productive.

OIM estimează că accidentele de muncă şi bolile 
profesionale costă până la 10 % din PIB în America 
Latină, faţă de numai 2,6-3,8 % în UE.
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consecinţele economice şi care poate, de asemenea, să contribuie la dezbateri 
politice.” (4)

Printre beneficiile ACB figurează:
n  compararea opţiunilor pentru a descoperi care dintre ele permite obţinerea 

celor mai multe beneficii, la cele mai mici costuri;
n  identificarea celor mai semnificative costuri de conformitate, astfel încât 

acestea să poată fi reduse (fără diminuarea SSM);
n  demonstrarea beneficiilor reglementărilor;
n  orientarea deciziilor luate de statele membre cu privire la importanţa 

intervenţiilor şi
n  asigurarea unui proces decizional deschis şi transparent.

Scopul suprem al ACB, aşa cum este aplicată de autorităţile de reglementare 
şi de statele membre, este acela de a îmbunătăţi calitatea procesului decizional 
de reglementare. Utilizarea unor valori monetare ajută la luarea unor decizii 
transparente şi consecvente.

Dar trebuie recunoscut faptul că ACB are şi limite. Potrivit Health and Safety 
Executive din Regatul Unit:

„ACB este un instrument eficace pentru informarea factorilor de decizie politică, 
însă nu ar trebui să pretindem o precizie mai mare decât o permit informaţiile 
disponibile.” (5)

Calculele ACB sunt supuse unor incertitudini şi pot constitui doar o parte a 
procesului decizional.

Stimulente pentru întreprinderi

Există un larg interes în a încuraja întreprinderile să îmbunătăţească SSM prin 
intermediul stimulentelor. Cercetările arată că principalii factori economici 
care motivează întreprinderile sunt:
n  promovarea acestora ca întreprinderi responsabile social şi cu un bun 

management;
n  satisfacerea aşteptărilor clienţilor în materie de SSM;
n  reducerea costurilor de asigurare;
n  menţinerea productivităţii, a moralului angajaţilor şi dezvoltarea capacităţii 

de a recruta şi a păstra lucrători competenţi şi
n  reducerea absenteismului pe motiv de boală.

Aceasta a dus la lansarea unei game largi de iniţiative având ca scop 
convingerea întreprinderilor privind importanţa SSM pentru afacere şi 
stabilirea unei legături mai clare între SSM şi performanţele economice ale 
întreprinderilor. Aceste iniţiative au o varietate de scopuri.

1. Creşterea gradului de conştientizare a beneficiilor SSM

Întreprinderile tind să se bazeze pe o „judecată solidă” atunci când încearcă 
să analizeze importanţa SSM pentru afacere. Există puţine dovezi conform 
cărora o ACB numerică poate fi convingătoare. În consecinţă, au fost concepute 
câteva iniţiative pentru a evidenţia factorii de succes ai întreprinderilor legaţi 
de SSM, cum ar fi reputaţia, cererile din lanţul de aprovizionare, controlul 
costurilor (de exemplu, costul de asigurare) şi motivaţia personalului. Întrucât 
mulţi dintre aceşti factori sunt dificil de măsurat (în special, în întreprinderile 
mici), se intensifică concentrarea asupra promovării importanţei SSM pentru 
afacere din punct de vedere calitativ, în locul utilizării unei ACB numerice.

2. Stabilirea unei legături între performanţele SSM şi recompensele 
economice

Câteva consideraţii conturează modelul, natura şi domeniul de aplicare al 
stimulentelor.

În primul rând, stimulentele trebuie să aibă legătură cu factorii de succes ai 
întreprinderilor, identificaţi ca factori de motivare pentru întreprinderi. Cei 
mai importanţi sunt reputaţia, lanţul de aprovizionare, asigurările, 
productivitatea şi moralul personalului.

În al doilea rând, un obiectiv-cheie este maximizarea legăturii dintre 
performanţele SSM ale întreprinderilor şi aceste stimulente. Întreprinderile 
trebuie să fie convinse că nivelul de recompensă va reflecta performanţele 
lor în materie de SSM.

În al treilea rând, stimulentele pentru îmbunătăţirea SSM pot fi mărite. De 
exemplu, guvernul poate solicita contractanţilor să îndeplinească anumite 
standarde în materie de SSM.

În sfârşit, măsura în care aceste stimulente influenţează întreprinderile variază 
de la o întreprindere la alta, în funcţie de dimensiunile şi de sectorul de 
activitate al acestora. De exemplu, firmele de construcţii pot fi mai influenţate 
de solicitările clienţilor lor decât micii comercianţi.

Printre stimulentele obişnuite figurează:
n  recunoaşterea performanţelor/lipsei performanţelor în domeniul SSM, prin 

intermediul unor premii şi al publicităţii;
n  încurajarea informării publicului privind performanţele SSM;
n  stabilirea unei legături între costurile de asigurare şi performanţele SSM;
n  includerea criteriilor privind SSM în procedurile de selectare a contractanţilor şi
n  încurajarea interesului investitorilor.

3. Asigurarea unei susţineri financiare şi a unui sprijin în materie de SSM

Costurile îmbunătăţirii SSM şi lipsa de expertiză în acest domeniu în cadrul 
unor întreprinderi pot împiedica îmbunătăţirile. În consecinţă, unele stimulente 
îmbracă forma reducerii sau compensării costului SSM şi a furnizării accesului 
la consiliere ieftină sau gratuită. Acţiunile care se încadrează în această 
categorie sunt stimulentele fiscale, subvenţiile şi ajutoarele financiare pentru 
micile întreprinderi, precum şi consilierea şi suportul la preţuri reduse.

Mai multe informaţii despre SSM şi performanţa economică sunt disponibile 
la http://osha.europa.eu/topics/business/performance.

Mai multe informaţii despre SSM şi performanţa economică în România sunt 
disponibile la: http://imm.protectiamuncii.ro/aspecte_economice.htm
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(4)  ‘The costs and benefits of occupational safety and health („Costurile şi beneficiile securităţii şi sănătăţii în muncă”) (http://www.eurofound.eu.int/publications/files/
EF9844EN.pdf).

(5)  N. Hallet, A question of costs and benefits?, în Health and Safety at work, publicaţie a Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, Nr. 1, 1999.

Identificarea factorilor declanşatori ai 
activităţilor comerciale

Potrivirea acestora  
cu stimulentele

Amplificarea factorilor  
de declanşare

Promovarea publică  
a factorilor de declanşare


