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Rezumat. În cadrul acestui studiu am explicat motivaţia implementării 
Strategiei Lisabona, principalele neajunsuri ale acesteia şi impactul asupra 
procesului de creştere economică din UE. Strategia Lisabona, adoptată în 
anul 2000, ar fi trebuit să conducă la transformarea structurală a economiei 
Uniunii Europene până în anul 2010, în direcţia promovării unei creşteri 
economice sustenabile, care să favorizeze majorarea ocupării forţei de muncă 
şi asigurarea coeziunii economice şi sociale. Astfel, economia europeană ar fi 
trebuit să-şi recapete dinamismul anterior şocurilor petroliere (atunci când a 
avut „treizeci de ani glorioşi”), în condiţiile sporirii competitivităţii într-o 
economie globală şi ale orientării către o economie bazată pe cunoaştere. 
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Perioada 2000-2010 s-a caracterizat prin inversarea trendurilor 
înregistrate în decada anterioară (mai ales spre sfârşitul anilor ’90), astfel că 
unele obiective au părut după 10 ani ca fiind extrem de greu de realizat de către 
Uniunea Europeană. Eşecul în realizarea ţintelor stabilite prin Strategia 
Lisabona rezultă din eterogenitatea existentă între structurile economice şi 
sociale ale economiilor care compun Uniunea Europeană în prezent, ceea ce 
caracterizează o Europă cu mai multe viteze de transformare (conform  
figurii 1). Submodelul nordic este cel care s-a adaptat noului tip de dezvoltare 
economică chiar înainte de adoptarea Strategiei Lisabona, astfel că aceste 
economii îndeplinesc deja o parte din obiectivele fixate pentru anul 2020. 
Dintre celelalte submodele, cel anglo-saxon are ingredientele unei economii 
dinamice, în care iniţiativa antreprenorială va putea genera transformarea mai 
rapidă a economiei. Totuşi, competitivitatea Marii Britanii şi a Irlandei va 
putea fi afectată negativ de creşterea explozivă a datoriei publice în ultimii 3-4 
ani, ca urmare a creşterii semnificative a cheltuielile publice atât înainte de 
2008, cât şi ca răspuns la criza economică. Submodelul continental contribuie 
cu peste 50% la PIB-ul întregii Uniuni Europene, astfel că acesta influenţează 
în mod decisiv evoluţia modelului european. Progresele relativ mai reduse 
înregistrate de acest submodel sunt cauzate de slaba armonizare a obiectivelor 
economice (ocupare, creştere economică) şi a celor sociale (rata sărăciei, 
inegalităţi sociale), mai ales în cazul Franţei şi Belgiei. Celelalte două 
submodele – sudic şi al noilor ţări membre (ECE) înregistrează performanţe 
apropiate, caracterizându-se printr-un dinamism economic mai redus (sau 
nesustenabil) şi prin inegalităţi sociale mai ridicate. Chiar dacă în momentul 
adoptării Strategiei Lisabona nu făceau parte din UE, totuşi noile ţări membre 
au trebuit să se adapteze la aceleaşi standarde ale noului model de dezvoltare. 
În acest sens, miza pentru submodelul ECE este una dublă: transformarea 
structurală şi convergenţa reală cu modelul european, în contextul în care 
acesta se află la rândul său într-un proces de modernizare. 
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Figura 1. O Uniune Europeană cu mai multe viteze (de transformare) –  
explicaţia performanţelor reduse ale Strategiei Lisabona 

 
 
1. Modernizarea statului bunăstării în UE – argument  

  al adoptării Strategiei Lisabona 
 
Modelul european s-a caracterizat înainte de adoptarea Strategiei 

Lisabona prin rigidităţi structurale, care au generat un dinamism mai redus al 
economiei şi o mai slabă adaptare la noile transformări globale şi tehnologice 
din anii ’90. Prin reformele vizate în cadrul strategiei, s-ar fi realizat o 
modernizare a statului bunăstării în UE, în sensul creşterii sustenabilităţii 
acestuia, al majorării productivităţii şi a ratei de ocupare a forţei de muncă, 
precum şi al asigurării coeziunii sociale. 

Până la manifestarea şocurilor petroliere (1973-1975), Europa s-a 
caracterizat printr-un „triunghi magic” sinergic între creşterea economică, 
stabilitatea macroeconomică şi statul bunăstării. Ratele ridicate de creştere au 
asigurat stabilitatea sistemului economic şi a celui de protecţie socială, 
contribuind astfel la diminuarea compromisului neoliberal dintre eficienţa 
economică şi echitatea socială, explicat în cadrul tabelului 1. „Tringhiul magic” 
a început să se destrame începând cu jumătatea anilor ’70, ca urmare a 
schimbărilor tehnologice şi demografice globale. Efectele acestora s-au reflectat 
în încetinirea ratei de creştere, în sporirea instabilităţii macroeconomice şi în 
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creşterea costurilor de funcţionare ale statului bunăstării. În tabelul de mai jos 
am prezentat comparativ principalele evoluţii economice şi sociale în cei 
treizeci de ani glorioşi ai UE şi în cei 25 de ani care au precedat elaborarea 
Strategiei de la Lisabona: 

                                                            Tabelul 1 
Sustenabilitatea statului bunăstării în UE 

Evoluţia modelului social european  Componentele „triunghiului 
magic” în UE 1945-1975 1976-2000 
Creştere economică - rata medie de creştere economică a 

ţărilor din UE-15 a fost de 4,6%, iar 
cea a PIB-ului pe locuitor de 3,8% 

- ratele medii de creştere economică 
au fost 2% între 1975 şi 1985 şi de 
2,5% între 1986 şi 2000 

Stabilitate macroeconomică - rata medie a inflaţiei s-a redus până 
la nivelul de 4%, ceea ce a constituit 
o dovadă a îmbunătăţirii stabilităţii 
macroeconomice; 
- a crescut gradul de ocupare a forţei 
de muncă şi s-a redus rata şomajului 
până la un nivel de 2% 

- rata medie a inflaţiei a revenit la 
nivelul anterior şocurilor petroliere 
începând cu anul 1987, iar după 1994 
nu a mai depăşit 3%; 
- rata medie a şomajului în perioada 
1975-2000 a fost de aproximativ 10% 
 

Statul bunăstării - ponderea cheltuielilor publice în PIB 
în ţări precum Germania şi Franţa a 
fost de aproximativ 32% în 1970; 
 - datoria publică a fost de 17% din 
PIB, de aproape patru ori mai 
scăzută decât în perioada actuală; 
- ponderea în PIB a cheltuielilor cu 
protecţia socială a fost de 
aproximativ 14%, un nivel de două 
ori mai redus decât cel actual. 

- reducerea ritmului de creştere econo-
mică şi sporirea şomajului au generat 
deteriorarea situaţiei finanţelor publice;  
- ponderea cheltuielilor publice s-a 
majorat la 49% în 1985 la un maxim 
de 51% în 1993, atunci când deficitul 
bugetar mediu a fost de 6% din PIB;      
- cheltuielile cu protecţia socială s-au 
majorat cu şapte puncte procentuale 
în perioada 1975-1985, ajungând la 
21% din PIB 

Compromisul dintre echitate şi 
eficienţă 

A fost diminuat 
Sporirea gradului de ocupare şi 
creşterea economică ridicată au 
sporit încasările bugetare şi au 
diminuat presiunea asupra statului 
bunăstării. 

S-a manifestat 
Pentru a creşte veniturile bugetare 
necesare funcţionării statului bunăstării 
s-au majorat contribuţiile sociale şi 
taxele directe, ceea ce a afectat negativ 
stimulentele pentru investiţii şi pentru 
creşterea garduluin de ocupare. 

Sursa: European Commission; Sapir report (2003). 
 
Pe baza comparaţiei realizate în tabelul de mai sus se poate afirma că 

modelul social european a fost unul sustenabil până la şocurile petroliere. După 
manifestarea acestora cheltuielile sociale s-au majorat, dar nu ca urmare a 
funcţionării favorabile a economiei, ci prin sporirea fiscalităţii şi a datoriei 
publice. Obiectivul creşterii sumelor redistribuite a fost acela al reducerii 
inegalităţilor sociale, în contextul încetinirii creşterii economice şi al sporirii 
ratei şomajului. Însă, rezultatele favorabile au apărut abia în deceniul nouă, 
atunci când inegalităţile au fost mai reduse decât cele înregistrate în decada care 
a precedat şocurile petroliere. 



Marius-Corneliu Marinaş 
 

46 

Principala provocare a modelului european după 1975 a fost aceea de a 
armoniza echitatea socială cu încetinirea ritmului de creştere economică şi cu 
persistenţa unei rate ridicate a şomajului. Statele europene au promovat 
majorarea cheltuielilor publice, ceea ce a avut un dublu efect: pe de o parte, s-a 
asigurat securitatea socială, iar, pe de altă parte, s-au înregistrat o serie de 
dezechilibre macroeconomice (creştere a deficitului bugetar şi a datoriei 
publice). Deoarece continuarea acestei evoluţii ar fi afectat negativ 
sustenabilitatea statului bunăstării şi chiar funcţionarea zonei euro, oficialii 
comunitari au stabilit în anul 2000 modernizarea sistemului social european 
prin adoptarea Strategiei de la Lisabona. UE nu renunţă la asigurarea 
componentei sociale pentru cetăţenii săi, însă şi-a propus să obţină performante 
economice superioare. Finalitatea acestui nou model economic şi social a fost 
prefigurată de evoluţiile statelor nordice, printre cele mai competitive din lume, 
deşi sunt state asistenţiale/providenţiale superdezvoltate (dacă luăm în 
considerare bugetul public ca pondere în PIB, sumele alocate protecţiei sociale 
ş.a.). În figura de mai jos am explicat motivaţia reformării modelului european, 
în condiţiile manifestării compromisului echitate-eficienţă înainte de anul 2000. 
Ţările din cadrul UE care au eliminat relaţiile vicioase din cadrul sistemului 
economic naţional (prezentate în figura 2) au fost cele nordice şi cele anglo-
saxone. Cele două se aseamănă mai ales prin reformele adoptate pe piaţa 
muncii, dar se diferenţiază prin rolul jucat de către stat în cadrul economiei. 
Ţările anglo-saxone au promovat un rol rezidual al statului, în timp ce 
economiile nordice au menţinut o securitate socială universală, acestea din urmă 
influenţând decisiv structura noului model social european. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2. Finalitatea Strategiei de la Lisabona 
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2. Trăsăturile modelului social european modernizat 
 
Încetinirea economiei globale începând cu 1975, precum şi intensificarea 

procesului european de integrare economică au accentuat inegalităţile sociale în 
cadrul UE. De aceea a apărut proiectul unei „Europe sociale” asociat 
preşedinţiei lui Jacque Delors (1985-1995), prin care s-a stabilit asigurarea 
coeziunii sociale ca finalitate a integrării pieţelor. Uniunea Europeană s-a 
delimitat astfel de modelul american de economie deoarece şi-a propus 
completarea aspectelor care ţin de randament cu cele care au în vedere 
reducerea inegalităţilor.  

Începând cu Tratatul de la Maastricht (1992) şi cu cel de la Amsterdam 
(1997) modelul social european a înglobat anumite perspective neoclasice, de 
tip workfare, precum promovarea într-o mai mare măsură a politicilor de 
stimulare a ofertei agregate, flexibilitatea pieţei muncii, reducerea costurilor 
forţei de muncă şi acceptarea insecurităţii locurilor de muncă pentru a creşte 
gradul de ocupare. Astfel obiectivele de creştere a standardului de viaţă şi de 
îmbunătăţire a condiţiilor de muncă au fost condiţionate treptat de promovarea 
unor politici active pe piaţa muncii, care să permită creşterea ratei de ocupare în 
Uniunea Europeană. 

Modelul social european şi-a asumat prin strategia Lisabona (anul 2000) 
trecerea către un alt model de dezvoltare, respectiv de la o economie a 
bunăstării (welfare state) de tip keynesian la o economie a creşterii bunăstării 
prin accesul pe piaţa muncii (workfare state) de tip schumpeterian. Acest nou 
sistem economic este caracterizat prin stimularea inovării, prin flexibilitatea 
pieţei muncii şi prin competitivitate economică; în cadrul acestuia, măsurile de 
politică socială ar trebui să nu genereze dezechilibre macroeconomice. 
Distincţia dintre cele două categorii de economie se poate înţelege şi prin 
atitudinea statului faţă de problemele/riscurile indivizilor. Astfel, într-o 
economie de tip welfare statul asigură indivizilor resursele care să le garanteze 
securitatea şi stabilitatea financiară, în timp ce într-o economie „workfare” 
statul furnizează instrumentele necesare indivizilor pentru ca aceştia să facă faţă 
riscului. Sintagma care surprinde cel mai bine semnificaţiile acestui nou model 
de dezvoltare este flexicuritatea, rezultată din îmbinarea conceptelor de 
flexibilitate a pieţei muncii şi de securitate socială. 

Confruntată cu o serie de riscuri de diluare a specificului său, UE poate să 
realizeze atât creşterea productivităţii cât şi sporirea ratei de ocupare, fără să îşi 
compromită dimensiunea socială. Trade-off-ul existent între eficienţa 
macroeconomică şi sustenabilitatea pe termen lung a sistemelor naţionale de 
bunăstare poate fi evitat de către modelul social european modernizat. Aiginger 
(2008) considera că acesta nu constituie o barieră împotriva sporirii 
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competitivităţii dacă va fi reformat în direcţia stimulării creşterii economice, a 
îmbunătăţirii stimulentelor şi a calificărilor forţei de muncă. Ţările scandinave, 
caracterizate în ultimii ani prin creştere economică, ocupare deplină, printr-un 
sistem universal de protecţie socială şi prin reducerea inegalităţii veniturilor au 
dovedit că toate aceste obiective nu se exclud precum în abordarea anglo-
saxonă a funcţionării economiei. În condiţiile în care UE şi-a stabilit prin 
Strategia de la Lisabona aceleaşi ţinte cu cele care deja sunt realitate în 
economiile nordice, atunci caracteristicile acestora ar trebui să constituie 
elementele modelului social european modernizat (Aiginger, 2006): 

 sistemul social rămâne incluziv, însă o parte din cheltuielile cu 
protecţia socială vor fi condiţionate (de exemplu, cele legate de 
căutarea activă a unui loc de muncă); 

 fiscalitatea se menţine relativ ridicată, însă trebuie corelată cu nivelul 
cheltuielilor bugetare, pentru a realiza surplusuri bugetare pe termen 
mediu; de asemenea, se vor acorda anumite facilităţi fiscale celor cu 
venituri mai reduse; 

 se substituie securitatea locului de muncă cu securitatea ocupării unui 
loc de muncă, măsură ce va fi implementată prin politicile active de pe 
piaţa muncii; serviciile publice şi agenţiile private se vor implica în 
pregătirea/recalificarea forţei de muncă; 

 se va încuraja flexibilitatea forţei de muncă, iar beneficiile sociale nu 
vor mai fi condiţionate de natura contractului de muncă; 

 adoptarea noilor tehnologii constituie o precondiţie pentru funcţionarea 
statului bunăstării; 

 guvernul şi autorităţile publice au un rol proactiv în promovarea 
inovării, eficienţei, schimbărilor structurale, creşterii calificărilor şi a 
formării permanente; de asemenea statul asigură o parte importantă din 
resursele necesare funcţionării sistemelor de educaţie şi de sănătate. 

Modelul social european modernizat va fi mai flexibil la schimbările 
economice globale şi va asigura deopotrivă atât competitivitate, cât şi justiţie 
socială, precum au realizat ţările nordice. În aceste condiţii, compromisul 
dintre eficienţă şi echitate socială care a caracterizat vechiul model social 
european va fi înlocuit de un ansamblu de relaţii sinergice între cele două 
concepte. Pe de o parte, prin anumite scheme de protecţie socială (care să 
inducă îmbunătăţirea stimulentelor economice)  s-ar impulsiona procesul de 
creştere economică. Pe de altă parte, adoptarea noilor tehnologii şi armonizarea 
legăturilor dintre educaţie – cercetare – antreprenoriat – inovare vor genera 
reducerea dependenţei de sistemul social public şi concentrarea unor resurse 
bugetare superioare pentru cei extrem de vulnerabili din punct de vedere social. 
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Interdependenţele virtuoase dintre eficienţa macroeconomică şi echitatea 
socială sunt evidenţiate în cadrul figurii 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Obiectivele modelului social european (modernizat) 
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puţin durata unui ciclu de afaceri (aproximativ 7-8 ani). Rata de creştere 
economică potenţială (adică trendul PIB real) a fost de 2,4% între 1997-1999 
(conform filtrului Hodrick Prescott), faţă de 2,1% în perioada 1993-1999. 

2. Strategia Lisabona a încercat să copieze o parte din valorile modelului 
american (Kok, 2004), din dorinţa de a recupera decalajul de productivitate faţă 
de acesta. 

Valori precum flexibilitatea forţei de muncă, workfare, iniţiativa 
antreprenorială, liberalizare, dereglementare ş.a. reprezintă trăsături definitorii 
ale economiei americane, iar aplicarea acestora în unele state europene ale 
bunăstării nu a avut rezultatele anticipate. S-a observat că economiile din 
submodelele nordic şi anglo-saxon s-au adaptat mai rapid unui model de 
economie şi de societate care cuprinde valorile enunţate anterior.  

3. Reformele vizate de Strategia Lisabona au vizat un număr prea vast de 
domenii pentru a fi implementate rapid şi coerent de către statele membre. De 
aceea, progresele în adoptarea coordonatelor strategiei au fost extrem de reduse 
în ţările submodelului sudic şi în cel al noilor ţări membre (ECE). 

Strategia a vizat, printre altele, atât reformarea sistemului de protecţie 
socială, în direcţia sustenabilităţii şi a creşterii gradului de ocupare a forţei de 
muncă, cât şi creşterea cheltuielilor pentru educaţie-cercetare-dezvoltare, în 
vederea creării unei economii bazate pe cunoaştere. De asemenea, prevede 
liberalizarea pieţelor industriilor în reţea, a pieţei serviciilor, promovarea 
incluziunii sociale şi reducerea decalajelor dintre venituri. 

4. Strategia Lisabona a părut mai degrabă un proces elitist, lipsind 
suportul cetăţenilor europeni pentru reformele promovate în cadrul acesteia.  

Reformele întreprinse în domeniul pieţei muncii (de ex. flexicuritatea, 
prelungirea vieţii active), al protecţiei sociale (de ex. condiţionarea ajutorului de 
şomaj, creşterea vârstei de pensionare, a duratei de contribuţie), al deschiderii 
pieţelor de utilităţi (energie, gaze naturale, telecomunicaţii, transporturi) sunt 
însoţite de costuri sociale, cel puţin pe termen scurt, astfel că s-a manifestat în 
unele cazuri o rezistenţă a sindicatelor europene la aplicarea acestora. 

5. Nu s-a asigurat o finanţare naţională/comunitară suficientă în vederea 
adoptării anumitor reforme vizate de strategia Lisabona. De asemenea, nu a 
existat o coordonare a acesteia cu instrumentul de coordonare a politicilor 
fiscale – Pactul de Stabilitate şi Creştere (PSC). 

Legăturile între Strategia de la Lisabona şi alte instrumente şi/sau strategii 
ale UE, precum Pactul de Stabilitate şi Creştere, Strategia de dezvoltare 
durabilă sau Agenda socială nu au fost suficient de puternice, astfel încât, mai 
degrabă decât să se consolideze reciproc, unele dintre strategii au funcţionat în 
mod izolat. PSC şi Strategia Lisabona reprezintă doi piloni separaţi ai 
modelului european, care însă ar trebui integraţi, din cel puţin două motive; 



Analiza creşterii economice din UE în contextul implementării Strategiei Lisabona 
 

51 

reformele vizate ar putea fi accelerate (dacă ar exista resursele bugetare 
disponibile), iar prin intermediul acestora ar creşte sustenabilitatea şi calitatea 
finanţelor publice. Statele caracterizate printr-o mai mică marjă de manevră din 
punct de vedere fiscal (deficit bugetar excesiv, recesiune economică, sold 
ridicat al datoriei publice) au alocat mai puţine resurse bugetare în vederea 
adaptării economiei la una bazată pe cunoaştere (cheltuieli pentru educaţie, 
cercetare, investiţii publice ş.a.). Conform evaluării Strategiei Lisabona 
realizată de către Comisia Europeană în anul 2010, dezechilibrele 
macroeconomice şi problemele de competitivitate au fost la originea crizei 
economice şi nu au fost abordate în mod adecvat în procesul de supraveghere a 
economiilor statelor membre, efectuate prin intermediul Pactului de Stabilitate 
şi Creştere şi prin Strategia de la Lisabona, cele două mecanisme având 
tendinţa să funcţioneze în paralel, mai degrabă decât să se completeze 
reciproc. În ceea ce priveşte contribuţia comunitară, a existat o adaptare a 
politicii de coeziune în direcţia obiectivelor Strategiei Lisabona, însă mai puţin 
de 5% din fonduri au fost alocate pentru finanţarea activităţii de cercetare-
dezvoltare la nivelul firmelor europene. 

6. Unele obiective ale Strategiei Lisabona sunt contradictorii, cel puţin 
pentru o perioadă de 1-2 ani, iar strategia şi-a fixat prea multe ţinte. 

În primul rând, strategia vizează o mai mare integrare a pieţelor, prin 
liberalizarea serviciilor, a cunoaşterii, ceea ce va conduce şi la intensificarea 
concurenţei la nivel comunitar, dar şi la stimularea activităţii de inovare. Totuşi, 
Schmpeter a arătat că nu există o relaţie liniară între concurenţă şi inovare, ci 
una concavă, altfel spus, capacitatea de inovare a firmelor este mai redusă 
pentru un grad redus/ridicat de integrare economică şi una mai ridicată pentru o 
integrare medie a pieţelor. În al doilea rând, strategia vizează atât creşterea 
gradului de ocupare a forţei de muncă, cât şi creşterea productivităţii muncii, 
considerată a fi principala resursă a creşterii bunăstării. Totuşi, pe termen scurt, 
sporirea numărului de lucrători, neînsoţită şi de un proces de acumulare de 
capital, va determina reducerea productivităţii muncii. S-a estimat că pe termen 
scurt o creştere a ratei ocupării cu 1% determină scăderea productivităţii muncii 
cu 0,1-0,4%. În al treilea rând, strategia urmăreşte atât intensificarea 
liberalizării pieţelor, cât şi creşterea ratei de ocupare. Conform OECD (2000) 
reformele realizate pe pieţele bunurilor generează pe termen de 1-2 ani o 
reducere a numărului de lucrători. În al patrulea rând, strategia urmăreşte atât 
realizarea unor reforme structurale, cât şi un ritm superior de creştere 
economică. Totuşi, strategia influenţează în cea mai mare parte PIB-ul 
potenţial, iar efectele pozitive asupra creşterii economice nu vor apărea imediat. 
De exemplu, nu va exista un impact imediat al cheltuielilor bugetare pentru 
educaţie, pentru cercetare-dezvoltare asupra creşterii economice. În acest sens, 
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Strategia Lisabona nu reprezintă o soluţie pentru diminuarea efectelor induse de 
criza economică din cel puţin două motive: reformele se aplică pe un termen 
mai îndelungat, iar efectele pozitive ale acestora nu s-au manifestat deja în 
multe dintre ţările membre ale UE (cu excepţia celor nordice). 

7. Strategia a fost elaborată în momentul în care eterogenitatea dintre 
ţările membre ale UE era relativ mai redusă decât cea de după extinderile din 
2004, respectiv 2007. Cu toate acestea, a fost considerată un panaceu pentru 
toate economiile, indiferent de specificul structural sau de nivelul de dezvoltare 
al acestora. 

De exemplu, s-a pus întrebarea oportunităţii unor criterii care ţin de 
adaptarea către o economie bazată pe cunoaştere pentru economii aflate departe 
de frontiera tehnologică actuală, precum cele din submodelul ţărilor ECE. 
Astfel, s-a stabilit criteriul de 3% din PIB în privinţa cheltuielilor de cercetare-
dezvoltare atât pentru ţările nordice (care anterior strategiei se adaptaseră către 
o economie inovativă), cât şi pentru România şi Bulgaria, economii care abia 
fac trecerea către o economie bazată pe investiţii şi care se pot dezvolta nu prin 
inovarea unor noi tehnologii, ci prin imitarea celor existente. De asemenea, o 
economie caracterizată printr-o pondere relativ mai ridicată a sectorului 
industrial va cheltui mai mult pentru cercetare-dezvoltare decât o economie cu o 
specializare puternică în sectorul serviciilor. În plus, nu s-a ţinut cont de nivelul 
înregistrat de către statele membre în ceea ce priveşte indicatori precum 
ocuparea, cercetarea, inegalităţile sociale ş.a. în momentul elaborării strategiei 
în anul 2000. Fixarea anumitor ţinte este irelevantă, atât timp cât există mai 
multe submodele economice şi sociale; fiecare va încerca să adapteze şi nu să 
imite principalele direcţii de reformă stabilite. 

8. Nu a existat o delimitare clară a responsabilităţilor naţionale/comu-
nitare în privinţa implementării liniilor directoare ale Strategiei, care este atât 
un proiect politic, cât şi unul care implică societatea europeană. În plus, metoda 
deschisă de coordonare a fost considerată ca fiind un instrument „prea slab” 
pentru realizarea programului naţionale de reforme. 

Din punct de vedere teoretic, reformele vizate de Strategia Lisabona în 
domeniul pieţei muncii, protecţiei sociale, integrării pieţelor sunt generatoare de 
externalităţi mai ales pentru ţările care compun zona euro. Cu cât acestea vor fi 
realizate într-o mai mare măsură de către statele membre, cu atât flexibilitatea 
economiei zonei euro va creşte, ceea ce va îmbunătăţi capacitatea acesteia de 
atenuare a unor şocuri structurale. În consecinţă, prezenţa externalităţilor ar 
trebui să presupună coordonarea politicilor incluse în strategie la nivel 
comunitar, dar şi implicarea fiecărui stat membru, în contextul în care acestea 
au rolul principal în stabilirea măsurilor sociale şi ale funcţionării pieţei muncii. 
Strategia se bazează pe presupunerea că statele membre vor dori în mod 
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voluntar să promoveze aceleaşi reforme structurale şi că fiecare din ele este 
dispusă să înveţe din experienţa altora. 

În momentul elaborării strategiei nu a existat o împărţire clară a 
responsabilităţilor între nivelul comunitar şi cel naţional, astfel că direcţiile de 
reformă nu au fost însuşite de către statele membre. Abia după prima evaluare a 
Strategiei Lisabona din anul 2005, s-a stabilit elaborarea planurilor naţionale de 
reformă (PNR), care au implicat o mai mare responsabilitate a economiilor 
naţionale. Totuşi, există o presiune destul de redusă către reforme din partea 
UE, exercitată prin Metoda deschisă de coordonare, rolul acesteia fiind mai 
degrabă acela de a realiza un schimb al bunelor practici între ţările membre. 
Conform Comisie Europene (2010), abordarea PNR diferă considerabil între 
statele membre, cu programe de reformă ambiţioase şi coerente pentru unele 
ţări, în contrast cu programe de reformă neclare şi preponderent descriptive, în 
alte state care nu aveau sprijinul guvernelor şi al parlamentelor naţionale (şi 
regionale). 

9. Raţiunea alcătuirii strategiei a fost aceea de a sprijini economia 
europeană în vederea eliminării decalajelor economice faţă de SUA. Totuşi, 
cele mai importante provocări provin din partea economiilor cu cel mai rapid 
ritm de creştere economică (China şi India). 

Competitivitatea acestora nu este doar rezultatul practicării unor costuri 
mai mici ale forţei de muncă, ci şi al creşterii capacităţilor de cercetare-
dezvoltare, ceea ce poate determina pierderea anumitor pieţe pentru produsele 
europene. Strategia a acordat o foarte redusă importanţă rolului comerţului şi al 
investiţiilor străine directe într-o economie globalizată. 

10.  Revizuirea/relansările Strategiei Lisabona au fost mai degrabă 
superficiale, limitându-se doar la reducerea numărului de indicatori structurali 
folosiţi pentru benchmarking. Deşi era evident încă de la jumătatea decadei că 
UE nu va îndeplini obiectivele prevăzute, s-a modificat doar superficial 
strategia iniţială (reformulând obiectivele), ceea ce a afectat credibilitatea 
acesteia. 

 
4. Care a fost evoluţia ratei de creştere economică în perioada 2000-2010? 
 
Aprecierea rezultatelor implementării strategiei este paradoxală: pe de o 

parte, economiştii consideră că aceasta constituie un mare eşec al modelului 
european, în contextul în care UE este departe de obiectivele fixate pentru cei 
zece ani, iar, pe de altă parte, sociologii şi specialiştii în ştiinţe politice o 
consideră o reuşită, deoarece a pus bazele transformării societăţii europene, un 
proces care nu se limitează la decada începută în anul 2000. Economiştii sunt 
orientaţi către inputurile şi rezultatele strategiei. Ei observă că economia 
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europeană a dezamăgit în ceea ce priveşte ritmul de creştere economică, 
capacitatea de recuperare a decalajelor faţă de SUA, abilitatea de transformare 
către o economie inovativă şi flexibilă sau capacitatea de reformare a sistemelor 
de protecţie socială în direcţia creşterii sustenabilităţii statului bunăstării. De 
asemenea, există o divergenţă în ceea ce priveşte mecanismul de implementare 
la nivel naţional al Strategiei Lisabona. O decadă este considerată a reprezenta o 
perioadă lungă de timp pentru economişti, în timp ce pentru cercetătorii 
schimbărilor tehnologice şi instituţionale reprezintă începutul unui proces cu 
încercări şi erori. Conform Comisiei Europene (2010), Strategia Lisabona a 
deschis orizonturi noi prin promovarea de acţiuni comune în vederea abordării 
provocărilor-cheie pe termen lung ale UE. 

În mod firesc, decalajele dintre obiectivele formulate prin Strategia 
Lisabona şi realizări se vor interpreta în mod facil ca reprezentând o consecinţă 
a faptului că ţintele au fost unele greşite/inadecvate sau că nu au fost urmărite 
corespunzător de către statele membre. Prin urmare, toate evoluţiile economice 
şi sociale înregistrate în cadrul UE se vor considera a fi rezultatul (ne)aplicării 
strategiei, deşi în majoritatea domeniilor transformările presupun o perioadă 
mult mai mare de timp. Astfel, în cazul submodelelor în care reformele pieţei 
muncii, protecţiei sociale şi adaptării la o economie bazată pe cunoaştere au fost 
unele nesemnificative, se va stabili că strategia nu a avut efectele anticipate.  

Totuşi, nu toate evoluţiile înregistrate în ţările membre ale UE în perioada 
2000-2009 trebuie interpretate în corelaţie cu obiectivele Strategiei Lisabona. 
De exemplu, noile ţări membre, Irlanda şi Grecia, au realizat o rată medie de 
creştere economică de peste 3% (nivelul ţintă stabilit în anul 2000), în contextul 
în care aceasta nu s-a datorat modernizării economiei în conformitate cu 
respectiva agendă a reformelor. În consecinţă, obţinerea unei rate mai mari de 
creştere în perioada 2000-2009 nu constituie efectul aplicării strategiei. Este 
posibil ca sursele creşterii economice să fie cele pe latura cererii agregate şi nu 
cele pe latura ofertei, asupra cărora Strategia Lisabona are o influenţă directă, 
dar nu imediată în timp. 

Creşterea economică din Uniunea Europeană din perioada 2000-2009 a 
fost cu 18 puncte procentuale mai redusă decât ţinta stabilită prin Strategia 
Lisabona. Criza economică a redus potenţialul economiei europene şi a mărit 
decalajul faţă de obiectivul fixat în anul 2000. 

În Strategia Lisabona s-a fixat drept obiectiv realizarea unui ritm mediu 
de creştere de 3% în decada începută în anul 2000, ceea ce ar fi trebuit să 
genereze un PIB real cu 34,4% mai mare în 2009 faţă de 1999. Totuşi, în 
perioada analizată, UE-27 a înregistrat o creştere totală a PIB real de 16,4%, iar 
PIB-ul real al ţărilor UE-15 s-a majorat numai cu 15%. Înainte de criza 
economică, decalajul faţă de ţinta stabilită era de şase puncte procentuale în 



Analiza creşterii economice din UE în contextul implementării Strategiei Lisabona 
 

55 

cazul UE-27 şi de aproximativ şapte p.p. pentru UE-15, precum se observă 
figura 4, pe a cărei ordonată este reprezentat indicele PIB real (cu bază anul 
1999). Dacă UE-27 ar fi înregistrat acelaşi ritm mediu de creştere de 2,3% din 
perioada 2000-2007 (linia punctată în graficul de mai jos), atunci decalajul faţă 
de ţinta Lisabona ar fi fost de „numai” 8 puncte procentuale. Criza economică a 
generat o reducere a ritmului mediu de creştere de la 2,3% până în 2007 la 1,9% 
pe întreaga perioadă 2000-2009. 
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Figura 4. Decalajul dintre obiective şi realizări în privinţa creşterii economice din UE 

 
Cea mai mare parte din decalajul înregistrat se explică prin evoluţiile 

înregistrate de către Germania, Franţa şi Italia, care contribuie cu aproximativ 
jumătate la PIB-ul UE-27. În condiţiile unor rate medii de creştere de 0,8%, 
1,5%, respectiv 0,5%, PIB-ul real al celor trei economii a crescut în perioada 
2000-2009 mai puţin decât media UE-27. Dintre ţările UE-15 numai Finlanda, 
Suedia, Irlanda, Spania şi Grecia au înregistrat un ritm mediu anual de creştere 
de cel puţin 2%, în timp ce submodelul format din ţările ECE a înregistrat o 
majorare cumulată a PIB real de trei ori mai mare decât în cazul economiilor 
membre ale UE-15. Totuşi, impactul acestora asupra mediei europene este 
foarte redus, în contextul în care contribuţia ţărilor ECE la realizarea PIB-ului 
total al UE-27 este de numai 8%. În figura 5 se observă că submodelele 
caracterizate prin progrese mai ridicate în privinţa adoptării reformelor 
strategiei Lisabona – cercetare-dezvoltare, societate informaţională, industrii în 
reţea, liberalizarea serviciilor – au înregistrat ritmuri similare sau inferioare 
submodelelor în care reformele se află abia la început. Conform World 
Economic Forum (2009), submodelul nordic (cu toate cele patru ţări), 
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submodelul continental (în special Austria şi Germania) şi submodelul anglo-
saxon sunt în această ordine, s-au transformat cel mai mult atât structural, cât şi 
social în direcţia obiectivelor prevăzute în strategie. În schimb, economiile 
submodelelor sudic (în special Grecia şi Italia) şi ECE (în special Bulgaria, 
România şi Polonia) sunt caracterizate printr-o tranziţie redusă către noul model 
de dezvoltare.  

În concluzie, Strategia Lisabona poate fi considerată drept relevantă 
pentru creşterea economică a submodelelor deja dezvoltate, în timp ce în cazul 
celorlalte creşterea a fost rezultatul altor factori (fluxul străin de capital, 
sporirea gradului de intermediere financiară, costul mai redus al factorilor de 
producţie interni). Totuşi, manifestarea crizei economice poate creşte 
importanţa asumării strategiei şi pentru aceste economii, în contextul în care 
constituie o modalitate de reformare structurală a economiei, de creştere a 
sustenabilităţii finanţelor publice pe termen lung şi de atenuare mai rapidă a 
şocurilor pe termen lung.  
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Figura 5. Creşterea cumulată a PIB real faţă de 1999 
 
Comparând creşterile cumulate ale PIB în perioada anterioară crizei cu 

întreaga decadă începută în anul 2000, rezultă că toate submodelele europene 
(cu excepţia celui format din ţările ECE) au înregistrat scăderi de cel puţin trei 
puncte procentuale, astfel că PIB-ul real înregistrat în anul 2009 a ajuns în cele 
mai multe cazuri la nivelul din 2006 şi din 2007. Submodelul care s-a ajustat 
cel mai puţin în urma crizei a fost cel al noilor ţări membre, scăderea medie a 
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acestuia fiind de 0,61 p.p. Totuşi, în cazul acestuia se disting două grupuri de 
ţări, cu evoluţii total divergente ca amplitudine – pe de o parte, grupul Vişegrad 
a înregistrat o creştere de 2,48 puncte procentuale în 2009 faţă de 2007, în timp 
ce grupul Ţărilor Baltice s-a ajustat cu 31,5 puncte procentuale, după ce 
înregistrase un ritm mediu de creştere de 8,1% în perioada 2000-2007, cel mai 
ridicat din întreaga UE-27. 

Decada 2000-2009 a fost în întregime ratată pentru Italia, al cărei PIB real 
din 2009 a fost egal cu cel înregistrat la sfârşitul anului 2001, şi una reuşită 
pentru Polonia, singura economie europeană care a evitat recesiunea 
economică. Criza economică a avut un impact negativ important asupra 
economiei europene în contextul în care a PIB-ul real din anul 2009 a fost egal 
cu cel realizat în anul 2006. Prin urmare această decadă a fost una parţial 
pierdută pentru majoritatea economiilor UE-27, precum se observă în figura 6. 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 6. O decadă (parţial) pierdută pentru ţările UE-27 
 

Scăderea economiei europene în perioada 2008-2009 poate fi explicată 
atât in funcţie de fazele ciclului de afaceri, cât şi în funcţie de evoluţia trendului 
(PIB-ului potenţial), pe baza unor date trimestriale desezonalizate şi exprimate 
anualizat. Astfel, reducerea cu 3,6% a PIB real anualizat din trimestrul IV al 
anului 2009 faţă de PIB-ul aferent aceluiaşi trimestru din 2007 a fost 
determinată de: 

 reducerea excesului de cerere din economia europeană existent la 
sfârşitul anului 2007 (aproximativ 1,7%), în contextul în care aceasta a 
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înregistrat o perioadă de expansiune economică începând cu trimestrul 
III al anului 2005;  

 reducerea ritmului de creştere al PIB potenţial de la un nivel mediu de 
2,22% în perioada 2000-2007 la unul de 1,43% mediu între 2000 şi 
2009 (precum se observă în figura 7); 

 intrarea într-o perioadă de decalaj recesionist începând cu trimestrul 
patru al anului 2009, mărimea acestuia fiind de -1,11% din PIB în 
trimestrul IV din 2008 şi de -2,26% în trimestrul III din 2009. 

 

 
 

Figura 7. Evoluţia trendului PIB real al UE-27 
 

Evoluţia trendului din perioada 2008-2009 confirmă faptul că UE se 
confruntă cu o criză structurală şi nu cu una temporară indusă de criza 
financiară şi economică globală, care a determinat reducerea ritmului de 
creştere a PIB-ului potenţial cu peste 3% numai în doi ani.  

 
5. Concluzii 
 
După decada de implementare a Strategiei Lisabona se poate afirma că 

aceasta nu a generat rezultatele anticipate în privinţa ocupării, a reformelor 
structurale sau a ratei de creştere economică. Criza economică din anii  
2008-2009 a atenuat evoluţiile pozitive ale economiei europene din perioada 
2005-2007 şi a generat depărtarea de ţintele asumate pentru 2010. În general, 
economiile cele mai adaptate la noul model de dezvoltare economică (prefigurat 
de Strategia Lisabona) nu au înregistrat cele mai mari rate de creştere 
economică, dar au avut capacitatea de a elimina mai rapid efectele crizei 
economice. Chiar dacă anumite economii au înregistrat rate mai mari de 
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creştere economică înainte de 2008, totuşi lipsa progreselor în adoptarea ţintelor 
Lisabona împiedică relansarea economică sustenabilă a acestora. 
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