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Rezumat. Articolul analizează importanţa implicării statului în 

găsirea soluţiilor pentru depăşirea actualei crize economice prin 
responsabilitate, reglementarea relaţiilor de muncă şi a mediului de 
afaceri şi redistribuirea veniturilor. În cadrul articolului, sunt analizate 
cele patru modele social-economice europene: modelul liberal anglo-
saxon, modelul  scandinav, modelul corporatist continental, modelul 
mediteranean şi încadrarea ţărilor europene în aceste categorii. De 
asemenea, sunt evidenţiate performanţele economice ale ţărilor Uniunii 
Europene prin analizarea clasamentului ţărilor membre UE realizat pe 
baza indicelui global al competitivităţii 2010-2011 şi a evoluţiei acestui 
indice în perioada 2009-2011.    

Articolul urmăreşte să sublinieze necesitatea acţionării statului 
pentru realizarea creşterii economice durabile, sănătoase, viabile, 
capabile să depăşească criza economică şi să asigure bunăstare socială 
şi competitivitate economică. 
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Cunoscând greşelile trecutului şi învăţând din ele, avem şansa de a lua 
deciziile corecte pentru prezent şi viitor. 

Ţinând seama de provocările ridicate de actuala criză economică 
mondială, devine firească preocuparea în privinţa găsirii soluţiilor pentru 
depăşirea acesteia şi pentru asigurarea premiselor de creştere economică 
sănătoasă şi durabilă, capabilă să asigure bunăstare socială şi un mediul de 
afaceri eficient. 

Există o vastă literatură în domeniu care oferă viziuni diferite asupra 
modelului social european. Deşi statele europene sunt diferite din punct de 
vedere instituţional şi social, se discută totuşi despre existenţa unui model social 
european (Kleinman, 2002), asupra căruia convin majoritatea autorilor de 
specialitate. „Modelul social european […] este înţeles ca o împletire specifică 
dintre sistemul de protecţie socială autentic şi o puternică instituţionalizare a 
relaţiilor dintre partenerii sociali” (Ghral-Teague, 1997). Această definiţie 
atrage atenţia asupra importanţei rolului statului ca mediator între individ şi 
piaţă, între angajat şi angajator. Cu toate acestea, opiniile diferă în ceea ce 
priveşte diversitatea caracteristicilor modelelor europene, numărului de modele 
de economie şi a modului de încadrare a statelor europene în diverse modele. 
Conform definiţiei date de Aiginger-Guger (2005), conturarea modelului 
european porneşte de la analizarea următorilor termenii: responsabilitate, 
reglementare şi redistribuire. 

Responsabilitate. Societatea îşi asumă responsabilitatea asigurării 
bunăstării şi reducerii riscurilor individuale, cum ar fi: prevenirea sărăciei, 
acordarea de ajutoare sociale în caz de boală, incapacitate de muncă, şomaj, 
bătrâneţe. De asemenea, societatea trebuie să sprijine şi să  încurajeze educaţia, 
sănătatea şi familia. 

Reglementare. Acest termen se referă la faptul că relaţiile de muncă sunt 
instituţionalizate, se bazează pe dialogul social, sunt negociate în baza 
reglementărilor legale din sfera dreptului muncii şi a contractelor colective de 
muncă. De asemenea, mediul de afaceri este conturat în funcţie de partenerii 
sociali şi de reglementările legale în domeniu (la nivel de ramură sau firmă). 

Redistribuirea veniturilor între categoriile sociale pe parcursul vieţii: taxele 
şi impozitul pe venituri reprezintă ajutor social financiar şi servicii sociale. 

Aceste trei caracteristici reflectă faptul că modelul european este mai 
mult decât un model social, privit în sensul restrâns. Acesta influenţează atât 
producţia, gradul de ocupare a forţei de muncă, productivitatea, cât şi creşterea 
economică, competitivitatea, toate obiectivele de politică economică în 
ansamblu. Prin urmare este mult mai potrivit să îl numim modelul socio-
economic european (Guger et al., 2007). Această percepţie nu este nouă şi ea 
coincide cu ideea împământenită deja, conform căreia sfera economicului şi cea 
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a socialului se întrepătrund, iar interesele care le guvernează sunt aceleaşi. În 
secolul 19, Bismark a pus bazele primei alianţe între stat şi întreprinderi, între 
protecţia socială şi producţie. Această sinergie a avut ca scop principal creşterea 
importanţei laturii sociale, dar şi să demonstreze, totodată, faptul că acest lucru 
are ca efect creşterea eficienţei şi competitivităţii economiei. Astăzi, când 
obiectivul ţărilor dezvoltate post-industrializate este să devină cât mai dinamice 
şi competitive, atenţia acestora se concentrează pe modalităţi de învăţare, creare 
şi transmitere a cunoştinţelor. În acord cu toate acestea, modelul socio-
economic european cuprinde realitatea economică, securitatea socială, 
instituţiile culturale şi sistemul de inovare. 

În încercarea de a răspunde întrebării, „Care model  de economie de 
piaţă ar putea face faţă cel mai bine acestor provocări?”, se impune să trecem în 
revistă şi cele patru modele de economii  definite de sociologul danez  Esping-
Andersen (1990), şi anume: modelul liberal anglo-saxon, modelul universal 
scandinav, modelul corporatist continental şi modelul mediteranean(1) al 
bunăstării statelor Uniunii Europene. 

1. Modelul scandinav este unul dintre cele mai cuprinzătoare, cu accent 
ridicat pe redistribuire, integrare socială şi universalitate. Aceste obiective sunt 
urmărite prin intermediul unei puternice infrastructuri a serviciilor sociale, 
concepute pentru a fi atât de calitate foarte ridicata, cât şi foarte accesibile. 
Dependenţa individului faţă de piaţa forţei de muncă este cea mai redusă. 
Beneficiile şomerilor sunt caracterizate printr-o rată foarte ridicată de 
reintegrare în câmpul muncii şi sistemul de sănătate este asigurat prin 
redistribuirea veniturilor rezultate prin intermediul sistemului de impozitare.    
Impozitarea este progresivă şi include elemente de impozitare a proprietăţii, în 
timp ce taxele pe afaceri sunt destul de scăzute. Ţările care pot fi încadrate în 
modelul scandinav (Danemarca, Finlanda, Suedia şi din afara UE, Norvegia) 
sunt caracterizate printr-un dialog social solid şi cooperarea strânsă a 
partenerilor sociali cu guvernul. Sindicatele sunt puternic implicate în 
administrarea asigurărilor pentru şomaj şi în programele de formare a forţei de 
muncă, iar modelul este caracterizat printr-o politică activă pe piaţa forţei de 
muncă şi rata înaltă a ocupării acesteia. Ţările scandinave au reuşit cu succes să 
obţină o rată înaltă a ocupării forţei de muncă şi să înlăture inegalităţile pe piaţa 
forţei de muncă. 

2. Modelul continental tratează ocuparea forţei de muncă ca bază a 
transferurilor sociale, beneficiile înregistrează un nivel mai moderat şi sunt 
strâns legate de venituri. În acord cu acestea, transferurile sociale sunt efectuate 
din contribuţiile angajaţilor şi angajatorilor. Eforturile de redistribuire a 
sistemului fiscal sunt mai puţin pronunţate decât în ţările scandinave, iar 
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sistemul de taxare conţine şi elemente regresive (de exemplu, averile de mici 
dimensiuni, veniturile ridicate şi taxarea consumului). Partenerii sociali joacă 
un rol important în relaţiile industriale, iar negocierea salariilor este 
centralizată. Instituţiile de dialog social, precum şi părţi ale cadrului de 
reglementare economică poartă amprenta unui sistem corporatist. Ţările care, în 
mod indiscutabil, pot fi încadrate acestui model sunt Franţa şi Germania – două 
cele mai mari state continentale, Belgia, Olanda, Austria şi Elveţia – patru state 
cu poziţii de top în ce priveşte nivelul PIB/cap de locuitor. 

3. Modelul liberal anglo-saxon pune accentul pe responsabilitatea 
individului pentru el însuşi, iar piaţa forţei de muncă nu este reglementată. 
Transferurile sociale sunt mult mai mici decât în alte modele, mai clar orientate. 
În consecinţă, politicile sociale deservesc, de obicei, categoriile sociale cu 
venituri mici. Statul încurajează actorii de pe piaţă pentru a oferi servicii şi 
oferă destinatarilor (categoriilor cu venituri mici) posibilitatea de a opta între 
furnizorii publici şi privaţi. Asigurările private şi sistemele de economii sunt 
sprijinite prin politici de stat complementare (de exemplu, tax credits şi tax 
shelters). Relaţiile de muncă sunt descentralizate, iar negocierile au loc în 
principial la nivel de firmă. Modelul anglo-saxon este reprezentat în Europa de 
către Regatul Unit. Având un grad scăzut de reglementare a sistemului social, 
Irlanda prezintă similitudini cu Regatul Unit, în ciuda faptului că aici găsim 
politici intervenţioniste mai pronunţate. Acest lucru poate fi atribuit şi poziţiei 
speciale a Irlandei, care s-a mutat rapid de pe poziţia de ţară cu venituri foarte 
mici la una dintre cele mai expansive economii europene din punct de vedere a 
ratei de creştere.(2) 

4. Modelul mediteranean „familist”. În ţările mediteraneene, 
transferurile sociale sunt mai mici decât în restul ţărilor europene. Nivelul 
scăzut al transferurilor este parţial contrabalansat de susţinerea puternică a 
reţelelor de familie. Familiile joacă încă un rol semnificativ în acordarea 
siguranţei şi adăpostului. În acelaşi timp, aceste ţări sunt caracterizate de 
trăsături ale unei societăţi paternaliste şi ale inegalităţilor sexuale pronunţate. 
Sindicatele şi patronatele sunt importante, mai degrabă, pentru procesul de 
negociere foarte centralizat a condiţiilor de salarizare şi de muncă. Ratele 
ocupării forţei de muncă, în special cele pentru femei sunt foarte scăzute. În 
modelul mediteranean se încadrează Spania, Italia, Portugalia şi Grecia.  

Având în vedere diversitatea statelor membre UE din punct de vedere 
social-economic se ridică întrebarea: Cât de eficientă este Uniunea Europeană şi 
ce capacitate are de a depăşi provocările ridicate de actuala criză economică? 
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Tabelul 1  
Încadrarea statelor membre UE-15 în cele patru modele social-economice 

Modelul  scandinav Modelul  continental Modelul liberal 
anglo-saxon Modelul mediteranean 

Danemarca Germania Irlanda Grecia 
Finlanda Franţa Regatul Unit Italia 
Suedia Belgia  Spania 
Norvegia Olanda  Portugalia 
 Austria   

Sursa: Prelucrat autor conform Alois Guger, Thomas Leoni, Ewald Walterskirchen; European 
Socio-Economic Models: Experiences and Reform Perspectives; Annex 3 – EUROFRAME-EFN 
Autumn 2007 Report. 

 
În ultimii ani, performanţele economice ale UE au reprezentat subiectul 

multor frământări politice. Există  preocupări mari în ce priveşte faptul că 
Europa nu este pregătită suficient de bine pentru a face faţă noilor provocări 
globale precum: creşterea competitivităţii economiilor lumii, nevoia de eficienţă 
energetică şi securitate sau ritmul rapid al inovaţiei tehnologice. Aceste griji par 
însă exagerate, deoarece economiile Uniunii Europene merg relativ bine.(3) 
Foarte mulţi, însă, sunt de acord că Europa nu reuşeşte să atingă întregul său 
potenţial şi că magnitudinea actualei crize fără precedent ridică serioase 
probleme în ce priveşte depăşirea acesteia. Uniunea Europeană a propus o noua 
strategie – Europa 2020 – pentru creştere inteligentă şi durabilă. Această 
strategie constă în consolidarea finanţelor publice, în continuarea procesului de  
integrare economică, în investiţii în domeniul energiei şi în infrastructura de 
transport şi în continuarea procesului de dezvoltare a tehnologiei informaţionale 
şi de telecomunicaţii. Un accent puternic este pus, de asemenea, pe 
îmbunătăţirea competenţelor şi promovarea inovării. 

Chiar dacă strategia Europa 2020 a fost adoptată, dificultăţile financiare 
severe ale Guvernului grec au declanşat o criză de încredere privitoare la 
stabilitatea monetară şi financiară din zona euro. Percepţia publică a fost că 
anumite ţări din sudul Europei – Grecia, Italia, Portugalia şi Spania – se 
confruntă cu deficite publice nesustenabile, care reduc posibilitatea lor de 
creştere până la ajungerea lor în situaţia de posibilă insolvenţă. 

Aceste aprecieri nu sunt tocmai exacte, ţinând cont de faptul că situaţia 
Greciei este una aparte. Acest lucru a reamintit totuşi faptul că Uniunea 
Europeană este o zonă eterogenă şi că statele membre sunt diferite din punct de 
vedere al gradului de competitivitate. Indicele global al competitivităţii(4) 
surprinde aceste diferenţe şi ne ajută să înţelegem mai bine punctele forte şi 
punctele slabe ale fiecărui stat membru al UE şi al UE în ansamblul sau. 
Tabelul prezintă clasamentul competitivităţii globale a statelor membre ale UE. 
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Se observă poziţia fruntaşă a ţărilor scandinave, Germaniei, Regatului Unit, 
Franţei şi Beneluxului (Belgia, Olanda şi Luxemburg), ţări care se regăsesc în 
primele 20 de poziţii în clasamentul mondial. Dar izvorul forţei lor diferă 
întrucâtva. Benelux şi ţările scandinave compensează dimensiunile reduse ale 
pieţei cu seturi de abilităţi şi competenţe excelente, instituţii puternice şi o 
puternică capacitate de inovare, mai ales în cazul ţărilor scandinave.  

Cele mai multe din restul statelor membre ale Uniunii Europene se 
situează în primele 50 de poziţii în clasamentul mondial al celor mai 
competitive economii, cu excepţia a cinci state membre care se află mult mai 
jos de poziţia 50. Grecia prezintă performanţe sumbre în 2010 din cauza 
deteriorării mediului său macroeconomic, unui mediu instituţional slab şi 
eficienţei reduse a pieţei. Este de remarcat faptul că grupul ţărilor de mijloc se 
distanţează de cele de pe primele poziţii mai ales prin gradul foarte redus al 
inovării şi printr-un mediu instituţional mult mai slab. Pe de altă parte, 
performanţa acestora în ceea ce priveşte stabilitatea macroeconomică şi  
competenţele de bază ale populaţiei sunt similare. Dar, statele membre din 
cadrul grupării de mijloc se deosebesc între ele din punctul de vedere al 
punctelor forte. Statele membre din Europa de Est au mizat în special pe 
deschiderea şi flexibilitatea atât a pieţei bunurilor cât şi celei a muncii, în timp 
ce Italia şi Spania s-au bizuit, în schimb, pe economiile de scara pe care pieţele 
lor le pot realiza. Spania, de asemenea, a făcut eforturi notabile în ceea ce 
priveşte investiţiile în infrastructură.  

Deşi statele membre se confrunta cu situaţii diferite care au nevoie de 
strategii diferite de abordare a acestora, de la caz la caz, totuşi Europa ca întreg 
se confruntă cu provocări comune. Există încă posibilitatea de a dezvolta 
reformele structurale pentru creşterea flexibilităţii pieţei. Mai important este 
faptul că Uniunea Europeană îşi poate lărgi aria pieţei de desfacere uşor 
accesibilă afacerilor prin continuarea procesului integraţionist. De asemenea, cu 
excepţia unui grup mic de ţări, Uniunea Europeană nu  oferă un mediu suficient 
de favorabil pentru inovare. Dimensiunea pieţei, flexibilitatea pieţei muncii şi 
existenţa unui sector de inovaţie puternic constituie avantajul competitiv al 
SUA; Europa, la rândul ei, ca întreg, întruneşte toate trei aceste elemente; în 
schimb, individual, unele state membre nu îndeplinesc aceste condiţii. China 
împarte cu statele europene din categoria mijlocie handicapul unor instituţii 
rigide şi al unui nivel al inovaţiei foarte slab. Dar această ţară recuperează rapid 
din punct de vedere al infrastructurii şi al eficienţei pieţei şi va beneficia tot mai 
mult de extinderea dimensiunii pieţei.  

Aşa cum infrastructura şi nivelul eficienţei pieţei converg în rândul 
principalilor jucători mondiali, Europa nu-şi poate permite să piardă din punct 
de vedere al economiilor de scară şi al mediului de inovaţie. Priorităţile 
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Strategiei Europene 2020 ar trebui să contribuie la creşterea competitivităţii 
europene continuând eliminarea barierelor pe Piaţa Unică Europeană, 
încurajând investiţiile pentru creşterea competenţelor şi sprijinind sectorul 
inovării. Datele subliniază faptul că încă multe ţări trebuie să adopte măsuri 
pentru îmbunătăţirea cerinţelor de bază ale competitivităţii, precum bazele 
instituţionale şi nivelul infrastructurii. De asemenea, acestea trebuie să 
îmbunătăţească nivelul de eficienţă al pieţei, pregătirea tehnologică şi nivelul de 
competenţe. Va fi nevoie de efortul combinat al tuturor autorităţilor europene şi 
naţionale pentru a îmbunătăţi potenţialul economic al Uniunii Europene pentru 
ca aceasta să rămână un jucător important în secolul XXI. 

 
                                                                                                            Tabelul 2  

Clasamentul UE-27 
în funcţie de indicele global de competitivitate 2010-2011 

Ţara Poziţie 
(în clasamentul mondial) Punctaj 

Suedia  2 5,56 
Germania 5 5,39 
Finlanda 7 5,37 
Olanda 8 5,33 
Danemarca 9 5,32 
Regatul Unit al Marii Britanii 12 5,25 
Franţa 15 5,13 
Austria 18 5,09 
Belgia 19 5,07 
Luxemburg 20 5,05 
Irlanda 29 4,74 
Estonia 33 4,61 
Republica Cehă 36 4,57 
Polonia 39 4,51 
Cipru 40 4,50 
Spania 42 4,49 
Slovenia 45 4,42 
Portugalia 46 4,38 
Lituania 47 4,38 
Italia 48 4,37 
Malta 50 4,34 
Ungaria 52 4,33 
Republica Slovacă 60 4,25 
România 67 4,16 
Letonia 70 4,14 
Bulgaria 71 4,13 
Grecia 83 3,99 

            Sursa: The Global Competitiveness Report 2010-2011 © 2010, 
            World Economic Forum. 
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Analizând clasamentul primelor zece ţări din punct de vedere al 
indicelui competitivităţii globale 2010-2011 şi cel din 2009-2010 se observă 
faptul că Suedia a urcat pe locul 2 (de pe locul 4 obţinut în 2009), iar SUA au 
continuat să coboare, încă două poziţii, ajungând pe locul 4 de pe poziţia a doua 
obţinută în 2009.  

 
Concluzie 
 
În concluzie, putem spune ca modelul social al economiei de piaţă cu cel 

mai mare accent pus pe protecţia socială reprezentat de Suedia pare să deţină 
pârghiile necesare întru depăşirea provocărilor actualei crize globale, în timp ce 
modelul liberal al SUA nu-şi dovedeşte eficienţa. În acest sens, autorităţile 
Uniunii Europene trebuie să-şi menţină poziţia pentru modelul social economic 
caracteristic şi chiar să continue şi să se concentreze asupra procesului de 
uniformizare a sistemului instituţional de reglementare în acest sens. 

 
Note 

 
 (1) Esping-Andersen a propus modelul mediteraneean ulterior primelor 3. 
(2) Aprecierea s-a realizat conform indicatorilor economici la nivel de an 2007. 
(3) Conform Joaquin Almunia, Vice-President and Commissioner for Competition Policy, European     
Comition; The Global Competitiveness Report 2010-2011 © 2010 World Economic Forum. 
(4) Unde competitivitatea este definită ca fiind setul de instituţii, politici şi factori care determină 
nivelul productivităţii unei ţări. Toate aceste componente sunt grupate în 12 piloni ai 
competitivităţii economice: 1. sistemul instituţional; 2. infrastructura; 3. mediul macroeconomic; 
4. sănătatea şi educaţia primară; 5. pregătirea şi educaţia superioară; 6. eficienţa pieţei bunurilor; 
7. eficienţa pieţei muncii; 8. dezvoltarea pieţei financiare; 9. pregătirea tehnologică; 10. mărimea 
pieţei de desfacere;  11. nivelul de sofisticare al mediului de afaceri si 12. inovaţia.  
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