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Rezumat. La orizontul lui 2050 se prefigurează o nouă viziune 

asupra economiei, fundamentată de o coordonare a politicilor economice 
cu scopul de a genera creşterea dezvoltării durabile, a nivelului de 
ocupare, a coeziunii sociale, menite să contribuie la revenirea economică 
şi financiară a Uniunii Europene. 

Provocările cu care se confruntă Uniunea sunt mai mari decât 
înainte de recesiune, în timp ce marja de manevră de care dispune este 
limitată. Rolul consolidat al Uniunii a demonstrat puterea economică şi 
politică din ce în ce mai mare a ţărilor emergente. 
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1. Introducere 
 
Începând cu anul 2000, Uniunea Europeană şi-a asumat parcurgerea fazei 

de transformare profundă a sistemului economic, în condiţiile asigurării 
coeziunii economice şi sociale. Ţelul constă atât în compatibilizarea Uniunii cu 
evoluţia globală, cât şi  în armonizarea noilor membri la nivel integral şi global. 

Prin urmare, cea mai importantă provocare pentru ţările Europei Centrale 
şi de Est este aceea de armonizare cu standardele economice prefigurate la nivel 
internaţional (provocare ce are la bază cunoaşterea); orice alte piedici care pot 
încetini acest proces vor compromite şansele unei recuperări rapide a 
decalajelor de venituri existente între ţările şi regiunile din Uniune. 

De-a lungul timpului s-a justificat existenţa a doar trei variante de sisteme 
capitaliste: sistemul social-democrat (care cuprinde ţările nordice), sistemul 
conservator (ţările Europei continentale) şi sistemul liberal de bunăstare ce 
include ţările anglo-saxone. 

În cadrul UE există încă două sisteme: cel mediteranean, ce include ţările 
sudice, şi sistemul „catching-up”, care cuprinde noile state membre, fost 
comuniste. 

Astăzi în lume se confruntă trei modele (Dinu, 2004, p. 28) de economie 
şi societate, fiind în acelaşi timp şi modele de dezvoltare economică şi socială: 
modelul european, modelul american şi modelul asiatic. 

 
2. Modele şi submodele de economie competitivă 
 
Modelul european include trei elemente: creştere economică, libertate 

politică şi coeziune socială. Modelul american include creşterea economică şi 
libertatea politică, excluzând coeziunea socială, în timp ce modelul asiatic 
include creşterea economică şi coeziunea socială, excluzând libertatea politică. 
Acest ultim model este modelul regional care propulsează China în poziţie de 
pivot al economiei regionale asiatice.  Chiar şi în variantele specifice Japoniei şi 
Coreei de Sud, dar şi ale tigrilor asiatici  întâlnim caracteristici ale modelului 
chinezesc. Se admite dirijismul, intervenţionismul, monopartidismul sau 
autoritarismul. 

 Observăm că două dintre cele trei modele sunt caracterizate prin 
excluziune, cel american şi cel asiatic, modelul european fiind singurul de 
natură inclusivă. Modelele exclusive sunt antagonice şi au rezonanţă ideologică. 
Modelul american de pildă este neoliberal, accentuând virtuţile pieţei, iar cel 
asiatic este socialist, punând mare preţ pe controlul deciziei, resurselor şi 
libertăţilor politice. Istoria ne-a arătat că modelele excluzive au o mai mare 
dinamică a rezultatelor, modelul incluziv fiind modelul celei de-a treia căi, 
alternativa la modelele exclusive. 
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 După dispoziţia faţă de coeziunea socială, modelele european şi asiatic 
au finalitate socială, iar modelul american este exclusiv randamental. În ceea ce 
priveşte libertatea politică, modelele american şi european se bazează pe 
discernământul individual, iar cel asiatic pune preţ pe preeminenţa societăţii 
faţă de opţiunile individuale, ghidate politic. Dacă avem în vedere dispoziţia 
faţă de creşterea economică, modelele american şi european se bazează exclusiv 
pe mecanisme de piaţă concurenţială pentru alocarea resurselor, în timp ce 
modelul asiatic acordă importanţă  implicării progresive a pieţei în certificarea 
alocării controlate a resurselor. 

Submodelul nordic din cadrul Uniunii Europene a demonstrat că este cel 
mai eficient submodel generând atât echitate socială, cât şi eficienţă 
macroeconomică.  

Submodelul nordic (scandinav) cuprinde Suedia, Olanda, Danemarca şi 
Finlanda şi se caracterizează printr-un grad ridicat de redistribuire, are cel mai 
eficient sistem de protecţie socială, promovează incluziunea socială, oferă 
servicii de asistenţă socială tuturor categoriilor de cetăţeni şi este deschis 
dialogului social şi cooperării între partenerii sociali şi guvern (figura 1). 

Acest tip de economie se situează în rândul celor mai competitive 
economii europene. Este capabil să nu sacrifice coeziunea socială pentru 
îmbunătăţirea performanţelor economiei ţărilor care au adoptat acest submodel. 

 
Sub-modelul nordic 
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Figura 1. Submodelul nordic 
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Submodelul anglo-saxon (Marea Britanie şi Irlanda) reflectă o abordare 
liberală a sistemului de bunăstare, unde asistenţa socială este limitată, iar 
responsabilitatea statului este transferată în grija individului, în sensul că acesta 
dispune de un sistem privat – bine pus la punct – al asigurărilor împotriva 
riscurilor de orice natură (figura 2). 

 

 
 

Figura 2. Submodelul anglo-saxon 
 

Acelaşi principiu, cel al responsabilităţii individului, se aplică şi pe piaţa 
muncii unde decizia de a căuta un loc de muncă aparţine individului. Statul 
alocă sume destul de mici politicilor de reglementare a pieţei muncii. În Irlanda, 
intervenţia statului a condus la îmbunătăţirea economiei ţării astfel încât aceasta 
a ajuns a doua economie în Europa din punct de vedere al dezvoltării 
economice. 

Gradul de ocupare al forţei de muncă este relativ ridicat în ţările anglo-
saxone datorită practicării unei fiscalităţi reduse şi datorită ponderii scăzute a 
ajutorului de şomaj în raport cu remuneraţia salarială. În ţările anglo-saxone 
rata şomajului prezintă cele mai scăzută cote datorită sumelor mici acordate de 
stat ajutoarelor de şomaj. 

Caracteristica eficienţă este îndeplinită cu succes de către acest submodel, 
însă când vine vorba de echitate, acest submodel prezintă diferenţe notabile în 
ceea ce priveşte distribuirea veniturilor în societate. 
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Submodelul continental cuprinde Franţa, Germania, Austria, Belgia şi 
Luxemburg. În cadrul acestui model, gradul de ocupare a forţei de muncă 
reprezintă baza transferurilor sociale, iar beneficiile acordate sunt mult mai 
reduse, fiind dependente de nivelul venitului obţinut anterior. Piaţa forţei de 
muncă este reglementată de stat astfel că flexibilitatea lucrătorilor este redusă 
(figura 3). 

Flexibilitatea redusă a lucrătorilor

Fiscalitate ridicată

 
 

Figura 3. Submodelul continental 
 

Fiscalitatea este ridicată (comparativ cu cea din ţările care au adoptat 
submodelul nordic), situaţie ce conduce la o capacitate mai redusă de creare a 
locurilor de muncă în sectorul privat.  

Ajutoarele de şomaj sunt destul de ridicate în raport cu salariile, fapt ce îi 
îndeamnă pe cetăţeni să stea acasă în loc să-şi caute un loc de muncă şi, 
bineînţeles, acest lucru antrenează rate ale şomajului foarte mari.  

Ţările din cadrul submodelului continental prezintă o inegalitate mai 
scăzută a veniturilor comparativ cu ţările din submodelul anglo-saxon fapt 
datorat unor cheltuieli mai mari făcute cu protecţia socială în trecut. 

Submodelul sudic include Grecia, Italia, Spania, Portugalia, Malta şi 
Cipru. Statul are un rol minimal în ceea ce priveşte protecţia socială, acordând 
ajutoare sociale doar anumitor categorii din populaţie. Piaţa forţei de muncă 
este controlată de stat fiind puternic fragmentată şi rigidă. Negocierile salariale 
sunt centralizate (figura 4). 
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Figura 4. Submodelul sudic 
 
În cadrul acestui submodel atribuţiile statului sunt preluate într-o anumită 

măsură de către familie. Un rol important atât pe plan social, cât şi pe plan 
productiv îl joacă familia.  

Pe termen lung, rata şomajului este foarte ridicată în special în rândul 
tinerilor, deşi bugetul privind cheltuielile sociale este scăzut. Piaţa forţei de 
muncă este rigidă deoarece statul este cel care reglementează această piaţă. 

Diferenţele între venituri se explică în condiţiile unui stat redistributiv 
mai redus şi ale unui sistem economic incapabil să sporească în mod 
semnificativ rata de ocupare a forţei de muncă. În cadrul unor ţări precum Italia, 
Portugalia şi Spania diferenţele dintre venituri se explică şi prin existenţa unor 
decalaje regionale mari. 

Submodelul catching-up (al Europei Centrale şi de Est - ECE) cuprinde 
Cehia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, 
România şi Bulgaria. Deşi toate aceste economii au parcurs un proces de 
tranziţie către o economie de piaţă, totuşi există diferenţe semnificative din 
punct de vedere al organizării sistemelor naţionale de bunăstare (figura 5). 
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Figura 5. Submodelul catching-up 

 
Unele ţări precum Ungaria şi Slovenia au optat pentru creşterea 

cheltuielilor cu protecţia socială, în timp ce altele, precum ţările baltice, au 
mizat pe menţinerea lor la un nivel scăzut şi pe stimularea procesului de 
recuperare a decalajelor de dezvoltare prin promovarea unei fiscalităţi apropiate 
de cea din submodelul anglo-saxon.  

Totuşi, analiza de ansamblu a submodelului catching-up sugerează 
existenţa unor pieţe ale muncii reglementate, prezenţa unor instituţii a 
dialogului social încă puţin dezvoltate şi realitatea unui nivel scăzut al 
securităţii.  

În cazul Sloveniei şi Cehiei, ratele ocupării forţei de muncă sunt cele mai 
ridicate, cele mai semnificative creşteri ale acesteia înregistrându-se în Bulgaria 
şi în ţările baltice, în care gradul de ocupare s-a apropiat de nivelul 
submodelului continental.  

În cadrul submodelului catching-up se pot delimita două grupuri de ţări: 
unul ce cuprinde ţările din Grupul Vişegrad (Ungaria, Cehia, Slovacia, 
Polonia), iar celălalt – economiile care au implementat cota unică de impozitare 
(ţările baltice, România şi Bulgaria). 

Submodelul nordic şi submodelul anglo-saxon s-au dovedit a fi capabile 
să atingă deopotrivă eficienţa economică şi să genereze echitate socială, cu 
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toate că în cazul submodelului anglo-saxon responsabilitatea socială s-a 
transferat la individ.  

Submodelul continental a înregistrat performanţe mai scăzute în 
comparaţie cu submodelul nordic, având rate mari ale şomajului şi fiscalitate 
crescută.  

Submodelul sudic şi submodelul catching-up prezintă diferenţe 
semnificative faţă de sistemul social-democrat în ceea ce priveşte organizarea 
sistemului naţional de bunăstare. Performanţele scăzute în ceea ce priveşte 
diminuarea inegalităţilor dintre venituri şi gradul mare de corupţie fac din 
aceste submodele un exemplu care nu trebuie urmat de alte ţări membre UE.  

Din toate cele prezentate anterior rezultă că omogenizarea modelului 
european se va face cu dificultate deoarece transferul unor valori comune 
specifice ultimelor două submodele către celelalte trei poate întâmpina o 
rezistenţă instituţională. 

Modelul european are în economia monetară ingredientul pentru 
expansiunea economiei reale şi mizează pe consistenţa sa, care generează 
soliditate şi stabilitatea economiei nominale. Europenii au gândit sistemul ca un 
echilibru stabil între câştig şi productivitate, un sistem care aspiră munca şi 
plasează produsele, certificând locurile de muncă şi oferind afaceri durabile şi 
produse fiabile. Este economia unde riscul este calculat şi minimizat, este 
economia produsului. 

Finalul creşterii şi începutul declinului pentru populaţia totală şi pentru 
populaţia în vârstă de muncă în UE şi în ţările candidate pentru perioada 1999-
2050 are următorul parcurs: 

 Populaţia României scade într-un ritm alarmant şi va continua să scadă 
ca urmare a procesului de îmbătrânire fără ca ritmul natalităţii să fie 
satisfăcător.  

 Populaţia activă totală va scădea ca efect al reducerii populaţiei de 
peste 65 ani, dar populaţia activă de 15-64 ani va creşte, rata de 
participare ajungând la circa 65% în anul 2013. 

 Populaţia tânără se reduce atât numeric, cât şi ca proporţie în populaţia 
totală. 

 Natalitatea foarte scăzută, reacţie la politicile pronataliste promovate 
voluntarist în anii ’60 şi ’80, precum şi emigraţia, ambele fenomene 
sunt un efect al condiţiilor extrem de grele de viaţă moştenite de la 
regimul de dictatură, precum şi al insecurităţii perioadei de tranziţie 
(foarte lungă în cazul României), ceea ce conduce la apariţia unor 
generaţii mai mult decât reduse numeric, în ciuda existenţei unei 
populaţii de vârstă fertilă (deci, mai ales populaţie tânără) foarte 
numeroasă.  
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Ca urmare a acestei serii de şocuri, declinul demografic, cu consecinţe 
asupra evoluţiilor economice pe termen lung devine greu reversibil.  

Declinul populaţiei totale se generalizează începând cu anul 2025 la un 
orizont temporar pe termen lung. Însă, în ceea ce priveşte situaţia populaţiei în 
vârstă de muncă, efectul declinului este aproape imediat, pe termen mediu, 
începând cu anul 2011 producându-se generalizarea fenomenului. Noile 
tendinţe demografice anunţă, cu un grad mare de probabilitate, o modificare 
importantă a structurilor societăţii. 

 
3. Europa 2020 – un nou model de dezvoltare economică 
 
Această strategie înglobează o nouă viziune asupra economiei Europei în 

următorul deceniu, bazată pe o coordonare mai strânsă a politicilor economice 
cu scopul de a genera creşterea economică, a nivelului de ocupare, o coeziune 
socială ridicată, menite să contribuie la revenirea economică şi financiară a 
Uniunii Europene. 

Având în vedere persistenţa efectelor negative asupra pieţei muncii, 
politicile şi modul de implementare al acestora trebuie să aibă un rol important 
în a constitui un mijloc de corectare a tendinţelor actuale şi prevenire a efectelor 
negative potenţiale. Strategia Europa 2020 îşi propune, din considerentele 
enumerate anterior, creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă tinere, a 
lucrătorilor mai în vârstă, precum şi a persoanelor cu o calificare scăzută. 

Din punctul de vedere al evoluţiilor principalilor indicatori ai pieţei 
muncii (ocuparea şi nivelul şomajului), România a înregistrat între anii 2000-
2007 o medie de aproximativ 60% a populaţiei ocupate şi în  jur de 7% rata 
şomajului.  

Situaţia ocupării este asemănătoare cu cea a Spaniei (din cadrul 
submodelului mediteranean), Belgiei (submodelul continental) sau cu cea a 
statelor din submodelul ECE, Lituania, Letonia sau Slovenia având de 
asemenea valori ale ocupării apropiate de 60%. Alături de rata ocupării, rata 
şomajului se aseamănă ca nivel cu  ratele din Cehia, Malta, Belgia, per 
ansamblu România înregistrând în această perioadă o poziţionare a valorilor 
între submodelul mediteranean şi  cel continental, cu rate ale şomajului 
semnificativ mai reduse decât cele ale unor state precum Ungaria (16%), 
Lituania (11%), Letonia şi Spania (10%), Polonia (16%) sau  Bulgaria(13%). 

  Referitor la forţa de muncă, printre cele mai importante probleme ce se 
manifestă pe piaţa muncii din România se pot menţiona gradul redus de 
flexibilitate, intrarea târzie a tinerilor pe piaţa muncii, slaba intensitate a 
dialogului dintre partenerii sociali sau slaba corelaţie dintre cererea de forţă 
muncă şi  oferta de  pregătire  profesională etc. 
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Criza financiară a avut un impact major asupra capacităţii întreprinderilor 
europene şi a guvernelor de a finanţa proiecte de investiţii şi de inovare. Pentru 
a atinge obiectivele sale pentru Europa 2020, UE va avea nevoie de: un mediu 
de reglementare care să promoveze eficienţa şi siguranţa pieţelor financiare; 
instrumente inovatoare pentru a finanţa investiţiile necesare – inclusiv prin 
intermediul parteneriatelor public-private. 

În 2012, Comisia Europeană a prezentat noile date pentru 2011, creşterea 
PIB-ului fiind de 2,5%, la acest rezultat contribuind producţia agricolă, sectorul 
industrial, investiţiile brute de formare a capitalului şi revenirea consumului 
privat. 

Pentru 2012 s-a prognozat o creştere cu doar 1,4% a PIB-ului, bazându-se 
în principal pe creşterea cererii interne. În ceea ce priveşte exportul net, acesta 
va contribui în continuare negativ în condiţiile în care exporturile către UE, care 
reprezintă 70% din exporturile totale ale României vor scădea mult mai mult 
decât importul susţinut de cererea internă, deficitul de cont curent ajungând la 
5%. Pentru 2013 creşterea PIB-ului se estimează să ajungă la 2,9% pe măsură 
ce cererea internă continuă să îşi revină. 

Dacă din punct de vedere al inflaţiei se estimează că în 2012 şi 2013 vom 
fi în ţintele de inflaţie ale BNR (3,0% ±1 pp pentru 2012 şi 2,5% ± 1 pp pentru 
2013), în ceea ce priveşte piaţa muncii avem unele probleme inerente în urma 
măsurilor adoptate în ultimii ani. 

Rata şomajului pentru populaţia între 15-74 de ani a fost de 7,4% în 2011, 
fiind prognozate valori de 7,2% pentru 2012 şi 7,1% pentru 2013. Problema 
alarmantă o reprezintă însă populaţia sub 25 ani, care prezintă o rată a 
şomajului de 25,4% în condiţiile în care rata totală a angajaţilor era de 58,5% 
anul trecut.  

Etapele intermediare cu privire la ocuparea forţei de muncă pentru 
populaţia cuprinsă între 20-64 de ani au fost stabilite pe total şi pe sexe şi sunt 
prezentate în tabelul de mai jos (vezi tabelul 1). 

 
Tabelul 1   

Prognoză privind rata de ocupare, pe sexe, pentru grupa de vârstă 20-64 ani 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Bărbaţi 71,2 71,6 72,0 72,4 73,0 73,4 73,8 74,1 74,4 74,6 74,8 
Femei 56,0 56,1 56,5 57,0 57,8 58,8 60,0 61,2 62,5 63,9 65,5 
Total 63,6 63,9 64,3 64,7 64,7 66,2 67,0 67,8 68,5 69,3 70,0 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză, document disponibil la  
http://www.dae.gov.ro/admin/files/Tinta%20ocupare.pdf. 

  
Scenariul realist propune pentru ţinta naţională de ocupare la orizontul 

anului 2020 o rată de ocupare totală pentru populaţia în vârstă de 20-64 de ani 
de 70%, 74,8% pentru bărbaţi şi 65,5% pentru femei. Se observă astfel o 
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reducere a „foarfecelui” ocupării pe sexe de la aproximativ 14 puncte 
procentuale (care a fost media ultimilor șase ani atât în cazul României, cât şi al 
UE-27) la circa 9 puncte procentuale. 

În funcţie de evoluţiile macroeconomice şi de gradul de îndeplinire a 
celorlalte obiective asumate, la orizontul anului 2020, scenariul pesimist 
prevede o rată a ocupării de 68%, iar scenariul optimist o rată a ocupării de 
71,5%. 

Obiectivul de creştere a ratei de ocupare este condiţionat, în principal, de 
evoluţia favorabilă a economiei, în special momentul reluării creşterii 
economice şi recuperării, de creşterea nivelului de educaţie şi extinderea 
accesului la forme de învăţare pe întreg parcursul vieţii, de asigurarea accesului 
la prestaţii şi servicii sociale într-o manieră care să nu reducă atractivitatea 
muncii şi de asigurarea unor tranziţii eficiente pe piaţa muncii, mai ales prin 
implementarea măsurilor active de ocupare, într-un mod adecvat din punct de 
vedere financiar şi al adaptării la cerinţele individuale şi dinamica pieţei muncii. 

Dacă toate aceste condiţii sunt îndeplinite, rata de ocupare va creşte 
permanent pe perioada 2012-2020. Pe această perioadă nu vor exista rupturi 
structurale în dinamica creşterii economice, creşterea fiind una „netedă”, de 
0,49% anual în cazul bărbaţilor, 1,58% anual în cazul femeilor şi 0,96% anual 
pe total populaţie ocupată. 

Datele prognozate de Comisia Naţională de Prognoză ne arată că, până în 
anul 2014, rata de ocupare la bărbaţi va continua să crească mai repede decât 
rata de ocupare la femei, însă începând cu anul 2015, tendinţa se inversează. 
Diferenţa dintre rata de ocupare la bărbaţi şi rata de ocupare la femei se va 
reduce anual, în medie cu 1,09%, aceasta fiind o tendinţă pozitivă în acord cu 
principiul european al creşterii egalităţii de gen. 

Chiar dacă România va îndeplini ţinta naţională adoptată în ceea ce 
priveşte rata ocupării de 70% pentru 2020, aceasta va atinge doar în proporţie 
de 93,3 ţinta europeană de 75%, rămânând un lag de cinci puncte procentuale la 
nivelul ratei de ocupare în grupa de vârstă 20-64 de ani. 

  
4. Perspectivele modelului european 
 
Pentru ca modelul european să poată asigura atât coeziunea socială, cât şi 

creşterea competitivităţii, este necesară modificarea sistemului economic al 
Uniunii Europene în concordanţă cu politicile economice şi trăsăturile noului 
ciclu.  

Reformele promovate ar trebui să elimine inerţia economiei europene, 
implicând bineînţeles şi anumite costuri economice şi sociale de adaptare. Chiar 
dacă acestea sunt ridicate pe termen scurt, totuşi, ele reprezintă condiţia de bază 
pentru sustenabilitatea modelului social european.  
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Din experienţa economiilor din submodelul nordic în implementarea 
acestor reforme se pot trage următoarele învăţăminte: 

 majorarea productivităţii contribuie la reducerea inegalităţii 
veniturilor; 

 politicile active pe piaţa muncii determină diminuarea timpului de 
căutare între slujbe şi, implicit, scăderea ratei şomajului pe termen 
lung; 

 flexibilitatea pieţei muncii şi securitatea socială nu sunt obiective 
contradictorii; 

 pregătirea permanentă şi dezvoltarea competenţelor salariaţilor sunt 
condiţii esenţiale pentru existenţa unui nivel de adaptabilitate ridicat la 
schimbare al forţei de muncă; 

 creşterea ratei de participare pe piaţa muncii constituie o modalitate de 
a diminua presiunea generată de evoluţiile demografice. 

Miza absolută în ceea ce priveşte globalizarea şi propagarea modelului 
european ca un model global este funcţionalizarea unui alt principiu ordonator, 
care să asigure depăşirea situaţiei de blocaj în care se află evoluţia regimului 
internaţional şi constituirea ordinii internaţionale. Modelul european apare ca o 
formulă nouă de organizare a lumii cu scopul de a rezolva în alt mod, 
nonconflictual, alocarea resurselor, ca şi problemele dezvoltării care nu şi-au 
găsit rezolvarea pe principiul adversităţii. Modelul european este, deci, o soluţie 
viabilă ce presupune constituirea unei societăţi globale, care să gestioneze 
economia globală, ca şi toate celelalte compartimente ale guvernării globale. 

 
5. Concluzii 
 
Europa se află în faţa unor opţiuni clare, dar dificile. Prima dintre acestea 

este de a înfrunta în mod colectiv provocarea imediată pe care o reprezintă 
redresarea şi provocările pe termen lung – globalizarea, presiunile exercitate 
asupra resurselor, îmbătrânirea – pentru a compensa pierderile recente, pentru a 
redeveni competitivi, pentru a stimula productivitatea şi pentru a înscrie UE pe 
o traiectorie ascendentă a prosperităţii („redresare durabilă”). 

A doua opţiune este de a continua realizarea de reforme într-un ritm lent 
şi în mare parte necoordonat, înregistrând astfel o pierdere permanentă de 
bunăstare, o rată de creştere lentă („redresare lentă”), care poate conduce la 
niveluri ridicate ale şomajului şi ale angoasei sociale, precum şi la un declin 
relativ pe scena mondială („deceniu pierdut”). 

Europa are multe atuuri: talentul şi creativitatea cetăţenilor, o bază 
industrială puternică, un sector al serviciilor solid, un sector agricol prosper şi 
de înaltă calitate, o puternică tradiţie maritimă, piaţa unică şi moneda comună, 
poziţia de cel mai mare bloc comercial din lume şi de destinaţie principală a 
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investiţiilor directe străine. Multe dintre statele membre ale UE se numără 
printre cele mai inovatoare şi dezvoltate economii din lume. Însă Europa are 
cele mai mari şanse de reuşită dacă acţionează în mod colectiv – ca Uniune. 

În acest moment se pot emite următoarele recomandări: 
 România trebuie să încerce să crească nivelul cuantificării ţintelor 

naţionale aferente obiectivelor Strategiei Europa 2020 pe măsură ce 
condiţiile economice, financiare şi instituţionale se îmbunătăţesc. În 
acest mod, România va contribui într-un grad mai mare la 
modernizarea sa şi integrarea în Uniunea Europeană şi va avea o 
contribuţie mai mare la implementarea documentului european.  

 Strategia Europa 2020 trebuie privită ca document central de 
planificare a politicilor publice şi completată cu obiective clare pentru 
domeniile considerate prioritare din perspectivă naţională. 

 Promovarea unui sistem integrat de planificare care să reunească 
politicile naţionale cu politicile europene în condiţiile unei coordonări 
unitare. 

 Măsurile specifice de reformă şi promovare a abordării de politici 
publice trebuie să fie focalizate asupra decidenţilor politici. 

Ca univers de semnificaţii, ca fenomenologie şi ca finalitate, modelul 
european privit ca model global se arată a fi altceva decât globalitatea şi 
globalismul, ca şi în raport cu orice altă formă istorică pe care acestea au luat-o 
în perioada preglobală structurată de principiul adversității. 
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