Rezumat
Pe parcursul primului capitol se va realiza o trecere în revistă a istoriei politicilor
sociale și a modului în care statul bunăstării a evoluat de-a lungul timpului. Pentru a realiza
acest istoric am selectat o serie de state europene unde statul bunăsătării s-a dezvoltat la nivel
conceptual încă din secolul al XIX-lea. Astfel cazul Germaniei, Angliei, Franței sau al
Suediei sunt reprezentative pentru felul în care statul bunăstării a fost implementat și dezvoltat
în istoria recentă. Pe parcursul primului capitol, se oferă o perspectivă și asupra modului în
care politicile sociale au fost aplicate și promovate în state din afara continentului european,
exemplele în acest caz fiind SUA, China sau statele din Orientul Mijlociu.
Primul capitol al acestei lucrări oferă și o prezentare a modului în care literatura de
specialitate a abordat subiectul statului bunăstării până în prezent și al modului în care
indicatorii sociali au fost dezvoltați și definiți la nivel instituțional în Uniunea Europeană.
Cel de-al doilea capitol oferă o analiză descripitivă a acestor indicatori sociali și a
impactului pe care indicatorii l-au adus asupra statelor membre UE. Folosind baze de date din
Eurostat putem realiza o comparație între state și putem concluziona asupra modului de
distribuire a fondurilor interne în încercarea de a acoperi toate tipurile de cheltuieli sociale.
Diferențele dintre state pot fi sesizate și astfel se evidențiază trăsăturile particulare ale fiecărui
model al statului bunăstării în parte. De asemea, se pot observa deficiențele și avantajele
fiecărui model în parte.
Cel de-al treilea capitol conține două părți dinstincte, respectiv două analize
econometrice diferite. Pe parcursul primei părți va fi realizată o analiză factorială al cărei
obiectiv este de a verifica actualitatea modelelor clasice ale statului bunăstării sau nevoia
pentru un model nou al statului bunăstării.
În cel de-al doilea model realizat în cea de-a doua parte a acestui capitol se va prezenta
o analiză econometrică bazată pe datele de tip panel, al cărei scop este de a demonstra în scop
comparativ influența indicatorilor sociali și economici, luând în considerare intervalul de timp
2000-2012, care curpinde și criza financiară care a afectat economia la nivel european,
începând cu anul 2007. În funcție de rezultate, putem concluziona și demonstra importanța
indicatorilor sociali și a aplicării corecte a politicilor sociale asupra creșterii economice.
Pe parcursul ultimului capitol vom prezenta concluziile rezultate, respectiv nevoia
pentru un nou stat al bunăstării și modul în care ar trebui să fie construit un asemenea model
modern care să răspundă cerințelor actuale, fie ele economice, politice sau sociale, ale statelor
membre UE.

Al doilea set de concluzii oferă o serie de sugestii conform rezultatelor obținute, de
implementare a indicatorilor sociali în procesul de integrare a Uniunii Europene, astfel încât
indicatorii sociali, după modelul indicatorilor economici, să devină criterii obligatorii în
anumite etape de integrare pentru statele noi-membre UE.

