
În lucrarea sa “Următorii 100 de 
ani. Previziuni pentru secolul al 
XXI  lea”, George Friedman 
realizează o analiză îndrăzneaţă a 
relaţiilor internaţionale pentru 
u r mă t o r i i  a n i ,  l u â nd  în 
considerare tendinţele actuale, 
politicile interne și externe ale 
celor mai influente state ale lumii 
și tradiţia lor în materie de 
securitate și apărare.  

Deși numeroși teoreticienti 
internaţionali sunt de părere că 
următorul adeversar al Statelor 
Unite va fi China, și nu Rusia, 
Friedman aduce argumente în 
favoarea ideii că statul chinez nu 
va avea resursele necesare să 
înfrunte SUA. Spaţiul geografic, 
lipsa unei flote, instabilitatea și 
corupţia fac ca SUA să nu ia în 
considerare China ca fiind un 
pericol real în acest moment. Cu 
toate acestea, SUA nu ignoră 
viz ibi l itatea internaţ ională 
crescândă a Chinei și se apleacă în 
ultimul timp cu mai mult interes 
asupra unei relaţii cu aceasta. 
Numărul din luna iunie a revistei 
se concentrează îndeosebi pe 
acţiunile SUA de consolidare a 
parteneriatelor sale, relevând 
d ir ec ţ ia  po l i t i c i i  e x t er ne 
americane în timpul celui de-al 
doilea mandat al președintelui 
Obama.  

Partenerul european, Uniunea 
Europeană se confruntă cu 
probleme interne ce îi pun în 
pericol stabilitatea și pun la 
îndoială stabilitatea membrilor 
săi. Cum va reuși UE să rezolve 

problema șomajului în rândul 
tinerilor și cum va reglementa 
această problemă, având în vedere 
și că circulaţia liberă a persoanelor 
pare a fi tot mai îngrădită?  Mai cred 
membrii UE în valorile și principiile 
care au stat la baza unităţii lor? Vor 
reuși aceștia să depășească 
problemele din ultimii ani? Mai pot 
ei constitui un partener de nădejde 
pentru NATO în condiţiile în care 
concentraţi cu precădere pe situaţia 
internă?  

Rolul UE în menţinerea securităţii 
și stabilităţii internaţionale este la 
fel de important și nu pare să fi 
scăzut în intensitate, mai ales dacă 
analizăm implicarea acesteia în 
evoluţia evenimentelor din Siria. 
Până și aceste intervenţii, însă, 
relevă niște clivaje la nivelul UE și 
diferenţe de opinii între statele 
membre. 

Vara anului 2013 se anunţă a fi 
bogată în evenimente în materie de 
relaţii internaţionale. Rămâne să 
vedem cum își vor adapta actorii 
internaţionali politicile interne și 
externe la aceste noi realităţi și cum 
vor aborda această dinamică.  
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După două decade în care creşterea economică a fost un fenomen rarisim, iar stagnarea etalonul, Japonia începe treptat să 
emită semnale ce relevă un trend de creştere asemănător cu cel din anii ’80. Dacă la început era privit cu scepticism, astăzi, 
premierul Shinzo Abe este considerat factorul determinant în procesul de relansare economică al Japoniei. Prin modelul 
său economic, deseori supranumit ,,Abenomics’’, premierul nipon a reuşit să impună un ritm de creştere ce a atras multe 
priviri şi a determinat numeroase reacŃii din parte principalilor parteneri economici. Însă cu toate acestea evoluŃiile 
viitoare ale demersului novator conceput de către premierul Abe este pus sub semnul întrebării. 

Abenomics: un plan reuşit? 

1. Premierul Japoniei, Shinzo Abe 

fapt cauzat atât de disputele teritoriale pe 
care cele două state le au dar mai ales din 
cauza problemei ,,femeilor de 
reconfortare’’ din cel de-al doilea Război 
Mondial. [1] Acelaşi sondaj releva faptul 
că peste 50% dintre niponi nu au o 
imagine bună despre sud-coreeni.  
În ceea ce priveşte disputele cu China, 
nici acestea nu au fost stabilizate până 
acum de către guvernul condus de Shinzo 
Abe. Desigur, nu i se pot imputa foarte 
multe acuzaŃii premierului nipon, căci 
retorica destul de belicoasă a aprŃinut în 
mare parte oficialilor de la Beijing. 
În ceea ce priveşte disputa teritorială a 
Japoniei cu Rusia, premierul nipon a 
depus eforturi consistente pentru a 
rezolva această problemă, iar progresele 
sunt vizibile. Deşi disputa dintre Rusia şi 
Japonia asupra insulelor Kurile este una 
destul de veche, cele două state se află pe 
un drum ce permite optimismul faŃă de 
această problemă. De altfel, ministrul 
adjunct de externe al Rusiei, Igor 

Încă de la asumarea funcŃiei de prim 
ministru, Shinzo Abe a avut de gestionat 
două mari probleme cu care Japonia se 
confrunta. Pe de o parte disputele 
teritoriale pe care Japonia le are cu state 
precum Rusia, China şi Coreea de Sud şi 
pe de altă parte stagnarea economică ce 
ameninŃa competitivitatea Japoniei pe 
scena internaŃională.  
În ceea ce priveşte problema disputelor 
teritoriale, acestea s-au dovedit a fi o 
nucă mult prea tare pentru guvernul 
condus de către premierul Abe. Atât 
disputa teritorială asupra insulelor 
Takeshima/Dokdo cu Coreea de Sud, cât 
şi cea cu China asupra insulelor Senkaku/
Diaoyu nu au putut fi gestionate eficient 
de către premierul nipon. Mai mult, 
relaŃiile Japoniei cu Coreea de Sud se 
regăsesc într-o stare destul de precară. 
Conform ultimului sondaj bilateral 
efectuat de către Japonia în parteneriat 
cu Coreea de Sud, 80% din sud-coreeni 
au o percepŃie negativă asupra Japoniei, 
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alarmat vecinii din Asia de Sud-Est, care 
au implementat măsuri similare, însă la 
niveluri mult mai scăzute. Printre 
primele state care au reacŃionat destul de 
reticent la măsurile impuse de premierul 
Abe a fost Coreea de Sud. Guvernul de la 
Seoul a cerut în mod expers prin vocea 
ministrului de finanŃe, Hyun Oh-seok 
discutarea măsurilor luate de către 
Japonia în cadrul G8 şi implicaŃiile 
pentru statele din zona Asiei de Sud-Est. 
Conform ministrului sud-coreean 
măsurile Japoniei au afectat destul de 
mult Coreea de Sud şi tot acestea pot 
avea influenŃe nefaste asupra mai multor 
state. [5] Astfel, ministrul Hyun Oh-seok 
a considerat imperativă adăugarea pe 
agenda G8 a subiectului legat de 
măsurile economice nipone.  
Coreea de Sud nu este singurul actor 
internaŃional ce îşi manifestă dezacordul 
faŃă de planul guvernului de la Tokyo, ci 
aceste măsuri au îngrijorat atât pieŃele 
internaŃionale în genere cât şi spectrul 
academic nipon care a emis mai mult 
avertismente cu privire la succesul 
planului în trei trepte. Shinzo Abe a 
reacŃionat destul de prompt în faŃa 
îngrijorărilor provenit atât din Japonia 
cât şi din exterior declarând faptul 
că ,,stimulii monetari şi fiscali sunt o 
necesitate pe termen scurt, însă nu sunt o 
strategie pe termen mediu sau lung.’’ [6] 
Cea de-a treia etapă, şi poate cea mai 
importantă, implică reforme structurale 
care să stimuleze investiŃiile. [7] Conform 
Fondului Monetar InternaŃional (FMI), 
această etapă este decisivă căci dacă 
Tokyo va da greş în eforturile sale de 
atragere a investiŃiilor private şi în 
subsidiar de reducere a şomajului, atunci 
ar exista riscuri destul de mari ca 
reînvigorarea economiei să nu se mai 
producă. [8] Principala strategie 
concepută de către premierul nipon este 
aceea de a adera la Parteneriatul Trans-
Pacific (TPP). TPP este un acord regional 
de liber schimb negociat între Statele 
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Morgulov a consimŃit împreună cu 
ministrul adjunct al afacerilor externe 
japonez Masaji Matsuyama să iniŃieze o 
rundă de negocieri între cele două state 
cu privire la statului insulelor disputate la 
sfârşitul lunii iunie după summit-ul  
G8. [2] 
În ceea ce priveşte spectrul economic, 
premierul Abe a deŃinut o imagine de 
ansamblu mult mai clară asupra modului 
de acŃionare şi asupra paşilor ce trebuie 
iniŃiaŃi. Acesta a ştiut cum trebuia să 
gestioneze problemele de ordin economic 
încă de la început prin implementarea 
unor reforme şi măsuri concrete de 
revigorare a economiei japoneze. Astfel a 
luat fiinŃă ,,Abenomics.’’ Deşi programul 
iniŃiat de către premierul Abe nu a fost 
niciodată numit astfel în mod oficial, 
acesta îi poartă numele deoarece el este 
principalul artizan al acestui plan şi 
reprezintă o abordare novatoare în ceea 
ce priveşte problemele economice.  
Însă ce este ,,Abenomics?’’ Planul 
conceput de către guvernul condus de 
prim ministrul Shinzo Abe este de 
inspiraŃie keynesiană şi  cuprinde o 
abordare în trei faze sau ,,săgeŃi.’’ [3] 
Primele două faze sunt destul de strâns 
legate fiind implementate aproape 
concomitent. Prima fază implică politici 
monetare agresive, în timp ce a doua fază 
constă în cheltuieli fiscale ce se ridică la 
2% din produsul intern brut. Astfel, 
Japonia a fixat o inflaŃie de 2% şi a 
devalorizat yen-ul consistent, în plus la 
începutul anului 2013 guvernul a aprobat 
injectarea a nu mai puŃin de 10 trilioane 
de yeni în economie. Pentru 
implementarea acestor măsuri, premierul 
Abe a trebuit să-l înlocuiască în luna 
martie pe guvernatorul de atunci al 
Băncii Japoniei, Masaaki Shirakawa cu 
fostul preşedinte al Băncii de Dezvoltare a 
Asiei, Haruhiko Kuroda, o persoană mult 
mai dornică de a lua decizii destul de 
hotărâte în ceea ce priveşte economia 
niponă. [4] Desigur aceste măsuri au 
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Unite, Australia, Noua Zeelandă, Peru, 
Brunei, Singapore, Vietnam, Mexic, 
Malaezia, Canada şi Chile. Participarea 
Japoniei în cadrul acestui mecanism de 
interconectare economică ar facilita 
investiŃiile străine mai ales cele provenite 
din Statele Unite, Canada şi Australia. 
Deocamdată TPP este negociată şi încă 
mai există unele aspecte de ajustat până 
la semnarea acestuia de către toate 
statele menŃionate mai sus. 
Până în acest moment ,,Abenomics’’ s-a 
dovedit a fi o adevărată gură de aer 
pentru Japonia mai ales în competiŃia 
regională cu forŃele economice 
reprezentate de China şi Coreea de Sud. 
Economia Japoniei a crescut cu 3,5% mai 
mult decât în aceeaşi perioadă a anului 
2012. Această creştere a depăşit 
predicŃiile făcute în prealabil de analişti 
care se ridicau la doar 2,7%. [9] De 
asemenea, produsul intern brut a crescut 

între ianuarie şi martie cu aproximativ 
1%. [10]  
Deşi până în acest moment măsurile 
luate de către guvernul condus de către 
Shinzo Abe au fost neaşteptat de eficiente 
reuşind să ofere un imbold destul de 
puternic economiei nipone, există unele 
variabile ce pot periclita parcursul 
satisfăcător al reformelor economice. 
Planul conceput de către premierul Abe 
poate fi de succes doar dacă pasul al 
treilea va fi într-adevăr îndeplinit prin 
participarea Japoniei în cadrul TPP şi nu 
în ultimul rând dacă China şi Coreea de 
Sud vor continua să tolereze politicile 
monetare ale Japoniei. În cazul în care 
aceste variabile vor fi depăşite, atunci 
Abe poate reuşi, chiar dacă în viziunea 
multor economişti măsurile impuse de 
acesta nu au fost tocmai ortodoxe. [11] 

 

Alexandru Voicu 

Evoluția rolului internațional al Chinei: implicare și implicații în Africa 

Conform învăţăturilor Confucianiste [12], China are o cultură 
predominant pacifistă, indiferent de situaţia în care se află. Deși în 
prezent, la nivel internaţional, China a devenit de departe 
competitorul principal al Statelor Unite Ale Americii, având ca 
sprijin impresionantul avans economic, liderii de la Beijing continuă 
să susţină faptul că nu vor folosi resursele respective în interes 
politic, iar ascensiunea lor va fi una pașnică având intenţii pur 
defensive. Cu o populaţie de aproximativ 1.300 de miloane de 
locuitori, mai devreme sau mai târziu China se va afla în 
imposibilitatea de a susţine efortul pe care îl depune pentru 
menţinerea nivelului economic, iar primul punct de pe agenda 
chineză care atrage atenţia face referire la resurse. Totuși, China, își 
conturează strategia în funcţie de necesităţi, ca orice stat, iar atunci 
când nevoia o cere, devine suficient de asertivă, încât să surprindă 
pe toată lumea printr-o schimbare de direcţie care pe unii i-ar 
surprinde, iar altora nu li s-ar părea destul de corectă [13], și anume 
Africa, Mali.   

Evoluţia rolului internaţional al Chinei:  
implicare și implicaţii în Africa 

2. Emblema Forţelor Combatante Unite  ale 

Statelor Unite ale Americii și Africii.  

Cea mai mare contribuţie pentru forţele 

Organizaţiei Naţiunilor Unite va fi făcută 

de către Republica Populară Chineză în 

scopul încetării conflictului din Mali și 

pentru a îmbunătăţi legăturile strategice 

cu Africa. China își arată astfel viitoarele 

intenţii strategice pentru continentul 

African dizlocând aproximativ 500  de 
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trupe alături de forţele Naţiunilor Unite 

deja angajate în conflict. Franţa, care din 

ianuarie și până în prezent a luptat 

pentru capturarea rebelilor islamiști, 

speră ca odată cu acest angajament luat 

de China va putea preda sarcina misiunii 

noilor forţe venite. După ce iniţial 

Uniunea Europeană a reacţionat 

condamnând vehement violenţele din 

Nordul Africii, suspendând operaţiunile 

de ajutoare și dezvoltare, iar Statele Unite 

Ale Americii au urmat aceeași politică, 

Franţa a fost prima care a susţinut ideea 

unei intervenţii militare în zonă,  fapt 

care era de altfel de așteptat avînd în 

vedere lungul trecut istoric împărtășit cu 

Africa. Surprinzătoare este de fapt 

apariţia Chinei pe continentul African. 

Încă de la începutul anilor ’90, Mali a 

luptat cu succes împotriva unui regim 

dictatorial, reușind ulterior să pornească 

pe drumul democraţiei. Mișcări de 

rebeliune au fost atât atunci, cât și acum, 

acestea fiind în mare parte instrumentate 

inţial de nomazii numiţi Tuareg, (aceștia 

fiind de altfel și foști luptători în războiul 

civil libian). Pe lângă acest grup alt grup 

este reprezentat de susţinătorii fostului 

președinte Amadou Toumani Toure, un 

alt grup este cel reprezentat de liderul 

juntei, și un altul îl reprezintă pe actualul 

președinte interimar. La nivel regional 

ECOWAS, organizaţie din care face parte 

și Mali, s-a oferit să medieze conflictul. 

Pe plan internaţional, de departe cele mai 

reţinute în a lua o poziţie clară au fost 

Statele Unite Ale Americii, care nu au 

dorit trimiterea trupelor în Mali, iar 

Franţa are o legătură cu regiunea care 

este preferabil să nu fie ruptă, astfel că a 

susţinut de la început ideea unei 

intervenţii armate, cu condiţia ca trupele 

Africane să conducă ostilităţile. Iniţial, 

acest lucru nu s-a petrecut,  însă pe 

parcurs ţări vecine precum Nigeria, 

Ghana, Coasta de Fildeș sau Burkina 

Faso și-au luat angajamentul de a 

participa la operaţiuni. Intenţia Chinei 

stârnește nu numai admiraţie, ci și o 

serie de întrebări. Orice întrebare are 

răspuns doar dacă ne uităm la relaţiile 

economice pe care China le-a dezvoltat în 

ultima perioadă pe continentul African.  

În Nigeria o companie chinezească 

desfășoară activităţi de extracţie de 

uraniu, în Azelik [14]. Pentru China, 

Azelik reprezintă una dintre cele mai 

importante zone de investiţii din intreg 

portofoliul, pe lângă extracţiile de petrol 

din regiune. In Ciad, principala companie 

de extracţie de petrol deţinută de către 

Republica Populară Chineză dezvoltă un 

proiect de aproximativ 1 miliard de dolari 

pentru realizarea unei conducte care să 

facă legătura între Sudul Ciadului și 

capitala Ndjamena, locul  unde se află o 

3. Premierul Japoniei, Shinzo Abe 
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rafinărie Chineză [15]. Întreaga conductă 

va urma să însumeze aproximativ 300 de 

km. Deși rafinăria este realizată în 

parteneriat cu statul Ciad, China a mers 

mai departe în acest acord și va construi 

un aeroport lângă capitala Ndjamena. 

Coasta de Fildeș a aceptat nu cu mult 

timp înainte de anunţarea intervenţiei 

Franceze în Mali, semnarea unui acord de 

împrumut cu China realizat prin banca 

chineză EXIM Bank (Export Import 

Bank) [16] cu intenţia de a finanţa 

construcţia unei hidrocentrale de către o 

firmă de ingineri chinezi, aceasta va fi și 

cea mai mare hidrocentrală din ţară 

urmând a exporta energie în ţările vecine. 

După modelul din Ciad, China dezvoltă 

relaţii și cu Camerun [17] unde conduce 

operaţiuni de forare, în Mauritania [18] 

unde construiește un aeroport și un port 

și în mai toate ţările vecine.  

Pe lângă toate cele de mai sus, China 

dezvoltă așa-zisa relaţie Lusophona care 

se vrea a fi un parteneriat lansat în 2003 

în Macau sub numele de Forumul 

Economic de Cooperare și Comerţ între 

China și ţările vorbitoare de limbă 

portugheză (Angola, Brazilia, Capul 

Verde, Timorul de Est, Guineea Bissau, 

Mozambic, Macau și Potrugalia) [19]. În 

ceea ce privește continentul African în 

Sudan [20] dezvoltă proiectul Merowe 

Dam care are ca prim scop protejarea 

mediului înconjurător, iar acesta este 

doar unul din numeroasele semne de 

bună credinţă atunci când vine vorba 

despre implicaţiile Chinei în Africa. 

Relevantă pentru acest aspect este 

declaraţia Ambasadorului Sierrei Leone 

în China, Sahr Johnny din 2005 în 

momentul întîlnirii cu vizitatorii chinezi 

pentru a discuta proiectele pentru 

agricultură și hidroenergie: “Chinezii fac 

mai mult decît face G8 pentr a face din 

sărăcie, istorie. Dacă o ţară membră G8 

ar fi dorit să construiască stadionul, am fi 

avut și acum întâlniri! Chinezii doar vin 

și fac direct. Ei nu ţin întâlniri despre 

impactul asupra mediului, drepturile 

omului, rea sau bună guvernanţă. Nu 

spun că nu este corect așa ceva, însă ceea 

ce vreau să subliniez este faptul că 

investiţiile Chineze au succes datorită 

faptului că chinezii nu au pretenţii sau 

cererii înalte”. [21] Se pare că totul are 

sens acum, din punctul de vedere al 

Chinei. Pentru că, aparent, această 

strategie a implicaţiei fără absolut nicio 

obligaţie și mai ales fără a cere ceva în 

schimb face parte din Marea Strategie 

Chineză. Este modul prin care China își 

asigura resursele pentru viitorul cat mai 

îndepărtat, este în același timp un garant 

al asigurări dependenţei regiunii de 

Evoluția rolului internațional al Chinei: implicare și implicații în Africa 

4. Investiţiile Chineze străine directe în Africa ( 2005 )   
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5. Președintele Barack Obama și Vice Președintele  Joe 

Biden la întâlnirea cu liderii din America Latină, în sala 

Roosvelt de la Casa Albă , Aprilie 29, 2013, poza oficiala 

de la Casa Albă realizata de  către Pete Souza.   

După cum este bine știut, Mexicul 

reprezintă al doilea partener comercial al 
Statelor Unite ale Americii, cu schimburi 

bilaterale care se ridică la valoarea totală 

Anul 2013 a început în America prin depunerea juramântului președintelui reales, Barack Obama. Prima vizită oficială 
realizată în noul mandat este  cea facută Israelului la finalul lunii martie. La începutul lunii mai președintele Barack 
Obama a revenit în America Latină pentru o nouă vizită facută omologului său, Enrique Pena Nieto. Pe lângă această 
vizită, Președintele s-a întâlnit la Casa Albă și cu liderii statelor din regiune, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Republica Dominicană, Panama și Nicaragua. Vizita și intâlnirile care au avut loc la începutul lunii mai fac parte din turul 
de forţă al Președintelui, realizat cu scopul reafirmării parteneriatelor economice avute cu ţările respective, dar în același 
timp și pentru o nouă dezbatere privind probleme  „clasice“ pentru regiune precum migraţia, traficul de stupefiante sau 
corupţia. Atenţia sporită acordată regiunii vine în contextul unei strategii de izolare a Chinei , prin crearea Parteneriatului 
Trans-Pacific, acord care ţintește la asigurarea unei zone de libe- schimb în zona Pacificului, având însă condiţiile impuse 
de Statele Unite ale Americii. Din acest tratat nu este o surpriză faptul că statul chinez nu face parte, însă totodată trebuie 
menţionat și că punctele care vor forma acordul final vor fi unele pe care China nu va reuși să le adopte. Totuși, întrebarea 
rămâne: este oare acest pas un salt înainte în politica de izolare a Chinei? Va  reuși America să izoleze China prin acest 
Acord? 

Statele Unite ale Americii și rolul Americii Latine și Centrale  
în politica de izolare a Chinei 

ajutorul Chinez, iar în situaţia în care se 

cere mai mult de atât, China va avea 

drept de “preempţiune”, adică va fi 

principalul actor care ar avea dreptul să 

intervină militar în zonă tocmai sub 

pretextul asigurării și protejării 

investiţiilor făcute. În același timp, 

pentru viitorul regiunii China devine un 

actor destul de important prin investiţiile 

pe care le face, încercând să acapareze cât 

mai multe zone din continentul african 

sub “umbrela pacifistă” Chineză, astfel ca 

pe viitor, în măsura în care lucrurile se 

desfășoară în aceeaşi manieră, iar Statele 

Unite Ale Americii nu vor face ceea ce 

Secretarul de Stat John Kerry declara că 

ar trebui, China va avea un cuvânt greu 

de spus pentru regiune.  

Cătălin Badea 



8 

Politica sub lupa 
CEPE 

de aproximativ 500 miliarde de dolari 

anual [22]. În același timp, ambele state 

colaborează sub acordul NAFTA (Acordul 

Nord American de Liber-Schimb). [23] 

Totodată, granița comună dintre cele 

două țări poate reprezenta un avantaj sau 

din contră. Deși vizita a fost anunțată ca 

având drept centru de greutate Mexicul,  

liderii din America Centrală menționează 

că la baza întâlnirilor ar sta alte intenții. 

Declarațiile Președintelui din cadrul 

vizitelor nu au omis subiecte precum 

reafirmarea sprijinului Americii în ceea 

ce privește crearea unui mediu sigur în 

regiune, creșterea securității, sporirea 

acordurilor comerciale, supravegherea 

imigrației ilegale dar și probleme mai noi 

precum securitatea energetică.  

În data de 3 mai, în cadrul vizitei oficiale 
din Mexic, Președintele Barack Obama 
vizitând Muzeul Național de 
Antropologie, a declarat: “Am venit în 
Mexic cu intenția de a lăsa deoparte 
stereotipurile care au etichetat această 
țară. În același timp, fac acest lucru 
pentru că mexicanii luptă și fac sacrificii 
pentru securitatea lor, a țării lor, și se 
luptă pentru a oferi copiilor lor șansa la o 
nouă viață ... Tocmai de aceea, un nou 
Mexic se întrezărește”. [24] Dat fiind 
interesul istoric al Statelor Unite ale 
Americii în ceea ce priveşte Mexicul, din 
discursul Președintelui putem deduce 
scopul real al vizitei sale. Cu toate 
problemele cu care se confruntă Mexicul, 
în prezent se poziționează pe locul 13 în 
lume conform Produsului Intern Brut de 
1.086 trilioane de dolari, [25] având ca 
industrii majore: manufactura, energia, 
comunicațiile [26] și turismul 
(miliardarul numărul unu al lumii este 
mexicanul Carlos Slim Helu, având ca 

principal portofliu de activitate 
comunicațiile și energia). Pe durata celor 
3 zile de vizită și întâlniri Președintele 
Barack Obama a ținut să accentueze 
ideea sporirii schimburilor comerciale, 
apoi a securității și a dezvoltării. Este 
bine cunoscut faptul că întreaga Americă 
Latină și Centrală sunt suficient de 
bogate încât să ajute Statele Unite ale 
Americii să își dobândească mult râvnita 
independență energetică, iar dintre toate 
statele din zonă, Mexicul deține de 
departe cele mai mari depozite de petrol 
[27], locul 5 în lume.  
Având în vedere aceste date, această 
vizită este un eveniment destul de firesc, 
mai ales dacă luăm în considerare 
discursul președintelui Obama care a 
subliniat următoarele: “În încercarea de 
a securiza viitorul nostru economic, 
haideți să asigurăm și viitorul nostru 
energetic, incluzând energia verde, 
trebuie în același timp să combatem și 
schimbările climatice“ [28]. De cealaltă 
parte, omolgul său a ținut să menționeze 
faptul că este gata să deschidă industria 
petrolieră a Mexicului, Americii. Deși 
discursul Președintelui Barack Obama a 
fost puțin evaziv cu privire la acest 
aspect, a exprimat totuși ideea unei piețe 
transnaționale commune. [29] Mexicul 
reprezintă cea mai mare piață internă 
având ca P.I.B. pe cap de locuitor 15.300 
de dolari [30], în timp ce China are un 
P.I.B. per capita de aproximativ 7500 de 
dolari [31], cu un sector de manufacturi 
orientat spre export și cu o populație 
relativ tânără, Mexicul poate reprezenta 
soluția pentru Statele Unite ale Americii 
de a scăpa de sub dominația furnizorului 
chinez de manufacturi. În consecință, 
această vizită poate reprezenta încă o 
cărămidă pentru temelia Parteneriatului 
Trans-Pacific, o soluție pentru 
încetinirea avansului economic chinez.  
Cât privește acest Parteneriat, trebuie 
specificat că printre alte state  membre 

Statele Unite ale Americii și rolul Americii Latine și Centrale  
în politica de izolare a Chinei 
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se numără Singapore, Chile, Noua 
Zeelandă, Brunei, Australia, Malaezia, 
Peru, și Vietnam, iar state precum 
Japonia, Mexic sau Canada (acestea două 
fiind de altfel și partenere cu SUA în 
cadrul NAFTA) și-au prezentat intențiile 
clare de a se alătura acestui Parteneriat. 
În prezent, acest acord, cât și negocierile 
de aderare se poartă după regulile 
Statelor Unite ale Americii, ceea ce face 
ca implicarea sau aderarea Chinei să fie 
aproape imposibilă. Pe de altă parte, deși 
China nu este invitată la sesiunile de 
negocieri, iar etapele de negociere sunt 
foarte greu de trecut din punctul ei de 
vedere, China menține totuși un as în 
mânecă, acesta fiind ASEAN [32] (acord 
în care Statele Unite ale Americii nu se 
regăsesc). Iar pe lângă această 
organizație, China plusează în jocul 
pentru hegemonie în Asia, prin 
încercarea de a-şi aduce alături alți doi 
actori importanți: Japonia și Coreea de 
Sud. Într-adevăr implicațiile devin din ce 

în ce mai mari, iar jocul pentru puterea 
regională trebuie să țină cont de mai 
mulți factori, precum şi de faptul că unul 
dintre parteneri este cel mai mare jucător 
economic (și la propriu și la figurat) din 
regiune și oricine ar vrea să aibă 
compania sa. Majoritatea țărilor din 
regiune ar prefera balansarea în ciuda 
unei decizii clare de parteneriat în 
situația de față. De cealaltă parte avem 
actualul hegemon în sfera relațiilor 
internaționale, actorul cu cele mai multe 
alianțe în preajma căruia stau toate 
puterile internaționale și regionale, care 
însă a făcut o mică greșeală – a neglijat 
continentul Asiatic, mai ales partea 
Estică. Rămâne de văzut cum SUA va 
gestiona acest handicap, și cum va 
gestiona și Republica Populară Chineză 
Parteneriatul Trans-Pacific.  

 

Cătălin Badea 

Reafirmare, reasigurare și reformare în relația  
Statele Unite Ale Americii – Israel – Palestina 

Israel și în teritoriile palestiniene, de la sfârșitul lunii martie a avut, pe 
lângă scopul declarat al reafirmării parteneriatului și încrederii dintre 
cele două state, și un obiectiv clar care privește schimbarea modului în 
care Procesul de Pace ar trebui să se desfășoare. Astfel, relaţiile dintre cele 
două state necesită ajustări care trebuiesc făcute cât mai repede posibil. 
Punctul de vedere al Statelor Unite ale Americii are mai mult decât un rol 
de mediator în acest proces și a fost încă o dată subliniat cu ocazia acestei 
a întâlniri. Deși discursul Președintelui nu a fost suficient de concis și nu a 
tranșat o direcţie clară de urmat în cadrul procesului, acesta a îndemnat 
cele două state din regiune la apropiere și dialog oferind sprijinul și 
încrederea Statelor Unite ale Americii pe tot parcursul discuţiilor, până la 
găsirea unui numitor comun. Rămân totuși întrebările: Ce a adus nou 
președintele Barack Obama pentru regiune?, Care este poate fi numitorul 
comun pentru regiune, dar pentru Statele Unite ale Americii? 

Reafirmare, reasigurare și reformare în relaţia Statele Unite Ale 
Americii – Israel – Palestina 

6. Președintele Statelor Unite ale 

Americii, Barack Obama la o conferinţă 

de presă in Israel  

Barack Obama, Președintele Statelor 

Unite Ale Americii, în cadrul celui de-al 

doilea mandat al său a efectuat prima 

vizită oficială la Tel Aviv, urmînd ca pe 

parcursul șederii sale să viziteze și 

Palestina. Această vizită vine în 
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contextul continuării conflictului din 

Syria. Totodată, şi problema iraniană 

rămâne un punct asupra căruia se vor 

centra discuţiile. Însă, de departe, dialogul 

dintre Barack Obama și cei doi lideri va fi 

acaparat de  relaţiile bilaterale umbrite de 

lipsa de încredere care caracterizează 

ambele părţi și, în același timp, împiedică 

evoluţia pozitivă a situaţiei dintre Israel și 

Palestina. Prin urmare, o reiniŃiere a 

relaţiilor de cooperare era necesară, având 

în vedere starea de fapt a lucrurilor în 

regiune și mai ales situaţia din West Bank.  

După ce a fost întâmpinat de către 

omologul său Shimon Peres, alături de 

premierul israelian Benjamin Netanyahu 

care i-a urat “Bun venit acasă!“ [33], 

Barack Obama a ţinut să afirme faptul că 

Israelul rămâne în continuare un aliat de 

bază pentru Statele Unite ale Americii în 

faţa unor ameninţări împărtășite de 

ambele părţi. “Văd această vizită ca pe o 

oportunitate de a reitera legătura de 

nezdruncinat între naţiunile noastre, de a 

reafirma angajamentul neabătut al 

Statelor Unite ale Americii pentru 

securitatea Israelului și de a vorbi direct 

poporului israelian, dar și vecinilor 

voștri” [34] - au fost cuvintele 

președintelui american la sosirea pe 

aeroportul din Tel Aviv. Momentul vizitei, 

deși conform opiniei publice americane a 

fost de mult timp așteptat, găsește Israelul 

și Autoritatea Palestiniană într-un imens 

blocaj diplomatic si comunicaţional care 

nu promitea o dezvoltare favorabilă a 

dialogului. Acesta se datorează acţiunilor 

întreprinse de Israel în West Bank, acţiuni 

prin care erau dezvoltate cartiere de 

locuit pentru poporul israelian. Între 

timp, rezultatele nu întârzie să apară. 

Autoritatea Palestiniană promite să 

aducă Israelul în faţa Curţii 

Internaţionale de Justiţie și a Naţiunilor 

Unite, în timp ce guvernul Israelian a 

încetat să mai anunţe construcţia de noi 

așezări în West Bank, abandonând 

pentru moment această idee. Mai mult 

decât atât, Israelul pare gata să fie de 

acord cu planurile Autorităţii 

Palestiniene de a dezvolta proiecte care 

privesc infrastructura și economia în 

Zona C (zonă aflată sub total control 

Israelian). 

Discuţiile din cadrul agendei au 

continuat, atingând puncte oarecum 

sensibile de pe agenda celor doi lideri și 

anume Syria și conflictul care durează de 

mai bine de doi ani, și Iranul cu 

programul nuclear în continuă 

dezvoltare. Surprinzător pare faptul că, 

deși la prima vedere președintele 

Statelor Unite ale Americii a realizat o 

vizită care nu avea ţinte clare, a reușit 

totuși să facă ceva pentru care să pară că 

parteneriatul necondiţionat cu Israelul 

merită tot efortul. Reușita sa privește 

Poarta Orientului, aliatul pe care pe 

Statele Unite ale Americii pun foarte 

mult accent în ultima vreme, și anume 

Turcia. 

 În mod oficial, Israelul, în timpul în care 

Președintele Barack Obama se pregătea 

de plecare, și-a cerut scuze premierului 

Turciei Recep Erdogan pentru raidul 

îndreptat spre nava de ajutor Mavi 
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Marmara care încerca să treacă dincolo de 

blocada israeliană din Gaza. Astfel, devine 

tot mai clar că pentru Statele Unite ale 

Americii numitorul comun în regiune este 

alcătuit dintr-un parteneriat solid 

israeliano-turc, mai ales în situaţia în care 

ambele sunt gazde ale scutului 

antirachetă. Totodată, se poate observa că, 

în aceeași măsură în care Statele Unite ale 

Americii și-au declarat suportul și 

sprijinul necondiţionat pentru poporul 

israelian, loialitatea și mai ales acordul cu 

cerinţele Statelor Unite ale Americii în 

ceea ce privește politica isreliană în relaţia 

cu Palestina și ţările vecine, Israelul 

rămâne puternic devotat crezului 

american. Singurul punct nerezolvat este 

reprezentat de programul nuclear iranian, 

care prezintă totuși multe necunoscute, 

dar rămâne demn de luat în considerare.  

Israelul este bine cunoscut pentru faptul 

că în situaţia unui conflict reprezintă 

prima ţintă iraniană. În același timp, 

Statele Unite ale Americii se pot baza pe 

un eventual parteneriat israeliano-turc, 

deoarece în prezent guvernul israelian a 

făcut primul pas spre normalizarea 

relaţiilor cu Turcia, toate acestea la 

insistenţele Președintelui Barack Obama.  

Moneda în care se vor plăti scuzele 

israeliene către Turcia va fi ajutorul 

militar și sprijinul necondiţionat al 

Israelului în politica externă și regională, 

iar plătitorul se va numi Statele Unite ale 

Americii. Care este motivaţia? O găsim în 

declaraţia făcută în urmă cu 30 de ani de 

fostul Secretar de Stat, Alexander M. 

Haig’s: “Israelul este cel mai mare 

portavion din lume care nu poate fi 

scufundat, nu are la bordul său absolut 

niciun soldat American, și este localizat 

într-o zonă critică pentru securitatea 

Americii” [35]. Iar în această situaţie 

întrebarea rămâne: “Care este numitorul 

comun pentru regiune din punct de 

vedere palestinian?” 

Cătălin Badea 
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FranŃa şi Marea Britanie au fost 
principalele artizane ale noii abordări. 
IniŃial, marea majoritate a 
reprezentanŃilor statelor membre au 
declarat că nu sunt de acord cu 
modificarea poziŃiei europene cu privire la 
embargoul pe arme împotriva Siriei. 
Austria a fost cea mai activă opozantă la 
adresa propunerii britanicilor şi a părut 
foarte determinată să blocheze orice 
tentativă de ridicare a interdicŃiei asupra 
armelor. Austriecii se tem că o astfel de 
decizie ar putea zădărnici eforturile 
misiunii ONU de păstrare a păcii - 
conduse de Austria - la graniŃa dintre Siria 
şi Israel. De asemenea, Finlanda, Olanda, 
Suedia şi Cehia  
s-au opus fervent, susŃinând poziŃia 
israeliană de prevenire a  furnizării de 
arme Siriei. Alte 20 de state s-au 
poziŃionat de principiu împotriva 
propunerii anglo-franceze. Totuşi, pentru 
a da impresia unei politici europene 
unitare, în urma negocierilor, s-a ajuns la 
un acord. [36] 
William Hague, ministrul englez de 
externe, a declarat că “statele UE au căzut 
de acord să încheie embargoul pe arme 
împotriva rebelilor Sirieni”. Hague a 
precizat că acesta a fost deznodământul 
anticipat de Marea Britanie, deşi pentru 
multe state a fost o decizie foarte dificilă. 
Ridicarea embargoului este abordarea cea 

mai potrivită pentru „susŃinerea 
eforturilor internaŃionale de a se ajunge 
la o soluŃie diplomatică a conflictului din 
Siria”, a adăugat Hague. De cealaltă 
parte, Michael Spindelegger, vice-
cancelar şi Ministru de Externe austriac, 
s-a rezumat la a declara doar că este 
„puŃin iritat” cu privire la rezultatul 
negocierilor şi că „este regretabil că nu s-
a găsit o poziŃie comună”, fără a uita să 
precizeze că exceptând Marea Britanie şi 
FranŃa, toate celelalte 25 de state 
membre s-au opus ridicării  
embargoului. [37] 
Anna MacDonald, directorul 
departamentului de control al armelor al 
Oxfam, un ONG internaŃional care luptă 
împotriva sărăciei şi injustiŃiei, a declarat 
că decizia europeană de încetare a 
embargoului pe arme împotriva Siriei 
poate avea consecinŃe devastatoare. „Nu 
există răspunsuri uşoare în încercarea de 
a opri vărsarea de sânge în Siria, dar 
trimiterea a şi mai multe arme şi muniŃie 
cu siguranŃă nu poate fi unul dintre ele”. 
MacDonald a apreciat că suplimentarea 
volumului de arme în Siria va exacerba 
efectul conflictului asupra populaŃiei 
civile. „Dacă FranŃa şi Marea Britanie au 
de gând să îşi respecte angajamentele 
internaŃionale – inclusiv cele cuprinse de 
noul tratat asupra comerŃului cu arme – 
atunci nu pot trimite arme către       

La sfârşitul lunii mai, la Bruxelles, Miniştrii europeni de Externe au decis 
încetarea embargoului pe arme în privinŃa opoziŃiei siriene moderate. 
Acordul prevede că furnizarea de arme către rebelii sirieni nu va începe 
înainte de luna august, pentru a nu influenŃa negocierile de pace din 
iunie, de la Geneva. Decizia UE a adus la iveală diviziuni profunde de 
ambele părŃi ale Mediteranei. 

UE a decis încetarea embargoului pe arme  
împotriva rebelilor sirieni 

7. UE și Siria  
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Siria”. [38] 
DorinŃa de a înceta embargoul pe arme 
împotriva rebelilor sirieni a reliefat mai 
multe clivaje între actorii implicaŃi. Există 
divergenŃe între statele europene, între 
statele non-europene implicate în conflict, 
dar şi între forŃele rebele însele. 
Negocierile europenilor nu au făcut decât 
să pună în evidenŃă complexitatea unui 
conflict care pare departe de a se încheia şi 
multiplele divergenŃe dintre actorii 
implicaŃi. 
Pe de o parte, europenii au reuşit cu foarte 
mare dificultate să se pună de acord. Mai 
mult, deşi decizia de a stopa embargoul a 
fost luată, reprezentanŃii mai multor state 
membre ale UE au declarat deschis că 
sunt dezamăgite de rezultatul negocierilor. 
FranŃa şi Marea Britanie au reuşit până la 
urmă să îşi impună vederile, dar Austria şi 
Cehia, alături de statele scandinave nu par 
a fi dispuse să renunŃe atât de uşor la 
argumentele lor împotriva suplimentării 
înarmării oricăror forŃe participante la 
conflictul din Siria. 
De cealaltă parte, propunerea anglo-
franceză de a pune capăt embargoului pe 

arme împotriva rebelilor sirieni a fost cu 
atât mai dificil de acceptat cu cât aceştia 
din urmă continuă să fie divizaŃi ei înşişi. 
Qatar continuă să aibă o influenŃă 
majoră asupra forŃelor rebele, iar aceasta 
nu este pe placul tuturor opozanŃilor 
interni ai lui Bashar al-Assad. De 
asemenea, după ce cu sprinjinul 
Iranului, Hezbollah şi-a declarat deschis 
disponibilitatea de a lupta de partea 
preşedintelui sirian, Arabia Saudită 
încearcă tot mai mult să îşi facă simŃită 
prezenŃa în războiul din Siria.  
Aşadar, o soluŃie (unitară) pentru 
conflitul sirian nu pare a fi la indemână. 
O nouă rundă de negocieri este 
programată la Geneva la sfârşitul acestei 
luni. Rămâne de văzut dacă Laurent 
Fabius, Ministrul de Externe al FranŃei, 
John Kerry, Secretarul de Stat american 
şi Serghei Lavrov, Ministrul de Externe 
rus, principalii organizatori ai întâlnirii, 
vor reuşi să convingă părŃile combatante 
să înceteze conflictul.  
 

Andrei ChiŃu 

Noul acord Schengen și cetățenia europeană 

Alături de Uniunea Economică și Monetară, cea mai importantă 
politică a Uniunii Europene, și de Politica Externă și de Securitate 
Comună, domeniul Justiţiei și Afacerilor Interne a evoluat în 
ultimele două decenii cu scopul de a reglementa aspecte importante 
ale cooperării dintre statele membre. Probleme ca: migraţia, azilul 
politic, fraude internaţionale, cooperare judiciară și poliţienească, 
crime organizate, combaterea terorismului au sporit necesitatea 
creării unor instrumente și politici operaţionale, funcţionale care să 
ajute la menţinerea nivelului de securitate și stabilitate al Uniunii. 
Sistemul Schengen a fost creat în anul 1985 pentru a pune în 
practică ideea de liberă circulaţie a persoanelor, fără a neglija, 
însă, pericolele ce decurgeau din implementarea sa. Ceea ce 
reprezintă una dintre valorile fundamentale ale Uniunii a devenit, în timp, subiect al dezbaterilor aprinse între decidenţii 
politici, în special după ultimele două valuri ale extinderii. România se află în prim-planul acestor dezbateri după 
tentativele multiple, nereușite de aderare la spaţiul Schengen. În ce măsură sunt cetăţenii români și cetăţeni europeni în 

Noul acord Schengen și cetăţenia europeană 

8. Imagine  

Numeroase argumente au stat la baza 
creării spaţiului Schengen. Fenomenele 
observate de către liderii europeni au 

urgentat semnarea unui acord care să 
reglementeze circulaţia bunurilor și a 
persoanelor în acest spaţiu.  
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Alături de intensificarea circulaţiei în 
Vestul Europei, migrarea forţei de muncă, 
crima organizată transfrontalieră și 
creșterea aplicaţiilor pentru azil politic, 
impactul nedorit asupra economiei a 
întârzierilor la graniţe, dorinţa de a 
consolida Piaţa Unică au constituit 
principalele motive pentru aderarea la 
spaţiul Schengen [39]. 
Tentativele de aderare a României la 
spaţiul Schengen au avut influenţe 
benefice asupra instituţiilor de securitate 
internaţionale și asupra politicii interne. 
România s-a pregătit pentru a spori 
stabilitatea internă, pentru a lupta 
împotriva corupţiei, pentru a securiza 
frontiera de est a UE și și-a dezvoltat în 
timp mecanisme care să îi permită să 
devină un membru al acordului. 
În ciuda eforturilor realizate în ultimii ani, 
în luna martie a acestui an i s-a respins 
României cererea de aderare la spaţiul 
Schengen. Liderii politici din Germania, 
Finlanda și Olanda au considerat că 
românii nu au făcut suficiente progrese în 
ceea ce privește combaterea corupţiei, asta 
deși s-au îndeplinit toate cerinţele de 
ordin tehnic [40]. Mai mult decât atât, 
finlandezii au considerat “prematură” 
aderarea României la spaţiul Schengen. La 
sfârșitul lunii mai s-au purtat discuţii 
asupra unui nou acord Schengen care are 
în vedere posibilitatea introducerii 
controlului la graniţe în situaţii 
“excepţionale” [41]. Această măsură, deși 

gândită ca fiind o soluţie temporară 
deturnează obiectivele iniţiale ale 
acordului. Autorităţile europene 
garantează că vor fi organizate controale 
spontane pentru a verifica dacă acest 
control nu este impus în mod abuziv, 
încălcându-se, astfel, principiile Uniunii. 
Spaţiul Schengen este un element 
simbolic al UE, chiar dacă trei dintre 
membri nu fac parte din Uniune, semn al 
unităţii și încrederii pe care unii membri 
o investesc în ceilalţi. Într-o anumită 
măsură, cetăţenii europeni se identificau 
cu posibilitatea de a călători liber, de a 
lucra într-un alt stat european, de a avea 
drepturile și libertăţile protejate într-un 
alt stat membru al Uniunii. Pentru aceste 
avantaje se luptă și România, iar 
aderarea la spaţiul Schengen a devenit o 
miză foarte mare în ultimii ani. Rămâne 
de văzut în ce măsură identitatea 
europeană, care a avut de suferit în urma 
crizei economice, se va consolida sau va 
fi periclitată de aceste schimbări. Deși 
este o măsură prin care se dorește 
sporirea securităţii în interiorul și la 
frontierele UE, decizia liderilor europeni 
afectează unitatea membrilor europeni și 
ridică semne de întrebare asupra 
viitorului acordului. Vor fi îndeplinite 
scopurile care au stat la baza creării sale? 
 

Monalisa Giuglea 
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Șomajul în rândul populaţiei tinere a Europei a devenit în ultima perioadă o prioritate pe agenda politică a Uniunii 
Europene, dar și a decidenţilor politici, o problemă stringentă care necesita rezolvare. Pe parcursul acestui articol vor fi 
explicate atât cauzele acestui fenomen, dar și soluţiile găsite până la acest moment pentru a-l combate. 

Șomajul tinerilor Uniunii Europene - Şomajul Uniunii Europene 

Șomajul tinerilor Uniunii Europene - Șomajul Uniunii Europene 

Cadrul general 
 
 
 
 
 

Lumea se confruntă cu o înrăutățire a 
crizei ocupării forței de muncă pentru 
tineri: aceștia au de trei ori mai multe 
șanse decât celelalte segmente de vârstă să 
fie șomeri și peste 75 milioane de tineri 
din lumea întreagă își caută o slujbă. 
Provocarea ocupării unui loc de muncă de 
către tineri are propriile sale dimensiuni și 
cu ea se confruntă aproape toate țările din 
Europa, indiferent de stadiul lor de 
dezvoltare socio-economică. Cele  mai des 
întânite probleme  sunt: numărul mare de 
tineri care intră pe piața forței de muncă 
în fiecare an, lipsa de oportunități de 
angajare (în special în țările cu economii  
slab dezvoltate sau care au avut cel mai 
mult de suferit de pe urma crizei 
economice), dar și calitatea scăzută a  
educației și formării profesionale, fără o 
legătură adecvată cu piața forței de 
muncă.  
În aprilie 2013, 5,627 de milioane de tineri 
(sub 25 ani) au fost șomeri în UE dintre 
care 3,624,000 sunt în zona euro. 
Comparativ cu luna aprilie 2012, șomajul 

în rândul tinerilor a crescut cu 100 000 
în UE-27  și cu 188 000 în zona euro 
[42]. În aprilie 2013, rata șomajului în 
rândul tinerilor a fost de 23,5% în UE-și 
24,4% în zona euro, comparativ cu 
22,6% în ambele zone în aprilie 2012. În 
aprilie 2013 au fost observate cele mai 
mici rate ale somajului în  Germania 
(7,5%), Austria (8,0%) și Olanda 
(10,6%), iar cele mai mari în Grecia 
(62,5% în luna februarie 2013), Spania 
(56,4%), Portugalia (42,5 %) și Italia 
(40,5%).    
Deși criza economică și problemele din 
zona euro de natură fiscală sunt 
principalii factor ai ratei fără precedent a 
șomajului în rândul tinerilor, mai sunt și 
alte motive care concurează și determină 
dificultățile cu care se confruntă tinerii la 
intrarea pe piața muncii.   
Primul motiv ar fi lipsa de informații și 
de resurse informaționale legate de 
oportunități de angajare, care îi 
împiedică pe tineri să identifice locurile 
de muncă disponibile sau să folosească 
cele mai relevante posibilități de 
pregătire. Lipsa unui consilier 
profesional în școli și facultăți și a unei 
educații în privința identificării stagiilor 
de practică și formare pot fi aspecte 
definitorii în această situație.  
Șomajul este determinat și de lipsa 
competențelor relevante pentru un 
anumit loc de muncă. Chiar și tinerii care 
urmează anumite specializări având în 
minte un traseu profesional în domeniul 
respectiv, au dificultăți în a-și adapta 
cunoștințele teoretice la cele practice. 
Mai exact, este vorba de o inadvertență  

9. Statistici  
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între curricula școlară și cunoștințele 
practice cerute de angajatori. După 
terminarea facultății, majoritatea tinerilor 
se confruntă cu o problemă în a stabili 
conexiuni între ce au învățat la școală și 
utilitatea practică a acestor noțiuni sau, 
mai grav, noțiunile învățate la școală nu 
au nicio legătură cu abilitățile practice de 
care au nevoie în câmpul muncii. 
„Generația pierdută a Europei” cum au 
fost de multe ori numiți tinerii absolvenți 
care nu își găsesc un loc de muncă, suferă 
și de "over-education” ceea  ce înseamnă 
că de cele mai multe ori competențele lor 
sunt mult deasupra celor cerute de 
angajatori și prin urmare aceștia refuză să 
îi angajeze din pricina imposibilității unei 
remunerații corespunzătoare pregătirii 
lor. Dar “over-education” nu înseamnă 
numai competențe prea vaste, ci și 
prezența în peisajul universitar a unor 
specializări care nu își găsesc 
corespondent pe piața muncii.   
Lipsa experienței și a acreditărilor din 
partea altor angajatori este un alt factor 
problematic care le îngreunează situația 
proaspeților absolvenți. Mulți angajatori 
sunt sceptici în ceea ce privește 
capacitatea tinerilor de a pune în aplicare 
ce au învățat și de a se adapta provocărilor 
specifice unui loc de muncă. Nu numai că 
sunt sceptici cu privire la productivitatea 
tinerilor, dar în același timp sunt reticenți 
să investească resurse în formarea lor 
profesională când pot, spre exemplu, să 
angajeze un candidat care are suficientă 
experiență și recomandări profesionale și 
îi ajută în același timp să evite investițiile 
în traininguri profesionale.  
 
Soluțțțții pentru șșșșomajul în rândul 
tinerilor    
Membrii Comisiei Europene, alarmați de 
situația din Europa, au încercat să 
găsească soluții pentru stoparea acestui 
fenomen care devine din ce în ce mai 
prezent. Prima soluție a fost găsirea unei 

centuri de siguranță împotriva 
șomajului, și anume a „Garanției pentru 
Tineret”.  
Uniunea Europeană a alocat deja fonduri 
de șase miliarde de euro pentru „Youth 
Guarantee” („Garanția pentru Tineret”) - 
o asigurare că niciun tânăr în vârstă de 
până la 25 de ani nu va rămâne mai mult 
de patru luni fără loc de muncă sau fără 
posibilităŃi de a urma cursuri de 
învăŃământ sau de formare profesională. 
Alte 16 miliarde de euro din fondurile 
structurale europene sunt valabile 
pentru proiecte de angajabilitate a 
tinerilor. Pentru a accesa aceste fonduri, 
țările din UE trebuie să vină cu proiecte 
convingătoare și acest lucru nu a fost 
făcut încă.  
Recomandarea „Garanție pentru 
Tineret” a fost adoptată de către 
Consiliul UE al Miniștrilor la 22 aprilie 
2013 [43]. Comisia Europeană îndeamnă 
toate statele membre să pună în 
funcțiune structurile prin care „Garanția 
pentru Tineret” să devină cât mai curând 
o realitate. Ideea unei „Garanții pentru 
Tineret” are la bază ideea egalității de 
șanse pentru toți tinerii care intră în 
câmpul muncii. [44] Implementarea ei 
înseamnă ca statele membre să 
stabilească o serie de parteneriate cu 
școlile și universitățile, serviciile de 
ocupare a forței de muncă, consilierii 
profesionali și organizațiile de tineret 
pentru a asigura o intervenție clară și 
concisă. „Pachetul de tineret” din cadrul 
„Garanției pentru Tineret” se bazează pe 
patru piloni: standarde de calitate pentru 
stagii, promovarea mobilității, o 
„Garanție Europeană pentru Tineret” și 
consolidarea sistemelor duale de 
formare, prin care partenerii sociali vor 
fi implicaŃi în elaborarea standardelor de 
calitate pentru stagii. Pentru a reduce 
rata șomajului, tinerii trebuie să devină 
mai flexibili, iar stagiile de practică și 
cursurile de formare profesională trebuie 
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să aibă loc și dincolo de granițele 
naționale și regionale. [45] 
Deși sună promițător, "Garanția pentru 
Tineret” nu poate fi o soluție dacă 
principiile premergătoare aplicării ei nu 
sunt satisfăcute. Schimbarea pentru 
prevenirea acutizării acestui fenomen 
trebuie să vină de jos în sus, și nu de sus în 
jos. În primul rând, este vorba despre o 
schimbare la nivelul mentalului colectiv al 
societății: în majoritatea statelor europene 
– România nu face excepție - tinerii se 
îndreaptă către facultăți în cea mai mare 
parte, ignorând posibilitatea unei formări 
profesionale. Sigur că acest aspect nu ar fi 
problematic dacă după terminarea 
facultății tinerii ar putea să își exercite 
competențele într-un cadru apropiat de 
formarea lor. Și aici intervin două 
probleme: prima este cea legată de 
consilierea profesională, care nu este luată 
în serios. O soluție ar fi introducerea în 
școli încă din timpul gimanziului a orelor 
de consiliere profesională, în care tinerilor 
să li se prezinte avantajele și dezavantajele 
cât mai multor meserii și în același timp să 
fie invitați specialiști din varii domenii 
care să le expună acestora debușeele 
profesionale corespondente. Astfel, elevii/
studenții ar fi mult mai concentraŃi pe 
competențele specifice necesare unui 
anumit loc de muncă și ar putea să se 
dezvolte educațional într-un acord mai 
complex cu meseria aferentă. Cea de-a 

doua soluție este prezența unor stagii de 
practică cu posibilitate de angajare în 
timpul facultății. Deși stagiile de practică 
au început să apară din ce în ce mai des 
în timpul facultății și uneori tinerii 
trebuie chiar să le efectueze pentru 
curricula școlară, posibilitățile de 
angajare în cadrul instituției în care s-a 
efectuat stagiul sunt destul de reduse. 
Astfel, un parteneriat între instituțiile de 
învățământ și angajatori ar fi una dintre 
soluții. 
În principal însă, viziunea asupra 
educației trebuie schimbată la nivelul 
Uniunii Europene. care este necesar de 
la început să vină la pachet cu practica. 
În acest fel tinerii și-ar găsi mai ușor 
locul pe piața muncii, iar angajatorii nu 
ar mai avea retineri în a angaja tineri 
fără experiență care au nevoie de 
asistentă și formare cel puțin în primele 
șase luni. Eforturile colective ale 
societății civile, instituțiilor 
guvernamentale și ale tinerilor cât și o 
strânsă colaborare între aceștia pot 
aduce schimbări benefice. Schimbarea 
trebuie să înceapă de la programa 
școlară, cu introducerea unor cursuri 
mult mai către dezvoltarea profesională 
a elevilor și studenților. Perspectivele 
sunt bune, dar eforturile trebuie să fie pe 
măsură. 

Ana Maria Ducuțțțță 
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