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Rezumat 

Teza țintește analiza cauzelor inegalității veniturilor, întemeierea căilor de atenuare a acestora, 

precum și evaluarea implicațiilor situației instituționale asupra forțelor motrice ale inegalități 

veniturilor în Uniunea Europeană, prin prisma funcției integrative, care facilitează reducerea 

acestora, ca expresie a convergenței reale. Cadrul teoretic examinat a sprijinit instrumentarea 

politicilor economice și sociale prin intermediul conceptului de moderare, care are capacitatea de a 

asigura armonizarea economică și socială, implicit, un echilibru suportabil din punct de vedere 

social.  

Analiza cantitativă a inegalității veniturilor la nivelul Uniunii Europene, prin intermediul tehnicii 

Panel, a demonstrat faptul că disparitățile dintre venituri sunt mult mai dinamice la evoluția forțelor 

sale motrice în cazul statelor membre cu instituții extractive, decât în cazul statelor membre cu 

instituții incluzive, ceea ce susține ipoteza conform căreia schimbarea instituțională reprezintă un 

mijloc eficient de moderare a inegalității veniturilor. De asemenea, analiza efectuată a demonstrat 

eficiența mai ridicată a cheltuielilor guvernamentale cu protecția socială în cazul statelor cu instituții 

incluzive, dar și persistența mai ridicată a inegalității în cazul statelor cu instituții extractive, ceea ce 

motivează suplimentar necesitatea moderării acestui fenomen prin promovarea și implementarea 

unui cadru instituțional incluziv. Mai mult decât atât, instrumentele adiționale utilizate au dovedit 

faptul că șocurile economice și financiare au un impact mai mare asupra șomajului în statele 

membre cu instituții extractive, ceea ce se poate reflecta, ulterior, și în creșterea mai accentuată a 

inegalității veniturilor în această grupare de state.  

Adaptarea conceptului de moderare la știința economică și demersurile cantitative întreprinse în 

vederea examinării implicațiilor specificităților instituționale asupra forțelor motrice ale inegalității 

veniturilor și ale ratei șomajului au caracter original, până în prezent, neexistând abordări analitice 

similare în cadrul literaturii economice de specialitate. 
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