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Abstract. This paper specifies the actual distribution of political power
between a diffuse multiplicity of social and political networks which
represents various interest groups in contemporary society. In adition, it
explains the actual interactions between the national networks and those
existing at European Union level.
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Una din expresiile distribuirii puterii, în grade diferite, în societate este mo-
dul în care se compun sau se recompun forþele sociale în cadrul diferitelor „re-
þele“ de interese. În consecinþã, desfãºurarea „jocului politic“ cere cunoaºterea
ºi înþelegerea (interpretarea) intereselor ce motiveazã comportamentele dife-
riþilor „actori“ ai scenei sociale.
„Reþelele sociale“ — implicit „reþelele politice“ — reprezintã seturi de relaþii

relativ stabile între indivizi, organizaþii, naþiuni sau alt gen de unitãþi sociale,
relaþii de interdependenþã ºi non-ierarhice, care în temeiul unui schimb de resur-
se (economice, sociale, politice) au capacitatea de a satisface interese personale
sau de grup, în plan material, afectiv sau simbolic1. Expresii concrete ale funcþio-
nãrii „reþelelor“ sunt grupurile de interese ºi de presiune din societatea contem-
poranã.
Problematica „reþelelor“ a devenit obiect de cercetare pentru sociologie ºi ºti-

inþele politice în societãþile moderne. Însã, din punctul de vedere al funcþiona-
litãþii vieþii sociale, aceastã problematicã are rãdãcini ce se întind în trecutul
omenirii. Grupurile de presiune au fost subiecte ale vieþii politice ºi în societãþile
antice. În dreptul roman, pe vremea împãratului Vespasian, influenþele exercitate
de grupurile de presiune se numeau „efectul asiduis“, în sensul cã aceste grupuri
obiºnuiau sã intervinã pe lângã puterile publice pentru a determina elaborarea
anumitor reglementãri.
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În contextul social contemporan, studiile sociologice includ fiecare subiect al
vieþii sociale în cadrul unei „reþele“. Familia ºi rudele, mai apropiate sau mai de-
pãrtate, constituie prima „reþea“ din care face parte ºi beneficiazã o persoanã. O
asemenea „reþea“ se amplificã pe calea multiplicãrii relaþiilor sociale la locul de
muncã, închegãrii de prietenii sau stabilirii de noi cunoºtinþe cu diferite persoa-
ne, în diverse împrejurãri. Adevãrat sau nu, despre celebrul fizician al secolului
XX Einstein se spune cã ar fi fost angajat la Swiss Patent Office deoarece a be-
neficiat de sprijinul unei „reþele sociale“, întrucât, deºi n-ar fi corespuns cerin-
þelor postului pentru care concura, l-a primit deoarece directorul instituþiei era
prieten cu tatãl lui Marcel Grossman, un bun coleg de clasã cu Einstein.
Studiul reþelelor, din punctul de vedere al ºtiinþelor politice, a fost iniþiat în

anii ’50 ai secolului trecut, când analiºtii scenei politice din SUA, Anglia ºi Ger-
mania au început sã cerceteze relaþiile ce se stabilesc de cãtre membrii diferitelor
grupuri de interese (corporaþii, asociaþii ale societãþii civile, etc.) cu membri ai
parlamentelor sau cu persoane din guvern ºi administraþie.
Reþelele politice, prin configuraþia lor ºi genul de relaþii promovate, sunt

diferite de structurile denumite „triunghiurile de fier“ (Theodor Lowi), care se
constituie în cazul relaþiei triunghiulare — guvern, patronat, sindicate — pentru
desfãºurarea proceselor de negociere a politicilor privind contractele de muncã,
salariile ºi alte reglementãri. Spre deosebire de ultimele, reþelele politice sunt
structuri deschise diferitelor combinaþii, din ele fãcând parte oameni de afaceri,
universitari, membri ai diferitelor organizaþii nonguvernamentale, ziariºti, avo-
caþi. Un rol dominant, pentru buna funcþionare a acestor reþele, revine relaþiilor
personale dintre diferiþii subiecþi implicaþi. Unele reþele sunt eterogene, fiind for-
mate din actori sociali cu diferite interese ºi resurse, iar altele (mai puþine) sunt
reþele omogene, membrii lor având interese ºi resurse asemãnãtoare, cum este
cazul reþelelor profesionale (asociaþiile industriale, de agricultori sau de juriºti).
În ce priveºte rolul „reþelelor“ în democraþiile contemporane, unii cercetãtori

considerã termenul de „reþea“ un punct de plecare ºi în ºtiinþele politice pentru
„o nouã paradigmã privind arhitectura complexitãþii“ activitãþilor politice2. Alþii,
considerã termenul doar o metaforã pentru descrierea acþiunilor grupurilor de in-
terese. În prezent, termenul s-a încetãþenit, fiind folosit frecvent ca un instrument
util pentru desfãºurarea analizelor politice, deoarece permite o înþelegere mai
profundã a miºcãrilor care se produc în desfãºurarea „jocului politic“.
Cu privire la interpretarea rolului „reþelelor“ în funcþionarea structurilor poli-

tice din societãþile contemporane distingem mai multe abordãri.
O primã direcþie de studiu pune accentul pe modul în care „structurile de inte-

rese“ acþioneazã pentru a favoriza luarea unor decizii sau pentru a determina un
anumit deznodãmânt în desfãºurarea unor confruntãri politice. În aceastã viziu-
ne, „reþelele“ formeazã un nivel specific de acþiune socialã constituit în afara
structurilor formale, instituþionalizate, cu efecte asupra funcþionãrii organizaþii-
lor politice ºi a guvernãrii societãþii.
În Statele Unite practica lobby-ului permite asemenea activitãþi în anumite

forme ºi respectând anumite reguli. O asemenea reglementare nu este agreatã în
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toate statele din Europa, considerându-se cã influenþa exercitatã în favoarea unui
grup de interese este o specie a traficului de influenþã care implicã ºi posibilitatea
coruperii demnitarilor.
Prin intermediul relaþiilor stabilite cu membri ai guvernului sau parlamentu-

lui ºi apropiaþi ai acestora, organizaþiile sau grupuri de persoane private dintr-o
reþea reuºesc sã-ºi promoveze interesele, uneori pe cãi situate la marginea le-
galitãþii, dar de cele mai multe ori prin coruperea demnitarilor ºi mai ales a
funcþionarilor publici.
Cele mai active reþele sunt cele economico-mafiote ºi ale criminalitãþii orga-

nizate la nivel internaþional. Aceste activitãþi aduc prejudicii grave societãþii,
înrãutãþind starea economicã a unei þãri pe calea extinderii corupþiei, deturnãrii
de fonduri, preluãrii de contracte publice fãrã licitaþie, la preþuri mai mari sau re-
curgând la crime politice pentru a elimina pe cei care se opun corupþiei.
Una din cãile prin care factorii de guvernare pot contracara presiunile pe care

le exercitã asupra lor diferitele reþele sunt ieºirile în public, prin intermediul or-
ganelor specializate în relaþiile cu publicul ºi mai ales prin ameliorarea raportu-
rilor cu organismele de presã (ziare, posturi de televiziune, agenþii de presã etc.).
Pe calea unui management inteligent al fluxurilor de informaþii în viaþa social-
politicã este posibilã ºi necesarã contracararea acelor presiuni care contravin in-
tereselor naþionale sau aduc prejudicii anumitor segmente ale societãþii. Investi-
gaþiile publicate de ziariºti, dezvãluirile publice fãcute de factorii politici respon-
sabili pot restrânge sau anula acþiunile acestui gen de „reþele“.
O direcþie diferitã de cercetare considerã activitatea „reþelelor“ în viaþa poli-

ticã inevitabilã ºi pozitivã. Acest punct de vedere este motivat prin aceea cã în
democraþii doar anumite mãsuri privind securitatea naþionalã se iau „în spatele
uºilor închise“. În schimb, procesul de iniþiere ºi definitivare a politicilor publice
oferã multor agenþi ai vieþii sociale posibilitatea de a-ºi exprima punctul de ve-
dere ºi de a contribui la formarea acestora în contextul dezvoltãrii democraþiei
pluraliste.
Aceastã acceptare a „reþelelor“, ca parte a funcþionãrii unei societãþi demo-

cratice, îºi gãseºte expresia în douã viziuni. Prima pune accentul pe rolul reþele-
lor ca mijloc de intermediere a intereselor între guvern ºi grupurile de interese.
A doua considerã reþelele politice ca o formã de guvernare, ca un mecanism de
mobilizare a resurselor politice în situaþia în care aceste resurse sunt dispersate
între actori politici, actori publici ºi privaþi3.
Studiile ce susþin aceste puncte de vedere ajung chiar sã susþinã cã reþelele

politice funcþioneazã ca un gen de „subguverne“. Aceste aprecieri sunt motivate
prin referiri la faptul cã acestea îndeplinesc roluri sociale importante pentru bu-
nul mers al societãþii. De regulã, se subliniazã cã prin activitãþile desfãºurate se
ajunge la modificare a „agendei politice“ ºi la finalizarea unor procese decizio-
nale, þinând cont de interesele diferitelor grupuri din societate (corporaþii, orga-
nizaþii nonguvernamentale, sindicate etc.).
În sprijinul acestor consideraþii sunt puse în evidenþã modalitãþile concrete la

care recurg reþelele ce acþioneazã în mediul politic — critica politicilor în curs
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de aplicare; punerea în circulaþie de sugestii privind înscrierea de noi mãsuri pe
agenda politicã; implicarea în negocieri privind diferite procese de elaborare a
deciziilor; organizarea de acþiuni ce pot furniza factorilor politici sugestii de re-
formulare a anumitor politici; reevaluarea unor politici în funcþiune cu scopul
înlocuirii lor cu alte politici; scoaterea în primul plan al vieþii sociale a unor per-
sonaje noi, capabile sã joace un rol-cheie în viaþa politicã; punerea în circulaþie
de informaþii sau dezinformãri care avantajeazã sau submineazã acþiuni ºi carie-
re politice.
Aceleaºi considerente îi fac pe alþi analiºti sã considere reþelele politice un fel

de „subsisteme politice“ care funcþioneazã fãrã o coordonare centralã, având
structuri deschise ce permit intrarea sau ieºirea diferiþilor agenþi sociali în funcþie
de contextul politic concret.
Unii cercetãtori din SUA, deºi se fac ecoul unor îngrijorãri privind destinul

democraþiei, considerã cã funcþionarea acestor reþele oferã anumite avantaje. Ei
au în vedere îndeosebi recursul la cooperarea voluntarã pe orizontalã a „actori-
lor“ implicaþi ºi capacitatea sporitã de a negocia rezultatele.
Cu toate aceste sublinieri privind beneficiile funcþionãrii „reþelelor“, rezulta-

tele depind de natura tranzacþiilor ºi mai ales de „costul politic“ implicat. Întot-
deauna, folosirea acestui gen de relaþii în sprijinul unui proiect politic are un
anumit „cost“ care cu greu poate fi ignorat, cost care poate purta în sine „semin-
þele“ corupþiei, ale încãlcãrii regulilor statului de drept.
În opinia lui Mayntz, studiul reþelelor politice reprezintã mai puþin o nouã

perspectivã analiticã, fiind mai ales un semnal cã s-a produs o schimbare realã
în modul de producere a politicilor4. În principal, schimbarea are în vedere creº-
terea rolului sectorului privat ºi al organizaþiilor societãþii civile în procesele de
guvernare.
Intrând în amãnunte, Mayntz precizeazã cã, în contextul actual, producþia po-

liticilor nu mai este realizatã doar de o autoritate centralã, ci este un proces ce
implicã o pluralitate de agenþi ºi de organizaþii ale vieþii publice ºi private, în
cadrul cãrora se manifestã atât interese publice promovate de guvernanþi, cât ºi
interese private ale diferitelor grupuri sociale. În acest sens se fac trimiteri la
studii care considerã cã în sistemele politice contemporane acþioneazã trei forme
de guvernare — guvernarea ierarhicã (corespunzãtoare acþiunilor parlamentului
ºi guvernului), guvernarea prin piaþã, prin implicarea factorilor economici (mar-
ket governance) ºi guvernarea prin reþelele politice (guvernarea prin influenþe ºi
presiuni ale grupurilor de interese)5.
Un punct de vedere intermediar este susþinut de Y. Dror, care pune sub sem-

nul întrebãrii unele interpretãri date „democraþiei participative“. El considerã cã
grupurile ºi organizaþiile societãþii civile îndeplinesc roluri legitime în dinamica
vieþii sociale, dar întrucât nu sunt democratic alese, ele nu reprezintã interesele
publice ca un întreg. În aceastã viziune, colaborarea guvernãrii cu forþele private
ºi forþele societãþii civile este necesarã, dar nu poate fi pusã pe acelaºi plan cu
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guvernarea aleasã democratic sã conducã destinele unui popor. În cadrul acestei
interpretãri se considerã cã o guvernare aleasã democratic trebuie sã aibã sufi-
cientã autonomie pentru a guverna ºi a lua decizii, îndeosebi în cazul acelor deci-
zii fundamentale pentru societate care implicã situarea intereselor viitoare dea-
supra intereselor curente de putere.
Concluzia la care aderã Dror este cã „viitorul“ societãþilor nu poate fi lãsat pe

seama multitudinii de actori privaþi ºi a unei evoluþii sociale neorientate de cei
aleºi prin vot de cãtre populaþie6. În viziunea sa, ultimul cuvânt revine guvernã-
rii, care a fost aleasã democratic, iar societatea civilã, cu multitudinea de organi-
zaþii ºi interese, nu poate compensa incapacitatea unei guvernãri. Punctul de ve-
dere susþinut de Dror este interpretat de unii ca o revenire la hipertrofierea
rolului statului ºi la îngrãdirea forþelor private ale pieþii ºi ale societãþii civile. În
contextul actualei crize economice, care a scos în evidenþã posibilele derive ale
forþelor pieþii, aceste critici îºi pierd virulenþa.
De fapt, observaþiile lui Dror nu anuleazã rolul societãþii civile, ci doar subli-

niazã limitele intervenþiei sale într-o democraþie. „Societatea civilã“ — formatã
dintr-o diversitate de asociaþii constituite pe baze voluntare, autonome în raport
cu statul ºi autonome financiar, asociaþii ce implicã pe cetãþenii ce doresc sã
acþioneze într-o manierã colectivã în sfera vieþii publice pentru a-ºi exprima
interesele, ideile ºi a milita pentru realizarea anumitor obiective — acþioneazã ca
un intermediar între stat ºi sfera privatã. Funcþiile sale sunt esenþiale pentru buna
funcþionare a societãþii contemporane: (1) monitorizarea exercitãrii puterilor sta-
tului; (2) stimularea participãrii politice a cetãþenilor; (3) dezvoltarea valenþelor
democraþiei — toleranþa, respectul pentru punctele de vedere diferite; (4) articu-
larea ºi reprezentarea intereselor sociale pe alte canale decât cele ale partidelor;
(5) susþinerea pluralitãþii intereselor din societate; (6) recrutarea ºi formarea de
noi lideri sociali; (7) elaborarea de studii ºi difuzarea informaþiilor obþinute7.
Toate aceste funcþii pozitive ale societãþii civile nu pot însã înlocui voinþa

populaþiei exprimatã prin vot, voinþã pe care trebuie sã o respecte puterile sta-
tului în exercitarea atribuþiilor ce le revin prin Constituþie. Ca atare, în cadrul
actualelor evoluþii ale relaþiilor dintre stat ºi societate, societatea civilã este
parte a deliberãrii politicilor, dar trebuie evitatã ocolirea regulilor democraþiei
prin trecerea accentului de la partide ºi parlament, ca loc de emanaþie a politi-
cilor, la „reþelele“ societãþii civile.
Creºterea complexitãþii ºi incertitudinii sociale, implicaþiile diversitãþii etnice

ºi culturale, modificarea „topografiei“ mediului în care se face politicã ca urmare
a creºterii importanþei ºi rolului nivelurilor locale, subnaþionale în elaborarea
deciziilor ºi politicilor, impactul aranjamentelor transnaþionale asupra deciziilor
pe plan naþional — toate acestea fac ca elaborarea politicilor sã se realizeze pe
calea deliberãrilor, dialogului ºi colaborãrii între numeroºi actori sociali cu
guvernul. Astfel, în societãþile contemporane, politica este elaboratã nu doar de
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guvernarea centralã, ci de reþele de organizaþii, asociaþii de cetãþeni, întreprinderi
private. În acest context, se discutã acum ºi despre naºterea reþelelor postparla-
mentare ºi postnaþionale, despre formarea reþelelor politice publice globale, una
din variantele sale fiind reþelele politice virtuale8. Constituite din organizaþii
nonguvernamentale, grupuri comunitare ºi alte organizaþii private ce se exprimã
pe plan internaþional, ele cautã sã influenþeze politica statelor sau a organizaþiilor
internaþionale în diferite chestiuni care au devenit o preocupare transnaþionalã
sau globalã.
Ideile noi privind rolul reþelelor pune în altã luminã problematica clasicã a

autoritãþii guvernãrii centrale, a jocului politic ºi a intereselor naþionale. Include-
rea unui stat în cadrul unei uniuni mai largi de tipul Uniunii Europene modificã
desfãºurarea jocului politic intern, prin modificãrile ce se aduc sistemului de vot,
alegerea parlamentarilor europeni, creºterea rolului parlamentului european, for-
marea de coaliþii de partide la nivelul Uniunii, transferul unor prerogative de la
statul naþional cãtre organismele unionale. În acest context comunitar, reþelele ce
acþioneazã la nivelul Uniunii interacþioneazã cu reþelele de interese din cadrul
unui stat membru complicând „jocul politic“ prin care se elaboreazã deciziile
politice.
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