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Abstract. The „third way“ is a concept that articulates the ideological
and pragmatic opportunities for the development of social-democracy.
After the fall of the communist block, social-democracy had a distinct
trajectory that is interpreted by Anthony Giddens as a proof for its survival
and for its adjustments within a new political context, characterized by
a renewed political social-democratic „style“, heavily influenced by
globalization. The study presents these ideas in Anthony Giddens´
perspective and follows the echoes of this concept, as well as the criticism
that triggered a very important political debate in Europe mainly in the
90s, but which continues to be interpreted and invoked.
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Introducere

A treia cale aratã cã dupã cãderea ºi discreditarea socialismului, fenomen
care a avut loc dupã 1989, în fostul „bloc comunist“, social-democraþia nu numai
cã poate supravieþui ca filosofie politicã distinctã, dar poate prospera, atât la ni-
vel ideologic, cât ºi la un nivel practic. În acelaºi timp, lucrarea argumenteazã
relevanþa social-democraþiei dezvoltatã într-un „stil nou“, ca o a treia cale, pentru
practica politicã din întreaga lume în condiþiile globalizãrii.

Argumentul complex pentru supravieþuirea ºi reînnoirea social-democraþiei,
A treia cale, este o interpretare condusã pe cinci paliere, fiecare cu anumite re-
pere principale pe care le vom evidenþia în cele ce urmeazã: „Socialismul ºi ce
a urmat dupã socialism“, „Cinci dileme“, „Stat ºi societate civilã“; „Statul de in-
vestiþie socialã“ ºi „Înspre o erã globalã“. Primul palier trateazã sfârºitul socia-
lismului, defineºte social-democraþia pe „stil vechi“, descrie noua înfãþiºare neoli-
beralã, comparã doctrinele politice clasice ºi analizeazã dezbaterile recente,
structurile de sprijin politic pentru social-democraþie care transcend limitele cla-
selor sociale, pentru a trasa posibila evoluþie a social democraþiei. Al doilea con-
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siderã contexul politic contemporan concret, ce este caracterizat prin: globali-
zare, individualism, discuþiile distincþiilor teoretice legate de „dreapta“ ºi de
„stânga“ în politicã, subiectele ecologice ºi rolul politicilor „celei de-a treia cãi“
în aceste circumstanþe. Urmãtorul palier analizeazã posibilitãþile de a „demo-
cratiza democraþia“ printr-un activism sporit al unei societãþi civile mai puter-
nice, profund transformate, generând pe de o parte o comunitate/societate mai
democraticã, iar pe de altã parte, o familie democraticã.

În asemenea condiþii, comunitatea s-ar putea mobiliza împotriva neajunsu-
rilor (inclusiv împotriva criminalitãþii). Statul de investiþie socialã este cheia celei
de-a treia cãi, prin aceea cã, re-evaluând semnificaþia egalitãþii, devine mai preo-
cupat de lupta împotriva marginalizãrii ºi împotriva excluderii indivizilor sau ca-
tegoriilor sociale defavorizate, promovând „o societate a bunãstãrii pozitive“,
generatã prin strategii de investire în resursele umane. Ultimul palier al analizei
aratã cã accentul este pus pe pluralism ºi cosmopolitism, în tentativa social-de-
mocraþiei reînnoite de a lupta împotriva fundamentalismului pieþei libere, pro-
movat de globalizare.

Pe scurt, politicile celei de-a treia cãi se constituie într-o strategie care înlo-
cuieºte vechea social-democraþie. „Social-democraþia de ieri a vãzut în capitalis-
mul pieþei libere cauza multora dintre efectele problematice identificate de cãtre
Marx, dar susþinea cã acestea pot fi ameliorate sau depãºite prin intervenþia sta-
tului în economia de piaþã. Statul are obligaþia sã asigure bunuri publice pe care
pieþele nu le pot furniza, sau ar putea, doar într-un mod fracturat. O prezenþã pu-
ternicã a statului în economie ºi în alte sectoare ale societãþii, este normalã ºi de-
zirabilã, din moment ce puterea publicã, într-o societate democraticã, reprezintã
voinþa colectivã. Decizia colectivã, implicând guvernul, patronatul ºi sindicatele,
înlocuieºte în mod parþial mecanismele pieþei. În ceea ce priveºte social-demo-
craþia clasicã, implicarea guvernului în familie este ºi necesarã ºi lãudabilã. Be-
neficiile oferite de cãtre stat sunt salutare pentru familiile în nevoie ºi, în general,
statul trebuie sã se implice în tot ceea ce nu pot realiza indivizii pentru ei înºiºi,
dintr-un motiv sau altul.“1

Social-democraþia ca necesitate

Anthony Giddens susþine cã social-democraþia se dovedeºte o necesitate în
peisajul politicii moderne. Politicile social-democrate din strategia celei de-a
treia cãi se distanþeazã atât de implicarea accentuatã a statului în economie, de
statul bunãstãrii sau de dominarea societãþii civile, de dependenþa de sindicate,
sau de lipsa de conºtiinþã ecologicã – social-democraþia trebuie reînnoitã. În con-
diþiile în care vederile politice ale vechii stângi au devenit perimate, iar cele ale
noii drepte sunt inadecvate ºi contradictorii, este fireascã impunerea unei agende
politice social-democratice reînnoite. Pentru a preciza în ce constã reînnoirea so-
cial-democraþiei, precum ºi modul în care aceastã reînnoire ar putea reaprinde
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idealismul politic, autorul analizeazã fundamentalismul pieþei libere, conserva-
torismul, vechea social-democraþie ºi vechea stângã, prin raportarea unora la altele.
A. Giddens aratã cã neoliberalismul pare cã a triumfat în lume, dar social-demo-
craþia nu ºi-a spus ultimul cuvânt.2

Pe de altã parte, social-democraþia se aflã în „fierbere“ ideologicã. Odinioarã
triumfãtoare, spre exemplu, prin economia planificatã, acum este obiectul unor
transformãri profunde ºi nimeni nu mai planificã sau cel puþin nu în acelaºi mod
ori la fel de detaliat. Deruta este ºi mai mare cu cât, pentru aproape un secol, so-
cialiºtii s-au considerat în avangarda istoriei.(...) Totuºi neoliberalismul nu este
scutit de provocãri provenite în special din tensiunea dintre fundamentalismul
pieþei libere ºi conservatorism.

Conservatorismul a presupus dintotdeauna atitudini prudente, o abordare
pragmaticã a schimbãrii economice ºi sociale precum ºi continuitatea tradiþiei –
ca acumulare de înþelepciune ce vine din trecut pentru a orienta viitorul. Dimpo-
trivã, filosofia pieþei libere abordeazã lucrurile foarte diferit: viitorul aparþine
unei creºteri economice fãrã limite, consideratã o consecinþã fireascã a eliberãrii
forþelor pieþei libere.

În opinia lui Anthony Giddens devotamentul faþã de piaþa liberã ºi, în acelaºi
timp, faþã de familia tradiþionalã ºi faþã de naþiune este contradictoriu în sine. Ni-
mic nu e mai coroziv pentru tradiþie, avertizeazã A. Giddens, decât „revoluþia
permanentã“ pe care o întreþin forþele pieþei. Dinamismul societãþilor „de piaþã“
submineazã structurile tradiþionale de autoritate, totodatã neglijând ºi distrugând
chiar baza socialã a acelor pieþe.

Social-democraþia „de ieri“ se baza pe un angrenaj de trãsãturi sociale (pe
care ºi Keynes îl considera axiomatic în argumentaþia sa despre statul bunãstã-
rii), dintre care nici una nu mai este actualã în zilele noastre. Este vorba despre
un sistem social bazat pe familia paternã (în care bãrbatul câºtigã pâinea zilnicã
ºi femeia este casnicã ºi mamã), în contextul unei pieþe a muncii omogene, în ca-
drul cãreia cei ameninþaþi cu somajul erau în principal muncitori necalificaþi care
urmãreau doar un venit de supravieþuire pentru ei ºi pentru familiile lor.

În acest sistem, exista o dominaþie a producþiei de masã în sectoarele de bazã
ale economiei, în condiþii de muncã nestimulative, dar stabile, pentru cei mai
mulþi dintre acei aflaþi în câmpul muncii. De asemenea, statul care susþinea so-
cial-democraþia „de ieri“ era un stat elitist, cu o birocraþie controlând politicile
monetare ºi fiscale prin intermediul unor grupuri mici de experþi. Economiile na-
þionale erau conþinute între graniþele naþionale, în conformitate cu doctrina key-
nesianismului care stipula predominanþa economiei interne faþã de comerþul ex-
terior de bunuri ºi servicii. Ca o consecinþã, egalitarismul vechii stângi, deºi no-
bil în intenþie, a dus la consecinþe perverse. Statul bunãstãrii, considerat încã de
cãtre mulþi nucleul politicilor social-democrate, creeazã astãzi aproape tot atât de
multe probleme câte rezolvã. Astfel, ca un exemplu, ingineria socialã socialistã
a adus dupã sine locuinþe în curs de deteriorare sau distribuite mai degrabã dupã
legi ale corupþiei.
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Giddens observã cã dezbaterile recente (din 1987 pânã la cele contemporane)
dovedesc încercãrile din ce în ce mai sistematice de îndepãrtare a vechiului mo-
del de social-democraþie. Se pune astfel mai mult accent pe libertatea individualã
ºi pe posibilitatea personalã de alegere, managementul susþinut de Keynes este
abandonat, dependenþa de sindicate este mai redusã ºi insistenþa pentru existenþa
unei proprietãþi publice covârºitoare este discreditatã. Apar teme ecologice, dar
sotto voce ºi, la început, mai puþin integrate în raport cu restul imperativelor po-
litice.3

Intervenþionismul statului în economie dispare de pe agenda politicã, dar
apare preocuparea pentru productivitate economicã, pentru politici participative,
pentru dezvoltarea comunitãþii ºi pentru ecologie, preocupãri considerate în ra-
port cu datele ºi consecinþele globalizãrii. În plus, poziþiile de pe spectrul politic
se repereazã mai nou în funcþie de încrederea în piaþa liberã ºi în raport cu liber-
tatea personalã, mai degrabã decât în relaþie cu niºte doctrine politice rigide.

Partidele social-democrate nu dispar, ci se multiplicã, devenind mai puternice
ºi urmãrind politici ale celei de-a treia cãi (cum este cazul politicilor lui Blair ºi
Clinton). Criticii considerã politicile lor doar neoliberalism „reîncãlzit“, iar
Giddens rãspunde acestei critici indicând: re-înnoirea valorilor odatã cu gene-
raþiile ºi cu globalizarea ori cu individualismul, cu punerea sub semnul întrebãrii
a noþiunilor de „dreapta“ ºi „stânga“ în politicã, împreunã cu problema modu-
rilor de acþiune politicã (tradiþionale sau nu) ºi cu aspectul integrãrii chestiunilor
ecologice în politica social-democratã.4

În timp ce pentru social-democraþii „de ieri“ globalizarea este doar un termen
inventat de neoliberali, un mit, o continuare a unor tendinþe prezente încã din se-
colul al XIX-lea (o economie liberalã care depãºea încã de atunci graniþele unei
singure þãri, spre exemplu), pentru Giddens globalizarea economicã este o reali-
tate diferitã ºi caracteristicã prezentului, nu o continuare a sau o întoarcere la
tendinþele din anii anteriori.

Economiile þãrilor în contemporaneitate sunt mult mai deschise, mult mai
multe þãri sunt implicate în acorduri comerciale mutuale, iar evenimentele în-
depãrtate, fie acestea de o naturã economicã sau nu, ne afecteazã mai direct ºi
mai rapid decât odinioarã ºi chiar deciziile individuale pot avea consecinþe glo-
bale (cum ar fi, spre exemplu, obiºnuinþele de dietã si modele din ultima vreme,
manifestate în alimentaþie – mâncarea tailandezã, japonezã, mexicanã etc. – care
au consecinþe importante pentru producãtorii de hranã, situaþi poate în celãlalt
colþ al lumii ). Revoluþia comunicaþiilor leagã pieþele financiare de cele de in-
formaþie ºi de cele de mãrfuri, dar le face totodatã sã depindã ºi de funcþionarea
sateliþilor etc.5.

Autorul reia poziþia unor comentatori care susþin cã nici evenimentele din
1989 nu ar fi avut loc în modul cunoscut dacã n-ar fi fost televiziunea (adicã re-
voluþia comunicaþionalã). În zilele noastre funcþiile naþiunii ºi ale guvernului
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sunt alterate. Globalizarea creeazã noi cerinþe ºi noi oportunitãþi, inclusiv pentru
regenerarea identitãþilor locale.

Totuºi, naþionalismele locale nu determinã într-un mod automat ºi fragmen-
tarea. Acestea pot urma ºi exemplul catalan, rãmânând pãrþi cvasi-autonome
dintr-o entitate statalã mai largã, ce implicã în acelaºi timp ºi regiuni economice
ºi culturale din alte state (în exemplul catalan, sunt implicate zone din Spania ºi
din sudul Franþei).

Guvernarea naþionalã începe sã fie astãzi mai deschisã la colaborarea cu pro-
priile regiuni precum ºi cu grupuri ºi asociaþii transnaþionale. Globalizarea este
consecinþa unei combinaþii de influenþe politice ºi economice diverse ce schimbã
în continuu viaþa de zi cu zi, mai ales în þãrile dezvoltate, transformând instituþiile.

Impactul globalizãrii ºi nu simpla influenþã a pieþelor determinã diminuarea
rolului tradiþiei, fenomen asociat cu „noul individualism“. Dacã social-democraþia
„de ieri“ critica preocuparea pentru propria împlinire ca pe o ameninþare la adresa
solidaritãþii sociale, în contextul politicilor celei de-a treia cãi ea este o modali-
tate nouã de producere a solidaritãþii ºi coeziunii sociale.

A. Giddens considerã cã-n absenþa justificãrilor produse de tradiþie, indivizii
sunt nevoiti sã-ºi asume o responsabilitate sporitã pentru consecinþele faptelor
lor ºi ale modurilor lor de viaþã, sã fie mai flexibili ºi mai reflectivi. Noul indivi-
dualism merge mânã în mânã cu noile presiuni de democratizare sporitã.

Ceea ce rãmâne constant este caracterul adversarial al politicii. Ca urmare,
preluând un argument al lui Norberto Bobbio, Giddens aratã cã „dreapta ºi stânga
nu se pot suprapune“, ci doar conþinutul lor se poate schimba, tocmai când una
dintre aceste douã poziþii politice polarizante devine mai puternicã decât cea-
laltã, ambele pãrþi au interesul sã punã la îndoialã relevanþa distincþiei. Partea
mai puternicã are tot interesul sã decreteze cã „nu existã alternativã“. Partea mai
„slabã“, încearcã sã preia puncte de vedere ale oponenþilor mai populari ºi sã le
propage ca opinii proprii. Ca urmare, fiecare dintre pãrþi se prezintã ca fiind
dincolo de distincþia „perimatã“ dreapta/stânga, combinând elemente pe care le
prezintã ca pe o orientare nouã, vitalã.6

Pentru a supravieþui, partidele de dreapta pot prelua unele dintre valorile
stângii ºi pot accepta cadrul general al statului bunãstãrii. Autorul susþine cã dis-
tincþia dintre dreapta ºi stânga nu va dispãrea, fiindcã are în centrul ei chestiunea
inegalitãþii. Bobbio argumenteazã de asemenea cã, deºi este posibil de interpretat
în feluri diferite, ideea egalitãþii sau a justiþiei sociale este (ºi rãmâne) baza orien-
tãrilor de stânga ºi este în continuare atacatã de cãtre orientãrile politice de dreapta.

Liberalismul civic al celei de-a treia cãi

Giddens clarificã faptul cã cei „de stânga“ nu numai cã urmãresc justiþia so-
cialã ci cred ºi cã guvernul trebuie sã joace un rol cheie în împlinirea acestui
scop. Autorul aprofundeazã acest aspect arãtând cã „a fi de stânga“ înseamnã a
crede într-o politicã a emancipãrii. Astfel, egalitatea este cea mai importantã va-
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loare politicã pentru cã este relevantã cu privire la ºansele pe care le au oamenii
în viaþã, pentru bunãstarea lor ºi pentru stima lor de sine. La un alt nivel, dar la
fel de important, este faptul cã o societate a inegalitãþilor este o societate care-ºi
face singurã rãu nefolosind în mod optim talentele ºi capacitãþile cetãþenilor sãi.
Mai mult, într-un regim democratic, inegalitãþile vor produce stagnare ºi conflict.

Touºi, dezintegrarea comunismului ºi globalizarea au determinat în mare mã-
surã niºte contururi noi pentru dreapta ºi stânga. Distincþia nu mai are astãzi pu-
terea de acoperire pe care o avea odinioarã (în câmpul teoriei ºi al practicii po-
litice). ªi stânga ºi dreapta înþeleg faptul cã ºtiinþa ºi tehnologia pot genera ºi
mari beneficii, dar ºi riscuri ºi incertitudini. Ambele sunt de acord cu auto-dis-
creditarea economiei planificate (din socialism) ºi cu ideea cã este posibil sã se
efectueze o schimbare progresivã a capitalismului prin guvernarea ºi reglemen-
tarea sa, în acelaºi timp renunþând la opinia (promovatã de stânga marxistã) cã
un sistem nou ar putea înlocui capitalismul.7

În zilele noastre, ºansele pentru viaþa oamenilor ºi deciziile care afecteazã
viaþa lor sunt importante atât în discursul stângii cât ºi în cel al dreptei, doar cã
în discursul stângii acestea sunt prioritare. Acesta este un aspect de continuitate
dinspre vechea stângã în cadrele teoriei celei de-a treia cãi.

Dacã aspectele enunþate ca „acorduri“ între dreapta ºi stânga pot pãrea cã jus-
tificã recentele sintagme „centrul moderat“, „oportunist“ sau „pasiv“, Giddens su-
bliniazã cã social-democraþii înþeleg cã preocuparea lor pentru ºansele de viaþã
ºi pentru deciziile care afecteazã viaþa oamenilor, pentru problemele ecologice,
ale energiei nucleare, ori ale Uniunii Europene în viitor sunt de competenþa unui
„centru radical“. Acesta nu trebuie sã fie considerat lipsit de substanþã ideologicã
numai fiindcã va fi format din alianþele pe care trebuie sã le facã social-democraþii.

Un stat al bunãstãrii adaptat cerinþelor lumii actuale trebuie sã rãspundã atât
cerinþelor de justiþie socialã, cât ºi sã recunoascã ºi sã integreze alegerile active,
liber asumate, ale indivizilor între stilurile de viaþã, integrând ºi strategii ecolo-
gice ºi scenarii de preîntâmpinare ale noilor riscuri într-o strategie unitarã.

Din perspectiva politicilor celei de-a treia cãi, guvernele au actualmente ro-
luri multiple ºi importante. Guvernul este principalul actor politic, apoi urmând
ca importanþã partidele politice tradiþionale ºi abia apoi organizaþiile (ecologice,
de drepturile consumatorului, ale animalelor etc.), la care se adaugã, doar ca pre-
zenþã, fiindcã acþiunea lor este de altã orientare, partidele populiste de dreapta.8

Guvernele trebuie sã ofere modalitãþi de reprezentare a diverselor interese, un
forum pentru manifestarea ºi reconcilierea cererilor acestor interese aflate în
competiþie ºi sã creeze o sferã publicã deschisã ºi protejatã în care sã poatã fi
purtate dezbateri libere despre diverse politici. În al doilea rând, guvernul este
dator sã asigure o diversitate de bunuri publice, cum ar fi securitatea colectivã ºi
bunãstarea, sã construiascã pacea socialã ºi sã controleze mijloacele violenþei
prin supravegherea ordinii ºi sã aibã un rol civilizator; reflectând ºi promovând
norme ºi valori, prin sistemul de educaþie sau prin alte mijloace de socializare.

80 HENRIETA ANIªOARA ªERBAN 6

————————
7 Ibidem, p. 32.
8 Ibidem, p. 36.



În al treilea rând, guvernul trebuie sã reglementeze pieþele în interes public, pro-
movând competiþia de piaþã, acolo unde existã ameninþarea unor monopoluri,
asumându-ºi un rol economic direct (generând locuri de muncã, generând infra-
structurã ºi formând alianþe regionale ºi transnaþionale sau urmãrind þeluri globale).9

Un ultim rol, foarte important, este acela de a promova un sistem legislativ
eficient. Nici piaþa, nici organizaþiile non-guvernamentale (ONG-urile), nu pot
înlocui guvernul în niciuna dintre aceste zone. Aceºti actori pot însã identifica
probleme în diverse domenii: ecologie, drepturile animalelor, sexualitate, drep-
turile consumatorului ºi altele. Semnalându-le, ONG-urile nu depolitizeazã gu-
vernele sau partidele politice, ci devin noi parteneri politici. Compania Shell re-
clama cu mândrie cã e prima mare companie de energie care a susþinut Decla-
raþia Universalã a Drepturilor Omului a Naþiunilor Unite.

Autorul observã cã noua generaþie, care are o atitudine mai rezervatã faþã de
politica parlamentarã decât generaþiile mai vechi, e mai interesatã decât acestea
de subiecte de acest fel (ecologice, etc.) care deocamdatã sunt denumite „sub-
politicã“. În schimb, „marea generaþie civicã“ (1910-1940) este mai probabil cã
va avea încredere în politicieni ºi cã va vota. Aceste preferinþe sunt exploatate de
partide noi, „partide provocare“. Rolul lor este sã aducã anumite chestiuni în
atenþie, pe primele locuri în agenda politicã, concretizând astfel luptele care se
dau în jurul lor, pe scena politicã. Partidele „verzi“ nu sunt singurele în aceastã
situaþie (aflate mai degrabã la stânga spectrului politic), ci sunt în aceeaºi posturã
în care se gãsesc partidele populiste de dreapta. Partidele de extremã dreapta mai
ales, devin periculoase dacã ajung, cu cât de putin, mai importante decât ex-
presia preocupãrilor unei minoritãþi. Grupurile ecologice sau grupurile care îm-
brãþiºeazã alte cauze din acelaºi registru generos nu pot face ceea ce nu reuºeºte
sã facã guvernul ºi nici nu pot sã înlocuiascã partidele politice.

Însã oricât de semnificative ar fi miºcãrile ºi grupurile de interese acestea nu
pot guverna ca atare. Este funcþia guvernului sã reconcilieze diferitele pretenþii
ale grupurilor de interese deopotrivã în practica politicã si în legislaþie. Rolul
social-democraþiei este sã-ºi dea seama cum poate fi adaptat cel mai bine gu-
vernul pentru a face faþã solicitãrilor contemporane, atât celor din exterior (glo-
balizarea) cât ºi celor din interior, inclusiv ale pieþei libere.

Prin „politicile de a treia cale“ libertatea nu este înþeleasã totuºi ca o valoare
opusã egalitãþii la social-democraþi, ci înseamnã autonomie de acþiune, care cere
în consecinþã o implicare a indivizilor în comunitatea socialã mai largã. Abando-
nând colectivismul, aceste politici cautã formarea unei noi relaþii între individ ºi
comunitate, redefinind drepturile ºi obligaþiile individuale.10

Dupã A. Giddens, se impune un motto al acestor politici, combinat din mai
multe direcþii caracteristice de acþiune indicate prin sintagmele urmãtoare:
„niciun fel de drepturi fãrã responsbilitãþi“ sau „nu existã autoritate înafara de-
mocraþiei“, ori „modernizarea înseamnã sensibilizare la problemele ecologice“.
„Politicile de a treia cale“ încearcã astfel sã insiste pe modernizare dincolo de
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tradiþie, dar nu împotriva tradiþiei, înglobând între valorile social-democrate va-
loarea noii familii (bazatã pe respectul dintre pãrinþi cu drepturi ºi responsa-
bilitãþi egale), a ºtiinþei ºi tehnologiei, combinând pe cât posibil mai înþelept riscul
ºi responsabilitatea în deciziile viitoare de democratizare ale social-democraþiei.11

În consecinþã, Giddens aratã concepþia politicã de urmat pentru acþiunea so-
cial-democratã necesarã ºi responsabilã: „Reforma statului ºi a guvernului ar
trebui sã fie principiul orientativ de bazã al «politicilor celei de a treia cãi» – un
proces de adâncire ºi lãrgire a democraþiei. Guvernul poate acþiona ca partener
al agenþiilor din societatea civilã pentru a reînnoi ºi dezvolta comunitatea. (…)
Politicile de a treia cale sunt politicile unei anume þãri“.12

În opinia autorului, nici statul naþional ºi nici statul bunãstãrii nu dispar, ci se
modernizeazã, devenind promotorii unui stat al bunãstãrii pozitiv, care susþine
investiþiile sociale, adicã investiþiile în indivizi, încurajând o naþiune cosmo-
politã ºi, de asemenea, o democraþie cosmopolitã. Pe scurt, nu guvernul este duº-
manul, dar nu este nici rãspunsul la toate problemele actuale.

În viziunea celei de-a treia cãi, statul trebuie reconstruit. „Criza democratiei
vine din aceea cã nu reuºeºte sã fie destul de democraticã.“ Statul trebuie sã rãs-
pundã în mod structural globalizãrii. „Democratizarea democraþiei implicã în
primul rând descentralizare – dar nu ca proces unidirecþional“.13 Globalizarea
creeazã forþa ºi argumentele delegãrii puterii de la guvernanþi la guvernaþi, dar ºi
în sens invers, atunci când este cazul. Aceastã miºcare dublã, de dublã democra-
tizare este condiþia reafirmãrii autoritãþii statului naþiune.

În contextul Uniunii Europene statul naþiune câºtigã o influenþã reînnoitã, di-
feritã ºi care este sprijinitã prin subvenþiile din partea Uniunii ºi nu subminatã de
cãtre acestea. Expansiunea democraþiei cosmopolite este condiþia necesarã luptei
împotriva inegalitãþilor economice globale ºi pentru controlul riscurilor ecolo-
gice, „dacã vrem sã ajungem într-o lume a stabilitãþii, echitãþii ºi prosperi-
tãþii“14, deoarece nici inegalitãþile economice ºi nici problemele ecologice nu
vor fi rezolvate de la sine de cãtre piaþa liberã.

Dezbaterea privind „a treia cale“
ºi social-democraþia

Prima ediþie a acestei lucrãri a avut un succes suficient de mare pentru a face
necesar un al doilea tiraj chiar în acelaºi an. Unii au asemãnat-o cu Principele
lui Machiavelli, considerând în acest sens mai ales faima de “îndrumar“ pentru
politica premierului Tony Blair pe care a avut-o aceastã carte (spre exemplu,
Alan Finlayson).

Pe de o parte aceastã perspectivã a fãcut carierã, deopotrivã în practica po-
liticã ºi în filosofia politicã, împãrþind gânditorii contemporani în adepþi ai “celei
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de-a treia cãi“ ºi în critici ai acesteia. Adepþii acestor politici (preºedintele SUA
Bill Clinton, primul-ministru britanic Tony Blair) sunt asociaþi cu social demo-
craþii din Anglia ºi Statele Unite ale Americii. Criticii acestei perspective (spre
exemplu, Stuart Hall, Ruth Levitas, Alan Finlayson, Geoff Mulgan) considerã cã
analiza de tip “cea de-a treia cale“ susþine o tendinþã spre “futurism tehnologic“
care constã în: reforma statului bunãstãrii, încurajarea spiritului antreprenorial ºi
obsesia economiei proiectate dupã cerinþele valorilor social-democrate ºi impli-
când tehnologiile de vârf.15

La Hall, schimbarea socialã propusã de cãtre Giddens este de facturã gram-
scianã, amendatã pentru tendinþa de a impune adaptarea la un viitor pre-stabilit,
printr-un program tehnocratic “futurist“ a cãrui filosofie politicã se bazeazã pe
forþele obiective ale tehnologiei ºi ale unei schimbãri sociale de neoprit.

Deºi Giddens atacã fundamentalismul pieþei libere, el se deosebeºte de Hall
prin aceea cã nu considerã opresiunea ºi excluderea caracteristicile principale,
structurale ale capitalismului ºi ca urmare este optimist în privinþa posibilitãþii ca
social-democraþia sã se adapteze cerinþelor pieþei, devenind “politici ale celei de-a
treia cãi“, acestea influenþând la rândul lor piaþa liberã în sensul democratizãrii,
diminuând efectele sale secundare (opresiunea ºi excluderea).

În critica lui Finlayson pe de o parte, renunþarea la tradiþie nu face decât sã
sporeascã riscul ºi incertitudinea care merg mânã în mânã cu crearea de opor-
tunitãþi datoratã culturii antreprenoriale, iar pe de altã parte el criticã faptul cã la
Giddens, egalitatea conteazã din considerente pragmatice, prin consecinþele pe
care le-ar avea inegalitatea (disoluþia coeziunii sociale ºi a solidaritãþii) ºi nu din
considerente etice.16 Rob Baggot aratã la rândul sãu cã a treia cale prezintã o
combinaþie de concepte socialiste cum ar fi corectitudinea (fairness), echitatea ºi
comunitatea ºi altele, neoliberale despre piaþa liberã, competiþie, ºi despre res-
ponsabilitatea ºi alegerea individualã. Baggot indicã faptul cã teoria celei de-a
treia cãi pune accentul în mod deosebit pe egalitatea de oportunitãþi ºi nu pe ega-
litatea rezultatului obþinut.17

De fapt, Giddens legitimeazã o relaþie specialã între tradiþie ºi modernitate.
Autorul apreciazã importanþa tradiþiei în a aduce regularitate ºi ordine în viaþa
unui grup social, dar observã caracterul normativ ºi moral al tradiþiei ca inhibi-
tori ai ritmului ºi al amplorii pe care îl poate avea schimbarea socialã, promo-
toare a modernitãþii.18

În dezbaterile publice din Franþa, terminologia „celei de-a treia cãi“ nu a de-
venit curentã. Totuºi, în privinþa „celei de-a treia cãi“, trebuie spus cã este recep-
tatã inclusiv în Franþa ca o filosofie politicã ºi nu numai ca o strategie electoralã
sau ca simplã retoricã. Diferenþa francezã constã în terminologie dar ºi în orien-
tarea filosoficã, al cãrei demers este mai degrabã unificarea stângii decât con-

9 LIBERALISMUL CIVIC 83

————————
15 Alan Finlayson, „Third Way Theory“, The Political Quarterly, vol. 70, nr. 3, 1999, pp. 271-279.

Geoff Mulgan (ed.), Life After Politics, Londra, Fontana Press, 1997. Geoff Mulgan, Politics in an Antipolitical
Age, Cambridge, Polity Press, 1994. Alison Holmes, Third Way: Globalisation’s Legacy, Leicester, Matador,
2009, p. 121sqq. Stuart Hall, „The Great Moving Nowhere Show“, Marxism Today, July 1988, pp. 9-14.

16 A. Finlayson, op. cit., p. 273.
17 Rob Baggot, Public Health: Policy and Politics, New York, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2000, p. 13.
18 Anthony Giddens, The Constitution of Society, Cambridge, Polity Press, 1984, pp. 5-40.



struirea unor afinitãþi substanþiale ale stângii cu (neo-) liberalismul (cum este vi-
ziunea lui Blair). Atât Mitterand cât ºi Jospin considerã cã gândirea economicã
neoliberalã distorsioneazã în anumite limite „realitatea“ ºi deci nu oferã cele mai
bune instrumente pentru confruntarea sa.

În ceea ce priveºte „egalitarismul“ „celei de-a treia cãi“, LeGrand susþine cã
deºi au un angajament faþã de justiþia socialã, „politicile celei de-a treia cãi“ nu
sunt promotoare ale egalitãþii cu adevãrat, deoarece se preocupã de asigurarea
unor standarde minime de egalitate a oportunitãþilor mai degrabã decât de redis-
tribuire ºi de egalitatea de venituri. De asemenea în timp ce în „cercurile“ anglo-
saxone globalizarea este consideratã ca o „lãrgire a gamei de posibilitãþi“ pentru
indivizi, pe când social-democraþii francezi considerã piaþa ºi globalizarea ca pe
producãtori de inegalitãþi sociale considerabile urmãrind ca ºi social-democraþii
germani perspectiva unei armonizãri fiscale pentru viitorul Uniunii Europene.

Ceea ce i se reproºeazã „celei de-a treia cãi“ este aºadar mai ales lipsa de an-
gajament critic cu privire la neoliberalism ºi globalizare, cu privire la capitalism,
cu atât mai mult cu cât nu include practicile de redistribuie printre prioritãþile
sale explicite.

Astfel, în 2000, apare lucrarea The Third Way and Its Critics structuratã pe
mai multe capitole care abordeazã sistematic criticile aduse celei de-a treia cãi.
Redãm aici pe scurt tipurile de critici ºi rãspunsurile lui Anthony Giddens. La
critica potrivit cãreia proiectul politic propus sub numele de a treia cale“ este un
proiect amorf, golit de conþinut, rãspunsul este acela cã definirea negativã a
acestui concept prin diferenþiere deopotrivã faþã de social-democraþia de tip
vechi ºi de neoliberalism face ca proiectul sã parã mai puþin coherent. În fapt,
tentativa de a rãspunde unor provocãri diverse dã seama de aceastã aparentã
incoerenþã. O altã criticã adusã susþine cã a treia cale nu reuºeºte sã salveze
stânga ºi ca urmare ajunge sã se manifeste ca o formã de conservatorism, în ca-
drul cãreia cei care se prezintã de centru-stânga alunecã spre dreapta.

Argumentul lui Giddens evidenþiazã posibilitatea de a reforma stânga prin
reînnoirea concepþiilor despre piaþa liberã ºi nu împotriva pieþei libere cu amen-
damentul cã valorile (valorile fundamentale ale societãþii de tipul valorilor na-
þiunii ºi ale familiei) trebuie susþinute în faþa eliberãrii fãrã limite a forþelor pieþei
libere, care ar genera o creºtere economicã nelimitatã. Politicile guvernamentale
nu trebuie sã însemne intervenþia autoritarã a statului în economie, ci protecþia
bazei sociale a pieþei, idee care în opinia noastrã urmeazã a fi înþeleasã de-acum
înainte.

Stuart Hall considerã cã procuparea pentru centru reprezintã o îndepãrtare de
stânga, manifestatã prin interesul anacronic pentru votanþii din clasa de mijloc.
Alan Ryan19 aduce o criticã asemãnãtoare atunci când spune cã politicienii celei
de-a treia cãi nu aduc ceva nou, fiindcã seamãnã cu cele susþinute odinioarã de
Noii Liberali (New Liberals). Cãutarea unei poziþii de compromis nu este însã
ceea ce caracterizeazã a treia cale care doreºte ceva mai mult, o împletire între
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solidaritate ºi prosperitate, odatã cu împletirea drepturilor cu responsabilitãþile
personale ºi cu apãrarea naþiunii ºi familiei tradiþionale. Toate aceste elemente
împreunã fac din „a treia cale“ un proiect nou.

Un alt punct disputat al dezbaterii a indicat faptul cã a treia cale ar împrumuta
de la neoliberalism temele despre piaþa globalã, globalizare ºi revoluþia infor-
maticã, reducerea sferei de putere a statului ºi respingerea redistribuirii. Ceea ce
se omite în aceastã perspectivã este ideea responsabilitãþii sociale care priveºte
populaþia, guvernul ºi corporaþiile. Ultimele douã ar trebui sã realizeze chiar un
tip special de parteneriat.

Modul concret în care cei care au de pierdut de pe urma globalizãrii ºi a pieþei
sunt recuperaþi sau compensaþi prin reforma puterii statale ºi parteneriatul pu-
blic-privat nu este destul de convingãtor în perspectiva lui Giddens în termenii
realizãrii concrete a acestor deziderate teoretice. De asemenea, nu este suficient
precizat ce se poate face în termeni economici, prin a treia cale, pentru a reduce
intervenþia guvernului în economia de piaþã, pentru a diminua ºomajul, pentru a
redresa o economie slãbitã etc. Paºii concreþi definitorii pentru economia politicã
a celei de-a treia cãi sunt extrem de vagi.

Deºi criticatã pentru un presupus deficit de teoretizare, The Third Way conþine
teoretizãri, este fundamentatã pe teoretizãrile din The Constitution of Society ºi
chiar contribuie la stimularea unui dialog despre social-democraþie în alte lu-
crãri, exclusiv teoretice. Spre exemplu, Chantal Mouffe considerã cã „a treia cale“
reprezintã un fenomen mai general prin care partidele de stânga se orienteazã
cãtre centru ºi fac concesii neo-liberalismului într-un context în care democraþia
a ajuns sã însemne mai degrabã liberalism ºi piaþã decât egalitate. „Aºa s-a
întâmplat cu acest Zeitgeist de astãzi, aºa-numita «a treia cale» care nu e decât
justificarea social-democraþilor faþã de capitularea lor în faþa hegemoniei neo-
liberale, ale cãrei relaþii de putere ei nu le vor provoca, limitându-se sã facã doar
unele ajustãri pentru a ajuta oamenii sã facã faþã la ceea ce se considerã soarta
ineluctabilã a «globalizãrii».“20

Rãmâne de precizat modul în care cea de-a treia cale va reuºi sã punã în prac-
ticã reunirea unor deziderate contradictorii remarcate de critici pe tot parcursul
interesantei structuri teoretice profilate prin filosofia socialã a celei de-a treia
cãi. Spre exemplu, pe de o parte se argumenteazã acþiunea distructivã a dezvol-
tãrii economice mondiale asupra mediului înconjurãtor, dar se afirmã ºi sprijinul
pentru dezvoltarea tehnologicã.

Contradicþia se poate diminua însã, observând anumite dinamici, cum ar fi ºi
responsabilizarea treptatã a unor mari companii care dezvoltã tehnologii ecolo-
giste, sau revalorificarea atitudinii ecologice ca modã ºi modalitate de pro-
movare a produselor pe piaþa mondialã etc.

Remedierea inegalitãþilor ocupã centrul dezbaterilor în jurul celei de-a treia
cãi, dezbateri care aratã posibilitãþile de reformare a stângii, prin responsa-
bilizare pe multiple planuri, cu o importanþã deosebitã pentru viitorul Uniunii
Europene ºi al lumii, încercate de provocãrile globalizãrii.
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