
 
CAPITOLUL 4:  
 

FORMULAREA POLITICILOR 
 

 
 
 
Obiectivele capitolului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În acest capitol va fi analizat procesul prin care sunt definite, evaluate, acceptate 
sau respinse politici alternative de soluţionare a unei probleme. Veţi putea, după 
parcurgerea lui: 

 să definiţi problemele structurate bine, mediu sau slab;  
 să diferenţiaţi între politicile cu public şi cele fără public; 
 să indicaţi rolul specialiştilor în formularea politicilor; 
 să identificaţi tipurile de criterii pentru evaluarea politicilor; 
 să cunoaşteţi metode de generare şi respingere a alternativelor; 
 să definiţi şi să analizaţi cazuri concrete de învăţare şi de transfer al politicilor. 

 
 
 
 
 

Termeni cheie: formularea alternativelor; probleme structurate; criterii; ; generarea 
alternativelor; învăţare; transferul de politici.. 

Conţinutul capitolului: 
 

a. Ce determină formularea politicilor? 
b. Stabilirea criteriilor  
c. Analiza alternativelor 
d. Învăţarea şi transferul de politici 

 
 
 

Odată ce o problemă a intrat pe agenda formală – a fost recunoscută ca 
semnificativă şi a primit o formulare mai precisă – persoanele responsabile de elaborarea 
şi de aplicarea politicilor publice trebuie să treacă la o nouă fază: aceea de 1) a explora 
diversele variante disponibile; 2) a căuta altele noi; 3) a elimina unele dintre opţiunile 
posibile (cele care nu par acceptabile publicului sau decidenţilor). Aşa cum am văzut, 
uneori alternativele considerate ca relevante există deja – ele apar în chiar procesul de 
stabilire a agendei; alteori însă e nevoie să se declanşeze un proces distinct pentru a le 
determina.  
 

 
 
 

Formularea politicilor este procesul prin care sunt definite, evaluate, acceptate 
sau respinse politici alternative de soluţionare a unei probleme aflate pe agendă. 
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Acest proces are câteva caracteristici importante (Ch. Jones, apud Howlett,  
Ramesh, 1995: p. 123): 

 Nu trebuie să presupunem că formularea este rezultatul unui singur actor; pot 
exista mai mulţi actori sau grupuri care vor produce propuneri complementare sau 
concurente. 

 Formularea poate începe chiar dacă problema nu este foarte bine definită sau fără 
ca cei care sunt angajaţi în acest proces să aibă contact cu grupurile afectate. 

 Formularea nu aparţine neapărat unei anumite instituţii, deşi adesea aceasta e 
obiectul de activitate a agenţiilor guvernamentale. 

 În timp se produc formulări şi reformulări de politici, uneori fără ca vreuna să 
dobândească sprijin suficient. 

 Adesea sunt consultaţi cei care pierd ca urmare a aplicării politicii. 
 Procesul nu este niciodată neutru: întotdeauna cineva câştigă şi cineva pierde prin 

aplicarea politicii.  
 
a) Ce determină formularea politicilor?  
 
Cum se observă, formularea politicilor este rezultatul unui proces în care actorii 

implicaţi sunt supuşi unor constrângeri multiple. Ele sunt de două mari tipuri: 1) cele care 
privesc natura problemei pentru soluţionarea căreia urmează să fie propusă o politică; 2) 
cele care privesc actorii implicaţi şi mecanismele – instituţionale sau neinstituţionale – de 
formulare a politicilor, altfel spus contextul politicii.  

Natura problemei. Problemele pentru care urmează să se elaboreze politici de 
soluţionare, aşa cum am văzut, diferă foarte mult între ele.  Foarte general, ele se pot 
împărţi în trei grupuri: a) bine structurate; b) mediu structurate; c) slab structurate. Între 
problemele cuprinse în cele trei grupuri nu putem, desigur, să stabilim graniţe rigide. Cum 
putem include o problemă într-unul din cele trei grupuri? Aceasta presupune evaluarea ei 
potrivit mai multor criterii: 1) gradul de conflict asupra problemei; 2) numărul de actori 
implicaţi; 3) nivelul de credibilitate a informaţiei disponibile; 4) numărul de alternative 
disponibile; 5) cunoaşterea rezultatelor aplicării diverselor alternative; 6) probabilitatea 
rezultatelor.  

Conform acestor criterii, cele trei feluri de probleme se pot caracteriza astfel:  
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Criterii Probleme bine 

structurate 
Probleme moderat 
structurate 

Probleme slab 
structurate 

Gradul de 
conflict 

consens 
 

consens / conflict conflict 

Numărul de 
actori 

puţini 
 

puţini mulţi 

Nivelul de 
credibilitate a 
informaţiei 

de încredere de încredere nu este de 
încredere 

Numărul de 
alternative 

limitat limitat nelimitat 

Cunoaşterea 
rezultatelor 

sigură nesigură necunoscută 

Probabilitatea 
rezultatelor 

calculabilă incalculabilă incalculabilă 

(Cf. Walters, L.C., Aydelotte, J., Miller, J., 2000: p. 354.) 
 
Problemele bine structurate sunt rare; cel mai adesea, problemele cu care se 

confruntă decidenţii sunt slab structurate. Nu există un consens asupra definirii lor şi o 
înţelegere comună a căilor de urmat pentru a le soluţiona. Dificultatea este crescută de 
faptul că numărul actorilor implicaţi este ridicat – ceea ce face ca atingerea consensului să 
fie complicată. Problema pare să aibă un număr uriaş de alternative de soluţionare; dar 
aceasta nu în sensul că soluţiile propuse sunt bine articulate; dimpotrivă: ele sunt mai mult 
presupuse ca existente, şi nici una nu este elaborată în detaliu. Căci informaţia disponibilă 
(care e presupusă în încercările de a elabora şi de a evalua alternativele) nu este de 
încredere. În particular, nu e disponibilă informaţia privind rezultatele aplicării unei sau 
altei politici. Situaţia se poate caracteriza ca una de incertitudine: nu numai că nu se 
cunoaşte cu certitudine dacă un rezultat va apare sau nu odată promovată o politică; dar nu 
se poate calcula nici măcar probabilitatea cu care un anumit rezultat ar putea să apară; mai 
mult, pot apare rezultate neintenţionate, care nici măcar nu sunt bănuite.  

O consecinţă importantă a acestor consideraţii este următoarea: atunci când se 
confruntă cu o problemă slab structurată, decidenţii  sunt tentaţi să nu îi acorde o atenţie 
deosebită, dată fiind dificultatea de formulare a unor politici care să atragă consensul 
diverşilor actori implicaţi. Ei tind să o împingă într-o zonă cenuşie a agendei. Dar, dacă 
problemei i se ataşează o alternativă pe care actorii implicaţi o consideră viabilă, situaţia 
se schimbă: problema are şanse mult mai mari să iasă din umbră. Aşa se explică de multe 
ori decizii rapide asupra unor probleme care – deşi cunoscute ca importante pentru o 
comunitate – ani de zile au fost neglijate. Simplu spus, ele au foat neglijate pentru că „nu 
ştiam ce să facem cu ele”. Iată două exemple: problema câinilor vagabonzi sau cea a 
sprijinirii de către comunitate a şcolilor. Prima a putut fi abordată rapid atunci când s-a 
elaborat un plan concret de soluţionare a ei, chiar dacă acel plan a suscitat foarte multe 
reacţii adverse: fiindcă era pentru prima dată când primăria avea o soluţie clară. În a doua 
situaţie, doar după ce s-a decis ca administraţiile locale să răspundă direct de situaţia 
materială a şcolilor (deci abia când o alternativă clară a fost găsită) problema a apărut ca 
foarte importantă pentru primari – şi i s-au căutat soluţii rapide şi concrete. (Cf. şi 
Kingdon, 1995: p. 143.) 

 Contextul politicii. În formularea politicilor, alte două aspecte sunt importante: a) 
implicarea specialiştilor – acei participanţi la procesul de înfăptuire a politicilor, care de 
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cele mai multe ori rămân ascunşi ochiului public; b) activitatea grupurilor politice de 
presiune, schimbări în instituţiile politice şi administrative, în legislaţie etc. (Am întâlnit 
mai devreme cele două aspecte atunci când am discutat modelul lui Kingdon al stabilirii 
agendei. Kingdon (1995) le numea curentul politicilor, respectiv curentul politic.) 

Specialiştii. Comunităţile de specialişti participă tot mai mult la formularea 
alternativelor şi a soluţiilor propuse. Aceştia sunt: universitari, cercetători, consultanţi, 
funcţionari publici de carieră, experţi ai instituţiilor guvernamentale, experţi parlamentari 
şi ai partidelor politice, analişti care lucrează pentru diferite grupuri de interese. De multe 
ori, ei se grupează în comunităţi mai mici, care studiază domenii mai specializate ale 
politicilor publice. Ei sunt participanţi ascunşi în formularea politicilor, pentru că adesea 
opinia publică (sau chiar cei aflaţi la un nivel foarte ridicat de decizie) nu cunosc exact 
contribuţia lor. Ei au în comun, întotdeauna, o cunoaştere bună a domeniului şi a tipurilor 
de politici promovate în cadrul acestuia, chiar dacă interesele lor şi orientările lor politice 
pot fi foarte diverse. Aceşti specialişti participă la formularea politicii în modalităţi foarte 
diferite: lucrări ştiinţifice, rapoarte de evaluare, articole de presă, dezbateri, seminarii şi 
ateliere de lucru etc. Desigur, nu toate propunerile sunt acceptate – iar multe dintre ele 
sunt respinse ori pur şi simplu neglijate. Să mai observăm că aceste comunităţi de 
specialişti participă la formularea  politicilor nu doar în structuri formale, ci şi prin 
raporturile informale dintre ei; o politică este propusă nu numai într-o întâlnire a unei 
comisii constituite de minister, ci şi la un prânz informal între unii din membrii 
comunităţii. 

Mediul politicilor. Conţinutul sau natura problemei reprezintă numai un factor 
important în felul în care este configurată o anumită politică. Mediul în care problema este 
abordată influenţează esenţial felul în care va arăta politica adoptată. Cum influenţează 
mediul designul unei politici? Diversele situaţii se pot aranja pe un continuu, la un capăt al 
căruia sunt cele în care politicile sunt formulate fără ca grupurile interesate într-o 
problemă să fie implicate; la celălalt capăt sunt situaţiile în care aceste grupuri sunt 
puternic implicate.  

Această distincţie corespunde, în contextul formulării politicilor, celei pe care am 
făcut-o atunci când am discutat stabilirea agendei: dintre iniţiativa exterioară şi accesul 
interior  (Cobb, Ross şi Ross, 1976). De data aceasta ne interesează însă nu cum ajunge o 
problemă pe agendă, ci cum – odată ajunsă – se formulează politicile pentru  soluţionarea 
ei.  Potrivit lui May (1991), putem vorbi de politici cu public şi politici fără public. 
Publicul constă din asociaţii profesionale, grupuri de producători, grupuri de 
consumatori, sindicate, alte grupuri de interese, comunităţi etc.  

În cazul politicilor cu public, opţiunile sunt construite şi alegerile sunt făcute într-
un mediu în care sunt implicaţi membrii publicului, fiecare cu interesele şi cu resursele 
sale. Aceste grupuri, aflate în conflict, contribuie la generarea de alternative şi la 
selectarea dintre soluţiile posibile a celor considerate acceptabile. Există mai multe modele 
ale felului în care interacţionează aceste grupuri în formularea politicilor: 

Modelul coaliţiei de susţinere (Sabatier, 1999): aşa cum am văzut în capitolul 
anterior, într-o coaliţie de susţinere sunt cuprinşi actori la toate nivelele: naţional, local; ei 
au unele opinii comune, de multe ori bazate pe cunoaşterea problemei şi pe interesele pe 
care le au în promovarea unui anumit scop care e legat de acea problemă. Reuşita unei 
coaliţii de susţinere depinde însă de mulţi alţi factori: resursele coaliţiei (bani, expertiză, 
autoritate legală, număr de susţinători); de factori externi mai stabili (precum natura 
problemei, resurse naturale, valori culturale, prevederi legale) sau schimbători (precum 
opinia publică, şomajul, inflaţia, alegeri etc.). În cele mai multe cazuri există cel puţin 
două coaliţii de susţinere implicate în procesul de formulare a unei politici, iar scopul 
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fiecăreia este de a-şi promova propriile interese şi scopuri (diferite sau chiar opuse celor 
ale altor coaliţii).  

Modelul reţelelor de politici: potrivit acestui model, actorii sunt legaţi între ei în 
cadrul procesului politicilor în reţele complexe care au un rol în formularea şi dezvoltarea 
politicilor care răspund unei anumite probleme. Uneori există chiar forme instituţionalizate 
ale participării diferiţilor actori la procesul de formulare a politicilor. De exemplu, la 
nivelul Comisiei Europene, s-au introdus forme instituţionalizate de consultare a 
grupurilor interesate într-o anumită problemă: Comisia apelează în mod obişnuit la 
comitete consultative, la grupuri de experţi, la seminarii, conferinţe şi ateliere în care sunt 
reuniţi reprezentanţi ai grupurilor ale căror interese sunt afectate de o politică europeană 
(Mazey, Richardson, 1996: p.210).  

Publicul, potrivit acestor modele, are un rol central în formularea politicilor. Ceea 
ce nu este cazul în situaţiile în care avem politici fără public. În asemenea situaţii, publicul 
nu este nici mare, nici sursă a unui conflict major; coaliţiile de susţinere sau reţelele de 
politici, dacă există, sunt slab dezvoltate. Opiniile prevalente sunt cele care derivă din cele 
ale experţilor. Iar discuţiile privind configurarea politicilor se desfăşoară „în spatele uşilor 
închise” în interiorul instituţiilor guvernamentale, parlamentului sau al partidelor politice. 
Sunt două forme principale de politici fără public: a) cele care implică riscuri „publice”, 
precum catastrofe naturale (cutremure, inundaţii etc.); b) cele în care – datorită 
problemelor cunoscute privind acţiunea colectivă (a se vedea Capitolul 1) – sunt puţine 
stimulente de formare a unui public important, precum: reducerea deficitelor; menţinerea 
diversităţii biologice; crearea unor politici de inovare etc. Cauzele pentru care se întâmplă 
acest lucru sunt multiple: problema este percepută ca veche şi neimportantă; acţiunea de a 
impune anumite soluţii este costisitoare; beneficiile sunt reduse şi dificil de individualizat 
etc.  
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 Politici cu public Politici fără public 
Structurarea publicului Coaliţii bine dezvoltate de 

grupuri de interese în jurul 
unor probleme particulare 

Dezvoltare limitată a 
grupurilor în jurul problemei, 
de obicei limitată la 
comunităţi tehnice şi 
ştiinţifice 

Exemple de probleme Probleme imediate, 
individualizate, repetitive 

Riscuri „publice” şi 
probleme cu stimulente 
limitate pentru acţiune 
colectivă 

Sisteme de opinii Sisteme bine dezvoltate de 
opinii; conflict între acestea 

Opiniile nu sunt ferm 
susţinute, sau sunt cele ale 
tehnicienilor 

Stabilirea agendei Iniţiativă exterioară: publicul 
susţine intrarea unei 
probleme pe agendă; 
conflicte între interesele 
formulate 

Acces interior: problemele 
sunt puse pe agendă înainte 
ca publicul să devină 
conştient de ele, sau intră 
forţat pe agendă datorită unei 
crize 

Dinamica politică Politica pătrunde puternic în 
procesul de formare a 
politicilor: publicul 
configurează formularea 
politicilor 

Aparent apolitică: rolul 
expertizei tehnocrate şi un 
public redus 

 
 

b) Stabilirea criteriilor  
 
 Sarcina analistului de politici este aceea de a propune alternative de soluţionare a 
unei probleme, dar şi instrumente de formulare şi de selectare a acestora. Pentru aceasta, el 
trebuie să selecteze criteriile care vor fi folosite în acest sens.  
 
Criteriile de alegere reprezintă mecanisme de a evalua comparativ politicile publice 
propuse ca soluţii pentru o problemă. 
  
 Sursele criteriilor. Nu se pot folosi aceleaşi criterii pentru a aborda orice 
problemă: de fiecare dată, criteriile propuse provin din surse diferite şi au justificări 
proprii. Ele sunt selectate în contextul formulării politicilor de către cei implicaţi în acest 
proces. Desigur că de multe ori criteriile sunt propuse în scopul susţinerii anumitor 
politici; se propun acele criterii pe care alternativele susţinute de un actor le îndeplinesc 
mai bine. Dar criteriile trebuie în acelaşi timp să poată fi susţinute, apărate apelând la 
temeiuri mai generale, pe care le pot accepta diferiţii actori implicaţi: astfel, criteriile care 
vizează aspecte tehnice sunt mai susceptibile de a fi acceptate de către toţi actorii 
implicaţi. La fel sunt şi cele care ar putea fi acceptate de orice persoană care le-ar evalua 
în mod nepărtinitor: nu le-ar prefera pentru că aplicarea lor ar duce la alegerea acelor 
politici aflate în concordanţă cu propriile sale interese; şi nu le-ar respinge pentru că 
aplicarea lor ar conduce la alegerea acelor politici care nu concordă cu propriile sale 
interese – ci ar încerca să determine dacă aplicarea lor ar fi nepărtinitoare între toţi cei 
afectaţi, ar fi echitabilă (chiar dacă, desigur, rezultatul aplicării lor nu ar fi favorabil 
tuturor). Dacă adoptăm astfel de criterii, nu e greu să le justificăm în faţa celorlalţi: 
spunem că ele privesc faptul că o politică publică este dezirabilă sau e corectă. Criteriile 
de acest fel sunt etice.  
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 Principala sursă a criteriilor aplicate sunt cerinţele impuse de instituţia care solicită 
elaborarea unei politici sau în care aceasta este formulată. Uneori aceste criterii sunt 
foarte clar formulate. De pildă, dacă se cere elaborarea unor politici de reducere a 
personalului din învăţământ sau din administraţia publică, criteriile sunt foarte precise; 
adesea însă, criteriile nu sunt foarte limpezi şi ele apar pe parcursul procesului de 
formulare a politicilor, sau sunt cerute de către instituţie ca pas preliminar al producerii 
alternativelor.  

 Curentul politic este atât o sursă, cât şi un mecanism de justificare a criteriilor 
selectate. Aşa cum am văzut, în cadrul curentului politic sunt implicaţi actori, grupuri 
cu interese şi opţiuni diverse, greu de armonizat. De aceea e nevoie de explicitarea, 
clarificarea sau chiar măsurarea valorilor promovate de aceste grupuri. Aceste criterii 
funcţionează uneori numai implicit; auzim adesea de constrângeri politice: de faptul că 
anumite alternative nu sunt consistente cu valorile prevalente la un moment dat sau pot 
fi interpretate ca ţinând de o orientare ideologică opusă celei preferate de guvernare 
(când un guvern este de stânga sunt preferate politic mai etatiste; când un guvern este 
de dreapta sunt preferate politici mai liberale etc.). 

 Atunci când alternativele sunt formulate, chiar acestea pot ridica întrebări importante 
privind calea de urmat sau criteriile de selectare a politicilor. De obicei, politica urmată 
până în momentul respectiv a promovat mai mult sau mai puţin anumite scopuri. De 
pildă, zeci de ani în perioada socialistă s-a considerat că obiectivul de a sprijini copiii 
care nu au familie se poate atinge cel mai bine prin  instituţionalizarea lor în 
stabilimente mari. Politica a dat anumite rezultate, iar timpul a făcut ca mulţi dintre noi 
nici să nu ne mai gândim la faptul că alte instrumente de sprijinire a acestor copii ar fi 
mult mai eficiente. 

 Criteriile sugerate de specialişti reprezintă o sursă importantă. Dar să notăm un fapt 
important: specialiştii provin adesea din domenii foarte diferite. De pildă, dacă în 
discuţie sunt politici sanitare, nu numai medicii sunt implicaţi; economiştii vor fi 
tentaţi să aducă în discuţie acele criterii care privesc costurile şi beneficiile politicilor 
propuse; juriştii vor accentua pe drepturi şi responsabilităţi; sociologii pe consecinţele 
sociale ale politicii respective, filosofii şi teologii pe implicaţiile etice ale politicii etc. 
Faptul că unele criterii sunt aduse în discuţie de specialişti nu înseamnă şi că ele sunt 
compatibile între ele, sau că există un mod unic definit de a le aplica. Dimpotrivă, este 
nevoie de o balansare a acestora, de corelarea şi armonizarea lor – proces de multe ori 
dificil, tocmai pentru că fiecare comunitate de specialişti vine cu autoritatea 
domeniului şi cu influenţa sa socială.  

 Criteriile etice ar putea fi adăugate distinct; aceasta pentru că, aşa cum am văzut, 
trăsătura lor distinctivă este aceea că exprimă nu interesele unor grupuri sau unor 
actori particulari, ci o poziţie pe care oricine, în mod nepărtinitor, ar putea să o 
accepte. (Să ne amintim de ideea lui J. Rawls (1971) a vălului de ignoranţă: criteriile 
etice sunt cele pe care le-am accepta dacă ne-am închipui că suntem sub un văl de 
ignoranţă.)  Desigur, criteriile etice trebuie întotdeauna privite în context: trebuie să 
ţinem seamă de posibilitatea de a le respecta, date fiind toate celelalte constrângeri. 
Dar, când e vorba de interesul public, de ceea ce este dezirabil social, criteriile etice nu 
pot fi eludate de dragul eficienţei stricte; dimpotrivă, ele întotdeauna trebuie 
considerate ca având o preeminenţă faţă de toate celelalte.  

În formularea politicilor de obicei nu se poate apela la un singur tip de criterii. 
Utilizarea unui singur criteriu sau a unui singur tip de criterii ar induce mari greutăţi în 
formularea unor politici care să răspundă cât mai adecvat cerinţelor diverselor grupuri 
afectate. Să ne gândim de pildă la problema restituirii imobilelor naţionalizate: dacă 
singurul criteriu ar fi cel al dreptului la proprietate, atunci problemele extrem de grave 
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privind chiriaşii sau soarta unor instituţii publice (şcoli, spitale în primul rând) – deci a 
unui număr mare de cetăţeni, dintre care unii s-au născut la mai bine de o jumătate de 
secol după ce s-a produs naţionalizarea – ar fi inabordabile. De cele mai multe ori e 
necesară o combinaţie de criterii (MacRae,  Whittington, 1997: cap. 2). Aceasta nu este 
simplu de manevrat, însă e preferabil să luăm în considerare mai multe criterii, 
corespunzând complexităţii problemei şi contextului în care se formulează problema. 

 
Această propunere nu este neobişnuită dacă o comparăm cu ceea ce facem în viaţa de zi 
cu zi: 

 În mod obişnuit, atunci când facem o alegere, combinăm diverse criterii: când alegem o 
slujbă, avem în vedere salariul, dar şi posibilitatea avansării; practicarea propriei 
meserii; apropierea de domiciliu etc.; atunci când alegem o haină, contează nu doar 
preţul, ci şi calitatea materialului sau marca sau faptul că este la modă.  

 Criterii diferite duc la o mai bună balansare şi a intereselor diferite ale grupurilor 
implicate în formularea politicii: în acest fel se asigură un climat de mai mare cooperare 
şi de atenuare a conflictelor din societate. 

 Foarte multe din opţiunile majore filosofice, religioase, ideologice acceptă pluralismul: 
fiecare dintre noi aderăm, mai mult sau mai puţin explicit, la sisteme valorice care se 
conexează cu astfel de opţiuni. 

  
 Alegerea între criterii. Criteriile diferă între ele nu numai prin faptul că au surse 
şi justificări diferite, dar şi prin conţinutul sau natura lor. Astfel, avem (Keeney, apud 
MacRae,  Whittington, 1997: p. 78): 

 Mijloace şi scopuri: unele criterii privesc modul de evaluare a mijloacelor pentru 
atingerea unui scop, iar altele vizează însuşi acel scop. De pildă, în politicile sanitare 
asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la tratament medical calificat este un mijloc, în 
timp ce sănătatea lor este scop. 

 Generalitate: unele criterii sunt mai generale decât altele. Astfel, starea de sănătate, 
nivelul veniturilor, calitatea relaţiilor personale sunt mai puţin generale decât 
bunăstarea persoanei; iar calitatea relaţiilor personale e un criteriu mai general decât 
calitatea relaţiilor de familie sau calitatea relaţiilor de prietenie. 

 Măsurare: un criteriu poate fi tratat ca un concept (precum cele menţionate mai 
devreme), în timp ce altele sunt măsuri ale acelor concepte. Numărul de medici pe 
locuitor sau numărul de paturi în spital ce revin la o sută de mii de locuitori sunt 
indicatori care exprimă măsuri ale accesului la tratament medical calificat. 

 Temeiuri combinate, atunci când un criteriu general este interpretat cu ajutorul unui 
criteriu care exprimă un măsură. De pildă, bunăstarea generală sau interesul public 
sunt pentru mulţi oameni concepte care exprimă criterii importante, deşi evident că 
sunt greu de definit precis. Un criteriu precum beneficiul economic net, care poate fi 
măsurat precis, poate fi înţeles ca o operaţionalizare convenabilă în multe cazuri a 
acestora. Dar să observăm că nu întotdeauna ele pot fi interpretate astfel: căci este 
chestionabil dacă e mereu posibil să interpretăm în termeni economici satisfacţia faţă 
de relaţiile personale sau interesul public. (A se vedea în capitolul următor discuţiile 
privind analiza cost-beneficiu.) 

În analiza unei probleme având ca scop propunerea de politici este posibil să se 
selecteze seturi diferite de criterii, mai mult sau mai puţin largi, mai mult sau mai puţin 
pertinente. Pentru ca formularea politicilor să fie corespunzătoare, stabilirea criteriilor 
utilizate e aşadar o premisă hotărâtoare. Cum putem alege o colecţie cât mai bună de 
criterii? MacRae şi  Whittington (1997: cap. 2) propun următoarele reguli: 
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a) să folosim criterii care vizează scopurile mai degrabă decât mijloacele; 
b) să selectăm un set cât mai complet de criterii, care nu lasă deoparte nici o 

variabilă relevantă; 
c) să nu folosim criterii care se suprapun; căci dacă utilizăm apoi combinaţii de 

criterii, riscăm să numărăm de două ori acelaşi lucru; 
d) să preferăm măsuri cantitative, care facilitează negocieri mai concrete între 

grupurile interesate; 
e) atunci când folosim măsuri cantitative, acestea să fie clare şi adecvate. 

 
Criteriile care vizează mijloacele sunt mai atrăgătoare: căci ele sunt întotdeauna 

mai concrete şi mai uşor de definit. E mai simplu să ne raportăm la numărul de doctori sau 
de paturi la un număr anumit de locuitori şi să le luăm drept criterii pentru starea de 
sănătate a cetăţenilor; la fel, numărul de licee în care există laboratoare de informatică sau 
procentul personalului didactic necalificat sunt criterii precise pentru a discuta despre 
calitatea educaţiei. Însă accentul pe criterii care vizează scopurile – chiar dacă acestea sunt 
mai greu de operaţionalizat – are anumite avantaje: a) un scop poate fi atins prin mijloace 
alternative, iar accentul pe criterii privind mijloacele duce în umbră acest aspect; b) în 
special în cazul politicilor cu public, criteriile privind scopurile permit o înţelegere mai 
bună a diferenţelor de opinii între diferitele grupuri implicate, dar şi a valorilor comune; de 
asemenea, în aceste cazuri îndeosebi, c) e sprijinit procesul de negociere între grupuri. 

Atunci când criteriile nu acoperă (de preferat cât mai multe dintre) variabilele 
relevante, apare sentimentul unei selecţii arbitrare; membrii grupurilor care favorizează 
anumite politici pot susţine că respingerea acestora e datorată prioritar neluării în 
considerare a acelor criterii care le favorizau. De pildă, se poate susţine că accesul redus la 
învăţământul superior românesc al tinerilor din mediul rural depinde de factori care nu au 
fost luaţi în seamă în trecut, precum oferta limitată de licee şi de profiluri diferite de cel 
agricol în mediul rural, sau concentrarea personalului didactic necalificat în şcolile din 
rural. Implicarea specialiştilor poate să fie un impediment în acest sens: dacă ei provin 
numai dintr-un domeniu de specializare, ei tind să nu ţină seamă de criterii relevante 
pentru specialiştii din alte domenii. Pe de altă parte însă, numărul criteriilor nu poate să 
crească mult: de obicei, dacă se lucrează cu mai mult de cinci criterii, acestea sunt dificil 
de manevrat, iar rezolvarea diferendelor devine prea laborioasă. E recomandabil de aceea: 
a) înainte de selectarea criteriilor ce vor fi utilizate, să se facă lista tuturor criteriilor 
considerate relevante; b) să se examineze toate variabilele relevante ale situaţiei şi să se 
vadă dacă criteriile le acoperă pe toate; c) să se încurajeze reprezentanţii grupurilor 
interesate să producă propuneri de criterii. Legat de acest aspect e cel al suprapunerii 
criteriilor: dacă nu luăm în seamă utilizarea intenţionată a ei (pentru a da ponderi mai mari 
alternativelor care au un scor mai mare pe anumite variabile), suprapunerea poate crea 
dificultăţi mari în evaluarea rezultatelor unei politici. 

Măsurările cantitative facilitează negocieri mai concrete între grupurile interesate; 
dar ele au şi o altă consecinţă importantă: marginalizează acele opinii care nu se bazează 
pe o analiză atentă şi profesionistă a problemei. Astfel de criterii solicită expertiză tehnică 
ridicată şi, deci, au drept consecinţă creşterea rolului analiştilor. Într-un climat al elaborării 
politicilor precum cel de la noi din ţară, pesemne că acest aspect merită să fie accentuat. 

E de preferat ca măsurile cantitative la care apelăm să fie clare şi adecvate. Ceea ce 
apare ca expresie a unor preferinţe pur subiective poate să dobândească, în anumite 
contexte, o semnificaţie deosebită. De exemplu, gradul de satisfacţie sau mulţumire sau 
(cel mai adesea) de insatisfacţie sau nemulţumire a populaţiei faţă de politicile promovate 
de guvernare şi pe care îl indică sondaje profesioniste de opinie poate fi un criteriu 
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important pentru aprecierea unei situaţii de formulare a unei politici. Judecăţile pe care le 
fac experţii din anumite domenii sunt însă mult mai adecvate pentru evaluarea unor 
situaţii. De aceea, aceste judecăţi, chiar dacă nu sunt exprimate în termeni cantitativi, pot 
fi luate ca temei al aprecierilor diferenţiate ale politicilor propuse. (Un rol important îl au 
metodele propuse de economişti, de exemplu metoda analizei cost-beneficiu. O vom 
discuta mai pe larg în capitolul următor.) 

 
 

c) Analiza alternativelor 
 
 Alegerea unei politici presupune examinarea alternativelor, compararea lor. E 
necesar să distingem între mai multe procese care sunt implicate în acest loc: 1) generarea 
alternativelor; 2) acceptarea şi respingerea alternativelor; şi c) formularea unei “liste 
scurte” de alternative. 
 Generarea alternativelor. Atunci când o problemă intră pe agendă, ea se situează 
undeva între următoarele  două cazuri:  

1) Problema intră pe agendă odată cu soluţii concrete, bine specificate ale ei: odată cu 
problema se cunosc precis şi politici care să o soluţioneze. De multe ori politicile 
fără public sunt astfel; dar acelaşi lucru se întâmplă şi când – în situaţii particulare 
– un grup implicat sau o coaliţie de susţinere reuşeşte să impună o anumită 
modalitate de abordare a problemei şi avansează o politică clară. 

2) Problema intră pe agendă mai degrabă ca un ideal general, puţin specificată (de 
exemplu: înlăturarea abandonului şcolar; reducerea sărăciei; reducerea şomajului). 
În acest caz ea trebuie să fie elaborată astfel încât să fie produse obiective şi 
alternative concrete. 
Procesul de specificare a problemei în vederea generării de alternative are două 

aspecte: 1) identificarea tipurilor de politici admisibile; 2) în interiorul fiecărui tip, 
specificarea alternativelor.  De exemplu, în problema abandonului şcolar un tip de 
alternative e cel care se concentrează pe sprijinirea familiilor cu probleme; alt tip se 
concentrează pe activitatea şcolilor de atragere a elevilor; un altul, pe politicile “celei de a 
doua şanse” pentru cei care au abandonat şcoala şi doresc să îşi completeze educaţia. 
Fiecare din aceste tipuri sugerează anumite politici specifice, care vor putea fi apoi 
elaborare şi specificate adecvat. Unii autori numesc tipurile de alternative – înţelese ca 
politici schiţate în mare, mai curând decât ca politici elaborate în detaliu – 
“protoalternative” (Weimer, 1993). 

Cum ajunge o alternativă să fie considerată ca o opţiune posibilă? Cum ajung 
actorii implicaţi în elaborarea unei politici să ia în considerare o alternativă? Trei surse 
sunt cele mai comune: a) alternativa este “dată”; b) alternativa apare în procesul de analiză 
a problemei aflate pe agendă; c) alternativa apare într-un proces specific de producere 
creativă.  

Unele alternative sunt “date”: atunci când o problemă apare pe agendă este posibil, 
aşa cum am văzut, ca o opţiune de politică în vederea soluţionării ei să existe deja. Dar şi 
un alt caz este foarte important: acela în care problema respectivă este veche; ea a mai 
primit o soluţionare şi deci există o politică practicată efectiv până în acel moment. 
Această opţiune de a continua să faci ceea ce ai mai făcut este indicată adesea ca una 
dintre cele mai demne de considerat alternative: chiar dacă ea nu este cea mai bună – iar 
reintrarea problemei pe agendă probează acest lucru – ea s-a dovedit în mare măsură 
satisfăcătoare; ea nu este optimă, însă asigură o anumită soluţionare a problemei. Aşa cum 
vom vedea în capitolul următor, în care vom discuta modelul incremental al deciziei, 
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alternativa practicată deja are încă un rol important: ea face ca multe dintre celelalte 
alternative luate în considerare să difere numai într-o mică măsură, “incremental” de 
aceasta. O nouă opţiune, conform acestui model al deciziei, are şanse mai mari să fie 
aleasă dacă promovează numai schimbări mici faţă de situaţia existentă. Există şi un alt 
mecanism prin care o alternativă poate să apară ca fiind „dată”: ea este sau a fost 
practicată în alt loc, în alte instituţii sau societăţi, în situaţii similare. Vom discuta mai pe 
larg acest caz în paragraful următor.  

Analiza sistematică a problemei ajunse pe agenda publică duce la cunoaşterea mai 
în amănunţime a caracteristicilor acesteia. Cauzele unor fenomene precum şomajul, 
veniturile mai reduse ale femeilor în raport cu cele ale bărbaţilor, abandonul şcolar etc. pot 
să fie astfel studiate mai atent. Evidenţierea unor astfel de caracteristici ale problemei nu 
înseamnă însă că au fost formulate şi alternative de soluţionare a ei; generarea politicilor 
prin care ea va fi modificată este e etapă care abia începe. Să presupunem că analiza 
abandonului şcolar duce la concluzia că acesta afectează cel mai mult fetele din 
comunităţile rrome. Desigur că atunci suntem numai în faţa unei corelaţii, care ne indică o 
direcţie în care ar trebui să se îndrepte politicile care urmăresc reducerea abandonului 
şcolar, dar nu şi o politică efectivă. Să accentuăm însă că aceste rezultate ale analizei (cel 
mai adesea realizate de experţi) deschid drumul formulării alternativelor de un anumit tip.  

Nu de puţine ori alternativele apar într-un proces specific de producere creativă. De 
aceea, încurajarea cercetării creative a problemei este o cale importantă de generare a 
alternativelor. Activităţile pe care cei mai mulţi le desfăşurăm sunt rutiniere: organizaţiile 
în care lucrăm dezvoltă procedurile lor clare de acţiune, din care e greu să ieşim (iar 
adesea nu avem nici un stimulent în acest sens – dimpotrivă!); soluţiile practicate deja ne 
fac să vedem realitatea din perspectiva lor. De aceea, generarea unor alternative noi este 
un proces creativ, care rupe şabloane şi ne face să vedem lucrurile într-o altă perspectivă. 
Un exemplu care se dă adesea este următorul (MacRae, Whittington, 1997: p. 118): până 
în anii ‘50, se considera că principalele cauze ale accidentelor de maşină erau legate de 
şofer – neatenţia, necunoaşterea regulilor, nerespectarea lor, consumul de băuturi alcoolice 
etc. Începând cu anii ’50 o nouă abordare a început să câştige teren: nu numai şoferul, ci şi 
autovehiculul poate fi de vină. Ca urmare, guvernele au început să dea reglementări 
privind siguranţa acestuia. Astăzi, când această abordare este comună, pare ciudat că 
nimeni nu se gândise înainte la măsuri în acest sens: dar, aşa cum am văzut, modurile 
dominante de a vedea lucrurile pot să ne orbească într-atât încât să fie nevoie de o 
abordare creativă pentru a produce o alternativă nouă. 

Există patru surse ale soluţiilor noi, obţinute creativ (Hogwood, Gunn, 1984, 2000: 
§10.2):  i) persoanele creative: o persoană aflată într-o instituţie guvernamentală pe o 
poziţie de decizie ar proceda înţelept dacă ar avea grijă ca persoanele angajate pe poziţii de 
pe care participă la formularea politicilor să fie creative; ii) transferul de politici este o 
cale importantă (o vom discuta mai pe larg în paragraful următor); iii) progresul tehnic: să 
ne gândim numai la tehnologia informaţională care a deschis oportunităţi, de nebănuit în 
urmă cu câţiva ani, privind obţinerea şi prelucrarea datelor sau modelări folositoare în 
generarea de noi soluţii; iv) se apelează la tehnici sistematice, organizaţionale de 
încurajare a creativităţii. Vom discuta două astfel de mecanisme: brainstormingul şi 
metoda Delphi. 

Brainstormingul (“furtună de idei”) constă în organizarea unor sesiuni în care un 
număr de participanţi (între cinci şi doisprezece membri) sunt stimulaţi să producă noi 
puncte de vedere cu privire la o problemă. Critica şi evaluarea acestor puncte de vedere 
este ţinută la minim, tocmai pentru a nu inhiba orice fel de idee nouă. Abia într-o etapă 
ulterioară aceste idei sunt evaluate, cele mai interesante urmând să fie elaborate mai 
departe. De bună seamă, nu există nici o certitudine că printr-un brainstorming se vor 
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produce numai idei bune (şi nici măcar că se va produce vreo singură idee bună); însă el 
poate evidenţia alternative noi de abordare a unei probleme.  

Prin metoda Delphi este stimulată creativitatea individuală. Atunci când mai multe 
persoane se strâng într-un grup (aşa cum e cazul în brainstorming) e posibil ca unele să nu 
reuşească să îşi formuleze punctele de vedere (cele care sunt mai introvertite sau cele care 
au un status mai jos); ca urmare, se vor obţine numai idei care exprimă poziţiilor acelor 
membri ai grupului care sunt extrovertiţi ori au un status mai ridicat. Metoda Delphi 
încearcă să depăşească această limitare. Ea constă în selecţionarea unui număr de experţi 
cărora li se trimit individual chestionare privitoare la situaţia dintr-un anumit domeniu. De 
obicei li se cere să îşi exprime argumentat punctul de vedere cu privire la mai multe 
posibilităţi de atingere a unui anumit obiectiv, într-un anumit timp. Răspunsurile sunt 
analizate de organizatori, iar experţilor li se trimite rezumatul analizei; ei pot să îşi 
revizuiască estimările în funcţie de argumentele formulate (uneori există mai multe runde 
de analiză). Avantajul metodei constă în obţinerea unor predicţii exacte, necesare atunci 
când sunt luate decizii privind politici pe termen mai lung. 

Acceptarea alternativelor. De cele mai multe ori, procesul de căutare a 
alternativelor nu se poate întinde pe o perioadă foarte îndelungată: contrângeri de timp, 
necesitatea alegerii unei alternative fac ca el să fie stopat la un moment dat. Cât de multe 
alternative sunt la dispoziţia analiştilor şi decidenţilor? În practică, numărul lor este redus 
(iar de multe ori, aşa cum susţin incrementaliştii, alternativele disponibile diferă doar puţin 
de cea practicată efectiv). Mai mult, dintre toate alternativele care au fost produse, numai 
unele sunt supuse unei analize mai atente.  

Pare să existe o supoziţie larg răspândită potrivit căreia aria soluţiilor alternative avute în 
vedere de autorii politicilor este în mod obişnuit una foarte restrânsă. Singurele opţiuni 
care ajung pe agendă pot fi doar cele care au susţinători influenţi în interiorul organizaţiei. 
De asemenea, majoritatea organizaţiilor îşi dezvoltă ceea ce s-ar numi propria lor 
înţelepciune convenţională şi de aceea multe dintre opţiuni sunt literalmente de 
neconceput. Anumite opţiuni vor asociate cu anumite personalităţi. Grupuri atât din 
interiorul cât şi din exteriorul organizaţiei pot căuta să-şi impună propria poziţie, 
eliminând astfel anumite opţiuni. În ultimă instanţă, membrii-cheie vor desconsidera pur şi 
simplu unele dintre opţiuni. (Hogwood, Gunn, 1984; 2000: pp. 185 – 186) 

Aşadar, dintre alternativele formulate, numai unele supravieţuiesc. Ce face ca acestea să 
rămână pe lista celor care nu vor fi desconsiderate? După J. Kingdon (1995: pp. 129 - 137) 
trei sunt condiţiile minimale pentru ca o alternativă să supravieţuiască:  
 
 
 
 
 
 

a) fezabilitatea tehnică; 
b) congruenţa cu valorile membrilor grupurilor implicate; 
c) anticiparea constrângerilor viitoare (constrângeri de buget, acceptarea de către 

public, acceptarea de către politicieni).  

 
Multe idei sunt respinse nu pentru că nu sunt bune, ci pentru că politicile construite 

pe baza lor nu sunt îndeajuns de bine elaborate sau nu par să fie aplicabile. De asemenea, 
atunci când o alternativă nu este concordantă cu valorile susţinute de membrii grupurilor 
interesate, ea nu are şanse ridicate să supravieţuiască. Desigur, uneori membrii acestor 
grupuri au valori diferite. Adesea există un consens general asupra unei valori, în timp ce 
în cazuri concrete ea este interpretată diferit de aceştia. De exemplu, ideea reducerii 
mărimii sectorului public pare să exprime o valoare împărtăşită în societatea noastră de 
cele mai importante grupuri care se manifestă public. Dar în cazuri particulare ea este 
respinsă cu putere: de exemplu, în privinţa privatizării unor mari regii autonome, 
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sindicatele şi mulţi oameni politici s-au opus cu forţă. Al treilea set de teste pe care trebuie 
să le treacă o alternativă pentru a supravieţui este acela de a satisface constrângeri viitoare. 
În primul rând, dacă ea implică cheltuieli ridicate, mai mari decât cele pe care decidenţii 
pot să le asigure, alternativa are mici şanse de a fi promovată. Multe dintre alternativele 
considerate ca bune sau chiar ca necesare în învăţământ sau în sănătate nu au putut fi 
menţinute datorită costurilor ridicate pe care le impuneau. În al doilea rând, alternativa 
trebuie să se poată impune ca acceptabilă public, deci ca acceptabilă pentru cele mai 
importante grupuri implicate. Uneori acest lucru nu e posibil: orice politică afectează 
negativ unele grupuri; de aceea, este necesar să se atragă un sprijin puternic din partea 
celorlalte. În sfârşit, o alternativă trebuie să poată fi acceptată de către politicieni: multe 
alternative bune sunt eliminate pentru că specialiştii nu găsesc căile de a le face 
acceptabile de public sau de politicienii aleşi sau de cei numiţi. Altele sunt ţinute în viaţă 
în speranţa că în viitor climatul politic se va schimba. Alegerea unei alternative depinde 
mult de capacitatea de a convinge conducerea unui minister, a unei primării sau jumătate 
plus unu din membrii unei comisii a parlamentului.  
 Lista scurtă de alternative. Procesul de acceptare a unor alternative şi, corelat, cel 
de respingere a altora, duce la producerea unei liste scurte de alternative, care vor fi apoi 
supuse unei analize mai atente, comparării şi, în final, selecţiei dintre ele a politicii urmate. 
Nu este nevoie ca în urma acestui proces de formulare a listei scurte toţi specialiştii să fi 
căzut de acord asupra unei singure alternative; mai curând, ei propun decidenţilor un set de 
alternative care satisfac, mai mult sau mai puţin, criteriile pe care ei le consideră relevante. 
Odată cu această listă de alternative, sunt propuse şi anumite moduri de a gândi politicile 
într-un anumit domeniu. Aşa cum subliniază Kingdon (1995: p. 144), această listă nu 
indică însă şi un consens asupra unei anumite politici: mai curând, ea subliniază că se 
poate cădea de acord asupra câtorva propuneri, dintre care se va putea apoi alege politica 
promovată.  
 
 

d) Învăţarea şi transferul de politici 
 
 Sursele unor noi alternative, precum şi criterii de apreciere a acestora, se găsesc 
uneori în afara mediului politic în care se produce formularea politicilor. Alte instituţii, 
alte primării, alte guverne aflate în situaţii similare pesemne că au formulat deja politici 
pentru a soluţiona probleme similare. Dacă acele politici “merg”, atunci atractivitatea 
acestora pentru decidenţi este mare. Aşa cum spunea la un moment dat fostul ministru 
polonez de finanţe L. Balcerowicz, rezumând într-un fel situaţia în care se găsesc ţările 
foste socialiste, “Polonia este prea săracă pentru a face experimente. Vom urma de aceea 
modelele care merg”. 

Preocupările cu care oamenii obişnuiţi se adresează guvernelor – educaţie, 
protecţie socială, asistenţă medicală, siguranţa pe străzi, un mediu curat, o economie 
sănătoasă – sunt comune pe multe continente. Într-un domeniu de aplicare a politicilor 
sunt multe lucruri comune între state ca şi în interiorul frontierelor naţionale. Ne aşteptăm 
ca în şcoli copii să înveţe să scrie şi să citească; ne aşteptăm ca protecţia socială să apere 
de sărăcie persoanele în vârstă; ne aşteptăm ca inspectorii sanitari să prevină răspândirea 
bolilor contagioase. E mai uşor să observăm asemănări între politicile practicate în acelaşi 
domeniu în ţări diferite decât să găsim asemănări între protecţia socială şi politicile privind 
apărarea sau mediul într-o anumită ţară.  

Confruntaţi cu o problemă comună, decidenţii din oraşe, administraţiile locale sau 
naţionale pot să înveţe din felul în care omologii lor au răspuns în alte părţi. Mai mult 
decât atât, se naşte posibilitatea ca decidenţii să tragă învăţăminte care să-i ajute să 
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abordeze mai bine propriile lor probleme. Dacă lecţia este pozitivă, politicile care merg 
sunt transferate, cu adaptările necesare. Dacă este negativă, cei interesaţi învaţă ce să nu 
facă, urmărind greşelile altora. (Rose, R., 1991: p. 4) 

 Cum sunt trase învăţăminte. Aşa cum arată R. Rose, învăţămintele pot fi pozitive 
sau negative. Dar ele se mai pot clasifica şi altfel, ţinând seamă de conţinutul lor. Putem 
distinge între: 1) învăţăminte privind politicile; 2) învăţăminte privind procesul politic. 
Învăţămintele privind procesul politic se concentrează asupra strategiilor de susţinere a 
ideilor politice şi de atragere a unei probleme pe agendă. Cele privind politicile au ca 
obiect conţinutul acestora: probleme, obiective, instrumente, mecanisme de implementare. 
La rândul lor, ele sunt de două feluri: a) instrumentale – vizează lecţiile pe care le tragem 
privind viabilitatea instrumentelor utilizate sau a mecanismelor de implementare a unei 
politici; b) sociale – vizează lecţiile pe care le tragem privind construcţia problemelor 
sociale, domeniul de aplicare a unei politici, obiectivele acesteia (May, 1992).  
 

Învăţăminte privind politicile  
 

instrumentale 
 

sociale 
 

Învăţăminte 
privind procesul 
politic 

Vizează învăţarea 
în ce priveşte:  

viabilitatea intervenţiei 
prin politici sau 
configurarea 
implementării 
politicilor 
 

construcţia socială a 
unei politici sau a unue 
probleme 

strategia privind modul 
de a susţine o politică 
sau o problemă 

Centrare pe: instrumentele 
politicilor sau 
configurarea 
implementării 
 

domeniul politicilor, 
obiectivele politicilor 

fezabilitatea politică şi 
procesul politic 

Poate duce la: înţelegerea surselor 
eşecului politicilor sau 
îmbunătăţirea 
capacităţii politicilor de 
a atinge scopurile 
propuse 
 

schimbarea aşteptărilor 
privind obiectivele 
politicilor, sau 
redefinirea acestor 
obiective 

o susţinere mai 
complexă a unei 
politici sau a unei 
probleme 

Precondiţii: o înţelegere mai bună a 
instrumentelor 
politicilor şi a 
implementării acesteia, 
bazate pe experienţă 
sau pe evaluare formală 
 

îmbunătăţirea 
înţelegerii problemei 
sau schimbarea 
opiniilor fundamentale 
privind domeniul de 
aplicare a politicii 

conştientizarea 
evoluţiilor politice 
viitoare şi a factorilor 
care le afectează 

Indicatori: reconfigurarea politicii, 
cu schimbarea 
instrumentelor de 
aplicare a ei: 
stimulente, penalizări, 
asistenţă, finanţare etc. 

redefinirea politicii, cu 
schimbarea 
obiectivelor sau 
domeniului ei de 
aplicare: direcţia 
politicii, grupurile ţintă, 
drepturile conferite etc. 
 

schimbări în strategia 
apărătorilor politicii: 
noi zone de discuţie, 
noi argumente, noi 
tactici de a atrage 
atenţia asupra 
problemei sau politicii 

Se poate confunda 
cu: 

aparenta învăţare 
constând în postularea 
unei presupuse 
superiorităţi a unui 
instrument; mimare 

redefinirea politicii 
care nu e legată de 
schimbarea opiniilor 
fundamentale privind 
domeniul de aplicare a 

schimbări 
întâmplătoare în 
strategia politică, 
nelegate de înţelegerea 
dinamicii politice 

14 



politicii 
 

Necesită dovezi 
privind: 

o mai bună înţelegere a 
instrumentelor politicii 
şi a implementării 

schimbări în opiniile 
fundamentale privind 
domeniul de aplicare a 
politicii 

conştientizarea 
relaţiilor dintre 
strategia politică şi 
fezabilitatea politică 

(După May, 1992: p. 336.) 
 
 Transferul de politici. Transferul de politici este un fenomen tot mai obişnuit. 
Vechea vorbă a Ecleziastului – “Nimic nu este nou sub soare” – dobândeşte un sens nou în 
acest mecanism complex prin care procesul politic dintr-un loc servesc decidenţilor din cu 
totul altul.  
 
 
 
 
 
 

Transferul de politici este procesul prin care cunoştinţele despre politici, 
structurile administrative, instituţiile şi ideile dintr-o cadru politic (prezent sau 
trecut) sunt folosite pentru dezvoltarea politicilor, structurilor administrative, 
instituţiilor şi ideilor dintr-un alt cadru politic.  

(Dolowitz, D.P., Marsh, D., 2000) 
 
 Transferul de politici nu este desigur un fenomen nou; cele promovate în anumite 
ţări au reprezentat şi reprezintă modele pentru politicile promovate în altele. Politicile din 
S.U.A. au fost transferate în mare măsură în Marea Britanie; cele promovate în Suedia au 
reprezentat modelul de politici social-democrate în multe alte ţări; iar Japonia e un model 
pentru “tigrii” economici din Asia de Est. La un alt nivel, cel local, transferul de politici 
este o practică obişnuită, chiar şi la noi în ţară. În ultimul deceniu însă el a căpătat 
proporţii foarte mari. Cum se explică acest lucru? După W. Parsons (Parsons, 1995: pp. 
234 –236), principalele motive sunt:  

 procesul de globalizare, care face ca în ţări diferite agenţiile guvernamentale să se 
confrunte cu probleme tot mai similare;  

 dezvoltarea comunicaţiilor; 
 existenţa organismelor internaţionale (de exemplu, “europeneizarea proceselor 

naţionale de elaborare şi aplicare a politicilor”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracteristicile globalizării politice:  
1. Complexitate şi diversitate: nu numai apărarea şi relaţiile internaţionale, dar şi 

probleme precum asistenţa, drogurile, mediul sunt probleme cu impact 
internaţional. 

2. Structuri puternice de interacţiune: statele naţionale interacţionează la un 
nivel  mai înalt şi în domenii mai extinse. 

3. Permeabilitatea statului naţional: agenda naţională de politici este mai 
deschisă dezvoltărilor din alte ţări; ca un corolar, statul naţional e mai puţin 
capabil decât a fost în trecut să îşi controleze agenda. 

4. Schimbări rapide şi în cascadă: nu numai că schimbările sunt rapide, dar ele 
afectează tot mai multe probleme.  

5. Fragilitatea ordinii şi a guvernării: comunitatea internaţională e mai fragilă 
decât statele naţionale; în ce priveşte politicile, aceasta înseamnă că deşi 
agenda este globală, decizia şi implementarea rămân locale. Dar globalizarea 
aduce un rol crescut al companiilor transnaţionale, organizaţiilor 
transnaţionale şi relaţiilor transguvernamentale în acest proces. 
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(McGrew, apud Parsons, 1995: p. 235.) 
 
 Transferul de politici poate fi analizat pe următoarele coordonate (Dolowitz, D.P., 
Marsh, D., 2000): 
1. Care este motivaţia transferului? Uneori transferul se face ca răspuns la constrângeri 

foarte puternice (manifestate prin impuneri directe, sau prin intermediul unor grupuri 
de presiune foarte puternice, sau la cererea expresă a experţilor (de pildă, în situaţii de 
dezastre naturale). Alteori transferul este rezultat al voinţei interne a decidenţilor din 
agenţia respectivă. Cele mai multe cazuri se situează între aceste extreme. 

2. Cine este implicat în transfer? În funcţie de natura problemei, de contextul politic în 
care se formulează politicile, pot fi implicaţi oficiali aleşi; funcţionari publici; 
consultanţi; instituţii diverse, inclusiv corporaţii internaţionale sau instituţii 
supranaţionale; un rol important îl pot avea valorile dominante în societate etc.  

3. Ce este transferat? Uneori sunt transferate unele componente ale conţinutului 
politicilor (instrumente, obiective etc.); alteori învăţămintele sunt negative.  

4. De unde se face transferul? El se poate face fie apelând la experienţa trecută, fie la cea 
prezentă din ţară sau din alte ţări. Uneori o primărie învaţă mult de la ce fac alte 
primării din ţară sau chiar de la ce a făcut chiar ea în trecut (la noi, de pildă în perioada 
interbelică).  

5. În ce grad se face transferul? Cel puţin modalităţi pot fi identificate: 
 
Copiere: Adoptarea, mai mult sau mai puţin intactă, a programelor deja aplicate în 
alte locuri. 
Emulaţie: adoptare, cu ajustări acolo unde este cazul, a unui program deja aplicat în 
altă parte. 
Hibridizare: combinare a elementelor din programe care sunt aplicate în mai multe 
locuri. 
Sinteză: combinarea unor elemente familiare din programe aplicate în mai multe 
locuri. 
Inspiraţie: programele aplicate în alte părţi sunt stimulente intelectuale pentru 
dezvoltarea unui program nou, însă fără analog în altă parte. 
(După Rose, 1991: p. 22.) 
 
6. Ce constrângeri trebuie să îndeplinească transferul? Nu se poate aplica o politică 

gândită pentru un context politic într-altul foarte diferit; de aceea e necesar să se 
analizeze atent conţinutul politicii, cât şi reacţia publicului, precum şi a politicienilor la 
aceasta. (Avem desigur multe exemple în acest sens: bunăoară, introducerea unei noi 
legislaţii privind relaţiile homosexuale sau unele politici de stabilizare 
macroeconomică.) 

7. Cum poate să eşueze transferul? Cea mai comună cauză e desigur cea a unui transfer 
neadecvat situaţiei concrete; dar transferul poate eşua şi dacă nu este făcut complet, 
sau dacă nu este uniform (când, de pildă, de iau eclectic elemente din politici diferite, 
practicate în ţări diferite).  

 
Transferul nu se face automat, ci în paşi (Rose, 1991). Primul este acela de a 

examina programele altor agenţii publice care s-au confruntat cu aceeaşi problemă. În 
primul rând, trebuie aflate informaţii privind programele acestora. Scopul nu este acela de 
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a deveni expert în ceea ce au făcut alţii (de pildă, în experienţa altor ţări), ci de a face rost 
de idei noi, relevante pentru abordarea problemei. În al doilea rând, ceea ce se doreşte nu e 
o replică identică a ceea ce s-a făcut în altă parte, ci un program care să funcţioneze în ţara 
sau în judeţul sau în oraşul ori comuna respectivă. De aceea, ceea ce se transferă este 
cunoaşterea: generală şi, în acelaşi timp, aplicabilă. Aceasta ia forma unui model al 
programului care este elaborată în oarecare detaliu. De pildă, atunci când (la mijlocul 
anilor '90) s-a luat în discuţie problema mobilităţii studenţilor români în universităţi din 
Uniunea Europeană, programul care a fost supus examinării e fost cel numit ERASMUS. 
Poate fi introdus la noi în ţară, şi anume în ce fel? Este fezabilă încercarea de a-l 
introduce? Care sunt cerinţele privind conţinutul educaţiei universitare în România care 
trebuie modificate pentru a avea acces la mobilităţile prevăzute prin acest program? Sunt 
disponibile resurse financiare în acest sens? – iată câteva aspecte care au constituit 
elemente ale modelului politicii de aderare a României la program şi care a fost elaborat în 
acea perioadă. 

Al doilea pas este acela de a crea un program nou. Există, aşa cum am văzut,  
mai multe modalităţi de a face acest lucru: copiere; emulaţie; hibridizare; sinteză; şi, în 
sfârşit, inspiraţie.  
 Ultimul pas prin care se învaţă din experienţa altora este acela al evaluării 
prospective. Aceasta presupune comparaţii între politicile aplicate în momente diferite de 
timp, în locuri diferite. Un exemplu comun este acela al politicilor promovate în Uniunea 
Europeană: temeiul principal al comparaţiei politicilor aplicate la noi în ţară cu cele din 
U.E. este faptul că sperăm ca la un moment dat situaţia din România va fi comparabilă cu 
situaţia de astăzi din acele ţări.  
   
Întrebări şi aplicaţii 
 
 
1) Daţi exemple de probleme bine structurate, mediu structurate şi slab structurate. 

Analizaţi-le potrivit celor şase criterii. 
2) Care este rolul specialiştilor în formularea politicilor?  
3) Ce este o reţea de politici? Încercaţi, pe baza unui exemplu concret, să identificaţi 

componentele unei reţele de politici.  
4) Discutaţi exemple de politici pe care le cunoaşteţi mai bine. Încercaţi să indicaţi 

alternative la acea politică. Ce sursă au avut alternativele? 
5) Gândiţi-vă la o alegere complexă care a fost făcută în instituţia dvs. Încercaţi să vedeţi 

care au fost criteriile folosite şi cum au fost ele combinate. Au fost ele relevante? Au 
fost complete? S-au suprapus? S-au folosit măsurări clare? 

6) Pentru găsirea soluţiilor la o problemă cu care vă confruntaţi, încercaţi să folosiţi o 
tehnică de tipul brainstorming sau de al metodei Delphi. Care este opinia dvs. privind 
rezultatele obţinute? 

7) Daţi exemple de politici adoptate în instituţia dvs. care reprezintă un transfer de 
politici. analizaţi-l potrivit criteriilor menţionate în text.  
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