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Rezumat
Stabilitatea reprezintă o caracteristică a stării vieţii politice în stat, a

sistemului politic, precum şi în sistemul relaţiilor internaţionale. Indiferent de
regimul politic din tară şi de modalitatea de legitimare a acestuia, o funcţie
importantă a conducerii politice este de a crea condiţii pentru buna funcţionare a
instituţiilor publice. Există o varietate imensă de abordări pentru analiza
problemelor de stabilitate politică. În prezent, un interes deosebit pentru savanţi,
dar şi politicienii din spaţiul ex-sovietic şi ex-socialist îl prezintă studiile la această
temă ale oamenilor de stiinţă din ţările occidentale. Cercetarile acestora în ultimele
decenii s-au concentrat pe clarificarea naturii unor conflicte, care duc la
destabilizare, rupturi şi revoluţii. Direcţia principală a cercetărilor este menţinerea
stabilităţii şi integrităţii sistemului public.

Cuvinte-cheie: sistem politic, clasa de mijloc, guvernare, stabilitate dinamică,
stratificare, lupta de clasă, reformare, premise, putere politică, eficienţă, interese
sociale, scopuri politice, stabilitatea instituţiilor
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MIDDLE CLASS AND THE STABILITY OF
POLITICAL SYSTEM: U.S.A. – RUSSIA:
COMPARATIVE STUDY

Victor STEPANIUC
Abstract
Stability is a feature of the state of the political system, the system of interna-

tional relations and the political life in the state. Regardless of the political regime
in the country and the method of its legitimacy - an important function of political
leadership is to create conditions for the proper functioning of public institutions.
There is a tremendous variety of approaches to the problems of political stability
analysis. At present studies on this topic made by the scientists in Western countries
are of a great interest for scientists and politicians in the ex-Soviet and ex-socialist
states. Their research in recent decades has focused on clarifying the nature of
conflicts that bring destabilization, ruptures and revolutions. The main direction of
research is - maintaining the stability and integrity of public sistem.

Keywords: political system, middle class, government, dynamic stability,
stratification, class struggle, reformation, premises, political power, efficiency,
social interests, political purposes, stability of institutions.

Introducere. Stabilitatea politică, în special conflictele şi tensiunile
politice sunt probleme care ramân în mare măsură in atenţia cercetatorilor
din domeniul ştiinţelor politice. În Occident acestea pe parcursul sec.xx au
fost studiate pe larg. In statele ex-socialiste, unde a dominat sistemul
administrativ de comandă şi regimurile totalitare, aceste probleme n-au
constituit obiectul unor cercetari profunde şi complexe. Stabilitatea reprezintă
o caracteristică a stării vieţii politice în stat, a sistemului politic precum şi a
sistemului relaţiilor internaţionale. Indiferent de regimul politic din ţară şi de
modalitatea de legitimare a acestuia, o funcţie importantă a conducerii politice
este de a crea condiţii pentru buna funcţionare a instituţiilor publice.

Metodele aplicate. Există o varietate imensă de abordări a stabilităţii
politice. Cercetarile savanţilor din Occident, in ultimele decenii, s-au
concentrat pe clarificarea naturii unor conflicte care conduc la destabilizare,
rupturi şi revoluţii. Direcţia principală a cercetarilor este - menţinerea
stabilităţii şi integrităţii sistemului public. Astfel, stiinţa in domeniu, in
viziunea mai multor cercetatori occidentali, are un rol aplicativ şi implică
găsirea unor modalităţi de coeziune socială, consolidarea grupurilor sociale
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şi a persoanelor fizice pe baza de interese şi valori comune. Teoria îşi propune
să studieze evoluţiile priorităţilor sociale şi de comportament a grupurilor
sociale, şi a societăţilor contemporane in ansamblu.

In conformitate cu conceptul de “integrare socială”, la baza stabilităţii
politice a sistemului politic este plasat nivelul, gradul de integrare a societăţii.
Aceasta presupune o stare de conectare a “pieselor individuale” în societate,
participarea activă şi conştientă a indivizilor şi grupurilor la activităţile sociale,
existenţa structurilor şi proceselor care duc la acest lucru. În general, mai mulţi
cercetători consideră că anume de compotamentul, starea, bunăstarea individului
şi a grupilor sociale mici depinde coeziunea societăţii, inclusiv stabilitatea
politică. Stabilitatea politică reprezintă unul dintre aspectele de stabilitate socială.
Ea poate fi definită ca o stare de echilibru a grupurilor sociale şi a forţelor
politice, în care nici unul dintre ele nu au capacitatea de a anihila ori modifica
substanţial sistemul politic în avantajul lor. Stabilitate înseamnă funcţionarea
normală a sistemului politic, a tuturor instituţiilor sale, lipsa de eşecuri în
mecanismele puterii de stat, credibilitatea ei suficientă. Aceasta de asemenea,
se manifestă prin punerea în aplicare a legilor şi a altor reglementări legale, cu
privire la utilizarea unor forme paşnice, non-violente de luptă politică. Un
obiectiv minim al stabilităţii politice este lipsa de tensiuni politice.

Echilibrul politic, stabilitatea sistemului politic oferă cetăţenilor care
nu sunt în opoziţie faţă de sistemul existent, un sentiment de securitate şi
pace, un fel de confort politic, încrederea în capacitatea statului şi
guvernanţilor de a satisface nevoile şi aşteptările lor. Cauzele instabilităţii
politice au fost văzute diferit încă de filosofii antichităţii. Marele filosof al
Greciei antice Aristotel e unul dintre primii care a asociat caracterul structurii
sociale, cu sistemul politic şi dezvoltarea politică. În lucrările sale, Aristotel
a remarcat că stabilitatea depinde de prezenţa in societate a unui strat
semnificativ de cetăţeni cu venituri şi stare materială medie. Astfel, instabili-
tatea, revoltele şi criza politică se produc în mare parte la o schimbare esen-
ţială în structura socială a societăţii. Atunci cei săraci au întotdeauna poten-
ţialul de a intreprinde acţiuni radicale, care influienţează statul şi viaţa altor
pături sociale. Aristotel considera, de asemenea, că una din cauzele
instabilităţii politice, a revoltelor care provoacă schimbarea formelor de
guvernare este denaturarea principiului de justiţie. In cazul în care oligarhia
promovează inegalităţi şi injustiţie, şi atunci cănd ohlocraţia egalează bogaţii
şi oamenii de rând – statul se prăbuşeşte [1, p.27].

Conceptul “clasa de mijloc “, a apărut în Anglia în secolul al XVII-lea
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pentru a descrie un grup de proprietari şi antreprenori, care se opuneau atât
marilor proprietari de terenuri, cât şi gloatei. Treptat, au fost incluşi in clasa
de mijloc antreprenorii mici şi mijlocii, comercianţii, preoţii, profesorii,
medicii. În sec.XIX, K. Marx a realizat o analiză complexă a societăţii
capitaliste, afirmând că aceasta este dezbinată in clase antagoniste, in primul
rând, sub aspect economic, şi in dependenţă de raporturile de proprietate.
Karl Marx şi Friedrich Engels au definit “clasa de mijloc” de la acea vreme
care se afla prinsă între marele capital şi mişcarea muncitorească în calitate
de clasa antirevoluţionară. Astfel, clasicii comunismului printre primii au
prezentat rolul clasei de mijloc ca ,,amortizor” al acţiunilor revoluţionare.
Savantul Max Weber n-a negat existenţa claselor, dar a adus in prim-plan
asemenea caracteristici ale claselor precum ar fi ocupaţia, angajarea in
câmpul muncii, educaţia, puterea, prestigiul [2, p.25-47].

In sec.xx, conceptul de “clasă “ a fost utilizat pe larg în domeniul ştiinţei,
dar şi în lupta politico-ideologică . O primă analiză sistemică a claselor din
societatea americană în anii ’40 ai secolului XX a propus-o sociologul
american Lloyd Warner. Acesta a prezentat societatea americană divizată in
6 clase şi straturi: clasa superioară de sus care include cele mai bogate şi
mai influiente “familii vechi” americane; clasa superioară de jos, constituită
din tânăra elită economică foarte bogată; clasa de mijloc de sus care cuprinde
proprietarii şi profesioniştii, ce deţin bogăţii materiale mai mici în comparaţie
cu reprezentanţii celor două clase superioare, dar ei s-au implicat activ în
viaţa publică; clasa de mijloc de jos, constituită din micii intreprinzatori,
muncitorii calificaţi şi angajaţi; clasa inferioară de sus, a muncitorilor
necalificaţi, angajaţi în fabrici; clasa inferioară de jos care include somerii,
vagabonzii, familiile, persoanele declasate şi sărace[3, p.139-159].

Ştiinţa contemporană ne prezintă o varietate mare de tipologii a divizării
societăţilor moderne in clase insă majoritatea din ele acceptă existenţa a 3
clase de bază: clasa de sus, de mijloc şi de jos. Celebrul filosof şi istoric
englez Arnold Toynbee in câteva rânduri a subliniat faptul că civilizaţia
occidentală modernă este o civilizaţie, în primul rând, a clasei de mijloc, iar
societatea occidentală a devenit contemporană, modernă, numai după ce a
reuşit să creeze o clasa de mijloc mare şi competentă[4, p.338-340].

În sec.xx, cofruntarea ideologică intre socialism şi capitalism cu privire
la forţele motrice ale progresului social a adus in prim-plan studiile despre
rolul şi importanţa clasei de mijloc în societatea democratică contemporană.
“Revoluţiile socialiste” şi edificarea socialismului in Rusia, China şi în mai
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multe ţari europene a impus clasa politică şi filosofii din Occident să caute
soluţii pentru asigurarea stabilităţii sistemelor politice capitaliste. Astfel incă
in anii 30 ai secolului trecut renumitul economist englez Keynes propune o
reformare importantă a capitalismului prin intermediul reglementarii social-
orientate de catre stat a economiei. In viziunea acestui economist, reformarea
capitalismului trebuia să excludă anarhia pieţii, care provoacă crize,
instabilitate economică şi politică. Un obiectiv social-politic, dar şi economic
important al reformelor urma sa fie - formarea unei clase de mijloc viguroase
care ar tinde spre optimizarea capitalismului şi sistemelor politice democratice,
şi nu spre răsturnarea acestora[5]. Crearea unei numeroase clase de mijloc
este o realizare impresionantă a multor ţări occidentale în secolul XX. Aceasta
a pus la indoială concepţia marxistă despre societăţile capitaliste care
polarizează structura şi se caracterizează prin contradicţii ireconciliabile. În
SUA, încă din perioada preşedinţiei lui F.Rusevelt, consilierii acestuia şi vestiţi
cercetători americani au adus argumente, că pentru stabilitatea politică
americană este de mare importanţă prezenţa unei clase de mijloc puternice.

În perioada postbelică, clasa de mijloc a devenit o forţă socială impor-
tantă în ţările Europei occidentale cele mai dezvoltate şi un scop important
şi râvnit - în ţările mai puţin dezvoltate. In condiţiile confruntărilor politice
şi geopolitice dure anume fortificarea rolului clasei de mijloc a asigurat
relativa stabilitate politică, a permis să fie depăşite o serie de probleme
economice şi sociale profunde, a fost factor important al modernizării so-
cial-economice a multor ţări occidentale. În anii ‘60 ai secolului trecut,
savanţi redutabili care urmăreau atent concurenţa acerbă intre “sistemul
capitalist” şi “sistemul socialist” au adus mai multe argumente despre
probabilitatea unor tulburări masive in ţările, unde dezvoltarea economică
nu aduse prosperare poporului simplu. ,,În toate societăţile, în care clasa
conducătoare este incapabilă să asigure dezvoltarea economică, o revoluţie
este necesară”- afirma savantul Raymond Aron in lucrarea Lupta de clasă
[6, p. 235]. Pentru a neutraliza premisele unei revoluţii de tip marxist şi a
evita destabilizarea sistemului politic, guvernanţii au pus accent pe forti-
ficarea clasei de mijloc, dialog şi consens social.

Studierea fenomenului clasei de mijloc de către cercetatori a fost însoţită
de polemici şi concluzii foarte contradictorii. Ştiinţele politice occidentale au
fost mult timp sub influenţa teoriei de clasă marxiste, care a efectuat o primă
abordare ştiintifică complexă a societăţii capitaliste. Până în anii 50-60 ai
secolului XX, realitatea a confirmat previziunile teoriei marxiste, inclusiv în
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statele occidentale: reducerea rolului social-economic al întreprinzătorilor mici,
monopolizarea economiei de marile companii capitaliste, creşterea numerică
a proletariatului. Mai târziu, în lucrările mai multor cecetători de valoare
noţiunea de clasă a fost înlocuită cu conceptul şi studiile despre sistemele
moderne de stratificare. Realităţile relansării economiei americane in anii
30-50 au creat premise reale pentru o polemică argumentată cu adepţii teoriei
de clasă. O teorie alternativă marxismului s-a fortificat in baza concepţiilor
lui Max Weber şi ale promotorilor şcolii weberiene sau neoweberiene.
Aderenţii acestui curent ştiinţific au considerat că punctul de vedere marxist,
că societatea reprezintă o ierarhie de clase care stau la baza tuturor aspectelor
existenţei umane, este simplist şi în prezent e rupt de realitate. Ei au căutat să
demonstreze prin multiple cercetări, că societatea este o “scară multigraduală”
cu mai multe etape in schimbare continuă. În societatea contemporană locul
persoanei este determinat nu de producţie, de economie după cum considera
marxismul, ci de factorii de distribuţie - cum ar fi educaţia, capacitatea de
influenţă, prezenţa proprietăţii private [7, p.5].

Eminentul savant american C. Wright Mills a remarcat specificul
economiei americane, exprimată în faptul că ea a fost dominată de
întreprinzătorii mici care deţin o majoritate covârşitoare de proprietate. Spre
deosebire de Europa, clasa de mijloc americană a fost burghezia din mediul
rural, iar terenul agricol constituie atât mijloc de producţie, precum şi mod
de a câştiga bani, şi obiectul investiţiilor. După cum menţionează C. Wright
Mills, analizând rolul micilor proprietari din zonele rurale americane
“...statutul său social în mare măsură depinde de mărimea şi starea de
proprietate, pe care el a deţinut-o, iar venitul său este provenit din profiturile
pe care i-au adus proprietatea sa” [8, p.9].

Evident în ştiinţele politice în sec.xx s-au constituit câteva axe de
structurare socială, aliniate la cele două abordări ştiinţifice principale, despre
care am vorbit mai sus - marxiste şi weberiene. Diferenţele dintre ele există,
incepând cu postulatele analitice, dar nu conduc la o divergenţă accentuată
în interpretarea noţiunii de “clasă de mijloc”. Viziunile neo-marxiştilor şi
neoveberienilor converg într-o serie de ipoteze fundamentale. Potrivit
savantului Paul Kingston, în ciuda tuturor disputelor dintre curentele de
cercetători, ei împărtăşesc opiniile fundamentale cu privire la structura
socială premisa de bază “sistemul de stratificare este compus dintr-un număr
limitat de grupuri marginalizate - clase definite şi ierarhizate de statutul lor
economic” [9, p.5]. Confruntarea ştiinţifică, dar şi ideologică in această
problemă continuă, ori şi adepţii teoriei marxiste şi promotorii teoriei



Revistă ştiinţifico-practică Nr.1/2012
Institutul de Relaţii

Internaţionale din Moldova

15

stratificării deţin argumente, bazate pe analiza obiectivă a fenomenelor şi
realităţilor dezvoltării societăţilor contemporane.

În ultimele decenii, când in societăţile postindustriale occidentale a
avut loc un proces de dezindustrializare, a crescut enorm mobilitatea forţei
de muncă. Numărul tot mai mare de salariaţi care însoţeşte dezindus-
trializarea din economiile ţărilor occidentale a condus la apariţia unei mase
de oameni, care efectuează muncă de rutină în sectorul serviciilor. Acest tip
de dezindustrializare, schimbările tehnologice, creşterea sectorului de
servicii - toate au dus la multiplicarea numărului de angajaţi în ocupaţii
care au caracterizat în mod tradiţional clasa de mijloc. Actfel, modernizarea
economică, şi, în primul rând, a industriilor în aceste ţări, contrar
previziunilor adepţilor teoriei marxiste, nu a dus la creşterea numărului de
săraci şi a rândurilor proletariatului. Aceste realităţi au permis unor
cercetători, inclusiv savantului Robert Nisbet, să anunţe despre ,,căderea
conceptului de clasă socială” [10, p.16-17].

Cercetătorii care şi-au scris operele in anii 60-70 ai secoluilui trecut,
cred că clasa este un concept învechit şi nu este în măsură să exprime noutatea
formelor şi relaţiilor sociale contemporane. Indiscutabil, teoria de clasă, bazată
pe analizele marxiste din sec.xx, nu totdeauna rezistă realităţilor: economia
capitalistă sub influenţa unor factori noi, cum ar fi distribuirea de forme
indirecte de proprietate colectivă, fonduri de pensii, intervenţia statului în
economie sub formă de plăţi şi beneficii sociale, creşterea clasei de mijloc a
micilor intreprinzători şi a funcţionarilor cu venituri medii – a lichidat ori
redus substanţial contradicţiile sociale dintre clase. Politicile socialiste,
promovate îndeosebi de multe guverne social-democratice din ţările
occidentale şi revoluţia tehnologică din ultimele decenii a dus la creşterea
neaşteptată a unuia dintre cele mai importante segmente ale clasei de mijloc
- micii întreprinzători. În acelaşi timp, un alt segment al clasei de mijloc -
funcţionarii publici - a fost, de asemenea, în continuă creştere în SUA şi în
Europa. Merita însă de remarcat, că in ultimii 10-15 ani incercarea de a re-
duce numarul funcţionarilor şi a salariilor bugetarilor, după cum s-a vazut în
Grecia, Spania, Franţa, SUA a provocat proteste sociale majore.

În acest context prezintă interes opiniile unor savanţi care studiază
fenomenul clasei de mijloc americane. De exemplu, P. Kingston susţine că
America modernă - este o societate fără clase. El găseşte confirmare
argumentelor sale în statisticile de mobilitate socială, în studii privind
impactul conştiinţei de clasă socială şi în abordările culturale a conceptului
de clasă [11, p.9]. Savanţii Robert Earl şi Wysong Perucci consideră că
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actuala societate occidentală, inclusiv cea americană, este divizată in clase
care sunt fundamental diferite de cele tradiţionale. Sistemul american de
distribuţie socială duce la degenerarea structurii sociale şi lichidarea
contradicţiilor acute dintre clase. În asociaţiile obşteşti, controlate de
reprezentanţii diferitor clase oamenii deţin importante resurse economice şi
sociale, se pronunţă inclusiv pentru distribuţia lor inegală, având sprijinul în
rândul cetăţenilor “ [12, p.9]. Totuşi unii cercetătorii dau semnale de alarmă,
atrăgând atenţia societăţii şi politicienilor asupra faptului că clasa de mijloc
trăieşte tot mai rău. La sfârşitul anilor ’90, în cele mai multe manuale
universitare de sociologie au fost incluse capitole, dedicate declinului şi
dispariţiei clasei de mijloc. Asociaţia Americană de Sociologie, adică o
componentă importantă a comunităţii ştiinţifice a recunoscut că clasa de mijloc
dispare. Condiţiile economice de existenţă a clasei de mijloc din multe ţări
occidentale se deteriorează datorită politicilor neoliberale ale guvernanţilor.
Inegalităţile sociale şi a veniturilor distrug solidaritatea clasei de mijloc, care
se află pe liniile de tensiune socială între polii opusi ai bogăţilor şi săracilor.
Câmpul gravitaţional al polilor: diferenţele, inegalităţile sunt atât de mari
încât clasa de mijloc începe structurat să tindă spre polul sărăciei. În practică,
clasa de mijloc nu poate depăşi provocările economice. Inegalitatea veniturilor
în clasa de mijloc demonstrează faptul că fundamentele şi perspectivele
economice sunt neclare. Motivele care au dus la instabilitate economică şi
eroziunea socială a clasei de mijloc sunt multe şi diverse. Stabilitatea, situaţia
economică a clasei de mijloc in SUA şi multe state occidentale sunt ameninţate
de transferul de industrie catre ţările cu costuri de producţie reduse. Politicile
economice neo-liberale sunt promovate în interesele clasei de sus. Acestea
au ca consecinţă reduceri de impozite pentru cei bogaţi, reducerea veniturilor
în trezoreria statului, şi în consecinţă anularea programelor de susţinere socială
şi stimulare a micilor întreprinzători. În cele din urmă, stilul de viaţă tradiţional
al clasei de mijloc este în curs de transformări, cauzate de concurenţa sporită
pe piaţa forţei de muncă, venituri în scădere şi creşterea costurilor de servicii
sociale esenţiale - educaţie şi sănătate.

Reducerea numerică a clasei şi creşterea straturilor sărăcite ale societăţii
in multe state occidentale, inclusiv SUA, Marea Britanie, Italia a modificat
viziunile unor savanţi în problema claselor. Unii cercetatori americani, care
au abandonat anterior “cătuşele” teoriei de clasă au revenit la metodologia
şi instrumentele de cercetare a acesteia. Savantul american Rosemary
Crompton, de exemplu, este de părere că ,,motive pentru a respinge clasa
ca un concept învechit al secolului al XIX -lea, nu sunt de ajuns”[13, p.5].
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De la introducerea sa în lume - în Europa la începutul secolului XX, în
Statele Unite ale Americii - după al doilea război mondial, clasa de mijloc
rămâne un mare mister pentru oamenii politici şi cercetatori. Nici o forţă
politică în mai multe decenii nu a reuşit să devină o expresie constantă a
intereselor sale. Sociologii neomarxişti sunt convinşi că natura de clasă se
va manifesta in viitor prin acţiuni politice tot mai dure împotriva clasei de
exploatare. Susţinătorii abordării weberiene cred că interesul oricarei clase
este ca prin intermediul concurenţei cu alte clase de aşi îmbunătăţi poziţia
financiară şi de aşi consolida statutul său. Concurenţa economică, interesele
antagoniste determină clasele de jos şi de sus la confruntare. Acţiunile res-
ponsabile ale politicienilor pot crea premise ca clasa de mijloc să se conso-
lideze şi să asigure stabilitatea sistemului politic. Inacţiunile şi irespon-
sabilitatea politicienilor pot impune clasa de mijloc să graviteze spre prole-
tariat şi confruntare de clasă.

O altă concluzie importantă care trebuie dedusă din analiza situaţiei
actuale este faptul că de la sfârşitul anilor ‘80 diferenţele de clasă, inegalitatea
în politica americană a crescut constant. Slăbiciunea clasei de mijloc în
apărarea intereselor sale poate fi explicată prin faptul că bunăstarea,
securitatea socială, securitatea locului de muncă n-au fost atinse prin propriile
sale eforturi, participare la lupta politică şi revoluţia socială. Celebrul sa-
vant american, laureatul Premiului Nobel 2008 în economie, Paul Krugman
scrie: ,,clasa de mijloc americană a fost creată in câţiva ani, datorită politicii
de administrare a lui Franklin D. Roosevelt, în primul rând ca urmare a
introducerii controalelor de stat asupra salariilor”[14, p.7].

Studiile arată că perioada de glorie a clasei de mijloc din America în
anii 40-70 ai secolului trecut se datorează faptului că la cârma statului au
fost, în principal, reprezentanţi ai Partidului Democrat, care au promovat
tradiţia New Deal a lui F. Roosevelt. Tendinţa actuală de eroziune şi declin
a clasei de mijloc în SUA explică faptul că în ultimele decenii la guvernare
au prevalat neoconservatorii. Aceştea au acţionat nu doar în detrimentul
clasei de mijloc, dar, mai important, subminează perspectivele pe termen
lung pentru dezvoltarea durabilă a Statelor Unite.

Problema clasei de mijloc şi rolului stabilizator al acesteia in societate
este studiată intens şi în Rusia ori situaţia social-economică şi politică aici
este şi mai complexă. Cercetătorii care abordează situaţia clasei de mijloc
în Rusia s-au concentrat în jurul a doua curente de bază. O parte de savanţi
demonstrează în cercetările lor, că Rusia încă din perioada reformelor lui
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Petru I şi in anii Puterii Sovietice a avut numeroase straturi sociale, care pot
fi numite componente ale clasei de mijloc. Alt grup de cercetători ruşi afirmă
că Rusia contemporană pentru aşi asigura dezvoltarea democratică şi stabilă
trebuie să-şi constituie o clasă de mijloc, rădăcinile căreia au fost ucise de
tirani. Cercetatorul rus Solonevici constată că acele grupuri sociale şi
economice care au creat un germene primar al clasei de mijloc ,,comercianţi,
cler, ţărani şi orăşeni au fost zdrobite, reduse la sclavie”[15 , p. 477].

În sec.xix, dezvoltarea industrială a facilitat apariţia in Rusia a unui
strat de ingineri, oameni de ştiinţă, profesori, oameni de afaceri, negustori,
intelectuali independenţi. Desigur o majoritate cardinală aici, la inceputul
sec. xx, au constituit-o ţăranii, proletarii, nevoiaşii, săracii din oraşe şi sate.
Diferenţierea şi inegalităţile au stat la baza polarizării politice a societăţii şi
a fost premiza principală a revoluţiilor ruse din 1917. Ţarismul şi monarhia
iobagistă au fost incapabile să perceapă progresul social-economic şi poli-
tic din Europa care devenise model pentru intelectualitatea, reformiştii şi
revoluţionarii ruşi. Situaţia este bine reflectată de savantul Richard Pipes:
,,clasa de mijloc din Rusia n-a fost în măsură să participe la activităţile
economice legate de formele lor mai complexe ... Ea a rămas departe de
conflictul făţiş dintre intelectuali şi guvern … “[16, p.290].

În ultimele decenii, în Rusia, au aparut multiple lucrări care analizează
multidimensional procesul de reformare al societăţii ruse post-sovietice.
Prezintă interes pentru cercetatori transformările, legate de evoluţiile sociale
ale fostei birocraţii sovietice şi conducătorii fostelor intreprinderi de stat.
Întregul grup de oficiali şi funcţionari guvernamentali, regionali şi locali
nu s-au transformat, în mod automat, în clasa de mijloc. Mulţi dintre ei au
o stare financiară solidă, au investit în domeniul imobiliar, bancar, contro-
lează ramuri strategice ale economiei ruse. Într-o situaţie complicată se află
cea mai mare parte a industriei şi milioane de tehnicieni, funcţionari, medici,
pedagogi şi asistenţi sociali suferă de saracie şi şomaj. Decalajul enorm
dintre clasele “inferioare “ şi “superioare” nu permitea, un deceniu în urmă
formarea clasei de mijloc şi reprezintă un risc pentru stabilitatea societăţii,
şi sistemului politic in Rusia[17]. Dezvoltarea economică intensivă, în ultimii
ani, în perioada guvernării lui Putin a stimulat o creştere semnificativă a
bunăstării cetăţenilor ruşi. Astfel, în Rusia, a devenit actuală crearea unei
clase de mijloc şi în contextul consecinţelor negative ale actualei crize
financiare mondiale, inevitabile pentru această ţară.

Cercetatoarea rusă Kostyleva L. prezintă mai multe argumente în
susţinerea tezei: procesul de consolidare al clasei de mijloc trebuie de urgentat
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şi modelul este în Occident. Aici in ţările dezvoltate, clasa de mijloc este stratul
de bază care devine garant al stabilităţii sociale şi politice, este legiuitorul
comportamentului socio-economic şi cultural. Reprezentanţii acestei clase se
caracterizează prin independenţa şi gândirea critică, promovarea societăţii civi-
le şi eficienţa guvernamentală[8, p.120-124]. Astăzi, în Rusia, unii oameni de
ştiinţă nu sunt de acord cu criteriile de apreciere a noii clase de mijloc care are
ca fundament starea economică a individului. Aceştea demonstrează că clasa
de mijloc cuprinde, în primul rând, inovatorii care facilitează dinamica socio-
economică a ţării[19, p. 307-308]. În Rusia de astăzi, problema clasei de mijloc
este importantă. După distrugerea structurii societăţii sovietice, urmată de
mobilitatea socială şi profesională masivă a urmat, incepând cu anul 2000, o
creştere şi stabilizare a bunăstării cetăţenilor din Federaţia Rusă. Acest lucru a
determinat crearea unei noi structuri sociale a economiei de piaţă, unde un rol
important este jucat de către clasa de mijloc care este acum în fază incipientă.

În ţările dezvoltate, clasa de mijloc constituie 55 - 70% din populaţie.
În Rusia, potrivit diverselor estimări este de la 3% (“clasa de mijloc ideal”),
30 % sau chiar 60 % (“clasa de mijloc - forward”)[20, p.28-36]. Lipsa unor
criterii uniforme de definire a clasei de mijloc, în rândul savanţilor ruşi,
duce la diferenţe în aprecierea caracteristicilor cantitative şi calitative. La
elaborarea abordării pentru definirea criteriilor de calitate medie trebuie să
fie luate în considerare standardele de viaţă, distincte în Rusia şi în ţările
occidentale. Nivelul de educaţie al ruşilor, într-o anumită măsură, corespunde
normelor occidentale, dar situaţia financiară - este cu mult în urmă. În Rusia,
toate criteriile de bază sunt dezechilibrate, deoarece persoana cu studii
superioare nu are întotdeauna un venit mare şi statut social. Poate fi acceptată
definiţia clasei de mijloc din Rusia de azi: oamenii care au fost capabili să
se adapteze la economia de piaţă modernă in baza educaţiei lor şi a
competenţelor profesionale[21, p.120-124].

Formarea stratului de masă de oameni care aplică propria lor muncă
pentru a satisface nevoile lor materiale şi non-materiale în societatea rusă
are loc după modelul din Occident. Cu toate acestea, este evident că un
simplu import de standarde externe poate fi neproductiv. Prin urmare, dezvol-
tarea şi înţelegerea critică a conceptelor teoretice ale structurii sociale străine,
acumulate prin experienţă practică, atât pozitivă, cât şi negativă, este
esenţială pentru consolidarea in societatea rusă a clasei de mijloc şi asigurarea
unei stabilităţi durabile a sistemului politic.

Concluzii. Lucrările cercetătorilor occidentali despre rolul clasei de
mijloc in societatea democratică contemporană în sec.XX au purtat amprenta
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confruntărilor ideologice dintre “sistemul capitalist” şi “sistemul socialist”.
În baza cercetărilor efectuate in SUA şi alte ţări occidentale dezvoltate, savanţii
au elucidat cauzele care determină rolul stabilizator al clasei de mijloc pentru
sistemul poltic şi social-economic a unui stat democratic. Clasa de mijloc
puternică are funcţii stabilizatoare in societate, deoarece: domină şi temperează
tensiunile, şi confruntarea dintre interesele bogaţilor şi săracilor; datorită vigorii
sale social-economice influienţează piaţa de consum şi facilitează dezvoltarea
economiei; reprezintă oameni care au primit o bună educaţie, au experienţă şi
capacitatea de a se adapta la schimbările din economie şi au aptitudine pentru
a crea noi locuri de muncă; este promotoarea valorilor fundamentale ale
societăţii, bazate pe muncă şi concurenţă, precum familia, disciplina,
responsabilitatea, solidaritatea, loialitatea.

Dupa prăbuşirea “sistemului socialist” mai mulţi cercetători ruşi au
pledat, după modelul occidental, pentru o Rusie modernă a clasei de mijloc.

Polemica ştiinţifică din ultimele decenii, între adepţii teoriei marxiste
a claselor şi promotorii teoriei stratificării, a adus în prim-plan problema
reglementării de către stat a economiei în interesul clasei de mijloc.
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