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Lucrarea „Capitalism şi Democraţie în Europa Centrală şi de Est” este formată din trei părţi: Transformările postcomuniste şi rolul moştenirii istorice, Europa postcomunistă: continuitate şi schimbare în tiparele regionale şi Reproiectare instituţională şi moşteniri istorice: studii de caz. G. Ekiert şi S. Hanson în Capitolul „Timp, spaţiu şi schimbarea institu-
ţională în Europa Cemtrală şi de Est” îşi îndreaptă atenţia către teore-tizarea „contextualităţii duble” – temporală şi spaţială a transformărilor post-comuniste (p.34).  În ceea ce priveşte contextul temporal, autorii afirmă că perioada leninistă poate fi înţeleasă în prelungirea unui tipar mai vechi de răs-punsuri la dezvoltarea tehnologică şi socială ce datează încă din secolul XVI (p.40), dar aceştia recunosc că este relativ dificil identificarea meca-nismelor structurale specifice, care au generat fenomene socio-politice în perioade lungi de timp.  Moştenirile leniniste pot fi înţelese ca reflectând declinul treptat şi dezintegrarea impersonalismului carismatic exprimat de ideologia marxist-leninistă, de regimul leninist de partid şi de economia stalinistă planificată (pp.44-45). Autorii recunosc faptul că există şi părţi pozitive ale lenisimului (şi a regimurilor totalitare în general); societatea contem-porană a trecut la capitalism mult mai uşor deoarece s-a făcut trecerea de la o societatea bazata pe agricultură la o societate preponderent educa-tă în mediul urban, care a avut disponibilitatea de a susţine valorile şi politicile liberale (p.46). În al doilea Capitol „Cum se explică diversitatea regimurilor comuniste: 
ce putem considera o cauză adecvată?”, Herbert Kitschelt pleacă de la ideea ce există o tendinţă către o polarizare a tipurilor de regim; ţările care au avut un regim autoritar nu îşi schimbă direcţia spre a deveni state democratice (p.71). Autorul explică diversitatea regimurilor post-comuniste, care se împart în patru categorii: democraţii depline (ţările baltice), semidemocraţii cu un tipar de îmbunătăţire de-a lungul anilor ’90 (Armenia, Giorgia, Republica Moldova), semidemocraţii iniţiale cu un tipar de deteriorare mai lent sau mai rapid de-a lungul anilor ’90 (Belarus, Rusia, Ucraina), autocraţii depline (pp.96-98).  
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Al treilea Capitol este destinat analizei tiparelor de transformare postcomuniste în Europa Centrală şi de Est iar atenţia autorului se canalizează pe „moştenirile din perioada comunistă care au influenţat cel mai mult direcţiile specifice ale reformei şi tipurile de transformări din regiune în primul deceniu postcomunist (p.119). Tiparele de con-flict politic, reformele şi eşecurile instituţionale sau strategiile de re-echilibrare a regimurilor au lăsat în urmă moşteniri de durată. Ca rezul-tat al crizelor politice şi al provocărilor economice, au fost introduse schimbări fundamentale şi ajustări nu doar în politicile aplicate de aceste regimuri ci şi în cadrul instituţiilor politice şi economice (p.120). Ekiert afirmă că există patru grupuri de factori care trebuie incluşi în explicarea tiparelor de transformare în curs de desfăşurare: moştenirile trecutului şi condiţiile iniţiale, opţiunile instituţionale, politicile noilor guverne şi nivelul de sprijin (p.122).  
Capitolul IV, „Spaţii postcomuniste: o perspectivă a geografiei politice 

în explicarea rezultatelor postcomuniste” redactat de Jeffrey Kopstein şi David Reilly aduce în atenţia cititorului modelul brut: distanţa faţă de Vest, difuzia: stocuri şi fluxuri, în ce sens este relevantă geografia şi pro-motorii externi şi constituirea intereselor. Modelul brut are două obiec-tive: determinarea faptului că factorii geografici au o influenţă politică şi economică şi examinarea relaţiilor factorilor de schimbare discrete în timp (p.159). Esenţa oricărei explicaţii în temei de difuzie a politicii şi economiei presupune o relaţie între stocuri şi fluxuri şi rezultatele politice şi economice. Geografia politică distinge între conceptele de spaţiu şi loc: departe de a fi un simplu joc de cuvinte, acestea sunt concepte ce denotă diferenţele importante între trăsăturile subiective şi obiective ale geografiei (p.189).  
Capitolul V, „Îndreptând trecutul: partidele ex-comuniste după 1989” deschide Partea a III-a a lucrării, „Reproiectarea instituţională şi moşte-niri istorice”. Acest capitol analizează partidele ex-comuniste 1898-1999, elite, moşteniri comuniste şi strategii de adoptare, efectele moşte-nirilor comuniste asupra strategiilor şi rezultatelor regenerării. Conti-nuitatea partidelor succesoare ale fostelor partide comuniste reprezintă un paradox bizar al politicii democratice din Europa Est-Centrală. 
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Supravieţuirea şi regenerarea partidelor succesoare reprezintă o ano-malie deoarece mulţi analişti au presupus că aceste partide se vor dezintegra alături de celelalte rămăşiţe ale vieţii comuniste şi partidele politice au tendinţa de a rezista la transformările generale (p.197). Poli-ticile de recrutare şi promovare a elitelor au selectat viitoarea con-ducere a partidului şi au determinat nivelul la care apelurile ideologice au primat în faţa soluţiilor pragmatice (p.208). Grupul elitelor care conduc astăzi partidele ex-comuniste a avansat prin organizaţiile comu-niste câştigând experienţă şi căpătând abilităţi care s-au dovedit decisive după 1989 (p.214). În Capitolul VI, „Moştenirile leniniste şi moştenirile socialismului de 
stat în dezvoltarea constituţională a Europei Centrale postcomuniste” sunt dezbătute probleme ca: modele de elaborare a Constituţiei Polo-niei, Ungariei şi fosta Cehoslovacie şi conflictul ceho-slovat şi opţiunea constituţională. Cercetarea relaţiei dintre moştenirea instituţională comunistă şi deciziile constituţionale timpurii din tranziţia la democra-ţie a Poloniei, Ungariei şi a Cehoslovaciei dă naştere la o serie de proble-me empirice interesante; patizanii democraţiei au folosit constituţiile moştenite de la vechiul regim ca punct de plecare pentru instituţionali-zarea democraţiei (p.228). În Polonia, Ungaria şi fosta Cehoslovacie, tranziţia a fost negociată prin discuţii la Masa Rotundă între repre-zentanţii vechiului regim şi opoziţia democrată; transferul puterii s-a făcut într-o manieră perfect legală, printr-un acord negociat, compatibil cu legea existentă (p.231). Cursul politici constituţionale în Europa Centrală postcomunistă oferă un exemplu clasic de proces sociopolitic dependent de cale. Prin dependenţa de cale se înţelege următorul lucru: „odată ce o ţară sau o regiune a luat-o pe o cale, costul întoarcerii este foarte mare...consolidarea anumitor configuraţii instituţionale obstruc-ţionează o schimbare uşoară a opţiunii iniţiale” (p.255). 

Capitolul VII, „Moştenirile istorice, instituţionale şi dezbaterea pe tema 
politicilor sociale în Ungaria şi Polonia 1989-1999” analizează dezba-terile pe tema politicilor sociale, moştenirile în domeniul politicilor sociale în Polonia şi Ungaria şi politicile asigurării sociale în perioada de început de tranziţie, reîntoarcerea „stângii”, moştenirea trecutului şi 
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continuitatea politicilor, strategiile ex-couniste din Polonia şi Ungaria în privinţa reformării sistemului de pensii şi structurile de stat şi dinamica politică a acordurilor asupra reformării sistemului de pensii. Politica socială constituie o componentă vitală a tranziţiei postcomuniste în general şi a consolidării democratice în special (p.262). Polonia şi Ungaria au moştenit programe de asigurări sociale destul de dezvoltate de la cele două foste puteri imperiale care au dominat Europa Est-Centrală (p.268). Toate guvernele postcomuniste au moştenit un sistem centralizat de politici sociale, care a fost foarte vulnerabil la eforturile de lobby ale anumitor persoane, fapt care a permis anumitor indivizi din guvern şi numeroaselor grupuri ocupaţionale să devieze reformele la cel mai înalt vârf al structurii administrative (p.279). 
Capitolul VIII este dedicat politicii şomajului post-comunist: moşte-nirile istorice şi acceptarea nefirească a pierderii locului de muncă adu-când în atenţie întrebarea dacă sunt moştenirile importante, explicaţiile alternative pentru acceptarea politică a şomajului, originile tabuului şomajului din perioada comunistă şi pe cele din Ungaria, erodarea tabuului comunist şi comparaţiile cros-naţionale. Şomajul trebuie să fie principala ameninţare la adresa stabilităţii politicilor postcomuniste (p.304). Acest capitol argumentează că mecanismele care distrug tabuul şomajul pot fi înţelese doar ca rezultat al diverselor moşteniri din perioada comunistă târzie. Explicaţiile şomajului ar putea fi: şomajul a fost acceptat ca normal în contextul tranziţiei generale către democraţie pe piaţă şi al „reîntoarcerii în Europa” (p.309), generozitatea ajutorului de şomaj a dispersat pericolul politic al exploziei şomajului (p.310), şomajul nu poate fi ignorat datorită faptului că oamenii îşi găseau imediat alte slujbe (p.312).   În Capitolul IX, Juliet Johson prezintă instituţiile şi proiectarea, proiectarea pasivă şi liberalizarea sistemului bancar, proiectarea activă şi dezvoltarea băncii centrale şi contingenţa căii şi proiectarea institu-ţională. Acest capitol încearcă să reconcilieze dezbaterea dihotomică apelând la perspectiva „ordonat-contextuală” de înţelegere a schimbării instituţionale postcomuniste schiţate de Ekiert şi Hanson la începutul cărţii. În proiectarea instituţională activă, opţiunea pentru o anumită 
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politică are scopul de a înlocui, de a crea sau de a modifica un cadru instituţional prin eforturi directe ale statului (p.358). Majoritatea programelor de reformă economică treptată apelau la politici de design activ pentru a transforma cadrele legale, financiare sau alte structuri instituţionale (p.371).  
Capitolul X, „Moşteniri culturale ale socialismului de stat”, prezintă moştenirile culturale, logica explicaţiei culturale, conceptualizări psiho-sociale versus semiotice ale culturii, postcomunismul: polarizarea cul-turală, hibridul naţionalist-socialist şi liberalismul precar şi consolida-rea hibridului naţionalism-socialism şi polarizarea cultural-politică, moşteniri culturale ale socialismului de stat şi/sau ale perioadei anterioare. Analizele dominante ale moştenirii culturale se conduc după aceeaşi logică. Moştenirile culturale sunt diferite de cele materiale sau instituţionale; ele trebuie să fie definite ca tipare de comportament sau gândire transmise din trecut şi reproduse în prezent (p.386). Capitolul analizează moştenirile culturale explicite ale socialismului de stat în Polonia şi în Rusia. Lucrarea se termină printr-un Epilog realizat de Paul Pierson în care acesta afirmă că argumentele aduse în acest volum susţin într-un mod foarte convingător investigarea contextelor temporale, dar aceleaşi posibilităţi există şi pentru exploatarea chestiunilor care ţin de spaţiu. Relaţiile spaţiale structurează caracterul interacţiunilor sociale în acelaşi fel în care o fac relaţiile temporale (p.453).  Având în vedere că şi România este o ţară care a făcut parte din fostul bloc sovietic, găsesc de bun-augur faptul că Editura Polirom a decis să o publice în ţara noastră. Această carte ar putea fi oferită ca exemplu sau ca explicaţie celor care se află în poziţiile cheie în admi-nistraţie sau politică pentru ca tranziţia de la societatea comunistă/cen-tralizată la societatea democratică/capitalistă să se realizeze într-un timp mai scurt şi cu efecte vizibile. Cartea oferă şi o explicaţie teoretică a fenomenelor care se petrec în societate după schimbarea regimului comunist, dar oferă şi studii de caz, aplicative pe ţări asemănătoare României.  




