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Introducere

Adrian Miroiu, Şerban Cerkez

Competiţia politică este una dintre caracteristicile fundamentale 
ale unei societăţi democratice. Ea se desfăşoară într-un cadru institu-
ţional complex, care include reguli şi norme privind înfiinţarea şi 
funcţionarea partidelor politice, comportamentul acestora, reguli de 
vot şi reguli de agregare a voturilor (prin care, de exemplu, în cadrul 
alegerilor parlamentare, voturile cetăţenilor sunt transformate în 
locuri în Parlament atribuite competitorilor politici), dar şi reguli 
privind formarea coaliţiilor etc. Mai mult, aceste reguli şi norme 
funcţionează în modalităţi specifice la nivel central şi local. Pe de 
altă parte, ea depinde de caracteristici ale societăţii, precum numărul 
votanţilor, grupurile sociale existente, precum şi de diverse alte 
carac teristici generale. Competiţia politică se desfăşoară între actori 
(cel mai adesea, partide politice sau coaliţii ale acestora – dar, aşa 
cum se va argumenta pe larg în volum, poate fi vorba şi de o com‑
petiţie intrapartinică), iar scopul actorilor este acela de a atrage cât 
mai multe voturi. Care e sistemul instituţional în care are loc această 
competiţie, care e comportamentul partidelor şi, de asemenea, care 
e comportamentul votanţilor – iată întrebări pe care nu le poate ocoli 
niciun fel de încercare de a înţelege viaţa politică a unei ţări.

Ca în orice alt domeniu de studiu, o astfel de încercare va trebui, 
în chip necesar, să se întemeieze pe anumite teorii mai mult sau mai 
puţin generale, precum şi pe modele specifice construite pe baza 
acestora. Articolele cuprinse în volumul de faţă credem că ilustrează 
foarte limpede în ce fel poate contribui o abordare cu instrumentele 
ştiinţei politice la o înţelegere mai profundă, mai extinsă şi mai coerentă 
a fenomenelor politice, în particular a celor din România. (Adeseori 
însă aceste instrumente sunt complexe, sofisticate şi de aceea nu sunt 
uşor de mânuit. Nu de puţine ori ele cer utilizarea unor tehnici 
matematice sau statistice.) Articolele din volum „raţionalizează”: 
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ele arată cum se poate construi o ordine inteligibilă în lumea politică 
aparent haotică; comportamentul actorilor (constrâns de cadrele 
instituţionale1 în care se găsesc aceştia) poate fi justificat, iar con-
secinţele agregate ale acestuia pot fi explicate.

Volumul cuprinde trei părţi. Prima are un caracter teoretic. Sunt 
introduse idei şi tipuri de abordări necesare pentru înţelegerea struc-
turilor instituţionale relevante, precum şi a comportamentului acto-
rilor politici (votanţi şi partide politice). Cea de-a doua parte se 
concentrează asupra competiţiei politice la nivel naţional şi ia în 
discuţie problematica alegerilor parlamentare. În particular, desigur, 
sunt analizate alegerile parlamentare din România din 2008 şi 2012. 
Cea de-a treia parte a volumului cuprinde studii asupra competiţiei 
politice la nivel local. Acestea aduc în atenţie o serie de caracteristici 
ale sistemului politic românesc care sunt adesea neglijate, acceptate 
tacit, dar prea puţin tratate ca esenţiale pentru înţelegerea proceselor 
politice din România.

În primul capitol, Şerban Cerkez aduce în discuţie problema 
incertitudinii în participarea la vot. Conform modelului raţionalităţii 
instrumentale, scopurile sunt considerate ca date, iar actorii trebuie 
să identifice şi să utilizeze cele mai bune mijloace pentru atingerea 
acelor scopuri. Atunci când analizăm competiţia politică apare însă 
problema determinării scopului pe care îl au participanţii la competiţia 
electorală. Cele mai multe modele folosite se bazează pe o ipoteză 
simplă: partidele au ca scop câştigarea alegerilor2. Scopul unui partid 
este de a putea exercita influenţă asupra procesului decizional, fie 
pentru a implementa politicile preferate, fie pentru a culege benefi‑
ciile ocupării funcţiilor, fie pentru a putea controla distribuţia resur‑
selor către propriul colegiu pentru a-şi asigura menţinerea în funcţie 
prin câştigarea alegerilor viitoare.

Incertitudinea nu este un fenomen care se limitează la scopurile 
pe care le au partidele, ci poate influenţa şi comportamentul actorilor 

1. De exemplu, legea electorală nr. 35/2008 a introdus un nou sistem de 
stimulente pentru actorii (partide şi coaliţii de partide, pe de o parte, 
votanţi, pe de altă parte) aflaţi în competiţia electorală.

2. În capitolul 2, Andra Roescu reia discuţia referitoare la scopurile pe care 
le au partidele care participă la alegeri şi prezintă concepţia lui A. Downs 
care consideră că scopul participanţilor la competiţia electorală este acela 
de a câştiga alegerile: partidele propun politici pentru a câştiga alegerile 
şi nu urmăresc să câştige alegerile pentru a propune politici.
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care votează pentru un competitor sau altul. Probabilitatea prezenţei 
la vot poate depinde de raportul dintre costurile şi beneficiile pe care 
le obţin votanţii de pe urma participării la vot. Abţinerea de la vot 
apare atunci când indivizii, în urma calculelor pe care le fac, nu pot 
identifica un criteriu clar de diferenţiere între partidele angrenate în 
competiţie. Aşadar, în primul caz votanţii absentează deoarece niciun 
partid nu promovează politici care să le aducă un plus de utilitate 
satisfăcător, în timp ce în al doilea caz votanţii absentează întrucât 
consideră că diferenţa dintre partide, în termeni de utilitate, nu este 
suficient de mare pentru a merita asumarea costurilor asociate votului. 
Cele două fenomene sunt distincte şi se pot produce separat sau 
împreună (Roescu, capitolul 2).

O altă sursă a incertitudinii este determinată de o serie de factori 
instituţionali care afectează atât competiţia din exteriorul partidelor, 
cât şi pe cea din interiorul lor. Influenţele exterioare ţin de sistemul 
electoral, de organizarea sistemului de partide, de formarea execu-
tivelor şi de tipul de legături între rezultatul alegerilor şi formarea 
guvernului. O problemă importantă în acest sens este reprezentată de 
fenomenul migraţiei electorale, care poate altera rezultatul competiţiei 
electorale şi poate influenţa mecanismele de formare a guvernului 
prin modificarea raportului de forţe din Parlament. Un exemplu în 
acest sens, discutat în capitolul 1, se referă la importanţa fenomenului 
de migraţie pentru menţinerea la putere a guvernelor din perioada 
2009-2012 (nivelul migraţiei electorale a fost în această perioadă de 
aproximativ 15%).

Dezbaterile despre raţionalitatea comportamentului de vot atât în 
ceea ce priveşte competitorii electorali, cât şi în ceea ce priveşte 
votanţii continuă în capitolul 2, în care Andra Roescu analizează cele 
mai cunoscute modele de competiţie şi le testează funcţionarea în 
mediul politic din România. În prima parte a capitolului autoarea 
descrie principalele modele de competiţie electorală. Modelul proxi-
mităţii, downsian (Downs, 2009), presupune că partidele vor adopta 
acele strategii care le vor maximiza numărul de voturi obţinute. În 
sistemul bipartid, cu cât este mai aproape de „centru”, cu atât un 
partid are şanse mai mari de a-şi maximiza numărul de voturi, raportat 
la numărul de voturi care va putea fi obţinut prin situarea la una 
dintre extreme. Astfel, pentru a-şi maximiza numărul de voturi, 
competitorii politici vor converge către centru, apropiindu-se de 
poziţia votantului median. În sistemele multipartid, partidele se vor 
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distribui de-a lungul axei stânga-dreapta, fiecare poziţionându-se în 
aşa fel încât să corespundă distribuţiei politice a votanţilor. Va apărea 
astfel un echilibru în care partidele politice se vor poziţiona în aşa 
fel încât orice deplasare ulterioară a unui partid spre una dintre 
extreme să nu fie profitabilă din punctul de vedere al numărului de 
voturi obţinute. Spre deosebire de modelul proximităţii, modelul 
direcţional (Rabinowitz şi MacDonald, 1989) presupune că alegătorii 
optează pentru acele partide, cu poziţii şi politici bine determinate, 
care sunt cele mai apropiate de concepţiile lor ideologice. În cadrul 
modelului direcţional trebuie avute în vedere două lucruri: direcţia 
preferinţei şi intensitatea preferinţei. În cadrul modelului direcţional, 
votanţii aleg acele partide ale căror poziţii sunt definite clar şi care 
sunt de aceeaşi parte a axei cu cea pe care se situează ei3.

Andra Roescu face apel la cele două modele pentru a explica 
opţiunile de vot pentru Camera Deputaţilor din 2004 în România. 
Analiza datelor disponibile indică faptul că modelul direcţional explică 
mai bine opţiunile electorale ale românilor decât cel downsian, iar 
utilitatea direcţională are un efect mai puternic asupra opţiunilor de 
vot decât cea downsiană. (Acest fapt sugerează de asemenea că în 
comportamentul votanţilor componenta ideologică a jucat un rol 
important.)

În capitolul 3, Andra Roescu propune o analiză a principalelor 
consecinţe ale sistemului electoral care a funcţionat în România în 
cadrul competiţiilor electorale parlamentare din 2008 şi 2012. Sistemul 
electoral a avut repercusiuni atât asupra strategiilor comportamentale 
adoptate în interiorul partidelor, cât şi în ceea ce priveşte distribuţia 
mandatelor între partidele participante şi logica competiţiei în sine. 
Autoarea argumentează că sistemul electoral din România este unul 
mixt cu compensare proporţională şi că acesta a modificat atât 
logica de distribuţie a mandatelor între partide şi alianţe electorale, 
cât şi pe cea de distribuţie a mandatelor în interiorul acestora. Una 
dintre consecinţele importante ale adoptării sistemului electoral 
din România, discutată distinct în cadrul capitolului, a constat în 
apariţia competiţiei intrapartinice: candidaţii aceluiaşi partid sunt în 
acelaşi timp competitori şi aliaţi în lupta pentru un loc în Parlament.

3. Modelele de acest tip, precum şi asumpţiile pe care le întemeiază acestea 
şi alte consecinţe ale lor sunt prezentate şi discutate în limba română în, 
de exemplu, Miroiu (2006), Cerkez (2010).
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În capitolul 4, Dan Mateescu discută cartelizarea sistemului de 
partide, probabil una dintre cele mai importante (deşi rar menţionate) 
caracteristici ale sistemului politic românesc. Cartelizarea sistemului 
de partide (Katz şi Mair, 1995) se referă la comportamentul partidelor 
politice prin prisma relaţiilor pe care acestea le au cu statul. Mai 
exact, teoria partidului cartel ia în calcul apelul partidelor la resursele 
publice şi tentaţia lor de a conserva şi asigura monopolul asupra 
accesului la acest tip de resurse. Astfel, competitorii politici încearcă 
să impună bariere în calea accesului unor competitori noi în arena 
electorală. Partidele precedă şi determină sistemul electoral, iar 
sistemul electoral tinde să menţină sistemul iniţial de partide. Partidele 
aflate în sistem la un anumit moment, cele care au puterea de a 
decide, vor putea jongla cu regulile şi le vor putea utiliza în propriul 
interes (Taagepera, 2007, p. 7). Cartelizarea nu exclude competiţia, 
ci o limitează la actorii existenţi care pot influenţa regulile de desfă-
şurare a competiţiei. Autorul analizează legislaţia electorală şi pe cea 
privitoare la înfiinţarea partidelor politice pentru a analiza măsura în 
care partidele şi-au folosit influenţa legislativă spre a limita competiţia 
politică. Concluziile analizei conduc spre ideea apariţiei unei strategii 
de tip cartel atât din cauza înăspririi legislaţiei electorale şi a celei 
privind partidele politice, cât şi a alocării subvenţiilor către partidele 
parla mentare, astfel încât potenţialii noi competitori sunt dezavanta‑
jaţi. Atât în cazul României, cât şi în cel al Ungariei (ţările incluse 
în analiză) este observabil fenomenul de cartelizare a sistemelor de 
partide.

În afara desfăşurării procesului electoral propriu/zis, competiţia 
electorală poate continua şi în momentele materializării rezultatelor 
electorale prin negocierile privind formarea guvernului. Unul dintre 
rezultatele competiţiei electorale este formarea guvernului, adică 
identificarea unei majorităţi care să sprijine o anumită formulă poli‑
tică în măsură să obţină aprobarea Parlamentului pentru formarea 
unui guvern. Guvernul poate fi atât majoritar, cât şi minoritar. Aşadar, 
o componentă importantă a competiţiei politice constă în analizarea 
raportului dintre competitorii politici în ceea ce priveşte capacitatea 
de construire a alianţelor. Formarea coaliţiilor poate depinde de 
numărul partidelor sau de compatibilitatea ideologică dintre membri. 
Astfel, din punctul de vedere al dimensiunii există coaliţii largi sau 
coaliţii minimal câştigătoare, iar din punctul de vedere al ideologiei 
coaliţiile pot fi coerente sau incoerente (Hix, 2005). Formarea coaliţiilor 
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nu este un proces simplu care depinde exclusiv de voinţa, strategiile 
şi abilităţile actorilor politici implicaţi în formarea executivului. 
Deseori există factori externi mediului politic care pot influenţa modul 
în care vor apărea şi vor funcţiona coaliţiile.

În prima parte a capitolului 4, Irina Ioniţă discută principalele 
concepţii teoretice care analizează constrângerile ce influenţează 
capacitatea actorilor politici de a se uni în cadrul unor coaliţii de 
guvernare. O mare parte a constrângerilor ce afectează formarea 
coaliţiilor derivă din regulile constituţionale care guvernează funcţi‑
onarea sistemului politic sau care limitează liber tatea de acţiune a 
unui anumit partid în ceea ce priveşte participarea la anumite coaliţii 
(înainte de formarea coaliţiei din 2008, PDL avea stipulat în statut 
faptul că nu poate guverna alături de PSD).

În a doua parte a articolului, autoarea realizează o analiză com-
parativă a modelelor de formare a coaliţiilor în zece state postco-
muniste, inclusiv România, cu scopul de a identifica măsura în care 
formarea guvernelor minoritare este determinată de constrângerile 
instituţionale la care sunt supuse partidele politice în formarea coali-
ţiilor în Europa Centrală şi de Est. Autoarea porneşte de la perspectiva 
instituţionalistă, care presupune existenţa unor constrângeri institu-
ţionale ce limitează capacitatea partidelor de a se angaja în coaliţii 
şi de a forma guverne. Posibilitatea apariţiei unor guverne minoritare 
depinde de permisivitatea condiţiilor şi regulilor după care func-
ţionează sistemul politic.

În competiţia politică, nivelul local devine un actor din ce în ce 
mai important. Odată cu modificarea sistemului electoral, filialele 
locale şi politicienii influenţi de la nivel local devin pioni principali 
ai jocului politic. Aceşti actori pot influenţa politicile şi deciziile 
guvernamentale şi pot exercita influenţă asupra organismelor centrale 
al partidelor. În capitolul 6, Mirela Vlăsceanu ia în discuţie modul 
în care actorii politici şi partidele interacţionează la nivelul admi-
nistraţiilor locale, unde competiţia dintre aceşti factori este la fel de 
prezentă ca la nivelul central. O componentă importantă a competiţiei 
electorale o reprezintă puterea de veto, care poate influenţa capaci-
tatea de guvernare a unui partid. În perspectiva lui G. Tsebelis, 
puterea de veto a unui actor constă în capacitatea de a împiedica 
luarea unei decizii şi, în plan secund, în capacitatea de a stabili 
agenda. Facţiunile pot modifica direcţia politicilor propuse de către 
guvern pentru a le ralia propriilor interese. Sistemul de relaţii de la 
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nivel local poate schimba strategia politică şi deciziile pe care le poate 
lua un partid. De asemenea, autorităţile locale pot fi compuse din 
membri ai partidelor de opoziţie, ceea ce măreşte posibilitatea de 
conflict între actori. De aceea, puterea de veto trebuie luată în calcul 
în cadrul oricărei discuţii referitoare la competiţia politică. Este 
importantă capacitatea de a lua decizii şi de a trasa liniile generale 
ale politicilor publice, dar la fel de importantă este şi capacitatea de 
implementare a deciziilor şi soluţiilor propuse. Etapa de implemen‑
tare a politicilor poate afecta performanţa guvernamentală, iar actorii 
relevanţi la nivel local trebuie luaţi în calcul atunci când se poartă 
negocieri referitoare la soluţiile ce vor fi adoptate. Prin urmare, 
structurile de autoritate de la nivel local pot avea o influenţă foarte 
mare asupra acţiunii şi performanţelor politicilor de la nivel central; 
pe de altă parte, ramurile locale ale partidelor afectează decisiv atât 
dimensiunea decizională, cât şi cea referitoare la politicile care vor 
fi adoptate şi implementate. Un rol important îl au de asemenea 
mecanismele instituţionale care funcţionează la nivelul societăţii. 
Procesul de guvernare presupune existenţa unui număr ridicat de 
actori instituţionali care se influenţează reciproc şi care pot bloca 
sau, din contră, pot întări/sprijini acţiunile guvernului. Puterea de 
veto este asigurată şi de modalitatea în care este construit sistemul 
de adoptare a deciziilor/de tipul de majoritate. Relaţiile instituţionale 
pot influenţa capacitatea politică. M. Vlăsceanu aplică aceste idei la 
cazul administraţiei locale şi argumentează că identificarea actorilor 
cu putere de veto permite o înţelegere mai bună a competiţiei politice 
la acest nivel.

În capitolul 7 al volumului, Dinu Guţu şi Andrei Vlăducu testează 
modul în care schimbarea regulilor de vot modifică ierarhia pre-
ferinţelor alegătorilor. În urma experimentului derulat în contextul 
alegerilor de la Chişinău, autorii ajung la concluzia că regulile de 
vot nu modifică preferinţele între alternativele aflate pe primele 
locuri, însă modifică preferinţele între alternativele aflate pe locurile 
3 şi 4. Prima parte a articolului analizează o serie de reguli de vot 
care pot fi aplicate în diferite situaţii de alegere. Sunt avute în vedere 
regula majorităţii, regula aprobării şi regula lui Borda. Autorii ana-
lizează avantajele şi dezavantajele adoptării fiecăreia dintre aceste 
reguli de vot. De asemenea, ei iau în discuţie posibilitatea apariţiei 
votului strategic. Exercitarea votului strategic presupune ierarhizarea 
clară a preferinţelor între alternativele oferite şi orientarea alegerii 
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către alternativa care are cele mai multe şanse de a o învinge pe cea 
mai slab situată în preferinţele votantului. Astfel, în situaţia exercitării 
unui vot strategic, alegătorul nu va alege varianta pe care o situează 
pe primul loc în ierarhia preferinţelor (dacă va considera că aceasta 
nu are şanse de a fi adoptată), ci îşi va adapta acţiunea de vot în 
funcţie de alternativa care are cele mai multe şanse de a împiedica 
alegerea variantei celei mai defavorabile. Un astfel de comportament 
de vot este complex şi presupune că votanţii au o bună cunoaştere a 
situaţiei (inclusiv cunoaşterea preferinţelor, ba chiar şi a comporta-
mentului celorlalţi votanţi), precum şi capacitatea de a analiza scenarii 
alternative. Întrebările de cercetare la care doresc să răspundă autorii 
au în vedere măsura în care anumite reguli de vot, mai puţin cunos-
cute, sunt aplicabile în contextul alegerilor de masă; măsura în care 
aceste reguli pot fi înţelese şi acceptate; dacă rezultatele alegerilor 
s-ar modifica odată cu schimbarea regulii de vot şi dacă la alegerile 
locale din Chişinău (cele care fac obiectul cercetării) s-a votat strate-
gic. Încercarea de a răspunde la aceste întrebări reprezintă un 
demers important al cercetării competiţiei politice şi ajută la înţele-
gerea strategiilor care pot sta la baza comportamentului de vot al 
indivizilor.

E demn de subliniat că în acest articol autorii fac apel la o meto‑
dologie de cercetare politică foarte puţin utilizată în România: expe‑
rimentul politic. Dacă de obicei cercetările empirice constau în 
strângerea şi interpretarea unor date existente, experimentul politic 
presupune producerea unor astfel de date în contexte controlate.

În capitolul 8, Ionuţ Ciobanu analizează modul în care dimen-
siunea locală a competiţiei politice poate influenţa rezultatele com-
petiţiei politice la nivel naţional. Modificarea sistemului de vot şi a 
ratei de prezenţă la vot modifică dinamica funcţionării sistemului de 
partide. Filialele locale devin mai puternice pe măsură ce oficialităţile 
judeţene se implică intens în competiţia electorală pentru alegerile 
parlamentare, ceea ce conduce la posibilitatea exercitării unui control 
crescut asupra potenţialelor politici ale partidelor aflate la guvernare. 
Analiza datelor din text relevă concluzii interesante în ceea ce priveşte 
evoluţia partidelor politice spre asigurarea monopolului reprezenta-
ţional la nivel de localitate (între 1996 şi 2008, procentul localităţilor 
în care primul partid a obţinut peste 60% din voturi a crescut de la 
2% la 24%, iar în 2012 a urcat la 62%). Ca urmare, unul dintre 
cele trei partide importante ale României domină categoric acţiunea 
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poli tică la nivel local. Autorul analizează schimbările survenite la 
nivel local în ceea ce priveşte competitivitatea alegerilor parlamentare 
începând cu anul 1996, urmărind modul în care localităţile de pe 
întreg cuprinsul ţării au ajuns să fie dominate categoric de unul 
dintre cele trei partide importante ale României. Concluzia artico-
lului este surprinzătoare şi pertinentă: competiţia politică din România 
se caracterizează printr-o tendinţă detectabilă în timp de reducere; 
iar la nivel local ea este, într-o mare măsură, caracterizată prin 
unipartidism.

În ultimul capitol al volumului, Aurelian Giugăl discută influenţa 
efectului de vecinătate şi a componentei etnice asupra comporta-
mentului de vot. Principalele linii de cercetare pe care le explorează 
autorul constau în analiza geografiei electorale a zonei Dobrogea, în 
analiza efectului de vecinătate şi în discutarea componentei etnice a 
comportamentului de vot. În articolul său, autorul doreşte să identi‑
fice modul în care comportamentul electoral poate fi influenţat pe de 
o parte de apropierea/depărtarea unei localităţi faţă de reşedinţa de 
judeţ (efectul de vecinătate), iar pe de altă parte de componenta etnică. 
În analizarea geografiei electorale a zonei, autorul demonstrează 
existenţa unor fluctuaţii ale preferinţelor electorale şi a unor modi-
ficări semnificative ale ierarhiei politice la nivelul judeţelor analizate 
(Constanţa şi Tulcea). Problematica influenţei efectului de vecinătate 
asupra comportamentului de vot presupune compararea rezultatelor 
alegerilor dintr-o serie de localităţi situate unele în proximitatea 
reşedinţei de judeţ, iar altele la mare distanţă de aceasta. Rezultatele 
analizei atestă faptul că localităţile din proximitatea oraşului se apropie 
din punct de vedere electoral de oraşul/oraşele apropiat(e), iar locali-
tăţile aflate la distanţă mare faţă de centrele urbane importante nu 
corespund din punct vede electoral cu acestea.

Volumul de faţă nu poate, de bună seamă, să abordeze toate 
chestiunile relevante privitoare la competiţia politică în România, dar 
are un specific care credem că trebuie accentuat. El cuprinde unele 
dintre primele încercări în literatura de specialitate din România de 
a analiza prin apelul la instrumente originate în cadrul celei mai 
influente paradigme actuale în ştiinţa politică – teoria alegerii raţio-
nale – aspecte ale fenomenelor politice din România. Termeni precum 
„votant median”, „proximitate”, „direcţionalitate”, „putere de veto”, 
„partid cartel” – pentru a da doar câteva exemple –, deşi de bază 
pentru cercetarea ştiinţifică a fenomenelor politice, nu sunt deloc 



18 competiŢia politicĂ ÎN româNia

printre cei mai utilizaţi de către cei care susţin azi că practică ştiinţa 
politică în România. Nu ne rămâne decât să sperăm că semnificaţia 
lor şi capacităţile explicative ale unor astfel de modele ale fenomenelor 
politice construite prin apelul la teoria alegerii raţionale vor fi avute 
în vedere în anii care vin de tot mai multe cercetări.
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