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Autorii acestui amplu volum examineazã, din
perspective disciplinare multiple, efectele diferitelor
sisteme electorale asupra activitãþii partidelor poli-
tice, precum ºi asupra principalelor tipuri de regimuri
reprezentativ-parlamentare moderne. Asumând apa-
ratul teoretico-metodologic occidental contemporan,
autorii valorificã de asemenea ºi unele contribuþii ºti-
inþifice româneºti la studierea procesului electoral de
la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi pânã aproape de al
doilea rãzboi mondial.

De fapt, lucrarea însumeazã rezultatele ºtiinþifice
remarcabile obþinute de un grup interdisciplinar de
cercetãtori de la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii
Internaþionale al Academiei Române, împreunã cu
câþiva experþi de la Autoritatea Electoralã Permanen-
tã. Cuprinsul sãu ilustreazã întrutotul amplitudinea ºi
complexitatea problematicii abordate de fiecare stu-
diu în parte, ca ºi de fiecare grupaj tematic. Partea în-
tâi — Sisteme ºi formule electorale— expune în mod
sistematic principalele sisteme electorale contem-
porane: Sisteme electorale majoritare. Caracteristici
ºi formule actuale (Aristide Cioabã); Sisteme elec-
torale de reprezentare proporþionalã (Constantin Ni-
ca); Sisteme electorale mixte (Bogdan-Mihai Popes-
cu, Cristian-Alexandru Leahu).

Partea a doua — Efecte instituþionale ºi politice
ale sistemelor electorale asupra sistemelor de par-
tide — examineazã impactul sistemelor electorale
asupra pluralismului politic în contextul mai larg al
condiþionãrilor sale istorice, culturale ºi politice: Re-
prezentarea proporþionalã ºi multipartidismul (Con-
stantin Nica); Efecte politico-instituþionale ale siste-
melor pluralitare (Aristide Cioabã); Consideraþii cu
privire la unele efecte ale sistemelor electorale asu-
pra reprezentãrii parlamentare a partidelor (Mihai
Milca).

Partea a treia — Condiþii ale funcþionãrii siste-
melor democratice — este dedicatã analizei consti-
tuþionale ºi legale a majoritãþilor parlamentare, „indi-
catorul“ obligatoriu al exercitãrii democratice a pu-
terii: Regimuri instituþionale, sisteme de partide ºi
alegerea sistemelor electorale (Aristide Cioabã); Sis-
teme electorale, alianþe de partide ºi exercitarea pu-
terii (Constantin Nica); Reforma sistemului electoral

din România (Cristian-Alexandru Leahu, Bogdan-
Mihai Popescu); Partidele ºi alegerile în România.
Aspecte ale democratizãrii postcomuniste (Lorena
Pãvãlan Stuparu).

Evoc aici pe scurt numai câteva dintre ideile-for-
þã care sunt dezvoltate în detaliu în aceastã lucrare.
Studiul fenomenelor electorale în corelaþie cu siste-
mele electorale, care stabilesc prin norme constitu-
þionale ºi legale modul de desfãºurare a alegerilor pe-
riodice a reprezentanþilor legislativi ºi executivi în
societãþile democratice actuale reprezintã a preocu-
pare statornicã a cercetãrilor academice din întreaga
lume, deoarece vizeazã asupra „legitimitãþii preluãrii,
exercitãrii ºi deþinerii puterii, deci asupra câtorva
dintre principiile fundamentale ale democraþiei mo-
derne“ (Prefaþã, p. 5).

Reprezentarea politicã bazatã pe consimþãmântul
cetãþenilor a fãcut necesarã elaborarea unor sisteme
electorale adecvate de desemnare a reprezentanþilor
partidelor politice aflate în competiþie liberã pentru a
obþine sprijinul opiniei publice. Dupã cum aratã auto-
rii, dacã primele „formule“ electorale dateazã încã
din secolele XIII-XIV, fiind puse în practicã în An-
glia, abia dupã revoluþiile moderne europene din anul
1848, când unele þãri au legiferat dreptul de vot uni-
versal, elaborarea unor sisteme electorale adecvate a
devenit o necesitate teoreticã, dar ºi practic-politicã.

În societãþile democratice contemporane operea-
zã o gamã largã de sisteme electorale. De peste o sutã
de ani, „între cele douã sisteme electorale «extreme»
— sistemul de tip majoritar cu un tur de scrutin ºi
sistemul de reprezentare proporþionalã integralã —
existã ºi opereazã o multitudine de formule, atât în
interiorul sistemelor majoritare, al sistemelor de re-
prezentare proporþionalã, cât ºi în interorul combi-
naþiilor intermediare, al sistemelor electorale mixte“
(Prefaþã, p. 6).

Istoria politicã atestã practica regulii majoritãþii
în adoptarea deciziilor colective ºi în alegerea repre-
zentanþilor politici ºi chiar religioºi încã în epoca re-
publicii romane, se aratã într-unul dintre capitolele
cãrþii (Aristide Cioabã, p. 10). Aplicarea principiului
majoritãþii absolute (50%+) a fost consideratã astfel
modalitatea cea mai potrivitã de echivalare a rezultate-
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lor alegerilor cu voinþa generalã a alegãtorilor. Ca
atare, sistemele electorale majoritare predominã, com-
parativ cu sistemele proporþionale sau mixte, mai ales
în þãrile care au aparþinut Imperiului Britanic. Dar
rezultatele acestui sistem (de tipul the winnertakes-
all), explicã autorul, favorizeazã partidele mari, cele
mai mici fiind, în consecinþã, subreprezentate. Este
drept cã sistemul asigurãmajoritãþi puternice ºi omogene
din punct de vedere politic; dar aceste majoritãþi sunt
adesea „fabricate“, adicã obþinute fãrã sprijinul ma-
joritãþii absolute a voturilor alegãtorilor (Idem, p. 18).

În principiu, încredinþarea de cãtre alegãtori a
mandatului colectiv de reprezentare ºi de guvernare
pe baza sistemelor electorale majoritare nu a întâm-
pinat dificultãþi deosebite de funcþionare a regimu-
rilor democratice, parlamentare sau prezidenþiale,
„înainte de inventarea reprezentãrii proporþionale“
(Idem, 206). Regula majoritãþii, aplicatã în alegerea
reprezentanþilor, îºi prelungeºte în mod automat efec-
tele asupra constituirii majoritãþii legislative ºi, tot
astfel, asupra desemnãrii guvernului ºi a politicilor
publice angajate de acesta. Odatã cu introducerea sis-
temelor electorale proporþionale, au ieºit la ivealã
preferinþele eterogene ale alegãtorilor, pentru can-
didaþi ºi partide cu orientãri politice diverse, ireduc-
tibile. Prin urmare, alegãtorii nu mai încredinþeazã în
mod alternativ mandatul de guvernare fie partidului
aflat la putere, fie celui aflat în opoziþie, ci îºi ex-
primã preferinþele pentru diferitele partide, transfe-
rând acestora din urmã „rãspunderea pentru alcã-
tuirea ºi susþinerea guvernului (prin tranzacþiile dintre
ele)“ (Ibidem).

La rândul sãu, Constantin Nica oferã o explicaþie
sociologicã a „cvasimonopolului“ deþinut în trecut de
sistemele electorale majoritare (Constantin Nica, p.
25). În zorii democraþiei moderne, pluralismul politic

era destul de simplificat, cãci numai douã partide
erau reprezentate propriu-zis în adunãrile delibera-
tive ºi, în consecinþã, în structurile de guvernãmânt ºi
administrative: „partidele de tip conservator, expo-
nente ale aristocraþiei funciare, ºi partidele liberale,
apãrãtoare ale burgheziei din comerþ ºi industrie,
bãnci, alte sectoare de afaceri“ (Idem, p. 27). Deºi ne-
cesitatea unui sistem alternativ a fost clamatã încã în
timpul Revoluþiei franceze, abia din a doua jumãtate
a secolului al XIX-lea, pe mãsura instituirii treptate a
sufragiului universal masculin, au devenit evidente
inconvenientele sistemelor majoritare. Astfel, în
preajma anului 1900 ºi pânã la izbucnirea primului
rãzboi mondial reprezentarea proporþionalã a fost
deja introdusã în câteva þãri europene, în Belgia (1899),
în Suedia (1908) ºi în Franþa (1906-1914). „Imediat
dupã anul 1918 — într-o fazã de scurtã duratã, de nu-
mai doi-trei ani — sistemele de reprezentare propor-
þionalã au câºtigat adeziunea necesarã impunerii lor
în multe þãri, fiind prezentate de fiecare datã ca o cu-
cerire a democraþiei. Fenomenul s-a repetat dupã
1944-1946 ºi dupã 1989-1991, în Europa, dupã 1950,
în alte zone ale lumii“ (Idem, p. 29).

Prin contribuþiile sale teoretice ºi aplicative deo-
sebit de valoroase, acest volum vine sã umple pur ºi
simplu un gol în literatura româneascã de specia-
litate. Dupã cum constatã ºi autorii, dupã douã de-
cenii de la reinstituirea democraþiei pluraliste în þara
noastrã, nu s-a întreprins nicio lucrare de sintezã, ela-
boratã de cercetãtorii români, dedicatã în mod siste-
matic prezentãrii ºi analizei critice a diverselor siste-
me electorale practicate, acum ºi în trecut, în socie-
tãþile democratice. Aceastã lucrare de sintezã existã
acum, fiind disponibilã tuturor celor interesaþi, spe-
cialiºtilor dar ºi practicienilor politicii, experþilor ºi
decidenþilor, analiºtilor, profesorilor ºi studenþilor.

Acest volum are un prim merit în (re)gândirea
relaþiilor internaþionale prin prisma dimensiunilor
etice ºi normative pe care acestea le incumbã. Un alt
merit semnificativ al cãrþii este acela de a identifica o
direcþie aparte de dezvoltare pentru dinamica teore-
ticã a relaþiilor internaþionale în dialogul intensificat
cu ºtiinþele politice, în general, prin care anumite te-
me ce þineau de ºtiinþele politice ºi chiar de filosofia
politicã devin ceva mai interesante pentru relaþiile in-
ternaþionale. Pânã nu demult, cosmopolitismul, teoria
criticã, feminismul ºi poststructuralismul erau mai
mult decât marginale, fiind considerate irelevante
pentru relaþiile internaþionale. Prin acest volum se

aratã în ce fel pot marca aceste orientãri ºi domeniul
relaþiilor internaþionale, reluând tradiþiile sale teore-
tice (precum ºi pe cele mai practice) ºi din aceste per-
spective noi, semnificative pentru provocãrile lumii
de astãzi, marcatã de globalizare.

Patrick Hayden de la Universitatea St. Andrews,
UK, editorul lucrãrii, observã în acest sens, spre exem-
plu, cã „Expresia «eticã internaþionalã» nu a intrat în
uzul general pânã spre sfârºitul secolului XX ºi cã
acest lucru s-a întâmplat atunci când specialiºtii au
realizat cã disputele sterile ale primei «dezbateri mã-
reþe» din relaþiile internaþionale — lupta pentru hege-
monie explicativã dintre aºa-ziºii realiºti ºi idealiºti
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din anii ’20 ºi ’30 pentru stabilirea naturii politicii in-
ternaþionale ºi, astfel, asupra rolului principiului etic
intern politicii internaþionale — nu au fost suficiente
ca rãspuns la provocãrile normative cu care se confrun-
ta lumea de dupã cel de-al doilea Rãzboi Mondial“.

Desigur, aspectele etice ºi normative reînnoite nu
epuizeazã problematica actualã a relaþiilor internaþio-
nale, iar structura volumului vine sã sublinieze acest
lucru. Dacã prima parte a cãrþii se preocupã de aceste
aspecte, abordând realismul în cheia sa contemp-
oranã prin discuþii despre liberalism, cosmopolitism,
teorie criticã, eticã feministã ºi poststructuralism,
partea a doua trece la analiza concretã a eticii rãz-
boiului ºi a pãcii prin studii despre rãzboiul just, in-
tervenþia umanitarã, relaþia dilematicã dintre securitatea
statului ºi securitatea oamenilor sau aceea dintre eticã
ºi armele de distrugere în masã, precum ºi dintre pa-
cifism ºi relaþiile internaþionale. Partea a treia se ocupã
de corelaþiile dintre eticã ºi politica drepturilor uma-
ne. În acest context, articolele discutã universalismul
drepturilor umane, genocidul din perspectivele etice
ºi normative, aspectele prin care genul îºi pune am-
prenta asupra universului „cavalerilor“ drepturilor
omului, drepturile umane ale copilului ºi politicile
copilãriei, particularitãþile relaþionãrii dintre drep-
turile omului ºi democraþie în context global, precum
ºi justiþia internaþionalã vãzutã în natura sa tranziþio-
nalã, de la planul local la cel internaþional.

În partea a patra volumul investigheazã noi di-
mensiuni ale justiþiei internaþionale, cum ar fi relaþio-
narea dintre sãrãcie, inegalitate ºi justiþia distributivã
globalã; excluziunea politicã a refugiaþilor ºi cvasiab-
senþa acestor abordãri din etica relaþiilor internaþio-
nale; relaþiile dintre drepturile omului, nevoile uma-
ne, dezvoltarea umanã ºi securitatea umanã; proble-
mele de justiþie raportate la mediul înconjurãtor, în
dimensiuni naþionale ºi internaþionale; tematica cor-
poraþiilor multinaþionale ºi a responsabilitãþilor glo-
bale ale acestora, ºi problemele corelate cu naþio-
nalismul, autodeterminarea naþionalã ºi secesionismul.

În ultima parte a lucrãrii se abordeazã etica so-
cietãþii globale. Articolele discutã etica guvernãrii
globale în legãturã cu guvernarea globalã a eticii, în-
þelegerea ºi analiza miºcãrilor sociale ºi globalizarea
alternativã, dialogul dintre religie, diversitate cul-
turalã ºi universalism în etica internaþionalã, precum
ºi transformãrile prin care trece comunitatea politicã
internaþionalã ºi concepþiile despre cetãþenia globalã.

Lumea contemporanã este caracterizatã nu nu-
mai de o economie globalizatã, ci ºi de emergenþa
unei societãþi civile globale, a unor liberalisme poli-
tice cu aspiraþii globale axate în diverse grade pe cos-
mopolitism ºi pe înþelegeri nuanþate inclusive ºi uma-
niste ale drepturilor omului ca cetãþean global, a unei
importanþe crescute acordate mediului înconjurãtor,
precum ºi de accentuarea dezbaterilor detaliate
despre justiþia mondialã ca „avantaj mutual“, dar ºi
ca „imparþialitate“ (aspecte interpretate în manierã
complementarã, dar ºi dihotomicã).

Comunitatea internaþionalã este descrisã ºi ana-
lizatã în aceastã lucrare documentatã ºi complexã
prin conceptualizãri interesante care evidenþiazã per-
spectiva potenþialului sãu de a aplica mai corect, cu
mai multã justeþe, principiile liberale. Aceste prin-
cipii trebuie considerate în totalitatea lor, nu numai
din perspectiva acelora care þin fie de diplomaþia in-
ternaþionalã, fie de problematica pieþei libere — a fi
propriul stãpân nu trebuie sã se transforme sub niciun
aspect în a fi totuºi stãpânul altora. Aceastã maximã
rãmâne neinteresantã, un truism steril, dacã nu se de-
pãºeºte paradigma în care poziþiile din relaþiile inter-
naþionale sunt limitate la douã — aceea a idealiºtilor
„caraghioºi“ sau a imperialiºtilor „monstruoºi“. ªi
numai în aceastã paradigmã limitantã ºi depãºitã libe-
ralismul, drepturile omului, democraþia, cosmopoli-
tismul sau umanismul îºi vor fi spus ultimul cuvânt.

Cartea Lorenei Pãvãlan Stuparu, intitulatã De la
cetãþenia clasicã la eurocetãþenie, apãrutã la Editura
Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþio-
nale, reuºeºte o finã analizã a unui concept — cetã-
þenie, cetãþean — mult întrebuinþat în zilele noastre,
într-atât de mult încât a intrat în rândul acelor cuvinte
a cãror suprautilizare a mers mânã în mânã cu o am-
biguizare a lui, în sensul cã utilizatorii obiºnuiþi, fãrã
cunoºtinþe referitoare la originea, sensul ºi evoluþia
acestui sens, abia dacã l-ar putea defini sau explica.

Iar lãmuririle sunt cu atât mai necesare cu cât o astfel
de întrebuinþare a unui cuvânt neînþeles pânã la capãt
este însoþitã, în zilele noastre, ºi de o cãdere în deri-
zoriu a ideii de cetãþean (p. 9), care poate fi sursa
unor interogaþii cu privire la importanþa sau sensul în-
suºi al unei atenþii atât de orientate ºi rafinate acor-
date noþiunii de cetãþean.

Iatã cum rãspunde autoarea celor care ar pune
sub semnul întrebãrii semnificaþia analizei sale: „La
o eventualã întrebare, anterioarã, sau dimpotrivã, în
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prelungirea celei referitoare la «Cine are nevoie de o
teorie a cetãþeniei?», de genul «De ce are nevoie o-
mul sã fie cetãþean?» Este mai important a fi om sau
cetãþean?“ aº rãspunde, provizoriu, cã la aceastã pro-
blemã se poate reflecta mai comod din postura de ce-
tãþean decât din cea de supus“ (p. 9).

Nu avem însã de-a face cu o carte de populari-
zare sau de iniþiere, ci cu un demers analitic care re-
face, trecând printr-o mulþime de gânditori ce au re-
flectat pe marginea lui, traseul acestui important con-
cept de-a lungul secolelor, subliniind nuanþele, dife-
renþele sau chiar „rãsturnãrile“ ce-i însoþesc parcursul
ºi punându-l în raportare cu alte concepte cu care are
o legãturã intrinsecã: democraþie, libertate, egalitate,
stat, drepturile omului. Perspectiva politologicã, filo-
soficã ºi istoricã a cãrþii, susþinutã de numeroasele ºi
solidele referinþe teoretice, dar ºi de contribuþia per-
sonalã a autoarei, pune în luminã deci bogãþia ºi com-
plexitatea conceptului de cetãþenie ºi cetãþean, de la
„apariþia cetãþeanului membru al statului (cetatea cla-
sicã), pentru a ajunge la formula liberalã a cetãþeanu-
lui ca subiect legal“ (Nota introductivã, p. 5) ºi apoi
la fundalul oferit de „cetãþenia europeanã“.

Este în acelaºi timp ºi o pledoarie pentru valorile
democratice, de preferat oricãrui alt sistem oricât de
imperfecte ºi imposibil de convertit integral în reali-
tate ar fi ele, dar ºi pentru o cunoaºtere ºi o asumare
de cãtre individ a statutului de cetãþean: „Însã fãrã a
ºti despre sine cã e cetãþean ºi fãrã a crede în dreptu-
rile lui fireºti, nimeni nu se poate bucura de acest sta-
tut socio-politic“ (p. 10).

O definiþie a cetãþeniei deschide partea I a cãrþii,
Repere teoretice ale cetãþeniei ºi drepturilor omului
— „Cetãþenia reprezintã acel statut obiectiv datoritã
cãruia indivizii umani aparþinând unui stat pot parti-
cipa la activitãþile social-politice importante ale vieþii
comunitare…“ (p. 7) — urmatã fiind de câteva pre-
cizãri: autoarea nu îºi propune o „sintezã exhaus-
tivã“, are „încredere în informaþia prelucratã intelec-
tual“ conþinutã de „formulele maturizate hermeneutic

ale cetãþeniei“, astfel încât cartea sa nu reia „mereu
de la capãt, de la sursa autenticã a fenomenului teore-
tizat“, efortul predecesorilor. Cu toate acestea, autoa-
rea apeleazã ºi la procedeul reluãrii istorice a proble-
maticii cetãþeniei, menit a aprofunda sensul noþiunii
de cetãþean, dat fiind cã „libertatea, egalitatea, jus-
tiþia…. se corporalizeazã din când în când prin creaþii
socio-umane“ (p. 10). Astfel, contextele specifice an-
tichitãþii, evului mediu, modernitãþii sunt surprinse în
capitolul I din prima parte, Noþiunile de cetãþean ºi
cetãþenie în context istoric. Capitolul II al primei pãrþi,
Determinaþiile fundamentale ale cetãþeniei, se referã
la raporturile cu autoritatea, la virtutea civicã, la drep-
turile omului ºi ale cetãþeanului, la cetãþenie, partici-
pare ºi culturã politicã.

În partea a II-a, pornind de la constatarea unei
„decepþii democratice de proporþii“ — aºa cum o ex-
plicã Pierre Rosanvallon — (p. 91), autoarea se în-
treabã dacã construcþia europeanã poate oferi soluþii
indivizilor solitari sau comunitãþii cetãþenilor. În ca-
pitolul I, Cetãþenia europeanã din perspectiva filoso-
fiei integrãrii europene, gãsim exprimarea intenþiei
autoarei de a merge dincolo de date, premise, de tra-
tate, de entitatea politicã în sine care este Uniunea
Europeanã, pentru a ajunge la „raþiunea de a fi a aces-
tei construcþii, sensul spiritual descifrabil în aceastã
agitaþie pragmaticã, ce înseamnã a fi european, care
sunt consecinþele acestui statut obþinut prin drept, op-
þiune sau angajament“ (p. 95). Capitolul II, Cetãþenie
ºi cosmopolitism în Europa, încheie cartea, discutând
despre raportul dintre patriotism ºi cosmopolitism,
dintre cetãþenia localã ºi cea universalã. Aºa cum reiese
din Tratatul de la Maastricht, cetãþenia europeanã este
atributivã, conferitã de statele membre ale Uniunii
Europene (p. 145). Astfel, acest Tratat a fãcut un pas
important în saltul calitativ de la Europa lucrãtorilor
din 1957 la cea a cetãþenilor. Dar dincolo de acest tra-
tat, o mulþime de alte interogaþii sunt încã în dezba-
tere în ceea ce priveºte europenitatea, dimensiunile ºi
limitele construcþiei europene.

Din multitudinea de teorii asupra ºtiinþei politice,
teoria alegerii publice este una relativ recentã, dez-
voltatã de James M. Buchanan, laureat al premiului
Nobel pentru economie în anul 1986. Teoria, contes-
tatã încã de unii gânditori tradiþionaliºti, explicã com-
portamentul politicului, plecând nu numai de la va-
lori, principii, instituþii etc., ci de la interesele politice
ºi economice care stau în spatele deciziei politice. Ea
are la bazã realitãþi pragmatice, specifice economi-
cului, ºi nu-ºi propune sã creioneze o societate idealã.

Teoria alegerii publice pleacã de la o realitate dezvol-
tatã în secolul al XX-lea, în care s-a constatat faptul
cã oamenii politici iau decizii nu numai în funcþie de
binele public, ci ºi de binele personal ºi cel al unor
grupuri restrânse de oameni. Pliat pe aceastã realitate,
James M. Buchanan dezvoltã bazele contractuale ºi
constituþionale ale luãrii deciziei politice.

Cristian-Ion Popa, doctor în filosofie, abordeazã
teoria alegerii publice în lucrarea Puterea politicã ºi
bunurile publice. O perspectivã economicã asupra po-
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sub toate aspectele ei. Volumul este structurat în ºase
capitole: Precursori ai teoriei economice a politicii,
Teoria alegerii publice, Teoria bunurilor publice, Bu-
nuri publice ºi rele publice, Eºecul pieþei versus eºe-
cul guvernului, Economia politicã constituþionalã.
Primul capitol analizeazã teoriile care au precedat
apariþia teoriei economice a politicii: ºcoala austriacã
de economie, cu accent asupra lucrãrii lui Joseph A.
Schumpeter Capitalism, socialism ºi democraþie, pu-
blicatã în anul 1942; lucrãrile lui Ludwig von Mises,
autor al Birocraþiei; O teorie economicã asupra de-
mocraþiei a lui Anthony Downs.

Teoria alegerii publice este dezvoltatã în cel de-al
doilea capitol ºi defineºte conceptele ei de bazã ºi vi-
ziunea pe care o are asupra statului (privit dintr-o per-
spectivã individualistã), asupra relaþiilor politic-eco-
nomic, economic-etic, asupra raþiunii în politicã sau asu-
pra grupurilor de presiune ºi a ordinii constituþionale.

Teoria bunurilor publice defineºte conceptul
contractului postconstituþional, ce cuprinde teoria co-
merþului cu bunuri private ºi teoria comerþului cu bu-
nuri publice. Cea de-a doua teorie este cea care creeazã
confuzie „cu privire la rolul statului în democraþiile
contemporane“ (p. 98). Bunurile publice gestionate
de politicienii aflaþi la putere nu sunt redistribuite
cãtre toþi cetãþenii în mod egal. Oamenii politici, du-
pã ce ajung la putere, au propriile lor interese ºi pot
redistribui aceste bunuri spre folosul lor personal, fie
cã este vorba de alocarea de fonduri cãtre autoritãþile
locale ale zonelor în care au fost aleºi, fie de atribui-
rea de contracte unor firme în care au propriile inte-
rese. Este cauza pentru care, plecând de la Buchanan,
ideologii teoriei bunurilor publice susþin necesitatea
ca societãþile sã exercite constrângeri asupra pro-
priilor guverne, pentru a le împiedica de la derapaje
majore în redistribuirea bunurilor publice.

De altfel, teoria alegerii publice susþine cã scopul
politicienilor este acela de a deveni guvernanþi, pen-
tru a aloca ºi distribui resursele publice. Ea explicã ºi

creºterea aparatului birocratic, ale cãrui cheltuieli
sunt mult mai mari decât cele ale întreprinderilor pri-
vate. Aparatele birocratice îºi maximizeazã întotdea-
una propriile lor cheltuieli cu scopul de „a-ºi spori re-
compensele proprii, directe ºi indirecte, materiale,
dar ºi de ordinul recunoaºterii sociale“ (p. 118). Sunt
acestea motive pentru a se pune la îndoialã faptul cã
„statul poate sã satisfacã în mod eficient preferinþele
cetãþenilor, rezultate din agregarea cererilor lor pen-
tru diferite politici publice“ (ibidem).

Teoria alegerii publice aplicã instrumentele ana-
litice specifice economicului pentru domeniul politic.
Este un mod de abordare realist, în condiþiile în care
statul este poate cel mai mare deþinãtor de bunuri ºi
dispune de resurse financiare imense, deci direct sau
indirect este un actor în sfera economicã. Teoria in-
troduce concepte noi în analiza ºtiinþei politice, pre-
cum cel de rent-seeking, ce pot explica unele fenome-
ne din societatea actualã.

Lucrarea Puterea politicã ºi bunurile publice. O
perspectivã economicã asupra politicii este una sin-
gularã în literatura de specialitate din România, iar
autorul ei un profund cunoscãtor al acestei abordãri a
ºtiinþei politice. Bazatã pe o bogatã listã bibliogra-
ficã, lucrarea este una analiticã ºi criticã vizavi de lu-
crãrile ºi conceptele care au fundamentat teoria ale-
gerii publice. Ea este necesarã în momentele de astãzi
deoarece poate explica „de ce birocraþiile tind sã
creascã fãrã încetare; de ce guvernanþii practicã poli-
tici de tip logrolling („troc politic“), ºi pork-barrel (în
traducerea colocvialã a autorului „pomanã electo-
ralã“); de ce între mãrimea sectorului public ºi activi-
tãþile de tip rent-seeking existã o relaþie directã; de ce
sistemul de taxe are atâtea excepþii ºi atâtea «portiþe
de scãpare»; de ce industriile plasate strategic obþin
protecþie guvernamentalã etc.“. Aceste caracteristici
le regãsim din plin în societatea româneascã actualã,
iar teoriile clasice ale ºtiinþei politice au eºuat în a
oferi explicaþii credibile.


