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CUM SE POATE CONSTRUI ALTERNATIVA POLITICĂ 

 

Alina Mungiu-Pippidi 

 

Modelul cu un singur partid dominant este nefast pentru România, a dus la 
capturarea statului de o elită de pradă şi la o tranziţie încetinită, cu costuri 
sociale mari. Dar alternativa nu mai poate fi o alianţă trasă în toate direcţiile de 
interese chiar mai înguste decît partidele care o formează. În ultimul său Raport 
asupra guvernării, Societatea Academică din România analizează potenţialul 
coaliţiei PNL-PD. 

 

 

La alegerile din 2004-2005 se vor împlini cincisprezece ani de tranziţie, din care 

unspreceze dominaţi de principalul partid post-comunist, numit acum PSD. Acest 

dezechilibru în sine este o explicaţie pentru lipsa de performanţă a guvernării şi 

pentru corupţie. Cum au demonstrat lucrări academice recente1, performanţa 

guvernelor din Europa Centrală şi de Est (ECE) este influenţată masiv de tipul de 

competiţie politică din tranziţie, mai mult decât de mărimea executivului sau de 

caracteristicile regimului comunist anterior. Modelul românesc cu un singur partid 

dominant este cel mai prost. 

Un spectru politic dezechilibrat 

În ciuda înfrângerii catastrofale a fostei coaliţii la alegerile din 2000, cei aproape 

trei ani trecuţi de atunci nu au conturat o alternativă politică ce ar putea umple 

acest gol. Recent a revenit în discuţie ideea unei alianţe între Partidul Naţional 

Liberal şi Partidul Democrat. Să fie aceasta construcţia politică de care are 

                                                 
1 Anna Gryzmala Busse, Yale University. ”Party Competitions and State Institutions in East Central 
Europe”, studiu prezentat la conferinţa Strengthening States, Consolidating Democracies, 
European University Institute, 16-17 mai 2003. 
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România nevoie pentru a-şi echilibra sistemul de partide? Ar fi profitabilă această 

alianţă pentru democraţia românească şi pentru cei implicaţi? Este fezabil acest 

proiect? Şi dacă nu, ce alternative există? 

 

Să începem cu ultima întrebare. Sistemul de partide poate fi echilibrat în două 

feluri:  

A. Limitând puterea disproporţionată a partidului dominant, care a fost folosită 

fără scrupule în ultimii ani pentru recrutarea primarilor opoziţiei, a funcţionarilor 

şi a oamenilor de afaceri. Asta ar însemna mai multă fragmentare, dar 

fragmentarea este preferabilă unui sistem dominat de un singur partid, mai ales 

în statele în care reţelele de influenţă reprezintă o problemă serioasă. Un spectru 

cu 4-5 partide cam de aceleaşi dimensiuni, obligate să se coalizeze pentru a 

forma guverne, ar fi preferabil unuia dominat autoritar de o singură formaţiune. 

E un model întâlnit frecvent în Europa continentală.  Asta ar fi fost posibil dacă 

fostul secretar general Cosmin Guşă ar fi avut în jurul său o aripă reformatoare 

dornică să facă din PSD un partid mai modern, apropiat de a Treia Cale la modă 

în Occident (aşa cum s-a mai întâmplat în trecut, când au apărut PD şi ApR). Dar 

câtă vreme Guşă s-a dovedit a fi doar un reformator singuratic sau un simplu 

pierzător în luptele pentru putere, nu sunt şanse să se repete modelul ApR.  

B. Concentrarea forţelor opoziţiei democratice într-o coaliţie sau într-un singur 

partid capabil să facă faţă PSD la viitoarele alegeri. Acest model a fost folosit în 

1996, ducând la guvernarea de centru de până în 2000, bazată pe patru partide 

mari şi alte formaţiuni minore. Aceasta a înregistrat anumite succese în 

restructurarea economiei şi descentralizarea administraţiei, cu toate acestea 

performanţele generale ale coaliţiei au fost slabe. Problema principală care stă 

acum în calea credibilizării unei alte coaliţii este lipsa unei analize profesionale a 

cauzelor eşecurilor celei precedente. Amintirile neplăcute ale fostei coaliţii nu au 
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dispărut, cu toată frustrarea provocată de guvernarea PSD şi de ”baronii” ei. 

Situaţia nu a fost clarificată de liderii fostei coaliţii, astfel încât publicul să 

priceapă cine este de vină. Blamarea exclusivă a PNŢCD nu este o soluţie şi nu 

va aduce noi suporteri pentru liberali şi democraţi, chiar dacă greşelile ţărăniştilor 

au fost reale. Coaliţia în întregul ei trebuie să răspundă, printre altele, pentru 

promisiunile neonorate din ”Contractul cu România” sau pentru eşecul în 

atragerea masivelor investiţii străine promise în campanie. Această moştenire 

negativă afectează credibilitatea foştilor parteneri, care trebuie acum să ofere 

asigurări că eşecurile nu se vor repeta şi greşelile au fost asumate.  

 

Unde a greşit precedenta coaliţie de centru? 

Nici liberalii şi nici democraţii nu au ieşit imaculaţi din guvernarea 1996 – 2000. 

Inventarierea sumară a celor mai evidente greşeli comise în 1996 – 2000 arată 

că  răspunderea este împărţită între membrii actualei opoziţii, cum rezultă din 

lista de mai jos 

• Blocarea legislaţiei de restituire a proprietăţii (PD) 

• Întârzierea privatizării fermelor de stat (PD) 

• Poziţia ambiguă faţă de deschiderea dosarelor de Securitate, o lege proastă 

care are acum consecinţe asupra CNSAS (PNL, PNŢCD) 

• Incapacitatea de a adopta în 2000 pachetul legislativ care privea reforma 

justiţiei, crucial pentru acest sector şi pentru integrarea europeană (PD, 

PNŢCD). România încă se mai chinuie în 2003 să reinventeze una câte una (şi 

să treacă prin ordonanţe de urgenţă) diferitele elemente din aşa-numitul 

pachet ”Stoica”. 

• Incapacitatea de a respecta minimalele înţelegeri din cadrul coaliţiei (de 

exemplu, cele legate de maghiari). 
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• Slaba performanţă în ce priveşte integrarea în UE, de exemplu, incapacitatea 

a îndeplini criteriile pentru ridicarea vizelor Schengen (PNŢCD). 

• Incapacitatea de a ajunge la un acord pentru un singur candidat prezidenţial, 

ceea ce i-a permis naţionalistului Corneliu Vadim Tudor să ajungă în al doilea 

tur (răspunderea întregii coaliţii). 

Această scurtă listă arată că nici principiile de guvernare şi nici aplicarea lor în 

practică nu au funcţionat cum ar fi trebuit pe parcursul guvernărilor coaliţiei. 

Ţărăniştii erau pentru prima dată la guvernare, dar aceasta nu este o scuză 

pentru întreaga coaliţie: şi liberalii şi democraţii mai făcuseră parte din guverne.  

Este foarte adevărat că în timpul guvernelor Vasile şi Isărescu au fost puse 

bazele refacerii economice ale cărei efecte pozitive le vedem azi, dar comparativ 

cu coaliţia slovacă ce l-a înlăturat de la putere pe Meciar în 1997 partidele 

democratice din România nu s-au descurcat deloc bine. În 2000 au fost nu doar 

înfrânte, ci spulberate, în vreme ce coaliţia slovacă s-a menţinut la putere şi l-a 

izolat pe Vladimir Meciar. Iar performanţele integrării europene au fost de 

departe mai bune în Slovacia decât în România.  

Înainte de a crea o nouă coaliţie, foştii parteneri trebuie să lămurească trecutul şi 

să se pună de acord asupra anumitor chestiuni. A te baza doar pe votul de 

protest anti-PSD nu este suficient. Noul parteneriat va trebui să convingă 

electoratul că precedenta guvernare haotică şi partidocraţia feroce (celebrul 

algoritm de împărţire a funcţiilor fără a considera competenţa) nu se vor mai 

repeta. Dar e oare sigur? Pe măsură ce negocierile avansează, aceste fantome se 

întorc. Nu este clar dacă noua coaliţie nu va fi chiar mai nereuşită ca precedenta. 

Coaliţiile de doi parteneri sunt cele mai problematice, deoarece se crează o 

singură falie care se poate permanentiza.  
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Uniune, nu fuziune 

În Bulgaria, la începutul anilor 90, după ce coaliţia anti-comunistă UFD a pierdut 

alegerile, ea a fost reorganizată ca un singur partid (păstrând formal identitatea 

partidelor) de către Ivan Kostov, ulterior premier. Această formulă a reuşit să 

convingă electoratul care dorea schimbarea. În Tabelul 1 sunt prezentate 

argumentele în favoarea diverselor formule de coalizare (alianţă prelectorală, 

alianţă post-electorală, uniune – modelul bulgăresc) pentru partidele principale 

din opoziţia românească.  

Tabelul 1. Trei tipuri de coaliţie 

 Capacitatea de 

decizie după 

formarea 

guvernului 

Sprijinul 

parlamentar 

Coeziune

a 

politicilor 

Voturi Ideologie 

Alianţă pre-

electorală 

0 0 0 0 0 

Alianţă post-

electorală 

-- - - - 0 

Uniune + + + + 0 

Legendă: + avantaj faţă de situaţia actuală; - dezavantaj; 0- nici o schimbare 

Dacă examinăm tabelul 1, observăm că o alianţă post-electorală a partidelor de 

opoziţie nu va aduce nici un avantaj. Electoratul va percepe în continuare aceste 

partide ca incapabile să se înţeleagă, urmărind doar propriul interes, programele 

nu vor fi armonizate, fiecare partid va avea propriile idei de guvernare şi propriul 

for de luare a deciziilor. Armonizarea programelor va fi amânată până după 

alegeri, la fel ca în 1996. Nici nu mai e nevoie să amintim cât de dezastruos este 

acel exemplu. 
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O alianţă pre-electorală cu liste comune, aşa cum se negociază în prezent, ar 

prezenta anumite avantaje. Liberalii şi democraţii nu se vor mai concura între ei, 

având şansa de a înlocui PRM ca a doua forţă politică. Dar este improbabil că vor 

câştiga mai multe voturi decât ar lua fiecare separat. Identitatea fiecăruia s-ar 

păstra. Dincolo de o minimală coordonare şi de disputa previzibilă pentru locurile 

eligibile de pe listele comune, e puţin probabil că se va forja un mecanism de 

luare al deciziilor eficient dacă fiecare partid rămâne separat, sau că poate fi 

produs un program de guvernare şi un guvern ipotetic. Partidele vor aştepta 

până după alegeri să vadă ai cui candidaţi au reuşit mai bine sau mai puţin bine 

pentru a-şi diviza locurile în consilii sau guvern, cu rezultatul că vor sabota 

propria lor performanţă. Coordonarea pentru liste şi campanie, chiar dacă 

insuficientă, este mai mult decât nimic, dar per ansamblu avantajele sunt mici.  

Este soluţia minimei rezistenţe, şi avantajele vor fi pe măsură, adică minime. 

Singura şansă de a câştiga semnificativ ar fi crearea unei noi entităţi,  conform 

modelului bulgar, organizat ca un singur partid, cu structuri de decizie unice la 

nivel naţional şi local, o singură structură de planificare a politicilor (care ar 

depăşi ideologiile pe care electoratul oricum nu dă doi bani pentru o platformă 

largă, de tip A Treia Cale). Când 80% dintre votanţi se plâng de sărăcie şi doar 

30% au o identitate ideologică cât de cât clară (de centru-dreapta sau de 

stânga) este ilogic să insişti în a fi ”liberal” pur. Ar însemna să blochezi mereu 

PNL (de exemplu) la sub 20% din voturi. 

Din moment ce în acest exerciţiu ipotetic este vorba despre liberali şi democraţi 

(deşi şi alte partide mai mici ar putea fi implicate în această reorganizare) ar fi 

util să cercetăm distanţa ideologică dintre electoratele lor (Tabelul 2). Am luat în 

considerare doi indicatori şi am comparat poziţia electoratului PD faţă de cel al 

PNL. Dacă am măsura ideologia pe o scală de la 1 la 10, distanţa ideologică între 

cele două electorate ar fi în jur de 0.7 – 0.9, adică mai puţin de o unitate pe 

scala de 10. Deci maxim zece la sută din electoratul reunit al celor două partide 

ar putea fi pierdut în caz de reunificare.  
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Tabelul 2. Distanţa ideologică între votanţii PNL şi votanţii PD 

 PNL PD 

Statul trebuie sã asigure locuri de muncă 

pentru toţi cei care vor sã munceascã, % 

29.8 37.9 

Concurenţa este benefică pentru economie, 

%   

86.8 76.0 

   Sursa: BOP Gallup 

Se spune că o coaliţie are succes în măsura în care partenerii reuşesc să-şi 

satisfacă interesele proprii. Deşi această axiomă se bazează pe două ipoteze 

discutabile (că partidele se comportă ca actori unitari şi că există mecanisme de 

identificare a interesului propriu, chiar în formaţiunile noi şi neexperimentate) am 

examinat ceea ce partidele ar avea de câştigat sau de pierdut în fiecare din 

cazuri. În general, partidele care pornesc negocierile pentru o coaliţie sunt 

motivate de obţinerea a cât mai multe voturi şi funcţii, câştigarea alegerilor 

pentru a forma un guvern cu susţinere parlamentară şi păstrarea identităţii lor 

ideologice. În realitate conflictele între ideologia şi programul fiecărui partid şi 

programul general al coaliţiei sunt inevitabile. Dar participanţii la coaliţie trebuie 

să accepte această situaţie dacă vor să formeze un guvern cu un set coerent de 

politici. 

Tabelul 3. Avantaje preconizate pentru PNL şi PD 

 PNL 

Voturi Funcţii 
Coeziune 

internă Alianţă electorală 

(0,0) (-,-) (0,0) 
PD 

Uniune (+,+) (+,+) (-,-) 

 Legendă: cîştig ipotetic (PD, PNL) 



RAPORT ASUPRA GUVERNARII – PWR – AUG 2003 
POLITIC 

 8

La capitolul coeziune internă, ambele partide riscă neînţelegeri interne în cazul 

unei uniuni. În ce priveşte potenţialul de a obţine poziţii după alegeri, el depinde 

de câştigarea alegerilor, altfel fiecare partid ar obţine cam ceea ce ar aduce. In 

eventualitatea unei alianţe pre-electorale, voturile primite de lista comună s-ar 

putea să nu depăşească suma voturilor primite separat2 (deşi s-ar putea să 

beneficieze de principiul votului util, ca principală forţă a opoziţiei). Prin uniune, 

prezentată electoratului ca un produs nou, potenţialul de vot va creşte: atât 

Barometrul de Opinie Publică (Gallup 2003) cât şi sondajul CURS-SAR arată că 

potenţialul unui singur partid de opoziţie este mai mare. Deci ambele partide ar 

avea de câştigat din această formulă. Cum ambele au fost centralizate în ultimii 

doi ani, voinţa politică a celor doi lideri ar fi suficientă pentru a realiza acest 

proiect. Potenţialii nemulţumiţi care ar provoca scindări şi disidenţe nu ar fi 

urmaţi de mai mult de zece procente din potenţialii votanţi. Cît despre cadre, cei 

care ar pleca la PSD nu reprezintă alternativa la PSD pe care o căutăm. 

Cel mai important argument în favoarea unei uniuni este că o alianţă pre-

electorală nu are şanse să câştige destule voturi pentru a forma guvernul. Dacă 

se va ajunge la această soluţie, câştigul va fi insignifiant şi permanentele certuri 

pe fiecare problemă pot deteriora chiar relaţiile şi atmosfera până la alegeri. 

Dimpotrivă, dacă va exista un singur organism de decizie şi o singură unitate în 

care se vor elabora viitoarele politici cu un guvern desemnat dinainte, 

neînţelegerile se vor reduce. Reorganizarea ar fi o mare oportunitate de noi 

recrutări şi creşterea potenţialului competitiv al partidelor. Publicul doreşte o 

opoziţie formată dintr-un singur partid (59%, CURS, iulie 2003), doar 30% 

simpatizînd formula cu mai multe partide. 

Principalul argument  adus împotriva uniunii este afilierea europeană a celor 

două partide. Liberalii sunt membri ai Internaţionalei Liberale, Democraţii ai 

Internaţionalei Socialiste (unde prezenţa lor e o jenă permanentă pentru PSD). 

                                                 
2 Conform sondajului Insomar din iulie 2003. 
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Liberalii nu au ce căuta în Internaţionala Socialistă, iar democraţii nu vor să lase 

terenul liber acolo pentru PSD. O uniune în care cele două partide vor fi 

organizate ca unul singur, dar păstrându-se identitatea formală, nu ar crea 

asemenea probleme, dat fiind că fiecare partid şi-ar păstra afilierile actuale. 

Legal, noua entitate nu ar fi decât o coaliţie. Pe scurt, chiar dacă s-ar putea 

crede că afilierea internaţională a acestor partide le-a adus mari beneficii în 

ultimul deceniu – ceea ce nu e cazul – acesta obstacol este mai mult imaginar 

pentru crearea unei uniuni. 

In concluzie, analiza SAR arată că pentru a construi o coaliţie de succes trebuie 

liniştite temerile publice că aceasta ar putea funcţiona la fel de prost ca şi 

precedenta. Dacă există destulă voinţă politică ar trebui creată o uniune, nu doar 

o alianţă. Cu cât aceasta va prezenta mai repede un cabinet complet, dinainte de 

alegeri,  cu atât mai mult timp vor avea membrii săi să convingă publicul că sunt 

oameni competenţi, şi că fotoliile au fost împărţite pe acest criteriu, şi nu pe 

altele. 

 

 


