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1. Wstęp

Od pewnego czasu zachowania polityków stanowią przedmiot zainteresowania 
nie tylko politologów, ale i ekonomistów. Przy użyciu modelowej analizy próbuje 
się określać: charakter prowadzonej kampanii wyborczej (np. czy wystąpi kon-
wergencja czy dywergencja programów), rezultaty wyborów (np. jakie czynniki 
mogą spowodować przegraną), jak i prowadzoną po wyborach politykę (np. czy 
politycy dotrzymują składanych obietnic). Jakkolwiek tworzone teoretyczne 
modele pozostają niedoskonałe, stanowią ważny element analizy o charakterze 
pozytywnym.

Głosowanie jest najczęściej stosowaną formą rozwiązywania problemu 
kolektywnych wyborów1. Najpowszechniejszą jego metodą jest reguła więk-
szościowego głosowania, kiedy to zwycięzca bierze wszystko. Mimo pozornej 
prostoty schematu, modelowe wyznaczenie zwycięzcy spośród więcej niż dwóch 
opcji nie zawsze przynosi oczywiste rozwiązanie, czy w ogóle do niego prowa-
dzi. Dzieje się tak, gdyż możliwe jest występowanie cykli głosowania2. Szeroko 
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1 Por. A.L. Hillman, Public Finance and Public Policy. Responsibilities and Limitations of 
Government, Cambridge University Press, Cambridge – New York 2003, s. 161.

2 Pierwszym, który rozpoznał występowanie cyklów, był J. de Condorcet. Posługując się jego 
koncepcją, tj. koncepcją zwycięzcy Condorcet, można dojść do nierozwiązywalnych cyklów 
głosowania (tzw. paradoksu głosowania Condorcet).
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znane rozwiązanie tego problemu zostało zaproponowane przez K. Arrowa. Re-
zultatem było sformułowanie paradoksu niemożności Arrowa3. Na tej podstawie 
wiadomo, że procesowi głosowania musi towarzyszyć spełnienie odpowiednich 
założeń , jeśli ma on prowadzić do jednoznacznego rozwiązania. W przypadku 
jednowymiarowej analizy, najczęstszym jest przyjęcie założenia dotyczącego 
preferencji wyborców. Jeżeli preferencje są dobrze zachowującymi się, tzn. 
posiadają jeden wierzchołek (ang. single-peaked preferences), to przy danej ko-
lejności alternatyw zawsze istnieje zwycięzca Condorcet4. Trudności pojawiają 
się natomiast, gdy analizowany jest wielowymiarowy problem (polityka) (ang. 
multidimensional policy). Zgodnie z Twierdzeniem o chaosie R. McKelveya, 
możliwe jest wystąpienie cykli głosowania wtedy, gdy dla wielowymiarowych 
preferencji przestrzennych nie istnieje mediana na wszystkich kierunkach5. 
Rozwiązaniem okazuje się przyjęcie dodatkowych założeń czy wprowadzenie 
nowych zmiennych. W szczególności istotną odpowiedź stanowi tu wprowadzenie 
zmiennej losowej do modeli głosowania. Modele głosowania probabilistycznego 
pozwalają analizować wielowymiarowe problemy, zachowując przy tym stabil-
ność otrzymywanych rezultatów.

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych modeli głosowania oraz 
płynących z nich wniosków dla strategii wyborczych. Omawiane są trzy modele 
głosowania: model medianowego wyborcy (środkowego głosującego), model 
głosowania probabilistycznego (ang. probabilistic voting model) oraz model stron-
niczego polityka (ang. partisan politician model). Pierwszy model jest szeroko 
znaną koncepcją, którą traktuje się jako wprowadzenie do charakterystyki dwóch 
następnych modeli. Dwa kolejne modele są często używanymi koncepcjami szko-
ły nowej ekonomii politycznej (oraz teorii wyboru publicznego), przy pomocy 
których próbuje się wyjaśniać zachowania polityków. Największą zaletą tej grupy 
modeli, tj. modeli probabilistycznych, jest możliwość prowadzenia wielowy-
miarowych analiz, które rzadko były możliwe w modelach deterministycznych.

3 Por. P.J. Coughlin, Probabilistic Voting Theory, Cambridge University Press, Cambridge – New 
York 1992, s. 3–8.

4  Nie jest to jedyne kryterium dotyczące preferencji, przy którym istnieje rozwiązanie. Można 
jeszcze wymienić single-crossingproperty czy intermediatepreferences. Nie są one jednak tak 
powszechne jak kryterium single-peaked. Por. T. Persson, G. Tabellini, Political Economics. 
Explaining Economic Policy, MIT Press, Cambridge 2000, s. 21–27; D.C. Mueller, Public 
Choice III, Cambridge University Press, Cambridge – New York 2003, s. 86.

5 Por. M. Jakubowski, Teoria wyboru społecznego, [w:] J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicz-
nego, Scholar, Warszawa 2012, s. 77–78. 
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2. Model medianowego wyborcy

Wiele analiz opisujących społeczne wybory opiera się na prostym modelu, za 
jaki uznaje się model medianowego wyborcy. Pomimo swojej prostoty, jest on 
analitycznie wartościowy. R.D. Congleton stwierdza nawet, że nie istnieje ani 
bardziej przejrzyste, ani łatwe w zrozumieniu wyjaśnienie wyników demokra-
tycznych wyborów niż to prezentowane przez model medianowego wyborcy6. 
Podobny wniosek formułują także T. Persson i G. Tabellini7. 

Sformułowanie teorii medianowego wyborcy przypisuje się D. Blackowi, 
który w opublikowanym artykule On the Rationale of Group Decision-making 
przedstawił jej sformalizowaną koncepcję8. Jako pierwszy zastosował analityczne 
narzędzia ekonomiczne do opisu procesu podejmowania decyzji wyborczych9. 
Takie podejście było przełomowe, co powoduje, że prace D. Blacka uważa się 
za początek ery nowoczesnej teorii wyboru publicznego10. Zastosowanie teorii 
medianowego wyborcy w celach analizy politycznych wyborów, tj. konkurencji 
pomiędzy politykami, przypisuje się natomiast A. Downsowi11. 

Znaczenie medianowego wyborcy można pokazać, posługując się prostym 
modelem finansów publicznych12. Zakłada się w nim, że populacja składa się 
z i-tej liczby wyborców o jednakowych quasi-liniowych preferencjach (w) doty-
czących konsumpcji prywatnej (c) i konsumpcji dobra publicznego (g):
 wi = ci + H(g) (1)

Przyjmuje się, że funkcja konsumpcji dobra publicznego H(g) jest ściśle wklęsła 
i rosnąca. Dostarczana wielkość dobra publicznego jest nieujemna oraz identyczna 
dla wszystkich wyborców (gi = g ≥ 0). Finansowanie dobra publicznego odbywa 
się poprzez podatki (t) o jednakowej stopie opodatkowania (0 ≤ t ≤ 1). Wielkością 
różniąca wyborców jest ich dochód (y), czego konsekwencją jest różna wielkość 
konsumpcji.
 ci = (1 – t)yi (2)

 6 Por. R.D. Congleton, The Median Voter Model, George Mason University, Center for Study of 
Public Choice, Fairfax, VA 2002, s. 1. 

 7 Por. T. Persson, G. Tabellini, Political…, s. 52. 
 8 D. Black, On the Rationale of Group Decision-making, Journal of Political Economy 1948/56. 
 9 Por. P.J. Hill, Public Choice: A Review, Faith & Economics 1999/34, s. 1.
10 Wśród najistotniejszych prac wymienia się jeszcze: D. Black, Decisions of a Committee Using 

a Special Majority, Econometrica 1948/16; idem, The Theory of Committees and Elections, 
Cambridge University Press, Cambridge 1958. 

11 A. Downs, An Economic Theory of Democracy, Harper Collins, New York 1957. 
12 Przykład został opracowany na podst. rozdz. 3. książki: T. Persson, G. Tabellini, Political…
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Zakłada się, że rozkład dochodów w populacji przebiega zgodnie z dystrybuantą 
funkcji F(.) o własnościach: oczekiwanej średniej wartości dochodu E(yi) = y, 
medianie ym zdefiniowanej jako E(ym) =  oraz relacji mediany i wartości średniej 
jako ym ≤ y. Oznacza to, że przyjęty rozkład jest prawostronnie skośny. 

Wydatki na dobro publiczne finansowane są wyłącznie z podatków. Ograni-
czenie budżetowe rządu przyjmuje postać:
 ty = g (3)

Agregując preferencje wyborców oraz uwzględniając równanie (3), otrzymuje 
się funkcję preferencji społecznych: 

  (4)

Przyjęte założenie dotyczące ścisłej wklęsłości funkcji H(g) powoduje, że 
każdy z wyborców posiada swój idealny punkt (jednowierzchołkowe preferencje). 
Różniczkując równanie (4) względem g oraz korzystając z własności funkcji 
odwrotnej, otrzymuje się: 

  lub równoważnie:  (5)

Na podstawie równania (5) oraz właściwości funkcji H(g) stwierdza się, że 
gi maleje wraz ze wzrostem yi. Oznacza to, że bogatsi obywatele będą chcieli 
mniejszych wydatków publicznych. Dzieje się tak, gdyż finansowane są one po-
przez proporcjonalne podatki, a zatem obciążają bardziej zamożnych obywateli. 
Naturalnie nasuwające się pytanie brzmi: jaka będzie społecznie preferowana 
wielkości dostarczanego dobra publicznego? Zgodnie z założeniami dotyczący-
mi rozkładu dochodów, wielkością tą będzie ym. Oznacza to, że wielkość dobra 
publicznego pożądanego przez większość społeczeństwa zostanie wyznaczona 
jako . Jest to unikalny zwycięzca Condorcet, którym jest wyborca 
o medianowym dochodzie.

Wprowadzając do modelu element walki politycznej, przyjmuje się, że 
w wyborach uczestniczą dwie partie polityczne, np. A i B (dwaj politycy). Każda 
z partii, jednocześnie i bez współpracy z drugą, ogłasza swój program wyborczy. 
Następnie przeprowadzane są wybory, po których realizowany jest ogłoszony 
program. Partie maksymalizują prawdopodobieństwo wygranej (pA lub pB)

13. Żeby 
wygrać, należy przekonać do siebie większość wyborców,  lub . 

13 Wartość prawdopodobieństwa wygranej partii B oblicza się jako pB = 1– pA.
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Wyborca będzie głosował na partię A z prawdopodobieństwem równym 1 wte-
dy gdy Wi(gA) > Wi(gB). Zgodnie z wcześniejszymi rozważaniami, pierwszopla-
nową rolę odgrywa wyborca o medianowym dochodzie. Prawdopodobieństwo 
wygranej partii A można zapisać jako:

 

  (6)

Uzyskanie poparcia przez medianowego wyborcę oznacza, że połowa 
pozostałych wyborców go poprze. Jeżeli medianowy wyborca (ym) uważa, że 
oferowana wielkość dobra publicznego przez partię B jest zbyt mała w stosunku 
do oferowanej wielkości przez partię A, identyczne poglądy będą mieli wyborcy 
z dochodem yi < ym. W odwrotnym przypadku, medianowego wyborcę poprą 
wyborcy z wyższym dochodem. Partie, chcąc wygrać wybory, będą oferowały 
wielkość dobra publicznego równą preferowanej przez medianowego wyborcę 
gm = gA = gB. Wystąpi zatem całkowita konwergencja programów wyborczych 
obu partii. 

Przedstawiony model sugeruje, że bardzo istotnym dla polityka jest ustalenie 
preferencji medianowego wyborcy. W takim przypadku politycy nie będą zwracali 
uwagi na własne przekonania, a starali się dopasować do wyborcy. Zachowają 
się oportunistycznie, nie dbając o ideologię i skupiając się na wygranej14. Takie 
podejście nie przeszkadza w realizacji ogłoszonego programu wyborczego, gdyż 
jest on dopasowany do wyborców. Pewne jest zatem wywiązanie się ze składa-
nych obietnic wyborczych.

3. Model głosowania probabilistycznego 

Za pomocą przedstawionego modelu medianowego wyborcy można analizować 
problem kolektywnego wyboru wyłącznie jednowymiarowo (wybór na podstawie 
dostarczonej ilości dobra publicznego). W rzeczywistości wyborcy podejmują 
decyzję w oparciu o różne czynniki, wśród których można wymienić np. ideologię 
polityczną czy personalną charakterystykę polityka.

Zastosowanie modeli głosowania probabilistycznego pozwala prowadzić 
wielowymiarowe analizy bez występowania problemu cykli głosowania. Wygrana 

14 Por. G. Alshadev, Which political economy model for public finance?, Mimeo Delta, Paris 
2004, s. 5.
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polityka uzależniana jest od zmiennej losowej. Wprowadzona do modelu funkcja 
prawdopodobieństwa zostaje wygładzona, co oznacza, że będzie się nieznacznie 
zmniejszać lub zwiększać w zależności od zmiany użyteczności głosującego15. 
Zakładane wcześniej jednowierzchołkowe preferencje zostają przekształcone 
w preferencje zależne od prawdopodobieństwa. Znalezienie się danego polityka 
w idealnym punkcie wyborcy będzie oznaczać pewność uzyskania jego poparcia. 
Oddalanie się od tego punktu będzie zmniejszać to prawdopodobieństwo16.

Prezentowany poniżej model stanowi rozszerzenie omówionego modelu 
medianowego wyborcy. Wyborców dzieli się ze względu na dochód na: bied-
nych, średniozamożnych i bogatych (odpowiednio: J = P, M, R). Każdy wyborca 
w danej grupie posiada taki sam dochód. Dochody uszeregowane są następująco: 
yR > yM > yP. Udział każdej grupy w populacji J wynosi αJ, a sumy udziałów 
i dochodów wynoszą: ∑jαJ = 1  i  ∑jαJ yJ = y. 
Wyborcy podejmują decyzję o głosowaniu na danego polityka17 nie tylko na 
podstawie prezentowanego programu wyborczego, ale również biorąc pod uwagę 
własne sympatie polityczne (ideologię) czy ogólną popularność danego polityka. 
Proponowane programy wyborcze mogą być adresowane do konkretnej grupy 
wyborców, powodując, że politykowi będzie zależeć na przekonaniu jej do siebie. 
W szczególności chodzi tu o tzw. wahających się wyborców (ang. swing voters).

Wahający się wyborca staje się najistotniejszym obiektem zainteresowań 
polityka, gdyż należy do osób, które zdecydują o wygranej. Pełni on rolę podobną 
do tej, jaką pełnił medianowy wyborca w prezentowanym wcześniej modelu. 
Polityk może zyskać głosy wahającego się wyborcy modyfikując swój program 
wyborczy czy głoszone poglądy. Jest to możliwe, gdyż oprócz ilości dostarcza-
nego dobra publicznego (g), wyborcy zwracają uwagę na poglądy i popularność 
polityka. Zakłada się, że zmienna losowa σiJ mierzy ideologię wyborców. Rozkład 

przyjmowanych przez nią wartości jest równomierny z przedziału  . 

Gęstość równa jest φJ, ze średnią wartością równą zero. Im wyższa wartość 
φJ, tym mniejszą rolę odgrywa ideologia w danej grupie. Tacy wyborcy będą 
głównym celem polityka, gdyż można ich relatywnie łatwo do siebie przeko-
nać. Zakłada się, że w każdej grupie neutralny ideologicznie wyborca posiada 
wartość σiJ = 0. Dodatnie wartości σiJ(σiJ > 0) oznaczają, że wyborcy bliżej jest 
do polityka B. Ujemne wartości σiJ(σiJ < 0) oznaczają, że wyborcy bliższa jest 

15 W modelach deterministycznych funkcja prawdopodobieństwa przyjmuje skokowe wartości.
16 Por. T. Persson, G. Tabellini, Political…, s. 32–35; D.C. Mueller, Public…, s. 249–253.
17 Pojęcie „polityk” będzie szeroko rozumiane. Może być utożsamiane również z „partią polityczną” 

lub „kandydatem”.
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ideologia polityka A. W przypadku wysokiej wartości φJ, niewielkie odchylenie 
od punktu zero będzie oznaczać zysk lub stratę dużej liczby wyborczych głosów. 
Maksymalizujący liczbę wyborczych głosów politycy będą starać się pozyskiwać 
przede wszystkim wahających się mało ideologic znych wyborców.

Popularność polityka mierzona jest przy pomocy zmiennej losowej δ, której 

rozkład jest równomierny z przedziału . Gęstość równa jest ψ, a śred-
nia wartość wynosi zero. Zerowa wartość zmiennej oznacza neutralność, dodat-
nia – większą popularność polityka B, a ujemna – A. Przyjmuje się, że w wyniku 
szoku, np. wybuchu skandalu obyczajowego, zwiększa się prawdopodobieństwo 
utraty popularności danego polityka. Do czasu wyboru żaden z polityków nie 
zna realizacji zmiennej δ. Dlatego muszą pamiętać o wystrzeganiu się jakichkol-
wiek skandali, które mogłyby wpłynąć na ich popularność. Nawet bardzo dobry 
program wyborczy może nie wystarczyć do wygrania wyborów, jeśli utraci się 
zaufanie i popularność społeczną.

Zakłada się następującą chronologię wyborów: (I) politycy ogłaszają w sposób 
niezależny i w tym samym czasie swoje programy wyborcze (realizacja gA i gB), 
znając rozkład zmiennych losowych, lecz nie znając ich realizacji; (II) następuje 
realizacja zmiennej odnoszącej się do popularności polityków; (III) odbywają 
się wybory, w których wyborcy wybierają najlepszych dla nich polityków;  
(IV) zwycięzca realizuje zaproponowany program wyborczy.

Chcąc wyznaczyć rezultat wyborów, kluczowym jest określenie sposobu 
zachowania wahającego się wyborcy. Wykorzystując zależność z równania 
(6), dodając do niej scharakteryzowane zmienne losowe oraz zapisując funkcję 
użyteczności dla danej grupy wyborców, zdobycie przez polityka A poparcia 
wyborcy, będzie wymagało spełnienia nierówności:
   (7)

Na podstawie nierówności (7) można wyprowadzić równanie wahającego się 
wyborcy. Będzie to osoba w danej grupie, która po uwzględnieniu programów 
wyborczych polityków oraz ich popularności przyjmuje postawę obojętną (σJ = 0). 

  (8)

Oznacza to, że wszyscy wyborcy w danej grupie J, których poglądy ideolo-
giczne spełnią nierówność σiJ ≤  σJ, będą preferować polityka A. Dla danej grupy J, 
liczbę wyborców spełniających ten warunek oblicza się jako F(σiJ ≤  σJ). Zgodnie 
z przyjętym rozkładem, po zsumowaniu wszystkich grup wyborców, całkowita 
liczba głosów dla kandydata A wyniesie:
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  (9)
Polityk A, chcąc wygrać wybory, będzie musiał zdobyć przeszło połowę 

głosów . Prawdopodobieństwo jego wygranej wyniesie:

  (10)

Korzystając z założenia ∑jαJ = 1 (co implikuje, że ∑jαJφJ = φ), otrzymuje się: 

  (11)

Następnie, uwzględniając przyjęty rozkład zmiennej , oblicza się finalnie:

  (12)

W przypadku polityka B prawdopodobieństwo wygranej wynosi pB = 1–pA. 
Oznacza to, że obaj politycy napotykają identyczny problem maksymalizacji. 
Przedstawiane programy wyborcze będą zatem identyczne. Nastąpi ich całkowita 
konwergencja. Jest to charakterystyczne dla modeli głosowania probabilistycz-
nego, gdyż – jak wynika z równania (12) – prawdopodobieństwo wygranej jest 
wygładzoną funkcją różnicy pomiędzy programami obu polityków. 

Różnice w programach ważone są dwoma wielkościami: liczebnością grupy αJ 
oraz stopniem „zideologizowania” mierzonym φJ. Dla polityków będą liczyć się 
przede wszystkim wyborcy w grupie o wysokim poziomie φJ , gdyż wśród nich 
znajduje się największa liczba wahających się. Każde odchylenie od neutralnej 
wartości σJ znacząco wpłynie na otrzymaną liczbę głosów. Nie bez znaczenia 
pozostaje tu jednak liczebność grup, co również będzie oddziaływać na tworzone 
programy wyborcze.

Wartym rozważenia pozostaje problem ilości dostarczanego w modelu dobra 
publicznego. Korzystając z równań (4) i (12) można przeprowadzić optymalizację 
wygranej polityka względem gA przy ograniczeniu wynikającym z użyteczności 
wyborców danej grupy:

  (13)

Różniczkując (13) względem gA:

  
(14)
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Uwzględniając, że, , prowadzona polityka 
(gA) dotyczy wahających się wyborców (gS) oraz korzystając z definicji funkcji 
odwrotnej, otrzymuje się: 

  (15)

Ilość dobra publicznego będzie uzależniona od ważonego dochodu ỹ. Jaka 
będzie jego wielkość, zależy od tego jak liczne są grupy poszczególnych wybor-
ców w wartościach nominalnych jak i względem pozostałych grup. Poza tym, 
maksymalizujący liczbę głosów polityk, będzie się zwracał do mało ideologicz-
nych wyborców (wysoki poziom φJ), których może do siebie przekonać poprzez 
dostarczane dobro publiczne. 

4. Model stronniczego polityka
W przedstawionych wcześniej modelach kandydaci zwracali przede wszystkim 
uwagę na preferencje wyborców, co skutkowało dostosowaniem do nich progra-
mów wyborczych. Logika takiego postępowania jest główną strategią modeli 
wywodzących się z modelu A. Downsa. Jak ujmuje to sam A. Downs18: „Partie 
formułują programy wyborcze w celu wygrania wyborów, bardziej niż wygry-
wają wybory żeby formułować programy” (tłum. R.P.). W modelu stronniczego 
polityka odchodzi się od tego założenia, przestając w sposób instrumentalny 
charakteryzować zachowania polityków19. Wprowadzone do modelu preferen-
cje polityka (jego ideologia) powodują, że po wyborach nie musi on realizować 
wcześniej prezentowanego programu. Może prowadzić politykę zgodną ze 
swoimi przekonaniami. Innymi słowy, podważana jest wiarygodność obietnic 
wyborczych polityków20. 

Model z preferencjami polityka został przedstawiony przez D. Wittmana21, 
a jego rozwinięcie zostało zaproponowane przez A. Alesinę22 oraz T. Besleya 

18 Por. A. Downs, An Economic…, s. 28. 
19 W niektórych typach modeli stronniczego polityka możliwe jest uzyskanie kompletnej konwer-

gencji programów wyborczych. W takim przypadku rozwiązanie jest identyczne jak w modelu 
medianowego wyborcy. 

20 Por. G. Alshadev, Which…, s. 3, 7.
21 D. Wittman, Parties as Utility Maximizers, American Political Science Review 1973/67; 

D. Wittman, Candidates with policy preferences: a dynamic model, Journal of Economic 
Theory 1977/14; D. Wittman, Candidate motivation: a synthesis of alternatives, American 
Political Science Review 1983/77. 

22 A. Alesina, Credibility and political convergence in a two-party system with rational voters, 
American Economic Review 1988/78.
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i A. Coatea23. W ich modelach przyjmuje się, że głosujący są racjonalni i patrzą 
w przyszłość, a politycy nie tylko dbają o wynik wyborczy, ale także o politykę, 
którą będą prowadzić po wyborach. W rezultacie, posiadają motywację do zbli-
żania programów wyborczych w celach zwiększania szans wyboru (medianowy 
wyborca wciąż odgrywa decydującą rolę), jednak po wygranych wyborach nie 
wdraża się programu wyborczego, a realizuje program preferowany przez poli-
tyka24. W odróżnieniu od modelu A. Alesiny, w modelu zaproponowanym przez 
T. Besleya i A. Coatea, wprowadza się tzw. kandydata obywatelskiego (ang. citi-
zen-candidate)25. Oznacza to, że każdy z obywateli może startować w wyborach. 
Wygrywający wybory kandydat wprowadza preferowaną przez siebie politykę26. 
Niezależnie od przyjętej konstrukcji wyłaniania polityków, tj. danych egzoge-
nicznie lub endogenicznie, zasadnicze wnioski dla tej grupy modeli są zbieżne. 

Formalizując analizę, można przedstawić model, w którym przyjmuje się 
założenie dotyczące niepewności polityka odnośnie preferencji (pozycji) me-
dianowego wyborcy27. Prezentowany model zalicza się również do grupy tzw. 
modeli probabilistycznych. Kluczowym jest tu jednak ulosowienie preferencji 
medianowego wyborcy. Z tego względu inne zmienne, takie jak np. podatki, nie 
są ważne dla prowadzonej analizy. Równania (16) i (17) przedstawiają preferencje 
polityków28, których dzieli się na prawicowych (R) i lewicowych (L), P = {R,L}. 

  (16)

  (17)

Zmienna DL przyjmuje wartość 1, jeśli do władzy dochodzi polityk lewicowy, 
a zero w przypadku konkurenta. Zmienna g reprezentuje egzogeniczną rentę po-
lityka z tytułu sprawowania władzy. Każdy z polityków posiada ideologię, której 
punkt idealny (błogostan) wyraża zmienna θ. G wyraża natomiast platformę 
programową, którą przedstawia dany polityk. Różnica pomiędzy zaproponowaną 

23 T. Besley, S. Coate, An economic model of representative democracy, Quarterly Journal of 
Economics 1997/110.

24 Por. A. Alesina, Credibility…, s. 796; T. Persson, G. Tabellini, Political…, s. 97.
25 Niezależnie od G.T. Besleya i A. Coate’a, pojęcie to zostało wprowadzone (użyte) przez 

M.J. Osborna i A. Slivinskiego. Por. M.J. Osborne, A. Slivinski, A Model of Political Com-
petition with Citizen Candidates, Quarterly Journal of Economics 1996/CXI, s. 65–96.

26 T. Besley, S. Coate, An economic…, s. 86–88. 
27 Poniższy przykład został zaczerpnięty z: I.V. Ossokina, O.H. Swank, The optimal degree of 

polarization, European Journal of Political Economy 2004/20, s. 255–262. 
28 Przyjęta postać funkcji użyteczności zapewnia tzw. preferencje przestrzenne, które spełniają 

warunek jednowierzchołkowości.
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platformą a punktem idealnym będzie wpływać na użyteczność polityka. Naj-
wyższą jej wartość osiągnie wtedy gdy zaproponowany program będzie zgodny 
z wyznawaną przez niego ideologią. Aby uprościć analizę, zakłada się, że θL = –θR. 
Politycy będą się od siebie ideologicznie różnić. 

  (18)
Równanie (18) pokazuje funkcję użyteczności i-tego wyborcy. Wprowadzona 

zmienna losowa μ o rozkładzie μ = [–a,a] powoduje, że politycy są niepewni od-
nośnie ideologii wyborców. Przede wszystkim nie znają preferencji medianowego 
wyborcy. Przyjmując nawet, że jego ideologia θm = 0, jego funkcja użyteczności 
ukształtuje się następująco: Um = – [Gp – μ]2. Aby wygrać wybory, należy do sie-
bie przekonać medianowego wyborcę. Przykładowo, zwycięstwo prawicowego 
polityka zostanie wtedy zapewnione, gdy spełniona będzie nierówność (19):

  (19)

Jest tak, gdy . Prawdopodobieństwo zwycięstwa prawicowego 
polityka wyniesie zatem:

  (20)

Następnie, przyjmując za D. Wittmanem29, prawicowy polityk będzie mak-
symalizował funkcję (21) ze względu na :

 
(21)

Przyjmując, że GR = – GL (analogicznie jak przyjęto założenie odnośnie ide-
ologii) można obliczyć:

  (22)

Badając monotoniczność (22) względem poszczególnych zmiennych 
, stwierdza się, że: stopień dywergencji zaproponowa-

nych platform wyborczych będzie tym większy, im większa będzie niepewność 
(a) odnośnie preferencji wyborców oraz im bardziej będą oni „ideologicznie 
ukształtowani”. Wzrost egzogenicznej renty z tytułu sprawowania władzy będzie 
negatywnie wpływać na dywergencje pomiędzy platformami wyborczymi. 

29 D. Wittman, Candidate…, s. 142–143.
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5. Zakończenie

Na podstawie przeprowadzonej modelowej analizy można sformułować nastę-
pujące wnioski dla strategii wyborczych.
1. Jeśli możliwe jest ustalenie preferencji medianowego wyborcy, politycy 

będą (powinni) zachowywać się oportunistycznie i dostosowywać programy 
do wyborców. Następuje całkowita konwergencja programów wyborczych. 

2. W przypadku braku możliwości ustalenia preferencji medianowego wyborcy 
możliwa jest dywergencja programów wyborczych. Stopień dywergencji 
zależy od stopnia niepewności odnośnie preferencji medianowego wyborcy, 
wielkości renty oraz preferencji samego polityka.

3. W przypadku podziału wyborców na grupy dochodowe, zachowanie polityka 
będzie (powinno) uwzględniać jak liczne są grupy poszczególnych wyborców 
zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i względem pozostałych grup. 
Maksymalizujący liczbę głosów polityk będzie zwracał się do mało ideolo-
gicznych wyborców (wahających się), których może do siebie przekonać 
poprzez odpowiednie transfery dobra publicznego. Grupy silnych ideolo-
gicznie wyborców będą otrzymywać mniejsze transfery. Podejście to może 
ulec modyfikacji w przypadku bardzo licznej grupy wyborców.

4. Oprócz ideologii istotne znaczenie dla wygranej w wyborach ma popularność 
polityka. Chcąc wygrać wybory powinien starać się unikać skandali, które 
mogą znacznie zmniejszyć jego popularność. Nawet bardzo dobry program 
wyborczy może nie wystarczyć do wygrania wyborów, jeśli utraci się zaufanie 
i popularność społeczną.
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Radosław PIWOWARSKI

ELECTION STRATEGIES IN THE LIGHT OF CHOSEN VOTING MODELS

( S u m m a r y )

Nowadays, the politicians’ behavior is a matter of interest not only for political scientists but also 
economists. Conducted analyses are mostly based on formal models. Although the created models 
are imperfect, they have an important element of a positive analysis. The purpose of this article is to 
present selected voting models and their conclusions for election strategies. This article discusses 
three models: median voter model, probabilistic voting model and a model of partisan politics. 
The first model is widely known concept and is treated as an introduction to the characteristics of 
the next two models. Two further models are now frequently used concepts in political economics, 
which tries to explain the behavior of politicians and its influence on the society and economy. If it 
is possible to determine the preferences of the median voter, the politicians will behave opportun-
istically and adapt programs (economic policy) to the voters. There is a complete convergence of 
election programs. In opposite situations (preferences of the median voter cannot be determined) 
divergence of election programs may appear.
Keywords: median voter model, probabilistic voting, partisan politics, election
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