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1. Introducere: scopuri şi 
metode 

 
Cu excepţia unor ţări foarte mici, democraţia înseamnă în mod necesar 

democraţie reprezentativă în care oficialii aleşi iau decizii în numele 
poporului. Cum sunt aleşi aceşti reprezentanţi ai poporului? Această 
sarcină indispensabilă în democraţiile reprezentative este realizată prin 
intermediul sistemului electoral – setul de metode prin care voturile 
cetăţenilor sunt transformate în mandate reprezentative. Sistemul electoral 
este elementul fundamental al democraţiei reprezentative. 

Scopul acestei cărţi este să analizeze modul de operare şi consecinţele 
politice ale sistemelor electorale, în special gradul de proporţionalitate al 
procesului de transformare a voturilor în mandate, şi efectele lor asupra 
sistemelor de partide. Accentul va cădea asupra sistemelor electorale care 
au fost folosite în cele mai de succes democraţii din lume – adică acelea 
care funcţionează de cel mai mult timp – majoritatea acestora fiind 
democraţii europene. Voi descrie sistemele electorale din perspectiva 
dimensiunilor lor fundamentale: formula electorală, precum cea 
majoritară, diferite forme ale reprezentării proporţionale, şi altele; 
magnitudinea circumscripţiei; numărul de reprezentanţi aleşi într-o 
circumscripţie (magnitudinea); şi pragul electoral (sprijinul electoral 
minim de care are nevoie un partid pentru a obţine mandate). Aceste 
elemente, care vor fi definite mai precis pe parcursul cărţii, împreună cu 
mărimea corpului reprezentativ, au consecinţe majore în special asupra 
gradului de proporţionalitate şi asupra sistemelor de partide. 

Numărul sistemelor electorale este în principiu infinit; numărul de 
sisteme pe care anumiţi reformatori şi realizatori de „inginerii 
democratice” l-au propus este mult mai mic; iar numărul celor care sunt 
efectiv puse în practică este şi mai mic. Voi încerca să demonstrez că 
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variaţia şi complexitatea sistemelor electorale nu este atât de mare cum s-
ar putea crede.  

Îndeosebi sistemele bazate pe principiul reprezentării proporţionale – 
pe care de acum înainte le voi desemna prin RP – sunt adesea considerate 
ca fiind complicate prin ele însele; de regulă, articolele din ziare care 
relatează despre alegeri bazate pe RP numesc aproape din inerţie sistemul 
folosit drept „o formă complexă a RP”. De fapt, cu doar câteva excepţii, 
sistemele RP pot să fie rareori clasificate şi descrise în termeni relativi 
simpli şi direcţi. Unul din motivele pentru această confuzie nenecesară 
care planează asupra sistemelor electorale este acela că atât designerii de 
sisteme electorale, cât şi cercetătorii sistemelor electorale au folosit o 
terminologie confuză – uneori acelaşi termen fiind folosit pentru diferite 
practici şi aceeaşi practică descrisă prin termeni diferiţi. Voi încerca să 
clarific şi să simplific termenii de bază şi voi grupa principalele 
caracteristici ale diferitelor sisteme electorale în categorii clar definite, 
pentru a facilita astfel comparaţiile între ele, precum şi testarea sistematică 
a consecinţelor lor asupra sistemului politic. 

 

Ce tip de sistem electoral? 

 
Această analiză acoperă sistemele electorale folosite în douăzeci şi 

şapte de democraţii, din 1945 până în 1990 – adică cele folosite în marea 
majoritate a alegerilor parlamentare libere şi directe (la nivel naţional, în 
ţări mai mari ca ministatele) care au fost vreodată organizate. Dintre cele 
douăzeci şi şapte de democraţii, douăzeci şi patru sunt democraţiile cele 
mai durabile din lume, cu o istorie a alegerilor libere, fără întreruperi 
majore, începând cu 1945 sau imediat după acest an. Printre acestea se 
află primele patru ţări ca populaţie ale Europei Occidentale (Marea 
Britanie, Franţa, Germania şi Italia), cele cinci state nordice (Suedia, 
Norvegia, Danemarca, Finlanda şi Islanda), cele trei state ale Beneluxului 
(Olanda, Belgia şi Luxemburg), și patru alte democraţii mai mici (Irlanda, 
Austria, Elveţia şi Malta) şi opt state din afara Europei (Statele Unite, 
Canada, Costa Rica, Israel, India, Japonia, Australia şi Noua Zeelandă). 
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La acestea am adăugat Spania, Portugalia şi Grecia, deşi ele nu 
îndeplinesc criteriul unei democraţii îndelungate şi neîntrerupte2. Totuşi, 
ele sunt democratice de pe la mijlocul anilor '70 şi sunt considerate în 
general democraţii stabile şi consolidate; mai mult, includerea lor alături 
de democraţiile occidentale pare a fi una normală. Malta este un alt caz 
care ridică probleme în ceea ce priveşte includerea ei în eşantion, întrucât 
nu a devenit independentă decât în 1964, dar a organizat alegeri 
universale libere ca teritoriu care se autoguvernează încă din 1947. Ea 
oferă de asemenea avantajul că furnizează al doilea exemplu, pe lângă 
Irlanda, al unui sistem neobişnuit - votul unic transferabil (VUT), ca 
formă a RP. În fine, un avantaj important al includerii Maltei, ca şi a 
Spaniei, Portugaliei şi Greciei, este şi acela că datele pentru aceste state 
pot fi găsite cu uşurinţă în Almanahul Internaţional al Istoriei Electorale, 
carte care reprezintă sursa majoră a datelor electorale folosite în acest 
studiu3. 

Anul în care s-a sfârşit al doilea război mondial, 1945, este un punct de 
pornire convenţional pentru studiile în ştiinţele sociale. El este cu 
deosebire potrivit pentru acest studiu pentru că înainte de 1945 multe din 
ţările mai sus menţionate nu au fost ţări democratice sau au fost pentru o 
perioadă scurtă (de pildă Germania, Italia şi Japonia; nu erau încă 
independente India sau Israel) ori nu au avut alegeri pe deplin democratice 
(Franţa şi Belgia). Bineînţeles, chiar şi după 1945, două dintre ţările 
noastre au continuat să aibe serioase restricţii în privinţa dreptului de vot: 
Statele Unite până la adoptarea Actului Dreptului de Vot în 1965, Elveţia 
până la implementarea dreptului de vot universal în 1971. Cele mai multe 
dintre ţările noastre au ţinut alegeri în 1945 sau 1946, pentru celelalte 
punctul de început este prima rundă de alegeri de după 1945, urmate de o 
perioadă neîntreruptă de alegeri libere periodice până la sfârşitul lui 1990. 

Anul 1990 a fost ales ca termen final al perioadei analizate din motive 
practice, precum disponibilitatea unor date electorale precise şi comparate. 
Totuşi, trei alegeri care au avut loc înainte de sfârşitul lui 1990 – alegerile 
din noiembrie 1989 în India şi decembrie 1989 în Germania şi Danemarca 
nu au putut fi incluse pentru că informaţiile necesare despre aceste alegeri 
lipseau încă în momentul în care analiza a atins fazele superioare. Poate că 
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există tocmai o semnificaţie simbolică în finalizarea analizei chiar înainte 
de alegerile din 1990 din Germania, pentru că acestea au avut loc într-o 
ţară parţial nouă şi diferită şi, mai mult, pentru că ele au marcat sfârşitul 
erei de după cel de-al doilea război mondial. 

Sistemele electorale care urmează a fi analizate sunt folosite pentru 
alegerea camerelor inferioare ale parlamentelor bicamerale (sau a 
camerelor unice în cazul parlamentelor unicamerale) în ţările şi perioadele 
indicate. Aceasta înseamnă că toate celelalte alegeri naţionale (pentru 
camera superioară a parlamentelor bicamerale sau pentru alegerea 
preşedintelui) şi toate alegerile regionale sau locale sunt excluse, chiar 
dacă ele sunt alegeri directe populare. Singura excepţie este includerea 
alegerilor pentru Parlamentul European, din cele 12 state membre ale 
Comunităţii Europene. În cadrul acestei analize, tratez Parlamentul 
European ca pe un set de miniparlamente naţionale. Aceasta nu este o 
reprezentare corectă a modului cum funcţionează Parlamentul European, 
dar este o interpretare corectă a modului în care este ales – prin 
intermediul a douăsprezece sisteme electorale diferite, care în general au o 
legătură mai strânsă cu cele douăsprezece sisteme electorale după care 
sunt alese parlamentele naţionale decât între ele. Vernon Bogdanor a scris 
că chiar cel de-al treilea ciclu al alegerilor europene, care s-au ţinut în 
1989, „s-a dovedit a fi, ca şi cele din 1979 şi 1984, în primul rând un 
instrument pentru a tranşa nişte dispute naţionale”4. Şi Hermann Schmitt 
citează date ale unor cercetări empirice care arată că majoritatea 
alegătorilor continuă să perceapă partidele care concurează pentru 
Parlamentul European drept partide naţionale şi că ei de asemenea „ar 
prefera să aibe în Parlamentul European partide structurate mai degrabă 
pe criterii naţionale decât politico-ideologice”5. 

Pe lângă faptul că îmbogăţesc baza de date a acestui studiu, includerea 
alegerilor europene are două avantaje speciale. Întâi de toate, furnizează 
exemple de alegeri pentru corpuri reprezentative relativ mici: toate cele 
douăsprezece ţări au delegaţii pentru Parlamentul European considerabil 
mai reduse decât camera inferioară a parlamentelor naţionale, respectiv 
decât parlamentele unicamerale. În al doilea rând, ele oferă oportunităţi 
pentru efectuarea unor comparaţii controlate, pentru că în cele mai multe 
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ţări sistemele electorale folosite pentru alegerea parlamentelor naţionale şi 
cele pentru miniparlamentul naţional din Parlametul European se 
aseamănă mult, dar nu sunt complet identice. 

Tabelul 1.1. prezintă cele 350 de alegeri parlamentare şi 34 de alegeri 
europene care formează baza empirică pentru acest studiu comparativ. În 
aproape toate cazurile, toate voturile acordate şi toate mandatele disputate 
în alegeri sunt incluse în analiză. Totuşi, am făcut câteva excepţii de la 
această regulă generală pentru a compara cât se poate de precis voturile 
exprimate şi rezultatul alocării mandatelor. De pildă, am exclus toate 
mandatele nedisputate pentru care nu au fost acordate sau înregistrate 
voturi (în special în ţările cu sistem electoral majoritar, dar şi în Irlanda şi 
Elveţia) şi mandatele ocupate prin alegeri indirecte (reprezentaţii 
Berlinului de Vest în Bundestag şi în Parlamentul European). Pentru a nu 
face confuzie între efectele diferitelor sisteme electorale, am exclus câteva 
voturi şi mandate din câteva circumscripţii britanice în care se foloseşte 
VUT, deoarece la nivel naţional se foloseşte în principal pluralitatea: cele 
patru circumscripţii cu câte doi sau trei membri din alegerile parlamentare 
din 1945 şi circumscripţia cu trei membri din Irlanda de Nord din 
alegerile europarlamentare din 1979, 1984 şi 1989. De asemenea, am 
respectat convenţiile şi m-am concentrat numai asupra Franţei 
metropolitane (excluzând delegaţii din departamentele şi teritoriile de 
peste mări) şi am analizat Danemarca fără Insulele Feroe şi Groenlada. 
Câteva detalii suplimentare de acest gen sunt furnizate în tabelul 1.1. 

 
Tabel 1:1 Alegeri legislative naţionale (în camera inferioară sau parlamentul unicameral) şi 
alegerile pentru Parlamentul European în 27 de democraţii, 1945-1990. 

Ţara 
Alegeri naţionale  Alegeri europene 

Total  Excluderi 
Număr  Anii  Număr  Anii 

Australia (AUS)  19  1946‐90  ‐  ‐  19 
Mandate 
nedisputate 

Austria (AUT)  14  1945‐90  ‐  ‐  14  ‐ 

Belgia (BEL)  15  1946‐87  3  1979‐89  18  ‐ 

Canada (CAN)  15  1945‐88  ‐  ‐  15 
Mandate 
nedisputate 

Costa Rica (CR)  10  1953‐90  ‐  ‐  10 
Mandate 
nedisputate 

Danemarca (DEN)  19  1945‐88  3  1979‐89  22 
Insulele Feroe şi 
Groenlanda 
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Finlanda (FIN)  13  1945‐87  ‐  ‐  13  ‐ 

Franţa (FRA)  14  1945‐88  3  1979‐89  17 

Departamentele şi 
teritoriile 
de peste mări, 
Algeria 

Germania (GER)  11  1949‐87  3  1979‐89  14  Berlinul de Vest 

Grecia (GRE)  7  1974‐90  3  1981‐89  10  ‐ 

Islanda (ICE)  14  1946‐87  ‐  ‐  14  ‐ 

India  8  1952‐84  ‐  ‐  8 
Mandate 
nedisputate 

Irlanda (IRE)  14  1948‐89  3  1979‐89  17 
Mandate 
nedisputate 

Israel (ISR)  12  1949‐88  ‐  ‐  12  ‐ 

Italia (ITA)  11  1946‐87  3  1979‐89  14  ‐ 

Japonia (JPN)  18  1946‐90  ‐  ‐  18 
Două mandate 
rămase nedisputate 
în alegerile din 1946 

Luxemburg (LUX)  10  1945‐89  3  1979‐89  13 

Alegerile parţiale din 
1948 şi 1951 
au fost tratate ca o 
singură rundă de 
alegeri 

Malta (MAL)  11  1947‐87  ‐  ‐  11  ‐ 

Olanda (NET)  14  1946‐89  3  1979‐89  17  ‐ 

Noua Zeelandă (NZ)  16  1946‐90  ‐  ‐  16  ‐ 

Norvegia (NOR)  12  1945‐89  ‐  ‐  12  ‐ 

Portugalia (POR)  7  1975‐87  2  1987‐89  9 
Cetăţenii de peste 
hotare 

Spania (SPA)  5  1977‐89  2  1987‐89  7  ‐ 

Suedia (SWE)  14  1948‐88  ‐  ‐  14  ‐ 

Elveţia (SWI)  11  1947‐87  ‐  ‐  11 
Mandate 
nedisputate 

Marea Britanie (UK)  13  1945‐87  3  1979‐89  16 

Patru circumscripţii 
VUT (1945), 
circumscripţia VUT a 
Irlandei de Nord 
(euroalegeri) şi 
mandate 
nedisputate 

Statele Unite (US)  23  1946‐90  ‐  ‐  23 

Reprezentanţii fără 
drept de vot  ai 
circumscripţiei 
Columbia, Porto 
Rico, etc. 

TOTAL  350    34    384   
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Fundamentele metodologice 

 
În opoziţie cu studiul clasic al lui Douglas V. Rae, în care alegerile 

reprezintă unitatea de analiză6, cazurile mele sunt cele 70 de sisteme 
electorale, definite ca seturi de reguli electorale stabile după care sunt 
organizate mai multe runde de alegeri succesive. Alegerile ţinute sub 
acelaşi sistem electoral sunt considerate ca observaţii repetate ale 
funcţionării unui sistem electoral unic. De pildă, Finlanda furnizează doar 
un singur sistem electoral sub care s-au ţinut cele treisprezece alegeri 
parlamentare ale sale, în timp ce Germania furnizează şase sisteme 
electorale diferite, patru pentru Bundestag şi două sisteme pentru 
Parlamentul European, care au ghidat totalitatea celor patrusprezece 
alegeri incluse pentru această ţară. 

Variabilele mele sunt caracteristicile fundamentale ale sistemelor 
electorale, indici ai disproporţionalităţii şi indici ai multipartidismului şi ai 
măsurii în care rezultă partide majoritare. Folosesc două abordări 
multivariate fundamentale. Una este strategia cazurilor comparabile, care 
se concentrează asupra variaţiilor din interiorul aceleiaşi ţări atunci când 
sunt folosite cel puţin două sisteme electorale diferite; aceasta permite 
studierea efectelor care apar atunci când se modifică un element al 
sistemului, în timp ce celelalte rămân neschimbate. În plus, efectul unor 
schimbări mici în cadrul sistemelor electorale – schimbări care nu sunt 
suficient de importante pentru a reprezenta schimbarea sistemului 
electoral – vor fi examinate. 

A doua strategie fundamentală se bazează pe un proiect de cercetare 
transversal în care cross-taburile, precum şi corelaţiile multiple şi 
regresiile sunt aplicate la cele şaptezeci de sisteme electorale. Totuşi, ceea 
ce este un avantaj pentru prima strategie – posibilitatea de a studia cazuri 
comparabile atractive în care există mai mult de un singur sistem electoral 
într-o ţară - prezintă cumva o problemă pentru cea de a doua strategie, 
pentru că înseamnă că unele dintre cazuri nu sunt complet independente. 
De aceea, voi prezenta şi o analiză a cincizeci şi trei, în loc de şaptezeci de 
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cazuri, prin combinarea sistemelor electorale din aceeaşi ţară, atunci când 
o astfel de combinaţie este pe deplin posibilă şi justificabilă. 

Un alt aspect, cel puţin la fel de crucial, al strategiei mele de cercetare 
a fost combinarea unui proiect colaborativ cu o carte cu autor unic, ca şi 
produs al său. Experţi în şi, de obicei, din fiecare dintre cele douăzeci şi 
şapte de ţări mi-au furnizat informaţii vitale, interpretări şi feedback 
despre regulile şi funcţionarea sistemelor electorale din ţările lor. Scopul 
meu a fost să găsesc echilibrul între o înţelepciune colectivă, furnizată de 
munca în echipă, şi consistenţa oferită de un singur autor şi cercetător 
responsabil de proiect. 

În fine, un scop metodologic major al acestei cărţi este să ofere 
posibilitatea ca studiul să fie replicat. După cum vor arăta în mod repetat 
următoarele capitole, o mulţime de decizii importante trebuie luate cu 
privire la clasificare, măsurare şi alte probleme metodologice. Eu îmi voi 
explica întotdeauna alegerile făcute, iar în multe cazuri voi arăta de 
asemenea rezultatele diferite care ar fi fost obţinute daca s-ar fi folosit 
măsuri şi metode diferite. Dar vreau să fac cât mai uşor pentru cititorii mei 
să reanalizeze datele în lumina instrumentelor alternative pe care ei le 
preferă. De aceea, întreaga bază de date este uşor acesibilă. 
Caracteristicile detaliate ale celor şaptezeci de sisteme electorale sunt date 
în tabelele din Capitolul II. Măsurile disproporţionalităţii şi 
multipartidismului pentru aceleaşi şaptezeci de sisteme electorale sunt 
listate în Anexa B. Dacă cititorii vor să facă o replicare mai riguroasă, ei 
pot să obţină indicii disproporţionalităţii şi multipartidismului pentru 
fiecare dintre cele 384 alegeri de la autor7. În fine, toate datele electorale 
brute pot fi găsite în câteva surse accesibile: Almanahul Internaţional al 
Istoriei Electorale împreună cu actualizările la zi pentru 1989 şi 1990 în 
European Journal of Political Research (pentru toate ţările, mai puţin 
India şi Costa Rica) şi cele două volume Europe Votes 2 şi Europe Votes 
3 (pentru alegerile pentru Parlamentul European)8. Anexa C conţine o listă 
a corecţiilor şi clarificărilor privind aceste date, precum şi datele electorale 
pentru India şi Costa Rica. 
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Privire generală şi preliminarii 

 
Capitolul II va oferi o descriere şi o clasificare detaliată a celor 

şaptezeci de sisteme electorale. Va sublinia de asemenea modele generale 
(ca de pildă folosirea frecventă a votului proporţional de listă şi a formulei 
d’Hondt) şi tendinţe generale (cum ar fi folosirea în tot mai mare măsură a 
metodelor proporţionale şi folosirea tot mai frecventă a sistemelor cu 
circumscripţii pe două nivele). Capitolul III va examina conceptele de 
disproporţionalitate electorală, multipartidism şi generare de partide 
majoritare şi va discuta avantajele şi dezavantajele diferitelor măsuri 
operaţionale care au fost propuse. Măsurarea disproporţionalităţii prezintă 
cea mai serioasă problemă, dar eu voi prezenta numai indicele meu 
preferat – indicele pătratelor minime al lui Michael Gallagher – care 
reprezintă cea mai bună soluţie, dar şi valorile altor indici preferaţi de alţi 
cercetători, care corelează puternic cu cel al pătratelor minime. 

Următoarele trei capitole examinează relaţiile dintre variabilele 
sistemelor electorale, disproporţionalitate, multipartidism şi generarea de 
partide majoritare. Capitolul IV face acest lucru analizând variaţii în 
interiorul aceleiaşi ţări, iar Capitolul V prin intermediul unei schiţe trans-
secţionale. Capitolul VI extinde analiza prin examinarea puterii 
explicative potenţiale a patru elemente adiţionale ale sistemului electoral, 
structura buletinului de vot (ballot structure), trasarea defectuoasă a 
circumscripţiilor electorale (mallapportionment), prezidenţialismul şi 
încrucişarea listelor (apparentement) Concluzia mea principală va fi că, 
dintre cele cinci variabile dependente, disproporţionalitatea este cea care 
poate fi descrisă cel mai bine prin intermediul caracteristicilor sistemului 
electoral şi că cea mai plauzibilă explicaţie a diferitelor variabile 
dependente este furnizată de ceea ce numesc „pragul electoral efectiv” 
(effective threshold), o combinaţie între magnitudinea circumscripţiei şi 
pragul electoral. Efectul sistemului electoral asupra multipartidismului 
este mai modest, dar totuşi foarte important, şi puterea explicativă a altor 
variabile ale sistemului electoral – formula electorală, mărimea adunării 
reprezentative, încrucişarea listelor, structura buletinului de vot şi 
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prezidenţialismul – este de asemenea mai redusă, dar deloc neglijabilă. 
Capitolul VII se va termina cu analizarea învăţămintelor practice pe care 
le pot desprinde inginerii electorali şi reformatorii din descoperirile mele. 
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