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Abstract. A key concept in the analysis of the institutionalization of
the party systems within the Western democracies, the electoral volatitly
is the main indicator around which we will build the analysis of the
parties’ system in Romania, between 1919 and 1933. This indicator
measures the instability of the intention of vot, and is the criteria by which
a parties system is considered stable or instable, respectively. During the
years between the two World Wars, authors like Marcel Ivan or Matei
Dogan, present the concept with another name, that of „government
dowry“. In order to highlight the value of the concept suggested by the
Romanian authors in the inter-war period, we will follow, from a
comparative perspective, a many sided issue with lots of connections, such
as the electoral reforms, the difference between the elective party system
and the parliamentary party system. All these characteristics determine a
higher or lower degree of electoral volatility.
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Introducere

Scena politicã româneascã, de la începutul perioadei interbelice, este carac-
terizatã de patru mari procese. Primul proces se referã la apariþia unor partide
politice noi, cum ar fi Partidul Poporului ºi Partidul Þãrãnesc. Cel de-al doilea
proces vizeazã extincþia a douã partide politice importante. Primul partid politic
ce iese de pe scena politicã româneascã în 1919 este Partidul Conservator.
Alãturi de Partidul Liberal acest partid politic a dominat sistemul de partide din
România între anii 1880 ºi 19181. Urmãtorul partid ce pleacã de pe scena poli-
ticã româneascã este Partidul Poporului în 1927.Acest partid politic este specific
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Franþei din perioada construcþiei statului naþional ºi se încadreazã cu uºurinþã în
categoria partidelor boulangiste2. Din punct de vedere al electoratului, aceste
partide în Europa de Vest prezintã un caracter popular, iar reprezentantul tipo-
logiei în Franþa este miºcarea gaullistã. Alãturi de acelaºi Partid Liberal noul
partid politic a dominat sistemul de partide din România în etapa imediat urmã-
toare între anii 1919 ºi 1927. Partidul Poporului a câºtigat alegerile legislative de
douã ori pe cele din 1920 ºi pe cele din 1926.
Pe lângã primele douã procese ce se referã strict la apariþia ºi dispariþia unor

partide politice mari, cel de-al treilea proces se referã la menþinerea unei poziþii
de partid ce conteazã în cadrul sistemului de partide. Partidul politic specific
acestui proces este Partidul Liberal, fiind practic cel mai vechi partid politic din
România din acea perioadã. Ultimul proces ce poate fi observat în cadrul siste-
mului de partide din perioada interbelicã se referã la transformarea unui partid
regional cum ar fi Partidul Naþional prin fuziune cu Partidul Þãrãnesc într-un
partid þãrãnesc.
Aceste transformãri radicale din interiorul sistemului de partide din acea pe-

rioadã cum ar fi apariþia, dispariþia, menþinerea ºi transformarea unor partide
politice importante într-o proporþie extrem de mare au stârnit un real interes din
partea specialiºtilor români în domeniul studiului comportamentului electoral încã
de la început. Pentru a explica aceastã dinamicã electoralã, autori ca Marcel Ivan
sau Matei Dogan ne propun un concep nou cum este cel de zestre guverna-
mentalã, ce apare atât în analiza efectuatã de cãtre Marcel Ivan în 19333, cât ºi
în studiul oferit de cãtre cel de-al doilea autor în 19464. Pentru a scoate în evi-
denþã valoarea indicatorului propus de cãtre cei doi autori români în perioada
interbelicã, ne propunem în continuare în cadrul acestui articol sã identificãm cât
de mult se apropie conceptul de zestre guvernamentalã de conceptul folosit
astãzi în ºtiinþa politicã de volatilitate electoralã.

Fundamente metodologice

Deoarece perioada interbelicã din România este caracterizatã printr-un proces
foarte intens de transformãri în cadrul sistemului de partide, prin care pe de o
parte pe scena politicã româneascã apar ºi dispar partide politice noi ºi vechi ºi
pe de altã parte se transformã partide politice cu un pronunþat caracter regional
în partide politice naþionale, este absolut evident cã aceste transformãri sunt
însoþite de o volatilitate electoralã extrem de mare. Datoritã acestei caracteristici
a sistemului de partide românesc faþã de majoritatea cazurilor din cadrul statelor
din Europa de Vest, unde sistemele de partide europene, cu puþine excepþii, re-
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flectã structurile de clivaje din trecut ºi sunt în general sisteme de partide stabile5,
metoda propusã spre analizã este metoda cazurilor extreme. Acest tip de studiu
de caz poate fi selectat ca metodã de analizã datoritã valorii extrem de mari cu
referire la orice dimesiune a unei probleme6, în cazul nostru aceastã dimensiune
este volatilitatea electoralã. Studiile unor autori ca Otto Kircheimer7 sau Adam
Przeworski8, începând cu anii 1960 în Occident, încep sã scoatã din ce în ce mai
mult în evidenþã faptul cã electoratele extrem de stabile ale sistemelor de partide
europene în timp devin, din ce în ce mai instabile. Pentru a descrie aceastã insta-
bilitate, autorii din Europa de Vest au propus un nou indicator, cel de volatilitate
electoralã, ºi deºi a existat o oarecare problemã legatã de confuzia terminolo-
gicã, marea majoritate a analiºtilor ce s-au ocupat de calculul acestei variabile în
Occident au folosit o metodã de calcul similarã.
În 1987 Matei Dogan publicã un studiu despre partidele politice româneºti9,

unde pentru a descrie instabilitatea sistemului de partide din România dintre cele
douã rãzboaie mondiale, autorul român foloseºte cel mai frecvent termenul de
„instabilitate electoralã“ sau „oscilaþie electoralã“. Ultimul termen cel de „oscilaþie
electoralã“10 este utilizat ºi în cazul altor articole referitoare la dinamica siste-
melor de partide din cadrul statelor Europei de Vest, în mod special în analizele
ce se concentreazã pe studiul comportamentului electoral britanic11. Cu scopul
de a depãºi problemele ce ar putea sã aparã în legãturã cu confuzia terminologicã
ºi pentru a simplifica analiza comparativã a conceptului de zestre guvernamen-
talã din cadrul celor douã etape de timp diferite vom utiliza pentru termenul de
zestre guvernamentalã propus de cãtre Marcel Ivan ºi Matei Dogan în perioada
interbelicã un echivalent al termenului de „oscilaþie electoralã“ folosit de cãtre
Matei Dogan în 1987 acela de volatilitate electoralã guvernamentalã.
În continuare, datoritã caracterului pur exploratoriu al metodei cazurilor ex-

treme, ne vom concentra analiza pe studiul variaþiei dintre o variabilã de interes
independentã (X) ºi o serie de variabile de interes dependentã (Y). În mod special
pentru cã în studiile de caz în general, caracterul valoric este important. O va-
loare extrem de mare a variabilei (Y), cum ar fi în cazul nostru o valoare extrem
de mare a volatilitaþii electorale este reprezentatã printr-o variaþie extrem de
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mare asupra uneia sau a mai multor variabile de interes independente (X). În
ceea ce priveºte variabilele de interes independente (X), în timp, autori ca Scott
Mainwaring, Timothy Scully ºi Leonardo Morlino au identificat o serie de fac-
tori ce determinã creºterea volatilitãþii electorale. Cele mai frecvente variabile
independente luate în calcul sunt: instabilitatea instituþiilor electorale (X1), vârsta
ºi modalitatea de organizare a principalelor partide politice (X2), sciziunile ºi fu-
ziunile dintre aceste partide (X3), legãturile dintre grupurile sociale ºi structu-
rarea programaticã (X4)

12. Pe lângã aceste variabile independente, ar mai trebui
amintit ºi faptul cã o valoare a volatilitãþii electorale relativ ridicatã se poate
înregistra, mai ales, în perioade de recesiune economicã. Deoarece numãrul
variabilelor independente (X) este destul de mare ne vom rezuma analiza noastrã
doar la o singurã variabilã independentã (X1), aceea de instabilitate a instituþiilor
electorale.
Pentru a determina gradul în care a fost modificatã variabila (X1), am ales sã

descompunem aceastã variabilã de interes independentã, în felul urmãtor: vom
nota cu (X1i, X1j, ..., X1n), unde n este egal cu numãrul sistemelor electorale din
perioada intebelicã. Astfel încât, în cazul analizei sistemului de partide din
România interbelicã, vom avea o variabilã de interes independentã (X1), des-
compusã în n dimensiuni ºi douã variabile de interes dependente (Y1) ºi (Y2),
unde variabila de interes dependentã (Y1) reprezintã variaþia numãrului efectiv
de partide ºi variabila de interes dependentã (Y2) reprezintã nivelul volatilitãþii
electorale. Prima variabilã de interes dependentã (Y1) o vom descompune în
douã variabile de interes dependente (Y1i) numãrul efectiv de partide parlamen-
tare ºi (Y1j) numãrul efectiv de partide electorale. În plus, raportul dintre cele
douã variabile dependente (Y1i) numãrul efectiv de partide parlamentare ºi (Y1j)
numãrul efectiv de partide electorale ne poate ajuta sã înþelegem mai bine posi-
bilele efecte ale variaþiei variabilei de interes independente (X1) numãrul ºi
gradul de reformã a sistemelor electorale din România din perioada interbelicã.
Sã admitem cã ne-ar interesa nivelul volatilitãþii electorale la toate cele trei

nivele de referinþã13, cum ar fi volatilitatea electoralã individualã a partidelor
politice (Y2i), volatilitatea electoralã de grup (Y2j), cât ºi volatilitatea electoralã
totalã (Y2k) din cadrul sistemului de partide românesc din perioada interbelicã.
Pentru a determina faþã de ce tip de variabilã de interes dependente din cele trei
variabile de referinþã (Y2i, Y2j, Y2k), se apropie cel mai mult indicatorul propus
de cãtre cei doi autori români vom considera volatilitatea electoralã guverna-
mentalã ca fiind o variabilã de interes dependentã (Y2n), dupã aceea vom calcula
nivelul volatilitãþii electorale totale din România în perioada dintre 1919 ºi 1933,
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în baza formulei propuse de cãtre Pedersen Mogens14. Vom calcula variabila
(Y2k) volatilitatea electoralã netã totalã în baza formulei propuse de cãtre
autorul danez, în timp ce variabila (Y2n) volatilitatea electoralã guvernamentalã
o vom prelua de la cei doi autori români. Aceastã variabilã de interes dependentã
(Y2n) volatilitatea electoralã guvernamentalã este readusã în discuþie în mediul
academic din România postcomunistã de cãtre Cristian Preda în 2002, într-un
articol publicat în Studia Politica. Autorul român aminteºte cã acest concept de
zestre guvernamentalã este prezentat atât de cãtre Marcel Ivan cât ºi de Matei
Dogan ca un element cheie al evoluþiei sistemului de partide din România din
perioada interbelicã15.

Sisteme electorale

Pentru a surprinde gradul în care reformele sistemului electoral, influenþeazã
creºterea sau descreºterea volatilitãþii electorale vom separa, în primul rând,
numãrul sistemelor electorale, dupã aceea vom încerca sã determinãm gradul în
care s-au modificat aceste sisteme electorale. Aceastã analizã ne va ajuta sã
stabilim relaþia dintre variaþia variabilei de interes independentã (X1), în raport
cu variabila de interes dependentã (Y1) ºi (Y2), prin care se considerã cã, cu cât
reformele electorale sunt mai frecvente ºi mai radicale, adicã valoarea lui n este
mai mare, cu atât variaþia variabilei de interes dependentã (Y1) numãrul efectiv
de partide la cele douã nivele ºi (Y2) valoarea volatilitãþii electoralã la toate cele
trei nivele (Y2i, Y2j, Y2k) este mai mare. Ceea ce însemnã cã instabilitatea insti-
tuþiilor electorale cum ar fi frecvenþa cu care se schimbã, cât ºi intensitatea acestor
schimbãri din cadrul sistemelor electorale reprezintã una din cauzele principale
ce pot genera creºterea instabilitãþii sistemului de partide.
Pentru a delimita un sistem electoral de un alt sistem electoral vom apela la

metoda propusã de cãtre Arend Lijphart16. Conform definiþiei avansate de cãtre
acest autor, un sistem electoral este „un set de reguli electorale neschimbate sub
care sunt organizate una sau mai multe runde de alegeri succesive într-o anumitã
democraþie“17. În opinia sa, un sistem electoral poate fi considerat reformat „dacã
existã o schimbare semnificativã în una sau mai multe dintre cele patru dimen-
siuni, ceea ce înseamnã cã avem de-a face cu un nou sistem electoral.“18 Cele
patru dimensiuni de bazã ale sistemului electoral propuse de cãtre Arend Lijphart
sunt: formula electoralã, magnitudinea circumscripþiei, magnitudinea corpului
legislativ ºi pragul electoral.
Prima dimensiune luatã în calcul de cãtre Arend Lijphart este formula electo-

ralã. O schimbare semnificativã în ceea ce priveºte formula electoralã poate fi
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uºor de recunoscut ºi de aceea o schimbare la nivelul acestei dimensiuni repre-
zintã un alt sistem electoral. În schimb, pentru urmãtoarele trei dimensiuni, autorul
propune un punct de reper faþã de care o schimbare poate fi consideratã semnifi-
cativã. Acest punct este stabilit la 20%, ceea ce reprezintã o schimbare mai mare
de 20% în magnitudinea circumscriopþiei, o schimbare mai mare de 20% din
pragul electoral sau adoptarea unui astfel de prag care nu a existat mai înainte ºi
o schimbare mai mare de 20% în mãrimea adunãrii reprezintã un alt sistem
electoral. Exemplul clasic propus de cãtre autor este o modificare de la 200 la
240 de locuri a corpului legislativ, fapt ce reprezintã practic un alt sistem elec-
toral. Aceastã reformã poate fi luatã în calcul chiar dacã modificarea este fãcutã
ºi în sens descrescãtor.
Din totalul de 11 alegeri legislative organizate pentru camera inferioarã din

România între cele douã rãzboaie mondiale, vom scoate din analiza noastrã ale-
gerile din 1937 precum ºi pe cele din 1938, deoarece în opinia lui Matei Dogan
„alegerile din 1937 au fost anulate prin neconvocarea Parlamentului, iar alegerile
din 1939 nu pot fi considerate ca exprimând voinþa corpului electoral deoarece
ele au fost fãcute pe baza constituþiei din 1938 [...] ºi a legii electorale din 9 Mai
1939 care interzic existenþa partidelor politice“19. Decuparea din punct de vedere
temporal a unei perioade relativ scurte de timp ne va ajuta sã identificãm, dacã
gradul de variaþie pe anumite dimensiuni în construcþia sistemului electoral
unitar (X1) din perioada interbelicã pe teritoriul României, ar putea influenþa
creºterea sau descreºterea volatilitãþii electorale nete totale (Y2k), în condiþiile
în care o serie de factori rãmân aceiaºi20. Prin urmare, vom identifica proporþia
ºi frecvenþa oricãror schimbãri în interiorul sistemului electoral pentru a identi-
fica numãrul corect al sistemelor electorale. Pentru aceasta vom folosi o abor-
dare multivariatã fundamentalã. Aceastã abordare se aplicã atunci când în inte-
riorul aceluiaºi stat sunt folosite cel puþin douã sisteme electorale diferite21.
Dupã extinderea dreptului de vot în 1919, România din perioada interbelicã

este o þarã cu un sistem electoral complet diferit faþã de cel existent înainte de
începerea rãzboiului22. Prima reformã electoralã identificatã în baza criteriilor pro-
puse de cãtre Arend Lijphart este descrisã de cãtre Marcel Ivan în felul urmãtor:
„în anul 1920 s-au modificat prin Decret-Lege dispoziþiunile Decretului-Lege
din 1919 în aºa fel, cã nu se mai alege în fiecare judeþ decât la 50.000 locuitori
ºi la fracþiunea superioarã numãrul de 30.000 locuitori câte un deputat, fãrã însã
ca un judeþ sã aibã mai puþin de 4 deputaþi.“23. Prin urmare, autorul considerã cã
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„astfel, s-a redus numãrul deputaþilor de la 568 în anul 1919, la 329 în anul 1920“.
Dimensiunea ce a fost modificatã cu mai mult de 20% este magnitudinea legisla-
tivului. Deoarece 329 reprezintã 58% din valoarea iniþialã a corpului legislativ,
magnitudinea legislativului scade cu 42%, ceea ce este mai mult decât 20%.
Practic vom avea un alt sistem electoral la alegerile legislative din 1920 ºi 1922,
faþã de sistemul electoral utilizat la alegerile din 1919.

Tabel 1. Numãrul sistemelor electorale din România, 1919-1933

Sursã: Datele au fost preluate de la Cristian Preda, „Influenþa sistemelor electorale
asupra sistemului de partide în România interbelicã“, pp. 49-70.

A doua reformã electoralã pe aceeaºi dimensiune se produce în 1926, atunci
când magnitudinea corpului legislativ se mãreºte. Se trece de la o mãrime a cor-
pului legislativ de 329 la una de 387. Deoarece a doua reformã electoralã pe aceeaºi
dimensiune ce prevede o schimbare a magnitudinii corpului legislativ este de
15%, în baza celei de-a doua modificãri a aceleiaºi dimensiuni nu putem vorbi
despre un alt sistem electoral. În baza criteriilor propuse de cãtre Arend Lijphart,
am trecut în Tabelul 1 sistemele electorale din România între anii 1919 ºi 1933.
Dacã prima dimensiune în baza cãreia s-a schimbat sistemul electoral este

magnitudinea legislativului, cea de-a doua dimensiune este formula electoralã.
Ultima modificare s-a produs în momentul în care s-a trecut de la sistemului
electoral mixt din punct de vedere geografic la prima majoritarã, în 1926. În baza
acestei reforme electorale putem vorbi de un sistem electoral complet nou. Efectul
primei majoritare este surprins în textul din 1946 a lui Matei Dogan. Autorul
susþine cã datoritã primei majoritare întotdeauna primul partid politic ce reuºeºte
sã adune un procent de peste 40% din voturi obþine „în total 70% din componeþa
Camerei“25. Autorul descrie efectul legii electorale în felul urmãtor „partidul
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care va obþine cel puþin 40% din voturi, va fi declarat partid majoritar ºi i se va
acorda o primã majoritarã de 50% din mandate, iar restul de 50% din mandate
se va împãrþi proporþional între toate partidele care au obþinut cel puþin 2% din
voturi pe întreaga þarã, inclusiv partidul majoritar, care a primit în prealabil 50%
din mandate.“26
În opinia lui Giovanni Sartori sistemele electorale ce folosesc o formulã pro-

porþionalã cu primã majoritarã ar putea fi considerate sisteme electorale majo-
ritare27. Exemplu oferit de cãtre acest autor este sistemul electoral Saenz Peña
utilizat în Argentina pânã în 1962. Prin acest sistem electoral se alocã douã treimi
din locuri listei cu cel mai mare numãr de voturi, iar o treime celei de-a doua
liste. Este absolut evident cã acest sistem electoral produce majoritãþi fabricate
ºi cã impune un sistem bipartidist la nivel de circumscripie. Deºi mult diferit faþã
de modelul românesc, acest sistem electoral produce o majoritate fabricatã ºi un
sistem de partide dorit în mod artificial.
O altã formulã ce se apropie destul de mult de modelul celui de-al treilea

sistem electoral româneac este aceea folositã în cazul Paraguay-ului unde douã
treimi din locuri este distribuit cãtre partidul cu cel mai mare numãr de voturi,
în timp ce treimea rãmasã se împarte proporþional tuturor listelor de partid. În
acest caz, în opinia lui Giovanni Sartori, doar o treime din mecanism este pro-
porþional. Spre deosebire de sistemul electoral cu primã majoritarã folosit în
Paraguay, în cazul celui de-al treilea sistem electoral folosit în România între
anii 1926 ºi 1937, pragul de 2% face ca un numãr foarte mare de partide mici sã
nu fie reprezentate în legislativ.

Numãrul efectiv de partide electorale

În opinia lui Arend Lijphart, pe toatã perioada secolului XX, deºi în Camera
Comunelor din Marea Britanie au fost mult mai mult de douã partide politice,
sistemul de partide britanic a fost în toatã aceastã perioadã descris de cãtre autori
din domeniul ºtiinþei politice ca un sistem de partide bipartidist28. Pentru a putea
omite de la numãrãtoare toate partidele politice ce au o pondere foarte micã în
Parlamentul din România din perioada interbelicã, la fel ca în cazul sistemului
de partide britanic, vom identifica numãrul de partide politice care conteazã în
funcþie de numãrul efectiv de partide parlamentare. Astfel încât, vom calcula va-
loarea variabilei de interes dependentã (Y1j) numãrul efectiv de partide electo-
rale pentru a compara acest indicator cu valoarea variabilei de interes dependentã
(Y1i) numãrul efectiv de partide parlamentare. Datoritã schimbãrilor radicale din
cadrul sistemelor electorale din România din perioada interbelicã (X1i, X1j, X1k),
vom raporta variaþia variabilei de interes dependentã (Y2), descompusã în: vola-
tilitatea individualã a partidelor politice (Y2i),, volatilitatea de grup (Y2j) ºi vo-
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latilitatea electoralã netã totalã (Y2k) la valoarea numãrului efectiv de partide
electorale (Y1j), mai mult decât la valoarea variabilei de interes dependentã (Y1i),
numãrul efectiv de partide parlamentare. Pentru a calcula numãrul efectiv de partide
electorale vom utiliza formula propusã de cãtreMarkku Laakso ºi ReinTaagepera29:

unde N este numãrul efectiv de partide electorale în timp ce si este proporþia
voturilor valabil exprimate a partidului i în alegeri.

Tabel 2. Numãrul efectiv de partide parlamentare ºi numãrul efectiv
de partide electorale din România, 1919-1933

Note: NEPP – Numãrul Efectiv de Partide Parlamentare; NEPE - Numãrul Efectiv
de Partide Electorale.

Sursã: NEPP este preluat de la Cristian Preda, op. cit., pp. 60-67; NEPE este calculat
în baza datelor prezentate de acelaºi autor.
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Rezultatele obþinute le-am trecut în Tabelul 2 în felul urmãtor: pe prima co-
loanã am trecut valoarea numãrului efectiv de partide parlamentare (Y1i), urmat
de tipul de sistem de partide ce corespunde valorii acestui indicator, ºi respectiv
pe urmãtoarea coloanã am trecut valoarea numãrului efectiv de partide electo-
rale (Y1j), urmat de sistemul de partide corespunzãtor

30. Am ales tipologia pro-
pusã de cãtre Jean Blondel deoarece clasificarea propusã de cãtre acest autor ia
în considerare atât numãrul cât ºi mãrimea relativã a principalelor partide poli-
tice. Din datele prezentate în Tabelul 2 observãm cum nivelul variabilei de in-
teres dependente (Y1i) numãrului efectiv de partide parlamentare din România
are tendinþa sã scadã din 1919 pânã în alegerile din 1922, de la 3,8 la 2,2631.
Partidele care conteazã în funcþie de numãrul efectiv de partide parlamentare

(Y1i) la alegerile din 1919 sunt: Partidul Naþional
32, Partidul Naþional Liberal,

Partidul Þãrãnesc din Basarabia ºi Partidul Þãrãnesc33. Principala caracteristicã
a acestor partide este cã acestea sunt partide regionale. În cadrul unui regim
politic parlamentar, sistemul mutipartidist fãrã partid dominant format în urma
alegerilor din 1919 în România, pune liderii principalelor partide politice în difi-
culate. Datoritã caracterului multipartidist al sistemului de partide apare o nece-
sitate din ce în ce mai evidentã de a constitui o coaliþie cât mai largã pentru a for-
ma noul guvern. Imediat dupã organizarea primelor alegeri din 1919, au urmat
douã alegeri legislative anticipate cele din 1920 ºi cele din 1922. La alegerile din
1920 sistemul de partide românesc trece din categoria sistemelor de partide
multipartidiste fãrã partid dominant în categoria sistemelor de partide cu douã
partide ºi jumãtate. Partidele care conteazã la acest scrutin în funcþie de numãrul
efectiv de partide parlamentare (Y1i) sunt Partidul Poporului ºi Partidul Naþional
Român. La urmãtoarele alegeri legislative organizate cu un an mai târziu, sis-
temul de partide românesc rãmâne în aceeaºi categorie de sisteme de partide
politice, cele douã partide care conteazã de aceastã datã sunt Partidul Naþional
Liberal ºi Partidul Þãrãnesc. Observãm cum sistemul de partide din România
deºi îºi pãstreazã forma, partidele din componenþa sistemului de partide care
conteazã la alegerile din 1920 ºi cel din 1922 sunt complet diferite.
Dupã douã alegeri legislative anticipate, primele alegeri legislative din peri-

oada interbelicã organizate la termen sunt cele din 1926. Dupã aceste alegeri
valoarea numãrului efectiv de partide parlamentare (Y1i) se va încadra între un
minim de 1,28 ºi un maxim de 1,95, ceea ce corespunde unui sistem de partide
cu un partid ºi jumãtate sau cum îl mai numeºte Jean Blondel – bipartidism im-
perfect. În funcþie de aceastã variabilã de interes dependentã (Y1i) vom avea, da-
toritã bipartidismului imperfect, de trei ori situaþia când Partidul Liberal poate fi
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luat în calcul ca un partid întreg. La alegerile din 1927, 1931 ºi cele din 1933,
ceea ce însemnã cã la aceleaºi alegeri parlamentare, Partidul Þãrãnesc poate fi
luat în calcul doar ca o jumãtate de partid politic. ªi doar de douã ori vom avea
situaþia când Partidul Þãrãnesc este considerat un partid politic întreg, la alege-
rile din 1928 ºi la cele din 1932. În schimb, la aceleaºi alegeri legislative, Partidul
Liberal poate fi luat în calcul doar ca jumãtate de partid politic.
În funcþie de variabila de interes dependentã (Y1i) vedem cum pe scena poli-

ticã românescã începând cu alegerile din 1926 se contureazã un sistem de partide
bipartidist imperfect ce are în componenþa sa, pe de o parte, un partid politic
vechi Partidul Naþional Liberal ºi, pe de altã parte, un partid politic nou Partidul
Naþional Þãrãnesc. Aceastã observaþie o face atât Marcel Ivan, în lucrarea sa din
193334, cât ºi Matei Dogan în 1946. În analiza sa, Marcel Ivan precizeazã cã
dupã numeroase fuziuni pânã în anul 1926, sunt reprezentate, pe scena politicã
din România, doar trei partide politice mari: Partidul Poporului, Partidul Liberal
ºi Partidul Þãrãnesc. Pentru a ajunge la aceste concluzii, iniþial, autorul împarte
toate formaþiunile politice din perioada interbelicã în partide politice mari ºi
partide politice mici. Deºi astãzi se foloseºte o altã metodã prin care se identificã
numãrul partidelor politice ce conteazã, în sensul cã se iau în calcul doar parti-
dele politice în funcþie de numãrul efectiv de partide parlamentare (Y1i), totuºi
Marcel Ivan, printr-un ansamblu de procedee inovative, identificã corect faptul
cã sunt mai puþine partide politice care conteazã, decât numãrul total de partide
politice ce se înscriu în cursa electoralã.
Dupã ce sistemul electoral mixt din punct de vedere geografic a fost modi-

ficat în 1926, este pentru prima datã când existã posibilitatea calculãrii variabilei
de interes dependente (Y1j) numãrului efectiv de partide electorale. Nivelul acestei
variabile dependente scade de la o valoare de 2,6 în 1926 pânã la o valoare de
1,56 în 1928, mai apoi nivelul numãrului efectiv de partide electorale creºte pânã
la o valoare de 4,69 în 1932, iar la urmãtoarele alegeri legislative se înregistreazã
o scãdere ajungând pânã la o valoare de 3,31. În funcþie de aceastã variabilã
dependentã, sistemul de partide din 1926 trece din categoria sistemului de par-
tide cu douã partide ºi jumãtate în categoria sistemelor de partide bipartidiste
imperfecte, mai apoi acelaºi sistem de partide se mutã în categoria sistemelor de
partide multipartidiste fãrã partid dominant la alegerile imediat urmãtoare. În
funcþie de variabila de interes dependentã (Y1j) pot fi luate în calcul ºi partidele
politice ca Partidul Naþional Maghiar în 192835, Partidul Naþional Liberal –
Brãtianu în 1931 ºi Partidul Þãrãnesc – Lupu în 1932. Dacã primul partid ce poate
fi luat în calcul este un partid etnic, celelalte douã partide politice sunt cele mai
importante douã sciziuni din cadrul celor douã partide politice ce conteazã pe
scena politicã din România. Dacã luãm în calcul numãrul efectiv de partide elec-
torale (Y1j), între alegerile din 1926 ºi cele din 1933 sunt la fiecare scrutin electoral
luat separat cel mult patru partide politice care conteazã, deºi pragul electoral de
2% este depãºit de cel puþin, la ultimile trei alegeri legislative cele din 1933,
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1932 ºi cele din 1931, de zece partide politice. Ceea ce înseamnã cã la alegerile
din 17 iulie 1932 deºi sunt 18 partide politice care reuºesc sã obþinã un procent
de cel puþin 0,38 % din voturile valabil exprimate, restul actorilor politici intrând
sub acest prag, doar 12 partide politice depãºesc pragul electoral de 2%. La aceleaºi
alegeri electorale legislative în funcþie de numãrul efectiv de partide electorale
de 4,69, sunt doar patru partide politice importante ºi în funcþie de numãrul
efectiv de partide parlamentare, 1,95 sunt doar douã partide politice care con-
teazã cu adevãrat. Aceste douã partide politice sunt în anul 1932 Partidul Naþional
Þãrãnesc ºi Partidul Naþional Liberal.
Din analiza efectuatã anterior putem surprinde cu claritate o diferenþã foarte

mare între sistemul de partide constituit la nivel electoral (Y1j) ºi cel rezultat la
nivel parlamentar (Y1i), dupã ce voturile valabil exprimate sunt transformate în
locuri parlamentare.Aceastã diferenþã foarte mare descrie cu uºurinþã relaþia dintre
multipartidismul format la nivel electoral în perioada interbelicã din România ºi
majoritãþile fabricate din cadrul sistemul de partide românesc de la nivelul
Camerei Deputaþilor.

Volatilitatea electoralã guvernamentalã

Pentru a surprinde diferenþa dintre, pe de o parte, variabila de interes depen-
dentã (Y2k) volatilitatea electoralã netã totalã, ºi, pe de altã parte, variabila de
interes dependentã (Y2n) volatilitatea electoralã guvernamentalã, ne propunem
sã descriem cu exactitate cele douã formule în baza cãrora s-au calculat cei doi
indicatori. Mai întâi, ne vom concentra atenþia pe formula propusã de cãtre
Mogens Pedersen în 1979. Dupã aceea vom descrie formula folositã de cãtre cei
doi autori români în 1933 ºi 1946. În acelaºi timp ar trebui sã amintim cã media
variabilei de interes dependente (Y2k) volatilitatea electoralã netã totalã calcu-
latã de cãtre Mogens Pedersen pentru perioada de timp cuprinsã între 1948 ºi
1959, luând în calcul alegerile legislative din cadrul a 13 state din Europa de Vest,
este de 7,8%. Pentru perioada imediat urmãtoare, aceea dintre 1948 ºi 1977, în
cadrul aceluiaºi grup de state, media volatilitãþii electorale nete este de 8,1%36.
Din analiza efectuatã de cãtre Mogens Pedersen observãm cum valoarea volatili-
tãþii electorale medii în statele din Europa de Vest are tendinþa sã creascã.
Pentru a putea simplifica analiza comparativã a celor doi indicatori vom nota

cu piVG volatilitatea individualã a partidului de guvernãmânt i, unde piVG va
reprezenta diferenþa dintre totalul voturilor exprimate pentru partidul i între douã
alegeri legislative, în felul urmãtor: pi,t va fi mereu proporþia voturilor obþinute
de partidul i în momentul (t) când partidul i este la guvernare, iar pi,t-1 va fi
mereu proporþia de voturi obþinutã de cãtre acelaºi partid i la alegerile anterioare
(t – 1) atunci când partidul politic i era în opoziþie. Deoarece în cazul volatilitãþii
individuale a partidului de guvernãmânt piVG valoarea lui pi,t va fi mereu mai
mare decât pi,t-1, putem sã luãm în calcul valorile reale ale indicatorului. Dupã
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ce vom calcula nivelul variabilei dependente (Y2k) volatilitatea electoralã totalã
netã din România în perioada interbelicã, în baza formulei propuse de cãtre
Mogens Pedersen, vom trece în Tabelul 3 valoarea indicatorului, ºi respectiv pe
coloana urmãtoare vom trece valoarea lui piVG volatilitatea individualã a par-
tidului de guvernamânt i, iar pe urmãtoarea coloanã vom trece valoarea lui pjVG
volatilitatea individualã a partidului de guvernamânt j, unde i reprezintã Partidul
Naþional Liberal ºi j reprezintã Partidul Naþional Þãrãnesc. Formula propusã de
cãtre Mogens Pedersen este urmãtoarea:

unde VT este volatilitatea electoralã totalã, pi,t este proporþia de voturi obþi-
nutã de cãtre partidul i la alegerile (t), iar pi,t-1 este proporþia de voturi obþinutã
de cãtre acelaºi partid i la alegerile anterioare (t – 1), n reprezintã numãrul total
de partide concurente în cele douã alegeri legislative consecutive.

Volatilitatea electoralã netã totalã VT calculatã în baza formulei propuse de
cãtre autorul danez, reprezintã jumãtatea sumei dintre valorile absolute ale dife-
renþelor procentuale ale voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid politic
luat în parte la douã alegeri legislative consecutive37. Acest indicator ia în calcul
toate partidele politice ºi cele care câºtiga ºi cele care pierd alegerile. În lucrarea
publicatã în 1933, Marcel Ivan defineºte volatilitatea electoralã guvernamentalã
în felul urmãtor: „diferenþa aceasta între procentajul de voturi [...] în anul de gu-
vernare ºi acela de opoziþie, (ºi anume media celor douã procentaje de opoziþie,
înainte ºi dupã guvernare) am considerat-o ca [...]38 o zestre a guvernului, intro-
ducând-o ca un factor independent în consideraþiunile fãcute în sus zisul capitol.
Acestui factor (având o valoare procentualã foarte mare faþã de procentajul de
voturi al partidului respectiv în anii lui de opoziþie), îi revine în mod firesc o im-
portanþã fundamentalã, ºi vedem cã variaþiunea lui – determinã caracterul evo-
luþiei politico-electorale a partidelor noastre de guvernãmânt“39.

Aceeaºi variabilã de interes dependentã (Y2n), volatilitatea guvernamentalã
este descrisã de cãtre Matei Dogan în lucrarea sa din 1946. Definiþia propusã de
cãtre acest autor este urmãtoarea: „s-a calculat media procentelor voturilor obþi-
nute de fiecare din aceste trei partide în fiecare circumscripþie, atunci când erau
la guvern, ºi media procentelor voturilor obþinute de aceste partide când erau în
opoziþie în timpul alegerilor. Diferenþa dintre media procentelor voturilor obþi-
nute atunci când partidul de guvernãmânt era la guvern ºi media procentelor vo-
turilor obþinute atnci când partidul respectiv era în opoziþie, ne dã procentul de
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n p i,t – p i,t –1
VT = ∑

i=1 2



voturi pe care partidul guvernamental respectiv a reuºit sã le obþinã [...], adicã
zestrea sa guvernamentalã.“40 Deoarece volatilitatea electoralã guvernamen-
talã se referã la un anumit tip de volatilitate electoralã, pentru a putea compara
valoarea indicatorului piVG ºi pjVG calculat de cãtre cei doi autori români cu
indexul lui Pedersen, înainte ca sã fie trecut în tabel vom împãrþi la doi valoarea
indicilor respectivi.

Tabel 3. Volatilitatea electoralã netã totalã ºi Volatilitatea Guvernamentalã
din România, 1926-1933

* Volatilitatea electoralã totalã calculatã în baza indicatorului propus de cãtre
Mogens N. Pedersen.

Sursã: Datele pentru a calcula indexul lui Pedersen au fost preluate
de la Cristian Preda, op. cit., pp. 60-70.

** Zestrea guvernamentalã individualã a partidului de guvernãmânt PNL ºi
*** Zestrea guvernamentalã individualã a partidului de guvernãmânt PNÞ.

Sursã: Acest indicator a fost calculat de cãtre Matei Dogan în 1946, op. cit., pp. 25-32

În perioada dintre 1926 ºi 1931, valoarea volatilitãþii electorale nete din
România (Y2k) calculatã în baza indicelui lui Pedersen este cuprinsã între 60%
ºi 65%. Dacã prima datã nivelul acestei variabile se observã cum creºte, dupã
alegerile legislative din 1931 valoarea indicatorului (Y2k) începe sã scadã. Apro-
ximativ acelaºi lucru îl observã ºi Marcel Ivan, care susþine cã „de la anul 1928
începând, ºi pânã în anul 1932 inclusiv, ea [volatilitatea electoralã guverna-
mentalã (n.a.)] manifestã o tendinþã foarte accentuatã de scãdere, atingând va-
lori minime în 1932“41. Dupã o prezentare detaliatã a volatilitãþii individuale a
partidelor de guvernãmânt pe judeþe, atât Marcel Ivan, cât ºi Matei Dogan ajung
la concluzia cã apare o diferenþã între valoarea volatilitãþii electorale individuale
între cele trei partide care conteazã42. Atât primul cât ºi cel de-al doilea autor
sesizeazã o diferenþã între distribuþia volatilitãþii individuale a partidelor de
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guvernãmânt din punct de vedere geografic, astfel cã autorii identificã o mobi-
lizare a unora dintre alegãtori ºi demobilizarea altor alegãtori în funcþie de judeþ
ºi în funcþie de partidul de guvernãmânt. În ceea ce priveºte partidele politice de
guvernãmânt, cea mai micã volatilitate electoralã individualã a unui partid de
guvernãmânt este înregistratã de Partidul Naþional Þãrãnesc. În opoziþie cu acest
concept, autorii români introduc conceptul de voturi permanente sau voturi efec-
tive. Din aceastã perspectivã atât primul cât ºi cel de-al doilea autor vorbesc
despre faptul cã procentul voturilor permanente ale Partidului Naþional Þãrãnesc
este mai mare. Media valorii procentuale a voturilor permanente pentru Partidul
Naþional Þãrãnesc este de 17%.
Observãm cum media valorii variabilei de interes dependente (Y2k), volatili-

tatea electoralã netã totalã în perioada dintre 1926 ºi 1933 din România este de
53,81%. Media valorii variabilei de interes dependente (Y2k) volatilitatea electo-
ralã netã totalã, în cazul sistemelor de partide din cadrul celor 13 state analizate
de cãtre Mogens Pedersen în 1979, este de aproximativ ºapte ori mai micã decât
media volatilitãþii electorale nete totale din cadrul sistemului de partide româ-
nesc dintr-o perioadã de timp anteriorã. La fel ca ºi Mogens Pedersen, care admite
cã gradul de volatilitate electoralã poate varia de la un stat la altul, precum ºi de
la o perioadã de timp la altã perioadã de timp, noi considerãm cã aceastã dife-
renþã este acceptabilã.

Concluzii

Analizând cele douã formule de calcul în baza cãrora au fost mãsurate cele
douã variabile dependente (Y2k) volatilitatea electoralã netã totalã ºi (Y2n)
zestrea guvernamentalã din perioada interbelicã am observat cã apare o oarecare
diferenþã între formula propusã de cãtre Mogens Pedersen în 1979 ºi formula
propusã de cãtre autorii români în 1933 ºi 1946. Din definiþia propusã de cãtre
Marcel Ivan, cât ºi din aceea propusã de cãtre Matei Dogan se distinge clar cã
cei doi autori descriu un anumit tip de volatilitate electoralã, mai exact autorii
români definesc în mod special volatilitatea electoralã individualã a celor trei
mari partide de guvernãmânt. De asemenea la fel ca Marcel Ivan ºi Matei Dogan
în perioada interbelicã am demonstrat cã în funcþie de numãrul efectiv de partide
parlamentare (Y1i) sunt douã mari partide politice care conteazã în România
între anii 1926 ºi 1933. Aceste douã partide politice sunt Partidul Naþional
Liberal ºi Partidul Naþional Þãrãnesc.
Valoarea numãrului efectiv de partide electorale (Y1j) este de aproximativ douã

ori mai mare decât valoarea numãrului efectiv de partide parlamentare (Y1i). Din
aceastã cauzã putem sã susþinem cã influenþa sistemelor electorale (X1i, X1j,
X1k) asupra sistemului de partide în România din perioada interbelicã este una
foarte puternicã. Între 1919 ºi 1933, în baza celor patru dimensiuni propuse de
cãtreArend Lijphart avem trei sisteme electorale diferite. Primul sistem electoral
(X1i) este utilizat o singurã datã la alegerile legislative în 1919. Cel de-al doilea
sistem electoral (X1j) este utilizat pentru alegerile legislative anticipate din 1920
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ºi cele din 1922. Ultimul sistem electoral (X1k) este utilizat pentru urmãtoarele
ºase alegeri legislative ce au urmat. Pe lângã faptul cã între sistemele electorale
din perioada interbelicã sunt schimbãri de grad foarte mari, ceea ce ar putea ge-
nera în consecinþã ºi o volatilitate electoralã extrem de mare, numãrul acestor
sisteme electorale este relativ mare. Mai mult decât atât, deoarece studiile refe-
ritoare la cei doi indicatori ce mãsoarã volatilitatea electoralã s-au produs în
perioade de timp diferite, iar perioada la care se referã studiile autorilor români
a precedat perioada la care se referã analiza dinamicii comportamentului elec-
toral întreprins de cãtre Mogens Pedersen, studiile autorilor români reprezintã o
inovaþie radicalã.
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