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Abstract. The paper examines the functional properties of different
combinations of institutional regimes, party systems and electoral systems
in terms of decision-making capacity and stability of democratic systems.
Starting from the specific effects of certain electoral systems and formulas
on the structuring and maintenance of bi- or multi-party systems and on
their functional mechanics (the facilitation of the coalitional relationships
versus the stiffening, conflictual polarization — theoretically synthesized
and typological identified by Giovanni Sartori), on the one hand; and from
the constitutional relationship between the Executive and Legislative, on
the other hand, the paper reveals the differences between the probable
consequences of these combinations in the presidential, parliamentary
and semi-presidential regimes. In context, the problematical or inoperative
effects of the polarized multi-party systems, of proportional or mixed systems,
associated with presidential regimes and (partial) with semi-presidential
regimes, contrast with the structural capacity of the parliamentary regimes
to adapt themselves to the party systems and with the moderate ideological
polarization, associated with a wide range electoral systems (from the
majority (plurality) ones to proportional representation).
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Globalizarea fenomenului democratic focalizeazã atenþia asupra capacitãþii ºi
limitelor ingineriei constituþionale în ceea ce priveºte configurarea unei arhitec-
turi instituþionale care acomodeazã funcþionalitatea diferitelor componente siste-
mice cu guvernabilitatea democraticã. Reprezentarea partidelor politice în orga-
nismele legislative ºi competiþia liberã pentru accesul la împãrþirea puterii deci-
zionale aduce, în acelaºi context, în prim-plan selectarea sistemelor electorale
care îmbinã în mod satisfãcãtor reprezentarea preferinþelor electorale cu funcþio-
nalitatea generalã a regimului politic instituit.
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În cele ce urmeazã vom examina problema alegerii sistemelor electorale ºi
efectelor lor asupra partidelor politice, raportate la arhitectura regimului institu-
þional ºi la mecanica decizionalã proprie principalelor tipuri de regimuri demo-
cratice: prezidenþiale, parlamentare ºi semiprezidenþiale.

Încredinþarea de cãtre alegãtori a mandatului colectiv de reprezentare în pro-
cesul de guvernare, pe baza sistemelor majoritare ºi pluralitare, nu ridicã probleme
deosebite de funcþionare regimurilor parlamentare sau prezidenþiale, înainte de
inventarea reprezentãrii proporþionale. Regula majoritãþii/pluralitãþii, care opera
în alegerea reprezentanþilor, îºi prelungea automat efectul în degajarea unei ma-
joritãþi de voinþã în procesul legislativ ºi, în cazul regimurilor parlamentare, în
desemnarea guvernului ºi politicilor publice angajate de cãtre acesta.

În sistemele prezidenþiale, care separã instituþional ºi funcþional guvernul
(executivul) de parlament (legislativul), fãrã sã condiþioneze mandatul fiecãruia
de cooperarea sau sancþiunea reciprocã, sistemul electoral pluralitar nu putea
evita situaþiile în care se confruntã majoritãþi divergente. Dar efectul reductiv al
sistemului pluralitar asupra sistemului de partide (bipartidism) putea evita sau
atenua blocajul celor douã majoritãþi divizate, prin stimularea negocierii soluþiilor
de compromis între cele douã puteri instituþionale controlate de cele douã partide.

Efectele alegerii directe a guvernanþilor de cãtre cetãþeni, au devenit mai pro-
blematice în ordinea guvernãrii odatã cu introducerea sistemelor de reprezentare
proporþionalã. Acestea reflectã preferinþele alegãtorilor pentru partide ºi can-
didaþi cu orientãri diverse. Potrivit aserþiunii lui Maurice Duverger1, reprezentarea
proporþionalã înlocuieºte „reprezentarea voinþei clare a electoratului“, de a în-
credinþa alternativ mandatul de guvernare fie partidului de guvernãmânt, fie celui
din opoziþie, cum se întâmpla în general în alegerile bazate pe sistemul pluralitar,
cu reprezentarea opiniilor sau preferinþelor pentru diferite partide. În consecinþã
aceasta lasã partidelor rãspunderea pentru alcãtuirea ºi susþinerea guvernului (prin
tranzacþiile dintre ele).

Evaluarea funcþionalitãþii combinaþiilor dintre sistemele electorale, sistemele
de partide ºi capacitatea guvernamentalã a sistemelor politice reclamã, înainte de
toate, diferenþierea tipologicã a regimurilor democratice.

În general definiþiile agreate de politologii cei mai autorizaþi constatã cã „un
sistem politic este prezidenþial dacã ºi numai dacã ºeful statului (preºedintele):
1) rezultã dintr-o alegere popularã, 2) în timpul mandatului prestabilit nu poate
fi lipsit de încredere prin vot parlamentar, ºi 3) prezideazã sau conduce guver-
nele numite de el“2.

Sistemele parlamentare, susþine Giovanni Sartori, nu permit o separare la fel
de netã între parlament ºi guvern, bazându-se structural pe împãrþirea puterii
între aceste douã instituþii. Drept urmare, „în cadrul tuturor sistemelor pe care le
numim parlamentare, guvernele trebuie desemnate, susþinute ºi, eventual, lipsite
de votul parlamentului“3 printr-o moþiune de neîncredere, dar executivul dispune
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de instrumentul dizolvãrii ºi convocãrii de alegeri anticipate. Sau, cu o formulã
care accentueazã principiul funcþional diferenþiator, parlamentarismul este un
sistem de „dependenþã reciprocã între guvern ºi legislativ“, în vreme ce prezi-
denþialismul este un sistem de „independenþã reciprocã între executiv ºi legislativ“4.

Specia intermediarã este aºa-numitul sistem sau regim semiprezidenþial care
coincide cu cel prezidenþial în privinþa alegerii directe a preºedintelui prin vot
popular — de unde ºi ascendentul sãu asupra primului-ministru, cu care împarte
puterea executivã; iar cu cel parlamentar, în ceea ce priveste dependenþa pri-
mului ministru ºi guvernului condus de el, de votul de încredere ºi de cenzura
parlamentului. De aici, împãrþirea puterii ºi dependenþa reciprocã a guvernelor ºi
parlamentului, ca în sistemele parlamentare pure5.

Un principiu comun, de mecanicã funcþionalã a acestor tipuri de regim demo-
cratic, este regula majoritãþii: fie în procesul legislativ, (ca în sistemul preziden-
þial), fie în coexistenþa reciprocã a guvernului cu parlamentul ºi funcþionarea le-
gislativã (ca în sistemele parlamentare ºi semiprezidenþiale).

În sistemele parlamentare aceastã regulã opereazã, deci, ºi ca o condiþie
structuralã (instituþionalã). Nu se poate forma un guvern fãrã acordul majoritãþii
membrilor parlamentului. ªi, corelativ, demiterea guvernului nu e posibilã fãrã
votul majoritãþii parlamentului. (Guverne minoritare pot exista, anterior formãrii
sau dupã destrãmarea unei majoritãþi, dar cu acordul tacit al parlamentului. Adicã,
atâta timp cât o moþiune de cenzurã susþinutã de o majoritate nu obligã, formal,
la demisie un guvern fost sau devenit minoritar.)

În toate cele trei tipuri de regimuri instituþionale, buna guvernare — adicã
evitarea crizelor ºi blocajelor, a impasului decizional — necesitã fie majoritatea
guvernamentalã stabilã, fie cooperarea dintre guvernul prezidenþial ºi parla-
mentar minoritar cu ma joritatea parlamentarã adversã. Guvernele minoritare pot
funcþiona în toate aceste regimuri doar ca situaþii de excepþie, sau în orice caz,
nu fãrã efecte problematice pentru funcþionarea eficientã a regimului. Ele pot fi
tolerate de parlament, — dacã este incapabil sã producã o majoritate nouã ºi sta-
bilã. Caz în care guvernul, paralizat în acþiunea sa, poate recurge la dizolvarea
parlamentului ºi alegeri anticipate. Sau preºedintele minoritar din sistemele pre-
zidenþiale formeazã un guvern de coaliþie, ori colaboreazã cu majoritatea parla-
mentarã adversã. În unele sisteme prezidenþiale preºedinþii dispun de pârghii
constituþionale proprii, prin care îºi impun deciziile legislative, ori blocheazã de-
ciziile legislative neagreate de guvern. În caz de contracarare reciprocã, inter-
vine impasul, care favorizeazã statu-quo-ul politic ºi compromite orice tentativã
de reformã sau schimbare a politicilor publice. În regimurile prezidenþiale ne-
consolidate sub aspect democratic ºi instituþional, astfel de blocaje pot genera
tentaþii autoritariste sau prãbuºirea regimului.

Prin urmare, în conformitate cu mecanismele structural-funcþionale ale regi-
murilor democrate, posibilitatea ºi eficacitatea guvernãrii — respectiv capaci-
tatea de a adopta ºi implementa politici publice ca expresie a puterii executive
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—, depind instituþional ºi politic de consistenþa majoritãþii (monocolore sau
coaliþionale) care adoptã finalmente deciziile legislative. Deci de rolul deci-
zional al parlamentelor ºi de structurile de putere de la nivelul acestora, de cen-
tralizarea sau descentralizarea procesului decizional parlamentar6.

Cum compoziþia politicã a corpurilor legislative rezultã, în astfel de regimuri,
din alegeri libere ºi corecte, numãrul ºi ponderea (fracþionalizarea) partidelor
care acced în parlament, ºi, indirect, capacitatea lor coaliþionalã, depind (cel pu-
þin în anumite circumstanþe politice, societale ºi instituþionale): de sistemele
electorale care opereazã; de gradul de structurare (ºi disciplina de vot) a parti-
delor ºi de mecanica funcþionalã a sistemului de partide7.

ªtim acum destul de bine, graþie dezvoltãrii cumulative de cãtre G. Sartori a
„legilor“ Duverger privind efectele directe ale sistemelor electorale asupra siste-
melor de partide (mai ales sub aspectul condiþiilor în care se aplicã, formulãrii
precise, criteriilor de numãrare a partidelor ºi mecanicii funcþionale a sistemelor
de partide), cã principalul efect instituþional al unor sisteme electorale constã în
reducerea numãrului de partide ºi, corelativ, în facilitarea (relativã) a capacitãþii de
guvernare. Guvernarea poate fi confruntatã fie cu bipolaritatea ºi alternanþa (mo-
nopartidiste sau coaliþionale) la guvernare, fie cu forma multipolaritãþii parlamentare
— care pune în general probleme serioase sub aspectul capacitãþii de guvernare.

Regimuri prezidenþiale

Drept urmare, în cazul sistemelor prezidenþiale, oriunde avem de-a face cu un
sistem bipartid ºi o societate slab polarizatã (suficient de omogenã), sistemul
electoral pluralitar poate conserva formatul bipartid existent, ori stimula crista-
lizarea unor sisteme bipartide (dacã sistemul este în curs de instituþionalizare).
Aceastã combinaþie asigurã o majoritate parlamentarã monocolorã. Dacã aceastã
majoritate coincide cu orientarea preºedintelui ales concomitent ºi pe baza ace-
luiaºi sistem pluralitar, relaþia executiv-legislativ nu ridicã probleme de naturã
funcþionalã pentru sistemele prezidenþiale. Funcþionalã este ºi posibila combi-
nare a unui guvern condus de preºedinte cu puteri legislative sporite, ºi sistem
de partid predominant. Probleme apar doar dacã guvernul prezidenþial este sus-
þinut în parlament de un partid minoritar. ªi, de asemenea, dacã partidul (sau par-
tidele) majoritare formuleazã politici publice net diferenþiate de cele ale guver-
nului, sau dacã procesul decizional în parlament este centralizat, iar disciplina de
vot a partidului este puternicã (rigidã).

Sub aceste condiþii, sistemele prezidenþiale pot totuºi evita situaþiile proble-
matice dacã: preºedintele (chiar minoritar) promoveazã politici apropiate de cele
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ale partidului majoritar; reuºeºte sã alcãtuiascã guverne de coaliþie cu partidul
majoritar în parlament; ori, alternativ, partidul nonprezidenþial dispune de majo-
ritate consistentã ºi suficientã pentru respingerea veto-ului prezidenþial faþã de
legile aflate în contradicþie cu politicile prezidenþiale. Guvernul prezidenþial este
obligat, în acest ultim caz, sã implementeze legile care nu-i sunt convenabile, ºi
astfel impasul sistemic poate fi evitat. Alternativ, se înþelege cã, dacã sistemele
bipartide nu promoveazã o disciplinã de vot rigidã în procesul legislativ, iar acest
proces este mai puþin centralizat, — capacitatea tranzacþionalã a executivului
creºte. Realizarea compromisului cu reprezentanþi ai partidului majoritar în parla-
ment, sau în comisiile cu rol decisiv în adoptarea legilor, este facilitatã iar funcþionarea
sistemului menþinutã. Acesta este cazul sistemului prezidenþial din S.U.A. Votul
pluralitar menþine aici nu numai un sistem bipartid descentralizat (ºi datoritã structurii
federale), dar ºi o accentuatã autonomie a reprezentanþilor (datoritã centrãrii pro-
cesului electoral pe candidaþi ºi circumscripþii uninominale, nu pe partide). De
unde ºi o mai slabã disciplinã a votului de partid în Congres. Preºedintele îºi poate
promova, totuºi, politicile guvernamentale, chiar dacã este minoritar în Congres,
graþie capacitãþii sale tranzacþionale de atragere a sprijinului transpartinic pentru
proiecte majore moderate ºi pentru acþiuni de politicã externã.

Dacã societatea este divizatã (etnic, cultural, religios, ideologic etc.), iar sis-
temul de partid s-a cristalizat în formate pluraliste ºi polarizate, efectul reductiv
al sistemelor electorale (pluralitar, majoritar, vot alternativ, vot în bloc) scade, în
funcþie de pragul efectiv de acces, de mãrimea circumscripþiilor, care pot elimina
partidele mici sau slabe la nivel naþional. Asociate cu partide ºi disciplinã rigidã,
astfel de sisteme multipartide (cu pluralism moderat sau polarizat) comportã un po-
tenþial problematic ridicat pentru guvernarea prezidenþialã. În cazul unor preºedinþi
cu puteri de veto normale, astfel de combinaþii sistemice genereazã disfuncþii în
relaþie proporþionalã cu incapacitatea partidelor de a furniza o majoritate coerentã
ºi stabilã, pro sau antiguvernamentalã. Prezidenþialismul cu sisteme multipartide
polarizate ºi alegeri parlamentare bazate pe reprezentare proporþionalã, este în
genere disfuncþional. La fel ºi combinarea oricãrui sistem electoral cu un parti-
dism nestructurat/atomizat. Cele mai frecvente cazuri de prãbuºire a democraþiei
cu astfel de structuri sistemice ºi de restaurare autoritarismului, cu preºedinþi do-
minanþi, fac parte din aceastã ultimã categorie.

„Combinaþia dintre un sistem de partid fracþionalizat ºi prezidenþialism nu
conduce la stabilitate democraticã deoarece creeazã cu uºurinþã dificultãþi în re-
laþia dintre preºedinte ºi congres. Pentru a fi eficiente, guvernele trebuie sã fie
capabile sã aplice politici, lucru greu de realizat atunci când executivul este con-
fruntat cu opoziþia majoritarã puternicã în procesul legislativ“8. Soluþia preferatã
pânã acum în þãri din lumea a treia (America Latinã), cu astfel de condiþii gene-
ratoare de imobilism în guvernarea democraticã, n-a fost însã renunþarea la do-
minanþa sistemelor prezidenþiale, ci acentuarea puterilor executive ºi legislative
ale preºedinþilor, pentru a impune implementarea politicilor guvernamentale.
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O asemenea tendinþã pare susþinutã de caracterul volatil al partidelor în þãri
din lumea a treia ºi fosta Uniune Sovieticã. Guvernele prezidenþiale minoritare
ºi/sau de coaliþie sunt frecvente în astfel de contexte. De unde ºi opþiunea de jure
sau de facto pentru puteri constituþionale sporite ale preºedinþilor în materie de
control asupra agendei legislative (iniþiativa legilor, limitarea duratei dezbaterii
proiectelor de legi ºi a amendamentelor, veto prezidenþial etc.).Acestea sunt folosite
împotriva opoziþiei sau pentru menþinerea disciplinei de vot a coaliþiei prezidenþiale9.

Combinaþiile sistemice, teoretic posibile, în cadrul regimurilor prezidenþiale
sunt prezentate sintetic în Tabelul nr. 1.

Regimurile prezidenþiale cu sisteme multipartidiste (moderate sau polarizate)
îºi pot ameliora funcþionalitatea prin utilizarea dublului tur de scrutin în alegerile
prezidenþiale ºi parlamentare. Alegerea preºedintelui cu majoritatea absolutã a
voturilor îi conferã o legitimitate deplinã ºi, potenþial, o autoritate mai mare asu-
pra coaliþiei majoritare care i-a asigurat alegerea ºi, eventual, a câºtigat ºi alege-
rile parlamentare. Dublul tur de scrutin majoritar cu accederea în finalã a mai
mult de doi candidaþi parlamentari în circumscripþii uninominale, acþioneazã în
direcþia bipolarizãrii coaliþionale, atât pentru alegerea preºedintelui cât ºi a
membrilor parlamentului, fie înaintea primului tur, fie între cele douã tururi de
scrutin. În plus, dinamica coaliþionalã centripetã pe care o antreneazã, limiteazã
polarizarea sistemicã, sau chiar exclude reprezentarea parlamentarã a unor partide
extremiste/antisistem — dacã alegãtorii acestora sunt dispersaþi în proporþii ex-
tramajoritare în circumscripþiile electorale10. Coincidenþa majoritãþii preziden-
þiale cu cea parlamentarã este probabil mai uºor de realizat în aceastã combinaþie
decât în alegeri prezidenþiale ºi parlamentare decalate în timp ºi/sau bazate pe
sisteme electorale diferite.

Sistemele proporþionale asociate alegerilor parlamentare conduc, de regulã,
la fracþionalizarea parlamentului, în care partidele prezidenþiale pot ocupa poziþii
minoritare.

În prezenþa unor partide atomizate ºi lipsite de o minimã disciplinã a votului
în parlament, sistemul prezidenþial nu poate funcþiona (realmente) ca o democraþie.
Situaþiile de acest gen favorizeazã dominaþia preºedintelui (executivului) asupra
parlamentului ºi ignorarea procedurilor democratice în procesul guvernamental.
Sistemele electorale, oricare ar fi ele, nu pot exercita, în astfel de circumstanþe,
nici o influenþã instituþionalã asupra alegãtorilor ºi a sistemului de partide. Câtã
vreme sistemul de partide rãmâne nestructurat, volatilitatea electoralã ºi instabi-
litatea politicã predominã în cadrul proceselor politice de guvernare.
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* FPTP = First past the Post; VBP = vot în bloc pentru un partid.

Consecinþe
posibile

Combinaþii sistemice

Regim prezidenþial Sistemede partide Sisteme electorale*

Funcþionale

Preºedinte
cu puteri de veto
limitate

Sistem bipartid (fãrã
dispiciplinã de vot
rigidã)

Pluralitare (FPTP)

Preºedinte
cu puteri legislative
sporite

Sistem cu partid
predominant

Pluralitare (FPTP;
VBP)
Mixte

Sistem multipartid
moderat

Reprezentare
proporþionalã
Mixte

Sistem multipartid cu
partid dominant

Reprezentare
proporþionalã Dublul
tur
majoritar/pluralitar
Mixte

Problematice

Preºedinte
cu puteri de veto
limitate

Sistem bipartid cu
disciplinã de vot rigidã Pluralitare (FPTP)

Sistem de partid
predominant

Pluralitare (FPTP;
VBP)
Mixte

Preºedinte
cu puteri legislative
sporite

Sistem multipartid
moderat

Reprezentare
proporþionalã
Dublul tur
majoritar/pluralitar

Sistem multipartid
polarizat (fãrã partid
dominant)

FPTP
Dublul tur majoritar
Mixte pluralitare

Nefuncþionale Toate variantele de
regim prezidenþial

Sistem de partid
atomizat

Oricare
dintre
sistemele electorale

Sistem multipartid
polarizat (fãrã partid
dominant) ºi societãþi
fragmentate

Tabelul nr. 1. Sisteme prezidenþiale — combinaþii ºi consecinþe posibile



Regimurile parlamentare

Sub aspect instituþional, sistemele parlamentare prezintã ºanse de funcþionare
mai bunã decât cele prezidenþiale, aºa cum indicã ºi tabloul sinoptic din Tabelul nr. 2.

Spre deosebire de sistemele prezidenþiale, ºi datoritã dependenþei instituþio-
nale ºi politice a guvernului faþã de majoritatea parlamentarã, regimurile parla-
mentare nu lasã loc unor majoritãþi distincte ºi potenþial contrare între guvern ºi
parlament, indiferent de sistemul de vot folosit în alegeri. Desigur, majoritãþi
clare ºi coerente ale unui singur partid rezultã probabil atunci când opereazã sis-
teme electorale pluralitare (FPTP, votul în bloc). Efectul reductiv ºi mecanica bi-
partidistã a acestor sisteme, care produc guverne alternative monocolore, nu ac-
þioneazã totuºi automat, indiferent de condiþiile politice ºi societale. Doar în þã-
rile care au deja un sistem bipartid consolidat — o dispersie suficient de constantã
a electoratului partidelor mici, etnice, lingvistice sau de altã facturã comunitarã
— disciplina fermã a votului partidelor parlamentare ºi centralizarea procesului
decizional la nivel parlamentar, sistemele electorale pluralitare înregistreazã
efecte reductive ºi stabilizatoare maxime asupra sistemului de partide ºi, conse-
cutiv, asupra eficacitãþii guvernamentale. În societãþi relativ omogene, dar fãrã o
cristalizare a sistemului bipartid, sistemul electoral pluralitar (de tipul celui utilizat
în M. Britanie ºi þãrile anglo-saxone, SUA, Canada etc.) ar putea sprijini o evoluþie
politicã spre sisteme bipartide consolidate. Un eventual sistem de partid predominant
ºi sistem electoral pluralitar asigurã, de asemenea, funcþionalitate parlamentarismului.

Efecte de agregare coaliþionalã preelectoralã produce ºi sistemul de vot ma-
joritar cu douã tururi de scrutin. Excluzând de la reprezentare (semnificativã)
partidele extremiste, ºi deci polarizarea sistemului de partide, acest sistem de vot
imprimã o flexibilitate sporitã relaþiilor interpartide, cu efecte benefice asupra
stabilitãþii ºi coerenþei coaliþiilor guvernamentale.

Sistemele de vot cu reprezentare proporþionalã antreneazã efecte reductive ºi
de suprareprezentare în favoarea partidelor mari, în oricare dintre sistemele mul-
tipartide (moderate sau polarizate), cu condiþia sã excludã reprezentarea propor-
þionalã purã (o singurã circumscripþie naþionalã, fãrã nici un prag legal de acces).
Altfel spus, cu condiþia sã prevadã praguri legale de reprezentare de peste 3-5%,
circumscripþii electorale de magnitudine micã (5-10 locuri) sau sã acorde prime
majoritare primului (sau primelor douã) partid(e).

Dacã fracþionalizarea sistemului multipartid moderat rãmâne slabã (cel puþin
un partid deþine 35% din locurile parlamentare), posibilitatea coaliþiilor guverna-
mentale stabile creºte, ºi, concomitent, funcþionalitatea regimului parlamentar.
Schimbarea partenerului de coaliþie rãmâne posibilã, inclusiv constituirea unei
coaliþii majoritare incluzând partidele de opoziþie, care sã impunã înlocuirea gu-
vernului. Dar funcþionarea regimului nu este afectatã de asemenea combinaþii în
majoritatea parlamentarã. Probabilitatea rãsturnãrii guvernului în parlament
creºte dacã sistemul de partide este polarizat (mai multe linii de clivaje între par-
tide), dar nu ºi capacitatea coaliþionalã a acestora, ceea ce poate ridica probleme
serioase de stabilitate guvernamentalã. Pentru a preveni coalizarea unor majo-
ritãþi efemere împotriva guvernelor, în unele regimuri parlamentare se prevãd
mãsuri constituþionale de contracarare, cum ar fi aºa-zisul vot de neîncredere
constructiv (în Germania) care nu permite rãsturnarea guvernului decât dacã par-
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Tabelul nr. 2. Sisteme parlamentare — combinaþii ºi consecinþe posibile

Consecinþe
posibile

Combinaþii sistemice

Regim politic Sisteme de partide Sisteme electorale*

Funcþionale Parlamentar

Sistem bipartid Sistem pluralitar (FPTP)

Sistem de partid
predominant

Pluralitare (FPTP; VBP)
Dublul tur majoritar/
pluralitar
VUNT

Sistem multipartid
moderat (cu sau fãrã
partid dominant)

Reprezentare
proporþionalã
VUT; VUNT
Dublul tur majoritar/
pluralitar
Votul alternativ

Sistem multipartid
polarizat în societãþile
fragmentate

Reprezentare
proporþionalã
Votul alternativ

Potenþial
problematice Parlamentar

Sistem multipartid
poliarizat (cu partid
dominant)

Reprezentare
proporþionalã
Dublul tur majoritar/
pluralitar
FPTP
Sisteme mixte

Sistem multipartid
polarizat în societãþi
fragmentate

Pluralitare (FPTP)
Mixte

Potenþial
nefuncþionale Parlamentar

Sistem multipartid
polarizat (fãrã partid
dominant) în societãþi
fragmentate

Oricare
dintre
sistemele
electorale

Nefuncþionale Parlamentar Sistem de partid atomizat

————————
* FPTP = First past the Post; VBP = vot în bloc pentru un partid; VUNT = vot unic nontransferabil; VUT =

vot unic transferabil.



lamentul alege (învesteºte) simultan un nou prim-ministru (cancelar), fãcând
deci dovada existenþei unei noi majoritãþi guvernamentale coezive (ºi stabile).

Reprezentarea proporþionalã purã, asociatã cu un grad înalt de polarizare a sis-
temului de partide—mai mult de doi poli de agregare ºi excludere ideologicã (sau
de altã facturã) reciprocã—, ºi o fracþionalizare ridicatã (divizarea între partide mici
cu 10 (sau sub) – 20% pondere electoralã)— ce poate persista tocmai datoritã repre-
zentãrii proporþionale ºi dezacordului dintre partide privind schimbarea regulilor
electorale în sensul acceptãrii unei disproporþionalitãþi rezonabile —, constituie cel
mai probabil o combinaþie sistemicã disfuncþionalã într-un regim parlamentar.

Dificultatea constituirii sau menþinerii coaliþiilor de guvernare întreþine o
stare de crizã ºi duce la frecvente schimbãri de (sau în) guvern. Iar incompatibi-
litatea orientãrilor ideologice ale partidelor exclude apropieri semnificative în
privinþa politicilor publice, ceea ce condamnã regimul la ineficienþã ºi erodarea
„susþinerii difuze“ (D. Easton).

La fel de nefuncþional rãmâne sistemul parlamentar în absenþa unui sistem de
partide structurat. Situaþie în care nici un sistem electoral nu-ºi poate exercita
efecte instituþionale.

Dacã societatea este puternic fragmentatã sub raport etnic ºi cultural, siste-
mele pluralitare se pot dovedi nonfuncþionale, datoritã perpetuãrii dominaþiei
unei minoritãþi etnice mai numeroase asupra celorlalte ºi a amplificãrii poten-
þialului de conflict intercomunitar. Funcþionalitatea poate fi amelioratã, în astfel
de contexte, fie prin împãrþirea proporþionalã a puterii politice între prin cipalele
componente, ºi utilizarea de sisteme cu reprezentare proporþionalã — aºa-nu-
mitul model consociaþional de democraþie susþinut de A. Lijphart —, fie a votului
alternativ, care aplaneazã conflictele interetnice ºi obligã la tranzacþii transpartinice
ºi intercomunitare pentru susþinerea unor candidaþi cu orientãri politice moderate.

Sistemele electorale mixte pot, de asemenea, favoriza menþinerea unui sistem
bi sau multipartid (cu pluralism moderat) în mãsura în care componenta plura-
litar/majoritarã predominã asupra celei proporþionale. Capacitatea funcþionalã a
regimului parlamentar se menþine ºi ea în limite rezonabile, în asemenea condiþii.

Comparativ cu sistemele prezidenþiale, regimurile parlamentare dispun de
mecanisme instituþionale de reglare a diferendelor dintre executiv ºi legislativ, în
situaþiile problematice sau disfuncþionale. Moþiunea de cenzurã, pe de o parte,
ameninþarea cu dizolvarea ºi alegeri anticipate, pe de altã parte, sunt instrumente
care pot reconfigura coaliþiile guvernamentale sau modera conflictele dintre partide,
favorizând menþinerea în funcþiune a coaliþiilor ºi majoritãþilor guvernamentale.

În ultimã instanþã, „faptul cã partidele trebuie sã fie de acord cu formarea guver-
nului (s.ns. A.C.), atribuie sistemelor parlamentare un mecanism instituþionalizat
de conlucrare ºi negociere cu un numãr mare de partide, mecanisme care lipsesc
în sistemele prezidenþiale. Observaþia nu implicã imposibilitatea unei democraþii pre-
zidenþiale multipartide ºi stabile, dar cu certitudine aceasta este mult mai dificilã
decât o democraþie prezidenþialã bipartidã sau un sistem parlamentar multipartid“11.

Regimurile parlamentare cu sisteme de partid stabile se descurcã deci mai
bine decât cele prezidenþiale în prezenþa unei game extinse de sisteme electorale;
majoritare, pluralitare ºi mixte.
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Regimurile semiprezidenþiale

Asocierea sistemelor semiprezidenþiale cu cele de partide ºi electorale atrage
capacitãþi funcþionale similare celor din categoria sistemelor parlamentare, dis-
cutate anterior (v. Tabelul nr. 3).

Singura deosebire, care poate reproduce unele disfuncþii specifice mecanicii
sistemelor prezidenþiale, rezidã în împãrþirea puterii executive între preºedintele
ales prin vot universal direct, ºi guvernal responsabil din punct de vedere politic
faþã de majoritatea parlamentarã. Situaþiile în care majoritãþile parlamentare ºi
guvernamentale nu concordã cu orientarea politicã a preºedintelui ales, pot altera
raporturile dintre preºedinte/primul ministru ºi guvern, îndeosebi dacã preºedintele
interpreteazã abuziv (sau arbitrar) atribuþiile sale constituþionale. Dupã cum am
menþionat anterior, nici un sistem electoral — deci nici cel pluralitar ºi corelativ,
sistemul bipartid — nu poate evita producerea unor majoritãþi divizate, caracte-
ristice sistemelor prezidenþiale. Aºadar, posibilitatea confruntãrii (sau „coabi-
tãrii“ cum o numesc francezii) preºedintelui minoritar în parlament, cu un gu-
vern sprijinit de o majoritate parlamentarã concurentã, face în general proble-
maticã funcþionarea normalã a sistemelor semiprezidenþiale. Oricât de conflic-
tualã ar fi, coabitarea în sistemele semiprezidenþiale, nu eºueazã, totuºi, în imo-
bilismul de care suferã uneori regimurile prezidenþiale.

Spre deosebire de acestea, în caz de impas (real sau provocat internaþionat de
preºedinte), aici intrã în acþiune logica parlamentaristã, ºi anume, fie guvernul se
prevaleazã de responsabilitatea sa faþã de majoritatea parlamentarã care-l sus-
þine, trecând în planul secund relaþiile sale cu preºedintele; fie guvernul este de-
mis, dacã nu se mai bucurã de încrederea parlamentului ºi, la limitã, noi alegeri
parlamentare pot fi convocate pentru a cãuta o ieºire legitimã din impas.

Asocierea unui sistem electoral proporþional pur cu sisteme multipartide po-
larizate este însã, în principiu, potenþial disfuncþionalã, câtã vreme poate produce
guverne cu o slabã ºi inconstantã susþinere parlamentarã. Atunci când nici
preºedintele, nici primul ministru nu controleazã o majoritate stabilã ºi coerentã,
instabilitatea guvernamentalã devine regula. Iar raporturile dintre executivul bi-
cefal ºi parlament pot degenera în dizolvarea repetatã a parlamentului, fãrã a di-
minua, prin alegeri succesive, în mod sensibil gradul de fracþionalizare politicã
ºi ameliora funcþionalitatea regimului.

În asemenea circumstanþe, capacitatea manipulativã ºi atribuþiile constitu-
þionale ale preºedintelui în alcãtuirea guvernelor, favorizezã tentativele excedãrii
puterilor prezidenþiale legitime ºi îmbrãþiºãrii soluþiilor autoritariste, nedemocra-
tice. Invocând legitimitatea popularã (obþinutã prin alegeri directe sau prin refe-
rendum) preºedintele ar putea încerca, în aceste circumstanþe, sã se suprapunã
instituþiilor democratice, în numele „democraþiei delegative“, (G. O’Donell) ºi
strategiilor populiste de exercitare a puterii, afectând grav natura ºi funcþiona-
litatea democraticã a regimului.

Concluziile formulate în legãturã cu posibile combinaþii, ipotetice sau empi-
rice, între componentele instituþionale ale celor trei tipuri de regimuri democratice
se întemeiazã pe compatibilitatea sau caracterul problematic al efectelor produse
de cãtre acestea, în raport cu mecanica funcþionalã specificã fiecãrui regim.
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Tabelul nr. 3. Sisteme semiprezidenþiale — combinaþii
ºi consecinþe posibile

Consecinþe
posibile

Combinaþii sistemice

Regimul politic Sisteme de partide Sisteme electorale*

Funcþionale Semiprezidenþial

Sistem bipartid Sistem pluralitar
(FPTP)

Sistem multipartid
moderat

Dublul tur
majoritar/pluralitar
Reprezentare
proporþionalã
Sisteme mixte

Sistem cu partid
predominant

Pluralitare (FPTP;
VBP)
Dublul tur
majoritar/pluralitar
Mixte
VUNT

Sistem multipartid
polarizat (cu partid
dominant)

Reprezentare
proporþionalã
Votul alternativ
Mixte

Problematice Semiprezidenþial

Sistem multipartid
polarizat (fãrã partid
dominant)

Reprezentare
proporþionalã
Sisteme pluralitare
Sisteme mixte

Sistem multipartid
polarizat în societãþile
fragmentate

Reprezentare
proporþionalã
Sisteme pluralitare
Sisteme mixte

Nefuncþionale Semiprezidenþial

Sistem multipartid
polarizat (fãrã partid
dominant) ºi societãþi
fragmentate

Oricare
dintre
sistemele
electorale

Sistem de partid atomizat



În realitatea politicã, de obicei nu întâlnim decât ocazional combinaþii siste-
mice cu un grad mare de disfuncþionalitate. Acestea sunt mai frecvent evidente
în perioadele de trecere de la un sistem nedemocratic la unul democratic, când
fie sistemul de partide este într-o mãsurã semnificativã nestructurat, fie alegerea
sistemelor electorale derivã din cauze care þin mai degrabã de moºtenirea colo-
nialã, imitaþie (prin difuziune regionalã) ori alte considerente, care suprasolici-
teazã principiile reprezentativitãþii ºi legimitãþii în dauna celor legate de necesi-
tãþile guvernabilitãþii. Fie, în sfârºit, þin de inadecvarea tipului de arhitecturã sau
design irestituþional stabilit prin constituþie, în raport cu structura social-politicã
sau comunitarã a societãþii. Confruntarea cu un gen sau altul de disfuncþie impune,
mai devreme sau mai târziu, modificãri fie în ordinea constituþionalã, fie în cea
a sistemului electoral, dacã sistemul democratic nu se prãbuºeºte pur ºi simplu.

De unde ºi ajustãrile pe care, în primul rând partidele care reprezintã diver-
sele grupãri ºi preferinþe electorale în parlament, le aduc în alegerea sistemelor
sau schimbarea regulilor electorale. Sau, mai rar, în reconfigurarea constituþio-
nalã a regimului instituþional pentru a ameliora procesul politic ºi de guvernare.

Analizele empirice înregistreazã o frecvenþã mare a preºedinþilor minoritari
(al cãror partid nu controleazã peste 50% din locuri în parlament), atunci când
alegerile parlamentare utilizeazã sisteme proporþionale pure ºi/sau mixte: 39,42%,
respectiv 40,52% din durata regimurilor prezidenþiale.

Preºedinþii minoritari rezultã în proporþie de 59,69% din timp din asocierea
cu sisteme de partid cu un numãr mai mare de 3 sau egal cu 4 partide efective;
ºi de 50,60% în sisteme cu 5 partide efective; ªi, concomitent în asociere cu sis-
teme electorale permisive (reprezentarea proporþionalã), sau sisteme electorale
mixte. Alegerea alternantã (neconcomitentã) a preºedintelui ºi parlamentului
este asociatã cu o proporþie mare — 66,69% — de cazuri în care preºedintele
este sau devine minoritar.12

Formarea guvernelor de coaliþie (partidul cel mai mare deþine sub 50% din
locuri în parlament) se produce în peste 50% din cazuri în sistemele preziden-
þiale, comparativ cu peste 74% din timp în regimurile parlamentare. Totuºi, dacã
partidul preºedintelui deþine 33,3% din locuri în parlament, iar cel de-al doilea
ºi al treilea partid deþin procente aproximativ egale, formarea coaliþiilor guverna-
mentale scade la 43% din timp pentru regiunile prezidenþiale, în comparaþie cu
69% în regimurile parlamentare; frecvenþa creºte atunci când partidele în cauzã deþin
sub 33,3% din locuri (76% din timp, respectiv 95% în regiunile parlamentare)13.

Situaþiile de stagnare* (impas, statu-quo) — care echivaleazã cu funcþionarea
defectuoasã a regimului — intervin mai frecvent în sistemele prezidenþiale
atunci când sisteme de vot majoritare/pluralitare produc preºedinþi minoritari în
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Parliamentary and Presidential Democracies Reconsidered, în: „Annual Review of Political Sciences“, 2002,
p. 23, Table 1.
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în regimurile prezidenþiale, în conexiune cu dreptul de veto prezidenþial, capacitatea legislativului de a respinge



parlament (36,99% din timp) ºi totodatã, când alegerile permit reprezentarea a
peste 3 partide efective (dar nu mai mult de 4), (49,22% din timp)14.

În situaþiile de impas (disfuncþionale) consecinþa extremã poate fi prãbuºirea
regimului ºi tranziþia sau instaurarea unui nou regim (de regulã autoritar).
Cheibub ºi Limongi, autorii analizei din care am preluat datele de mai sus, furni-
zezã analize statistice care indicã o probalitate a tranziþiei de douã ori mai micã
în cazul situaþiilor de statu-quo din sistemele prezidenþiale cu douã partide, decât
în cele cu sisteme multipartide (3-4 partide efective), ºi ponderi între 33,3%-
50% pentru partidele cele mai mari din cadrul sistemelor respective.15

Comparativ cu sistemele parlamentare (cu ºanse de supravieþuire mai mari ºi
coaliþii guvernamentale frecvente), datele empirice aratã cã sistemele preziden-
þiale prezintã o tendinþã inversã, în condiþii similare. ªansele de supravieþuire a
regimurilor prezidenþiale cu guverne minoritare sunt de 24,5 ani, faþã de numai
22,6 ani pentru aceleaºi regimuri cu guverne de coaliþie. Efectul reductiv asupra
duratei de viaþã a regimului este amplificat, — 13,2 ani de supravieþuire cu gu-
verne de coaliþie; faþã de o medie de 24,5 ani fãrã guverne de coaliþie —, atunci
când partidul cel mai important deþine între 1/3 ºi jumãtate din locuri.16 ªansele
de supravieþuire cresc însã la 54,9 ani când sistemul de partide este puternic frac-
þionalizat (partide cu sub o treime din voturi, dar peste 5 partide efective fãrã po-
larizare ideologicã acutã) ºi existã guverne de coaliþie; faþã de 23,9 ani în acelaºi
condiþii dar fãrã guverne de coaliþie.

Datele empirice par, astfel, sã susþinã ipoteza potrivit cãreia „forþa relativã a
partidelor legislative poate fi factorul care face coaliþia dãunãtoare democraþiilor
prezidenþiale“17, în situaþiile când partidul preºedintelui este confruntat cu alte 2-3
partide de mãrime apropiatã

Funcþionalitate ºi calitate democraticã

Evaluarea caracteristicilor funcþionale în raport cu combinaþiile sistemice ale
regimurilor democratice, sugereazã ºi alte presupoziþii — legate de nivelurile de
responsabilitate ºi responsivitate sistemicã, pe care astfel de regimuri institu-
þionale le pot, teoretic, angaja. ªi, în consecinþã, legate de calitatea democraticã
a sistemelor respective.

Din aceastã perspectivã, diferenþierea dihotomicã a democraþiei în modelele
majoritarist ºi consensualist operatã în principal de politologul Arend Lijphart18,
care ia în calcul principale practici ºi reguli instituþionale ale democraþiilor mo-
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14 Ibidem, p. 23.
15 Ibidem, p. 23, tab. 3 – punct 1.
16 Ibidem, p. 14.
17 Ibidem, p. 13-14; Vezi Jose Antonio Cheibub, Adam Przeworski and Sebastian M. Saiegh, Government

Coalitions and Legislative Success under Presidentialism and Parliamentarism, în: „B:J:Pol.S“, nr. 34 (2004),
p. 579.

18 Arend Lijphart, Democracies: Patterns of Majoritarian & Consensus Govern-ment in Twenty one
Countries, New Haven, Yale University Press; idem, Modele ale democraþiei (trad. din engl.), Iaºi Polirom,
2000, cap. 1ºi 2.



derne, poate servi ca un util mod de abordare. Pentru adepþii principiului majo-
ritarist, regula majoritãþii în exercitarea guvernãrii reprezintã esenþa democraþiei.
În timp ce pentru adepþii principiului consensualist, guvernarea majoritãþii reprezintã
doar o cerinþã minimalã a democraþiei. Maximizarea ei, ºi deci a calitãþii democratice,
ar impune participarea cât mai largã la guvernare ºi un larg acord asupra politi-
cilor publice guvernamentale. Diferenþa specificã rezultã, deci, din modul diferit
de accesibilitate (inclusivitate) ºi implicit, de responsivitate (de includere a pre-
ferinþelor unor categorii ºi grupuri largi de alegãtori) al politicilor guvernamentale.

Schema continuum-ului democratic majoritarism-consensualism preconizatã
de Lijphart este însã revizuitã de alþi autori. Jack H. Nagel19, de pildã, subdivide
sfera majoritarismului în douã sub-modele, adãugând astfel la majoritarismul
propriu-zis, sfera sistemelor pluralitare, care folosesc sisteme electorale dispro-
porþionale pentru a fabrica guverne majoritare cu minoritãþi electorale. Aceastã
nouã clasificare triadicã serveºte drept bazã pentru un grup de autori germani, în
frunte cu André Kaizer, pentru elaborarea unui model teoretic de evaluare a ca-
litãþii democratice a regimurilor politice20. A. Kaizer ºi colaboratorii coreleazã
responsivitatea (responsiveness) regimului instituþional (reflectarea preferinþelor
cetãþenilor in outputs-urile sistemului) nu doar de inclusivitatea guvernãrii (ca in
modelul consensualist de împãrþire a puterii ºi participarea la guvernare), ci ºi de
un alt factor de input, anume responsabilitate (responsibility sau accountability).
Aceasta este indusã guvernelor de ameninþarea sancþiunilor pentru abaterile de
la promisiunile fãcute ºi de la preferinþele cetãþenilor care alcãtuiesc baza de
sprijin electoral a acestor guverne. Alegerile, prin urmare, sunt considerate nu
numai un instrument instituþional de învestire cu legimitate democraticã a eli-
telor guvernamentale, ci ºi o armã activã ºi chiar eficace de sancþionare — prin
imputarea responsabilitãþii guvernului ºi ameninþarea cu spectrul alternanþei gu-
vernamentale — în cazul ignorãrii preferinþelor majoritãþii electoratului.

Fãrã o conºtientizare din partea guvernelor a capacitãþii ºi abilitãþii electo-
ratului de a penaliza (retroactiv) abaterile ºi comportamentele lor — la limitã
prin impunerea unei alternative la guvernarea existentã —, preferinþele alegã-
torilor ar putea sã nu fie reflectate de deciziile (outputs-urile) guvernanþilor.
Chiar dacã la putere participã mai multe partide, care deþin supermajoritãþi gu-
vernamentale, crede A. Kaizer21.

Diferenþele dintre sisteme politice depind, din aceastã perspectivã, de aranja-
mentul instituþional exprimat în gradul de inclusivitate ºi de responsabilitate pe
care-l permite sistemul electoral împreunã cu sistemul de partide. Cadrul con-
ceptual propus, pe aceastã bazã, se adreseazã îndeosebi modelelor democratice
pe care le ilustreazã sistemele parlamentare (ºi prin extensie, semiprezidenþiale),
dar nu exclude adaptãri la modele funcþionale ale regimurilor prezidenþiale.
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este percepþia guvernamentalã cã acþiunile lor pot fi sancþionate de alegãtori“ (A. Kaizer, op. cit; p. 315).



Operaþionalizând conceptul de includere prin „suportul popular“ faþã de cabinete
guvernamental, iar responsabilitatea prin alternanþa la putere ºi structura (numãrul
plus mecanica partidelor relevante) sistemului de partide,A. Kaizer stabileºte o sche-
mã tridimensionalã de evaluare a caltãþii democratice a regimurilor instituþionale.

— Democraþiile pluralitare (bazate pe sisteme electorale pluralitare, sistem
bipartid ºi guverne monocolore) prezintã o inclusivitate scãzutã, dar o pro-
balitate ridicatã de alternanþã, deoarece partidul de guvernãmânt obþine majori-
tatea locurilor în parlament cu sprijinul unei minoritãþi a corpului electoral; re-
tragerea sprijinului din partea unei fracþiuni neînsemnate a alegãtorilor poate fi
suficientã pentru a bascula puterea în tabãra partidului de opoziþie.

Prin urmare, soarta ºi perspectivele guvernului depind de schimbarea voinþei
unei minoritãþi electorale22, care are ºansa de a pedepsi guvernul.

La polul opus se situeazã democraþiile consensualiste—în care opereazã sisteme
de vot proporþional pur, coaliþii guvernamentale superdimensionate ºi sisteme mul-
tipartide polarizate (în terminologia lui Sartori). Inclusivitatea este, prin comparaþie
cu modelul precedent, mare— un sprijin electoral supramajoritar— iar posibilitatea
alternanþei guvernamentale este slabã: la limitã alegãtorii neavând pe cine penaliza
dacã aproape toate partidele democratice participã la coaliþia de guvernare23.

— Între aceste douã sfere se plaseazã democraþiile propriu-zis majoritariste:
acelea care asigurã prin sistemul reprezentãrii proporþionale perfecte sprijinul
majoritar popular, iar prin sistemul de partide pluralist moderat (3-5 partide), o
inclusivitate majoritarã (nu excesivã ca în democraþiile consensualiste) ºi o res-
ponsabilitate (ºansa de altenare guvernamentalã) pusã în act de cãtre o parte ma-
joritarã a electoratului. Acest tip de democraþie asociazã, de obicei, coaliþii mini-
mal câºtigãtoare (care permit stabilitate în sistem, cu un cost rezonabil al proce-
sului decizional (chiar în alternativa unor probleme potenþiale), o opoziþie sem-
nificativ robustã care sã poatã influenþa outputs-urile guvernului ºi sã ofere o al-
ternativã credibilã de guvernare24. Deci tot atâtea elemente care imprimã cali-
tatea maximã sistemelor parlamnetare majoritare.

În practicã, funcþionalitatea sistemelor politice majoritare creºte proporþional
cu disproporþionalitatea sistemului electoral (spre a se apropia de cea a siste-
melor pluralitare). În aceeaºi mãsurã, inclusivitatea sa scade. Un echilibru relativ
între aceºti doi factori aflaþi în relaþie invers proporþionalã, poate fi realizat prin
reducerea relativã a proporþionalitãþii reprezentãrii perfect proporþionale (cum ar
fi de pildã stabilirea unor praguri de acces de 5%).

Utilizarea sistemelor de vot majoritare cu douã tururi de scrutin, vot alter-
nativ ºi variante de sisteme electorale mixte, care eliminã partidele foarte mici ºi
descurajeazã fracþionalizarea partidelor mari, stimuleazã în practicã bipolari-
zarea coaliþiilor de partide ºi diminueazã influenþa ºi ponderea reprezentãrii par-
tidelor extremiste, ceea ce poate fi, de asemenea, o alternativã electoralã con-
venabilã democraþiilor propriu-zis majoritare.
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ºansa de alternare (înþeleasã ca schimbare a partidului major de guvernãmânt) descreºte în mãsura în care
existã mai multe partide relevante într-un sistem de partide ºi pe mãsurã ce sistemul este mai polarizat. Aceasta
este maximalã în sistemul bipartid ºi devine minimalã în sistemul de partide polarizat, cu sistemul pluralist
moderat cu tip intermediar“ (Ibidem).

24 Ibidem, 325.



Sistemele prezidenþiale intrã mai greu în aceastã schemã conceptualã, dato-
ritã structurii lor instituþionale. Sub aspectul sprijinului electoral pe care-l nece-
sitã funcþionarea lor, ar trebui luatã în seamã proporþia voturilor parlamentare ce-
rutã pentru respingerea oricãrui veto-prezidenþial. Ceea ce le-ar apropia de de-
mocraþiile consensualiste, din punctul de vedere al inclusivitãþii. Concomitent,
deºi unele utilizeazã sisteme de vot pluralitar, alternanþa deplinã (adicã înlocuirea
atât a preºedintelui cât ºi a majoritãþii parlamentare corespondente) seproduce
foarte rar. Ceea ce echivaleazã cu un nivel scãzut de responsabilitate (alternanþã
la putere). Totuºi, un astfel de defect pare a fi parþial compensat de deplasarea
responsabilitãþii de la nivel parlamentar ºi guvernamental, la nivelul circum-
scripþiilor electorale ºi al titularilor de mandate sau celor care candideazã pentru
reprezentarea acestora.

Pentru democraþiile consensuale ºi prezidenþiale, cu motivaþie slabã în materie
de angajare a responsabilitãþii (provocarea alternanþei pe cale electoralã), recurgerea
la mecanisme ale democraþiei directe, precum referendumul legislativ ºi/sau iniþia-
tiva legislativã a cetãþenilor, poate servi ca echivalent funcþional al competiþiei
dintre partide ºi echilibrului ideal dintre inclusivitate ºi responsabilitate, atribuite
teoretic democraþiei majoritare propriu-zise25, conchid A. Kaizer ºi coautorii.

Echilibrul între guvernabilitate ºi calitate democraticã reclamã, în ultimã in-
stanþã, o analizã mai largã a problemei alegerii sistemelor electorale ºi a direcþiei
schimbãrii pe care le aduc reformele în cadrul acestor sisteme.
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