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I

ПРЕДГОВОР

КРИЗНО СТАЊЕ СРПСКЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ 
 И ТЕОРИЈА РАЦИОНАЛНОГ ИЗБОРА

Срп ска по ли ти ко ло ги ја је у кри зи. Из на уч ног ре фе рент-
ног окви ра, а оста вља ју ћи по стра ни мо гућ ност да је на у ци ста ње 
кри зе ин трин сич но, кри зу ов де мо же мо схва ти ти или као „ор то док-
сно“ на уч ну по зи ци ју, као не до ста так (или не а де кват ност) ре ше ња 
у од но су на број про ду ко ва них про бле ма овог или оног ран га, или 
као „хе ре тич ку“ на уч ну (пост-) по зи ци ју по ко јој се на у ци од у зи-
ма при мат „нај ме ро дав ни је фор ме са зна ва ња“. Пр ва по зи ци ја је 
(нео)по зи ти ви стич ко-мо дер ни стич ке при ро де, дру га је ин тер пре-
та тив но-пост мо дер ни стич ке при ро де, пр ва го во ри о син гу лар ној 
ствар но сти у не у трал ним чи ње ни ца ма и ва ри ја бла ма и кроз ве ћу 
или ма њу ве ро ват но ћу из мер љи вих ко ре ла ци ја, дру га о плу рал ним 
ствар но сти ма у је зи ку и сим бо ли ма, те кроз дис кур се, на ра ти ве и 
де кон струк ци ју. Прет ход ни екс пла на тор ни би ном пред ста вља не-
ко нај ши ре по ста вље но и нај у о би ча је ни је ту ма че ње кон ста та ци-
је да је не ка на ци о нал на (дру штве на) на у ка у кри зи јер је на у ка 
(чак и он да ка да јој се од у зи ма од на уч но сти у сме ру до ми на ци је и 
мо ћи). Дру гим ре чи ма, не ма на уч не „хе ре зе“ без на уч не „ор то док-
си је“. Су прот но го ре из не том, на ше ми шље ње је да је срп ска по-
ли ти ко ло ги ја јед ним де лом у кри зи за то шти ни је до вољ но на у ка, 
за то што је пре ма ло по ли ти ко ло ги ја. Ово ни ка ко не зна чи за ла га ње 
за не ко ну жно при бли жа ва ње при род них и дру штве них на у ка, за 
не ка кву су пре ма ти ју кван ти тав них над ква ли та тив ним ме то да ма 
и vice versa, „фа во ри зо ва ње“ јед ног ме то да над дру гим, ово јед-
но став но ука зу је на то да у срп ској по ли ти ко ло ги ји пре о вла ђу је 
ме то до ло шка кон фу зи ја, не до ре че ност и не до след ност. Пр ви ко рак 
у ме ња њу та квог ста ња ства ри је „ре сци јен ти за ци ја“ срп ске по ли-
ти ко ло ги је.

Срп ска по ли ти ко ло ги ја је у кри зи и за то што је ње на дру-
штве на ин тер пре та ци ја чи ни не до вољ но на уч но ауто ном ном и, ти-
ме, не до вољ но со ци јал но пре по зна тљи вом. То ни ка ко не зна чи да 
по сто ји не ка „на ци о нал на по ли ти ко ло ги ја“ осло бо ђе на нор ма тив-
них им пли ка ци ја и екс пли ка ци ја, да је не дво сми сле но вред но сно 
не у трал на, као што не зна чи ни да је ре ду ко ва ње на не ку иде о ло ги-
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ју ње на има нент на осо би на. Та не сво дљи вост је дво стру ка: ни ти је 
„на ци о нал на по ли ти ко ло ги ја“ не ка за себ на иде о ло ги ја, ни ти мо же 
би ти кон сти ту тив ни део не ке за себ не иде о ло ги је. Пре тва ра ти „на-
уч ну исти ну“ у „иде о ло шки пан дан“ или их ме ђу соб но из јед на ча-
ва ти, чак и он да ка да се прет по ста вља да исти не не ма или да ни је 
јед на, це ло ви та и уни вер зал на, за пра во зна чи на кнад но иш чи та ва-
ње на у ке, на чин да иде о ло шка „исти на“ по ста не на уч на. При то-
ме, та кав трет ман ни је аpriori ма ни пу ла тив не или ин стру мен тал-
не при ро де, он за пра во ре пре зен ту је уно ше ње јед не ви ше, ре кли 
би, „ха ри змат ско-те ле о ло шке“ ин стан це у дру штве ну пер цеп ци ју 
и ап сорп ци је на у ке: ње на дру штве на вред ност је „де гра ди ра на“ 
не до стат ком по ве ре ња. Ни је, да кле про блем у то ме што по ли ти-
ко ло ги ја по тен ци јал но мо же да бу де „упо тре бље на“ и што мо же 
да „упо тре бља ва“, већ у то ме што је ње на на уч ност пре тво ре на у 
по ли ти ку на уч но сти. Пр ви ко рак у пре ва зи ла же њу та квог ста ња 
ства ри је по нов но дру штве но пре по зна ва ње, „со ци јал на ре а наг но-
ри за“ срп ске по ли ти ко ло ги је као на у ке.

Ко нач но, ми шље ња смо да је срп ска по ли ти ко ло ги ја у кри-
зи и за то што се ње ни но си о ци са ми не пре по зна ју као ге ну и ни-
тет ни, „ви ше ди мен зи о нал ни“ на уч ни ци. Кри те ри јум то га не(са мо)
пре по зна ва ња или не(са мо)осве шће ња је, та ко ре ћи, пот пу но од су-
ство (или од би ја ње) од ре ђе ња пре ко не ке (те о риј ске) па ра диг ме. 
На уч на прак са ко ја се ба зи ра на иде ји да је ствар ност ис кљу чи во 
и пот пу но јед на ка са не и ден ти фи ко ва ном и јед ном па ра диг мом, 
где се, да кле, при мат па ра диг ме „под ра зу ме ва“ а „не би ра“, во ди 
ка дик та ту тек јед не на уч не оп ци је. Она уни фи ку је и то та ли зу је 
про стор спе ци фич не на уч не за јед ни це, од ба цу ју ћи раз у ме ва ње за 
дру га чи је (па ра диг мат ске) пер спек ти ве или ви зу ре, те та ко сма-
њу је мо гућ ност пу ног раз у ме ва ња (ве ро до стој но сти) вла сти тог и 
дру гих па ра диг мат ских из бо ра. Фор си ра ње на уч не јед но ди мен зи-
о нал но сти, схва та ња па ра диг ме као син гу лар не, да те и не про пи-
ту ју ће, ре зул ти ра „то те ми за ци јом“ или „па ра ли зом“ спек тра на уч-
них пу та ња или на чи на у ин тер пре та ци ји по ли тич ких фе но ме на и 
епи фе но ме на. Пр ви ко рак у пре ва зи ла же њу та квог ста ња ства ри, 
фа лич ног на уч ног иден ти те та, је па ра диг мат ска „ре три ан гу ла ци ја“ 
срп ске по ли ти ко ло ги је.

Мо же ли, да кле, те о ри ја ра ци о нал ног из бо ра да по мог не у 
опо рав ку на ше по ли ти ко ло ги је? Ми сли мо да мо же, ма да су ње ни 
до ме ти огра ни че ни. Где ра ци о нал ни из бор мо же да по мог не, а где 
пре ста је ње го во деј ство?

Пред ност те о ри је ра ци о нал ног из бо ра (и те о ри је ига ра ко ја 
је на ста ла уну тар ње) по не кад мо же ре ла тив но пре ци зно да де фи-
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ни ше усло ве под ко ји ма ће се не што де си ти. За ми сли те кла си чан 
об лик за тво ре ни ко ве ди ле ме ко ју при ме њу је мо на не ки по ли тич ки 
од нос. Играч 1 и 2 има ју исти скуп по те за: мо гу да са ра ђу ју (С) 
или „ис па ле“ оног дру гог (И). У овој игри мо гу ћа су че ти ри ис хо да 
(при ка за на на ма три ци ис под).

Б

С И

А

С Н, Н Г, ЕН

И ЕН, Г К, К

Кла си чан об лик за тво ре ни ко ве ди ле ме

Ве ли ким сло ви ма Н, ЕН, Г и К обе ле жа ва мо ком би на ци је 
ис пла та за сва ки од че ти ри мо гу ћа ис хо да. Пр во сло во пред ста вља 
ис пла ту за игра ча А, дру го за игра ча Б. Сло вом Н обе ле жа ва мо на-
гра ду за са рад њу; ЕН пред ста вља екс тра-на гра ду ко ја на ста је као 
по сле ди ца уни ла те рал не „ис па ле“ (ја сам вас „ис па лио“, а ви сте 
са ра ђи ва ли); Г пред ста вља ис пла ту за „на ив чи ну“ (ко ји је са ра ђи-
вао јер је ми слио да ће и дру га стра на са ра ђи ва ти, а ни је), док К 
пред ста вља ка зну за уза јам ну „ис па лу“ (ви сте „ис па ли ли“ дру гу 
стра ну, али је дру га стра на та ко ђе „ис па ли ла“ вас). При том, да би 
си ту а ци ја би ла за тво ре ни ко ва ди ле ма, мо ра да ва жи ЕН>Н>К>Г. 
По себ но је ва жно да је ис пла та за уни ла те рал но „ис па љи ва ње“ 
(ЕН) ве ће од на гра де за уза јам ну са рад њу (Н).

Ка ко је по зна то, ако су игра чи ра ци о нал ни, до бро ин фор-
ми са ни о ис пла та ма и мо гу ћим ис хо ди ма игре, и ако зна ју да се 
игра игра са мо јед ном, рав но те жни ис ход је (К, К). То је тзв. Па ре-
то ин фе ри о ран ис ход, јер би за оба игра ча би ло бо ље ка да би ис ход 
био (Н, Н).

Међутим, шта ако се игра понавља више од једном? Равно-
тежни исход тада не мора да буде (К, К). Зашто? Претпоставите од-
нос између бирача и политичара или две државе које размишљају 
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да ли једна другој да наметну високе трговинске царине. Полити-
чари и бирачи би профитирали када би сарађивали, тј. подржавали 
једни друге: политичари не би злоупотребљавали власт, а бирачи 
би их потом награђивали гласовима на наредним изборима. Слич-
но томе, ако држава А држи ниске царине за прозводе државе Б, 
држава Б може заузврат да држи ниске царине за производе држа-
ве А. Исход би у оба случаја био (Н, Н). Међутим, политика и еко-
номска политика су пуне искушења. Политичари могу да злоупо-
требе верност бирача и злоупотребе власт (рецимо, смање пензије, 
иако су у кампањи обећали да их неће смањивати), чиме увећавају 
исплату са Н на ЕН (посетимо се да у затворениковој дилеми увек 
важи ЕН>Н). Држава А може изненада да дигне царине за произ-
воде државе Б, иако је претходно потписала уговор о недизању ца-
ринских стопа. Ако играчи знају да се игра игра само једном, „ис-
пала“ је вероватнија: ако А зна да више никада неће видети Б, тро-
шак „испале“ је занемарљив. Али у политици се исти играчи че-
сто срећу више пута. Ако играчи знају да се игра понавља више од 
једном размишљање може да се промени: политичари морају да 
мисле на следеће изборе где би бирачи могли да их казне за прек-
ршена обећања; држава А мора да мисли на блиску будућност у 
којој држава Б подиже царине за производе државе А.

Такво размишљање је обично последица стратегије “мило 
за драго” којој људи често прибегавају када их неко „испали“. За-
мислите да се игра игра у два круга, и да су се играчи А и Б догово-
рили да сарађују у оба круга. Међутим, играч А унилатерално „ис-
пали“ играча Б у првом кругу и одлучи да касније сарађује у дргом 
кругу. За разлику од њега, Б у складу са стратегијом “мило за дра-
го” сарађује у првом кругу, а „испали“ играча А у другом кругу. У 
том случају је за играча А у оба круга исплата ЕН+δГ.1 Ако А не 
би уопште „испаљивао“, исплата и била Н+δН. Да би А одустао 
од „испаљивања“ ординална вредност другог израза мора да буде 
већа од првог:

Н+δН > ЕН+δГ

Када ће, дакле, А одустати од „испаљивања“? Теорија ра-
ционалног избора нам овде нуди доста прецизан одговор: у завис-
ности од тога колики је δ. Колики δ треба да буде, сазнајемо када 
преуредимо претходни израз:
1 δ је дисконтни фактор којим данас умањујете или увећавате вредност 

сутрашње исплате у зависности од тога да ли вам је мање или више вредна 
данас.
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δ>ЕН-Р/Н-Г

У овом случају сарадња настаје када је δ> ЕН-Р/Н-Г; „ис-
пала“ настаје када је δ< ЕН-Р/Н-Г. У чему је, дакле, предност ра-
ционалног избора? У томе што је могуће релативно прецизно зна-
ти под којим условима се нешто може десити. Другим речима, 
употреба теорије рационалног избора нам омогућава да научни 
апарат почнемо да употребљавамо како за објашњења, тако и за 
предвиђање догађаја.

Ниједна друштвена теорија није савршена. Разлог за то 
је вишеструкост реакција на идентичан узорк. У аналитичкој 
социологији (која се темељи на рационалном избору) так-
ви случајеви се објашњавају механизмима. Замислите дете које 
има оца алкохоличара. Хоће ли дете бити алкохоличар или анти-
алкохоличар? Заправо, могућа су оба исхода. Код неке деце се 
чињеница да им је отац алкохоличар тумачи као пресудан узрок да 
постану алкохоличари. Насупрот томе, код неке деце је чињеница 
да им је отац алкохоличар пресудна да постану анти-алкохоличари. 
То је типичан механизам: један исти узрок ствара два потпуно су-
протна исхода. 

Слично је и са економском науком, у којој је је теорија раци-
оналног избора поникла. Економисти су дуго веровали да поседују 
супериорнији начин објашњења појава од свих других друштве-
них научника (политиколога, социолога, психолога итд). У једну 
руку, то није нетачно. Узмите, рецимо, тржишни закон тражње који 
се типично исказује опадајућом функцијом тражње. Он каже: ако 
смањимо цену производа x, тражња за производом x ће се повећати 
(и обрнуто). Али за колико ће се тачно повећати? То може да се ут-
врди само expost. Отуда је закон потражње упутније назвати “за-
коном” потражње.

Многе појаве у економији уопште не могу да се изразе кроз 
научне законе, већ само кроз механизме. Узмите повећање пореза 
или промену цене капитала и ефекте који они имају по понашање 
запослених и потражњу за радном снагом. Ако повећамо гранич-
ну пореску стопу, како ће запослени реаговати? Да ли ће радити 
мање, јер им се не исплати да већи део новца дају за порезе (income 
effect), или ће радити више да би надокнадили изгубљен део до-
хотка који им је узет кроз порез (substitution effect)? Економија ту 
даје двосмислен одговор. Слично је са тражњом за радном снагом 
када дође до технолошког напретка и капитал постане јефтинији. 
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Са једне стране, јефтинији капитал смањује трошкове производње 
што омогућава предузетнику да запосли више радника (scale effect). 
Са друге стране, јефтинији капитал вам омогућава да раднике за-
мените капиталом, што доводи до опадања потражње за радном 
снагом (substitution effect). 

У политичкој науци се овакве ствари такође дешавају. Ре-
цимо, чувена Нисканенова теорија бирократије каже да се биро-
крате увек труде да ”надувају” свој буџет измишљајући адми-
нистративе послове за које треба да се одвоји новац. Бирокра-
тама то често полази за руком јер политичари услед асиметрије 
информација не знају праву структуру трошкова административ-
них услуга. Са друге стране, управо та склоност бирократије да не-
контролисано увећава свој буџет може подстакнути политичаре да 
строгим exante правилима ограниче рад бирократа, кроз наметање 
ограничења максимизирању бирократског буџета. Први ефекат на-
зова се бирократа који максимизује буџет; други се назива модел 
принципала и агента. Политичка наука не може унапред да каже 
који је исход вероватнији, одн. који је нето ефекат ова два опозитна 
тренда. У природном наукама се такве ствари не дешавају.

Да се вратимо на оригинално питање: како теорија раци-
оналног избора може да помогне домаћој поитичкој науци? Ра-
ционани избор подстиче истраживаче да размишљају у научним 
категоријама. Њена шира употреба би, другим речима, омогућила 
политиколозима да мање пишу дескриптивне радове, а више да 
размишљају о ”законима” и механизмима у политичким појавама, 
покушајући да уоче опште правилности које превазилазе догађај 
који се тренутно анализирају.

Ипак, рационални избор је ограничен. Као уосталом и 
цела друштвена наука. Ова ограниченост рационалног избора и 
друштвених наука последица је опште неодређености друштве-
ног понашања. Када је понашање ствара индетерминисане после-
дице, наука је немоћна. Да би опстала, друштвена наука заједно 
са теоријом рационалног избора мора да сузбије неумерену 
амбицију и жељу да све може да објасни, те да предикцију замени 
ретродикцијом, а опште законе механизмима.

Имајући све претходно на уму, мишљења смо да теорија ра-
ционалног избора „најбоље“ кореспондира са сва три предложена 
искорака у смеру научног трансформисања српске политикологије 
(„ресцијентизације“, „реанагноризе“ и „ретриангулације“): (1) она 
је методски „екстра-ригорозна“; (2) идеолошки „некоруптибилна“; 
и (3) парадигматски „ултра-експлицитна“. Одбијајући став да је 
нешто боља или лошија наука, а приклањајући се ставу да нешто 
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јесте или није наука, посебно издање Српске политичке мисли пле-
дира за три пројектована квалитета: (1) на ауторском нивоу, она је 
јединствена јер су сви аутори политиколози; (2) на академском ни-
воу, она је јединствена јер омогућава потпуни увид у једну научну 
(парадигматску) трајекторију; и (3) на јавно-научном нивоу, она је 
јединствена јер је друштвено-научна употребљивост њених налаза 
очигледна и недвосмислена. Додајемо, да она има и шири, пионир-
ски значај, јер колико је нама познато, још нико није на овај начин 
третирао како научне тако и друштвене проблеме. У том смислу, 
она је више од афирмације једног теоријско-парадигматског пред-
лошка, она је позив да се на исти начин, само са другом парадиг-
матском селекцијом, постојеће стање српске науке и друштва учи-
ни класификованијим, јаснијим и функционалнијим.

Ђорђе Стојановић
Душан Павловић
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С а ж е т а к

Текст об ја шња ва зна чај те о ри је ра ци о нал ног из бо ра за по ли тич
ку на у ку. То се ра ди на два на чи на. Нај пре се ука зу је на па ра докс 
ра ци о нал но сти, тј. на не спо соб ност де мо крат ских ин сти ту ци
ја да про из ве ду ло гич ки ко хе рент ну од лу ку (ко ја не би кр ши ла 
прин цип тран зи тив но сти пре фе рен ци ја). Са гле да ва ју се и ње не 
им пли ка ци је на пар ла мен тар но од лу чи ва ње кроз Ме кил ви је ву 
те о ре му ха о са и мо гу ће те о риј ске од го во ре на њу. Текст се за вр
ша ва пре гле дом те о ри ја о фор ми ра њу ко а ли ци ја. За кљу чак је да 
по ли тич ка на у ка уте ме ље на у те о ри ји ра ци о нал ног из бо ра има 
по ло ви чан успех у по гле ду ус по ста вља ња пре дик тив них за ко на 
у по ли ти ци.
Кључнеречи: ра ци о нал ни из бор; јав ни из бор; рав но те жа (екви
ли бри јум); па ра докс гла са ња; те о ри ја ко а ли ци ја.

1. Дефиниција и разграничењe

Те о ри ја ра ци о нал ног из бо ра при ме њу је еко ном ске прет
по став ке о по на ша њу по је ди на ца на не е ко ном ска пи та ња, од но сно 

РАЦИОНАЛНИ ИЗБОР – 
ПРИМЕНА У ПОЛИТИЧКОЈ 

НАУЦИ*

*  Текст је део истраживачког пројекта Универзитета у Београду под називом 
„Политички идентитет Србије у локалном и глобалном контексту”. 
Финансијску подршку обезбедило је Министарство образовања и науке 
Владе Републике Србије (Пројекат бр. 179076)
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на по на ша ње по је ди на ца ван тр жи шта (El ster, 1986; Pet tit, 1996, 
61; Mu el ler, 2003, 1). У по ли тич кој на у ци, пред мет при ме не ни су 
тр жи шни, већ по ли тич ки од но си – као што су функ ци о ни са ње и 
ка рак тер де мо крат ског по рет ка, ути цај по ли тич ких од лу ка на при
вре ду, од нос из ме ђу гра на вла сти, пра вље ње ко а ли ци ја из ме ђу 
стра на ка, од нос би ро кра ти је и при вред них су бје ка та, по на ша ње 
би ра ча, прин ци пи пра вед ног по рет ка итд. Основ на прет по став ка 
те о ри је ра ци о нал ног из бо ра је еко ном ска ра ци о нал ност. По њој, 
по је дин ци те же да уве ћа ју лич ну ко рист, а од ре ђе не по ступ ке пред
у зи ма ју са мо ако гра нич на ко рист пре ва зи ла зи гра нич не тро шко ве. 
Оправ да ње за при ме ну та квог ти па ра ци о нал но сти у не е ко ном
ским обла сти ма (као што је по ли ти ка) по чи ва на сле де ћем: ако је 
еко ном ска ра ци о нал ност при хва тљи ва да се њо ме об ја сни по на ша
ње по је ди на ца на тр жи шту, за што не би би ла при хва тљи ва и да се 
њо ме об ја сни по на ша ње по је ди на ца ван тр жи шта? (Pet tit, 1996, 61) 
–Тер мин ра ци о нал ни из бор по не кад се не раз ли ку је од два слич на 
пој ма ко ји се на из ме нич но ко ри сте – дру штве ни из бор и јав ни из
бор. Нај лак ше је раз гра ни чи ти ра ци о нал ни из бор од дру штве ног 
из бо ра (so cial cho i ce). За ра ци о нал ни из бор бит но је да се уста но ви 
да ли по је ди нац има ко хе рен тан скуп пре фе рен ци ја, да ли од лу ке 
до но си на осно ву ра чу на до би ти и тро шко ва (cost-be ne fit analysis), 
те да ли по ступ ци ма мак си ми зу је сво ју ко ри сност. То су основ не 
прет по став ке те о ри је ра ци о нал ног из бо ра о по на ша њу по је ди на ца. 
(О овим прет по став ка ма би ће ви ше ре чи у одељ ку 2.)

Те о ре ти чар дру штве ног из бо ра је увек те о ре ти чар ра ци о
нал ног из бо ра, али се ба ви јед ном спе ци фич ном те мом – дру штве
ним од лу чи ва њем. По што те о ре ти ча ри ра ци о нал ног из бо ра по ла зе 
од прет по став ке ме то до ло шког ин ди ви ду а ли зма (Udehn, 2001) по 
ко ме од лу ке мо гу до но си ти са мо по је дин ци, те о ре ти ча ри ра ци о
нал ног из бо ра ко ји се ба ве дру штве ним из бо ром пи та ју се да ли је 
ко хе рент не од лу ке мо гу ће уста но ви ти на ни воу ко лек ти ва (гру пе 
по је ди на ца). Ма ло фор мал ни је ре че но, они се пи та ју да ли по сто ји 
аде кват но агре гат но пра ви ло ко је за сва ки скуп по је ди нач них пре
фе рен ци ја ства ра је дин стве ну дру штве ну пре фе рен ци ју, тј. пре фе
рен ци ју ко ја од ра жа ва, вер но од сли ка ва по је ди нач не пре фе рен ци
је. То се у жар го ну на зи ва функ ци ја дру штве не ко ри сно сти. 

Дру штве ни из бор се, да кле, ба ви ре до сле дом пре фе
рен ци ја и мо гућ но шћу да се, с об зи ром на тај ре до след, до не су 
не ке ко лек тив не (дру штве не) од лу ке ко је ће би ти ра ци о нал но ко
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хе рент не (Pet tit, 1996, 62). У том сми слу је дру штве ни из бор бли
зак еко но ми ји бла го ста ња, гра ни еко но ми је ко ја се ба ви ана ли зом 
ко лек тив не дру штве не ко ри сно сти. Ме ђу тим, дру штве ни из бор 
ни је огра ни чен са мо на по ли тич ко од лу чи ва ње о еко ном ским пи
та њи ма, већ се ба ви дру штве ним од лу чи ва њем уоп ште. Од лу чи ва
ње гра ђа на на са стан ци ма са ве та ста на ра, од лу чи ва ње у ор га ни ма 
упра вља ња спорт ских клу бо ва или при ли ком из бо ра па пе, (Mal
tzman et al. 2006) под јед на ко су пред мет дру штве ног из бо ра.

Све то на рав но, ни ка ко, не су ге ри ше да су ра ци о нал ни и 
дру штве ни из бор су прот ста вље ни. Упра во су прот но, ра ци о нал ни 
из бор пред ста вља осно ву за дру штве ни из бор и ши ри је од ње га.

Не ки ауто ри узи ма ју ра ци о нал ни и јав ни из бор (pu blic 
cho i ce) као си но ни ме (Pet tit, 1996, 61; Hind mo or, 2006, 1). Та ко се 
твр ди да из ме ђу ова два пој ма не ма су штин ске раз ли ке, већ је она 
ви ше но ми нал на: по ли ти ко ло зи су скло ни ји тер ми ну ра ци о нал ни 
из бор, а еко но ми сти ра ди је ко ри сте тер мин јав ни из бор да би об ја
сни ли исту ствар. Ов де се за у зи ма дру га чи је гле ди ште: ра ци о нал ни 
из бор ни је исто што и јав ни из бор. Оба де ле је дин ствен скуп прет
по став ки о то ме ка ко се по на ша ју по је дин ци у по ли ти ци (тран зи
тив ност пре фе рен ци ја; ра чун тро шко ва и ко ри сти; мак си ми за ци ја 
ко ри сно сти). Јав ни из бор се, ме ђу тим, од но си на еко ном ску ана
ли зу до но ше ња по ли тич ких (јав них) од лу ка. Још пре ци зни је, јав
ни из бор је фо ку си ран на то ка ко по ли тич ко од лу чи ва ње ути че на 
при вре ду и тр жи шне од но се.1

Ра ци о нал ни из бор иде да ље од то га. Прет по ста вља ју ћи да 
су по је дин ци ра ци о нал ни у сва кој жи вот ној си ту а ци ји, ра ци о нал ни 
из бор при ме њу је сво је прет по став ке ка ко на по на ша ње по је ди на ца 
при ли ком ку по ви не у про дав ни ци или гла са ња на из бо ри ма, та ко и 
на од лу ку о то ме ко га ће иза бра ти за брач ног парт не ра, ко ли ко ће 
де це има ти итд. (Lal man et al. 1993; Al mond, 1996: 86). Ка да се ка же 
да не ко за сту па те о ри ју ра ци о нал ног из бо ра у, при ме ра ра ди, по
ро дич ним од но си ма, то зна чи да он, из ме ђу оста лог, твр ди да же не 
би ра ју му же ве (и обрат но) на исти на чин на ко ји би ра ју про фе си ју 
или бан ку у ко ју ће уло жи ти но вац (Wal la ce & Wolff, 1999: 329).
1 Не ки ауто ри уме сто јав ног из бо ра ко ри сте на зив кон сти ту ци о нал на еко но ми

ја (Pro ko pi je vić, 2000). Раз ли ка је са мо но ми нал на; не и са др жај на.
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Ра ци о нал ни из бор је те о ри ја ко ја је на ста ла у ми кро е ко
но ми ји. Оту да би сва ки еко но ми ста (осим марк си стич ког2 и би хе
ви о рал ног еко но ми сте) тре ба ло да бу де исто вре ме но те о ре ти чар 
ра ци о нал ног из бо ра. Ипак, бу ду ћи да еко но ми сти (све до по ја ве 
би хе ви о рал них еко но ми ста) ни су до во ди ли у пи та ње прет по став ку 
о ра ци о нал но сти по је ди на ца, из раз те о ре ти чар ра ци о нал ног из бо
ра углав ном је ре зер ви сан за на уч ни ке ко ји се не ба ве еко ном ским 
пи та њи ма, али, да та ко ка жем, ко ри сте еко ном ску ло ги ку и тер ми
но ло ги ју у по ку ша ју да об ја сне по на ша ње по је ди на ца у не кој дру
гој сфе ри дру штве ног де ла ња. Дру гим ре чи ма, те о ре ти чар ра ци о
нал ног из бо ра мо же да се ба ви бу квал но сва ком те мом ако ми сли 
да је на по на ша ње по је ди на ца мо гу ће при ме ни ти ло ги ку тро шко
ва и ко ри сти. Ко ли ко је за пра во ра ци о нал ни из бор ши рок у сво јој 
при ме ни, ви ди се из де фи ни ци је ко ју је дао Ге ри Бе кер:

Стао сам на ста но ви ште да је еко ном ски при ступ све
о бу хва тан, те да се при ме њу је на це ло куп но људ ско 
по на ша ње, без об зи ра на то да ли се ра ди о по на ша њу 
ко је је по сле ди ца нов ча них це на или це на на цр ном 
тр жи шту, по но вље ним од лу ка ма или од лу ка ма ко је 
се рет ко до но се, емо ци о нал ним или ме ха нич ким ци
ље ви ма, бо га тим или си ро ма шним осо ба ма... (Bec ker, 
1976: 8).

Да за кљу чим. Мо жда је нај лак ше ова три тер ми на раз дво
ји ти та ко што ће се ре ћи да је ра ци о нал ни из бор те о риј ска па ра диг
ма (Marsh & Sto ker, 2010), а дру штве ни и јав ни из бор те о риј ске по
ли ти ко ло шке ди сци пли не. Дру гим ре чи ма, ка да вам не ко ка же да 
је те о ре ти чар ра ци о нал ног из бо ра, још увек не мо же те зна ти чи ме 
се тач но ба ви, иако пре ци зно зна те ка кве прет по став ке о људ ском 
по на ша њу при хва та. Али, ка да вам не ко ка же да је те о ре ти чар дру
штве ног или јав ног из бо ра, не са мо да од мах мо же те зна ти ка кве 
прет по став ке о по на ша њу тај те о ре ти чар при хва та, већ се тач но 
мо же ре ћи ко јим те ма ма се ба ви. То мо же да се ка же и ма ло дру га
чи је. Ако се не ка ко по ка же да дру штве ни или јав ни из бор не мо гу 
да оп ста ну јер ло ше об ја шња ва ју ре ал ност, ра ци о нал ни из бор још 
увек мо же да оп ста не. Али, ако се по ка же да те о ри ја ра ци о нал ног 
из бо ра па да јер ни је спо соб на да об ја сни ре ал ност, он да дру штве
ни и јав ни из бор па да ју за јед но с њом.

2 Да и марк си сти мо гу ко хе рент но ко ри сти ти те о ри ју ра ци о нал ног из бо ра, по
ка зао је Јон Ел стер у књи зи су ге стив ног на сло ва Ma king Sen se of Marx (El ster, 
1985).
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2. Претпоставка рационалности

Ка ко је већ спо ме ну то, нај ве ћа но ви на те о ри је ра ци о нал
ног из бо ра у не е ко ном ским на уч ним ди сци пли на ма де си ла се на 
ни воу прет по став ки у по гле ду по на ша ња по је ди на ца. Ов де ћу се 
усред сре ди ти са мо на област по ли ти ке, тј. на при ме ну ра ци о нал
ног из бо ра у по ли ти ци. 

Претпoставку је пр ви екс пли цит но из нео Ен то ни Да унс и 
књи зи An Eco no mic The ory of De moc racy у ко јој се твр ди да се гла
са чи на би ра ли шти ма по на ша ју и раз ми шља ју на исти на чин као 
што се по на ша ју по тро ша чи на тр жи шту (Downs, 1957, 45). Као 
што куп ци у про дав ни ци те же да са што ма ње нов ца до би ју што 
ви ше и што ква ли тет ни ја до бра (и та ко уве ћа ју сво ју ко рист), та ко 
и гла са чи гла са ју за стран ку ко ја им до но си не ку до бро бит. Ре ци мо, 
ако се ра ди о пен зи о не ру, он да ће то би ти стран ка ко ја се за ла же 
за по ве ћа ње и ре дов ну ис пла ту пен зи ја; ако се ра ди о сту ден ту, то 
ће би ти стран ка ко ја се за ла же за сма ње ње или уки да ње шко ла ри
не за сту ди ра ње; ако се ра ди о ро ди те љи ма ко ји има ју ма лу де цу, 
гла са ће за стран ку ко ја обе ћа из град њу но вих об да ни шта или ре но
ви ра ње ста рих итд. Слич но то ме, и по ли тич ке стран ке се по на ша ју 
као пред у зет ни ци. Њи хо ви по ли тич ки про гра ми су по сле ди ца по
ли тич ке по тра жње. По ли ти ча ри оту да пра ве по ли тич ке про гра ме 
да би при ву кли гла са че. Да ун со ва ре че ни ца ко ја из ра жа ва овај став 
по ста ла је чу ве на: ”Стран ке фор му ли шу по ли ти ке да би по бе ди ле 
на из бо ри ма; оне не ма ју за циљ да по бе де на из бо ри ма да би фор
му ли са ле по ли ти ке” (Downs, 1957: 28).

Да би се по на ша ли ра ци о нал но, по је дин ци (би ра чи и по
ли ти ча ри) мо ра ју да ис пу не сле де ћа три усло ва:

Транзитивност. Уре ђе ње пре фе рен ци мо ра да за до во љи 
услов тран зи тив но сти. Ако ви ше во лим сла до лед (a) од чо ко ла де 
(b), а чо ко ла ду од кек са (c), он да ви ше во лим сла до лед од кек са.

Ако a>b, b>c, онда a>c.

Осо ба ко ја би исто вре ме но твр ди ла да a>c и c>а сма тра ла 
би се ира ци о нал ном. Та кви слу ча је ви ни су не мо гу ћи. Ипак, те о ре
ти ча ри ра ци о нал ног из бо ра прет по ста вља ју да се у по ли ти ци љу ди 
углав ном та ко не по на ша ју.
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Добититрошак. Уче сник у по ли тич ким ак тив но сти ма 
као и у еко ном ским, сва ку од лу ку до но си на кон што про це ни тро
шко ве и ко ри сти. Ако мар ги нал ни тро шко ви не ке од лу ке пре ва зи
ла зе ње ну мар ги нал ну ко рист, по је ди нац не ће до не ти ту од лу ку. 
При ли ком гла са ња, Да унс ту кал ку ла ци ју из ра жа ва као стра нач ки 
ди фе рен ци јал (party dif fe ren tial). Да би гла сач знао за ко га да гла са, 
он мо ра да из ра чу на раз ли ку из ме ђу оче ки ва не ко ри сно сти (Е(U)) 
од стран ке ко ја је на вла сти (узми мо да се та стран ка зо ве А) и оче
ки ва не ко ри сно сти од стран ке у опо зи ци ји (B) у истом вре мен ском 
пе ри о ду, тј. на кон из бо ра (t+1) (Downs, 1957, 39).

E(UA
t+1) – E(UB

t+1)
Ако је ди фе рен ци јал по зи ти ван, гла сач гла са за стран ку А; 

ако је не га ти ван, гла са за стран ку B.3

Максимизација корисности. Ко нач но, ка да из ра чу на 
тро шко ве и ко ри сти од сва ке рад ње, по је ди нац се увек од лу чу је да 
мак си ми зу је сво ју ко рист, тј. да му до бит бу де што ве ћа од тро шка 
(Par sons, 2005, 10). 

Те о ри ја ра ци о нал ног из бо ра не ула зи у то шта је по за ди на 
по на ша ња по је ди на ца, од но сно ка ко су на ста ле же ље и уве ре ња ко
ја мо ти ви шу по је дин це да се по на ша ју ра ци о нал но. Пре фе рен ци је 
су јед но став но да те (Par sons, 2005, 8). Сма тра се да су по је дин ци 
ин стру мен тал но ра ци о нал ни, од но сно да ће по ку ша ти да ефи ка сно 
оства ре сво је ци ље ве без об зи ра на то ко је их же ље и уве ре ња мо
ти ви шу на де ла ње (Hind mo or, 2006: 186).

То је упра во јед на од нај кри ти ко ва ни јих та ча ка те о ри је 
ра ци о нал ног из бо ра. На и ме, по ста ви ло се пи та ње да ли су љу ди 
уоп ште ра ци о нал ни, од но сно да ли се у сва ко днев ном жи во ту за и
ста по на ша ју она ко ка ко твр ди те о ри ја ра ци о нал ног из бо ра. Кри
ти ку је пр ви из нео Хер берт Сај мон ко ји је уме сто иде ал не, увео 
прин цип огра ни че не ра ци о нал но сти (bo un ded ra ti o na lity): “Ка па
ци тет људ ског ума да фор му ли ше и ре ша ва ком плек сне про бле ме 
ве о ма је ма ли у по ре ђе њу с ве ли чи ном про бле ма за чи је је ре ше ње 
нео п ход на објек тив на ра ци о нал ност.” (Si mon, 1957: 198) 

По сле ове кри ти ке, је дан део те о ре ти ча ра ра ци о нал ног 
из бо ра при хва тио је ста но ви ште да су љу ди огра ни че но ра ци о нал
3 До ста сло же ни ја ар гу мен та ци ја ко јом се по ка зу је ра ци о нал ност би ра ча при

ли ком гла са ња мо же се на ћи у (Ri ker & Or des ho ok, 1968)
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ни јер нај ве ћи број од лу ка до но се у изо ла ци ји јед ни од дру гих, без 
раз ма тра ња свих по сле ди ца и свих из бо ра ко ји им сто је на рас по
ла га њу (Si mon, 1957: 199). Ме ђу тим, чак и ако при хва ти мо прет
по став ку да су по је дин ци са вр ше но ра ци о нал ни, да ли то исто вре
ме но мо ра да зна чи да ће се на дру штве ном (ко лек тив ном) ни воу 
до но си ти ра ци о нал не и оп ти мал не  од лу ке? Те о ри ја ра ци о нал ног 
из бо ра је зна чај на за то што је ба ци ла но во све тло на јед ну од нај ве
ћих вред но сти мо дер не – ра ци о нал ност, ука зу ју ћи на то да ра ци о
нал ни по је дин ци мо гу да до не су ко лек тив но су боп ти мал ну, па чак 
и ира ци о нал ну од лу ку. 

Те о ри ја ра ци о нал ног из бо ра отво ри ла је мно га пи та ња 
ко ја су ка рак те ри стич на за са вре ме не по ли тич ке фе но ме не. Не ка 
од њих су: па ра докс дру штве ног из бо ра (Ar row 1951; Sen, 1970), 
те о ри је ко а ли ци ја (Ri ker, 1962), про блем ко лек тив не ак ци је (Ol son, 
1965; Har din, 1982), мо ти ва ци ја за уче шћем на из бо ри ма (Downs, 
1957), ира ци о нал но по на ша ње гла са ча (Ca plan, 2007), рад за ко но
дав них те ла (Shep sle & We in gast, 1995; Kreh biel, 1991; 1998), про
блем тра же ња рен ти (Tul lock, 1967а), про блем би ро кра ти је и јав
ног сек то ра (Nis ka nen, 1971; Mil ler & Moe, 1983; McCu bins, Noll 
& We in gast, 1987; 1989; Dun le avy, 1991; Horn, 1995), ра ци о нал ност 
прин ци па прав де (Rawls, 1971; Har sanyi, 1975; Ga ut hi er, 1986), ет
нич ки су ко би (Fe a ron, 1994), од нос по ли тич ких ин сти ту ци ја и еко
ном ске по ли ти ке (Per sson & Ta bel li ni, 1994a; 1995б; 2003; Dra zen, 
2000; Tse be lis, 1995; 2002), тран зи ци ја ка де мо кра ти ји (Pr ze wor ski, 
1991) итд. Све су ово ва жни про бле ми за са вре ме ну по ли ти ку на 
ко је је те о ри ја ра ци о нал ног из бо ра да ла је дин стве не, иако не са
свим не у пит не од го во ре. 

3. Равнотежа (еквилибријум)

По ку шај те о ри је ра ци о нал ног из бо ра да дâ свој до при нос 
по ли тич кој на у ци се нај ви ше огле да у кон цеп ту рав но те же (екви
ли бри ју ма). У ње му се пре по зна је јед на од нај ја чих же ља по ли ти
ко ло га (по го то во оних ко ји ра де у Сје ди ње ним Др жа ва ма) да кроз 
те о ри ју ра ци о нал ног из бо ра до ка жу ”на уч ност” по ли тич ке на у ке. 
Из ло жи ћу нај пре Да ун со ву те о ре му о сред њем (ме ди јал ном) гла са
чу, по том ука за ти на не ке про бле ме с кон цеп том рав но те же ка да се 
те о ре ма упо тре би у дво ди мен зи о нал ном про сто ру.
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За ми сли те, ка же Да унс, иде о ло шку ска лу на ко јој се на
ла зе по ли тич ке вред но сти од екс трем но ле ве до екс трем но де сне 
(Downs, 1957: 117). Све из ме ђу су пре о ста ле по ли тич ке по зи ци је 
– ко му ни сти, со ци ја ли сти, со ци јал де мо кра те, де мо кра те, ле ви цен
тар, со ци јал ни ли бе ра ли, де сни цен тар, тр жи шни ли бе ра ли, на род
ња ци, на пред ња ци, кон зер ва тив ци, де мо хри шћа ни, ли бер та ри јан
ци, ра ди ка ли, фа ши сти, на ци сти, итд. Прет по ста ви те та ко ђе да је 
нај ве ћи број гла са ча сме штен око сре ди не спек тра, тј. да је нај ве ћи 
број гла са ча гла сао за уме ре не стран ке, а нај ма њи број за екс трем
не стран ке.4 Прет по ста ви те да се стран ка A сме сти ла на по зи ци ју 
ко ја је при ка за на на цр те жу 1. Ако сте пред сед ник стран ке B, где 
ће те иде о ло шки по зи ци о ни ра ти сво ју стран ку?

Ако сте ра ци о нал ни, твр ди Да унс, по зи ци о ни ра ће те је од
мах до А и то с де сне стра не. На тај на чин мо же те да ра чу на те на 
нај ве ћи део би рач ког те ла. Ве ћи на би ра ча ко ји се на ла зе де сно од 
вас ће пре гла са ти за вас не го за А јер сте им иде о ло шки бли жи. 
Исто та ко, сви би ра чи ко ји се на ла зе ле во од вас гла са ће за стран
ку А јер им је она иде о ло шки бли жа. Њих не мо же те при ву ћи, али 
ће те ве ро ват но по бе ди ти стран ку А јер ће вас по др жа ти ве ћи на ко ја 
се на ла зи де сно од вас.

Ме ђу тим, ефе кат та квог по зи ци о ни ра ња је карт ко тра јан. 
Ако А чи не ра ци о нал ни по је дин ци, они ће бр зо до ћи до за кључ ка 
да им се ви ше ис пла ти да вас иде о ло шки ”пре ско че” тј. ма ло убла
же сво ју иде о ло шку по зи ци ју и сме сте се де сно од вас. Са да они 
мо гу да ра чу на ју на ве ћи део гла са ча (де сно од вас), а ви на ма њи 
(ле во од вас). Раз у ме се, ви ће те уз вра ти ти истом ме ром убла жу ју
ћи сво ју ле ву иде о ло ги ју, иде о ло шки ће те ”пре ско чи ти” стран ку А 
4 Ни је нео п ход но да ово прет по ста ви те. Чак и ако прет по ста ви те да су гла са чи 

рас по ре ђе ни рав но мер но дуж по ли тич ког спек тра, за кључ ци те о ре ме се не 
ме ња ју (Downs, 1957: 122)
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кре ћу ћи се пре ма сре ди ни. Пре ска ка ње ће се на ста ви ти јер да љим 
пре ска ка њем обе стран ке мо гу да уна пре де сво ју по зи ци ју тј. по
ве ћа ју број би ра ча. Али, да ли ће пре ска ка ње ика да ста ти, и где? 
(Цртеж 2)

Пре ска ка ње ће се за у ста ви ти у тач ки М где се на ла зи ме
ди јал ни гла сач.5 Ка да обе стран ке за у зму иде о ло шке по зи ци је око 
сре ди не по ли тич ког спек тра и ка да иде о ло шки поч ну да ли че јед на 
на дру гу, ви ше им се не ис пла ти да се ода тле по ме ра ју. 

Тач ка М се на зи ва тач ка рав но те же (тј. екви ли бри јум). 
Де фи ни ци ја рав но те же под ра зу ме ва по зи ци ју у ко јој ни је дан так
ми чар не ма раз лог да се по ме ри јер би та ко по гор шао сво ју по зи
ци ју (до био ма ње гла со ва). То мо же ла ко да се про ве ри. По гле дај те 
по но во цр теж 2. Прет по ста ви те (под усло вом да је ди стри бу ци ја 
би ра ча и да ље нор мал на тј. да их нај ви ше има око цен тра) да се 
стран ка А с по зи ци је М вра ти на по зи ци ју А или А’. Шта ће у том 
слу ча ју ура ди ти стран ка B? Она ће се од мах вра ти ти на иде о ло шку 
по зи ци ју B, одн. B’ и по тен ци јал но уве ћа ти број би ра ча с ”де сне” 
стра не. Зна ју ћи то, стран ка А се не ће по ме ра ти с тач ке М. По што 
ни А ни B не ма ју под сти цај да се по ме ре из тач ке М, сма тра се да 
се на ла зе у рав но те жи, тј. да се сва ко по ли тич ко так ми че ње ра ци о
нал них ак те ра за вр ша ва та ко што се стран ке гру пи шу око тач ке М.

Кон цепт рав но те же је од ве ли ког зна ча ја за те о ри ју ра ци
о нал ног из бо ра и по ли тич ку на у ку уоп ште јер ако је мо гу ће уста
но ви ти рав но те жу, мо гу ће је уста но ви ти на уч не за ко не у по ли ти ци. 
Ре ци мо, ако при хва ти мо да је кон цепт рав но те же у Да ун со вој те о
ре ми та чан, по ли ти ко лог ко ји се осла ња на ра ци о нал ни из бор мо же 
да фор му ли ше оп шти за кон: кад год се две стран ке бо ре за власт у 
усло ви ма у ко ји ма до ми ни ра са мо јед на те ма (или сро дан скуп пи

5 Ме ди јал ни гла сач је за пра во ”сред њи” гла сач, тј. гла сач ко ји де ли низ гла са ча 
тач но на по ла.
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та ња), стран ке ће иде о ло шки ли чи ти јед на на дру гу, а гру пи са ће се 
око сред ње по ли тич ке по зи ци је.

4. Проблеми с концептом равнотеже

Да ун со ва те о ри ја има ла је да ле ко се жне им пли ка ци је по 
ра ци о нал ни из бор и по ли тич ку на у ку. Она је по ста ви ла основ за 
на ста нак по зи тив не по ли тич ке те о ри је (Ri ker & Or des ho ok, 1973; 
Or des ho ok, 1992), са вре ме не по ли тич ке еко но ми је (Fro lich & Op
pen he i mer, 1978; Nur mi, 2003), и мо дел про стор не по ли ти ке (Ene
low & Hi nich, 1984; Hi nich & Mun ger, 1997; Shep sle, 2010). Да ун сов 
про стор ни мо дел и па ра докс гла са ња на ла зи при ме ну чак и у те о
ри ји ига ра (Or des ho ok, 1986). Ме ђу тим, кон цепт рав но те же на и ла
зи на про бле ме.

Про блем је пр ви уочио Мар киз де Кон дор се још у 18. ве
ку. На кон ње га је то учи нио Дан кан Блек (Black, 1948), али је про
блем про сла вио Ке нет Ероу у So cial Cho i ce and In di vi dual Va lu es 
(Ar row, 1951). За ми сли те скуп од три гла са ча ко ји у жар го ну на зи
ва мо про фил D1, а ко ји тре ба да иза бе ру из ме ђу три оп ци је. Гла са
чи у D1 има ју ова кав по ре дак пре фе рен ци ја:

D1
1. abc
2. bca
3. cab

_______
Колективни поредак преференција,  

цикличност унапред: abca

У овом слу ча ју, дру штве на од лу ка кр ши на че ло тран зи
тив но сти пре фе рен ци ја јер се пре фе рен ци је кре ћу ци клич но. Ако 
гру па има по ре дак abc, то зна чи да би мо ра ла да пре фе ри ра a у 
од но су на c, а из гле да да гру па исто вре ме но пре фе ри ра c у од но су 
на a и a у од но су на c. По ре дак пре фе рен ци ја на ни воу гру пе ни је 
ко на чан и за пра во из гле да ова ко ab cab cab cab ca…., уме сто јед но
став но abc. 

Ка да је од нос груп них пре фе рен ци ја ци кли чан, не мо гу ће 
је на ћи ”Кон дор се о вог по бед ни ка”, тј. до не ти ко лек тив ну од лу ку. 
Про блем не мо же да се ре ши ни уво ђе њем ал тер на тив них ме то да 
гла са ња као што је про сто ве ћин ско гла са ње или тур ни ра сва ко са 
сва ким (ro un dro bin to ur na ment) (Ri ker, 1980: 435).
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Да се не би ми сли ло ка ко је скуп по је ди нач них пре фе рен
ци ја у прoфилу D1 не што уни кат но, ана ли зи рај мо D2 у ко ме за ти
че мо ”ци клич ност уна зад”.

D2
1. acb
2. bac
3. cba

_______
Колективни поредак преференција,  

цикличност уназад: acba

И ов де по ре дак груп них пре фе рен ци ја има бес ко на чан 
низ. Уме сто acb, он гла си ac bac bac bac bac ba… Ова вр ста по рет ка 
пре фе рен ци ја от кри ва про блем с Да ун со вим мо де лом. Из ра же но 
гра фич ки, (цр теж 3) ја сно се ви ди да пре фе рен ци ја гла са ча 3 има 
два вр ха. То ства ра па ра докс гла са ња на груп ном ни воу.
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Дру гим ре чи ма, да би те о ре ма да ла ја сне пре дик ци је о то
ме ка ко ће се од ви ја ти гла са ње у ко лек ти ви ма, нео п ход но је да се 
за до во љи Бле ков услов јед но вр шно сти (sin gle pe a ked ness) пре фе
рен ци ја (Black, 1948). Је ди но у том слу ча ју, иде ал на пре фе рен ци ја 
сред њег гла са ча (на зо ви мо га x) има пра зан скуп, W(x) = Ø (Shep sle, 
2010: 96).

Ме ђу тим, по не кад се де ша ва да пре фе рен ци је би ра ча или 
чла но ва за ко но дав ног те ла не за до во ља ва ју услов јед но вр шно сти. 
Дру гим ре чи ма, иако се по ли ти ка че сто мо же све сти на јед ну ди
мен зи ју – ле ви цаде сни ца, про те стан тика то ли ци, ју жња цисе вер
ња ци, Ко со воЕвро па, чи ни се да у ре ал ном све ту ова кав по ку шај 
ана ли зе по ли ти ке про па да ка да се по ли тич ки ста во ви рас по ре де 
на ви ше од јед не ди мен зи је. У том слу ча ју, те о ре ма не мо же да до
ве де до рав но те же тј. не мо же да пред ви ди уни ка тан ис ход (Ri ker, 
1980: 438). Ве ћин ско гла са ње је “ге не рич но не ста бил но” (Scho fi
eld, 1983), те је не мо гу ће го во ри ти о фор му ли са њу за ко на и пре
дик тив ној мо ћи по ли тич ке на у ке уте ме ље не у те о ри ји ра ци о нал
ног из бо ра.

Део те о ре ти ча ра је по ку шао да иза ђе из про бле ма уво де
ћи у ана ли зу ви ше од јед не ди мен зи је (Da vis & Hi nich, 1966; Da
vis, Hi nich, Or des ho ok, 1970). Али, ка ко су по ка за ли Чарлс Плот 
и Ри чард Ме кил ви (Plott, 1967; McKel vey, 1976; 1979) усло ви под 
ко ји ма се мо же го во ри ти о рав но те жи у дво ди мен зи о нал ном по ли
тич ком про сто ру су ве о ма рет ки, а рав но те жу је прак тич но не мо
гу ће ус по ста ви ти. По гле дај мо при мер ко ји да је Плот на цр те жу 4.

За ми сли те да по сто је две ди мен зи је од лу чи ва ња. На x оси 
се на ла зи ко ли чи на ре сур са ко је вла да тре ба да из дво ји за ста рач ке 
до мо ве, а на y оси ко ли чи на ко ју тре ба да из дво ји за об да ни шта. 
Раз мо три мо иде ал не пре фе рен ци је ску па од пет гла са ча, N=(1, 2, 3, 
4, 5), чла но ва не ког те ла ко је од лу чу је ве ћин ским гла са њем. Бро је
ви пред ста вља ју њи хо ве иде ал не по зи ци је. Ре ци мо, по зи ци ја гла
са ча бр. 3 прет по ста вља иде ал ну рас по де лу бу џе та на два јед на ка 
де ла – по ло ви на за ста рач ке до мо ве, по ло ви на за об да ни шта. Гла
сач бр. 4 би хтео да вла да ви ше из два ја за об да ни шта, а мно го ма ње 
за ста рач ке до мо ве, итд. Кру го ви око иде ал них по зи ци ја гла са ча 
1, 2, 4 и 5 пред ста вља ју њи хо ве кри ве ин ди фе рент но сти. Пре се
ци кри ви по ка зу ју да је не мо гу ће на пра ви ти по бед нич ку ко а ли ци ју 
ко ја би укљу чи ла ве ћи ну од три чла на, а исто вре ме но не би укључ
ла гла са ча 3. За ми сли те да се пред ло жи би ло ко ја тач ка у овом дво
ди мен зи о нал ном про сто ру – ре ци мо тач ка А. Гла сач број 3 ће увек 
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мо ћи да на пра ви по бед нич ку ко а ли ци ју ко ја ће по бе ди ти ту тач ку, 
одн. по др жа ти иде ал ну пре фе рен ци ју бр. 3. У овом слу ча ју, ко а ли
ци ју ће чи ни ти 345. Гла са чи 4 и 5 ће пре при хва ти ти да гла са ју за 
3 јер је ње го ва иде ал на пре фе рен ци ја бли жа њи хо вим иде ал ним 
пре фе рен ци ја ма од рас по де ле ко ја се пред ла же у тач ка ма А, 1 и 2. 
Плот твр ди да је рав но те жа мо гу ћа је ди но у усло ви ма са вр ше не 
си ме три је по зи ци ја у ко јој се 3 на ла зи у са вр ше ној екви ди стан ци 
из ме ђу 1 и 5, и 2 и 4. У жар го ну, је ди но та да ће по бед нич ки скуп 
иде ал не пре фе рен ци је гла са ча 3 би ти пра зан – W(3)= Ø. Про сти је 
ре че но, је ди но у том слу ча ју ко нач на од лу ка ће би ти од лу ка гла са
ча 3 ко ји ће увек мо ћи да обез бе ди по треб ну ве ћи ну за ко лек тив ну 
од лу ку. На осно ву овог уви да, по ли ти ко лог мо же да пред ви ди да ће 
по бед нич ка ко а ли ци ја би ти она ко а ли ци ја у ко јој се на ла зи гла сач 
3. И не са мо то. Ко нач на од лу ка о ни воу рас по де ле ће увек би ти 
иде ал на пре фе рен ци ја гла са ча 3. 

Ме ђу тим, усло ви у ко ји ма су стран ке рас по ре ђе не на та
кав на чин су ве о ма рет ки. И не са мо то: рав но те же су под ло жне 
рас па да њу ка да се гла са чи са мо ма ло уда ље са сво јих по зи ци ја (La
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ver & scho fi eld, 1990: 124). За ми сли те да се гла сач 2 по ме ри на по
зи ци ју 2’, тј. са мо ма ло се ве ро и сточ но у од но су на прет ход ну по
зи ци ју. У том тре нут ку, по сто је ћа рав но те жа се рас па да, а да но ва 
ни је кон сти ту и са на. Са да је не мо гу ће ре ћи ко мо же да обез бе ди ве
ћи ну. Ме ки вли је ову си ту а ци ју де фи ни сао као те о ре ма ха о са у ко
јој је све мо гу ће (McKe vely, 1978). По гле дај те цр теж 5 на ко ме сам 
из дво јио не ко ли ко мо гу ћих ко а ли ци ја. С до ње стра не пра ве a на ла
зи се јед на мо гу ћа ве ћи на ко ју чи не 134, с де сне стра не пра ве b на
ла зи се ве ћи на 2’45, а с де сне стра не пра ве c по бед нич ка ко а ли ци ја 
345. Ка ко ви ди мо, 3 ви ше ни је не из о став ни члан сва ке по бед нич ке 
ко а ли ци је. Ако за ми сли мо да се и оста ли гла са чи по ме ре на не ке 
дру ге по зи ци је, до би ја се још ве ћи број по бед нич ких ко а ли ци ја у 
ко ји ма 3 ви ше не ће би ти члан. На ма је, ме ђу тим, ва жно да за кљу
чи мо сле де ће: ка да се гла са чи по ме ре из са вр ше но си ме трич них 
по зи ци ја ко је је иден ти фи ко вао Плот (цр теж 4), по ли ти ко лог ви ше 
ни је у ста њу, осла ња ју ћи се на на уч ни апа рат, да иден ти фи ку је ко 
ће фор ми ра ти ко а ли ци ју и ко ју ће по ли ти ку по бед нич ка ко а ли ци ја 
спро во ди ти.
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Је ди ни на чин да се до ђе до рав но те же (да се уна пред ка же 
ка кав је ис ход мо гућ) је сте да се на ру ши не ки од Еро у ље вих усло ва 
де мо крат ског по рет ка (Аrrow, 1951), као што је, ре ци мо, од су ство 
дик та тор ске од лу ке (услов D) или за бра на да се о не ким пи та њи
ма од лу чу је на из бо ри ма (услов I). Ал тер на тив но, до ко хе рент ног 
ре зул та та је мо гу ће до ћи ако до зво ли мо раз ли чи те вр сте ма ни пу
ла ци ја де мо крат ским про це сом, мо но пол над де фи ни са њем днев
ног ре да, дис кре ци о но ”ски да ње” та ча ка с днев ног ре да, не ис кре но 
пред ста вља ње пре фе рен ци ја, стра те шко гла са ње итд (Ri ker, 1982: 
гла ве 6 и 7). Из све га мо же мо да за кљу чи мо да је не рав но те жа, одн. 
по тен ци јал да ће sta tus quo би ти на ру шен ка рак те ри стич на осо би
на по ли ти ке (Ri ker, 1980: 443). По ли тич ка на у ка не ма пре дик тив ну 
моћ.6

Ови за кључ ци су до ве де ни у пи та ње ка да је по рас тао 
број те о ре ти ча ра ра ци о нал ног из бо ра у За пад ној Евро пи сре ди ном 
1970их го ди на. Ра ни те о ре ти ча ри ра ци о нал ног из бо ра би ли су 
Аме ри кан ци ко ји су ра ди ли у окви ру аме рич ког по ли тич ког си сте
ма у ко ме је из вр шна власт скон цен три са на у ру ка ма пред сед ни ка 
др жа ве чи ја је по ли тич ка суд би на ма ње за ви сна од пар ла мен та јер 
га гра ђа ни би ра ју на не по сред ним из бо ри ма. За раз ли ку од то га, 
из вр шна власт у За пад ној Евро пи се у нај ве ћем бро ју слу ча је ва би
ра у пар ла мен ту. Осим то га, стра нач ки по сла ни ци у Евро пи се, за 
раз ли ку од аме рич ких кон гре сме на и се на то ра, по на ша ју у скла ду 
са стра нач ком ди сци пли ном, што под ра зу ме ва да ле ко ре ђе ме ња
ње по зи ци ја на по ли тич ком кон ти ну у му. Те чи ње ни це су зна чај не 
за кон цеп ту а ли за ци ју про стор ног мо де ла по ли ти ке у европ ским 
усло ви ма. Иако за ви си од пар ла мен та, јед ном ка да је из вр шна 
власт иза бра на, она на ста вља свој по ли тич ки жи вот по по себ ним 
пра ви ли ма, узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да за њен из бор и рас пу
шта ње по сто је по себ на устав на пра ви ла. То зна чи да ће оно што се 
де ша ва уну тар вла де у ве ли кој ме ри би ти не за ви сно од оно га што 
се де ша ва уну тар пар ла мен та (La ver & Scho fi eld, 1990: 130).

По гле дај те цр теж 6 ко ји пред ста вља мо ди фи ко ва ну вер
зи ју цр те жа 5. Са да прет по ста ви те да уме сто би ра ча, бро је ви од ра
жа ва ју иде ал не пре фе рен ци је стра на ка или стра нач ких ко а ли ци ја. 
Прет по ста ви те, ра ди јед но став но сти, ви сок сте пен стра нач ке ди

6 Један део одговора на ове примедбе стигао је од Кенета Шепсла у виду 
његовог концепта под називом ”структуром индукована равнотежа” (struc-
ture-induced equilibrium) који је први пут објављен у тексту “Institutional Ar
rangements and Equilibrium in Multidimensional Voting Models” (Shepsle, 1979), 
а касније разрадио и унапређивао у читавом низу текстова који су уследили 
(Shepsle, 1986; 1989). 
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сци пли не (сви при пад ни ци стра на ка гла са ју јед но гла сно) и да је 
стран ка 3 осво ји ла нај ве ћи број гла со ва (ре ци мо 30%). Ла ко мо же
мо да уочи мо да је стран ка 3 ме ди јал на (пи вот на) стран ка по обе 
ди мен зи је од лу чи ва ња (ста рач ки до мо ви; об да ни шта), иако ви ше 
не ма усло ва са вр ше не си ме три је (тј. екви ди стан це).

Ако би стран ке 1, 2, 4 и 5 хте ле да на пра ве ко а ли ци ју, по
ли ти ка ко ју би спро во ди ли мо ра ла би да бу де ком про мис ко ји би се 
на ла зио не где у че тво ро у глу 1245. (Че тво ро у гао пред ста вља Па ре
то скуп, што зна чи да би сва ки из ла зак из ње га до жи вео про ти вље
ње нај ма ње јед ног чла на ко а ли ци је 1245.) Ме ђу тим, тај че тво ро у
гао та ко ђе са др жи иде ал ну пре фе рен ци ју стран ке 3. Бу ду ћи да је 3 
ме ди јал на стран ка по обе ди мен зи је, она би ла ко мо гла да на го во ри 
нај ма ње две стран ке да, уме сто че тво ро чла не ко а ли ци је 1245, на
пра ви ко а ли ци ју с њом. То би мо гла да бу де ко а ли ци ја 123, 135, 134 
или 345. Са да се број ко а ли ци ја знат но сма њу је, чи ме се по ве ћа ва 
пре дик тив на моћ по ли тич ке на у ке. Сва ка од ових ко а ли ци ја мо ра
ла би да спро во ди иде ал ну по ли ти ку 3. И не са мо то. По бед нич ка 
ко а ли ци ја би би ла ре ла тив но ста бил на у од но су на ма ња по ме ра
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ња иде ал них пре фе рен ци ја стра на ка у за ко но дав ном те лу (La ver & 
Scho fi eld, 1990: 132; Holm stedt & Schou, 1987).

5. Рационални избор, предиктивна моћ  
политичке науке и теорије коалиција

Ка ко је на по ме ну то у одељ ку 2, основ на прет по став ка те
о ри је ра ци о нал ног из бо ра о по ли тич ком по на ша њу је сте да ра ци
о нал ни по је дин ци увек же ле ви ше до ба ра, а не ма ње. Ка да се та 
прет по став ка пре ве де у по ли ти ку фор ми ра ња ко а ли ци ја, она гла си 
ова ко: сва ки по ли тич ки ак тер же ли ви ше ме ста у скуп шти ни и вла
ди, а не ма ње. Да ли је то, ка да зна мо све оста ле ин сти ту ци о нал не 
па ра ме тре у окви ру ко јих се до но се од лу ке, до вољ но да пред ви
ди мо ис ход по ли тич ких пре го ва ра ња о фор ми ра њу ко а ли ци ја? Да 
бих по ка зао да су се те о риј ска пред ви ђа ња те о ри је ра ци о нал ног 
из бо ра об и сти ни ла у не до вољ но ве ли ком бро ју слу ча је ва, из ло жи
ћу не ке од ва жни јих те о ри ја фор ми ра ња ко а ли ци ја.

Прет по ста ви те да су у зе мљи X одр жа ни из бо ри и да из
бор ни ре зул тат из гле да као на цр те жу 7.7 Уну тар јед но ди мен зи о
нал ног по ли тич ког про сто ра, стран ка А је екс трем но ле ви чар ска и 
осво ји ла је 15 ме ста у скуп шти ни. На де сном екс тре му на ла зи се 
стран ка G ко ја је осво ји ла 6 ме ста у скуп шти ни. Из ме ђу два екс
тре ма на ла зе се стран ке B-F ко је су ма ње екс трем не. Што се ви ше 
кре ће мо пре ма по ли тич ком цен тру, на и ла зи мо на стран ке C и D 
ко је пред ста вља ју ве о ма уме ре не стран ке ко је во де по ли ти ку “нај
бо ље од оба све та”. Да ли, ка да зна мо да су ре зул та ти ова кви, мо
же мо уна пред да зна мо ка ква ће се ко а ли ци ја фор ми ра ти? Ве ли ки 
број те о ре ти ча ра ра ци о нал ног из бо ра сма тра да мо же мо. Ме ђу тим, 
не ну де сви иден ти чан од го вор.

7 При мер је пре у зет из књи ге Pu blic Cho i ce III (Mu el ler, 2003: 280).
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Пр ва те о ри ја ко а ли ци ја про и за шла је из ра до ва Фон Ној
ма на и Мор ген стер на ко ји су сма тра ли да ће се увек на пра ви ти 
ми ни мал на по бед нич ка ко а ли ци ја, тј. она ко ја мо же да са ку пи 51% 
гла со ва (Ne u mann & Mor gen stern, 1953). По сто ји укуп но 11 та квих 
ко а ли ци ја – BE, ABF, ACE, ADE, AEF, AEG, ABCD, ABCG, ABDG, 
CDEF, и DEFG. Раз лог за фор ми ра ње ова квих ко а ли ци ја из ве ден 
је из прет по став ке да је на гра да ко ја ак те ри ма при па да ка да фор
ми ра ју вла ду фик сна, тј. да је по ли ти ка игра са зби ром ну ла. По
што до би так за јед но га мо ра увек да бу де гу би так за дру го га, што 
је ко а ли ци ја ма ња (а исто вре ме но има 51% ме ста у скуп шти ни), 
то је број ми ни стар ста ва ко ји мо же да се рас по де ли по ко а ли ци
о ном парт не ру ве ћи. За ми сли те да по сто ји 10 ми ни стар ста ва ко је 
тре ба рас по де ли ти и да је ми ни мал на ко а ли ци ја CDEF на пра ви ла 
до го вор о по де ли ре со ра. При по сто је ћој из бор ној сна зи, стран ка 
Е би мо гла да до би је ре ци мо се дам ми ни стар ста ва, F два, а C и D 
по јед но. Ме ђу тим, за ми сли те да CDEF раз ми шља да у ка би нет 
при ми стран ку G. Ако стран ка G уђе у ка би нет, и њој мо ра да се 
по ну ди нај ма ње је дан ре сор, што зна чи да ће не ка од по сто је ћих 
стра на ка мо ра ти да “из ви си” за тај ре сор. Да би то спре чи ле, стран
ке увек пра ве ми ни мал ну по бед нич ку ко а ли ци ју (mi ni mal win ning 
co a li tion).

Али, то још ни је до вољ но за за кон ко ји пред ви ђа уни ка
тан ис ход. Ко а ли ци ја CDEF нам из гле да под јед на ко ве ро ват на као 
и ко а ли ци је BE, ABF или не ка дру га. Да ли мо же мо уна пред да 
зна мо ко ја ко а ли ци ја ће би ти фор ми ра на од 11 ко а ли ци ја ко је су 
ми ни мал не? Од го вор је по ну дио Ви љем Ри кер (Ri ker, 1962). Од 
свих ко а ли ци ја на пра ви ће се она ко ја је нај ма ња тј. она ко ја за у зи
ма нај ма њи број ме ста у скуп шти ни, а ипак пре ба цу је 51%. Ри кер 
то на зи ва ко а ли ци јом ми ни му ма (mi ni mum wi ning co a li tion). Од по
ме ну тих 11 ми ни мал них ко а ли ци ја, са мо две су ко а ли ци је ми ну му
ма – BE и CDEF. Ко ја је од ове две ко а ли ци је из ве сни ја? По јед ном 
схва та њу, из ве сни ја је ко а ли ци ја BE јер у њој има ма ње ко а ли ци о
них парт не ра (Li e ser son, 1966).

Ме ђу тим, Ри ке ро ве прет по став ке о ка рак те ру стра на ка су 
”сле пе за по ли ти ку” и не обра ћа ју па жњу на иде о ло шку бли зи ну 
стра на ка. По по ме ну тим те о ри ја ма, ко а ли ци ја BE би ла је под јед на
ко из ве сна као и ко а ли ци ја CDEF, иако су B и Е иде о ло шки да ле ко 
јед но од дру гог, а CDEF бли жи јед ни дру ги ма. Тај про блем по ку
шао је да ре ши Ро берт Ак сел род ко ји је твр дио да ће се на пра ви ти 
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ко а ли ци ја ко ја је ми ни мал на, али са мо ако је по ве за на. Дру гим ре
чи ма, иако BE у од но су на CDEF има пред ност ма њег бро ја ко а ли
ци о них парт не ра, иде о ло шка раз ли ка ме ђу њи ма би ће пре суд на за 
стран ку Е да се опре де ли да на пра ви ко а ли ци ју са стран ка ма C, D 
и F, а не са B. (Axel rod, 1970: 167). 

Слич но је ми слио и Абрам де Сван ко ји је, су прот ста вља
ју ћи се Да ун су и Ри ке ру, твр дио да стран ке јав не по ли ти ке не схва
та ју са мо ин стру мен тал но (стран ке ни су са мо of fi ce-se e kers), већ 
да че сто же ле да осво је власт да би мо гле да спро ве ду по ли ти ке 
(стран ке су та ко ђе и po licy-se e kers) (De Swa an, 1973: 88). Да ни је 
та ко, ни ка да се не би мо гле об ја сни ти ма њин ске вла де или вла де 
ко је чи не ви ше не го ми ни мал не ко а ли ци је (La ver & Scho fi eld, 1990: 
38). Ипак, Де Сва но ва те о ри ја фор ми ра ња ко а ли ци ја пред ста вља 
са мо под ва ри јан ту Ак се ле ро до ве ми ни мал не по ве за не ко а ли ци је. 
Де Сван је, на и ме, ми слио да ће се увек фор ми ра ти ко а ли ци ја ко ја 
за у зи ма нај ма њи по ли тич ки про стор на по ли тич ком кон ти ну у му 
(clo sed mi ni mal ran ge). Дру гим ре чи ма, из ве сни ја је ко а ли ци ја DEF 
не го EFG или ABCD, јер она има нај ма њи про стор ни  ра спон (De 
Swa an, 1973: 88).

Ис тра жи ва ња Ла ве ра и Ско фил да утвр ђу ју да је у пе ри
о ду 19451987. на узор ку од 218 ка би не та у Евро пи чак тре ћи на 
ка би не та би ла ма њин ска (ка би не ти ко ји не ма ју ве ћи ну у скуп шти
ни), а че твр ти ну су пред ста вља ле ви ше не го ми ни мал не ко а ли ци је, 
тј. ка би не ти у ко је је би ло укљу че но ви ше од ми ни мал ног бро ја 
стра на ка (La ver & Scho fi eld, 1990: 701). Ова чи ње ни ца је у пот пу
ној су прот но сти с кон цеп том ми ни мал не по бед нич ке ко а ли ци је и 
свих ње них ва ри јан ти. 

Ем пи риј ски по да ци ко је су при ку пи ли Ла вер и Ско филд 
оба ра ју те о ри је о ми ни мал ним ко а ли ци ја ма, али то не зна чи да 
под ри ва ју са му те о ри ју ра ци о нал ног из бо ра и ње не прет по став ке. 
Прет по став ка о то ме ка ко стран ке увек же ле ви ше а не ма ње ме ста 
у вла ди и скуп шти ни не ва жи увек, али са мо за то што по не кад ва же 
прет по став ке ко је стран ка ма обез бе ђу ју ве ћу ко рист од што ве ћег 
бро ја ме ста у вла ди. Ре ци мо, ка да го во ре о ви шене гоми ни мал ним 
ко а ли ци ја ма у ко ји ма нај ве ћа стран ка пре пу шта не ка ми ни стар ска 
ме ста стран ка ма ко је ни су нео п ход не за по бед нич ку ко а ли ци ју, Ла
вер и Ско филд твр де да та кве ко а ли ци је на ста ју ка да ве ће стран ке 
(ко је во де ко а ли ци ју) же ле да из бег ну уце њи ва ње ма њих стра на ка 
у ка би не ту. Што је број ма њих стра на ка ве ћи и пре ва зи ла зи број 
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нео п хо дан за ве ћи ну, уце њи ва ње је те же (La ver & Scho fi eld, 1990: 
85). Ипак, за кључ ци до ко јих до ла зе Ла вер и Ско филд ума њу ју по
ли тич кој на у ци уте ме ље ној у ра ци о нал ном из бо ру пре дик тив ну 
моћ. То оту да што по ме ну то ис тра жи ва ње по твр ђу је да исти узро
ци мо гу да про из ве ду ра зно род не, а по не кад пот пу но опо зит не ис
хо де. У дру штве ним на у ка ма се ова кви слу ча је ви на зи ва ју ме ха ни
зми (El ster, 2007: 3251). У та квим слу ча је ви ма, моћ на у ке се сво ди 
на ex post спо соб ност да кла си фи ку је до га ђа је и ти по ве ко а ли ци ја.

6. Уме сто за кључ ка

По ле ми ка око пи та ња да ли је у по ли тич ким од но си ма 
мо гу ће ге не ра ли зо ва ти усло ве ко ји во де до рав но те же је да ле ко од 
за вр ше не. Али, у овом тре нут ку има мо до вољ но ма те ри ја ла за про
це ну до ме та те о ри је ра ци о нал ног из бо ра у по ли тич кој на у ци. За
кљу чак ко ји ну ди Би љем Ри кер је ве о ма по у чан за раз у ме ва ње ка ко 
по ли ти ке, та ко и уло ге те о ри је ра ци о нал ног из бо ра у по ли тич кој 
на у ци:

На ду жи рок, ис хо ди ни су са мо по сле ди ца ин сти ту ци
ја већ та ко ђе и по ли тич ке ве шти не и умет но сти оних 
ко ји су у по зи ци ји да ма ни пу ли шу днев ним ре дом, 
фор му ли шу и ре фор му ли шу пи та ња о ко ји ма се ди
ску ту је, ства ра ју ”ла жна” пи та ња итд. да би екс пло
а ти са ли не рав но те жу уку са у соп стве ну ко рист. Ка ко 
ће та ком би на ци ја ин сти ту ци ја, ве шти на и умет но сти 
из гле да ти у сва ком по је ди нач ном по ли тич ком си сте
му је, ме ни се чи ни, под јед на ко не пред ви дљи во као и 
по е зи ја. Али, узи ма ју ћи у об зир крат ко роч не струк
тур не и кул тур не кон стан те, по сто ји не ка ста бил ност, 
не ка пред ви дљи вост ис хо да, а функ ци ја по ли тич ке 
на у ке је да иден ти фи ку је те ”не ста бил не кон стан те” 
(Ri ker, 1980: 445).
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С а ж е т а к

У овом члан ку ауто ри те о риј ски об ја шња ва ју по ли тич ки и еко
ном ски фе но мен бу џет ских тран сфе ра, као нај ва жни јег об ли ка 
фи скал не де цен тра ли за ци је, на ре ла ци ји ре пу блич ка (цен трал
на) власт – ауто ном на по кра ји на Вој во ди на, и то из пер спек ти ве 
те о ри је ра ци о нал ног из бо ра. Ауто ри по ка зу ју да ко ри шће њем 
мо де ла се квен ци јал них ига ра, од но сно ''обр ну те ин дук ци је'', мо
же да се об ја сни због че га тран сфе ри из цен трал ног бу џе та пре
ма по кра ји ни ра сту/па да ју. Ток игре за ви си пре суд но од два фак
то ра: пар тиј ског опре де ље ња и при ро де сиг на ла из ме ђу цен тра и 
по кра ји не. Ако је иста пар ти ја на вла сти у по кра ји ни и цен тру, и 
ако цен тар ни је у ста њу да по ша ље кре ди би лан сиг нал по кра ји
ни да уве ћа ни тран сфе ри не до ла зе у об зир (нпр, под из го во ром 
штед ње и ра ци о на ли за ци је тро шко ва др жа ве), он да по сто је сви 
пред у сло ви да по кра ји на при ти сне цен тар и до би је ве ће тран
сфе ре не го ина че. Раз ма тра ње ових пи та ња је пред у слов бо љег 
раз у ме ва ња не га тив них по сле ди ца ак ту ел ног ин сти ту ци о нал
ног аран жма на у сфе ри по кра јин ских јав них фи нан си ја ко је се 
огле да ју у пре ба ци ва њу од го вор но сти у ви ду по ре ског те ре та на 
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по ре ске об ве зни ке ко ји не жи ве/при хо ду ју у Вој во ди ни и у по
тен ци јал ном опа сном ра сту вој во ђан ског ду га.
Кључнеречи: ра ци о нал ни из бор, фи скал на де цен тра ли за ци ја, 
бу џет ски тран сфе ри, те о ри ја ига ра, фи скал ни фе де ра ли зам, Вој
во ди на.

Пи та ње фи скал них тран сфе ра као подобла сти фи скал не 
де цен тра ли за ци је, и уоп ште јав них фи нан си ја Вој во ди не, го то во и 
да ни су прав но ре гу ли са ни. Са мо устав Ср би је ре гу ли ше ово пи
та ње и то на чел но. У чла ну 184. пи ше да ауто ном не по кра ји не у 
Ср би ји има ју пра во на из вор не при хо де ко ји ма фи нан си ра ју сво је 
над ле жно сти, да се вр ста и ви си на из вор них при хо да од ре ђу ју за
ко ном, као и да се за ко ном од ре ђу је уче шће ауто ном них по кра ји на 
у де лу при хо да Ре пу бли ке Ср би је. Још сто ји и да је бу џет АП Вој
во ди не нај ма ње 7% у од но су на бу џет Ср би је. Ипак, по се бан за
кон о фи нан си ра њу Вој во ди не још ни је до нет, иако је од до но ше ња 
ста ту та про те кло пу них 5 го ди на. Иако устав по ми ње да бу џет Вој
во ди не мо ра би ти у из но су од 7% бу џе та цен трал не вла де, уоп ште 
ни је ја сно ко мо ра да обез бе ди тих 7%? Цен трал на или по кра јин ска 
власт? Ако по сто ји за јед нич ка од го вор ност, ко ли ки део бу џе та мо
ра да обез бе ди јед на, а ко ли ки дру га власт?

Ва же ћи фор мал ноправ ни ин сти ту ци о нал ни аран жман на 
ре ла ци ји Бе о град  Но ви Сад отва ра ши ро ки про стор за стра те шку 
ин тер ак ци ју из ме ђу цен трал не и по кра јин ске вла сти. Ве ру је мо да 
се та стра те шка ин тер ак ци ја мо же нај бо ље об ја сни ти те о ри јом ра
ци о нал ног из бо ра, тач ни је по себ ном игром из ме ђу ак те ра ко ја се у 
тој те о ри ји на зи ва ''обр ну та ин дук ци ја''. Иако ин тер ак ци ја под се ћа 
на ''игру ку ка ви ца'' из те о ри је ра ци о нал ног из бо ра, сма тра мо да је 
бо ље при бе ћи ''се квен ци јал ним игра ма'' ко је раз ви ја иста те о ри ја, 
због то га што су у ре ал но сти од лу ке овог ти па по кра јин ске и цен
трал не вла де рет ко ка да пот пу но си мул та не. По пра ви лу, оне су 
сук це сив не или се квен ци јал не. Осим то га, ''игра ку ка ви ца'' пи та ње 
стра те шког екви ли бри ју ма оста вља не из ве сним, тј. не зна се ко ји 
ће од два ак те ра иза бра ти са рад њу, а ко ји су коб и да ли ће уоп ште 
и ка да до екви ли бри ју ма из ме ђу игра ча до ћи. У се квен ци јал ним 
игра ма ми тач но зна мо ко ји ће екви ли бри јум за жи ве ти, ко ји ће 
играч ка ко ре а го ва ти, ако по зна је мо при ро ду прет ње или сиг на ли
за ци је ак те ра. Та ко да нам игра ''обр ну те ин дук ци је'' од го ва ра и из 
тог раз ло га.
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Ме ђу тим, пре не го што ше мат ски при ка же мо кон крет ну 
игру из ме ђу ре пу блич ке и по кра јин ске вла сти у по гле ду јав них фи
нан си ја АП Вој во ди не, при ка за ће мо основ не прин ци пе по ко ји ма 
функ ци о ни шу и ''игра ку ка ви ца'' и ''обр ну та ин дук ци ја''. На кон то
га ће би ти ја сни је због че га је бо ље ко ри сти ти дру гу вр сту игре, а 
не пр ву. Уско по ве за но са об ја шње њем овог по ли тич ког фе но ме на 
је сте и са гле да ва ње свих ње го вих по ли тич ких и еко ном ских по
сле ди ца.

Фи скал на де цен тра ли за ци ја и  ре ди стри бу ци ја јав них до
ба ра на ни жим ни во и ма у вер ти кал ној ор га ни за ци ји вла сти пред
ста вља ју по ље са зна чај ним им пли ка ци ја ма на еко но ми ју и по ли
тич ки си стем. Да кле, циљ ово га ра да ни је да са мо пру жи те о риј ско 
об ја шње ње фи скал них од но са цен тра и по кра ји не, већ и да ука же 
на ефек те фи скал не де цен тра ли за ци је у Ср би ји на при ме ру АП 
Вој во ди на у скла ду са мо де лом Чар лса Ти буа, а ко ји је ка сни је раз
ра ђен од Гор до на Та ло ка (Tul lock 1971: 913918).1 То ком про те клих 
де ка да, а по себ но у раз ви је ним зе мља ма, мо дер ни за ци ја по ли тич
ких си сте ма се у ве ли кој ме ри од но си ла на пру жа ње ве ће ауто но
ми је суб на ци о нал ним је ди ни ца ма. На осно ву ана ли за ко је су спро
ве ли Свет ска бан ка и Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд, тренд ја ча ња 
не цен трал них ин сти ту ци ја у по ли тич ким си сте ми ма ши ром све та 
био је про пра ћен и ве ћим јав ним из два ја њи ма за њи хо ве по тре бе. 
По чет ком се дам де се тих го ди на про сеч ни јав ни из да ци кре та ли су 
око 20%, да би већ сре ди ном де ве де се тих до сти гли 30% про це на та, 
а у из ве сним слу ча је ви ма чак и до 40% (Han kla 2009: 632). 

Фи скал на де цен тра ли за ци ја би ла је пред мет мно го број
них сту ди ја и ис тра жи ва ња, по себ но у дру гој по ло ви ни XX ве ка. 
По ред на ве де ног Ти бу о вог мо де ла, ко ји чи ни осно ву ово га ра да, 
вред но је по ме ну ти и срод ни мо дел ко ји је раз вио аме рич ки еко
но ми ста Ва лас Оутс. Оут со ва те о ре ма о де цен тра ли за ци ји би ла је 
пред мет по то њих ана ли за мно го број них ис тра жи ва ча. Иако је сам 
Оутс нај ве ћим де лом био за ин те ре со ван за  про бле ма ти ку фи скал
ног фе де ра ли зма,2 ње го ве иде је су, та ко ђе и у ве ли кој ме ри по ста ле 
за сту пље не у про у ча ва њу дру гих об ли ка де цен тра ли за ци је и њи
хо вог раз во ја. Оутс је на при ме ру те ри то ри јал не ор га ни за ци је САД 
про мо ви сао кон цепт по ко ме се од ре ђе не те ри то ри јал не је ди ни це 
(у овом слу ча ју фе де рал не) у сво је вр сној тр жи шној утак ми ци бо
1 Ви де ти та ко ђе Ti e bo ut (1956). 
2 Ви де ти: Oates (1972).
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ре за при мат. Оутс се нај ве ћим де лом осло нио на Ти бу о ве ста во ве, 
али је ње го ва  кон цеп ту а ли за ци ја ши ра, јер је по ку шао да про на ђе 
ре ал ни и оп ти мал ни ни во де цен тра ли за ци је, чи ја би ба зич на по
сле ди ца тре ба ло да бу де еко ном ски раз вој (Han kla 2009: 633). Ова, 
пр ва ли ни ја или пр ва ге не ра ци ја те о ри је о фи скал ној де цен тра ли
за ци ји за сно ва на је на ста но ви шту да ни вои вла сти ни жи од цен
трал ног под сти чу еко ном ску ефи ка сност, јер су услед сво је бли же 
ве зе са гра ђа ни ма да ле ко бо ље упо зна ти са њи хо вим по тре ба ма, 
што им омо гу ћа ва ис по ру чи ва ње јав них до ба ра по знат но ни жој 
це ни. 

С дру ге стра не, Ти бу ов мо дел ло кал не тро шко ве и ре ди
стри бу ци ју јав них до ба ра иден ти фи ку је као кри тич ну тач ку де
мо граф ских кре та ња и ми гра ци ја. Слич но као и ка сни је Оутс, Ти
бу је у пр ви план ста вио тр жи ште те ри то ри јал них је ди ни ца, ко је 
ало ка ци ји ма ре сур са и пре ра спо де лом јав них до ба ра по ку ша ва ју 
да при ву ку што ве ћи број по ре ских обе ве зни ка, а они се у од но
су на соп стве не пре фе рен це и ин те ре се на ста њу ју у њи ма. То, по
сле дич но во ди „гла са њу но га ма“, а суб на ци о нал не је ди ни це те же 
да ство ре што по вољ ни је жи вот не усло ве, што у крај њој ин стан
ци по спе шу је оп шти, дру штве ни раз вој. Ти бу из два ја три тач ке 
пре ко ко јих суб на ци о нал не је ди ни це мо гу ути ца ти на при вла че ње 
по ре ских об ве зни ка, а то су:  1) да при мо ра ју об ве зни ке (гла са че) 
да ја сно утвр де сво је пре фе рен це;  2) да по ку ша ју да им омо гу
ће ква ли тет не услу ге, као на тр жи шту при ват них до ба ра; 3) да их 
аде кват но опо ре зу ју (Ti e bo ut 1956: 417418). Основ на раз ли ка из
ме ђу пре ра спо де ле јав них до ба ра на цен трал ном и не цен трал ном 
ни воу је што на цен трал ном ни воу по сто је уна пред за да та пра ви
ла ре ди стри бу ци је ко ја су оп ште ва же ћа, док ло кал не, ре ги о нал не 
и  вла сти у ауто ном ним по кра ји на ма мо гу у скла ду са соп стве ним 
над ле жно сти ма ускла ђи ва ти та пи та ња (Ti e bo ut 1956: 418). Ти бу ов 
мо дел је био пред мет број них ана ли за, ко ја су ка сни је до ве ле до 
ши ро ких на ла за о по сле ди ца ма фи скал не де цен тра ли за ци је. Та ко, 
Брук нер за кљу чу је да раз ли чи те про ви зи је у обла сти јав них по ли
ти ка на не цен трал ним ни во и ма вла сти до во де до то га да се мла ди 
и ста ри ста нов ни ци на ста њу ју у оним сре ди на ма ко је на нај бо љи 
на чин мо гу од го во ри ти њи хо вим по тре ба ма.3 

Та ло ков мо дел је још пре ци зни ји и раз ма тра ис кљу чи во 
ви си ну ло кал них по ре за и так си као прет по став ку де ло ва ња ра ци

3 Ви де ти Bru ec kner (2006).
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о нал них по је ди на ца у за јед ни ци. Та лок за при мер узи ма на се ља у 
око ли ни ве ли ких цен та ра, где по сто ји ге о граф ска бли скост, али и 
кон ти ну и ра но так ми че ње ма њих те ри то ри јал них је ди ни ца за при
до би ја ње но вих ста нов ни ка. У та квом окру же њу, је ди ни це ло кал не  
са мо у пра ве по ку ша ва ју да омо гу ће гра ђа ни ма што ква ли тет ни ји 
си стем ло кал них сер ви са уз што по вољ ни је ло кал не по ре зе и так
се (Tul lock 1971: 916). Овим мо де лом се још јед ном по твр ђу је да 
ефи ка сна и ефек тив на ис по ру ка ис по ру ка јав них до ба ра на ни жим 
ни во и ма у вер ти кал ној ор га ни за ци ји вла сти ди рект но за ви си од 
њи хо ве мо гућ но сти да са мо стал но уби ра ју, као и да од ре ђу ју ви си
ну и на чи не при ку пља ња по ре за и так си. 

С дру ге стра не, по сто ји и ве ћа гру па кри ти ча ра фи скал не 
де цен тра ли за ци је, по себ но ка да су пи та њу ма ње раз ви је не и зе мље 
у раз во ју. Као кључ ни ар гу мент у ко рист фи скал не цен тра ли за ци је 
на во ди се пи та ње ста би ли за ци је и ко ор ди на ци је по ли ти ка, што је 
по овој гру пи ис тра жи ва ча кри тич но ме сто за ма ње раз ви је не зе
мље. Та ко су Да ву ди и Зу ем пи риј ским ис тра жи ва њем до шли до 
за кључ ка да сте пен фи скал не де цен тра ли за ци је не га тив но ути че 
на еко ном ски раст, а да у раз ви је ним зе мља ма не ма ни ка кав ефе кат 
(Da vo o di, Zou 1998: 244257). Дру ги ар гу мент се од но си на рав но
мер ни ре ги о нал ни раз вој, што се у прак си по ка зу је да као не мо
гућ ност свих суб на ци о нал них је ди ни ца да бу ду јед на ке по сво јој 
фи скал ној сна зи. Ова кав при мер по сто ји и у слу ча ју Ср би је, где 
се нај ве ћи број раз вој них про је ка та од ви ја у глав ном и у од ре ђе
ном бро ју ве ћих гра до ва. Ко нач но, по след њи у ни зу ар гу ме на та 
ве зан је за су пер и ор ност цен трал не вла де у од но су на не цен трал не 
ин стан це у при ку пља њу так си и по ре за, као и у бо љој ор га ни за ци
ји јав них сер ви са. Овај ар гу мент се осла ња на кри ти ку ре ги о нал
них и ло кал них вла сти, ко је углав ном има ју ло ше управ не прак се, 
а цен тра ли за ци ја оне мо гу ћа ва ло кал не вла сти да ло ше упра вља ју 
фискaлним ре сур си ма (Bahl, Linn 1999: 3).

Ме ђу тим, у ак ту ел ној прак си се по ка зу је да у си ту а ци ји 
ка да по сто ји по ли тич ко раз ми мо и ла же ње из ме ђу цен трал них и не
цен трал них ин стан ци, то у ве ли кој ме ри мо же во ди ти ма њим јав
ним из два ја њи ма за њи хо ве по тре бе. У Ср би ји, нај у пе ча тљи ви ји 
је при мер АП Вој во ди не, где се по ка зу је да је ова те ри то ри јал на 
ауто но ми ја умно го ме до би ја ла ве ћа бу џет ска сред ства ка да су се 
на ре пу блич ком ни воу на вла сти на ла зи ли пред став ни ци исте по
ли тич ке пар ти је, ко ја је још увек у ве ћи ни на по кра јин ском ни воу. 
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Ова ко ли зи ја по ка зу је да вла да ју ћа ко а ли ци ја на цен трал ном ни воу 
те жи да огра ни чи моћ по сто је ћих по ли тич ких струк ту ра на ни воу 
АП Вој во ди на, док се по ли тич ки ак те ри на ни воу по кра ји не бо ре 
за ве ћу фи скал ну не за ви сност. Овим се умно го ме по твр ђу је да ра
ци о нал ни по ли тич ки ак те ри на сто је да уве ћа ју соп стве ну по ли тич
ку моћ ка ко на цен трал ном, та ко и не цен трал ним ни во и ма вла сти.

Теорија игара – игра ''кукавица''  
и ''обрнута индукција''4

Основ на прет по став ка те о ри је ига ра ра ци о нал ног из бо ра 
је сте да су сви игра чи, у би ло ко јој стра те шкој ин тер ак ци ји, да кле 
и оне по ли тич ке при ро де, ра ци о нал ни и да је струк ту ра ис пла та/
до би та ка из игре за сва ког игра ча уна пред по зна та. Ра ци о нал ност 
зна чи да ни ко не же ли да до би је ма ње, не го ви ше, од но сно мак си
мум. Игра чи ни су ал тру и сти. Пред ви дљи вост у струк ту ри ис пла те 
зна чи да је кал ку ла ци ја око то га да ли нам се ис пла ти да по сту пи
мо на од ре ђе ни на чин мо гу ћа. Без кал ку ла ци је, по ли тич ки по те зи 
ак те ра не би има ли би ло ка кву ауто ном ност и по ли ти ка би би ла 
ис кљу чи во за ви сна ва ри ја бла не ких дру гих фак то ра, тј. из у ча ва ње 
по ли ти ке би би ло ли ше но сва ког сми сла. 

Од нос по кра јин ских и цен трал них вла сти у Ср би ји око 
одр жа ва ња вој во ђан ског бу џе та, са мо је на из глед исто ве тан игри 
''ку ка ви ца''. Јон Ел стер на во ди сле де ћи при мер из ре ал но сти као 
до бру илу стра ци ју ове игре. На и ме, по сто је два фар ме ра ко ји има
ју ко ри сти од истог ири га ци о ног си сте ма за њи хо ва по ља. Ири га
ци о ни си стем мо же да одр жа ва и са мо је дан фар мер, али обо ји ца у 
сва ком слу ча ју има ју ко ри сти од ње га. Ако је дан фар мер од лу чи да 
га не одр жа ва, и да ље мо же би ти у ин те ре су дру гог фар ме ра да он 
сам одр жа ва си стем. Ко ри сти ко је дру ги фар мер до би ја одр жа ва
њем си сте ма над ма шу ју тро шко ве ко је би имао да ни ко не одр жа ва 
си стем. То се ше мат ски ви ди из сли ке 1. Уме сто фар ме ра, мо же мо 
ста ви ти цен трал ну и по кра јин ску власт. 

4 Начела теорије игара и сви шематски прикази у овом раду су преузети или 
инспирисани поглављима 19 и 20 из (Elster 2007: 312343).
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Слика 1.

За ми сли мо са да уме сто ири га ци о ног си сте ма бу џет АП 
Вој во ди не. Он се увек пу нио ве ћин ски тран сфе ри ма из цен трал
ног бу џе та (осим једне године) о че му све до чи та бе ла 1, што зна чи 
да се ра ди о јав ном до бру за ко је по сто ји за јед нич ка од го вор ност, 
али и за јед нич ка ко рист. Од тог бу џе та по кра јин ске вла сти за ви се 
ди рект но, а цен трал не ин ди рект но (над ле жно сти ко је су по кра јин
ске би би ле вр ло ве ро ват но цен трал не да их по кра ји на не ма). Али 
као што ви ди мо из та бе ле, по сто је осци ла ци је. Ни је све јед но да 
ли тран сфе ри бу џе та чи не 60.91% вој во ђан ског бу џе та или 77.6%. 
Очи глед но је да око тих не што ви ше 15% бу џе та по сто ји са рад ња/
ис па ла ак те ра. Ка да је про це нат тран сфе ра у вој во ђан ском бу џе ту 
ни жи, то зна чи да цен трал не вла сти пре ба цу ју од го вор ност на по
кра ји ну, а ка да је тај про це нат ви ши, по кра ји на на сто ји да у том 
раз ме ру пре ба ци од го вор ност на цен тар/ре пу блич ки ни во. 

Табела 1.

ГОДИНА % буџета Војводине – 
трансфери из центра 

2005 63.77%
2006 62.73%
2007 62.43%
2008 69.15%
2009 48.51%
2010 76.47%
2011 77.6%
2012 60.91%
2013 61.47%

2014 (до септембра) 64.81%
Извор: Билтен јавних финансија, 

Министарство финансија Републике Србије, бр. 121,  
септембар 2014. године, стр. 66.
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Игра ‘’ку ка ви ца’’ опи су је пре ба ци ва ње од го вор но сти из
ме ђу два ак те ра, али нам не го во ри ка да ће ко ји од њих ис па ли ти, 
а ко ји са ра ђи ва ти. Са ста но ви шта ра ци о нал ног из бо ра, стра те шка 
ин тер ак ци ја је у игри ‘’ку ка ви ца’’, пре ма Ел сте ру, ин де тер ми ни
са на. Игра при зна је мо гућ ност про сте сиг на ли за ци је пре ко ко је 
игра чи мо гу је дан дру гом да по ша љу ин фор ма ци ју у ком прав цу 
ће де ло ва ти, али ни шта ви ше од то га. Је дан са оп шти на ме ру да 
се по вла чи, дру ги то при ма к зна њу и пре у зи ма бри гу о за јед нич
ком до бру. Да би смо раз у ме ли осци ла ци је у тран сфе ри ма за бу џет 
Вој во ди не са ре пу блич ког ни воа, ова ква сим пли фик ци ја не ће би ти 
до вољ на. Мо ра мо узе ти у об зир до дат на два фак то ра – пар тиј ску 
при ро ду ак те ра и ква ли тет сиг на ла ко ји се ја вља у игри. То се лак
ше са гле да ва у се квен ци јал ној игри ‘’обр ну те ин дук ци је’’ (ше мат
ски при ка за на у сли ци 2). Обр ну та ин дук ци ја зна чи да пр ви играч 
ини ци ра игру та ко што раз ма тра ко је су све оп ци је дру гом игра чу 
на рас по ла га њу. Ако пр ви играч про це ни да се дру гом игра чу не 
ис пла ти су коб са њим, он да ће га он на те ра ти на са рад њу. Ако пр ви 
играч про це ни да дру ги до би ја ви ше, уко ли ко до ђе до су ко ба из
ме ђу два игра ча, од но сно да ће дру ги из гу би ти ма ње ако се су ко би 
не голи по пу сти, и ако у тој ра чу ни ци пр ви играч до би ја ма ње од 
оно га што има тре нут но, пр ви играч не ће ре а го ва ти и у том слу ча ју 
је sta tus quo нај ра ци о нал ни ја оп ци ја. На сли ци 2. се на ла зи при
мер из Ел сте ро ве књи ге у ва ри јан ти ка да се пр вом игра чу ис пла ти 
да при ти сне дру гог. Ел стер је ову ше му при ка зао као на пад јед ног 
кра ља на дру гог. Чак и ако дру ги краљ упу ти прет њу пр вом кра љу 
да је спре ман да се бо ри у ра ту, пр ви краљ зна да та прет ња (сиг
нал) ни је кре ди бил на, јер окр шај у ра ту за дру гог кра ља има мно го 
те же по сле ди це од по пу шта ња пред зах те вом пр вог кра ља, а тај 
зах тев ко ји мо же да се огле да, на при мер, у да ва њу де ла те ри то ри је 
дру гог кра ља пр вом кра љу. 

 Ако са да кра ље ве из Ел сте ро ве сли ке за ме ни мо са по
кра јин ском и цен трал ном вла шћу у Ср би ји до би ја мо сле де ће две 
ва ри јан те. У јед ној се ја вља по зи ци о ни мо дус, а у дру гој опо зи ци
о ни мо дус. По зи ци о ни мо дус по сто ји ка да иста стран ка упра вља и 
по кра ји ном и цен тром, а опо зи ци о ни ка да раз ли чи те стран ке има ју 
власт на ова два ни воа. Од но сно, по зи ци о ни мо дус мо же по сто ја ти 
и ка да стран ка ко ја вла да по кра ји ном ни је је ди на у вла сти на ре пу
блич ком ни воу, до вољ но је да бу де до ми нант на стран ка у вла да ју
ћој ко а ли ци ји у цен тру или са мо члан ко а ли ци је.
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Слика 2.

 Опо зи ци о ни мо дус је по сто јао у пе ри о ду 20052007. Та да 
је у Вој во ди ни на вла сти би ла ко а ли ци ја са ста вље на од ДС, СВМ, 
ЛСВ и По крет сна га Ср би је, док је на на ци о нал ном ни воу би ла 
ма њин ска вла да по др жа на од СПСа у пар ла мен ту и са ста вље на 
од ко а ли ци је ко ју су чи ни ли ДСС, Г17, СПО и Но ва Ср би ја.5 По
зи ци о ни мо дус се ја вља у пе ри о ду 20082011. Та да је до ми нант на 
стран ка и у Вој во ди ни и на ре пу блич ком ни воу би ла ДС. Опо зи ци
о ни мо дус се по но во ја вља 2012. и тра је до да нас. На по кра јин ском 
ни воу би ла је ко а ли ци ја Де мо крат ске стран ке, Ли ге со ци јал де мо
кра та Вој во ди не и Са ве за вој во ђан ских Ма ђа ра, док је у цен тру 

5 Иако је ДС ушао у вла ду са ДСС у ма ју 2007. го ди не, до ју на исте го ди не 
це ла др жа ва, па и АП Вој во ди на се фи нан си ра ла на осно ву Уред бе о при вре
ме ном фи нан си ра њу Ре пу бли ке Ср би је за пе ри од ја ну арјун 2007, а ту уред бу 
је до не ла вла да у ко јој ни је био ДС. Це лу ову го ди ну ра чу на мо у опо зи ци о
ни мо дус не за то што ми сли мо да је те шко за 6 ме се ци про ме ни ти бу џет ску 
инер ци ју у струк ту ри рас по де ле сред ста ва ко ја је по ста вље на на по чет ку го
ди не или на кра ју прет ход не (на кра ју кра је ва 2012ту го ди ну ра чу на мо у по
зи ци о ни мо дус, иако је но ва вла да фор ми ра на тек у ју лу), већ за то што је очи
глед но уве ћа ни па кет тран сфе ра за АП Вој во ди ну остао од ло жен за на ред ну 
2008. го ди ну, ка да се пла ни ра ло до но ше ње но вог ста ту та (пред лог ста ту та је 
и усво јен 2008. у по кра јин ској скуп шти ни и ини ци ја тор је био ДС), али из 
тех нич ких раз ло га би ва усво јен тек 2009. Опет, иако је 2009та го ди на у по зи
ци о ном мо ду су, не у о би ча је ни ни ски про це нат тран сфе ра из цен тра ко ји чи не 
вој во ђан ски бу џет (48.51%) тре ба об ја сни ти ти ме да је кра јем 2008. про дат 
НИС од чи је је при ва ти за ци је Вој во ди на до би ла зна чај ну су му, па он да ни је 
ни би ло по тре бе за ве ћим тран сфе ри ма из цен трал ног бу џе та. Сто га, ова го
ди на је из у зе так, иако смо та да има ли по кла па ње по кра јин ске и  цен трал не 
вла сти.  
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до 2014. би ла вла да ко ју ни је чи ни ла ни јед на од три вла да ју ће вој
во ђан ске стран ке и чи ју су око сни цу чи ни ли СНС и СПС, да би 
од 2014. ап со лут ну скуп штин ску ве ћи ну и де фак то пу ну из вр шну 
власт пре у зе ла са мо СНС ко ја ни је на вла сти у по кра ји ни.

У пр вој ва ри јан ти ‘’обр ну те ин дук ци је’’  по зи ци о ни мо
дус (сли ка 2) ви ди мо да цен тар са ра ђу је са по кра ји ном у из ли шни
јем до ти ра њу по кра јин ског бу џе та, од но сно да цен тар по пу шта 
пред зах те ви ма по кра ји не. По кра јин ски ДС ра чу на да ли се ис пла
ти бе о град ском ДСу да ‘’са ра ђу је’’, од но сно ‘’не са ра ђу је’’ на одр
жа ва њу вој во ђан ског бу џе та. Или, но во сад ски ДС мо же да по ста ви 
сле де ће пи та ње – да ли је прет ња или сиг нал бе о град ског ДСа 
(цен трал не вла де), да не ће у ве ћој ме ри не го што пред ста вља sta tus 
quo (не што ма ло прeко 60% бу џе та) до ти ра ти вој во ђан ски бу џет, 
за и ста кре ди бил на? Ако по тра жи од го вор на пр во пи та ње вој во
ђан ски ДС ће до ћи до за кључ ка да ДСу на на ци о нал ном ни воу 
упра во је сте у ин те ре су да до та ци ја ма по др жа ва сво ју по кра јин ску 
фи ли ја лу. То не са мо да ја ча моћ ис так ну тих пар тиј ских функ ци о
не ра, не го и по вољ но ути че на имиџ стран ке као спо соб не да упра
вља на субна ци о нал ном ни воу. До дат но, но ви ста тут АП Вој во ди
не ко ји је уве ћао ње не над ле жно сти би се по ка зао са мо као ми нус 
у очи ма јав но сти уко ли ко га не би пра ти ла и до дат на сред ства за 
њи хо во оства ри ва ње. Али, кључ ни ар гу мент у при лог по кра јин
ских вла сти као пр вог игра ча да при ти сне цен тар са ци љем ве ћих 
тран сфе ра ле жи у про це ни кре ди би ли те та евен ту ал не прет ње или 
сиг на ла да цен тар не ма на ме ру да у ве ћој на ме ри до ти ра по кра ји
ну. Ка да би та прет ња би ла ва лид на? 

Она би мо гла да бу де ре ле вант на са мо у два слу ча ја. Пр
во, ако је у цен тру на вла сти дру га пар ти ја ко ја мо же да ис ко ри сти 
не ки из го вор да скре не до та ци је у дру гом сме ру. Већ је по зна то 
из ком па ра тив них ис тра жи ва ња да ка да се ра зи ла зе цен тар и ре
ги он у по гле ду стра на ка ко је вла да ју у њи ма, цен тар вр ло те шко 
при ста је да из да шни је фи нан си ра по ли тич ке су пар ни ке на субна
ци о нал ном ни воу (Gar man, Hag gard, Wil lis 2001: 210211). Дру го, 
ако је у цен тру на вла сти иста стран ка као и у по кра ји ни, он да је 
нео п ход но да цен тар по ша ље по ру ку да је нео п ход на фи нан сиј ска 
ди сци пли на (ма кар у од ре ђе ним сфе ра ма и од ре ђе ном сте пе ну). И 
не са мо то. Цен тар мо ра ак ти ма да де мон стри ра да је озби љан у 
на ме ри да ште ди. Ако је штед ња ви со ко вред но ва на у аген ди вла
да ју ће пар ти је у цен тру, он да се сви субна ци о нал ни игра чи те исте 
пар ти је пот чи ња ва ју ул ти ма тив ном пар тиј ском ци љу. Та да по кра
јин ска вла да мо же да по ми сли са ви со ким сте пе ном ве ро ват но ће да 
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при ти ска ти цен тар за рад до дат них тран сфе ра не ма ни ка квог сми
сла, јер је по тен ци јал на или ствар на прет ња цен тра да но ви из да ци 
не до ла зе у об зир кре ди бил на. 

 Слика 3.

За вре ме по зи ци о ног мо ду са 20082011. го ди не, цен тар је 
да вао ма гло ви те из ја ве о по тре би да се ште ди та мо где је нео п ход
но, али те из ја ве ни су има ле прак тич ну те жи ну. До вољ но је по гле
да ти основ не па ра ме тре јав них фи нан си ја (јав ну по тро шњу, де фи
цит и јав ни дуг) у том пе ри о ду и до не ти та кав за кљу чак. Про сеч на 
јав на по тро шња у то вре ме је би ла 45.55% и кре та ла се из ме ђу 
ми ни му ма 44.78% до мак си му ма 46.43%, да кле мар ги ном од са мо 
1.65%. С дру ге стра не, про сеч на јав на по тро шња у пе ри о ду 2004
2007, за ко ју је од го вор на прет ход на вла да, би ла је ско ро два про
це на та ма ња (43.73%) и кре та ла се из ме ђу ми ни му ма 41.89% до 
мак си му ма 44.89%., да кле ду пло ве ћом мар ги ном од 3%. Са де фи
ци том је си ту а ци ја би ла још го ра. Про сеч ни де фи цит по зи ци о ног 
мо ду са 20082011. био је 2.52% и кре тао се од ми ни му ма 1.3% 
до мак си му ма 3.03%. У то ку опо зи ци о ног мо ду са 20042007. има
ли смо за пра во про сеч ни су фи цит бу џе та од 1.08%. Кре ди би ли тет 
цен трал не вла сти је ипак ис пао нај го ри у сфе ри јав ног ду га. На кон 
што је кон стант но па дао на кон 2000. сва ке го ди не да би до сти гао 
ми ни мум 2008. од 33.39%, јав ни дуг је кон стант но ра стао и 2010. 
про био за кон ски ли мит од 45% БДПа, да би 2011. био ско ро 50%.6 

6 За кон о бу џет ском си сте му Ре пу бли ке Ср би је, чл. 279; Ин тер нет из
вор за па ра ме тре јав них фи нан си ја Ср би је је ба за по да та ка Ме ђу на род
ног мо не тар ног фон да  http://www.imf.org/ex ter nal/pubs/ft/weo/2014/02/
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По кра јин ска власт је мо гла ко мот но да при ти ска цен тар за све ве
ћим и ве ћим до та ци ја ма. Не ма на ци о нал не по ли ти ке штед ње, јер 
је цен тар на де лу фи скал но нео д го во ран. Ис пла та из се квен ци јал не 
игре је та ква да је по кра ји ни при ти сак на цен тар био ис пла тив. 

У дру гој ва ри јан ти ‘’обр ну те ин дук ци је’’  опо зи ци о ни 
мо дус (сли ка 3), по кра ји на се не од лу чу је да тра жи од цен тра до
дат не тран сфе ре.7 Ка да би по кра ји на од лу чи ла да уђе у игру, то би 
јој сва ка ко до не ло зна ча јан тро шак. Ако би та да цен тар хи по те тич
ки при хва тио да по пу сти, он би имао још ве ћи тро шак, не го да не 
по пу сти. Он би фи нан си рао сво је по ли тич ке про тив ни ке уме сто 
да та сред ства упо тре би у свом ин те ре су, ис пао би слаб у очи ма 
јав но сти, а стран ке ко је чи не власт у цен тру би има ле ве ро ват но 
по бу не члан ства у сво јим ре до ви ма, а мо жда и рас це пе. У том слу
ча ју по кра ји на би до би ла 2 у ис пла ти што је ве ће од sta tus quo 1, а 
цен тар би био у ми ну су од 2.  По кра ји на зна да тај сце на рио ни је 
ре а лан, јер ће цен тар иза бра ти да не по пу шта, ма ко ли ко се по кра
ји на тру ди ла да при ти сне, с об зи ром да у том слу ча ју цен тар има 
ис пла ту 2. Све оно што би из гу био у прет ход ном сце на ри ју, цен тар 
би ов де до био, а по кра ји на би са мо гу би ла ре сур се ко ји су по треб
ни за ло би ра ње или мо би ли за ци ју јав ног мње ња и за вр ши ла би на 
3. За то по кра ји на би ра да не иде да ље од пр ве фа зе игре, ко ја зна чи 
ис пла ту од 1 за по кра ји ну и 4 за цен тар.

we o da ta/we o rept.aspx?pr.x=93&pr.y=11&sy=2000&ey=2014&scsm=1&ss
d=1&sort=co un try&ds=.&br=1&c=942&s=GGX_NGDP%2CGGXONLB_
NGDP%2CGGXWDG_NGDP&grp=0&a= (при сту пље но 27.1.2015)

7 При том, зах те ва ње до дат них тран сфе ра не тре ба ов де по и сто ве ћи ва ти са пе
ри о дич ним вер бал ним зах те ви ма по кра јин ских вла сти да се бу џет Вој во ди
не из јед на чи са 7% ре пу блич ког бу џе та, јер то за њих не пред ста вља би ло 
ка кав тро шак. Зах те ва ње ве ћих тран сфе ра у овом ра ду тре ба раз у ме ти као 
кон крет ну ак ци ју ко ја но си не ки тро шак у ви ду ин трапар тиј ског или чак ин
терпар тиј ског ло би ра ња или озбиљ не ме диј ске кам па ње са ци љем мо би ли
са ња јав ног мње ња у ко рист ве ћих тран сфе ра. Нпр, ако ни ко из не ке стран ке 
цен трал не вла сти не за го ва ра ве ће тран сфе ре, прет по став ка је да по кра ји на 
не ло би ра.
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Слика 4.

Последице фискалних трансфера у Србији  
на покрајинском нивоу

Фи скал ни тран сфе ри као ужи по јам фи скал не де цен тра
ли за ци је су у Ср би ји сла бо прав но ре гу ли са ни, али то ни је не што 
што Ср би ју из два ја као из у зе так. Ро дри гезПо зе и Кро и је ро ва ис
ти чу да је у ис точ но е вроп ским др жа ва ма на кон па да ко му ни зма и 
цен тра ли стич ког пла ни ра ња на сту пио пе ри од оду ше вље ња за де
цен тра ли за ци ју у би ло ком об ли ку, али да су пре не брег ну те број не 
еко ном ске, прав не и по ли тич ке пре пре ке на пу ту успе шне ре а ли за
ци је по ли ти ке де цен тра ли за ци је. Ре зул тат је би ла им пле мен та ци ја 
про це са фи скал не де цен тра ли за ци је са мањ ком тран спа рент но сти 
и ја сне по де ле над ле жно сти из ме ђу цен трал не и ре ги о нал них/ло
кал них вла сти (RodríguezPo se, Krøijer 2009: 2).

У сва кој зе мљи све та, да кле не са мо ис точ но е вроп ским, 
фи скал на де цен тра ли за ци ја оста вља раз ли чи те по ли тич ке и еко
ном ске по сле ди це са не га тив ним пред зна ком. По ли тич ке се мо гу 
од но си ти на пре ба ци ва ње од го вор но сти из ме ђу цен трал ног и ре
ги о нал ног/ло кал ног ни воа вла сти чи ме се гу би сми сао Оут со вог и 
на ро чи то Ти бу о вог мо де ла ‘’гла са ња но га ма’’, јер би ра чи ма за пра
во би ва ја ко те шко да ло ци ра ју по ли тич ку од го вор ност. Еко ном
ске се мо гу од но си ти на пре ли ва ње тро шко ва или ми ну са у јав ним 
фи нан си ја ма са јед ног на дру ги ни во. Го то во увек се ра ди о пре ба
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ци ва њу гу би та ка ни жих ни воа вла сти на цен тар (екс тер на ли за ци ја 
хро нич них про бле ма са де фи ци том и јав ним ду гом). Не га тив не по
ли тич ке по сле ди це у Ср би ји већ мо гу да се де тек ту ју, док је хо ри
зонт еко ном ских по сле ди ца на не та ко да ле ком ви ди ку.

Глав на по ли тич ка по сле ди ца је сте пре те ра но фи нан си ра
ње вој во ђан ског бу џе та од стра не гра ђа на ко ји не жи ве/ра де у Вој
во ди ни и то упра во пре ко тран сфе ра из цен трал ног бу џе та. Цен
трал ни бу џет на ста је на кон што се по рез на пла ти од свих гра ђа на 
Ср би је, а го то во це ло куп на ма са по ре за се до би ја од при хо да на 
за ра де за по сле них и до бит пред у зе ћа у ко ји ма ти за по сле ни ра
де. За то је нај бо љи кри те ри јум за са гле да ва ње ко ко ли ко по ре зи ма 
до при но си цен трал ном бу џе ту ни во бру то дру штве ног про из во да 
(БДП) по ре ги о ну. Тач ни је, удео да тог ре ги о на у БДПу нам го
во ри ко ли ко је ко ји део Ср би је за слу жан што је цен трал ни бу џет 
то ли ки ко ли ки је. Ако по гле да мо из ве штај Ре пу блич ког за во да за 
ста ти сти ку за пе ри од 20102011. ви де ће мо сле де ће по дат ке о ни воу 
ре ги о нал ног БДПа.8 Бе о град ски ре ги он че ству је са 39.6%, ре ги он 
Шу ма ди је и За пад не Ср би је са 19%, ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср
би је са 14.6%, а Вој во ди на са 26.8%. То зна чи да 26.8% тран сфе ра 
из цен трал ног бу џе та ко ји се у да тој го ди ни из дво ји за по кра јин ске 
вла сти чи не при хо ди ко је је др жа ва при ку пи ла баш у Вој во ди ни. 
Тран сфе ри су 2011. го ди не из но си ли ре корд них 77.6% бу џе та Вој
во ди не. Ка да се на осно ву по да та ка из истог из во ра пре ма ко јем 
смо са чи ни ли та бе лу 1, од укуп не су ме тран сфе ра за 2011ту го
ди ну оду зме су ма ко ја је при хо до ва на у Вој во ди ни и ка да се он
да оста так тран сфе ра ко ји су при хо до ва ли гра ђа ни ван Вој во ди не 
пре тво ри у про цен те, до ла зи мо до по да тка да је за ту го ди ну 58% 
по кра јин ског бу џе та фи нан си ра но од стра не невој во ђан ских по
ре ских об ве зни ка! Дис про пор ци о нал ност у фи нан си ра њу по кра ји
не се ја вља и ка да има мо по зи ци о ни мо дус, до ду ше у не што ма њем 
сте пе ну. Ако узме мо за при мер 2013ту го ди ну, до ла зи мо до по да
тка да је та да 45% вој во ђан ског бу џе та фи нан си ра но нов цем гра ђа
на Ср би је ко ји не при хо ду ју у Вој во ди ни. Зна чи, по кра ји на да ле ко 
ви ше до би ја (про пор ци о нал но гле да но) кроз тран сфе ре не го што 
ис ти ма до при но си и је ди ни је део Ср би је ко ји има ту при ви ле ги
ју, ако се из у зме ам би ва лент на де фак то си ту а ци ја са по кра ји ном 
Ко со во и Ме то хи ја. Вој во ђан ски би ра чи су ти ме у илу зи ји да су 

8 Ре ги о нал ни бру то до ма ћи про из вод 2010-2011,  Ре пу блич ки за вод за ста ти
сти ку, стр. 5. (при сту пље но 29.1.2015  http://we brzs.stat.gov.rs/Web Si te/user
Fi les/fi le/Na ci o nal ni/Re gi o nal ni_BDP.pdf) 
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ак ти по кра јин ских вла сти за сно ва ни на по кра јин ском бу џе ту ко ји 
има ди рект но или ин ди рект но ис кљу чи ву вој во ђан ску по ре ску ба
зу, док су оста ли гра ђа ни Ср би је при ну ђе ни да фи нан си ра ју не што 
са чим нај ве ро ват ни је не ма ју би ло ка кве ве зе.

По да ци о пре ба ци ва њу еко ном ских ми ну са са по кра јин
ског на цен трал ни ни во још увек не мо гу да се за бе ле же, ба рем 
док се про цес фи скал не де цен тра ли за ци је и тран сфе ра прав но не 
уокви ри и док се не обез бе ди ве ћа тран спа рент ност у сла њу, при
ма њу и тро ше њу нов ца из тран сфе ра. Али, на кон што су фи скал ни 
од но са цен тра и по кра ји не ушли у опо зи ци о ни мо дус 2012. го ди не, 
ја ви ле су се пр ве на зна ке мо гу ће кри зе око јав ног ду га Вој во ди не у 
бу дућ но сти. На и ме, да би по кри ла део јав не по тро шње на кон што  
је но ва ко а ли ци ја у цен тру сма њи ла удео тран сфе ра, по кра ји на је 
од лу чи ла да се за ду жи кра јем 2012те и то пр ви пут од 2005. од 
ка ко рас по ла же мо по да ци ма о јав ним фи нан си ја ма Вој во ди не. По
кра ји на се за ду жи ла још јед ном 2013те го ди не, а да ли се за ду жи
ла то ком 2014те го ди не оста је да се ви ди ка да бу ду пу бли ко ва ни 
по да ци. Ро ден се го ди на ма ба вио про у ча ва њем фи скал них од но са 
из ме ђу на ци о нал них и ре ги о нал них вла да или фе де рал них је ди ни
ца и ње гов за кљу чак по твр ђен ем пи риј ском кроссек тор ском ана
ли зом и ана ли зом вре мен ских се ри ја да је нај го ри ин сти ту ци о нал
ни аран жман у по гле ду субна ци о нал них јав них фи нан си ја он да 
ка да субна ци о нал не је ди ни це вла сти мо гу не кон тро ли са но да се 
за ду жу ју и по себ но, ако уз то би ва ју вр ло за ви сне од цен трал них 
тран сфе ра у њи хо ве бу џе те (Rod den 2002: 670687; Rod den 2006: 
116). А то је упра во си ту а ци ја ко ја по сто ји са да у Ср би ји. С дру ге 
стра не, Ро ден је по ка зао да  ста бил не субна ци о нал не бу џе те и оп
ти мал ну по ли ти ку за ду жи ва ња те же да има ју са мо оне фе де рал не 
је ди ни це или ре ги о ни ко ји по ред ауто но ми је за ду жи ва ња има ју и 
ши ро ку по ре ску ба зу. То не зна чи су фи нан си је та квих субна ци о
нал них је ди ни ца кон стант но урав но те же не и да ни јед на од њих не 
тра жи по моћ од цен тра ка да се ја ви из ве сност бан кро та. Ши ро ку 
по ре ску ауто но ми ју има ју или су има ле уз сло бо ду за ду жи ва ња зе
мље по пут Бра зи ла, Ар ген ти не, САДа, Шпа ни је, али је у сва кој 
од њих при ме ћен ма кар по вре ме ни ха ос у фи скал ним од но си ма 
цен тра и пе ри фе ри је у ма њој или ве ћој ме ри, на ро чи то од еко ном
ске кри зе из 2008, а Ро де но во ис тра жи ва ње  је две го ди не ста ри
је. Је ди но у Швај цар ској не ма про бле ма овог ти па, али из крај ње 
спе ци фич них раз ло га, а и то ни је је ди на ствар на осно ву ко је је 
ова зе мља то ли ко раз ли чи та од дру гих. Ми шље ња смо да би фи
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скал ни од но си цен тра и по кра ји не мо ра ли под хит но да се де таљ
ни је прав но ре гу ли шу и да се раз ло зи, су ма и усло ви тран сфе ра 
по кра ји ни учи не тран спа рент ни јим, као и да се ре гу ли ше пи та ње 
за ду жи ва ња по кра ји не. Уко ли ко и по ред прав не ре гу ла ци је у прак
си до ђе до кр ше ња пра ви ла (што уоп ште ни је рет ко у упо ред ној 
прак си), он да би тре ба ло раз ми сли ти о то ме да се омо гу ћи гра ђа
ни ма да на ре фе рен ду му од лу че да ли су спрем ни да фи нан си ра ју 
пре ску пе аран жма не у по ли тич ком си сте му Ср би је, ма кар они би
ли за сно ва ни на вој во ђан ском на ци о на ли зму или би ло ком дру гом 
вред но сном на ра ти ву.
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Mar ko Pej ko vić, Pe tar Ma tić

RA TI O NAL CHO I CE AND 
 FISCAL DE CEN TRA LI ZA TION 

THE CA SE OF THE 
 AUTO NO MO US PRO VIN CE 

 OF VOJ VO DI NA

S u m m a r y

In this pa per, the aut hors try to ex pla in the o re ti cally the po li ti cal and 
eco no mic phe no me non of bud get tran sfers, as the most im por tant 
form of fi scal de cen tra li za tion, bet we en the ser bian cen tral go vern
ment and the auto no mo us pro vin ce of Voj vo di na, and all that from 
the per spec ti ve of ra ti o nal cho i ce the ory. The aut hors show that using 
a mo del of se qu en ti al ga mes, or ‘’bac kward in duc tion’’, one co uld 
ex pla in why and when tran sfers from the cen tral bud get to the pro
vin ce grow or dec li ne. The ga me pat tern de pends cru ci ally on two 
fac tors: 1) na tu re of party af fi li a tion and 2) na tu re of sig nals bet we en 
the cen ter and the pro vin ce. If the sa me party holds po wer over the 
pro vin ce and the cen ter and if the cen ter is una ble to send a cre
di ble sig nal that in cre a sed tran sfers to the Voj vo di na pro vin ce are 
not a vi a ble op tion (for exam ple, un der the ex cu se of ne ces sity to 
im ple ment auste rity po li ci es and ra ti o na li za tion of go vern ment ex
pen di tu re thro ug ho ut the co un try), then we ha ve all pre re qu i si tes for 
the pro vin ce to press the cen ter in or der to ob tain mo re re so ur ces 
than usual. Con si de ra tion of the se is su es is a pre con di tion for a bet ter 
un der stan ding of the ne ga ti ve con se qu en ces of the cur rent in sti tu ti o
nal ar ran ge ments re gar ding sphe re of pu blic fi nan ces of this ser bian 
pro vin ce, which are re flec ted in the tran sfer of re spon si bi lity in the 
form of tax bur den on tax payers who do not li ve/earn re ve nue in 
Voj vo di na and in po ten ti ally dan ge ro us growth of Voj vo di na’s debt. 
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Cur rently, in Ser bia exists the most un fa vo u ra ble va ri ant of the in
sti tu ti o nal fra me work for so und pu blic fi nan ces, wit ho ut which it is 
im pos si ble to ima gi ne so me of the ba sic po stu la tes of the the ory of 
fi scal fe de ra lism de ve lo ped de ca des ago by Char les Thi e bo ut and 
Wal la ce Oates. Le gal cha os, too much di scre tion for the cen ter when 
it de ci des abo ut the amo unt of the tran sfers, and the struc tu re of the
se tran sfers, pre vent vo ters to ha ve sim ple in for ma tion abo ut which 
le vel of go vern ment is re spon si ble for the good and which le vel is re
spon si ble the bad po licy, i.e. they are not able to know in which part 
of the Ser bia is ra ti o nal to li ve or run a bu si ness as the the ory of fi
scal fe de ra lism advo ca ted that the se in for ma ti ons wo uld be a na tu ral 
con se qu en ce of fi scal de cen tra li za tion. The re fo re, the aut hors of this 
ar tic le ar gued that it wo uld be of the ut most im por tan ce to adopt as 
soon as pos si ble so me mo re tran spa rent le gal ru les and po li ci es con
cer ning fi scal re la ti ons bet we en na ti o nal and pro vin cial aut ho ri ti es 
al ways be a ring in mind the dan gers of pos si ble ac cu mu la ted pro vin
cial debt that al ways thre a tens the cen ter with lo o ming spil lo ver in 
the fu tu re. If de spi te the se ad di ti o nal me a su res the who le in sti tu ti o nal 
edi fi ce is not ca pa ble of pro du cing at le ast to le ra ble prac ti ce, one 
sho uld not ex clu de the pos si bi lity of aban do ning the who le con cept 
of Voj vo di na’s auto nomy via so me de moc ra tic pro ce du re such as na
ti o nal re fe ren dum. The ci ti zens of Ser bia are not obli ged to fi nan ce 
at all costs any kind of na ti o na lism or ’’re gi o nal va lu es’’ espo u sed by 
so me po li ti cal eli te wit ho ut be ing pro perly in for med and qu e sti o ned 
abo ut such is su es. 
Keywords: ra ti o nal cho i ce, fi scal de cen tra li za tion, in ter go vern men
tal bud get tran fsers, ga me the ory, fi scal fe de ra lism, Voj vo di na.

* Овај рад је примљен 15 фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 20. марта 2015. године.
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С а ж е т а к

У ра ду на во дим на ла зе из би хеј ви о рал них екс пе ри ме на та ко ји 
до ка зу ју да у те ме љу људ ског про дру штве ног по на ша ња ле же 
ра ци о нал не пре фе рен ци је. Нај пре по ја шња вам шта ра ци о нал
ност под ра зу ме ва, а по том и ка ко се ра ци о нал не пре фе рен ци је 
од но се са вред но сти ма и нор ма ма у ге не ри са њу дру штве не са
рад ње. По том на во дим мо гу ће од го во ре би хеј ви о рал ним еко но
ми сти ма ко ји твр де да су љу ди че сто ира ци о нал ни. За тим упу ћу
јем на по у ке ко је до но си о ци јав них по ли ти ка мо гу да из ву ку из 
утвр ђе не људ ске про дру штве не ра ци о нал но сти. На кра ју, уме сто 
за кључ ка, да јем при каз об ја шње ња ко је је Адам Смит по ну дио 
по пи та њу по ре кла и при ро де људ ске про дру штве но сти.
Кључнеречи: ра ци о нал ност, про дру штве ност, дру штве не нор
ме, вред но сти, пре фе рен ци је, хе у ри сти ке, мо рал ност, би хеј ви о
рал на еко но ми ја

Увод

Љу ди су ко о пе ра тив на, про дру штве на вр ста. По ред при
ро ђе не спо соб но сти за аку му ли ра ње кул ту ре, то је дру га ствар ко
ја их чи ни ано ма ли јом у жи во тињ ском све ту (Hen rich & Hen rich, 
2007; Bow les & Gin tis, 2011; Fi eld, 2001). Сва ко днев на ис ку ства, 
али екс пе ри мен тал ни на ла зи (ла бо ра то риј ски али и те рен ски и 
кроскул тур ни), до ка зу ју да су љу ди спрем ни да по сту па ју фер и 

ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО 
ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ 
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пра вич но и ка да се су срет ну са пот пу ним стран ци ма, ка да су су
сре ти пот пу но ано ним ни и ка да су ти су сре ти јед но крат ни, од но
сно без мо гућ но сти да се по но ве (one-shot in ter ac ti ons). По ред то га, 
на ла зи екс пе ри мен тал не еко но ми је по твр ђу ју да су љу ди спрем
ни да бу ду пр ви ко ји ће от по че ти са рад њу са  дру ги ма, да има ју 
авер зи ју пре ма не е га ли тар ним ис хо ди ма, да во ле да ви де да дру ги 
пра вич но де ле (но вац и дру га до бра), да хо ће да на гра де оне ко ји 
по сту па ју пра вич но, али и да по це ну из ла га ња се бе ма те ри јал ном 
тро шку ка зне оне ко ји по сту па ју не пра вич но и пре ва рант ски (Cha
ud hu ri, 2009). 

Под пој мом про дру штве но сти под ра зу ме вам скло ност 
љу ди да са ра ђу ју јед ни са дру ги ма, и по ма жу јед ни дру ги ма, не 
са мо из ин те ре са уна пре ђе ња лич не ма те ри јал не ко ри сти, већ и из 
раз ло га што: (1) су љу ди ин трин сич но за ин те ре со ва ни за уна пре
ђе ње бла го ста ња дру гих, (2) хо ће да се при др жа ва ју дру штве них 
нор ми, и (3) хо ће да се по на ша ју етич ки за то што сма тра ју да је то 
ис прав но по се би. Ал тру и зам је по се бан вид про дру штве но сти ко
ји се од но си на онај чин ко јим ак тер ко ји га из во ди уве ћа ва фит нес 
ор га ни зма ка ко ме је чин (или де ло) усме рен. Пи та ње на ко је од го
вор ну ди овај текст је: да ли је ира ци о нал но или ра ци о нал но га ји
ти про дру штве не пре фе рен ци је и по на ша ти се у скла ду са њи ма – 
ано ним но да ва ти но вац у до бро твор не свр хе, гла са ти на из бо ри ма, 
усту пи ти ме сто не по зна тој осо би у пре во зу, оста ви ти на пој ни цу у 
ре сто ра ну у ко ји се мо жда ни ка да не ће мо вра ти ти, за ста ти и по мо
ћи осо би на чи јем ауто мо би лу је пу кла гу ма на ауто пу ту, ка зни ти 
оно га ко се не по на ша у скла ду са оп ште при хва ће ним пра ви ли ма 
по на ша ња, жр тво ва ти се за са бор ца на бој ном по љу, га си ти кли ма 
уре ђа је ле ти ка да се то са ве ту је јер до ла зи до пре оп те ре ће ња елек
трич не мре же? Да ли је ира ци о нал но или ра ци о нал но по на ша ти се 
мо рал но, у скла ду са вр ли на ма ка кве су че сти тост, вер ност, пра
вич ност или по у зда ност? 

За по че так, узми мо за при мер кон цепт ко ји со ци о ло зи, 
још од Еми ла Дир ке ма, ја ко че сто во ле да упо тре бља ва ју у об ја
шње њу људ ског по на ша ња – дру штве не нор ме.

Раз би ја ње ин те грал ног мо де ла људ ског по на ша ња ве ро
ват но је нај слав ни је из ве де но у де лу Мак са Ве бе ра. По ње му, као 
што је по зна то, дру штве но де ла ње (ко је со ци о ло ги ја тре ба да раз
у ме и ти ме узроч но об ја сни) мо же би ти: (1) циљ но ра ци о нал но, (2) 
вред но сно ра ци о нал но, (3) афек тив но (емо ци о нал но), и (4) тра ди
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ци о нал но (Ве бер, 1976, 1617). С  об зи ром да се Ве бер ни је по тру
дио да де таљ ни је спе ци фи ку је шта се тач но под ра зу ме ва под овим 
ти по ви ма де ла ња, чи ме би нам олак шао по сао кла си фи ко ва ња не
ких уоби ча је них по на ша ња (ка кво је гла са ње, ре ци мо), Јон Ел стер 
је ову че тво ро дел ну по де лу упро стио у дво дел ну. По ње му (El ster, 
1991, 243), две су основ не мо ти ва ци је у људ ском по на ша њу: ра
ци о нал ност и дру штве не нор ме. Ра ци о нал ност од го ва ра Ве бе ро вој 
упо тре би ин стру мен тал не ра ци о нал но сти, док су дру штве не нор
ме, по Ел сте ру, у ста њу да об у хва те пре о ста ла три об ли ка де ла ња 
као сво ју по сле ди цу: и нор ме су као и вред но сти не кон се кве ци јал
не при ро де, оне се пре но се пре ко тра ди ци је, а глав ни ме ха ни зам 
њи хо ве ко лек тив не ре про дук ци је су емо ци је (ка кве су сра мо та и 
кри ви ца). Пи та ње сле ди: да ли је нор ми ра но по на ша ње ра ци о нал
но, или ира ци о нал но – ка ко то твр ди Јон Ел стер?

На рав но, од го вор за ви си од то га ка ко схва та мо и де фи ни
ше мо по јам ра ци о нал ност. У овом ра ду ја се осла њам на кла сич но 
схва та ње ра ци о нал но сти ко је ка же да ра ци о нал ност под ра зу ме ва 
са мо кон зи стент ност пре фе рен ци ја и ни шта ви ше. Ви де ће мо да ра
ци о нал ност не под ра зу ме ва ни ти да су пре фе рен ци је се бич не ни ти 
да оне мо ра ју да уна пре ђу ју лич но бла го ста ње. За тим ће мо ви де ти 
не ке екс пе ри мен тал не до ка зе из би хеј ви о рал не те о ри је ига ра ко
ји по ка зу ју ка ко у осно ви људ ског про дру штве ног по на ша ња ле же 
кон зи стент не пре фе рен ци је ко је ре а гу ју на екс тер не под сти ца је. 
Ово је је дан зна ча јан ко рак на пред у од но су на кла сич ну со ци о ло
шку те о ри ју јер ће мо ви де ти (са мо не ке1) ме ха ни зме ко ји на ми кро 
ни воу ге не ри шу ма кро фе но мен ка кав је дру штве на нор ма. На кон 
то га ћу, на осно ву по сто је ће ли те ра ту ре, по ну ди ти не ке мо гу ће 
од го во ре би хеј ви о рал ним еко но ми сти ма ко ји твр де да је људ ско 
по на ша ње ира ци о нал но. Тим на ла зи ма се кри ти ку је не а де ква ност 
ме ра пу тем ко јих су би хеј ви о рал ни еко но ми сти кон ста то ва ли људ
ску ира ци о нал ност, и пред ла же ши ре ње схва та ња ра ци о нал но сти, 
са по тре бом да се узме ње на не фор мал на, ево лу тив на и еко ло шка 
ди мен зи ја. За тим ће мо ви де ти не ке мо гу ће им пли ка ци је људ ске 
про дру штве не ра ци о нал но сти по до но си о це јав них по ли ти ка. На 
кра ју, уме сто за кључ ка, ви де ће мо ка ко је Адам Смит об ја шња вао 
људ ску мо рал ну ди на ми ку. Овај део је ујед но и по зив еко но ми сти
1 Ми кро ме ха ни ку на стан ка и одр жа ња дру штве них нор ми, кроз при зму те о

ри је ига ра,  де таљ но сам об ра дио у свом ра ду „За што су љу ди ал тру и сти? 
Ми кро те ме љи дру штве них нор ми и људ ске про дру штве но сти у ево лу тив ном 
кон тек сту“. Рад на вер зи ја.
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ма да се озбиљ ни је по за ба ве људ ском про дру штве ном стра ном, јер 
је она, по јед ном од осни ва ча еко но ми је као на у ке, пре суд на за раз
у ме ва ње људ ског по на ша ња.

Понашати се „ирационално“ је заправо рационално

Рационалностподразумевасамо 
конзистентностпреференција

Ра ци о нал ни по је ди нац је по је ди нац ко ји има кон зи стент
не пре фе рен ци је. Без ове прет по став ке дру штве на на у ка гу би по
сто ја но тло, јер је мо дел ра ци о нал ног де лат ни ка је ди на те о ри ја 
раз ви је на у ње ној исто ри ји ко ја успе шно слу жи пред ви ђа њу људ
ског по на ша ња у чи та вом ни зу дру штве них си ту а ци ја (ње го ва упо
тре бљи вост је до ка за на и у би о ло шком мо де ли ра њу жи во тињ ског 
по на ша ња). Те о ри ја ра ци о нал ног по на ша ња је раз ви је на у ра до ви
ма фон Ној ма на и Мор ген стер на [1944] и Ле о нар да Се ви џа [1954], 
а ње ни за че ци се на ла зе у ра до ви ма Џе ре ми ја Бен та ма и Ће за ра 
Бе ка ри је.

Нај бо љу де фи ни ци ју ра ци о нал ног де лат ни ка по ну дио је 
Хер берт Гин тис (Gin tis, 2009, ch. 1). По ње му, мо дел ра ци о нал ног 
де лат ни ка под ра зу ме ва да “по је ди нац има пре фе рен ци је ко је осли
ка ва ју ње го ве же ље и раз ме не из ме ђу ових же ља, и да по је дин ци 
мак си ми зи ра ју сво ју ко ри сност би ра ју ћи из ску па де ла ња, при че му 
су огра ни че ни до ступ ним ин фор ма ци ја ма, ма те ри јал ним ре сур си
ма и вре ме ном, ког ни тив ним и фи зич ким ка па ци те ти ма. Из бор је 
за ви стан и од ве ро ва ња ко ја се ти чу ве ро ват но ћа оства ри ва ња раз
ли чи тих ста ња при ро де, рас по де ле уче ста ло сти ти по ва по је ди на ца 
са ко ји ма је де лат ник у ин тер ак ци ји, и ре ла тив не ефи ка сно сти раз
ли чи тих ти по ва де ла ња” (Gin tis, 2006, 97). С об зи ром да се по јам 
ра ци о нал но сти, за раз ли ку од ова квог од ре ђе ња, упо тре бља ва и на 
при лич но нео д го ва ра ју ће на чи не, Гин тис је за те о ри ју из ве де ну из 
овог мо де ла ра ци о нал ног де лат ни ка пред ло жио на зив те о ри ја ве
ро ва њапре фе рен ци јаогра ни че ња (be li efs-pre fe ren ces-con stra ints 
the ory, БПЦ мо дел). 

Ово од ре ђе ње  је са ма срж те о ри је ра ци о нал ног из бо ра. 
Ме ђу тим, њој се при до да ју број не дру ге ка рак те ри сти ке ко је ина
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че не сто је, па са њи ма тре ба раш чи сти ти на са мом по чет ку. Нај
пре, ра ци о нал ни де лат ник не мо ра да бу де се би чан (self-re gar ding 
be ha vi or), тј. да бри не са мо о сво јим ма те ри јал ним ис пла та ма из 
ин тер ак ци је, и да се тру ди да их уве ћа по сва ку це ну. До ка за но је 
да су је ди ни љу ди ко ји се ова ко за и ста по на ша ју со ци о па те и љу
ди са оште ће њи ма на мо згу (Ko e nigs et al., 2007), и да су углав ном 
сме ште ни по за тво ри ма (Me a ley, 1995). Да кле, под јед на ко је ра ци
о нал но ужи ва ти у ку по ви ни и ис пи ја њу ску по це ног шам пањ ца за 
се бе, али и у ано ним ном по кла ња њу нов ца у до бро твор не свр хе. 
Ра ци о нал но је бри ну ти о сво јим ис пла та ма из ин тер ак ци је, али је 
ра ци о нал но во ди ти ра чу на и о то ме ка кве ће по сле ди це на ша од лу
ка има ти по дру гу стра ну. Та ко зва ним пре фе рен ци ја ма ко је се ти
чу дру гих (ot her-re gar ding pre fe ren ces) и њи хо вом ра ци о нал но шћу 
де таљ но ћу се ба ви ти у дру гом де лу овог ра да. Дру го, де лат ник 
ни ка да не по сту па са ци љем да уве ћа сво ју ко ри сност. Ме ђу тим, 
као што ће мо ви де ти, из то га не сле ди да до но ше ње од лу ке не мо
же би ти мо де ли ра но “као да” је усме ре но на уве ћа ње ко ри сно сти, 
од но сно као оп ти ми зи ра ње функ ци је пре фе рен ци ја. По не кад, љу
ди мо гу ра ди ти не ке ства ри за то што ве ру ју да је то ис прав но (без 
об зи ра на по сле ди це), а не ка да мо гу ра ди ти не ке ства ри ка ко би 
из бе гли осе ћај кри ви це ко ји би им се ја вио уко ли ко их не би ура
ди ли (ре ци мо, оста ви ли на пој ни цу ко но ба ру у ка фа ни). Украт ко, 
ка да ак тер би ра не ку оп ци ју, он се по на ша као да же ли да же ли да 
мак си ми зи ра вред ност функ ци је ко ри сно сти (Bin mo re, 2009, 14), а 
ко ри сност се за пра во по ве ћа ва услед кон зи стент но сти пре фе рен
ци ја (Gin tis, 2009, 6), од но сно је њи хо ва ло гич ка по сле ди ца. Тре ће, 
ра ци о нал ност не под ра зу ме ва ни ти пот пу ну ин фор ми са ност, ни ти 
то да ве ро ва ња мо ра ју да бу ду тач на и ажу ри ра на у скла ду са  ин
фор ма ци ја ма (ibid, 235). На кра ју, ра ци о нал ност не под ра зу ме ва ни 
то да људ ски из бо ри мо ра ју да уве ћа ва ју бла го ста ње. По рок, ка кав 
је ре ци мо пу ше ње, је са вр ше но ра ци о на лан из раз ло га што не кр
ши кон зи стент ност пре фе рен ци ја.

Пр ви услов кон зи стент но сти пре фе рен ци ја је комплет
ност. Он под ра зу ме ва спо соб ност де лат ни ка да ус по ста ви не ка кав 
по ре дак из ме ђу ал тре на ти ва ко је су му на рас по ла га њу. На при
мер, уко ли ко су му на рас по ла га њу ал тер на ти ве X и Y, ком плет ност 
под ра зу ме ва да је де лат ник у ста њу да се од ре ди у од но су на њих, 
та ко да или X пре фе ри ра у од но су на Y (X≥Y), или да Y пре фе ри
ра у од но су на X (Y≥X), или да бу де ин ди фе рен тан из ме ђу њих 
(X~Y). Дру ги услов је транзитивност. То зна чи да ако де лат ник 
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има на рас по ла га њу три ал тер на ти ве, X, Y и З, и X пре фе ри ра у од
но су на Y, а Y у од но су на З, он да мо ра да пре фе ри ра и X у од но су 
на З. Тре ћи услов је независностодирелеватнихалтернатива. То 
зна чи да ре ла тив на при влач ност два из бо ра по је дин ца не за ви си од 
оста лих из бо ра ко ји су му на рас по ла га њу. На при мер, уко ли ко он, 
кад је де у ре сто ра ну, пре фе ри ра бе ло ме со у од но су на свињ ске ме
да љо не, он да чи ње ни ца да се у ре сто ра ну слу же и ће ва пи не мо же 
да ути че на то да он пре фе ри ра и иза бе ре свињ ске ме да љо не.

Глав на по ен та ре че ног је да уко ли ко је људ ска од лу ка 
кон зи стент на, њен ис ход је ауто мат ски ра ци о нал но по на ша ње. По 
Бин мо ру, ра ци о нал ност и кон зи стент ност су си но ни ми (Bin mo re, 
2009, 4). Гин тис ова ко за кљу чу је: “Ка да је од нос пре фе рен ци ја ≥ 
ком пле тан, тран зи ти ван, и не за ви стан од ире ле ват них ал тер на ти
ва, ми га на зи ва мо кон зи стент ним. Уко ли ко је од нос пре фе рен ци ја 
≥ кон зи стен тан, он да увек по сто ји функ ци ја пре фе рен ци ја за по је
дин ца ко ји се по на ша та ко као да мак си ми зи ра ову функ ци ју пре
фе рен ци ја из ску па А на ко ји је ње гов из бор огра ни чен”. Из ово га 
сле ди те о ре ма: бинарниоднос≥изограниченогскупаисплатаА
можебитипредстављенфункцијомпреференцијау:А–Ракоиса
моакоје≥конзистентан(Gin tis, 2009, 6).

На кра ју, тврд ња да су пре фе рен ци је кон зи стент не јер 
ти ме уве ћа ва ју оп шту спо соб ност ор га ни зма, мо же зву ча ти као 
кла сич но функ ци о на ли стич ко “при ча ње при че”. Ме ђу тим, не у ро
на у ка ну ди не ке до ка зе да то и ни је тек пра зна при ча. У до ме ну 
про дру штве ног по на ша ња (за ко је ће мо у де ло ви ма ко ји сле де ви
де ти те сто ве ко ји све до че да је у пи та њу ра ци о нал но по на ша ње), 
не у ро ло шка ис тра жи ва ња су по ка за ла да се при ли ком ис по ља ва
ња ал тру и стич ког ак та у мо згу ак ти ви ра ју цен три за на гра ђи ва ње. 
То ни је са мо у слу ча ју ефек та “то плог сја ја” (warm glow), ко јим је 
Џејмс Ан дре о ни по ка зао да љу ди из вла че осе ћај ко ри сти из са мог 
чи на при ват ног да ва ња (An dre o ni, 1990), већ и у слу ча ју ано ним
ног до ни ра ња јав ним до бри ма. Хар боу и са рад ни ци су ко ри шће
њем фМРИ тех ни ке (fun cti o nal mag ne tic re so nan ce ima ging) до ка за
ли и да опо ре зи ва ње (не за бо ра ви те да је пла ћа ње по ре за оба ве за 
гра ђа на) и да ва ње нов ца у ху ма ни тар не свр хе, про из во де исте не у
ро ло шке од го во ре (до бро осе ћа ње из цен та ра за на гра ђи ва ње) као 
што га про из во де и при сва ја ње нов ца у лич не свр хе и да ва ње услед 
warm glow ефек та (Har ba ugh, 2007). Под се ти мо се јед не ре че ни
це Ада ма Сми та из Теоријеморалнихосећања, где он твр ди да су 
“ред и на пре дак дру штва не што што чо ве ку при род но од го ва ра и 
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о че му са ужи ва њем раз ми шља” (Smit, 2009, 82). Са да има мо и 
неуролошкe потврдe то га (Fe hr & Roc ken bach, 2004; Mo rischi ma et 
al., 2012; Waytz et al., 2012; Chang et al., 2013). 

Сле де ће ин те ре сант но пи та ње је и за што би љу ди сво јим 
из бо ри ма уоп ште мак си ми зи ра ли би ло шта? Пре ма гру пи ауто ра 
(El Mo u den et al., 2012), при род на се лек ци ја де лу је на про сеч ним 
по сле ди ца ма од ре ђе них по на ша ња; из тог раз ло га, иако она ми
ни ми зи ра про сеч не тро шко ве чи ње ња гре ша ка, она не мо же да их  
ели ми ни ше у пот пу но сти. Ме ђу тим, док год се ис по ста вља да ра
ци о нал но по на ша ње ге не ри ше дру штве но оп ти мал на по на ша ња 
(или уве ћа ва ин клу зив ни фит нес ор га ни зма ко ји из во ди по на ша
ње), мо же се оче ки ва ти да при род на се лек ци ја фа во ри зу је ра ци о
нал но од лу чи ва ње.

Вредности,друштвененормеирационалност

Нај по зна ти ји за ступ ник схва та ња да су дру штве не нор ме 
из вор ира ци о нал но сти је Јон Ел стер. Ка ко смо ви де ли на по чет ку, 
он твр ди да дру штве не нор ме тре ба раз у ме ти као из вор људ ских 
мо ти ва ци ја ко ји је пот пу но одво јен од ра ци о нал но сти. Не што ка
сни је, он ну ди три хо том ну те о ри ју, где су ра ци о нал ност, нор ме и 
емо ци је глав ни узро ци де ла ња (El ster, 1994). У оба слу ча ја, иде ја је 
иста: “… љу ди ко ји су по кре ну ти дру штве ним нор ма ма су ира ци о
нал ни” (ибид, 28). Иако је овим сво јим кла си фи ка ци ја ма по ку шао 
да уве де ка кавта кав ана ли тич ки сми слен ред у већ по сто је ће ти
по ло ги је мо ти ва ци ја, ми слим да је у то ме ви ше од мо гао не го што 
је по мо гао. Ње гов чу ве ни при мер је са но ше њем цр ни не на са хра
ни. По ње му, ка да љу ди но се цр ни ну на са хра ни, то не ма ни ка кав 
ин стру мен тал ни зна чај (El ster, 2007: 353). Да ли та тврд ња по би ја 
да је но ше ње цр ни не ра ци о нал ни из бор? Ве ру јем да не, па ћу са да 
по ку ша ти да по ка жем да је глав ни узрок чи та ве за бу не око дру
штве них нор ми пот пу но пер вер ти ра но схва та ње ра ци о нал но сти и 
ра ци о нал ног из бо ра.

Уло га дру штве них нор ми у ево лу ци ји људ ске вр сте је 
пре но ше ње мо рал них вред но сти кроз ге не ра ци је, углав ном пу
тем ме ха ни зма кул тур не тран сми си је и кон фор ми зма. За раз ли ку 
од не ких ин стру мен тал них ве ро ва ња, ко ја са ве ту ју ка ко нај бо ље 
по сти ћи не ки циљ, нор ме, у ви ду вред но сти, де фи ни шу шта мо гу 
би ти по жељ ни ци ље ви, ка кви су пра вич ност, по ште ње, че сти тост 
или ода ност. Ови ци ље ви у људ ском по на ша њу опе ри шу као цил
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ље ви са ми по се би, или као вр ста ду жно сти у Кан тов ском сми слу: 
ис прав но по сту па ње је са мо се би циљ. (Та ко чо век из Ел сте ро вог 
при ме ра но си цр ни ну за то што сма тра да је та ко ис прав но, јер мо
жда ти ме ис ка зу је по што ва ње свом пре ми ну лом при ја те љу.) Пи
та ње је, мо же ли се ова кво по сту па ње об ја сни ти као ра ци о нал но?

Нај бо љи на чин за те сти ра ње ра ци о нал но сти по сту па ња 
у скла ду са нор ма ма и вред но сти ма је про ве ра њи хо вог ре а го ва ња 
на про ме не у окру же њу. За по че так, тре ба на гла си ти да је ис прав но 
по сту па ње пре фе рен ци ја: као што не ко пре фе ри ра чо ко ла ду, или 
са да шњи тре ну так у од но су на бу ду ћи, та ко не ко мо же пре фе ри
ра ти ис прав но и че сти то по сту па ње. Дру гим ре чи ма, вред но сти су 
део функ ци је пре фе рен ци ја, што зна чи да се оне мо гу раз ме њи ва ти 
(tra de-off) са дру гим објек ти ма ко ји се же ле. Из то га про из и ла зи 
ва жна прет по став ка. Као што су љу ди скло ни то ме да ка да до ђе до 
по ве ћа ња це не чо ко ла де, ку пу ју ма ње чо ко ла де, исто би тре ба ло да 
ва жи и за вр ли не: ка да це на ис по ља ва ња вр ли не ско чи, она ће се 
ма ње ис по ља ва ти. Да ли је ово тач но?

Ури Гни зи је то про бао да са зна (Gne ezy, 2005). Он раз
ма тра об лик ла га ња ко ји је по себ но ва жан за еко ном ске од но се: 
онај у ко ме лаж мо же да по ве ћа ис пла ту за ла жо ва а сма њи ис пла ту 
за дру гу стра ну. Дру га ка рак те ри сти ка ње го вог екс пе ри мен та је да 
ис тра жу је ла га ње у си ту а ци ји у ко јој не ма ка зне за исто. Украт ко, 
у екс пе ри мен ту, на зва ном Игра јеф ти не при че (Che ap Talk Ga me), 
се ис тра жу је ка кав ути цај на ла га ње мо гу има ти раз ли чи те ма те ри
јал не по сле ди це до ко јих  се мо же сти ћи ла га њем.

По сто је два нов ча на ис хо да: А и Б. Са мо играч 1 зна нов
ча ни са др жај сва ке оп ци је (кор пе), а пра ви ла игре су по зна та обо
ји ци уче сни ка. Играч 1 ша ље игра чу 2 јед ну од сле де ће две по ру ке: 
(1) “Оп ци ја А ће ти до не ти ви ше па ра не го оп ци ја Б”, и (2) “Оп ци ја 
Б ће ти до не ти ви ше нов ца не го оп ци ја А”. На кон што ово чу је, 
играч 2 би ра оп ци ју ко ју же ли. 82 про це на та игра ча 1 је из ја ви ло да 
су си гур ни да ће им играч 2 ве ро ва ти и да ће иза бра ти оно што им 
они пре по ру че (у ствар но сти, 78% им је ве ро ва ло). Ово је ва жно 
јер то зна чи да су они би ли све сни то га да ће њи хо ва лаж има ти 
ути ца ја на ствар но од лу чи ва ње, од но сно да ће би ти ре ле вант но по 
ствар не ис пла те и јед не и дру ге стра не. Ка кви су би ли ре зул та ти? 
У се си ји 1, ка да је играч 1 од ла га ња мо гао да за ра ди 1$ а играч 2 
да из гу би исто 1$, ла га ло је 36% уче сни ка. У се си ји 2, ка да је играч 
1 од ла га ња мо гао да за ра ди 1$ а играч 2 да из гу би 10$, ла га ло је 
све га 17% уче сни ка (ви ше не го ду пло ма ње). У се си ји 3, ка да је 
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играч 1 од ла га ња мо гао да за ра ди 10$ а играч 2 да из гу би исто 10$, 
ла га ло је чак 52% уче сни ка.

Шта ови ре зул та ти го во ре? У осно ви, то ка кви ће би ти ис
хо ди ла га ња ути че на од лу ку да ли ће се ла га ти. Љу ди раз ми шља ју 
о то ме шта до би ја ју, а шта мо гу да из гу бе ла га њем. Још ва жни је, 
љу ди ма је ва жно ко ли ко они до би ја ју ла га њем, али им је ва жно и 
ко ли ко дру ги гу бе њи хо вим ла га њем (иако санк ци је не ма!) Уко ли
ко је пак до би так осет но ве ли ки, и упр кос знат ном гу бит ку дру ге 
стра не, љу ди ће ипак ла га ти.

Гни зи је из вео и до пун ско ис тра жи ва ње, са упит ни ци ма. 
У њи ма је осли као ствар ну си ту а ци ју у ко јој про да вац ауто мо би
ла има при ли ку да сла же по тен ци јал ног куп ца (не при ја ви му да 
пум па за уље не ра ди до бро), и ти ме про да ауто за 1200$. Уко ли ко 
му ка же за квар, мо ра ће да му спу сти це ну за 250$ (ко ли ко ко шта 
по прав ка пум пе). На кра ју, про да вац је пре ћу тао квар и про дао ауто 
за 1200$. Љу ди су тре ба ли да ка жу шта ми сле, да ли је по на ша ње 
про дав ца би ло: пот пу но пра вич но, пра вич но, не пра вич но, ве о ма 
не пра вич но. У дру гој вер зи ји пи та ња, раз ли ка у це ни за пум пу је 
би ла 1000$ уме сто 250$. Да ли су се раз ли ко ва ли и од го во ри ис
пи та ни ка? Је су, и то дра стич но. У си ту а ци ји са 250$, 70% ис пи
та ни ка је од го во ри ло са не пра вич но, а 18% са ве о ма не пра вич но. 
У си ту а ци ји са 1000$, 32% је од го во ри ло са не пра вич но, а 66% са 
ве о ма не пра вич но. У ко нач ном, тре ћем пи та њу, про блем у ауто мо
би лу ни је би ла пум па за уље, већ коч ни це. Ис пи та ни ци су од би ли 
да од го во ре на то пи та ње јер су сма тра ли да је увре дљи во. И овај 
екс пе ри мент до ка зу је да љу ди ми сле да је ма ње пра вич но да се ла
же ка ко се ис пла те за дру гу стра ну сма њу ју. Ге не рал но, то зна чи да 
љу ди ни су ни ти “све ци” ни ти пре ва ран ти по сва ку це ну. Спо соб ни 
су и за јед но и за дру го, а све за ви си од то га ка ко пер ци пи ра ју сам 
про цес ин тер ак ци је. Дру гим ре чи ма, уну тра шње по бу де ни су ап
со лу ти, већ су о про це су од лу чи ва ња ва жне и њи хо ве по сле ди це.

Јед на од глав них те о ри ја ко ја је у ста њу да об ја сни ди на
ми ку са рад ње у дру штве ним ди ле ма ма по пут ди ле ме са јав ним до
бри ма је те о ри ја сна жног ре ци про ци те та (Fe hr & Fic hbac her, 2005). 
Је дан од ње них глав них на ла за је да уво ђе ње мо гућ но сти ка жња
ва ња фри рај де ра, зна чај но до при но се по ве ћа њу ни воа са рад ње у 
у игра ма. Оно што је њен по се бан до при нос је об ја шње ње узро ка 
ка жња ва ња, по себ но у слу ча ју не стра те шког ка жња ва ња: на и ме, 
за што би ико же лео да ка жња ва фри рај де ре ка да то мо ра да пла ти, 
а ка жња ва ње из во ди у по след њој рун ди игре са огра ни че ним бро
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јем ин тер ак ци ја? По сто је два мо гу ћа об ја шње ња. Јед но узрок ви ди 
у на пра сном на ле ту емо ци је као што је бес. Дру го, пла у зи бил ни је и 
ухва тљи ви је об ја шње ње, је оно ко је ка же да љу ди ка жња ва ју фри
рај де ре због то га што кр ше нор му услов не са рад ње. Дру го об ја
шње ње је до дат но по твр ђе но у тзв. игра ма у ко ји ма ка жња ва тре ћа 
стра на (third-party pu nis hment ga mes) (Fe hr & Fic hbac her, 2004).

Ка ко је у овом слу ча ју мо гу ће об ја сни ти по сту па ње у 
скла ду са нор ма ма? Да и у овом слу ча ју по на ша ње сле ди ло ги ку 
ра ци о нал но сти, по ка за ли су у свом екс пе ри мен ту Ан дер сон и Па
тер ман (An der son & Put ter man, 2006). Су бјек ти у њи хо вом екс пе
ри мен ту игра ју пет јед но крат них ига ра до бро вољ ног да ва ња, у две 
фа зе. У пр вој фа зи, они се ано ним но гру пи шу и сло бод но би ра ју 
ко ли ко же ле да до при не су јав ном до бру. У дру гој фа зи, сва ки су
бје кат до би ја ин фор ма ци ју ко ли ко су оста ли да ли, и ко ја је це на 
сва ког до ла ра ко ји он уло жу у ума ње ње су ме ко јом на кра ју игре 
рас по ла жу оста ли су бјек ти из ње го ве гру пе. На осно ву ових ин
фор ма ци ја, су бјект би ра нов ча ни ни во ка жња ва ња оста лих су бје
ка та.

Пр ва фа за по чи ње кла сич ном игром јав них до ба ра. Сва
ки су бје кат (по тро је њих у гур пи) до би ја по 10 до ла ра, од ко јих 
би ра ко ли ко ће при ло жи ти у јав ни фонд (ко ји је ов де јав но до бро). 
У овом екс пе ри мен ту, број ко јим се јав ни фонд умно жа ва је 0.6. 
Груп ни фонд се он да де ли су бјек ти ма на рав не ча сти. На рав но, у 
его и стич ком ин те ре су је сва ког чла на да у фонд не при ло жи ни
шта, већ да за др жи сво јих 10 до ла ра и он да до би је и део оно га што 
су оста ли при ло жи ли.  У дру гој фа зи, сва ко до би ја ин фор ма ци је 
ко ли ко су оста ли да ли, и (сва ко по себ но) свој лич ни тро шак ка
жња ва ња. Вред но сти тро шка ка жња ва ња су би ли: 0, 30, 60, 90 и 
120 цен ти у пр вом слу ча ју; 0, 5, 10, 20 и 30 цен ти у дру гом; и 30, 
40, 50, 60 и 70 цен ти у тре ћем. Струк ту ра тро шко ва је до де љи ва на 
на су ми це, то ком пет на ред них рун ди игре. Раз ли чи ти ску по ви тро
шко ва ка жња ва ња су иза бра ни да ли ће се до ћи до истих ква ли та
тив них ре зул та та са раз ли чи тим вред но сти ма.

Су бјек ти по том би ра ју са ко ли ко је ди ни ца ка жња ва ња же
ле да ка зне оста ла два чла на гру пе (уко ли ко то за слу жу ју), при че
му су огра ни че ни ста њем на свом ра чу ну. Ка да сви до не су сво је 
од лу ке, сва ки члан гру пе до би ја сво ју нов ча ну “пре су ду” за игру у 
пр вој рун ди.2

2 Ка ко из гле да ма те ма тич ка струк ту ра ко нач ног ста ња на ра чу ну игра ча мо же 
се ви де ти у Cri stop her An der son & Lo u is Put ter man, „Do nonstra te gic san cti ons 
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Циљ екс пе ри мен та је да по ка же да ли се ка жња ва ње под
вр га ва ло ги ци за ко на по тра жње, од но сно да ли тро ше ње за ка жња
ва ње за ви си од ње го ве це не. На ла зи су су ми ра ни у гра фи ко ну 1. 
Као што се ту мо же ви де ти, ни во ка жња ва ња (схва ћен као по тро
шња) је под ло жан про ме на ма у це ни: што це на ви ше ра сте, то по
тра жња за ка жња ва њем опа да. При це ни од 5 цен ти, ку пу је се 1.95 
је ди ни ца ка жња ва ња; при це ни од 10 ку пу је се 1.62. Кад це на по
ра сте за 60%, по тра жња па да на 0.49 је ди ни ца. При це ни од 1.20$, 
по тра жња је са мо 0.38. Украт ко, по тра жи ва ње за ка жња ва њем је 
не га тив но по ве за но са це ном ко ју онај ко тре ба да га ку пи тре ба да 
пла ти. То зна чи да се ка жња ва ње, уте ме ље но у нор ма ма, мо же ана
ли зи ра ти и мо де ли ра ти пу тем те о ри је ига ра, што је са мо до каз да 
је у пи та њу  пре фе рен ци ја ко ја, као и сва ка дру га, ула зи у функ ци ју 
пре фе рен ци ја по је дин ца.

Гра фи кон 1: Про се чан број је ди ни ца ка жња ва ња по тра жи ван 
при сва кој це ни ка жња ва ња (Из вор: Cri stop her An der son & Lo u is 
Put ter man, „Do nonstra te gic san cti ons obey the law of de mand? The 

de mand for pu nis hment in the vo lun tary con tri bu tion mec ha nism“, 
Ga mes and Eco no mic Be ha vi or 54 (1): 124.)

Ве ру јем да ови при ме ри до ка зу ју ба рем две ва жне ства
ри. Нај пре то да се вредности (ко је се на ла зе у ср цу дру штве них 

obey the law of de mand? The de mand for pu nis hment in the vo lun tary con tri bu tion 
mec ha nism“, Ga mes and Eco no mic Be ha vi or 54 (1), p. 5.
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нор ми) функционишунабазипреференција, ко је је мо гу ће ма те
ма тич ки мо де ли ра ти пу тем функ ци је пре фе рен ци ја ко ју по је ди
нац мак си ми зи ра. Од но сно, то зна чи да је људскоодношењепрема
вредностимарационално,каоштојерационалноодношењечове
капремабилокомдругомдобру,рецимо,чоколади. Ово мо де ли ра
ње се мо же чи та ти као до каз да је Ho mo so ci o lo gi cus Еми ла Дир ке
ма и Тал ко та Пар сон са не по сто је ћи фе но мен у ствар ном жи во ту, и 
да га као та кав и тре ба од ба ци ти у на уч ним об ја шње њи ма. Те о ри ја 
ига ра, ко ја се углав ном од ба цу је у со ци о ло ги ји, омо гу ћа ва знат но 
пре ци зни је и тач ни је пред ви ђа ње по на ша ња у си ту а ци ја ма у ко ји
ма су при сут не дру штве не нор ме та ко што успе ва да их ин те гри ше 
у, ем пи риј ски ја ко пот ко ва ну, те о ри ју људ ског од лу чи ва ња.

Далијеалтруизамрационалан?

Као што сам на по ме нуо, од оста лих жи во тињ ских вр ста 
љу де одва ја јед на ва жна ка рак те ри сти ка: њи хов ко лек тив ни жи вот 
од ли ку је се знат но ви со ким сте пе ном са рад ње из ме ђу ве ли ког бро
ја ге нет ски не по ве за них по је ди на ца. Глав ним узро ком ове са рад ње 
мо же се сма тра ти људ ски ал тру и зам. Ал тру и зам се мо же од ре ди
ти као ску па рад ња, или жр тво ва ње јед не стра не ко ја уве ћа ва еко
ном ске до би ти дру ге стра не. Спе ци фич ни је, осо ба је ал тру и стич
на уко ли ко ње на ко ри сност ра сте са уве ћа њем бла го ста ња дру гих 
осо ба. Ал тру и зам је зна ча јан фе но мен еко ном ског жи во та јед ног 
дру штва. У Аме ри ци, 2011. го ди не до бро вољ на да ва ња су из но си
ла 298.3 ми ли јар ди до ла ра, што је по ве ћа ње од 3.9% у од но су на 
2010. го ди ну. Нај ве ћи из вор да ва ња су по је дин ци (73%), а укуп но 
88% до ма ћин ста ва уче ству је у до бро вољ ним да ва њи ма.

Да ли је ал тру и зам ра ци о на лан? На ово пи та ње се мо же 
од го во ри ти ор га ни зо ва њем ин тер ак ци је у скло пу Игре јав них до
ба ра. Она је од по себ ног зна ча ја јер нај бо ље од свих екс пе ри мен
тал них окру же ња омо гу ћа ва ис тра жи ва ње цен трал ног про бле ма 
дру штве не на у ке, а то је од го вор на пи та ње ка ко обез бе ди ти оп ти
мал ну снаб де ве ност не ког јав ног до бра. У игри, ко ја се углав ном 
по на вља у 10 рун ди, сва ки играч у гру пи, ко ја има ви ше од два чла
на, до би ја од ре ђе ну су му нов ца. Сва ко од њих тре ба да уло жи је
дан део нов ца у јав ни фонд, а пре о ста ли део за др жа ва за се бе. Део 
уло жен у јав ни фонд се на кра ју ула га ња мул ти пли ку је од ре ђе ним 
бро јем. На кра ју се уку пан из нос рас по ре ђу је игра чи ма. Од мах је 
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ја сно да је у ин те ре су сва ког по је дин ца да јав ном фон ду (или, ре
ци мо, до бру) не при ло жи ни шта: да све сво је за др жи за се бе, а да 
до би је део умно же не су ме ко ју су оста ли при ло жи ли. Ме ђу тим, 
ка ко се су бјек ти ко ји игра ју ову игру по на ша ју?

Гра фи кон 2: Про сеч на са рад ња то ком вре ме на у усло ви ма са и без 
мо гућ но сти ка жња ва ња (Пре у зе то из: Ernst Fe hr & Si mon Gächter, 

„Co o pe ra tion and Pu nis hment in Pu blic Go ods Ex pe ri ments“, The 
Ame ri can Eco no mic Re vi ew 90 (4), p. 989)

На гра фи ко ну 2 се ви ди ди на ми ка са рад ње за кључ но са 
рун дом 10. Да кле, у по чет ку зна тан део игра ча же ли да са ра ђу је. 
Ме ђу тим, ка ко рун де про ла зе, на кра ју ко јих се са зна је ко је ко ли ко 
при ло жио, све ве ћи број од у ста је од са рад ње и све ма ње при ла же. 
Ка ко ово об ја сни ти? Као што сам већ на по ме нуо, по на ла зи ма Бру
но Фре ја сви екс пе ри мен тал ни на ла зи го во ре да гру па увек са др жи 
око 30% љу ди ко ји не же ле да да ју ни шта (да кле, фри рај де ра). Ова 
ма ла гру па фри рај де ра до вољ на је да сло ми це ло ку пан по ре дак са
рад ње. Јер љу ди ни су без у слов ни ал тру и сти: они же ле да са ра ђу
ју са мо под усло вом да и дру ги са ра ђу ју (та квих је углав ном око 
50%). Ка да они при ме те да су на и ви чи не, ко ји на сво јој гр ба чи но
се је дан део его и ста, и они пре ста ју да са ра ђу ју, чи ме ко лек тив но 
де ла ње про па да.

У дру гом де лу гра фи ко на 2, си ту а ци ја се ме ња јер се у 
том тре нут ку уво ди оп ци ја да фри рај де ри мо гу би ти ка жње ни. 
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Ка ко смо ви де ли, љу ди су скло ни ка жња ва њу из три раз ло га: (1) 
због на ле та емо ци ја (ка ква је бес, јер су ис па ли на ив чи не), (2) због 
ал тру и зма и нор ми са рад ње, и (3) због из град ње ре пу та ци је (тзв. 
стра те шко ка жња ва ње, ко је у овом слу ча ју не ра ди јер не мо же да 
об ја сни ка жња ва ње у по след њој рун ди ка да се игра за вр ша ва, и 
ви ше не ма раз ло га за из град њу ре пу та ци је, чи ме тро шко ви ка жња
ва ња пре ва зи ла зе до би ти).

Ди на ми ка са рад ње се још бо ље мо же са гле да ти на гра фи
ко ну 3. На ње му се ви ди да су чак и љу ди ко ји су спрем ни да са ра
ђу ју од по чет ка, да кле не по бит но ал тру и сти, ипак ра ци о нал ни јер 
сво ју стра те ги ју пла ни ра ју на ба зи ве ро ва ња о то ме ко ли ко дру ги 
да ју. У екс пе ри мен ту из ко јег је пре у зет гра фи кон, ја ви ло се 14% 
су бје ка та ко ји су се по на ша ли по тзв. кри ви при но са (hump-cur-
ve): они су да ва ли ма ње од про сеч ног до при но са пу них ал тру и ста 
(Fischbac her, Si mon Gac hter, & Ernst Fe hr, 2001). У екс пе ри мен ту 
је би ло и 30% без у слов них фри рај де ра. С об зи ром да по сте пе но 
сва ко схва та да оста ли из не ве ра ва ју њи хо ва ве ро ва ња и да ју ма ње 
не го што би тре ба ло, то их на во ди да и они са ми да ју ма ње. Ова ква 
пер вер ти ра на ди на ми ка ве ро ва ња на кра ју до во ди до сло ма ко лек
тив ног де ла ња, иако је знат на ве ћи на су бје ка та (64%) би ла спрем на 
на са рад њу.  

Да кле, као што по ка зу ју ови при ме ри, ал тру и зам ни је без
у сло ван, и то да ли ће ко лек тив но де ла ња би ти успе шно у ве ли кој 
ме ри за ви си од ди на ми ке од но са и ве ро ва ња ал тру и ста и фри рај де
ра у по пу ла ци ји. Оно што гра фи кон 2 по ка зу је, то је да ве ро ват но ћа 
успе ха са рад ње ра сте у усло ви ма у ко ји ма је при сут на мо гућ ност 
да ал тру и сти ка зне оне ко ји не же ле да са ра ђу ју ни по ко ју це ну.

Ме ђу тим, нај бо љи до каз тврд ње да је ал тру и стич ко по на
ша ње ра ци о нал но мо же се на ћи у екс пе ри мен ту Џеј мса Ан дре о ни
ја и Џо на Ми ле ра (An dre o ni & Mil ler, 2002). Они су ра ци о на ност 
ал тру и стич ког по на ша ња ис тра жи ва ли пу тем Игре дик та то ра. У 
тој игри, дик та тор до би ја од ре ђе ну су му нов ца (бу џет) ко ји мо же 
да рас по де ли из ме ђу се бе и при ма о ца. С об зи ром да је он дик та
тор, при ма лац мо ра да при хва ти су му ко ју год да дик та тор по ну ди. 
У прак си ове игре, но вац се че сто де ли по лапо ла, па се игра узи
ма као са вр ше ни при мер по сто ја ња нео г ти па про дру штве них и 
ал тру стич ких ста во ва. Ан дре о ни и Ми лер се пи та ју да ли се ово 
ал ру и стич ко по на ша ње мо же об ја сни ти кроз лич ни ин те рес, у сми
слу по сто ја ња кри ве ко ри сно сти пу тем ко је се то по на ша ње мо же 
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прет ста ви ти. Они су про ве ра ва ли да ли је то по на ша ње у скла ду са 
ге не ра ли зо ва ним ак си о мом от кри ве них пе фе рен ци ја (GARP). Уко
ли ко је сте он да се мо же за кљу чи ти да је ал тру и стич ки из бор ге не
ри сан по мо ћу функ ци је ко ри сно сти.

Гра фи кон 3: Ни во про сеч ног лич ног до при но са по осно ву ни воа 
сва ког про сеч ног до при но са дру гих чла но ва (Пре у зе то из: Urs 

Fischbac her, Si mon Gac hter, & Ernst Fe hr, “Are pe o ple con di ti o nally 
co o pe ra ti ve? Evi den ce from a pu blic go ods ex pe ri ment“, Eco no mics 

Let ters 71(3), p. 400)

За ми сли мо да се дик та то ру ка же да за ће за сва ку је ди ни
цу ко ју про сле ди при ма о цу мо ра ти да пла ти не ку це ну (као вр ста 
по ре за). Це на, или по рез, мо же да из но си 5. Да кле, за сва ку је ди
ни цу ко ју про сле ди при ма о цу, дик та тор ће мо ра ти да пла ти до дат
них 5 је ди ни ца по ре за. Ако узме мо у об зир и бу џет (од ре ци мо 100 
је ди ни ца), глав но пи та ње по ста је да ли по сто ји функ ци ја пре фе
рен ци ја ко ју дик та тор мак си ми зи ра. Ако по сто ји, то зна чи да је и 
ал тру и стич ко по на ша ње под јед на ко ра ци о нал но као кла сич но по
тро шач ко по на ша ње, у ко јем по тро шач во ди ра чу на о це ни ро ба.

Це не по је ди ни ци су у њи хо вој вер зи ји игре би ле 0.25, 
0.33, 0.5, 1, 2, 3, 4, а уку пан број је ди ни ца на рас по ла га њу дик
та то ри ма је био 40, 60, 75, 8 и 100. Они су от кри ли да је са мо 18 
игра ча од 176 пре кр ши ло ГАРП ак си ом. Да су њи хо ви из бо ри би ли 
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ге не ри са ни на су ми це, за оче ки ва ти је би ло да би њих 78 до 95% 
пре кр ши ло тај ак си ом. Из ово га се за кљу чу је да је ал тру и стич ке 
из бо ре мо гу ће за хва ти ти функ ци јом ко ри сно сти. На гра фи ко ну бр. 
4 при ка за ни су на ла зи ис тра жи ва ња.

Графикон 4: Плаћање диктатора са сумом од 100 (Преузето из: 
James Andreoni & John Miller, „Giving According to GARP: An 

Experimental Test of the Consistency of Preferences for Altruism“, 
Econometrica 70 (2), p. 747)

Бихејвиорални економисти против рационалности

Чи та ва згра да би хеј ви о рал не еко но ми је, или ис тра жи вач
ког про гра ма хе у ри сти ка и при стра сно сти, по чев ши од на ла за Да
ни је ла Ка не ма на и Еј мо са Твер ског из 1970их го ди на, са зда на је 
на иде ји да су љу ди си сте мат ски скло ни гре шка ма у ми шље њу и 
ира ци о нал ном по на ша њу, и, шта ви ше, да су “пред ви дљи во ира ци
о нал ни” (Ari je li, 2008). Иако њен циљ ни је да у пот пу но сти за ме
ни стан дард ни мо дел еко ном ске ра ци о нал но сти, већ да исти са мо 
про ду би и оја ча у ње го вим прет по став ка ма и, са мим тим, ње го вој 
тач но сти (Ho, Lim & Ca me rer, 2006), ње не те о ри је се че сто ин тер
пре ти ра ју као пот пу но од ба ци ва ње стан дард ног мо де ла (Wil kin
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son & Cla es, 2012). Да ли би хеј ви о рал на еко но ми ја за и ста до ка зу је 
људ ску ира ци о нал ност? Шта уоп ште до ка зу је тврд ња По ла Сло
ви ка да љу ди ни су “ло гич ни већ пре психоло гич ни” (Slo vic, 1995)?

По ста но ви шту Џо на та на Ко е на, људ ска ра ци о нал ност, у 
сми слу спо соб но сти де дук тив ног и про ба би ли стич ког ре зо но ва
ња, не мо же се те сти ра ти и до ка зи ва ти екс пе ри мен тал но (Co hen, 
1981). По ње му, скло ност љу ди ка чи ње њу ло гич ких гре ша ка у 
про ра чу ни ма, или оно што су би хеј ви о рал ни еко но ми сти скло ни 
да на зо ву ира ци о нал но шћу, по ње му су са мо “гре шке у ко ра ци ма” 
(per for man ce er rors), ко је пре до ка зу ју ин те ли ген ци ју и обра зо ва ње 
љу ди не го њи хо ву ира ци о нал ност. 

Као што сам већ на гла сио, људ ски мо зак је, као и сва ки 
дру ги људ ски ор ган, об ли ко ван про це сом ево лу ци је људ ске вр сте. 
Он је, са сво јим пра те ћим функ ци ја ма и спо соб но сти ма, адап та ци
ја, тј. по сле ди ца про се ка си ту а ци ја кроз ко је је про шао у про це су 
ево лу ци је и ко ји ма се у том про це су при ла го дио. Из тог раз ло га, 
ње го ве спо соб но сти не би тре ба ли об ја шња ва ти одво је но од при
ро де про бле ма ко је он мо рао да ре ша ва у исто ри ји вр сте3, па са мим 
тим ни одво је но од струк ту ре окру же ња у ко јем он и да нас опе ри
ше и до но си од лу ке. Ово је нај ја сни је на гла сио Хер берт Сај мон у 
сво јој кон цеп ци ји “огра ни че не ра ци о нал но сти” (Si mon, 1956). По 
ње го вом схва та њу, ис тра жи ва ње ра ци о нал но сти не мо же се све сти 
са мо на про на ла же ње ког ни тив них фа лич но сти људ ског ре зо но
ва ња и од лу чи ва ња; сам про цес од лу чи ва ња мо ра се из у ча ва ти у 
скло пу кон тек ста ши ре струк ту ре у ко јој се од лу чи ва ње де ша ва. 
Дру гим ре чи ма, при лич но је ла ко од лу ку про гла си ти ира ци о нал
ном уко ли ко се она де ша ва у окру же њу ко јем мо зак при род но ни
је при ла го ђен. Ве ћи на тих “не при ла го ђе них” окол но сти кре и ра се 
упра во у ла бо ра то риј ским усло ви ма.

Герд Ги ге рен зер је, на тра гу Хер бер та Сај мо на, људ ску 
ра ци о нал ност по ку шао да раз у ме као еколошкурационалност, су
прот ста вља ју ћи ње ну ин ту и тив ну при ро ду по ку ша ји ма да се она 

3 Из овог ста ва су Ден Спер бер и Уго Мер си је из ве ли тзв. ар гу мен та тив ну те о
ри ју људ ског ре зо но ва ња. По тој те о ри ји функ ци ја ре зо но ва ња ни је да тра жи 
(ло гич ку) исти ну већ да омо гу ћи љу ди ма да по бе де у рас пра ви. Да кле, по овој 
те о ри ји, си сте мат ске скло но сти љу ди кад при стра сно сти ма ни су фа лич но сти 
ума већ ње го во при род но ста ње. Ви ди Dan Sper ber & Hu go Mer ci er, „Why 
Do Hu mans Re a son? Ar gu ments for Ar gu men ta ti ve The ory“, in: Be ha vi o ral and 
Brain Sci en ces 34: 57111. Сти вен Пин кер је за пи сао да је људ ски мо зак „ди
зај ни ран за фит нес а не за исти ну. Исти на је не кад адап тив на а не кад ни је.“ 
Ви ди Ste ven Pin ker, How The Mind Works, W.W. Nor ton Com pany, 1997, str. 305.
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те сти ра пу тем за ко на фор мал не ло ги ке (Gi ge ren zer & Sel ten, 2001). 
По ње му, људ ска ин ту и ци ја је, због свог ево лу тив ног по ре кла, са
др жај но бо га ти ја од фор мал не ло ги ке. Иако та ин ту и тив на ис пу
ње ност љу де мо же на ве сти да на чи не ло гич ку гре шку у кон стру и
са ном окру же њу, она им ја ко че сто омо гу ћа ва и то да, у ствар ном 
све ту, ка да не ма ју пу но ин фор ма ци ја, ипак до не су нај бо љу од лу ку. 
У јед ном екс пе ри мен ту (Gi ge ren zer & Gold stein, 1996), Ги ге рен
зер и Да ни јел Голд сте ин су по ка за ли ка ко ко лек тив но не зна ње мо
же про из ве сти тач ни ју од лу ку у од но су на си ту а ци ју у ко јој љу ди 
има ју пу но ин фор ма ци ја о про бле му ко ји тре ба ре ши ти. За тач ну 
од лу ку у пр вом слу ча ју ни је био за ду жен не ка кав ком пју тер ски 
про ра чун ве ро ват но ћа на осно ву свих ре ле вант них ин фор ма ци ја, 
већ сле ђе ње јед но став не хе у ри сти ке пре по зна ва ња ко ја  ка же: “Ако 
пре по знаш име јед ног гра да, а не и дру гог, за кљу чи да град ко ји 
си пре по знао има ви ше ста нов ни ка”. Ова кав на чин од лу чи ва ња је 
ра ци о на лан из раз ло га што је при ку пља ње до дат них ин фор ма ци ја 
по не кад ја ко те шко, а че сто мо же би ти и ја ко ску по.

По би хеј ви о рал ним еко но ми сти ма, људ ска скло ност до
но ше њу од лу ка на осно ву то га ка ко су не ки из бо ри пред ста вље
ни, или уокви ре ни (fra ming), ти пи чан је при мер ира ци о нал но сти. 
На при мер, до ка за но је да ка да љу ди ма ко ји би тре ба ли да иду на 
опе ра ци ју то са оп шти те на сле де ћи на чин: “Има те 90% шан се да 
пре жи ви те”, они су скло ни ји да на опе ра ци ју оду у том слу ча ју, а у 
знат но ма њој ме ри ка да им то са оп шти те на сле де ћи на чин: “Има те 
10% шан се да умре те”. Ово је ира ци о нал но јер је објек тив на ве ро
ват но ћа иста у оба слу ча ја, а љу ди ипак раз ли чи то од лу чу ју у те 
две си ту а ци је.

Дру ги при мер је тзв. “про блем Лин де” ко ји слу жи као 
до каз по сто ја ња си сте мат ске гре шке у ви ду заблуде конјункци
је(Tversky & Kah ne man, 1982). По Ка не ма ну и Твер ском, од лу ка 
љу ди у екс пе ри мен ту да твр де да је ве ћа ве ро ват но ћа да је Лин да 
“слу жбе ни ца у бан ци и ак ти вист ки ња фе ми ни стич ког по кре та”, је 
ира ци о нал на јер очи глед но кр ши за ко не ло ги ке. Кон јунк ци ја два 
до га ђа ја (по пут го ре на ве де ног) ло гич ки не мо же би ти ве ћи скуп 
од јед ног ње го вог де ла (“Лин да је слу жбе ни ца у бан ци”). Ме ђу тим, 
из овог екс пе ри мен та Ги ге рен зер и Хер твиг не из во де за кљу чак да 
су љу ди ира ци о нал ни (Hert wig & Gi ge ren zer, 1990). Љу ди се у овој, 
као и у сва кој дру гој си ту а ци ји, по во де за ин ту и ци јом, па упо тре ба 
ло гич ких нор ми ко је су сле пе на са др жај те ин ту и ци је, мо гу за ве
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сти љу де на по гре шно раз ми шља ње. Да је упра во ово био про блем 
у екс пе ри мен ту Ка не ма на и Твер ског (упо тре ба ре чи и и вероват
ноћа), до ка за ли су Хер твиг и Ги ге рен зер ко ји су у сво јој вер зи ји 
екс пе ри мен та уме сто ре чи “ве ро ват но” ко ри сти ли из раз “ко ли ко”. 
“По сто ји сто ти не осо ба ко је су као Лин да. Ко ли ки број од њих је су 
(1) слу жбе ни це у бан ци, (2) слу жбе ни це у бан ци и ак ти вист ки ње 
у фе ми ни стич ком по кре ту?” У овој вер зи ји, љу ди ни су по чи ни ли 
за блу ду ко њунк ци је, чи ме су до ка за ли да је у пр во бит ном екс пе ри
мен ту до из ра жа ја до шла пре ин те ли гент на кон вер за циј ска ин ту и
ци ја не го си сте мат ски де фект у ми шље њу.

Глав ни про блем би хеј ви о рал не еко но ми је, по Ги ге рен зе
ру (Gi ge ren zer, 2005) је то што ње ни кон цеп ти не во де ни ку да, а 
на ро чи то не до бром пред ви ђа њу. Не ки од њих су то ли ко не у по тре
бљи ви да су у ста њу да об ја сне два су прот на фе но ме на. На при
мер, хе у ри сти ка ре пре зен та тив но сти се та у то ло шки ко ри сти у об
ја шње њу два су прот ста вље на фе но ме на ка кви су за блу да за гре ја не 
ру ке (hot hand fal lacy) (Gi lo vich, Tversky, Val lo ne 1985) и коц кар ска 
за блу да (gam bler’s fal lacy) (Tversky & Kah ne man, 1974). Из ми шља
ње ова квих “хе у ри сти ка” је ко рак уна зад у на у ци јер оне као та кве 
не ну де ни ка кав но ви пре дик тив ни и про це сни мо дел. (“Те о ри ју 
је ди но мо жеш по бе ди ти дру гом те о ри јом.” Gi ge ren zer, 2005, 51) 
Хе у ри сти ке, као ког ни тив ни про це си, ни су но ва гре шка, већ са
мо об ја шње ње при стра сно сти или гре шке. Та ко схва ће не, оне мо гу 
обез бе ди ти про це сне мо де ле фе но ме на за ко је још увек ни је по
ну ђе но до бро об ја шње ње. На при мер, тзв. при стра сност на кнад не 
па ме ти, или знаосамсвевре ме (hind sight bi as), је са мо ус пут ни 
про из вод адап тив ног ме ха ни зма на до град ње ме мо ри је. Про це сни 
мо дел ко ји је ус пео да за хва ти овај ме ха ни зам, РАФТ (Hof fra ge et 
al, 2005), успе шан је до 75% у пред ви ђа њу ка да ће се ја ви ти ова 
при стра ност, ка да ће се по ја ви ти у обр ну том об ли ку, или ка да ће 
из о ста ти. Ти ме је та ко ђе до ка за но при стра сност на кнад не па ме ти 
ни је си сте мат ска дис по зи ци ја већ пре по сле ди ца ин тер ак ци је из
ме ђу ког ни тив ног си сте ма и струк ту ре окру же ња.

Је дан од ти пич них при ме ра ира ци о нал но сти и тзв. не ста
бил них пре фе рен ци ја у би хеј ви о рал ној ли те ра ту ри је и скло ност 
ак те ра да од лу ку о то ме ка ко ће се у не кој игри по на ша ти усме ра
ва ју у скла ду са тим ка ко се игра на зи ва. До ка за но је, на при мер, 
да су бјек ти ви ше са ра ђу ју ка да им екс пе ри мен та тор са оп шти да 
игра ју Игру за јед ни це (Com mu nity Ga me), не го ка да им са оп шти 
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да игра ју Вол Стрит Игру (Wal Stre et Ga me) (Li ber man et al, 2004; 
Kay et al, 2003). Да ли је ово за и ста ира ци о нал но по на ша ње, и да ли 
кр ши кон зи стент ност пре фе рен ци ја? По Хер бер ту Гин ти су јед на 
од не за о би ла зних прет по став ки људ ског по на ша ња је си ту а ци о ни 
ка рак тер пре фе рен ци ја (Gin tis, 2013). По овом схва та њу пре фе рен
ци ја, у од ре ђе ним си ту а ци ја ма љу ди се мо гу по на ша ти у скла ду са 
нор ма ма ко је се уоби ча је но по шту ју у тим си ту а ци ја ма. Ова же
ља за по што ва њем нор ми се по сма тра као ме тапре фе рен ци ја. Ба
зич ни ин ди ви ду ал ни ме ха ни зам ре про дук ци је дру штве них нор ми 
су оче ки ва ња љу ди ко ји се на ла зе у нор ми ра ној си ту а ци ји. Та ко, 
не ки љу ди мо гу по што ва ти дру штве ну нор му за то што дру ги од 
њих оче ку ју да је они ис по шту ју. Уко ли ко до ка же мо да се љу ди у 
си ту а ци ја ма про же тим нор ма ма по на ша ју у скла ду са оче ки ва њи
ма, не за ви сно од соп стве не бри ге за бла го ста ње дру гих, то зна чи 
да оче ки ва ња дру гих ве за на за њи хо во по на ша ња има ју ути цај на 
њи хо во ре ал но по на ша ње у игра ма.

Ова кав до каз мо же се на ћи у екс пе ри мен ти ма Да не, Кеј на 
и Да у са (Da na et al, 2006). Њи хов чла нак но си сим бо ли чан на зив: 
оно што не знаш ме не мо же по вре ди ти: скуп (али ми ран) бег из 
игре дик та то ра. У две ва ри јан те екс пе ри мен та Игре дик та то ра, они 
су по ка за ли да су љу ди скло ни то ме да из бег ну си ту а ци је у ко ји
ма ће се од њих оче ки ва ти да се по на ша ју у скла ду са нор ма ма. У 
јед ној ва ри јан ти, су бјек ти су мо гли да уђу у игру и по де ле су му од 
10$ ка ко год по же ле (јер су дик та то ри) или да из бег ну игру и оду 
ку ћи са 9$. Су бјек ти су би ра ли дру гу оп ци ју, иако су у пр вој мо гли 
да про ђу бо ље (са свих 10$ у џе пу). Ин тер пре та ци ја је та да су се 
тру ди ли да из бег ну си ту а ци ју у ко јој ће, оче ки ва њи ма дру гих, би
ти под стак ну ти да на пра ве ви ше фер рас по де лу. Си ту а ци ја слич на 
овој се мо же ви де ти на ули ци, ка да не ко за о би ђе про сја ка упра во 
ка ко би за о би шао при ти сак да се по на ша у скла ду са оче ки ва њи ма 
и оп ште при хва ће ним нор ма ма.

Још је дан при мер из би хеј ви о рал не еко но ми је је вре мен
ска не кон зи стент ност, од но сно при су ство ви со ке сто пе дис кон то
ва ња вре ме на код љу ди. За по че так тре ба раз у ме ти да чи ње ни ца да 
ова кви ти по ви по на ша ња во де ка су боп ти мал ним жи вот ним из бо
ри ма (секс без за шти те, пре је да ње и сл.) не под ра зу ме ва и њи хо ву 
ира ци о нал ност. Као што смо ви де ли, ра ци о нал ност не под ра зу ме
ва и бла го ста ње.

Што се ти че дис кон то ва ња вре ме на, оно се мо же по ка за
ти као ра ци о нал но уко ли ко успе мо да га мо де ли ра мо кроз ме то
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до ло ги ју ве ро ва њапре фе рен ци јаогра ни че ња. То се мо же по сти ћи 
јед но став ним ши ре њем про сто ра из бо ра. На и ме, уко ли ко се про
стор вре мен ских пре фе рен ци ја са сто ји са мо од па ра: на гра датре
ну так пре у зи ма ња на гра де, он да пре фе рен ци је мо гу де ло ва ти као 
вре мен ски не кон зи стент не. Ме ђу тим, уко ли ко се про стор из бо ра 
про ши ри, до би ја мо дру га чи ју сли ку. У усло ви ма про ши ре ног про
сто ра, са три еле мен та: на гра даса да шњи тре ну тактре ну так пре у
зи ма ња на гра де, по на ша ње по ста је кон зи стент но. То до ка зу ју мо
де ли хи пер бо лич ког и ква зихи пер бо лич ког дис кон то ва ња (Ain slie 
& Ha slam, 1992).

На кра ју, Се гал (Se gal, 1987) и Ма ки на (Mac hi na, 1987) 
по ка за ли су на ко ји на чин је мо гу ће Елс бер гов (Ells berg, 1961) и 
Али сов (Al la is, 1953) па ра докс мо де ли ра ти као оче ки ва ну ко ри
сност са не ли не ар ним те жи на ма.

Неке импликације изнетог по јавне политике

Ис тра жи ва ње и раз у ме ва ње при ро де и ло ги ке људ ске ра
ци о нал но сти ни је од зна ча ја са мо за ауто ном ну ег зи стен ци ју дру
штве не на у ке. (На и ме, по Кар лу По пе ру, прин цип ра ци о нал но сти – 
или “де ла ња при клад ног си ту а ци ји” – је нул ти прин цип дру штве не 
на у ке, без ко га она не мо же да по сто ји (Pop per, 1994)).

Оно што је још ва жни је је то да ква ли тет и ефи ка сност 
јав них по ли ти ка увек за ви се од то га да ли њи хо ви кре а то ри до бро 
раз у ме ју ло ги ку људ ског по на ша ња (Sha fir, 2013). Из то га сле ди да 
је аде кват но тј. ем пи риј ски уте ме ље но раз у ме ва ње пра ве при ро де 
људ ске ра ци о нал но сти пр ва прет по став ка усва ја ња и спро во ђе ња 
оп ти мал них и ефи ка сних јав них по ли ти ка. 

Ве ћи на јав них по ли ти ка са вре ме них др жа ва скро је на је 
на осно ву уве ре ња да је чо век Ho mo eco no mi cus. Основ на ка рак
те ри сти ка Ho mo eco no mi cu sa је его и зам, или пре ци зни је тврд ња 
да по је ди нац са мо бри не за се бе (self-re gar ding) и да во ди ра чу на 
са мо о сво јим лич ним ма те ри јал ним ис пла та ма из са рад ње (у ви ду 
до ба ра или нов ча них до би та ка). По Де ну Ке ја ну, кон вен ци о нал
ну еко ном ску те о ри ју, у чи јем је ср цу Ho mo eco no mi cus и ко ја је 
стан дард на апа ра ту ра за ана ли зу и пред ла га ње јав них по ли ти ка, 
ка рак те ри шу че ти ри глав не тврд ње: (1) ак те ри су увек мак си ми за
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то ри бо гат ства (2) и ка рак те ри шу их хо мо ге не пре фе рен ци је; (3) у 
ко лек тив ном де ла њу увек по сто ји је дин стве ни екви ли бри јум, од
но сно јед на до ми нант на стра те ги ја за ак те ра (а то је фри рај динг); 
(4) про блем ко лек тив ног де ла ња се пре ва зи ла зи уво ђе њем екс тер
ног си сте ма под сти ца ја (Ka han, 2005). Па ра диг мат ски при мер ове 
те о ри је је Логикаколективногделања Ман ку ра Ол со на [1965].

Не до стат ке тврд ње под бро јем 3 смо већ утвр ди ли у прет
ход ним де ло ви ма. Тврд ња под ред ним бро јем 4 је та ко ђе на ро чи то 
ва жна за успе шно кре и ра ње јав них по ли ти ка. На и ме, стан дард на 
еко ном ска прет по став ка је да је де ла ње ак те ра увек по кре ну то пре
фе рен ци ја ма (тј. же ља ма) и огра ни че њи ма (ка ква су це не до ба ра, 
бу џет или вре ме). С об зи ром да су огра ни че ња лак ше мер љи ва од 
пре фе рен ци ја, ова би нар на ло ги ка има ла је и зна чај не им пли ка ци је 
по ди зајн јав них по ли ти ка: про ме ном си сте ма огра ни че ња, тј. под
сти ца ја, мо гу ће је ме ња ти и  људ ско по на ша ње. Ре ци мо, у сфе ри 
ка зне них по ли ти ка, као ре ше ње ова пер спек ти ва пред ла га ла је по
ве ћа ва ње тро шко ва кри ми нал не рад ње: с об зи ром да при ли ком чи
ње ња кри вич ног де ла по тен ци јал ни пре кр ши лац за ко на увек ра ди 
costbenefit ана ли зу, све што тре ба да ура ди мо да би га од вра ти ли 
од те рад ње је да по ве ћа мо це ну чи ње ња зло чи на. Или, у сфе ри од
но са прин ци па ла и аген та, ова пер спек ти ва по ро ди ла је сво је вр сан 
„за кон по на ша ња“ (Gne ezy et al., 2011): ве ћа пла та во ди ће ка по ве
ћа њу учин ко ви то сти рад ни ка на рад ном ме сту, а уче ни ци пла ће ни 
за до бре оце не до би ја ће све бо ље оце не у шко ли. У сфе ри дру штве
но ко ри сног по на ша ња вла да иста ло ги ка: уко ли ко љу де мо ти ви
ше мо ма те ри јал ним на гра да ма, они ће би ти скло ни ји да до при но се 
јав ном до бру (ре ци мо да се при кљу че ак ци ји до бро вољ ног да ва ња 
кр ви). Ме ђу тим, овај на чин раз ми шља ња, ко ји за не ма ру је при ро
ду људ ских пре фе рен ци ја, ску по је пла ћен. Оно што је у ана ли зи 
за не ма ре но то је по тен ци јал тзв. ин стрин сич них мо ти ва ци ја ко је 
под ра зу ме ва ју да љу ди мо гу ра ди ти не ке ства ри јед но став но за што 
што им се оне сви ђа ју, јер ужи ва ју у њи ма или за то што сма тра ју 
да је мо рал но ис прав но ра ди ти их (Ryan & De ci, 2000). По ли ти ка 
екс трин сич них, фи нан сиј ских или прав них ин тер вен ци ја мо же ис
ти сну ти (crowd out) те ин трин сич не мо ти ва ци је4.  По Се му Бо ул су 
че ти ри су глав на ме ха ни зма од го вор на за пер вер ти ра ни од нос под
сти ца ја и уну тра шњих мо ти ва ци ја. Под сти ца ји мо гу (1) от кри ти 
ин фор ма ци је о оно ме ко уво ди под сти цај, (2) фреј мо ва ти (fra ming) 
4 Те мељ ни пре гле ди на ла за од но са под сти ца ја и по на ша ња мо гу се на ћи у: 

Bow les & Po la niaReyes, 2009; Ka me ni ca, 2011.
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си ту а ци ју у ко јој се до но си од лу ка при че му фра ме су ге ри ше шта 
је од го ва ра ју ће по на ша ње у да тој си ту а ци ји, (3) угу ши ти осе ћај 
ауто но ми је код  по је ди на ца ко ји не во ле до ми на ци ју и кон тро лу, и 
(4) ути ца ти на про цес ко јим по је дин ци усва ја ју но ве пре фе рен ци је 
(Bow les  & Po lanyaReyes, 2009).

Уместо закључка:  
лекција једног економисте о пореклу људске 

продруштвености

Раз вој би хеј ви о рал не те о ри је ига ра зна чај но је уна пре дио 
на шу спо соб ност да људ ске ци ље ве тре ти ра мо пре као ствар чи ње
ни ца не го ло ги ке, што је од су штин ског зна ча ја за раз у ме ва ње људ
ског по на ша ња, ка ко у де скрип тив ном, исто та ко и у нор ма тив ном 
и пре дик тив ном сми слу. Је дан од исто риј ски пр вих и нај зна чај ни
јих по ма ка у том сме ру мо же мо на ћи код Ада ма Сми та. У свом 
де лу Теоријаморалнихосећања [1759] Смит је по ку шао да раз ви је 
те о ри ју мо ра ла (и то у пра вом сми слу ре чи те о ри ја): ко јих се то 
мо рал них на че ла љу ди при др жа ва ју у сва ко днев ном по на ша њу, ка
кво је њи хо во по ре кло и ко ји су ме ха ни зми њи хо ве ре про дук ци је 
(Smir, 2009, 70). Иако је Те о ри ја знат но сла би је по зна та од Богат
стванарода [1776], сам Смит је сма трао да је у пи та њу де ло ко је је 
да ле ко ва жни је за раз у ме ва ње функ ци о ни са ња људ ског дру штва5. 

Као и ње гов са вре ме ник Деј вид Хјум, и Смит је сма трао 
да је људ ско де ла ње ви ше про из вод ин стинк тив ног и емо тив ног 
не го ра ци о нал ног и про ра чу на тог. Увод на ре че ни ца Теорије гла си: 
„Ма ко ли ко се прет по ста вља ло да је чо век се би чан, очи глед но је 
да у ње го вој при ро ди по сто је не ка на че ла ко ја под сти чу ње го ву за
ин те ре со ва ност за сре ћу дру гих љу ди, и ко ја чи не да му је њи хо ва 
сре ћа по треб на, иако он сам од то га не ма ни шта осим за до вољ
ства што та кву сре ћу ви ди“ (ibid, 3). По Сми ту, осе ћај симпатије је 
кључ ни во дич мо рал ног раз ми шља ња и по на ша ња. Ка ко су љу ди 
по при ро ди дру штве на би ћа, „код сва ког ду шев ног ста ња ко ме је 
под ло жан чо ве ков дух, емо ци је по сма тра ча увек од го ва ра ју оно
ме што он, ужи вља ва ју ћи се у си ту а ци ју, за ми шља да осе ћај онај 
ко ји па ти“. Ово са о се ћа ње има и не у ро ло шки до каз: „Кад ви ди мо 

5 Док је по след ње, ше сто из да ње Теорије, ко је се по ја ви ло 1790. го ди не, би ло 
зна чај но до пу ње но у од но су  на прет ход на из да ња, по след ња два из да ња Бо
гатстванарода су са др жа ла тек не знат не про ме не у од но су на прет ход на.
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да не ко за мах не да уда ри не ко га по ру ци или но зи ми, при род но, 
тог тре нут ка устук не мо и по ву че мо сво ју ру ку или но гу; а кад уда
рац пад не, и ми у из ве сној ме ри осе ти мо по вре ду и бол уда ре ног“ 
(ibid, 4). Смит на гла ша ва и емо ци о нал ну ди мен зи ју људ ске про
дру штве но сти: „Ка да је ства ра ла чо ве ка за жи вот у дру штву, при
ро да га је об да ри ла по чет ном и су штин ском же љом да чи ни при
јат но сти сво јој са бра ћи, као и по чет ним и су штин ским гну ша њем 
пре ма све му што их по вре ђу је. На у чи ла га је да осе ћа за до вољ ство 
због њи хо вог по вољ ног и бол због њи хо вог не по вољ ног ста ва. Она 
је ово одо бра ва ње учи ни ла не чим нај ла ска ви јим и нај при јат ни јим 
за ње га, а њи хо во нео до бра ва ње не чим нај муч ни јим и не чим што 
нај ви ше вре ђа“(ibid, 108). Дру гим ре чи ма, ка да љу ди по вре де не ко 
пра ви ло по на ша ња они ће се осе ћа ти ло ше, што је до во љан знак да 
та кво по на ша ње тре ба из бе га ва ти у бу дућ но сти.

Ко је је по ре кло ових „на че ла“ ко ја чо ве ка под сти чу да, 
по ред сво јих, во ди ра чу на и о ис хо ди ма са рад ње по дру ге љу де? 
Ово пи та ње је о су штин ског зна ча ја за раз у ме ва ње при ро де људ ске 
ра ци о нал но сти и дру штве но сти. По Сми ту, мо рал но ра су ђи ва ње је 
про из вод дру штве не ин тер ак ци је, од но сно ис ку стве ног уче ња ко је 
у осно ви има по сма тра ње и ими ти ра ње дру гих љу ди. Смит до бро 
при ме ћу је да су при стра сност, јед но стра ност и крат ко ви дост „из
вор по ло ви не свих по ре ме ћа ја у на шем жи во ту“(ibid, 138). Ме ђу
тим, по сма тра ње по на ша ња дру гих љу ди чо ве ка до во ди до фор ми
ра ња оп штих пра ви ла о то ме шта је по доб но и ис прав но, шта тре ба 
чи ни ти а шта из бе га ва ти. Ка да схва ти да „зна чај ни дру ги“ де ле и 
оправ да ва ју тај оп шти став, чо век по чи ње да осе ћа за до вољ ство 
због то га што чи ни оно што сви до жи вља ва ју као ис прав но. Од 
тог тре нут ка чо век од лу чу је да не кр ши оп ште при хва ће на пра ви ла 
по на ша ња, јер би у су прот ном по стао пред мет нео до бра ва ња, пре
зи ра, мр жње и ка жња ва ња. Са дру ге стра не, по што ва ње пра ви ла ка 
ње му при вла чи осе ћа ња љу ба ви, за хвал но сти и ди вље ња од стра не 
дру гих љу ди. За то, на јед ном, по ста је у ин те ре су чо ве ка да се по на
ша у скла ду са пра ви ли ма, и, шта ви ше, да не пре ста но тра жи при
ли ку где мо же да ис по ља ва оп ште при хва ће но по на ша ње. Дру гим 
ре чи ма, „оп ште пра ви ло ства ра се тек по што на осно ву ис ку ства 
утвр ди мо да  све ак ци је из ве сне вр сте, или све окол но сти из ве
сне вр сте, ре дов но на и ла зе на одо бра ва ње или, та ко ђе ре дов но, на 
осу ду ... То је на чин на ко ји се ства ра ју пра ви ла мо рал но сти“ (ibid, 
139). Та пра ви ла мо ра ла ко ри гу ју на ше иде је о то ме шта тре ба ра
ди ти. Она има ју и пот по ру у емо ци ја ма: уко ли ко ура ди мо не што 
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што је су прот но пра ви ли ма, ка да за вр ши мо са тим чи ном и ста ви
мо се у уло гу дру гих ко ји нас хлад но крв но по сма тра ју, ми до би
ја мо на пад гри же са ве сти и ка ја ња ко ји нас уз не ми ра ва ју и му че6.

По Сми ту, чо век је увек по де љен да две лич но сти: јед ну 
ко ја де ла, и дру гу ко ја тре ба да про су ђу је да ли је по на ша ње пр ве 
оправ да но. Ова дру га лич ност (не ка вр ста огле да ла пр ве) но си на
зив „не при стра сни по сма трач“. Не при стра сни по сма трач је кључ
ни ме ха ни зам пре ко ко га се ре про ду ку је ко лек тив на мо рал ност. 
Он под ра зу ме ва не за ин те ре со ва ност, од но сно из ме шта ње се бе на 
уни вер зал но ста ја ли ште за ко је нам се чи ни да га де ле све љу ди, 
и по том про це њи ва ње соп стве ног по на ша ња са  те уда ље не тач ке. 
Смит ка же: „Ми ни кад не мо же мо спо зна ти сво ја осе ћа ња и мо ти ве 
ни ти сте ћи не ки суд о њи ма уко ли ко се бе не укло ни мо из по ло жа ја 
у ко ме се при род но на ла зи мо и не на сто ји мо да ствар по сма тра
мо са из ве сне уда ље но сти од нас са мих. Но, то ни смо у ста њу да 
учи ни мо ни на ко ји дру ги на чин до на сто је ћи да на ства ри гле да мо 
очи ма дру гих љу ди или она ко ка ко би ти дру ги љу ди на њих нај ве
ро ват ни је гле да ли“ (Smit, 2009, 103).

Ка да не при стра сни по сма трач про ђе кроз про цес би о ло
шке и кул тур не ко е во лу ци је на дру штве ном ни воу, тј. не ке вр сте 
про це са „не ви дљи ве ру ке“ у сфе ри мо ра ла, он по ста је оли чен у 
ви ду дру штве них нор ми, тра ди ци је, вред но сти и, уоп ште но, јед ног 
ду бо ког, спон та ног мо рал ног и кул тур ног по рет ка дру штва, ко ји 
на да ље по је дин ци ма слу жи као не фор мал на ори јен та ци ја за њи
хо ва сва ко днев на де ла ња. Ова вр ста по рет ка је из вор оно га што 
је Вер нон Смит, по пут Ги ге рен зе ра, на звао „еко ло шка ра ци о нал
ност“: по на ша ње је еко ло шки ра ци о нал но у оној ме ри у ко јој се 
при ла го ди ло струк ту ри окру же ња у ко јем опе ри ше. Дру гим ре чи
ма, смер ни це за „еко ло шки ра ци о нал но“ де ла ње из вла че се упра во 

6 Сјај но об ја шње ње овог про це са по ну дио је Фри дрих фон Ха јек (ко ји је ина че 
био ин спи ри сан овим мо де лом раз ми шља ња ка ра ке ри стич ним за Шкот ско 
про све ти тељ ство). Он ка же: „Уче ње то га ка ко се тре ба по на ша ти је ви ше из
вор не го резултат уви да, ра зу ма и раз у ме ва ња. Чо век ни је ро ђен му дар, ра
ци о на лан и до бар, већ је на у чен да та кав по ста не. Ни је наш ин те лект ство рио 
наш мо рал; пре су људ ске ин тер ак ци је во ђе не на шим мо ра лом омо гу ћи ле 
раст ра зу ма и мо гућ но сти по ве за них са њим. Чо век је по стао ин те ли ген та њер 
је по сто ја ла тра ди ци ја – она ко ја ле жи из ме ђу ин стинк та и ра зу ма – из ко је 
мо же да учи. А ова традиција ни је из ра сла из спо соб но сти да се ра ци о нал
но ин тер пре ти ра ју уоче не чи ње ни це већ из на ви ке од го во ра (ha bit of re spon-
ding). Она је у осно ви го во ри ла чо ве ку шта би или не  би тре бао да ра ди у 
од ре ђе ним окол но сти ма, а не шта мо ра да оче ку је да се де си.“ (Hayek, 1988, 
2122)
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из оног до ме на оног пре ћут ног, им пли цит ног, че сто ин стинк тив ног 
зна ња, ко је сам спо ме нуо у тре ћем па ра гра фу овог де ла. Ово им
пли цит но зна ње је од пре суд ног зна ча ја за функ ци о ни са ње ка ко 
дру штва, та ко и са мих љу ди: по ре чи ма Фри дри ха Ха је ка, ка да би
смо пре ста ли да ра ди мо оно че му не зна мо раз лог, вр ло бр зо би смо 
убр зо би ли мр тви (Hayek, 1988, 68)7.

Сми то ва Теорија моралних осећања се као зна ча јан из
вор уви да за дру штве ну те о ри ју и по ли тич ку фи ло зо фи ју от кри ва 
то ком по след њих не ко ли ко го ди на. Она је од по себ ног зна ча ја за 
уса вр ша ва ње кла сич них мо де ла еко ном ског по на ша ња ко ји са мо
стал но ни су у ста њу да об ја сне број не на ла зе еко ном ских екс пе ри
ме на та ка кви су они са Игром дик та то ра, Игром јав них до ба ра и 
Игром по ве ре ња. Без ин те гри са ња те о ри је мо рал ног по на ша ња у 
об ја шње ње и пред ви ђа ње еко ном ског по на ша ња не ма да љег уна
пре ђе ња дру штве не те о ри је (Ste vens, 2011). На кра ју, вре ди спо
ме ну ти и по ку шај  Аш ра фа, Ка ме ре ра и Ло вен сти на ко ји су по
ку ша ли да до ка жу да је Адам Смит, сво јим при сту пом људ ском 
по на ша њу, за слу жио да бу де сма тран пр вим би хеј ви о рал ним еко
но ми стом (As hraf, Ca me rer, Lo e wen ste in, 2005).
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ARE HUMANS RATIONALLY 
PROSIOCIAL? SOME 

 EVIDENCE FROM 
 BEHAVIORAL GAME THEORY

S u m m a r y

In the ar tic le I am of fe ring fin dings from be ha vi o ral ex pe ri ments that 
de mon stra te that ra ti o nal pre fe ren ces are the fo un da tion of hu man 
pro so cial be ha vi or. First of all I ex pla in what ra ti o na lity me ans, and 
then how ra ti o nal pre fe ren ces cor re la te with va lu es and so cial norms 
in ge ne ra ting so cial co o pe ra tion. Then I re vi ew pos si ble an swers to 
be ha vi o ral eco no mists who ar gue that hu mans are of ten ir ra ti o nal. 
Then I re fer to so me les sons po licy ma kers co uld le arn from de mon
stra ted hu man pro so cial ra ti o na lity. In the fi nal part, in stead of a con
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мо гла да га учи не ефи ка сни јим.
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фор ме, из бор ни си стем Ср би је.

РЕФОРМА ИЗБОРНОГ СИСТЕМА 
У СРБИЈИ: ПРЕПРЕКЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЕ***

* Aсистент на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. 
Електронска адреса: dusan.vucicevic@fpn.bg.ac.rs

** Редовни професор Факултета политичких наука Универзитета у Београду. 
Електронска адреса: milan.jovanovic@fpn.bg.ac.rs

***  Рад је резултат истраживања на пројекту „Демократски и национални 
капацитети политичких институција Србије у процесу међународних 
интеграција“, број 179009, који се реализује у оквиру Института за 
политичке студије, финансираног од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја.   



СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 

88

ПОСЕБНО ИЗДАЊЕ

Осим рет ких за не се ња ка, ис тра жи ва ча из бор ног про це са 
и по ко јег по ли ти ча ра, из бор не сту ди је не при вла че па жњу ши ре 
ака дем ске јав но сти. По себ но не у Ср би ји. У до ма ћим ме ди ји ма 
кри вац за де фек те по ли тич ког си сте ма ни ка да не ће би ти „тра жен“ 
у из бор ним пра ви ли ма. Но ви на ри ће нај че шће у вре ме из бор них 
кам па ња тра жи ти од го во ре на пи та ња „ко је по бед ник“ и „ко ће 
фор ми ра ти вла ду“, а не „ка ко и за што их баш та ко би ра мо“. Због 
то га и не чу ди што гра ђа ни на ли сту ре форм ских при о ри те та не 
ста вља ју про ме ну из бор ног си сте ма. „Уоста лом, ко ли ко је ра то ва 
во ђе но због то га да ли је као фор му ла за рас по де лу ман да та ко-
ри шће на из бор на кво та или за јед нич ки де ли тељ? Ко ли ко је по ли-
ти ча ра уби је но због ди ле ме по је ди нач ни пре но си ви глас или јед-
но кру жни ве ћин ски из бо ри“ (Far rell, 2011, p. 1). Ако при хва ти мо 
да се из бор не ре фор ме де ша ва ју „са мо у ван ред ним исто риј ским 
си ту а ци ја ма“ (No hlen, 1984, p. 218), да из бор не ин сти ту ци је по-
ста ју „ле пљи ве“ и ти ме те шко про мен љи ве ка да им се да до вољ но 
вре ме на да се учвр сте (Birch, Mil lard, Po pe scu & Wil li ams, 2002; 
Ta a ge pe ra, 2007), или да кон тро лу над ода би ром из бор ног си сте ма 
има ју по ли ти ча ри чи ји је је ди ни мо тив мак си ми зо ва ње соп стве не 
мо ћи (Be no it, 2004; Bo ix, 1999; Co lo mer, 2004), оста је пи та ње због 
че га пи са ти текст у ко ме се ис ти че по тре ба за ре фор мом из бор них 
пра ви ла и као „осум њи че ни“ за не до стат ке у функ ци о ни са њу по-
ли тич ких ин сти ту ци ја из два ја по сто је ћи из бор ни си стем.

У пр вом де лу ра да при ка за ће мо, до пре не ко ли ко го ди-
на, оп ште при хва ће не ана ли тич ке мо де ле по мо ћу ко јих су се ана-
ли зи ра ле по вре ме не из бор не ре фор ме у ста бил ним де мо крат ским 
др жа ва ма – ре фор ме у ци љу уна пре ђе ња ин те ре са оних ко ји су на 
вла сти; ре фор ме у ко рист ин клу зив ни јих из бор них фор му ла ко ји ма 
се олак ша ва сти ца ње пар ла мен тар ног ста ту са, на ро чи то у си ту а ци-
ја ма ка да већ по сто ји ве ли ки ефек тив ни број по ли тич ких пар ти ја. 
При хва та ње та квих обра за ца ре фор ме све ло би мо гућ ност на про-
ме ну ин клу зив ног из бор ног си сте ма Ср би је на стра те шку про це ну 
ак те ра да ће им дру ги из бор ни мо дел до не ти ве ћи из бор ни успех 
или ума њи ти оче ки ва ни из бор ни не у спех. Та кви мо де ли, ме ђу тим, 
ни су ус пе ли да об ја сне за што је у од ре ђе ном бро ју др жа ва од сре-
ди не де ве де се тих до шло до про ме не из бор них пра ви ла. У дру гом 
де лу у ана ли зу уво ди мо и мо дел у ко ме до ре фор ме до ла зи за то што 
по ли ти ча ри гу бе кон тро лу над про це сом од лу чи ва ња што ши ри 
број ак те ра ко ји мо гу да ути чу на про ме ну. У та квим слу ча је ви ма 
ре фор ма је нео п ход на због си стем ских про бле ма ко је про ду ку је из-
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бор ни си стем. Из бор ни си стем та да по ста је не е фи ка сан јер за у зи-
ма екс трем не по зи ци је на ме ђу пар тиј ској или уну тар пар тиј ској ди-
мен зи ји, због че га је ре фор ма не ми нов на без об зи ра на стра те шке 
ин те ре се по ли ти ча ра. Тре ћи оде љак је по све ћен ре фор ми из 2000. 
го ди не – про пор ци о нал ни из бор ни си стем са јед ном из бор ном је-
ди ни цом – и јед ном бро ју „ма њих“ ре фор ми и по ку ша ја ре фор ми 
ко је су се де си ле на кон ње. У њи ма су уче ство ва ли раз ли чи ти ак-
те ри: осим по ли ти ча ра на вла сти, и они у опо зи ци ји, пра во суд ни 
ор га ни и спо ља шњи ак те ри. У не ким не у спе лим по ку ша ји ма из-
бор не ре фор ме у том пе ри о ду као глав ни ак те ри по ја вљи ва ли су се 
и екс пер ти из не вла ди ног сек то ра и ака дем ске за јед ни це. Прак тич-
но, Ср би ја је од 2000. го ди не до жи ве ла не ко ли ко раз ли чи тих ти по-
ва „ма њих“ из бор них ре фор ми и по ку ша ја ре фор ми, не у сми слу 
про ме не ба зич них ин сти ту та, већ пре ма ти по ви ма ак те ра ко ји су у 
„ма лим“ ре фор ма ма би ли ан га жо ва ни. У по след њем де лу да је мо 
од го вор на пи та ње ко је су сла бо сти по сто је ћег мо де ла и да ли се 
оне ја вља ју на уну тар пар тиј ској или на ме ђу пар тиј ској ди мен зи ји, 
и пред ла же мо из бор не мо де ле ко ји би по ме ну те сла бо сти мо гли 
да от кло не при то ме во де ћи ра чу на о исто риј ским ис ку стви ма Ср-
би је и кон тек сту ал ним фак то ри ма у њој, ин те ре си ма по ли тич ких 
ак те ра, и оно ме што је „мо да“ у из бор ним ре фор ма ма у упо ред ној 
прак си.

Па ра диг ма ко ју ко ри сти мо у ра ду је ин сти ту ци о на ли зам 
ра ци о нал ног из бо ра. „Уну тар тра ди ци је ра ци о нал ног из бо ра по-
сто је два тре нут но стан дард на на чи на про ми шља ња ин сти ту ци ја“ 
(Shep sle, 2006, p. 24). Раз ли ка те две „шко ле“ мо же се све сти на то 
да ли се ин сти ту ци је ви де као егзогенаограничења или као пра ви-
ла игре ко ја су ус по ста ви ли ак те ри, због че га ин сти ту ци је пред ста-
вља ју еквилибријум(Shep sle, 2006, pp. 24-26). Ми, ме ђу тим, ве ру је-
мо да се из бор на пра ви ла и ин сти ту ти исто вре ме но мо гу схва ти ти 
и као ег зо ге на огра ни че ња и као екви ли бри јум. С јед не стра не, из-
бор на пра ви ла пред ста вља ју оквир уну тар ко га ће ак те ри би ра ти 
стра те ги је ко је им мо гу уве ћа ти до бит. На при мер, у ве ћин ским 
из бор ним си сте ми ма две до ми нант не пар ти је не ће за у зи ма ти екс-
трем не по зи ци је јер ће кон ку рент ска пар ти ја за сту па њем ста во ва 
„сред њег гла са ча“ и по ли ти ка са нај ве ћим бро јем пре фе рен ци ја по-
бе ди ти на из бо ри ма. Би ра чи у ме шо ви тим из бор ним си сте ма не ће 
гла са ти стра те шки у про пор ци о нал ној ком по нен ти из бо ра, али ће 
ве ро ват но во ди ти ра чу на да у ве ћин ској ком по нен ти не „ба це“ свој 
глас. У по ме ну тим, и мно гим дру гим, слу ча је ви ма из бор ни ин сти-
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ту ти пред ста вља ју огра ни че ња ко ја ак те ре при мо ра ва ју да би ра ју 
нај ра ци о нал ни је стра те ги је. Са дру ге стра не, ка да се ра ди о ре фор-
ми из бор них си сте ма, из бор на пра ви ла пред ста вља ју екви ли бри-
јум, у осно ви ре ди стри бу тив ну ин сти ту ци ју, чи јом ће се про ме ном 
од ре ђе ни ак тер(и) око ри сти ти, а оста ли би ти на гу бит ку. Ако су 
сви ак те ри за до вољ ни пра ви ли ма она се на ла зе у екви ли бри ју му и 
сто га су те шко про мен љи ва. Ипак, ако кључ ни ак тер же ли да игра 
по дру гим пра ви ли ма, она по ста ју крх ка и скло на про ме ни, што их 
из ба цу је из ста ња рав но те же. Као што ма сив ни кли нац ко ји је ди-
ни у дру штву по се ду је ко шар ка шку лоп ту ко ју до но си на школ ски 
те рен мо же зах те ва ти про ме ну пра ви ла игре и, на при мер, уки да-
ње сло бод них ба ца ња, та ко и ба ха ти по ли ти ча ри мо гу ини ци ра ти 
про ме ну из бор них пра ви ла ко ја ће њи ма уве ћа ти ко рист или ма-
кар ума њи ти ште ту. Ова кво по на ша ње по ли ти ча ра на вла сти или 
ма сив ног клин ца са те ре на за ба скет ни је нео гра ни че но. Страх од 
ка зне, уве ћа ња тро шко ва и сма ње ња до би ти услед ре ак ци је јав но-
сти – ак те ра ко ји су не за до вољ ни но во до не тим из бор ним пра ви ли-
ма (гра ђа на, дру гих по ли ти ча ра и по ли тич ких пар ти ја, ака дем ске 
јав но сти) или оста лих кли на ца ко ји од лу чу ју да са ку пе но вац за 
дру гу лоп ту – мо же при мо ра ти ини ци ја то ре про ме на да од у ста ну 
од сво јих пла но ва, што се та ко ђе мо же раз у ме ти као при хва та ње 
ра ци о нал не стра те ги је.

На ме ра ауто ра је да од го во ри ма на пи та ња ко ме ња из бор-
на пра ви ла и кон тро ли ше про цес од лу чи ва ња о њи ма, као и про-
мо ви са њу ко јих (чи јих) ин те ре са и вред но сти те про ме не слу же, 
да ју про це ну да ли је из бор на ре фор ма у Ср би ји мо гу ћа и ка кве 
про ме не мо же мо да оче ку је мо.

Изборна реформа и рационални калкулус 
политичара

Из бор ни си стем пред ста вља цен трал ни нерв по ли тич ког 
си сте ма. Он игра кључ ну уло гу (ин)ди рект ним ути ца јем на број 
по ли тич ких пар ти ја и пар тиј ски си стем, са став пар ла мен та и ком-
по зи ци ју вла де. Оту да и из у зет на ва жност из бор них пра ви ла ко ја 
пред ста вља ју „зуп ча ни ке ко ји омо гу ћа ва ју да точ ко ви де мо кра ти је 
пра вил но функ ци о ни шу“ (Far rell, 2011, p. 2). Исто вре ме но, ме ђу-
тим, из бор ни си стем не на ста је у ва ку у му, он је по сле ди ца ин те ре-
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са оних ко ји о из бор ним нор ма ма мо гу да од лу чу ју – по ли тич ких 
пар ти ја ко је има ју ман да те у пар ла мен ту и за у зи ма ју по зи ци је у 
вла ди. У та квој по ли тич кој кон фи гу ра ци ји и са ме пар ти је пра ве 
про це не о то ме ко је ин сти ту ци о нал не про це ду ре и пра ви ла нај бо-
ље мо гу да кон со ли ду ју или оја ча ју њи хо ву по зи ци ју и сна гу и сво-
је пре фе рен ци је о из бор ним си сте ми ма фор ми ра ју на осно ву њих. 
Ка ко су пар ти је ко је има ју моћ да ини ци ра ју про ме ну иза бра не баш 
по ва же ћим из бор ним пра ви ли ма не тре ба да чу де њи хо ва ста бил-
ност и от пор ност, као и тврд ње да је њи хо ва про ме на мо гу ћа са мо 
у си ту а ци ја ма ка да по сто је озбиљ ни ег зо ге ни шо ко ви – ван ред не 
исто риј ске окол но сти. 

Бен Рај ли и Ен др ју Реј нолдс су, ре ци мо, утвр ди ли по сто-
ја ње три та ла са из бор них про ме на (Re illy & Reynolds, 1999) ко ји 
се у ве ли кој ме ри по кла па ју са та ла си ма де мо кра ти за ци је Се мју-
е ла Хан тиг то на (Hun ting ton, 1991). Кра јем 19. ве ка, са раз во јем 
пред став нич ке де мо кра ти је, ши ре њем би рач ког пра ва и на стан ком 
ма сов них по ли тич ких пар ти ја, ја ви ли су се пр ви пла но ви о на пу-
шта њу ве ћин ских из бор них си сте ма. Ја ча ње на ци о нал них др жа ва 
и по тре ба да се из вр ши ако мо да ци ја раз ли чи тих дру штве них гру-
па, на ро чи то у плу рал ним дру штви ма, ре зул ти ра ла је уво ђе њем 
про пор ци о нал них из бор них си сте ма у 18 др жа ва (Co lo mer, 2004) 
у пе ри о ду од 1899 (Бел ги ја) до 1922. го ди не. Ода бир из бор них си-
сте ма у „пр вој из бор ној ре во лу ци ји“ пред ста вљао је пре ма Рај ли-
ју и Реј нолд су спој „све сног ди зај на“ и „слу чај не ево лу ци је“. У 
дру гом та ла су из бор них про ме на, у по страт ним де це ни ја ма, ве ли-
ку уло гу у из бор ним про ме на ма има ли су спољ ни ак те ри. С јед не 
стра не, на ода бир из бор них си сте ма у но во на ста лим по сле рат ним 
де мо кра ти ја ма у За пад ној Не мач кој (Bawn, 1993; Scar row, 2001) и 
Ја па ну (Ren wick, 2010, pp. 129-134; Wo o dall, 1999) опре де љу ју ће 
су ути ца ли до го во ри до ма ћих ели та и  оку па ци о них сна га. С дру-
ге стра не, у про це су де ко ло ни за ци је упра во је ко ло ни јал но на сле-
ђе и ве за са ко ло ни јал ним го спо да ром игра ла глав ну уло гу у кре-
и ра њу из бор них пра ви ла за но ве др жа ве (Gol der, 2005; Re illy & 
Reynolds, 1999). Ко нач но, у „тре ћем та ла су де мо кра ти за ци је“ ко ји 
је за хва тио Ју жну и Ис точ ну Евро пу, де ло ве Афри ке, Ази је и Ју жне 
Аме ри ке, устав ни ин же ње ри по ка за ли су ве ли ко ин те ре со ва ње за 
ди зајн но вих из бор них пра ви ла. Не са мо да су из бор ни си сте ми на-
ста ја ли као по сле ди ца екс тен зив них де ба та о пред но сти ма и ма на-
ма по је ди них ти по ва из бор ног си сте ма, већ су че сто на до но ше ње 
од лу ке ути ца ли пре го во ри гру па са су прот ста вље ним ин те ре си ма. 
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Оту да не из не на ђу је екс пло зи ја ме шо ви тих из бор них мо де ла у том 
пе ри о ду од ко јих се оче ки ва ло да по ми ре нај бо ље из два све та – ве-
ћин ског и про пор ци о нал ног (Shu gart & Wat ten berg, 2001a).

Ре фор ме у 20. ве ку де ша ва ле су се ре ла тив но че сто, а за 
кре и ра ње но вих из бор них пра ви ла по вод су би ли круп ни исто риј-
ски шо ко ви. У но во на ста лим окол но сти ма би ло је нео п ход но усво-
ји ти и но ве из бор не мо де ле. За раз ли ку од тих си ту а ци ја, из бор не 
ре фор ме у ста бил ним де мо кра ти ја ма све до 90-тих го ди на про-
шлог ве ка би ле су пра ва рет кост и по ку ша ји про ме не нај че шће су 
за вр ша ва ли не у спе хом.1 Прак тич но, два су ар гу мен та ко ји ма се об-
ја шња ва ла от пор ност из бор них пра ви ла на про ме не. Оба се за сни-
ва ју на ис тој пре ми си – из бо ри не пред ста вља ју са мо не за ви сну, 
већ и за ви сну ва ри ја блу, од ка рак те ра пар тиј ског си сте ма, са ста ва 
пар ла мен та и вла де за ви си ће и са ма из бор на пра ви ла. Пре ма пр вом 
ар гу мен ту, „ми кро-ме га пра ви лу“, ве ли ки пре фе ри ра ју ма ло, а ма-
ли ве ли ко (Co lo mer, 2004, p. 3). Та ко ће ма ли број ве ли ких пар ти ја 
у јед ном си сте му оп ти ра ти за ре стрик тив на пра ви ла – ма ле скуп-
шти не, ма ле из бор не је ди ни це и ма ле из бор не кво те – док ће ве ли-
ки број ма лих пар ти ја зах те ва ти ин клу зив на пра ви ла – ве ли ке пар-
ла мен те, ве ли ке из бор не је ди ни це и ве ли ке из бор не кво те.2 Због 
то га ће, пре ма Ко ло ме ру, др жа ве са дво пар тиј ском ком пе ти ци јом 
и јед но стра нач ким вла да ма ода би ра ти „ма ле“ ин сти ту ци је ка ко би 
дру ге ис кљу чи ле из ком пе ти ци је, док ће оне са раз у ђе ним пар тиј-
ским плу ра ли змом и ко а ли ци о ним вла да ма одр жа ва ти ста бил ним 
„ве ли ке“ ин сти ту ци је и ин клу зив на пра ви ла. Пра те ћи исто риј ску 
вер ти ка лу на стан ка и усва ја ња из бор них си сте ма у све ту Ко ло мер 
утвр ђу је по сто ја ње три „пра ви ла“:
1 Кац (Ric hard Katz) на во ди 14 „ве ли ких” ре фор ми ко је су у дру гој по ло ви ни 

20. ве ка спро ве де не у ста бил ним де мо кра ти ја ма. Од то га се њих пет де си ло 
од 1950. до 1985. го ди не (три у Фран цу ској и две у Ита ли ји). При то ме, Кац 
не сво ди „ве ли ке“ ре фор ме са мо на про ме ну из бор ног мо де ла за за ко но дав на 
те ла, већ и на про ме не пра ви ла на из бо ри ма за ше фа др жа ве (Katz, 2009, pp. 
57-76).

2 Ве ли ке пар ти је ће ин си сти ра ти на из бор ним је ди ни ца ма у ко ји ма се би ра ма-
ли број по сла ни ка (ако је мо гу ће јед но ман дат не) и ма ле кво те са тран спо но-
ва ње гла со ва у ман да те (у нај бо љем слу ча ју јед но кру жне ве ћин ске из бо ре у 
ко ји ма ни је нео п ход но до сти ћи би ло ка кав праг гла со ва). Ма ле пар ти је ће, с 
дру ге стра не, тра жи ти ве ли ке је ди ни це (ако је мо гу ће да це ла др жа ва бу де 
кон сти ту и са на као јед на је ди ни ца) и ве ли ке кво те (у нај бо љем слу ча ју про-
пор ци о нал не си сте ме са Хе ро вом или Сен-Ла ги је вом фор му лом за рас по де лу 
ман да та).
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1. Про ме не из бор ног си сте ма иду у прав цу ин клу зив ни-
јих фор му ла ко је до зво ља ва ју ре пре зен та ци ју ве ли ком 
бро ју пар ти ја;

2. Оне су ве ро ват ни је што је ве ћи ефек тив ни број пар ти-
ја;

3. Оне су ве ро ват ни је што је кра ће тра ја ње прет ход ног 
из бор ног си сте ма. (Co lo mer, 2004, p. 5)

Ко ло ме ро ви за кључ ци за сни ва ју се на прет по став ци да 
ће се са по ја вом но вих те ма и пар ти ја ко је их ар ти ку ли шу, до та-
да ве ли ке пар ти је, пла ше ћи се ри зи ка да по ре стрик тив ним из-
бор ним пра ви ли ма по ста ну ап со лут ни гу бит ни ци, из ме ни ти сво је 
преферeнције и окре ну ти се ин клу зив ним из бор ним пра ви ли ма. 
Дру го Ко ло ме ро во „пра ви ло“ ће, ме ђу тим, оте жа ва ти по врат ну 
про ме ну – по вра так уна зад. Ин клу зив на фор му ла ће не ми нов но 
до ве сти до по ве ћа ња ефек тив ног бро ја пар ти ја што ће, са гла сно 
њи хо вим ра ци о нал ним кал ку ла ци ја ма да је „ве ће“ бо ље, спре ча ва-
ти чак и по ста вља ње пи та ња из ме не из бор них пра ви ла на ре форм-
ску аген ду.

Пре ма дру гом ар гу мен ту, по ли ти ча ри за циљ има ју мак-
си ми зо ва ње соп стве не мо ћи. Чак и ако при хва ти мо да ни је при-
мар ни ин те рес свих по ли ти ча ра осва ја ње вла сти (office-seeking), 
већ да има и оних ко ји бри ну о спро во ђе њу од ре ђе них по ли ти ка 
(policy-seeking), и ови дру ги мо ра ју те жи ти осва ја њу вла сти ка ко 
би спро во ди ли пре фе ри ра не по ли ти ке (La ver & Speh sle, 1996, pp. 
8-9). У скла ду са тим, пре ма „мо де лу мак си ми за ци је ман да та“, до 
про ме не из бор ног си сте ма не ће до ћи ако пар ти ја или ко а ли ци ја 
пар ти ја ко је има ју моћ да од лу че о про ме ни по ал тер на тив ном из-
бор ном си сте му не мо гу да осво је ве ћи број ман да та не го по по сто-
је ћем ин сти ту ци о нал ном аран жма ну. Од но сно, „про ме на из бор них 
ин сти ту ци ја ће се де си ти ако пар ти ја или ко а ли ци ја пар ти ја по др-
жа ва ал тер на ти ву ко ја ће јој до не ти ви ше по сла нич ких ме ста не го 
по сто је ћи из бор ни си стем и има моћ да je спро ве де” (Be no it, 2004, 
pp. 373-374). Ка ко су вла да ју ће пар ти је иза бра не по ста рим пра ви-
ли ма, њи хо ва про ме на ће би ти су прот ста вље на њи хо вим стра те-
шким ин те ре си ма, па ће и ре фор ме би ти рет ке и де ша ва ће се са мо 
у слу ча је ви ма ка да пар ти је про це не да ма ни пу ли са ње из бор ним 
пра ви ли ма ра ди уве ћа ња до би ти или ума ње ња оче ки ва них гу би та-
ка не ће иза зва ти ре ак ци ју јав но сти и ре зул ти ра ти ка жња ва њем од 
стра не би рач ког те ла на на ред ним из бо ри ма. 
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Оба на ве де на ар гу мен та, „ми кро-ме га пра ви ло“ и „мо дел 
мак си ми за ци је ман да та“, го во ре нам о то ме да кон тро лу над про це-
сом из бор не ре фор ме има ју и за др жа ва ју по ли ти ча ри. По ли ти ча ри 
до ми ни ра ју про це сом од лу чи ва ња, во де ћи се соп стве ним, ин ди ви-
ду ал ним или пар тиј ским, ин те ре си ма да уве ћа ју или ба рем кон со-
ли ду ју моћ. Та ко ђе, од из гле да пар тиј ског си сте ма и бро ја пар ти ја у 
ње му за ви си ће и ода бир из бор ног си сте ма, а трен до ви по ка зу ју да 
се ре фор ме кре ћу у прав цу ин клу зив ни јих (про пор ци о нал ни јих) 
из бор них фор му ла. Ова ква, при лич но по јед но ста вље на, ту ма че ња 
из бор них ре фор ми де ман то ва ла је ствар ност и до га ђа ји ко ји су се 
од и гра ли сре ди ном де ве де се тих го ди на про шлог ве ка.

Када и зашто политичари губе контролу?

Из бор не ре фор ме у Ита ли ји, Ја па ну, Изра е лу и Но вом Зе-
лан ду спро ве де не то ком  по след ње де це ни је 20. ве ка при мо ра ле 
су псе фо ло ге да иза ђу из уоби ча је них ма три ца ту ма че ња про ме не 
из бор них си сте ма. Пар ти ци па ци ја ве ћег бро ја раз ли чи тих ак те ра у 
ини ци ра ним ре фор ма ма – укљу чу ју ћи ту и обич не гра ђа не – из ме-
сти ла је те о риј ску пер спек ти ву у прав цу ана ли зе фак то ра ко ји до 
ње мо гу да до ве ду. Та ко су Ме тју Шу гарт (Mat thew So berg Shu gart) 
и Мар тин Ва тен берг (Mar tin Wat ten berg) ту ма чи ли из бор не ре фор-
ме с кра ја 20. ве ка као про дукт ме ша ви не ин хе рент них и кон тин-
гет них фак то ра (Shu gart, 2001; Shu gart & Wat ten berg, 2001b). Из-
бор ни си сте ми су скло ни про ме ни уко ли ко за у зи ма ју екс трем не 
по зи ци је на ме ђу пар тиј ској или уну тар пар тиј ској ди мен зи ји. Та-
ква екс трем на по зи ци ја пред ста вља пред у слов (ин хе рент ни фак-
тор) ко ји ће ге не ри са ти зах те ве за ре фор мом, јер се из бор ни ис хо ди 
пер ци пи ра ју од стра не не ких ак те ра или це ло куп не јав но сти као 
па то ло шки. Ме ђу тим, по сто ја ње ин хе рент них фак то ра не зна чи да 
ће до ре фор ме не ми нов но и до ћи. Да би ре фор ма би ла спро ве де на 
нео п ход но је да по сто је и кон тин гент ни фак то ри – не ки до га ђај-
оки дач (triggeringevent) ко ји се раз ли ку је од др жа ве до др жа ве (по-
де ла у вла да ју ћем ЛДП-у по пи та њу ре фор ме у Ја па ну, абро га тив-
ни ре фе рен дум ини ци ран од стра не гра ђа на у Ита ли ји, не спрет но 
и не ис пу ње но пред из бор но обе ћа ње на Но вом Зе лан ду).

Ме ђу пар тиј ска ди мен зи ја мо же да се све де на раз ли ку из-
ме ђу ве ћин ских и про пор ци о нал них си сте ма. На јед ном екс тре му 
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на ла зе се јед но пар тиј ске вла де ко је се на вла сти на ла зе иако су на 
из бо ри ма осво ји ле ре ла тив ну ве ћи ну гла со ва, а на дру гом ко а ли-
ци о не вла де ко је чи ни ве ли ки број пар ти ја. На јед ном по лу, да кле, 
има мо си сте ме у ко ји ма гра ђа ни има ју ја сан из бор из ме ђу ал тер на-
ти ва, али се де ша ва да пар ти ја на вла сти не ма ап со лут ну по др шку 
гра ђа на, или чак да у укуп ном зби ру има ма ње гла со ва од пар ти је 
ко ја ће би ти у опо зи ци ји, а са дру ге си сте ме у ко ји ма гра ђа ни не-
ма ју при ли ку да на из бо ри ма од лу чу ју о то ме ка ква ће вла да би ти 
фор ми ра на, јер су вла де плод по сти збор них пар тиј ских по год би. 
При ме ри екс трем не де ви ја ци је ме ђу пар тиј ске ефи ка сно сти је су 
плуралитарни си сте ми, си сте ми у ко ји ма је јед но пар тиј ска вла да 
фор ми ра на на осно ву ре ла тив не ве ћи не гла со ва (plu ra lity of vo tes), 
и хиперрепрезентативни си сте ми (Shu gart, 2001). 

Но ми нал но или гла са ње за ли сте ин ди ка тор је по зи ци је 
на уну тар пар тиј ској ди мен зи ји и им пли ци ра да ли ће се си стем за-
сни ва ти на ја ким кан ди да ти ма или ја ким пар ти ја ма. У си сте ми ма 
са но ми нал ним гла са њем гра ђа ни гла са ју за по је дин це по име ну и 
пре зи ме ну, што кан ди да те и по сла ни ке „при мо ра ва“ да раз ви ја ју 
пер со нал не ве зе са из бор ном ба зом и ја ча ју сво ју ре пу та ци ју у из-
бор ној је ди ни ци. Гла са ње за ли сте, на су прот то ме, под ра зу ме ва да 
гра ђа ни би ра ју из ме ђу пар ти ја, че сто и не зна ју ћи ко се на пар тиј-
ским ли ста ма од кан ди да та на ла зи. Због то га ни за кан ди да те, ни за 
по сла ни ке, не по сто је под сти ца ји да ја ча ју ве зе са из бор ном ба зом, 
те ће и њи хо ва је ди на ра ци о нал на стра те ги ја би ти да ја ча ју сво ју 
ре пу та ци ју уну тар стран ке, а не у из бор ној је ди ни ци. Екс трем на 
де ви ја ци ја на уну тар пар тиј ској ди мен зи ји, с јед не стра не, об у хва та 
хиперперсонализоване си сте ме у ко ји ма кан ди да ти и би ра чи ула зе 
у кли јен те ли стич ки од нос у ко ме ће раз ме њи ва ти гла со ве за услу-
ге, те ће, за вре ме из бор них кам па ња, пар тиј ски про гра ми и по-
ли ти ке би ти по ти сну ти у дру ги план. На дру гом по лу, на ла зе се 
хиперценттрализовани си сте ми у ко ји ма пар тиј ско вођ ство то ли ко 
до ми ни ра над кан ди да ти ма да пар ти је не зна ју шта су пре фе рен-
ци је соп стве них гла са ча у по гле ду пред ло же них по ли ти ка јер не ма 
под сти ца ја за одр жа ва њем би ло ка квих пер со нал них ве за са из бор-
ном ба зом (Shu gart, 2001). Сва че ти ри екс тре ма су не е фи ка сна јер 
не ус по ста вља ју ве зу из ме ђу дру штве них зах те ва (пре фе ри ра них 
по ли ти ка) и из бор ног ис хо да (по ли ти ка ко је ће спро во ди ти но ва 
вла да). Њи хо ва не е фи ка сност чи ни их нео т пор ним на про ме не и 
пред ста вља ин хе рент ни фак тор, и да ље са мо по тен ци јал но мо гу ће, 
ре фор ме из бор ног си сте ма.
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„Ми кро-ме га пра ви ло“ и „мо дел мак си ми за ци је ман да-
та“, с јед не, и не е фи ка сност из бор ног си сте ма као по вод за ре фор-
му, с дру ге стра не, по ка зу ју да су мо гу ћа два пу та до из ме не из бор-
них пра ви ла. Пре ма пр вом, по ли ти ча ри на вла сти до но се од лу ку 
да до ре фор ме до ђе. Пре ма дру гом, по ли ти ча ри гу бе кон тро лу над 
про це сом од лу чи ва ња у ко ји се укљу чу ју гра ђа ни, екс пер ти, су ди-
је или, пак, спољ ни ак те ри. Алан Рен вик (Alan Ren wick) на осно-
ву тог кри те ри ју ма раз ли ку је два ти па из бор не ре фор ме, и уну тар 
њих не ко ли ко под ти по ва.

Графикон 1. Типови изборне реформе (Renwick, 2010, p. 11)

Пре ма ста во ви ма по је ди них ис тра жи ва ча, по ли ти ча ри 
ви де из бор ни си стем или као ре ди стри бу ти ван или као ефи ка сан 
(Tse be lis, 1990, p. 104). Ефи ка сне ин сти ту ци је уна пре ђу ју усло ве 
за све, или ско ро све, по је дин це или гру пе у дру штву, док ре ди-
стри бу тив не по пра вља ју по ло жај јед не гру пе на уштрб дру гих. 
Из бор ни си сте ми су у осно ви ре ди стри бу тив на ин сти ту ци ја – по 
ал тер на тив ном из бор ном мо де лу јед на пар ти ја ће осво ји ти ве ћи 
број ман да та из че га сле ди да ће не ка мо ра ти да их из гу би. Ако је 
мо тив за ре фор му мак си ми за ци ја ман да та од стра не јед не гру пе, 
Рен вик твр ди да је у пи та њу реформанаметањемодстраневе-
ћинеелите. Рен вик, ме ђу тим, на во ди и три си ту а ци је ка да ће но ви 
из бор ни мо дел би ти про дукт до го во ра ели та. До ду ше, та кав тип 
из бор не ре фор ме ни је ка рак те ри сти чан за ста бил на де мо крат ска 
дру штва, јер се у њи ма те си ту а ци је рет ко де ша ва ју. Пр во, ка да 
по сто ји опа сност по функ ци о ни са ње це ло куп ног си сте ма због, на 
при мер, мо гу ћег ет нич ког кон флик та или прет ње се це си јом, по-
ли ти ча ри ће оста ви ти по стра ни крат ко роч ну по ли тич ку до бит и 
усво ји ти мо дел ко ји ће до при не ти ума ње њу тен зи ја (Ју жна Афри ка 
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1993, Фи џи 1997). Дру го, од ре ђе на, спе ци фич на вре ме на са со бом 
но се и по ја ву по ли ти ча ра скло них ју ре њу за иде а ли ма, а не уве ћа-
њем мо ћи. Они нај че шће до ла зе из ди си дент ских кру го ва, а не из 
стан дард ног по ли тич ког окру же ња, па ће при ли ком ди зај на но вих 
ин сти ту ци ја те жи ште ста вља ти на вред но сти, а не на моћ (Ма ђар-
ска и Че хо сло вач ка 1989. и 1990). Тре ће, ка да се ак те ри су о ча ва ју 
са ве ли ком не си гур но шћу у по гле ду сво јих из бор них шан си, од но-
сно, ако у прет ход ном пе ри о ду ни је би ло ви ше пар тиј ских из бо ра, 
они не ће би ти у мо гућ но сти да пред ви де по сле ди це ал тер на тив них 
из бор них мо де ла, те ни да оп ти ра ју за не ки ре ди стри бу ти ван из-
бор ни си стем. То је ка рак те ри стич но за ве ћи ну пост ко му ни стич-
ких др жа ва у пе ри о ду тран зи ци је. У овим си ту а ци ја ма из бор ни си-
стем на ста је услед ши рег дру штве ног кон сен зу са, а реформа, иако 
кон тро ли са на од стра не по ли ти ча ра, је из ве де на договоромелита 
(Ren wick, 2010, pp. 10-13).

Ипак, по ли ти ча ри не за др жа ва ју увек кон тро лу над про-
це сом ре фор ме из бор ног си сте ма. Као што је већ на ве де но, у упо-
ред ној прак си ја вља ле су се си ту а ци је у ко ји ма су на из ме ну из бор-
них пра ви ла ути ца ли гра ђа ни, екс пер ти, су ди је и стра ни ак те ри. 
Прак са, ме ђу тим, по ка зу је и да ре фор ми у ко ји ма би по ли ти ча ри 
у пот пу но сти би ли ис кљу че ни из ре форм ског про це са ни је би ло. 
Чак и ка да је у Швај цар ској на ре фе рен ду му ини ци ра ном од стра не 
гра ђа на 1918. го ди не уве ден про пор ци о нал ни из бор ни мо дел, по-
др шку но вом мо де лу пру жи ле су опо зи ци о не пар ти је (Lutz, 2004, 
pp. 286-287). За ин те ре со ва ност гра ђа на за из бор ну ре фор му прак-
тич но је не мо гу ће по бу ди ти, а да иза ре форм ског по кре та не сто ји 
не ка ис так ну та по ли тич ка фи гу ра. Све то нам го во ри да ће нај че-
шћи тип ре фор ми би ти онај у ко ме се као про та го ни сти по ја вљу ју 
и обич ни гра ђа ни и део по ли тич ке ели те, а Рен вик твр ди да су три 
нај ин три гант ни је реформе из бор них си сте ма у 90-тим го ди на ма 
про шлог ве ка, Но ви Зе ланд, Ита ли ја и Ја пан, спроведенеинтер-
акцијомелитеимасе(Ren wick, 2010, pp. 169-238). И у тим слу ча-
је ви ма ели те по сту па ју ра ци о нал но. Ре форм ски при ти сак гра ђа на 
ко ји пер ци пи ра ју из бор ни си стем као не е фи ка сан и екс тре ман ста-
вља вла да ју ће ели те пред из бор – при хва ти ти ре форм ске зах те ве 
или их од би ти, уве ћа ти гнев јав но сти и ума њи ти соп стве не шан се 
на на ред ним из бо ри ма.

Ни на ме та ње из бор ног си сте ма спо ља ни је ве ро ват на оп-
ци ја. До ма ћи ак те ри има ли су од ре ђе ну до зу сло бо де да ути чу на 
кре и ра ње из бор них ин сти ту та и у др жа ва ма у ко ји ма је по сто ја-
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ла стра на оку па ци о на си ла, по пут већ по ме ну те За пад не Не мач-
ке и Ја па на, или Ира ка (Da wis ha & Di a mond, 2006) и Ав га ни ста на 
(Reynolds, 2006) на кон 2000-те. Екс тер ни ак те ри ће се, због мо гу-
ћих при го во ра да кр ше де мо крат ска пра ви ла и про це ду ре, сто га 
нај че шће огра ни ча ва ти на са ве то дав ну уло гу, те ће и реформе из ве-
де не интеракцијомдомаћеелитеистранихактера, на лик на ону 
спро ве де ну у Ле со ту на кон из бо ра 1998. го ди не (El klit, 2005, pp. 
92-94), би ти ве о ма рет ке. До ме ти суд ских од лу ка нај че шће се до-
во де у ве зу са ис цр та ва њем гра ни ца из бор них је ди ни ца, на ро чи то 
у Сје ди ње ним Др жа ва ма (Cox & Katz, 2002), ма да су не ке суд ске 
од лу ке би ле усме ре не и на огра ни ча ва ње упо тре бе из бор ног пра-
га (Ve ni ce Com mis sion, 2010, pp. 21-22). Нај бо љи при мер ути ца ја 
судскиходлуканареформу је сте про гла ша ва ње свих, осим јед не, 
од ред би но вог из бор ног за ко на Че шке Ре пу бли ке не у став ним 2001. 
го ди не. Ти ме је Устав ни суд Че шке оце нио да но ви за кон, усво јен 
у пар ла мен ту, на ру ша ва уста вом га ран то ва ну про пор ци о нал ност 
(Ko pecky, 2004, pp. 351-352). Ко нач но, уло га екс пе ра та се го то во 
увек сво ди на са ве то дав ну, на „бру ше ње“ ал тер на тив них пред ло га 
ко је ће по ли ти ча ри као го то ва ре ше ња из не ти пред гра ђа не. Иако 
су у не ким др жа ва ма псе фо ло зи би ли кре а то ри и пред ла га чи ино-
ва тив них ре ше ња – ал тер на тив но гла са ње у Аустра ли ји 1918. и 
Фи џи ју 1996. го ди не – или ди рект ни уче сни ци у ре форм ском про-
це су – Но ви Зе ланд 90-тих го ди на 20. ве ка – Алан Рен вик, иако не 
оспо ра ва њи хов до при нос, не ми сли да по сто ји по се бан тип из-
бор не ре фор ме на стао интеракцијомполитичкеелитеиизборних
стручњака(Ren wick, 2010, p. 14).

У слу ча ју ка да се из бор ни си стем схва та као ре ди стри-
бу тив на ин сти ту ци ја, а ре фор ма спро во ди на ме та њем од стра не 
ве ћи не ели те, глав ни мо ти ви за про ме ну из бор них пра ви ла сво де 
се на оства ре ње пер со нал них или пар тиј ских ин те ре са, од но сно 
на за др жа ва ње или уве ћа ње мо ћи и ути ца ја.3 У оста лим ти по ви-
3 Ци ље ви по је ди на ца-по ли ти ча ра или по ли тич ких пар ти ја мо гу би ти раз ли чи-

ти. Они мо гу да бу ду крат ко роч ни и ду го роч ни. Пар ти је не ће увек бри ну ти 
са мо о бро ју осво је них ман да та. Из бор на ре фор ма ути че и на пред из бор ну 
или по сти збор ну ко а ли ци о ну ди на ми ку, па ће ма ла пар ти ја цен тра би ти за-
го вор ник ре фор ми јер ће, без об зи ра на по тен ци јал но ма њи број ман да та, 
по ста ти не за о би ла зни и кључ ни члан бу ду ћих ко а ли ци ја. Слич но то ме, по је-
дин ци не ће увек на пр во ме сто ста вља ти ре и збор, већ ће во ди ти ра чу на и о 
по пра вља њу соп стве не уну тар пар тиј ске по зи ци је или ути ца ју ко ји би мо гли 
има ти у ши рем дру штве ном и по ли тич ком кон тек сту по но вим из бор ним пра-
ви ли ма. На ин те ре се ак те ра мо же да ути че и став јав но сти о из бор ној ре фор-
ми. Пер цеп ци ја да се из бор ним ин сти ту ти ма ма ни пу ли ше мо же до ве сти до 
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ма из бор них ре фор ми, ме ђу тим, на гла сак се ста вља на вред но-
сти, а не на моћ и ути цај. Ка да по сто ји опа сност од кон флик та или 
не ста бил но сти и по ли ти ча ри мо гу од ба ци ти соп стве не се бич не 
ин те ре се. Обич ни гра ђа ни и екс пер ти ће, ако су већ укљу че ни у 
про цес ре фор ме, бри ну ти о  пи та њи ма ква ли те та де мо кра ти је и 
до брог упра вља ња, а не о пар тиј ским и ин те ре си ма по ли ти ча ра. 
Вред но сти, при то ме, мо гу би ти раз ли чи те и ме ђу соб но су прот ста-
вље не. Оне се мо гу од но си ти на де мо кра тич ност си сте ма, ње го ву 
ста бил ност, упра вља ње, ис хо де јав них по ли ти ка, од нос по сла ни ка 
и би ра ча, итд. (Ren wick, 2010, pp. 37-46). Од то га ка кав ће из бор ни 
мо дел би ти иза бран за ви си ће и ко је вред но сти ће би ти про мо ви-
са не. Чи стим про пор ци о нал ним си сте мом, на при мер, обез бе ди ће 
се за сту пље ност свих ре ле вант них гру па у јед ном дру штву, али ће 
се то од ра зи ти на ефи ка сност од лу чи ва ња у вла ди. Увoђење јед но-
ман дат них из бор них је ди ни ца ути ца ће на по нов но ус по ста вља ње 
бли жих ве за из ме ђу гра ђа на и по сла ни ка, али ће исто вре ме но по-
ра сти опа сност од кли јен те ли зма и раз ме не гла со ва за услу ге (pork-
barrelpolitics)

Од по нов ног ус по ста вља ња ви ше стра нач ја Ср би ја је има-
ла не ко ли ко „ве ли ких“ из бор них ре фор ми у то ку де ве де се тих го-
ди на про шлог ве ка, док је од 2000. би ло не ко ли ко „ма њих“ или 
по ку ша ја ре фор ми. Мо ти ви због ко јих су те ре фор ме ини ци ра не и 
ак те ри ко ји су у њи ма уче ство ва ли су раз ли чи ти. У на ред ном де лу 
ана ли зи ра ће мо мо ти ве ко ји су ста ја ли иза ре форм ских пред ло га од 
2000, ма да ће мо се освр ну ти и на три круп не из ме не из бор ног си-
сте ма у де ве де се тим.

Типови изборних реформи у Србији

Од 2000. го ди не по сла ни ци На род не скуп шти не Ре пу бли-
ке Ср би је би ра ју се пре ма про пор ци о нал ном из бор ном си сте му, са 
јед ном из бор ном је ди ни цом, Д'Он то вом фор му лом за рас по де лу 
ман да та и за тво ре ним бло ки ра ним из бор ним ли ста ма. Иако кључ-

то га са ре фор ма сма тра не ле ги тим ном или, пак, да се ре фор мом об на вља на-
ру ше на ле ги тим ност из бор них пра ви ла, што та ко ђе об ли ку је ин те ре се ак те ра 
(Ита ли ја 1953-1954; Фран цу ска 1985-1986). Ко нач но, ак те ри су ког ни тив но 
огра ни че ни и мо гу да има ју по гре шну пер цеп ци ју о то ме ко ји ће из бор ни 
мо дел нај бо ље за шти ти ти њи хо ве ин те ре се, па и из бор ни ис ход не ка да не ће 
од го ва ра ти на ме ра ва ним по сле ди ца ма (Ren wick, 2010). 
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ни из бор ни ин сти ту ти од тог тре нут ка ни су ме ња ни, не ко ли ко из-
ме на из бор ног за ко на, до но ше ње но вог Уста ва из 2006, као и две 
од лу ке Устав ног су да ути ца ле су на из бор ну и по ли тич ку прак су, 
те се мо гу под ве сти под „ма ле“ ре фор ме. У истом пе ри о ду би ло је 
и не ко ли ко пред ло га за ре фор му из бор ног си сте ма од стра не по ли-
тич ких ак те ра, и је дан екс перт ски ко ји је у за чет ку имао и по др шку 
Ми ни стар ства за др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву. За раз ли-
ку од стра нач ких пред ло га, ко ји ни су би ли пре ци зно фор му ли са ни 
и у ко ји ма се са мо на зна ча вао пра вац про ме не, пред лог екс перт-
ског ти ма у фор ми на цр та за ко на на ла зио се јед но вре ме на сај ту 
по ме ну тог ми ни стар ства и о ње му су во ђе ни озбиљ ни раз го во ри са 
пред став ни ци ма по ли тич ких пар ти ја. Прак тич но, у из ме не и по ку-
ша је из ме на из бор них пра ви ла по сле 2000. би ли су укљу че ни сви 
ак те ри, осим гра ђа на.

Пре пе то о ко то бар ских про ме на ре пу блич ки из бо ри су 
ор га ни зо ва ни че ти ри пу та, при ме ном три раз ли чи та из бор на мо-
де ла – дво кру жном ве ћин ском (1990), про пор ци о нал ном са де вет 
ве ли ких из бор них је ди ни ца (1992, 1993) и про пор ци о нал ном са 29 
ма лих и из бор них је ди ни ца сред ње ве ли чи не (1997). Утвр ђи ва ње 
из бор них пра ви ла за пр ве, кон сти ту тив не из бо ре, на кон ви ше де-
це ни ја стра нач ког мо ни зма, кла си чан је при мер ре фор ме на ме та-
њем од стра не ве ћи не ели те. У „нул тој фа зи“ кон сти ту и са ња из-
бор ног си сте ма све пар ти је за у зи ма ле су ло гич не по зи ци је во де ћи 
се уско стра нач ким ин те ре си ма. Со ци ја ли сти, ко ји су пре у зе ли ин-
фра струк ту ру, ор га ни за ци о ну мре жу, угле дан ка дар и ши ро ку ба-
зу ак ти ви ста, фи нан сиј ска и ма те ри јал на сред ства Са ве за ко му ни-
ста, пле ди ра ли су за ве ћин ски си стем. Опо зи ци о не пар ти је, осим 
Но ве де мо кра ти је – По крет за Ср би ју ко ја се за ла га ла за уво ђе-
ње ме шо ви тог си сте ма, ин си сти ра ле су на што чи сти јој ва ри јан ти 
про пор ци о нал ног си сте ма – са јед ном из бор ном је ди ни цом и што 
ни жим из бор ним пра гом. (Јо ва но вић, 1997, стр. 128-131; Јо ва но-
вић, 2011а, стр. 22-23). На црт за ко на о из бо ру на род них по сла ни-
ка, пред ло жен за јед но са На цр том уста ва, пред ви ђао је уво ђе ње 
дво кру жног ве ћин ског си сте ма. Опо зи ци о не пар ти је, ре вол ти ра не 
пред ло гом, пре ти ле су бој ко том из бо ра и де мон стра ци ја ма, те је у 
Пред лог за ко на увр ште но не ко ли ко зах те ва опо зи ци је ко ји су се 
ти ца ли усло ва кан ди до ва ња, тра ја ња из бор не кам па ње и са ста ва 
ор га на за пра ће ње из бо ра (Јо ва но вић, 1997, стр. 131-133). Дво кру-
жни ве ћин ски си стем ипак је уве ден и то од лу ком јед но стра нач ке 
скуп шти не ре фор ми са не ко му ни стич ке ели те. 
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Устав из 1990, иако до нет од стра не јед но стра нач ке скуп-
шти не, ни је про пи сао тип из бор ног си сте ма, ни по себ ну ве ћи ну 
нео п ход ну за ње го ву из ме ну, што је олак ша ло ка сни је из бор не ре-
фор ме. За раз ли ку од ве ли ког бро ја пост ко му ни стич ких др жа ва у 
ко ји ма је на од ре ђи ва ње ти па из бор ног си сте ма за пр ве, фор ма тив не 
из бо ре, огро ман ути цај има ла ин сти ту ци ја „окру глог сто ла“, у Ср-
би ји су пре го во ри вла сти и опо зи ци је пре суд но од ре ди ли из бор на 
пра ви ла тек за из бо ре одр жа не 1992. Ин сти ту ци ја „окру глог сто ла“ 
са зва на је на пред лог пред сед ни ка СРЈ До бри це Ћо си ћа и пред-
сед ни ка Са ве зне вла де Ми ла на Па ни ћа, у усло ви ма ра та у окру-
же њу, санк ци ја ме ђу на род не за јед ни це и ма сов них де мон стра ци ја 
опо зи ци је и сту де на та. По чет не по зи ци је вла да ју ће и опо зи ци о них 
пар ти ја у по гле ду из бор них пра ви ла ни су се мно го про ме ни ле од 
1990. Ипак, у то ку ра да „окру глог сто ла“ пред ло жен је ве ли ки број 
раз ли чи тих ре ше ња ко ја су као циљ има ла по сти за ње ком про ми са 
и при бли жа ва ње ста во ва уче сни ка (Јо ва но вић, 1997, стр. 166-176). 
Рас пра ву о бро ју из бор них је ди ни ца уну тар про пор ци о нал ног из-
бор ног си сте ма око ко је су се ло ми ла стра нач ка ко пља пре се као 
је са ве зни пре ми јер Ми лан Па нић. Ср би ја је по де ље на на де вет 
из бор них је ди ни ца у ко ји ма се би ра ло ви ше од 20 по сла ни ка, што 
је га ран то ва ло про пор ци о нал ност из бор них ре зул та та и за до во ља-
ва ло зах те ве опо зи ци је. Иако опо зи ци ја ни је пот пи са ла за кључ ке 
за вр шног ак та „окру глог сто ла“, мо же се ре ћи да је ова кав из бор ни 
си стем био плод до го во ра ели та, о че му све до чи и уче шће опо зи-
ци је на из бо ри ма 1992. и 1993. го ди не.

Про пор ци о нал ни из бор ни си стем, уве ден 1992. го ди не, 
зна чај но је из ме њен 1997. го ди не. Са мо три да на пре до но ше ња 
од лу ке о рас пи си ва њу из бо ра и не пу на два ме се ца пре одр жа ва-
ња из бо ра про ме њен је За кон о из бор ним је ди ни ца ма (Пај ван чић, 
1997, стр. 53). Но вим из бор ним мо де лом уве ћан је број из бор них 
је ди ни ца са де вет на 29. Ве ли ки број из бор них је ди ни ца сред ње и 
ма ле ве ли чи не ди рект но је ути цао на дис тор зи ју про пор ци о нал-
но сти при ли ком пре тва ра ња гла со ва у ман да те. Про ме на бро ја из-
бор них је ди ни ца уве ћа ла је ефек тив ни из бор ни праг, та ко да је у 
ве ли ком бро ју је ди ни ца за ко ном про пи сан из бор ни цен зус био обе-
сми шљен. Из бор на ре фор ма је би ла во ђе на иде јом СПС-а о мак-
си ми за ци ји ман да та и би ла ди рект но усме ре на про тив ин те ре са 
опо зи ци о них пар ти ја. Од го вор на ре фор му био је бој кот од стра не 
12 опо зи ци о них пар ти ја, ме ђу ко ји ма су би ле и три пар ла мен тар-
не – ДС, ДСС и ГСС (Го а ти, 2001, стр. 113). Ре фор ма је по дру ги 
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пут би ла на мет ну та од стра не ве ћи не, а је ди ни циљ је био уве ћа ње 
бро ја ман да та вла да ју ће пар ти је по ве ћа њем дис про пор ци о нал но-
сти из бор них ре зул та та.

Ва же ћи из бор ни мо дел ин сти ту ци о на ли зо ван је 2000. го-
ди не, у пе ри о ду из ме ђу сеп тем бар ских, са ве зних и де цем бар ских, 
ван ред них ре пу блич ких из бо ра. Но ви из бор ни за кон усво јен је 9. 
ок то бра, са мо че ти ра да на на кон пе то ок то бар ских про ме на, на по-
след њем за се да њу На род не скуп шти не, по сле ко јег је срп ски пар-
ла мент био рас пу штен (Око из бо ра 5, 2001, стр. 19). За кон је пред-
ло жи ла Срп ска ра ди кал на стран ка и он је усво јен без ијед ног гла са 
про тив. Ин те ре сант но је да је осим пред став ни ка пред ла га ча, То-
ми сла ва Ни ко ли ћа, о за ко ну го во рио са мо је дан по сла ник, Џе мал 
Су ље вић из Стран ке де мо крат ске ак ци је. Су ље вић је ука зао да је 
за кон дис кри ми на то ран пре ма ма њин ским на ро ди ма и да ће ком-
би на ци ја јед не из бор не је ди ни це и пе то про цент ног из бор ног пра га 
оне мо гу ћи ти пар ла мен тар ну ре пре зен та ци ју ма њи на (Пр ва сед ни-
ца Дру гог ре дов ног за се да ња 5. Са зи ва На род не скуп шти не, 2000).

Иако у ре пу блич ком пар ла мен ту та да ни је би ло кључ них 
чла ни ца ко а ли ци је ДОС мо же се ре ћи да је ре фор ма би ла ре зул тат 
„спе ци фич ног до го во ра“. На кон по бе де Во ји сла ва Ко шту ни це на 
из бо ри ма за пред сед ни ка СРЈ, СПС је при стао на фор ми ра ње пре-
ла зне вла де, рас пи си ва ње пре вре ме них из бо ра и про ме ну из бор ног 
за ко на као ре зул тат при ти ска опо зи ци је. Да ли је иза до го во ра глав-
них ак те ра ста јао ра ци о нал ни кал ку лус – мак си ми за ци ја ман да та 
– или од ре ђе не вред но сти ни је ла ко утвр ди ти. Чла ни це ко а ли ци је 
ДОС су се то ком де ве де се тих за ла га ле за што чи сти ји про пор ци-
о нал ни из бор ни си стем и овом ре фор мом њи хов де це ниј ски иде-
ал ко нач но је оства рен. По бе да ко а ли ци је ДОС на на ред ним ре пу-
блич ким из бо ри ма, на кри ли ма ру ше ња Ми ло ше ви ћа, не би би ла 
до ве де на у пи та ње ни по јед ном из бор ном си сте му, а ве ро ват но 
је да би по до та да ва же ћем мо де лу из бор ног за ко на три јумф био 
још убе дљи ви ји. На рав но, ко а ли ци ја је пред ста вља ла кон гло ме рат 
раз ли чи тих пар ти ја и ин те ре са, те је го то во не мо гу ће пер ци пи ра ти 
ин те ре се сва ке од чла ни ца, а ве ро ват но је и да је пи та ње ти па из-
бор ног си сте ма у по стре во лу ци о нар ној си ту а ци ји ко ја је по сто ја ла 
у Ср би ји би ло у дру гом пла ну. Са дру ге стра не, осла бље ни СПС и 
СРС су у та квом ин тер рег ну му би ли при ти сну ти зах те ви ма опо зи-
ци је, ко је ни су сме ли да од би ју, али би и њи хо ва ра ци о нал на про-
це на су ге ри са ла да је за бу дућ ност не ка да вла да ју ћих пар ти ја бо љи 
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што про пор ци о нал ни ји си стем ко ји би им обез бе дио ка кву та кву 
за сту пље ност у На род ној скуп шти ни. Без об зи ра на ис пре пле та-
ност ин те ре са, мо же се ре ћи да је ре фор ма би ла спро ве де на до го-
во ром пар ла мен тар них – СПС, СРС, СПО – и ван пар ла мен тар них 
– ко а ли ци ја ДОС – ели та. Да су та да шње ели те има ле по гре шну 
пер цеп ци ју о по сле ди ца ма про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма са 
јед ном је ди ни цом би ће ја сно већ по сле из бо ра 2003. го ди не.

На пр ву про ме ну из бор ног за ко на ути ца ле су су ди је 
Устав ног су да. На и ме, ре фор мом из 2000. ни је про ме ње на од ред ба 
за ко на пре ма ко јој је ман дат по сла ни ку пре ста јао ис кљу че њем из 
по ли тич ке стран ке. То је омо гу ћи ло пар ти ја ма да на ста ве са прак-
сом кон тро ле и над зо ра над по сла ни ци ма, јер је сва ки „не по слу-
шни“ пар ла мен та рац мо гао да бу де укло њен из по сла нич ких клу па 
уко ли ко би се оглу шио о зах те ве пар тиј ског ру ко вод ства. Прак са 
„од у зи ма ња ман да та“ кул ми ни ра ла је на кон 2000. го ди не, ка да су 
сви по сла ни ци ДСС-а, по осно ву ис кљу че ња ДСС-а из ко а ли ци-
је ДОС, оста ли без по сла нич ких ман да та (Па вло вић & Ан то нић, 
2007, стр. 92-93). Од лу ком Устав ног су да (Слу жбе ни гла сник, 
57/2003) ова за кон ска од ред ба је про гла ше на не у став ном. Устав ни 
суд је, по сту па ју ћи по соп стве ној ини ци ја ти ви, оце нио да се „по ли-
тич ким стран ка ма не мо гу за ко ном да ти овла шће ња ко ја ће има ти 
за по сле ди цу про ме ну са ста ва На род не скуп шти не“, да се ти ме „не 
мо же ре ша ва ти про блем очу ва ња пар тиј ске ди сци пли не“, те да се 
не мо же „уста но вља ва ти прав на од го вор ност на род них по сла ни ка 
у од но су на су бјект ко ји га је кан ди до вао“. Овом суд ском од лу ком 
на крат ко је про ме њен ка рак тер из бор ног си сте ма, и на ње го вој 
уну тар пар тиј ској ди мен зи ји, ба рем за ни јан су, убла же на го то во до 
крај њих гра ни ца до стиг ну та хи пер цен тра ли за ци ја ко ја се ис ка зу је 
у, да под се ти мо, до ми на ци ји пар тиј ског вођ ства над кан ди да ти ма.

По сле ди це из бор ног мо де ла из 2000, већ на кон дру ге при-
ме не, при мо ра ле су по ли тич ке ак те ре да уки ну из бор ни праг за 
стран ке на ци о нал них ма њи на. По губ но деј ство јед не из бор не је-
ди ни це у ком би на ци ји са пе то про цент ним пра гом ни је би ло ви-
дљи во на кон пр вих из бо ра јер је је дан број ма њин ских стра на ка 
у пар ла мент уско чио на ко а ли ци о ној ли сти ДОС. Ме ђу тим, на кон 
из бо ра 2003. и не у спе ха ли сте За јед но за то ле ран ци ју, ко ју је чи нио 
ве ли ки број ма њин ских и не ко ли ко „ре ги о нал них“ пар ти ја, упр кос 
осва ја њу 161.765 (4,22%) гла со ва, би ло је ја сно да ће стран ке на-
ци о нал них ма њи на оста ти не за сту пље не у На род ној скуп шти ни, 
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осим уко ли ко би на из бо ре из ла зи ле на ли ста ма гра ђан ских (ве-
ћин ских) пар ти ја. На кон не у спе ха ко а ли ци је За јед но за то ле ран-
ци ју усле дио је до го вор пре ми је ра Ср би је Во ји сла ва Ко шту ни це, 
са ли де ри ма нај зна чај ни јих ма њин ских пар ти ја, Ра си мом Ља ји ћем, 
ше фом Сан џач ке де мо крат ске пар ти је, и Јо же фом Ка сом, пред сед-
ни ком Са ве за вој во ђан ских Ма ђа ра (Ба шић & Цр њан ски, 2006, 
стр. 58). Ре зул тат до го во ра је био но ве ли ра ње из бор ног за ко на не-
пу на два ме се ца на кон де цем бар ских из бо ра из 2003. го ди не, уки-
да ње за кон ског и уво ђе ње при род ног пра га за пар ти је на ци о нал них 
ма њи на. За из ме не за ко на гла са ле су све по сла нич ке гру пе, осим 
Срп ске ра ди кал не стран ке. Ра ди ка ли су би ли про тив из ме на због 
„де ље ња стра на ка по на ци о нал ној осно ви“, а пред ла га ли су као 
ре ше ње спу шта ње из бор ног пра га на 3%. Ни жи из бор ни цен зус 
би, кроз ши ро ки ко а ли ци о ни на ступ, ма њи на ма оси гу рао пар ла-
мен тар ну пред ста вље ност (Тре ће ван ред но за се да ње 6. са зи ва На-
род не скуп шти не, 2004). Иако про ме не из бор ног за ко на ни су усво-
је не кон сен зу сом, мо же се ре ћи, пре све га због до го во ра пре ми је ра 
са ли де ри ма ма њин ских ван пар ла мен тар них стра на ка, али и због 
дво тре ћин ске по др шке у пар ла мен ту, да је ре фор ма би ла спро ве де-
на спо ра зу мом ели та.

Тре ћа ре фор ма на кон 2000. го ди не чи ји су ини ци ја тор 
би ле по ли тич ке ели те по сле ди ца је усва ја ња но вог Уста ва. Јед на 
устав на од ред ба по сред но се од но си ла на из бор ни си стем. На и-
ме, члан 102, став 2 Уста ва РС утвр дио је да је „на род ни по сла ник 
сло бо дан да, под усло ви ма од ре ђе ним за ко ном, нео по зи во ста ви 
свој ман дат на рас по ла га ње по ли тич кој стран ци на чи ји пред лог је 
иза бран за на род ног по сла ни ка“ (Устав РС, члан 102, став 2). Овом 
од ред бом сло бо дан ман дат на род них по сла ни ка прак тич но је све-
ден на стра нач ки ве за ни ман дат. По сла ни ци су пре ста ли да бу ду 
пред став ни ци гра ђа на ко ји од лу чу ју по соп стве ној во љи и са ве сти 
и по ста ли из вр ши о ци на ло га стра нач ких ор га на и пар тиј ских ше-
фо ва. Ово „кре а тив но ре ше ње“, без при ме ра у упо ред ној устав но-
прав ној прак си, на и шло је на по др шку свих пар ла мен тар них пар-
ти ја. Њи хо ва на ме ра је би ла да спре че, на кон од лу ке Устав ног су да 
из 2003, све че шће по сла нич ке тран сфе ре. По сла нич ки ман дат је у 
том пе ри о ду по стао то ли ко „тра же на ро ба на по ли тич ко-стра нач кој 
пи ја ци“ (Јо ва но вић, 2007, стр. 246), да су и пар ти је ко је ни су уче-
ство ва ле на прет ход ним из бо ри ма сти ца ле ста тус пар ла мен тар них. 
Кон сти ту ци о на ли за ци ја го то во пет на е сто го ди шње прак се „блан ко 
остав ки“ и су спен до ва ње сло бод ног ман да та на род них по сла ни ка, 
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иако прав да ни спре ча ва њем ко руп ци је и про да је на род не во ље у 
за ме ну за ма те ри јал ну ко рист, во ди ли су пот пу ном под ре ђи ва њу 
по сла ни ка пар тиј ским цен тра ла ма. Ти ме је, до го во ром свих по ли-
тич ких ак те ра, хи пер цен тра ли за ци ја из бор ног си сте ма по диг ну та 
на ни во устав не нор ме.

По след ња „ма ла“ ре фор ма из бор ног си сте ма из 2011. го-
ди не ре зул тат је са деј ства суд ске од лу ке и „ме ша ња“ екс тер них 
ак те ра. Већ по ме ну та устав на од ред ба ко јом је сло бо дан ман дат 
по сла ни ка де ро ги ран и све ден на им пе ра тив ни стра нач ки ман дат 
оспо ра ва на је од тре нут ка до но ше ња но вог Уста ва. Она је нај пре, 
у из ве шта ју Ве не ци јан ске ко ми си је Са ве та Евро пе, кри ти ко ва на 
као су прот на де мо крат ским на че ли ма и по зи тив ној де мо крат ској 
из бор ној прак си. Ка ко сло бо дан ман дат под ра зу ме ва да по сла ник 
има пра во да по сту па по вла сти том уве ре њу, санк ци ја за на пу шта-
ње стран ке или по сла нич ке гру пе не мо же би ти од у зи ма ње ман-
да та (Ve ni ce Com mis sion, 2007, pp. 12,22). И Европ ска ко ми си ја у 
Из ве шта ју о на прет ку Ср би је 2010. го ди не и Европ ски пар ла мент 
у Ре зо лу ци ји о Ср би ји из ја ну а ра 2011. го ди не ука за ли су да блан ко 
остав ке ни су у скла ду са европ ским стан дар ди ма. Сто га је уки да ње 
блан ко остав ки пред ста вља ло је дан од усло ва за сти ца ње ста ту-
са кан ди да та у Европ ској Уни ји (Јев тић, 2011; Ма леш, 2010). Го-
то во исто вре ме но, Устав ни суд је оце нио да су од ред бе о блан ко 
остав ка ма и она ко јом се уста но вља вао по сред ни ка рак тер из бор-
ног си сте ма из За ко на о ло кал ним из бо ри ма, не у став не. Сво јом од-
лу ком Устав ни суд је за у зео став да се за кон ском од ред бом, ко јом 
су стран ке би ле у при ли ци да све ман да те до де љу ју не за ви сно од 
ре до сле да кан ди да та на из бор ној ли сти, омо гу ћа ва ди рект но ме-
ша ње по ли тич ких пар ти ја у про цес до де љи ва ња ман да та, на ру ша-
ва прин цип не по сред но сти из бо ра и вр ши на кнад на ма ни пу ла ци ја 
би рач ком во љом гра ђа на (Слу жбе ни гла сник, 28/2011). На кон при-
ти са ка са стра не и од лу ке Устав ног су да по ме ну те спор не од ред бе 
су 2011. го ди не уки ну те и у За ко ну о из бо ру на род них по сла ни ка. 
По след њом ре фор мом ста вље на је тач ка на под но ше ње остав ки 
од стра не пар ти ја, а у име по сла ни ка, и ап сурд ну си ту а ци ју пре ма 
ко јој су из бор не ли сте за тво ре не за би ра че, а отво ре не за стра нач-
ка ру ко вод ства. Из бор не ли сте су, ме ђу тим, и на кон из ме на оста ле 
за тво ре не за би ра че, те се ути цај стра нач ких ли де ра и цен тра ла у 
по ступ ку до де љи ва ња ман да та су штин ски из ме стио са по сти збор-
них – од лу ка ко ме при па да ман дат – на пред из бор не рад ње – од лу-
ка ка ко ће из гле да ти ре до след кан ди да та на из бор ној ли сти. Оту да 
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је и хи пер цен тра ли зо ва ност из бор ног си сте ма Ср би је по сле 2011. 
са мо за ни јан су убла же на.

На кон 2000. стран ке су, у по гле ду „ве ли ке“ ре фор ме из-
бор ног си сте ма, за ме ни ле по зи ци је. Та ко је, на при мер, СПС 
про тив вра ћа ња на ве ћин ски си стем, ко ји је 1990. ус по ста вљен 
њи хо вом во љом, док су де мо кра те, на вр хун цу, кроз из ја ве свог 
пред сед ни ка Бо ри са Та ди ћа, пле ди ра ле за ве ћин ску из бор ну фор-
му лу, иако су то ком де ве де се тих пред во ди ле опо зи ци ју у зах те ву 
да се уве де што чи сти ја ва ри јан та про пор ци о нал ног си сте ма. И 
јед ни и дру ги на сту па ли су са ра ци о нал не по зи ци је мак си ми за ци-
је ман да та. Со ци ја ли сти све сни да им ва же ћа фор му ла омо гу ћа ва 
ула зак у пар ла мент и, у усло ви ма фраг мен ти ра ног стра нач ког си-
сте ма, озби љан ко а ли ци о ни по тен ци јал, де мо кра те уве ре не да ће 
им, као пар ти ји ко ја је на кон 2000. оја ча ла ка дров ски, ак ти ви стич-
ки и фи нан сиј ски, гла са ње у јед но ман дат ним је ди ни ца ма оси гу ра-
ти ве ћи број по сла нич ких ме ста (Јо ва но вић. 2011б, стр. 242-243). 
На пред ња ци се на кон осни ва ња ни су ја сно од ре ди ли по пи та њу 
ре фор ме из бор ног си сте ма. Ипак, као глав ни ини ци ја то ри про ме-
не ме шо ви тог ве ћин ског си сте ма у Вој во ди ни у про пор ци о нал ни 
де лу је да ни су на сту пи ли са уско стра нач ких по зи ци ја. На и ме, вој-
во ђан ски мо дел ме шо ви тог си сте ма због дис про пор ци о нал но сти 
из бор них ре зул та та по го до вао је ве ли ким стран ка ма, те је ње го ва 
ре фор ма пред ста вља ла из не на ђе ње, осим уко ли ко код на пред ња-
ка ни је пре вла дао страх да ће у ве ћин ској ком по нен ти, због ма лог 
бро ја ква ли тет них по је ди на ца, до жи ве ти не у спех, или су их ког-
ни тив на огра ни че ња и не по зна ва ње из бор них ин сти ту та на ве ла на 
по гре шну пер цеп ци ју соп стве ног ин те ре са.

Од оста лих пар ти ја, ЛСВ је по кре ну ла ини ци ја ти ву ко јом 
би се број из бор них је ди ни ца по ве ћао на че ти ри или пет ра ди бо ље 
за сту пље но сти свих де ло ва Ср би је у пар ла мен ту (Цве јић, 2013), 
СДПС се за ла же за отва ра ње из бор них ли ста за гра ђа не (Про грам 
Со ци јал де мо крат ске пар ти је Ср би је, 2009) и сте пе на сти из бор ни 
праг (СДПС пред ла же ре фор ме из бор ног си сте ма, 2013) док је Но-
ва стран ка у скло пу пред ло га за ре фор му по ли тич ких ин сти ту ци-
ја пред ло жи ла уво ђе ње ме шо ви тог си сте ма пре ма ко ме би се две 
тре ћи не на род них по сла ни ка би ра ло ди рект но на ве ћин ским из бо-
ри ма, уз по ди за ње из бор ног пра га за ко а ли ци је у про пор ци о нал-
ној ком по нен ти из бо ра (Ре фор ма по ли тич ких ин сти ту ци ја, 2013). 
По зи ци ја ЛСВ је ло гич на, јер та пар ти ја нај ве ћу по др шку има у 
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Вој во ди ни ко ја би њи хо вим пред ло гом по ста ла јед на из бор на је ди-
ни ца. Са дру ге стра не, СДПС и Но ва ве ро ват но не на сту па ју са по-
зи ци је мак си ми за ци је ман да та. СДПС, као ма ла пар ти ја са ма лим 
бро јем по зна тих кан ди да та, те шко да би про фи ти ра ла отва ра њем 
из бор них ли ста и по ди за њем из бор ног пра га за ко а ли ци је. Још ми-
нор ни ја Но ва стран ка, уво ђе њем ком би но ва ног си сте ма и сте пе на-
стог из бор ног цен зу са, оста ла би без шан си да уче ству је у рас по де-
ли две тре ћи не ман да та до де ље них у јед но ман дат ним је ди ни ца ма, 
а се би би при том за тво ри ла вра та за уче шће у ко а ли ци ји са не ком 
од ве ћих пар ти ја на про пор ци о нал ним из бо ри ма. Због то га прет по-
ста вља мо да СДПС и Но ва у пр ви план из бор не ре фор ме ста вља ју 
вред но сти – ве ћи ути цај би ра ча при из бо ру по сла ни ка и сма њи ва-
ње мо ћи пар тиј ског вођ ства, од но сно укруп ња ва ње пар тиј ске сце-
не ко је би во ди ло фор ми ра њу хо мо ге ни јих и ста бил ни јих вла да – а 
не пу ко уве ћа ње бро ја ман да та ко ји мо гу да осво је.

Ко нач но, ин те ре сан тан пред лог ре фор ме из бор них ин-
сти ту ци ја ко ји се по ја вио пре не ко ли ко го ди на де ло је гру пе про-
фе со ра са Фа кул те та по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду и екс перт ског 
ти ма Цен тра за сло бод не из бо ре и де мо кра ти ју. Екс перт ска рад на 
гру па, под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства за др жав ну упра ву и 
ло кал ну са мо у пра ву, је та ко, мно го пре из бор не го ди не, при сту пи-
ла из ра ди на цр та мо де ла ни за из бор них за ко на. На црт за ко на о ло-
кал ним из бо ри ма је јед но вре ме чак био до сту пан на сај ту по ме ну-
тог ми ни стар ства, а о ње го вом усва ја њу оба вље не су кон сул та ци је 
са по ли тич ким стран ка ма, струч ном и на уч ном јав но шћу. У осно ви 
ре форм ског пред ло га би ла је пер со на ли за ци ја из бо ра уну тар ва же-
ћег про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма. Ре фор ма би нај пре би ла 
спро ве де на на ло кал ном, а ка сни је и на ре пу блич ком ни воу. Гра-
ђа ни би прак тич но гла са ли за кан ди да те уну тар ми ни из бор них 
окру га, а рас по де ла ман да та би се оба вља ла на ни воу је дин стве не 
или, на ре пу блич ком ни воу, ма њег бро ја ве ли ких из бор них је ди ни-
ца. Ова кав из бор ни си стем не тре ба ме ша ти са пер со на ли зо ва ним 
про пор ци о нал ним, ка кав на при мер по сто ји у Не мач кој, те га је 
пре ци зни је зва ти про пор ци о нал ни си стем са ди рект ним гла са њем 
за кан ди да те.4 Узор за ова кав мо дел пред ста вљао је из бор ни си стем 
Сло ве ни је у ко ме је 11 осмо ман дат них из бор них је ди ни ца из де-

4 О де таљ ним пра ви ли ма по ко ји ма би се оба вља ла рас по де ла ман да та пре ма 
овом си сте му ви де ти ви ше у (Јо ва но вић, 2011a, стр. 27-28) . О за че ци ма иде је 
уво ђе ња про пор ци о нал ног си сте ма са ди рект ним гла са њем за кан ди да те ви-
де ти у (Јо ва но вић, 2006, стр. 65).
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ље но на осам ми ни из бор них окру га, та ко да се у сва ком окру гу 
гла са за са мо јед ног кан ди да та, док се број ман да та ко ји при па да 
из бор ним ли ста ма од ре ђу је на ни воу из бор них је ди ни ца (Јо ва но-
вић, 2004, стр. 379-400). На тај на чин се ком би ну ју про пор ци о нал-
ност при ли ком пре тва ра ња гла со ва у ман да те и ус по ста вља ње не-
по сред ни јих ве за из ме ђу би ра ча и њи хо вих пред став ни ка. Спа ја ње 
пред но сти ве ћин ске из бор не фор му ле са про пор ци о нал ним на чи-
ном рас по де ле ман да та је уоста лом и би ла иде ја во ди ља екс перт-
ског ти ма у Ср би ји. 

Пред ло же ни мо дел ни је при хва ћен јер се нај ве ћи број 
пар ти ја про ти вио ње го вом усва ја њу. Тач ни је, по је дин ци уну тар 
пар ти ја су сма тра ли да је пер со на ли за ци ја из бо ра ди рект но су-
прот ста вље на њи хо вим ин те ре си ма. „Пар ти је су са ста вље не од 
по је ди на ца и ни је му дро прет по ста ви ти да ће увек де ло ва ти на 
оства ре њу до бра гру пе“ (Ren wick, 2010, p. 35). Те же ћи за очу ва-
њем или уве ћа њем мо ћи, по ли ти ча ри као по је дин ци, у скла ду са 
тим, мо гу се би по ста ви ти три ци ља у про це су ре фор ме из бор ног 
про це са – ре и збор, уну тар пар тиј ску моћ, и ути цај у ши рем по ли-
тич ком си сте му (Ren wick, 2010, pp. 35-37). Ди рект ним гла са њем 
и пер со на ли зо ва ним из бо ри ма стра нач ке ели те у Ср би ји би из гу-
би ле ту моћ. Њи хов страх од но вог мо де ла је сто га оправ дан. У 
пред ло же ном мо де лу за пред став нич ке функ ци је мо ра ли би да се 
кан ди ду ју и стра нач ки функ ци о не ри, ко ји су на ви со ке стра нач ке 
по зи ци је нај че шће до шли по сред ним из бо ри ма, во љом ли де ра и 
моћ них гру па, са сум њи вом по др шком у члан ству, а ка мо ли би рач-
ком те лу (Јо ва но вић, 2011а, стр. 28). По раз на ди рект ним из бо ри ма 
би сто га ве ро ват но зна чио и гу би так стра нач ке функ ци је и из бор 
но вих функ ци о не ра са ши ром по др шком ме ђу члан ством и гра ђа-
ни ма. Ти ме би ве ли ки број стра нач ких функ ци о не ра остао и без 
но вог ман да та, и без уну тар пар тиј ске по зи ци је и мо ћи, а по сле дич-
но и без ути ца ја у по ли ти ци и дру штву.

Од 1990. го ди не из бор ни си стем Ср би је до жи вео је не ко-
ли ко „ве ли ких“ и „ма лих“ ре фор ми. Из бо ри 1990. и 1997. одр жа ни 
су по мо де лу ко ји је на стао на ме та њем од стра не ве ћи не по ли тич ке 
ели те (СПС). Са дру ге стра не, из бор на пра ви ла усво је на 1992. и 
2000. би ла су ре зул тат до го во ра стра нач ких ели та. На исти на чин 
уве ден је и при ро дан из бор ни праг за пар ти је на ци о нал них ма њи на 
и де ро ги ран сло бо дан ман дат Уста вом из 2006. У исто вре ме, два-
пут су из бор ни ин сти ту ти ме ња ни као по сле ди ца суд ских од лу ка, а 
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јед ном је на про ме ну из бор ног за ко на озбиљ но ути цао и екс тер ни 
фак тор (Европ ска ко ми си ја и Са вет Евро пе). По ли тич ке пар ти је су 
на кон 2000. го ди не, во де ћи се уско стра нач ким ин те ре си ма у по гле-
ду из бор не ре фор ме, за у зи ма ле ло гич не по зи ци је. Из у зе так пред-
ста вља ју две ма ле пар ти је (СДПС и Но ва) ко је су пред ла га ла ре ше-
ња ко ја су би ла у су прот но сти са мо де лом мак си ми за ци је ман да та 
и уве ћа ња вла сти те мо ћи. Ши ро кој ле пе зи ре форм ских по ду хва та 
тре ба до да ти и по ку шај уво ђе ња про пор ци о нал них из бо ра са ди-
рект ним гла са њем за кан ди да те као при мер ре фор ме ин тер ак ци јом 
из бор них струч ња ка и по ли ти ча ра. Та ко је Ср би ја у не што ви ше 
од две де це ни је про ба ла, или ма кар по ку ша ла, са свим ти по ви ма 
из бор них ре фор ми, осим оних у ко је би би ли ди рект но укљу че ни 
гра ђа ни.

„Есктремност“ изборног система Србије  
и модели за његово превазилажење

О по сле ди ца ма и не до ста ци ма из бор ног си сте ма Ср би је 
пи сао је ве ли ки број ауто ра (Јо ва но вић, 2011а; Ор ло вић, 2011; Јо-
во вић, 2011). Као глав не ма не ис ти ца не су – фраг мен ти ра ност елек-
тив ног и пар ла мен тар ног стра нач ког си сте ма, оте жа но фор ми ра ње 
пар ла мен тар не ве ћи не и, по сле дич но, ши ро ке ко а ли ци о не и не ста-
бил не вла де; сла ба ко му ни ка ци ја би ра ча и њи хо вих пред став ни ка, 
де пер со на ли зо ва ност по сла ни ка и нео д го вор ност пре ма из бор ној 
ба зи; пре ве ли ки ути цај стра нач ких ор га на и ли де ра при ли ком фор-
ми ра ња из бор них ли ста што до во ди до то га да гра ђа ни гла са ју, а 
не би ра ју по сла ни ке; де фор ма ци ја те ри то ри јал ног пред ста вља ња, 
од но сно сла ба ге о граф ска ре пре зен та тив ност срп ског пар ла мен та. 
Ле ти ми чан пре глед ли сте де фе ка та ко је из бор ни ин сти ту ти у Ср-
би ји про из во де до во љан је да прет по ста ви мо да ва же ћи из бор ни 
си стем спа да у ред „екс трем них и не е фи ка сних“ (Shu gart, 2001, pp. 
25-51). По зи ци ју из бор ног си сте ма на ме ђу пар тиј ској ди мен зи ји 
Шу гарт од ре ђу је по мо ћу не ко ли ко ин ди ка то ра. Је дан од њих је по-
да так да ли гра ђа ни пре са мог чи на гла са ња има ју ја сну сли ку о 
то ме ко је по тен ци јал не, бу ду ће вла де мо гу да бу ду фор ми ра не на-
кон из бо ра (pre-elec tion iden ti fi a bi lity - ID). У си сте ми ма у ко ји ма 
је из бор из ме ђу кон ку рент ских вла да ја сан би ра чи ма и пре са мих 
из бо ра, по пут вест мин стер ских си сте ма, вред ност ID из но си 1.00, 
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док је вред ност 0 у си сте ми ма у ко ји ма на би ра ли шти ма гра ђа ни, 
иако гла са ју, не би ра ју вла ду ко ја је у скла ду са њи хо вим пре фе-
рен ци ја ма, већ она на ста је као ре зул тат по сти збор них до го во ра и 
стра нач ких кал ку ла ци ја. Вред ност од 0.75, на при мер, да је се си-
сте ми ма у ко ји ма по сто је два очи глед но су прот ста вље на из бор на 
бло ка, али вла ду на кон из бо ра ни је мо гу ће фор ми ра ти без по др шке 
пар ти ја ко је се у то ку кам па ње ни су свр ста ва ле у је дан од бло ко ва 
(Shu gart, 2001, pp. 30-31). Ефи ка сни и плу ра ли тар ни си сте ми ће 
има ти ви со ке вред но сти ID, а ре пре зен та тив ни ни ске. 

Дру ги ин ди ка тор по ка зу је нам да ли из бор ни ис ход омо-
гу ћа ва јед ној пар ти ји или пред из бор ној ко а ли ци ји да осво ји ап со-
лут ну ве ћи ну ман да та у пар ла мен ту (ma jo rity ap pro xi ma ti on – MA). 
Ако је та ве ћи на по стиг ну та вред ност МА је 1, у су прот ном МА 
= s/0.5, где је s удео ман да та ко ји је осво ји ла нај ве ћа пар ти ја или 
ко а ли ци ја ко ја је узе ла уче шће у вла ди фор ми ра ној на кон из бо ра 
(Shu gart, 2001, pp. 31-32). Про сеч на вред ност ID и МА (L – elec to-
ral lin ka ge) по ка зу је нам да ли из бор ни си стем на ефи ка сан на чин 
ус по ста вља ве зу из ме ђу из бор них кам па ња са ја сно пре по зна тљи-
вим ак те ри ма и вла да ју ћих ве ћи на. У др жа ва ма у ко ји ма су би ра-
чи пре из бо ра збу ње ни огром ном и не про фи ли са ном по ну дом на 
по ли тич ком тр жи шту, и у ко ји ма је број пар ла мен тар них пар ти ја 
на кон из бо ра ве ли ки, при че му ни јед на не ма ве ћи ну за фор ми ра ње 
вла де, те је и чин ње ног фор ми ра ња ре зул тат пре го во ра, усту па ка 
и на год би ко је се од ви ја ју иза ку ли са и на ко је гра ђа ни не мо гу да 
ути чу, та ве за не ће по сто ја ти.

Ко нач но, тре ћи ин ди ка тор ме ђу пар тиј ске ефи ка сно сти 
јед ног из бор ног си сте ма је сте фа бри ко ва ње ве ћи не (plu ra lity en-
hac ment – P) и по ка зу је нам да ли у про це су тран спо но ва ња гла-
со ва у ман да те пар ти ја са ре ла тив ном ве ћи ном осво је них гла со ва 
до би ја ап со лут ну ве ћи ну ман да та. У екс трем ним плу ра ли тар ним 
си сте ми ма мо же се чак до го ди ти да пар ти ја ко ја је по укуп ном бро-
ју гла со ва дру го пла си ра на осво ји ве ћи број ман да та од пр во пла-
си ра не и са мо стал но фор ми ра вла ду. Сте пен фа бри ко ва ња ве ћи не 
из ра чу на ва се по мо ћу фор му ле P = (s/0.5) – (v/0.5), где је s удео 
ман да та нај ве ће стран ке или ко а ли ци о ног бло ка ко ји ула зи у вла ду, 
а v удео ње них гла со ва на из бо ри ма (Shu gart, 2001, p. 33). Вред ност 
P ће би ти ви со ка у плу ра ли тар ним, а ни ска у ре пре зен та тив ним и 
ефи ка сним си сте ми ма. Ин декс ме ђу пар тиј ске ефи ка сно сти (Ein ter) 
из ра чу на ва се на осно ву вред но сти сва три ин ди ка то ра (ID, МА, P), 



111

  Душан Вучићевић, Милан Јовановић –           РЕФОРМА ИЗБОРНОГ ...

фор му лом Ein ter = L – 1 + P. На ме ђу пар тиј ској ди мен зи ји ефи ка-
сни из бор ни си сте ми ће би ти на сре ди ни тог кон ти ну у ма – има ти 
вред но сти око ну ле – ре пре зен та тив ни си сте ми ће има ти не га тив не 
вред но сти, док ће по зи тив не вред но сти ин дек са по ка зи ва ти да се 
си стем на ла зи на ма јо ри тар ној стра ни од сре ди шње тач ке ефи ка-
сно сти. Из ра же не не га тив не, од но сно по зи тив не вред но сти има ће 
не е фи ка сни си сте ми, хи пер ре пре зен та тив ни у пр вом слу ча ју, од-
но сно екс трем но плу ра ли тар ни у дру гом.

Од уво ђе ња про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма са јед-
ном из бор ном је ди ни цом у Ср би ји по ли тич ке пар ти је су шест пу-
та, на би ра ли шти ма, про ве ра ва ле по др шку у би рач ком те лу. Мо же 
се ре ћи да су гра ђа ни са мо јед ном, 2000. го ди не, из ла ском на  би ра-
ли шта, исто вре ме но од ре ди ли и са став вла де. На пр вим из бо ри ма 
на кон усва ја ња ва же ћег из бор ног мо де ла, гра ђа ни су би ра ли или 
вла ду ко а ли ци је ДОС или стра на ка ко је су чи ни ле прет ход ну вла ду 
– СПС-а, СРС-а, ЈУЛ-а. У сле де ћим из бор ним ци клу си ма по овом 
из бор ном мо де лу, за о кру жи ва ње би ло ког бро ја ис пред на зи ва из-
бор не ли сте ни је ди рект но ути ца ло на ком по зи ци ју бу ду ће вла де, 
већ су се ко а ли ци о ни парт не ри од ре ђи ва ли на кон за вр ше них из-
бо ра. Нај пре је, на из не на ђе ње јав но сти, 2003. го ди не фор ми ра-
на ма њин ска вла да ДСС-СПО-НС-Г17+ уз по др шку со ци ја ли ста 
у пар ла мен ту. По сти збор на ком би на то ри ка је вр ху нац до жи ве ла у 
пре го во ри ма о фор ми ра њу вла де по сле из бо ра 2007. До за сто ја у 
пре го во ри ма ДС-а и ДСС-а до шло је по пи та њу од ре ђи ва ња ман-
да та ра за са став но ве вла де, на кон че га је се дам да на пре ис те ка 
за кон ског ро ка за обра зо ва ње вла де за пред сед ни ка На род не скуп-
шти не иза бран ра ди кал То ми слав Ни ко лић. Са мо три да на ка сни је, 
ипак, ли де ри ДС-а, ДСС-а и Г17+ по сти жу до го вор, због че га је 
већ су тра дан по кре ну та рас пра ва у пар ла мен ту о сме ни Ни ко ли-
ћа. Но ва вла да, ко ју су чи ни ли ДСС, ДС, НС и Г17+, иза бра на је 
ко нач но са мо 30 ми ну та пре по но ћи и ис те ка ро ка за ње но фор ми-
ра ње. По сти збор не пре го во ре 2008. го ди не обе ле жи ло је „исто риј-
ско“ по ли тич ко по ми ре ње де мо кра та и со ци ја ли ста. Иако су не по-
сред но по окон ча њу из бо ра за по че ли пре го во ри ДСС-а, СРС-а и 
НС-а са ко а ли ци јом оку пље ном око СПС-а , пре о крет је на сту пио 
два ме се ца ка сни је ула ском со ци ја ли ста у ко а ли ци о ну вла ду са де-
мо кра та ма. Да со ци ја ли сти ма по зи ци ја „нај бо ље из бор не уда ва че“ 
не пред ста вља смет њу по ка за ло се и на из бо ри ма 2012, ка да су за 
ко а ли ци о ног парт не ра ода бра ли не до та да шњег парт не ра, ДС, већ 
но вог, СНС, до бив ши за уз врат ме сто пре ми је ра. Од ли чан из бор ни 
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ре зул тат на пред ња ка на ово го ди шњим из бо ри ма оста вио је ма ње 
про сто ра за за ку ли са не до го во ре, али су у јед ном тре нут ку као по-
тен ци јал ни парт не ри СНС-а, ко ме због огром не из бор не по др шке 
парт нер ни је ни био по тре бан, сло ви ли и со ци ја ли сти и по сла ни ци 
иза бра ни на ли сти Бо ри са Та ди ћа, од бе глог, бив шег пред сед ни ка 
де мо кра та. У вла ди су се на кра ју на шли со ци ја ли сти, али и чла-
но ви ма њин ског СВМ-а, ко ји су до по след њих из бо ра би ли тра-
ди ци о нал ни парт не ри де мо кра та. Та ко је, прак тич но, са мо је дан 
из бор ни ци клус од 2000. го ди не за по сле ди цу имао из бор вла де 
ка кву су гра ђа ни мо гли да оче ку ју пре из бо ра (ID 2000 – 1.00), док 
су у оста лим слу ча је ви ма вла де фор ми ра не, без об зи ра на пре фе-
рен ци је и оче ки ва ња гра ђа на ко је су стран ка ма ука за ле по ве ре ње, 
по сти збор ним ко а ли ци о ним спо ра зу ми ма у чи јој осно ви је стра-
нач ки ин те рес (ID 2003-2014 – 0). Пред из бор на пре по зна тљи вост 
(ID) за срп ски из бор ни си стем сто га из но си 0.17.

Та бе ла 1. Ин ди ка то ри ме ђу пар тиј ске ефи ка сно сти  
из бор ног си сте ма Ср би је

 ID MA L P Einter
Србија (2000-2014) 0.17 0.72 0.44 0.12 -0.44
Србија (2003-2014) 0 0.67 0.33 0.12 -0.55

Про сеч на вред ност MA (ma jo rity ap pro xi ma ti on) за Ср би-
ју од уво ђе ња про пор ци о нал ног си сте ма са јед ном је ди ни цом је 
0.72 (2000 – 1; 2003 -  0.42; 2007 – 0.51; 2008 – 0.82; 2012 – 0.58; 
2014 – 1), док је вред ност P (plu ra lity en hac ment) за исти пе ри од 
0.12 (2000 – 0.13; 2003 – 0.07; 2007 – 0.06; 2008 – 0.05; 2012 – 0.10; 
2014 – 0.30). Ин декс ме ђу пар тиј ске ефи ка сно сти оче ки ва но има 
не га тив ну вред ност (-0.44). Хи пер ре пре зен та тив ни си сте ми има ју 
вред но сти ни же од -0.50 и, у узор ку од 28 из бор них си сте ма ко је је 
ана ли зи рао Шу гарт, са мо три спа да ју у ту гру пу – Фин ска, Бел ги ја 
и Ита ли ја до ре фор ме 1993. го ди не (Shu gart, 2001, p. 31). Ин декс 
за Ср би ју по ка зу је да је она на иви ци хи пер ре пре зен та тив но сти, а 
укљу че на у по ме ну ти узо рак има ла би че твр ту нај ни жу вред ност. 
Ако, ме ђу тим, из по сма тра ног пе ри о да ис кљу чи мо из бо ре из де-
цем бра 2000. ко ји су се одр жа ва ли у „пра вим по стре во лу ци о нар-
ним при ли ка ма“ (Па вло вић & Ан то нић, 2007, стр. 86) и у ко ји ма 
је на спрам стра на ка ко је су по др жа ва ле од ла зе ћи Ми ло ше ви ћев 
ре жим ста ја ла ши ро ка ко а ли ци ја ДОС, кон гло ме рат пар ти ја раз ли-
чи тих про грам ских опре де ље ња, ин декс ће има ти још не га тив ни ју 
вред ност (-0.55).
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По зи ци о ни ра ње из бор ног си сте ма на уну тар пар тиј ској 
ди мен зи ји је јед но став ни је и за сни ва се на три ин ди ка то ра – гла-
сачкилистић (ње го ва струк ту ра и на чин на ко ји кан ди да ти на ње га 
до спе ва ју),гласање (за ли сте или но ми нал но) и изборнајединица 
(ње на ве ли чи на у ком би на ци ји са прет ход ним ин ди ка то ри ма). Пр-
ве две ком по нен те има ју ска лу од 2 (си сте ми за сно ва ни на пар ти-
ја ма) до -2 (си сте ми за сно ва ни на кан ди да ти ма), а по след ња од 1 
(ве ли ки ути цај пар тиј ског вођ ства) до -1 (зна чај ре пу та ци је кан ди-
да та). Ср би ја, по сва три ин ди ка то ра, спа да у пар тиј ски пре до ми-
нант не си сте ме. Пр во, на из бор ну ли сту се до ла зи во љом стра нач-
ке ели те, а гла са чи не мо гу да из ме не ре до след кан ди да та на њој 
(гласачкилистић – 2). Дру го, гла са се са мо за ли сте (гласање – 2). 
И тре ће, у из бор ној је ди ни ци се би ра ви ше од јед ног по сла ни ка, 
при че му је гла са ње > 0 (изборнајединица – 1). Ин декс уну тар пар-
тиј ске ефи ка сно сти из бор ног си сте ма (2, 2, 1) ста вља Ср би ју у гру-
пу хи пер цен тра ли зо ва них си сте ма, ка кав је, у Шу гар то вом узор ку, 
пре ре фор ме из 1993. го ди не био је ди но из бор ни си стем Ве не цу е ле 
(Shu gart, 2001, p. 31).

Пред у сло ви за из бор ну ре фор му (ин хе рент ни фак то ри) у 
Ср би ји по сто је. Мо же се ре ћи чак да су из ра же ни ји не го у ста-
бил ним де мо крат ским др жа ва ма ко је су то ком де ве де се тих ре-
фор ми са ле из бор на пра ви ла. На и ме, из бор ни си стем Ве не цу е ле је 
про ме њен због хи пер цен тра ли зо ва но сти, Ја па на због хи пер пер со-
на ли зо ва но сти, Ита ли је и Изра е ла због хи пер ре пре зен та тив но сти, 
а Но вог Зе лан да због плу ра ли тар них из бор них ре зул та та. Из бор-
ни си стем у сва кој од по ме ну тих др жа ва је био екс тре ман на са мо 
јед ној ди мен зи ји – ме ђу пар тиј ској или уну тар пар тиј ској – док је 
срп ски из бор ни си стем не е фи ка сан на обе ди мен зи је. Као што смо 
већ на ве ли, па то ло шки из бор ни ис хо ди не зна че да ће до ре фор ме 
не ми нов но и до ћи. Из бор ни си сте ми су ста бил не ин сти ту ци је. Из-
бор на пра ви ла су рет ко пред мет „ве ли ких“ ре фор ми, а њи хо ва от-
пор ност на про ме не се мо же об ја сни ти и ме ха ни змом пут не за ви-
сно сти (pathdependency). Нај пре, они ко ји има ју нај ви ше ко ри сти 
од за др жа ва ња по сто је ћег ста ту са, тј. из бор них пра ви ла, су исти 
они ко ји има ју моћ да од лу чу ју о про ме ни. За тим, ак те ри су уло-
жи ли од ре ђе не ре сур се ка ко би по бе ди ли по ва же ћим пра ви ли ма и 
сва ка про ме на пра ви ла, из њи хо вог угла, мо же пред ста вља ти не по-
тре бан тро шак. Ак те ри су, осим то га, ин ве сти ра ли вре ме у раз у ме-
ва ње по сто је ћих пра ви ла и на у чи ли да игра ју по њи ма. Због то га 
ће они пре пре фе ри ра ти већ по зна ти си стем од из бор ног си сте ма 
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о ко ме би мо ра ли да уче и на чи је про це ду ре и пра ви ла ни су на ви-
кли. Ко нач но, ак те ри су и ког ни тив но и ле ги ти ма циј ски огра ни че-
ни, те ће сва ки по ку шај ре фор ме за ви си ти и од ин фор ма ци ја ко је 
о ал тер на тив ним си сте ми ма по се ду ју, као и од пер цеп ци је да је 
по сто је ћи мо дел ле ги ти ман, док би ин си сти ра ње на ал тер на тив ном 
мо де лу, ба рем код гра ђа на, мо гло би ти схва ће но као по и гра ва ње са 
ле ги ти ми те том.

Ре форм ски пред ло зи ини ци ра ни од стра не екс пе ра та, јед-
не пар ла мен тар не – СДПС – и јед не, у том тре нут ку, ван пар ла мен-
тар не стран ке – Но ва – ни су до ве ли до про ме не  из бор них пра ви ла. 
У ре форм ском про це су, прак тич но, до са да ни су би ли ан га жо ва ни 
је ди но гра ђа ни. Иако су не за до вољ ни ра дом На род не скуп шти не, 
Вла де и по ли ти ча ра са при лич ном си гур но шћу се мо же ре ћи да 
они не ви де из бор ни си стем крив цем за та кво ста ње. За што? За то 
што ве ли ки број гра ђа на Ср би је не ма ни основ на зна ња о из бор-
ним пра ви ли ма. На при мер, 17% ис пи та ни ка је зна ло да се на из-
бо ри ма ко ри сти про пор ци о нал ни из бор ни си стем, тек 5% зна да 
је це ла Ср би ја кон сти ту и са на као јед на из бор на је ди ни ца, а чак 
по ло ви на ве ру је да се на из бо ри ма гла са за сва ког по је ди нач ног по-
сла ни ка, а не за из бор ну ли сту у це ли ни, иако је њих 77% гла са ло 
на из бо ри ма (Уче шће гра ђа на у де мо крат ским про це си ма Ср би је, 
2013, стр. 3-4). Сто га је уз по сто ја ње ин хе рент них фак то ра ре фор-
ме – екс трем ност из бор ног си сте ма – по ја ву не ког кон тин гент ног 
фак то ра – „до га ђај-оки дач“ ко ји мо же да при ву че па жњу јав но-
сти – нео п ход но и да од ре ђе ни по ли ти ча ри сред њег ран га или из 
ван пар ла мен тар них стра на ка, без ко јих, ка ко смо већ ре кли, не ма 
ре фор ме ин тер ак ци јом ели те и ма се, на врх сво је аген де по ста ве 
ре фор му из бор ног си сте ма и са тим про бле мом упо зна ју јав ност. 
Тре нут но из гле да да би је ди но при ти сак јав но сти мо гао да на те ра 
по ли тич ку ели ту да от поч не са про це сом ре фор ме из бор ног си сте-
ма, а да при том но ва из бор на пра ви ла не бу ду на пра вље на та ко да 
од њих је ди ну ко рист има ју они ко ји се на ла зе на вла сти.

Узев ши у об зир исто риј ске и кон тек сту ал не фак то ре, ин-
те ре се по ли тич ких пар ти ја и мод не трен до ве у из бор ним ре фор ма-
ма у упо ред ној прак си, Ср би ја би те шко у ре форм ски про цес мо гла 
да уђе са не ком од ва ри јан ти ве ћин ског из бор ног си сте ма, ал тер-
на тив ним гла са њем или, на при мер, си сте ми ма по је ди нач ног пре-
но си вог или не пре но си вог гла са. Исто риј ска, кон тек сту ал на, ин те-
ре сна и „мод на“ огра ни че ња нам, су штин ски, оста вља ју не ко ли ко 
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оп ци ја, при че му тре ба во ди ти ра чу на да ни је дан из бор ни си стем 
не мо же да удо во љи свим зах те ви ма, да сва ки по ред пред но сти 
има и не до стат ке, те да због то га не ма са вр ше ног из бор ног си сте-
ма. На ре форм ској ли сти би мо гли да се на ђу пред ло зи о уво ђе њу, 
већ по ме ну тог, про пор ци о нал ног си сте ма са ди рект ним гла са њем 
за кан ди да те, сте пе на стог из бор ног пра га, отва ра њу из бор них ли-
ста за би ра че, по ве ћа њу бро ја из бор них је ди ни ца, им пле мен та ци ји 
не ке ва ри јан те ме шо ви тог из бор ног си сте ма – ме шо ви тог про пор-
ци о нал ног (пер со на ли зо ва ног про пор ци о нал ног) или ме шо ви тог 
ве ћин ског (ро вов ског). Овим мо де ли ма се ли ста нај ве ро ват ни је и 
ис цр пљу је.5 Не ки од њих би ума њи ли сте пен цен тра ли зо ва но сти 
срп ског из бор ног си сте ма, не ки ути ца ли на убла жа ва ње хи пер ре-
пре зен та тив но сти. Сва ки од њих, ме ђу тим, мо рао би, пре усва ја ња, 
да до би је ши ро ку по др шку и по ли ти ча ра и гра ђа на. У су прот ном 
би по ме ну ти пред ло зи оста ли игра ри ја псе фо ло га ко ји сло бод но 
вре ме ис пу ња ва ју ана ли зи ра ју ћи по сле ди це раз ли чи тих из бор них 
мо де ла или играч ка по ли ти ча ра ко ји у ре фор ми ви де ме ха ни зам да 
уве ћа ју соп стве ну моћ.
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ELECTОRAL SYSTEM RE FORM 
IN SER BIA: OB STAC LES AND 

PER SPEC TI VES

S u m  m a r y

The aut hor an swers the qu e sti ons of who chan ge the elec tion ru les 
and con trol the de ci sion-ma king pro cess abo ut them, as well as who-
se in te rests and va lu es pro mo tion do es it ser ve. „Mic ro-me ga“ ru le 
and man da te ma xi mi za ti on mo del ha ve fa i led to ex pla in elec to ral re-
form chan ges in the elec to ral system of sta ble de moc ra tic co un tri es 
du ring the ni ne ti es. It has been shown that, in ad di tion to po li ti ci ans, 
in the re form pro cess ot her ac tors may be in vol ved, espe ci ally when 
it co mes to ex tre me and inef fec ti ve elec to ral system. Gu i ded by this 
idea, we analyze the types of elec to ral re forms in Ser bia, we exa mi ne 
the de gree of ex tre mity of Ser bian elec to ral system and sug gest pos-
si ble so lu ti ons that co uld ma ke it mo re ef fi ci ent.
Keywords: elec to ral system re form, man da te ma xi mi za ti on mo del, 
mic ro-me ga ru le, in he rent fac tors of elec to ral re form, elec to ral sys-
tem of Ser bia.
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С а ж е т а к

Рад при ме њу је про стор ну ре пре зен та ци ју стра нач ке кон ку рен
ци је на ана ли зу ви ше стра нач ког так ми че ња. До са да шња ли те
ра ту ра је би ла фо ку си ра на на ана ли зу дво стра нач ког так ми че ња 
ко је је по ве за но са ве ћин ским из бор ним си сте ми ма. На осно ву 
ску па прет по став ки бли ских Да ун со вим, рад те о риј ски де ду ку је 
мо гу ће по зи ци о ни ра ње стра на ка, а он да пред ла же при ме ну ана
ли зе на по зи ци о ни ра ње стра на ка у Ср би ји, у пе ри о ду 2003–2012. 
У ви ше стра нач ком над ме та њу по сто ји те жња ка ме ди ја ни (као 
код дво стра нач ког так ми че ња), али и под сти ца ји за по зи ци о ни
ра ње на екс тре ми ма ди мен зи је по ли ти ке. У ра ду се ар гу мен ту је 
слич ност те о риј ских пред ви ђа ња са ем пи риј ским по да ци ма из 
Ср би је и ра ни јим су до ви ма екс пе ра та о по зи ци ја ма нај ва жни јих 
стра на ка у њој. 
Кључне речи: Про стор но пред ста вља ње, ра ци о нал ни из бор, 
по ли тич ке стран ке, ви ше стра нач ки си стем, Да унс, Ср би ја, ЕУ 
и Ко со во. 

У овом ра ду ана ли зи рам по зи ци о ни ра ње нај ва жни јих 
пар ти ја у Ср би ји ко ри сте ћи се про стор ним при сту пом так ми че ња 
стра на ка. Мо же мо ли про ме не по ли ти ка стра на ка об ја сни ти про
стор ним мо де лом ко ји по ти че из те о ри је ра ци о нал ног из бо ра? У 
ли те ра ту ри ко ја се ко ри сти овим при сту пом до ми ни ра ана ли за др
жа ва са ве ћин ским из бор ним си сте мом. Ова кав си стем је ти пич но 
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по ве зан са дво стра нач ком кон ку рен ци јом ко ја по сто ји у нај чи сти
јем об ли ку у САД. На су прот то ме, др жа ве са про пор ци о нал ним си
сте мом рас по де ле пред став нич ких ман да та ти пич но ка рак те ри ше 
ви ше стра нач је и Ср би ја спа да у ову гру пу зе ма ља. Ови слу ча је ви 
су ма ње ана ли зи ра ни, а за кључ ци у ли те ра ту ри су ве о ма огра ни че
не при ро де. 

Овај рад ци ља да до при не се по пу ња ва њу те пра зни не у 
гра ђи на уч не ли те ра ту ре и фо ку си ран је на ана ли зу слу ча ја Ср би је. 
У ра ду раз ма трам на те о риј ски на чин ка кви су под сти ца ји за по
зи ци о ни ра ње стра на ка у ви ше стра нач кој кон ку рен ци ји, те пред ла
жем при ме ну ове ана ли зе на нај ва жни је стран ке у Ср би ји. До дат
но, ова ана ли за срп ских стра на ка мо же да до при не се об ја шње њу 
њи хо ве по ли ти ке и про ме не по ли тич ких по зи ци ја, ко је из о ста је у 
до са да шњој ли те ра ту ри. Овај не до ста так об ја шња ва ња про ме не 
стра нач ких по ли ти ка у Ср би ји се по себ но од но си на при ступ те о
ри је ра ци о нал ног из бо ра. 

Про стор ни мо дел по ли ти ке је пред ста вља ње по зи ци о ни
ра ња по ли тич ких ак те ра (укљу чу ју ћи би ра че и стран ке) по мо ћу 
ма те ма тич ких пој мо ва тач ке, пра ве и рав ни. Нај че шће су ти мо де
ли јед но ди мен зи о нал ни, што зна чи да се по зи ци о ни ра ње стра на ка 
пред ста вља на јед ној пра вој о ко јој се го во ри као о ди мен зи ји по
ли ти ке. Сло же ни ји и ма ње ко ри шће ни мо де ли мо гу да има ју ви ше 
ди мен зи ја, ма да ауто ри нај че шће те же да по јед но ста ве сло же ни је 
мо де ле и да их све ду на јед но ди мен зи о нал не. У овом ра ду ћу се ко
ри сти ти сле де ћом ди мен зи јом по ли ти ке: на јед ном кра ју је по ли ти
ка при сту па ња ЕУ од нај ве ће ва жно сти за Ср би ју, док је на дру гом 
кра ју нај ве ћа ва жност Ко со ва и Ме то хи је (да ље Ко со во), те Ср би ја 
тре ба да од у ста не од свих по ли ти ка ко је не во де ње го вом очу ва њу 
у са ста ву Ср би је. 

Већ је у ли те ра ту ри при ме ће но да су те жња Ср би је ка ЕУ 
и по тра жи ва ње те ри то ри је Ко со ва су прот ста вље ни ци ље ви (Su bo
tic, 2010, 607–609). Та ко ђе, еуро скеп тич не стран ке у Ср би ји су у 
ду жем вре мен ском пе ри о ду кри ти ко ва ле про е вроп ску по ли ти ку 
др жа ве због по мо ћи ко ју је ЕУ чи ни ла ства ра њу не за ви сног Ко со ва 
(в. нпр. ДСС 2012а). Спор око ста ту са Ко со ва по сто ји ду жи низ го
ди на и већ је ука зи ва но на про блем ка ко тај спор мо же да ути че на 
при сту па ње ЕУ, те ка ква је по ли ти ка ЕУ пре ма Ко со ву (в. Ри стић, 
2009, 122). При сту па ње ЕУ је јед на од про ми нен тих те ма из бор них 
про це са у Ср би ји, а на ро чи то су би ли кон тро верз ни усло ви ко је је 
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др жа ва тре ба ло да ис пу ни у овом про це су. Да кле, по сто је раз ло зи 
за што се тре ба ко ри сти ти ди мен зи јом по ли ти ке ЕУ–Ко со во, ко ја је 
по ме ну та. Осла ња ње на ову ди мен зи ју у ра ду не ис кљу чу је ана ли
зе дру гих мо гу ћих ди мен зи ја срп ске по ли ти ке ко је се мо гу учи ни
ти, али ко је овај рад не по ку ша ва.

Рад је ор га ни зо ван на сле де ћи на чин. Пр ва гла ва ће пред
ста ви ти про стор ни мо дел по ли ти ке и про бле ме ве за не за ње го ву 
при ме ну на ви ше пар тиј ске си сте ме. На кон то га, дру га гла ва уво ди 
прет по став ке те о риј ске ана ли зе на ко ји ма ће се за сни ва ти по ку шај 
об ја шње ња про ме на по зи ци ја стра на ка у Ср би ји. У тре ћој гла ви 
су из не та те о риј ска пред ви ђа ња у ко ји ма је те о риј ски де ду ко ва но 
по зи ци о ни ра ње стра на ка.  Че твр та гла ва се ба ви стран ка ма у Ср
би ји, те по ку ша ва да укло пи те о риј ска пред ви ђа ња са ем пи риј ским 
по да ци ма и прет ход ним ана ли за ма екс пе ра та. Ко нач но, пе та гла ва 
из но си мо гу ће за кључ ке ра да, као и не ке про бле ме.

1. О просторном моделу политике

Пред ста вља ње кон ку рен ци је стра на ка на про сто ран на
чин има осно ве у ра ду Ха рол да Хо те лин га из 1929. го ди не. Он је 
осми слио мо дел кон ку рен ци је две фир ме чи ји су по тро ша чи пред
ста вље ни као да су рав но мер но ди стри бу и ра ни дуж јед не ли ни је, 
ко ја мо же да пред ста вља глав ну ули цу или же ле знич ку пру гу (Ho
te ling, 1929, 45). Же лео је да об ја сни за што сви по тро ша чи не ку пу
ју код про дав ца ко ји има ни же це не. Ње го во је об ја шње ње да тре ба 
ува жи ти уда ље ност ку па ца од про да ва ца. Куп ци од ла зе код оног 
ко им је бли жи, те се про дав ци тру де да бу ду што бли жи куп ци ма. 
Хо те линг ни је раз вио при ме ну овог мо де ла на по ли тич ко тр жи ште, 
што ће се де си ти ка сни је. 

За про стор не мо де ле је ка рак те ри стич но да ко ри сни ци 
(би ра чи) би ра ју услу ге по ну ђа ча (кан ди да та или стра на ка) ко ји су 
им бли жи на ди мен зи ји по ли ти ке. Про дав ци или по ли ти ча ри ће се 
по ме ра ти на пра вој ли ни ји све док не по стиг ну рав но те жни ис ход. 
Рав но те жа или екви ли бри јум је оно ста ње у про стор ном мо де лу 
ка да ни ти је дан од по ли ти ча ра не мо же да уве ћа сво ју ко рист. Да
кле он не мо же јед но стра ним ак ци ја ма и по ме ра њем на ди мен зи ји 
по ли ти ке да при до би је ви ше би ра ча. Овај мо дел је вре ме ном раз
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ви јан (в. Adams, Mer rill III и Grof man, 2005, 7–9; Downs, 1957, 115; 
Po le, 2005, 7; Ham mond и Hu mes, 1995, 141–142).

Нај по зна ти ју при ме ну про стор ног мо де ла пред ста вља 
Економскатеоријадемократије Ен то ни Да ун са из 1957. Он је по
шао од прет по став ке да „пар ти је фор му ли шу по ли ти ке да по бе де 
на из бо ри ма, а не по бе ђу ју на из бо ри ма да би фор му ли са ле по
ли ти ке“ (Downs, 1957, 28), те је по ку шао да де ду ку је ра ци о на лан 
смер ак ци је ко ји би оне пред у зе ле ка ко би мак си ми ра ле гла со ве. 
Нај по зна ти ји за кљу чак ње го ве књи ге је да, ако су оста ле окол но
сти не про ме ње не, стран ке у дво пар тиј ском си сте му на мер но ме
ња ју про гра ме та ко да ли че јед не на дру ге. Да кле, стран ке ни су 
ра су те на ди мен зи ји по ли ти ке, већ су гру пи са не око ме ста на ко
јем је ди мен зи ја пре по ло вље на, од но сно око ме ди ја не. До да нас је 
Економскатеорија нај у ти цај ни ји рад у обла сти про стор ног мо де
ло ва ња по ли тич ке кон ку рен ци је. 

Ме ђу тим, гру пи са ње стра на ка око ме ди ја не је мо гу ћа ка
рак те ри сти ка дво стра нач ке из бор не утак ми це. У дво стра нач ким 
си сте ми ма уве ћа ва ње гла со ва по ве ћа ва и шан се да стран ке осво
је власт. Ово ни је ну жно слу чај у ви ше стра нач ким си сте ми ма (в. 
ви ше у Adams, 2001, 122; Strom , 1990,  566–68). На про тив, у ви
ше стра нач ким си сте ми ма уоп ште ни је из ве сно да би стран ка са мо 
же ле ла ви ше гла со ва, већ би же ле ла да до ђе на власт или да мак
си ми ра порт фо лио по зи ци ја у вла сти. У њи ма се про стор но так ми
че ње ка рак те ри ше знат но сло же ни јим стра те ги ја ма ак те ра не го у 
дво стра нач ким ве ћин ским. Ве ћи број пар ти ја зна чи да сва ки ак тер 
у си ту а ци ји стра те шког од лу чи ва ња тре ба да раз ми шља о оче ки
ва ним ак ци ја ма ве ћег бро ја пре о ста лих ак те ра и о оче ки ва ним ко
ри сти ма од ових ак ци ја. Ве ће стран ке не мо ра ју ну жно да бу ду део 
вла сти, већ ма ње и иде о ло шки бли же стран ке мо гу да фор ми ра ју 
ко а ли ци ју. На при мер, ре ли гиј ска Шас (Shas) пар ти ја у Изра е лу се 
ни је тру ди ла да уве ћа гла со ве на из бо ри ма 1992. и 1996. го ди не, 
већ да ве ћом пре го ва рач ком сна гом у скла па њу ко а ли ци је на вла
сти по ве ћа сво ју ко рист (Scho fi eld и Se ned, 2002, 205). Ова пар ти ја 
је би ла пи во тал на у скла па њу вла да у ко ји ма је мо гла да уче ству је 
јед на од ве ћих стра на ка Ли куд или Ла бу ри стич ка.

У про у ча ва њу по ли тич ких стра на ка је по знат Ди вер же
ов за кон, ко ји пред ста вља пр ву од две хи по те зе ко ју је пред ло жио 
Ди вер же. Пр ва је да јед но кру жни ве ћин ски из бо ри са јед но ман дат
ним је ди ни ца ма сна жно под сти чу дво стра нач ки си стем (Du ver ger, 
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1966 [1954], 217). Гла са чи и спон зо ри су не вољ ни да под та квим 
усло ви ма ба ца ју гла со ве или кам пањ ска сред ства на тре ће стран ке 
ко је не ма ју шан се да до би ју. Та ко ђе, зна ју ћи ово, тре ће стран ке су 
уна пред не вољ не да се упу сте у из бор ну утак ми цу. Дру га Ди вер
же о ва хи по те за су ге ри ше да су про пор ци о нал ни из бор ни си сте ми 
по ве за ни са ви ше стра нач ким си сте ми ма (239). Упра во је та кав слу
чај са Ср би јом. Ли те ра ту ра ко ја по ти че из по ља те о ри је ра ци о нал
ног из бо ра и на про сто ран на чин ана ли зи ра стран ке, а ба ви се ви
ше стра нач ким си сте ми ма, је знат но скром ни ја од оне ко ја се ба ви 
дво пар тиј ским над ме та њем. 

Глав ни про блем у ра до ви ма са про стор ним при сту пом је 
ти пич но то ка ко об ја сни ти или до сти ћи екви ли бри јум ста ње стра
нач ког над ме та ња. Ве ро ват но је раз лог за то у шар му и ин ту и тив ној 
при влач но сти јед но став них на ла за да стран ке те же ме ди ја ни у ве
ћин ским си сте ми ма. Ме ђу тим, да ли је то ну жно ис хо ди ште ви ше
пар тиј ских си сте ма? Чак и де мо кра ти је За пад ног све та са чи стим 
или еле мен ти ма про пор ци о нал ног си сте ма рас по де ле ман да та (у 
ко је спа да нпр. Изра ел, Нор ве шка и Бел ги ја) има ју не рет ко ве о
ма ве ли ки број пар ла мен тар них пар ти ја, а ства ра ње постиз бор них 
ко а ли ци ја је ве о ма не из ве сно. Сто га, рав но те жа по зи ци о ни ра ња 
стра на ка не из гле да као ну жност у ви ше пар тиј ским си сте ми ма.

Да унс прет по ста вља да би у слу ча ју по сто ја ња ви ше 
пар ти ја оне те жи ле да се иде о ло шки раз ли ку ју и ја сно ме ђу соб
но дис тан ци ра ју на ли ни ји рас це па (Downs, 1957, 126–127). То га 
до во ди до за кључ ка да на би ра че у ви ше стра нач ким си сте ми ма ви
ше ути чу стра нач ке иде о ло ги је не го код дво пар тиј ских си сте ма. 
Шта ви ше, он твр ди да у ви ше стра нач ким си сте ми ма не по сто ји 
те жња за ими та ци јом као код дво стра нач ких (140–41). Ме ђу тим, 
он ана ли зи ра са мо је дан по се бан слу чај ка да су би ра чи гру пи са ни 
на ди мен зи ји по ли ти ке око не ко ли ко ја сних по зи ци ја, што ге не
рал но не мо ра да бу де слу чај. Та ко ђе, он твр ди да ка да се стран ке 
јед ном по ја ве на по ли тич кој сце ни, оне не мо гу на ли ни ји рас це па 
да „пре ско че“ дру ге (123). Ме ђу тим, шта их спре ча ва у то ме? Ако 
је у пи та њу дво стра нач је, из гле да ра зум но да пар ти је по тра ди ци
ји за у зи ма ју ви ше ле ву или де сну по зи ци ју на рас це пу, те да се не 
пре ска чу, ме ња ју ћи уло ге. За што он да исто то прет по ста ви ти за 
ви ше стра нач ке си сте ме? Ве ћи број ак те ра чи ни над ме та ње сло же
ни јим и apriori се мо же прет по ста ви ти да стран ке мо ра ју да се но
се са сло же ни јим стра те ги ја ма, ако же ле да мак си ми ра ју гла со ве. 
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Хај де да раз ми шља мо о то ме да стран ке у бор би ме ња ју по зи ци је и 
по тен ци јал но мо гу да пре ско че дру ге ако ви де про стор да по ве ћа ју 
по др шку. Осим то га, ова кав сце на рио је знат но ве ро ват ни ји ка да се 
ра ди о зе мља ма мла де де мо кра ти је.

Ко нач но, по гле дај мо ка ко Да унс об ја шња ва по ја ву но вих 
пар ти ја. Нај ва жни ји пред у слов за то ви ди у про ме ни ди стри бу ци
је гла со ва на ли ни ји рас це па. Ако до та кве про ме не ни је до шло, 
стран ке на ста ју са мо да би ути ца ле на већ по сто је ће а не да би 
ствар но би ле иза бра не на из бо ри ма (130–31). Чи ни се да и ов де 
Да ун сов мо дел у ве ћој ме ри па ше дво стра нач ким си сте ми ма у ко
ји ма сам из бор ни си стем огра ни ча ва по ја ву но вих пар ти ја. У ви
ше стра нач ким си сте ми ма про пор ци о нал не ре пре зен та ци је ова ква 
мо гућ ност ни је ис кљу че на. Ме ђу тим, но ве стран ке не мо ра ју да се 
огра ни ча ва ју са мо на ути цај на већ по сто је ће јер зна ју да мо гу да 
осво је оно ли ко ме ста у пар ла мен ту ко ли ка је њи хо ва по др шка.1 На 
осно ву из бор них ре зул та та и ве о ма ма ле стран ке мо гу да уче ству ју 
у по де ли ман да та код ко а ли ци о них вла да.

Кокс се сла же да је ма ло ра до ва о под сти ца ји ма на по
зи ци о ни ра ње пар ти ја ко је пру жа ју си сте ми про пор ци о нал не рас
по де ле ман да та. Он про на ла зи пр ве ра до ве овог ти па ко ји су на
пи са ни тек осам де се тих, са знат ним от кло ном од об ја вљи ва ња 
Економскетеорије1957 (Cox, 1990, 919–20). Чак и ови ра до ви су 
ана ли зи ра ли са мо по се бан слу чај ре пре зен та ци је ко ји је по сто јао 
у Вај мар ској Не мач кој. Ме ђу тим, и сам Кокс за кљу чу је да не мо же 
иден ти фи ко ва ти оп ште пра ви ло о цен три пе тал ним и цен три фу гал
ним тен ден ци ја ма раз ли чи тих из бор них си сте ма. Оно што твр ди о 
про пор ци о нал ној ре пре зен та ци ји је при лич но слич но Да ун со вим 
за кључ ци ма. На и ме, пар ти је не ће би ти кон цен три са не, већ при
лич но ра су те на ди мен зи ји по ли ти ке и сва ка ће има ти ре ла тив но 
ма лу ни шу. Ма њи цен зус ће во ди ти ве ћој дис пер зи ји (921–22; 927).

Ско фил до ви за кључ ци су не што дру га чи ји. Он је ми шље
ња да ве ћин ски си стем има скло но сти да ре зул ти ра екс трем ни јим 
ис хо ди ма не го што би то био слу чај са про пор ци о нал ним (Scho fi
eld, 1997, 280–83). На при мер, Кон зер ва тив ци у УК су ре ла тив но 
не цен трал на стран ка, али су за хва љу ју ћи ве ћин ском си сте му оси
1 На рав но, то ни ка да ни је пот пу но тач но. Са вр ше на про пор ци о нал ност ни је 

мо гу ћа а мо жда ни са свим по жељ на. Раз ли чи ти ме то ди до де љи ва ња ман да та 
у про пор ци о нал ним си сте ми ма се сма тра ју раз ли чи то на кло ње ним по је ди
ним стран ка ма.
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гу ра ли не цен трал ни ис ход по ли ти ке у ди стрик ти ма ко је су до би ја
ли. Са дру ге стра не, ка да би у слич ним си ту а ци ја ма по сто јао про
пор ци о нал ни си стем, ве ро ват ни је је да би цен трал на оп ци ја има ла 
пре ва гу. Ка ко он об ја шња ва, ако по сто ји си стем са три стран ке и 
ни јед на са ма не ма ве ћи ну, ни јед на по ли ти ка не мо же да по бе ди без 
уче шћа цен трал не. Ни јед на вла да та ко ни је мо гу ћа без цен трал
не стран ке ко ја по не кад мо же и ма њин ски да вла да (упор. La ver и 
Shep sle, 1996, 69). Сто га, по Ско фил ду, про пор ци о нал ни си сте ми 
ви ше не го ве ћин ски во де по ли тич ким ис хо ди ма ко ји су цен трал ни. 

У ли те ра ту ри по сто је и дру ги на ла зи на осно ву ко јих је 
Да унс кри ти ко ван. Та ко, Адамс и Ме рил III на ла зе упо ри ште у ли
те ра ту ри и ис тра жи ва њи ма да по ли тич ке стран ке за у зи ма ју слич не 
по зи ци је као њи хо ви гла са чи али екс трем ни је. Они на сто је да об ја
сне ту по ја ву ко ја из гле да да про тив ре чи Да ун со вим су ге сти ја ма о 
те жњи стра на ка ка ме ди ја ни, а о то ме се по зи ва ју на из ве стан број 
ра до ва на ту те му (Adams и Mer rill III, 1999, 765–66). Ови ауто
ри пред ла жу об ја шње ње по ко јем на од лу ку би ра ча ути чу не по ли
тич ки раз ло зи ко га да по др же. Ме ђу тим, ови на ла зи ни су ну жно у 
про тив реч но сти са Да ун со вим пред ви ђа њи ма. На и ме, Адамс и Ме
рил III те сти ра ју сво је об ја шње ње на слу ча ју Нор ве шке, ко ја има 
вер зи ју про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма. Да унс је за пра во и 
пред ви ђао да ће у про пор ци о нал ним си сте ми ма до ћи до ме ђу соб
ног дис тан ци ра ња пар ти ја. Овај текст ипак ука зу је на не до вољ ну 
раз ра ђе ност кон се квен ци про пор ци о нал ног си сте ма на стра те ги ју 
ра ци о нал них ак те ра. 

2. Претпоставке теоријске анализе

У овој гла ви уво дим скуп прет по став ки на ко ји ма ће се 
за сни ва ти да ља ана ли за тек ста. Оне су у скла ду са Да ун со вим, или 
са мо екс пли цит но на во де прет по став ке ко је су че сто при сут не у 
ли те ра ту ри ра ци о нал ног из бо ра, али и до зво ља ва ју при ме ну мо де
ла на по ли тич ко так ми че ње у Ср би ји. Текст се за сни ва на прет по
став ка ма ко је да ље об ја шња вам.

О по ли тич ком си сте му:

•  Др жа ва је де мо крат ска и из бо ри се одр жа ва ју пе ри о
дич но, у од ре ђе ним ин тер ва ли ма. Сви од ра сли има ју 
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по је дан глас, гу бит ни ци на из бо ри ма не по ку ша ва ју 
да на си љем до ђу на власт, си стем је ви ше пар тиј ски и 
власт не по ку ша ва да огра ни чи де ло ва ње опо зи ци је.2

О стран ка ма:

•  Прет по ста вљам да стран ке ис кљу чи во мо ти ви ше же
ља да мак си ми ра ју гла со ве на из бо ри ма (упор. Downs, 
1957, 28). Мо же се, та ко ђе, ре ћи да стран ке мак си ми
ра ју оче ки ва ни број ме ста у пар ла мен ту. По ли ти ча ри 
же ле моћ, пре стиж и при хо де, а све то мо гу да по стиг
ну уве ћа њем ути ца ја стран ке. Ин ту и тив но ова прет
по став ка мо же да бу де про бле ма тич на јер стран ке у 
ре ал но сти мо ти ви ше ком би на ци ја же ља за осва ја њем 
вла сти и им пле мен та ци јом по ли ти ке. Та ко ђе, раз ли
чи ти дру штве ни фак то ри мо гу да ути чу на по ли ти ке 
стра на ка и њи хо во по зи ци о ни ра ње на из бо ри ма. Ме
ђу тим, у овом тек сту је узе та у об зир са мо јед на, по ме
ну та мо ти ва ци ја, и ана ли зи рам ка кве су ње не им пли
ка ци је.

•  Прет по ста вљам да се стран ке по на ша ју као да су јед
на осо ба. То зна чи да по сто ји пот пу но сла га ње оних 
ко ји до но се од лу ке у пар ти ја ма (упор. Downs 1957, 
26–27). У ре ал но сти ства ри ни су та ко јед но став не и 
оправ да ност ове прет по став ке је оспо ра ва на у но ви
јој ли те ра ту ри (в. Мла де но вић, 2013, 31–33). Стран ке 
ни су ствар но је дин стве не, ни ти има ју објек тив но по
сто ја ње не за ви сно од сво јих чла но ва. Ме ђу тим, чак и 
ка да по сто је уну тар стра нач ке раз ли ке, би ра чи по др жа
ва ју стран ку од ко је у це ло сти оче ку ју нај ве ћу ко рист. 
Уну тар стра нач ке раз ли ке су об у хва ће не је дин стве ном 
про це ном по зи ци је стран ке (38).

•  Ме ња ње по ли ти ка стра на ка не пред ста вља тро шак за 
њих. У ствар но сти би ова прет по став ка би ла кон тра
ин ту и тив на. Стран ке ко је ме ња ју про гра ме се сма тра ју 
не ис кре ним и то ве ро ват но ре зул ти ра опа да њем по др
шке, без об зи ра на њи хо ву по зи ци ју. Ма ње, као и про
ме не ко је ни су че сте мо гу да де лу ју при хва тљи ви је. Ту 

2 Све ове прет по став ке су ве за не за де мо крат ски ка рак тер по рет ка и, са же то 
из ра же но, у скла ду су са Да ун со вим (в. Downs, 1957, 23–24).
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се од мах мо же уочи ти про блем ко је се про ме не мо гу 
сма тра ти ма њим. Ме ђу тим, упр кос про бле ма тич но сти, 
ова прет по став ка омо гу ћа ва за не ма ри ва ње крат ко роч
них про бле ма про ме не по ли ти ка. Крат ко роч но гле да но 
про ме не по зи ци ја мо гу да има ју тро шко ве, али оне се 
чи не због оче ки ва не ду го роч ни је ко ри сти од по ве ћа ња 
гла со ва. Ко нач но, рад не укљу чу је вре мен ски фак тор, 
та ко да се о под сти ца ји ма ко је стран ке има ју и про ме
на ма по зи ци ја мо же раз ми шља ти као да се де ша ва ју 
по сте пе но и у ду жем пе ри о ду. 

О би ра чи ма:

•  Сви би ра чи има ју јед но вр шне пре фе рен ци је. То зна
чи да сви они има ју по тач но јед ну иде ал ну тач ку на 
ди мен зи ји по ли ти ке. Са уда ља ва њем од ње, све дру ге 
тач ке су ма ње пре фе ри ра не, у за ви сно сти од ове уда
ље но сти. Сва ки би рач би нај ра ди је гла сао за стран ку 
ко ја је по зи ци о ни ра на у овој иде ал ној тач ки, а ако то 
ни је мо гу ће, у сле де ћој нај бли жој.

•  Гра ђа ни су пот пу но ин фор ми са ни о по ли тич кој по ну
ди (има ју пер фект ну ин фор ма ци ју). Про бле ми це не 
гла са ња, ре пу та ци је и кон зи стент но сти по ли ти ке не ће 
би ти раз ма тра ни.

•  Иде ал не тач ке гла са ча су уни форм но ди стри бу и ра не 
дуж ли ни је по ли тич ког рас це па. По сле ди ца ове прет
по став ке је сте да је ме ди ја на иден тич на сре ди ни рас
це па. Ти ме је по јед но ста вље но гра фич ко пред ста вља
ње про ме на по зи ци ја на рас це пу. Бу ду ћи да је тра жња 
не е ла стич на (в. сле де ћу прет по став ку), ова прет по
став ка не ма по сле ди це на са мо из во ђе ње за кљу ча ка.

•  Сви гла са ју и има ју са мо по је дан глас. То ефек тив но 
зна чи да је тра жња не е ла стич на, јер се из ла зност би ра
ча на из бо ри ма не ме ња у за ви сно сти од то га ка ква је 
по ну да стра на ка.

•  Гла са ње је искре но (Downs, 1957, 48).

О пар тиј ском си сте му:

•  Ова прет по став ка ће зна чи ти кључ ну раз ли ку од Да
ун со вог мо де ла и омо гу ћи ће ње го ву при ме ну на Ср
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би ју. Прет по ста вљам да се ра ди о так ми че њу стра на ка 
у ви ше пар тиј ском си сте му, ка кав ти пич но по сто ји у 
др жа ва ма са про пор ци о нал ном из бор ном фор му лом. 
Стран ка са ви ше осво је них гла со ва ни је ауто мат ски 
она ко ја до ла зи на власт, као што је у слу ча ју САД и 
ве ћин ских из бо ра. На при мер, Да унс је прет по ста вљао 
да са мо јед на пар ти ја или ко а ли ци ја до ла зи на власт 
(Downs, 1957, 23).

Од на ве де них прет по став ки (о по ли тич ком си сте му, 
стран ка ма, би ра чи ма и пар тиј ском си сте му) пр ве три од го ва ра
ју Да ун со вим. Он их или екс пли цит но по ми ње или под ра зу ме ва. 
По след ња на ве де на (о из бор ном си сте му) зна чи на пу шта ње ње го
вих прет по став ки и омо гу ћа ва ана ли зу ви ше пар тиј ског си сте ма. У 
сле де ћој гла ви же лим да раз мо трим ка ква пред ви ђа ња по на ша ња 
стра на ка мо же мо да на чи ни мо на осно ву ова квих прет по став ки.

3. Теоријска предвиђања

До са да сам об ја снио прет по став ке ана ли зе по ли тич ких 
стра на ка, те ка кве су слич но сти и раз ли ке у од но су на Да ун сов мо
дел. Ако же ли мо при ме ну про стор не ана ли зе стра нач ке кон ку рен
ци је на Ср би ју, тре ба ло би да раз мо три мо по на ша ње ви ше од две 
пар ти је у по ли тич кој утак ми ци. По че ћу од нај јед но став ни је прет
по став ке да их је три и раз мо три ћу мо гућ ност по ја ве но вих. Овај 
рад не ма та ко ве ли ку ам би ци ју да по ну ди све о бу хват но об ја шње ње 
кон ку рен ци је стра на ка, ни ти да су ге ри ше по сти за ње екви ли бри ју
ма као ста бил ног ис хо да стра нач ког над ме та ња. Ана ли зи рам про
ме не по зи ци ја стра на ка ко ји пре тен ду ју да уна пре де раз у ме ва ње 
са мо де ла стра нач ког ра да. На ме ре су ми да пред ло жим об ја шње
ње те жње ка цен тру по ли тич ке ди мен зи је, као и код дво пар тиј ских 
си сте ма, али и обр ну те те жње ка по ли тич ким екс тре ми ма. О пр вој 
те жњи пи шем као о цен три пе тал ној, док о дру гој као о цен три фу
гал ној тен ден ци ји. 

Не ка су стран ке A, B и C рас по ре ђе не као на Слици1, на 
ко јој су L и D екс трем не тач ке ре ле вант не ди мен зи је по ли ти ке. 
Ва жно је при ме ти ти да увек по сто је тач но две екс трем не стран
ке. „Екс трем ним стран ка ма“ на зи вам оне ко је су пр ве са ле ве и 
де сне стра не ди мен зи је по ли ти ке (A и C на овој сли ци). Овај тер
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мин не ма ика кво вред но сно зна че ње, већ ис кљу чи во опи сно. Чак 
иако по сто ји ве ћи број стра на ка у си сте му, увек ће по сто ја ти са мо 
две екс трем не. По што стран ке до би ја ју гла со ве би ра ча ко ји су им 
нај бли жи на ди мен зи ји, стран ка A би осво ји ла LA+ AB гла со ва. 
Стран ка B би осво ји ла AB+ BC, док би C осво ји ла BC+CD. 

Слика1.Позицијетристранке

Ка кво би би ло по на ша ње стра на ка ко је же ле да уве ћа ју 
по др шку би ра ча? Ка да су у пи та њу екс трем не стран ке, то се јед
но став но по сти же по ме ра њем ка сред њем би ра чу. Већ је по ме нут 
Да ун сов за кљу чак да стран ке на мер но ме ња ју про гра ме да ви ше 
ли че јед на на дру гу (гла ва 1). Да кле, у ви ше стра нач ким као и дво
пар тиј ским си сте ми ма тре ба оче ки ва ти по сто ја ње цен три пе тал не 
тен ден ци је по ме ра ња стра на ка. Ме ђу тим, же лим да ар гу мен ту јем 
да ви ше пар тиј ске си сте ме, за раз ли ку од ових дру гих, ка рак те ри ше 
и цен три фу гал на тен ден ци ја по ја ве или по ме ра ња ка екс трем ним 
тач ка ма. Она има два ви да ко ја се ма ни фе сту ју у мо гућ но сти по ја
ве но вих пар ти ја и по на ша њу већ по сто је ћих.

Пр во, раз мо три мо мо гућ но сти по ја ве но вих стра на ка. 
Те но ве стран ке не мо ра ју ну жно би ти но во на ста ле, не го мо гу да 
бу ду и не ке мар ги нал не ко је су већ по сто ја ле, али ни су успе ва ле 
да пре ђу цен зус. У Ср би ји по сто ји ви ше де се ти на ре ги стро ва них 
стра на ка и вр ло је ве ро ват но да мно ге не пар ла мен тар не по сто је 
са иде ал ним тач ка ма дуж чи та ве ди мен зи је по ли ти ке. Оне же ле 
да уве ћа ју сво ју по пу лар ност, ако за то има ју при ли ку. Ме ђу тим, 
на осно ву Ди вер же о вих хи по те за по ме ну тих у гла ви 1, у про пор
ци о нал ним из бор ним си сте ми ма, ceterisparibus, не по сто ји фак
тор ко ји би обес хра брио по ја ву но вих стра на ка као код ве ћин ских. 
Њи хо ва је ди на пре пре ка је из бор ни цен зус. Ако је цен зус ма њи, 
пар ла мен та ри за ци ја је лак ша и обрат но. Да кле, да би смо на ди мен
зи ји по ли ти ке иден ти фи ко ва ли но ву стран ку D, она тре ба да пре ђе 
цен зус. Ка ко би се по зи ци о ни ра ле ове но ве стран ке?

Но ве пар ти је мо гу да бу ду екс трем не или неекс трем не. 
Же лим да об ја сним да им је мно го лак ше да бу ду екс трем не. За
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ми сли мо да на по сто је ћој ди мен зи ји по ли ти ке сво ју шан су да по
ста ну пар ла мен тар не тра же но ве стран ке D1 и D2 (Слика2). Ако би 
но ва стран ка D1 би ла екс трем на, мак си ми ра ла би оче ки ва ну по др
шку би ра ча по ста вља њем тик по ред А. На тај на чин она би мо гла 
да ра чу на на го то во све гла со ве са ли ни је LA. Ме ђу тим, ако је но ва 
стран ка неекс трем на (D2), он да је она са ста но ви шта мак си ми ра
ња гла со ва ин ди фе рент на пре ма по зи ци ји где се тач но по ста вља. 
Она све јед но до би ја број гла со ва ко ји је јед нак

AD2 + D2B = (AD2 + D2B) = AB.

Да кле, да би но ва стран ка пре шла цен зус по треб но је или 
да је број гла со ва LA или AB до вољ но ве ли ки да јој то до зво ља
ва. Но вим стран ка ма је у пр вом слу ча ју по треб но дво стру ко ма ње 
отва ра ње про сто ра на ди мен зи ји по ли ти ке за де ло ва ње да би пре
шле цен зус не го у дру гом. То не зна чи да стран ка са про цен том по
др шке би ра ча ко ји је јед нак цен зу су ауто мат ски по ста је пар ла мен
тар на. Гла са чи и спон зо ри мо гу да се по на ша ју стра те шки и да не 
по др жа ва ју стран ку ко ја очи глед но има ма ње шан се да по бе ди или 
да фор ми ра ко а ли ци ју на кон из бо ра. Да кле, пси хо ло шки раз ло зи 
мо гу да обес хра бре гла са ње за не ку стран ку (в. ви ше у Cox и Shu
gart, 1996). Ме ђу тим, чак иако прет по ста ви мо да је стран ка ма по
тре бан ве ћи ни во по др шке ме ђу би ра чи ма да би пре ва зи шли ефек
те у ко је спа да ју пси хо ло шки раз ло зи ко ји обес хра бру ју гла са ње за 
њих или не до ста так пре по зна тљи во сти име на (namerecognition), 
по ме ну ти ре зон ва жи. Про стор за де ло ва ње но вих стра на ка тре ба 
да је дво стру ко ве ћи ако су неекс трем не. 

Слика2.Појавановестранке

На при мер, у Ср би ји се стран ка Г17 плус на кон по ја вљи
ва ња за ла га ла за исто риј ски ком про мис Ср ба и Ал ба на ца на Ко со
ву (Ком шић, 2007, 35). По ње ном ви ђе њу, би ло је ло ше за Ср би ју 
да вре ме ном Ср би по ста ну ма њи на у др жа ви. Сто га је она пред ла
га ла за по чи ња ње ди ја ло га из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца на Ко со ву, уз 
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по сре до ва ње ве ли ких си ла. Ме ђу тим, кра јем 2003. го ди не, Г17 је 
убла жио сво је ста во ве и по др жа вао по ли ти ку „стан дар ди пре ста
ту са“ (36). Да кле, ова стран ка је по по ја вљи ва њу за сту па ла екс
трем ну по ли ти ку ко ја би фак тич ки во ди ла не за ви сно сти Ко со ва и 
ко ја та да ни је за сту па на од дру гих ва жни јих стра на ка. Ипак, Г17 је 
сво ју по зи ци ју ка сни је уме рио, про це њу ју ћи ве ће ко ри сти од уме
ре не по ли ти ке. На при мер, Г17 је мо гао да про це ни уочи из бо ра да 
би уме ре ни јом по зи ци јом био при хва тљи ви ји ко а ли ци о ни парт нер 
(в. о ово ме у Pritchett и Spoon, 2012, 22–23).

Дру го, раз мо три мо по на ша ње већ по сто је ћих пар ти ја. 
При ме ти мо да цен три пе тал на тен ден ци ја екс трем них стра на ка 
ста вља неекс трем ну B у све ло ши ју по зи ци ју јер се сма њу је број 
би ра ча ко ји ма је она нај бли жа. На по слет ку, да би уве ћа ла број би
ра ча, њој по ста је ра ци о нал но да се по ме ри и „пре ско чи“ јед ну од 
екс трем них стра на ка (Слика3). Су прот но ово ме, Да унс је у Еко
номскојтеорији ис кљу чио мо гућ ност да стран ке чи не пре ска ка ња. 
До пре ска ка ња би би ло ра ци о нал но да до ђе ка да 

LA ∨ CD > AB + BC,

LA ∨ CD > (AB + BC),

LA ∨ CD > AC.

Дру гим ре чи ма, чим се на кра је ви ма ди мен зи је отво ри 
до во љан про стор да стран ка уве ћа по др шку би ра ча у од но су на 
неекс трем ну по зи ци ју, њој по ста је ра ци о нал но да „пре ско чи” екс
трем ну стран ку C (или A) и по зи ци о ни ра се у по ло жа ју B1. Та ко 
мо же да од се че нај ве ћи део би ра ча са екс тре ма по ли тич ке ди мен
зи је.

Слика3.Прескакањенеекстремнестранке 

Прет ход на два слу ча ја об ја шња ва ју да у ви ше стра нач ком 
так ми че њу по сто ји и цен три пе та ла и цен три фу гал на тен ден ци ја. 
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Екс трем не стран ке же ле да уве ћа ју гла со ве по ме ра њем ка цен тру, 
али ти ме мо гу да отво ре про стор за но ве кон ку рен те на екс тре ми
ма. Ова ана ли за је да ле ко од то га да бу де ис црп на. Она су ге ри ше 
из ве стан ре зон ко јим се стран ке мо гу во ди ти, ко ји не мо ра да бу
де је дин ствен. На про тив, по сто је фак то ри ко ји спре ча ва ју про ме не 
по зи ци ја стра на ка у ко је спа да ју по ли тич ке иде о ло ги је ко ји ма су 
стран ке при вр же не и ве зе стра на ка са дру штве ним гру па ма (син
ди ка ти). Са по зи тив не стра не, ло гич но је прет по ста ви ти да ови ин
хи би ра ју ћи фак то ри бу ду сна жни је при сут ни у зе мља ма са ду жом 
тра ди ци јом де мо крат ског над ме та ња, за раз ли ку од оних са мла
ђом де мо кра ти јом. За то би и по ме ра ња стра на ка у Ср би ји са сла
бом кон со ли до ва но шћу стра нач ке сце не мо гла да бу ду ди на мич ни
ја не го у ста ри јим де мо кра ти ја ма. У сле де ћој гла ви ћу пред ло жи ти 
ка ко ова те о риј ска ана ли за мо же да по мог не раз у ме ва ње по зи ци о
ни ра ња стра на ка у Ср би ји. 

4. Позиционирање странака у Србији

На кон што сам у прет ход ној гла ви те о риј ски ана ли зи рао 
под сти ца је за мо гу ће про ме не по зи ци ја стра на ка, у овој гла ви ћу се 
окре ну ти укла па њу те о ри је са ем пи ри јом. Као што је по ме ну то на 
по чет ку ра да, у овој гла ви ћу се ко ри сти ти ЕУ–Ко со во ди мен зи јом 
по ли ти ке. Ана ли зи ра ћу по зи ци о ни ра ње стра на ка у Ср би ји у пе ри
о ду од 2003. до 2012. го ди не. Огра ни ча вам се на овај пе ри од из три 
раз ло га. Пр ви је да су из бо ри ко ји су прет хо ди ли они ма из 2003. 
го ди не, пар ла мен тар ни из бо ри из 2000. го ди не, би ли ре а ли зо ва ни 
у „пра вим по стре во лу ци о нар ним при ли ка ма“ (Па вло вић и Ан то
нић, 2007, 86). Тек се 2003. го ди не де си ло да власт, на кон што је 
ор га ни зо ва ла из бо ре, мир но при хва ти по раз (103). Сто га је ана ли
за де мо крат ског по ли тич ког так ми че ња стра на ка мно го по год ни ја 
на кон ове го ди не. Осим то га, Ко со во је у пр вом пе ри о ду на кон па
да Ми ло ше ви ћа би ло ван фо ку са по ли тич ке де ба те и по ли ти ча ри 
су из бе га ва ли рас пра ве о ду го роч ној бу дућ но сти Ко со ва (Bi e ber, 
2003, 7). Сто га је те шко уоп ште при ме ни ти по ме ну ту ди мен зи ју на 
ана ли зу пе ри о да од па да Ми ло ше ви ћа до 2003. го ди не. Ко нач но, 
огра ни чи ћу ана ли зу из бо ри ма из 2012. го ди не. Вла да ко ја је фор
ми ра на на кон тих из бо ра је при хва ти ла Бри сел ски спо ра зум ко јим 
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се defacto при зна је не за ви сност Ко со ва, те је ди ле ма ЕУ или Ко со
во у ве ли кој ме ри из гу би ла на зна ча ју (в. Мла де но вић, 2014).

Фо ку си ра ћу се на по зи ци о ни ра ње нај ва жни јих стра на ка 
у Ср би ји у по ме ну том пе ри о ду: ДСа, ДССа и СРСа, те стра на ка 
ко је су се од њих одво ји ле. Пр ве две пар ти је су у пе ри о ди ма да ва ле 
пред сед ни ке вла де, а СРС је кон зи стент но би ла нај ја ча по је ди нач
на пар ти ја. Уве рен сам да тач на по зи ци ја сва ке од ових стра на ка на 
ди мен зи ји по ли ти ке мо же да бу де спор на, на ро чи то на гра фич ким 
при ка зи ма у да љем тек сту. Ме ђу тим, ми слим да су у да љој ана ли зи 
тач но при ка за ни њи хо ви ре ла тив ни од но си.

На кон рас па да ДОСа и из бо ра 2003. ре ла тив ни по ло жај 
пар ти ја мо же гру бо да се пред ста ви као на Слици5. ДС је стран ка 
ко ја је од па да Ми ло ше ви ћа да ва ла при о ри тет по ли ти ка ма ко је би 
во ди ле при сту па њу ЕУ. Ан то нић (2007, 58–62) иден ти фи ку је не ко
ли ко по зи ци ја стра на ка на по ли тич кој сце ни Ср би је. На ле вој стра
ни ди мен зи је на Слици4, на осно ву ње го ве ана ли зе, на во дим две 
по зи ци је: А) тре ба од мах и без у слов но при сту пи ти ЕУ и при зна ти 
не за ви сност Ко со ва и Б) по др жа ва се ин те гра ци ја у ЕУ али то ни је 
раз лог да Ко со во бу де не за ви сно. По Ан то ни ћу (62), ДС је за у зи
ма ла по зи ци ју из ме ђу А и Б. ДСС је та ко ђе стран ка ко ја се за ла же 
за „уче шће на ше др жа ве у ре ги о нал ним и европ ским ин те гра циј
ским про це си ма ко ји су у ин те ре су срп ског на ро да“ (Ву ко ма но
вић, 2007, 99).  Ме ђу тим, она је са ма њом по др шком ен ту зи ја ста у 
при сту па њу ЕУ ме ђу гра ђа ни ма, а ве ћом по др шком скеп ти ка и као 
та ква је де сни ја од ДСа, на по ло жа ју око цен тра (в. Ор ло вић, 2008, 
522). СРС за у зи ма де сну по зи ци ју са нај ма њим сте пе ном по др шке 
иде ји при сту па ња ЕУ ме ђу сим па ти зе ри ма.

Слика4.ПоложајистранаканаконраспадаДОСа
иизбора2003.године

У пе ри о ду пр ве Ко шту ни чи не вла де ДС кон ти ну и ра но 
убла жа ва су ко бе са ДССом и иде о ло шки му се при бли жа ва, што 
је ве ро ват но и олак ша ло ка сни је ства ра ње за јед нич ке вла де. У го
ди на ма ко је сле де, ДС је остао на ве о ма слич ним по зи ци ја ма на 
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ди мен зи ји по ли ти ке, из ра жа ва ју ћи при вр же ност и ци љу од бра не 
Ко со ва и при сту па ња ЕУ. Ме ђу тим, ово збли жа ва ње стра на ка и 
по ме ра ње ДСа од екс тре ма ЕU отва ра мо гућ ност за по ја ву но вог 
игра ча из ре до ва ове стран ке на екс трем ној по зи ци ји. Та ко ЛДП 
фор мал но од 2005. пре у зи ма по зи ци је ко је је ДС имао кра јем 2001. 
(Слика5) (Ком шић, 2007, 38). Ан то нић (2007, 62) та ко ђе об ја шња
ва да је ДС у вре ме по де ле био на де сни јем по ло жа ју не го у прет
ход но вре ме.

Слика5.ПомерањеДС–аинаступЛДПа2005.године

У на ред ном пе ри о ду до ла зи до по ме ра ња ДССа и СРСа. 
Пред сед ник ДССа, Ко шту ни ца, је у екс по зеу ка да је дру ги пут би
ран за пред сед ни ка вла де 2007. го ди не об ја снио зна чај Ко со ва и 
ЕУ. По ње му, пр ви и прин цип од нај ве ћег зна ча ја је би ло очу ва ње 
по ло жа ја Ко со ва са гла сно Уста ву РС (ДСС, 2007, 344). Ме ђу тим, 
од ре ла тив но цен трал не по зи ци је на ди мен зи ји по ли ти ке, ДСС се 
вре ме ном по ме ра уде сно. ДСС је био про тив пот пи си ва ња Спо ра
зу ма о ста би ли за ци ји и при кљу че њу (ССП) 2008. го ди не, ако овај 
не са др жи од ре ђе ње да је Ко со во део Ср би је. У из бор ној кам па њи 
за пар ла мент исте го ди не, ДСС је за го ва рао иде ју да Ср би ја тре ба 
да на ста ви при сту па ње ЕУ са мо ако ова ор га ни за ци ја при хва ти це
ло ви ту Ср би ју (са Ко со вом). У пе ри о ду док је би ла ван ре пу блич ке 
вла сти, од 2008. до 2012. го ди не, ова стран ка је још оштри је кри ти
ко ва ла ЕУ. По ње ном ви ђе њу, ЕУ је тра жи ла од Ср би је по сте пе но 
при зна ње не за ви сно сти Ко со ва, ЕУ је по ни жа ва ла Ср би ју и ра ди ла 
је у ин те ре су ал бан ских ин сти ту ци ја на Ко со ву (ДСС 2012а; ДСС, 
2012б). ДСС је сто га био про тив при сту па ња ЕУ, што га ја сно по
ме ра уде сно (Слика6). Са дру ге стра не, СРС ре то рич ки, иако не 
про грам ски, све ви ше при хва та иде ју при сту па ња ЕУ. Ово се ја
сно при ме ћу је у пред сед нич кој кам па њи 2008. го ди не, у ко јој се 
по ја вљу ју из ја ве да би и То ми слав Ни ко лић мо гао да во ди Ср би ју 
у Евро пу, баш као и Бо рис Та дић. Упр кос то ме, ова стран ка стра
те шки за др жа ва дво сми сле ност у де ло ва њу, ко ја се ма ни фе сту је и 
од ба ци ва њем ССПа.
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Слика6.Главнапомерањаупериоду2006–08.

Кра јем 2008. го ди не до ла зи до из два ја ња СНСа из СРСа. 
У по ли тич ком дис кур су СНСа је све ви ше те ма ве за них за при сту
па ње ЕУ, а ова стран ка идеј но све ви ше под се ћа на ДС. По ли ти ка 
Бо ри са Та ди ћа је у пе ри о ду од 2008. до 2012. го ди не, ка да је ДС 
во дио вла ду, би ла по зна та по фор му ли: ЕУ и Ко со во. Та дић је об ја
шња вао да др жа ва тре ба да те жи члан ству у ЕУ, али и да тре ба да 
се бо ри за ин те ре се Ср би је на Ко со ву. Ту, на из глед успе шну, фор
му лу осва ја ња вла сти при хва та СНС. Ова стран ка при хва та стра
те шки циљ при сту па ња ЕУ, али од ба цу је мо гућ ност не за ви сно сти 
Ко со ва. Са дру ге стра не, ма њи оста так СРСа од луч но за у зи ма екс
трем ну по зи ци ју од ба цу ју ћи при сту па ње ЕУ као „нај ве ћег зла“ ко
је би за де си ло Ср би ју, по Ше ше ље вом ви ђе њу (Слика7).

Слика7.ПоделаСРСа2008.иновепозиције

5. Дискусија и закључак

Ми слим да се те о риј ска пред ви ђа ња у ве ли кој ме ри укла
па ју са про ме на ма по зи ци ја нај ва жни јих стра на ка у Ср би ји. Не ка да 
екс трем не пар ти је, пр во ДС а он да и СРС, се по сте пе но по ме ра ју 
ка цен тру. То је по ме ра ње ко је сам у гла ви 3 об ја снио као ра ци о
на лан по тез ко јим екс трем не стран ке мо гу да уве ћа ју оче ки ва ну 
по др шку би ра ча. За и ста, ДС на тај на чин до би ја на по пу лар но сти 
ко ја кон ти ну и ра но ра сте до 2008. За то вре ме не ка да нај по пу лар
ни ји ДСС кон стант но гу би на по пу лар но сти (в. у Ор ло вић, 2008, 
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592596). Та ко ђе, СРС је по сте пе но убла жио ан ти е вроп ску ре то
ри ку. Оба ова по ме ра ња не ка да екс трем них пар ти ја (у опи сном 
зна че њу) су жа ва ју мо гућ но сти по зи ци о ни ра ња ДССа и ути чу не
га тив но на ње го ву по пу лар ност. У гла ви 3 сам су ге ри сао да неекс
трем на стран ка мо же да ра ци о нал но пре ско чи не ку од екс трем них 
стра на ка, у ова квом слу ча ју. Ово од го ва ра про ме ни по зи ци је ко ју је 
ДСС од лу чио да учи ни. Ова стран ка, угро же на по ме ра њем ДСа и 
СРСа ка цен тру, чи ни „пре скок“ ка де сној стра ни ди мен зи је, усва
ја ју ћи ен ти е вроп ску ре то ри ку ве о ма слич ну оној по ко јој је не ка да 
СРС био пре по зна тљив. 

Мо гу ћа при мед ба на до са да шњу ана ли зу је да се не мо же 
раз ми шља ти о ДСу или ДССу као по је ди нач ним стран ка ма, јер су 
обе би ле чла но ви ко а ли ци је у из бор ним про це си ма у Ср би ји. Мо
же ли ово да бу де про блем за за кљу чи ва ње у тек сту? Ми слим да то 
ни је ну жно слу чај. На при мер, Ба ке и Си тер ана ли зи ра ју пар тиј ску 
ко ле бљи вост (volatility) у бив шој Ис точ ној Евро пи и су сре ћу се са 
слич ним про бле мом (Bak ke и Sit ter, 2005, 250). Они би ра ју да тре
ти ра ју стран ке ко је се де ле и спа ја ју из ме ђу из бо ра као је дан блок, 
ка ко не би ве штач ки уве ћа ва ли пар тиј ску ко ле бљи вост. Има ју ћи у 
ви ду овај при мер, ми слим да је оправ да но и у слу ча ју Ср би је иден
ти фи ко ва ти са мо глав не стран ке ко је су по ме ну те у овом тек сту, а 
за не ма ри ти у овој ана ли зи њи ма бли ске ко а ли ци о не чла но ве. Ако 
се чла ни це ко а ли ци је за јед но по ме ра ју, он да оне ефек тив но на сту
па ју као је дан блок. Осим то га, опи са не тен ден ци је уве ћа ва ња и 
сма њи ва ња по пу лар но сти ДСа и ДССа ва же и ка да се по сма тра ју 
по је ди нач не стран ке и ко а ли ци је ко је су пред во ди ле. 

Цен три пе тал на тен ден ци ја екс трем них стра на ка отва ра 
про стор за по ја ву но вих стра на ка на кра је ви ма ди мен зи је. Пр ва 
зна чај ни ја стран ка ко ја се у опи са ном пе ри о ду по ја ви ла на екс
трем ној по зи ци ји је ЛДП. То је је ди на од ста ра на ка ко ја је пре шла 
из бор ни цен зус, ко ја је отво ре но твр ди ла да је Ко со во defacto већ 
би ло не за ви сно и да Евро па не ма ал тер на ти ву. Ова ква по ли ти ка 
ЛДПа ја сно по зи ци о ни ра ову стран ку на ле ву екс трем ну по зи ци ју 
опи са не ди мен зи је по ли ти ке, што ни је не слич но те о риј ским пред
ви ђа њи ма из гла ве 3. 

На дру гој, де сној, стра ни ди мен зи је је СРС, ко ја је пре о
ста ла на кон из два ја ња СНСа. У овој си ту а ци ји по сто ји про блем 
за пред ви ђа ња из гла ве 3, јер СРС ни је но ва стран ка ко ја се по ја
ви ла на екс трем ној по зи ци ји. Она је за пра во ста ра стран ка, док је 
СНС та ко ја је но во на ста ла. Ме ђу тим, одва ја ње СНСа од СРСа 
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то ком 2008. го ди не пред ста вља спе ци фич ну си ту а ци ју. Пре то га је 
не ко ли ко го ди на фак тич ки ли дер СРСа био То ми слав Ни ко лић. У 
том пе ри о ду је већ би ло еви дент но по ме ра ње СРСа од кра је ва ди
мен зи је (укљу чу ју ћи из бо ре 2008. го ди не, као што је по ме ну то у 
гла ви 4). Но ва Ни ко ли ће ва стран ка, СНС, је на ста ви ла те жњу ка 
по ли тич ком цен тру. Са дру ге стра не, од одва ја ња СНСа, за пра во 
је СРС чвр сто за у зео екс трем ну, ан ти е вроп ску по зи ци ју. Сто га је 
фак тич ко ста ње та кво да бих пре ре као као да се СРС из дво јио из 
СНСа, а не обр ну то (ка да је реч о по зи ци о ни ра њу стра на ка на ди
мен зи ји). У сва ком слу ча ју, цен три пе тал на тен ден ци ја СРСа пре 
2008. го ди не је омо гу ћи ла да но ва стран ка угра би по зи ци ју на екс
тре му, а то је но ви СРС (на кон 2008). 

У овом ра ду сам по ку шао да те о риј ски обра зло жим ка кво 
по зи ци о ни ра ње стра на ка тре ба оче ки ва ти у слу ча ју да је ана ли зи
ра но ви ше пар тиј ско так ми че ње. Об ја снио сам скуп прет по став ки 
под ко ји ма се мо же оче ки ва ти цен три пе тал но и цен три фу гал но по
ме ра ње стра на ка, а за тим ана ли зи рао слу чај Ср би је. Ми слим да се 
ова те о риј ска пред ви ђа ња у ве ли кој ме ри по кла па ју са ствар ним 
про ме на ма по зи ци ја нај ва жни јих стра на ка у Ср би ји. Ин ту и тив но 
раз у ме мо да по зи ци о ни ра ње стра на ка не пред ста вља це ли ну њи хо
вог де ло ва ња, као и да оне ни су ис кљу чи во под стак ну те мо ти вом 
мак си ми ра ња гла со ва. Њи хо ве стра те ги је су знат но сло же ни је не го 
што их овај рад пред ста вља. Та ко ђе, на по зи ци о ни ра ње стра на ка 
у Ср би ји је ути ца ла ЕУ сво јом по ли ти ком усло вља ва ња у про це су 
при сту па ња (Мла де но вић, 2014). Сто га, овај рад мо же у нај бо љем 
слу ча ју да пред ло жи об ја шње ње са мо де ла мо ти ва стра на ка у Ср
би ји да се по зи ци о ни ра ју и по ме ра ју. 

Об ја шња ва ти про блем про стор ним мо де лом по ли ти ке, 
као и дру гим при сту пи ма ко ји по ти чу из те о ри је ра ци о нал ног из
бо ра, зна чи су ге ри са ти шта би би ло ло гич но да се де си под да тим 
прет по став ка ма. Ме ђу тим, чак иако мо дел мо же на за до во ља ва ју
ћи на чин да пред ви ди ствар на до га ђа ња, то не зна чи ну жно да су 
њи ме за и ста об ја шње не по ја ве. У нај бо љем слу ча ју се мо же из ве
сти за кљу чак да се ак те ри (као што су стран ке) по на ша ју „као да“ 
су ра ци о нал ни. Ова кво за кљу чи ва ње има сво је про бле ме (в. El ster, 
2007, 25 и да ље). Ар гу мен та ци ји у овом ра ду се, сто га, мо же упу
ти ти при го вор, као и дру гим ана ли за ма ко је се за сни ва ју на те о ри ји 
ра ци о нал ног из бо ра. Са дру ге стра не, ин стру мен та ли сти ма ова кав 
при го вор и ни је ва жан. Ва жна је са мо тач ност пред ви ђа ња, а не ис
прав ност прет по став ки.
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 Рад пред ста вља по ку шај ана ли зе по зи ци о ни ра ња стра на
ка у ви ше стра нач ком над ме та њу, што је не до вољ но ис тра же на те
ма у ли те ра ту ри ко ја по ти че из те о ри је ра ци о нал ног из бо ра и ба ви 
се про стор ном ана ли зом. Та ко ђе, овај рад по ку ша ва да об ја сни по
на ша ње стра на ка у Ср би ји, од но сно да осве тли раз ло ге за про ме не 
по зи ци ја нај ва жни јих стра на ка. По ку ша ји екс пла на ци је те о ри јом 
ра ци о нал ног из бо ра су до са да из о ста ја ли. Упр кос мо гу ћим при
мед ба ма, рад пред ла же об ја шње ње по на ша ња стра на ка ко је ба рем 
де ли мич но мо же да по мог не раз у ме ва њу под сти ца ја са ко јим су се 
су о ча ва ле. Мо жда би да ља ана ли за мо гла да по ну ди пот пу ни је раз
у ме ва ње стра нач ког по зи ци о ни ра ња. 
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POSITIONING OF POLITICAL 
PARTIES IN SERBIA IN LIGHT 
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S u m m a r y

This es say ap pli es spa tial me tap hor of party com pe ti tion to analysis 
of mul ti party com pe ti tion. Pre vi o us li te ra tu re was ma inly fo cu sed on 
twoparty com pe ti tion, which is typi cally as so ci a ted with plu ra lity 
vo ting systems. Ba sed on а set of as sump ti ons si mi lar to tho se of 
Downs, this es say the o re ti cally de ducts pos si ble po si ti ons of po li ti cal 
par ti es and advan ces its ap pli ca tion to po si ti o ning of par ti es in Ser
bia, 2003–2012. The re is a ten dency in mul ti party systems of par ti es 
con ver ging to the me dian (just li ke in twoparty com pe ti tion), but 
the re are al so in cen ti ves for par ti es to po si tion them sel ves at the ex
tre mes of po li ti cal di men sion. This es say ar gu es that the o re ti cal pre
dic ti ons are si mi lar to em pi ri cal fin dings from Ser bia, and to pre vi o us 
ex pert jud gments abo ut po si ti ons of most im por tant par ti es in it.
Keywords: Spa tial re pre sen ta tion, ra ti o nal cho i ce, po li ti cal par ti es, 
mul ti party system, Downs, Ser bia, EU and Ko so vo. 
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С а ж е т а к

Текст тра жи узро ке кри зе у евро зо ни 2009. го ди не ана ли зи ра-
ју ћи ин сти ту ци о нал ни ди зајн евро зо не и под сти ца је за ви со ку 
јав ну по тро шњу ко ја ства ра ју пра ви ла Европ ске еко ном ске и мо-
не тар не уни је. Твр дим да ин сти ту ци о нал ни ди зајн ЕМУ ин ду ку-
је про блем ко лек тив ног де ла ња ме ђу вла да ма др жа ва чла ни ца из 
ко га је на ста ла кри за у евро зо ни. Про блем ко лек тив ног де ла ња 
је на стао за то што уго во ри ма ни је пред ви ђен аде ква тан ме ха ни-
зам ка жња ва ња др жа ва чла ни ца ко је кр ше пра ви ла о уме ре ној 
јав ној по тро шњи пред ви ђе на кри те ри ју ми ма кон вер ген ци је и 
Пак том ста бил но сти и ра ста. По врх то га, ин сти ту ци о нал ни ди-
зајн под сти че фи скал но од го вор не чла ни це да по ма жу фи скал но 
нео д го вор ним чла ни ца ма ства ра ју ћи та ко про блем мо рал ног ха-
зар да. Ова кво ин сти ту ци о нал но уре ђе ње ста вља др жа ве чла ни це 
евро зо не у стра те шку си ту а ци ју ко ја се у те о ри ји ига ра на зи ва 
игра ку ка ви це. 
Кључнеречи: евро зо на; кри за; Пакт ста бил но сти и ра ста, ин-
сти ту ци о на ли зам; те о ри ја ига ра; игра ку ка ви це.
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1. Претходно истраживање

Де ба та о кри зи евра је ве о ма жи ва у на уч ним кру го ви-
ма. Ипак, об ја шње ња о узро ци ма кри зе и пре по ру че ним пу те ви ма 
за из ла зак из кри зе зна чај но се раз ли ку ју. Мил тон Фрид ман (Fri-
ed man, 2000), Мар тин Фелд штајн (Feld stein, 1997, 2011) и Пол де 
Гров (De Gra u we, 2004) су глав ни за го ва ра чи иде је да евро зо на ни-
је би ла одр жи ва од са мог на стан ка, јер не пред ста вља оп ти мал ну 
ва лут ну област (op ti mal cur rency area). Оп ти мал на ва лут на област 
је кон цепт ко ји је увео Ро берт Мун дел (Mun dell, 1961) и она пред-
ста вља ге о граф ски про стор у ко ме по сто ји ве ли ка флек си бил ност 
ра да и спрем ност ста нов ни штва да се се ли ка ко би од го во ри ло на 
про ме ну по ну де и тра жње за рад ним ме сти ма. Та флек си бил ност је 
ва жна, јер се уз по моћ ње ап сор бу ју еко ном ски шо ко ви у др жа ва ма 
чла ни ца ма мо не тар не уни је, ко је су се од ре кле курс них раз ли ка и 
мо не тар не по ли ти ке као глав них ме ха ни за ма при ла го ђа ва ња еко-
ном ским шо ко ви ма.

Ме тју Лин у књи зи Bust (Lynn, 2011) да је хро но ло шки 
при каз сле да до га ђа ја ко ји су прет хо ди ли кри зи и до га ђа ли се до 
2011. го ди не. Он за го ва ра те зу да су за кри зу од го вор не ме ди те ран-
ске чла ни це ЕУ, Грч ка, Ита ли ја, Шпа ни ја и Пор ту гал, ко је су пре-
ко мер ном по тро шњом до ве ле у опа сност јав не фи нан си је оста лих 
др жа ва чла ни ца евро зо не и за јед нич ку ва лу ту. 

Слич ног је ми шље ња и Кар ло Ба ста син ко ји у Sa ving 
Euro pe: How Na ti o nal Po li tics Ne arly De stroyed the Euro (Ba sta sin, 
2012), као што на слов и су ге ри ше, твр ди да су кри зу иза зва ле вла де 
др жа ва чла ни ца не спо соб не да иза ђу на крај са при ти ском гло ба-
ли за ци је, и због не спрем но сти да се ви ше по ли тич ких и фи нан сиј-
ских над ле жно сти пре не се са др жа ва чла ни ца на Уни ју.

Не што дру га чи ју те зу из но си Пи са ни-Фе ри У књи зи The 
Euro Cri sis and its Af ter math (Pi sa ni-Fe rry, 2011) ко ји по ла зи од су-
прот не прет по став ке да би ди јаг но за кри зе у евро зо ни би ла пот пу-
но дру га чи ја у слу ча ју да се кри за ни је пр во ма ни фе сто ва ла у Грч-
кој, не го у Ир ској. Он твр ди да та да за кри зу не би би ле окри вље не 
фи скал на нео д го вор ност и пре ко мер на по тро шња, већ струк тур не 
еко ном ске раз ли ке, на ду ва не це не не крет ни на и нео д го вор ни гу-
би ци ба на ка. По што се до брим де лом ба ви и ме ра ма ко је евро зо ну 
тре ба да из ву ку из кри зе, он за кљу чу је да у овом ал тер на тив ном 
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слу ча ју лек не би би ле ме ре штед ње не го ме ре за по ве ћа ње кон-
ку рент но сти и ре фор ми са ње бан кар ског сек то ра ко ји је та ко нео-
д го вор но по зајм љи вао но вац. Им пли цит но, да кле, и он при хва та 
об ја шње ње да су кри зу иза зва ле нео д го вор не бан ке ко је су по зајм-
љи ва ле но вац нео д го вор ним вла да ма и те исте вла де ко је су но вац 
нео д го вор но тро ши ле.

Ман кју и Теј лор (Man kiw & Taylor, 2008), Бол двин и Ви-
плош (Bald win & Wyplosz, 2010), Марч (March, 2011; 2013) и Де 
Гро ве (De Gra u we, 2004) пи шу о ин сти ту ци јал ним фе ле ри ма ЕМУ, 
о пак ту ста бил но сти и ра ста и аси ме трич но сти ни воа на ко ји ма су 
фи скал не и мо не тар не по ли ти ке ЕМУ. Они, ме ђу тим, не ну де за о-
кру же но ин сти ту ци о нал но об ја шње ње не на ме ра ва них не га тив них 
по сле ди ца пра ви ла уну тар ЕМУ, иако се ба ве мно гим аспек ти ма 
овог про бле ма. 

2. Увод

У овом тек сту же лим да по ну дим за о кру же но ин сти ту ци о-
нал но об ја шње ње узро ка кри зе пот по мог ну то ору ђи ма те о ри је ига-
ра. Ста но ви ште ко је ћу бра ни ти у овом тек сту је да су ин сти ту ци је 
Европ ске еко ном ске и мо не тар не уни је глав ни узроч ник кри зе, а 
не хи по те кар на кри за у САД или нео д го вор ност вла да др жа ва чла-
ни ца евро зо не. Твр дим да је аме рич ка хи по те кар на кри за из 2008. 
го ди не са мо ини ци ра ла кри зу у евро зо ни, као и мно гим др жа ва ма 
све та, али да она ни је су штин ски узро ко ва ла кри зу. По ку ша ћу да 
по ка жем за што би кри за у евро зо ни на ста ла и без про па сти хи по те-
кар ног тр жи шта у САД, а све због не га тив них под сти ца ја утка них 
у Уго вор из Ма стрих та и ЕМУ, од но сно пра ви ла о кри те ри ју ми ма 
кон вер ген ци је и Пак ту ста бил но сти и ра ста. Слич но то ме, же лим 
да по ка жем да вла де др жа ва чла ни ца не мо гу би ти глав ни крив ци 
за на ста нак кри зе, већ да су се оне као ра ци о нал ни ак те ри во ди ли 
под сти ца ји ма ко је су ства ра ла по ме ну та пра ви ла ЕМУ. 

У тре ћем одељ ку ра да ана ли зи рам ин сти ту ци о нал не фе-
ле ре ЕМУ, при че му се фо ку си рам на три глав на про бле ма. Пр ви 
је аси ме трич ност фи скал не и мо не тар не по ли ти ке у ЕМУ, ко ја је 
учи ни ла мо не тар ну уни ју фра гил ном. Дру ги и тре ћи про бле ми ти-
чу се пра ви ла ко ја ути чу на во ђе ње јав них фи нан си ја у ЕМУ и ко ја 
су та ко фра гил ну мо не тар ну уни ју до ве ла на руб про па сти. Ту по-
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ка зу јем ка ко су ин сти ту ци је ин ду ко ва ле не га тив не не на ме ра ва не 
по сле ди це и пут ну за ви сност у по на ша њу вла да др жа ва чла ни ца 
и та ко су штин ски до при не ле кри зи у евро зо ни и на дај на чин за-
о кру жу јем ин сти ту ци о нал но об ја шње ње узро ка кри зе у евро зо ни 
(Par sons, 2007, 67, 72-73; Pe ters, 2005, 87-105). У че твр том одељ ку 
уз по моћ те о ри је ига ра илу стру јем не га тив не под сти ца је на ве де не 
у прет ход ном одељ ку. Твр дим да су пра ви ла ЕМУ ста ви ла др жа ве 
чла ни це у стра те шку си ту а ци ју по зна ту као игра ку ка ви це у ко јој је 
ве о ма те шко оства ри ти са рад њу и ко ор ди на ци ју, па је та ко ин ду ко-
ван про блем ко лек тив ног де ла ња из ко га је на ста ла кри за. 

3. Институционални фелери ЕМУ

3.1. Велика осетљивост на асиметричне шокове

Пр ви фе лер пред ста вља аси ме трич ност ни воа вла сти 
ко ји ма је у над ле жно сти да спро во де фи скал ну и мо не тар ну по-
ли ти ку у евро зо ни (Man kiw & Taylor, 2008; Bald win & Wyplosz, 
2010; March, 2011, 2013; De Gra u we, 2004). Мо не тар на по ли ти ка 
је уз диг ну та на европ ски ни во и да та у над ле жност Европ ској цен-
трал ној бан ци, док су је јав не фи нан си је ско ро пот пу но оста ле у 
над ле жно сти др жа ва чла ни ца.1 Из тог раз ло га се мо не тар на и фи-
скал на по ли ти ка у евро зо ни не мо гу ко ри сти ти за ста би ли за ци ју 
аси ме трич них шо ко ва тра жње. Мо не тар на по ли ти ка је ис кљу че на 
из сле де ћег раз ло га. Уко ли ко би до шло до на глог па да тра жње у 
не ким др жа ва ма евро зо не, упо тре ба мо не тар не по ли ти ке ко ја би 
ни ским ка мат ним сто па ма или де вал ва ци јом ва лу те де ло ва ла ан ти-
ци клич но, до ве ла би до про ци клич них ефе ка та у др жа ва ма чла ни-
ца ма ко је ни су има ле про бле ма са на глим па дом тра жње. Слич но 
то ме фи скал на по ли ти ка је не моћ на да по мог не, и то из три раз-
ло га. Пр во, бу џет ЕУ је пре ма ли да би мо гао да из вр ши тран сфер 
до вољ не ко ли чи не нов ца ко ја би одр жа ва ла ни во агре гат не тра жње 

1 Из бу џе та ЕУ 2013. го ди ну фи нан си ра ли су се одр жи ви раз вој (49,9%), очу-
ва ње и упра вља ње при род ним ре сур си ма (43%), по сло ви ко ји се ба ве др жа-
вљан ством, сло бо дом, без бед но шћу и прав дом (1,24%) док оста так од ла зи на 
ад ми ни стра ци ју, ком пен за ци је и по сло ве ЕУ као гло бал ног парт не ра (http://
ec.euro pa.eu/bud get/fi gu res/in ter ac ti ve/in dex_en.cfm при сту пље но 24.11.2014.)
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не ке од др жа ва чла ни ца, ко ја би за па ла у кри зу.2 Дру го, бу џет ЕУ не 
сме да оства ри де фи цит, па се сред ства не мо гу ко ри сти ти ни за ка-
кве ван ред не ак тив но сти осим оних пред ви ђе них бу џе том. Тре ће, 
чак и ка да пр ве две пре пре ке не би по сто ја ле, упо тре ба сред ста ва 
из бу џе та ЕУ стро го је ре гу ли са на и фи нан сиј ска по моћ др жа ва ма 
чла ни ца ма је у су прот но сти са уго во ри ма у скла ду са чла ном 125. 
уго во ра о функ ци о ни са њу Европ ске уни је (УФЕУ), та ко зва ном no 
ba i lo ut кла у зу лом ко ја гла си:

”Уни ја не од го ва ра за оба ве зе цен трал них ад ми ни стра
ци ја, ре ги о нал них или ло кал них ор га на, дру гих јав них ор га на или 
дру гих ор га ни за ци ја или јав них пред у зе ћа не ке др жа ве чла ни це, 
ни ти их пре у зи ма на се бе, што не ма ути ца ја на ме ђу соб не фи
нан сиј ске га ран ци је за за јед нич ку ре а ли за ци ју не ког спе ци фич ног 
про јек та. Др жа ва чла ни ца не од го ва ра за оба ве зе цен трал них 
ад ми ни стра ци ја, ре ги о нал них или ло кал них ор га на, дру гих јав них 
ор га на, дру гих др жав них ор га ни за ци ја или јав них пред у зе ћа не ке 
дру ге др жа ве чла ни це, ни ти их пре у зи ма за се бе, што не ути че на 
по што ва ње ме ђу соб них фи нан сиј ских га ран ци ја за за јед нич ку ре а
ли за ци ју не ког спе ци фич ног про јек та.”

Oвакво ин сти ту ци о нал но уређењe учи ни ло je др жа ве 
чла ни це ра њи ви јим на аси ме трич не шо ко ве. Ве ли ка по ве за ност 
при вре да др жа ва чла ни ца олак ша ва пре ли ва ње шо ко ва, од но сно 
ши ре ње по тен ци јал не кри зе кроз евро зо ну. Да би то пред у пре ди-
ли, ар хи тек те евро зо не су зах те ва ли од го вор но во ђе ње јав них фи-
нан си ја, пр во кроз кри те ри ју ме кон вер ген ци је, а ка сни је кроз пакт 
ста бил но сти и ра ста. Иде ја је би ла да чла ни це у до брим го ди на ма 
оства ру ју су фи ци те, од ко јих би мо гле са мо стал но да ап сор бу ју 
шо ко ве у ло шим го ди на ма. На тај на чин би се сва ка чла ни ца лак-
ше из бо ри ла са кри зом и спре чи ла по тен ци јал но пре ли ва ње кри зе 
у дру ге др жа ве чла ни це. Ме ђу тим у слу ча ју да се др жа ве чла ни це 
не по на ша ју на же ље ни на чин до шло би до кри зе, а од го вор не чла-
ни це има ле под сти цај да ту кри зу убла же ка ко би ње ни ефек те што 
ма ње осе ти ли би ра чи у од го вор ним др жа ва ма чла ни ца ма. Из тог 
раз ло га се по ме ну та no ba i lo ut кла у зу ла ни је мо гла сма тра ти кре-
ди бил ном. Да ствар бу де још го ра по тај кре ди би ли тет, у уго во ри ма 
се на ла зи и по тен ци јал на ba i lo ut кла у зу ла ко ја је за пра во и ис ко ри-
2 Бу џет ЕУ мак си мал но мо же да из но си 1,23% БНП на ни воу Уни је. По ре ђе ња 

ра ди др жа ве чла ни це на јав ну по тро шњу кроз сво је на ци о нал не, ре ги о нал не 
и ло кал не бу џе те тро ше тро ше 45% БНП на ни воу ЕУ. (http://ec.euro pa.eu/bud-
get/ex pla i ned/budg_system/in dex_en.cfm при сту пље но 24.11.2014.)
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шће на ка да је спа ша ва ње пре за ду же них др жа ва чла ни ца до шло на 
днев ни ред (члан 122, став 2 УФЕУ):

 ”Ка да не ка др жа ва за пад не у те шко ће или јој за пре те 
озбиљ не те шко ће иза зва не при род ним ка та стро фа ма или из у зет
ним до га ђа ји ма ко ји су из ван ње не кон тро ле, Са вет, на пред лог 
Ко ми си је, мо же одо бри ти, под од ре ђе ним усло ви ма, фи нан сиј ску 
по моћ Уни је по го ђе ној др жа ви чла ни ци. Пред сед ник Са ве та оба
ве шта ва Европ ски пар ла мент о до не тој од лу ци.”

3.2. Институционални фелери који се односе  
на јавне финансије

По сто је два аспек та овог про бле ма. Пр ви под ра зу ме ва 
ло ше фор му ли са на пра ви ла ко ја не успе ва ју да од вра те др жа ве 
чла ни це од пре ве ли ке јав не по тро шње. Дру ги аспект под ра зу ме ва 
не пот пу но спро во ђе ње, иона ко не до вољ но до бро фор му ли са них, 
прет ход но по ме ну тих, пра ви ла за од го вор не јав не фи нан си је. Пр ви 
аспект је до во дио до не на ме ра ва них по сле ди ца ин сти ту ци о нал ног 
ди зај на, а дру ги до пут не за ви сно сти по гре шних од лу ка у окви ру 
ин сти ту ци ја ЕУ.

3.2.1 Ненамераване последице

На ве шћу два при ме ра пра ви ла ко ја ни су ус пе ла да од вра-
те др жа ве од пре ве ли ке по тро шње, од но сно ко ја су их под сти ца ла 
да тро ше ви ше не го што је до зво ље но.

Пр во пра ви ло ти че се не по врат ног про це са мо не тар не 
ин те гра ци је. Је дин стве на европ ска ва лу та за ми шље на је као јед-
но сме ран про цес. Ни је пред ви ђе на про це ду ра за на пу шта ње евро-
зо не. Јед ном ка да др жа ва по ста не чла ни ца, прет по ста вља се да ће 
за у век оста ти чла ни ца. Та кав ди зајн имао је циљ да по ша ље по ру ку 
тре ћим др жа ва ма да је про је кат европ ске је дин стве не за јед нич ке 
ва лу те кре ди би лан и да све др жа ва чла ни це евро зо не пла ни ра ју да 
бу ду по све ће не но вој ва лу ти. 

С дру ге стра не, ова кво ин сти ту ци о нал но ре ше ње има ло 
је и не га тив ну, не на ме ра ва ну по сле ди цу. Оно је под сти ца ло др-
жа ве чла ни це на пре ко мер ну јав ну по тро шњу ко ја је нео д го вор на 
пре ма оста лим чла ни ца ма и про јек ту за јед нич ке ва лу те. По што је 
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евро за ми шљен као јед но смер на ули ца у ко јој не по сто је пра ви ла 
и ме ха ни зми за про ме ну сме ра, од но сно из ба ци ва ње нео д го вор не 
чла ни це из евро зо не, та нај стро жа мо гу ћа ка зна није до ступна. Ме-
ђу тим, по што су чла ни це осе тљи ве на пре ли ва ње кри зе из јед не 
др жа ве у дру гу, ово пра ви ло их до дат но под сти че да по мог ну чла-
ни ци ко ја се пре ве ли ком по тро шњом по на ша ла нео д го вор но пре ма 
за јед нич ком про јек ту. На тај на чин је ство рен про блем мо рал ног 
ха зар да (Man kiw & Taylor, 2008, 446-7). Др жа ва ко ја хва та кри ви ну 
ко ри сте ћи по год но сти за јед нич ке ва лу те, као што је ни ска ка мат-
на сто па, и во ди нео д го вор не јав не фи нан си је, што ште ти оста лим 
чла ни ца ма, би ће из ба вље на од стра не истих тих др жа ва чла ни ца 
ко ји ма пра ви ште ту.

Дру го пра ви ло ко је ни је  ус пе ло да од вра ти др жа ве од 
пре ве ли ке по тро шње је фор му ли са но у окви ру Пак та ста бил но сти 
и ра ста. Пакт пред ви ђа ре фе рент не вред но сти за де фи цит и јав ни 
дуг др жа ва чла ни ца од 3% и 60% БДП ре спек тив но. Ме ђу тим, дис-
по зи ци је и санк ци је у окви ру Пак та не функ ци о ни шу ауто мат ски 
као у слу ча ју ве ћи не оп штих пра ви ла уну тар ЕУ или др жа ва чла-
ни ца. На и ме, Са вет ми ни ста ра фи нан си ја (ЕКО ФИН) на пред лог 
Ко ми си је гла са њем од лу чу је да ли је др жа ва чла ни ца пре кр ши ла 
од ред бу Пак та. Као да не по сто ји објек тив но ме ри ло, већ се од лу-
чу је од слу ча ја до слу ча ја. Чак иако ЕКО ФИН од лу чи да је до шло 
до кр ше ња Пак та, не на сту па ка зна већ се до но се пре по ру ке и ро-
ко ви до ка да чла ни ца мо же да до ве де де фи цит у ред. До не се ни 
ро ко ви су под ло жни про ду жа ва њу ко је та ко ђе одо бра ва ЕКО ФИН 
у слу ча ју из у зет них еко ном ских окол но сти. Чак и ако ка зна на сту-
пи, она ни је де фи ни тив на, већ је чла ни ца ду жна да де по ну је из нос 
у ви си ни од 0,5% свог БДП у Европ ску цен трал ну бан ку, с тим да 
има рок од две го ди не да до ве де де фи цит у ред и да јој по ме ну та 
сред ства бу ду вра ће на. Уко ли ко ни то не уро ди пло дом, Са вет мо-
же да ка зни др жа ву чла ни цу та ко што јој не ће вра ти ти по ме ну ти 
из нос. Све у скла ду са чла ном 126 УФЕУ и Про то ко лом 12 Ли са-
бон ског уго во ра. Ова кав скуп пра ви ла сиг на ли зи ра чла ни ца ма да 
ће пре ко мер на по тро шња би ти то ле ри са на и да по сто ји мно го про-
сто ра да се др жа ва пре кр ши лац Пак та из ву че не ка жње но. Ман кју 
и Теј лор ПСР на зи ва ју ”кр во лоч ним псом без зу ба” за то што пред-
ви ђа дра кон ску ка зну ко ја ни ка да не ће би ти из вр ше на (Man kiw & 
Taylor, 2008, 790).
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3.2.2 Путна зависност

Ар би трар но и не а у то мат ско спро во ђе ње пра ви ла по ме ну-
тих у прет ход ном одељ ку до ве ло је до дру гих не га тив них по сле ди-
ца ко је су до при не ле ин ду ко ва њу кри зе у евро зо ни. Нај и лу стра тив-
ни ји при мер овог про бле ма је пре фор му ла ци ја пра ви ла о гра ни ци 
јав ног ду га од 60% БДП ко ју др жа ва пре тен дент на члан ство у 
евро зо ни не би сме ла да пре ђе ка ко би се ква ли фи ко ва ла за члан-
ство. По што je Бел ги ја 1991. го ди не има ла јав ни дуг од ско ро 120% 
БДП, ко ји ни је би ло мо гу ће до ве сти на про пи са ни ни во до уво ђе ња 
евра, до шло је до обр та. Пре вла дао је ар гу мент да та да шња вла да, 
ни ти гра ђа ни ни су кри ви што су прет ход не вла де де це ни ја ма у на-
зад по ве ћа ва ле јав ни дуг и да они чи не све што је у њи хо вој мо ћи 
да у до глед но вре ме до ве ду ни во јав ног ду га у ра ван са про пи са-
ним кри те ри ју ми ма. Из тог раз ло га је кри те ри јум о одр жи во сти 
јав ног ду га пре фор му ли сан та ко да јав ни дуг не тре ба да из но си 
ви ше од 60% или ”или да се кре ће у том прав цу”. По сле усва ја ња 
ове бел гиј ске кла у зу ле не ис пу ња ва ње кри те ри ју ма о јав ном ду гу 
ви ше ни је пред ста вља ло пре пре ку за ула зак у мо не тар ну уни ју. Да 
ова прак са ни је усво је на из ван мо не тар не уни је за си гур но би оста-
ле три др жа ве ко је су има ле нај ве ће јав не ду го ве у износу већем 
од 100% БДП – Бел ги ја, Ита ли ја и Грч ка, ко ја је по што је по ста ла 
чла ни ца мо не тар не уни је ис ко ри сти ла све мо гућ но сти за ”хва та ње 
кри ви на” ко је на во дим у овом тек сту. (Bald win & Wyplosz, 2010, 
493; Про ко пи је вић, 2005, 188-197).

Дру ги при мер ар би трар ног спро во ђе ња пра ви ла ко је је 
до ве ло до не га тив не пут не за ви сно сти од и грао се на сед ни ци по-
ме ну тог ЕКО ФИН ка да се рас пра вља ло о пре ко ра че њу од ре да ба 
Пак та ста бил но сти и ра ста од стра не Не мач ке и Фран цу ске 2003. 
и 2004. го ди не, ре спек тив но. ЕКО ФИН ни је по кре нуо про це ду ре 
про тив про тив Не мач ке и Фран цу ске, за то што се ни је на шло до-
вољ но др жа ва спрем них да се удру же да би ка жња ва ле две во де-
ће си ле у евро зо ни и Европ ској уни ји уоп ште, већ је ста вио Пакт 
у ”ми ро ва ње” па је Ко ми си ја ту жи ла са вет Европ ском су ду.3 Ка да 
је ЕКО ФИН је дом кре нуо тим пу тем, те шко је би ло обра зло жи ти 
за што би не ку дру гу др жа ву тре ба ло ка зни ти због пре ко ра че ња од-
ред би пак та. Та ко је на ста ло уве ре ње да иона ко не из ве сна санк ци ја 
3 http://www.ecb.int/press/key/da te/2005/html/sp051013.en.html (при сту пље но 

24.11.2014.)
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не ће би ти спро ве де на. Др жа ве су пре ста ле да се устру ча ва ју да у 
до брим го ди на ма пра ве де фи ци те, а мно ге су по че ле да пра ве де-
фи ци те ве ће од до зво ље них.4 Ка да су до шле ло ше го ди не, ини ци-
ра не хи по те кар ном кри зом у САД 2008. го ди не, ства ри су из ма кле 
кон тро ли, па су Грч ка, па за њом Ир ска, Пор ту гал, Шпа ни ја, Ита-
ли ја и Ки пар има ле ве ли ке про бле ме да из вр ша ва ју оба ве зе ка ко 
пре ма сво јим бу џет ским ко ри сни ци ма, та ко пре ма кре ди то ри ма ко-
ји ма ду гу ју но вац. Уви дев ши но во на ста лу си ту а ци ју фи нан сиј ска 
тр жи шта су пре ста ла да ола ко по зајм љу ју но вац по ме ну тим др жа-
ва ма, ка мат не сто пе су ра сле и до шло је до кри зе ко ја је пре ти ла да 
је дин стве ну европ ску ва лу ту до ве де до про па сти, а са њом ве ро-
ват но и Европ ску уни ју ка кву смо до та да по зна ва ли.

4. Допринос теорије игара – еврозона  
као игра кукавице

Из наведеног се може закључити да су правила еврозоне 
ставила државе чланице у специфичну ситуацију. С једне стране, 
све државе морају да координирају своје јавне финансије како би 
могле да одржавају заједничку валуту. Овде се враћам на проблем 
колективног делања (Olson 1965), који у овом случају генеришу на-
ведени подстицаји за кршење правила о одговорном вођењу јавних 
финансија, тј. подстицаји за прекомерну потрошњу. Дакле, иако је 
у заједничком интересу свих држава чланица еврозоне да поштују 
правила, јер ће тако сви уживати благодети јаке заједничке валуте, 
свакој држави понаособ је у интересу да се окористи у новонаста-
лој ситуацији и да прекомерном потрошњом обезбеди лагоднији 
живот, знајући да остале чланице морају да је спашавају из фи-
нансијских недаћа. Проблем настаје уколико ово хватање кривина 
постане масовно и не остане довољно одговорних чланица које су 
довољно моћне да ствар финансирају или да остале чланице дове-
ду у ред. Уколико би сви прекомерно трошили дошло би до вели-
ког инфлаторног притиска и дужничке кризе која би значила крај 
еврозоне и евра као јединствене европске валуте. Подстицаји који 
стварају овакав проблем колективног делања за државе чланице 
стварају стратешку ситуацију која се у теорији игара назива игра 
кукавице. 

4 http://epp.euro stat.ec.euro pa.eu/tgm/ta ble.do?tab=ta ble&init=1&lan gu a-
ge=en&pco de=tec00127&plu gin=1  (при сту пље но 24.11.2014.)
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Игра кукавице представља стратешку ситуацију у којој 
настаје проблем “хватања кривина” због дифузије одговорности 
(diffusion of responsibility). Ситуација је таква да су сви учесници 
свесни да би требало нешто променити, али нико не сматра да је 
баш он тај који треба да помогне. Међутим, уколико се нека чла-
ница прихвати помоћи, наћи ће се у равнотежи коју не префери-
ра што значи да ће на дужи рок имати везане руке и морати да 
игра улогу спасиоца неодговорних држава чланица (Rapoport & 
Chammah, 1966; Dixit & Skeath, 2004, 415). Поједностављено, ако 
претпоставимо да еврозона има само две чланице оне би се нала-
зиле у ситуацији приказаној у матрици 1. Уколико обе владе изабе-
ру да буду одговорне и придржавају се одредби ПСР оне задржа-
вају status quo и добијају исплате 0, 0. Међутим уколико једна од 
њих одлучи да буде неодговорна и почне прекомерно да троши, за 
другу је најбоље не само да настави да штеди, него и да поднесе 
трошкове потенцијалног избављења државе која прекомерно тро-
ши, зато што ће на тај начин сачувати заједничку валуту и користи 
које она носи (исплате 1, -1). Исто важи и у обрнутом случају. У 
случају да се одговорна држава одлучи на другачији потез и изабе-
ре да и она прекомерно троши уместо да избави државу расипни-
цу, дошло би до великог инфлаторног притиска, дужничке кризе и 
пропасти заједничке валуте, па би исплате биле веома лоше за обе 
земље (-2, -2). Равнотежа у овој игри настаје када једна од држава 
изабере да прекомерно троши, а друга изабере да штеди, иако би 
најпоштеније било да се обе придржавају договора и воде одговор-
ну фискалну политику. Дакле највећи проблем са игром кукавице 
је што она не подстиче играче на сарадњу већ их приморава на 
однос у коме један играч добија, а други губи.

Држава Б

одговорна неодговорна

Држава А
одговорна 0, 0 -1, 1

неодговорна 1, -1 -2, -2

Цртеж 1. Игра кукавице у еврозони.

У овоме је суштина проблема колективног делања у коме 
су се налазиле државе еврозоне пред избијање кризе. Са сваком 
новом чланицом монетарне уније проблем се увећава. Уколико 
расипништво једне државе прође некажњено, то даје подстицај 
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другима да се расипају, а повећава притисак на фискално одговорне 
чланице да штеде више и избављају оне неодговорне. Међутим, 
уколико неодговорних буде толико да их више није могуће спасити 
криза би довела до пропасти ЕМУ. 

Из тог разлога тврдим да је хипотекарна криза у САД 
била само повод за кризу у еврозони и да би до кризе у еврозони 
на дужи рок дошло и без пропасти хипотекарног тржишта у САД 
које је само оголило институционалне противуречности о којима 
су писали критичари монетарне уније још од усвајања Уговора из 
Мастрихта. Фигуративно, уколико дође до олује, понекад одлети 
неколико црепова са крова или цео кров. У случају ЕМУ, због 
лоших темеља, се цела кућа тресла и претила да се сруши. Да је 
тог колапса дошло, не би била крива олуја него градитељи који су 
лоше сазидали кућу. Истини за вољу америчка хипотекарна криза 
је изазвала кризе у мањем или већем обиму широм света, али нигде 
економски и монетарни поредак није био угрожен као у еврозони.

Постоје две охрабрујуће околности за чланице еврозоне. 
Прва је та што се ова игра није завршила брзо попут игара 
кукавице на филму, а друга је што се правила и могу мењати током 
игре. Од почетка кризе Европска унија и државе чланице су, поред 
помоћи презадуженим чланицама, предузимале мере за промену 
подстицаја за високу потрошњу у тим земљама. Ти подстицаји су 
ишли од условљавања финансијске помоћи степеном спроведених 
реформи до имплицитних претњи за избацивање из еврозоне. На 
тај начин жели се постићи да се државе чланице, које су почеле 
да хватају кривину, врате на прави пут. Истовремено, постоји још 
простора за промену уговора и правила на којима ја заснована 
ЕМУ. Те промене би могле да иду у различитим смеровима, од 
веће интеграције фискалних политика и финансијског сектора, до 
омогућавања избацивања неодговорних чланица из еврозоне или 
раздвајања монетарне уније на језгро са чврстом валутом (евро) и 
периферију са лабавијом валутом (евро лајт). Ипак то су питања 
којима се нећу детаљније бавити у овом тексту.

5. Закључак

Анализа приказана у овом тексту води ка закључку да су 
институције Европске економске и монетарне уније дизајниране 
тако да саме стварају услове за настанак финансијске кризе у 
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еврозони. Државе чланице су фактички стављене у позицију играча 
у игри кукавице у којој не постоји равнотежа која подједнако 
одговара свим играчима и у којој је тешко очекивати кооперативно 
понашање од свих учесника. Институције су омогућиле 
државама склоним високој потрошњи да се јефтиније задужују и 
подстицале их на прекомерну потрошњу, истовремено подстичући 
традиционално штедљиве државе чланице да воде рачуна о овим 
првима и да их избављају из недаћа како би спречиле пропаст 
заједничке валуте. 
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Ivan Stanojević

EUROZONECRISISASA
CHICKENGAME

S u m m a r y

This paper seeks for the causes of the Eurozone crisis in 2009 through 
the analysis of institutional design of the Eurozone and incentives for 
high public spending provided by the rules of the European Econom-
ic and Monetary Union. It argues that institutional design of the EMU 
has induced the collective action problem among the member states 
governments which led to the Eurozone crisis. The collective action 
problem occurred because of lack of adequate sanctions mechanisms 
for the governments in breach of the convergence criteria and the 
Stability and Growth Pact. On the other hand, institutional design 
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provided the incentives for the financially prudent governments to 
help and even bailout imprudent governments, therefore inducing 
the moral hazard problem. This set of institutions placed the mem-
ber states in strategic situation known in the game theory as chicken 
game. 
Keywords: Eurozone crisis, Stability and Growth Pact, institutional-
ism, game theory, chicken game

* Овај рад је примљен 18 фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 20. марта 2015. године.
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Оригинални научни рад

Ђорђе Трикош, Либек, Београд
С а ж е т а к

Политичке институције вишестраначког система у одређеној 
мери сужавају могућност политичке промене. То је генерални 
закључак теорије вето играча Џорџа Цебелиса – што је већи број 
вето играча у игри и што је већа њихова узајамна удаљеност, то 
је и стабилност политике већа. Ипак, та структурално условље
на непромењивост политике може да се пренебегне уколико на 
стратешку интеракцију вето играча делују специфични социо
еко ном ски чиниоци. У овом раду се разматрају модалитети 
политичких промена у вишестраначком систему које могу 
да настану услед оних егзогених и ендогених стимулуса које 
теорија вето играча не обрађује. У различитим политичким 
констелацијама – минималној коалицији, проширеној коалицији 
или мањинској влади – рационални политички актери могу да 
се ослоне на специфичне егзогене факторе, као што је подршка 
јавности, или на карактеристичне институционалне предности, 
попут контроле дневног реда или средишње позиције, како 
би развили и реализовали стратегије политичке промене. 
Вето играчи се, такође, могу ослањати на одређене економске 
последице институционалног дизајна, као и могућности 
укључивања екстерних вето играча у игру, као на чиниоце који 
могу олакшати политичку промену. Ипак, главни закључак овог 
рада је да централна позиционираност вето играча представља 
кључну детерминанту политичке промене. И остали фактори 
утичу на иницирање или посредовање у политичкој промени, али 
у само ретким случајевима средишња позиција не представља 
њену кључну детерминанту. 
Кључне речи: промена политике, стратешка интеракција, 
рационалност, подршка јавности, централна позиција 

МОГУЋНОСТИ ЗА  
ПРОМЕНУ  ПОЛИТИКЕ 
 У ВИШЕСТРАНАЧКОМ 

 СИСТЕМУ
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Увод

У овом раду ћемо испитати могућа решења за проблем 
са којим се суочава влада у вишестраначком систему, а који се 
огледа у тешкоћи одступања од актуелне јавне политике. Најпре 
ћемо се осврнути на теорију вето играча (veto players theory) Џорџа 
Цебелиса (George Tsebelis), како бисмо изложили институционалне 
узроке те потешкоће, а након тога ћемо представити неколико 
моделских решења тог проблема, која се заснивају на стратешкој 
интеракцији између вето играча. 

Теорија вето играча је једна од најзначајнијих теорија из 
области институционализма рационалног избора. Њен примаран 
закључак јесте да јавне политике у вишестраначком систему теже 
замрзавању у већ постојећим, актуелним или од претходне владе 
наслеђеним облицима. Ипак, Цебелис напомиње да до промене 
политике може доћи под дејством дужине мандата актуелне 
владе и идеолошке разлике актуелне владе у односу на претходну. 
Међутим, иако препознаје услове под којима може доћи до промене 
јавне политике, Цебелис не објашнајва начин на који се долази до 
саме промене. Он само на основу генералног модела и пратеће 
компаративне анализе констатује да промена политике једне владе 
у односу на политику претходне владе корелира са смањењем 
идеолошке дистанце између коалиционих партнера који је чине, 
као и да промена позитивно корелира са дужином преосталог 
времена мандата.   

Цебелисова теорија вето играча је важна као основа 
за извођење објашњења о условима за политичку промену, али 
није довољна за демонстрирање модалитетā саме промене. Да 
бисмо испитали могуће начине за превазилажење политичког 
статуса кво, и објаснили њихову суштину, морамо одговорити на 
следеће питање: како у условима које је Цебелис назвао нужним, 
али не и довољним за промену, долази до промене политике? У 
покушају да одговоримо на та питања користићемо се логиком 
и налазима институционализма рационалног избора (rational 
choice approach) и теорије потеза (theory of moves) – теорије 
која подразумева примену инструмената рационалног избора на 
стратешку интеракцију политичких актера. Конструисаћемо затим 
два генерална модела промене јавне политике у вишестраначком 
систему, представити низ појавних облика сваког од два модела, 
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и тако показати на који начин стратешко понашање политичких 
странака – у садејству са институционалним параметрима које је 
дефинисао Цебелис – може довести до промене владине политике.   

Рад ће бити подељен у две целине. У првом делу рада ћемо 
изложити Цебелисову теорију вето играча, како бисмо се упознали 
са институционалним ограничењима за промену јавне политике. 
Присуство већег броја политичких странака, тврди Цебелис, 
као и већа идеолошка дистанца између коалиционих партнера, 
представљају факторе који отежавају промену владине политике. 
Те Цебелисове претпоставке ћемо изложити у оригиналној 
аргументацији, уз помоћ еуклидовског просторног модела, а након 
тога ћемо објаснити како поменути фактори утичу на усвајање 
значајних закона, на дефицит или промене у структури буџета – на 
све оно што чини формални оквир политичких промена.   

У другом делу рада ћемо најпре изнети теоријско 
оправдање за излажење из оквира Цебелисове теорије вето играча 
– уз напомену да ће све импликације те теорије остати релевантне 
и у наставку рада – затим дефинисати параметре за моделовање 
политичких промена који ће нам омогућити да моделе представимо 
на што јаснији и пластичнији начин, и напокон изложити два 
генерална модела промена јавне политике у вишестраначком 
систему: модел ’меке’ промене и модел ’тврде’ промене. Први модел 
обухвата промене које настају под утицајем снажне политичке 
подршке стожерној странци владе, а други модел вежемо за оне 
промене које могу да настану када политичка подршка изостаје.  

Циљ овог рада неће бити да демонстрира механику 
политичких  промена на такав начин да буду укључени и пред став
ље ни сви могући модалитети промене, јер би то био преамбицио зан 
задатак с обзиром на варијабилност параметара који на промену 
утичу, као и број њихових комбинација. Амбиција овог рада јесте 
да мапира идеалне типове промена политике у вишестраначком 
систему – типове промена који имају препознатљиву динамику и 
који нам помажу да разумемо главне детерминанте тих промена. У 
том смислу ће представљање два горе поменута генерална модела 
за сврху имати идентификовање основних покретача промене, што 
је од највећег значаја за разумевање проблематике којом се бавимо.
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Теорија вето играча

 Два фактора пресудно утичу на усвајање јавних политика 
у свим политичким системима: преференције политичких актера 
и институције које чине оквир у којем политички актери делују. 
С обзиром да је саме преференције политичких актера тешко 
разумети независно од иституционалног оквира у којем делују,1 
најпре би требало да се позабавимо институционалним условима у 
којима се преференције формирају и остварују. 

Те услове је по нашем суду врло убедљиво илустровао 
Џорџ Цебелис у својој књизи Вето играчи: како функционишу 
политичке институције (Veto Players: How Political Institu-
tions Work). Цебелис политичком процесу приступа тако што 
потенцијалне промене јавне политике у узрочном смислу везује 
за одређене институционалне услове. Да би дошло до промене 
у политици, односно искорачења из статуса кво, потребно је да 
дође до сагласности између политичких актера који учествују 
у процесу одлучивања. Споразум је нужност коју намећу саме 
институције, које се у ефективном смислу преводе у скуп вето 
играча – политичких актера од којих зависи споразум о промени 
статуса кво.

Уставни инжењеринг утиче на то који актери ће постати 
вето играчи,2 као и на то која од грана власти односи превагу у 
иницирању и спровођењу политичке промене. У парламентарном 
систему је учешће у влади, сматра Цебелис, довољан услов за 
уважавање неког политичког актера као вето играча, јер „учешће у 

1 Људи могу имати најразличитије жеље, односно преференције, али оно што 
могу да остваре детерминисано је могућностима које су им на располагању. 
Постоје добри разлози за „разумевање могућности као фундаменталнијих од 
преференција. Могућности и жеље заједно чине проксимативни узрок де
лања, али у наредном кораку само се могућности рачунају, с обзиром да ути
чу на формирање самих жеља“ (Елстер, 2007, 175). Политичке институције, 
отуда, чине фактор који детерминише сет могућности у политичком делању 
и на тај начин утичу како на огранињавање, тако и на формирање преферен
ција.    

2 Цебелис разликује институционалне (предвиђени су самим уставом) и пар-
тијске вето играчиме, пошто су ови други „настали током политичке игре 
у оквиру институционалних вето играча“ (Tsebelis, 2002, 79).  Сваки вето 
играч „који испоручује ’узми или остави’ захтеве осталим вето играчима има 
суштинску контролу над политиком којом се замењује статус кво“ (Tsebelis, 
2002, 2).
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власти гарантује партији право да ветира закон и да изазове кризу 
владе уколико то жели“ (Tsebelis, 2002, 87). Ипак, у вишестраначком 
систему се контрола већине у парламенту – као нужан услов 
оспстајања и функционисања владе – не обезбеђује нужно уз 
помоћ сагласности самих учесника у власти, већ понекад и уз 
помоћ гараната власти изван саме владе.3 Једном кад се сагласност 
коалиционих партнера постигне – односно, када се успостави 
владајућа већина у парламенту – центар одлучивања се измешта 
из парламента у владу, будући да се законодавна доминација 
владе у односу на скупштину заснива пре свега на специфичном 
институционалном преимућству, посебног значајном за развијање 
модела политичке промене, а то је контрола дневног реда.4 Неки 
други извор владине моћи у парламентарном систему тичу се њене 
моћи да веже гласање о конкретном закону у скупштини за гласање 

3 И странке које нису чланови владајуће коалиције – а који пружају неопходну 
подршку владајућој странци или коалицији – могу да буду вето играчи (што 
је чест случај са мањинским владама). Са друге стране, могуће су и такве си
туације у којима учешће у владајућој коалицији не мора бити потврда и вето 
моћи (проширене коалиције са доминантном странком). Оба случаја ћемо 
изложити приликом излагања модела политичке промене.

4 Цебелисов модел претпоставља да у парламентарном систему дневни ред 
одређује влада као целина, и то не само због тога што премијер поседује 
извесну моћ, већ и зато што је влада настала на основу преговора о 
њеном програму. Са друге стране, Лавер и Шепсл сматрају да министри 
у влади ти који обликују рад владе као колективног органа. Они своју 
целокупну политичку анализу заснивају на тези о владавини департмана у 
вишестраначким системима (departmentalism), то јест, на претпоставци да 
политичка позиција владе зависи од тога на који начин су прерасподељени 
министарски ресори између партнера у владајућој коалицији. Министарска 
дискреција, како они тврде, проистиче из моћи министра да утиче на владин 
дневни ред, што је само по себи изузетно моћно оружје (Laver, Shepsle, 
1996, 32–33). Међутим Цебелис констатује да једном усвојен програм владе 
тешко може да се накнадно мења од стране ресорних министара. Исто тако, 
на заседањима владе се расправљају предлози ресорних министара и увек 
постоји могућност да се предупреди њихово аутономно деловање. Још једна 
потврда тога да влада као целина контролише дневни ред јесте емпиријска 
потврда да промена министра у влади без промене странака које је чине не 
доводи нужно до промене политике у датом министарству. Владе улажу 
доста у то да процес доношења закона тече глатко, што је конзистентно са 
претпоставком да влада као целина контролише дневни ред (Tsebelis, 2002, 
107–109). Но, будући да се ЛаверШепсл теорија о департментализму заснива 
на претпоставци да министри поменуту дискрецију користе за рачун својих 
странака, те да „политичке партије можемо да третирамо као да су унитарни 
играчи (unitary actors)“ (Laver, Shepsle, 1996, 25), наша анализа неће бити 
значајно погођена овим теоријским разликама.   
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о поверењу читавој влади,5 те извесних правилностима процеса 
формирања владајуће коалиције.6 У таквим институционалним 
условима претпоставља се да влада има пуну моћ над парламентом, 
незавино од тога да ли је чини минимална коалиција, проширена 
коалиција или мањинска влада (Tsebelis, 2002, 87). 

Вето играчи, стога, представљају прву, фундаменталну 
категорију у Цебелисовој теорији. Ипак, он ту категорију везује 
за стабилност политике (policy stability),7 која уједно представља 
другу најважнију категорију, односно концепт у оквиру његове 
теорије. Везу између наведене две фундаменталне категорије – 
између вето играћа и стабилности политике – Цебелис заснива на 
једноставном, еуклидовском просторном моделу (Euclidiean spa-
tial model). 

Слика 1.1. Кружне криве индиферентности вето играча

5 У неким парламентарним системима тај механизам садржи и захтев о 
конструктивном изгласавању неповерења (constructive vote of no confidence), 
који подразумева да парламентарна већина уз глас о неповерењу актуелној 
влади мора да истовремено приложи и супститут, нову владајућу гарнитуру 
(investiture vote). Видети у: (Laver, Shepsle, 1996, 56).

6 Уколико лидери странака, рецимо, након преговора о формирању коалиције 
заузму и министарске позиције у самој влади, посланицима у скупштини ће 
бити јако тешко да начине било какву промену, пошто су партијски лидери 
већ постигли одговарајући споразум. Снага договора о односу моћи у вла
дајућој коалицији претеже у односу на способности посланика да ограниче 
владину политику.

7 ‘Policy stability’ смо превели као ’стабилност политике’, а не ’политичка 
стабилност’, зато што у овдашњој политиколошкој литератури потоњи 
термин има другу конотацију. У даљем тексту ће термин ’стабилност 
политике’ да означава релативну непромењивост важећих јавних политика – 
односиће се на тешкоћу усвајања нових јавних политика.  
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На слици 1.1. идеална позиција вето играча представљена 
је тачком 1 и изражава се дводимензионалним приказом8 његових 
преференција у погледу опсега владиног издвајања за две различите 
области (рецимо, образовање с једне, и безбедност с друге стране).9 
На тај начин Цебелис долази до универзалног просторног концепта: 
вето играча представља тачком (А), а статус кво другом тачком (SQ); 
вето играч A у односу на статус кво преферира било шта унутар 
круга (А, АSQ). На основу те претпостке се концепту придодају 
још две просторне компоненте: једна се представља такозваним 
победничким пољем (winset of the status quo – W(SQ)) – које обухвата 
скуп тачака које изражавају могуће промене постојеће политике,10 
а други језгром (core) – пољем тачака (односно политика) које не 
могу бити замењене другим политикама (empty winset – ∅), то 
јест, пољем састављеним од политика које не могу бити побеђене 
уколико је одлука донешена једногласно.11

Објаснимо то уз помоћ слике 1.2. У пресеку кривих 
индиферентности вето играча А, B и C налази се победничко поље 
и оно је на слици означено осенченом површином. Уколико би, 
пак, статус кво био представљен тачком SQ2, која се налази унутар 
троугла ABC, односно унутар Парето поља, не би могло да дође до 
усвајања нове политике – сваки покушај усвајања нове политике 
подразумевао би довођење једног од вето играча у мање повољну 
ситуацију од постојеће, односно W(SQ2) = ∅.

Суженост победничког поља и ширину поља сагласности 
Цебелис узима као индикаторе стабилности политике, јер – под 

8 Дводимензионални и мултидимензионални просторни модели у политичкој 
науци су се развили као екстензије једнодимензионалних модела, које су 
развијали Хотелинг (Hoteling), Блек (Black) и Даунс (Downs) (Shepsle 2010, 
108).

9 Изражавајући се у просторним категоријама, Цебелис претпоставља „да 
сваки појединачни вето играч има кружне криве индиферентности (cir-
cular indifference curves), тј. да је индиферентан између оних алтернатива 
које су једнако удаљене од његове идеалне позиције“ (Tsebelis, 2002, 20). 
Примедбе у вези са таквим концептом везују се за могућност да вето играч 
буде заинтересован за улагање у само једну од наведених области или да 
његове преференције у погледу две области буду различитог интензитета. 
Ипак, Цебелис напомиње да је основна детерминанта његове теорије број 
вето играча, те да она може да се демонстрира независно од облика криве 
индиферентности.

10 Победничко поље споразума између вето играча утврђује се описивањем 
кружница из сваке од тачака које представљају идеалне позиције самих вето 
играча тако да свака кружница пролази кроз тачку која означава статус кво.

11 Изражено у категоријама доношења одлука, језгро сагласности (unanimity 
core; алтернативни назив је Парето поље [Pareto set]).
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претпоставком да вето играчи не мењају своје позиције, те да су 
симетрични12 – са сваким додавањем новог вето играча тај простор 
постаје ужи. У томе се огледа оно што Цебелис назива бројчаним 
стандардом (numerical criterion) – мала површина победничког 
поља статуса кво искључује могућност крупних политичких 
промена (Tsebelis, 2002, 21–22).13 Када, пак, вето играчи мењају 
своје позиције, до повећања стабилности јавне политике долази 
онда када се увећава удаљеност (distance) између њих, независно од 
позиције статуса кво, па чак и самог броја вето играча: победничко 
поље статуса кво се скупља, а језгро сагласности проширује. 

Слика 1.2. Победничко поље и језгро у систему са три вето играча

Генерални налаз Цебелисовог теоријског истраживања је 
следећи: „што више вето играча и(ли) што удаљенији вето играчи, 
теже је одступити од статуса кво“ (Tsebelis, 2002, 205).

Просторни модел Џорџа Цебелиса нас упућује на две 
важне претпоставке. Прво, сви вето играчи морају да се узму у 
обзир. (У неким земљама, рецимо, бирократија, војска, или нека 
интересна група, могу чинити вето играче; у вето играче треба 
12 Вето играчи су симетрични онда када ниједан од њих не поседује 

институционалну предност постављања дневног реда (the advantage of the 
agenda setter). Касније, приликом излагања модела промене, детаљније 
ћемо објаснити како се у стратешкој интеракцији материјализује предност 
постављања дневног реда.

13 Постоје ситуације када додатни вето играч не прави већу разлику. Приликом 
излагања модела промене представићемо неке примере.
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убројати и стране факторе, попут ММФа14.) Друго, идеална 
позиција сваког вето играча мора бити позната свим осталим вето 
играчима, баш као и самом посматрачу. 

Цебелис је исправност свог просторног модела тестирао 
мерењем стабилности политике на основу броја усвојених 
значајних закона (significant law). Утврдио је да број значајних 
закона расте када је удаљеност унутар коалиције мала, а опада 
када је удаљеност већа удаљеност јесте довољан, али не и нужан 
услов за доношење нових закона: „велика удаљеност ће спречити 
доношење нових закона, али мала удаљеност не гарантује њихово 
усвајање“ (Tsebelis, 2002, 172). 

Свој модел Цебелис је тестирао и упоредном анализом 
макроекономских исхода, попут композиција буџета, буџетских 
де фицита и инфлације, у различитим државама. Широко рас
про страњеној тези према којој је високи дефицит искључиво 
последица трагедије колективног добра, Цебелис супроставља тезу 
о инерцији (inertia): „више партнера у влади ће теже да стабилизују 
или промене (умање) ниво дефицита“ (Tsebelis, 2002, 188). Према 
приступу заснованом на инерцији (policy inertia approach) број
ност вето играча одлаже промену политике независно од тога да 
ли је дефицит висок или низак, док приступ заснован на трагедији 
колективног добра полази од тога да већи број вето играча доводи 
искључиво до веће јавне потрошње. Инерција подразумева то да је 
тешко доћи до промене као такве, а од услова у којима се посматра 
политичка игра зависиће и конкретни исходи: у земљама са 
високим дефицитом неће доћи до смањења, у земљама са ниским 
дефицитом неће доћи до повећања дефицита. 

Пошто је Цебелис у својој студији утврдио да колективни 
вето играчи (странка, скупштина, скупштински одбор и др.) 
одражавају понашење индивидуалних вето играча (независно од 
начина на које се политичке одлуке доносе, да ли простом, да ли 
квалификованом већином), модел заснован на индивидуалним 
вето играчима ћемо у наставку третирати као оквир за испитивање 
могућности промене политике.

14 Видећемо у другом делу рада и то како страни фактор може да буде чист 
супститут за вето играча у унутрашњој политици. На експликацији тог слу
чаја ћемо илустровати читав један моделитет политичке промене.
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Модели политичке промене 
 у вишестраначком систему

Излагању Цебелисове теорије вето играча смо приступили 
у циљу разумевања системских узрока инертности политике у 
вишестраначком систему, али и у циљу утврђивања системских 
предуслова за промену политике у његовим оквирима. Било је 
неопходно да у првом реду уочимо институционална ограничења 
са којима се суочавају партијски вето играчи у тежњи да наметну 
нову политику, да бисмо најзад могли да препознамо могућности 
за промену политике у оквиру система.

Цебелис је, подсетимо се, дошао до закључка да по
сто јање „великог броја вето играча са израженом идеолошком 
дистанцом води усвајању тек инкременталних закона“. То значи 
да влада у вишестраначком систему није у стању да лако промени 
смер јавних политика јер израженија идеолошка дистанца између 
странака који чине владајућу већину, као и већи број потребних 
пристанака на промену, отежавају усвајање нове политике. Када 
дође до егзогеног шока, тврди Цебелис, влада „не може да изађе 
на крај са ситуацијом и не може да усвоји неопходне политике“ 
(Tsebelis, 2002, 185). 

У овом делу рада ћемо приступити изради модела за 
превазилажење статуса кво у вишестраначком систему. Најпре 
ћемо испитати методолошку основаност таквог подухвата, а онда 
ћемо – подразумевајући рационалност партијских вето играча 
– развити низ модела политичке промене које можемо сматрати 
изгледним у датом системском окружењу. То значи да ћемо се у 
овом раду бавити искључиво ендогеним политичким променама, 
односно, понуђени модели неће укључивати оне промене које би 
биле узроковане кршењем процедура парламентарне демократије.

1. Теоријска надградња Цебелисовог модела

Основно полазиште новог институционализма у 
политичкој науци јесте да су политичари „макар у имплицитном 
смислу рационални доносиоци одлука”. Они „у свакој прили
ци која захтева стратешко одлучивање праве cost–benefit анализе 
како би остварили своје основне циљеве“ (Laver, Shepsle, 1996, 
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21), руководе се инструменталном рационалношћу (instrumental 
rationality).15

Политичке институције, међутим, представљају 
ограничење максимизацији интереса у политици. Оне на 
различите начине, независно од типа политичког система, 
спречавају или усмеравају одлуке рационалних делатника, 
сужавајући тако маневарски простор за превазилажења статуса 
квo. Политичке институције представљају извор политичке 
стабилности, која с једне стране утиче на формирање или промену 
политичких преференција, а са друге стране производи читав низ 
институционалних последица.16 Тек са изучавањем политичких 
институција као таквих, изучавањем њихових ограничавајућих 
својстава, сматра Цебелис, можемо доћи до сазнања о томе како 
политика заиста функционише. 

Ипак, та Цебелисова теза, иако значајна и тачна, не може 
бити довољна и за остваривање циљева овог рада па је потребно 
објаснити у којој мери наша аргументација – мада у складу са 
теоријом вето играча – пробија њене оквире, односно, у којој је 
мери то пробијање основано, то јест, научно утемељено. 

Цебелисово инсистирање на јавној политици (policy) 
као предмету анализе у политичкој науци јесте ваљана основа 
за конструисање модела политичких промена у вишестраначком 
систему,17 међутим, она нам не пружа довољно аналитичких 

15 Те анализе нису економске у ужем смилсу, јер „нема ничег дистинктно еко
номског у рационалном избору као таквом“. Човека треба разумети као ком
плексно биће, које „дела у једнакој мери у и складу са преференцијама и 
уверењима“ (Shepsle, 2010, 13). У том светлу Мизесова (Mises) констатација 
о неоснованости употребе кованице ’рационалан избор’ добија на пуном зна
чају: „Људско је делање у сваком датом случају рационално. Термин ’рацио
нално делање’ је отуда плеоназмичан и као такав мора бити одбачен“ (Mises, 
1998, 18). 

16 Немогућност да се промени статус кво у парламентарном систему, на при
мер, може да доведе до резигнираности бирача (или страначког кадра), до 
промене политичких преференција, а следствено томе и до промене гарни
туре странака у влади (у председничком систему се често дешава да доведе 
и до војног удара). С друге стране, немогућност промене може довести до 
појачаног значаја бирократије и судске власти, што је чист институционални 
исход (Tsebelis, 2009, 3). 

17 Цебелис не улази нити у то зашто су вето играчима циљани исходи поје
диначних јавних политика важни, нити у то како ће они да постигну циља
не исходе (што је заправо предмет овог рада). Оно што је по његовом суду 
важно јесте то што вето играчи у сваком случају морају да заступају или 
спроводе некакве политике како би остварили властити интерес, те ћемо и 
ми ту институционлано изазвану нужност третирати као константу. Лавер 
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инструмената за бављење правцима промена у политици. Цебелис 
сматра да бисмо ширењем поља истраживања на правце промене 
у политици (direction of change) изашли изван оквира анализе 
институција и њихових ефеката. Мада истиче да су „специфични 
исходи политика последица како важећих институција тако и 
преференција актера“ (Tsebelis, 2002, 3), он се задржава на анализи 
тек једног од та два фактора – институцијā, јер сматра да би 
идентификација правца промене била могућа само „уколико бисмо 
могли да знамо преференције вето играча, позицију статуса кво, и 
идентитет предлагача дневног реда“ (Tsebelis, 2009, 3). 

Тај сет недостајућих информација представља пак управо 
оно од чега ћемо ми – мада никако уз истовремено негирање налаза 
теорије вето играча – да кренемо приликом моделовања политичке 
промене: кренућемо од претпостављене политике (дакле, позиције 
статуса кво), претпостављених преференција вето играча и 
претпостављене моћи постављања дневног реда. Наиме, бавићемо 
се кондиционалним варијететима промене у вишестраначком 
систему – замишљеним следовима збивања у претпостављеном 
бихејвиоралноинституционалном окружењу. На тај начин ћемо 
оправдати изучавање самих праваца промене, а остати у оквирма 
политичке анализе; Цебелис је већ идентификовао услове у којима 
промена политике постоја могућа, а ми ћемо се бавити могућим 
начинима њиховог настанка. Неопходни, али не и довољни услови 
за промену статуса кво су, видели смо у првом делу, испуњени 
када са избором нове владе дође до идеолошке рекомпозиције у 
односу на претходну владу (1) и када је партијским вето играчима 

и Шепсл тврде да „то може звучати као контроверзна идеја због веома по
пуларне слике о политичарима као људима (…) забринутим ни за шта друго 
до за лично благостање”, али у исто време констатују да “чак и уколико по
литичари јесу егоманијаци гладни моћи који уопште нису заинтересовани 
за политике, заступање одређених јавних политика им служи као средство, 
гориво. У оној мери у којој су јавне политике битне бирачима, активистима 
и другим групама од којих зависе избори, политичари ће – подстакнути стра
начком конкуренцијом – бити подстакнути да им излажу одређене предлоге 
јавних политика”. Лавер и Шепсл поентирају када кажу да “чак и уколико 
политичари ни мало не хају за суштину јавних политика, претпостављамо 
да брину о последицама неостварених обећања у вези са изложеним јавним 
политикама”, и закључују да “политичаре можемо да представимо у контек
сту обећања која дају у вези са одређеним јавним политикама (policy prom-
ices), и да их означимо их као агенте изборних интереса (agents of electoral 
interests), интереса о којима свака влада мора да води рачуна”. На тај начин 
се губи свака врста разлике међу политичарима: они којима је примарни ин
терес освајање власти (office-seeking) морају да заступају одређене политике, 
а они којима је стало до одређених политика (policy-seeking) морају да теже 
освајању власти (Laver, Shapsle, 1996, 8–9).
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који чине владајућу већину на располагању одговарајућа дужина 
мандата (2). Ми ћемо показати како настају ти услови.

 Намеће се питање експланаторне прецизности оваквог 
подухвата – да ли је оправдано бавити се модалитетима политичке 
промене у вишестраначком систему на основу тек претпостављених 
преференција и институционалних детерминанти? Теоријска 
грађа која би могла да нам да за право да се на такав начин бавимо 
политичком променом постоји. Лавер и Шепсл, рецимо, тврде да 
је „могуће прилично прецизно предвидети правце интеракције 
међу актерима уколико су познате њихове преференције“, и 
додају да се таква предвиђања раде тако што се полази од сваког 
потенцијалног исхода интеракције уназад (Laver, Shepsle, 1996, 
22), јер се вето играчи руководе стратешким размишљањем и 
рационалним предвиђањем, односно, „размишљањем унапред уз 
помоћ анализирања уназад“ (Shepsle, 2010, 136). 

Тип „анализе уназад“ који ћемо ми користи се заснива 
на такозваној „индукцији у рикверц“ (backward induction) – на 
употреби инструмената рационалног избора карактеристичних 
за теорију игара, али у нешто другачијем формату од класичног 
модела, у формату који је знатно примењивији за анализу 
интеракције у оквирима политичког система. Наиме, предвиђања 
могућег следа потеза и исхода стратешке интеракције партијских 
вето играча засниваћемо на теорији потеза (theory of moves) 
Стивена Брамса, проширеној концепцији теорије игара, коју чине 
три кључне претпоставке: а. деловање на основу размишљања на 
дуже стазе (nonmyopic equilibria), б. постојање моћи повлачења 
првог потеза (moving power – моћ која наликује или се поклапа 
са могућношћу предлагања дневног реда), ц. поседовање 
некомплетних информација (incomplete information), било о 
преференцијама других играча, било о ономе ко поседује моћ 
повлачења првог потеза (Brams, 1994, 2).  

То значи да ће у овом раду све методолошке претпоставке 
теорије вето играча бити до краја испоштоване, а да ће њени 
недостаци спрам истраживања праваца промене бити надомештени 
употребом оних теоријских концепата које теорија вето играча не 
обухвата. Сва предвиђања која ћемо износити биће кондиционална 
– представљаће покушај утврђивања логичног следа потеза на 
бази претпостављаних преференција политичких актера и моћи 
повлачења првог потеза у датом институционалном окружењу. 
Овај рад се, дакле, неће бавити предвиђањем праваца промене 
владине политике у реалном простору и времену, већ ће се уз 
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уважавање претпоставке о инертности владине политике у 
вишестраначком систему бавити израдом модела потенцијалне 
промене у његовим оквирима. За ту сврху је потребно дефинисати 
параметре моделовања.

2. Моделовање политичке промене

Модели представљају поједностављене верзије 
реалности, односно, „високо стилизоване симплификације 
стварности“ (Shepsle, 2010, 7); они нису „непријатељи интуиције“; 
они су „напротив, технологија интуиције“ (Laver, Shepsle, 1996, 
6). Модели политичке промене које ћемо конструисати комбинују 
егзогене и ендогене параметре.18 

Што се тиче егзогених параметара, претпоставићемо да 
су:

1. почетне преференције рационалних вето играча 
познате – сваком вето играчу у датој модалној ситуацији 
додељиваћемо одређену политичку оријентацију, 
користећи КастелсМерову (Castels-Mair) индексацију 
у петостепеном идеолошком распону: 0 за ултралеву, 
2,5 за умеренолеву, 5 за централну, 7,5 за умерено
десну и 10 за ултрадесну.19 Идеолошку оријентацију 
ћемо означавати са r, а тај параметар ће бити значајан 
за одређивање: 

a. идеолошке дистанце (d), по формули d = pmax – 
pmin, где pmax представља идеолошку оријентацију 

18 У неким радовима се институције схватају као егзогене онда када истражује
мо њихове ефекте, а као ендогене онда када истражујемо „зашто институ
ције попримају одређене форме, зашто су нам потребне и зашто опстају“ 
(Weingast, 2003, 661). У овом раду ће значење ових појмова бити нешто дру
гачије. Под егзогеним параметрима ћемо подразумевати оне узроке промене 
чије је порекло изван самих институција, а под ендогеним параметрима све 
оне институционалне узроке промене – правила политичког система, као и 
односе који проистичу из тих правила. 

19 Цебелис је у својим упоредним анализама, поред КастелМеровог, користио 
додатна два индекса. Први, Ворвиков (Warvick) индекс, који је развијен је 
на основу истраживања партијских програма, има распон од 6 (лево) до 5 
(десно), а индекс је преузео од Левера и Ханта (Hunt) је двадесетостепени 
(1, 20) и одређен је распоном између два екстрема: 1 за „подржава повећање 
пореза како би се увећао јавни сектор“ и 20 за „промовише смањење јавног 
сектора и смањење пореза“ (Tsebelis, 2002, 169–171). За потребе нашег рада 
КастелсМеров индекс је сасвим довољан, јер ће нам служити само за мо
делску илустрацију промене, а не и за кванититативну обраду података. 
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десног, а pmin идеолошку оријентацију левог 
екстрема у коалицији), 

b. идеолошког скора коалиције (I), по формули I = 
(pmax + pmin)/2.

Овим условима додајемо још један егзогени параметар, 
који се тиче:

2. подршке јавности – параметра који ћемо индексирати 
у тровалентном распону: (1) одсуство подршке, (2) 
умерена подршка и (3) снажна подршка; интервалне 
ознаке ћемо да додајемо ознакама самих вето играча у 
виду валенци: N- за вето играча који не ужива значајну 
подршку, N за вето играча који ужива умерну подршку 
и N+ за вето играча који ужива снажну подршку).20 

Када су у питању ендогени параметри анализе, при 
моделовању политичких промена ћемо уважавати: 

1. чињеницу ограниченог броја формалних узрока 
за формирање владајуће коалиције (triggers): 
редовни избори, оставка владе, и губитак подршке 
у парламенту узрокован отказивањем подршке 
коалиционог партнера (Laver, Shepsle, 1996, 43), 

као и постојање:

2. институционалних корака који се морају поштовати 
током процеса формирања владајуће коалиције: (1) 
избор мандатара, (2) ветирање предлога о владајућој 
већини од стране понуђачевог потенцијалног партнера 
и (3) потврда поверења и изгласавање мандата (La
ver, Shepsle, 1996, 48–56).

20 Странке не могу имати непосредан увид у ширину подршке. Оне само могу 
да се ослањају на процене властитих или истраживања естерних субјеката. 
Но, пошто је разложно претпоставити да у демократском друштву резултати 
конкурентних истраживања јавног мњења конвергирају, занемарићемо про
блем потенцијалних асиметрија у тумачењу налаза од стране вето играча: 
претпоставићемо да сви учесници стратешке интеракције имају увид у на
лазе најшире истраживачке базе, те да рационално процењују резултате и 
руководе се њима. То практично значи да сви вето играчи делују у складу са 
једним истим, упросеченим истраживачким налазима, што нам даје за право 
да подршку јавности уопште и уврстимо међу параметре моделовања. 
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Посебно важни институционални параметри које ћемо 
користити тичу се два услова која је Цебелис идентификовао као 
неопходна (али не и довољна) за политичку промену: 

Услов 1: замена (alternation – А) – са избором нове владе 
дошло је до идеолошке рекомпозиције; замену би рачунали према 
формули А = |I1  I2|, где I1 представља идеолошки количник прве, а 
I2 идеолошки количник друге владе у сукцесивном низу.

Услов 2: трајање (duration – D) – партијским вето играчима 
који чине владајућу већину на располагању је одговарајућа дужина 
мандата;21 ефективни изрази овог услова јесу ефекат кратког 
памћења22 и ефекат продужавања временских хоризоната.23 

21 Цебелисови статистички налази говоре да је утицај дужине мандата на 
промену политике двострук: „с једне стране, дужина мандата позитивно 
утиче на усвајање закона, а са друге стране, број усвојених закона опада 
са трајањем мандата“ (Тsebelis, 1999, 604). И промена и трајање владе 
утичу позитивно на усвајање значајних закона, с том разликом што трајање 
делује по опадајућој стопи. Исти резултат се добија чак и кад се налази 
тестирају увођењем контролних варијабли, попут контроле дневног реда, 
корпоративизма и левичарске идеологије. Прво, број вето играча корелира 
позитивно са усвајањем инкременталних (не превише важних), али нега
тивно са усвајањем значајних (системских) закона, док владина контрола 
дневног реда корелира негативно и са инкременталним и са значајнијим про
менама у истом контексту. Друго, корпоративизам као варијабла губи на зна
чају због тога што је у такозваним корпоративистичким државама решавање 
важнијих проблема врло децентрализовано – решавају се споразумом између 
компанија и синдиката, а не на бази законске обавезе. Најзад, левичарска 
идеологија не може да се узме у обзир због не тако ретких примера да десни
чарске владе усвајају значајне левичарске законе (Tsebelis, 2002, 179).

22 Ефекат кратког памћења се може објаснити тенденцијом бирача да се вежу 
за актуелне наративе, односно, тенденцију да занемарују догађаје и фено
мене који у датом тренутку не преокупирају њихову пажњу. Ту тенденцију 
је подробније објаснио Данијел Канеман (Daniel Kahneman), називајући je 
хеуристиком доступности (availability heurictic) (Kahneman, 2011).

23 Овај ефекат се тиче мотивисаности за доношење дугорочно важних одлу
ка. Ми га yврштавамо међу параметре моделовања са пуном свешћу да, 
„имање капацитета за дугорочно поланирање не имплицира и то да ће он 
бити искоришћен“. Људи нису склони дугорочном планирању и одлукама од 
значаја на  средњи или дужи рок. Дисконотвање (time discounting), односно 
кратковидост (myopia), представља „тенденцију  мањег придавања значаја 
наградама које ће уследити у даљој будућности, него наградама које ће ус
ледити у блиској будућности или садашњости“ (Elster, 2007, 114–115); људи 
морају бити мотивисани како би доносили дугорочно важне одлуке, jer јед
нако су потребни „и когнитивни и мотивациони елементи“ како би одлука 
била донета. У нашем контексту, oбa елементa су значајније присутнa на 
почетку мандата владе, јер вето играчи, с једне стране, рачунају на кратко 
памћење бирача у случају да предузете мере не дају резултате, а са друге 
стране, на позитиван ефекат самих одлука.
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Остали институционални, односно, ендогени фактори које 
ћемо уважити тичу се свих оних системских параметара који чине 
садржај Цебелисовог просторног модела – од концепта победничког 
поља и бројчаног стандарда, преко моћи постављања дневног 
реда и правила апсорбције, до средишње позиционираности вето 
играча. 

Осим Цебелисовог дводимензионалног просторног 
модела, код неких модалитета промена ћемо користити и 
једнодимензионални модел24 изборне компетиције Ентонија 
Даунса (Anthony Downs). Даунсов просторни модел се састоји 
из једнодимензионалног идеолошког континуума [0, 100]. У 
овом просторном моделу „кандидати се представљају одређеном 
локацијом на том идеолошком континууму, неком интервалном 
тачком на [0, 100]“ (Shepsle, 2010, 113), а најпознатија верзија је она 
која укључује само два кандидата. Основни закључак Даунсовог 
модела јесте да у демократијама постоји центрипетална тенденција 
– институционални подстицаји нагоне кандидате да заузму ону 
позицију која највише одговара захтевима средњег бирача. Чак 
и онда када су политички субјекти суштински заинтресовани за 
квалитет политика, они свеједно конвергирају ка средњем бирачу 
(сам модел изложићемо детаљније нешто касније).25

Ипак, методолошку окосницу ове анализе чиниће теорија 
потеза Стивена Брамса. Та теорија нам је потребна како бисмо 
објаснили основу стратешког одлучивања у политици. 

Стратегију дефинишемо као „генерални план који садржи 
инструкције о томе шта треба учинити у свакој датој ситуацији“ 
(Kaplan, 1964, 13). Теорија игара се показала као врло занимљиво и 
плодно средство за анализирање стратешког понашања, али се – с 
обзиром на то да институционални дизајн производи асиметричне 
позиције, односно, ситуације у којима претпоставка симултаног 
одлучивања постаје неоснована – чини се да је у области политике 
примеренији динамичкији приступ анализе.26 Наиме, према 

24  Једнодимензионални модел одговара истој оној леводесно димензији која је 
постојала у постреволуционарној Француској (Laver, Shepsle, 1996, 9–11). 

25  Наравно, ова конвергенција никад није потпуна, због тога што политички 
субјекти морају да пазе да се не отуђе од бирачке базе (Shepsle, 2010, 121–
122).

26  То су, уосталом, признали и они који су најзаслужнији за афирмацију тео
рије игара у друштвеној науци. Џон фон Нојман (John von Neumann) и Оскар 
Моргенштерн (Oscar Morgenstern) подсећају да је њихова теорија „у темељ
ном смислу статична“, те да би „динамичка теорија без сумње представља
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нормализованој форми теорије игара стратешка интеракција се 
састоји од „једног јединог потеза који прави сваки од играча у исто 
време“27 (Kaplan, 1964, 19), док теорија потеза афирмише ендогени 
приступ у теорији игара, који одбацује претпоставку симултаног 
стратешког одлучивања и постулира сукцесивно стратешко 
одлучивање, које саму теорију чини „супериорном у односу на 
класичну теорију игара, посебно када се ради о моделовању и 
предлагању решења за реалне конфликте“ (Brams, 1994, 6).28 
Према теорији потеза играчи „рачунају са својим почетним стањем 
при одлучивању да ли да направе потез или не“, али и „пажљиво 
промишљају не само о својим, него и о опцијама оних других“ 
(Brams, 1994, 17). Посебно је битно то што Брамс своју теорију 
гради на премиси да се у највећем броју реалних ситуација „играчи 
већ налазе у одређеном стању у којем добијају исплате – а из којег 
могу, уз помоћ мењања стратегије, да покушавају да се помере у 
боље стање“ (Brams, 1994, 7). Уместо да, као у стандардној теорији 
игара, играчи „бирају стратегије приложене у матрици исплата – 
где се исход одређује на основу симултаног избора оба играча – 
они игру започињу у тачки једног исхода у матрци (an outcome in a 
matrix), одакле могу или не могу направити следећи потез“ (Brams, 
1994, 3–4). Теорија потеза је, дакле, динамичка теорија стратешког 
одлучивања, а правила рационалности у теорији потеза су следећа:

1. Игра почиње од исхода (оutcomе), почетног стања (ini-
tial state) које се налази у пресеку редова и колона у 2 × 2 
матрици исплате.

2. Било који од играча може унилатерално да промени 
стратегију, те стога замени почетно стање новим из истог 
реда или колоне као и почетно стање. 

ла комплетније па отуда и пожељније решење“. Наравно, они визионарски 
примећују да постоји „довољно доказа из осталих грана науке да је узалудно 
развијати такву динамичку теорију све док статичка димензија није темељно 
истражена.“ За стварну динамику, „која истражује конкретне потезе, обично 
прилично далеке од равнотеже, захтева се много дубље знање о  овим дина
мичким феноменима“ (Neumann, Morgenstern, 1964, 93). 

27 Симултано стратешко одлучивање подразумева да играчи доносе одлуке без 
икаквог знања о одлуци и потезима другог играча. 

28 Брамс каже да је разлог због којег је развио нов концепт равнотеже тај што је 
„приказ матрице (...) потпуно неадекватан за моделовање највећег броја стра
тешких ситуација у реалном свету“ (Brams, 1994, 17). И заиста, „у полити
ци и друштвеним ситуацијама обично смо заинтересовани за проблеме који 
укључују след потеза (sequencing of moves), могућност цурења информација, 
могућности планирања лажних информација, блефирање, претње, обавези
вање, накнадно договарање и тако даље (Kaplan, 1964, 21–22).
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3. Други играч са своје стране може да одговори унилатералним 
померањем, доводећи игру у ново стање.

4. Промена потеза се наставља све до тренутка када играч који 
је на реду не одлучи да ту стане. Када се то деси, игра се 
завршава у финалном стању (final state), које представља 
исход (оutcome) игре. 

5. Правило рационалног окончања (а rule of rational termi-
nation) – играч се неће померити из иницијалног стања 
уколико:
i. би тај потез водио мање жељеном финалном стању, тј. 

исходу или
ii. би тај потез играча вратио у иницијално стање.

6. Правило двостраности (two-sidness rule) – С обзиром да 
играчи имају савршене информације о преференцијама и 
да делују у складу са наведеним правилима теорије потеза, 
сваки од играча узима у обзир исходе рационалних потеза 
оног другог, као и својих сопствених, при одлучивању 
да ли да се помери из иницијалног или следујућег стања, 
користећи се индукцијом у рикверц (backward induciton). 
Уколико за једног играча јесте, а за другог није рационално 
да се помери из иницијалног стања, онда играч који се 
помера поседује предност (takes precendence): његов потез 
надвладава другог играча, па се узима да је исход узрокован 
тим потезом (Brams, 1994, 24–28).

Са укључивањем теорије потеза и њених правила 
рационалности у аналитички оквир нашег рада створили смо све 
предуслове за моделовање политичких промена. Уврстили смо 
како антропогене, тако и институционалне параметаре анализе, а 
индексације политичких преференција и процене подршке ће нам 
омогућити да моделе представимо на што пластичнији начин. 

2.1. Модел ’меке’ промене

Модел ’меке’ промене¸ како смо га назвали, има низ 
појавних облика, а ми ћемо представити оне облике који на 
најпластичнији начин илуструју утицај полтичке подршке на 
промену политике. Подршка јавности, коју одређена странка 
ужива у току стратешке интеракције са осталим играчима – уз све 
институционалне или неинституционалне повољности властитог 
положаја – кључна је детерминанта промене у овом моделу. 
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2.1.1. Обнављање минималне коалиције 

Претпоставимо у првој варијанти да је актуелна влада 
минимална коалиција V0 = {R+, C}, а да опозицију представља сет 
странака О0 = {Т, L-}. Рецимо да је влада V0 зашла у другу половину 
мандата, а да странка R представља јачег партнера у влади,29 који 
ужива снажну подршку јавности – због чега је означен као R+; 
странка R+ је умеренодесне идеолошке оријентације (pR  = 7,5). 
Странка C је мањи партнер у влади, који ужива умерену подршку 
јавности и не стоји чврсто на једној идеолошкој позицији – њена 
идеолошка оријантација осцилира у интервалима од 2,5 до 7,5 
у зависности од констелације односа на политичкој сцени и 
подршке јавности.30 Рецимо да странку R+, као стожера коалиције, 

интересује повећање потрошње у области безбедности на уштрб 
образовања, а да C није спремна на такву промену у тренутку када 
се влада налази у другој половини мандата – де факто, пред изборе 
– па је њена позиција по том питању pC = 5 (претпостављамо, 
дакле, да подршка странци C зависи управо од одржавања истог 
нивоа издатака за систем јавног образовања). Идеолошка дистанца 
између R+ и C је ниска (d = pR – pC = 2,5), па W(SQ0) = W(RC) ≠ 
∅, али је ипак довољно велика да онемогући свесну (deliberate) 
измену у структури буџета у оном правцу који захтева R+. 

Странка R+ зато разматра одлуку о распуштању 
скупштине, то јест, изнуђивању избора,31 јер процењује да би могла 
да обезбеди бољу позицију након избора, те стога и снажнији 
утицај у наредној влади (с ким год да је формирала). Странци 
C, пак, највише одговара да постојећа влада настави да ради, јер 
29 Странка R има већи број портфеља у влади, па отуда представља контролора 

дневног реда и важнијих одлука владе. Узима се да сваки министар, макар 
имао и велики утицај на дневни ред владе, наступа као агент своје странке, 
што је у вишестраначким системима израз такозваног закона јаке партијске 
дисциплине, који  у ЛаверШепсловој анализи представља фундаменталну 
претпоставку анализе процеса престанка и настанка владе. То практично 
значи да број ресора који контролише једна странка у влади детерминише и 
то ко контролише дневни ред у њој (Laver, Shepsle, 1996, 33).

30 Таква претпоставка одражава појаву у политичком животу да неке политичке 
странке често мењају своје политичке оријентације у зависности од исплати
вости исте у контексту освајања или задржавања власти. Странка C је типи
чан пример такве партије. 

31 Емпиријска истраживања о трајању владе потврђују образац према којем  
владе скупштине распуштају по много већој стопи током последњих 12 
месеци мандата (Laver, Shepsle, 1996, 45).
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очекује да у случају прихватања резова у области образовања може 
да изгуби и умерену подршку коју тренутно ужива; странка C би, 
међутим, била спремна да прихвати такве резове на самом почетку 
мандата владе, јер би тада могла да се ослони на кратко памћење 
бирача, односно, ефекат кратког памћења, као ефективни израз 
Цебелисовог Услова 2. Према том услову, присетимо се, могућност 
за одмрзавања политике расте уколико је остало више времена до 
истека мандата владе. 

До промене SQ0 би, стога, у случају V0 могло се дође само 
уколико би њу заменила нека нова влада, односно уколико би 
дошло до идеолошке рекомпозиције (која је, опет, тек неопходан, 
али не и нужан услов промене).32 Странке R+ зна да – уколико жели 
да реализује свој програм у потпуности – мора да обезбеди или 
подршку новог партнера (Т, као ултрадесна странка с позицијом 
pT(10), долази у обзир, а L, као странка на потпуно другом полу 
идеолошког спектра, с позициојом pL(0), се не узима у разматрање) 
или да постојећег партнера на неки други начин приволи да 
подржи предлог промене. Странка R+ зна да је најбољи период 
за доношење важних политичких одлука сам почетак мандата – 
повлачење потеза на самом почетку мандата може да обезбеди 
позитивне резултате политике пред крај мандата, па тако подршка 
пред наредне изборе не би била угрожена. Тај резон је други 
ефективни израз Услова 2, и називамо га ефектом продужавања 
временских хоризоната – странкама које чине владајућу већину на 
располагању мора да буде одговарајућа дужина мандата да би биле 
спремне да приступе промени, а почетак мандата је најповољнији 
време за то.

32 У крајњој линији, од преференција политичких актера ће зависити да ли ће 
до промене политике уопште и доћи и колико крупна ће та промена бити, 
невезависно од тога што су услови такви да дозвољавају и шире промене. 
Зато кажемо да је идеолошка рекомпозиција тек нужан, али не и довољaн 
услов промене. Техничким језиком речено, могуће је да постоји веома широ
ко победничко поље статуса кво, а да нова политика не буде позиционирана 
далеко од статуса кво, односно, „уколико је нова политика доста удаљена од 
статуса кво, то сигурно значи да је победничко поље широко, али уколико је 
близу, то не значи да је победничко поље уско“ (Tsebelis, 2002, 32).
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Вето 
играчи Странка С

Странка R+

Стратегије с1 с2

r1 (1,4) (2,2)

r2 (4,3) (3,1)

(x,y) – (исплата за R+, исплата за C)
Стратегија r1 – мири се са политиком SQ0
Стратегија r2 – распушта скупштину
Стратегија c1 – не узвраћа нападом
Стратегија c2 – узвраћа нападом
подвучено  = доминантна стратегија

Приказ 1.1. Доминантна странка иницира политичку промену  
користећи преимућство контроле дневног реда, односно,  

могућност  распуштања скупштине

Уколико се послужимо налазима теорије потеза, могли 
бисмо да објаснимо на који начин би настала сама политичка 
промена, то јест, да прикажемо у ком исходу би се окончала 
стратешка интеракција између вето играча R+ и C у датим моделским 
условима. Актуелну политику SQ0 би, у том случају, третирали као 
једну од четири исходишне тачке у матрици исплата којима оба 
играча додељују ординалне вредности од 1 до 4.33 Погледајмо 2 х 2 
матрицу на приказу 1.1.

Игра почиње из неравнотежног исхода (1, 4), који 
представља политику SQ0.

34 У питању је игра у којој сваки играч има 
две стратегије. Сваки играч стриктно рангира четири потенцијална 
исхода игре од најбољег ка најгорем. Матрица представља 
основу за процену тога „да ли су њихови потези и контрапотези 
(некратковидо) рационални – то јест, да ли воде исходима који су 
стабилни на дужи рок“ (Brams, 1994, 4). Играчи најпре покушавају 
33 „Колико неки играч вреднује исход је“, подсећа Брамс, „обично мерено 

’корисностима’ (’utilities’), али оне нису релевантне за предвиђања теорије 
потеза, која полази од тога да су било које додељене норме корисности 
конзистентне са играчевим рангирањима исхода игре“ (Brams 1994, 20). 
Брамс, дакле, сматра да исплате не могу да буду квантификоване.

34 Разуме се, исход r1c1 је у неком тренутку у прошлости представљао равно
тежни исход, али су се у међувремену околности промениле на такав начин 
да, макар у погледу пропорције улагања у одбрану и образовање не одгова
рају играчу R+. Сада R+ жели да обезбеди бољи исход, па предлаже нову ре
дистрибуцију. Приликом излагања сваког од модалитета промене у овом раду 
претпоставке ће бити исте: исход из којег игра почиње – у неком тренутку у 
прошлости је представљао равнотежни исход.  
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да наслуте (anticipate) где ће се игра окончати, то јест, када ће 
наступити „тренутак акумулирања исплата“ (Brams, 1994, 7). Они 
„гледају даље у будућност при разматрању својих наредних потеза, 
могућих одговора других играча, њихових властитих одговора на 
те одговоре и тако даље“, а процењују шта треба да ураде на основу 
индукције у рикверц. (Brams, 1994, 7). 

Погледајмо шта би на основу индукције у рикверц 
одлучили играчи R+ и C када је у питању матрица приказана на 
слици 2.2:35 

R+ C R+ C
R+  започиње: 1,4 → 4,3 → |  3,1 → | 2,2 → 1,4

(4,3) (3,1) (1,4)

C R+ C R+

C  започиње: 1,4 → |  2,2 → 3,1 → 4,3 → |  1,4
(4,3) (4,3) (4,3)

Странка R+ на располагању има стратегију r1 и r2, а C 
стратегије c1 и c2. Странка C има интерес да влада настави да ради 
до истека мандата, јер вреднује SQ0 – односно исход  (r1c1) – као 
свој најбоље рангирани исход у датој констелацији односа, док га 
R+ вреднује као најмање пожељан. Странка R+ би у датој ситуацији 
искористила могућност да распусти скупштину (стратегија c2), 
зато што на основу индукције у рикверц запажа да би је то водило 
ка најбоље рангираном исходу r2c1, јер би C реаговала политичким 
узмицањем, односно, нуђењем поновне сарадње (стратегија c1). 
Наиме, C на одлуку о распуштању скупштине, те изнуђивању 
ванредних избора, не би одговорила одмаздом, нападачки (стратегија 
c2), јер би на тај начин умањила шансе за партиципирање у новој 
влади (исход r2c2), што је за C најгоре рангирани исход (исход r2c2). 
У случају отвореног сукоба са R+ (стратегија c2), C би (будући да 
R+ ужива подршку јавности) „извисила“ за учешће у новој влади. 

35 Овде ћемо представити начин на који треба читати приказе уназадне индук
ције, односно, индукције у рикверц: изнад сваког исхода стоји назнака о томе 
који играч је на потезу; стрелица указује на исход који рационални играч 
бира, исход у загради представља загарантовани исход у датом ступњу стра
тешке интеракције; усправна црта представља назнаку о томе да дати играч 
неће начинити назначени потез, то јест, да се неће померити из означеног 
стања; подвучени исход представља резултат промишљеног потеза, односно, 
најпожељнији исход у датој стратешкој интеракцији. 
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Отуда би исход r2c1, који доноси исплату (4, 3), претстављао исход 
некратковиде равнотеже (nonmyopic equilibria). 

Уколико, пак, размотримо да ли би C требало да начини 
први потез, и помери се из исхода SQ0 = r1c1 пре било каквог 
предлога R+ – те  на тај начин евентуално предупреди последице 
које би настале услед неког потеза R+ који јој не би ишао на 
руку – видимо да би то била лоша одлука: пошто се и R+ понаша 
рационално, било какав преурањени потез би је у најбољем случају 
водио некратковидој равнотежи (4, 3), као свом другом најбољем 
исходу. Подестимо се да прво начело петог правила рационалности 
каже да се играч неће померити из иницијалног стања уколико би 
га тај потез водио мање пожељном стању (Brams, 1994, 27).

У овако дефинисаној ситуацији сасвим је јасно да 
предност коју R+ има у односу на C, проистиче из контроле 
институционалног механизма за распуштање скупштине, која је 
само један од могућих израза контроле дневног реда (the advan-
tage of the agenda setter).36 На слици 2.1. видимо да R+ може да 
искористи своју формалну моћ повлачења првог потеза да распусти 
скупштину и изазове превремене изборе.

Закључујемо да стратешка интеракција у случају V0 отвара 
могућност за формирање нове владајуће коалиције Vx, са којом 
се – уколико дође до идеолошке трансформације у односу на V0 
– отварају и могућности за промену политике. Потребно је, стога, 
испратити очекивани след потеза до самог краја и демонстрирати 
како долази до замене политике SQ0 новом политиком, SQx.

36 Онај „вето играч који предлаже дневни ред поседује приличну предност: 
он може да размотри победничка поља осталих играча, те да у оквиру њих 
изабере исход који преферира“ (Tsebelis, 2002, 34). Различити устави дефи
нишу различите механизме предлагања дневног реда и они се крећу од ве
ома једноставних до изузетно софистицираних.  У нашем случају се ради о 
институционално предвиђеној предности премијера да распусти скупштину, 
али можемо набројати и низ других, од којих нека нису резервисана за саму 
владу. Рецимо, овлашћење владе или скупштине да предлаже дневни ред у 
погледу припреме и изгласавања закона, предлагање финансијски закона као 
ексклузивно овлашћење владе, ограничење у разматрању закона од стране 
пленарног тела скупштине у поређењу са скупштинским одбором, овла
шћење скупштинског одбора да преправља владин предлог закона, контрола 
над дневним редом у скупштинским одборима, диктирање трајања расправе 
пре завршног гласања о закону, максимално трајање одлагања усвајања зако
на и његово истицање уколико није усвојен, и тако даље. 
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Слика 2.1. Предност контроле механизма за распуштање скупштине: 
странка R+ може да распусти скупштину (pR), и тако принуди странку C 
да се репозиционира у Cx (тачка pR0 би представљала најбољу могућност 

за R+ онда када не би имала могућност да распусти скупштину).

Да би нова влада била изабрана потребно је да обезбеди 
подршку у парламенту.37 Ако претпоставимо да је странка R+ 

добила подршку на изборима, баш како је и пројектовала, те да је у 
прилици да формира постизборну коалицију са неком од преосталих 
странака (узећемо да ниједна коалиција која искључује учешће R+ 

није изгледна, што због неубедљивог изборног резултата осталих 
странака, што због велике дистанце, она може да уђе у преговоре 
са странком C – која је прихватајући распуштање скупштине без 
узвраћеног напада сада оставила могућност за репозиционирање 
37 У парламентарним системима обично је шеф државе (монарх, председник) 

тај који започиње процес формирања владе након избора. Његова фукција је 
да предложи потенцијалног мандатара (formateur), пружајући му прилику да 
обезбеди већинску подршку у парламенту. Формално или неформално ус
тавно правило у парламентарним системима налаже да странка која добије 
највише гласова прва добија прилику да састави владу, мада постоје и изузе
ци. У Великој Британији одлазећи премијер по неформалном правилу први 
добија од краљице могућност да састави већину. У овом случају је то ствар 
традиције (Laver, Shepsle, 1996, 53).
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из pC(5) у pCx (7,5) – или странком Т, нудећи одређени расподелу 
портфеља x;38 Странка R+ би тежила томе да обезбеди већински 
удео у рапсодели x, јер би на тај начин задржала контролу над 
дневним редом (рецимо, захтевала би контролу над министарством 
финансија, као и број ресора у влади који обезбеђује већину при 
одлучивању на колегијуму владе). Уколико би C прихватла x 
(претпостављамо, дакле, да је C први избор за R+ јер C, како смо 
малочас напоменули, није затворила прилике за сарадњу са R+)39, 
предлог владајуће структуре иде у парламент на потврду, а уколико 
добије и парламентарну подршку – рачуна се да је формирана нова, 
влада Vx.

40 Уколико, пак, странка C ветира предлог процес се враћа 
на почетак. 

Слика 2.2. Формирање владајуће коалиције на бази снажне подршке и 
средишње позиције

Странка C заиста може да ветира предлог R+, али она сада 
има мању преговарачку моћ него док је била у позицији партнера 
у влади. Наиме, R+ током преговора с C увек може да запрети 
коалицијом са Т. Зато је за C рационално да прихвати предлог 
38  Ипак, како напомињу Лавер и Шепсл, „потпуно генералан модел би подразу

мевао да је апсолутно све, укључујући и читаву административну структуру 
државе, на преговарачком столу током преговора о формирању владе“ (Laver, 
Shepsle, 1994, 49).

39  За странку R+ је странка C први избор како из разлога мањих трансакционих 
трошкова, тако и из тактичких разлога: за странку R+ спровођење жељених 
промена упркос иницијалном противљењу странке C представља својеврсну 
победу, потврду политичке снаге.

40  Цебелис напомиње да две сукцесивно повезане владе са идентичном пар
тијском композицијом треба рачунати као једну чак и онда  када је друга, сле
дујућа влада, формирана након избора. Те две владе се, како тврди, „стапају“ 
(merge). Међутим, промена позиције странке C из pC(5) у pCx (7,5) нам даје за 
право да владу Vx третирамо као сасвим нову, барем у контексту разматрања 
јавних политика. 
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x. Погледајмо слику 2.2. Видимо да је у интересу странке C да 
прихвати понуду странке R+ у виду расподеле портфеља x, јер зна 
да би – у случају да одбије – странка Т прихватила исту ту понуду. 
За странку Т би одбијање понуде x представљало значајан ризик, јер 
би у том случају отпочела нова серија преговора, у којој би странка 
R+ странци C могла да понуди нешто мање захтевну расподелу x’, 
коју би ова вероватно прихватила. Као што можемо да запазимо, 
снажна подршка пер се није довољна за обезбеђивање тако јаке 
преговарачке позиције, јер странка R+ у овом случају снагу извлачи 
и под утицајем институционалних фактора који јој иду на руку.41 
Снажна подршка је у овом случају нужан, али не и довољан услов 
за стицање преговарачке моћи.42

Влада Vx = {R+, C} сада има могућност да усвоји и нови 
предлог политике SQx, квалитативно другачију од SQ0 (у нашем 
случају је то политика која подразумева већа улагања у одбрану и 
безбедност, на уштрб образовања). Узима се да политика SQ0 остаје 
на снази све до оног тренутка док је нова влада не промени.43 С 
обзиром на ефекат продужавања временских хоризоната на самом 
почетку мандата, C себи може да приушти померање из pC(5) 
у pCx(7,5), чиме се идеолошка дистанца између R+ и C потпуно 
елиминише (dx = 0), јер је странка C сада Cx. У том случају долази 
до замене, односно настанка владе Vx. Пошто је идеолошки скор 
прве владе био I0 = (pR + pC)/2 = 6,25, а идеолошки скор нове владе 
Ix = (pR + pCx)/2 = 7,5, замену рачунамо као А = |I0  Ix| = 1,25. На тај 
начин долази до стварања услова за померање из тачке SQ0 у тачку 
SQx, односно, усвајања политике SQx.

44 

41  У овом случају је снажна подршка странци R+, као егзогени чинилац, у 
садејству са два додатна, ендогена преимућства: поседовањем контролом 
дневног реда и средишњом позиционирашношу. Цебелисов просторни модел 
имплицира да, иако моћ предлагача опада онда када долази до сужавања по
бедничког поља статуса кво, расте онда када је централније позициониран у 
односу на друге вето играче (Tsebelis, 2002, 35).

42  Са друге стране, средишња позиција пер се може да представља извор јаке 
преговарачке позиције чак и уколико средишње позиционирана странка не 
ужива снажну подршку. Но, пошто се у овом поглављу још увек бавимо про
меном коју снажна подршка узрокује, а средишња позиција тек посредује, о 
промени која проистиче искључиво из средишње позиције говорићемо када 
будемо обрађивали ’тврду’ промену.

43  Наш модел политичке промене третира административни интерегнум из
међу оставке претходне владе и усвајања нове политике SQx као континуитет 
претходне владе. 

44 У овом раду под сваком новоусвојеном политиком подразумевамо неку круп
нију промену: изгласавање „значајних закона“ који доводе до измене у струк
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Ипак, промена коју смо описали настаје у врло специфич
ним околностима, када један од партнера у влади показује спре
мност да промени своју идеолошку позицију. Из сличних услова 
– у којима постоји минимална коалиција са доминанантном стран
ком у поодмаклом мандату – могу да настану идентичне промене 
као промена SQx, али на основу нешто другачијег механизма. У 
наредном примеру демонстрирамо промену на бази стратешке ин
теракције у којој сви вето играчи имају стабилне идеолошке пози
ције.

 2.1.2. Делимична супституција минималне коалиције

Претпоставимо да при истом сету играча, S = {R, Т, C, L}, 
имамо минималну коалицију V0’ = {R+, L}, такође у другој половини 
мандата, и опозицију О0’ = {C, Т-}. Политика пензија наслеђена 
још из периода претходних влада, политика SQ0’, постала је велико 
оптерећење за односе између чланова коалиције, с обзиром да 
та политика – која се заснива на изузетно високим трошковима 
пензионог система – у потпуности одговара странци L (pL = 0), 
странци умерене популарности, али никако и странци R+ (pR = 7,5), 
која ужива снажну подршку. И овде, као и у случају R+ ∈ V0,  странка 
R+ поседује контролу над дневним редом и процењује једнако 
добре изгледе за повећање утицаја након превремених избора. Са 
друге стране, за разлику од претходног случаја – у којем смо имали 
партнера C ∈ V0, чија политичка оријентација осцилира – овде 
имамо странку L која чврсто стоји на позицији pL(0). Ту позицију L 
је спремна да брани по цену губитка прилике за партиципирање у 
наредној влади. Ова странка није спремна да жртвује издвајања за 
пензиони фонд ни у ком случају. Идеолошка дистанца између R+ 
и L је d’ = 7,5, и три пута је већа од оне између R и C (d = 2,5) из 
претходног случаја, V0 = {R+, C}. 

тури буџета, јер је такве параметре у својој анализи стабилности и промене 
политике дефинисао и Цебелис. Он је у обзир узео законе који су у вези са 
дужином радног времена и условима рада, али то могу бити и било који дру
ги значајнији закони. 
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Вето 
играчи Странка L

Странка R+

Стратегије l1 l2

r1 (1,4) (2,2)

r2 (4,1) (3,3)

(x,y) – (исплата за R+, исплата за L)
Стратегија r1 – мири се са политиком SQ0`
Стратегија r2 – распушта скупштину
Стратегија l1 – не узвраћа нападом
Стратегија l2 – узвраћа нападом
подвучено  = доминантна стратегија

Приказ 1.2. Доминанта странка иницира политичку  
промену на бази супституције

Због свега тога матрица са ординалним вредностима 
исплата у овој констелацији изгледа нешто другачије, јер успех 
странке L на изборима ни мало не зависи од праћења политичке 
позиције странке R+, будући да она зависи управо од бирачког 
тела које је бенефициент политике SQ0’. Било какво подилажење 
странци R+ представљало би отуђење од бирачке базе, а то би било 
оштро кажњено. Погледајмо прказ 1.2.

Уколико би R+ одлучио да распусти скупштину (стратегија 
r2) и тако изазове расписивање превремених парламентарних 
избора, L не би одговорио неутрално, већ би напао вето играча R+, 
(стратегија l2) како би на основу доследности обезбедио подршку 
код своје базе бирача. Наравно, као и у случају V0, мањи партнер 
не би имао подстицај да претходно напусти владу, јер му SQ0’ 
савршено одговара:

R+ L R+ L
R+  започиње: 1,4 → 4,1 → 3,3 →  |   2,2 → 1,4

(4,1) (3,3)  (1,4)

L R+ L R+

L  започиње: 1,4 →  |   2,2 → 3,3 →  |   4,1 →  |  1,4
 (3,3) (3,3)  (4,1)

Закључујемо да би у случају V0’ стратешка интеракције 
између R+ и L водила распуштању скуштине и ванредним 
изборима, али би читав даљи процес био праћен политичким 
обрачуном између R+ и L. Померањем из исхода (4, 1) ка исходу 
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(3, 3) L би сачувао или увећао подршку своје базе, а R+ би био у 
прилици да формира нову владу Vx’, која би – ако пратимо исте оне 
формалне кораке које смо прошли током илустровања транзиције 
V0 ⇒ Vx – могла да доведе до идеолошке трансформације у односу 
на V0 и тако отвори могућност за промену политике. Странка R+ би, 
наиме, формирала владу са C или Т, а с обзиром на предност коју 
R+ поседује у виду снажне подршке – али и средишње позиције 
– R+ би могла да елиминише идеолошку дистанцу између себе и 
странке коју би одабрала за партнера (у оба случаја је dx’ = 2,5), 
обезбеђујући на тај начин усвајање политике која одговара управо 
њеној позицији pR(7,5). Ако је I0’ = 3,75, а Ix’ = 7,5, замена политике 
SQ0’ политиком SQx’ би постала реална, јер је Аx’ = 3,75.

У оба случаја која смо испитали – и у случају обнављања 
и у случају супституције минималне коалиције – говорили смо о 
коалиционој формацији која укључује само два члана. Поставља 
се питање да ли иста механика промене важи и у случајевима 
минималне коалиције са више од два вето играча?

2.1.3. Промена минималне коалиције са више од два члана

Минимална коалиције са више од два члана обично настају 
у ситуацијама када ниједан од партнера у влади не ужива снажну 
подршку, то јест, онда када су сви чланови коалиције приближне 
снаге, јер сваки ужива тек умерену подршку. Код таквих коалиција 
бројчани стандард (numerical criterion) има израженији ефекат. 

Претпоставимо да имамо минималну коалицију V1 = 
{R, C, L} и само једну опозициону странку О1 = Т. Ниједна од 
три владине странке не може самостално да контролише дневни 
ред, односно, свакој странци је потребан један од партнера да би 
остварила контролу (зато што претпостављамо да ниједна странка 
појединачно нема већински удео у расподели портфеља). Уколико 
посматрамо странку R (pR = 7,5), додатног партнера за обезбеђивање 
контроле би могла да чини странка C (pC = 5), због мале идеолошке 
дистанце (d1 = 2,5). Странке R и C би могле да представљају вето 
играче који могу да обезбеде контролу дневног реда. 

Међутим, то не значи да R и C могу суверено да доносе 
одлуке када је у питању избор политика, будући да им за усвајање 
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било које политике коју кандидују треба и подршка L (pL = 0). 
Странке R и C би, рецимо, могле да се сагласе око смањења пореза 
на профит, уз пропорционално смањење буџетских дотација 
фонду за здравство (тој позицији одговара тачка pCR = 6,25), али би 
странка L лако могла да блокира иницијативу странака R и C, зато 
што R и C појединачно уживају тек умерену подршку и не могу да 
запрете распуштањем скупштине.   

Једини излаз, а самим тим и могућност за промену, би 
било обавезивање R и C на удружено деловање, како у влади V1 тако 
и на евентуалним изборима и након њих – у форми мини коалиције 
(RC)+ = М+, која би заузела јединствену идеолошку позицију 
pM(6,25). Сваки други сценарио би подразумевао заглављивање 
политичких партнера у политици SQ1 – владао би „рат осипања“ 
(„war-оf-аttrition“).45 У случају удруженог наступа промена би 
постала могућа, и то у виду делимичне супституције, јер би мини 
коалиција М+ сада играла улогу вето играча са снажном подршком, 
па би могла да иницира политичку промену на исти начин као вето 
играч R+ у случају R+ ∈ V0’. Промена се у том случају одвија на 
основу истог механизма који смо представили у случају делимичне 
супституције V0’: мини коалиција М+ би представљала исто што и 
вето играч R+ ∈ V0’, док би L играо идентичну улогу као у случају 
L ∈ V0’. Странка L би напустила владајућу коалицију – јер у њеном 
интересу никако не би било да прихвати редукције у фонду за 
здравство – уследили би избори и најзад формирање владајуће 
коалиције Vy =  {М+, Т}. Не тако малу идеолошку дистанцу између 
М+ и Т (dy = pТ – pМ = 3,75), странке C и R би могле да елиминишу 
на бази снажне подршке коју њихова мини коалиција ужива, па би 
идеолошки скор владе Vy био Iy = 6,25. Пошто је идеолошки скор 
владе V1 био I1 = 3,75, замена би се рачунала као Аy = |I1  Iy| = 3,5. 
Замена SQ1 политиком SQy би постала изгледна. 

45 У пракси се модел одложене стабилизације најчешће огледа у тешкоћи пос
тизања споразума о фискалном прилагођавању онда када постоји неслагање 
између различитих друштвених група о расподели ресурса, што може да има 
озбиљне економске последице. Коалициона влада је, према том моделу, скло
нија одлагању фискалног прилагођавања од једностраначке владе. Према Це
белисовом приступу заснованом на инерцији, борбе различитих група око 
прерасподеле ресурса доводе до ћорсокака (deadlock) у процесу доношења 
одлука, што одлаже имплементацију политика усмерених на смањење дефи
цита.
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Приметићемо овде да оваква политика настаје услед 
нестабилности владе V1 пред крај мандата, односно, минималне 
коалиције сачињене од странака L, C и R, у којој су промену 
иницирале странке C и R, обезбеђујући најпре подршку јавности, 
а отуда и контролу над дневним редом. Ипак, није изгледно да би 
након усвајања политике SQy од стране нове владе Vy, потрајала и 
сама равнотежа. Приметићемо да је мини коалиција М+ настала 
као компромис странака C и R, те да је идеолошка позиција те 
мини коалиције била pМ = 6,25. Са формирањем нове, минималне 
коалиције Vy, странка R постаје и средишње позиционирана 
странка, па њена уцењивачка моћ расте. Уколико сачува макар 
умерену подршку јавности, странка R би могла да унутар владе Vy 
оформи мини коалицију са странком Т, те би и могућност усвајања 
политике која је ближа њеној идеалној позицији била извеснија. 
Супротно томе, уколико R изгуби подршку, могло би да дође до 
распадa коалиције Vy и излазка странке C из владе, у ком случају 
би она постала средишње позиционирана – између L и R. Но, као 
што смо и напоменули, чистом снагом средишње позиције ћемо 
се позабавити приликом излагања ’тврде’ промене, а сада ћемо 
видети на који начин снажна подршка може да утиче на промене у 
случају проширене коалиције и мањинске владе. 

2.1.4. Промена политике у проширеној коалицији

Проширена коалиција има сличне карактеристике као и 
минимална, с том разликом што у њој обично постоји једна јача 
странка, са снажнијом подршком. Та странка може евентуални 
недостатак пуне подршке – подршке свих партнера у влади – да 
компензује формирањем мини коалиције са оним партнерима 
у влади (или неком од лојалних странака у опозицији) који деле 
иста становишта по питању одређене политике, јер је чак и такав, 
минимални савез довољан за подршку у парламенту. 
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Слика 2.3. Апсорбција странке R у процесу преговора 
о формирању нове владе

Узмимо за пример проширену коалицију V2 = {C+, R, Т}, 
која је на самом почетку мандата, и актулену политику SQ2. У 
случају V2 ту доминанту странку би чинила странка C+, којој је 
довољан тек један од партнера за очување већине у парламенту. 
Странка C+ сада  предлаже нову политику SQз, која, узмимо то 
за пример, подразумева субвенционисање јавних предузећа која 
не остварују профит. Странка Т није спремна да подржи такву 
политику, али је свесна да би влада – чак и уколико одлучи да је 
напусти – наставила да функционише као минимална коалиција 
V2’ = {C+, r}, што такође повлачи одређени политички трошак за 
собом. 
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Вето 
играчи Странка T

Странка C+

Стратегије t1 t2

c1 (1,4) (2,1)

c2 (4,2) (3,3)

(x,y) – (исплата за C+, исплата за T)
Стратегија c1 – мири се са политиком SQ2
Стратегија c2 – предлаже нову политику SQ3
Стратегија t1 – гласа против и остаје у влади
Стратегија t2 – гласа против и излази иу владе
подвучено  = доминантна стратегија

Приказ 1.3. Доминантна странка проширене  
коалиције иницира политичку промену и одржава  

коалицију на окупу

Странка Т зато улази у преговоре са странком C+, јер C+ 

представља странку са снажном подршком, те се читава стратешка 
интеракција у овом случају одвија између странака C+ и Т, оних 
вето играча који се рачунају, пошто је у овој стратешкој интеракцији 
– као што можемо видети на слици 2.3. – странка R апсорбована.46 
Процена Т би могла да буде да ће изласком из владе да ускрати себи 
могућност да утиче на усвајање неких других политика (на пример, 
странка C+ и Т би могле да се усагласе око смањења издатака за 
одбрану и безбедност, што је политика неприхватљива за r), које 
за њу могу бити приоритетније од очувања SQ2, те би подстицај за 
останак у влади могао да опстане. Погледајмо приказ 1.3.

Видимо да је у интересу странке Т да – у случају да странка 
C+ предложи SQз, и за то добије подршку странке R (стратегија c2) – 
гласа против тог предлога, али ипак остане у влади (стратегија t1):

46 Уколико претпоставимо, да су C и Т првобитни вето играчи, додавање играча 
r играчима C и Т неће променити величину победничког поља статуса кво 
W(CТ), односно доћи ће до апсорбције: W(CRТ) = W(CТ). Правило апсорб-
ције (absorbtion rule) делује и зато што додавање играча R играчима C и Т не 
утиче на језгро сагласности, док би, рецимо, додавање играча Т играчима C 
и R проширило језгро сагласности са CR на CT. Међутим, уколико постоје 
трансакциони трошкови – а у политици их је разумно претпоставити – чак 
и онај додатни, апсорбовани вето играч, може да учини промену статуса кво 
тежом (Tsebelis, 2002, 29).
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C+ T C+ T
 C+  започиње: 1,4 → 4,2 → 3,3 →  |   2,1 → 1,4

(3,3) (3,3)  (1,4)

Даљи ток промене би текао кроз стратешку интеракцију 
између странака C+ и R. Странка R би због снаге странке C+ 
морала да прихвати позицију pR’(5), те отуда и предложене измене 
политике, па би дошло до смањења идеолошке дистанце  (која више 
није d2 = pТ – pC = 5, већ dз = pR’ – pC = 0), Пошто би се идеолошки 
количник владе променио из I2 = 7,5 у Iз = 5, дошло би до замене 
Аз = |7,5 – 5| = 2,5. Политика SQз би у таквим условима могла бити 
усвојена. 

Наравно опција коју је Т могла да има је и та да изађе из 
владе и одређене предлоге доминантне странке у влади, које би 
проценила као корисне, подржи из опозиције. На тај начин би могла 
да изнивелише политички трошак саме подршке – усвоји жељену 
политику уз истовремено чување наклоности бирачке базе. Ипак, 
у раној фази мандата би деловање из опозиције представљало 
затварање врата за многе предности које чланство у влади пружа, 
бар када је у питању предлагање политика. У каснијој фази мандата, 
када би изгледи за утицај на политику из опозиције постали мањи, 
а значај политичке подршке већи, променила би се и структура 
матрице исплата – стратегија t2 би постала исплативија, односно, 
подстицаји за останак у влади или подршку из опозиције би били 
слабији.

Гледано у целини, проширена коалиција чији је стожер 
једна странка са снажном подршком може доста лако да усваја нове 
предлоге политика, јер је трошак обезбеђивања подршке партнера 
доста нижи него у случају минималне коалиције.  

2.1.5. Промена и мањинска влада

Исто би требало да важи и у случају мањинске владе. 
Одрживост мањинске владе огледа се у томе што је углавном 
чини странка која, политички гледано, представља најмање лоше 
решење за оне странке које јој обезбеђују подршку у парламенту. 
Штавише, мањинске владе имају тенденцију да буду врло стабилне 
јер вето играч који чини мањинску владу може да запрети оставком 
у ситуацијама када је свако друго решење – било да су у питању 
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избори, било да је у питању нова конфигурација владе – горе по 
оне странке које ту парламентарну подршку обезбеђују (Laver, 
Shepsle, 1996, 41). Погледајмо приказ 1.4.

Вето 
играчи Странка R

Странка C+

Стратегије r1 r2

c1 (1,4) (2,2)

c2 (4,3) (3,1)

(x,y) – (исплата за C+, исплата за R)
Стратегија c1 – мири се са политиком SQ3
Стратегија c2 – предлаже нову политику SQq
Стратегија r1 – прихвата SQq уз наставак подршке
Стратегија r2 – гласа против и отказује подршку
подвучено  = доминантна стратегија

Приказ 1.4. Странка која чини мањинску владу изводи политичку 
промену уз задржавање подршке

Рецимо да је то влада V3 = C+. Актуелна политика – 
политика SQ3 коју је мањинска влада V3 наследила од претходне 
владе – подразумева ниже издатке за систем јавног образовања, 
а странка C+ сада жели да те издатке повећа, па отуда предлаже 
измену SQq (стратегија c2). Странка R пристаје на подршку 
политици SQq, обезбеђујући парламентарну подршку мањинској 
влади C+ (стратегија r1), зато што би странка C+ у случају да R 
откаже подршку њеној мањинској влади (стратегија r2) формирала 
минималну коалицију V4 = {C+, L} без изласка на изборе (стратегија 
c2), која би већим издацима за образовање могла да придода и 
издвајања за социјалну заштиту. То је свакако мање пожељно 
решење за R од тога да пређе преко усвајања предлога SQq, што 
можемо да видимо на основу индукције у рикверц:

C+ R C+ R
 C+  започиње: 1,4 → 4,3 →  |   3,1 →  |   2,2 → 1,4

(4,3) (3,1)  (1,4)

У таквим околностима странка C+ би могла да 
спроводи своју политику и пун мандат уколико не би дошло до 
драстичнијих промена у погледу подршке јавности. Уколико би, 
пак, C у међувремену изгубила подршку, отворила би се нека нова 
могућност. 
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* * *

Ово су били примери политичке промене која проистиче 
из подршке коју уживају стожери коалиције. Модел смо назвали 
модел ’меке’ промене како бисмо потрцтали континуитет 
доминантне странке или мини коалиције на власти – оног вето 
играча који промену иницира и спроводи у дело. Доминантна 
странка (или мини коалиција) остаје на власти и након достизање 
некратковиде равнотеже у стратешкој интеракцији, а од идеолошке 
позиције партнера, и његове стратешке процене о политичким 
изгледима у будућности, зависиће и то да ли долази до обнављања 
или делимичне супституције коалиционе формације. У свакој 
од три колаиционе формације које смо испитали – минималној 
и проширеној коалицији, али и мањинској влади – доминантна 
странка успева да на основу снажне подршке, као и на основу 
чисто институционалних фактора попут контрола дневног реда и 
средишње позиције, промени актуелну политику. Модел промена 
који ћемо изложити у наставку, пак, нешто је комплекснији, 
јер треба да демонстрира на који начин странка која не ужива 
снажну подршку јавности може да изазове промену политике. Тај 
модел ће укључивати и неке параметре које нисмо користили при 
моделовању ’меке’ промене. 

2.2. Модел ’тврде’ промене

Доста су чести примери у којима политичка гарнитура на 
власти у току свог мандата изгуби подршку, па као последица тога 
дође до значајног отежавања услова за промену политике. Владе 
обично имају прилику да искористе институционалне предности 
које пружа позиција власти (дефинисање дневног реда, избор 
тренутка за расписивање избора итд.), али са протоком времена 
маневарски простор постаје све ужи, а могућности за опстанак 
на позицији све мање. Ипак, постоје специфичне околности, и 
софистицирани механизми за изазивање политичке промене, 
који се не заснивају на политичкој подршци, већ искључиво на 
институционалним преимућствима. Презентоваћемо три таква 
модалитета, у оквири модела политичке промене који називамо 
модел ’тврде’ промене. 
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2.2.1 Супституција као последица снаге средишње позиције

Рецимо да је то случај са минималном коалицијом Vy = {C, 
R, Т} – оном истом владом која је настала као плод неравнотеже 
у влади V1. Сумирајући механизам промене која настаје услед те 
неравнотеже напоменули смо да постоје велики изгледи да у новој 
коалицији настане нова неравнотежа, и то услед преимућства 
средишње позиције. Претпоставићемо – убедљивије демонстрације 
ради – да је у међувремену дошло до опадања подршке странкама 
C и R, а раста подршке екстремним странкама L и Т, па сада имамо 
политички спектар S = {L+, C-, R- Т+}. Уколико претпоставимо да 
странка L+, она иста ултралево оријентисана опозициона странака, 
ужива највећу подршку јавности, отвара се (уколико се коалиција 
Vy не одржи на окупу до краја мандата) могућност за превремене 
изборе. 

Као странка која је флексибилна по питању идеолошке 
позиције (рекли смо да осцилира у распону од 2,5 до 7,5) – а 
средишње позиционирана у односу на L+ и R – странка C- би могла 
да одлучи да напусти владу Vy и тако изазове превремене изборе. 
Након избора би коалиција између странака L+ и C- постала сасвим 
изгледна, па отуда и замена политике SQy политиком SQc, која би 
подразумевала више издатака за систем јавног образовања и опште 
здравствене заштите. У том случају би чак процес проговора 
ишао на руку странци C-: она би – као средишње позиционирана 
странка – од странке L+ могла да захтева много више него странка 
без средишње позиције, па макар та друга странка уживала и 
умерену подршку. Рецимо, у процеса формирања владе Vx, када 
је средишње позиционирана странка R+ наступала са позиције 
„узми или остави“, ни странка C ни странка R нису имале пуно 
простора за деловање (C због тога што коалиција са L- не би могла 
да обезбеди подршку већине у парламенту, а Т због тога што не 
би могла да оформи ниједну другу коалицију која би јој била 
идеолошки прихватљива), док сада странка C- може да иде толико 
далеко у својим условима за формирање коалиције, да чак захтева 
и позицију мандатара у наредној влади. 
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Слика 2.4. Формирање владајуће коалиције на бази снаге коју пружа 
средишња позиција

Прикажимо овде како би текао процес формирања 
нове владајуће коалиције Vc = {L+,  C-}. Погледајмо слику 2.4. 
Расподела xL представља идеалну расподелу за L+, расподела xLC 
компромисну, а расподела xC идеалну расподелу за странку C-. 
Видимо да је странка L+, као formateur, принуђена да одступи од 
своје идеалне расподеле портфеља xL, јер је свесна да би C- одбила 
сваку расподелу која не одговара управо расподели xC – у којој би 
добила и место мандатара наредне владе. 

Као што можемо да приметимо, странка C- – упркос томе 
што не ужива подршку јавности, те упркос томе што супарничка 
странка L+ поседује преимућство контроле дневног реда – успева 
да усмери политичку промену у оном правцу који највише одговара 
њеним интересима искључиво на основу средишње позиције коју 
заузима на политичком спектру. Она до жељеног циља долази тек 
благо мењајући своју позицију из pCR(6,25) у pC(5), тек толико да 
L+ има довољно разлога да ту позицију прихвати, прелазећи из 
pL(0) у pL’(5). Идеолошка дистанца између L+ и C на тај начин бива 
елиминисаном (d5 = pC – pL’ = 5 – 5 = 0),  те се стварају услови 
за промену: АC = |Iy – Ic| = 1,25 Полтика SQc би била усвојена, а 
јавне потрошња би била усмерена у оном правцу који минимално 
задовољава интересе странке L+ (одређени ниво издвајања 
за систем опште здравствене заштите), а сасвим задовољава 
интересе странке C- (издвајање за систем јавног образовања). 
Утицај институционалног оквира, који афирмише средишње 
позициониране странке у вишестраначком систему, у овом случају 
је и више него приметан.

Све промене политике које смо до сада приказали 
подразумевале су различите видове буџетских прерасподела у 
виду свесног (deliberate) преусмеравања трошкова из једне области 
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у другу. Ипак, Цебелис и Чанг (Chang) утврдили да осим свесне 
измене у структури буџета постоји и аутоматска (automatic) – и то 
онда када одређени закон производе такве економске последице 
које повратно утичу на структуру буџета.47 Зато ћемо у наставку 
испитати могућности промене која проистиче из жеље вето играча 
да избегну ове аутоматске измене, које – према њиховој процени – 
могу да доведу до економских проблема, који би повратно утицали 
на степен подршке који уживају.

2.2.2. Стратегија диференцијације и промена политике

Већ смо напоменули да ћемо осим Цебелисовог дво ди
мен зионалног модела користити и Даунсов једно ди мен зионални 
модел. Сада је прилика да тај модел детаљније експликујемо, што 
ће бити посебно релевантно за додатно разумевање релевантности 
и преимућства средишње позиције у политици. 

Идеолошки континуум [0, 100], који је развио Ентони 
Даунс, представља скуп тачака које изражавају удео приватног 
сектора у економији. Крајње лева тачка на континууму представља 
„потпуно подруштвљену економију, док десна крања тачка 
представља економију у потпуности засновану на приватном 
предузетништву“ (Shepsle, 2010, 112). Политички актери се 
у овом контексту идеолошки одређују према томе да ли желе 
да добра и услуге буду пружане од стране владе или од стране 
приватног сектора.48 Даунсова претпоставка је да политичари 
теже да максимизују број гласова, а да су бирачи заинтересовани 

47 Рецимо, неки закони могу да врше утицај на раст незапослености, а касније 
се то може повратно одразити на структуру буџета. Цебелис уноси одређене 
контролне варијабле како би изоловао примере свесне измене у буџету од не
планираних измена, и долази до закључка да промене у буџету зависе од ком
позиције у влади и идеолошке дистанце између претходне и садашње владе. 
Цебелис је и за једно и за друго одредио коефицијенте, а обрачун наводи на 
закључак да се не ради о статистичкој него о каузалној правилности (Tsebelis, 
2002, 197).  Структура буџета, дакле, има тенденцију замрзавања (’tend to 
lock’) у већ постојећим облицима уколико су вето играчи који одлучују о 
алокацији буџетских средстава идеолошки удаљени. Број вето играча и њи
хова удаљеност своје деловање испољавају и код других макроекономским 
исхода, попут инфлације, опорезивања и раста. И у том случају се премене 
збивају само у случају постојања малог броја идеолошки блиских играча.

48 Сваку SQ политику коју смо представили током моделовања приказали смо 
као пример конкретне прерасподеле буџетских средстава за различите облас
ти јавних политика, па отуда сваку у вредносном смислу можемо лоцирати 
на некој од тачака на идеолошком континууму Даунсовог модела. 



197

  Ђорђе Трикош –            МОГУЋНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ  ПОЛИТИКЕ ...

за квалитет јавних политика. Идеолошка позиција сваког бирача 
се представља неком идеалном тачком на континууму, а све тачке 
лево и десно од ње представљају опадајуће вредности у односу 
на ту идеалну преференцију. Поједностављења ради, на тачкама 
континуума могу да се представе и сетови бирача. На слици 2.5. 
видимо један такав приказ: 

Слика 2.5. Демонстрација Даунсове теорије средњег бирача

На основу оваквих идентификација бирача, политичке 
странке бирају одређене позиције на леводесно континууму. 
Поставља се питање коју ће позицију заузети десно оријентисана 
странка Р, ако лево оријентисана L заузима позицију L, приказану 
на слици? Пошто је Даунсова претпоставка да ће сваки бирач 
гласати за ону од те две странке чија је позиција најближа његовој 
идеалној позицији,49 одговор да би „кандидат R требало да се 
приљуби бесконачно близу уз десну страну позиције кандидата L“ 
(Shepsle, 2010, 115). Пошто се позиција L  налази на левој страни 
од средишње тачке (midpoint) на слици 2.5., странка R би однела 
више од половине гласова из сетова бирача – у овом случају 375. 
Познајући такву логику, L би као одговор на то заузела позицију 
средњег бирача, позицију x3, што објашњава центрипеталну 
тенденцију у политици.50

49  „За сваку од две позиције кандидата, рецимо, α и β на континууму [0, 100], 
где је α лево од β, средишња тачка је (α + β)/2. Кандидат који је лоциран у 
тачки α добија све гласове оних гласача чија је идеална тачка лево од сре
дишње тачке, док кандидат чија је позиција β добија гласове оних бирача 
чија је идеална позиција десно од средишње тачке. Бирачи позиционирани у 
самој средишњој тачки су индиферентни у односу на оба кандидата, (...) па 
ови бирачи бацају новчић који одређује победника“ (Shepsle, 2010, 115).

50 Центрипетална тенденција је доказивана и мултидимензионалним модели
ма. Чарсл Плот (Charls Plott) је развио теорему (Plott’s Theorem) којом се 
генерализују закључци Блекове теорије средњег бирача (Black’s Median-Voter 
Theorem) и на вишедимензионалне моделе, мада не на све случајеве, јер уко
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Међутим, као што и претпостављамо приликом мо де
ло вања политичких промена, не дешава се нужно да све странке 
конвергирају ка центру. Историја позиционирања, као и број вето 
играча на идеолошком континууму, утичу на свако појединачно 
позиционирање. Вратимо се за тренутак на претходни случај, 
случај супституције минималне коалиције Vy коалицијом Vc. Тај 
пример се у контексту Даунсовог модела може објаснити као израз 
вештог позиционирања странке C између странака L+ и R-, што јој 
је донело изузетно јаку преговарачку моћ и континуитет у власти.51 

Претпоставимо сада да се Vc = {L+, C-} пред крај свог 
мандата суочава са проблемом аутоматске измене у структури 
буџета, која прети да угрози економску стабилност земље; осим 
акумулиране потрошње, коју је минимална коалиција Vc наследила 
из периода претходних влада, Vc је усвајањем политике SQc – којом 
је значајно увећана јавна потрошња у домену јавног образовања и 
здравствене заштите – допринела додатној ескалацији проблема, 
односно, оштром нарастању дефицита. Да би се јавне финансије 
стабилизовале, сада су потребне изузетно оштре мере штедње, 
које подржава само непопуларна странка Т-, чија је позиција pТ(10). 
Претпоставићемо и то да се подршка странкама у влади у датом 
тренутку променила, па је Vc = {L-, C+}. Обе странке су свесне да 
су фискална прилагођавања након избора неопходна, али отворено 
заступање смањења потрошње би за њих представљало политичку 
пропаст: странка L- је већ била направила огроман компромис 
померајући се под притиском странке C са позиције pL(0) на pL’(5), 
па би је свако даље померање удесно коштало опстанка, док 
странка C+ – баш као ни опозициона R – пред наредне изборе не 
би смела да иде десније од позиције pC (7,5), јер би у противном 
почела да губи подршку. Такозвана технологија обавезивања (com-
mitment technology) принуђује странке L- и C+ да остану на својим 
позицијама (Shepsle, 2010, 120). 

У таквој ситуацији позиција странке Т- постаје врло 
занимљива. Она нема подршку јавности, али је једина странка која 
би могла отворено да подржи усвајање мера за смањење буџетског 

лико није испуњен услов радијалне симетрије (radial symetry), долази до цик
личности (Shepsle, 2010, 108). 

51 Шепсл наводи да искусни политички актери не морају бити „насамарени“ на 
овакав начин, да постоје одређене локације на континууму које представљају 
тачке одвраћања трећег играча (entry-deterrence) од заузимања позиције 
између две постојеће странке: позиционирањем довољно близу једна друге, 
странка R и L могу да спрече попуњавање простора између њих новим 
играчем C (Shepsle, 2010, 119).
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дефицита. Иако на позицији pТ (10) и без велике подршке, ова 
странка – парадоксално – постаје утицајан вето играч, који би у 
стратешкој интеракцији са странкама C+ и R могао да рачуна не 
само на пуко партиципирање у влади, већ и на јаке портфеље. 
Са подршком коју имају, странке C+ и R би могле самостално да 
оформе нову владу, међутим, у том случају би морале да самостално 
спроведу и реформе које су директно усмерене против њихових 
традиционалних бирача, што би се трајно одразило на њихову 
политичку подршку. Испоставља се да је за ове странке једини 
начин за партиципирање у власти употреба манипулације – улазак 
у коалицију са странком Т- и усвајање њене идеалне политике SQt, 
али под изговором о њеној нужности или прекој потреби. То су 
оне прилике када политичари морају да се послуже „уметношћу 
дизајнирања ситуација“ – херестетиком (herestetic).52 

Шепсл појашњава да „херестетички маневри омогућавају 
да се нешто представи другачијим него што стварно јесте“ 
(Shepsle, 2010, 180). Странке C+ и R би, рецимо, могле да представе 
одлуку о уласку у коалицију са Т- као неопходност која произилази 
из потребе за што ширим консензусом по питању захтевнијих 
економских реформи. Са друге стране, ове странке би једнако 
рачунале и на ефекте кратког памћења и продужавања временских 
хоризоната (ефективни изрази Услова 2), те отуда на могућност да 
спроведене реформе дају резултате до краја мандата нове владе. 

Прикажимо сада како би након избора текли преговори 
о формирању нове владе. С обзиром на степен уживане подршке, 
странка C+ би добила прилику да састави већину (C+ је forma-
teur), па отуда претпостављамо да она мора прва да изађе са 
одређеном понудом пред потенцијалне коалиционе партнере, што 
у датим околностима и не представља тако пријатан задатак. (То 
је доста контраинтуитивна ситуација у поређењу са стандардним, 
ситуацијама у којима право повлачења првог потеза представља 
својеврсну предност, а никако баласт). Уколико би C+ морала да 
начини први потез, преговори о формирању нове коалиције би се 

52 Херестетика је термин који је сковао Вилијем Рикер (Whilliam Riker) у свом 
делу Уметност политичке манипулације, комбинујући грчке еквиваленте 
речи „бирање“ (choosing) и „изабирање“ (electing). Он тврди да само 
посебно надарени политичари могу да изађу на крај са ситуацијама које 
захтевају политичку манипулацију. Ипак, политичари у пракси обично тек 
редефинишу ситуацију, пре него да је грубо кривотворе; некада се служе тек 
простом реториком, а некада производњом питања, проблема (Shepsle, 2010, 
173–183). 
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одвијали на линији C+ и Т- (странка R због ефекта апсорбције не 
учествује у преговорима)53. Погледајмо приказ 1.5.

Вето 
играчи Странка Т

Странка C+

Стратегије t1 t2

c1 (1,1) (2,3)

c2 (3,2) (4,4)
(x,y) – (исплата за C+, исплата за T)
Стратегија c1 – не делује
Стратегија c2 – предлаже коалицију Вц
Стратегија t1 – прихвата без додатних захтева
Стратегија t2 –  прихвата и тражи министарство 

финансија
подвучено  = доминантна стратегија

Приказ 1.5. Извођење промене на основу употребе херестетике – 
политичких маневара

Полазишна тачка је исход (1, 1), и лоцирана је у 
временском интерегнуму између окончања мандата претходне 
и тренутка ступања на снагу нове владе (период након избора), 
где SQc представља актуелну политику – политику високе јавне 
потрошње, која је настала за време мандата Vc. Херестетички 
маневар странке C+ би се огледао у томе да странци Т- јавно 
понуди учешће у влади (стратегија c1), са образложењем да је то 
начин да све странке поделе одговорност за доношење важних 
политичких одлука, да странка Т- на такву понуду реагује било 
прихватањем понуде без постављања посебних услова за учешће 
у влади (стратегија t1), било постављањем услова да јој се додели 
управљање над ресором министарства финансија (стратегија 
t2). С обзиром да Т- зна да ће странка C+ такав услов оберучке 
прихватити (подсетимо се, странке C+ и R су у очајној потрази за 
оним партнером којем би могле да увале врућ кромпир управљања 
финансијама, што, пак, из перспективе принципијелне ултрадесне 
Т- уопште и не представља врућ кромпир, већ чисту премију):

53 Што никако не значи да „припрема терена“ за финални чин манипулације не 
би подразумевала да странка C+ најпре разговара са странком R и понуди јој 
учешће у влади, где би и једна и друга странка – савршено свесне последица 
формирања владе без осталих политичких партнера – констатовале да пос
тоји потреба за стварањем што шире коалиције, те би у том смислу у даљим 
преговорима са Т-, странка C+ у неку руку представљала вето играча који је 
уједно и агент странке R.  
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C+ P C+ P
 C+  започиње: 1,1 → 3,2 → 4,4 →  |   2,3 →  |   1,1

(4,4) (4,4)  (2,3)

Исход ће бити формирање владе Vt =  {C+, R, Т-}, брисање 
идеолошке дистанце (dt = 0), отварање могућности за промену и 
напокон усвајање политике SQt – политике оштрог смањења јавне 
потрошње и ослањања на тржишну утакмицу као решење за 
стабилизацију јавних финансија. То је најбољи исход за сваку од 
три странке у коалицији: све је боље од останка на статусу кво, који 
би са погоршањем економских услова повукао странке C+ и R у 
политички понор, а странку Т- коштао можда и историјске прилике 
за преузимање контроле над економском политиком земље.54

Овакав развој догађаја чист је пример тога да чак и 
потпуно одсуство подршке под одређеним институционалним 
условима – а уз садејство специфичних макроекономских кретања 
– може да генерише политичку промену. У наредном, последњем 
случају који ћемо представити, позабавићемо се променом која 
такође не зависи од преимућства политичке подршке, али зависи од 
могућности увођења екстерног вето играча у игру, као савезника.

2.2.3. Сратегија обавезивања  
уз помоћ екстерног вето играча

Претходни пример је приказивао како странке које су 
суочене са тешким економским проблемима користе шансу за 
промену већ у првој половини мандата. Претпоставимо да су неке 
странке у иницијалној влади Vt = {C+, R, Т-} на половини мандата 
почеле да губе на подршци, па је дошло до измене у валенцама 
коалиционе формације. Странка C+ је изгубила већи део бирача и 
сада представља странку са јако малом подршком – C-; странка Т- 
је привукла пажњу одређеног броја нових бирача па је сада Т, а 

54 Као странци на крајњем десном полу идеолошког спектра, странци Т- сви 
проблеми у вези са незадовољством бирача током покретања реформи у 
првој половини мандата делују безначајно, јер њена подршка не зависи од 
средњег бирача. Са друге стране, странке C+ и R рачунају – као уосталом и 
сама странка Т- – на ефекте продужавања временских хоризоната, односно, 
ефекте реформи на средњи рок (до пред крај мандата), што би странку C+ 
спасило понора (сводећи је тек на C), а странку Т- потенцијално довело до 
Т, или чак Т+.
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странка R се повукла у опозицију, настављајући да пружа подршку 
сада већ мањинској влади Vt’ = { C-, Т}. Странка Т, која контролише 
ресор финансија, започела је већ на почетку мандата низ реформи, 
али она сада руководи економском политиком реконструисане, 
мањинске владе, која се налази у другој половини мандата, и то у 
условима у којима подршка мањинској влади зависи од опизицоне 
странке R. Усвајање битних закона у парламенту је отежано, а чак 
је и подршка од стране странке C- у одређеним сегментима врло 
резервисана. Странка Т сада разматра могућности за пласирање 
нове политике SQt’, а за то јој је потребан макар још један 
савезник.  Тог савезника странка Т може да нађе споља, изван 
самог политичког система – и то у Међународном монетарном 
фонду (ММФ).

Вето 
играчи Странка C

Странка T+

Стратегије c1 c2

t1 (1,4) (2,3)

t2 (4,2) (3,1)

(x,y) – (исплата за C+, исплата за T)
Стратегија t1 – не делује
Стратегија t2 – мири се с политиком SQt
Стратегија c1 – предлаже политику SQt
Стратегија c2 –  прихвата предлог SQt
подвучено  = доминантна стратегија

Приказ 1.6. Извођење промене уз помоћ екстерног вето играча

У свом тексту „Зашто владе и ММФ склапају споразуме?“ 
(Why Do Governments and IMF Enter into Agreements?) Џејмс Вриленд 
(James Vreeland) износи читав низ примера у којима владе склапају 
споразум са ММФом како би извршиле притисак на опозицију 
или умањиле утицај опозиције у стратешкој интеракцији. Вриленд 
цитира Патнама (Putnam): „међународни преговори омогућавају 
лидерима влада да спроведу оно за шта немају довољно моћи на 
унутрашњем плану“ (Vreeland, 2003, 322). Уобичајно мишљење је 
да владе склапају аранжмане са ММФом како би „избалансирале 
буџет, ојачале или даље развиле своје резерве“, али Вриленд 
примећује да владе често склапају споразуме и како би прогурале 
непопуларне реформе“, што представља феномен који Гуревич 
(Gourevitch) назива другом обрнутом представом (second image 
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reversed). Уколико би странка Т још у току преговора о формирању 
иницијалне владе Vt издејствовала склопање аранжмана са ММФ,55 
могућности њеног утицаја на одлуке странака C- и R би биле веће, 
како у минималној коалицији, тако и касније у мањинској влади Vt’. 
Наиме, странка Т би могла да искористи политику условљавања 
ММФ (IMF conditionality) као средство притиска на C- и R – јер 
се од потписница споразума захтева испуњавање различитих 
услова у погледу вођења фискалне политике како би транше зајма 
биле активиране. У случају да нека од странака одбије да подржи 
политику SQt’, странка Т би могла да их оптужи за изазивање 
макроекономске нестабилности и слање негативних сигнала 
привреди.56 Претпоставимо да се странка C- противи промени SQt’ 
Погледајмо приказ 1.6.

Иницијални исход – исход из којег почиње игра – је исход 
(1, 4). На предлог странке Т да се усвоји SQt’ (стратегија t2), странка 
C- може да одговори прихватањем (стратегија c1) или одбијањем 
(стратегија c2), али би у случају одбијања Т оптужила странку C- за 
потенцијално изазивање макроекономске нестабилности, будући 
да су услови аранжмана са ММФом тако дефинисани да иду у 
прилог захтевима странке Т да се усвоји нова политика. У страху 
од политичких последица одбијања предложене политике SQt’, 
странка C- би је ипак прихватила (исход t2c1):

T C T C
 Т  започиње: 1,4 → 4,2 → 3,1 →  |   2,3 →  1,4

(4,2) (3,1)  (1,4)

* * *

Излагањем модела ’тврде’ промене показали смо да 
политичка подршка не мора да буде детерминишући фактор 
политичке промене. Странке које иницирају промену могу 
наићи на различите препреке, али те препреке не морају да буду 
непремостиве. У ситуацијама које смо представили средишња 

55 Тајминг је, као што видимо, и у овом случају изузетно важан. Што раније се 
споразум уговори и потпише – то је већа шанса да се тешке реформе спро
веду до краја мандата. У неку руку, склапање аранжмана са ММФом пред
ставља додатно продужавање временских хоризоната у политици.

56  Инвеститори често процењују сигурност свог улагања према томе да ли нека 
држава има склопљен аранжман са ММФом или нема.
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позиција странке може значајно да определи исход стратешке 
интеракције, док специфичне макроекономске околности могу 
да учине позицију неких странака врло моћним, макар оне биле 
без подршке јавности или сасвим екстремних идеолошких 
оредељења. Најзад, могућности укључивања екстерних вето 
играча могу значајно да утичу и на трансформацију утицаја који 
институционални оквир има на иницирање и усвајање нових 
политика. 

Закључак

Циљ овог рада био је да мапирамо најкарактеристичније 
модалитете политичке промене у вишестраначком систему, те 
да разумемо њихову природу. Развили смо два генерална модела 
промене, а при демонстрирању сваког од та два модела смо 
утврдили и њихове разлике. 

Прву врсту промене смо окарактерисали као ’меку’ 
зато што се она изводи из политичке подршке бирача стожерној 
странци у влади: доминантна странка пред крај свог мандата 
трага за начинима за побољшање властите позиције и промену 
политике. У првом случају доминанта странка користи контролу 
дневног реда као окидач за политичку промену, а затим и подршку 
бирача и средишњу позицију за формирање што боље преговарачке 
позиције – доводећи тако своје конкуренте пред свршен чин. Нешто 
слично се дешава и у случају делимичне супституције владајуће 
коалиције, док већ у случају минималне коалиције са више од два 
члана – у којој је подршка равномерно дистрибуирана – запажамо 
потешкоће, што због самог изостанка снажне подршке, што због 
бројчаног стандарда. У таквим случајевима склапање савеза постај 
једини излаз. На основу стварања мини коалиције – де факто, 
концентрације политичке подршке – постаје могуће и усмеравање 
промене. 

Политичка подршка очигледно представља нужан, али не 
и довољан услов промене када су у питању странке које гравирају 
ка центру. Тај довољан услов представља средишња позиција; у 
случају мањинске владе смо запазили сву снагу средње странке 
која ужива подршку. 
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Закључујемо отуда да политичка подршка стожерној 
странци (или мини коалицији) у влади представља први узрок 
промене политике у вишестраначком систему, а да тај први, егзогени 
окидач у највећем броју случајева мора да добија појачање у виду 
предности средишње позиције, ендогеног параметра политичке 
промене. Једини изузетак јесте ситуација у којој одређена 
странка има тако велику подршку да може да уцењује партнере у 
проширеној коалицији. (Тај случај бисмо могли да означимо као 
ванредан случај у вишестраначком систему.)

Међутим, постоје прилике када нека од екстремних 
странака ужива велику подршку, а средишња малу или никакву, па 
опет средишње позиционирана странка односи превагу у погледу 
усмеравања политичке промене. То нас наводи на закључак 
да средишња позиција ипак представља примарну категорију 
политичке промене, а политичка подршка секундарну (у случају 
екстремних странака подршка не значи пуно у преговорима о 
формирању владе или усвајању одређене политике). 

Ипак, ектремна странка може добити на тежини у 
ванредним околностима, у ситуацијама такозваних егзогених 
шокова, који немају везе са екстремно високом подршком, већ са 
крупним економским променама и аутоматским трансформацијама 
у буџету. Током излагања модела ’тврде’ промене, запазили смо да 
услед технологије обавезивања у условима егзогеног шока настају 
ситуације када екстремна странка, парадоксално – макар била и 
сасвим без подршке – може постати стожерна странка у влади. То 
је у нашем случају била ултрадесна политичка странка, која је 
једина имала интерес да настави са доследним инсистирањем на 
својој властитој позицији ниже јавне потрошње. Поврх свега, како 
би успела да раст или континуитет промене, екстремна странка 
понекад може да укључи у игру екстерног вето играча, као подршку 
у сучељавању са политичким конкурентима, мењајући на тај начин 
карактер самог политичког система.

Са излагањем најкарактеристичнијих типова ’меке’ и 
’тврде’ промене, сумирали смо различите идеалтипске механизме 
нестанка и настанка специфичних коалиционих формација –
идентификовали смо не тако велики број потенцијалних начина 
на које могу да настану политичке промене, али смо, ипак, већ 
на основу њих идентификовали неке од кључних детерминанти 
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политичке промена у вишестраначком систему, утврдили њихов 
релативни значај и карактер. 
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  Ђорђе Трикош –            МОГУЋНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ  ПОЛИТИКЕ ...

Đorđe Trikoš

POSSIBILITIES FOR CHANGE 
OF POLITICS IN MULTIPARTY 

SYSTEM

S u m m a r y

Institutional constraints of the multiparty system tend to limit fea
sible political changes to the certain extent. That is a general conclu
sion of the veto players theory provided by George Tsebelis: greater 
the number of veto players and higher the distance among them, 
greater the stability of public policy. Nevertheless, the structural ten
dency of policy stabilization in mutiparty system could be overcome 
under specific socioeconomic conditions in which strategic interac
tion is being held. Considering all insights provided by the theory of 
veto players this paper elaborates on possible strategies of political 
change in multiparty regimes based on both prospective exogenous 
and endogenous stimuli – the very parameters that theory of veto 
players does not cover. In various political constellations – minimal 
coalition, oversized coalition or minimal government – rational po
litical actors can rely upon specific exogenous factors, such as public 
support, or use characteristic institutional advantages, such as agenda 
setting power or central position, in order to induce political change. 
A particular veto player can also count on certain economic conse
quences of institutions or ones power to introduce new veto players 
as an opportunity for policy alteration. The main conclusion of this 
work is the primacy of the central position of the veto player for the 
feasibility of political change. Other factors can also induce or medi
ate political change, but only in rare occasions they do not require 
interference of the central position for the change to take place.
Key words: policy change, strategic interaction, rationality, public 
support, central position    

* Овај рад је примљен 04. фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 20. марта 2015. године.





УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра
да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се 
пи шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма  Bold (фонт 12) и ну ме ри шу се арап
ским бро је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе 
озна ча ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold 
(фонт 12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. 
У тек сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим 
ра да не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro
man, ве ли чи на сло ва 12, са уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5.

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 250 
ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, док 
њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба да сто ји 
пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни те о риј скоме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли те
ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти 
око 1/10 ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи.  
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи ку. 
Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не нај ва
жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом ра ду 
знат но ши ре не го у са жет ку. Текст за ча со пис не са др жи по се бан увод и 
за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком дру гом је зи ку, са же так и ре
зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти



туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на слов члан ка у ита
ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren 
De vi ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894),

– литература треба да садржи само изворе који су наведени у фусно
тама.

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.   



Рокови за достављање радова су: 20. фебруар, 20. мај, 20. август и 20. 
новембар.

Ауто ри су у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да 
тај рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или пла ги јат. 
Тек сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су redakcija@spmbeograd.rs  

УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рад, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:
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