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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 
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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).



13

   Душан Павловић                РАЦИОНАЛНИ ИЗБОР – ПРИМЕНА У ...

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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