
УДК: 338.242.4:329
Примљено: 18. јануара 2011.
Прихваћено:  04. марта 2011.
Оригинални научни рад

Српска политичка мисао 
број 1/2011.

год. 18. vol. 31.
стр. 39-74.

39

МирославаФилиповић
Факултетзауслужнибизнис,Едуконс
Универзитет,СремскаКаменицa

МаријаЂорић
Факултетполитичкихнаука,УниверзитетуБеограду,Београд

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ЕКОНОМСКИ 
ИНТЕРВЕНЦИОНИЗАМ

Са же так
Са вре ме но по ли тич ко и еко ном ско окру же ње, у усло ви ма 

рас ту ће гло ба ли за ци је, пред ста вља озби љан иза зов тра ди ци о нал-
ном про фи ли са њу по ли тич ких пар ти ја у од но су на еко ном ску сло-
бо ду и ин тер вен ци је у при вре ди. Увре же но је ми шље ње да је ле-
ви ца скло ни ја ди рект ном упли та њу у при вред не то ко ве, сна жни јој 
ре ди стри бу тив ној по ли ти ци и ре фор ма ма не го што је де сни ца, за 
ко ју се сма тра да ви ше ува жа ва са мо стал но де ло ва ње тр жи шних 
за ко на, тр го вин ску ли бе ра ли за ци ју, итд. Као пр во, рад је имао за 
циљ да пред ста ви ево лу ци ју ста во ва и по ли ти ке по је ди них вла да 
пре ма ин тер вен ци ји у при вре ди, у пе ри о ду 1995-2007. го ди на. За-
тим, на ба зи ова квог упо ред ног пре гле да, циљ нам је био да ана-
ли зи ра мо ре зул та те при ме њи ва не по ли ти ке у до ме ну сло бод ног 
тр жи шта. Ко нач но, циљ нам је био и да у од ре ђе ној ме ри иден ти-
фи ку је мо слич но сти и раз ли ке ле ви це и де сни це у њи хо вом при-
сту пу еко ном ској сло бо ди, те да се ре зул та ти упо ре де са или су-
прот ста ве кла сич ним па ра диг ма ма ко је се ко ри сте у иде о ло шким 
по де ла ма пар ти ја. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју на чи ње ни цу да 
је све ма ње ва жно ка ко је ад ми ни стра ци ја иде о ло шки про фи ли са-
на/по зи ци о ни ра на већ у ко јој ме ри она мо же да ти по зи тив не ре зул-
та те у по гле ду еко ном ског раз во ја и одр жи ве кон ку рент ске по зи ци-
је до ма ће при вре де на ме ђу на род ном пла ну.
Кључ не ре чи: иде о ло ги ја, пар ти је, еко ном ска по ли ти ка, тр жи ште.
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ПОЛИТИЧКИ СПЕКТРУМ

По ли тич ка те о ри ја оби лу је раз ли чи тим кла си фи ка ци ја ма 
по ли тич ких пар ти ја, пре ма њи хо вој иде о ло ги ји, ор га ни за ци ји, 
функ ци ја ма, по ло жа ју/по зи ци о ни ра њу пре ма дру гим по ли тич ким 
гру па ма, итд1). По ред то га, при ли ком кла си фи ка ци ја пар ти ја узи ма 
се у об зир и њи хов зна чај и ути цај на до ма ћој и ме ђу на род ној по-
ли тич кој сце ни, стра те ги ја ко ју раз ви ја ју и при ме њу ју, као и број-
ни дру ги па ра ме три. Јан да2) ис ти че да се при ли ком кла си фи ка ци је 
пар ти ја мо ра ју узе ти у об зир број ни аспек ти, укљу чу ју ћи из ме ђу 
оста лог сте пен и об лик ин сти ту ци о на ли за ци је, ори јен та ци ју по 
по је ди ним кључ ним пи та њи ма, ор га ни за ци о ну ком плек сност, сте-
пен цен тра ли за ци је и ко хе рент но сти, али и обим и ква ли тет ши ре 
дру штве не по др шке. Уко ли ко узме мо у об зир по зна ту ти по ло ги-
ју Мо ри са Ди вер жеа, ви ди се да аутор, из ме ђу оста лог, пра ви ди-
стинк ци ју из ме ђу ка дров ских и ма сов них пар ти ја, у окви ру ко је 
пр вом ти пу при па да ју кон зер ва тив но-ли бе рал не пар ти је свој стве-
не За пад ној Евро пи, док се на ста нак ма сов них пар ти ја ве зу је за 
пе ри о де/др жа ве ко му ни стич ке и фа ши стич ке иде о ло ги је3). Пар ти је 
се нај че шће кла си фи ку ју дуж или уну тар не ког по ли тич ког спек-
тра ко ји мо же би ти кре и ран у јед ној или ви ше ди мен зи ја. С об зи-
ром да се тра ди ци о нал на по де ла на ле ве и де сне пар ти је одав но 
по ка за ла не а де кват ном, те о ре ти ча ри су по сте пе но уна пре ђи ва ли 
ком плек сност ше ма кла си фи ка ци ја. У том сми слу на ста ју дво ди-
мен зи о нал не и ви ше ди мен зи о нал не по де ле, као што је на при мер 
Во се мов ди ја грам ко ји ко ри сти ви ше стру ке кри те ри ју ме и раз ви ја 
тро ди мен зи о нал ну по ли тич ку ма пу, укљу чу ју ћи аспек те кор по ра-
тив не еко но ми је, ин ди ви ду ал не еко но ми је и гра ђан ских сло бо да. 
Три осо ви не Во се мо во ог ди ја гра ма ко ри сте се за по де лу на ле ве 
и де сне пар ти је: осо ви на кул тур них пи та ња, фи скал них пи та ња и 
пи та ња ко ја по кри ва ју рад не од но се, сло бо да тр жи шта, ин те лек ту-
ал на сво ји на и по ли тич ки ути цај кор по ра тив ног сек то ра. Кла си фи-

1) Види, на пример: Гоати, В. Политичке партије и партијски системи, Факултет 
политичких наука, Универзитет Црне Горе, Подгорица, 2008; Гоати, В, Савремене
политичкепартије:компаративнаанализа, 2. допуњено издање, Истраживачки центар 
ССО, Београд, 1984; Лукић, Р. Д, Политичке странке, Научна књига, Београд, 1981; 
Цветићанин, Н, Епоха с оне стране левицеи деснице; о левици, десниции центру у
политичком пољу Европе, о грађанском и антиграђанском схватању политике, о
постидеолошкојполитициу21.веку, Службени гласник: Институт друштвених наука, 
Београд, 2008.

2) Види:  Janda, K. “Comparative Political Parties: Research and Theory”,  In A. W. Finifter 
(Ed.). PoliticalScience:TheStateof theDiscipline. Washington D.C.: American Political 
Science Association, 1993.

3) Види: Duverger, M, Political parties, their organizationandactivity in themodern state, 
Methuen,  London, 1972.
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ка ци ја пар ти ја ко ја је иза зва ла број не де ба те на ста ла је на осно ву 
„Те о ри је пот ко ви це“4) ко ја ис ти че да са вре ме не пар ти је и ле ви це 
и де сни це све ви ше по чи њу да ли че јед не на дру ге те да у ства ри 
ви ше и не пред ста вља ју су прот ста вље не по ло ве по ли тич ког спек-
тру ма. Нај че шће се на во де три основ на кри те ри ју ма за кла си фи-
ко ва ње по ли тич ких пар ти ја, и то: „ 1) ве ли чи на или фор мал на ор-
га ни за ци ја пар ти је и обим функ ци је ко ју оба вља (пр. ели ти стич ке 
или ма сов не пар ти је), 2) плу ра ли зам и то ле ран ци ја у дру штву или-
ти про хе ге мо ни стич ки став, 3) раз ли ко ва ње на осно ву про гра ма 
или иде о ло шке ори јен та ци је“5). По Џо ну Ге рин гу, „аме рич ке пар-
ти је за раз ли ку од европ ских, су мно го ви ше иде о ло шке не го ли 
што се за ми шља,”6), док Ђо ва ни Сар то ри сма тра да је иде о ло ги ја 
ве о ма ва жан мо ти ва ци о ни фак тор: “Иде о ло ги је пар ти ја се кре ћу од 
екс тре ми зма и фа на ти зма, па све до то ле ран ци је и праг ма ти зма”7). 
Пре ма Пе тру Ма ти ћу, „...по је ди не стран ке ко ји ма се мо гу при пи са-
ти атри бу ти евро скеп тич но сти, по сво јој по зи ци ји при па да ју екс-
трем ној или ра ди кал ној де сни ци“8).

Упр кос по сто ја њу број них кри те ри ју ма на осно ву ко јих се 
кла си фи ку ју по ли тич ке пар ти је, овај рад ко ри сти по ли тич ку иде-
о ло ги ју као глав ни кри те ри јум, и.е. ци ље ве пар ти ја (ало ка ци ја 
вред но сти) и на чи не/ме то де за њи хо во очу ва ње или/и ре а ли за ци ју 
(по ли ти ке ко је се спро во де). Сва ка ко се мо ра узе ти у об зир да по-
де ла на ле ве и де сне пар ти је ни је ап со лут ни фе но мен ни ти трај но 
ста ње, већ да је ле во или де сно по зи ци о ни ра ње ди на ми чан про цес 
у од но су на кон крет но кул тур но и по ли тич ко окру же ње да тог исто-
риј ског тре нут ка9). Да нас се нај че шће ле ве пар ти је де фи ни шу у од-
но су пре ма де сно ори јен ти са ним пар ти ја ма и ви це вер са. Слич но 
дру гим тра ди ци о нал ним по ли тич ким па ра диг ма ма, нај че шће се 
сма тра да ле во ори јен ти са на по ли ти ка ве ћу па жњу по све ћу је дру-
штве ним не јед на ко сти ма, по др жа ва ак тив ну уло гу др жа ве у при-
вре ди у прав цу ис пра вља ња не јед на ко сти кроз ре ди стри бу тив ну 
функ ци ју, основ не аспек те по ли тич ког ли бе ра ли зма, итд. На су прот 

4) Faye, J. Lesiècledesideologies, Arman Colin, Paris, 1996.

5) Diamond, L, Gunther R, Political parties and democracy, Johns Hopkins University Press, 
Baltimore, 2001, стр. 7.

6) Gerring, J. PartyideologiesinAmerica,1828–1996, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 
2001, стр. 23. 

7) Sartori, G. Partiesandpartysystems:aframeworkforanalysis, ECPR, Colchester, 2005, стр. 
69.

8) Mатић, П. „Политичке партије и европски избори“, Политичкаревија, бр. 4, 2008, стр. 
1070.

9) Bobbio, N. LeftandRight:TheSignificanceofaPoliticalDistinction, University of Chicago 
Press, Chicago, 1996.
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то ме, увре же но је ми шље ње да се ути цај де сних пар ти ја ма ни фе-
сту је кроз сма ње ње ути ца ја и ин тер вен ци је др жа ве у при вре ди, ре-
дук ци ју при ме не ре ди стри бу тив них по ли ти ка и ге не рал но сла би ју 
скло ност ре фор ма ма – на ро чи то оним ко је мо гу да се ефек ту и ра ју 
на основ не ком по нен те тр жи шног при вред ног си сте ма уну тар и 
пре ко на ци о нал них гра ни ца. Иако, с об зи ром на огра ни че ња ра да, 
ов де ни је мо гу ће де таљ ни је ела бо ри ра ти од нос ле во-де сно ори јен-
ти са них по ли ти ка, мо жда је до вољ но из не ти са же ти став да тра-
ди ци о нал на кла си фи ка ци ја по ли тич ких пар ти ја на ле ве и де сне 
узи ма у об зир њи хов од нос (ранг вред но сти и им пле мен ти ра не по-
ли ти ке) пре ма мо нар хи ји, цр кви и си сте му сло бод ног тр жи шта10).

У сва ком слу ча ју по треб но је на гла си ти да су сви “кла сич-
ни” кри те ри ју ми за раз ли ко ва ње ле вих и де сних пар ти ја све ма ње 
при мен љи ви у са вре ме ном по ли тич ком и еко ном ском окру же њу. 
Сто га је и циљ на шег ра да да по ка же мо, кроз низ па жљи во ода бра-
них сту ди ја слу ча ја, ка ко би раз ли чи ти аспек ти еко ном ске по ли ти-
ке у до ме ну ма њег или ве ћег огра ни ча ва ња де ло ва ња тр жи шног 
ме ха ни зма мо гли да про ме не тра ди ци о нал на схва та ња иде о ло шке 
ин кли на ци је еко ном ском ин тер вен ци о ни зму. Дру гим ре чи ма, овај 
на уч ни рад има за циљ да иден ти фи ку је слич ност и раз ли ке у ле-
вих и де сних пар ти ја ка да је у пи та њу еко ном ска сло бо да, по себ но 
у обла сти им пле мен та ци је по је ди них де ло ва еко ном ске по ли ти ке, 
ка ко би се на гла си ли озбиљ ни не до ста ци ак ту ел них иде о ло шких 
па ра диг ми.

ЕКОНОМСКА СЛОБОДА УНУТАР 
ПОЛИТИЧКОГ СПЕКТРУМА

Тра ди ци о нал на би нар на по де ла по ли тич ког иде о ло шког 
спек тра на ле ви цу и де сни цу да ти ра из да ле ке про шло сти осам-
на е стог ве ка ка да су у су мрак Фран цу ске ре во лу ци је по сла ни ци 
Кон вен та ко ји су би ли за мо нар хи ју и кра ља за у зе ли де сну стра ну 
од пред се да ва ју ћег, док су при ста ли це ре во лу ци је и бур жо а зи је се-
де ли ле во од пред се да ва ју ћег. Од тог тре нут ка по ли тич ки свет на 
осно ву иде о ло шке по зи ци је кла си фи ку је по ли тич ке стран ке на оне 
ко је при па да ју ле ви ци и оне ко је за сту па ју де сне ста во ве. Па ипак, 
тре ба има ти на уму да су се кри те ри ју ми ко ји су од ре ђи ва ли шта 
је ле ви чар ска, а шта де сни чар ска иде о ло ги ја ме ња ли кроз исто ри-
ју при ла го ђа ва ју ћи се да тим по ли тич ко-дру штве ним окол но сти ма. 

10) Laponce, J. A. TheGovernmentoftheFifthRepublic:Frenchpoliticalpartiesandtheconsti-
tution,University of California Press, Berkeley, 1961, стр. 26.
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Сто га је и ло гич но да се да на шње вред но сти ле ви це и де сни це не 
по ду да ра ју са њи хо вим ак си о ло шким си сте мом из осам на е стог ве-
ка.

Пре не ко ли ко де це ни ја Да унс је де фи ни сао ве о ма сим пли фи-
ко ван прин цип функ ци о ни са ња од но са из ме ђу по ли тич ких пар ти-
ја и еко ном ске по ли ти ке ко ју спро во де: пар ти је спро во де од ре ђе-
ну фор му еко ном ске по ли ти ке ис кљу чи во из раз ло га за др жа ва ња 
вла сти11). Да кле, по ли ти ча ри се, при ли ком ода би ра/кре и ра ња еко-
ном ске по ли ти ке у од ре ђе ном по ли тич ком си сте му, до ми нант но 
ру ко во де праг ма ти змом и соп стве ним (пар тиј ским) вред но сти ма. 
Уко ли ко се при хва ти Да ун со во об ја шње ње да иде о ло ги је пред ста-
вља ју са мо вер бал но ис ка за не за ми сли “до брог дру штва” у функ-
ци ји по ли ти ке, до ћи ће мо до за кључ ка да и ле ви ца и де сни ца под-
јед на ко про из во де раз ли чи те иде о ло шке сли ке ко је су да нас, ви ше 
но ика да, бли же јед на дру гој.

Еко ном ско по зи ци о ни ра ње са вре ме них по ли тич ких пар ти ја 
је ис тра жи ва но и ана ли зи ра но са раз ли чи тих ста но ви шта, док се 
но ви ји ра до ви у по ли тич кој те о ри ји ба ве пре те жно ис тра жи ва њем 
ути ца ја гло ба ли за ци је на по ли тич ке стран ке. Фе но мен гло ба ли за-
ци је не спор но ути че на по зи ци о ни ра ње и про фи ли са ње по ли тич-
ких стра на ка, ма да не тре ба има ти у ви ду са мо ње не еко ном ске 
аспек те. Гло ба ли за ци ју је ис прав ни је са гле да ва ти као ви ше ди мен-
зи о нал ни, по ли тич ки, еко ном ски, јед ном реч ју - све о бу хват ни фе-
но мен. Са овом тврд њом се сла же и Ги денс ко ји твр ди да “… гло-
ба ли за ци ја ни је са мо и при мар но еко ном ски фе но мен и да је не 
тре ба из јед на ча ва ти са мо са ује ди ње ним свет ским си сте мом“12).

Гло ба ли за ци ја је, за пра во, у ко ре ла ци ји са тран сфор ма ци-
јом про сто ра и вре ме на. По Дра га ну Си ме у но ви ћу гло ба ли за ци ја 
пред ста вља „про цес ши ре ња свет ске за јед ни це де мо крат ски тр-
жи шно ори јен ти са них зе ма ља, ко ји се оства ру је на еко ном ском, 
по ли тич ком, кул тур ном и сва ком дру гом пла ну“13). Про цес гло ба-
ли за ци је је све о бу хва тан, ком плек сан и увек при мар но ма те ри јал-
но ори јен ти сан, што се ви ди по фа во ри за ци ји тр жи шног си сте ма 
и прин ци па тр жи шног фун да мен та ли зма14). Да би смо ко ри сти ли 
аде ква тан по ли ти ко ло шки ин стру мен та ри јум при ли ком од ре ђе ња 
пој ма гло ба ли за ци је, сма тра мо да је од ве ли ке ва жно сти на пра ви ти 

11) Види: Downs, A. An Economic Theory of Political Action in a Democracy. Journal of Politi-
cal Economy, 65(2), 1957.

12) Giddens, A. BeyondtheLeftandtheRight:thefutureofradicalpolitics, Stanford University 
Press, Stanford,  1994, str. 4.

13) Симеуновић, Д, Нацијаиглобализација, Зограф, Ниш, 2009, стр. 108.

14) Тенденција према растућој саморегулацији тржишта и смањењу пореза. 
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ди стинк ци ју из ме ђу на из глед иден тич них пој мо ва. Си ме у но вић је 
у пра ву ка да раз ли ку је гло ба ли за ци ју од срод них пој мо ва, па ис-
ти че да је гло ба ли зам - иде о ло ги ја, гло ба ли за ци ја – про цес, док 
је „но ви свет ски по ре дак“ – си стем15). За Ђор ђа Сто ја но ви ћа, са-
гле да ва ње гло ба ли за ци је „још увек ни је на чвр стој осно ви, то јест 
оп те ре ће но је са ви ше ра зно ли ких зна че ња.“16)

О од но си ма гло ба ли за ци је и еко но ми је је пи сао и Ге рет ко ји 
је де таљ но ис тра жи вао ути цај ле ви чар ских вла да на ма кро е ко ном-
ске ефек те у про це си ма гло ба ли за ци је. Ге рет сма тра да је ре ди-
стри бу тив на по ли ти ка, ве о ма при сут на у окви ру еко ном ске по ли-
ти ке ле во ори јен ти са них вла да, ком па ти бил на са ме ђу на род ном 
еко но ми јом јер је со ци јал де мо крат ски кор по ра ти ви зам, тј. кла сни 
ком про мис у окви ру ре ди стри бу тив не по ли ти ке вла де, нај при клад-
ни ји од го вор на иза зо ве ко је са со бом но си гло ба ли за ци ја17).

Са дру ге стра не, Ха упт твр ди да су се и ле ви ца и де сни ца 
при ла го ди ле са вре ме ним еко ном ским и по ли тич ким иза зо ви ма 
ко ји пра те про цес гло ба ли за ци је, слич но адап та ци ји ко ја је еви-
дент на и код дру гих ак те ра (укљу чу ју ћи ту и др жа ву)18). Обе ве-
ли ке стру је по ста ле су отво ре ни је за са рад њу са дру га чи јим, па и 
ан та го ни стич ким иде о ло шким оп ци ја ма. Ха упт та ко ђе за кљу чу је 
да раз ли ке ко је се иден ти фи ку ју при ли ком ста ти стич ке ана ли зе од-
го во ра ле ви чар ских и де сни чар ских пар ти ја на иза зо ве гло ба ли за-
ци је ни су ста ти стич ки зна чај не за на уч но ис тра жи ва ње. Озби љан 
не до ста так ис тра жи ва ња овог ауто ра је у то ме што се при мар но 
ба ви ис пи ти ва њем пар тиј ских про гра ма уме сто ана ли зом ре ак ци ја 
ад ми ни стра ци је у гло ба ли за циј ским про це си ма.

На су прот уве ре њи ма да је кор по ра тив ни сек тор од нео при-
мат над др жав ним ин сти ту ци ја ма у са вре ме ним тр жи шним си сте-
ми ма, Бо ји ис ти че да је кон ку рент ност јед не др жа ве пре ди спо ни-
ра на иде о ло ги јом вла да ју ће пар ти је19). Он иден ти фи ку је кључ на 
еко ном ска пи та ња у ве зи са стра те ги јом еко но ми је по ну де, пре ма 
ко ји ма ле ви ца и де сни ца за у зи ма зна чај но раз ли чи те ста во ве: по ре-
зи и по тро шња, јед на кост, штед ња и при ват не ин ве сти ци је, не за по-

15)  Види: Сименуновић, Д., Нацијаиглобализација,Зограф, Ниш, 2009.

16) Стојановић, Ђ, “Различити теоретски приступи концепту глобалног цивилног друштва”, 
Српска политичка мисао, 28 (2) 2010, стр. 55.

17) Види: Garrett, G. Partisan Politics in theGlobal Economy, Cambridge University Press, 
Cambridge,1998.

18)  Haupt, A. B. “Parties’ Responses to Economic Globalization: What is Left for the Left and 
Right for the Right?” Party Politics, 2010, стр. 16.

19) Boix, C. Political Parties, Growth and Equality: Conservative and Social Democratic Strate-
gies in the World Economy, Cambridge University Press, Cambridge,  1998.
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сле ност и ин фла ци ја. Та ко до ла зи до за кључ ка да ле ви чар ске вла де 
има ју за циљ уве ћа ње еко ном ског ра ста и сма ње ње не јед на ко сти 
кроз раст ни воа про дук тив но сти ко ја се мо же оства ри ти ин ве сти-
ра њем на тр жи шту ра да и тр жи шту ка пи та ла у јав ном (др жав ном) 
сек то ру при вре де. На су прот то ме, де сни чар ске, кон зер ва тив но ори-
јен ти са не вла де ни су скло не да ди рект но ин тер ве ни шу у обла сти 
еко но ми је, већ су пре све га ори јен ти са не ка ва ља ном ди зај ни ра њу 
си сте ма и раз во ју под сти ца ја за при ват не ин ве сти ци је. Пре ма овој 
ана ли зи, мо же мо за кљу чи ти да ле ви чар ске пар ти је/вла де те же да 
оства ре бр жи еко ном ски раст у ци љу сма ње ња не јед на ко сти, док 
пар ти је/вла де де сни чар ске ори јен та ци је пре тен ду ју да се оства ри 
при вред ни раст пер се без об зи ра на ре ди стру бу тив не ефек те. Но, 
без об зи ра на све на ве де не раз ли ке, Бо ји ипак кон ста ту је да ин сти-
ту ци о нал но уре ђе ње јед не зе мље као ре зул тат ду гог исто риј ског 
про це са ути че на еко ном ску по ли ти ку мно го ин тен зив ни је не го 
иде о ло шка ин кли на ци ја вла де или пар тиј ске ко а ли ци је на вла сти.

Сту ди ја ко ју је не дав но об ја вио ОЕЦД о раз ли ка ма у ОЕЦД 
зе мља ма ка да се ана ли зи ра сте пен ре стрик тив но сти тр жи шта ра-
да и тр жи шта ро ба, по ка зу је да је иде о ло шка по зи ци ја стра на ка у 
вла сти из у зет но зна чај на ка да су у пи та њу ин тер вен ци је на тр жи-
шту ра да20). Ба лан си ра ју ћи из ме ђу дру штве не јед на ко сти (ви со ко 
ран ги ра не вред но сти) и тр жи шне ефи ка сно сти (ви со ко ран ги ра не 
по тре бе кон ку рент не при вре де), ле ви чар ске вла де ве ћи пон дер да-
ју јед на ко сти и ре фор ма ма на тр жи шту ра да. Са дру ге стра не, ова 
сту ди ја оце њу је да иде о ло шки про фил вла де не ма зна чај ни јег ути-
ца ја на ни во ре стрик тив но сти ре гу ла ти ве на тр жи шту ро ба. 

Ути цај иде о ло шко-по ли тич ке при стра сно сти на про цес кре-
и ра ња/во ђе ња по ли ти ке сло бод не тр го ви не је пи та ње ко је по себ-
но при вла чи ис тра жи вач ку па жњу у по след ње вре ме. Не из не на-
ђу је ова ква ори јен та ци ја у ис тра жи ва њи ма, по себ но ка да се узму 
у об зир чи ње ни це еви дент ног ра ста ни воа свет ске тр го ви не али 
и уве ћа ва ње аси ме три је тр го вин ске ме ђу за ви сно сти. Су ми ра ју ћи 
на ла зе ових ис тра жи ва ња, за кључ ци о од но су пар ти ја и тр го вин-
ске отво ре но сти мо гу се по де ли ти у три ве ли ке гру пе: а) де сни-
чар ске кон зер ва тив не пар ти је по др жа ва ју сло бод ну тр го ви ну, док 
на су прот њи ма, ле ви чар ске стран ке ни су на кло ње не тр го вин ској 
ли бе ра ли за ци ји; б) ле ви ца се за ла же за, ге не рал но по сма тра ју ћи, 
бит но отво ре ни ју еко ном ску по ли ти ку од де сни це, и ц) иде о ло-
шко-по ли тич ка при стра сност је мар ги нал ног ка рак те ра и не ути че 

20) Види: Wölfl, A., Wanner, I., Kozluk T. и G. Nicoletti, “Ten Years of Product Market Reform 
in OECD Countries - Insights from a Revised PMR Indicator”, Economics Department Work-
ing Papers, No.695, OECD, Vienna, 2009.
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у ве ли кој ме ри на спољ но тр го вин ску по ли ти ку јер деј ству ју знат-
но ути цај ни ји фак то ри, као што су ин те ре сне гру пе, ме ђу на род ни 
по ло жај зе мље и сл. У ко рист пр ве гру пе ар гу ме на та го во ре ис-
тра жи ва ња Мил не ро ве и Џет кин са ко ји сма тра ју да иде о ло шка 
ори јен та ци ја пар ти ја на вла сти бит но и пред ви ди во ути че на ди-
зај ни ра ње спољ но тр го вин ске по ли ти ке др жа ве21). Пре ма њи хо вим 
за кључ ци ма, де сни чар ске вла де су ге не рал но скло ни је фор си ра њу 
сло бод не тр го ви не, док се ле ви чар ске вла де углав ном про ти ве ши-
рој ли бе ра ли за ци ји. Ме ђу тим, не об ли ку је са мо иде о ло ги ја вла да-
ју ће ко а ли ци је (стран ке) тр го вин ску по ли ти ку зе мље већ и фак то-
ри по пут гло ба ли за ци је и ак ту ел них ме ђу на род них од но са. Осим 
то га, на еко ном ску по ли ти ку мо гу ути ца ти и тип вла де и из бор на 
пра ви ла: “Ве ро ват ни је је за оче ки ва ти да ће стран ка би ти на кло ње-
ни ја сло бод ној тр го ви ни уко ли ко је бли жа де сној оп ци ји, уко ли ко 
на ци о нал на при вре да ви ше уче ству је у ме ђу на род ној раз ме ни, ако 
је им пле мен ти ран пред сед нич ки из бор ни си стем, уко ли ко је зе мља 
ви ше из ло же на аме рич кој еко ном ској хе ге мо ни ји, уко ли ко стран ка 
има ве ћи број ме ста у пар ла мен ту и деј ству је у зе мљи ни жег сте пе-
на раз во ја и су о ча ва ју се са све ве ћим ути ца јем гло ба ли за ци је“. 22)

Иако је на ве де на сту ди ја илу стра тив на за пред мет овог ра да, 
ипак јој мо же мо за ме ри ти из ве сну огра ни че ност јер је за сно ва на 
на ис тра жи ва њу про гра ма стра на ка, а не на ак ту ел ној по ли ти ци. 

По сма тра ју ћи ово пи та ње из дру гог угла, Хо ри но23) сма тра да 
раз ли ке у еко ном ској по ли ти ци ко ју при ме њу ју ле ве и де сне вла де, 
у ства ри, при мар но од ра жа ва ју еко ном ски про фил те зе мље, од но-
сно сте пен из о би ља про из вод них фак то ра. Хо ри но за кљу чу је да 
су зе мље ко је оби лу ју фак то ром ра да (рад но-ин тен зив не при вре де) 
би ле еко ном ски мно го отво ре ни је за вре ме ле ви чар ских вла да, док 
се та кав об лик ко ре ла ци је за ка пи тал но-ин тен зив не при вре де не 
про на ла зи код вла да де сни чар ске про ве ни јен ци је.

Ан дреа Ха упт ис ти че да се, тра ди ци о нал но по сма тра ју ћи, 
иде о ло ги ја де сни це и ле ви це у кон тек сту со цио-еко ном ске ди мен-
зи је раз ли ку је у сле де ћим аспек ти ма: 1. Бит на при сут ност др жав не 
сво ји не на су прот до ми нант ној при ват ној сво ји ни; 2. Јак др жав ни 
ин тер вен ци о ни зам на су прот “сла бој др жа ви” ко ја са мо да је по др-
шку у обла сти еко но ми је; 3. По др шка рас по де ли бо гат ства, на су-

21)  Milner, H., и B. Judkins, “Partisanship, Trade Policy, and Globalization: Is There a Left-Right 
Divide on Trade Policy?” International Studies Quarterly, 2004,   48 (1): 95-119.

22)  Исто, стр. 113.

23)  Horino, I. “Partisanship, Factor Endowment, and Economic Openness in 21 OECD Coun-
tries: Examining Domestic Sources for Interdependence”, Paper presented at the International 
Studies Association Convention, San Francisco, 2008.
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прот про ти вље њу зна чај них ре ди стри бу тив них функ ци ја, и 4. По-
др шка вла ди ним со ци јал ним про гра ми ма на су прот про ти вље њу 
раз вит ка со ци јал них др жав них.24)

Узи ма ју ћи у об зир да је до шло до про ме не тра ди ци о нал ног 
ми шље ња у обла сти еко ном ске по ли ти ке, ве ли ки број са вре ме них 
на уч них ра до ва ука зу је на ди на ми ку у еко ном ско-по ли тич ким про-
фи ли ма мо дер них пар ти ја. Ре ци мо, по Нел со ну и Ве ју25), по сто ји 
ши рок спек тар те о ри ја по ко ји ма се ле ви ца по сте пе но при бли жа ва 
оп ци ја ма ко је се ве зу ју за де сни цен тар, по сте пе но се уда ља ва ју ћи 
од тра ди ци о нал не со ци јал де мо кра ти је. Не ко ли ко раз ло га је до ве ло 
до на ве де них про ме на: про ме на ми шље ња тзв. “сред њег гла са ча” 
пре ма де сни ци, дру штве не и еко ном ске тур бу лен ци је (де ин ду стри-
ја ли за ци ја), и на кра ју – гло ба ли за ци ја. Од по себ ног зна ча ја за на-
ше ис тра жи ва ње је сте то што Нел сон и Веј да ју при ме ре ле ви чар-
ских пар ти ја ко је су се тран сфор ми са ле на на ве ден на чин као што 
је то слу чај са Аустра лиј ском ла бу ри стич ком пар ти јом ко ја је ви ше 
нео ли бе рал на од мно гих де сни чар ских пар ти ја. Ауто ри ука зу ју и 
на зна ча јан успон но ве ле ви це ко ја се сма тра ком про ми сом из ме ђу 
нео ли бе рал не и кла сич не по ли ти ке бла го ста ња, на во де ћи као ре ле-
вант не при ме ре “Тре ћи пут “ у Ве ли кој Бри та ни ји, Клин то но ву ад-
ми ни стра ци ју и Шре де ро ву по ли тич ку оп ци ју у Не мач кој. За кљу-
чу ју ћи ис тра жи ва ње, ауто ри на во де не ко ли ко пред у сло ва ко ји мо гу 
зна чај ни је да ути чу на скре та ње ле вих пар ти ја уде сно: ре ла тив но 
ма ла иде о ло шка уда ље ност пар ти је пре ма нај зна чај ни јем де сном 
кон ку рен ту, би тан по раст уде ла тер ци јар ног сек то ра у на ци о нал ној 
при вре ди, ни зак ни во порт фо лио ин ве сти ци ја и ин ци ден це ва лут-
них кри за. На по ли тич кој ска ли стран ке се мо гу кре та ти са ле ва на 
де сно и обрат но, ко ке ти ра ју ћи че сто и са ан та го ни стич ким иде о-
ло ги ја ма. При том, иде о ло ги ја као “ис кри вље на ствар ност” мо же 
има ти ви ше стру ке функ ци је у дру штву: 

“а) под сти цај ну, у сми слу под сти ца ња на вр ше ње по ли тич-
ке ак тив но сти ра ди ре а ли за ци је по ли тич ких ци ље ва ко је 
про кла му је да та иде о ло ги ја,

б) хо мо ге ни зи ра ју ћу, у сми слу гра ђе ња сна жног је дин ства 
ме ђу они ма ко ји усва ја ју исту иде о ло ги ју,

в) об ја шња ва ју ћу - сва ка иде о ло ги ја те жи да об ја сни свет 
и ње го ве про бле ме и да дâ упут ство за ак ци ју у ње му, и 

24) Haupt, A, op. cit, стр. 8.

25) Детаљније у: Nelson, S. и C. Way, “Party Crashers: The Determinants of Left Party Ideo-
logical Shift in Wealthy Democracies”, рад представљен на Годишњој скупштини Midwest 
Political Science Association, Чикаго, 2007.
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г) оправ да ва ју ћу - иде о ло ги ја по сто ји и ра ди оправ да ња 
учи ње ног за про јек то ва не ци ље ве”.26) .

Пре ма Блат бер гу27), иде о ло ги је не мо ра ју трај но за др жа ти 
сво ју по зи ци ју на по ли тич ком спек тру. Раз лог је тај што сва ка зе-
мља твр ди да има соп стве ну по ли тич ку кул ту ру, па у том слу ча ју 
мо же твр ди ти и да има сво ју “до ма ћу” иде о ло ги ју, што мо же да 
ре зул ти ра не са мо иде о ло шким про ме на ма у вре ме ну већ и бит ним 
по ме ра њем иде о ло ги је дуж чи та вог иде о ло шког спек тра.

Ве о ма би тан кри те ри јум у од ре ђе њу еко ном ске по ли ти ке 
јед не зе мље, има ју ћи у ви ду до ми нант ну уло гу мо не тар не по ли-
ти ке, је сте сте пен не за ви сно сти на ци о нал не цен трал не бан ке. Но-
ви ја ли те ра ту ра се из то га раз ло га ба ви и упо ре ђи ва њем по ли ти ка 
ле ви чар ских и де сни чар ских вла да у до ме ну по ло жа ја и функ ци о-
ни са ња цен трал не мо не тар не ин сти ту ци је. Не за ви сност цен трал не 
бан ке је ду го пред ста вља ла ме ђу на род но при хва ће ну нор му / пред-
у слов “до брог мо не тар ног по на ша ња”, што се у ства ри сма тра ло 
кон сти ту тив ним еле мен том ли бе рал не еко ном ске прак се пре те жно 
пре фе ри ра не од стра не де сни чар ских вла да. Упр кос то ме, но ви-
ја ис тра жи ва ња ука зу ју на про ме ну тра ди ци о нал ног ста ва да са-
мо де сни чар ске вла де по др жа ва ју не за ви сност цен трал не бан ке28). 
Ана ли за по ка зу је да и ле во ори јен ти са не вла де све ви ше по ста ју 
скло не при хва та њу не за ви сно сти цен трал не бан ке, иако то мо же 
де ло ва ти као бит но од сту па ње од по је ди них ле ви чар ских прин-
ци па. По не кад, на и ме, не за ви сно кре и ра на и им пле мен ти ра на мо-
не тар на по ли ти ка, под су ве ре ном ин ге рен ци јом цен трал не бан ке, 
мо же у знат ној ме ри ума њи ти или чак по ни шти ти ефек те фи скал-
не по ли ти ке, ре ци мо у до ме ну ре ди стри бу тив них ефе ка та. Деј вис 
за кљу чу је да се, и по ред аси ме трич них ста во ва по кључ ним еко-
ном ских ци ље ви ма, и ле ви ца и де сни ца све ви ше кре ћу у прав цу 
кон сен зу са ка да је у пи та њу рас ход на стра на бу џе та тј. по тро шња. 
И на ша ана ли за ода бра них зе ма ља ука зу је на то да се сма њу ју раз-
ли ке из ме ђу ле ве и де сне по ли тич ке оп ци је ка да је у пи та њу овај 
до мен еко ном ске по ли ти ке. 

Циљ ра да ни је био да се про це ни ефек тив ност по је ди них 
аспе ка та вла ди не по ли ти ке и еко ном ског ин тер вен ци о ни зма у раз-
ли чи тим зе мља ма, осим ка да је у пи та њу по ре ђе ње ре ал ног ра ста 

26)  Симеуновић, Д, Увод у политичку теорију, Институт за политичке студије, Београд, 
2009, стр. 117.

27) Blattberg, C. PatrioticElaborations:EssaysinPracticalPhilosophy, McGill-Queen’s Uni-
versity Press, Montreal and Kingston, 2009, стр. 21.

28) На пример, Davis, W. “Partisanship and Central Bank Independence: Is There a policy-Ide-
ology Trade-Off?”,  рад представљен на Годишњој скупштини Southern Political Science 
Association New Orleans, 2007.
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БДП-а као ре зул тан те еко ном ске по ли ти ке. Наш циљ је био да се 
утвр ди по зи ци ја и по ли ти ка по је ди них вла да пре ма спе ци фич ним 
аспек ти ма еко ном ске сло бо де, те да се ре зул та ти упо ре де са / су-
прот ста ве кла сич ним па ра диг ма ма ко је се ко ри сте у иде о ло шким 
по де ла ма пар ти ја на ле ви цу, де сни цу и цен тар. 

ПОЉЕ ИСТРАЖИВАЊА И МЕТОДОЛОГИЈА 

Што се ти че ме то до ло ги је у овом ис тра жи ва њу, ко ри сти ли 
смо мо дел сли чан оном ко ји су раз ви ли Бе ноа и Ла вер29). У ис тра-
жи ва њу смо се за пра во фо ку си ра ли на по сред не по ка за те ље “из 
дру ге ру ке” ка да је у пи та њу по ли тич ко по зи ци о ни ра ње, од но сно 
на по ка за те ље/оце не по зи ци о ни ра ња ко је су да ли раз ли чи ти екс-
пер ти и ком пе тент ни те о ре ти ча ри из обла сти еко но ми је и по ли ти-
ко ло ги је. Ци ља но смо ре ду ко ва ли ни во ком плек сно сти по ли тич ке 
ди мен зи о нал но сти, раз ли ку ју ћи ле ви цу, де сни цу и цен тар. Ме ђу-
тим, ни во ком плек сно сти еко ном ске ди мен зи о нал но сти је све сно 
по диг нут на ви ши ни во (раз ли ко ва ње 10 нај ва жни јих аспе ка та еко-
ном ске сло бо де) јер је и циљ ра да упра во ана ли за еко ном ске по ли-
ти ке ко ју за сту па ју али и спро во де пар ти је раз ли чи те иде о ло шке 
ори јен та ци је. А при о ри са зна ња ко ја се ти чу су шти не кључ них по-
ли ти ка су би ла до ступ на за хва љу ју ћи ве ли ком бро ју еко ном ских 
ис тра жи ва ња ко ја се ба ве основ ним еле мен ти ма др жав ног ин тер-
вен ци о ни зма у (тр жи шној) при вре ди. 

Због кван ти та тив не огра ни че но сти, ком па ра тив на ана ли за 
об у хва ти ла је осам зе ма ља ко је сма тра мо ре ле вант ним при ме ри-
ма: Дан ску, Ир ску, Не мач ку, Лук сем бург, Ује ди ње но Kраљевство, 
САД, Аустра ли ју и Но ви Зе ланд. Све на бро ја не зе мље раз ли ку ју 
се у по гле ду ве ли чи не, сте пе на раз во ја, за ви сно сти од ме ђу на род-
них еко ном ских то ко ва, еко ном ске и по ли тич ке тра ди ци је, и што 
је нај ва жни је по ни воу ре стрик тив но сти тр жи шне ре гу ла ти ве (ви-
де ти ОЕЦД по дат ке ис под). Ис тра жи ва њем је об у хва ћен пе ри од 
од 1995. до 2007. го ди не. По сто је два раз ло га ова квог из бо ра: иза-
бра ни ин декс еко ном ске сло бо де је био ак ти ви ран 1995. го ди не, 
док је 2007. го ди на иза бра на да би се за кљу чио пе ри од не по сред но 
пре по чет ка свет ске еко ном ске кри зе, с об зи ром на не јед нак ути цај 
кри зе на по је ди не зе мље и има ју ћи у ви ду да еко ном ска по ли ти ка 
у вре ме ни ма кри за при бе га ва мно гим не кон вен ци о нал ним ре ше-
њи ма.

Не ко ли ко из во ра је ко ри шће но при ли ком при ку пља ња по да-
та ка за три глав не ком по нен те ана ли зе: иде о ло шко-по ли тич ка ори-

29)  Benoit, K. и Laver M. PartyPoliticsinModernDemocracies, Routledge, London,  2006.
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јен та ци ја вла де, ге не рал на оце на ре гу ла тор не ре стрик тив но сти и 
ран ги ра ње у по гле ду еко ном ских сло бо да. Кре та ње ре ал ног БДП-а 
(без ути ца ја ин фла ци је) на го ди шњем ни воу ко ри шће но је као кон-
трол ни ин ди ка тор за све зе мље.

По ли тич ка кла си фи ка ци ја вла да за по тре бе овог ра да за сно-
ва на је на ис тра жи ва њи ма и по да ци ма ко је смо пре у зе ли од Ар-
мин ге о на и оста лих ис тра жи ва ча са Уни вер зи те та у Бер ну30). Ка ко 
би смо до би ли пре глед ду го роч ног ста ња у по гле ду из град ње др-
жав ног ка па ци те та узе ли смо по дат ке о струк ту ри вла де за пе ри од 
1985-2007, с об зи ром да се по ли ти ка прет ход них вла да у ве ћој или 
ма њој ме ри увек ре флек ту је на те ку ћу по ли ти ку и про из во ди од ре-
ђе ни ути цај чак и ка да је до ђе до пот пу ног за о кре та у по ли тич ком 
про фи лу ад ми ни стра ци је.

До ми нан та по ли тич ка ори јен та ци ја вла да 1985-2007.

Др жа ва До ми нант на 
ори јен та ци ја

Ни во до ми нант но сти 
(нај ни жи-нај ви ши)

Aустралија Ско ро под јед на ко ле ви ца и де сни ца
Ир ска Де сни ца 52-100%

Но ви Зе ланд Ле ви ца 84-100%

САД Де сни ца 90-100%

Дан ска Де сни ца 76-100%

Ује ди ње но Кра љев ство Ско ро под јед на ко ле ви ца и де сни ца

Лук сем бург Цен тар 50-60%

Не мач ка Цен тар 68-83%

Из вор: Ar min geon, Co ma par ti ve Po li ti cal Da ta Set, 1960-2007.
По да ци ко ји се ти чу ге не рал не ори јен та ци је пре ма тр жи-

шној ре гу ла ти ви у зе мља ма OECD-a пре у зе ти су из ра да Ани те 
Волфл и са рад ни ка31). Овај из вор нам је био по себ но дра го цен јер 
укљу чу је др жа ве са ви со ком сто пом ли бе ра ли за ци је, др жа ве сред-
ње ли бе ра ли зо ва ног тр жи шта и оне где се при ме њу је ви сок ни во 
тр жи шне ре гу ла ти ве. На ве де но ис тра жи ва ње ко ри сти оп шти ин ди-
ка тор ре гу ла ти ве тр жи шта ро ба (ПМР ин ди ка тор) ко ји об је ди њу је 

30) Armingeon, K., Potolidis, P., Gerber M., i Ph. Leimgruber, Comparative Political Data Set 
1960-2007, Institute of Political Science, University of Berne, Berne, 2009.

31) Wölfl, A., Wanner, I., Kozluk T. i G. Nicoletti, ‘Ten Years of Product Market Reform in OECD 
Countries - Insights from a Revised PMR Indicator.’ EconomicsDepartmentWorkingPapers 
No.695, Vienna: OECD, 2009.
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18 по себ них ин ди ка то ра као што су: удео јав ног сек то ра, уче шће 
вла де у сек то ри ма енер ге ти ке, ко му ни ка ци ја и тран спор та, сте пен 
ди рект не кон тро ле над по сло ва њем пред у зе ћа, кон тро ла це на, сте-
пен ко ри шће ња кон трол не и ко манд не ре гу ла ти ве, ла ко ћа до би ја ња 
до зво ла и са гла сно сти, ад ми ни стра тив на оп те ре ће ња за кор по ра-
ци је и пред у зет ни ке, итд. 

Ни во тр жи шне ре стрик тив но сти 2008*.
 
 
 
 
 
 
 
 

 2008* 

*  (0 – , 6 – )
:

, 32

.  (The Wall Street Journal) 
 ( he Heritage Foundation) 

 183 .
:  (  / , -

, ),  ( ),  ( -
- ), ,  ( ), 

,  (
), ,  (

).  
 2007 ( )

*

1.  90.0 6.4% 

2.  87.1 7.8% 

3.  82.6 4.4% 

4.  82.2 6% 

5.  82.0 3% 

6.  80.7 2% 

8.  79.6 1.6% 

10.  79.0 3% 

15.  75.2 5.2% 

                                                       
32 Kim, A., Markheim, D., Roberts, J. i C. Walsh, 2010IndexofEconomicFreedom. The Heritage Foundation, Washington, 2009. 

* Агре гат ни ПМР ин ди ка тор (0 –нај ма ње ре стрик тив ни, 6 – нај ви ше ре стрик тив ни)  
Из вор: ОЕЦД

На по слет ку, упо тре би ли смо и Хе ри тиџ ин декс еко ном ске 
сло бо де32) ко ји се ко ри сти за оце њи ва ње ра да вла да у по гле ду еко-
ном ских сло бо да. Ви ше од де сет го ди на Вол стрит Жур нал (The 
Wall Stre et Jo ur nal) и Хе ри тиџ фон да ци ја (Тhe He ri ta ge Fo un da tion) 
пра те ни во оства ри ва ња еко ном ских сло бо да ши ром све та на осно-
ву де сет стан дар да ко ји ма се оце њу ју сте пен сло бо де од др жав не 
ин тер вен ци је и еко ном ски успех у 183 зе ма ља. Де сет ком по нен ти 
еко ном ске сло бо де об у хва та ју сле де ће: по слов на сло бо да (отва ра-
ње /за тва ра ње пред у зе ћа, до зво ле, тро шко ви), сло бод на тр го ви на 
(од су ство ба ри је ра за из воз и увоз), фи скал на сло бо да (ни во по ре за 
и при хо да од по ре за као део БДП-а), др жав ни рас хо ди, мо не тар-
на сло бо да (ин фла ци ја и кон тро ла це на), ин ве сти ци о на сло бо да, 
фи нан сиј ска сло бо да (кон ку рен ци ја на фи нан сиј ским тр жи шти ма 
и не за ви сност бан кар ског си сте ма у од но су на вла ду), имо вин ска 
пра ва, бор ба про тив ко руп ци је и сло бо да ра да (ми ни мал не за ра де 
и ре гу ли са ње рад них од но са). 

32)  Kim, A., Markheim, D., Roberts, J. i C. Walsh, 2010IndexofEconomicFreedom. The Heri-
tage Foundation, Washington, 2009.
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Хе ри тиџ ин декс еко ном ске сло бо де 2007.  
(ранг по је ди них зе ма ља и ни во при вред ног ра ста)

Ранг Др жа ва Ин декс Раст ре ал ног БДП*
1. Хонг Конг 90.0 6.4%
2. Син га пур 87.1 7.8%
3. Аустра ли ја 82.6 4.4%
4. Ир ска 82.2 6%
5. Но ви Зе ланд 82.0 3%
6. САД 80.7 2%
8. Дан ска 79.6 1.6%

10. Ује ди ње но Кра љев ство 79.0 3%
15. Лук сем бург 75.2 5.2%
25. Не мач ка 70.5 2.5%
26. Гру зи ја 70.4 12.35%
64. Фран цу ска 64.2 2.3%
74. Ита ли ја 62.7 1.5%

178. Зим баб ве 21.4 -4.6%
179. Се вер на Ко ре ја 1.0 -2.3%

* У по ре ђе њу са 2006. го ди ном
 Из вор: Хе ри тиџ фон да ци ја, ОЕЦД, ЦИА 

И дру ге ор га ни за ци је, по пут Свет ске бан ке и Фри дом Ха у са 
(Fre e dom Ho u se), спро во де слич на оце њи ва ња при вред ног ам би-
јен та. Иако се по је ди ни кри те ри ју ми оце њи ва ња раз ли ку ју од Хе-
ри тиџ ин дек са, оп шта ева лу а ци ја еко ном ских си сте ма се за сни ва 
на срод ним иде ја ма и ран ги ра ње зе ма ља се не раз ли ку је у ве ли-
кој ме ри. Све на ве де не фор ме ран ги ра ња су из ло же не озбиљ ним 
кри ти ка ма – оце њу ју се као су бјек тив не, по ли тич ки мо ти ви са не, 
не си сте ма тич не и нај ва жни је што се раз ма тра са мо је дан део раз-
вој не ди мен зи је (еко ном ске при ли ке) а за не ма ру је ути цај ве о ма 
ва жних фак то ра, као што су ху ма ни раз вој и одр жи вост де мо кра-
ти је33). Упр кос свим не до ста ци ма Хе ри тиџ ин декс се по ка зао као 
ко ри сно сред ство за ком па ра тив не ана ли зе у обла сти ме ђу на род не 
еко но ми је. Осим то га, циљ овог ра да ни је про це на кре ди би ли те та 
на ве де ног ин дек са већ ње го ва упо тре ба у ком па ра тив не свр хе.

33)  Kao примере таквих  критика, видети: “Laissez Faire Olympics” (Left Business Observer 
Special Report, 2005), Abelson (2009) и Sachs, Ј. (2005).
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СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА ОДАБРАНИХ ЗЕМАЉА 
 

Аустра ли ја

По чев од 1995. го ди не еко ном ско ран ги ра ње ове зе мље иде 
уз ла зном пу та њом. По себ но је ва жно на по ме ну ти да је 2000. го ди-
на би ла пре крет ни ца у по гле ду по бољ ша ња по слов не кли ме и по-
слов ног окру же ња. Де сни чар ски усме ре на вла да је на кон 3 го ди не 
вла сти по ка за ла зна чај не ре зул та те у обла сти ме ђу на род не тр го-
ви не (што је нео спор но ути ца ло на ве ћи сте пен кон ку рент но сти), 
упр кос осци ла ци ја ма БДП-а (слич но као и у дру гим зе мља ма ко је 
су на ве де не у сту ди ја ма слу ча ја).

Аустра лиј ска ла бу ри стич ка пар ти ја АЛП (као пар ти ја ле вог 
цен тра) и Ли бе рал на пар ти ја Аустра ли је (као пар ти ја де сног цен-
тра) су глав ни игра чи на пар тиј ској сце ни, док је у успо ну и Пар ти-
ја зе ле них. За вре ме вла да ви не Аустра лиј ске ла бу ри стич ке пар ти је 
у пе ри о ду 1983-1996. го ди не, вла да спро во ди ак тив ни ин тер вен-
ци о ни зам ко ји је пра ћен еко ном ским ра ци о на ли змом, сма ње њем 
ца ри на, по ре ским ре фор ма ма, при ва ти за ци јом ве ли ких ком па ни ја 
и де ре гу ла ци јом бан кар ског си сте ма. Да нас је уну тар ове стран ке 
до ми нант на фрак ци ја АЛП ко ја је ма ње фо ку си ра на на со ци јал на 
пи та ња и ко ја се при том, за ла же за ли бе рал ни ји при ступ у обла сти 
еко но ми је. Ли бе рал на пар ти ја Аустра ли је је у опо зи ци ји од 2007. 
го ди не и за го ва ра но ви еко ном ски ли бе ра ли зам: дру штве но кон-
зер ва тив ну по ли ти ку и со ци јал не ре фор ме.

Аустра ли ја – ори јен та ци ја вла де, раст БДП и Хе ри тиџ ранг 
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На осно ву Хе ри тиџ ин дек са ко ји је из но сио 86.2, Аустра ли ја 
је у 2007. го ди ни би ла на тре ћем ме сту у све ту по еко ном ским сло-
бо да ма, што је би ло да ле ко из над ре ги о нал ног и свет ског про се ка. 
До бро ор га ни зо ва на ма кро е ко ном ска по ли ти ка и успе шно спро ве-
де не струк тур не ре фор ме су за слу жне за пре ва зи ла же ње еко ном-
ске кри зе ко ју је Аустра ли ја мно го бо ље под не ла не го ли оста ле на-
пред не еко но ми је. Уоп ште узев, ова зе мља је до бро ор га ни зо ва на 
у сми слу струк тур них сна га. Мо не тар на ста бил ност и тр го вин ска 
отво ре ност омо гу ћа ва кон ку рент ност у фи нан сиј ско-ин ве сти ци о-
ној сфе ри, ко ја се ба зи ра на по што ва њу тр жи шних прин ци па. Осим 
то га, сна жна вла да ви на пра ва шти ти сво јин ска пра ва и ди рект но 
ути че на сма ње ње сте пе на ко руп ци је. Ка да је у пи та њу по сло ва ње 
ка ко до ма ћих, та ко и ино стра них пред у зе ћа, при ме ћу је се зна чај-
на флек си бил ност ре гу ла ти ве и по сту па ка до би ја ња до зво ла. Ме ре 
за уна пре ђе ње јав них фи нан си ја и одр жа ва ње фи скал не ста бил-
но сти им пле мен ти ра не су у ци љу по сти за ња ве ће ефек тив но сти 
и ефи ка сно сти. Ка да све су ми ра мо, мо же мо да кон ста ту је мо да је 
Аустра ли ја нај ви ше успе ха оства ри ла у обла сти имо вин ских пра ва 
и фи нан сиј ских сло бо да – по ран гу го то во дво стру ко ви ше од свет-
ског про се ка. Ме ђу тим, ин те ре сант но је при ме ти ти да су др жав ни 
рас хо ди зна чај ни, а фи скал на сло бо да ре ла тив но огра ни че на, у ни-
воу ис под свет ског про се ка, што је кри тич на тач ка у еко но ми ји ове 
зе мље. Во ђе ни овом чи ње ни цом, у скла ду са ме то до ло ги јом Бе ноа 
и Ла ве ра, мо же мо кон ста то ва ти да је ве ли ки на пор аустра лиј ске 
вла де усме рен ка пи та њи ма ко ја се ти чу ба лан си ра ња по ре за и по-
тро шње, док се мно го ма њи зна чај при да је со ци јал ним пи та њи ма, 
де ре гу ла ци ји, ими гра ци ји и сл. Од 2000. го ди не, ак ту ел не вла сти 
су по себ но за ин те ре со ва не за по бољ ша ње сло бо де по сло ва ња, што 
је за три де сет по сто уна пре ди ло ранг овог аспек та еко ном ске сло-
бо де. Зна чај ни ус пе си су оства ре ни и у бор би про тив ко руп ци је.

Ир ска

За са мо не ко ли ко го ди на, Ир ска је по ста ла јед на од нај бо ље 
ран ги ра них зе ма ља у по гле ду еко ном ских сло бо да за у зи ма ју ћи че-
твр то ме сто у све ту. Пре крет ни ца на ста је то ком 2001. го ди не ка да 
је по ли ти ка де сни чар ске ко а ли ци је, на кон три го ди не вла сти, по че-
ла да про из во ди по зи тив не ефек те на при вре ду. Нај ве ћи еко ном ски 
раст је за бе ле жен у пе ри о ду од 1991. до 1997. у ко јем је вла да за-
сту па ла ин те ре се ле ви це, де сни це и цен тра. Но, тур бу лент на еко-
ном ска си ту а ци ја по чет ком 21. ве ка оте жа ва ла је при ме ну ода бра не 
еко ном ске по ли ти ке, што се ви ди и по флук ту а ци ја ма БДП-а (ма да 
у мно го ма њим ам пли ту да ма не го то ком 80-их го ди на 20. ве ка).
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У Ир ској су вла де тра ди ци о нал но за сни ва не на ко а ли ци ја ма. 
Тре нут но вла да ју ћа пар ти ја је Fi an na Fáil, ко ја је тра ди ци о нал на 
ли бе рал но-кон зер ва тив на пар ти ја осно ва на 1927. у чи јој иде о ло-
шкој осно ви се на ла зи ре пу бли кан ски по пу ли зам. Ова пар ти ја је 
се дам пу та ула зи ла у вла ду од сти ца ња не за ви сно сти Ир ске, у пе-
ри о ди ма од 1987. до 1994, и ка сни је 1997. го ди не. Fi ne Gael је дру-
га пар ти ја по ве ли чи ни ко ја фор си ра европ ски си стем вред но сти 
и пред у зет нич ки си стем, оста ју ћи, у су шти ни, де мо хри шћан ска 
стран ка. Fi ne Gael је уче ство ва ла у вла сти у пе ри о ду од 1982. до 
1987. го ди не, и од 1994. до 1997. го ди не. Тре ћа по ве ли чи ни је Ла-
бу ри стич ка пар ти ја ко ја при па да ле вом цен тру и ко ја не по сред но 
са ра ђу је са син ди кал ним по кре ти ма. 

Ир ска – ори јен та ци ја вла де, раст БДП и Хе ри тиџ ранг

 

Ир ска еко но ми ја, у ко јој до ми ни ра тер ци јар ни сек тор, оства-
ри ва ла је зна чај не успе хе то ком 90-их го ди на 20. ве ка, што је би ла 
кон сен квен ца ње не тр жи шне отво ре но сти и флек си бил но сти. Ме-
ђу тим, фи нан сиј ски сек тор је озбиљ но по го ђен гло бал ном еко ном-
ском кри зом, та ко да је при вре да пре тр пе ла зна ча јан пад ак тив но-
сти од 2008. го ди не по ку ша ва ју ћи да се при ла го ди но во на ста лим 
окол но сти ма. Упр кос кри зи, оп шти ни во еко ном ских сло бо да је и 
да ље ви сок за хва љу ју ћи сна жним ин сти ту ци ја ма, што је да ло по-
зи тив не ре зул та те у по гле ду за шти те имо вин ских пра ва, сни зи ло 
ни во ко руп ци је и ус по ста ви ло усло ве за ефи ка сно по сло ва ње. Нај-
ви ше успе ха Ир ска је оства ри ла у обла сти имо вин ских пра ва, фи-
нан сиј ске сло бо де и сло бо де фи нан сиј ских ула га ња, при че му је 
ранг по след ње две обла сти на ро чи то по рас тао.

Област по слов не сло бо де оста је нај бо ље ран ги ра ни аспект 
еко ном ске сло бо де у Ир ској, али упра во тај па ра ме тар по ка зу је ре-
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ла тив но нај ни жи сте пен на прет ка од 1995. на о ва мо. Слич но као у 
слу ча ју Аустра ли је, област др жав них рас хо да и фи скал не сло бо де 
(ком би на ци ја ни воа лич ног и кор по ра тив ног по ре за и уде ла по ре-
ских при хо да у БДП) у јед ном пе ри о ду на ла зи ла се на ни воу ко ји 
је био зна чај но ис под свет ског про се ка. Због то га, пре ма Бе ноа и 
Ла ве ру, ир ска вла да ре ла тив но нај ве ћу вред ност при да је одр жа ва-
њу рав но те же из ме ђу кон фликт них ци ље ва кон ку рент них по ре за и 
ве ће по тро шње. 

Но ви Зе ланд

Ду ги низ го ди на, Но ви Зе ланд се на ла зи у пр вих де сет зе ма-
ља у све ту по ге не рал ном ни воу еко ном ске сло бо де, а то ком 2007. 
го ди не, за у зи мао је пре ма овим кри те ри ју ми ма пе то ме сто у све ту. 
Ова зе мља је мо жда и нај бо љи при мер ко ји опо вр га ва кла сич не па-
ра диг ме о еко ном ској по ли ти ци ле ви це. На и ме, ле ви чар ска вла да 
Но вог Зе лан да ус тра ја ла је у при ме ни ши ро ке де ре гу ла ци је у при-
вре ди што је ре зул ти ра ло по ди за њем ни воа ком по нен те по слов не 
сло бо де на нај ви ши ни во (ин декс 99.9 од мо гу ћих 100). Мо ра се 
при зна ти да је осно ва (ни во при вред ног раз во ја ко ји до пу шта та-
кву ори јен та ци ју) за де ре гу ла ци ју по ста вље на то ком де сни чар ске 
ад ми ни стра ци је у пе ри о ду 1991-99. го ди на. Ипак, нај ве ћи ко ра ци 
у де ре гу ла ци ји учи ње ни су на кон про ме не вла де у 2000. го ди ни. 
Раз ли ке су уоч љи ве и ка да се упо ре ђу ју флук ту а ци је ре ал ног БДП: 
ве ће осци ла ци је, и по зи тив не и не га тив не, за бе ле же не су то ком де-
сни чар ске вла де, али је ве ро ват но узрок ре ла тив но бла жих флук ту-
а ци ја ка сни је и по вољ но ме ђу на род но еко ном ско окру же ње. 
Но ви Зе ланд – ори јен та ци ја вла де, раст БДП и Хе ри тиџ ранг
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Од 1996. го ди не, Но ви Зе ланд се од ли ку је ви ше пар тиј ским 
си сте мом али ни јед на од две во де ће пар ти је ни је би ла спо соб на да 
са мо стал но фор ми ра вла ду. Две нај у ти цај ни је и нај ста ри је пар ти је 
су кон зер ва тив на На ци о нал на Пар ти ја де сног цен тра и про гре сив-
на Ла бу ри стич ка пар ти ја ле вог цен тра. До ми нант на На ци о нал на 
пар ти ја у ду жем пе ри о ду за го ва ра сма њи ва ње по ре за и со ци јал них 
про гра ма, и про мо ци ју сло бод не тр го ви не. Ла бу ри стич ка пар ти ја 
се бе опи су је као со ци јал но ли бе рал на и про гре сив на, у сми слу ја че 
др жав не по ли ти ке и зна чај них ре фор ми. 

Нај ве ћи део ком по нен ти еко ном ске сло бо де ран ги ран је ве о-
ма ви со ко пре ма Хе ри тиџ ин дек су, уз зна чај не при вред не ре фор ме 
ко је су им пле мен ти ра не и ви сок сте пен отво ре но сти за ме ђу на род-
ну тр го ви ну и ин ве сти ци је. Ефи ка сан за ко но дав ни си стем и ре гу-
ла тор но окру же ње сна жно под сти че пред у зет нич ке ак тив но сти, 
док су огра ни че ња за стра не ин ве сти ци је при сут на тек у по је ди ним 
сек то ри ма. У ду ху прет ход но им пле мен ти ра них ре фор ми, вла да је 
не дав но ини ци ра ла и сма ње ње кор по ра тив ног по ре за. Мо не тар на 
ста бил ност је на за вид ном ни воу, уз сма ње ње ин фла тор них при ти-
са ка. Не за ви сан и ефи ка сан суд ски си стем сна жно шти ти вла снич-
ка пра ва, а ни во ко руп ци је је ве о ма ни зак. Ком по нен та сло бо де од 
ко руп ци је је на нај ви шем ни воу (уз Дан ску) од свих ана ли зи ра них 
зе ма ља, и за др жа ва тај ранг од 1995. го ди не без об зи ра на про фил 
вла де. Нај ни жи ранг од свих ком по нен ти Но ви Зе ланд има у обла-
сти ве ли чи не др жав ног апа ра та и фи скал ног опе те ре ће ња, што по-
др жа ва кла сич но схва та ње ле ви чар ских вла да, та ко да ови па ра ме-
три бе ле же по гор ша ње од до ла ска ле ви це на власт 2000. го ди не.

Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 

То ком 2007. го ди не, оп шти ни во Хе ри тиџ ин дек са по ста вио 
је САД на ше сто ме сто у све ту, али се од та да њи хо ва по зи ци ја 
бла го по гор ша ва (нпр. ин декс за 2010. по зи ци о ни ра САД на осмо 
ме сто) што од ра жа ва не га тив не тен ден ци је у до ме ну фи нан сиј ске 
сло бо де, мо не тар не сло бо де и пра ва сво ји не. Ипак, има ју ћи у ви ду 
пе ри од ана ли зе, по треб но је да ис так не мо да је у пе ри о ду од 2000. 
до 2007. го ди не за бе ле жен раст ни воа еко ном ске сло бо де у зе мљи, 
ве ро ват но ре флек ту ју ћи из ме ђу оста лог и про ме ну ад ми ни стра ци-
је од Де мо кра та пре ма Ре пу бли кан ци ма. Ипак, ова про ме на би ла 
је пра ће на и озбиљ ним па дом БДП, уз из ве стан опо ра вак тек 2004. 
го ди не. Осим чи ње ни це да пред ста вља ју нај ве ћи и нај зна чај ни ји 
тр жи шни при вред ни про стор, за на шу ана ли зу је та ко ђе бит но што 
фе де рал на фор ма вла де оста вља бит на дис кре ци о на овла шће ња 
са ве зним др жа ва ма, укљу чу ју ћи ту и раз ли чи ту еко ном ску стра-



СПМброј1/2011,годинаXVIII,свеска31. стр.39-74.

58

те ги ју и по ли ти ку. Су прот но тра ди ци о нал ним схва та њи ма де сних 
вла да, уло га др жав ног апа ра та у при вре ди САД не пре ста но је ра-
сла то ком Ре пу бли кан ских вла да, на ро чи то за вре ме Џор џа Бу ша 
мла ђег, као сво је вр сна кон тра дик тор ност ра сту еко ном ске сло бо-
де34).

Де мо кра ти и Ре пу бли кан ци су до ми нант ни ак те ри на по ли-
тич кој сце ни зе мље већ 150 го ди на. Де мо крат ска пар ти ја се кон зи-
стент но по зи ци о ни ра уле во од Ре пу бли кан ске пар ти је, са аспек та 
еко ном ских и со ци јал них пи та ња а по себ но у ве зи са уло гом вла де 
у кре и ра њу еко ном ских мо гућ но сти за сва ког (со ци јал ни ли бе ра-
ли зам). Има ју ћи у ви ду све спе ци фич но сти по ли тич ке сце не САД, 
мо же се за кљу чи ти да Ре пу бли кан ци пред ста вља ју кон зер ва тив-
ну пар ти ју ко ја де кла ра тив но по др жа ва еко ном ски ли бе ра ли зам 
(исти на, у од ре ђе ној ме ри кон тро ли сан од стра не вла де), фи скал ни 
кон зер ва ти ви зам - у сми слу сма њи ва ња на ци о нал ног ду га, др жав-
них из да та ка и по ре за (исти на, те шко оства рив за јед ног хе ге мо на 
би ло да је вла сти ле ва или де сна пар ти ја), и тра ди ци о нал не, по ро-
дич не вред но сти. 

САД – ори јен та ци ја вла де, раст БДП и Хе ри тиџ ранг
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По себ но је ин те ре сант на ком по зи ци ја ран га САД: нај ви ше 
оце не зе мља бе ле жи у обла сти ма рад них од но са и по слов не сло-
бо де, а нај ни же у обла сти сло бо де од ко руп ци је. Ранг ре гу ла ти ве 
рад них од но са у САД (нпр. од ре ђи ва ње ми ни мал не за ра де, ре гу-
ли са ње за по шља ва ња, от пу шта ња и сл.) је ни жи са мо од оног у 

34) За детаљнију анализу економског/монетарног интервенционизма у САД, види: 
Џелетовић, М. и М. Милошевић, „Неадекватно вођење монетарне политике ФЕД-а као 
један од узрока настанка светске финансијске кризе“, Пословна економија, Факултет за 
услужни бизнис, Сремска Каменица, 7(2), 489-516, 2010.
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Дан ској, док све оста ле зе мље об у хва ће не ис тра жи ва њем знат но 
за о ста ју, на ро чи то Не мач ка и Лук сем бург, где су рад ни од но си и 
ми ни мал не за ра де стрикт но ре гу ли са ни. Што се ти че на прет ка у 
оста лим обла сти ма, до 2007. го ди не САД бе ле же уна пре ђе ње је-
ди но у па ра ме три ма фи нан сиј ске и ин ве сти ци о не сло бо де (раст од 
15%), иако је тај на пре дак знат но спо ри ји од оног оства ре ног у 
истим па ра ме три ма код оста лих зе ма ља. Слич но оста лим зе мља-
ма, па ра ме три фи скал не сло бо де и др жав них из да та ка у САД на-
ла зе се бит но ис под свет ског про се ка. По себ но је по треб но на по-
ме ну ти да, у по ре ђе њу са свим оста лим зе мља ма у овом ра ду, САД 
бе ле же нај ни жи ранг у по гле ду сло бо де од ко руп ци је и тај ранг се 
стал но по гор ша ва од 1997. го ди не. У 2007. го ди ни, САД су се пре-
ма ин дек су пер цеп ци је ко руп ци је на ла зи ле тик ис пред зе ма ља у 
раз во ју као што су нпр. Чи ле, Бар ба дос и Уру гвај.

Дан ска

Пре ма Хе ри тиџ ин дек су 2007, Дан ска је би ла дру га нај бо ље 
ран ги ра на европ ска зе мља (по сле Ир ске) по ни воу оства ре не еко-
ном ске сло бо де, и у пе ри о ду 1996-2007. по бољ ша ла је свој ранг 
за око 15%. По себ но је по треб но на по ме ну ти да је то ком ко а ли-
ци о не вла де у Дан ској у пе ри о ду 1993-96. го ди на (ле ви ца, цен тар 
и де сни ца) за бе ле жен нај ве ћи раст али зна ча јан пад ре ал ног БДП. 
Ипак, пад ре ал ног БДП у овом пе ри о ду је био ма њи у од но су на 
ве о ма зна ча јан пад ни воа при вред не ак тив но сти ко ји је за бе ле жен 
то ком вла да ви не ле ви чар ско-де сни чар ске ко а ли ци је у пе ри о ду 
2000-2002. го ди не, што мо же да ука же на не кон зи стент ност еко-
ном ске по ли ти ке ди зај ни ра не из два или три раз ли чи та угла, али и 
на не мо гућ ност си мул та не им пле мен та ци је по не кад кон фликт них 
ци ље ва. На кон тог пе ри о да, де сни чар ска вла да је ус пе ла да ожи ви 
при вред ни раст. Го ди на пре крет ни ца ка да је у пи та њу по слов на 
сло бо да би ла је 2003. ка да је ова ком по нен та еко ном ске сло бо де у 
Дан ској до би ла оце ну 100, што ни је оства ри ла ни јед на зе мља из 
узор ка ис пи ти ва ња. Исте го ди не је за бе ле жен и зна тан на пре дак у 
до ме ну фи нан сиј ске сло бо де. 

Од 1982. го ди не вла де у Дан ској су се за сни ва ле на ко а ли ци-
ја ма, при че му да нас до ми ни ра ју две пар ти је слич ног ни воа сна ге: 
Вен стре – Ли бе рал на пар ти ја Дан ске, и ле во-ори јен ти са ни со ци-
јал де мо кра ти. Вен стре је нај ве ћа дан ска пар ти ја, по др жа ва сло бод-
но тр жи ште и кон зер ва тив ну по ли ти ку, и ула зи ла је у ко а ли ци је 
са Кон зер ва тив ном на род ном пар ти јом али и Дан ском со ци јал но-
ли бе рал ном пар ти јом. Со ци јал де мо крат ска вла да је то ком 90-тих 
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го ди на и по чет ком 21. ве ка им пле мен ти ра ла ре ди стри бу тив ну по-
ли ти ку у прав цу обез бе ђи ва ња „кри тич ног до хот ка”, при ши ри ла 
удео јав них услу га и бит но уна пре ди ла ин фра струк ту ру. То ком тог 
пе ри о да ужи ва ли су по др шку Со ци ја ли стич ке на род не пар ти је, 
ко ја за го ва ра де мо крат ски со ци ја ли зам али не ма европ ску ори јен-
та ци ју, и Цр ве но-зе ле не али јан се евро скеп ти ка и про тив ни ка ка-
пи та ли зма. Због ви со ког ни воа за ду же но сти, со ци јал де мо кра ти су 
из гу би ли власт 2001. го ди не у ко рист де сни чар ске вла де.

Дан ска – ори јен та ци ја вла де, раст БДП и Хе ри тиџ ранг

Мо дер на и кон ку рент на при вре да Дан ске ви со ко је ран ги ра-
на по мно гим аспек ти ма еко ном ске сло бо де, на ро чи то у аспек ти ма 
ко ји се ти чу уна пре ђи ва ња пред у зет ни штва и ма кро е ко ном ске ста-
бил но сти, по ред сна жне ори јен та ци је пре ма сло бод ној тр го ви ни и 
ин ве сти ци ја ма, и уз тран спа рент ну и ефи ка сну ре гу ла ти ву. Као у 
слу ча ју Но вог Зе лан да, по слов на сло бо да и до мен рад них од но са 
у Дан ској оства ри ли су оце ну 99.9, док је рад на ре гу ла ти ва у 2008. 
до би ла оце ну од мак си мал них 100. Упр кос то ме, две обла сти по-
ка зу ју нај ма њи на пре дак и ума њу ју уку пан ранг Дан ске: ви сок ни-
во др жав них из да та ка ко ји је пре ко 50% БДП (упр кос по сте пе ном 
сма њи ва њу), и ви сок ни во лич них по ре за и ге не рал ног фи скал ног 
оп те ре ће ња (упр кос ре ла тив ном уме ре ном ни воу кор по ра тив ног 
по ре за. То су раз ло зи ко ји ле же иза из у зет но ни ског ран га ком по-
нен ти фи скал не сло бо де и ве ли чи не ад ми ни стра ци је, ко ји се на ла-
зи ис под ран га тих ком по не на та код ве ћи не зе ма ља, чак и оних у 
раз во ју (нпр. ранг Ги ја не у том до ме ну је 26, док је ранг Дан ске за 
исти па ра ме тар 20.4).
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Ује ди ње но Кра љев ство

Пре ма Хе ри тиџ ин дек су еко ном ске сло бо де 2007, Ује ди ње-
но Kраљевство за у зи ма ло је 10. ме сто у све ту, што је ма ње-ви ше 
ранг ко ји зе мља одр жа ва већ из ве стан број го ди на. На кон тр жи-
шних ре фор ми Мар га ре те Та чер то ком 80-тих го ди на, Ује ди ње но 
Kраљевство бе ле жи ста би лан при вред ни раст ко ји над ма шу је онај 
у ве ћим зе мља ма Европ ске Уни је, да би се нај ве ћи раст оства рио 
то ком 1988. го ди не. До ла ском на власт ле ви це 1998. го ди не, флук-
ту а ци је БДП се сма њу ју али се тем по при вред ног ра ста успо ра ва. 
По треб но је ис та ћи да је ранг по слов не сло бо де у пе ри о ду 1995-
2007. опао са мак си мал них 100 на 91.2, али је са дру ге стра не до-
шло до по ра ста оце на тр го вин ске сло бо де у слич ној сра зме ри. 
Ин те ре сант но је та ко ђе да је то ком 2005. го ди не (вла да ви не ле ви-
це) до шло до знат ног уна пре ђе ња ин ве сти ци о не сло бо де. Ипак, у 
скла ду са кла сич ним по и ма њем ле ви чар ских вла да, у том пе ри о ду 
до ла зи до бит ног ра ста ве ли чи не ад ми ни стра ци је и др жав них рас-
хо да што је не га тив но ути ца ло на кон ку рен ту по зи ци ју Ује ди ње-
ног Кра љев ства.

Ује ди ње но Кра љев ство – ори јен тација 
влaде, раст БДП и Хе ри тиџ ранг

Као и то ком чи та вог по сле рат ног пе ри о да, сме њи ва ње Ла бу-
ри сти чих и Кон зер ва тив них вла да обе ле жи ло је и по след ње де це-
ни је XX ве ка. Ла бу ри стич ка пар ти ја ле вог цен тра је од свог осни-
ва ња 1900. го ди не про шла зна чај не тран сфор ма ци је. Да нас сна жно 
за сту па со ци јал ну де мо кра ти ју, тј. јав но вла сни штво, др жав ну 
ин тер вен ци ју у при вре ди, ре ди стри бу ци ја до хот ка али и од ре ђе-
не по сту ла те нео ли бе ра ли зма. При ступ по знат као “Тре ћи та лас”, 
уве ден од стра не То ни ја Бле ра, по ја вио се као цен три стич ки ком-
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про мис из ме ђу ка пи та ли зма сло бод ног тр жи шта и де мо крат ског 
со ци ја ли зма. С дру ге стра не, Кон зер ва тив на пар ти ја де сног цен тра 
по др жа ва ли бе рал не и тра ди ци о нал не вред но сти, као и на ци о нал-
но је дин ство (“кон зер ва ти ви зам јед не на ци је”) и мак си ми ра ње ин-
ди ви ду ал них сло бо да. То ком ве ћег де ла 80-тих и 90-тих го ди на, 
кон зер ва тив не вла де при ме њи ва ле су по ли ти ку екс тен зив не при-
ва ти за ци је, ме ре про тив син ди ка та и чвр сту мо не тар ну по ли ти ку 
огра ни ча ва ња по ну де нов ца.

Из не на ђу ју ће је, има ју ћи у ви ду еко ном ску исто ри ју Ује-
ди ње ног Кра љев ства, да ранг зе мље у по гле ду мо не тар не сло бо-
де опа да, на ро чи то на кон 2007. го ди не, што је ре зул тат тек из над 
свет ског про се ка. Ипак, ова кав на лаз је ве ро ват но ви ше по ве зан са 
прет кри зним по ре ме ћа ји ма и ви со ким ни во ом за ви сно сти зе мље 
од ме ђу на род них фи нан сиј ских то ко ва, а ма ње са про ме ном иде о-
ло шке ори јен та ци је вла де. У до ме ну фи скал не сло бо де не бе ле жи 
се ско ро ни ка кав на пре дак ран га, без об зи ра на про фил вла де. 

Лук сем бург
На по зи ци ји јед ног од во де ћих фи нан сиј ских цен та ра у све-

ту, Лук сем бург већ ду жи пе ри од раз ви ја со фи сти ци ра ну, услу жно-
ори јен ти са ну при вре ду и у то ме оства ру је зна чај не успе хе. Зе мљу 
од ли ку је по слов на кли ма по год на за раз вој пред у зет нич ких ак тив-
но сти, као и ви сок ни во отво ре но сти и флек си бил но сти. У 2007. 
го ди ни, Хе ри тиџ ин декс је зе мљу ран ги рао као 15. у све ту по ни воу 
еко ном ске сло бо де али овај ранг не пре кид но опа да од 2001. го ди-
не. На и ме, нај ви ши ранг Лук сме бург је оства рио то ком ко а ли ци је 
из ме ђу цен тра и де сни це у пе ри о ду 1994-2004. го ди не. Оце не па-
ра ме та ра еко ном ске сло бо де су у том пе ри о ду би ле знат но ви ше 
не го то ком прет ход них и по то њих ад ми ни стра ци ја ко а ли ци је цен-
тар-ле ви ца. Ипак, без об зи ра на про фил вла де, ни су за бе ле же не 
зна чај ни је раз ли ке у флук ту а ци ја ма БДП у пе ри о ду 1995-2007. 

То ком по след њих де це ни ја, ко а ли ци о не вла де је углав ном 
са ста вља ла Хри шћан ска со ци јал на на род на пар ти ја (ЦСВ), нај че-
шће са Со ци ја ли стич ком рад нич ком пар ти јом Лук сем бур га, у пе-
ри о ду 1984-1999, и са ли бе рал ном Де мо крат ском пар ти јом цен тра, 
у пе ри о ду 1999-2004. ЦСВ је хри шћан ско-де мо крат ска, кон зер ва-
тив на пар ти ја али са ја ком европ ском ори јен та ци јом. 

Слич но дру гим зе мља ма у узор ку, Лук сем бург нај ви ше оце-
не до би ја у обла сти ма вла снич ких пра ва и ин ве сти ци о не сло бо де, 
при че му ова дру га бе ле жи и зна ча јан раст у по след ње вре ме. Од 
1996. го ди не, ранг по слов не сло бо де је опао за ско ро 11%. Нај ни жи 
ранг зе мља оства ру је у па ра ме три ма рад не ре гу ла ти ве, ве ли чи не 
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ад ми ни стра ци је и фи скал не сло бо де, ма да је ранг по след ње две 
обла сти на пре до вао то ком 2000-2003. го ди не, за вре ме ко а ли ци је 
цен тра и де сни це. Ни во лич них по ре за оста је на ви со ком ни воу, 
ма да је кор по ра тив ни по рез ре ла тив но ни зак. Иако на ни жем ни воу 
од дру гих европ ских зе ма ља, др жав ни рас хо ди оп те ре ћу ју БДП са 
ско ро 40%, што оне мо гу ћа ва уна пре ђе ње бит них аспе ка та еко ном-
ске сло бо де у зе мљи.

Лук сем бург – ори јен та ци ја вла де, раст БДП и Хе ри тиџ ранг

 

Не мач ка

Не мач ка је у 2007. го ди ни, по ни воу еко ном ске сло бо де за-
у зи ма ла 25. ме сто у све ту, и та по зи ци ја је оста ла ско ро не про-
ме ње на то ком пе ри о да об у хва ће ног ис тра жи ва њем. Ова чи ње ни ца 
та ко ђе мо же да пру жи до дат ни аспект за кљу чи ва ња: без об зи ра на 
ме ња ње про фи ла вла де, ни во оства ре не еко ном ске сло бо де та ко-
ре ћи се ни је ме њао што мо же да ука же на чвр сти ну и кон зи стент-
ност ма кро е ко ном ског окви ра Не мач ке. С дру ге стра не, од су ство 
од ре ђе ног ни воа флек си бил но сти у при ла го ђа ва њу при вред ног си-
сте ма зе мље еко ном ским про ме на ма ре зул ти ра ло је бит ним флук-
ту а ци ја ма БДП, по себ но у пе ри о ду ко а ли ци је цен тра и де сни це, 
до 1998. Из у зев па да БДП у 1993. го ди ни, мо же се за кљу чи ти да је 
раст БДП био знат но ни жи то ком ле ви чар ске вла де у пе ри о ду 1999-
2005. Го ди на пре крет ни ца за ни во еко ном ске сло бо де у Не мач кој је 
би ла 2006, ка да је за бе ле жен раст оп штег ни воа еко ном ске сло бо-
де од ско ро 13%. Је дан од узро ка овог трен да је за си гур но и успех 
кон зер ва тив ке Ан ге ле Мер кел, при че му би уна пре ђе ње еко ном ске 
сло бо де ве ро ват но би ло и ве ће да ни је би ло по треб но да се фор-
ми ра ши ро ка ко а ли ци ја (укљу чу ју ћи и со ци јал де мо кра те), што је 
до не кле огра ни чи ло оп сег пла ни ра них струк ту рал них ре фор ми.
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Нај ва жни ји по ли тич ки ак те ри у Не мач кој су Со ци јал де мо-
крат ска пар ти ја (СПД) и Хри шћан ско-де мо крат ска уни ја (ЦДУ), 
са сво јом се стрин ском пар ти јом Хри шћан ско-со ци јал ном уни јом 
(ЦСУ) у ис тој пар ла мен тар ној гру пи по зна тој као ЦДУ/ЦСУ. ЦДУ 
је пар ти ја де сног цен тра ко ја по др жа ва по ли тич ки про те стан ти зам 
(ин ди ви ду а ли зам, то ле ран ци ја, плу ра ли зам иде ја), као и прин ци-
пе нео ли бе ра ли зма, фи скал ног кон зер ва ти ви зма и на ци о нал ног 
кон зер ва ти ви зма (тра ди ци о нал не етич ке и дру штве не вред но сти), 
али и “дру штве ну тр жи шну при вре ду”. СПД је нај ста ри ја пар ти ја 
у Не мач кој, по зи ци о ни ра на ле во од цен тра, и чи ни ла је ко а ли ци-
ју са ЦДУ/ЦСУ у пе ри о ду 2005-2009. го ди на. Основ не иде је ко је 
за сту па је су по тре ба за тран сфор ма ци јом ка пи та ли зма, при ме на 
“Тре ћег пу та”, уна пре ђе ње дру штве не/др жав не сво ји не и из град ња 
ко ор ди ни са не дру штве не тр жи шне при вре де. Нај ви ше ран ги ра не 
вред но сти за СПД су сло бо да и дру штве на прав да. 

Не мач ка – ори јен та ци ја вла де, раст БДП и Хе ри тиџ ранг

Слич но мно гим дру гим европ ским зе мља ма, Не мач ка до би ја 
ве о ма ни ске оце не ка да је у пи та њу ве ли чи на ад ми ни стра ци је: ни-
же оце не у овом до ме ну има са мо Дан ска. Ранг па ра ме та ра др жав-
них рас хо да и фи скал не сло бо де су знат но ис под свет ског про се ка. 
Од 2003. го ди не при ме тан је тренд сма њи ва ња др жав них рас хо-
да али ће гло бал на ре це си ја ве ро ват но ути ца ти на по нов них раст 
истих. Од свих ана ли зи ра них зе ма ља, Не мач ка нај ви шу вред ност 
при пи су је пи та њу из бо ра из ме ђу по ре за и по тро шње (Бе ноа и Ла-
вер), ко је сма тра да ле ко ва жни јим од нпр. пи та ња ко лек тив не си-
гур но сти у ЕУ, де цен тра ли за ци је, итд. Ни во ин ве сти ци о не сло бо де 
бе ле жи ви сок ранг је ди но у пе ри о ду 2001-2007. го ди на, на кон че га 
овај ранг па да. Нај ви ше из не на ђу је ве о ма ни зак ранг по пи та њу 
рад не ре гу ла ти ве, што је опет пот пу но у скла ду са тра ди ци о нал-
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ном кон зер ва тив ном по ли ти ком, и тај па ра ме тар не пре ста но по-
гор ша ва свој ранг од про ме не вла де 2006. го ди не. Ко нач но, од свих 
зе ма ља у овом узор ку ис тра жи ва ња, Не мач ка до би ја нај ни же оце не 
ка да је у пи та њу фи нан сиј ска сло бо да, и та кве оце не се бит но не 
ме ња ју без об зи ра на про ме ну ад ми ни стра ци је. 

* 
*  * 

Иако се ба зи рао на ре ла тив но огра ни че ном узор ку, овај рад 
је нај пре имао за циљ да пред ста ви ево лу ци ју ста во ва и по ли ти ке 
по је ди них вла да пре ма ин тер вен ци ји у при вре ди, у пе ри о ду 1995-
2007. го ди не. За тим, на ба зи ова квог упо ред ног пре гле да, наш циљ 
је био да су прот ста ви мо “офи ци јел ну” кла си фи ка ци ју/по ли тич ки 
про фил вла да (пре ма уда ље но сти од цен тра) и по ве за не па ра диг ме, 
са ре зул та ти ма при ме њи ва не по ли ти ке у до ме ну сло бод ног тр жи-
шта. Ко нач но, циљ нам је био и да у од ре ђе ној ме ри иден ти фи ку-
је мо слич но сти и раз ли ке ле ви це и де сни це у њи хо вом при сту пу 
еко ном ској сло бо ди. Узо рак је укљу чио зе мље раз ви је не тр жи шне 
при вре де, ко је се из ме ђу се бе раз ли ку ју по мно гим кључ ним еко-
ном ским и по ли тич ким аспек ти ма. То ком пе ри о да об у хва ће ног 
ис тра жи ва њем од 1985-2007, две зе мље (Аустра ли ја и Ује ди ње но 
Кра љев ство) има ле су и ле ви чар ске и де сни чар ске вла де ско ро у 
под јед на кој ме ри. У Ир ској, САД и Дан ској на вла сти су у нај ве-
ћем де лу пе ри о да би ле де сни чар ске вла де, док су у Лук сем бур гу и 
Не мач кој до ми ни ра ле пар ти је цен тра. Је ди но је у Но вом Зе лан ду 
низ ле во-ори јен ти са них ад ми ни стра ци ја био на вла сти у ве ћем де-
лу ис тра жи вач ког пе ри о да. Пре ма ОЕЦД по да ци ма, САД, Ује ди-
ње но Кра љев ство и Дан ска има ју нај ма ње ре стрик тив но тр жи ште; 
тр жи ште у Не мач кој је уме ре но ре стрик тив но, док се оце њу је да 
је тр жи шна ре гу ла ти ва нај ре стрик тив ни ја у Лук сем бур гу. Пре ма 
Хе ри тиџ ин дек су из 2007. го ди не, све зе мље из у зев Не мач ке и Лук-
сем бур га, на ла зи ле су се ме ђу пр вих де сет у све ту по ни воу еко-
ном ске сло бо де, што у нај ве ћој ме ри од ра жа ва и ОЕЦД на ла зе. На-
бо ље ран ги ра не зе мље, Аустра ли ја и Ир ска, та ко ђе су за бе ле жи ле 
и нај ве ћи раст ре ал ног БДП (из у зев Лук сем бур га) од свих зе ма ља 
у узор ку. Ова чи ње ни ца сва ка ко по др жа ва основ ну те зу Хе ри тиџ 
ин дек са ци је да ви ши сте пен еко ном ске сло бо де тј. ши ре еко ном ске 
мо гућ но сти ре зул ти ра ју и ви шим при вред ним ра стом. 

Од свих зе ма ља у узор ку, Ир ска (до ми нант но де сни чар ске 
вла де) и Аустра ли ја (сме њи ва ње ле вих и де сних вла да) су оства-
ри ле нај ве ћи раст сте пе на еко ном ске сло бо де, док су Не мач ка и 



СПМброј1/2011,годинаXVIII,свеска31. стр.39-74.

66

Ује ди ње но Кра љев ство оста ле на истим по зи ци ја ма без об зи ра на 
про ме ну (про фи ла) ад ми ни стра ци је. Иако је ово ис тра жи ва ње ука-
за ло на број не раз ли ке, та ко ђе је уоч љив и низ слич но сти у по ли ти-
ка ма и ис хо ди ма, што мо же да бу де од по себ не ва жно сти има ју ћи у 
ви ду раз ли чи те про фи ле вла да. Код свих зе ма ља, нај ви ше оце не се 
бе ле же у ка те го ри ја ма ди рект но ве за ним за основ не по сту ла те тр-
жи шне при вре де, нпр. пра ва сво ји не (оси гу ра ње прав ног си сте ма 
ко ји шти ти сти ца ње и рас по ла га ње при ват ном сво ји ном, као и ре-
а ли за ци ју уго во ра) и фи нан сиј ска сло бо да (си гур ност бан кар ског 
си сте ма и ње го ва не за ви сност од вла де), иако ранг дру ге ком по-
нен те ва ри ра из ме ђу зе ма ља и то ком вре ме на. Ге не рал на ори јен та-
ци ја вла да и еко ном ских по ли ти ка се ме ња ла у скла ду са ло кал ним 
окру же њем и гло бал ном еко ном ском кли мом, али ова два те мељ на 
прин ци па тр жи шне при вре де ни су би ла до ве де на у пи та ње без об-
зи ра на про фил ад ми ни стра ци ја. 

Сле де ћа бит на слич ност уоче на у свим зе мља ма (из у зев у 
пе ри о ду ко а ли ци је цен тар-ле ви ца у Лук сем бур гу) је да су све вла-
де, по чев од 2005. го ди не, им пле мен ти ра ле по ли ти ку тр го вин ске 
ли бе ра ли за ци је. По тре ба да се оства ре што ве ће ко ри сти од рас ту-
ће гло ба ли за ци је и ге не рал но по год не еко ном ске кли ме у свет ској 
при вре ди би ла је ка рак те ри сти ка свих вла да без об зи ра на иде о ло-
шку ори јен та ци ју. 

Кон вер ген ци ја ли бе ра ли за ци је тр го ви не - Хе ри-
тиџ ранг и ори јен та ци ја вла де*, 1995-2007.

*Д-де сни ца, Л-ле ви ца, Ц-цен тар
Знат не слич но сти мо гу се та ко ђе иден ти фи ко ва ти при ли ком 

ана ли зе др жав них рас хо да и ни воа фи скал ног оп те ре ће ња. Уко ли-
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ко се укуп ни др жав ни рас хо ди (сви ни вои вла сти) упо ре де са БДП, 
нај ве ћи број зе ма ља из узор ка (из у зев Не мач ке и на ро чи то Дан ске) 
оства рио је тек про сеч не ре зул та те ко ји су се не знат но по пра ви ли 
у пе ри о ду 1999-2002. го ди на. Из у зев код две на ве де не зе мље, ипак 
су де сни чар ске вла де у про се ку до би ја ле бо ље оце не од ле ви це у 
овом до ме ну. 

Ка да је у пи та њу фи скал на сло бо да, све зе мље из у зев Дан ске 
ус пе ле су да у из ве сној ме ри сма ње оп те ре ће ње у пе ри о ду 2004-07, 
без об зи ра на ве о ма раз ли чи те по чет не ни вое фи скал ног те ре та у 
по је ди ним зе мља ма. 

Кон вер ген ци ја ни воа фи скал не сло бо де - Хе ри-
тиџ ранг и ори јен та ци ја вла де*, 1995-2007.

*Д-де сни ца, Л-ле ви ца, Ц-цен тар
Из у зев у пе ри о ди ма ко а ли ци је цен тра и ле ви це у Не мач кој и 

Лук сем бур гу, то ком 2005. го ди не за бе ле жен је оп шти раст по слов-
не сло бо де и уна пре ђе ње по др шке пред у зет нич ким ак тив но сти ма, 
кроз ре дук ци ју би ро крат ских про це ду ра, сма њи ва ње ад ми ни стра-
тив них тро шко ва, итд. Пот пу но у су прот но сти са тра ди ци о нал ним 
схва та њи ма да је ле ви ца бит но скло ни ја еко ном ском ин тер вен ци-
о ни зму, ле ви чар ска вла да Но вог Зе лан да је ус пе ла да од 2000. го-
ди не бит но уна пре ди ранг по слов не сло бо де до ни воа од 99.9 од 
мак си мал них 100. 

Ка да са ана ли зи ра функ ци о ни са ње основ них аспе ка та тр жи-
шта ра да (нпр. од ре ђи ва ње ми ни мал не за ра де, си стем фик си ра ња 
за ра да, итд.), вла де нај ве ћег бро ја зе ма ља у узор ку, из у зев у Не мач-
кој и Лук сем бур гу, убла жи ле су ре стрик тив ност рад не ре гу ла ти ве 
и за др жа ле ре ла тив но ви сок ранг овог па ра ме тра то ком чи та вог пе-
ри о да на шег ис тра жи ва ња. Као у прет ход ном слу ча ју, Но ви Зе ланд 
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је по но во за бе ле жио оце не у овом до ме ну ко је су да ле ко из над тра-
ди ци о нал них де сни чар ских вла да Аустра ли је и Ир ске, с тим да је 
ова дру га по ран гу до ме на рад них од но са би ла на ис тој по зи ци ји 
као и Ује ди ње но Кра љев ство у вре ме Ла бу ри ста. 

Ана ли зи ра ју ћи упо ред не ре зул та те у до ме ну ин ве сти ци о не 
сло бо де (на ци о нал ни трет ман, ре стрик ци је ино стра ним ин ве сти-
то ри ма при ли ком ку по ви не не крет ни на, де ви зне кон тро ле, итд), 
де сни чар ске вла де (у САД, Дан ској и Аустра ли ји) оства ри ле су 
из не на ђу ју ће ни ске оце не и зна чај но ло ши ји ранг овог па ра ме тра 
од ле ви чар ских вла да (Но ви Зе ланд, Ује ди ње но Кра љев ство) и ко-
а ли ци ја цен тар-ле ви ца. У пе ри о ду из ме ђу 1999. и 2001. го ди не за-
бе ле жен је зна ча јан по раст ран га ин ве сти ци о не сло бо де у Не мач-
кој и Лук сем бур гу, али под раз ли чи тим усло ви ма: у Лук сем бур гу 
је власт у 2000. го ди ни пре у зе ла ко а ли ци ја де сни ца-цен тар, док је 
Не мач ка 1999. иза бра ла ле во-ори јен ти са ну вла ду ко ја је у ко а ли-
ци ји са цен тром оста ла на вла сти до кра ја ис тра жи вач ког пе ри о да 
2007. го ди не. 

Го ди на 1996. би ла је пре крет ни ца у ве зи са па ра ме тром сло-
бо де од ко руп ци је (при мар но за сно ва ном на Ин дек су пер цеп ци је 
ко руп ци је раз ви је ном од стра не Tran spa rency In ter na ti o nal: раст ин-
дек са био је за бе ле жен у ско ро свим зе мља ма али нај ви ше код де-
сних вла да САД (раст од 14%) и Ир ске (раст од ско ро 50%). Ин декс 
пер цеп ци је ко руп ци је опа дао је са мо у Но вом Зе лан ду и Дан ској, 
где је ин декс до сти гао нај ве ћу вред ност за вре ме ко а ли ци је ле ви це 
и де сни це у пе ри о ду 1997-2002. го ди на. 

То ком ве о ма ду гог пе ри о да, тра ди ци о нал но раз ли ко ва ње по-
ли тич ких пар ти ја пре ма њи хо вим ста во ви ма у од но су на еко но ми ју 
ба зи ра ло се на број ним прет по став ка ма и иде о ло шким по јед но ста-
вље њи ма. За ле ви цу се ду го (од у век) сма тра ло да по др жа ва кон-
тро лу це на, ан ти мо но по ло ску ре гу ла ти ву, од ре ђи ва ње ми ни мал ног 
ни воа за ра да и др жав но вла сни штво. С дру ге стра не, увре же но 
је би ло ми шље ње да се де сни ца су прот ста вља ши ро кој др жав ној 
ин тер вен ци ји у при вред ним то ко ви ма, да је знат но ма њу по др шку 
син ди ка ти ма, ре фор ма ма и про ме на ма уоп ште, а да по др жа ва сло-
бод ну тр го ви ну (што је већ са мо по се би кон тра дик тор но еко ном-
ском на ци о на ли зму ко ји че сто фа во ри зу ју) и јед на кост мо гућ но-
сти на су прот јед на ко сти ис хо да. Ка да се упо ре де вре мен ске се ри је 
раз ли чи тих па ра ме та ра еко ном ске сло бо де, до ла зи се до за кључ ка 
да је иде о ло шки про фил вла де од ре ла тив но нај ма ње ва жно сти за 
ин ве сти ци о ну сло бо ду, рад не од но се и сло бод ну тр го ви ну. Ипак, 
про ме на ори јен та ци је вла де из гле да да има зна чај ни ји ути цај ка да 
је пи та њу по ли ти ка ко ја се од но си на по слов ну сло бо ду, фи скал ну 
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сло бо ду и др жав не рас хо де. Ипак, ана ли за вре мен ских се ри ја по ка-
зу је да не по сто је раз ли ке у оби му ко ји се мо гао оче ки ва ти има ју ћи 
у ви ду иде о ло шке ва ри је те те из ме ђу вла да ко је су би ле пред мет 
ис тра жи ва ња. 

Већ пред сам крај ис тра жи вач ког пе ри о да, по ста ло је ја сно 
да гло бал ни фи нан сиј ски то ко ви пре те да угро зе при вред ни раст и 
раз вој, у чи јој функ ци ји би у нај ве ћој ме ри тре ба ло да бу ду. Ова ква 
си ту а ци ја је још ви ше по ди гла ни во ва жно сти еко ном ских пи та ња 
за сва ку вла ду, по себ но у обла сти ма ста би ли за ци је/кон тро ле фи-
нан сиј ских то ко ва и по др шке из ла ску из кри зе. Ре ла тив но ви сок 
сте пен слич но сти, а по не кад чак и по ду дар но сти, по ли ти ке ко ја је 
по че ла да се спро во ди од стра не раз ли чи тих ад ми ни стра ци ја до-
при не ла је да љем за ма гљи ва њу тра ди ци о нал них кла си фи ка ци ја 
пар ти ја у ве зи са еко ном ским пи та њи ма. 

Уко ли ко пар ти је же ле да им пле мен ти ра ју по ли ти ку из сво је 
кам па ње али и да оства ре ма кро е ко ном ске ре зул та те ко ји ће им 
омо гу ћи ти оста нак на вла сти у на ред ном пе ри о ду, про ме не су нео-
п ход не ка ко у њи хо вим про гра ми ма, та ко и у де ло ва њу. При ти сак 
од стра не гло бал них еко ном ских то ко ва деј ству је на обе стра не од 
цен тра. Нео п ход ност кон ти ну и ра ног уна пре ђе ња кон ку рент но сти 
(Кеј нзо вих) др жа ва бла го ста ња ве ро ват но ће де ло ва ти у прав цу 
кре и ра ња уме ре ни јих по ли ти ка ле ви це, на ро чи то у до ме ну др-
жав них рас хо да, ре ди стри бу тив не по ли ти ке. Слич на ло ги ка мо же 
се при ме ни ти ка да се раз ми шља о бу дућ но сти да на шње де сни це: 
упит но је да ли по ли ти ка “сло бод ни јег” де ло ва ња тр жи шта и “при-
род них” ре зул та та кон ку рен ци је увек до но си уна пре ђе ње кон ку-
рент но сти у усло ви ма не из бе жне гло ба ли за ци је ка да се све ма њи 
део вред но сти еко ном ски ве ри фи ку је на до ма ћем тр жи шту. 

На кон из би ја ња свет ске кри зе 2008. го ди не, број ни ме ђу др-
жав них фо ру ми ин тен зи ви ра ли су ства ра ње пла но ва за за јед нич ке 
ак ци је ко је су укљу чи ва ле вла де раз ли чи тих ори јен та ци ја. Ни во 
успе шно сти у ства ра њу али и им пле мен та ци ји гло бал них еко ном-
ских или фи нан сиј ских стан дар да, што се сма тра ци љем ме ђу на-
род не за јед ни це, ука за ће на (не)ва жност иде о ло шких раз ли ка ад-
ми ни стра ци ја у са вре ме ним тр жи шним при вре да ма: ни жи ни во 
успе шно сти за јед нич ке ак ци је по твр ди ће по сто ја ност и чвр сти ну 
раз ли ка, и обр ну то. Ефек тив ност ме ђу на род не за јед ни це у кре и-
ра њу и им пле мен та ци ји за јед нич ке по ли ти ке у овом до ме ну до-
при не ће и иден ти фи ка ци ји не ких но вих кри те ри ју ма за раз ви ја ње 
но вих про стор них ма па са вре ме не по ли ти ке, уко ли ко уоп ште и по-
сто ји по тре ба за но вим кла си фи ка ци ја ма. 
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Има ју ћи у ви ду сву ра зно вр сност по ли тич ких ма па и кла-
си фи ка ци ја, ве ли ки је иза зов да нас по ну ди ти но ве, до дат не кри-
те ри ју ме ко ји би ре ал ни је/пре ци зни је утвр ђи ва ли по зи ци ју на 
по ли тич ком спек тру. На су прот то ме, јед на од оп ци ја за бу ду ће ис-
тра жи ва ње је да се из ве сни аспек ти еко ном ске по ли ти ке у до ме ну 
ин тер вен ци о ни зма ис кљу че из кључ них па ра ме та ра за кла си фи ка-
ци ју пар ти ја. Ипак, има ју ћи у ви ду из у зе тан зна чај ко ји еко ном ски 
ре зул та ти има ју за бу дућ ност сва ког дру штва, па и пар ти је, ова оп-
ци је ни је ве ро ват на. Дру га, ака дем ски ви ше оправ да на оп ци ја је сте 
раз вој па ра лел не, про стор не ма пе “еко ном ске иде о ло ги је”, ко ја би 
слу жи ла као ком пле мент по сто је ћим, мул ти ди мен зи о нал ним по-
ли тич ким ма па ма. Овај сце на рио би зах те вао па жљи во пре и спи-
ти ва ње кри те ри ју ма еко ном ске сло бо де, али и раз ли ко ва ње вла да 
пре ма ни воу раз ви је но сти зе мље, чи ме би се из бе гла опа сност при-
ме њи ва ња истих кри те ри ју ма на раз ли чи те об ли ке и ни вое раз ви-
је но сти. Ве за но за пре и спи ти ва ње кри те ри ју ма еко ном ске сло бо де, 
за оче ки ва ти је да би овај сце на рио ис кљу чио не ке од основ них 
по сту ла та тр жи шне при вре де (нпр. ли бе ра ли за ци ју тр го ви не, ин-
ве сти ци о ну и фи нан сиј ску сло бо ду, вла снич ка пра ва), али исто-
вре ме но дао ве ћи пон дер кључ ним еле мен ти ма ма кро е ко ном ске 
по ли ти ке као што су на при мер тро шков на ефи ка сност вла де, ути-
цај ре ди стри бу тив не по ли ти ке на ефи ка сност тр жи шта, кон тро ла 
ин фла ци је, итд. 

Miroslava Filipovic and Marija Djoric

POLITICAL PARTIES AND ECONOMIC 
INTERVENTIONISM

Sum mary
Con tem po rary po li ti cal and eco no mic en vi ron ment, un der the 

in cre a sing glo ba li za tion, po ses a se ri o us chal len ge for the tra di ti o nal 
pro fi ling of po li ti cal par ti es as to the ir stand to wards eco no mic fre e dom 
and in ter ven ti ons in the eco nomy. It has been long held that the Left is 
mo re pro ne to di rect eco no mic in ter ven ti onsm, strong re di stri bu tion po-
licy and re forms. As op po sed, the Right was lin ked to mo re re spect for 
auto no mo us mar ket fun cti o ning, tra de li be ra li za tion, etc. The first aim 
of the pa per was to pre sent the evo lu tion of se lec ted co un tri es’ go vern-
ments po li ci es with re gard to eco no mic in ter ven ti o nism in the pe riod 
1995-2007. On the ba sis of this com pa ra ti ve analysis, our aim was then 
to iden tify, to a cer tain ex tent, si mi la ri ti es and dif fe ren ces bet we en the 
Left and the Right in the ir at ti tu des to ward eco no mic fre e dom. Fi nally 
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we aimed at com pa ring/con fron ting the re se arch fin dings with clas si cal 
pa ra digms used in po li ti cal pro fi ling of par ti es. Our fin dings po int to 
a fact that the ide o lo go cial pro fi le/po si tion of an ad mi ni stra tion is of 
a less im por tan ce com pa red to its abi lity to in du ce po si ti ve re sults in 
terms of eco no mic de ve lop ment and su sta i na ble com pe ti ti ve po si tion 
of the na ti o nal eco nomy at the in ter na ti o nal sce ne.
Key words: ide o logy, par ti es, eco no mic po licy, mar ket
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Abstract
Alt ho ugh with a rat her li mi ted sam ple, this re vi ew first aimed at 

pre sen ting the evo lu tion of go vern ment at ti tu des and po li ci es to wards 
in ter ven ti ons in the eco nomy, in the pe riod 1995-2007. Se condly, on 
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the ba sis of this com pa ri son, it aimed at con tra sting the go vern ments’ 
‘of fi cial’ clas si fi ca tion (as to its dis tan ce from the cen tre) with the ac-
tual po licy out puts in the do main of free en ter pri se. Fi nally, it aimed 
at iden tifying both si mi lar and dif fe rent at ti tu des of the Left and the 
Right to wards eco no mic fre e dom. The sam ple in clu ded de ve lo ped 
mar ket eco no mi es that dif fer in all sig ni fi cant eco no mic and po li ti cal 
aspects. For the pe riod 1985-2007, two co un tri es (Austra lia and the 
Uni ted King dom) had both left and right go vern ments for al most equ-
al pe ri ods. Ire land, the Uni ted Sta tes and Den mark had pre do mi nantly 
right-ori en ted par ti es in po wer, whi le Lu xem bo urg and Ger many op ted 
for cen tre-pla ced go vern ments. Only New Ze a land had, in the pe riod 
un der re vi ew, pre do mi nantly left-wing par ti es for ming the go vern ment. 
Ac cor ding to the la test OECD da ta, the Uni ted Sta tes, Uni ted King dom 
and Den mark had the le ast re stric ti ve mar kets; Ger many’s mar ket was 
in the ca te gory of mo de ra te re stric ti ve ness, whi le Lu xem bo urg was as-
ses sed as ha ving the most re stric ti ve mar ket. Ac cor ding to the He ri ta ge 
In dex of Eco no mic Fre e dom 2007, all co un tri es, apart from Lu xem bo-
urg and Ger many, we re in clu ded in the top ten co un tri es, cor re spon ding 
bro adly to the OECD fin dings. The best ran ked, Austra lia and Ire land, 
al so re cor ded sig ni fi cantly hig her real GDP growth (apart from Lu xem-
bo urg) than the rest.

Of all the co un tri es, Ire land and Austra lia ha ve re cor ded the most 
no ta ble ri se in eco no mic fre e dom du ring the re vi e wed pe riod, whi le 
Ger many and the Uni ted King dom re ma i ned mo re or less at the sa me 
po si tion, re gar dless of the chan ge in go vern ment. All co un tri es ha ve re-
cor ded the hig hest sco res for the ba sic mar ket-eco nomy ca te go ri es, i.e. 
pro perty rights and fi nan cial fre e dom, and sin ce the be gin ning of 2005, 
all go vern ments ha ve pur sued po li ci es of furt her tra de li be ra li za tion. 
Con vin cing si mi la ri ti es co uld al so be fo und when go vern men tal spen-
ding and fi scal bur den we re as ses sed.

Con trary to long-held be li efs that left-wing par ti es ge ne rally 
pur sue mo re in ter ven ti o nist po li ci es, New Ze a land’s left-ori en ted go-
vern ments ma na ged to ra i se the co un try’s rank in bu si ness fre e dom to 
the ul ti ma te le vel of 99.9 out of 100. Con cer ning in vest ment fre e dom, 
the right-ori en ted go vern ments sco red sur pri singly wor se than the left-
wing go vern ments and the left-cen tre co a li ti ons. As to the fun cti o ning 
of la bo ur mar ket fun da men tals, the ma jo rity of co un tri es, again ex cept 
for Ger many and Lu xem bo urg, had re la xed re gu la ti ons.

When all da ta se ri es are com pa red in the va ri o us com po nents of 
eco no mic fre e dom, chan ges of a go vern ment’s pri mary ori en ta tion se-
em of the le ast im por tan ce for in vest ment fre e dom, la bo ur fre e dom and 
tra de fre e dom. On the ot her hand, the chan ging ori en ta tion of the ru ling 
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struc tu re se ems to ma ke mo re im pact on par ti cu lar po li ci es re la ted to 
bu si ness fre e dom, fi scal fre e dom and go vern ment spen ding. Ho we ver, 
in ge ne ral, the da ta se ri es do not re flect dif fe ren ces that co uld be ex-
pec ted on the ba sis of the ide o lo gi cal va ri e ti es among the go vern ments 
un der the study. 

With the advent of the world cri sis, nu me ro us in ter go vern men-
tal fo ra ha ve in ten si fied the ir plans for a mul ti tu de of jo int ac ti ons, in-
vol ving go vern ments with va ri o us ori en ta ti ons. The le vel of suc cess in 
set ting up / im ple men ting glo bal eco no mic or fi nan cial stan dards will 
po int to the fu tu re (un)im por tan ce of ide o lo gi cal dif fe ren ces in mo dern 
mar ket eco no mi es. It will al so po int out which new cri te ria, if any, will 
ha ve to be de ve lo ped in or der to draw new spa tial maps of con tem po-
rary po li tics.
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