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POVZETEK
V pričujoči magistrski nalogi se analizira vpliv ekonomskih dejavnikov na volilno vedenje v
slovenskem političnem prostoru v času 1991 - 2012. Teoretični del opredeljujejo
najpomembnejše politološke teorije in raziskave s področja vpliva makroekonomskih
dejavnikov na volilno vedenje. V analitičnem delu naloge se preučuje vpliv brezposelnosti,
gospodarske rasti in inflacije na ideološko samoopredelitev, strankarsko preferenco ter podporo
največji vladni stranki. Rezultati analize kažejo, da na volivčevo politično samoopredelitev
vplivata le inflacija in brezposelnost, medtem ko se pri preučevanju strankarske preference in
podpore največji vladni stranki kaže tudi vpliv gospodarske rasti.
Ključne besede: makroekonomski dejavniki, volilno vedenje, politični prostor, politične
stranke, Slovenija.
SUMMARY
In this master thesis the impact of economic factors on the voting behaviour in the Slovenian
political arena during the years of 1991 - 2012 is analysed. The theoretical part identifies the
most important political science theories and research in the field of the impact of
macroeconomic factors on voting behaviour. The analytical part of the thesis examines the
impact of unemployment, economic growth and inflation in the ideological self-definition,
party preference and support for the largest government party. The results of the analysis show
that voter's political self-definition is affected only by inflation and unemployment, while the
examining party preference and support for the largest government party are also reflected by
the impact of the economic growth.
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1

UVOD

Raziskave volilnega vedenja izpostavljajo različne pristope, ki se razlikujejo po prevladujočih
kriterijih vpliva na volilno izbiro ter poudarjajo različne dejavnike ali motive volilne izbire. Pri
tem gre najpogosteje za razlage volilnega vedenja s pomočjo volivčeve družbene baze,
psihološkega vpliva in z odnosom državljanov do stališč političnih akterjev ter naklonjenosti
kandidatom.

1.1 Opis raziskovalnega problema
V slovenskem okolju je pogosto prakticiran model problemsko pogojene volilne izbire. Ker je
volilna izbira problemsko, stališčno pogojena, lahko tudi same stranke vplivajo na volilne izide
s prenovo in preoblikovanjem njihovih politik (Brezovšek 2004, 43).
Politični problemi predstavljajo konflikt med političnimi strankami zaradi stališč do neke teme,
katera zavzemajo bodisi odobravanje bodisi neodobravanje posameznih vprašanj. Vendar pa
vsak politični problem ne povzroča konflikta med političnimi strankami, zato se večina
političnih tem lahko razvrsti v dve skupini. Prve so t. i. pozicijske teme (angl. position issue),
ki javnost delijo na privržence in nasprotnike (npr. javna poraba, legalizacija mehkih drog,
umetna prekinitev nosečnosti ...). Druga skupina političnih tem so t. i. valenčne teme (angl.
valence issue), kjer javnost oziroma stranke izražajo različno stopnjo naklonjenosti
posameznim temam (Dalton 2000, 337).
Garry, Marsh in Sinnott (2005, 202-204) razmejujejo dva tipa volitev: prvorazredne (angl. first
order), ki so nacionalnega pomena, kot so državnozborske volitve ter drugorazredne (angl.
second order), ki predstavljajo lokalne in predsedniške volitve, referendume ali volitve v
nadnacionalne organizacije (evropski parlament). Volivci, ki zaradi različnih posledic različnih
politik niso zadovoljni s političnim vodstvom, le-to navadno kaznujejo tako, da glasujejo v
nasprotju z njihovimi pričakovanji. To lahko razumemo tudi, da v okviru drugorazrednih
volitev podpirajo predloge, ki so vladi nasprotni ali pa se takšnih volitev sploh ne udeležijo. V
tem kontekstu igra ključno vlogo tudi referendumsko vprašanje oziroma narava volitev. Bolj
kot so volitve pomembne v odnosu do domače politike in večja kot je njihova relevantnost za
prebivalstvo, pogosteje se volivci takšnih volitev udeležujejo. Drugorazredne volitve so torej
eden od kazalcev, ki merijo zadovoljstvo z aktualnim političnim vodstvom (ibid.).
Volivci so lahko v svojem volilnem ravnanju determinirani ali nedeterminirani; prvi
predstavljajo višjo volilno stalnost, slednji volilno nestalnost. Determiniranost volivčevega
ravnanja lahko določa pozicija v hierarhiji socialne stratifikacije (socialna struktura), lahko pa
tudi njegova verska, nacionalna, rasna pripadnost itd., ki prav tako lahko fiksira strankarsko
pripadnost. V situaciji determiniranosti je posameznikova, volivčeva izbira omejena. Njegovo
volilno ravnanje je izraz prej navedenih dominantnih socialnih, političnih oziroma kulturnih
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vplivov. Za razliko od determiniranih, se nedeterminirani volivci odločajo svobodneje, torej po
prosti presoji volilnih ciljev, programov, strankarskih prvakov, oziroma na osnovi drugih
trajnih ali trenutnih vplivov (propagande, množičnih medijev). Nedeterminirani volivci imajo
sproščen, odprt odnos do strank, in od volitev do volitev prosto ‘plavajo’ med strankami.
Nedeterminirano, lahko bi rekli postmoderno usmerjenost izraža tudi nadstrankarski odnos do
volitev, ko se volivec sploh ne opredeljuje več glede na stranke, marveč si poljubno izbira
kandidate, ki jim zaupa, oziroma programe, ki mu ustrezajo (Toš 2006, 6-7).
Politični cikel se začne z izvolitvijo novega parlamenta. Ko se v zmagovalnem zanosu oblikuje
nova vlada, je idealen čas, da se začnejo sprejemati najmanj priljubljeni in najnujnejši ukrepi.
Vlade po volitvah uvedejo restriktivno politiko z namenom, da bodo v naslednjem, drugem delu
političnega cikla, ki ga imenujemo naraščajoče popuščanje, lahko ponovno začeli s programom
oživljanja in krepitve vsesplošnih trendov in kazalcev v državi. In ker si vsaka vlada želi
ponovnega mandata, začno torej v predvolilnem času izvajati ekspanzivne, volivcem
naklonjene (demagoške) politike. Bližje kot so volitve, več je popuščanja, manj je neljubih
ukrepov. Pred volitvami se nato vname boj za interpretacijo preteklega mandata in stanja v
državi med pozicijo in opozicijo, ki kulminacijo doživi na dan volitev. Takrat so interpretacije
političnih akterjev najbolj vsaksebi. Volitve pomenijo katarzo, očiščenje, premeš(č)anje pozicij
na novo in začetek novega cikla. Začetna predvolilna razgretost se začne po volitvah umirjati
(podrobneje v Šušteršič 1996; Pikalo 2008).
Predvsem v drugi polovici 20. stoletja so se razvile sodobne teorije ciklov in med njimi sodobne
teorije politično-ekonomskih ciklov. Med slednjimi poznamo dve obdobji in dve veji modelov,
ki slonijo na specifičnih predpostavkah. Modele prvega obdobja imenujemo tudi tradicionalni
modeli, katerih predpostavka so neracionalni volivci s kratkim spominom, ki oblikujejo svoja
pričakovanja o obnašanju strank na podlagi preteklih izkušenj. Iz teh predpostavk izhajajo trije
modeli politično gospodarskih ciklov: oportunistični volilni cikel, strankarski (ideološki)
volilni cikel in strankarsko-oportunistični volilni cikel. Drugo obdobje razprav v politično
gospodarskih ciklih se začne v sedemdesetih in osemdesetih letih. Teorija racionalnih
pričakovanj temelji na izhodišču, da ekonomski subjekti oblikujejo racionalna pričakovanja o
ravnanju vlade in o posledicah njenih ukrepov za gospodarstvo, saj imajo popolne informacije
(Šušteršič 1996, 248).
Magistrska naloga temelji tezi, da tudi v Sloveniji, tako kot to velja za razvite demokracije,
gospodarske razmere vplivajo na odnos volivcev do političnih strank in njihovo politično
opredelitev, vendar pa vplivi niso nujno enaki kot drugje oziroma kot predvideva teorija, ki
izhaja iz razvitih država z daljšo tradicijo demokracije. Študija temelji na analizi stanja, zato je
raziskovalni problem vgrajen v longitudinalno analizo politično-ekonomskega cikla
slovenskega političnega prostora v obdobju 1991 - 2012 ter razumevanje volilnega obnašanja,
ki je kompleksno, vendar pa hkrati povezano z ekonomskimi razmerami - to slednje pa je pri
nas premalo raziskano, zato morda tudi nimamo prave slike o tem, kaj vpliva na volivce in v
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kolikšni meri so ti podvrženi vplivom različnih drugih dejavnikov vrednotnega, politično ideološkega ali zgodovinskega značaja.

1.2

Namen, cilji in hipoteze magistrske naloge

Temeljni namen magistrske naloge je analizirati volilno vedenje v slovenskem političnem
prostoru v času 1991 - 2012 upoštevajoč ekonomske dejavnike, politike, ter tiste odločitve, ki
so tako ekonomsko kot politično najbolj zaznamovale življenje in odločitve volivcev. Cilj
magistrske naloge je ustvariti integralni prispevek k študijam volilnega vedenja slovenskega
volivca skozi primež tistih dejavnikov, s katerimi se le-ta srečuje vsak dan: brezposelnostjo,
gospodarsko rastjo, inflacijo ter zadovoljstvom z materialnim stanjem na eni strani ter
ideologijo političnih strank na drugi strani.
Osrednji cilj magistrske naloge je analizirati vedenje slovenskih volivcev v kontekstu političnoekonomskega cikla v Sloveniji in to v času od prvih demokratičnih volitev (leta 1991), preko
zadnjih državnozborskih volitev (leta 2011), vse do leta 2012, ki ga je zaznamoval prestižni
(politični) in eksistencialni (ekonomski) boj.
Prvi del empiričnega podstata magistrske naloge predstavlja analiza ekonomskih in
ekonomsko-političnih razmer v Sloveniji v obdobju 1991-2012, pri čemer se bomo bolj
natančno posvetili štirim ekonomskim dejavnikom, ki najbolj neposredno vplivajo na življenje
volivcev: gospodarski rasti, brezposelnosti, inflaciji in materialnim razmeram. Drugi del
empiričnega podstata magistrske naloge je namenjen analizi politične arene v Sloveniji, v
obdobju 1991 - 2012. Namen tega dela je prikazati dinamiko političnih premikov volilnega
telesa (političnih ciklov), ki so se v tem obdobju tudi dogajali. Tretji, zadnji del empiričnega
podstata magistrske naloge je namenjen empiričnemu dokazovanju vplivov izbranih treh
kazalcev makroekonomske aktivnosti (gospodarski rasti, inflaciji in brezposelnosti) na volivčev
ideološki kontinuum kot tudi strankarsko preferenco.
Hipoteze, ki jih v povezavi z izhodiščno hipotezo, ki pravi, da makroekonomski dejavniki
vplivajo na volilno vedenje slovenskih volivcev, preverjamo in analiziramo so:
- (Hipoteza 1): Gospodarska rast, brezposelnost in inflacija vpliva na volivčevo politično
samoopredelitev izraženo znotraj političnega kontinuuma levo-desno in sicer tako, da
konjunktura, padec brezposelnosti in rast inflacije premikajo samoopredelitev k desnemu
polu kontinuuma.
- (Hipoteza 2): Gospodarska rast, brezposelnost in inflacija vplivajo na strankarsko
preferenco, in sicer tako, da recesija, padec brezposelnosti in rast inflacije povečujejo
podporo strankam levice.
- (Hipoteza 3): Makroekonomske razmere vplivajo na podporo največji vladni stranki in sicer
tako, da recesija, višja brezposelnost in inflacija zmanjšujejo podporo največji vladni
stranki.
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1.3

Metodologija raziskovanja

Zelo pomemben vir podatkov o volilni udeležbi ter posledično volilnem vedenju so uradne
statistične zbirke podatkov; slednje evidentirata tako Statistični urad RS kot tudi Državna
volilna komisija. Teoretični del magistrske naloge temelji na analizi primarnih (zakonodaja) in
sekundarnih virov (znanstveni članki), medtem ko empirični del temelji na sekundarni analizi
podatkov slovenske javnomnenjske raziskave Politbarometer. Projekt je longitudinalen projekt
Centra za raziskovanje javnega mnenja pri Fakulteti za družbene vede. Raziskovalni cilj
projekta je usmerjen v raziskovanje odnosa javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.
Projekt Politbarometer je v prvem obdobju (1995-2005) potekal po naročilu Urada vlade za
informiranje na osnovi pogodbe z Vlado Republike Slovenije. Okvirni cilj raziskave
Politbarometer je vsaj 1000 opravljenih anketnih intervjujev, ki trajajo približno 12 minut ter
se opravljajo s polnoletnimi prebivalci Slovenije. Raziskava, ki temelji na standardiziranem
vprašalniku in poteka s pomočjo sistema CATI,1 se vsebinsko deli na pet politološko vsebinskih
delov (CJM b. l.):
1. Ugotavljanje in artikulacija prevladujočih mnenj državljanov Republike Slovenije o
aktualnih, gospodarskih, političnih in socialnih razmerah v državi.
2. Ocene delovanja osrednjih državnih organov.
3. Kazalci politične klime v Sloveniji.
4. Vključevanje Slovenije v Evropsko unijo in NATO (do leta 2007).
5. Aktualna tematska vprašanja.
Deskriptivni del empiričnega dela študije politično-ekonomskega cikla v obdobju 1991 - 2012
temelji na opisnih statistikah, zato z uporabo časovne analize prikazujemo dinamiko gibanja
deleža volivcev levega in desnega pola političnega kontinuuma levo-desno. Namen časovne
analize je tudi pokazati, kakšna je povezanost med podporo vodilni vladni stranki in
(ne)podporo vladi. Longitudinalno analizo je mogoče izvesti le, če posamične podatke
mesečnih anket agregiramo oziroma prevedemo v kumulativne vrednosti po posameznih
mesecih. Tak pristop zagotavlja zanesljivo oblikovane analitične sklepe in interpretativne
zaključke v smislu longitudinalne analize posameznih spremenljivk politično-ekonomskega
cikla in njegove povezanosti z volilnim vedenjem.
Raziskava Politbarometer se izvaja od leta 1995, zato je potrebno za analizo obdobja 1991 1994 uporabiti sestrsko raziskavo. Raziskava Politbarometer je od leta 2007 naprej omejila
svojo mesečno periodičnost; temeljni vzrok je najti v dejstvu, da projekt Politbarometer ni bil
več pod okriljem vladne podpore in zatorej le neznatno in posredno financiran z vladne strani.
Metapodatki tega projekta so tako omejeno dostopni; to tudi pojasnjuje diskrepanco vrednosti

1

CATI je sistem računalniško podprtega telefonskega anketiranja. Anketarji, ki to orodje uporabljajo
pri svojem delu, so posebej usposobljeni. Ključna prednost CATI tehnologije je v tem, da omogoča
realno-časovni nadzor nad izvajanjem anketiranja ter učinkovitejše administriranje respondentov in
njihove odzivnosti.
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v analitičnem delu, še sploh pri longitudinalni analizi dinamike in napovedi prihodnjih
vrednosti. Vzorec tega projekta ni panelni: sodelujoči (v celotnem obdobju 1995-2012 okoli
200.000) so izbrani naključno; o oceni premikov volilnega telesa zato lahko govorimo le zelo
previdno. Obdobja po letu 2012 v raziskavo nismo zajeli zaradi dveh razlogov: obdobje po letu
2011 je zaznamovano z obsežno finančno krizo, ki bi na analizo makroekonomskih dejavnikov
vplivala moteče; tedanja makroekonomska dinamika namreč izhaja iz širšega političnega
konsenza sprejete dinamike ukrepov, ki so bili sproženi ob poskusih oživitve upočasnjenega
gospodarstva in uravnoteženja javnih financ. Poleg tega pa so raziskovalci Politbarometra
frekventnost te raziskave zmanjšali na ena do dve raziskavi letno, kar bistveno zmanjša
predhodno zagotovljeno variabilnost odgovorov. V spodnji tabeli pregledno prikazujemo
seznam uporabljenih podatkov za vse spremenljivke, ki jih uporabljamo v empirični analizi,
medtem ko so podrobnosti glede značilnosti in omejitev podatkov predstavljene v posameznih
poglavjih, ki predstavljajo empirično analizo.
Preglednica 1: Pregledni seznam uporabljenih podatkov
Ime
Obdobje
Oznaka
Vir podatkov
podatkov
spremenljivke
BDP
Stopnja
Statistični urad 1991-2012
gospodarske rasti RS (SURS
2013a)
BREZP
Stopnja
Statistični urad 1991-2012
brezposelnost
RS (SURS
(registrirana)
2013c)
INFL
Stopnja inflacije
Statistični urad 1991-2012
RS (SURS
2013b)
LEVO,
Samoopredelitev Politbarometer 1991-2012
SREDINA, na kontituumu
(CJM 1991DESNO
levo-desno
2012)
LEVICA,
Strankarska
Politbarometer 2001-2012
DESNICA
preferenca
(CJM 20012012)
PODPORA Podpora največji Politbarometer 2001-2012
(LEVO),
vladni stranki
(CJM 2001PODPORA (izražena kot
2012)
(DESNO)
strankarska
preferenca)

Periodičnost
Funkcija
podatkov
Letna
Neodvisna

Letna

Neodvisna

Letna

Neodvisna

Letna*

Odvisna

Letna*

Odvisna

Letna*

Odvisna

Opomba: * podatki izhajajo iz kumulativne baze mesečnih raziskav

1.4 Predpostavke in omejitve
Empirični del temelji na longitudinalni raziskavi Politbarometer, ki se izvaja od l. 1995, zato je
potrebno za analizo obdobja 1990 – 1994 uporabiti »sestrsko« raziskavo Slovensko javno
mnenje. Raziskava Politbarometer je od l. 2005 naprej omejila svojo mesečno periodičnost;
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temeljni vzrok je najti v dejstvu, da projekt Politbarometer ni bil več provladni in zatorej le
neznatno in posredno financiran z vladne strani. Metapodatki tega projekta so zategadelj
omejeno dostopni; to tudi pojasnjuje diskrepanco vrednosti v analitičnem delu, še sploh pri
longitudinalni analizi dinamike in napovedi prihodnjih vrednosti. Vzorec tega projekta ni
panelni: sodelujoči (v celotnem obdobju 1995-2009 okoli 200.000) so izbrani naključno; o
oceni premikov volilnega telesa zato lahko govorimo le zelo previdno.
Predvolilne ankete oziroma javnomnenjske raziskave kova politbarometer so nedvomno odraz
aktualnega stanja političnega duha in razuma med slovenskimi volivci, vendar kot se je že
nekajkrat izkazalo, pogosto lahko tudi problematične v kolikor iz njih oblikujemo napovedi
volilnih odločitev.
Nadaljnje predvidene omejitve izhajajo iz dostopnosti tematike oziroma vsebinskega obsega
strokovnih člankov, ki se pogostoma nanašajo na razprave o vedenju volivcev znotraj
anglosaksonskega in germanskega političnega sistema ter volitev: slovenski politični prostor je
v številčnosti analiz povezanosti politično-ekonomskega cikla ter vedenja volivcev precej blag
in skromen.
Študija izhaja iz predpostavk, da politične stranke svojih programov in smernic ne spreminjajo
vsebinsko radikalno, da volivci subjektivno odgovornost za aktualne ekonomske razmere,
pripisujejo vladi ter da z anketami lahko korektno in realno izmerimo politična stališča in
preference ljudi.

1.5 Prispevek k znanosti in stroki
Prispevek te magistrskega naloge k znanosti je predvsem v tem, da podobnih študij, ki bi
povezovale gospodarske razmere s političnimi stališči in opredelitvami ljudi, v Sloveniji še ni,
vsaj ne takšnih, ki bi z empirično analizo preverjale enake hipoteze. Podoben prispevek lahko
najdemo tudi v preizkusu teorij, ki so prisotne in uveljavljene v mednarodni literaturi, na
primeru države z nekoliko mlajšo demokracijo.
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2

POLITIČNI PROSTOR

Preden vstopimo v politični prostor in sfero političnega življenja, je potrebno razumeti nekaj
osnovnih pojmov, ki se v neakademskem razumevanju pogosto izkrivljajo ali zlorabljajo.

2.1

Politični sistem

Politični sistem je po osnovni definiciji podsistem integralnega družbenega sistema, v katerega
sodijo tudi ekonomski, verski, izobraževalni, zdravstveni in podobni. Najpogosteje ga
razmejujemo glede na odnos oblast - državljani (kot sistem upravljanja z državo), pri čemer se
na eni strani oblikujejo demokratične, na drugi pa avtoritarne oblike političnih sistemov.
Najbolj diametralni obliki demokratične organizacije upravljanja z državo sta predsedniški in
parlamentarni sistem. V predsedniškem sistemu je predsednik neposredno izvoljen, če ne
neposredno od volivcev, pa posredno preko elektorskih glasov. V parlamentarnem sistemu je
predsednik vlade izbran v parlamentu. Zadnja, ključna razlika pa je v tem, da v predsedniškem
sistemu obstaja učinkovit nekolektiven sistem vodenja izvršilne oblasti, ki jo vodi predsednik
sam, v parlamentarnem sistemu pa je vlada kolektivna.

2.2

Politični procesi, ki potekaj znotraj političnega sistema

Znotraj političnega sistema potekajo številni politični procesi, ki jih v angleščini opredeljujejo
izrazi policy, polity in politics. Med seboj se zelo pomembno ločujejo, vendar jih javnost in
mediji največkrat pretirano enotijo, čeprav imajo velik pomen na delovanje političnega sistema
in se medsebojno dejansko tudi prepletajo (Fink-Hafner 2001, 17).
Izraz policy se opredeljuje kot proces odločanja, znotraj katerega se posamične informacije
povezuje v dejanja ter predstavlja stično točko med managementom in sistemom (Grossler
2010, 387).

POLITICS

POLICY

POLITY

Slika 1: Pojmovanje političnega (3P)
Vir: Fink-Hafner 2002, 13.
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V slovenščini se termin policy najpogosteje prevaja kot javna politika, pri čemer velja, da gre
za vsebinske usmeritve javnega delovanja, ki temeljijo na političnih odločitvah, oziroma
uradnih pravilih, ki so zavezujoča na posameznem geopolitičnem prostoru ter jih upravlja in
nadzoruje določena pristojna državna institucija. Govorimo lahko o socialni, ekonomski,
izobraževalni, obrambni in drugi politiki. Javne politike so del procesa oblikovanja in izvajanja
javnih politik oziroma policy procesov, ki zajemajo administrativne, organizacijske in politične
dejavnosti, s katerimi se oblikujejo in izvajajo javne politike (Fink-Hafner 2001, 17).
O javnih politikah (socialni, ekonomski, izobraževalni, obrambni itd.) torej odločajo
monopolisti političnega prostora, ki delujejo v okviru političnih institucij (polity). V le-teh so
prepoznani kot ključni politični odločevalci, ki odločajo o ustreznem instrumentariju za izvedbo
izbranih politik (Fink-Hafner 2001, 13) ter hkrati predstavljajo institucionalno strukturo, ki
determinira učinkovitost izvedbe politik (Grossler 2010, 388).
Politics, oziroma politika kot boj za oblast, je neločljiv in bistven del večstrankarskih političnih
ureditev ter strankarskih politično-ideoloških vsebin. Navsezadnje so politične stranke po
definiciji edine strukture (s hierarhično ureditvijo), ki konkurenčno tekmujejo za volivce znotraj
določenega geopolitičnega prostora (Fink-Hafner 2001, 13), a vendar je njihova ključna naloga,
upoštevaje interese in motive za delovanje, v formuliranju in izvedbi javnih politik (Grossler
2010, 388).
Slika 2 prikazuje razmerje med procesom modeliranja politik ter notranje povezave koncepta
3P oziroma polity-politicy-politics. V realnem svetu ta koncept vpliva ne le na ustvarjanje
politik, temveč tudi na njihovo modeliranje (zakaj in kako se izvaja, na kateri družbeni
podsistem - meje se nanaša, kaj je opredeljeno kot problem, kdo so politični igralci ter
institucionalna infrastruktura). A ne glede na to, na koga/kaj se koncept oblikovanja politik
nanaša, je vedno pomembno, da se pri oblikovanju upoštevajo vse tri dimenzije.
Artikulacija
problema

Dinamična hipoteza

Boj za
oblast
Formulacija javne
politike in evalvacija

Boj za
oblast

Politične
institucije

Formulacija modela
javne politike

Preverjanje
(testiranje) modeka

Slika 2: Politični proces, politične institucije in politike
Vir: Grossler 2010, 388.

8

Politične
institucije

Med najbolj univerzalnimi modeli ustvarjanja javnih politik in prav tako v slovenski praksi je
uveljavljen tako imenovani procesni model. Ta je zelo pomemben za policy akterje, ki po
svojem osnovnem poslanstvu želijo razumeti in vplivati na verižno povezane (v časovnem
sosledju navedene) politične odločitve o isti javni politiki. Ta model temelji na časovno in
vsebinsko različnih fazah policy procesa (Fink-Hafner 2001, 17):
1. identifikacija družbenih oziroma javno-političnih (ang. policy) problemov in oblikovanje
političnega dnevnega reda (ang. agenda settings),
2. oblikovanje javno-političnih alternativnih rešitev družbenega problema (ang. policy
alternatives),
3. uzakonitev (legalizacija) izbrane javno-politične rešitve,
4. izvajanje (implementacija),
5. vrednotenje (evalvacija) učinkov javne politike.

2.3

Razmejitev političnega prostora

V različnih fazah torej delujejo različni akterji. Ključno vlogo imajo državni (vladni) igralci iz
izvršne in zakonodajne oblasti ter uradniki, kdaj tudi sodna oblast; navedeni imajo monopol
nad političnim odločanjem. Poleg državnih sodelujejo še nedržavni oziroma nevladni,
civilnodružbeni igralci kot so interesne skupine, neparlamentarne politične stranke,
informacijski sektor (množični mediji, posamezni uveljavljeni strokovnjaki in raziskovalci,
inštituti in univerze) in državljani (Fink-Hafner 2001, 16).
Vsak prostor, ki je prežet z dinamiko raznovrstnih procesov, sestavljajo ključne tri komponente:
akterji, interakcije med akterji kot procesi ustvarjanja politik ter razmejitev prostora
(geografska ali časovna). Akterje političnega prostora bi v grobem lahko razmejili na
posameznike (volivce), interesne skupine (nevladne organizacije), politične institucije (državne
organizacije), politične stranke ter medije (Fink-Hafner 2001, 16).

DRŽAVNE
INSTITUCIJE

JAVNI PROSTOR

MEDNARODNO OKOLJE

CIVILNA
DRUŽBA

Slika 3: Interaktivnost političnega prostora
Vir: prirejeno po Fink-Hafner 2001.
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Pogosto na notranjepolitično dogajanje vpliva tudi okolica (mednarodno okolje), sploh kadar
je država vpeta v mednarodne integracije. Izrazit prodor mednarodnih dogodkov v
notranjepolitično dogajanje se je odrazil v obdobju 2008-2011, ko je svetovna finančnoekonomska kriza v Sloveniji povzročila politično nestabilnost in posledično še padec aktualne
vlade, vendar so se ključne ekonomske politike reševanja krize v tem obdobju (in kljub
mednarodnim razsežnostim krize) oblikovale na ravni pogovorov in usklajevanj z Evropsko
komisijo ter institucijami Evropske unije.
Po Pajnikovi (2006, 266) je javni prostor celica, v kateri nastajajo politične transnacionalne
podobe javnosti, ki pomenijo povezovanje političnega udejstvovanja in podajanja mnenj. Torej,
če je javnost omejena s sferičnostjo (prostorom), ki vzpodbuja ali omogoča javno življenje,
potem javno(st) pomeni udejanjanje javnega življenja v javnem prostoru. Skozi uporabo
javnega, ki se kaže skozi delovanje, govor oziroma razprave državljanov se, kar je najbolj
pomembno, udejanja javni prostor, v katerem nastaja javnost kot publika (Pajnik 2006, 266) in
kot struktura, ki preko vzvodov moči (npr. medijev) vpliva na ustvarjanje javnih politik (policy)
in institucij (polity). Veliko težo (in odgovornost) imajo pri tem tudi politične stranke.

2.4

Teorija političnih strank

Pri iskanju teoretičnih podlag in definicij političnih strank je v literaturi moč najti kar nekaj
usmeritev.
Slovenska zakonodaja v Zakonu o političnih strankah (ZPoS, Ur. l. RS, št. 62/94). V prvem
členu omenjenega zakona opredeljuje politično stranko kot združenje državljank in
državljanov, ki uresničujejo svoje politične cilje, sprejete v programu stranke, z demokratičnim
oblikovanjem politične volje državljank in državljanov, in s predlaganjem kandidatk oziroma
kandidatov na volitvah v Državni zbor, za predsednico oziroma predsednika republike ter v
organe lokalnih skupnosti.
Weiner in LaPalombara (1966) sta zapisala, da so stranke pogosto sopomenka za tvorbo
moderne politike in družbe. Po njunem naj bi posamezniki sodelovali pri izvajanju oblasti
predvsem zaradi političnih veščin in ne zaradi dednega položaja (Fink-Hafner 2001, 12).
Fink-Hafnerjeva meni, da je opredelitev pojma politične stranke kulturno in zgodovinsko
opredeljena. Po njenem mnenju se v primerljivih teritorialno političnih enotah v različnih
časovnih obdobjih rojevajo in umirajo specifični modeli političnih strank. Vendarle pa je edina
značilnost, ki se bolj ali manj ne spreminja, boj za nadzor in oblast nad upravno oblastjo.
Funkcije političnih strank so precej raznolike. Najpogosteje navedene so predvsem naslednje
(Fink-Hafner 2001, 18):
- povezovanje (vez) med vladajočimi in vladanimi,
- agregacija različnih interesov,
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-

oblikovanje in izvajanje kolektivnih ciljev družbe,
strukturiranje volilnih glasov,
integriranje in mobilizacija množice državljanov,
rekrutiranje voditeljev za javne funkcije,
oblikovanje javnih politik,
socializacija državljanov in
socializacija elite.

V zadnjih letih so širši slovenski javnosti vidne tudi druge, manj priljubljene opredelitve funkcij
političnih strank. Po navedbi Fink-Hafnerjeve (2001, 18) se po zamenjavah oblasti dogajajo
»/…/ pomembne kadrovske zamenjave na pomembnih točkah upravnega in političnega
sistema«.

2.4.1 Teorija nastanka in razvoja političnih strank
Znanstvene teorije o nastanku in razvoju političnih strank praviloma temeljijo na preučevanju
empiričnih procesov, vendar je oblikovanje le-teh nedokončan proces, ki skozi zgodovino
prinaša vedno več teorij. Fink-Hafnerjeva (2001, 33-51) najbolj uveljavljene teorije deli v štiri
kategorije:
- institucionalne teorije (nastanek političnih strank naj bi bil povezan z zgodovinskim
razvojem demokracije in njenih inštitucij, kot so volilne in parlamentarne pravice ter
odnosom političnih strank do parlamenta),
- krizne teorije (za razliko od institucionalnih teoriji večji pomen posvečajo ideološkim
tematikam ter kriznim zgodovinskim procesom v Evropi, kot je npr. razvoj fašizma v
tridesetih letih prejšnjega stoletja),
- modernizacijske teorije (med najpomembnejše dejavnike nastanka in razvoja političnih
strank štejejo lastnosti družbe, ki se demonstrirajo skozi razredne boje, družbene cepitve ali
strukturne spremembe),
- organizacijske teorije (politične stranke obravnavajo kot organizacije, ki se želijo
institucionalizirati, vendar nastajajo in se razvijajo po modelu teritorialne penetracije - iz
centrov moči proti lokalnim skupnostim (in/ali) difuzije - iz lokalnih elit v nacionalno
organizacijo).

2.4.2 Ideološki kontinuum (levo-desno)
Ideološki kontinuum oziroma dimenzija levo-desno kot eden osrednjih politoloških teoretskih
konceptov poenostavljeno enodimenzionalno opisuje značilnosti, ki so po mnenju von Beymea
(1985, cit. po Kropivnik 2001, 138) izvorno določene v kompleksnem večrazsežnem spletu,
oziroma sistemu stališč in vrednot, povezanih z ekonomsko, politično in družbeno ureditvijo
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ter njenimi vlogami in institucijami, z lastnino, človekovimi pravicami in svoboščinami ter
nenazadnje z razvojem in modernizacijo.
Lijphart (2003, cit. po Orlović 2007, 16) meni, da je leva dimenzija označena s poudarkom na
horizontalni razsežnosti, enakosti in socialnem pravosodju, socialnimi spremembami in
usmeritvijo v prihodnost. To tudi pomeni večji državni nadzor in posredovanje. Levičarske
vlade zahtevajo progresivno obdavčitev, dodelitev večjega prispevka centralni oblasti,
zmanjšujejo brezposelnost. Po socialno-ekonomskih merilih in socialni politiki, težijo k
zmanjšanju socialnih razlik in obenem vodijo socialno politiko. Levo usmerjene vlade si zadajo
naloge za spodbujanje priložnosti in ponujajo storitve za državljane, ki bi zmanjšale neenakosti,
v smeri egalitarizma. To je razlog za redistribucijo.
Desna dimenzija je pogosto označena kot konservativna, s poudarkom na vertikalni razsežnosti,
ki sprejema družbeno in versko hierarhijo ter se osredotoča na kontinuiteto in ohranjanje statusa
quo (v načinu življenja). Desnica se zavzema za tržišče, ki ga oblikuje zasebna lastnina, pri
čemer vidi državo kot instrument, ki bo zagotavljal varnost, javni red in mir ter ščitil obstoječi
način življenja. Zavzemajo se za svobodno podjetništvo, nižje davke in spodbujajo protržno
usmerjenost (konkurenco), kjerkoli je to mogoče; desno usmerjena vlada defavorizira socialno
politiko (Orlović 2007, 17).
Bobbio (1995, 19) meni, da je edino relevantno merilo razlikovanja med levo in desno
opredelitev odnosa do enakosti, in ta naj bi bil osnova levih političnih gibanj.
A ob tem dodaja, da je koncept enakosti relativen in ne absoluten, saj je pri njeni razlagi ter
večji ali manjši zaželenosti potrebno upoštevati še dimenzije kot so subjekti, med katere se
delijo dobrine ali obremenitve, ki naj bi jih delili, in merila, na podlagi katerih naj bi jih delili.
Pri vprašanju delitev se je sploh potrebno vprašati: »Enakost da, vendar pa pred kom, v čem in
na podlagi kakšnega merila?« (Bobbio 1995, 88)
Ljudje smo v nekaterih lastnostih enaki, v drugih se razlikujemo in med nami obstajajo naravne
in družbene razlike; nekatere je mogoče omejiti, vendar pa večine ni mogoče odpraviti.
Navidezna razlika obeh izhodišč, ljudje so enaki, ljudje so neenaki, je odvisna od dejstva, da
pri opazovanju, sprejemanju in/ali ocenjevanju posledic ljudje dajejo poudarek ali na tiste
predpostavke, ki so skupne ali raje na tiste, po katerih se razlikujejo. Ko se levi opciji dodeljuje
večji občutek za zmanjševanje razlik, se ne želi trditi, da levi hočejo odpraviti vse razlike, desni
pa vse ohraniti, temveč, da je leva opcija bolj egalitarna, desna opcija pa bolj neegalitarna. Za
egalitariste lahko rečemo, da so tisti, ki ne prezrejo dejstev, da so ljudje tako enaki kot neenaki,
vendar pa po drugi strani dajejo pomen in vrednost dobremu sožitju med ljudmi, nevidni niti,
ki jih povezuje. Na drugi strani so neegalitaristi tisti, ki sicer izhajajo iz istega dejstva, pa vendar
dajejo pomen in vrednost različnosti med ljudmi. To pa je bistvo razlikovanja med
nasprotujočimi poli, ki jih zaradi izročila imenujemo za levico in desnico (Bobbio 1995, 9394).
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Pri razmejevanju na levico in desnico lahko uporabimo merilo ideala enakosti. Za razlikovanje
med skrajnim in zmernim polom znotraj desnice in levice je lahko uporabljen odnos do
svobode. Če se oboje združi, lahko politične doktrine in gibanja uvrstimo shematično v štiri
skupine (Bobbio 1995, 105):
1. Skrajna levica (egalitarna in avtoritarna gibanja ter doktrine; primer take opredelitve v
praksi je jakobizem),
2. Leva sredina (egalitarna in libertarna gibanja ter doktrine; za primer take opredelitve je
možno uporabiti izraz libertalni socializem, ki zajema vse socialnodemokratske stranke),
3. Desna sredina (neegalitarna in libertarna gibanja ter doktrine; primer take opredelitve so
konservativne stranke, ki spoštujejo ideal enakosti zgolj v primeru enakosti pred zakonom
- primer minimalističnega egalitarizma),
4. Skrajna desnica (protiliberalne in protiegalitarne doktrine ter gibanja; primer take
opredelitve sta fašizem in nacizem).
Razvrstitev v zgoraj omenjene skupine je sestavljena na podlagi le dveh meril, ki sta temeljni
za diferenciacijo med levim in desnim polom ter za delitev znotraj obeh polov. Ti omogočata
razčlenitev političnega polja na levo in desno polovico ter tudi na skrajno in zmerno. Na podlagi
te sheme se lahko loči med komunizmom in demokratičnim socializmom na levici ter med
fašizmom in konservativizmom na desnici. Ta razdelitev odgovarja na vprašanje, zakaj lahko
fašizem in konservativizem na eni strani ter komunizem in demokratični socializem na drugi
strani v izjemnih kriznih razmerah postanejo morebitni zavezniki (Bobbio 1995, 106).
Pa vendarle se poraja vprašanje, ali je pri analizi slovenskega političnega prostora uporaba
kontinuuma levo-desno upravičena ali ne, zato se prenekateri slovenski politolog ali
raziskovalec političnega prostora raje izogne uporabi zgoraj omenjenega pojma.
V Sloveniji imamo že kar pregovorne težave z razločevanjem med levimi in desnimi strankami,
zato je smiselno opredeliti, ali so desničarji v Sloveniji »/…/ tisti politično angažirani ljudje, ki
se zavzemajo za dominacijo kapitala nad delom? Se morda razlikujejo od levičarjev po tem, da
kako drugače pojmujejo delo in lastnino? So morda desničarji tisti politično zainteresirani in
dejavni ljudje, ki se zavzemajo za kapitalizem, medtem ko naj bi levičarji bili za socialistično
družbenost?2« (Sruk 1995).
Po Vehovarjevem (1994, 53) mnenju razvrščanje strank na kontinuum levo-desno za slovenski
politični prostor ni primerno. Preučeval je dominantni družbeni razcep v Sloveniji in prišel do
ugotovitve, da je le-ta simbolne in ne interesne narave. Iz tega sledi, da je v slovenskem prostoru
prisoten konflikt med skupinami simbolnih usmeritev in da ne prevladuje konflikt med
različnimi družbenimi skupinami. Po njegovem mnenju obstajata dve skupini z lastnim

2

Po mnenju istega avtorja je potrebno odgovore na tovrstna vprašanja proučiti celotno politično kot tudi
idejno strukturo posamezne opredelitve (Sruk 1995).
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sistemom vrednot: liberalni in ljudsko-krščanski tabor. Tezi o tem, da je slovenski politični
prostor težko razmejiti znotraj kontinuuma levo-desno pritrjuje tudi Kropivnik (2001, 138-161)
in ob tem dodaja, da to dimenzijo že v splošnem opredeljujeta (poleg ideološke komponente)
tudi prostor in čas. Problem vsebinske konsistentnosti se načeloma rešuje z vrednotno povezavo
posameznih tematik in politične usmeritve. Kropivnik je na podlagi analiz longitudinalne
raziskave Slovensko javno mnenje tudi izdelal polarizacijo posameznih vrednot. Tako se v
razmerah slovenskega političnega prostora v prvih desetih letih samostojnosti na levi pol
kontinuuma umeščajo pravica do splava, liberalizem, socializem, majhne socialne razlike, na
desni pa verouk v šolah, domobranstvo, lustracija (kot boj proti komunizmu) ipd. kot pravi
Kropivnik (2001, 138-161).

2.4.3 Tipologija političnih strank
S preučevanjem avtorjev političnih pojmov in teorij ter družbene vloge političnih strank je moč
ponazoriti zgodovinske modele političnih strank.
Preglednica 2: Zgodovinski modeli političnih strank
Avtor
KADROVSKE
(ELITISTIČNE)
STRANKE
MNOŽIČNE
STRANKE

STRANKA
‘POLOVI VSE’ LJUDSKA
STRANKA

KARTELNE
STRANKE

MEDIJSKE
STRANKE

Nastanek

Duverger,
Katz, Mair

V 19. stoletju

Duverger,
Michels

Prehod iz 19.
v 20. stoletje

Kirchheimer

Po 2. svetovni
vojni

Katz, Mair

Konec 20.
stoletja

Calise

Konec 20.
stoletja,
začetek 21.
stoletja

Opis
Zagotavljajo si moč s selekcijo vplivnih članov, težnja
po decentraliziranem organiziranju, ključni viri
financiranja so bogati člani, so blizu organizacijskemu
načelu caucusov,3 povezane s civilno družbo
Ključni viri financiranja so članarine in javni viri
financiranja, težnja po centralizaciji in branžnem
organiziranju, odprti so za članstvo, povezane so s
civilno družbo
Označujejo jih težnje po zmanjševanju ideološke
prtljage, zmanjšuje se vloga posameznika, težijo h
krepitvi vodstvenih skupin, odpirajo se interesnim
skupinam, odmikajo od razredne zasnovanosti in
iščejo volilno podporo v celotnem volilnem telesu,
premik od civilne družbe k državi
So sinonim za podržavljanje strank, ključni viri
financiranja so državne subvencije, povezovanje
strank z državo jim omogoča nadzorovati proizvode
države, zmaga na volitvah je edini cilj take stranke
So mreža ekonomske moči, moči medijev kot načina
politične komunikacije, učinkovitega političnega
marketinga in politične instrumentalizacije s
karizmatično vodilno osebnostjo, so brez zahtev po
formalnem članstvu, ključni viri financiranja so
zasebni kapitali

Vir: Fink-Hafner 2001, 68-74.

3

Caucus bi lahko primerjali s klubom vplivnih podpornikov, oziroma članov posamezne politične
stranke, znotraj katerih se izbirajo kasnejši kandidati za volitve. Takšne elitistične podskupine znotraj
političnih strank se v sodobnem času pojavljajo pri koordinaciji aktivnosti članov politične stranke ali
nominacijah strankinih kandidatov v ZDA, ali na Irskem.
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Na predstavitev tipologije političnih strank4 je mogoče gledati iz več zornih kotov in na podlagi
več meril, glede na izvorno razmerje do parlamenta, osnovni vzorec organiziranosti, selekcijo
članstva, razmerje do volilnega telesa, vlogo članov stranke, in glede na položaj stranke v
razmerju do civilne družbe oziroma države (Fink-Hafner 2001, 63).

2.5

Politična participacija in njene oblike

Politični prostor se ne udejanja le preko politične oblasti in političnih strank, temveč tudi preko
politične participacije. Izvor izraza participacija izhaja iz latinske besede participare, kar
pomeni imeti delež ali deliti s kom. Sruk (1995, 233) ta termin opredeljuje kot soodločanje,
sodelovanje, oziroma soudeležbo ali celo zmožnost soupravljanja.
Za Makaroviča (2002, 65) je politična participacija dvosmeren proces posredovanja sporočil
med volivci in političnimi instancami, pri čemer meni, da je pomembna interakcija med
omenjenimi, le-ta pa poteka preko izobraževalnega sistema, množičnih medijev ali neformalnih
skupin. S pomočjo teh podatkov si državljani (volivci) ustvarijo svoje mnenje in se na podlagi
tega odločijo, kje in na kakšen način participirati, poleg tega pa se seznanijo z učinki
participacije.
Za Jando, Berrya in Goldmana (1992, 228) izraz politične participacije zajema dejavnosti
državljanov (volivcev), s katerimi le-ti poskušajo vplivati na spremembe vladnih politik, kakor
tudi dejavnosti, v katerih izražajo podporo obstoječi vladi in njenim politikam. Janda, Berry in
Goldman (1992, 256-258) opredeljujejo vrednote politične participacije, ter kot temeljne
navajajo:
- svoboda: svoboda pri participaciji pomeni, da posamezniki (volivci) lahko uporabljajo svoja
znanja, moč organiziranja in svoje premoženje ter ostale vire, da vplivajo na odločitve
nosilcev oblasti; svoboda kot vrednota politične participacije v ospredje postavlja tiste, ki
imajo možnosti za dosego svojih političnih interesov,
- enakost: moč vplivanja na delo nosilcev oblasti mora biti enaka vsakemu posamezniku
(volivcu), ne glede na premoženje, znanje, spol, izobrazbo ali druge socialno-ekonomske
značilnosti; najboljši predstavnik enakosti kot vrednote politične participacije so volitve,
- red: kot vrednoto promovirajo volitve, zvestobo politični stranki ipd.
Brezovšek (1995, 199-201) utemeljuje politično participacijo kot prizadevanje običajnih ljudi,
da s svojimi različnimi dejanji vplivajo na delovanje svojih vladajočih, lahko pa svoje vladajoče
tudi zamenjajo, pri čemer naj bi šlo za tok ali proces, ki se začne pri širši skupini volivcev, se
od njih širi navzgor, pri tem pa se naj bi oblikovala ter opredeljevala sama politika.

4

Predstavitve tipologije političnih strank je mogoče zaslediti tudi v drugih literaturah (npr. Krašovec
2000, 5-11).
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V politični teoriji je mogoče zaslediti tudi več različnih konceptov razdelitve oblik politične
participacije. Po Brezovšku (1995, 203) so glavne oblike participacije glasovanje na državnih
in lokalnih volitvah ter referendumih, agitiranje in sodelovanje v volilni kampanji, aktivno
članstvo v politični stranki ali v skupini pritiska, sodelovanje v političnih demonstracijah,
različne oblike državljanske nepokorščine (na primer odklonitev plačila davkov), članstvo v
vladnih svetovalnih organih, potrošniških svetih za industrijo v javni lasti, klientelistična
vključenost v uresničevanje socialne politike, različne oblike skupnega delovanja (na primer
okoljevarstveni problemi na lokalni ravni).

2.5.1 Konvencionalna politična participacija
Janda, Berry in Goldman (1992, 228) menijo, da je znotraj konvencionalne politične
participacije moč zajeti obnašanje, ki je sprejemljivo za dominantno in politično kulturo
posamezne države. Omogočanje posameznikom (volivcem, državljanom), da posredujejo svoja
mnenja, interese, potrebe in predloge vladi (ne le na volitvah ali referendumu), ter na nek način
sooblikujejo politične odločitve, je cilj vsake demokratične družbe in konvencionalne politične
participacije.
Milbrath (1965, po Della Porta 2003, 65) je konvencionalne oblike politične participacije
razvrstil glede na stopnjo vpletenosti: izpostavljanje političnim izzivom (npr. aktivno
zavzemanje stališč), volitve, odpiranje politične narave (npr. odpiranje tematik, ki niso nujno
aktualno politične narave), prepričevanje drugega, naj voli na določen način, nošnja politične
značke, stik s političnim funkcionarjem ali voditeljem, denarni prispevek določeni stranki ali
kandidatu, udeležba na političnem zborovanju ali skupščini, posvečanje časa politični
kampanji, vstop med aktivno članstvo politične stranke, udeležba na zborih, na katerih se
sprejemajo politične odločitve, zbiranje denarja za politične namene, kandidiranje za voljeno
funkcijo in prevzemanje političnih in strankarskih funkcij.

2.5.2 Nekonvencionalna politična participacija
Makarovič (2002, 70) pravi, da »/…/ nekonvencionalna politična participacija ne velja za
ustaljeno obliko doseganja ciljev, temveč ohranja določeno podobo izrednosti in izjemnosti,
zato jo je še vedno utemeljeno razlikovati od konvencionalnih oblik«.
Dalton (1988, po Della Porta 2003, 69) je v svojem preučevanju prišel do zaključka, da je pojav
t. i. novih politik, ki so jih sprožila nova družbena gibanja konec sedemdesetih let prejšnjega
stoletja, pripeljala do nekonvencionalne politične participacije. Njene oblike so po njegovem
mnenju: pisma bralcev, sodelovanje v bojkotu, samozmanjševanje davkov ali najemnin,
zasedba poslopij, cestne zapore, podpisovanje peticij, sedeči protesti, udeležba v divjih stavkah,
udeležba v mirnih sprevodih, povzročanje škode na gmotnih dobrinah, nasilje zoper ljudi.
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Prav tako pa je potrebno omeniti, da smo po analizi rezultatov raziskave, ki jo je opravljala
Della Portova (2003, 70) priča medsebojni povezanosti tako konvencionalnih kot
nekonvencionalnih oblik politične participacije. Politično aktivni se namreč v veliki meri
poslužujejo različnih sredstev za svoje delovanje. S prepletanjem omenjenih oblik po njenem
mnenju dobimo:
- nedejavne (v najboljšem primeru preberejo kaj o politiki ali podpišejo peticijo),
- konformiste (pri njih je opaziti minimalne vključitve v konvencionalne dejavnosti),
- reformiste (participirajo na konvencionalen način, vendar pa segajo tudi po širšem
političnem jedilniku, vključno z zakonitimi oblikami protesta demonstracije ali celo
bojkota),
- aktiviste (širijo seznam do njegove najvišje ravni tako, da vanj včasih vključijo tudi
nezakonite oblike protesta) in
- protestnike (segajo po vseh nekonvencionalnih oblikah, zavračajo pa konvencionalne
oblike participacije).

2.6

Volitve in volilni sistem

Volitve so v sodobnem pojmovanju demokracije eden najpomembnejših izrazov ljudske
suverenosti ter konvencialna oblika politične participacije in osnovni pogoj za demokratično
oblikovanje najpomembnejših organov, zlasti predstavniškega telesa, kot tudi nujni pogoj za
vzpostavitev in ohranitev sodobne pravne države. Z volitvami volivci podelijo članom
parlamenta mandat, da odločajo v njihovem imenu o najpomembnejših družbenih vprašanjih
(Državni zbor RS, b. l. a).
Kot pravi Grad (2004, 23), imajo volitve v političnem sistemu eno najpomembnejših funkcij,
saj omogočajo državljanom neposreden vpliv na oblikovanje in izvrševanje državne oblasti ter
oblikovanje zakonodajnega telesa.
Grad (2004, 31-32) nadalje tudi meni, da volilni sistem predstavlja temelj demokratične družbe,
ki potrjuje osnovne in prvotne politične odnose ter oblike določene družbe in tako vpliva na
delovanje političnega sistema. Pomemben je za politični položaj in vlogo človeka kot
državljana ter za organizacijo oblasti in delovanje političnih organov ter institucij. Volilni
sistem določa način prihoda na oblast, katera pa v državi ni odvisna le od dejanskega razmerja
političnih sil, temveč v veliki meri tudi od volilnega sistema in znotraj tega predvsem od
razdelitve mandatov. Obsega predpise o volilni pravici, organizaciji volitev, postopku in tehniki
volitev (Grad 2004, 31-32).
Heywood (1997, 211) je prepričan, da so eden najboljših virov informacij o povezavi med
posameznikom, družbo in politiko prav volitve, o katerih govori, da so sredstvo za zapolnitev
službe ali mesta s pomočjo izbir, ki jih ima določena skupina ljudi (volivci). Po Heywoodu
(1997, 213-214) poznamo več opredelitev funkcij volitev:
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-

rekrutacija politikov in vpliv nanje,
oblikovanje vlade,
zagotavljanje predstavništva,
poučevanje volivcev,
krepitev elit,
graditev legitimnosti.

Poznamo več volilnih sistemov, pri čemer najbolj prevladujejo trije: večinski volilni sistem,
proporcionalni volilni sistem in mešani volilni sistem. Pomembna razlika med proporcionalnim
in večinskim sistemom je v tem, da se mandati pri večinskem sistemu dodelijo samo tistim
kandidatom, ki so dobili na volitvah večino, pri proporcionalnem sistemu pa se približno
sorazmerno razdelijo med politične subjekte, ki so se predstavljali na volitvah, v skladu s
številom glasov, ki so jih dobili od volivcev (Grad 2004, 69).
Pri volitvah v spodnje domove (parlamente) članic EU se tako uporabljajo (OPPD 2011, 5381):
- proporcionalni volilni sistem z uporabo preferenčnega glasu: Avstrija, Belgija, Ciper, Češka
republika, Danska, Finska, Grčija, Latvija, Luksemburg, Slovenija, Hrvaška;
- proporcionalni volilni sistem brez uporabe preferenčnega glasu (tudi zaprte strankarske
liste): Bolgarija, Estonija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, Švedska;
- poseben proporcionalni sistem: Irska, Litva, Malta, Romunija;
- enostavni večinski volilni sistem: Francija (dvokrožni), Velika Britanija;
- mešan (proporcionalno-večinski) volilni sistem: Nemčija (polovica sedežev po večinskem
sistemu, polovica po proporcionalnem, preko strankarskih list), Madžarska (od 386 sedežev
jih 176 določijo po dvokrožnem večinskem sistemu, 152 po proporcionalnem, preko
strankarskih list, 58 pa jih določijo stranke same, na podlagi preostankov glasov), Italija,
Španija.
Na tem mestu velja poudariti, da je za vstop v parlament potrebno doseči določen prag, oziroma
delež volilne podpore, ki ravno tako variira med državami. Volilni prag je zelo pogosto označen
kot dodatni formalni pogoj v obliki najmanjšega potrebnega deleža glasov, ki ga mora določena
politična opcija dobiti, da lahko sodeluje v razdelitvi sedežev v predstavniškem telesu, pa
vendar je potrebno vedeti, da omogoča koristi volilno močnejšim strankam na račun šibkejših
in tako vpliva na pomembno zmanjšanje učinkov proporcionalnosti sistema strankarskih list
(Krašovec 2007, 79); ob tem Blaise in Massicotte (2002, cit. po Krašovec 2007, 79) ugotavljata,
da volilni prag pošilja jasna in nedvoumna sporočila širši javnosti, da manjše stranke niso
prepoznavne kot primerni igralci v parlamentarni areni.
Na Nizozemskem volilni prag znaša 0,67 % podpore najbolj podprte (popularne) stranke, v
Grčiji je spodnja meja pri 3 % podpore volivcev; v večini držav se prag nahaja med 4% (tudi v
Sloveniji) in 5 %, lahko tudi 8 % (Poljska), 10 % (Romunija) ali 12 % podpore volivcev
(Švedska).
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2.6.1 Volitve v predstavniško telo v Sloveniji
V sodobnih demokracijah se voli predstavniško telo, ki je po mnenju Grada (2004, 20-21)
kolegijski organ, ki predstavlja ljudi v neki skupnosti (bodisi državni, bodisi lokalni skupnosti)
in je praviloma voljen.
Po mnenju Heywooda (1997, 294) je moč opaziti različna pojmovanja za politična telesa s
podobnimi funkcijami. V Franciji in Sloveniji se uporablja izraz Državni zbor, v Španiji
podobno funkcijo opravlja kongres delegatov, v Združenih državah Amerike je to kongres, hiša
predstavnikov na Japonskem itd. Predstavniško telo je povezava med ljudmi in vlado, je
komunikacijski kanal, ki na eni strani podpira vlado ter vzdržuje režim, in na drugi strani prisili
vlado, da odgovori na zahteve in bojazni javnosti.
Heywood (1997, 297) opredeljuje glavne funkcije predstavniškega telesa kot so zakonodaja,
zastopanje, kontrola, politično rekrutiranje in zakonitost. Brezovšek (2008, 61) pod pojmom
predstavniško telo opredeljuje državni organ, ki je predstavnik ljudstva v celoti in v njegovem
imenu sprejema najpomembnejše odločitve v družbi. Najpomembnejša funkcija tega državnega
organa je zakonodajna funkcija, iz česar izhaja tudi naziv zakonodajno telo. Parlament je izraz
za sodobno predstavniško in zakonodajno telo.
V Sloveniji funkcijo parlamenta kot predstavniškega in zakonodajnega organa opravlja Državni
zbor. Njegova osnovna naloga je opravljanje zakonodajne funkcije oblasti, v okviru katere
poslanci sprejemajo najpomembnejše pravne akte države, volilno (voli, imenuje in razrešuje
najpomembnejše nosilce funkcij v Državnem zboru, Vladi, Ustavnem sodišču in v skladu z
ustavo in zakoni v drugih nacionalnih in mednarodnih institucijah) in nadzorno funkcijo.
Državni zbor je nosilec tudi drugih funkcij, ki jih opravljajo sodobni demokratični parlamenti5
(Državni zbor RS b. l. b).
Državni svet je vidnejši akter med politiko in javnostjo. Deluje kot povezovalec med različnimi
družbenimi nacionalnimi in lokalnimi interesi, ki se po vsebini nanašajo na gospodarstvo,
šolstvo in znanost, kulturo, zdravstvo, socialo, znanost itd. tako na državni kot na lokalni ravni.
Pomembna naloga Državnega sveta je prav njegova povezanost s civilno družbo: Državni svet
je dostopen in odprt najširši javnosti in tako pozitivno vpliva na demokratične procese v družbi;
interesne skupine, ki jih Državni svet združuje, lahko vplivajo tudi na sprejem in oblikovanje
slovenskega zakonodaje ter z vetom posežejo na njihovo uveljavitev (ibid.).

5

Državni zbor predstavlja družbene interese, rešuje interesne konflikte, sprejema ustavo Republike
Slovenije, sprejema in nadzira državni proračun in je ustvarjalec ter nosilec legitimnosti.
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2.6.2 Volilne enote in volilni prag v Sloveniji
Volilne enote so geografska območja, na katera je pred volitvami razdeljeno celotno ozemlje,
na katerem se izvedejo volitve. Poudariti velja, da je oblikovanje volilnih enot po eni plati
izrazito organizacijsko - tehnični vidik volitev, po drugi pa ima oblikovanje volilnih enot tudi
zelo pomembne vsebinske posledice. Volilne enote naj bi bile oblikovane po pravilu
zagotavljanja približno enakega števila mandatov na določeno število prebivalcev, kar zahteva
načelo enake volilne pravice (Grad 2004, cit. po Krašovec 2007, 53).
Volitve v zakonodajno-predstavniško telo v Sloveniji potekajo na podlagi Zakona o volitvah v
Državni zbor, ki volivcem omogoča, da ti (s svojim glasovanjem in ob čim bolj proporcionalni
medstrankarski delitvi mandatov) vplivajo na razdelitev mandatov Državnega zbora znotraj
posamezne stranke, ki na volitvah predlaga svoje kandidate. Pri tem je pomembna tudi
raznolikost (pluralnost) parlamentarne zastopanosti različnih območjih v državi (Rogelj 2012,
114).
Volitve v Državni zbor se izvajajo na nivoju volilnih enot, ki so razdeljene v volilne okraje.
Volitve se izvajajo v osmih volilnih enotah (poleg dveh »manjšinskih«). Vsaka volilna enota je
je razdeljena na 11 okrajev, pri čemer pa v vsakem od okrajev kandidirajo drugi kandidati. in
Zaradi spoštovanja načela enake volilne pravice posamezna volilna enota pomeni »geografsko
enoto«, znotraj katere je6 med je med 205.178 (volilna enota Novo mesto) in 223.828 (volilna
enota Ljubljana Bežigrad) volivcev.

Slika 4: Distribucija volilnih enot na ozemlju Republike Slovenije
Vir: DVK 2011.

6

Po podatkih Državne volilne komisije ob volitvah 2014.
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Rogelj (2012, 111-114) pravi, da so za slovenski parlamentarni volilni sistem značilne tri ravni
volilnih enot: nacionalna volilna enota, osem volilnih enot7 in enajst volilnih okrajev znotraj
vsake volilne enote. Osrednja delitev mandatov poteka po volilnih enotah, znotraj katerega se
glasovi delijo med enajstimi mandati (na podlagi Droopovega količnika). Pri tem ostanejo tudi
nerazdeljeni mandati, ki pa se prenesejo na nacionalno raven tako, da se dodelijo političnim
strankam (in listam) po volilnih enotah.
Kot nadaljuje Rogelj (2012, 114) to zagotavlja visoko stopnjo proporcionalnosti celotnega
volilnega sistema, ob tem pa se ohranja geografsko reprezentativnost. Strankarska delitev
mandatov, z njo pa tudi personifikacija volitev, poteka na ravni volilnih okrajev, že ob sestavi
in pripravi kandidacijskih list; mandat namreč osvoji tisti strankin kandidat v volilni enoti, ki
je v svojem volilnem okraju dobil največji delež glasov.
Ponovno velja poudariti, da si mandate delijo le tiste politične stranke (ali liste), ki so na
volitvah dosegle ali prestopile volilni prag. Ustavni zakon v dopolnitvi 80. člena ustave RS iz
junija 2000 je namreč določil, da se poslanci, razen poslancev narodnih skupnosti, volijo po
načelu sorazmernega predstavništva ob 4-odstotnem volilnem pragu za vstop v Državni zbor.

7

Slovenski državni zbor si z navedenim volilnim sistemom porazdeli 88 sedežev od 90. Preostala dva
sedeža zasedeta predstavnika italijanske in madžarske manjšine, ki se volita po Borda sistemu v deveti
in deseti volilni enoti. Na ta način je skupaj izvoljenih 90 poslancev.
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3

TEORIJA VOLILNEGA VEDENJA

Volilne študije se v politološki teoriji opredeljujejo kot študije, ki se ukvarjajo z volitvami in
katere je moč razdeliti na eni strani na volilne študije, ki proučujejo institucije in pravila volitev
ter na drugi strani kot volilne študije, ki pojasnjujejo, proučujejo in analizirajo volilno vedenje
volivcev in dejavnikov, z vplivom na volilno vedenje, bodisi posameznikov, skupin
posameznikov ali nenazadnje na volilno vedenje celotnih držav (Krašovec 2007, 17). Za
potrebe izdelave magistrske naloge bodo analizirani dejavniki, ki vplivajo na volilno vedenje
posameznika.
Vedenje posameznikov na volitvah, ki se odraža kot število glasov, ki jih politična stranka
prejme na volitvah, lahko v širšem pomenu razumemo kot volilno vedenje posameznikov
(Kropivnik 1993, 29).
Za razumevanje in analiziranje volilnih izidov je potrebno poznati dejavnike, ki pripeljejo do
odločitev volivcev.
Volilno vedenje posameznika se agregira na makro raven, zato po mnenju Pečjaka (1995, 180)
velja izpostaviti štiri determinante, ki vplivajo na odločitev volivcev. V prvo skupino spadajo
sistemski dejavniki, ki se nanašajo na volilno pravico in predvsem trajanje volilne kampanje. V
drugi skupini najdemo societalne dejavnike, ki so po mnenju avtorja tudi najpomembnejši, saj
pojasnjujejo okoli osemdeset odstotkov volilnih odločitev v zahodnih državah, medtem ko je v
vzhodnoevropskih ta odstotek zaradi vpliva novih demokracij (stranke si še niso razdelile
volilnega telesa in prehodi med strankami so pogostejši) nekoliko manjši. Ti dejavniki so:
narodnostna, razredna, religijska in verska pripadnost, kakor tudi spol, starost, poklic in
prebivališče. V tretji skupini najdemo osebnostne dejavnike, ki se nanašajo na osebnosti
kandidatov, ki sodelujejo na volitvah. V zadnji, četrti skupini, je avtor opredelil medije oziroma
propagandne dejavnike, ki se odražajo kot dejavnik volilne izbire in se nanašajo predvsem na
izvedbe volilne kampanje ter na učinke, ki jih ta povzroči na volivcih.
Rui (2010, 146) navaja tri glavne skupine teorij oziroma osrednje modele volilnega vedenja:
sociološko, psihosocialno in teorijo racionalne izbire. Zaradi specifičnosti slovenskega
političnega prostora, ki ga zaznamujejo referendumska vprašanja, k prej omenjenim modelom
v nadaljevanju dodamo še teorijo stališčno pogojenega glasovanja.

3.1

Socialnostrukturna šola (Kolumbijski model)

Začetki javnomnenjskih raziskav volilnega vedenja na ameriški univerzi Columbia so pod
vodstvom Lazarsfelda, Berelsona in Gaudeta pokazali, da na odločitve posameznikov, koga
bodo volili, v veliki meri vpliva njihov družbeni položaj, ki s svojimi pravili in normami deluje
neposredno nanje. Paul Lazarsfeld, čigar pretekle študije so bile večinoma osredotočene na
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proučevanje psiholoških mehanizmov, ki delujejo na vedenja potrošnika v postopkih izbire in
učinkov odnosov z javnostmi, oglaševanja in množičnih medijev, je imel dva glavna cilja na
tem področju raziskav: preučiti učinke izpostavljenosti medijem (kako so volivci sprejeli svojo
volilno odločitev) in vlogo medijev v tem procesu. Ob tem so tudi preizkušali novo
metodologijo zaporednih panelnih intervjujev ter kontrolno skupino (Rossi 1964, cit. po Rui
2010, 146). Osrednja raziskovalna hipoteza je namreč preverjala posameznikovo volilno
podporo kot individualno dejanje, ki izhaja iz volivčeve osebnosti ter njegove izpostavljenosti
medijem. Rezultati so, v nasprotju z glavno tezo, pokazali, da je učinek medijev v volilni
odločitvi minimalen in da je bil odločilen vpliv družbene skupine, ki ji je volivec pripadal (Rui,
2010, 147).
Ta študija, ki velja za eno temeljnih študij volilnega vedenja in je bila izvedena na Univerzi
Columbia (New York, ZDA) je pokazala, da je volilno vedenje in politične preference potrebno
analizirati podobno kot glasbeni ali literarni okus: obe kategoriji imata namreč izvor v etničnih,
razrednih, družbenih in družinskih tradicijah ter sta precej stabilni in odporni na spremembe na
ravni posameznika oziroma odzivni in prilagodljivi, ko gre za vprašanje generacij in družbe.
Lazarsfeldova raziskava tudi nakazuje, da je volilno vedenje (podobno kot pri analizi kulture)
precej bolj povezano s sentimentom kot racionalnimi preferencami. Volilno vedenje naj bi bilo
tudi bolj dovzetno na spremembe okoliščin (političnih razmer) kot za neposredno
argumentacijo in posredne družbene vplive. Še več, in kot v sklepu poudarjajo Lazarsfeld in
sodelavci, je preferiranje ene politične stranke pred drugo podobno preferiranju ene knjižne
zvrsti ali glasbe pred drugo (Berelson, Lazarsfeld in McPhee 2010, 34).
Lazarsfeldova raziskava pomeni velik napredek v raziskavah vplivov socioloških dejavnikov
na volilno preferenco (na vzorcu predsedniških volitev v ZDA), vendar pa ne pojasnjuje
načinov in vzrokov sprememb volilnega vedenja volivcev, katerih preference so bile z modelom
ocenjene oziroma znane.

3.2

Identifikacija s stranko (Michiganski model)

Angus Campbell in Robert Kahn sta na univerzi Michigan leta 1952 sprva delala raziskavo
odnosa Američanov do zunanje politike. Po volitvah in polomu rezultatov anketnega
vprašalnika je Campbell uspel preusmeriti omenjeno analizo na raziskavo volilnega vedenja
Američanov,8 s pomočjo katere sta potem s Kahnom razvila novo teorijo volilnega vedenja in

8

Campbell, ki si je zagotovil sredstva Sveta za družboslovne raziskave, je respondentom preteklih
raziskav zastavil vprašanja, s katerimi je poskušal analizirati izid volilne intence (volitev prihodnji
mesec), povzeti osebne, vedenjske in demografske karakteristike (ne)volilvcev republikancev in
demokratov ter oceniti vpliv različnih psiholoških, socioloških in političnih dejavnikov, ki vplivajo na
volivčevo odločitev. Pojasnjevalne spremenljivke študije so bile večinoma demografske, medtem ko so
bile hipoteze oblikovane povsem intuitivno. Z uporabo verjetnostnega vzorčenja na precej obsežnem
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s katero sta pokazala, da izključno družbeni dejavniki ne morejo razložiti volilnih preferenc
posameznikov, ter da bolj kot omenjeni na volilne odločitve vplivajo psihološki dejavniki.
(Burns in Miller 2006, 2)
Campbell in ostali so poskušali združiti model sociostrukturne šole z bolj diferencirano
psihološko metodo, ki bi bila sposobna upoštevati tudi spremembe volilnega vedenja. Kot pravi
Campbell (Campbell idr. 1960, 18) sociološki in psihološki pristop naslavljata skupno realnost;
vsebinski konflikti, ki se v tem oziru pojavljajo pa ne pomenijo kontradikcij, ampak
komplementarnost, ki izhaja iz specifičnosti sociološkega in psihološkega razumevanja
tematike.
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Slika 5: Lijak vzročnosti
Vir: Campbell idr., 1960.

nacionalnem vzorcu in analizi političnega vedenja, je to študija, ki ima pilotni pomen tudi za nadaljnje
raziskovanje tovrstne tematike.
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Prav to pa daje povod in izziv metodološko korektnemu iskanju vzrokov (za spremembe)
volilnega vedenja. Raziskovalci so oblikovali t. i. lijak vzročnosti, ki temelji na treh
diferenciranih dimenzijah volilnega vedenja (Campbell idr. 1960, 24-29):
- nerelevatni (eksogeni) vs. relevantni dejavniki,
- notranji (osebni) vs. zunanji dejavniki,
- politične vs. nepolitične razmere.
Nerelevatni (eksogeni) dejavniki so tisti, katerih vsebina (sama po sebi) nima vpliva na volilno
podporo (npr. predrta pnevmatika na poti na volišče sicer kaže na vzrok specifičnega volilnega
vedenja, vendar gre v raziskovalnem smislu za zanemarljiv dogodek). Relevatni dejavniki so
tisti dejavniki, ki eventualno vplivajo na volilno vedenje in jih ne moremo označiti za naključne
(npr. nizka volilna udeležba zaradi politične apatije); tovrstne dejavnike lahko ekstrapoliramo
skozi »lijačni tok«. Relevantne in eksogene dejavnike je zaradi dodatnih pojasnjevalnih funkcij
modela priročno razdeliti na tiste, ki imajo značaj osebnega (delujejo neposredno na volivca in
se jih ta tudi zaveda) in zunanjega (volivec jih ne pripozna kot osebne, vendar imajo po svoji
naravi pomemben vpliv na njegovo volilno vedenje). Razumevanje zunanjih dejavnikov je še
zlasti pomembno v primeru longitudinalnih študij volilnega vedenja. Opredelitev
(ne)političnosti (kot tretje dimenzije) je največkrat stvar fenomenološke obravnave ter vezano
na specifično tematiko (kot si lahko npr. razlagamo zaprtje tovarne v manjšem mestu).
(Campbell idr. 1960, 24-27).
Sodobni demokratični politični sistemi so zahtevali rekonceptualizacijo michiganskega
modela, saj so izboljšana izobrazbena struktura, povečana geografska mobilnost in urbanizacija
vplivale na kontekst oblikovanja volilnih odločitev. Ti dejavniki so bili še dodatno podprti z
ekspanzijo množičnih medijev, ki je izboljšala informiranost ljudi o širšem spektru političnih
tem in poudarila same kandidate ter omogočila medijsko bolj podprte volilne kampanje.
Množični mediji, ki so prevzeli stalno kontrolo nad delovanjem strank in njihova ekspanzija je
povečala zmožnost sodobnih volivcev, da oblikujejo svojo volilno odločitev neodvisno od
tradicionalnih političnih izhodišč. Družbene spremembe so povzročile, da je izključno
poistovetenje s stranko kot volilna odločitev postalo preteklost, saj so volivci postali bolj
racionalni in usmerjeni v probleme in tematike. Povečeval (in še vedno raste) se je delež
kritičnih volivcev, ki so dejanja in dosežke politikov presojali še pred oddajo svojega glasu.
Tako so imeli možnost izbrati tistega, ki najbolj ustreza njihovim željam in prepričanjem
(Dalton 2000, 334-38).
Krčenje zvestega volilnega telesa in povečan delež neodvisnih volivcev so po navedbah
avtorjev raziskave michiganske šole posledica tega, da nekatera politična vprašanja
prevladujejo nad prepoznavo volivca s stranko in da je zmanjševanje zvestobe volivcev eni
stranki posledica generacijskih sprememb, kajti mladi volivci, ki se v družbo vključujejo od
šestdesetih let prejšnjega stoletja so manj čustveno navezani na neko politično stranko in
njihove volilne preference so osredotočene na stališča politične stranke do tematik, ki
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posameznika zadevajo (Della Porta 2003, 143). Omenjeni spremenjeni dejavniki družbenega
sistema so privedli do nastanka novih teorij (kot je teorija racionalne izbire), ki so presegle
okvirje predhodnih modelov.

3.3

Teorija tematskega glasovanja - stališčno pogojeno volilno vedenje

Teorija zagovarja odločitev volivca glede na strankina stališča do določenih tematik. Vendar so
politične teme predmet glavnih razlik med strankami. V grobem jih delimo na pozicijske teme,
ki javnost delijo na privržence in nasprotnike (znotraj te tematike so pojavljajo diskusije o javni
porabi, legalizaciji drog, priznavanju istospolnih družin itd.) ter valenčne teme, ki neposredno
zadevajo volivce (nacionalna varnost, zdravstvo in sociala itd.) in znotraj katerih javnost
oziroma stranke izražajo različno stopnjo naklonjenosti posameznim temam. Pomemben vir
informacij in posledično kasneje tudi posreden dejavnik pri volilni preferenci predstavljajo
posameznikovi prijatelji in sorodniki, ki na nek način vsiljujejo svoja stališča z usmeritvijo
pozornosti na teme, ki jih zanimajo ali se jih dotikajo (Dalton 2000, 337).
Dalton (2000, 337) in drugi analitiki političnega sistema (npr. Evans 2004, 121-123) poudarjajo
pomembnost ekonomskega stanja države za volilne preference posameznikov, kateri na dano
gospodarsko in ekonomsko situacijo države gledajo z vidika osebnega dohodka ali pa z vidika
makroekonomske situacije.
Evans (2004, 121-122) meni, da je priljubljenost vlade (in s tem povezana volilna preferenca)
povezana in odvisna od gospodarskih in političnih razmer, ter od dogodkov, ki so se zgodili v
času delovanja vlade, a Dalton (2000, 337) na podlagi raziskav predstavlja, da volilne odločitve
posameznikov bolj sledijo makroekonomskemu položaju države, pri čemer se postavlja
vprašanje, ali je to ocena preteklih makroekonomskih dogajanja ali so povezane s pričakovanji
v prihodnosti.

3.4

Teorija racionalne izbire

V skladu s temeljno paradigmo racionalnosti (iskanjem optimizacije stroškov in koristi pri
dosegu cilja) volitve služijo enemu namenu oziroma cilju: izbrati vlado. Lahko trdimo, da
volivci v tem oziru tehtajo znotraj skupine oblikovanih lastnih interesov. Lastne interese pa
imajo oblikovane tudi politične stranke. Glede na racionalno teorijo izbire, si politične stranke
prizadevajo zmagati na volitvah, pri čemer pa izmed njih nimajo altruističnega motiva, ki se
nanaša na uporabo političnega programa, ampak želijo pridobiti ugled zase in dobičke, ki jih
ustvarja pozicija oblasti. Tako lahko trdimo, da ugled in dobiček predstavljata racionalen cilj,
ki bo dosežen, če bo politična stranka na volitvah prejela več glasov od konkurence (Rui 2010,
158-159).
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Evans (2004, 69-70) si predstavlja teorijo racionalnega vedenja oziroma izbire kot prizadevanje
za največjo osebno korist volivca, saj posameznik izbere tisto stranko, ki mu predstavlja za
najmanj stroškov največ koristi. Tako kot Downs (1957, cit. po Della Porta 2003, 20-21), ki je
volivce videl kot potrošnike in politike kot menedžerje, je Sola (1996, cit. po Della Porta 2003,
20-21) opredelil posameznika kot osebo in temelj družbe, ki deluje zavestno, smotrno ter sama
določa svoje prioritete. Dejal je še, da so politične stranke podobne podjetnikom, katerih
osnovni cilj je potegovanje za dobiček (ibid.).
Kritik na račun teorije racionalne izbire je kar nekaj. Della Portova (2003, 23-24) opozarja, da
političnega okolja ne moremo enačiti z gospodarskim, saj na političnem parketu ni posrednikov,
ki bi ocenjevali stroške in koristi in da politična dejanja modificirajo posameznikove potrebe.
Prav tako pa omeni, da posamezniki ne razpolagajo z dovolj informacijami za racionalno
delovanje, in da bi delovanje politikov po željah posameznikov imelo negativne učinke za
blaginjo družbe.
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4

VPLIV MAKROEKONOMSKIH DEJAVNIKOV NA POLITIČNI PROSTOR

Kot smo predstavili v predhodnih poglavijih, imajo politika, politični procesi in politične
institucije (bolj ali manj neposreden) vpliv na nacionalno makroekonomsko situacijo. Pa vendar
se velja vprašati: ali ima makrokonomska situacija tudi vpliv na samo politiko, politični prostor
in akterje (tudi volivce)? Ali volivci res vedno nagrajujejo politike (in politične stranke), ki so
»zaslužne« za konjukturo? Tako model sociostrukturne šole kot tudi Michiganski model v tem
oziru ne dajeta popolnega odgovora. Kakšen je torej vpliv makroekonomskih razmer na volilno
vedenje?9
Odgovor na prvo vprašanje lahko najdemo pri Durr (1993, cit. po Stevenson 2001, 622). Le-ta
pravi, da makroekonomske razmere vplivajo na volivčevo naklonjenost (politično preferiranje
oziroma politično razpoloženje (ang. policy mood)) in sicer tako, da se v pogojih gospodarske
konjukture politično razpoloženje premakne k levici, v pogojih gospodarske recesije pa k
desnici.10 To tezo Durr argumentira na analogiji s teorijo nakupnega vedenja potrošnikov:
potrošniki izbirajo med različnimi produkti, ki maksimizirajo njihovo koristnost, pri čemer
upoštevajo svoje dohodkovne omejitve; spremembe dohodka pomenijo tudi spremembe v
izboru produktov (glede na njihovo relativno ceno). Podobno je tudi v izboru politik: volivci
zahtevajo izvajanje politik (in torej preferirajo tiste politične stranke), ki bodo maksimizirale
njihovo koristnost znotraj omejitev nacionalnega proračuna. Durrova (med ameriškimi volivci
empirično potrjena) hipoteza, da stanje gospodarske rasti povečuje podporo levičarskim idejam
(kot so zagotavljanje služb, zdravstveno varstvo, šolstvo, državljanske in podobne pravice),
izhaja iz sklepanja o posledicah volivčevega »potrošniškega vedenja« v političnem prostoru;
torej, da so ideje politične levice dražje od idej politične desnice, ki so bolj usmerjene k
omejevanju vloge državnega aparata, zato si jih vlada lahko privošči le v okoliščinah
gospodarske rasti. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da sprememba političnega razpoloženja ni
hipna, temveč je povezana s trajanjem sprememb gospodarskih razmer (Stevenson 2001, 622623).

4.1

Teorija javne izbire

Torej, če upoštevamo Durrov koncept potrošniškega vedenja znotraj političnega prostora kot
koncept izbire med dvema alternativama, potem neizogibno trčimo na teorijo javne izbire.
Teorija javne izbire11 metodološko izvira iz neoklasične ekonomske teorije, in je veja

9

Nenazadnje in morda povsem obrobno se kaže vprašati tudi o vplivu (pred)volilnega obdobja
(kratkoročna makroekonomska nihanja v državi). Iz teorij (npr. Kaplan 2008; Rogoff in Sibert 1988) je
namreč znano, da vlade v predvolilnem času poskušajo popraviti vtis o kompetentnosti z izvedbo politik,
ki ne dvigujejo davkov ter javne potrošnje.
10
Več o Durrovem teoretskem konceptu kot njegovi empirični uporabnosti, je navedeno v poglavju
4.3.
11
V literaturi lahko zasledimo tudi izraz ekonomika javne izbire, ekonomska teorija politike.
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ekonomije in politologije, ki raziskuje delovanje različnih volilnih mehanizmov ter opozarja,
da ni idealnih mehanizmov za združevanje (agregacijo) posameznih preferenc v družbeno
izbiro. Politični prostor je organiziran kot trg, kjer se srečujejo volivci ter dobri in slabi produkti
(vladne odločitve). Teorija javne izbire, tako Samuelson in Nordhaus (2010, 308), pomeni
razumevanje postopka političnega odločanja ter hkrati kaže, da ni mehanizma, ki bi agregiral
politične preference posameznika v družbeno izbiro.
Šušteršič (1995, 2) pravi, da teorija javne izbire izhaja iz (metodološkega) individualizma, kjer
je osnovna enota posameznik, ki izbira in sprejema odločitve, pri čemer pa njegovo optimalno
ravnanje ni nujno vedno enako racionalnemu, oziroma obnašanju, ki bi bilo optimalno za
organizacijo kot celoto (ne glede na to, ali govorimo o gospodinjstvih, podjetjih ali državnih
ustanovah kot ekonomskih subjektih). Po mnenju Arrowa (1951, po Šušteršič 1995), zato tudi
ni mogoče oblikovati kompatibilne medosebne (družbene) vrednostne lestvice koristi kot
motiva racionalnega vedenja, saj so le posamezniki tisti, ki lahko ovrednotijo svoje preference,
in edino merilo zaželenosti družbenih in gospodarskih pojavov je kompatibilnost s
preferencami posameznikov. Pojem racionalnega (v javni izbiri) se tako opredeljuje skozi dva
povezana procesa oziroma načina: (1) po formalno logični plati je racionalnost izbire zmožnost
izbire posameznika med dvema alternativama, (2) po metodološki plati pa jo lahko opredelimo
kot obnašanje posameznika v smislu maksimizacije pričakovanega zadovoljstva ali koristi.
Pri tem velja slediti specifičnemu razumevanju alternativ(e). Kot pravi Arrow (1951, 11-12),
vsakdo (potrošnik, podjetje ali volivec) izbira med različnimi alternativami, ki se v splošnem
opredeljujejo kot vektorji ciljnih vrednosti ključnih gospodarskih spremenljivk, ki jih v teoriji
volilnega vedenja predstavljajo kandidati (politične stranke). Alternative so v medsebojni
povezavi preko preferenc (ali indiferenc), vendar je na tem mestu potrebno dodati, da (za razliko
od vedenja potrošnikov) med političnimi alternativami ni substitutov.
Buchanan (2003, 11) pravi, da v sami teoriji javne izbire obstaja ideološka pristranost, saj
ekonomika javne izbire ne more premagati socialistične miselnosti, ki je značilna za
raziskovanje teorije javne izbire v sredini prejšnjega stoletja. Takratno raziskovanje javne izbire
skozi ekonomiko blaginje je temeljilo na iskanju neuspeha teorij trga, pri čemer pa avtor
poudarjeno dodaja, da je pri tem imela precejšen vpliv socialistična ideologija (skozi
interpretacijo videnega v vsakodnevnem življenju). Vendar so ljudje lahko občutili, da
kolektivistično reševanje izzivov ne deluje, da sodelovanje države pri razrešitvah problemov
stvari samo še poslabša, in da tudi obljube politikov stojijo na trhlih tleh. Ob tem še dodaja, da
ljudje, ki so oboroženi zgolj z osnovnimi dognanji sodobne teorije javne izbire, lahko razumejo
»/…/ zakaj birokracije, ko jih enkrat vzpostavimo, težijo k širjenju, očitno brez meja in brez
povezave s sprva obljubljenimi nalogami«.
Kot je mogoče razumeti Buchanonanov razmislek, volivcev kot strukture, ki odloča o sestavi
oblasti, ne kaže podcenjevati. Po njegovem ljudje (volivci) dovolj dobro (da se lahko racionalno
odločajo) razumejo temeljne procese, ki jih izvajajo politiki, kot so prevladujoča politika
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deljenja javnega denarja, obstoj (in ohranjanje) povezave med celoletnim obsegom trošenja
države in zagotavljanje državnih koncesij posebnim interesnim skupinam,
(ne)uravnoteženostjo proračuna ter zaščitenostjo strateško pomembnih industrijskih panog.
Ferfila (2006) je ob tem tudi prepričan, da bodo tako zagovorniki kot kritiki teorije javne izbire
dali deloma prav tudi Kuttnerjevemu opisu osrednje značilnosti teorije javne izbire (Kuttner
1997, cit. po Ferfila 2006, 181), ki bi lahko pomenil tudi nadgradnjo Buchananove opredelitve.
Le-ta pravi, da je glavni cilj izvoljivih politikov njihova ponovna izvolitev, pri čemer so skupine
volivcev navadni iskalci rent, ki (z racionalnim pristopom - volitvami) skušajo pridobiti
brezplačne zasebne koristi na račun javnih izdatkov. To jih označuje še bolj kot samo dejstvo,
da so hkrati volivci tudi legitimni člani politične skupnosti s pravico do demokratičnega
izražanja.
Po Kuttnerjevem mnenju glavne slabosti teorije javne izbire izhajajo iz »izvirnega greha«
snovalca teorije, to je neoklasične ekonomske teorije ter njene implikacije na področju politike
(Kuttner 1997, cit. po Ferfila 2006, 184):
- V teoriji se preveč poenostavlja pomen človeške motivacije.
- Teorija se preveč oddaljuje dejstvu, da družba potrebuje politične pravice, ne pa
prodajalcev politik.
- Ne zaveda se dejstva, da samo tržna regulacija ne more dati optimalnih rezultatov.
Buchanan teorijo javne izbire označuje kot 'politiko brez romantike' (Buchanan 2003, 8;
podrobneje v Buchanan 1999) in jo retorično karakterizira kot nemoralno v svojem vplivu na
analizo vedenja volivcev (Buchanan 2003, 9). Slednje temelji v dveh jedrnih elementih teorije
javne izbire, ki izhajata iz ekonomske teorije analize politik: metodološkega individualizma in
racionalne izbire. Obe kategoriji sta empirično prazni. Če modeliramo vedenje potrošnikov ali
volivcev skozi njihovo racionalnost pri maksimizaciji koristi, se iz funkcije koristi praviloma
izvzame specifičnost funkcijskih spremenljivk (argumentov); ekonomisti gredo še nekoliko dlje
in argumente priredijo na binomski vrednosti »slab« in »dober«, a ob tem spregledajo
motivacijsko komponento, ki je (lahko) diametralno nasprotna s posameznimi skupinami
znotraj volilnega telesa, saj se po njegovem mnenju volivci v okvirih svojega volilnega vedenja
vedejo drugače, kot se vedejo na trgu. Primer je lahko vedenje političnih odločevalcev, ki je
drugačno pri odločitvah, ki veljajo za družbeno bolj pomembne kot pa kadar gre za
maksimiranje svojih lastnih koristi. Avtor ob tem še kritično poudarja, (1) da javna izbira
pravzaprav oblikuje 'teorijo napak vladne administracije', poleg tega pa tudi dodaja, da (2)
obstoječi ekonomski modeli vedenja nikakor ne morejo zadostiti celotni znanstveni razlagi
teorije javne izbire, saj se posamezniki vedejo in odločajo na podlagi različnih motivov, ki pa
niso samo ekonomski. Četudi neracionalne (psihološke) motive javne izbire kot relevantne
utemeljujejo različni znanstveni viri, pa se z njimi ne strinjajo ekonomisti, ki najbolj
zagovarjajo tezo, da so v modeliranju vedenja ljudi v bistvu najpomembnejše ekonomske
spremenljivke.
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4.2

Teorija politično gospodarskih ciklov

Če povzamemo najbolj enostavno opredelitev teorije javne izbire, je volivec konglomerat tako
racionalnih kot neracionalnih motivov, ki ga ženejo na volitve, da (ne)posredno vpliva na
oblikovanje političnih sil relativno omejenega političnega prostora. Pri tem, za razliko od
potrošnika, izbira med različnimi alternativami (političnimi strankami ali kandidati), ki (vsaj
načeloma) med seboj niso kompatibilne. Če navsezadnje govorimo o racionalnih in
neracionalnih motivih ad-personam posameznega volivca, pa ob tem ne smemo pozabiti na
dimenzijo okolja, ki na volivca (ne)posredno vpliva. Šušteršič (1995, 6) opozarja, da tako kot
na politične razmere vplivajo gospodarske razmere, tudi na gospodarske tokove vplivajo
politične odločitve.
Politično gospodarski cikel je, po mnenju Johnsona (2005), mogoče razumeti kot posledico
manipulacije vlade in koalicijskih strank s policy orodji, s katerimi v obdobju pred volitvami
želijo vzpodbuditi takšne ekonomske in politične razmere, ki bi jim zagotavljale ponovno
izvolitev. Zelo pogosto se namreč dogaja, da v času pred iztekom mandata vlade aktivirajo
ekspanzivne monetarne in fiskalne politike, ki na kratek rok znižujejo davke in brezposelnost,
na dolgi rok pa (v svojih posledicah) povečujejo inflacijo. Cikel ugodnosti se navadno obrne že
kmalu po volitvah (Johnson 2005, 5-10).
Šušteršič navaja pet sestavin politično-ekonomskega cikla (Šušteršič 1999, 31-32):
- čisti gospodarski cikel (nihanje gospodarske aktivnosti),
- cikel priljubljenosti (menjava obdobij večje in manjše politične priljubljenosti),
- politični cikel (menjava relativno liberalne politike z intervencionistično državno politiko),
- cikel neposrednih ugodnosti (vlada periodično spreminja distribucijo in obseg posebnih
ugodnosti),
- institucionalni cikel ekonomske politike (spreminjanje institucionalnega okvira
gospodarjenja).
Interesi vplivnih družbenih skupin in organizacij vplivajo na vodenje politike vlade, ki pa je
bistveno bolj ustrežljiva v zanjo pomembnih obdobjih (tik pred volitvami, predvolilno
obdobje). Vlade kot kolektivne organizacije tedaj vodijo politiko zniževanja brezposelnosti, pa
čeprav na račun višje inflacije, pri čemer manjša brezposelnost prinese manj nezadovoljnih
volivcev, istočasno pa si kupujejo volilne glasove z neposrednimi fiskalnimi ukrepi (subvencije,
davčne olajšave itd.). Ob tem pa ne smemo prezreti individualizacije funkcije oblasti: na
priljubljenost vlade nedvomno vpliva tudi osebnost voditelja ali njena ideologija. Pri
analiziranju teorij politično gospodarskih ciklov tako pogosto zasledimo predpostavko
političnega oportunizma, ki pravi, da politiki in politični odločevalci verjamejo, da volivci
premorejo le kratkoročen spomin (na dogajanje v njihovem političnem prostoru v času
neposredno pred volitvami) in v veliki meri svojo volilno podporo oblikujejo glede na nedavno
ekonomsko uspešnost aktualne vlade. Ta predpostavka namreč izhaja iz teorij ekonomskega
glasovanja, ki govori o tem, da volivci z ocenjevanjem predvolilne ekonomske situacije
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vladajoči politični strukturi pripisujejo bodisi zasluge ali napake ter že s tem ustvarjajo volilni
izid (Powell and Whitten 1993, cit. po Kaplan 2008, 3).
Navedeno razmišljanje lahko podkrepimo še s Šušteršičem (1995), ki pravi, da so gospodarska
nihanja pogosto lahko neposredna posledica vladne predvolilne politike, pri čemer pride do
povezave volilnega in gospodarskega cikla kar označujemo s terminom politično gospodarski
cikel (Šušteršič 1995, 6-7; Šušteršič 2003, 24-25).
VLADA

Vladne
aktivnosti

UKREPI
EKONOMSKE
POLITIKE
NEPOSREDNE
UGODNOSTI

NEEKONOMSKI
DEJAVNIKI
POPULARNOSTI VLADE

VOLILNA IZBIRA

GOSPODARSKE
RAZMERE

VOLIVCI

Slika 6: Povezava razmejenega političnega prostora in gospodarstva
Vir: Šušteršič 1995.

Po mnenju Boraka lahko izluščimo dva pristopa evalvacije (teorij) politično-ekonomskega
cikla: prvi izhaja iz racionalnosti volivcev, pri čemer so stična točka pričakovanja
posameznikov glede gospodarske politike, medtem ko je drugi pristop vezan na obnašanje
strank, pri čemer lahko ločimo med oportunističnim obnašanjem strank (takšne stranke se
odločajo za izvajanje politike, ki bo maksimirala verjetnost njihove izvolitve, ne glede na lasten
strankarski program ali gospodarske razmere) in ideološko obnašanje strank (le-te sledijo
svojim ciljem ne glede na politično primernost) (Borak 1992, 6-7).

4.2.1 Tradicionalne teorije politično gospodarskih ciklov
Pionirsko delo razvoja teorije politično gospodarskih ciklov sta opravila Nordhaus in Lindbeck
v sredini 70-ih let prejšnjega stoletja ter oblikovala t. i. oportunistično teorijo. Ta pravi, da je
primarni cilj delovanja politikov njihova ponovna izvolitev, zato s policy orodji poskušajo
maksimizirati verjetnost ponovne volilne zmage. Poskusi kratkoročnih politik sprememb
trendov in vzpodbujanja gospodarske dejavnosti in zmanjševanja brezposelnosti, se v obdobju
po volitvah pogosto izjalovijo ter povečajo tako brezposelnost, proračunski deficit ter inflacijo
in upočasnijo gospodarsko rast (Kaplan 2008, 3-4).
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Nordhaus (1975, 188) je namreč izvedel empirične dokaze o učinkih oportunističnega modela
politično gospodarskih ciklov na inflacijo in brezposelnost z raziskavami političnih in
ekonomskih razmer v ZDA in (nekaterih) evropskih državah ter zaključil, da lahko učinke
takšnega kratkoročnega politično-ekonomskega delovanja umirimo s pravočasnim
informiranjem volivcev, ki naj sami presodijo o takšnem strankarskem posegu v delovanje
države. S tem bi se preprečilo ali vsaj zmanjšalo negativne posledice oportunističnih politik, ki
nastopijo v povolilnem obdobju. Ob tem še dodaja, da je znotraj vsakega nacionalnega
politično-ekonomskega cikla smiselno proučiti tako procese odločanja kot tudi vlogo in
apolitično kompetentnost odločevalcev, ki implicirajo takšno ekonomsko politiko. Ob tem velja
dodati, da Borak (1992, 7) ta cikel opredeljuje kot cikel, ki temelji na neracionalnih,
kratkovidnih volivcih in na oportunističnih strankah. Posamezniki sicer ocenjujejo preteklo
delovanje strank, vendar imajo v očeh volivcev več teže novejši dosežki, medtem ko stranke
vodijo politiko maksimiranja volilnih glasov.

Smer pomembnosti politično-ekonomskih ciljev

Preglednica 3: Preference političnih strank glede na politično-ekonomske cilje
Levica
Sredina
Desnica
nizka brezposelnost
cenovna stabilnost
enakomerna distribucija
dohodkov
cenovna stabilnost
ekonomska ekspanzija
ekonomska ekspanzija uravnotežena uvoz in
izvoz
nizka brezposelnost
enakomerna
distribucija dohodkov
cenovna stabilnost
ekonomska ekspanzija
uravnotežena uvoz in nizka brezposelnost
izvoz
uravnotežena uvoz in
izvoz
enakomerna distribucija
dohodkov
Vir: Kirschen 1964, cit. po Hibbs 1977, 1472.

Hibbs (1977, cit. po Kaplan 2008, 4), ki sodi med tradicionalne teoretike politično
gospodarskega cikla, se z Nordhausovim očitkom političnega oportunizma, katerega osrednji
cilj je ohranitev oblasti, ni povsem strinjal. Po njegovem strankarskem modelu politične stranke
predstavljajo subjekte politične in ideološke konkurenčnosti, ki takrat, ko so na oblasti,
tekmujejo za podporo svoje ciljne skupine (volivcev): stranke in volivci politične desnice so
tradicionalno bolj usmerjeni k nižanju inflacije, medtem ko stranke levice in njihovi volivci
preferirajo nižanje brezposelnosti. V posledici (in glede na Phillipsovo krivuljo) to a priori
napoveduje, da bodo desničarske vlade zniževale inflacijo na račun (stroškov) brezposelnosti
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in levičarske vlade zniževale (stroške) brezposelnosti in gospodarske rasti na račun višje
inflacije (podrobneje v Hibbs 1977).
Znotraj strankarsko ideološkega cikla, katerega začetnik je Hibbs, se volivci odločajo za tiste
stranke, ki so najbližje njihovim preferencam, pri čemer se stranke razlikujejo v ciljih, ki jih
zasledujejo. V tem ciklu se ekonomska politika spreminja takrat, ko se zamenjajo stranke na
oblasti (Borak 1992, 7).
Hibbs je svoja dognanja dokazal na analizi časovnih vrst stopenj brezposelnosti (kot odraza
učinkov vladnih politik zaposlovanja) ter stopenj inflacije (kot odraza ekonomskih politik) za
obdobje 25 let, v ZDA in Veliki Britaniji ter ugotovil signifikantne razlike med strankami
levega in desnega političnega bloka. Kot je sam poudaril, makroekonomske razmere niso
neposredna posledica gospodarske aktivnosti, temveč kratkoročnih in dolgoročnih izbir in
odločitev političnih odločevalcev. Dejanske zmagovalce političnega prostora tako ne kaže le
preštevati z volilnimi glasovi, temveč s posledicami, ki jih njihov strankarski model ustvarja
(Hibbs 1977, 1487).
Tudi Borak (1992, 6) razčlenjuje spoznanje o obstoju povezave med ekonomijo in politiko skozi
vrsto vprašanj:
- Kaj uravnava volivce in kateri gospodarski in družbeni dogodki vplivajo na njihovo volilno
vedenje?
- Kaj uravnava politične stranke in njihove vodje? Ali se družbenim in gospodarskih
spremembam sproti prilagajajo in podrejajo ali je njihovo vedenje ideološko, tudi za ceno
izgube dela volivcev?
- Kakšna je gospodarska ureditev države?
- Kakšnim ekonomsko-političnim spremembam je izpostavljeno gospodarstvo in politika?
So pomembni eksogeni ali endogeni dogodki?
- Ali so politične stranke lojalne svojim volivcem ali spreminjajo lastno politično telo?
Teorijo oportunistično modeliranih politično gospodarskih ciklov, katere glavna značilnost je
njen trud po formalizaciji odnosov med politiko in gospodarstvom, lahko povzamemo v
naslednjih ključnih točkah (Šušteršič 1995, 6):
- gospodarske razmere predstavljajo bistven vpliv na volivčevo izbiro (volilno vedenje),
- vlada poskuša vplivati na razmere (jih ustvariti) ter posledično povečati svoje možnosti za
volilni uspeh z diferenciacijo ukrepov gospodarske politike,
- volilno optimalna politika ne more biti stalnica v ravnanju vlade; le-ta ustvarja gospodarski
cikel, katerega dinamika je odvisna od oddaljenosti (rokovnika) volitev.
Po Freyevem modelu, ki povezuje Hibbsov (strankarsko-ideološki) in Nordhausov
(oportunistični) model, vlade maksimirajo svoje zadovoljstvo, ki je odvisno od njihove
uspešnosti pri uresničevanju ideoloških ciljev in ne toliko od politične podpore. Kadar vlade
menijo, da jim grozi volilni poraz, bodo po mnenju Freya in Schneiderja ravnale oportunistično
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(ter iskale priložnosti s politikami, ki bodo dvigovale priljubljenost in možnosti ponovne
izvolitve), medtem ko bodo ob zagotovljeni ponovni izvolitvi delovale ciljno, bolj ideološko in
zmanjševale stroške (Frey in Schneider 1982, 247-249).
Vendar Frey in Schneider ob tem še poudarjata, da je v analizi vplivov makroekonomskih
razmer na trende volilnega vedenja potrebno upoštevati tudi 'vedenje vlade'. Makroekonomski
kazalci sami po sebi niso dovolj zanesljivi, saj so prepogosto detereminirani z učinki
kratkoročnih policy orodij. Vedenje vlad je namreč odvisno od politik, ki vsebujejo tudi
strankarsko ideološko usmerjenost, 'tržni' egocentrizem in konkurenčno sebičnost. Na
makroekonomske razmere države pa posredno vplivajo še drugi dejavniki notranji in zunanjih
političnih razmer, ki se lahko pojavijo izjemoma (npr. vojna, ustavne spremembe, spremembe
volilnega sistema …) (Frey in Schneider 1982, 252).

4.2.2 Racionalne teorije politično gospodarskih ciklov
Empirični in teoretični razlogi so povzročili zaton prvega vala teorij. Empirične analize že
omenjenih modelov sicer niso zavrnile, niso pa jih tudi potrdile v zadostni meri, da bi jih lahko
uvrstili v dokazane zakonitosti. Teoretične razloge za potrditev omenjenih teorij pa je 'odnesla'
teorija racionalnih pričakovanj (Šušteršič 1995, 14), katera temelji na predpostavki, da
ekonomski subjekti oblikujejo racionalna pričakovanja o ravnanju vladajočih strank, o
posledicah njenih ukrepov za gospodarstvo, saj imajo popolne informacije (Šušteršič, 1996,
248). Ob takšnem volilnem telesu so stranke politično neučinkovite, ker vsako njihovo dejanje
volivci predvidijo in ocenijo, temu prilagodijo obnašanje in s tem izničijo želeni rezultat, ki ga
stranke skušajo doseči (Borak 1992, 7).
Racionalne teorije politično gospodarskih ciklov predstavljajo drugo razvojno fazo. V svojih
predpostavkah izključujejo naivnost in kratkovidnost volilnega telesa, ki le spregleda politično
perverzne manipulacije političnih oblasti v predvolilnem obdobju, z namenom boja za oblast.
Podobno kot pri predhodnikih, tudi racionalne teorije napovedujejo povolilno zvišanje inflacije,
ki pa temelji na t. i. sodobni Phillipsovi krivulji, ki ima integrirano t. i. pričakovano inflacijo:
če volivci pričakujejo, da bo vlada vodila ekspanzivno politiko, bodo že sami povišali
inflacijska pričakovanja. Racionalno orientirani volivci ter podjetja bodo pričakovali vladni
stimulus v volilnem obdobju, zato bodo temu primerno zahtevali višje plače in cene dobrin
(Kaplan 2008, 5).
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so se pojavili sodobni modeli politično gospodarskih
ciklov. Anne Sibert in Kenneth Rogoff (Rogoff in Sibert 1988) sta oblikovala racionalni
oportunistični cikel ter širše poudarila, da je za analizo politično gospodarskega cikla treba
upoštevati kaj več kot le Phillipsovo krivuljo in podatke, ki izhajajo iz informacijske
asimetričnosti. Kot avtorja ugotavljata, vlada dospe do podatkov o učinkovitosti njenih politik
prej kot volilno telo, hkrati pa tudi opozarjata, da koalicijske stranke volilnemu telesu manj
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kredibilno (kot opozicija) signalizirajo učinkovitost vladnih politik (Rogoff in Sibert 1998, 12). Volivci se, po njunem mnenju, bolj odločajo na podlagi ocene pričakovanega zadovoljstva
(npr. z višino davkov) kot pa vladnimi ukrepi za izboljšanje ugleda znotraj volilnega telesa.
Šušteršič poudarja, da bi povezovanje oportunističnih modelov, pri katerih vlada vodi aktivno
politiko za izboljšanje volilnega izida in strankarskih modelov, v katerih vlada ravna v skladu
s svojo usmeritvijo in ne skuša aktivno vplivati na izid volitev, moralo preseči teoretske
razmejitve. Čeprav je nesporno dejstvo, da strankarski model pojasnjuje gospodarska nihanja
odvisna od volilnega cikla, je kljub vsemu potrebno na piedestal položiti namen teorije javne
izbire, ki pomaga razviti pozitivno teorijo ravnanja vlade, katera posledično privede do
izboljšane moči makroekonomskih modelov. Iz omenjenega se lahko opazi, da čisti strankarski
modeli ne vodijo v pravo smer (Šušteršič 1995, 21-22).
Alesina (1998, cit. po Kaplan 2008, 5) je pri razvoju racionalno strankarskega modela podobno
kot Hibbs predpostavljal, da se politične stranke razlikujejo po svoji ideologiji in socialnem
položaju ciljnega volilnega telesa, katero se odloča na podlagi svojih preferenc, vendar je pri
tem poudaril, da so predvolilna dejanja vlad navadno le začasna, in jih je v tem oziru potrebno
tako tudi razumeti. Alesina in Roubini (1992, 5-6) sta v svoji študiji politično gospodarskih
ciklov znotraj držav OECD podobno kot Nordhaus predpostavila, da gospodarske razmere
orisuje Phillipsova krivulja, da na inflacijo neposredno vplivajo politični odločevalci, da so
politiki oportunisti ter da je termin volitev fiksen. Alesina in Robuini sta Nordhausov model
spremenila v predpostavkah dostopnosti informacij volivcem in njihovi racionalnosti. Če torej
volivcem odpravimo informacijsko asimetričnost, 'dodamo' širšo racionalnost (od tiste, ki jo
predvidevajo tradicionalne teorije politično gospodarskih ciklov) ter zavedanje o predvolilnem
političnem oportunizmu, se amplitude in življenjska doba tradicionalnih modelov bistveno
zmanjšajo (Alesina in Roubini 1992, 6).
Avtorja sta dokazala, da sta tako racionalno oportunistični model Sibertove in Rogoffa kot tudi
racionalni strankarski model konsistentna v analizi znotraj številnih držav. Nekaj
pomembnejših izsledkov (Alesina in Roubini 1992, 29):
- ni dokazov o sistematičnih oportunističnih politično gospodarskih ciklih (tradicionalen
Nordhausov model) razen na dimenziji brezposelnosti (z izjemo Nemčije, Nove Zelandije
ter Japonske);
- obstaja konsistentna povezava modela Sibertove in Rogoffa na inflacijski dimenziji z cikli
javnih financ;
- implikacija racionalne strankarske teorije (Hibbs) je konsistentna znotraj podvzorca držav,
ki imajo bistrankarski politični sistem ali jasno definiran politični prostor znotraj
kontinuuma levo-desno; Hibbsova teorija ni uporabna na državah z večjimi koalicijskimi
vladami.
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4.3

Vpliv makroekonomskih dejavnikov na politični prostor ter volilno vedenje

V predhodnem poglavju smo ugotovili, da se volivci, glede na odnos do aktualnih gospodarskih
razmer, odzivajo retrospektivno in adoptivno ali pa prospektivno; svojo volilno intenco in
podporo gradijo na izpolnitvi pričakovanj in preferenčnih atributih. Številni teoretiki volilnega
vedenja pritrjujejo tezi, da imajo makroekonomske spremenljivke (gospodarska rast,
brezposelnost, inflacija, davki in ostalo) vpliv na volivce in njihovo volilno odločitev. Literatura
takšno volilno vedenje poimenuje ekonomsko glasovanje.
Tako Kramer (1971, cit. po Markussen 2005, 11) na podlagi študije, izvedene med politično
kampanjo v ZDA, ugotavlja, kako je gospodarska rast pomagala tedaj vladajoči stranki
(demokrati) ter istočasno zmanjševala podporo opoziciji.
Ta-isti fenomen sta v kontinuumu političnega prostora (levo - desno) raziskovala tudi Durr
(1993, 158) in Stevenson (2001, 620). Stevensonova študija, ki pomeni razširitev Durrove
ameriške študije o vplivu makroekonomskih razmer na politično preferiranje znotraj
kontinuuma levo-desno na zahodne demokracije, in predhodna Durrova študija, sta v obdobju
pred letom 1980 poenostavljeno povedano pokazali: ko se gospodarske razmere izboljšujejo,
se agregirano politično preferiranje premakne proti levi, medtem ko se v razmerah recesije
agregirano politično preferiranje pomakne proti desni.
Durr (1993, 159) navedeno utemeljuje skozi finančno vzdržnost (in financiranje) impliciranih
politik. Javne politike, ki veljajo za tradicionalno socialno - liberalne in so dražje, je mogoče
umestiti na dnevnopolitično agendo le v razmerah zdravih javnih financ, sicer jih je nemogoče
izvesti, ne da bi dolgoročno škodovali in rušili javnofinančna načela.
Markussen (2005, 11-12) dinamiko premikov znotraj kontinuuma levo-desno pripisuje
naslednjim predpostavkam:
1. Država blaginje mora zagotavljati ustrezno socialno varnost in slednja je osnovna zahteva
volivcev. Po poenostavljenem modelu Meltzerja in Richarda volivci za financiranje države
blaginje izbirajo med potrošnjo in davčnimi obveznostmi. Izhajajoč iz lastnega
ekonomskega statusa stremijo k tisti politiki (in politični stranki), ki jim v tem oziru nudi
optimalno pozicijo.
2. Durrova (in kasneje tudi Stevensonova) študija je pokazala, da se z višanjem gospodarske
rasti krepi podpora politični levici, vendar pri tem bolj kot makroekonomski aktivnosti kaže
težo pripisati aktivnosti političnih strank in njihovim spremembam političnih programov ali
pozicije znotraj političnega prostora.
3. Učinek konjunkture na politične nazore (in volilno izbiro), ki sta jo dokazala Durr in
Stevenson ni povsem konsistenten, zaradi izrazitega vpliva časovne komponente.
Kot pravi Markussen (2005, 48), so kasnejše raziskave po letu 1990 pokazale ravno nasproten
učinek: konjunktura povečuje podporo in strankarsko preferiranost strank desnega dela
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političnega kontinuuma, medtem ko recesija pozitivno učinkuje na politične stranke levega dela
političnega kontinuuma. Vzrok za takšno razmerje je najverjetneje potrebno iskati v odnosu
oziroma razmerjih davčnih politik in zagotovljenih socialnih pravic. Markussen (2005, 56-57),
povzemajoč primerljive študije vplivov makroekonomskih dejavnikov, ugotavlja, da za
brezposelnost (kot kategorijo v kontekstu strankarskih preferenc) ni mogoče določiti vpliva na
volilno vedenje, hkrati pa opozarja, da se volivci na inflacijo različno odzivajo.
Na tem mestu bi veljajo poudariti dve dejstvi: (1) občutljivost za socialne pravice je obratnosorazmerna z ekonomskih stanjem (in kupno močjo) prebivalstva ter (2) inflacijska nihanja v
ZDA so v obdobju 1990 - 2012 razpeta med 4,2 % (leta 1991, najvišja vrednost tega obdobja)
in 2,1 % (leta 2012) (Statista 2014). Slovenijo sta, sploh v istem obdobju zaznamovali bistveno
bolj negotova ekonomska kot tudi socialna situacija, zato inflacije ne kaže izključiti iz nadaljnje
analize vplivov na volilno vedenje.
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5 RAZISKAVE VPLIVOV MAKROEKONOMSKIH DEJAVNIKOV NA VOLILNO
VEDENJE
Volilna izbira je, kot smo prikazali v predhodnih poglavjih, procesni del volilnega vedenja, na
katerega delujejo različni vplivi. Skozi sociodemografski pristop tako lahko identificiramo
sociološke lastnosti in aktivnosti posameznega volivca ter tako izbrane sociološke dimenzije,
ki (bolj ali manj) neposredno učinkujejo na volilno izbiro. Psihološki pristop nam pokaže
volivčevo dovzetnost na različne vplive (s strani oblasti), medtem ko zgodovinski pristop kaže
interakcijo volivca z njegovo eksistenčno preteklostjo itd. Tudi Lewis-Beck in Stegmaierjeva
(2008) sta mnenja, da obstajajo številni in različni pristopi k raziskovanju vedenja volivcev in
vplivov na njihovo volilno izbiro. Vsak od njih oblikuje relativno specifičen uvid v to precej
kompleksno področje.
Preučevanje vplivov ekonomskih dejavnikov na volilno izbiro, kot bomo v nadaljevanju lahko
ugotovili, je precej raznoliko. Vsaj tako raznoliko, kot so raznolike nacionalne ekonomske
politike in razmere, v katerih volivci odločajo (ob predpostavki, da se vplivi na mikroravni
medsebojno grupirajo in agregirajo). A kar je zagotovo skupno vsem raziskavam in modelom
o vplivu ekonomskih razmer na volilno vedenje je to, da na volilno izbiro vplivajo vsaj tri
makroekonomske kategorije: brezposelnost, gospodarska rast in inflacija. Raziskovalci kot so
Nie, Verba in Petrocik (1979), kasneje pa tudi Duch in Stevenson (2005), van der Brug, van
der Eijk in Franklin (2007) in Lewis-Beck in Stegmaierjeva (2008), v sklepu raziskav
ugotavljajo, da volivci praviloma nagrajujejo tiste politične konkurente, ki so dosegli
ekonomsko prosperiteto, medtem ko kaznujejo tiste, ki so jo zavrli. Ob tem Lewis-Beck in
Stegmaierjeva (2008) opozarjata tudi na Campbella (Campbell idr. 1960), da je stranka, ki je
na oblasti, za napredek in prosperiteto manj nagrajena, kot je kaznovana za nazadovanje.

5.1

Zgodovina raziskav

Raziskanost vplivov ekonomskih razmer na volilno vedenje je precejšnja. Prve raziskave s to
tematiko so se izvajale v času po 1. svetovni vojni v ZDA , sčasoma pa tudi v Franciji in Veliki
Britaniji ter se postopoma razširile tudi na druge države. Za prve tovrstne raziskave je značilno,
da gre za analize časovnih vrst, ki večinoma temeljijo na agregiranih vrednostih ter preplet
makroekonomskih dejavnikov z volilnimi izidi. Uporaba individualnih podatkov je značilna za
tovrstne raziskave zadnje četrtine 20. stoletja.
Monroeva (1979) je v svoji kritični študiji opravila pregled raziskav v obdobju 1920-1960 ter
analizirala gospodarske razmere in vpliv le-teh na volilni izid v kongres ZDA. Osnovni namen
študije je bil re-interpretirati nekatere ugotovitve predhodnih raziskovalcev (študije Nie, Verba
in Petrocik (1979)) ter jih nadgraditi s sodobnejšimi, metodološko nadgrajenimi, pristopi.
Svojim zgodnjim predhodnikom je v največji meri očitala analitično zmedenost, primitivno

39

analizo podatkov, ki sloni le na agregiranih vrednostih ter ad-hoc empirizem, ki ustvarja
zaključke brez pravega teoretskega okvirja (Monroe 1979, 142).
Po Monroevi (1979, 142) se prva prava ekonometrična analiza volilnega vedenja zgodi šele leta
1957 z Downsovo ekonomsko teorijo volitev in v letu 1960 s Campbellovim The American
voter. Ti raziskavi veljata za temeljni študiji volilnega vedenja ameriških volivcev, katere
ključna predpostavka vključuje »racionalno vedenje volivcev«; slednje naj bi bilo v večji meri
sicer »podedovano« od staršev, vendar pa se le-to tudi spremeni, kadar politična stranka ne
izpolnjuje pričakovanj svojih volivcev.
Raziskave volilnega vedenja, ki so sledile po letu 1970 v ZDA so nekoliko bolj poglobljeno
pokazale eventualne vplive makroekonomskih (ne)ravnovesij na volilno izbiro, tako na
kongresnih kot tudi predsedniških volitvah. Kramer (1971) je na podlagi svojih empiričnih
podatkov, ki so se nanašali na obdobje 1896-1964 ugotovil, da na podporo vladajoči stranki
statistično značilno vplivajo denarni prihodki, deflacionirani z rastjo cen, medtem ko
brezposelnost in inflacija ne. Sledile so še nekatere metodološko spremenjene analize. Bolj
opazna je analiza Goodman in Kramerja (1975, cit. po Monroe 1979, 148-149), ki sta z odpravo
metodoloških napak in s ponovno analizo nekaterih predhodnih analiz prišla do sklepa, da imajo
brezposelnost, inflacija in denarni prihodki vpliv na podporo pri kongresnih volitvah.
Oblikovale so se še nekatere teoretske in metodološke kritike, ki so v svojih sklepih navajale
različne jakosti vplivov posamezne makroekonomske dimenzije, vendar pa nobena izmed njih
ni razširila nabora makroekonomskih dejavnikov, ki bi vplivali na volilno vedenje ameriških
volivcev, ko gre za volitve v kongres.

5.2

Povzetki nekaterih raziskav

Konec 20. in uvod v 21. stoletje zaznamujejo pogostejše ekonometrične raziskave volilnega
vedenja s poudarkom na vplivu ekonomskih dejavnikov, tudi v Evropi. Po skrbnem prebiranju
Norpothove študije (iz leta 1996), ki ponuja odgovore na nekatera ključna teoretična vprašanja
in empirične ugotovitve o študijah vplivov ekonomskih razmer na volilno vedenje, ter LewisBeckovega in Paldamovega (2000) preučevanja povezav med gospodarstvom in volitvami,
vpetih v dimenzijo časa in priljubljenosti stranke, smo prvi raziskovalni postanek opravili pri
Andersonu (2000), Duchu in Stevensonu (2004) ter van der Brugu, van der Eijeku in Franklinu
(2007). Njihove študije povečini temeljijo na raziskavah ameriških kolegov, vendar so jih
izvedli med volivci evropskih demokracij.
Andersonova analiza (podrobneje v Anderson 2000, 151) temelji na anketnih vprašalnikih, ki
so jih v leta 2000 izpolnjevali volivci 13 evropskih držav. Namen raziskave ni bil le ugotoviti,
kakšen je ekonomski vpliv volivcev na volilno intenco in preferenco političnih strank, temveč
tudi, kakšen je vpliv političnih strank na percepcijo ekonomske situacije. Četudi pri naši
raziskavi ne upoštevamo političnega konteksta kot spremenljivke, ki vpliva na volilno vedenje,
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ter da je Andersonova raziskava omejena le na eno leto, pa velja poudariti, da je Andersonov
raziskovalni model metodološko zanimiv zaradi uporabe individualnih in neagregiranih
podatkov ter implikacije t. i. sociotropskih12 (politološko oblikovanih) indikatorjev. Glede na
Andersona (2000, 152), na volilno vedenje nimajo vpliva samo makroekonomski dejavniki,
temveč njihova nestabilnost (kot napaka v strategiji vodilne stranke oziroma vladni koaliciji
strank).
Makroekonomski vplivi naj ne bi bili derivat samodejnih procesov, temveč so produkt
strateških odločitev vlade, zato je politični kontekst volilne izbire po Andersonu nedvomno
relevanten dejavnik volilnega vedenja. Metodološka težava in izziv nedvomno nastopita pri
definiranju njegove enoličnosti. Model, ki ga Anderson razvije na podlagi logistične regresije
(pri kateri posamezne države nastopajo kot neodvisne spremenljivke), v svojem sklepnem delu
opozarja, da na volilno vedenje ne vplivajo le makroekonomski dejavniki, temveč tudi nivo
odgovornosti, ki jo ima posamezna stranka za nastalo situacijo. Makroekonomski dejavniki
bodo (sami po sebi) postajali izrazitejši in močnejši, kadar se bodo manjšale možnosti volivcev,
da ne pripišejo ekonomski neuspeh vladajoči stranki (ali koaliciji). Drugo obsežnejšo raziskavo
vpliva ekonomskih dejavnikov na volilno intenco oziroma volilno vedenje sta izvedla Duch in
Stevenson (2005). Namen njune raziskave je bil, podobno kot sta raziskovala predhodnika, s
pomočjo logistične regresije preučiti vpliv retrospektivne percepcije ekonomskih razmer na
volilno intenco vladajočih politikov oziroma političnih strank (kot odgovornih/zaslužnih za
nastale razmere). Raziskava temelji na analizi individualnih podatkov vprašalnika, ki so ga
izpolnjevali volivci (parlamentarnih volitev) 14 evropskih držav, Avstralije, Nove Zelandije,
ZDA in Kanade. Ta multinacionalna raziskava je pokazala, da retrospektivna percepcija
ekonomskih razmer in njen vpliv na volilno intenco opazno variirata od države do države,
vendar pa se smer vpliva večinoma ne spreminja. Največjo ekonomsko občutljivost in
»zamerljivost« za relativno (!) poslabšane ekonomske razmere (izražene preko lastne
percepcije volivcev) kažejo volivci v Franciji, na Danskem, v Belgiji in na Nizozemskem,
medtem ko so grški in avstralski volivci svojim političnim strankam najbolj prizanesljivi. A kot
rečeno: tendenca kaznovanja politikov za poslabšano ekonomsko situacijo (sploh perceptivno)
in o kateri govorijo predhodniki (Campbell idr. 1960; Lewis-Beck in Paldam 2000; Anderson
2000) ostaja nespremenjena.
Van der Brug, van der Eijk in Franklin (2007) so, izhajajoč iz ugotovitev (omejeno
predstavljenih, zgoraj omenjenih) predhodnikov izvedli vsebinsko podobno raziskavo, pri
čemer so vnesli nekaj vsebinskih popravkov. Tudi njihova raziskava, vsebinsko podobno kot
raziskava Ducha in Stevensona (2005), temelji na mednacionalni anketni raziskavi (volilne

12

Sociotropija se v osnovi opredeljuje kot pojem, ki izhaja iz psihologije osebnosti. Gre za stanje
ekscesivne interakcije z ljudmi iz okolice z namenom zadostitve večjih potreb po družbeni
sprejemljivosti. V kontekstu politoloških vsebin takšnemu stanju ustrezajo politične stranke, ki
konkurirajo za oblast.
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intence oziroma preferenc), pri čemer pa so za neodvisne spremenljivke vzeli makroekonomske
kazalce inflacije, brezposelnosti in gospodarske rasti. Za metodološki pristop niso prevzeli
logistične regresije,13 temveč so svoj model razvili kot multivariatno linearno regresijo,
zasnovano na podatkih za leta 1989, 1994 in 1999. Njihova študija ponuja pet različnih modelov
vplivov makroekonomskih dejavnikov na volilno intenco, pri čemer k makroekonomskim
indikatorjem dodajajo še nekatere druge politološke spremenljivke, kot so velikost stranke,
delež največje vladne stranke v vladi, versko opredeljenost volivcev ipd. (podrobneje v van der
Brug, van der Eijk, Franklin 2007, 84-95). Njihova raziskava je pokazala, da imajo inflacija,
gospodarska rast in nezaposlenost različen vpliv na volilno izbiro (volilno intenco ali
preferenco) v vladi prevladujoče stranke. Retrospektivna analiza (»koga ste volili na zadnjih
volitvah«) je pokazala, da na volilno izbiro na relaciji vladajoča stranka - opozicija (v
kombinaciji z makroekonomskimi dejavniki) statistično značilno vplivata le velikost vladajoče
stranke v vladi ter inflacija (z zmanjšanjem inflacije se povečuje podpora vladajoči stranki). A
van der Brug, van der Eijk in Franklin (2007, 84) takšen model označujejo za naiven (in
statistično nezanesljiv). Z dodajanjem volivčeve ideološke komponente (znotraj kontinuuma
levo-desno) se tako izkaže, da na volilno intenco oziroma preferenco vplivajo tako gospodarska
rast, nezaposlenost in inflacija.
Po van der Brugu, van der Eijku in Franklinu (2007, 95) se ob povečanju gospodarske rasti za
1 % poveča podpora tako vladnim koalicijskim strankam (za 0,121 %) kot tudi opozicijskim
(za 0,037 %). Enako podoben (a nasproten) učinek se pojavi pri inflaciji: s povečevanjem
inflacije za 1 %, se zmanjša podpora koalicijskim (za -0,101 %) in opozicijskim (za -0,040 %)
strankam. Velike vladne stranke, kot kaže njuna raziskava, izgubljajo v primeru brezposelnosti:
če se brezposelnost poveča za 1 %, se podpora velikim vladnim strankam zmanjša za 0,062 %,
poveča pa podpora opozicijskim strankam.
Preglednica 4: Vplivi makroekonomskih dejavnikov na podporo političnim strankam
gospodarska
nezaposlenost
inflacija
rast
koalicijska stranka
velika*
0,121
-0,062
-0,101
**
majhna
0,211
*
opozicijska stranka
velika
0,037
0,022
-0,040
**
majhna
0,070
Opomba: za veliko politično stranko se šteje stranka, ki zaseda več kot 40 % sedežev v parlamentu, za
majhno tista, ki jih zaseda 10 % ali manj.
Vir: Van der Brug, van der Eijk in Franklin 2007, 95.

13

Logistična regresija se uporablja v primerih, ko je odvisna spremenljivka dihotomizirana oziroma
zavzema le dve vrednosti, najpogosteje 0 in 1.
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6

GIBANJE MAKROEKONOMSKIH
OBDOBJU 1991-2012

SPREMENLJIVK

V

SLOVENIJI

V

Obdobje 1991-2012 je bilo za Slovenijo precej razburljivo, tako politično kot tudi gospodarsko.
Gospodarske aktivnosti centralno-planskega gospodarstva so se preko tranzicijskih procesov
preoblikovale v aktivnosti, ki veljajo za (posttranzicijske) tržne ekonomije. Upad
brezposelnosti, umiritev (hiper)inflacije, izboljšanje materialnega položaja večine Slovencev in
gospodarska rast (konjunktura) so tiste dimenzije nacionalnega gospodarstva, ki najbolj
zaznamujejo Slovenijo po osamosvojitvi ter nas umeščajo med bolj uspešne tranzicijske države.

6.1 Opredelitev makroekonomskih spremenljivk
V nadaljevanju bomo opredelili nekatere makroekonomske spremenljivke, ki jih uporabljamo
znotraj analitičnega dela ter so hkrati relevantni indikatorji makroekonomskih razmer v državi.

6.1.1 BDP
Bruto domači proizvod (BDP) je mera tržne vrednosti vseh končnih dobrin in storitev, ki jih
proizvedemo v posamezni državi (Samuelson in Nordhaus 2010, 371) ter najobsežnejši kazalec
uspešnosti gospodarske aktivnosti. BDP je, nekoliko bolj računovodsko, vsota vrednosti vseh
končnih dobrin in storitev proizvedenih v državi v posameznem (medletnem ali letnem)
obdobju in najpomembnejši agregat nacionalnih računov. Slovenska opredelitev je povzeta po
Sistemu nacionalnih računov (SNA 1993) in Evropskem sistemu nacionalnih računov (ESA
1995).
BDP lahko merimo na dva načina: nominalni BDP po dejanskih tržnih cenah, medtem ko realni
BDP, ki predstavlja najboljšo mero rasti proizvodno/storitvenega outputa, merimo po stalnih
(nespremenljivih) cenah (Samuelson in Nordhaus 2010, 371-372).
V ekonomiji ločimo med tremi procesi: proizvodnjo, distribucijo dohodkov ter končno
potrošnjo in prav takšna razmejitev oziroma pristopi se uporabljajo tudi pri določanju vrednosti
BDP (SURS b. l.b):
- proizvodni pristop meri BDP kot vsoto dodanih vrednosti rezidenčnih proizvodnih enot v
osnovnih cenah in neto davkov na proizvode in storitve,
- dohodkovni pristop meri BDP kot vsoto primarnih dohodkov, razdeljenih rezidenčnim
proizvodnim enotam,
- izdatkovni pristop (potrošna metoda) meri BDP kot vsoto izdatkov za končno potrošnjo,
bruto investicij ter razlike med izvozom in uvozom proizvodov.
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6.1.2 Brezposelnost
Za brezposelno osebo po Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(ZZZPB, Ur. l. RS, št. 107/2006) šteje:
- oseba, ki ni v delovnem razmerju,
- samozaposlena oseba, ki izpolnjuje zakonske omejitve povezane z opravljanjem dejavnosti,
in lastništva gospodarskih družb,
- lastnik, zakupnik, najemnik ali drug uporabnik kmetijskega ali gozdnega zemljišča s
katastrskim dohodkom do zakonsko omejene višine, ali
- oseba, ki je sicer zmožna za delo ter prijavljena pri zavodu kot aktivni iskalec zaposlitve in
ne sodi v eno izmed ekonomskih kategorij kot so študent, dijak, upokojenec ipd.
Zakon tudi določa, da se za brezposelno osebo šteje oseba, ki je bila do nastanka brezposelnosti
v delovnem razmerju in samozaposlena oseba, če njen dobiček iz dejavnosti,14 ni presegal
zneska zajamčenega nadomestila plače v zadnjem koledarskem letu pred nastankom
brezposelnosti (ZZZPB).
Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni delež registriranih brezposelnih oseb v aktivnem
prebivalstvu (to je v vsoti števila delovno aktivnih prebivalcev in registriranih brezposelnih
oseb) (ZRSZZ b. l.).
Registrski in anketni podatki se med seboj razlikujejo glede na naslednje dimenzije (Divjak
idr., 2010):
- definicija brezposelne osebe: registrirana brezposelna oseba je oseba, ki je kot aktivni
iskalec zaposlitve prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje ter ustreza vsem merilom
brezposelnosti glede na zakon. Brezposelna oseba po Anketi o delovni sili je oseba, ki v
zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) pred anketiranjem ni niti eno uro delala za plačilo
(denarno ali nedenarno), dobiček ali družinsko blaginjo, vendar v zadnjih štirih tednih
aktivno išče delo in ga je v dveh tednih tudi pripravljena sprejeti. Med anketno brezposelne
osebe spadajo tudi tiste, ki so že našle delo in ga bodo začele opravljati po anketiranju;
- glede na vir podatkov: v primeru registrirane brezposelnosti se podatki o brezposelnosti
zajemajo (kot populacijski) na zavodu za zaposlovanje, medtem ko anketi temeljijo na
vzorčenju ankete o delovni sili;
- glede na obdobje opazovanja in poročanja: registrski podatki se zajemajo mesečno, po
stanju na zadnji dan v mesecu, medtem ko se anketni podatki nanašajo na aktivnost
anketirane osebe v tednu pred anketiranjem (od ponedeljka do nedelje);
- glede na način in periodiko objavljanja rezultatov.

14

Ugotovljen brez upoštevanja znižanj in davčnih olajšav v skladu s predpisi o dohodnini in z
upoštevanjem obračunanih obveznih prispevkov.
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Brezposelnost merimo na dva načina: kot registrirano brezposelnost ali anketno brezposelnost.
Registrirano brezposelnost predstavljajo osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje
in ki ustrezajo vsem zgoraj navedenim (zakonskim) in ostalim (podzakonskim) merilom
brezposelnosti (SURS b. l.a).
Podobna je tudi opredelitev stopnje anketne brezposelnosti. Za aktivno prebivalstvo se tudi v
okviru anketne brezposelnosti in glede na Mednarodno organizacijo za delo štejejo tako
delovno aktivni prebivalci kot brezposelne osebe skupaj, pri čemer pa velja, da so delovno
aktivno prebivalstvo tiste osebe, ki so v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) pred
anketiranjem opravile kakršno koli delo za plačilo (denarno ali nedenarno), dobiček ali za
družinsko blaginjo. Med delovno aktivno prebivalstvo sodijo tudi zaposlene ali samozaposlene
osebe ter osebe, ki jih v zadnjem tednu pred anketiranjem ni bilo na delo (zaradi dopusta,
bolniške odsotnosti ali drugih dejavnikov, vendar so v delovnem razmerju) ter na kmečkem
gospodarstvu pomagajoči družinski člani (Divjak idr. 2010).

6.1.3 Inflacija
Inflacija je dvig splošne ravni cen v gospodarstvu, ki je po svoji ročnosti enkraten in
kratkotrajen fenomen, lahko pa je prisoten dlje časa. Teoretiki ga definirajo kot ekonomsko in
tudi socialno nezaželen pojav, zato si nacionalna gospodarstva želijo doseči čim nižjo raven,
vendar ni natančno jasno, kje naj bi bila meja optimalne višine inflacije; z vidika ekonomske
teorije se namreč upošteva, da mora rast cen ustrezati ravnotežni rasti gospodarstva (Roter
2003, 3).
Potrebno je razlikovati med vzroki za dolgoročno visoko inflacijo in ter vzroki za kratkoročen
dvig ravni cen. Dolgotrajna in visoka inflacija je vedno monetarni fenomen, kar pomeni, da
tako inflacijo lahko povzroča le dalj časa prisotna in visoka rast denarja v obtoku. Vzroke za
inflacijo, ki je prisotna kratkoročno, pa lahko različno pojasnjujemo. Med ekonomisti se
pojavlja razdeljenost: obstaja namreč prepričanje, da tudi kratkotrajno inflacijo povzroča
povečana količina denarja v obtoku, ki povečuje agregatno povpraševaje, vendar po drugi strani
nekateri trdijo, da inflacijo povzroča katerikoli dejavnik, ki vpliva na povečano agregatno
povpraševanje (spremenjena količina denarja v obtoku, spremenjeno trošenje države ali
sprememba davkov, spremenjeno obnašanje potrošnikov, sprememba neto izvoza, sprememba
investicij), ali pa dejavniki, ki vplivajo na premik krivulje agregatne ponudbe v levo (povečanje
stroškov proizvodnje kot so na primer: višanje plač, višanje cene nafte, višanje deviznega tečaja,
ipd.) (Roter 2003, 9).
Teorija razlikuje tri vrste inflacije (Bajt in Štiblar 2002, 471): inflacijo (agregatnega)
povpraševanja, inflacijo (agregatne) ponudbe (t. i. stroškovna inflacija) in strukturno inflacijo.
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Inflacijo, ki prikazuje spremembo ravni cen merimo z indeksom cen življenjskih potrebščin. S
to metodo merjenja se pokažejo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev, ki jih
domače prebivalstvo kupuje (za končno porabo) doma in v tujini. V obdobju pred uvedbo te
metodologije smo v Sloveniji inflacijo merili z indeksom cen na drobno, vendar se metodologiji
razlikujeta v ponderacijski shemi. Za primerjave inflacijskih stopenj med državami članicami
EU, statistični urad v Sloveniji izračunava še harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin.
Ta meri spremembe v ravni drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev po načelu domače porabe,
upoštevaje sestavo izdatkov, ki jih potrošniki (domači in tuji) namenjajo za nakupe predmetov
končne porabe na ozemlju Slovenije (SURS b. l.c).

6.1.4 Materialni življenjski pogoji (življenjska raven) prebivalstva
S pojmom življenjska raven se najpogosteje opredeljujejo doseženi življenjski pogoji, merjeni
na agregatni ali na individualni ravni. Pojma življenjski pogoji in življenjska raven so prvi
opredelili strokovnjaki Združenih narodov že leta 1954 v svojem letnem poročilu. V poročilu
so ločili med doseženimi življenjskimi pogoji, kar so imenovali življenjski standard (angl.
standard of living) ali življenjska raven (angl. level of living) ter željenimi življenjskimi pogoji,
to je tistimi, ki jih ljudje želijo doseči in za katere menijo, da so najprimernejši, da jim najbolj
ustrezajo. Življenjsko raven so dolgo časa istovetili z materialnim standardom oziroma s kupno
močjo prebivalcev. Kupna moč nam resda posreduje podobo o kvantitetnih razmerjih med
posameznimi skupinami prebivalstva, ne posreduje pa nam kvalitativne slike (Antončič in Boh
1991, 8).
Podatki o kupni moči posameznikov, družin ali posameznih družbenih slojev nam ne povejo
prav nič o tem, kakšno je na primer zdravstveno stanje ljudi, kakšne so njihove stanovanjske
razmere, izobrazba, kultura, delovne razmere, družbena moč in socialna varnost. Če hočemo
dobiti informacije o vseh teh dimenzijah na individualni, družinski ali skupinski ravni, moramo
torej pojem kupne moči razširiti na pojem življenjske ravni. Življenjska raven lahko zelo tesno
kovariira s porabniško ravnijo, lahko pa se od nje tudi zelo močno odmika (Antončič in Boh
1991, 9).
Merjenje blaginje, kakovosti življenja in napredka v družbi so en ključnih vsebinskih in
metodološko analitičnih izzivov preučevanja družbe, saj je gre za večdimenzionalen pojav.
Blaginja se ne meri le v ekonomskih merilih; vse pomembnejše postaja tudi občutje ljudi,
njihovo dojemanje sveta, okolice, v kateri živijo, in družbenega razvoja. Temu primerno se
spreminja tudi obseg kazalcev (indikatorjev), ki blaginjo tudi merijo (Vrabič Kek 2012, 3); za
merjenje blaginje in kakovosti življenja v občini se uporablja več kot 50 kazalcev.
Denarni kazalniki, kot so dohodki, potrošnja in stanovanjske razmere, pa tudi zaposlenost kot
ključni dejavnik socialne varnosti posameznika in osnovni vir materialne blaginje igrajo
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pomembno vlogo pri določanju blaginje, vendar pa so nezanemarljivi kazalci tudi psihološki in
socialni dejavniki (Vrabič Kek 2012, 9).
Kvaliteto življenja, opredeljeno torej kot koncept za proučevanje in evalviranje družbene
blaginje, najpogosteje merimo z (elevacijskim ali z deskriptivnim) anketnim instrumentom. V
slovenski raziskovalni praksi fenomena življenjske ravni se je sprva najpogosteje uporabljal
Titmussov koncept, ki temelji na analizi razpolaganja z viri sredstev, oziroma dostopom do
virov sredstev (Antončič in Boh 1991, 5), v nadaljevanju pa Stiglitz-Sen-Fitoussijev model, ki
blaginjo in kakovost življenja dimenzionira skozi materialne razmere (dohodek, potrošnja in
bogastvo), zdravje, izobraževanje, osebne aktivnosti in delo, upravljanje, družbene vezi, okolje
ter varnost (ekonomska, osebna) (Vrabič Kek 2012, 3).

6.2

Dinamika makroekonomskih dejavnikov in sprememb političnega prostora

Gospodarska slika (slika 7) Slovenije na začetku poti in tranzicije je bila namreč zelo slaba, saj
je slovensko gospodarstvo zaradi razpada Jugoslavije utrpelo izjemno gospodarsko škodo.
Pojavilo se je omejevanje trgov v državah nekdanje Jugoslavije, prekinile so se številne
logistične in infrastrukturne povezave z Balkanom.

6.2.1 BDP, brezposelnost in inflacija
Obdobje 1991-1992 zaznamuje prva gospodarska kriza. Države EU in ZDA so uvedle sankcije,
ki so prizadele tudi slovensko gospodarstvo; zaradi konfliktov je bila za 50 % nižja tudi izvozna
aktivnost v nekdanje jugoslovanske republike, ki so predstavljale 25 % celotnega prometa.
Izvoz se je samo v zadnjem četrtletju 1991 znižal na slabih 10 % (Lorenčič 2013).

Slika 7: Gospodarska dinamika v obdobju 1991-2012: realni BDP in gospodarska rast
Vir: SURS 2013a.
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Slovensko gospodarstvo tega obdobja sta zaznamovali nizka gospodarska aktivnost in visoka
inflacija, ki pa se je na v obdobju 1992-1993 le zmanjševala; šlo je za t. i. inflacijo
povpraševalnega tipa, ki se je posledično odzivala na monetarne protiinflacijske ukrepe, in ki
so inflacijo do leta 1993 uspešno znižali na 32,9 %. Nadaljnje nižanje inflacije z monetarno
politiko pa ni bilo več mogoče, saj se je narava inflacije spremenila (Sušjan in Lah 1997, 388).
V obdobju 1993-1999 pride do oživitve gospodarske aktivnosti. Bruto domači proizvod se je
povečal v letu 1993 za 1,9 % in naslednje leto za 4,9 %. V letu 1993 je Slovenija premagala
prvo recesijo, saj je recesiji sledilo oživljanje gradbeništva, ki je dotlej dolgo nazadovalo. A
tem pozitivnim trendom brezposelnost ni sledila. Število prijavljenih brezposelnih delavcev se
je namreč v obdobju 1990-1991 povečalo za 67,3 %, ter je stopnja brezposelnosti še vedno
naraščala oziroma poskočila od 1,4 % (leta 1987) na 14,4 % do leta 1993 (Lorenčič 2013; SURS
2013a). Glavni pospeševalec slovenske konjunkture do leta 1997 je bil izvoz blaga ter krepitev
gospodarske rasti pri najpomembnejših trgovinskih partnericah, še posebej v Nemčiji (UMAR
1998, 3-4). Medtem ko mednarodna gospodarska gibanja v letu 1998 zaznamuje nova finančna
kriza (azijsko-ruska), Slovenija navkljub opaznim medletnim nihanjem gospodarske rasti, tudi
v letu 1999 še ohranja konjunkturni trend.

Slika 8: Stopnja brezposelnosti v Sloveniji v obdobju 1990-2012
Vir: SURS 2013c.

Slika 9: Inflacija v Sloveniji v obdobju 1991-2012
Vir: SURS 2013b.
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Ta nemirnost se je odrazila tudi na inflaciji. Uvodna leta samostojne države zaznamuje politika
cenovnega nadzora, ki pa je večinoma ohranjala ali celo povečevala inflacijo. K postopnemu
zniževanju rasti cen so pripomogla tako ugodna cenovna gibanja v tujini kot politika
uravnavanja reguliranih cen (in odprave cenovnih nesorazmerij), sploh pri cenah energentov,
ki neposredno vplivajo na proizvodni sektor. V letu 1999 je upadajoč trend inflacije prekinilo
naraščanje cen primarnih surovin na svetovnem trgu ter sočasna uvedba davka na dodano
vrednost. Tudi rast cen storitev je bila v celotnem obdobju višja od rasti cen blaga. Delež cen,
ki so pod različnimi oblikami regulacije, je v letih od 1992 do 1997 znašal približno 30 %
indeksa cen, spreminjanje tega deleža pa je povezano predvsem s spremembami
ponderacijskega sistema indeksa cen (UMAR 2002, 114). Po sicer relativno hitrem znižanju
hiperinflacije iz leta 1992, ki je sledilo obdobju 1992-1999, se je inflacija v naslednjih letih spet
nekoliko povišala, ter se do leta 2002 ohranjala na relativno visoki ravni med 7 % in 9 %.
(UMAR 2004, 74, 114).
Obdobje 2000-2003 zaznamuje opustitev prometnega davka, ki obremenjuje proizvodnjo ter
uvedbe davka na dodano vrednost (ki obremenjuje potrošnjo) ter v svoji posledici ustvari t. i.
inflacijski šok. Priprave na uvedbo DDV so pozitivno vplivale na domačo potrošnjo, ki je v
javni proračun prinesla nadpovprečne davčne prilive. Povečanje domačega povpraševanja je
povečalo tudi gospodarsko rast, znotraj katere sta najbolj napredovala gradbeništvo in trgovina
(UMAR 1999, 8-9). Opazno je tudi povečano tuje povpraševanje, ki se je utemeljevalo z
ugodnimi gospodarskimi razmerami pri glavnih evropskih trgovinskih partnericah in z
umirjanjem domače končne porabe po izrazitem povečanju zaradi uvedbe davka na dodano
vrednost. Pojavi se tudi poslabšanje gospodarskih razmer v svetu, vendar pa je bila rast
slovenskega izvoza še sorazmerno visoka (UMAR 2000, 17; UMAR 2001, 9). Leta 2003 se je
gospodarska rast le nekoliko upočasnila (na 2,3 %) in je predstavljala dotlej najnižjo
gospodarsko rast v samostojni Sloveniji: glavni nosilec te rasti je bilo veliko domače
povpraševanje na trgu blaga in storitev (ZBS 2003, 5).
Obdobje 2000-2003 pa zaznamuje tudi zniževanje brezposelnosti, katerega osnovni razlog je
bila uvedba novele Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ob koncu
leta 1998, ki je podrobneje opredelila status brezposelne osebe, kar se je odrazilo tudi na številu
brezposelnih. Osebe, ki so se vključevale v razna javna dela, so z njeno uvedbo pridobile status
zaposlene osebe. Istočasno pa je bil uveden še strožji nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti
brezposelnih oseb. Poleg izbrisa iz evidenc pa je na zmanjšanje brezposelnosti v obdobju 19982001 vplivala tudi dosežena gospodarska rast, ki je spodbudila zaposlovanje (Kovačič 2001,
10).
Ohranjanje inflacije v obdobju 2000-2003 na relativno visoki ravni je bilo delno posledica
neodzivnosti ekonomskih politik na spremenjene makroekonomske razmere, delno pa
nedokončanih strukturnih reform, povezanih z indeksacijo, strukturo in obsegom
javnofinančnih odhodkov ter povečanjem učinkovitosti oziroma prestrukturiranjem
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gospodarstva. V letu 2003 se je inflacija znižala za 2,6 odstotne točke na 4,6 % ter se je nekoliko
upočasnila (na 2,3 %) in je predstavljala dotlej najnižjo gospodarsko rast v samostojni Sloveniji:
glavni nosilec te rasti je bilo veliko domače povpraševanje na trgu blaga in storitev (ZBS 2003,
5).
Gospodarske razmere v obdobju 2004-2007 (obdobje po inflacijskem šoku) zaznamuje izrazito
intenzivna gospodarska rast. Gospodarska rast v letu 2006 je dosegla 5,2 %, v letu 2007 pa je
znašala 6,8 %. Glavni razlog za pospešitev rasti bruto domačega proizvoda v letu 2006 je bila
rast investicij v osnovna sredstva; k visoki gospodarski rasti je prispevalo tudi izboljšanje
mednarodne konjunkture, ki je ohranjala visoko realno rast izvoza (UMAR 2007b, 3). Poleg
konjunkturnih razlogov so na gospodarsko rast ugodno vplivali tudi učinki sprejetih reform,
zlasti na davčnem področju (UMAR 2008, 3). V tem obdobju (2004-2007) je trg dela v
Sloveniji zaznamovalo prestrukturiranje industrijskega sektorja, ki je sledilo procesu
lastninjenja in investiranju s strani novih lastnikov. Spreminjanje zakonodaje, ki se nanaša na
trg dela, se je nadaljevalo tudi v tem obdobju: v januarju 2003 se je uvedla zmerna fleksibilnost
v postopke najema in odpuščanja delavcev, po drugi strani pa je bilo predvsem področje
delovnega časa še vedno urejeno zelo togo (glede na druge države EU). Čeprav je država z
raznimi ukrepi in subvencijami spodbujala odpiranje novih delovnih mest, se oblikuje
zaskrbljujoč trend upadanja števila samostojnih podjetnikov in pri njih zaposlenih ljudi.
Zaposlenost v Sloveniji se je v tem obdobju povečevala predvsem v storitvenem sektorju. Na
drugi strani se je povečevalo tudi število diplomantov; le-to se je v obdobju od leta 2000 do leta
2005 povečalo skoraj za tretjino. To je ustvarilo nestabilne razmere na trgu dela, ki so se kazale
kot povečanje stopnje brezposelnosti mladih z visoko izobrazbo na eni strani in pomanjkanje
delavcev za opravljanje kvalificiranih in manj kvalificiranih del na drugi strani (Domadenik,
Kaše in Zupan 2004, po Malačič, Domadenik in Pahor 2006, 22). V letu 2006 se je tendenca
zmanjševanja števila brezposelnih in stopnje brezposelnosti, ki je bila v letu 2005 ustavljena,
še nadaljevala. Decembra 2006 je bilo pri Zavodu RS za zaposlovanje registriranih 78.303
brezposelnih oseb, kar je 15,4 % manj kot decembra 2005 in najmanj od avgusta 1991. V letu
2006 se je število brezposelnih nekoliko znižalo in je konec decembra 2006 znašalo 9,4 %
(UMAR 2007a, 10-11).
Obdobje druge konjunkture zaznamuje nadaljevanje zniževanja inflacije predhodnih let kot
rezultata usklajenih ukrepov Banke Slovenije in Vlade RS ter vstop Slovenije v EU. Poleg
stabilizacije tečaja tolarja po vključitvi v ERM II, je vstop v EU privedel tudi do sprememb
trgovinskih režimov, predvsem do odprave carin na prehrambne izdelke. Cene hrane so bile ob
koncu leta 2004 nižje kot leta 2003, zaradi česar je bila inflacija v letu 2004 nižja za 0,2 odstotne
točke, v letu 2003 pa so višje cene hrane k inflaciji prispevale 0,8 odstotne točke (UMAR 2005,
93).
Obdobje 2008-2012 zaznamuje svetovna finančna in gospodarska kriza. V Sloveniji se je
gospodarska rast postopoma upočasnila (glede na zadnje četrtletje leta 2007), kar je sovpadalo
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s finančno in gospodarsko krizo ter umiritvijo gospodarske rasti v glavnih trgovinskih
partnericah in posledično manjšim izvoznim povpraševanjem (UMAR 2009c, 8). Vlada RS se
je odzvala s svežnjem ukrepov namenjenimi ublažitvi posledic finančne in gospodarske krize,
ki se je pojavila na mednarodnih trgih. S tem se je želelo povečati likvidnost bančnega sistema,
zmanjšati javno porabo in z zagotavljanjem dodatnih vzpodbud gospodarstvu ohraniti čimveč
delovnih mest (UMAR 2009b, 13). Finančno-gospodarska kriza se v slovenskem gospodarstvu
odraža v letu 2009; v celem letu 2009 je BDP realno upadel za 8,0 %. Ob poslabšanju razmer
na trgu dela je v letu 2008 upadla tudi zasebna potrošnja (-1,4 %). Ob občutnem padcu tujega
in domačega povpraševanja je bil padec dodane vrednosti v letu 2008 največji v predelovalnih
dejavnostih, gradbeništvu in trgovini, padec v ostalih tržnih storitvah pa je bil manjši (UMAR
2010, 10). Nekaj mesecev kasneje je Vlada sprejela še dodaten sveženj ukrepov, ki so
predstavljali nadgraditev prvega paketa in so bili namenjeni vzpodbujanju kreditne aktivnosti
bank, izboljšanju likvidnosti in kreditiranja podjetij. Del ukrepov je bil povezan tudi z
razvojnimi ukrepi (UMAR 2009a, 13). Razmere na trgu dela se v tem obdobju zelo zaostrujejo;
povečuje se delež brezposelnih. Na strukturo brezposelnosti v letu 2009 je vplivalo obsežnejše
prijavljanje presežnih delavcev in stečajnikov ter tistih, ki jim je prenehala zaposlitev za
določen čas, v jesenskih mesecih pa tudi večji priliv iskalcev prve zaposlitve (Andragoški center
2011).
V letu 2010 se je BDP v Sloveniji realno povečal za 1,2 %. Okrevanje slovenskega
gospodarstva je bilo tako počasnejše kot v povprečju evrskega območja (1,7 %), raven BDP pa
je po 8,1-odstotnem realnem padcu v letu 2009 še vedno precej zaostajala za ravnjo iz leta 2008
(UMAR 2011, 9). Ob poglobitvi padanja gospodarske aktivnosti, ki je bila izrazita v zadnjem
četrtletju 2011, kot predvsem posledica znižanja domače potrošnje, se je gospodarska rast v
Sloveniji (na letni ravni) zvišala za 0,2 odstotne točke (UMAR 2012, 3-9). Opazne postanejo
tudi težave z zaposlovanjem in povečevanjem števila brezposelnih. V povprečju je bilo v letu
2011 registriranih več kot 110.000 brezposelnih oseb. Po rasti in vsaj navideznemu izboljšanju
razmer, pa so se pozitivni trendi že kmalu v letu 2012 prekinili. Močno je tudi upadla domača
potrošnja gospodinjstev, države in investicij v osnovna sredstva. Občutno se je poslabšalo tudi
razpoloženje potrošnikov, razmere na trgu dela pa so ostale zaostrene (UMAR 2013, 9).
Skromna gospodarska aktivnost se je odražala tudi na trgu dela. Stopnja registrirane
brezposelnosti je leta 2011 znašala v povprečju 11,8 %, ali 1,1 odstotne točke več kot leta 2010.
V letu 2012 je bilo zaradi poglabljanja gospodarske krize zaposlitvenih možnosti še manj kot
leto pred tem. Najpogostejši razlogi za brezposelnost so bili iztek zaposlitve za določen čas
(50.911 oseb), brezposelnost zaradi stečajev in trajno presežni delavci (24.739 oseb), iskanje
prve zaposlitve (16.272 oseb) ter drugi razlogi (14.936 oseb). Po podatkih Zavoda RS za
zaposlovanje je bilo leta 2012 v povprečju prijavljenih 110.183 brezposelnih oseb, ob koncu
leta pa je bilo registrirano brezposelnih 118.061 oseb, kar je za 5.307 oseb oziroma 4,7 % več
kot konec leta 2011. Stopnja registrirane brezposelnosti je v povprečju znašala 12 % ali 0,2
odstotne točke več kot v letu 2011 (Andragoški center 2013). Rast cen življenjskih potrebščin
51

(2,7 %) je bila v letu 2012 višja kot v predhodnih štirih letih predvsem zaradi vpliva enkratnih
dejavnikov. Na rast cen so v podobni meri kot v predhodnem letu vplivale višje cene energentov
(5,3 %) in hrane (4,8 %), višja pa je bila tudi rast cen storitev (2,6 %), kar je bila predvsem
posledica enkratnega dejavnika, to je višjih cen šolske prehrane zaradi ukinitve subvencij za
šolsko prehrano. Inflacija v Sloveniji je bila v primerjavi z letom 2011 višja od povprečja
evrskega območja (2,3 %) (UMAR 2013, 92).

6.2.2 Življenjski pogoji
Med Slovenci je precej pogosto prisoten občutek, da s(m)o si v preteklosti s svojo plačo lahko
privoščili več dobrin, kot si jih lahko danes. Poenostavljeno rečeno, življenje naj bi bilo boljše.
Za prikaz življenjske ravni je na voljo več podatkov o finančnih zmožnostih gospodinjstva;
nekateri temeljijo na objektivnih ocenah, ki izhajajo iz uradnih podatkov o potrošnji, drugi na
subjektivni (samo)oceni prebivalstva. Po podatkih, ki tako temeljijo na standardiziranih anketah
o življenjskih pogojih prebivalstva EU-SILC Statističnega urada, je v obdobju 2005-2010 v
Sloveniji v povprečju največ (skoraj 41 %) gospodinjstev s svojimi mesečnimi dohodki mesec
preživelo z manjšimi težavami, dokaj lahko pa 21 % gospodinjstev (Vrabič Kek 2012, 10).
Glede na omenjeno raziskavo je tako brez težav (oziroma lahko ali zelo lahko) mesec preživelo
v povprečju 12 % gospodinjstev.15 Kar 27 % anketiranih gospodinjstev16 je mesec preživelo s
težavami. Le v 37 % gospodinjstvih (tistih, z najnižjimi dohodki) so si lahko počitnice
privoščili vsi člani gospodinjstva, medtem ko si je mesni ali enakovredni vegetarijanski obrok
privoščilo 75 % gospodinjstev in to le vsak drugi dan; nepričakovane izdatke pa bi zmoglo
poravnati 29 % gospodinjstev z najnižjimi dohodki. Med gospodinjstvi z najvišjimi dohodki pa
so si lahko vsi člani privoščili počitnice v 93 % gospodinjstev, mesni ali enakovredni
vegetarijanski obrok si je lahko (vsak dan) privoščilo 98 % gospodinjstev, nepričakovane
izdatke pa bi lahko poravnalo 85 % teh gospodinjstev (Vrabič Kek 2012, 10).
Nekoliko drugačen (bolj subjektiven) odgovor na časovno dimenzijo spreminjanja življenjskih
pogojev slovenskega prebivalstva ponujata Erpič in Kerže (2012), ki sta s količinsko primerjavo
dobrin (preglednica 5), ki jih lahko kupimo s povprečno plačo v letu 1991, 2001 in 2011
poskušala prikazati, kako so se spreminjali življenjski pogoji prebivalstva v Sloveniji. Če se je
povprečna plača realno povečala za 80,9 % (v letu 2011, glede na leto 1991), pa so se količine

15

Delež anketiranih, ki je na anketno vprašanje Kako po vašem mnenju shaja vaše gospodinjstvo, če
upoštevate vse mesečne stroške, ki jih plača vaše gospodinjstvo in vse mesečne prihodke, ki jih dobijo
vsi člani vašega gospodinjstva? izbralo odgovora zelo lahko ali lahko.
16
Delež anketiranih, ki je na anketno vprašanje Kako po vašem mnenju shaja vaše gospodinjstvo, če
upoštevate vse mesečne stroške, ki jih plača vaše gospodinjstvo in vse mesečne prihodke, ki jih dobijo
vsi člani vašega gospodinjstva? izbralo odgovora zelo težko in težko.
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dobrin, ki bi jih lahko kupili za povprečno plačo, povečale (glede na leto 1991) tudi za več kot
100 % (npr. kokošja jajca, piščanec, testenine, jabolka, jedilni krompir, kristalni sladkor).
Preglednica 5: Nakupne zmožnosti prebivalstva
DOBRINA
Povprečna neto plača (EUR)
Sveže mleko, 3.5 % maščobe, 1L
Pšenična moka (t-500) [kg]
Beli kruh (t-500) [kg]
Dizelsko gorivo [l]
95 - oktanski bencin [l]
Piščanec, cel, svež [kg]
Cigarete extra 91 [zavojček]
Kokošja jajca, sveža [kos]
Ekspress kava [skodelica]
Testenine iz bele moke [kg]
Jabolka, namizna [kg]
Jedilni krompir [kg]
Kristalni sladkor 1/1 [kg]
Svetlo pivo, v ½ l steklenici [l]

1991

2001

43
718
718
359
615
479
123
861
2.154
861
239
287
861
392
308

549
1.042
1.042
399
893
804
191
563
5.628
954
368
760
1.759
750
420

2011
987
1.204
1.122
555
794
765
271
378
6.230
851
479
830
1.543
987
546

rast
rast
2001/1991 2011/1991
20,2 %*
80,9 %*
45,1 %
67,7 %
45,1 %
56,3 %
11,1 %
54,6 %
45,2 %
29,1 %
67,8 %
59,7 %
55,3 %
120,3 %
-34,6 %
-56,1 %
161,3 %
189,2 %
10,8 %
-1,2 %
54,0 %
100,4 %
164,8 %
189,2 %
104,3 %
79,2 %
91,3 %
151,8 %
36,4 %
77,3 %

Opomba: Preglednica kaže na količine posameznih dobrin, ki jih je bilo mogoče kupiti s povprečno neto
plačo (Slovenija).
*

označuje realno rast plač

Vir: Erpič in Kerže 2012.
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7

POLITIČNI PROSTOR V SLOVENIJI

Politični prostor v smislu pluralnosti političnih strank v Sloveniji lahko začnemo raziskovati
šele s prvimi večstrankarskimi in predsedniški volitvami, ki so bile izvedene leta 1992, četudi
za prve demokratične volitve štejejo volitve v aprilu 1990, kjer so se v Demokratično opozicijo
Slovenije (DEMOS) združile sicer ideološko, politično in socialno precej različne stranke iz
obdobja protijugoslovanskega upora in demokratičnega razvoja Slovenije (1987-1990).
Osnovni cilj te koalicije je bil zagotoviti ekonomsko in politično suverenost Slovenije.

7.1

Oblikovanje demokratične koalicije DEMOS

Slovenska demokratična zveza (SDZ), Socialdemokratska zveza Slovenije (SDZS), Slovenski
krščanski demokrati (SKD), Slovenska kmečka zveza, Slovenska obrtniška stranka in Zeleni
Slovenije, so v začetku decembra 1989 s podpisom sporazuma ustanovili Demokratično
opozicijo Slovenije, kratko imenovano Demos, ki predstavlja »/…/ združenje političnih
organizacij, ki bo nastopilo na skupščinskih volitvah v letu 1990. Poleg ustanovnih članic se
lahko Demosu priključijo tudi druge politične organizacije, ki sprejemajo Majniško deklaracijo
198917 in podpišejo sporazum o sodelovanju«. Demos je imel volilni program, katerega
izhodišče je bila Majniška deklaracija 1989 in je temeljil na suverenosti države slovenskega
naroda, parlamentarni demokraciji ter spoštovanju človekovih pravic in svoboščin (Brlec 2010,
20).
Preglednica 6: Izidi volitev v Družbenopolitični zbor RS 1990
Volilni izid

Ime liste
STRANKA DEMOKRATIČNE PRENOVE
ZVEZA SOCIALISTIČNE MLADINE SLOVENIJE
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA - LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATIČNA ZVEZA
ZELENI SLOVENIJE
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
SOCIALISTIČNA STRANKA SLOVENIJE
SLOVENSKA OBRTNIŠKA STRANKA

17,3 %
14,5 %
13 %
12,6 %
9,5 %
8,8 %
7,4 %
5,4 %
3,5 %

Število
mandatov
14
12
11
11
8
8
6
5
3

Vir: SURS 1998.

17

Majniška deklaracija je izjava, ki jo je na Kongresnem trgu v Ljubljani 8. maja 1989 (na protestnem
zborovanju zaradi aretacije Janeza Janše) prebral Tone Pavček. Izjavo so leta 1989 oblikovale in
podpisale slovenske opozicijske politične stranke in Društvo pisateljev ter z njo zahtevali suvereno
državo slovenskega naroda.
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Na volitvah je koalicija DEMOS osvojila relativno večino glasov: 53 % v takrat še 80-članski
skupščini. Slovenski krščanski demokrati, kot stranka, ki je znotraj DEMOS-a prejela največ
glasov, je dobila pravico, da oblikuje izvršni svet (kot se je tedaj imenovala izvršna veja oblasti
- vlada), ki ga je vodil Lojze Peterle, predsednik SKD. Demosu velja pripisati odločilno vlogo
pri odločitvi za plebiscit (23. decembra 1990), kjer smo se Slovenci z veliko večino odločili za
življenje v samostojni državi. Kot pravi Brlec (2010, 22-23) sta »/…/ prav koalicija Demos in
njena vlada odigrali odločilno vlogo pri izpeljavi projekta samostojne države: sprejetje potrebne
zakonodaje in ukrepov za nastanek samostojne države, razglasitev samostojne države
Republike Slovenije 25. junija 1991, ki je svoj vrhunec dosegla z vojno za Slovenijo (ta je bila
uspešno izbojevana pod vodstvom obrambnega ministra Janeza Janše in ministra za notranje
zadeve Igorja Bavčarja), ter kasneje mednarodno priznanje mlade države konec leta 1991 in v
začetku leta 1992«.
Med članicami koalicije je obstajal precejšen konsenz, ko je šlo za vsebine, povezane z
osamosvojitvijo in odnosom do nekdanje Jugoslavije. Največ neskladij znotraj koalicije so
predstavljala vprašanja povezana s preoblikovanjem gospodarskega sistema, pri čemer sta
največji politični izziv predstavljala privatizacija ter vzpostavitev gospodarskega sistema, ki bo
temeljil na zasebni lastnini. Zaradi nesporazumov je koalicija Demos leta 1992 razpadla,
oblikovala se je nova vlada, ki jo je vodil dr. Janez Drnovšek.

7.2

Državni zbor kot osrednja politična arena

Gašperšič (2012) strukturiranost in delovanje Državnega zbora v obdobju po Demosu razmejuje
na šest obdobij: tranzicijo, veliko koalicijo dveh vlad, obdobje v znamenju levice, obdobje v
znamenju desnice, obdobje globalne krize ter obdobje novih strank.
Preglednica 7: Opis delovanja Državnega zbora po posameznem obdobju
Obdobje
Opis
1992-1996
V znamenju tranzicije
1996-2000
Šibka (velika) koalicija (dveh vlad)
2000-2004
V znamenju levice
2004-2008
V znamenju desnice
2008-2011
V znamenju (globalne) krize
2011-2012
Prihod novih strank
Vir: Gašperšič 2012.

7.2.1 Volitve 1992
Na prvih državnozborskih volitvah v decembru 1992 (volilna udeležba 85,6 %) je sodelovalo
26 političnih strank in gibanj, od katerih jih je le osem preseglo 3-odstotni volilni prag za vstop
v Državni zbor. To obdobje so zaznamovali številni poslanski prestopi (22) oziroma menjave
političnih strank. Aktualni predsednik republike je za mandatarja za sestavo vlade predlagal
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relativnega zmagovalca volitev dr. Janeza Drnovška, ki se je znašel pred resno preizkušnjo, saj
je bil državni zbor precej (ideološko) raznovrsten, zato bi kakršnokoli stabilno večino v
parlamentu lahko zagotavljala le raznorodna koalicija (Gašperšič 2012, 35). Sestavljena je bila
vladna koalicija, ki jo sestavljalo šest od osmih v državni zbor izvoljenih strank (razen
Slovenske krščanske demokracije in Slovenske nacionalne stranke).
Preglednica 8: Izidi volitev v Državni zbor 1992
Opozicija/
koalicija

Politična stranka
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
ZDRUŽENA LISTA
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
DEMOKRATSKA STRANKA
ZELENI SLOVENIJE
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE

K
O
K
O
K
K
K
K

Volilni
izid
23,46 %
14,51 %
13,58 %
10,02 %
8,69 %
5,01 %
3,70 %
3,34 %

Vir: DVK 1992.

7.2.2 Volitve 1996
Na drugih državnozborskih volitvah v decembru 1996 je volilo nekoliko manj volilnih
upravičencev kot na prvih državnozborskih volitvah; volilna udeležba je bila 73,7 %. Na
volitvah je sodelovalo 22 političnih strank, od katerih jih je le sedem preseglo 3-odstotni volilni
prag za vstop v državni zbor (Gašperšič 2012, 60).
Preglednica 9: Izidi volitev v Državni zbor 1996
Opozicija/
koalicija

Politična stranka
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

K
K
O
O
O
K
O

Volilni
izid
27,01 %
19,38 %
16,13 %
9,62 %
9,03 %
4,32 %
3,22 %

Vir: DVK 1996.

Koalicija, ki je bila ideološko precej raznolika, je tako doživljala različne preizkušnje, ki jih je
bolj ali manj uspešno obvladovala vse do predčasnega razpada koalicije (pomlad 2000).
Sorodni stranki SLS in SKD sta se po številnih napornih sestankovanjih z vzponi in padci takrat
le uspeli dogovoriti o združitvi v eno stranko, ki ne bi bila del vladne koalicije. Za čas do volitev
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(jeseni 2000) je t. i. tehnično vlado oblikovala največja parlamentarna koalicija (SLS+SKD) ter
za mandatarja predlagala dr. Andreja Bajuka (Gašperšič 2012, 58).
Zaradi nesoglasij o uvedbi večinskega političnega sistema je SLS+SKD izstopila iz vlade, kar
je botrovalo razpadu strankarske koalicije SLS+SKD ter nastanku Nove Slovenije, ki jo je vodil
aktualni (tehnični) predsednik vlade dr. Andrej Bajuk.

7.2.3 Volitve 2000
Volilna udeležba državnozborskih volitev leta 2000 je bila 70,1 %. Na volitvah je sodelovalo
23 političnih strank ali gibanj, od katerih jih je, tokrat višji (4-odstotni) volilni prag za vstop v
Državni zbor prestopilo osem. Ta mandat je bil usmerjen k pristopu Slovenije v EU (Gašperšič
2012, 74).
Preglednica 10: Izidi volitev v Državni zbor 2000
Opozicija/
koalicija

Politična stranka
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
SLS + SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
STRANKA MLADIH SLOVENIJE

K
O
K
K
O
K
O
K/O

Volilni
izid
36,26 %
15,81 %
12,08 %
9,54 %
8,66 %
5,17 %
4,39 %
4,34 %

Vir: DVK 2000.

Kmalu po ustanovni seji se je Državni zbor sestal na prvi seji, kjer so poslanci razpravljali (in
glasovali) o kandidatu za predsednika vlade, dr. Janezu Drnovšku, ki je na predvečer seje že
podpisal koalicijsko pogodbo štirih strank: Liberalne demokracije Slovenije, Združene liste
socialnih demokratov, SLS+SKD Slovenske ljudske stranke in Demokratične stranke
upokojencev Slovenije, ter sporazum o sodelovanju s Stranko mladih Slovenije. Sporazum ni
bil sestavni del koalicijske pogodbe in je le določal okvire sodelovanja v Državnem zboru (torej
brez sodelovanja v vladi) (Gašperšič 2012, 63).
Tudi ta mandat je potekala rekonstrukcija vlade, vendar le na mestu predsednika vlade. Dr.
Janez Drnovšek se je odločil za kandidaturo za predsednika republike ter svoje aktualno mesto
prepustil tedanjemu finančnemu ministru, mag. Antonu Ropu. Kljub razhajanjem med
opozicijo in koalicijo, pa je med njima obstajala povezanost, vsaj v stališčih do polnopravnega
članstva v EU in NATO. Državni zbor je sprejel potrebno uskladitveno zakonodajo in februarja
2003 tudi spremenil ustavo, s katero je del suverenosti prenesel na drug subjekt. V zadnjih
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mesecih tega mandata pa so prvič v zgodovini Slovenije potekale volitve v Evropski parlament
(Gašperšič 2012, 68-69).

7.2.4 Volitve 2004
Volilna udeležba državnozborskih volitev leta 2004 je bila 60,5 %. Na volitvah je sodelovalo
22 političnih strank ali gibanj, od katerih jih je 4-odstotni volilni prag za vstop v Državni zbor
prestopilo sedem. Volilni izidi niso bili povsem nepričakovani, a so pomenili velik preobrat.
LDS, dotlej zmagovalka volitev, je namreč prvič po letu 1992 utrpela poraz in zmagovalka
volitev je postala SDS. Janez Janša, predsednik SDS, je sestavil koalicijsko vlado, ki so jo
sestavljale programsko sorodne stranke SDS, NSi, SLS ter stalnica slovenskih vlad, DeSUS.
Takšna koalicije je oblikovala parlamentarno večino 49 poslancev. Izstopajoča lastnost četrtega
mandata je bilo dejstvo, da je Janševa vlada dejansko vladala ter je po dvanajstih letih prevlade
LDS začela izvajati tudi številne kadrovske zamenjave (Gašperšič 2012, 76-77).
Preglednica 11: Izidi volitev v Državni zbor 2004
Opozicija/
koalicija

Politična stranka
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

K
O
O
K
K
O
K

Volilni
izid
29,08 %
22,80 %
10,17 %
9,09 %
6,82 %
6,27 %
4,04 %

Vir: DVK 2004.

Predsedovanje Evropski uniji v prvi polovici leta 2008 se je uspešno izteklo in je bilo s strani
različnih mednarodnih institucij pospremljeno s pozitivnimi komentarji. Posebej delovno in
naporno je bilo tudi za Državni zbor, ki je v tem času organiziral in izvedel kar 20
najrazličnejših sestankov odborov nacionalnih parlamentov (Gašperšič 2012, 82).

7.2.5 Volitve 2008
Volilna udeležba državnozborskih volitev leta 2008 je bila 63,1 %. Na volitvah je sodelovalo
17 političnih strank ali gibanj, od katerih jih je 4-odstotni volilni prag za vstop v Državni zbor
prestopilo 8. Volilni izidi so bili za marsikoga presenetljivi, čisto racionalnih razlogov, ki so
volivce odvrnili od dotlej vladajoče koalicije, pa ni lahko najti.
Prve povolilne analize so zato ugotavljale, da so volitve prevesili sredinski volivci,
nezadovoljni z načinom vladanja. Mandatar je postal predsednik Socialnih demokratov Borut
Pahor, ki jo po dolgih letih spet sestavil vladno koalicijo s precejšnjo podporo v Državnem
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zboru. Vlada, po pričakovanju koalicijska, je bila sestavljena iz t. i. levosredinskega trojčka
(LDS+SD+Zares) in stranke DeSUS. Skupaj je premogla solidnih 50 glasov, na glasovanju pa
je dobila tudi tradicionalno podporo obeh poslancev narodnosti in stranke SNS, kar ji je prineslo
56 glasov (Gašperšič 2012, 88).
Preglednica 12: Izidi volitev v Državni zbor 2008
Opozicija/
koalicija

Politična stranka
SOCIALNI DEMOKRATI
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
ZARES - NOVA POLITIKA
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
SLS IN STRANKA MLADIH SLOVENIJE
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

K
O
K
K
O
O
K

Volilni
izid
30,45 %
29,26 %
9,37 %
7,45 %
5,40 %
5,21 %
5,21 %

Vir: DVK 2008.

Zaupanje v vlado in Državni zbor je silovito padalo, vedno pogostejše so bile referendumske
iniciative. Politična (ne)stabilnost je dosegla dno z izstopom strank DeSUS in Zares ter
kasnejšim odstopom ministrice (in predsednice LDS) Kresalove. Na podlagi neuspešne
rekonstrukcije vlade in neizglasovane zaupnice, je predsednik države razpustil parlament ter
razpisal predčasne volitve.

7.2.6 Predčasne volitve 2011
Volilna udeležba na prvih predčasnih državnozborskih volitvah leta 2011 je bila 65,6 %. Na
volitvah je sodelovalo 20 političnih strank ali gibanj, od katerih jih je 4-odstotni volilni prag za
vstop v Državni zbor prestopilo sedem.
Preglednica 13: Izidi volitev v Državni zbor 2011
Opozicija/
koalicija

Politična stranka
LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SOCIALNI DEMOKRATI
DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

O
K
O
K
K
K
K

Volilni
izid
28,51 %
26,19 %
10,52 %
8,37 %
6,97 %
6,83 %
4,88 %

Vir: DVK 2011.

Volitve 2011 so temeljito prečistile parlamentarne vrste; poslanske klopi so zasedli zvečine
novi politični obrazi, med njimi je bilo tudi največ žensk doslej. Izmed poslancev, ki so se leta
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1990 prvič prebili v skupščino, so ostali le še štirje: Janša, Pahor, Battelli in Jakič. Novim
obrazom navadno pritičejo tudi nove manire in le-te so se odrazile že na samem začetku
konstituiranja državnega zbora. V preteklih obdobjih tradicionalno elegantno imenovanje
predsednika se je sprevrglo v pravo nočno moro, ko sta iz vrst strank zmagovite koalicije
(Pozitivna Slovenija in Socialni demokrati) za predsednika Državnega zbora kandidirala kar
dva kandidata (Kociprova in Pahor). Glasovanje ni bilo uspešno, saj noben od njiju ni prejel
zadostno večino (vseh) poslanskih glasov. Ko je slednji odstopil, pa se je Kociprovi ob bok
postavil Virant (Državljanska lista) in ob naslednjem glasovanju uspel pridobiti 52 glasov ter
tako (sprva začasno, le za čas do konstitucije vlade) prevzel vodenje državnega zbora.
A zapletom še ni bilo videti konca. Mandatar za sestavo vlade je postal relativni zmagovalec
volitev Zoran Janković, ki je vstopil v intenzivna pogajanja s strankami SD, DeSUS in
Državljanska lista Gregorja Viranta (DLGV). S prvima je uspel skleniti predlog koalicijske
pogodbe, ki ga je parafiral tudi DLGV, vendar pa ta pogodbe kasneje ni podpisala. Položaj je
bil nekaj časa precej negotov, kar pa je Janez Janša izkoristil za pogovore z SLS in NSi. Podporo
sta mu zagotovili še DeSUS in DLGV, kar je zadostovalo, da je s podporo 50-ih poslancev
postal (ponovni) mandatar (Gašperšič 2012, 101-102).
Vlada Janeza Janše je morala zaradi finančne in ekonomske krize ter skladno s priporočili
Resolucije Evropskega parlamenta18 za članice Euro območja izvesti precej nepopularne ukrepe
za reševanje javno-finančne situacije znotraj države. Povečeval se je delež brezposelnih,
napovedovalo se je drastično varčevanje ter zniževanje plač in števila brezposelnih v javnem
sektorju. Zgodilo se je nekaj odmevnih stavk kot tudi množičnih javnih protestov. Zaradi
poročila Komisije za preprečevanje korupcije pri nadzoru nad premoženjskim stanjem
predsednikov parlamentarnih strank, v katerem je komisija ugotovila nepojasnjeno pridobljena
sredstva predsednika vlade, so se začele pojavljati vedno bolj izraziti pozivi po odstopu Janeza
Janše in vlade. Po objavi poročila so iz vlade izstopili trije koalicijski partnerji: SLS, DeSUS in
DLGV. Z izglasovano konstruktivno nezaupnico vladi Janeza Janše (februar 2013) je bila
izvoljena tudi nova predsednica vlade Alenka Bratušek (Pozitivna Slovenija), ki je tako tudi
pridobila mandat za sestavo 11. slovenske vlade.

18

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2011 o finančni, gospodarski in socialni krizi:
priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili (2010/2242(INI)).
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8

ANALIZA VPLIVOV NA POLITIČNO SAMOOPREDELITEV

V okviru tega poglavja preverjamo hipotezo, ki pravi, da gospodarska rast, brezposelnost in
inflacija vplivajo na volivčevo politično samoopredelitev izraženo znotraj političnega
kontinuuma levo-desno in sicer tako, da konjunktura, padec brezposelnosti in rast inflacije
premikajo samoopredelitev k desnemu polu kontinuuma.

8.1

Metodologija

Zaradi raznolikosti teoretskih virov, hipoteze ni bilo mogoče jasno oblikovati, zato se bomo v
tem oziru lotili induktivne raziskovalne metode. Proučene teorije so namreč oblikovane v
uveljavljenih demokratičnih političnih sistemih, ki imajo, v primerjavi s Slovenijo, tudi bolj
razvito politično kulturo in (v povprečju) bolj konsistentne ideološke opredelitve.
Analiza vplivov makroekonomskih dejavnikov na politično opredelitev je bila izvedena v treh
fazah:
1. Izbor in priprava podatkov za analizo.
2. Deskriptivna analiza relevantnih spremenljivk.
3. Analiza vplivov z uporabo metode multiple regresije.
Za potrebe kvantitativne analize smo uporabili dva vira podatkov:19 uradne statistične evidence
(za pridobitev podatkov o gospodarski rasti, brezposelnosti in inflaciji, ki v analizi nastopajo
kot eksogene spremenljivke) in letne (kumulativne) baze podatkov posamičnih izvedb
raziskave Politbarometer za obdobje 1991-2012. Telefonska anketna raziskava Politbarometer
je koncipirana po zgledu nemške raziskave Politbarometer skupine Forschungsgruppe Wahlen,
Mannheim, a ker nemška raziskava v celoti nikakor ni bila ustrezna za slovenski prostor, je
večji del slovenskega Politbarometra avtorsko delo raziskovalne skupine Centra za
raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij na Fakulteti za družbene vede.
Vrednost slovenskemu Politbarometru v primerjavi z nekaterimi drugimi podobnimi
raziskavami daje tudi opora univerzitetnega okolja, ki omogoča kvalitetno sociološkometodološko podporo v vseh elementih raziskave (CJM b. l.).
Običajno je izvedba Politbarometra postavljena v zadnjo tretjino oziroma četrtino vsakega
meseca (razen avgusta) in sicer v okvir treh dni od ponedeljka do srede. Anketa poteka od 16.00
do 21.00 vse tri dneve ter od 11.00 do 14.00 ure v dopoldanskem času v drugem in tretjem
dnevu. Okvirni cilj raziskave je približno 1.000 opravljenih intervjujev (v trajanju približno 12

19

Podatkov o materialnem stanju prebivalstva nismo uporabili, saj v javno dostopnih arhivih ni
konsistentnih in dovolj dolgih časovnih vrst, ki bi zagotavljale korektno analizo.
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minut) s polnoletnimi prebivalci Slovenije. Za takšen izid je običajno potrebno nekje med 1900
in 2100 telefonski številk, ki predstavljajo vzorčni bazen. Stopnja sodelovanja je v teh okvirih
okrog 50 %. Raziskava, ki temelji na standardiziranem anketnem vprašalniku, poteka s pomočjo
sistema CATI (računalniško podprto telefonsko anketiranje) na lokalnem računalniškem
omrežju. Izvaja jo približno 25 izšolanih anketarjev na 25 računalniških delovnih mestih (PC)
s pomočjo aplikacije, ki je izdelana s programskim orodjem Blaise. Pri zagotavljanju kvalitete
se upoštevajo AAPOR standardi, ki pomenijo normiranje kvalitete raziskovanja in obvezo
objavljanja oziroma seznanjanja z osnovnimi karakteristikami izvedene raziskave (CJM b. l.).20
Preglednica 14: Vrednosti makroekonomskih dejavnikov po letih (n=22)
Stopnja
Gospodarska
Letna
leto
registrirane
inflacija
rast
brezposelnosti
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

-8,9 %
-5,5 %
2,8 %
5,3 %
4,1 %
3,6 %
5,1 %
3,5 %
5,7 %
4,3 %
2,9 %
3,8 %
2,9 %
4,3 %
4,0 %
5,8 %
6,9 %
3,6 %
-8,0 %
1,4 %
0,2 %
-2,8 %

117,7 %
201,3 %
32,3 %
19,8 %
12,6 %
9,7 %
9,1 %
7,9 %
6,1 %
8,9 %
8,4 %
7,5 %
5,6 %
3,6 %
2,5 %
2,5 %
3,6 %
5,7 %
0,9 %
1,8 %
1,8 %
2,6 %

8,2 %
11,5 %
14,4 %
14,4 %
13,9 %
13,9 %
14,4 %
14,6 %
13,6 %
12,2 %
11,8 %
11,3 %
11,0 %
10,4 %
10,2 %
8,6 %
7,3 %
7,0 %
10,3 %
11,8 %
12,1 %
13,0 %

Vir: SURS 2013a; SURS 2013b; SURS 2013c.

V analitičnem delu (te in preostalih dveh hipotez) uporabljamo letne (kumulativne) datoteke
raziskave, ki so dostopne preko Arhiva družboslovnih podatkov (ADP) pri Fakulteti za

20

Vsebinsko zasnovo, izvedbo, kontrolo izvedbe, podatkovno pripravo in poročilo izvaja raziskovalna
skupina Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJM) Inštituta za družbene
vede, na Fakulteti za družbene vede. Člani raziskovalne skupine so: prof. dr. Niko Toš, dr. Slavko
Kurdija (koordinator raziskave Politbarometer), dr. Samo Uhan, dr. Janez Štebe, dr. Vlado Miheljak idr.
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družbene vede. Kumulativne datoteke pripravlja ADP na podlagi posamičnih mesečnih izvedb
raziskave.
Kljub želji, da v hipotezo zaobjamemo večje število podatkov in s tem izboljšamo ocenjevalno
naravo regresijske funkcije, v analizo nismo mogli vključiti četrtletnih analiz, saj so bile meritve
Politbarometra po letu 2007 izvajane neredno in izjemoma (občasno).
Preglednica 15: Razpoložljivost meritev Politbarometra v obdobju 2001-2012
KVARTAL
I
II
III
IV
2001
3
3
2
3
2002
3
3
2
3
2003
3
3
1
3
2004
3
3
1
3
2005
3
3
1
3
2006
1
2
1
2
2007
1
1
1
1
2008
1
2
0
1
2009
1
1
0
1
2010
1
1
0
2
2011
1
1
0
1
2012
1
1
1
0
Mesečne ankete, ki so bile zajete v letni kumulativni datoteki obdobja 1996-2000, so bile v
letno kumulativno datoteko nepravilno kodirane. Letna datoteka je bila podatkovno
nekonsistentna, zato smo ADP zaprosili za pravilno kumulativno datoteko navedenega obdobja,
a zaradi časovne stiske te niso pripravili. V nadaljevanju so iz ADP sporočili le agregirane
vrednosti spremenljivk, zaradi česar podrejenih analize [na mesečni ali kvartalni ravni] ni bilo
mogoče opraviti, medtem ko individualnih mesečnih meritev (datotek) niso želeli izročiti
(zaradi neanonimiziranosti odgovorov).
Za endogene (odvisne) spremenljivke smo uporabili kategorije standardiziranih spremenljivk
(vprašanj), ki se pojavljajo v vsaki izvedbi javnomnenjske raziskave Politbarometer.
Politbarometer praviloma vsebuje pet standardnih sklopov vprašanj: vprašanja o splošnem
zadovoljstvu, ocena delovanja državnih organov, odnos do političnih strank, aktualna vprašanja
ter demografska vprašanja. Za potrebe analize političnega prostora smo se osredotočili na
standardno vprašanje, ki izhaja iz sklopa vprašanj o odnosu do političnih strank:
»Mnogi ljudje razmišljajo o političnih stališčih kot o 'levih' ali o 'desnih'. Radi bi izvedeli, ali
bi se vi sami uvrstili prej levo ali prej desno?«
V sklopu spremenljivke, ki jo preučujemo v tem poglavju, so se v raziskavi sodelujoči morali,
na podlagi treh možnih odgovorov, samoopredeliti o lastni umestitvi znotraj političnega
kontinuuma levo-desno: bolj levo, v sredino ali bolj desno.
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Preglednica 16: Struktura samoopredelitev na kontinuumu levo-desno
leto
skupaj
bolj
bolj
v
levo
desno sredino
1991
1379 10,2 %
6,5 % 83,2 %
1992
1286 15,6 % 10,4 % 74,0 %
1993
645 14,3 % 13,3 % 72,4 %
1994
657 15,4 % 10,8 % 73,8 %
1995
745 17,2 % 11,3 % 71,5 %
1996
9324 27,5 % 22,1 % 50,4 %
1997
6812 40,4 % 30,1 % 29,5 %
1998
6635 43,7 % 29,6 % 26,7 %
1999
6718 41,6 % 30,7 % 27,7 %
2000
4088 47,0 % 30,8 % 22,2 %
2001
6401 47,7 % 27,4 % 24,9 %
2002
6426 48,6 % 28,9 % 22,6 %
2003
6010 47,1 % 28,3 % 24,6 %
2004
6666 44,1 % 30,6 % 25,2 %
2005
5886 40,9 % 30,0 % 29,1 %
2006
2717 45,9 % 28,5 % 25,6 %
2007
2466 45,3 % 27,0 % 27,7 %
2008
2679 46,5 % 24,3 % 29,1 %
2009
1963 48,2 % 25,4 % 26,4 %
2010
2749 42,3 % 26,6 % 31,1 %
2011
2058 39,3 % 24,1 % 36,6 %
2012
3000 36,2 % 25,2 % 38,6 %
Vir: CJM 1991-2012.
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Vir: Lastni izračun; CJM 1991-2012.
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Slika 10: Samoopredelitev na kontinuumu levo-desno (po posameznem letu) (n=22)

1994

10,8%

27,5%

71,5%

17,2%

73,8%

15,4%
14,3%

13,3%

10,4%

15,6%

72,4%

74,0%

1992

6,5%

10,2%

83,2%

8.2

Analiza vplivov makroekonomskih dejavnikov na volivčevo samoopredelitev

Iz preglednic 14 in 15 opazimo, da je preučevano obdobje 1991-2012 zaznamovala precej
silovita dinamika na strani makroekonomskih kazalcev, kot tudi dinamika premikov znotraj
političnega kontinuuma levo-desno.
Začetne korake samostojne Slovenije so, kot omenjeno v predhodnih poglavjih, še prav posebej
zaznamovale številna makroekonomska neravnovesja in težave kot so nizka gospodarska rast,
izjemno visoka inflacija ter brezposelnost. Če isto obdobje primerjamo s političnim prostorom
ter samoopredelitvijo volivcev opazimo, da je v tem obdobju najvišji delež politične sredine
(od 83 % v letu 1991 do 71 % v letu 1995). Vsa kasnejša leta (po letu 1996) delež sredinsko
opredeljenih nikoli ni presegel 50 % ter se večinoma giblje v mejah od 22 % do 30 %, v zadnjih
dveh letih od 37 % do 39 %.
Slika 10 kaže časovno dinamiko samoopredelitve iz katere je razvidna izrazito sredinska
samoopredelitev ob začetku slovenske samostojnosti, nato pa se je ta »sredinska« pozicija
začela umikati. Sredinski volivci so se začeli profilirati bolj desno oziroma bolj levo.
Samoopredeljeni »v sredino« so ostajali v manjšini vse do leta 2007, ko jih je celo prehitela
samoopredelitev »bolj desno«. V času vlade Janeza Janše, ko je prvič v zgodovini samostojne
Slovenije oblast prevzela desno-sredinska koalicija, je delež desno opredeljenih postopoma
upadal, večinoma v korist povečevanje deleža sredinsko samoopredeljenih, pri čemer je izjema
le leto 2006, kjer se je opazno povečal delež bolj levo samoopredeljenih ter zmanjšal delež
sredinsko opredeljenih.
Primerjava dinamike znotraj političnega kontinuuma levo - desno v obdobju po umiritvi deleža
sredinsko samoopredeljenih (torej 1997 - 2012) kaže, da je v tem obdobju razlika med desno in
levo stranjo kontinuuma neznatna. Opaznejši pa je premik politične sredine; le-ta je znotraj
kontinuuma politične samoopredelitve pridobila 9,1 odstotne točke.
Za analizo vpliva makroekonomskih dejavnikov na samoopredelitev znotraj političnega
kontinuuma (bolj levo-sredina-bolj desno) uporabimo pristop multiple regresije, pri čemer (kot
že omenjeno) kot eksogene spremenljivke nastopajo inflacija, brezposelnost in stopnja
gospodarske rasti (vse izraženo v %). Multipla linearna regresija temelji na naslednjih
predpostavkah, ki jih tekom analize tudi preverjamo:
- število enot je večje od števila spremenljivk (22 enot in 3 neodvisne spremenljivke),
- med neodvisnimi in odvisnimi spremenljivkami zanesljivo obstaja povezanost (statistika
ANOVA),
- ni avtokorelacije: ostanki (reziduali) medsebojno nekorelirajo (Durbin-Watsonova
statistika),
- homoskedastičnost: varianca rezidualov mora biti konstantna za vse vrednosti odvisne
spremenljivke (grafikon standardiziranih vrednosti rezidualov v odvisnosti od
standardiziranih napovedanih vrednosti odvisne spremenljivke; razpršenost rezidualov),
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-

reziduali se porazdeljujejo normalno (histogram rezidualov; povprečna vrednost enaka 0 in
standardni odklon 1, kar pomeni, da je linearni model v povprečju točen),
odsotnost multikolinearnosti: med neodvisnimi spremenljivkami ne sme biti močnih
povezav (statistiki Kolinearnostne diagnostike: vrednost Toleranca blizu 1, Variance
inflation factor (VIF) ~ 1).

V modelu21 nastopajo naslednje spremenljivke:
- levo/desno/sredina: delež (posamezne skupine) samoopredeljenih na kontinuumu levodesno (v obdobju 1991-2012),
- inflacija: letna stopnja inflacije (v %, posamično, za vsako leto obdobja 1991-2012),
- brezposelnost: registrirana stopnja brezposelnosti (v %, posamično, za vsako leto obdobja
1991-2012),
- gospodarska rast: letna gospodarska rast (v %, posamično, za vsako leto obdobja 19912012).

SAMOOPREDELITEV
(LEVO/SREDINA/
DESNO)

INFLACIJA

GOSPODARSKA
RAST

STOPNJA
REGISTRIRANE
BREZPOSELNOSTI

Slika 11: Splošni model vplivov na volivčevo samoopredelitev
Kot kaže povzetek preučevanih modelov (preglednica 17), pri vseh treh modelih obstaja srednje
visok koeficient multiple korelacije (R), ki kaže na korelacijo med odvisno spremenljivko
(pozicijo znotraj političnega kontinuuma) in preučevanimi makroekonomskimi kazalci.
Največja povezanost je pri modelu preučevane leve ekstremitete političnega prostora
(R=0,727), najmanjša pa pri sredini (R=0,651).
Determinacijski koeficient, ki je po matematični vrednosti kvadrat vrednosti R, po statistični pa
kaže pojasnjevalno moč preučevanega modela, kaže, da ima (analogno kot pri koeficientu
multiple korelacije) največjo pojasnjevalno moč (delež variabilnosti endogene spremenljivke,
ki jo pojasnjuje variabilnost eksogenih spremenljivk) model levega prostora (52,9 %), najnižjo
pa model sredine (42,4 %); na preostalo variabilnost umeščanja znotraj političnega kontinuuma

21

Podoben model, a z nekoliko več politološkimi spremenljivkami, so v svoji komparativni študiji
vplivov ekonomskih dejavnikov na vedenje volivcev uporabili tudi van der Brug, van der Eijek in
Franklin (2007).
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levo-desno torej vplivajo drugi dejavniki. Durbin-Watsonova (DW) statistika kaže na
eventualno medsebojno korelacijo rezidualov. Testna statistika lahko zavzame vrednosti med
0 in 4, pri čemer se (ne)določljivost (pozitivna ali negativna ) avtokorelacije določa na podlagi
umestitve vrednosti statistike glede na kritične vrednosti statistike22 DW oziroma spodnjo
vrednost (dl) in zgornjo vrednost (dU). Kadar DW pade med dl in dU, takrat govorimo o
nedoločljivosti testa23; če je DW < dl, takrat reziduali pozitivno avtokorelirajo. V primeru 22
enot in 3 spremenljivk sta kritični meji dl (p<0,05) = 1,053 in dU(p<0,05) = 1,664; s padanjem
števila spremenljivk pa se meja dviguje.
Preglednica 17: Povzetek analiziranih modelov (n=22)
Model
LEVO
SREDINA
DESNO

R

R

2

0,727 0,529
0,651 0,424
0,661 0,437

Prilag. R

2

Standardna
napaka ocene

0,479
0,395
0,409

0,09487971
0,16039551
0,05992604

DurbinWatsonova
statistika
1,136
1,049
0,895

Kot kaže matrika korelacijskih faktorjev posameznih modelov, obstaja med posameznimi
napovednimi spremenljivkami srednje močna statistično značilna korelacija (med inflacijo in
gospodarsko rastjo), ki kaže na pojav linearne soodvisnosti, zato kot metodo določanja
koeficientov multiple regresije uporabimo metodo stepwise.
Po tej metodi (v prvem koraku) vstopi v model spremenljivka, ki ima najvišji bivariatni
korelacijski koeficient (po absolutni vrednosti) in ob pogoju, da je ta koeficient statistično
značilen. V drugem koraku vstopi spremenljivka z najvišjim parcialnim korelacijskim
koeficientom. Korake ponavljamo, dokler so parcialni korelacijski koeficienti statistično
značilni (Pahor, 2008).
Preglednica 18: Korelacijska matrika neodvisnih spremenljivk (n=22)
gospodarska brezposelnost
inflacija
rast
gospodarska rast
1
0,179
-0,587**
brezposelnost
0,179
1
-0,099
**
inflacija
-0,587
-0,099
1
Opombe: ** sig. < 0,05

Modele (za vsako kategorijo samoopredelitve posebej) preizkušamo z F preizkusom (t. i. test
primernosti oziroma pokritosti), kjer z analizo variance primerjamo pojasnjeno vsoto kvadratov
z vsoto kvadratov rezidualov, pri čemer statistično značilne razlike testa pomenijo, da med

22

Izračunane in standardne tabele kritičnih vrednosti.
Ničelna hipoteza Durbin-Watsonovega testa pravi, da med reziduali ni avtokorelacije. Ničelno
hipotezo zavrnemo v primeru, da je DW < dl.
23
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neodvisnimi in odvisnimi spremenljivkami obstaja povezanost, ter da je vsak od navedenih
modelov primeren za izvedbo multiple linearne regresije (preglednica 19).
Preglednica 19: ANOVA analiziranih modelov (n=22)
Model
F
df1, df2
Sig.
LEVO
10,655
df1= 2, df2= 19
0,001
SREDINA
14,706
df1= 1, df2= 20
0,001
DESNO
15,531
df1= 1, df2= 20
0,001
Analiza je pokazala, da na delež »bolj levo« samoopredeljenih volivcev (statistično značilno)
v največji meri negativno vplivata inflacija in brezposelnost, medtem ko na delež sredinsko in
»bolj desno« samoopredeljenih volivcev vpliva le inflacija, in sicer na delež sredinskih
pozitivno, na delež desnih pa negativno (preglednica 20). V neugodnih gospodarskih razmerah
se tako povečuje delež v sredino opredeljenih volivcev, ki večinoma upajo, da bo (vseeno,
katera) politična konstrukcija rešila nastalo situacijo, medtem ko ugodne gospodarske razmere
pospešujejo opredelitev na levo ali desno stran kontinuuma. V primeru inflacije tej tezi
pritrjujejo statistično značilni koeficienti, medtem ko pri ostalih dveh dejavnikih to isto
potrjujejo predznaki sicer statistično neznačilnih regresijskih koeficientov.
Preglednica 20: Regresijski koeficienti preučevanih modelov (n=22)
Model
inflacija gospodarska brezposelnost konstanta
rast
LEVO
SREDINA
DESNO

-0,186**
0,285**
-0,110**

0,040

-2,048**

-0,297

2,650

0,258

-0,585

0,644**
0,336**
0,261**

Opombe: (**) sig. < 0,05; v kurzivu navedeni regresijski koeficineti niso statistično značilni in zato
niso del veljavnih statističnih modelov.

BREZPOSELNOST

samoopredelitev:
LEVO
(pril. R2=0,48)

B=-2,048**
B=0,040

B=-0,186**
GOSPODARSKA
RAST
INFLACIJA

B=0,285**

samoopredelitev:
SREDINA

B=2,650

(pril. R2=0,40)

B=-0,110

**

B=-0,585

samoopredelitev:
DESNO

B=0,258

(pril. R2=0,41)

Opomba: odebeljene vrednosti označujejo statistično značilne regresijske koeficiente pri (**) sig < 0,05

Slika 12: Grafični prikaz vplivov na volivčevo samoopredelitev
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8.2.1 Podrobnejši pregled: levo samoopredeljeni volivci
Kot omenjeno, regresijski koeficienti modela LEVO kažejo, da na delež levo opredeljenih
anketiranih volivcev statistično značilno vplivata inflacija in brezposelnost (pri stopinjah
prostosti df1= 2, df2= 19). Če se inflacija in brezposelnost povečata za 1 odstotno točko, se bo
delež levo opredeljenih zmanjšal za 0,186 oziroma 2,048 odstotne točke24.
YLEVO =0,644-0,186*INFL-2,048*BREZP+ε
Preglednica 21: Regresijski koeficienti modela LEVO (n=22)
Nestand. koef.
Stand. koef
t
stand.
B
Beta
napaka
LEVO (konstanta)
0,644
0,107
6,047
inflacija
-0,186
0,044
-0,666 -4,206
brezposelnost
-2,048
0,887
-0,365 -2,309
izklj.
gosp. rast
0,040
0,604
0,013
0,067

Kolinearnost
Sig.
0,000
0,000
0,032
0,948

Toleranca VIF
0,990 1,010
0,990 1,010
0,641 1,560

Analiza multikolinearnosti neodvisnih spremenljivk izražena skozi statistiki toleranca in VIF
je blizu 1, kar pomeni, da med neodvisnimi spremenljivkami ni korelacije. Izpolnjevanje
predpostavk linearne regresije (upoštevaje velikost vzorca) kažeta tudi histogram normalnosti
porazdelitve rezidualov kot tudi grafikon razpršenosti standardiziranih vrednosti rezidualov od
napovedanih vrednosti regresije.

Slika 13: Histogram in razpršenost rezidualov (za model LEVO)

24

V navedeni regresijski enačbi nismo navedli statistično neznačilnih regresijskih koeficientov, saj
statistična neznačilnost pomeni, da ne moremo z dovolj visoko verjetnostjo trditi, da je analizirani
koeficient različen od nič.
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8.2.2 Podrobnejši pregled: v sredino samoopredeljeni volivci
Regresijski koeficienti modela SREDINA kažejo, da na delež sredinsko opredeljenih statistično
značilno vpliva inflacija, medtem ko brezposelnost in gospodarska rast nimata statistično
značilnega vpliva (pri stopinjah prostosti df1= 1, df2= 20).To pomeni, da če se inflacija poveča
za 1 odstotno točko, se bo delež na sredino samoopredeljenih povečal za 0,285 odstotne točke25.
YSREDINA =0,336+0,285*INFL+ε
Analiza multikolinearnosti neodvisnih spremenljivk izražena skozi statistiki toleranca in VIF
se v tem primeru ni izvedla, saj sta bili iz enačbi odstranjeni tako gospodarska rast kot tudi
brezposelnosti. Podatki te analize (za ti dve spremenljivki) se navajata glede na stanje pred
izključitvijo iz modela.
V tabeli je mogoče opaziti precej izrazit regresijski koeficient brezposelnosti (b=0,294). Zaradi
njegove statistične neznačilnosti pri stopnji 5 % ga v model nismo neposredno umestili, vendar
velja o vplivu brezposelnosti na sredinsko samoopredelitev tudi razmisliti.

Preglednica 22: Regresijski koeficienti modela SREDINA (n=22)
Stand.
Nestand. koef.
Kolinearnost
koef
t
Sig.
Stand.
B
Beta
Toleranca VIF
napaka
SREDINA
(konstanta) 0,336
0,038
8,891 0,000
inflacija 0,285
0,074 0,651 3,835 0,001
1,000 1,000
brezposelnost 2,650
1,472 0,294 1,818 0,085
0,990 1,010
izključene
gosp. rast -0,297
0,964 -0,008 -0,037 0,971
0,656 1,525
Izpolnjevanje predpostavk linearne regresije (upoštevaje velikost vzorca) kažeta tudi histogram
normalnosti porazdelitve rezidualov kot tudi grafikon razpršenosti standardiziranih vrednosti
rezidualov od napovedanih vrednosti regresije. V slednjem primeru velja upoštevati načelo
previdnosti: nenazadnje je variabilnost rezidualov v največji meri zgoščena znotraj leve
polovice grafikona razpršenosti, vendar ostale statistike kažejo na relativno zanesljivost podane
ocene.

25

V navedeni regresijski enačbi nismo navedli statistično neznačilnih regresijskih koeficientov, saj
statistična neznačilnost pomeni, da ne moremo z dovolj visoko verjetnostjo trditi, da je analizirani
koeficient različen od nič.
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Slika 14: Histogram in razpršenost rezidualov (za model SREDINA)
8.2.3 Podrobnejši pregled: desno samoopredeljeni volivci
Regresijski koeficienti modela DESNO kažejo, da na delež bolj desno opredeljenih statistično
značilno najbolj vpliva inflacija, medtem ko tudi v tem primeru brezposelnost in gospodarska
rast nimata statistično značilnega vpliva (pri stopinjah prostosti df1= 1, df2= 20). Podobno kot
pri skupini sredinsko samoopredeljenih to pomeni, da se bo v primeru povečanja inflacije za 1
odstotno točko, delež desno samoopredeljenih zmanjšal za 0,110 odstotne točke26.
YDESNO =0,261-0,110*INFL+ε
Analiza multikolinearnosti neodvisnih spremenljivk izražena skozi statistiki toleranca in VIF
se tudi v tem primeru ni izvedla. Navsezadnje sta bili tudi pri analizi »bolj desno«
samoopredeljenih, zaradi statistično neznačilnih vrednosti parametrov iz enačbi odstranjeni
tako gospodarska rast kot tudi brezposelnost.
Preglednica 23: Regresijski koeficienti modela DESNO (n=22)
Stand.
Nestand. koef.
koef
t
Stand.
B
Beta
napaka
DESNO (konstanta)
0,261
0,014
18,492
inflacija
-0,110
0,028
-0,661
-3,941
brezposel.
-0,585
0,378
-0,158
0,936
izklj.
gospod. rast
0,258
0,577
0,113
0,536

26

Kolinearnost
Sig.
Toleranca VIF
0,000
0,001
0,361
0,598

1,000 1,000
0,990 1,010
0,656 1,525

V navedeni regresijski enačbi nismo navedli statistično neznačilnih regresijskih koeficientov, saj statistična
neznačilnost pomeni, da ne moremo z dovolj visoko verjetnostjo trditi, da je analizirani koeficient različen od nič.
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Slika 15: Histogram in razpršenost rezidualov (za model DESNO)
Podobno kot pri predhodnem modelu, tudi tu velja, da na ustrezno izpolnjevanje predpostavk
linearne regresije (upoštevaje velikost vzorca) kažeta tudi histogram normalnosti porazdelitve
rezidualov kot tudi grafikon razpršenosti standardiziranih vrednosti rezidualov od napovedanih
vrednosti regresije. Tudi tokrat velja upoštevati načelo previdnosti pri vsebinskem
interpretiranju; variabilnost rezidualov je v največji meri zgoščena znotraj desne polovice
grafikona razpršenosti, vendar, enako kot pri ostalih primerih, ostale statistike zanesljivosti
modela kažejo na relativno zanesljivost podane ocene.

8.3

Odgovor na hipotezo 1

Analiza je pokazala, da na volivčevo politično samoopredelitev (levo, sredina ali desno)
vplivata inflacija in brezposelnost (le pri levo samoopredeljenih volivcih). Gospodarska rast
nima vpliva pri nobeni od samoopredelitvenih kategorij. Makroekonomski dejavniki za
ideološko samoopredelitev ne ustvarjajo jasnih ločnic med levim in desnim polom kontinuuma,
razen v primeru brezposelnosti, kjer volivci kaznujejo ideološko levico za rast brezposelnosti.
To pomeni, da na »bolj levo« ideološko samoopredeljenih volivcev (statistično značilno) v
največji meri negativno vplivata inflacija in brezposelnost, medtem ko na delež sredinsko in
»bolj desno« samoopredeljenih volivcev vpliva le inflacija, in sicer na delež sredinskih
pozitivno, na delež desnih pa negativno.
Z metodo multiple regresijske analize smo preverjali ničelno hipotezo, ki pravi, da so vsi
koeficienti (eksogenih spremenljivk) enaki nič (torej nimajo vpliva na neodvisno
spremenljivko) in pokazali, da ničelno hipotezo lahko z dovolj visoko verjetnostjo zavrnemo
samo za koeficente, ki merijo vpliv inflacije (znotraj vseh treh modelov) in brezposelnosti (le
pri modelu »bolj levo«). Za večino povezav oziroma vplivov, ki jih predvideva hipoteza 1, pa
se je pokazalo, da ne moremo zavrniti ničelne hipoteze, da vpliva ni (ker koeficienti niso
značilno različni od 0).
Hipoteza 1, ki pravi, da gospodarska rast, brezposelnost in inflacija vplivajo na volivčevo
politično samoopredelitev, izraženo znotraj političnega kontinuuma L-D in sicer tako, da
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konjunktura, padec brezposelnosti in rast inflacije premikajo samoopredelitev k desnemu polu
kontinuuma, se tako ne potrdi.
Analiza je pokazala, da se v neugodnih gospodarskih razmerah povečuje delež v sredino
opredeljenih volivcev, ki se ozirajo na oba ideološka pola kontinuuma levo-desno, iščoč
rešitelja za izhod iz nastale krize.
V primeru inflacije tej tezi pritrjujejo statistično značilni regresijski koeficienti (pri stopinjah
prostosti df1=2, df2=19). Če se inflacija (ali brezposelnost) poveča za 1 odstotno točko, se bo
delež levo opredeljenih zmanjšal za 0,186 (oziroma v primeru brezposelnosti zmanjšal za
2,048) odstotne točke. V enakem primeru inflacijske dinamike se bo delež na sredino
samoopredeljenih povečal za 0,285 odstotne točke, ter delež desno samoopredeljenih zmanjšal
za 0,110 odstotne točke (pri stopinjah prostosti df1=1, df2=20). Pri brezposelnosti (razen pri
vplivu na levo stran ideološkega kontinuuma) ter gospodarski rasti se kažejo predznaki sicer
statistično neznačilnih regresijskih koeficientov (pri stopinjah prostosti df1=1, df2=20), ki
kažejo (v primeru slabših ekonomskih razmer) na premike k ideološki sredini.
V teoretskem okvirju te študije ni mogoče najti ustreznega avtorja, ki bi bolj poglobljeno
pojasnjeval takšno situacijo, saj so citirani avtorji svoje študije in teoretske zaključke večinoma
opravljali na ekonomsko in demokratično bolj razvitih okoljih kot je Slovenija, ki se še vedno
nahaja v obdobju (ekonomske in politične) tranzicije.
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9

ANALIZA VPLIVOV NA STRANKARSKO PREFERENCO

Strankarska preferenca je sintetični (in vsebinski) agregat dveh volilnih spremenljivk, ki kažeta
volilno namero v situaciji, če bi bile volitve prihodnjo nedeljo ter v primeru, da se vprašani
volitev ne bi udeležil, katera stranka mu/je najbližje. S tem pokritjem izmerimo doseg, ki ga
imajo politične stranke med (anketiranimi) volivci.
V okviru tega poglavja preverjamo hipotezo, ki pravi, da imajo gospodarska rast, brezposelnost
in inflacija vpliv na strankarsko preferenco in sicer tako, da recesija, padec brezposelnosti in
rast inflacije povečujejo podporo strankam levice.
Hipoteza izhaja iz Hibbsovega ugovora Nordhausovemu političnemu oportunizmu (Hibbs
1977) in je po naši oceni najbližje tudi slovenskim razmeram. Tako Hibbs pravi, da so stranke
in volivci politične desnice tradicionalno bolj usmerjeni k nižanju inflacije (na račun višje
brezposelnosti) in gospodarski rasti, medtem ko stranke levice in njihovi volivci preferirajo
nižanje brezposelnosti na račun višje inflacije in nižje gospodarske rasti (več v Hibbs 1977).

9.1

Metodologija

Iz nabora raziskave Politbarometer za obdobje 2001-2012 smo uporabili naslednji dve
standardni vprašanji (kot odgovor anketirani sam, spontano(!) navede naziv politične stranke):
- Katero stranko bi volili, če bi bile volitve prihodnjo nedeljo?
- Katera stranka vam je najbližja? 27
Ti spremenljivki tvorita t. i. strankarsko preferenco, ki kaže trenutno moč posamezne politične
stranke v političnem prostoru. Podatki, ki smo jih uporabili v analizi, so dostopni v javnem
arhivu na Fakulteti za družbene vede, a šele pri uvodni agregaciji baz v enotno bazo se je
izkazalo, da so baze podatkov za obdobje 1996-2000 napačno kodirane in arhivirane. Zaradi
tovrstne nekonsistenosti podatkov oziroma baz, smo analitiko vplivov makroekonomskih
dejavnikov omejili na skrajšano časovno obdobje, to je od 2001 do 2012.28
Politične stranke, ki so se v tem obdobju najbolj izpostavljale ter pojavljale znotraj političnega
prostora, smo razdelili v dve skupini: levico in desnico. Razdelitev je bila opravljena na podlagi
seznama strank, ki so bile navedene v anketnem vprašalniku ter strankarske medijske in
programske samoocene ideologije znotraj prostora levo-desno, pri čemer smo namenoma (za
potrebe analize) bolj poudarili polarizacijo kot sredinsko umeščenost.

27

Odgovarjajo le tisti, ki ne bi šli na volitve.
ADP smo sicer zaprosili za izvorne baze (vsake meritve posebej), a se je izkazalo, da le-te niso bile
anonimizirane in so kot take torej bile neprimerne za javno objavo.

28
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Kot že omenjeno v teoretskem delu, Fink-Hafnerjeva in Krašovčeva (2006, 92) levico definirata
kot agregat vrednot in skupin akterjev političnega prostora, ki kot temeljno vrednoto podpirajo
socialno enakost ter jo razmejujejo kot cilj večine javnih politik. Za levico velja, da izrazito
podpira tudi idejo o politični participaciji čim širšega kroga ljudi tako na področju politike kot
tudi ekonomije. Po drugi strani desnica predstavlja politično in idejno usmerjenost znotraj
katere prevladujejo konservativne vsebine; za te stranke v splošnem velja, da so
tradicionalistične (vztrajajo pri družbenih, še posebej pri nacionalnih in verskih izročilih) in
manj tolerantne do različnih naprednih stališč in teženj. V ekonomskih politikah je desnica bolj
naklonjena kapitalu, levica pa delu (Sruk 1995, 63).
Skladno s to razmejitvijo smo razdelili politične stranke, ki so v proučevanem obdobju najbolj
izstopale (bile v parlamentu ali pa iz njega izpadle) v dva bloka, kot ju prikazuje preglednica
24.
Preglednica 24: Ideološka (kontrastna) razdelitev političnih strank29
LEVICA
DESNICA
Liberalna demokracija Slovenije (LDS)
Slovenska demokratska stranka (SDS)
ZARES
Slovenska ljudska stranka (SLS)
Socialni demokrati (SD)
Nova Slovenija - krščanski demokrati (NSI)
Pozitivna Slovenija (PS)
Državljanska lista (DL)
Demokratična stranka upokojencev
Slovenije (DeSUS)
Nenazadnje velja še poudariti, da se, skladno s teorijo in splošno ideološkimi načeli, večino
strank slovenskega političnega prostora umešča bolj v sredino, kot v enega izmed dveh polov
levo-desno. Politične stranke, navedene kot drugo, smo umestili v sredino, vendar jih pri
nadaljnji analizi nismo upoštevali.

9.2

Analiza vplivov makroekonomskih dejavnikov na strankarsko preferenco

Kot že omenjeno, smo se v tem delu analize osredotočili le na obdobje 2001-2012, saj so
podatki v tem obdobju najbolj konsistentno agregirani in kot taki pripravljeni za nadaljnje delo.
Obdobje 2001 - 2012 je (v kontekstu samoopredelitve političnih strank) zaznamoval postopen
padec strankarskega preferiranja strank levice in, z izjemo leta 2005, precej stabilno obdobje
strankarskega preferiranja političnih strank desnice. Tako je ‘levico’ v letu 2001 preferiralo 71
% volivcev, a leta 2005 le še 46 % (ta odstotek je bil najnižji v preučevanem obdobju). Leta

29

Slovenska nacionalna stranka (SNS) kot tudi Stranka mladih Slovenije (SMS) v analizo nista vključeni
zaradi vsebinskih zadržkov oziroma programske razpršenosti: SNS izvorno in znotraj kontinuuma L-D
sodi na desnico, vendar v svojih političnih nagovorih izrazito nasprotuje Cerkvi kot inštituciji in religiji;
SMS je po svojem programu bližje levi sredini, vendar pa se je koalicijsko povezovala s SLS. Pozitivna
Slovenija (PS) in Državljanska lista (DL) sta v politično areno vstopili nekaj tednov pred volitvami
2012.

76

2008 se je strankarsko preferiranje levice ponovno opomoglo in se vrnilo v meje iz začetka tega
stoletja. Raven pod 50 % je levica ponovno dosegla v letu 2011 in letu 2012.
Politična desnica si je v obdobju od leta 2001 do leta 2005 zagotavljala konstantno rast deleža
strankarskega preferiranja: od 24 % do 50 % v letu 2005, vendar te točke ni dosegla nikoli
kasneje. V času Pahorjeve vlade je sledil najgloblji padec (30 %), a mu od 2008 do leta 2012
sledi ponovna postopna rast (42 % v letu 2012).

Slika 16: Ideološka kumulativa političnih strank (levo - desno) v obdobju 2001-2012
(n=12)
Vir: Lastni izračun; CJM 2001-2012.
Analizirani model temelji na multipli regresiji30 ter vsebinski predpostavki, da na volilno izbiro
med levico in desnico vplivajo inflacija, brezposelnost in gospodarska rast. V modelu31
nastopajo naslednje spremenljivke:
- levica/desnica: delež podpore politični stranki, ki pripada posamezni politični opciji znotraj
kontinuuma levo-desno (v obdobju 2001-2012),

30

Analitične predpostavke smo razdelali v predhodnem poglavju, zato jih bomo v tem delu le povzeli.
Tudi v tem primeru smo uporabili prirejen model, ki so ga v svoji komparativni študiji vplivov
ekonomskih dejavnikov na vedenje volivcev uporabili tudi van der Brug, van der Eijek in Franklin
(2007).

31
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-

inflacija: letna stopnja inflacije (v %, posamično, za vsako leto obdobja 2001-2012);
brezposelnost: registrirana stopnja brezposelnosti (v %, posamično, za vsako leto obdobja
2001-2012),
gospodarska rast: letna gospodarska rast (v %, posamično, za vsako leto obdobja 20012012).

Prenekatere politične stranke je težko enoznačno umestiti v bližino ekstremitet prostora
političnega kontinuuma, zato smo se pri izgradnji modela in analize osredotočili le na tiste
politične stranke, ki imajo znotraj navedenega kontinuuma (bolj ali manj) jasno pozicijo.

STRANKARSKA
PREFERENCA
(LEVICA / DESNICA)

GOSPODARSKA
RAST

INFLACIJA

STOPNJA
REGISTRIRANE
BREZPOSELNOSTI

Slika 17: Splošni model vplivov na strankarsko preferenco
Za analizo vplivov makroekonomskih dejavnikov na strankarsko preferenco smo izbrali
multiplo regresijo s pristopom enter, saj med neodvisnimi spremenljivkami (v preučevanem
obdobju 2001-2012) ni statistično značilne korelacije. Z metodo enter sami določamo, katere
spremenljivke bodo vstopile v model. Posameznih korakov v postopku je lahko poljubno
veliko, v posameznem koraku lahko vključimo več spremenljivk (Pahor, 2008).
Preglednica 25: Povzetek analiziranih modelov
Model
LEVICA
DESNICA

R

R

2

0,894 0,800
0,876 0,767

2

Standardna
napaka ocene

0,725
0,680

0,036434
0,040805

Prilag. R

DurbinWatsonova
statistika
2,268
2,171

Kot kaže povzetek preučevanih modelov, pri vseh modelih velja relativno visok koeficent
multiple korelacije (R), ki kaže na korelacijo med odvisno spremenljivko (strankarsko
preferiranje levega ali desnega dela političnega prostora) in preučevanimi makroekonomskimi
kazalci. Nekoliko večja povezanost je pri modelu preferiranja levih političnih strank (R=0,894);
izvedeni determinacijski koeficient, ki kaže pojasnjevalno moč preučevanega modela, kaže, da
ima tudi največjo pojasnjevalno moč (delež variabilnosti endogene spremenljivke, ki jo
pojasnjuje variabilnost eksogenih spremenljivk) model, ki proučuje vplive na levico (73 %).
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Preglednica 26: Korelacijska matrika neodvisnih spremenljivk (n=12)
gospodarska brezposelnost
inflacija
rast
gospodarska rast
1
-0,472
0,430
brezposelnost
-0,472
1
-0,029
inflacija
0,430
-0,029
1
Durbin-Watsonova (DW) statistika, kot že omenjeno v predhodnem poglavju, kaže na
eventualno medsebojno korelacijo rezidualov, pri čemer (in v primeru 11 enot in treh
spremenljivk) kritične vrednosti statistike DW oziroma spodnja vrednost (dl) in zgornjo
vrednost (dU) znašata dl (p<0,05) = 0,5948 in dU(p<0,05) = 1,9280. Če statistika DW preseže
vrednost dU in ob tem doseže vrednosti blizu 2, tedaj ugotovimo, da med reziduali ni korelacije.
Model (vsakega posebej, tako za levo strankarsko preferenco kot desno) preizkušamo tudi z F
preizkusom (t. i. test primernosti oziroma pokritosti), s katerim (z analizo variance) primerjamo
pojasnjeno vsoto kvadratov z vsoto kvadratov rezidualov, pri čemer statistično značilne razlike
testa (stolpec Sig.) pomenijo, da neodvisne spremenljivke vplivajo na odvisno, ter da je model
primeren za izvedbo multiple linearne regresije. Kot je razvidno iz spodnje preglednice, je vpliv
neodvisnih spremenljivk na odvisne linearen in statistično značilen.
Preglednica 27: ANOVA analiziranih modelov (n=12)
Model
F
df1, df2
Sig.
LEVICA
8,481 df1=3, df2=8
0,007
DESNICA
8,878 df1=3, df2=8
0,007
Kot kaže spodnja tabela, regresijski koeficienti vpliva makroekonomskih dejavnikov na
strankarsko preferenco levih političnih strank (LEVICA) kažejo, da na takšno preferiranje
statistično značilno (in pozitivno) vpliva inflacija (B=2,869), medtem ko gospodarska rast in
brezposelnost strankarsko preferenco levice znižujeta. Tako lahko trdimo, da se v primeru
povečanja inflacije za 1 odstotno točko, za 2,87 odstotne točke poveča strankarsko preferiranje
levih političnih strank.
Preglednica 28: Regresijski koeficienti modelov LEVICA in DESNICA (n=12)
gospodarska
Model
inflacija
brezposelnost konstanta
rast
LEVICA
DESNICA

2,869**
-2,985**

-1,108**
0,829*

-1,660**
0,920

0,612**
0,361**

Opombe: ** sig. < 0,05; * sig. < 0,1 v kurzivu navedeni regresijski koeficineti niso statistično značilni
in zato niso del veljavnih statističnih modelov
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GOSPODARSKA
RAST

BREZPOSELNOST

B=-0,920
B=-1,108**

B=-1,660**

B=0,829*

Strankarska
preferenca:

Strankarska
preferenca:
LEVICA
(pril. R2=0,800)

DESNICA
(pril. R2=0,767)

B=-2,985**
B=2,869**

INFLACIJA

Opomba: odebeljene vrednosti označujejo statistično značilne regresijske koeficiente pri (**) sig < 0,05
oziroma pri (*) sig < 0,1.

Slika 18: Model vplivov na strankarsko preferenco (n=12)
Nasprotna bo reakcija v primeru gospodarske rasti in brezposelnosti. V kolikor se vsaka izmed
njiju poveča za enako mero (torej za 1 odstotno točko, ostali dejavniki ostanejo nespremenjeni),
se bo preferenca levih političnih strank zmanjšalo za 1,1 odstotne točke v primeru gospodarske
rasti oziroma 1,7 odstotne točke v primeru brezposelnosti. Kot kaže analiza, je podpora
strankam desnega pola političnega kontinuuma (DESNICE) v največji meri odvisna od inflacije
ter gospodarske rasti. V primeru povečanja inflacije za 1 odstotno točko, bi se podpora strankam
politične desnice znižala za 2,99 odstotni točki. Povečanje podpore pa bi bilo pričakovati v
primeru konjunkture: če bi se gospodarska rast okrepila za 1 odstotno točko, bi politične stranke
desnice pridobile 0,8 odstotnih točk podpore (strankarske preference).

9.2.1 Podrobnejši pregled po posamezni strankarski preferenci: levica
Regresijski koeficienti modela LEVICA kažejo, da na podporo političnim strankam levega pola
političnega prostora statistično značilno (pri stopinjah prostosti df1=3, df2=8) vplivajo vsi trije
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makroekonomski indikatorji, pri čemer ima inflacija najizrazitejši (pozitiven) vpliv, medtem ko
gospodarska rast in brezposelnost (z naraščanjem) znižujeta podporo levici32:
YLEVICA =0,612+2,869*INFL-1,108*GOSP.RAST-1,660*BREZP.+ε
Analiza multikolinearnosti neodvisnih spremenljivk (kot test doseganja predpostavk multiple
regresije) izražena skozi statistiki toleranca in VIF kažeta, da med neodvisnimi
spremenljivkami, vpetimi v model LEVICA, ni multikolinearnosti. Vrednost tolerace, ki kaže
»občutljivost« posamezne spremenljivke na preostali neodvisni spremenljivki kot tudi VIF, so
v območjih, ko lahko trdimo, da je multikolinearnost neodvisnih spremenljivk zanemarljivo
nizka.

LEVICA

Preglednica 29: Regresijski koeficienti vplivov na strankarsko preferenco levice (n=12)
Stand.
Kolinearnost
Nestand. koef.
koef.
t
Sig.
Stand.
B
Beta
Toler.
VIF
napaka
(konstanta)
0,612
0,073
8,428 0,000
gosp. rast
-1,108
0,348
-0,649 -3,187 0,013 0,604
1,656
inflacija
2,869
0,521
0,989 5,505 0,001 0,776
1,288
brezposelnost
-1,660
0,676
-0,451 -2,454 0,040 0,740
1,351
Izpolnjevanje predpostavk linearne regresije (upoštevaje velikost vzorca) kažeta tudi histogram
normalnosti porazdelitve rezidualov kot tudi grafikon razpršenosti standardiziranih vrednosti
rezidualov od napovedanih vrednosti regresije. Oba grafikona kažeta na zadostno izpolnjevanje
predzahtev za veljavnost (in izvedbo) multiple regresije.

Slika 19: Histogram in razpršenost rezidualov (za model LEVICA) (n=12)

32

V navedeni regresijski enačbi nismo navedli statistično neznačilnih regresijskih koeficientov, saj
statistična neznačilnost pomeni, da ne moremo z dovolj visoko verjetnostjo trditi, da je analizirani
koeficient različen od nič.
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9.2.2 Podrobnejši pregled po posamezni strankarski preferenci: desnica
Regresijski koeficienti vpliva makroekonomskih dejavnikov na strankarsko preferenco desnih
političnih strank (DESNICA) kažejo, da tudi na takšno preferiranje statistično značilno najbolj
vpliva inflacija, s podobno močjo, vendar obratno sorazmerno kot v primeru preferiranja
političnih strank levega dela političnega prostora (B=-2,985). Nekoliko nižji, a v tem premosorazmeren in statistično značilen vpliv ima gospodarska rast (B=0,829), medtem ko v primeru
brezposelnosti vpliv ni statistično značilen (pri stopinjah prostosti df1=3, df2=8).
Tako lahko trdimo, da se bo v primeru, da se inflacija poveča za 1 odstotno točko, za 2,985
odstotne točke zmanjšalo preferiranje desnih političnih strank. Nasprotna bo reakcija v primeru
gospodarske rasti. V kolikor se gospodarska rast okrepi za 1 odstotno točko in ostali dejavniki
ostanejo nespremenjeni, se bo preferiranje desnih političnih strank povečalo za 0,82 odstotne
točke33.
YDESNICA =0,361-2,985*INFL+0,829*GOSP.RAST+ε
Analiza multikolinearnosti neodvisnih spremenljivk (kot test doseganja predpostavk multiple
regresije) izražena skozi statistiki toleranca in VIF kažeta, da med neodvisnimi
spremenljivkami, vpetimi v naš regresijski model DESNICA, ni multikolinearnosti. Vrednost
tolerance, ki kaže »občutljivost« posamezne spremenljivke na preostali neodvisni
spremenljivki kot tudi VIF, so v območjih, ko lahko trdimo, da je multikolinearnost neodvisnih
spremenljivk zanemarljivo nizka.

DESNICA

Preglednica 30: Regresijski koeficienti vplivov na strankarsko preferenco desnice (n=12)
Stand.
Kolinearnost
Nestand. koef.
koef.
t
Sig.
Stand.
B
Beta
Toler.
VIF
napaka
(konstanta)
0,361
0,081
4,435 0,002

izklj.

gosp. rast

0,829

inflacija

-2,985

brezposelnost

0,920

0,390

0,468

2,129

0,066

0,604

1,656

0,584 -0,991 -5,114

0,001

0,776

1,288

0,758

0,259

0,740

1,351

0,241

1,214

Izpolnjevanje predpostavk linearne regresije (upoštevaje velikost vzorca) kažeta tudi histogram
normalnosti porazdelitve rezidualov kot tudi grafikon razpršenosti standardiziranih vrednosti
rezidualov od napovedanih vrednosti regresije. Oba grafikona kažeta na zadostno izpolnjevanje
predzahtev, ki veljajo za veljavnost (in izvedbo) multiple regresije.

33

V navedeni regresijski enačbi nismo navedli statistično neznačilnih regresijskih koeficientov, saj
statistična neznačilnost pomeni, da ne moremo z dovolj visoko verjetnostjo trditi, da je analizirani
koeficient različen od nič.
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Slika 20: Histogram in razpršenost rezidualov (za model DESNICA) (n=12)
9.3

Odgovor na hipotezo 2

Tudi v tem primeru smo z metodo multiple regresijske analize preverjali ničelno hipotezo, ki
pravi, da so vsi koeficienti (eksogenih spremenljivk) enaki nič (in torej nimajo vpliva na
neodvisno spremenljivko). V tem primeru se je pokazalo, da ničelno hipotezo lahko z dovolj
visoko verjetnostjo zavrnemo za koeficiente, ki merijo vpliv inflacije in gospodarske rasti
(znotraj vseh treh modelov), medtem ko ničelne hipoteze ne moremo zavrniti za koeficient, ki
meri vpliv brezposelnosti pri modelu »bolj levo«.
Večina koeficientov je torej statistično značilno različna od nič in ima pričakovan predznak,
kar v nadaljevanju pomeni, da lahko zavrnemo ničelno hipotezo in hkrati potrdimo našo
hipotezo 2 (pri stopinjah prostosti df1=3, df2=8), ki pravi, da imajo gospodarska rast,
brezposelnost in inflacija vpliv na strankarsko preferenco in sicer tako, da recesija,
zmanjševanje brezposelnosti in rast inflacije povečujejo podporo strankam levice.
Analiza je pokazala, da na strankarsko preferenco strank levega političnega bloka statistično
značilno vplivajo tako inflacija kot tudi gospodarska rast in brezposelnost, medtem ko na
strankarsko preferenco političnih strank desnega političnega bloka, v približno enaki meri, le v
nasprotni smeri, vplivata inflacija in gospodarska rast.
Regresijski koeficienti vplivov na strankarsko preferenco levih političnih strank kažejo, da na
takšno preferiranje statistično značilno (in pozitivno) vpliva inflacija, medtem ko gospodarska
rast in brezposelnost strankarsko preferenco levice znižujeta.
V primeru konjunkture in zmanjševanja brezposelnosti se bo pričakovano povečevala podpora
strankam desnice. Kot kaže analiza, je podpora strankam desnega pola po učinkih nasprotna
strankam levega dela političnega kontinuuma ter v največji meri odvisna od inflacije ter
gospodarske rasti.
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9.4

Primerjava vplivov na samoopredelitev in strankarsko preferenco

Analiza podatkov (za obdobji 1991-2012 oziroma 2001-2012) opozarja na dve značilnosti
slovenskega volilnega telesa: med samoopredelitvijo in strankarsko preferenco obstaja podoben
vpliv makroekonomskih dejavnikov, pri čemer je ta večinoma intenzivnejši pri strankarskih
preferencah kot pri samoopredelitvi, pokazale pa so se tudi nekatere zanimive razlike med
vplivom na ideološko samopredelitev in strankarsko preferenco.
Preglednica 31: Regresijski koeficienti modela makroekonomskih vplivov
gospod.
Model
inflacija
brezposel. konstanta
rast
Samoopredelitev
(n=22)
Strankarska
preferenca (n=11)

LEVO
DESNO
LEVICA
DESNICA

-0,186**
-0,110**
2,869**
-2,985**

0,040

-2,048**

0,258

-0,585

-1,108**
0,829*

-1,660**
0,920

0,644**
0,261**
0,612
0,361

Opombe: ** sig. < 0,05; * sig. < 0,1 v kurzivu navedeni regresijski koeficineti niso statistično značilni
in zato niso del veljavnih statističnih modelov

Pogled na zgornjo tabelo kaže, da volivci v povprečju ideološki kontinuum levo-desno ne
razmejujejo glede na ideologijo političnih strank, ampak (v sredini kontinuuma) iščejo
praktičnega rešitelja, ki bi pospešil gospodarsko rast ter znižal brezposelnost in inflacijo; skozi
prizmo ideologije, v primeru inflacije ali brezposelnosti, najbolj pridobiva prav ideološka
sredina (glej preglednico 18).
Najbolj izstopajoč dejavnik, tako v analizi ideološkega kontinuuma kot tudi strankarske
preference, je inflacija. Ta se pojavlja kot statistično značilen vpliv tako na levi kot pri desni
strani političnega prostora in tudi v obeh modelih (torej samoopredeljeni kot tudi strankarska
preferenca). V prvem modelu se pokaže, da naraščajoča inflacija znižuje delež
samoopredeljenih »bolj levo«, medtem ko se v modelu za strankarsko preferenco LEVICE
pokaže, da naraščajoča inflacija povečuje podporo levici. Levo samoopredeljeni si, enako
podobno kot desno samoopredeljeni, v bistvu želijo nižjih cen (nižjo inflacijo, ceteris paribus
višjo kupno moč), pa vendar v pogojih političnih spinov in naraščajoče inflacije podpirajo
stranke levice.
Inflacija pa ima, ko gre za stankarsko preferenco desnice, obraten vpliv: v primerih visoke
inflacije se strankarska preferenca desnice znižuje. Tako bi, na podlagi analize, lahko sklepali,
da v pogojih visoke inflacije volivci v večji meri podpirajo levico kot desnico. Kot pravi
Evansonova (2004, 130), bi ta volilni fenomen lahko pojasnili skozi tradicionalen boj strank
desnice za znižanje inflacije; volilno telo to politično opcijo kaznuje za neizpolnjeno obljubo
in nižjo kupno moč s premikom bližje k levici. Na drugi strani je gospodarska rast, ki v našem
analitičnem okolju samoopredelitve sploh nima statistično značilnega vpliva, a postane
statistično značilen dejavnik pri strankarski preferenci, tako pri desnici (z naraščanjem

84

gospodarske rasti se povečuje tudi podpora strankam desnice) kot pri levici; pri slednjih je
učinek (približno enako močen in) nasproten. Na splošno velja, da je recesija tista faza
gospodarskega cikla, ki je zaradi svoje ideološke platforme bolj naklonjena politični levici kot
desnici. V teoretskem delu sicer povzemamo tudi Durrove (1993, 159) »potrošniške«
ugotovitve, ki bi lahko skozi praktični razmislek o potrošniku razumeli, da »debelejša denarnica
vzpodbuja k nakupu več dobrin«, kar bi v kontekstu te razprave lahko pomenilo tudi, da je
politična levica bolj naklonjena konjunkturi, saj le-ta omogoča širitev nabora političnosocialnih pravic. Toda tej tezi nasprotuje Markussen (2005, 48), ki pravi, da Durrove (1993)
trditve ne vzdržijo zaradi odnosa med davčnimi politikami in zagotavljanjem socialnih pravic.
Povsem drugače, kot bi pričakovali izhajajoč iz različnih preteklih raziskav in teorij, pa je z
brezposelnostjo: kot kaže analiza, se s povečevanjem brezposelnosti podpora strankam levice
zmanjšuje. Evans (2004) namreč trdi, da v pogojih visoke brezposelnosti največ pridobivajo
stranke levega krila; temu načeloma pritrjujeta tudi Dassonneville in Lewis-Beck (2013), ki pa
dodajata, da se stranke levega pola krepijo na račun visoke brezposelnosti le v primeru, da so v
opoziciji. Na tem mestu je torej težko enolično in brez poglobljenih razmislekov zaokrožiti,
katero, v predhodnih poglavjih in tem zaključku predstavljeno teoretsko izhodišče je najbolj
primerno za slovenski politični prostor. Kot že v analizi omenjeno, je slovenska demokracija
relativno nezrela, medtem ko ekonomski razvoj še vedno tiči v tranziciji. Navsezadnje, na
podlagi analize tako lahko ugotovimo, da med vplivi makroekonomskih dejavnikov na
ideološko samoopredelitev in strankarsko preferenco obstaja tako povezanost kot tudi
vsebinske razlike. A kot pravi Evans (2004, 119), vlade ostajajo glavni manipulatorji in
nadzorniki gospodarskih okoliščin, saj ima vsaka vlada svojo politični pristop in ideologijo
ekonomskega razvoja države. V tem oziru mora prevzeti tako zasluge za napredek kot tudi
odgovornost v primeru neuspeha; volivci za takšno stanje najprej okrivijo vlado.
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10

ANALIZA VPLIVOV NA PODPORO NAJVEČJI VLADNI STRANKI

V tem poglavju bomo preverjali hipotezo 3, ki pravi, da makroekonomska situacija vpliva tudi
na podporo največji vladni stranki in sicer tako, da recesija, višja brezposelnost in inflacija
zmanjšujejo podporo največji vladni stranki.

10.1 Metodologija
Podobno kot v predhodni hipotezi, smo uporabili podatke raziskave Politbarometer za obdobje
2001-2012 in odgovore na naslednji dve standardni vprašanji (kot odgovor anketirani sam,
spontano(!) navede naziv politične stranke):
- Katero stranko bi volili, če bi bile volitve prihodnjo nedeljo?
- Katera stranka vam je najbližja?34
Kot že omenjeno,35 ti spremenljivki tvorita t. i. strankarsko preferenco, ki kaže trenutno moč
posamezne politične stranke v političnem prostoru, pri čemer smo za izvedbo odvisne
spremenljivko uporabili le strankarsko preferenco največje vladne stranke, ki je vladala večino
časa v preučevanem letu.
Hipoteza se v teoretskem konceptu nadgrajuje iz Hibbsovih zaključkov (Hibbs 1977), ki pravi,
da je podpora vladi in vladni koaliciji v povezavi s podporo vladajoči (v vladni koaliciji
dominantni) politični stranki. To torej pomeni, da bodo desničarske vlade zniževale inflacijo na
račun (stroškov) brezposelnosti, medtem ko bodo levičarske vlade zniževale (stroške)
brezposelnosti in gospodarske rasti na račun višje inflacije. Po njegovem mnenju
makroekonomske razmere niso neposredna posledica gospodarske aktivnosti, ampak odločitev
političnih odločevalcev, ki se borijo za ponovno izvolitev (Hibbs 1977).
Kot pravita Frey in Schneider (1982, 247-249), vlade maksimirajo svoje zadovoljstvo, ki pa je
odvisno od njihove uspešnosti pri uresničevanju ideoloških ciljev. Vedenje vlad je namreč
odvisno od politik, ki vsebujejo tudi strankarsko ideološko usmerjenost.
Slika 21 prikazuje dinamiko podpore največji vladni stranki ter gibanje izbranih
makroekonomskih kazalcev za navedeno obdobje. Kot je iz le-te razvidno, je podpora vladnim
strankam najvišja ob začetku mandata, nato pa se le-ta zmanjšuje. Pozoren opazovalec bo tudi
opazil, da je s padanjem gospodarske rasti nižja tudi podpora največji vladni stranki ob začetku
mandata.

34

Na vprašanje odgovarjajo le tisti sodelujoči v raziskavi, ki ne bi šli na volitve.
ADP smo sicer zaprosili za izvorne baze (vsake meritve posebej), a se je izkazalo, da le-te niso bile
anonimizirane in so kot take torej bile neprimerne za javno objavo.

35
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Preglednica 32: Seznam vodilnih vladnih političnih strank in podpora volivcev (n=12)
Vodilna
Strankarska
Slamnata
vladna
preferenca
spremenljivka
Leto
politična
(podpora) vodilni
(1=levo,
stranka
vladni stranki
0=desno)
1
2001 LDS
49,1 %
1
2002 LDS
45,7 %
1
2003 LDS
41,4 %
1
2004 LDS
37,0 %
0
2005 SDS
42,8 %
2006 SDS
31,0 %
0
2007 SDS
26,8 %
0
2008 SDS
24,1 %
0
1
2009 SD
35,9 %
1
2010 SD
28,7 %
1
2011 SD
26,0 %
0
2012 SDS
26,1 %
Vir podatkov: Vlada RS b. l.

10.2 Analiza vplivov na podporo največji vladni stranki
Model analize temelji na multipli regresiji36 ter vsebinski predpostavki, da na podporo največji
vladni stranki (izraženi skozi strankarsko preferenco) vplivajo inflacija, brezposelnost in
gospodarska rast. V modelu nastopajo naslednje spremenljivke:
- podpora vodilni vladni politični stranki kaže na preferenco politične stranke (glede na
raziskavo Politbarometer), ki je vodila vlado v posameznem letu (v %, posamično, za
vsako leto obdobja 2001-2012);
- slamnata spremenljivka: vrednost 1 za stranko levice, vrednost 0 za stranko desnice;
- inflacija: letna stopnja inflacije (v %, posamično, za vsako leto obdobja 2001-2012);
- brezposelnost: registrirana stopnja brezposelnosti (v %, posamično, za vsako leto obdobja
2001-2012);
- gospodarska rast: letna gospodarska rast (v %, posamično, za vsako leto obdobja 20012012).

36

Teoretične predpostavke uporabljene analitične procedure smo razdelali v preteklih poglavjih.
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Vir: SURS 2013a; SURS 2013b; SURS 2013c; CJM 2001-2012.

Slika 21: Makroekonomski dejavniki in podpora največji vladni stranki (n=12)

Glede na to, da so redne državnozborske volitve v jesenskem času ter da je vlada načeloma
formirana v začetku naslednjega koledarskega leta, velja omeniti, da smo pri analizi upoštevali
načelo prevladovanja posamezne vlade znotraj posameznega koledarskega leta.

PODPORA NAJVEČJI
VLADNI STRANKI

GOSPODARSKA
RAST

INFLACIJA

STOPNJA
REGISTRIRANE
BREZPOSELNOSTI

Slika 22: Splošni model vplivov na podporo največji vladni stranki
Za analizo vplivov makroekonomskih dejavnikov na podporo največji vladni stranki smo
izbrali multiplo regresijo s pristopom stepwise.
S pomočjo slamnate spremenljivke smo izvedli analizo vplivov makroekonomskih dejavnikov
na vodilno vladno stranko tako, da sta se oblikovala dva modela: podpora levo (če je bila
vodilna vladna stranka iz levega političnega bloka) in podpora desno (če je bila vodilna vladna
stranka iz desnega političnega bloka).
Preglednica 33: Povzetek analiziranih modelov (n=12)
Model

R

PODPORA (LEVO)
PODPORA (DESNO)

0,994
0,931

R2

Prilag.
R2

0,989
0,867

0,978
0,468

Standardna
napaka ocene
0,01261
0,05477

DurbinWatsonova
statistika
2,255
2,908

Kot kaže povzetek preučevanega modela, model pojasnjuje več kot 97 % variabilnosti podpori
največji vladni stranki (levih oziroma desnih vlad) in četudi ANOVA (v nadaljevanju) kaže na
dopustnost linearne regresije, velja še prav posebej določena previdnost interpretacije
podatkov.
Durbin-Watsonova (DW) statistika kaže na eventualno medsebojno korelacijo rezidualov, pri
čemer kritične vrednosti statistike DW (n=6, p<0,01), oziroma spodnja vrednost (dl) in zgornja
vrednost (dU) znašata dl (p<0,01) = 0,390 in dU (p<0,01) = 1,142. V primeru, da vrednost
statistike pade v interval med dl in dU, avtokorelacije ne moremo določiti.
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Model smo preizkusili s F preizkusom (t. i. test primernosti oziroma pokritosti preučevanega
modela), ki nam statistično značilno kaže, da neodvisne spremenljivke vplivajo na odvisno, ter
da je za izvedbo multiple linearne regresije primeren le model podpore levi vladni vodilni
stranki.
Preglednica 34: ANOVA analiziranih modelov (n=7)
Model
PODPORA (LEVO)
PODPORA (DESNO)

F
88,866
2,137

df1, df2
df1=3, df2=3
df1=3, df2=1

Sig.
0,002
0,454

Kot je iz preglednice 34 razvidno, tudi neodvisne spremenljivke (levega modela) med seboj
niso povezane.
Preglednica 35: Korelacijska matrika neodvisnih spremenljivk (n=7; le model levo)
gospodarska brezposelnost
inflacija
rast
gospodarska rast
1
-0,280
-0,624
brezposelnost
-0,280
1
0,032
inflacija
-0,624
0,032
1
Kot kaže spodnja preglednica, regresijski koeficienti vpliva makroekonomskih dejavnikov na
podporo največji levi vladni stranki kažejo, da se s povečevanjem brezposelnosti in z
gospodarsko rastjo zmanjšuje podpora vodilni stranki levih vlad, medtem ko se jim podpora
povečuje v inflacijskih razmerah (pri stopinjah prostosti df1=3, df2=3).
Preglednica 36: Regresijski koeficienti vplivov na podporo največji vladni stranki (n=7)
Stand.
Kolinearnost
Nestand. koef.
koef.
t
Sig.
Stand.
B
Beta
Toler.
VIF
napaka
(konstanta)
0,659
0,087
7,579 0,005
PODPORA

(levo)

inflacija

3,263

0,225

1,149

brezposeln.

-3,683

14,47
9
0,771 -0,309 -4,780

gosp. rast

-0,606

0,165 -0,303 -3,671

0,001

0,589

1,699

0,017

0,888

1,126

0,035

0,543

1,841

Če bi se brezposelnost povečala za 1 odstotno točko, bi se podpora največji vladni stranki v
povprečju zmanjšala za 3,68 odstotnih točk. V primeru konjunkture bi se zmanjšala podpora
levi vladni stranki za 0,61 odstotne točke, medtem ko bi se v primeru inflacije podpora največji
vodilni stranki leve vlade povečala za 3,26 odstotne točke.
Ypodpora_levo =0,659+3,263*INFL-3,683*BREZP-0,606*GOSP.RAST+ε
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A pri tem je smiselno poudariti dva ključna dejavnika, ki sta zagotovo vplivala na takšen
zaključek. Prvi je nedvomno specifičnost preučevanega 10 letnega obdobja, na katerem sloni
meritev (finančna kriza in recesija, v katero je zapadla Slovenija po letu 2008). V preučevanem
obdobju smo v Sloveniji imeli štiri vsebinsko različne vlade, z različno dolgimi mandati. Zelo
pomemben dejavnik pa je tudi relativna kratka časovna vrsta, na podlagi katere analiza sloni.

Slika 23: Histogram in razpršenost rezidualov
Izpolnjevanje predpostavk linearne regresije (upoštevaje velikost vzorca) kažeta tudi histogram
normalnosti porazdelitve rezidualov kot tudi grafikon razpršenosti standardiziranih vrednosti
rezidualov od napovedanih vrednosti regresije. Oba grafikona kažeta na zadostno izpolnjevanje
predzahtev, ki veljajo za veljavnost (in izvedbo) multiple regresije.

BREZPOSELNOST

B=-3,683 **

Podpora največji
vladni stranki
(pril. R2=0,989)

B=-0,606 **

GOSPODARSKA
RAST

B=3,263 **

INFLACIJA

Opomba: odebeljene vrednosti označujejo statistično značilne regresijske koeficiente pri (**) sig < 0,05

Slika 24: Model vplivov na podporo največji vladni stranki
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10.3 Odgovor na hipotezo 3
Tudi pri zadnji hipotezi smo z metodo multiple regresijske analize preverjali ničelno hipotezo,
ki pravi, da so vsi koeficienti (eksogenih spremenljivk) enaki nič (in torej nimajo vpliva na
neodvisno spremenljivko). V tem primeru smo pokazali, da ničelno hipotezo lahko z dovolj
visoko verjetnostjo zavrnemo za koeficiente, ki merijo vpliv inflacije, gospodarske rasti in
brezposelnosti na podporo v vladi prevladujoče (leve) politične stranke. Zavoljo tega, ker imajo
ti koeficienti pričakovani predznak, je naša hipoteza v tem delu potrjena. V primeru podpore
največji desni vladni stranki ničelne hipoteze za vsakega od preučevanih koeficientov ne
moremo zavrniti.
Analiza je pokazala, da hipotezo 3, ki pravi, da inflacija, gospodarska rast in brezposelnost,
vplivajo na podporo (strankarske preference) volivcev največje vladne stranke, lahko
(statistično veljavno, pri stopinjah prostosti df1=3, df2=3) izvedemo le pri modelu, ki se nanaša
na vodilne stranke levih vlad, medtem ko je pri desnih vladah ne moremo izvesti. Izhajajoč na
podatkih od 2001 do 2012 ugotavljamo, da se bo v primeru povečanja brezposelnosti za 1
odstotno točko, podpora največji vladni stranki leve vlade zmanjšala za 3,68 odstotnih točk,
medtem ko se bo v primeru konjunkture zmanjšala za 0,61 odstotne točke.
Hipoteze, ki pravi, da makroekonomska situacija vpliva tudi na podporo največji vladni stranki
in sicer tako, da recesija, višja brezposelnost in inflacija zmanjšujejo podporo največji vladni
stranki, na našem vzorcu in v obravnavanem primeru ne moremo v celoti potrditi. Analiza (na
primeru strankarske preference vodilnih strank leve vlade) je namreč pokazala, da rast
brezposelnosti in konjunktura zmanjšujejo podporo največji vladni stranki levih vlad ter da
inflacijske razmere podporo največji vladni stranki (levih vlad) povečujejo.
Težava nastopi tudi pri analizi vplivov makroekonomskih dejavnikov na strankarsko preferenco
vodilne stranke desnih vlad. Glede na omejenost podatkov multiple regresije nismo mogli
izvesti; nenazadnje pa je že iz slike 21 je mogoče razbrati, da je podpora največji vladni stranki
v obdobju 2004-2008 precej neodvisna od preostalih dejavnikov. Prav slednje zelo izrazito kaže
na odzivnost volilnega telesa ter ob bok ekonomskim dejavnikom postavlja vpliv drugih
(socioekonomskih in politoloških) dejavnikov, ki še učinkujejo na volilno vedenje ter podporo
vodilni vladni stranki, a jih v tej nalogi nismo zaobjeli. V danem primeru (in ob opazovanju
slike 21) zato še težje trdimo, da je bila vlada, ki jo je SDS vodil v obdobju 2004-2008,
»kaznovana z neizvolitvijo« zaradi makroekonomskih okoliščin.
Številni tuji raziskovalci, med njimi tudi Duch in Stevenson (2005) v sklepnih ugotovitvah
svojih študij zaključujejo (pri čemer je nujno poudariti, da so bile izvedene v okoljih zrelejše
demokracije in odprtega tržnega gospodarstva), da volivci praviloma nagrajujejo tiste politične
konkurente, ki so dosegli ekonomsko prosperiteto, medtem ko kaznujejo tiste, ki so jo zavrli,
pri čemer kaže slediti tudi Campbellu (1960), ki pravi, da je stranka, ki je na oblasti za napredek
in prosperiteto manj nagrajena, kot je kaznovana za nazadovanje.
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10.4 Možnosti za nadaljnje raziskovanje
Pri empiričnem delu smo naleteli na veliko novih izzivov, s katerimi se je, v okviru preučevane
tematike še mogoče spoprijeti. Prvi izmed njih je lahko ponovitev enake raziskave s četrtletnimi
podatki, ko bodo dosegljivi za daljše obdobje in bolj konsistentni. Drugi izziv je lahko
preučevanje obnašanja vlad in strank – v nalogi se ukvarjamo pretežno z mikroravnjo (z
volivci); v tistem delu, kjer so se hipoteze potrdile, bi bilo lahko zanimivo nadaljnje
raziskovanje, kako to upoštevajo politične stranke pri svojem političnem marketingu,
pozicioniranju, predstavljanju svojih programov in seveda oblikovanju ukrepov, kadar so v
vladi. Tretji izziv predstavlja analiza, ali se bodo ugotovljene povezave sčasoma, ko bo
Slovenija postala stabilnejša demokracija, spremenile – in koliko so se spremenile zaradi
gospodarske krize (to je zaenkrat še težko ugotavljati, ker je kriza ravno mimo). Nadaljnje delo
raziskovalcem pa so lahko tudi prvotna raziskovalna vprašanja, ki smo jih načrtovali v širši
konceptualizaciji raziskave, pa zaradi podatkovne omejenosti niso prišla na vrsto, kot na primer
vprašanje in vloga referenduma kot odločanja o eni zadevi in definiranju razlik med vplivom
gospodarskih razmer na odločanje volivcev na volitvah in na referendumih.
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ZAKLJUČEK

Slovenski politični prostor je, po vsebini programov političnih strank, težko dihotomizirano
razmejiti na levico in desnico. Minule politološke raziskave namreč kažejo, da med Slovensko
demokratsko stranko kot najopaznejšo politično stranko desnice in Socialnimi demokrati kot
najopaznejšo politično stranko levice, obstaja za dobro četrtino identično ovrednotenih vsebin,
ki so povezane z ustavnim redom, državo blaginje (t. i. socialno državo) ter naravnimi
pravicami. Zavoljo tega lahko brez omejitev trdimo, da tudi ti, sicer deklarativno označeni
nasprotnici političnega prostora, veljata za bolj sredinski in univerzalni politični stranki kot pa
znotraj političnega kontinuuma polarizirani politični stranki. Še več: v razmerah, ki zadevajo
(slabšo) blaginjo in prosperiteto, obe stranki reagirata manj populistično in ideološko
obremenjeno (bolj racionalno in iščoč praktične rešitve).
Slovenski politični prostor se je formalno strankarsko začel profilirati v začetku 90. let
prejšnjega stoletja, čeprav je do tedaj že obstajalo nekaj gibanj in iniciativ, ki so poskušala
udejanjiti koncept politične svobode in odpraviti režim, ki je s trdo roko nadzoroval sleherno
aktivnost razvoja pluralnosti. A ljudje, kot da bi bolehali za t. i. Stockholmskim sindromom, te
roke niso želeli izpustiti. Kot stranka, ki je na prvih demokratičnih volitvah (tedaj še v
skupščino) osvojila največ glasov, je zmagala prenoviteljska naslednica dotedanje vladajoče
stranke: socialdemokracija. Vendar ta, relativna zmaga ene stranke, še ni pomenila zadostne
skupščinske podpore, ki bi omogočila sestavo izvršnega sveta. Enopartijskemu in centralnoplanskemu konceptu oblasti je nasprotovala dobra polovica volivcev. Organizirani v podpori
številnim političnim strankam precej razpršene opozicije, so se združili v Demos, ki je, lahko
bi rekli kar »prvič, zadnjič in nikoli več«, opravil izjemno delo povezovanja. Tako je slovenska
družba volivcev, podpornikov različnih gibanj in iniciativ, izvolila prvo oblast, ki je dobila v
roke vzvode oblikovanja ter udejanjanja politične, ekonomske, socialne in obče-blaginjske
politike. Že na teh volitvah je bilo mogoče opaziti izrazit vpliv in doseg desnice na ruralno
prebivalstvo ter hkrati pozicijo prolevičarskih gibanj v večjih krajih in mestih. To ravnovesje
se je do sedaj največkrat podrlo na lokalnih volitvah, redkeje na državnozborskih.
Ključne naloge prve slovenske oblasti, katere mandat je trajal dve leti, so bile povezane z
reševanjem tedanje makroekonomske situacije. Hiperinflacija, zapiranje jugoslovanskega trga,
naraščajoča brezposelnost niso ravno indikatorji uspešne države, in oblasti jih ni uspelo
obvladati. Čeprav zgodovinski orisi tistega obdobja poudarjajo le eno poslanstvo Demosove
vlade (izvesti postopek odcepitve od Jugoslavije ter osamosvojitve), se na trenutke lahko celo
zazdi, da je Demos svoje delo opravil le v duhu političnega prestiža, manj pa v smeri ekonomske
stabilizacije in prosperitete. Kritično torej lahko trdimo, da je bilo delo oblasti opravljeno le na
pol, in temu primerno so se volivci tudi odzvali: vse do leta 2014, slovensko vlado večinoma
oblikujejo in vodijo stranke, ki so pozicionirane znotraj levega dela političnega kontinuuma.
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Prvo polovico prvega desetletja po slovenski osamosvojitvi je slovenski politični prostor
zaznamoval izjemno visok delež podpornikov sredine političnega kontinuuma ter izjemno
nizka deleža bolj leve in bolj desne politične pozicije: volivci so, kot kažejo javnomnenjske
raziskave, v bolj levi opredelitvi videli prokomunistično, medtem ko v desni proklerikalno
usmeritev.
Če si natančneje ogledamo sestavo tedanjega državnega zbora, takšnega profiliranja ne moremo
niti spregledati: Stranka demokratične prenove - socialni demokrati na eni strani, ter
Socialdemokratska stranka Slovenije in Slovenski krščanski demokrati na drugi, so
predstavljali najbolj očitno pozicijo in polarnost tedanjega političnega prostora. V tedaj želeno
ideološko sredino se je kot »univerzalna stranka« umestila Liberalna demokracija Slovenije in
tudi kasneje prevladala kot stranka, ki je v dosedanji slovenski zgodovini osvojila največ
mandatov za sestavo vlade. Vendar se je ta tendenca zmagovitosti začela rušiti v drugi polovici
devetdesetih let prejšnjega stoletja. Intenzivno zapiranje jugoslovanskih trgov in tamkajšnje
vojne razmere so zamajale sredino ideološkega kontinuuma in okrepile škarje med levico kot
tudi desnico. Slovenski politični prostor, ki se je v obdobju 1992-2000 zelo intenzivno posvečal
reformam, oziroma politični kot tudi ekonomski (in socialni) tranziciji, je ostajal tudi
makroekonomsko stabilen: stabilna gospodarska rast, obvladana inflacija (v primerjavi z
gospodarstvom pred letom 1990) in neproblematična brezposelnost nista zahtevala političnega
obrata. Volilno telo je sicer migriralo znotraj političnega prostora, vendar se je v obdobju 19922000 izrazito krepila pozicija Liberalne demokracije Slovenije: le-ta je na volitvah leta 2000
prejela glasove več kot tretjine volivcev.
Če bi preverili doslednost regresijskega modela, ki izhaja iz naše empirične študije in v splošni
obliki (podobno kot Markussen 2005) pravi, da se s konjunkturo in zniževanjem inflacije
povečuje strankarska preferenca desnice, potem ne moremo mimo obdobja prvega upada
podpore političnim strankam leve (sredine) ter obdobja debelih krav 2000-2004, ki je omogočil
razcvet desnih političnih strank. Že prvi meseci leta 2000 so kazali na politične spremembe. V
letu 2000 je za krajše obdobje oblast prevzela krščanska demokracija (Nova Slovenija); četudi
je jesenske volitve, kot že omenjeno dobila Liberalna demokracija Slovenije, je bil to zadnji list
uspeha te politične stranke.
Visoka gospodarska rast in nizka inflacija sta pognali politično desnico, ki je v letu 2004 tudi
prevzela oblast. Recesija, ki se je konec leta 2008 bolj napovedovala kot bila prisotna, je sledila
temu mandatnemu triumfu in nekoliko višja inflacija, sta na oblastni prestol ponovno vrnila
levico. Po neslavnem propadu Liberalne demokracije Slovenije ga je prvič zavzela jasno
deklarirana leva politična stranka - Socialni demokrati.
Empirična študija magistrske naloge je tako pokazala, da med makroekonomskimi aktivnostmi
in političnim prostorom obstajajo signifikantni vplivi. Morda modeli niso najbolj učinkoviti za
napovedovanje prihodnjih vrednosti strankarskih preferenc, vendar nedvomno kažejo na
občutljivost podpore političnim strankam levega oziroma desnega pola političnega kontinuuma
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na gospodarsko rast in inflacijo, nekoliko manj pa na brezposelnost. Izhajajoč iz
makroekonomskega aspekta vpliva na vsakdanje življenje bi lahko rekli, da sta gospodarska
rast in inflacija tisti dimenziji, na katerih se volilno telo odziva racionalno ter politični oblasti
dopušča nekaj svobode. Ko gre za vprašanje brezposelnosti, politične stranke tega »privilegija«
enostavno nimajo in je, tako bi lahko na podlagi empiričnega dela tudi zaključili, »enako veliko
zlo in breme« tako za politično levico kot tudi desnico.
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