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1.Вовед

_

Оваа студија ја истражува општествената побарувачка за популистичките лидери и политики во Северна Македонија. Таа се стреми да го прошири сегашното разбирање за
популизмот како закана за демократијата преку адресирање на недостатокот на податоци за овој феномен во неразвиените демократии. Имајќи го предвид генералното
демократско назадување во регионот на Западен Балкан и зголемениот број популистички актери што ја преземаат власта или ја прошируваат нивната политичка моќ, ова
истражување се обидува да разбере кои социјални, економски, културни и психолошки
фактори ги поттикнуваат популистичките ставови кај населението во таков контекст.
Популизмот, во последните две декади, претставува еден од најважните политички
феномени во многу делови на светот, од десничарскиот популизам широко присутен
во западните демократии до левиот популизам што доминира во Латинска Америка
(Lewis et al., 2019) (Луис и сор., 2019). Иако овој глобален „тренд“ е очигледен и во земјите од Западен Балкан, истражувањата и литературата за регионот првенствено се фокусираа на нелибералните и авторитарните тенденции на политичките актери (Бибер,
2021; Кмезиќ и Бибер, 2017; Крастев, 2002; Рупник и сор., 2007), или таканаречената
популистичка понуда, отколку на побарувачката за популистички лидери и политики.
Споменатите истражувања потврдуваат дека политичките актери сè повеќе покажуваат склоност кон популистичка реторика, авторитарни практики, како и неодржливи
решенија за јавната политика (Бибер, 2021; Босилков, 2021; Џанкиќ и Кеил, 2017; Петковски, 2016; Трошт и Брентин; 2016, 201). Оваа суптилна форма на демократско влошување или „бавната смрт“ на демократијата (Бермео, 1990) е доста распространето во
регионот, а Северна Македонија не претставува исклучок. Како што покажува и извештајот Varieties of Democracy (V-dem) од 2021 година, сите земји од Западен Балкан се или
изборни демократии, во која квалификација спаѓа и Северна Македонија, или изборни
автократии (Ализада и сор., 2021). Тоа значи изборни демократии лишени од либерални
вредности како што е владеењето на правото, граѓанското учество, човековите права и
слободата на медиумите или изборни автократии, држави во кои се одржуваат фасадни избори и претставува потешка форма на влошување на демократските принципи.
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Сепак, популистичките тенденции или ставови кај населението како можен фактор што
придонесуваат за влошување на состојбата на демократијата не се опширно истражени во контекстот на Западен Балкан и Северна Македонија. Оваа студија ја пополнува
таа празнина, ексклузивно фокусирајќи се на потенцијалот за популистичка политика
меѓу населението. Имајќи ја предвид моменталната состојба на популизмот во регионот, со оваа студија ја нагласуваме важноста да се проучат причините за растечката
поддршка за популистичките лидери и политики. Понатаму, со ова истражување придонесуваме во истражувањата за популизмот меѓу земјите кои интегрираат различни контексти и истражувања за многу аспекти на популизмот во различни делови од
светот, овозможувајќи критички споредби во разбирањето на феномените. Како таква,
оваа студија придонесува во литературата и научната дебата во полето на компаративната политика, демократијата и демократизацијата и популизмот.
Првата секција од студијата се фокусира на теориите и истражувањата врз кои оваа
истражување е спроведено, а методолошкиот дизајн е наведен во втората секција. Во
третата секција преку дескриптивна анализа ја измеривме тенденцијата на граѓаните
да негуваат популистички чувства, додека четвртата секција нуди експлоративна анализа на анкетните податоци со цел разгледување на асоцијациите помеѓу зависната
варијабла за поддршка на популизам и разновидните карактеристики на испитаниците. Петтата секција претставува регресиони анализи кои беа спроведени за да се
овозможи емпириска проценка на главните фактори што влијаат во креирање на популистичките ставови меѓу граѓаните. На крај, врз основа на податоците добиени преку
експлоративната анализа на податоците и регресионите анализи, авторите дискутираат можни „решенија“ за намалување на популистичкиот сентимент меѓу населението,
зацврстување на критичкото мислење и поддршката на демократијата.
Оваа студија е втор продукт во серијата продукти што произлегуваат од анкетното истражување кое се спроведе во јуни 2021 година, со цел да ја информира пошироката
јавност за политичките ставови на граѓаните на Северна Македонија. Првата анализа
на јавното мислење може да се најде овде.
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2. Теоретска рамка

_

Оваа студија се потпира на истражувањата за популизмот спроведени од теоретичари и истражувачи кои ја анализираат популистичката побарувачка во развиените демократии, фокусирајќи се на неколку фактори како што се: економската депривација,
општествената заднина, социјалната лишеност, (не)довербата во демократијата и демократските институции, политичките и социјалните ставови и политичка психологија
(Акерман и сор., 2014; Албертаци и МекДонел, 2008; Елчардус и Спрут, 2016; Ровира
Калтвасер, 2021; Ровира Калтвасер и Ван Хауварт, 2020; Спрут и сор., 2016; Ван Хауварт
и сор., 2019). Поконкретно, истражувањето се надоврзува на инструментите и теориите развиени за тоа дали и како популистичките ставови меѓу гласачите ги обликуваат политичките преференции (Акерман и сор., 2014; Бакер и сор., 2016; Мелендез и
Калтвасер, 2021; Ровира Калтвасер, 2021; Спрут и сор., 2016; Ван Хауварт и сор., 2019).
Клучната точка на поаѓање на ова студија е дефиниција на популизмот како „мека“ идеологија што претпоставува дека општеството е, пред сè, поделено на две хомогени и
конфликтни групи - „обичните луѓе“ од една страна и „корумпираните елита“ од друга; и
која тврди дека политиката мора да биде израз на општата волја на народот (Мофит,
2016; Муд и Калтвасер, 2017). Поаѓајки од оваа дефиниција на популизмот, ова студија
дефинира четири карактеристики на популистичкиот светоглед: нагласена недоверба
кон политичките елити, коишто главно се согледани како корумпирани и претежно насочени кон своите интереси; идеја дека „народот“ е ентитет што е морално супериорен
во однос на елитите; нагласена недоверба кон демократските институции и правила на
играта; како и разбирање на политиката и на политичкиот живот низ конфронтирачка
призма на „ние наспроти нив“ (Близнаковски и сор., 2021). Студијата, кратко се потпира
и на делата на политичките теоретичари кои се фокусираат на интеракцијата на популизмот со демократијата (Ардити, 2004; Канован, 1999; Грин, 2016; Лаклау, 2005; Норис,
1999; Урбинати, 2014, 1998). Конечно, истражувањето се надоврзува на идејата дека
секоја политичка мобилизација - вклучувајќи ги популистичките партии и движења има своја понуда и побарувачка (Калтвасер и сор., 2017), при што ова истражување е
целосно насочено кон побарувачката за популизам.
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Присуството на популизмот меѓу граѓаните на индивидуално ниво е комплексно прашање кое се должи на различни фактори и кое бара повеќеслоен истражувачки пристап. Спрут и сор., теоретизираат дека популизмот како „мека“ идеологија е потипичен
кај луѓе кои се чувствуваат „дезориентирани“ од општествените промени, кои се доведени во ранлива социјална позиција како резултат на тие промени и кои сметаат
дека нивниот „глас“ не е застапен во политиката или кои се борат да преземат „позитивен“ општествен идентитет (2016, 2). Според ова теоретско гледиште, популизмот е
позастапен кај граѓаните кои се чувствуваат исклучени од општествените текови и кои
се соочуваат со општествени, социјални и политички тешкотии во својот секојдневен
живот. Поврзано со ова теоретско очекување, може да се очекува и дека популизмот
ќе биде позастапен кај оние луѓе кои манифестираат повисока недоверба кон институциите и политичкиот систем во целина, како и во демократијата, воопшто (Спрут и
сор., 2016; ван Кесел и сор. 2021). Популизмот на индивидуално ниво се доведува и
во позитивна корелација со верувањето во теории на заговор (Кастањо Силва и сор.
2017). Според ова теоретско очекување, луѓето кои се поподложни на теории на заговор се поприемчиви за популистичката порака и имаат тенденција да развијат (или да
го засилат својот) популистички светоглед. Психолошките карактеристики на личноста се, исто така, теоретски разгледувани како можни фактори кои го (де)стимулираат
популистичкиот светоглед. Според Бакер и сор. (2016) луѓето што имаат ниски бодови
во психолошката карактеристика ориентираност да се биде во хармонија со останатите (согласност/agreeableness) имаат повисоки тенденции да гласаат за популистички
партии од останатите. Конечно, и во согласност со теоретските очекувања наведени
погоре, може да се теоретизира дека популизмот е позастапен кај тој дел од населението кое е посиромашно и има пониско образование (поврзано со идејата за поврзаноста на општествената/политичка исклученост и популизмот) како и кај оние кои
не се членови на политички партии (повторно, поврзано со нивната политичка исклученост). Ова истражување се обидува да го процени ефектот на наведените фактори
(како и на повеќе „контролни“ фактори) врз индивидуалната тенденција за популизам
во контекстот на Република Северна Македонија.
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3. Дизајн и
методологија на
истражувањето

_

Наодите претставени во оваа студија се темелат на теренско анкетно истражување
спроведено во периодот 10-25 јуни 2021 година на стратификуван репрезентативен
примерок на полнолетното население во Република Северна Македонија (N=1000).
Анкетата содржеше вкупно 56 прашања што се однесуваа на политичките ставови на
испитаниците, преференцата за карактерот на политичките лидери, подложноста кон
теориите на заговор, политичките пракси во секојдневниот живот, перцепцијата за работата на институциите во политичкиот систем и др. По спроведувањето на анкетата,
податоците беа анализирани на ниво на дескриптивна статистика (секција IV), мултиваријантна анализа на кореспондеции (секција V) и регресиони анализи (секција VI).
Во сите овие аналитички активности главната цел беше проценката на побарувачката
на популизам во земјата, односно изведување наоди за факторите кои придонесуваат
кон побарувачката меѓу граѓаните. Методолошките детали за варијаблите користени
во анализите се наведени во соодветните секции.

4. Присуството на
популистички ставови
меѓу населението
низ бројки

_

Во креирање на првата зависна варијабла вклучени се неколку изјави од анкетниот
прашалник,1 за кои од испитаниците побаравме да изразат (не)согласување на петстепена скала. Оваа зависна варијабла беше дефинирана како „идеолошка“ и главно

1

При изработката на анкетните прашања поврзани со популистичките карактеристики на
испитаниците се потпревме на инструмент развиен од Акерман и сор. (2014) и Спрут и сор.
(2016) применети во Холандија и Белгија, соодветно. Инструментот применет во Северна
Македонија се базира на овие две студии со одредени модификации во согласност со
македонскиот контекст.
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ја проценуваме преку изразеното (не)согласување за тврдењата кои реферираат на
посочените четири карактеристики на популистичката „мека“ идеологија дискутирани
погоре.2 Освен „меката“ идеолошка компонента, се обидовме да процениме и на кој
начин личните карактеристики на политичките кандидати влијаат врз гласачкото однесување на гласачите преку зависна варијабла дефинирана како „биографска“. Ова
го направивме преку специјализиран анкетен експеримент за изборно однесување во
којшто испитаниците можеа да „гласаат“, односно да изберат меѓу два кандидата кои
беа опишани како „кариерен политичар“ или „човек од народот“.3
Првите три изјави што ги вклучивме во зависната варијабла ги мерат ставовите на
испитаниците за политичките елити. Тука се вклучени изјавите „Политичарите повеќе
зборуваат, отколку што преземаат нешто“, „Политичарите коишто тврдат дека ги бранат
нашите интереси, всушност се грижат само за себе“ и „ Политичарите и елитата често
го изневеруваат народот“ преку кои ги мериме ставовите вклучени во дефиницијата на
популизмот од што поаѓа и ова истражување и што тврди дека во популистичкиот светоглед општеството е поделено на две хомогени и конфликтни групи - „обичните луѓе“
од една страна и „корумпираните елити.“
Идејата дека политичарите во Северна Македонија работат ексклузивно само за остварување на своите лични интереси, наспроти општиот интерес, е силно присутна меѓу
населението. Така, на пример, мнозинства испитаници се согласуваат со тврдењата
„Политичарите повеќе зборуваат отколку што преземаат нешто“ (83%), „Политичарите коишто тврдат дека ги бранат нашите интереси, всушност се грижат само за себе“
(82%) и „Политичарите и елитата често го изневеруваат народот“ (86%).
2

3
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Нагласена недоверба кон политичките елити, коишто главно се согледани како
корумпирани и претежно насочени кон своите интереси; идеја дека „народот“ е ентитет
што е морално супериорен во однос на елитите; нагласена недоверба кон демократските
институции и правила на играта; како и разбирање на политиката и на политичкиот живот
низ конфронтирачка призма на „ние наспроти нив.“
Кандидат 1 (политичар од кариера): (Измислено име 1) е роден во 1976 година. Член е
на една од големите партии уште од своите младински денови и ги има поминато сите
партиски нивоа пред да дојде на чело на партијата. Ја води партијата од 2017 година.
Во периодот 2013 – 2016 ја извршува функцијата директор на градското водоводно
претпријатие, а во периодот 2016 – 2017 и функцијата заменик-министер за локална
самоуправа. Завршил додипломски и постдипломски студии по политички науки. Женет е за
актуелната пратеничка (Измислено име 1.1), со која има две деца. Живее и работи во Скопје.
Кандидат 2 (човек од народот): (Измислено име 2) е роден во 1978 година. Основач е
на една од помалите партии, која е неодамна оформена, во 2017 година, и досега нема
забележано значителен резултат на изборите. Во политиката влегува и добива популарност
преку помагање во локалната заедница. Досега не извршувал јавна функција, а во минатото
работел како службеник во јавното претпријатие за дистрибуција на електрична енергија.
Завршил додипломски студии по електроинженерство. Женет е за (Измислено име 2.2),
лекторка, и со неа има две деца. Живее и работи во Скопје.
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Графикон 1.

Ставови на политичките елити ( % на согласност со тврдењата )

Пoлитичарите пoвеќе збoруваат oткoлку
штo преземаат нештo

22 11

Пoлитичарите кoиштo тврдат дека ги
бранат нашите интереси всушнoст се
грижат самo за себе

32 12

Пoлитичарите и елитата честo
гo изневеруваат нарoдoт

22 9

21

62

21

2

61

21

1

65

2

Целосно не се согласувам

Делумно не се согласувам

Ниту се согласувам, ниту не се согласувам

Делумно се согласувам

Целосно се согласувам

Не знам

Одбива

Втората серија изјави што ја сочинуваат зависната варијабла се фокусираат на ставовите на испитаниците за односот меѓу „народот“ и политичките елити. Во оваа серија-тврдења вклучени се изјавите „Политичките разлики помеѓу народот и елитите
се поголеми отколку разликите внатре меѓу народот“, „Повеќе би сакал да бидам застапен/a од народен човек, отколку од политичар по професија“, „Народот, а не политичарите, треба да ги носи најважните политички одлуки“ и „Политичарите треба да ја
следат волјата на народот.“ Со оваа серија-изјави се мери тврдењето дека политиката
мора да биде израз на општата волја на народот.
Идејата дека политичките елити и народот се силно спротивставени, при што „народот“
е согледан како хомогена и морално супериорна сила, е исто така нашироко распространета меѓу населението. Дури 69% од испитаниците се согласуваат со тврдењето
„Политичките разлики помеѓу народот и елитите се поголеми отколку разликите внатре меѓу народот“, додека малцинство од 9% го мислат спротивното. Воедно, идејата
дека обичните луѓе, односно „народот“, треба да има предност пред политичките елити
во политичкото одлучување е, исто така, силно присутна. Дури 85% од испитаниците
се согласуваат со тврдењето „Политичарите треба да ја следат волјата на народот“,
додека 70% со тврдењето „Народот, а не политичарите, треба да ги носи најважните
политички одлуки“. Дополнително, значително мнозинство од 68% од испитаниците се
согласуваат со тврдењето „Повеќе би сакал да бидам застапен/-a од народен човек отколку од политичар по професија“, додека само 11% од испитаниците не се согласуваат
со истото, наод што илустрира дека меѓу населението е присутна значителна побарувачка за политички лидери поблиски до обичните луѓе.

Популистичкиот граѓанин: Зошто граѓаните поддржуваат популистички
лидери и политики во Северна Македонија?
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Графикон 2.
			

Ставови за односот меѓу „народот“ и политичките елити
( % на согласност со тврдењата )

Политичките разлики помеѓу народот и
елитите се поголеми отколку разликите
внатре меѓу народот

26

18

Повеќе би сакал да бидам застапен/а
од народен човек, отколку политичар
по професија

5 6

17

Народот, а не политичарите, треба да ги
носи најважните политички одлуки

5 5

17

Политичарите треба да ја следат
волјата на народот

12 10

25

44

20

41

48

22

41

48

19

2

66

2

Целосно не се согласувам

Делумно не се согласувам

Ниту се согласувам, ниту не се согласувам

Делумно се согласувам

Целосно се согласувам

Не знам

Одбива

На крај, со цел мерење на општата наклонетост на испитаниците кон компромис или
наклонетоста кон конфликти вклучена е изјавата „Компромисот во политиката значи
продавање на сопствените принципи.“ Речиси половина од испитаниците се согласуваат со оваа изјава (45%, наспроти 27% кои не се согласуваат со истата изјава), со што се
покажува дека граѓаните гледаат на компромисот како на нешто што може да доведе
до значителна штета за сопствената група.

Графикон 3.		
			

Ставови за политиката како арена на соработка и конфликт
(% на согласност со тврдења)

Компромисот во политиката значи
продавање на сопствените принципи

14

13

20

19

26

7 1

Целосно не се согласувам

Делумно не се согласувам

Ниту се согласувам, ниту не се согласувам

Делумно се согласувам

Целосно се согласувам

Не знам

Одбива

Со цел да дознаеме повеќе за гласачките преференции на испитаниците, а во однос
на личните/биографските карактеристики на кандидатите, во прашалникот вклучивме
експеримент за изборно однесување. Испитаниците добија фиктивно биографско сценарио за двајца кандидати и беа прашани за кого би гласале. Кандидатите беа поделени

10
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на „политичар од кариера“ (кандидат 1) и „човек од народот“ или „аутсајдер“ (кандидат
2), додека од испитаниците беше побарано да замислат дека се подготвуваат да гласаат на парламентарни избори. Со податоците добиени од оваа прашање ја креиравме
и втората зависна варијабла за потребите на оваа студија. Иницијалната анализа на
податоците покажува дека две петтини од испитаниците (42%), доколку на парламентарни избори пред нив на гласачкото ливче би биле претставените кандидатите 1 и
2, би гласале за вториот кандидат, т.е. за кандидатот што основал своја партија и до
моментот на изборите не извршувал јавна функција. Од друга страна, речиси една третина (31%) од испитаниците одговориле дека би гласале за првиот кандидат, т.е. според
категоризацијата, за политичарот од кариера. Неодлучни беа 22% од испитаниците, додека 5% одбија да одговорат на оваа прашање.

Графикон 4.		

За кој кандидат би гласале на избори? (%)
42

31
22

5

Кандидат 1

Кандидат 2

Не знам

Одбива

Популистичкиот граѓанин: Зошто граѓаните поддржуваат популистички
лидери и политики во Северна Македонија?
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5. Експлоративна анализа
на податоците: Проценка
на статистичките асоцијации
помеѓу поддршката за
популизам и карактеристиките
на испитаниците

_

Првичната експлоративна анализа на податоците ни овозможи да ги процениме статистичките асоцијации помеѓу зависната варијабла за поддршка на популизам од една
страна и неколку множества на карактеристики на испитаниците. На овој начин, можевме да извлечеме наоди за поврзаноста на популистичкото мнение и вредностите
на испитаниците, нивните карактерни димензии и верувањето во теории на заговор. На
тој начин, преку фокусирана експлоративна анализа на овие димензии на испитаниците, ја анализираме во детали поддршката за популизам.
За овие потреби, применуваме мултиваријанта анализа на кореспонденции, која претставува т.н. графичка анализа на простори со која на визуелен начин се разгледуваат релациите помеѓу зависната варијабла (поддршката за популизам) и независните
варијабли. Анализата се базира на простор креиран од независните варијабли, во кој
се проектира зависната варијабла. Близината на одговорите од поединечните варијабли покажува асоцијација, односно демонстрира сличност во одговарање на исти прашања помеѓу различни испитаници. Или, со други зборови, колку на графиконот одговорите на различни прашања се поблиску, тоа значи дека различни испитаници слично
одговарале на прашањата. На тој начин се идентификуваат групи одговори што одат
заедно, што е знак на асоцираност.
Зависната варијабла претставува рангирана верзија на оригиналната индексна варијабла, односно одговорите на испитаниците се поделени на четири релативно еднакви
делови од најмалку изразено популистичко мнение до најизразено, со уште две категории умерени вредности. одговорите се поделени на четири релативно еднакви делови.

12
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• Вредности
Првата анализа почива на простор креиран од одговори на неколку прашања кои
асоцираат вредности на испитаниците. Прашањата произлегуваат од секција на компоненти за општествени вредности кои мерат конзервативизам и авторитарна наклонетост.4 Притоа, се гледаат одговорите на тоа дали испитаниците сметаат дека
хомосексуалците треба да ги имаат истите права како сите други, дали би се чувствувале засрамено доколку имаат роднини хомосексуалци, дали послушноста треба да
биде најважна вредност при воспитување на децата, дали лојалноста кон лидерот е
најпотребното нешто за земјата и дали лидерот треба да владее со цврста рака. Одговорите на прашањата се групирани на четири релативно еднакви групи. Анализата
покажува очекувано групирање на вредностите во три дела: левата половина во која
се содржани одговори на конзервативизам и авторитарност, десниот долен агол во кој
се содржани вредности на прогресивност и либерализам и горниот десен агол во кој
се содржани испитаници со средни или мешани карактеристики. Просторот објаснува
86% од варијансата на одговорите.
Доколку на просторот се проектираат вредностите на популистичкото мнение, се забележува поделба на екстремните вредности, односно изразените популистички ставови
се во делот каде што се наоѓаат конзервативните и авторитарни одговори, додека најмалку изразените популистички ставови се во другата половина, на дистанца помеѓу
одговорите кои укажуваат мешани и либерално-прогресивни вредности. Умерените
популистички ставови гравитираат кон центарот што значи дека може да се појават во
сите три групи испитаници.

4

Употребените прашања се мерени на петстепена скала на согласност.
П1 Хомосексуалните мажи и жени (геј и лезбијки) треба да ги уживаат истите права како
сите други.
П2 Ако некој близок член на семејство е геј/хомосексуалец или лезбијка, ќе се чувствувам
засрамено.
П3 Послушноста и почитта кон авторитетот се најважните вредности кои децата треба да ги
научат.
П4 Она што на земјата ѝ е најпотребно, е лојалност кон нејзините лидери.
П5 На оваа земја ѝ е потребен лидер кој ќе владее со цврста рака.

Популистичкиот граѓанин: Зошто граѓаните поддржуваат популистички
лидери и политики во Северна Македонија?
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1. Општествен простор на вредности
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• Лични карактеристики
Следната анализа истражува дали постои асоцијација помеѓу популистичкото мнение
и петте карактеристики на личноста: емотивната стабилност, имагинативноста, екстровертноста, самодисциплинираност (conscientiousness) и ориентираноста да се биде во
хармонија со останатите (согласност/agreeableness).5 Испитаниците одговараа на 5
серии прашања кои ги мерат овие карактеристики, а за потребите на оваа анализа резултатите за секоја категорија беа рангирани на четири релативно еднакви групи. Испитаниците со висок резултат на емотивна стабилност немаат тенденција да чувствуваат
негативни емоции како анксиозност, бес или депресија. Оние со висок резултат за имагинативност се љубопитни и отворени за нови искуства. Екстровертите се ориентирани
кон повеќе активности и ориентирани се кон социјализирано делување. Испитаниците
со висок резултат на самодисциплинираност се ориентирани кон планирано наспроти
спонтано однесување. Оние со висок резултат на согласност се ориентирани кон слога
со останатите, и ускладување на однесувањето и интересите кон останатите. Прикажаниот простор објаснува 87% од варијансата.
И во овој случај се забележуваат три генерални групи испитаници: оние се високи вредности на резултати во левиот дел на првата половина, оние со ниски вредности (горе
десно) и оние со мешани резултати – на средина на графиконот, па надолу.
Меѓутоа тоа што се забележува дека популистичкото мнение гравитира кон центарот
и нема некоја особена асоцираност со карактеристиките на личноста. Останува да се
види во кој обем карактеристиките на личноста ќе имаат моќ да предвидат популистичко мислење во регресионата анализа, но во оваа фаза се чини дека врските со
популизмот се манифестација на конвергенција на политички случувања што креираат
перцепции, очекувања и вредности кои може да се менуваат.

5

Референца кон тестот

Популистичкиот граѓанин: Зошто граѓаните поддржуваат популистички
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2. Петте димензии на личноста

• Теории на заговор
За крај, анализата се фокусира на неколку прашања што го мерат верувањето во теории на заговор, како уште еден показател поврзан со популистичката реторика која
создава општа (не)доверба помеѓу граѓаните и во демократските институции. Така, земени се предвид прашањата што мерат согласност со следните теории на заговор:6
• Светот го водат неколку моќни семејства
• Пандемијата е креирана во лабораторија за да се контролираат луѓето
• Климата се контролира со сателити и радари (ХААРП)
• Прскаат вирус со авиони
• Климатските промени не постојат, туку се измислица
Слично како и претходните анализи, просторот е поделен вертикално на два дела. Во
левата половина се наоѓаат испитаниците со изразено верување во теории на заговор.
6

16

Сите овие прашања беа мерени на скала од пет степени. Просторот објаснува 81% од
варијансата.
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Во десната половина се оние со умерени вредности и оние што најмалку веруваат во
теории на заговор (долу десно).
Анализата јасно покажува распределба на популистичкото мнение вдолж првата оска,
односно асоцијација на изразеното популистичко мислење со верување во теории на
заговор, и најмалку изразено популистичко мислење кај оние испитаници кои покажуваат умерено верување или неверување во теории на заговор. Податоците сугерираат
посилна врска помеѓу овие две карактеристики на испитаниците.

3. Теории на заговор

Популистичкиот граѓанин: Зошто граѓаните поддржуваат популистички
лидери и политики во Северна Македонија?
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• Дискусија на резултатите
Резултатите од мултиваријантната анализа на кореспонденции укажуваат на асоцијации помеѓу популистичкото мнение, авторитарните и конзервативните вредности и
верувањето во теориите на заговор. Истовремено, отсуствува јасна и силна врска помеѓу наклонетоста кон популизмот и карактеристиките на личноста. Таквата состојба
сугерира дека популистичката наклонетост не е длабоко вкоренета, иако е широко распространета. Напротив, нејзината манифестација е резултат повеќе на општествените
вредности и ориентации што се креираат како одговор на политичкиот живот и дебатата.

18
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6. Регресиона анализа
на податоците: Проценка
на факторите што влијаат
врз креирањето на
популистичките ставови
меѓу населението

_

Оваа секција ги претставува наодите од регресионите анализи кои беа спроведени со
цел да се овозможи емпириска проценка на главните фактори кои го стимулираат популистичкиот сентимент меѓу граѓаните. Емпириските тестови за статистичката значајност на серија релевантни варијабли беше спроведена на две посебни мерки за популизам: 1) идеолошка (при што испитаниците одговараа на серија прашања преку кои
може да се процени нивната наклоност кон популистичката „мека“ идеологија, мерка
прилагодена од Спрут и сор. 2016); и 2) биографска (при што испитаниците одговараа
каков кандидат преферираат согласно со неговата биографска заднина, мерка изработена специјално за ова истражување). Наклоноста кон популистичкиот дискурс беше
проценета преку овие две мерки, а регресионите анализи ни овозможија емпириски
наоди за тоа кои варијабли се значајни за воспоставување и одржување на наклоноста кон популизам на индивидуално ниво. Спроведувањето на регресионите анализи
на две различни зависни варијабли кои мерат различни аспекти од популистичкиот
дискурс ни овозможи поробусен тест за улогата на факторите од интерес, давајќи ни
поголема сигурност за наодите во споредба со истражувачка стратегија каде што наклонетоста кон популизам ќе ја процениме преку само една мерка.
Двете зависни варијабли што ги користиме во статистичките тестови се формулирани
на следниот начин:
•

Првата, „идеолошка“, зависна варијабла е формирана по примерот на
Спрут и сор. (2016), како композитна варијабла со вклучување на повеќе
изјави анкетни прашања кои мерат популистички став (Cronbach›s alpha

Популистичкиот граѓанин: Зошто граѓаните поддржуваат популистички
лидери и политики во Северна Македонија?
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= .78).7 Поради неправилната дистрибуција, варијаблата е рекодирана со
користење квадратен корен, варирајќи од 1 (мала наклонетост кон популизам) до 20 (голема наклонетост кон популизам).
•

Втората, „биографска“ варијабла е бинарна, преземајќи вредност 0 кога
испитаниците одговориле дека го преферираат кандидатот со биографска
заднина на професионален политичар и вредност 1 каде што испитаниците одговориле дека го преферираат кандидатот без заднина на професионален политичар, опишан како „човек од народот“.

Во регресионите анализи вклучивме повеќе варијабли за кои постои теоретска оправданост да се вклучат како фактори во креирање на популистичкиот дискурс на индивидуално ниво:
•

Следејќи го истражувањето на Спрут и сор. (2016) се фокусиравме на
перцепциите на испитаниците за ефикасноста на политичкиот систем од
аспект на можноста за граѓаните активно да учествуваат во политичкото одлучување. Слабата ефикасност на политичкиот систем во однос на
суштинското политичко учество на граѓаните го стимулира популистичкиот сентимент и согласно со ова тврдење очекуваме дека перцепциите за
слаба ефикасност ја зајакнуваат побарувачката за популизам меѓу граѓаните. Перцепциите за ефикасноста на политичкиот систем ги мериме со
композитна варијабла составена од шест различни анкетни прашања8
(Cronbach’s alpha = .68) која се движи од 1 (целосна ефикасност на системот) до 5 (целосна неефикасност на системот).

7

8
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Изјавите вклучени при креирањето на оваа зависна варијабла се следните: „Политичарите
треба да ја следат волјата на народот“; „Народот, а не политичарите треба да ги носи
најважните политички одлуки“; „Повеќе би сакал да бидам застапен/a од народен човек,
отколку од политичар по професија“; „Политичарите повеќе зборуваат, отколку што
преземаат нешто“; „Компромис во политика значи продавање на сопствените принципи“;
„Политичките разлики помеѓу народот и елитите се поголеми отколку разликите внатре
меѓу народот“; „Политичарите коишто тврдат дека ги бранат нашите интереси, всушност се
грижат само за себе“; и „Политичарите и елитата често го изневеруваат народот“. При секоја
од овие изјави испитаниците можеа да го изразат своето (не)согласување на петстепена
скала.
Изјавите вклучени во креирањето на оваа независна варијабла се следните: „Толку
многу луѓе гласаат на избори што еден мој глас повеќе или помалку не прави разлика“;
„Партиите ги интересира само мојот глас, а не моето мислење“; „Гласањето не значи
ништо, политичките партии секако го прават само тоа што сакаат“; „Веднаш штом ќе
добијат на избори, политичарите мислат дека се подобри од луѓето како мене“; како и
анкетните прашања: „По ваше мислење, до која мерка луѓето како вас можат да влијаат врз
политиките на Владата?“ и „По ваше мислење, до која мера луѓето како вас можат да влијаат
врз политиките на општината во којашто живеете?“. Сите овие тврдења и анкетни прашања
се кодирани како петстепена скала која варира од ниска кон висока ефикасност на системот
за политичко учество на граѓаните.
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•

Современтите општества се под засилен ризик од т.н. „лажни вести“ и теории на заговор кои значително го формираат светогледот на населението.
Популизмот често се доведува во научната литература во корелација со
оваа група појави (Кастањо Силва и сор., 2017; Калтвасер, 2021). Следствено, очекуваме дека подложноста кон теории на заговор ја засилува
побарувачката за популистички лидери и политички опции. Наклонетоста
кон теории на заговор ја мериме со композитна варијабла составена од
десет различни тврдења (Cronbach›s alpha = .92),9 мерка која се движи од
1 (мала наклонетост кон теории на заговор) до 5 (голема наклонетост кон
теории на заговор).

•

Популизмот е често доведуван и во врска со авторитарните ставови кај
населението. За проценка на овие ефекти користиме варијабла на петстепена скала во која испитаниците имаа можност да се изјаснат во која мерка се согласуваат со тврдењето „На оваа земја ѝ е потребен лидер кој ќе
владее со цврста рака“.

•

Во последните години постои голем интерес во научната литература за
ефектите на психолошките карактеристики на индивидуите врз нивната
подложност кон популизмот (Бакер и сор., 2016). Земајќи го ова како оправдана теоретска можност во моделите вклучуваме и серија „психолошки“
варијабли, односно пет карактеристики на личноста: емотивната стабилност, имагинативност, екстровертност, совесност (conscientiousness)
и ориентираност да се биде во хармонија со останатите (согласност/
agreeableness). При вклучување на овие варијабли во моделите немавме
цврсти теоретски очекувања и се потпревме на екпслоративен пристап.
Овие пет варијабли се индексни, односно за секоја од петте димензии се
калкулира збир од одговорите на 10 потпрашања. Секој одговор се зема
како скор од еден до пет, имајќи предвид дека секое прашање содржи
петтостепена скала. За сите пет димензии валидноста на скалите е соодветна (Cronbach›s alpha > 0.6). Целта на вклучување на овие димензии е

9

Изјавите вклучени при креирањето на оваа независна варијабла се следните: „Светот
го водат неколку моќни семејства“; „Пандемијата е креирана во лабораторија за да се
контролираат луѓето“; „Инсталација на странски служби, со прислушкувачка опрема ја
срушија претходната влада“; „Сорос ги контролира невладините организации во Македонија“;
„Сорос ги плаќаше луѓето што протестираа во Шарена револуција“; „Климата се контролира
со сателити и радари (ХААРП)“; „Министерството за здравство запишува повеќе мртви
отколку што реално има, поради тоа што добиваат пари за секој умрен од Ковид-19“;
„Прскаат вирус со авиони“; „Климатските промени не постојат, туку се измислица“; „Големите
медиуми претежно шират лаги“. Сите овие тврдења се кодирани на петстепени скали каде
што најнискиот степен значи дека испитаникот целосно не се согласува, а највисокиот дека
целосно се согласува.
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да се процени дали постои поврзаност помеѓу популистичките ставови и
фундаментални карактеристики на личноста, а не само на општествено
изразените вредности.
•

Поради слични причини како и кај перцепциите на ефикасноста на политичкиот систем, очекуваме дека ниската доверба кон институциите на
политичкиот систем и воспоставените политички актери стимулира популистички сентимент. Овие две независни варијабли повторно се добиени
со комбинација на повеќе анкетни прашања (композитни варијабли). Варијаблата што ја мери довербата кон институциите во политичкиот систем
е составена од 10-степени скали на доверба за институциите парламент,
влада, претседател и локална самоуправа (Cronbach›s alpha = .89), додека
варијаблата што ја мери довербата кон политичките актери од 10-степени
скали на доверба за политичките партии и политичарите (Cronbach›s alpha
= .90). И во двата случаја 1 значи најниска можна доверба а 10 највисока
доверба.

•

Во моделите вклучивме и повеќе варијабли што се однесуваат на политичките пракси на граѓаните. Степенот на информираност за политичките
прашања го мериме со композитна варијабла составена од две анкетни прашања (Cronbach›s alpha = .87),10 при што 1 значи ниска информираност, а 5 висока. Интересот за политика го мериме на четиристепена
скала (прашање: Колку би кажале дека сте заинтересирани за политика?)
каде што најнискиот степен e „Целосно незаинтересирани“, а највисокиот
„Многу заинтересирани“. Самоперцепираната способност за учество во
политика ја мериме преку прашањето „Колку сте сигурни во сопствената способност да учествувате во политика?“ на петстепената скала каде
што најнискиот степен значи „Целосно несигурни“, а највисокиот „Целосно
сигурни“. Дополнително, во моделите вклучуваме варијабла за членството во политички партии на испитаниците која е бинарно кодирана, преземајќи вредност 0 кога испитаниците не се членови на политичка партија и
1 кога се членови.

10
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Прашањата вклучени во оваа независна варијабла се следните: „Kолку често разговарате за
политика со вашите пријатели и семејство?“ и „Kолку често се информирате за политика?“,
при што и во двата случаја ова се петте можни одговори: „Секој ден или речиси секој ден“;
„Неколку пати неделно“; „Барем еднаш неделно“; „Поретко од еднаш неделно“ и „Никогаш“.
Композитната варијабла е обратно кодирана од начинот на кој е поставена во анкетата.
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•

Конечно, во моделите ги вклучуваме сите релевантни демографски варијабли: пол, возраст, образование, етничка припадност (три категории:
македонска, албанска и „други“), место на живеење (две категории: урбано
и рурално) и месечен приход по член на домаќинство.

Во моделите А1-А5 што се имплементирани со „идеолошката“ зависна варијабла (види
Табела 1) се служиме со методот на обична регресија на најмали квадрати (OLS-регресија), додека во моделите Б1-Б5 со логистичка регресија (види Табела 2) со оглед на
бинарноста на „биографската“ зависна варијабла. Двете серии модели се изградени на
идентичен начин: во првиот и основен модел ги вклучуваме само демографските варијабли и варијаблата за членство во политичка партија. Во вториот модел, освен веќе
споменатите варијабли, ги вклучуваме и варијаблите што се однесуваат на политичките пракси на граѓаните (информираност за политика, интерес за политика и степен
на доверба во сопствената способност за учество во политика). Во третиот модел, дополнително на претходните варијабли, ги вклучуваме двете варијабли што ја мерат довербата на граѓаните кон институциите од политичкиот систем и политичките актери.
Четвртиот модел ги вклучува и петте варијабли што се однесуваат на личноста на испитаниците. Конечно, во петтиот (и последен) модел ги вклучуваме и варијаблите за чиј
ефект сме најмногу заинтересирани: перцепциите за ефикасноста на политичкиот систем и подложноста кон теории на заговор, како и варијаблата што мери авторитарен
став кај испитаниците. И во двата случаја моделите што се појавуваат петти во серијата
(А5 и Б5) најдобро ја објаснуваат зависната варијабла и како такви се најсоодветни за
изведување заклучоци. Сепак, следењето на ефектите на варијаблите низ различните
модели ни овозможува поширок преглед на факторите што влијаат на зацврстувањето
на популистичкиот светоглед меѓу граѓаните.
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• Социјалните, економските, културните и психолошките фактори
што влијаат за креирање и зацврстувањето на популистичките ставови меѓу граѓаните.
Двете серии модели (табели 1 и 2) нè водат до униформен и прилично директен заклучок дека најрелевантен предиктор за популистичкиот сентимент на граѓаните е
перцепцијата за неефикасноста на политичкиот систем во однос на вклучувањето на
граѓаните во донесувањето одлуки. Зголемување на перцепциите за неефикасност на
системот води кон зајакнување на популистичкиот светоглед на статистички значаен
начин. Според моделот А5 зголемување од една единица кај варијаблата неефикасност
донесува во просек зголемување од без малку четири единици кај зависната варијабла
популист. Слично, во моделот Б5, шансите за гласање за популистичкиот кандидат се
зголемуваат од без малку 28% кога варијаблата неефикасност е еднаква на 2 до дури
речиси 68% кога варијаблата е еднаква на 5. Следствено, зголемувањата кај варијаблата неефикасност водат до значителни зголемувања и кај двете зависни варијабли што
мерат популизам - популист и кандидат.
Варијаблата заговор, исто така, се истакнува како значаен предиктор низ двете групи
модели, но правецот на нејзиниот ефект е различен меѓу моделите А5 и Б5, водејќи нè до
неубедлив заклучок за ефектот на подложноста кон теориите на заговор во креирањето на популистичкиот сентимент. Во моделот А5 зголемувањето на подложноста кон
теориите на заговор влијае кон зголемување популистичкиот сентимент на статистички значаен начин додека спротивното е случај со моделот Б5 каде што оваа варијабла
го намалува гласањето за популистичкиот кандидат, повторно на статистички значаен
начин. Со други зборови, подложноста на теории на заговор води кон зајакнување на
популистичката идеологија кај населението, но и кон гласање за кандидати кои се дел
од воспоставениот политички естаблишмент наместо кон политичари кои се „нови“ на
политичката сцена. Вториот наод е спротивен на нашите првични теоретски очекувања
и ја нагласува потребата за дополнителни анализи на ефектите на теориите на заговор
кон популистичките ставови на граѓаните.
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Табела 1.

Модели А1-А5 (обична регресија на најмали квадрати)

Зависна варијабла:
популист

Модел
А1

Модел
А2

Модел
А3

Модел
А4

Модел
А5

женски

-0.59

-0.73*

-0.49

-0.64

-0.28

години

0.09

0.11

0.17

0.18

0.21

средно

-0.08

-0.50

-0.28

-0.25

0.07

високо

-0.49

-0.83

-0.58

-0.47

0.88

пол (основа: машки)

образование (основа: основно)

етничка припадност (основа: македонска)
албанска

-0.13

0.36

0.39

0.55

0.53

друга

-0.81

-1.11

-0.59

-0.65

-0.99

приход

-0.05

-0.06

-0.05

-0.06

-0.04

0.16

0.14

0.22

-0.05

-1.93***

-1.51***

-1.55***

-0.64

-0.10

-0.13

-0.12

0.05

место на живеење (основа: урбано)
рурално

0.27

членство во политички партии (основа: не)
да

-2.06****

информираност

интерес за политика (основа: целосно незаинтересирани)
не многу заинтересирани

-0.58

-0.37

-0.40

-0.32

донекаде заинтересирани

0.09

0.34

0.33

0.06

многу заинтересирани

-1.82

-1.64

-1.60

-0.23
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сигурност во сопствената способност (основа: целосно несигурни)
малку сигурни

-0.23

-0.41

-0.32

0.88*

сигурни

-0.76

-0.62

-0.60

0.95

многу сигурни

1.60*

1.47

1.47

1.64*

целосно сигурни

0.91

0.47

0.17

-1.12

доверба во институциите

-1.85***

-1.93****

-0.40

доверба во политичките
актери

0.86

.94*

0.86

0.080*

0.11**

екстровертност

0.00

-0.05

самодисциплинираност

0.02

0.03

емотивната стабилност

-0.01

-0.04

имагинативност

0.00

0.05

согласност

неефикасност

3.73****

заговор

1.24****

цврст лидер
константа

0.53**
18.10****

19.08****

20.23****

16.69****

-10.76****

прилагоден R-квадрат

0.03

0.04

0.06

0.07

0.46

N

598

555

541

540

334

Статистичка значајност: ****p < .001. ***p<.01. **p<.05 *p<.1

Некои од останатите независни варијабли за кои имавме јасни теоретски очекувања
пројавуваат извесна статистичка значајност во моделите A1-А4 и Б1-Б4, но не и во А5 и
Б5 каде што ги вклучивме варијаблите неефикасност и заговор. Овие наоди сугерираат
дека тие независни варијабли може да играат значајна улога во формирањето на популистичкиот светоглед, но дека нивниот ефект е значително ослабен кога ќе се земат
предвид варијаблите неефикасност и заговор, кои од друга страна, во нашите анализи
се истакнаа како најзначајни предиктори. Довербата кон институциите на политичкиот
систем се јавува како најзначаен предиктор во моделите А3-А4 и Б3-Б4, во согласност
со теоретските очекувања (намалена доверба стимулира популистички светоглед).
Зголемена доверба за една единица кај политичките институции стимулира намалување одблизу две единици кај популистичкиот светоглед (модели А3-А4). Кај логистич-
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ките регресиони модели каде што зависна варијабла е кандидат (Б3-Б4) ефектот е во
идентична насока. Пресметано според моделот Б4, веројатноста за гласање за популистичкиот кандидат опаѓа од 73% на речиси 31% меѓу најниската и највисоката вредност
на варијаблата доверба во политичките институции. Овие ефекти се значителни и сугерираат потреба од понатамошни анализи за ефектот на довербата во институциите кон
популистичкиот светоглед.
На сличен начин, членството во политички партии дестимулира популизам во сите модели, освен во А5 и Б5 каде што се воведени неефикасност и заговор. Членовите на политичките партии, поради својата мината социјализација во политичкиот живот, имаат
помали изгледи да развијат популистички светоглед од нечленовите (А1-А4), но и помали изгледи да гласаат за популистички кандидат (Б1-Б4). Во моделите А1-А4 овој ефект
се движи до максимални две единици промена кај популист при промена од нечленство кон членство во политички партии (модел А1). Пресметано според моделот Б4,
нечленовите имаат 56% веројатност да гласаат за популистичкиот кандидат, споредено со веројатноста од 44% кај членовите на политичките партии (при што разликата кај
веројатностите на двете групи е статистички значајна при 95% интервал на доверба).
Варијаблата цврст лидер покажува статистичка значајност само во моделот А5 и тоа во
согласност со теоретските очекувања: авторитарни ставови стимулираат популистички светоглед. Овој ефект, иако статистички значаен, е сепак многу понизок од ефектот
на останатите статистички значајни независни варијабли: една единица промена кај
цврст лидер во насока на авторитарен став, стимулира само половина единица промена кон популистички светоглед (модел А5). Истата варијабла не покажува никаква
статистичка значајност во моделот Б5, наод што сугерира дека авторитарноста не игра
важна улога во одлуката дали ќе се гласа за кандидат на естаблишментот или за популистичкиот кандидат.
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Табела 2.

Модели Б1-Б5 (логистичка регресија)

Зависна варијабла: кандидат

Модел
Б1

Модел
Б2

Модел
Б3

Модел
Б4

Модел
Б5

пол (основа: машки)
женски

0.00

-0.11

0.01

0.01

0.03

години

0.15*

0.19**

0.21**

0.21**

0.14

средно

0.76***

0.79***

0.88***

0.79***

0.60

високо

0.50

0.56*

0.58*

0.42

-0.41

образование (основа: основно)

етничка припадност (основа: македонска)
албанска

-0.31

-0.25

-0.20

-0.26

0.13

друга

1.12***

1.22***

1.51****

1.55****

0.84

приход

-0.02

-0.03

-0.02

-0.03

-0.03

0.21

0.21

0.12

0.12

0.46

-0.77***

-0.67***

-0.68***

-0.45

-0.20*

-0.22*

-0.22*

-0.22

место на живеење (основа: урбано)
рурално

членство во политички партии (основа: не)
да

-0.78****

информираност

интерес за политика (основа: целосно незаинтересирани)
не многу заинтересирани

-0.01

0.10

0.15

0.08

донекаде заинтересирани

0.34

0.49

0.57

0.07

многу заинтересирани

0.34

0.49

0.57

-0.18
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сигурност во сопствената способност (основа: целосно несигурни)
малку сигурни

-0.26

-0.19

-0.20

0.30

сигурни

-0.01

0.19

0.15

0.71

многу сигурни

0.19

0.29

0.28

0.87

целосно сигурни

0.41

0.28

0.26

1.71**

доверба во институциите

-0.90****

-0.93****

-0.48

доверба во политичките актери

0.34

0.37

0.30

согласност

-0.03

-0.04

екстровертност

0.00

-0.02

самодисциплинираност

0.03*

0.04

емотивната стабилност

0.01

0.02

имагинативност

0.02

0.05**

неефикасност

0.63***

заговор

-0.51***

цврст лидер

-0.09

константа

-0.92

-0.68

0.12

-0.55

-2.28

Акаике информациски критериум

722.14

692.87

659.45

663.74

422.06

Бајес информациски критериум

765.06

769.09

743.54

768.86

526.04

Девијација

702.14

656.87

619.45

613.74

366.06

N

540

510

495

495

303

Статистичка значајност: ****p < .001. ***p<.01. **p<.05 *p<.1

Останатите варијабли што ги вклучивме во моделите не се покажаа како статистички
значајни, со одредени исклучоци. Групата варијабли што се однесуваат на политичките
пракси на граѓаните (информираност, интерес за политика и сигурност во сопствената
способност) покажа само спорадични ефекти. Сигурноста во сопствената способност
за учество во политика врати статистичка значајност меѓу само некои од категориите
во способност за учество во моделите А2, А5 и Б5 и тоа во еднозначна насока: кај некои
од посочените категории зголемувањето на перцепцијата за сопствената способност
за учество во политика води кон поголем степен на популистички сентимент и зголемeна веројатност за гласање за кандидатот со биографска заднина на „човек на народот“.
Овој ефект е највпечатлив во моделот Б5 каде што испитаниците кои немаат никаква
сигурност во својата способност да учествуваат во политика имаа значително пониска
веројатност да гласаат за „човекот на народот“ од оние што изјавиле дека имаат „целосна сигурност“ во сопствената способност да учествуваат во политика (46% наспроти
78% веројатност, статистички значајна разлика при 95% интервал на доверба).
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Стандардните демографски варијабли, пак, речиси и да не функционираат како значајни предиктори низ различните конфигурации на модели со исклучок на години, образование и етничка припадност и тоа само во моделите Б1-Б4. Во посочените модели,
возраста игра мала, по интензитет, но статистички значајна улога: зголемувањето на
возраста придонесува кон гласањето за „човекот на народот“. Слична е ситуацијата и
кај варијаблата образование каде што испитаниците кои имаат завршено средно образование имаат мала, но статистички значајна повисока веројатност да гласаат за
популистичкиот кандидат во однос на испитаниците кои завршиле основно образование. Кај варијаблата етницитет, пак, иако не се регистрирани значителни разлики меѓу
Македонците и Албанците, регистриран е статистички значаен скок во веројатноста за
гласање за популистички кандидат меѓу припадниците на македонската етничка заедница и припадниците на помалите етнички заедници. Вторите имаат поголема веројатност на гласање за „човекот на народот“ во споредба со македонската етничка заедница. Со оглед на тоа дека оваа варијабла е кодирана во само три категории (Македонци,
Албанци и други) заради задржување на едноставноста на моделите и дополнително,
со оглед на фактот дека статистичката значајност е присутна само кај моделите Б1-Б4,
навистина е тешко да се каже колку етничката компонента игра улога во креирањето на популистичкиот светоглед кај населението. Овој првичен наод, сепак, може да
претставува основа за понатамошни анализи за етничкиот ефект кај побарувачката за
популизам во земјата.
Конечно, нашиот обид да го поврземе популизмот на индивидуално ниво со психолошките карактеристики на личноста не врати значителни резултати. Статистички значајни ефекти се регистрирани само кај варијаблите согласност (модели А4 и А5) и имагинативност (Б5) и тоа во позитивна насока. Психолошката карактеристика согласност
придонесува кон популистичкиот светоглед, а имагинативноста кон веројатноста за
гласање за популистички кандидат (само во моделот Б5). Иако овие варијабли покажаа статистичка значајност, асоцијациите се доволно слаби по интензитет за да заклучиме дека индивидуалните карактерни особини многу малку влијаат во креирање на
популистичко мнение кај граѓаните.
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• Дискусија на резултатите
Регресионите модели претставени во оваа секција ни овозможуваат да извлечеме
заклучоци за факторите што водат до зголемена побарувачка за популизам во Република Северна Македонија. Според моделите А1-А5 кои за зависна варијабла го имаат
популистичкиот светоглед, „типичниот“ популистички-ориентиран граѓанин во земјата
гледа на политичкиот систем како инхерентно неефикасен во однос на учеството на
граѓаните во донесувањето на одлуките, подложен е на теории на заговор и верува дека
тоа што е потребно за државата се „цврсти“ лидери. Наодите сугерираат и дека популистичките-ориентирани граѓани имаат пониска доверба во институциите во политичкиот систем, поретко се членови на политички партии и дека имаат извесна повисока
доверба во својата способност да учествуваат во политика.
Проценето пак, според моделите Б1-Б5 кои за зависна варијабла ја имаат биографската
карактеристика на кандидатите, „типичниот“ гласач на кандидат со неестаблишментска
политичка заднина повторно гледа на политичкиот систем како неефикасен за граѓанско учество, помалку е подложен на теории на заговор и има силна доверба во својата
способност да учествува во политика. Истите модели сугерираат и дека гласачите на
антиестаблишментскиот кандидат имаат пониска доверба во институциите на политичкиот систем и поретко се членови на политички партии.
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7. Заклучок

_

Ова истражување е обид да разбере кои социјални, економски, културни и психолошки фактори ги поттикнуваат популистичките ставови кај населението во Северна Македонија. Истражувањето беше спроведено преку теренска анкета, на стратификуван
репрезентативен примерок на населението, а податоците беа анализирани со помош
на повеќе статистички методи (дескриптивна анализа, мултиваријантна анализа на кореспонденции и регресиона анализа). Дескриптивната анализа откри дека популистичките ставови се нашироко распространети меѓу населението: земено општо, мнозинството од граѓаните манифестираат популистички светоглед, изразено во изразената
верба во „народот“ како морално супериорен ентитет и нагласената недоверба кон
политичките елити, кои главно се согледани како корумпирани и претежно насочени
кон своите интереси. Популистички ставови се согледани и во анкетниот експеримент,
во којшто поголем дел од испитаниците го преферираат кандидатот опишан како „човек од народот“, наспроти кандидатот опишан како професионален политичар. Граѓаните доминантно изразуваат разбирање на политиката и политичкиот живот како
борба на „ние наспроти нив“, а помалку како дејност преку која треба да се овозможи
решавање на општествените проблеми и наоѓање компромис во согласност со интересите на различните групи.
Високото ниво на недоверба во политичките елити и разбирање на политиката и политичкиот живот како борба на „ние наспроти нив“ влијае и врз зголемувањето на ранливоста кон теориите на заговор, коишто се сè поприсутни на глобално ниво. Тенденцијата на верување во теориите на заговор укажува на потенцијална злоупотреба на
ранливоста на граѓаните за политички придобивки од страна на популистички политичари, кои најчесто користат разгорувачка реторика за добивање политички поени.
Додека првичната дескриптивна анализа на податоците утврди одредени популистички тенденции кај граѓаните, со оваа студија целта е преку опширни статистички анализи да се дојде до подлабинско објаснување на популистичките ставови и причините за популистичка побарувачка меѓу граѓаните во Северна Македонија.

32

ИДСЦС Студија бр. 8/2022 - април 2022

Така, анализата од експлоративната мултиваријантна анализа на кореспонденции покажува дека постојат асоцијации помеѓу популистичкото мнение, авторитарните и
конзервативни вредности и верувањето во теориите на заговор. Дополнително, оваа
анализа покажа дека отсуствува јасна и силна врска помеѓу наклонетоста кон популизмот и психолошките карактеристики на личноста. Резултатите сугерираат дека
популистичката наклонетост не е длабоко вкоренета или лична карактеристика, иако е
широко распространет феномен. Напротив, популизмот е резултат повеќе на општествените вредности и ориентации кои се креираат како одговор на политичкиот живот и дебата.
Регресионата анализа на податоците покажа дека најрелевантен предиктор за популистичкиот сентимент на граѓаните е перцепцијата за неефикасноста на политичкиот систем во однос на вклучувањето на граѓаните во донесувањето одлуки. Зголемување на перцепциите на граѓаните за неефикасноста на политичкиот систем води
кон зајакнување на популистичкиот светоглед. Дополнително, потврдувајќи ги наодите
од мултиваријантната анализа на кореспонденции, регресионата анализа покажа дека
подложноста (и изложеноста) на теории на заговор води кон зајакнување на популистичкиот светоглед кај населението. Од друга страна, регресионата анализа исто така
покажа дека подложноста на теории на заговор води кон гласањето за кандидати
кои се дел од воспоставениот политички естаблишмент, наместо кон политичари кои
се „нови“ на политичката сцена. Овој наод е спротивен на нашите првични теоретски
очекувања и ја нагласува потребата за дополнителни анализи на ефектите на теориите на заговор кон популистичките ставови на граѓаните. Довербата кон институциите на политичкиот систем се јавува како значаен предиктор во неколку модели на
регресионата анализа. Во согласност со теоретските очекувања, намалена доверба
во институциите во политичкиот систем стимулира популистички светоглед. Членството во политички партии дестимулира популизам во неколку од моделите во регресионата анализа што доведува до заклучок дека членовите на политичките партии,
поради својата мината социјализација во политичкиот живот, имаат помали изгледи
да развијат популистички светоглед од нечленовите, но и помали изгледи да гласаат за
популистички кандидат. Авторитарните ставови се покажаа како значаен предиктор
за присуството на популистичката „мека“ идеологија кај населението, но не покажаа
никаква асоцијација во однос на биографските заднини на кандидатите. Понатаму,
анализата покажува дека перцепцијата за поголема сопствена способност за учество
во политика може да води кон поголем степен на популистички сентимент и зголеме-
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на веројатност за гласање за кандидатот „човек на народот“ (во дел од регресионите
модели). Стандардните демографски варијабли, пак, речиси и да не функционираат
како значајни предиктори за тоа кои граѓани се посклони за популистички ставови,
наод кој ја илустрира високата присутност на популистичкиот светоглед меѓу населението.
Земено севкупно, наодите на оваа истражување покажуваат дека во Северна Македонија популистичките ставови се нашироко присутни меѓу граѓаните. Истражувањето
идентификуваше три главни фактори кои придонесуваат до оваа состојба: неефикасноста на политичкиот систем да ги вклучи граѓаните во процесот на креирање политички и донесување одлуки, подложноста на теориите на заговор меѓу населението
и, конечно, силната недоверба во институциите од политичкиот систем.
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8. Можни чекори
за намалување на
популистичкиот
сентимент меѓу
населението

_

Популизмот претставува политички симптом на поголемите недостатоци и проблеми
на современата демократска пракса. Истражувањата и теоријата потврдуваат дека
тактиките и крајната цел на популистичките партии и лидерите претставуваат директна
закана за либералната демократија и вредностите што таа ги претставува. Многу од
методите и политичките тактики кои популистичките партии и лидери ги ослабуваат демократските институции и ограничувањата на извршната власт. Дополнително,
овие политички движења имаат и тенденција да ѝ нудат на јавноста неодржливи и нереални решенија во однос на креирањето на јавните политики.
Имајќи ги предвид заканите од популизмот за демократијата и благосостојбата на
граѓаните, оваа студија дискутира неколку можни чекори кои креаторите на јавни политики можат да ги преземат за намалување на популистичките ставови кај граѓаните.
Првично, потребно е суштинска демократска социјализација на граѓаните во кои
тие ќе се чувствуваат задоволно од својот политички ангажман, со тоа што оваа
социјализација треба да почне од рани години на граѓаните. Како надополнување
на образовните процеси, може да се посвети повеќе време на политичко и граѓанско
социјализирање, а со тоа да зголеми конструктивното вклучување на населението во
политичкиот живот. На овој начин низ граѓанско образование и вклучување, а со тоа
канализирање на очекувањата низ постоечкиот институционален систем, ќе се намали
примамливоста на популистичката понуда.
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Дополнително, популистичкиот сентимент меѓу населението може да се намали преку одлучна борба со „лажните вести“ и теориите на заговор кои за многу граѓани
претставуваат иницијална точка на влез во популистичкиот светоглед. Клучно е креаторите на политики да се фокусираат на развој на темелно политичко и медиумско
образование, со цел да развијат санациски процеси кои ќе го подобрат либералниот
наспроти авторитарниот карактер на политичкиот светоглед. Меѓутоа, постои граница
на отпорност кон теориите на заговор и лажните вести. Оттука, институциите, медиумите, медиумските сервиси и приватниот сектор мора да понудат (само)регулациски
механизми кои ќе ги обесхрабрат новите и традиционалните медиуми да применуваат новинарска пракса која кокетира со искористувањето на оваа слабост на публиката. Додека институциите треба да репресираат појава на недозволено финансирање,
потребно е да се зајакнат постоечките механизми на саморегулација и да се дестимулира рекламирање во медиуми кои не ги почитуваат стандардите.
Конечно, неуспехот на демократските институции да ја исполнат својата општествена улога, рефлектираа во нивото на недоверба кај населението, е исто така значаен
фактор за пролиферација на популистичкиот светоглед. Популизмот успева тогаш
кога голема група граѓани имаат впечаток или искуство дека институциите не работат
во нивна полза. Токму професионализацијата на институциите и одлучната борбата
против корупција може да бидат клучни чекори за зголемувањето на довербата кон
политичките институции и намалување на популистичкиот сентимент меѓу населението.
Овие можни чекори претставуваат само иницијална дискусија околу тоа кои општествени процеси е итно да се адресираат и отпочнат за демократизација на општеството, но не преставуваат затворени препораки. Тие се подложни на промени и унапредувања доколку нови истражувања стануваат достапни.
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