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ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΪΚΙΣΜΟ

DORINA GYURKOCZA

Στο πλαίσιο σειράς Σεµιναρίων στη Βουδαπέστη (BESS) για την οικονοµία ένας καθηγητής από το Νέο
Σχολείο Οικονοµικών της Μόσχας, ο κύριος Konstantin Sonin1 επισκέφτηκε το Κεντρικό Πανεπιστήµιο
Ευρώπης για να πραγµατοποιήσει µια οµιλία πάνω στην πολιτική θεωρία του λαικισµού.
Από την αρχή η οµιλία φαινόταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ο Sonin παρουσίασε µια θεωρία πάνω σε
φαινόµενα τα οποία σε χώρες µε λαικιστική ηγεσία2 ένας µετριοπαθής πολιτικός την περίοδο των εκλογών
επιλέγει πολιτικές αριστερών πεποιθήσεων του µέσου ψηφοφόρου µε σκοπό να δείξει ότι δεν ειίναι της
δεξιάς παράταξης. Κάνουν έτσι, γιατί οι ψηφοφόροι σε τέτοιες χώρες φοβούνται ότι οι πολιτικοί µπορεί να
έχουν προκατάληψη για την δεξιά παράταξη ή θα µπορούσαν να συνεργαστούν στενά και να επηρεαστούν
εύκολα από την πλούσια ελίτ. Ως εκ τούτου προτιµούν να ψηφίζουν τους πολιτικούς της αριστερής
παράταξης. Κάτω από αυτές τις περιστάσεις κατά τις αναφερόµενες ενδείξεις δεξιών πεποιθήσεων είναι
πολύτιµη3. Το αποτέλεσµα που περιγράφθηκε προηγουµένως δηµιουργεί τα ακόλουθα, ένα µετριοπαθή
πολιτικό, ο οποίος επιδιώκει επανεκλογές επιλέγει πολιτικές για τον µέσο ψηφοφόρο της δεξιάς παράταξης,
και ένας πολιτικός της αριστερής παράταξης επιλέγει µετριοπαθείς ή ακόµη και κέντρο-δεξιές πολιτικές. Η
πιθανότητα για έναν πολιτικό να έχει δεξιές πεποιθήσεις είναι µεγαλύτερη όταν µένει στο γραφείο ή όταν
υπάρχει τεράστια πόλωση ανάµεσα στις πολιτικές προτιµήσεις του µέσου ψηφοφόρου και ενός αριστερού
πολιτικού. Ή εάν ο πολιτικός στην πραγµατικότητα έχει κρυφούς αριστερούς πολιτικούς σκοπούς. Επιπλέον,
το ίδιο ισχύει εάν ο πολιτικός µπορεί εύκολα να διαφθαρεί ή µπορεί εύκολα να επηρεαστεί από την πλούσια
ελίτ4.
Ο Sonin επιστεί την προσοχή στην παράδοξη κατάσταση για εκείνο, ότι στις χώρες του λαικισµού οι
πολιτικοί θεωρητικά παρουσιάζουν τα συµφέροντα της φτωχής πλειοψηφίας, το συµφέρον των κοινών
ανθρώπων, αλλά στην πραγµατικότητα µετά τις εκλογές συνθέτουν πολιτικό πρόγραµµα που στην
πραγµατικότητα βλάπτουν τα συµφέροντα των ίδιων των ανθρώπων. Ως εκ τούτου η βασική πρόκληση είναι
να γίνει κατανοητό γιατί οι πολιτικοί ακόµα δέχονται εκλογική υποστήριξη µετά την υιοθέτηση τέτοιων
πολιτικών. ∆εδοµένου των υψηλών επιπέδων ανισότητας σε πολλές από αυτές τις χώρες, πολιτικές
πλατφόρµες βασισµένες στην ανακατανοµή δεν αποτελούν έκπληξη. Αλλά η λαικίστικη ρητορική και
πολιτικές συχνά εµφανίζονται ότι είναι στα αριστερά του µέσου ψηφοφόρου και τέτοιες πολιτικές
αναµφισβήτητα συχνά βλάπτουν παρά βοηθούν την πλειονότητα του πληθυσµού5. Φέρνοντας ως
παράδειγµα, στη Βενεζουέλα το 2004 όταν η χώρα διεξήγαγε δηµοψήφισµα γαι το αν ο Ούγκο Τσάβες
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διατηρήσει το αξίωµά του, η µέγιστη πλειοψηφία του πληθυσµού ψήφισε υπέρ του Ούγκο Τσάβες.
Υποστηρίζουν από την πλειοψηφία του πληθυσµού παρά το γεγονός ότι σηµαντικό µέρος της πολιτικής του
ατζέντας, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση αναδιανεµηµένης αγροτικής γης και τον καθορισµό της τιµής θα
έβλαπτε τα συµφέροντα των κατοίκων της Βενεζουέλας6. Οι παραπάνω προαναφερθείσες παρατηρήσεις δεν
αληθεύουν µόνο στην περίπτωση της Βενεζουέλας, αλλά επιπλέον ισχύουν γαι τα περισσότερα λαικιστικά
καθεστώτα της Λατινικής Αµερικής. Έτσι, η ερώτηση εµφανίζεται γενικά, γιατί οι ψηφοφόροι υποστηρίζουν
πολιτικούς, οι οποιοί χειροτερεύουν την κατάσταση των συµφερόντων τους.
Ο Sonin στην παρουσίασή του το έχει πει και το έχει αποδείξει µε µαθηµατικούς τύπους, ότι πολιτικοί
στις χώρες της Λατινικής Αµερικής στην πολιτική τους εκστρατεία τείνουν προς την αριστερά, και
χρησιµοποιούν λαικιστικές ρητορείες µε σκοπό να δείξουν στο λαό ότι εκπροσωπούν τα συµφέροντά του
κοινού, εργαζόµενου ανθρώπου, παρά των πολυεθνικών εταιρειών, ή ότι εκπροσωπούν τα συµφέροντα της
πλούσιας ελίτ7. Στις χώρες µε λαικιστικά καθεστώτα οι ψηφοφόροι συχνά δυσπιστούν προς τους πολιτικούς
και υποθέτουν ότι αυτοί υιοθετούν πολιτικές, οι οποίες αποσκοπούν στα συµφέροντα της πλούσιας ελίτ8.
Αυτό το καθιστά πολύτιµο για τους πολιτικούς να δείξουν στους ψηφοφόρους ότι δεν λεχουν κρυφές δεξιές
απόψεις και ότι δεν είναι στην τσέπη της πλούσιας ελίτ. Μια ρητορεία γαι την αναδιανοµή και υπεράσπιση
των συµφερόντων του κοινού ανθρώπου στις πολιτικές εκστρατείες είναι συνηθισµένες. Στις κοινωνίες µε
τέτοια χαρακτηριστικά πολλοί ψηφοφόροι φοβούνται τους πολιτικούς µε κρυφή δεξιά πολιτική ατζέντα,
ειδικότερα εάν οι ψηφοφόροι µπορούν δύσκολα να ξεχωρίσουν τους µετριοπαθείς πολιτικούς από τους
αριστερούς υποψηφίους. Σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον για ένα µετριοπαθή πολιτικό συνιστάται να
αποδείξει στους ψηφοφόρους ότι δεν έχει κρυφές δεξιές πεποιθήσεις. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί
χρησιµοποιώντας λαικιστικές ρητορείες και προχωρώντας ακόµα περισσότερο προς τις αριστερές σε
σύγκριση µε τις αρχικές τους πεποιθήσεις. Προωθώντας αριστερά πολιτικά προγράµµατα θα δείξουν στους
ψηφοφόρους ότι ο πολιτικός δεν εκπροσωπεί τα συµφέροντα της πλούσιας ελίτ. Ωστόσο, εάν ένας πολιτικός
κινηθεί προς την αριστερή παράταξη οι αντίπαλοί του θα τον ακολουθήσουν επίσης, κατά τη διάρκεια της
εκλογικής εκστρατείας για την προεδρία. Επιπλέον, ακόµα και οι πολιτικοί στενά συνεργαζόµενοι µε την
ελίτ, ή µε τις πολυεθνικές εταιρείες κινούνται αριστερά στις οµιλίες τους. Οι πολιτικές είναι πιο πιθανόν να
είναι λαικιστικές ή θα έχουν µεγαλύτερες αριστερές µεροληψίες όταν η αξία της επανεκλογής των πολιτικών
είναι µεγαλύτερη, αφού στην περίπτωση αυτή και οι µετριοπαθείς και οι αριστεροί πολιτικοί θα
προσπαθήσουν να σηµατοδοτήσουν τους ψηφοφόρους επιλέγοντας περισσότερο αριστερές πολιτικές9.
Λαικιστικές πολιτικές επιπλέον είναι πιο πιθανές, όταν ο πολιτικόςστην πραγµατικότητα είναι δεξιός, επίσης
όταν ένας πολιτικός µπορεί εύκολα να διαφθαρεί, και όταν υπάρχει µεγαλύτερη πόλωση στην κοινωνία, που
σηµαίνει µεγαλύτερο κενό µεταξύ των πολιτικών απόψεων περί ευδαιµονίας του µέσου ψηφοφόρου και του
µετριοπαθή πολιτικού αφενός, και αφετέρου αυτό του δεξιού πολιτικού.
Συµπερασµατικά, τέτοιες πολιτικές, οι οποίες στην επιφάνεια προωθούν την υπεράσπιση των
δικαιωµάτων του απλού ανθρώπου, η φτωχή πλειοψηφία του πληθυσµού της χώρας, ιδρύοντας
αναδιανεµητικά προγράµµατα, είναι στις αριστερές απόψεις για ευδαιµονία, αλλά ακόµα δέχονται
υποστήριξη από τον µέσο ψηφοφόρο. Αυτοί οι πολιτικοί κατά την διάρκεια των εκλογών σηµατοδοτούν ότι
δεν έχουν κρυφή αριστερή πολιτική ατζέντα, και δεν εκπροσωπούν τα συµφέροντα της πλούσιας ελίτ.
Αδύναµοι δηµοκρατικοί θεσµοί είναι επίσης παράγοντες που συµβάλλουν και είναι αναγκαιότητες της
λαικίστικης πολιτικής. Αυτό κάνει τους ψηφοφόρους να πιστεύουν ότι οι πολιτικοί παρόλο των πολιτικών
ρητορειών τους µπορεί να έχουν µια δεξιά πολιτική ατζέντα, ή ότι µπορεί να είναι διαφθαρµένοι, ή
επηρεάζονται υπερβολικά από την ελίτ.
–
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Συνέντευξη µε τον καθηγητή Konstantin Sonin
Η πρώτη µου ερώτηση θα αφορά τα προσωπικά σας κίνητρα πάνω στη θεωρία σας, γιατί τη βρίσκετε
σηµαντική ή ενδιαφέρουσα;
Λοιπόν, θα ανέφερα εδώ δυο πράγµατα. Το ένα είναι η συµβολή στην παγκόσµια γνώση και η
επαγγελµατική αρµοδιότητα. Το άλλο πράγµα είναι, ότι εγώ προσωπικά ωθήθηκα γιατί γνωρίζοντας
περισσότερα για αυτά που σε περικλύουν είναι σίγουρα πιο σηµαντικό. Είµαι ανήσυχος πολύ περισσότερο
για το τι συµβαίνει γύρω µου στη Μόσχα και προσπαθώ να κοιτώ αυτά τα γεγονότα στη χώρα µου µε
ακαδηµαικό τρόπο. Προσπαθώ να φτιάξω πράγµατα γύρω µου, και να καταλάβω καλύτερα την
προσωπικότητα των πολιτικών. Θα ήθελα να δω κάτι να φτιάχνεται.
Θα ήθελα ευγενικά να σας ρωτήσω να τονίσετε βασικά σηµεία της παρουσίασής σας περιεκτικά, τι
µπορεί ο λαόςπου δεν καταλαβαίνει µαθηµατικούς τύπους, να µάθει από την θεωρία σας;
Λοιπόν, η όλη ιδέα είναι να ανακαλυφθεί γιατί οι πολιτικοί σε ένα ανταγωνιστικό πολιτικό περιβάλλον,
πολιτικοί, οι οποίοι δεν είναι ολοκληρωτικοί δικτάτορες και τα θέµατα προς έγκριση ή µη των ανθρώπων να
επανεκλεγούν ή να απολαµβάνουν δηµόσια στήριξη γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κάτι το οποίο είναι
ξεκάθαρα κακό για την πλειονότητα του πληθυσµού. Για παράδειγµα στη Ρωσία θα µπορούσες να
καταλάβεις γιατί το παρόν θα επέβαλε υψηλούς φόρους στις εταιρείες πετρελαίου, όταν είναι ξεκάθαρο ότι η
καταστροφή µερικών εταιρειών πετρελαίου θα έβλαπτε τα οικονοµικά συµφέροντα των φτωχών ανθρώπων.
Έτσι, προσπαθούµε να εγηξήσουµε αυτού του είδους τις πολιτικές. Είναι πολύ δύσκολο να υποστηρίξουµε
ότι είναι υπέρ της φτωχής πλειοψηφίας σκεπτόµενοι ότι κανείς ούτε ακόµα και οι φτωχοί θα ήθελαν να
έχουν έλλειψη αγαθών. Προσπαθούµε να εξηγήσουµε αυτό που συνέβη. Η εξήγησή µας είναι κάποιο είδος
ενός πολιτικού, ο οποίος σε διαφορετική περίπτωση θα υποχρεούνταν να κάνει κάτι καλό για τους φτωχούς,
σκέφτεται ότι το πλήθος θα µπορούσε να τους υποπτευχθεί ότι είναι ελαφρώς δεξιοί, έτσι κάνουν κάτι
υπερβολικό, µόνο για να αποδείξουν ότι δεν είναι. Έτσι, ακόµη κι αν είναι µετριοπαθείς προς την αριστερή
παράταξη, θα ωθήσουν µέσω τέτοιων πολιτικών που θα αποδεικνύουν ότι δεν είναι δεξιοί.
Αλλά στην πραγµατικότητα βλάπτουν τα συµφέροντα των ίδιων των ανθρώπων, δεν τα βλαπτουν;
Ναι κάποιες φορές ναι, στην παρουσίασή µου λέω ότι πολλές από τις λαικίστικες πολιτικές καταλήγουν
να προκαλούν ζηµιά όχι µόνο στην πλούσια ελίτ, αλλά επίσης και στον πληθυσµό σαν σύνολο.
Πιστεύεις ότι οι ψηφοφόροι µετά που θα διαβάσουν το άρθρο σας θα άλλαζαν την εκλογική τους
συµπεριφορά, ή θα σκεφτόντουσαν αυτά τα γεγονότα;
Λοιπόν, εάν οι ψηφοφόροι θα διάβαζαν το άρθρο µου και καταλάβαιναν την όλη ιστορία, τότε πιθανόν
θα απαιτούσαν περισσότερη ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης και καλύτερους πολιτικούς θεσµούς.
Η θεωρία αυτή αναφέρεται σε κάθε χώρα, ακόµα και στην Ευρώπη;
Μία άποψη είναι ότι η θεωρία αυτή αναφέρεται στα µη δηµοκρατικά καθεστώτα µε αδύναµους
δηµοκρατικούς θεσµούς. Γιατί στις χώρες µε δυνατούς δηµοκρατικούς θεσµούς οι ηγέτες δεν µπορούν να
γίνουν τόσο δηµοφιλείς όπως στα λαικιστικά καθεστώτα.
Από την στιγµή που έχετε δηµοσιεύσει αυτή τη θεωρία έχετε πάρει οποιαδήποτε σχόλια για αυτή;
Η αλήθεια είναι πως όχι, όχι από ακαδηµαϊκής άποψης.
Η συνέντευξη έγινε από την Dorina Gyurkocza.
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