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ΔΙΑΓΩΓΗ
Σν θξάηνο πξφλνηαο ηεο Μ. Βξεηαλίαο απνηειεί θαηά ηα ηειεπηαία
ρξφληα θεληξηθφ ζηφρν δχν αληηκαρφκελσλ πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά
πιεπξψλ. Σφζν ην ζπληεξεηηθφ θφκκα – Conservative party – φζν θαη ην
θφκκα ησλ εξγαηηθψλ – Labor party – δηακνξθψλνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο
γχξσ απφ απηφ. Οη νηθνλνκηθέο, θνξνινγηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο
πνιηηηθέο ησλ θπβεξλήζεσλ ζηελ κεηαπνιεκηθή Βξεηαλία
πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθηεηακέλε ζθαίξα ηεο θξαηηθήο επζχλεο θαη
ξχζκηζεο ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο πξφλνηαο. ηα πξφζσπα ησλ John
Maynard Keynes θαη Milton Friedman δηαηππψλεηαη κηα θιαζηθή
ηδενινγηθή δηακάρε ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ζπλεπψο ηεο
πνιηηηθήο θαηά ηνλ 20ν αηψλα. Μία δηακάρε ε νπνία ζπλερίζηεθε βέβαηα
ζε δηαθνξεηηθφ κνηίβν απφ ηελ Margaret Thatcher θαη ηνλ Tony Blair.
ηελ παξνχζα κειέηε ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο απηήο, ζα θαηαβιεζεί ε
θαιχηεξε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε λα θαηαλνήζεη θαλείο ηφζν ηελ
πνιηηηθή επηξξνή ηεο Thatcher πνπ εθαξκφζηεθε θαηά ηα έηε 1979 έσο
ην 1990 θαζψο θαη ην ξηδνζπαζηηθφ έξγν ηνπ «Σξίηνπ Γξφκνπ» πνπ
εθάξκνζε θαηά ηελ δηάξθεηα δηαθπβέξλεζεο ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ, ν
Tony Blair απφ ην 1997 έσο ην 2007.
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ν αλαγλψζηεο ηηο δχν απηέο
αληηκαρφκελεο αιιά θαη ζπκβαηηθέο ηαπηφρξνλα ζε νξηζκέλα ζεκεία
πνιηηηθέο, ε παξνχζα εξγαζία ζα δηακνξθσζεί κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα
γίλεη αληηιεπηή ηφζν ε ηδενινγηθή πξνζθνξά ηεο Thatcher ζηελ
Βξεηαληθή θαη Δπξσπατθή πνιηηηθή ζθελή φζν θαη ην πνιηηηθφ ζηίγκα
πνπ άθεζε θαηά ηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ ν Tony Blair.
Γηα λα γίλεη ην φιν ζέκα πην απιντθφ ζηα κάηηα ηνπ αλαγλψζηε, ε κειέηε
απηή νθείιεη λα πξνζεγγίζεη δεηήκαηα φπσο απηφ ηεο θνηλσληθήο
πνιηηηθήο θαη ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. πγθεθξηκέλα ζα αλαιπζνχλ νη
φςεηο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο φπσο ην έρνπκε γλσξίζεη θαη ε ζρέζε ηνπ κε
θξίζηκα δεηήκαηα φπσο είλαη απηφ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ησλ αγνξψλ,
ηεο ππεξεζληθφηεηαο θαη θπζηθά ε ζρέζε ηεο Μ. Βξεηαλίαο κε ηελ
Δπξψπε.
Γελ ζα γηλφηαλ θπζηθά λα αθεζεί εθηφο πεδίνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο
εξγαζίαο κηα αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ επηβίσζε, ηελ θαζηέξσζε θαη ηελ
δηαθίλεζε ηεο ηδενινγίαο ηεο λενθηιειεχζεξεο δεμακελήο ζθέςεο ζηα
ρξφληα φπνπ νη θευλζηαλέο πνιηηηθέο γλψξηδαλ απίζηεπηε άλζηζε. Θα
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πξνζεγγηζηνχλ νη ζπλζήθεο πνπ επέηξεςαλ ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ
λενθηιειεπζεξηζκνχ ζηελ Μ. Βξεηαλία.
Πξάγκαηη ε λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή πνπ ηδενινγηθά θάλεη ηελ εκθάληζε
ηεο ππφ ηνλ φξν «ζαηζεξηζκφο» θαη κε ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο ησλ
πληεξεηηθψλ ην 1979. Ο φξνο απηφο κεηαθξάδεη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή
σο πνιηηηθή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο κε έλα απηαξρηθφ πνιιέο θνξέο
χθνο. Αληηπξνζσπεχεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ κε
έλαλ πεξηνξηζκέλν ξφιν ηνπ θξάηνπο θαη κε έκθαζε ζηηο επζχλεο ηνπ
αηφκνπ. Τηνζεηεί ην κνλεηαξηζηηθφ ζηνηρείν φπσο ππνζηήξημε θαη ν
Milton Friedman.
Μεηά θαη ηελ ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ζαηζεξηθή νπηηθή ε νπνία ζα
αλαιπζεί ζε ηξείο πεξηφδνπο -φζεο θαη νη πεξίνδνη δηαθπβέξλεζεο ηεο – ε
κειέηε απηή επηρεηξεί λα αλαδείμεη φηη ην θξάηνο πξφλνηαο ππφ ηελ
θευλζηαλή κνξθή ηνπ παξήγαγε πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ απηά πνπ
πξνζπαζνχζε λα επηιχζεη.
Σν ακέζσο επφκελν θνκκάηη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αθνξά ηελ
θπβέξλεζε ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ θαη ηελ άλνδν ηνπο ζηελ εμνπζία. Ο
«Σξίηνο Γξφκνο» επηρεηξεί λα ππεξβεί ηφζν ηελ παιαηνχ ηχπνπ
ζνζηαιδεκνθξαηηθή αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ φζν θαη ηνλ
λενθηιειεπζεξηζκφ. Η δηαθπβέξλεζε Tony Blair μερψξηζε γηα δχν
θπξίσο ιφγνπο. Πξψηνλ δηφηη επηβεβαίσζε ην ηέινο ηνπ θξάηνπο
πξφλνηαο ην νπνίν επί ζεηξά εηψλ ήηαλ αθηεξσκέλν ζηηο θευλζηαλέο
πνιηηηθέο. Γεχηεξνλ γηαηί θαίλεηαη λα έδσζε ζηνπο ζνζηαιδεκνθξάηεο
κία δηέμνδν απφ ην ηέικα πνπ είραλ θζάζεη εδψ θαη θαηξφ. Η αλαβίσζε
ησλ ζνζηαιδεκνθξαηηθψλ ηδεψλ κέζσ ηνπ «Σξίηνπ Γξφκνπ» θεξχηηεη
ηελ παιαηνχ ηχπνπ ζνζηαιδεκνθξαηία ηφζν αλεπαξθή φζν θαη
απαξραησκέλε.
Σν επφκελν ζθέινο ηεο εξγαζίαο αθνξά ηελ δηεμνδηθή αλάιπζε ηεο
αλεπάξθεηαο ιχζεσλ απέλαληη ζηελ επηζεηηθφηεηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη
ζηηο απαηηήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. ηελ εξψηεζε αλ ρξεηαδφκαζηε
πεξηζζφηεξν ε ιηγφηεξν ην θξάηνο πξφλνηαο ν Tony Blair θαη ν Anthony
Giddens απαληνχλ κε κεηαξξπζκηζηηθέο πνιηηηθέο θαη πεξηζζφηεξε
δεκνθξαηία. Ο «Σξίηνο Γξφκνο» απάληεζε ζηα εξσηήκαηα πνπ δελ
θαηάθεξαλ λα απαληήζνπλ ηφζν ν άθξαηνο λενθηιειεπζεξηζκφο θαη
ζπληεξεηηζκφο φζν θαη νη ηδηάδνπζεο απφςεηο ηεο παιαηάο αξηζηεξάο ζε
απηά ηα δεηήκαηα.
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Σέινο, ζα αθνινπζήζεη κηα θξηηηθή αλαζπγθξφηεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ
ησλ πεξηφδσλ δηαθπβέξλεζεο Μ.Thatcher θαη Tony Blair εληνπίδνληαο
ηφζν ηα κεηαξξπζκηζηηθά εγρεηξήκαηα ησλ πληεξεηηθψλ φζν θαη ηηο
θαηλνηφκεο αληηιήςεηο ησλ Δξγαηηθψλ γηα ην λέν θνηλσληθφ θξάηνο.

Κεθάλαιο 1
1.1Κνηλσληθή πνιηηηθή θαη θξάηνο πξόλνηαο
Σα ηειεπηαία ρξφληα ην θξάηνο πξφλνηαο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο
ζθέςεο θάζε πνιηηηθνχ επηζηήκνλα. Η ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ ζηελ
δηεζλή ζθελή ηδηαίηεξα απφ ην 1945 έσο θαη ην 1975 ραξαθηεξίδεηαη
σο ε «ρξπζή ηξηαθνληαεηία»1. Η θνηλσληθή επεκεξία πνπ παξείρε ηα
ρξφληα εθείλα ην θξάηνο πξφλνηαο ζηνλ πνιίηε εμαζθάιηδαλ ηελ
θνηλσληθή ηνπ πξνζηαζία. Σν θξάηνο ιεηηνπξγνχζε σο έλα δίρηπ
αζθαιείαο γηα ηνλ πνιίηε.
Αθεηεξία άλζηζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζεσξείηαη ε πεξίνδνο
ακέζσο κεηά ηα ηέιε ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, θαηά ηελ
νπνία παξαηεξήζεθε ηδηαίηεξα κεγάιε αχμεζε δεκνζίσλ θαη
θνηλσληθψλ δαπαλψλ. Σν θξάηνο πξφλνηαο ζηγά – ζηγά απνηεινχζε
ηνλ βαζηθφ «πξσηαγσληζηή» ζηνπο ζεζκνχο ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ
πνιηηψλ.
Η πεξίνδνο κεηά ηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, είλαη κηα πεξίνδνο
ζηαδηαθήο αχμεζεο ησλ πνζνζηψλ ησλ ΑΔΠ ησλ θξαηψλ ιφγσ
αχμεζεο ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ θπξίσο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο ηνπ
δπηηθνχ θφζκνπ. Σν θξάηνο σο πξσηαγσληζηήο δελ παξέκεηλε ζε
αδξάλεηα, αληηζέησο ιεηηνπξγνχζε ηα ρξφληα εθείλα κε ηξφπν
ελεξγεηηθφ, ξπζκηζηηθφ. Οη θνηλσληθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαλ
θάιππηαλ ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο νινέλα
θαη δηεπξχλνληαλ. Απνηεινχζαλ κε ιίγα ιφγηα ην εξγαιείν ηεο
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηα ηνλ πνιίηε θαη ζηφρεπαλ αλ κε ηη άιιν
ζηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο.
Με ηελ ζεηξά ηνπ ην θξάηνο σο νξγαλσκέλε πνιηηηθή νληφηεηα
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα. Έλα ζχζηεκα ην
1

Esping – Andersen, Οι τρεισ κόςμοι του καπιταλιςμοφ τθσ ευθμερίασ, Πρόλογοσ, επιςτθμονικι
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νπνίν εθηφο απφ ζπζζψξεπζε θεθαιαίσλ, πεξηιακβάλεη θαη ηηο
εξγαζηαθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο εληφο ηνπ. Γηα λα δηαθξίλνπκε
ελλνηνινγηθά ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη φξνη
κοινωνικό κράτος ή κεϋνσιανό κράτος – βαζηζκέλν ζηελ νηθνλνκηθή
ζεσξία ηνπ Κέπλο – θαη κράτος πρόνοιας. Η δηάθξηζε απηή ζπκβάιεη
ψζηε λα θαηαλνήζεη ν αλαγλψζηεο ην πνιηηηθνθνηλσληθφ ζχζηεκα
ζην νπνίν εδξάδεηαη ην θξάηνο. Αλάκεζα ζε απηή ηελ δηηηή δηάθξηζε2
ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ δεχηεξν νξηζκφ, απηφλ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο
αλαθεξφκαζηε ζηηο θνηλσληθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε έλα
ζεζκηθφ πιαίζην.
Σν θξάηνο πξφλνηαο – welfare state -σο δνκή ζπρλά ηαπηίδεηαη κε ηελ
θεπλζηαλή νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζεσξία έρνληαο σο απψηεξν
ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε πιήξνπο απαζρφιεζεο γηα ηνλ εξγαδφκελν –
πνιίηε θαη ηαπηφρξνλα ηελ ξχζκηζε ησλ ζπιινγηθψλ
δηαπξαγκαηεχζεψλ, κηαο θαη απνηεινχλ ζηφρν ηεο πιήξεο
απαζρφιεζεο ζχκθσλα κε ηνλ Jessop (1994). Έηζη ην θξάηνο
πξφλνηαο αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ξχζκηζεο ηεο αγνξάο θαη ηεο
νηθνλνκίαο αλαγθαζηηθά. Ο παξεκβαηηθφο θαη ξπζκηζηηθφο ηνπ ξφινο
εμαζθαιίδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα
ηνλ ιφγν απηφ, ην θξάηνο πξφλνηαο ηαπηίδεηαη κε ηηο θευλζηαλέο
αληηιήςεηο σο έλα ζχζηεκα παξνρψλ πνπ αληιεί δχλακε κέζα απφ ηηο
δεκφζηεο δαπάλεο.
Η αξρή ηεο θξίζεο ηνπ θευλζηαλνχ θξάηνπο αλαγλσξίζηεθε, ζηα
πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Η απνηπρία ηνπ λα
αληηκεησπίζεη πξνθιήζεηο φπσο παγθνζκηνπνίεζε, νηθνλνκηθή θξίζε,
κεηαβνιέο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη εθηεηακέλε αλεξγία
νδήγεζαλ ηελ έληνλε ακθηζβήηεζε ηνπ ζηνλ ρψξν ηεο πνιηηηθήο θαη
θνηλσληθήο επηζηήκεο. Σν θνηλσληθφ θξάηνο έηζη θαηέιεμε λα
παξάγεη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ φζα πξνζπαζνχζε λα επηιχζεη.
Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο αληζφηεηεο δηεχξπλαλ ην ράζκα απηφ3.
Ιδηαίηεξα νη πεηξειατθέο θξίζεηο ηνπ ’70 θαη ν ζηαζηκνπιεζσξηζκφο –
ν νπνίνο έπιεηηε ηδηαίηεξα ηελ Μ. Βξεηαλία – ζήκαλαλ κηα λέα επνρή
γηα ην ζχγρξνλν θνηλσληθφ θξάηνο. Σελ επνρή ηεο «ιηηφηεηαο». Απηφ
κε απιά ιφγηα ζήκαλε κηα κεηαξξπζκηζηηθή πνιηηηθή, κε πεξηζηνιή
2

Γιάννθσ Βοφλγαρθσ, Φιλελευκεριςμόσ, υντθρθτιςμόσ, Κοινωνικό Κράτοσ 1973-1990, ςελ. 21
Esping – Andersen, 1996 & 1999, Taylor – Gooby, 2004b & 2008
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ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, πεξηθνπή ησλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ θαη
πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα.
Απφ ηα κέζα απηήο ηεο δεθαεηίαο ’70 νη πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο
ησλ αλεπηπγκέλσλ θνηλσληθψλ θξαηψλ επέιεμαλ ηελ εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ «ιηηφηεηαο» σο κνλφδξνκν. Μηα ιηηφηεηα ε νπνία
δείρλεη λα καθξνεκεξεχεη ζηαδηαθά -αλ θαη ηα πνζνζηά ησλ ΑΔΠ ησλ
ρσξψλ παξέκεηλαλ ζε έλα εμαηξεηηθά πςειφ επίπεδν- κέζα ζε
πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο4. εκαληηθφ λα αλαθεξζεί θπζηθά
είλαη φηη ν Pierson (1998) ιφγσ ηεο αδπλακίαο ησλ θνηλσληθψλ
θξαηψλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ κνξθή πξνπνιεκηθψλ πεξηφδσλ ηα
ραξαθηήξηζε ππφ ηελ ζχγρξνλε κνξθή ηνπο σο «ακεηαθίλεηεο
νληφηεηεο».
Σν ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο απφ ην 1970 πεξίπνπ
ζηξάθεθε απνθιεηζηηθά ζηελ πνιπεπίπεδε άζθεζε θνηλσληθήο
πνιηηηθήο5. Η κεηάιιαμε θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο
ήιζε σο ζπλψλπκν κηαο παγθφζκηαο ηάζεο. Οη θνηλσληθέο δνκέο
ηαξαθνπλήζεθαλ απφ ηελ εθηεηακέλε είζνδν ηεο γπλαίθαο ζηελ
απαζρφιεζε, ηηο κεηαβνιέο ζηηο νηθνγελεηαθέο δνκέο θαη ηελ
κεγαιχηεξε θηιειεπζεξνπνίεζε ζηε δνκή ηεο θνηλσλίαο. Η αξρή ηνπ
ηέινπο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο επηθπξψζεθε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ
1970 κε ηελ πεξηζηνιή ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ. Ωζηφζν
κειεηψληαο ην πξφβιεκα απηφ ηεο χθεζεο παξνπζηάδεηαη κία
αληίθαζε. Η αληίθαζε απηή δελ είλαη άιιε απφ ηελ δηαηήξεζε
νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ ζε έλα ζρεηηθά πςειφ επίπεδν ζε
ηνκείο φπσο ε πγεία θαη θνηλσληθή αζθάιηζε.
1.2 Η πξννπηηθή γηα ην «λέν» θνηλσληθό θξάηνο
Υξεζηκνπνηψληαο ηελ εθδνρή ηνπ Pierson (1993,1996,1999) ε
κεηαβνιή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο επηβεβαηψλεηαη κε ηελ γεληθφηεξε
δηεχξπλζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Η κεηαβνιή απηή
αλαπξνζαξκφδεη ηα δεδνκέλα γηα ην θνηλσληθφ θξάηνο κεηά θαη ηελ
πεξηθνπή ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη ηαπηφρξνλα «θαισζνξίδεη»
ηελ επνρή επξείαο ιηηφηεηαο. Οη λένη νξίδνληεο γηα ην θνηλσληθφ
θξάηνο ππφθεηηαη ζε απηφ πνπ ν Pierson (2001a) δηαηχπσζε ζε ηξείο
4

Begg et al., 2008, Scruggs & Allan, 2006
Esping – Andersen, 1999 & 2009, Taylor- Gooby, 2004b

5

7

θαηεγνξίεο. Γηαηχπσζε ηηο κεηαξξπζκίζεηο εθείλεο πνπ πξνζέδσζαλ
ζην θνηλσληθφ θξάηνο κηα λέα πξννπηηθή. Η σσγκράτηση κόστοσς
ζήκαλε ακέζσο ηελ πεξηζηνιή ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, ε
επανεμπορεσματοποίηση ζήκαλε κε ηελ ζεηξά ηεο ηελ θάιπςε κέξνπο
ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο αγνξάο θαη ηέινο
ε επαναρύθμιση αλαπξνζάξκνζε ηηο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο παξνρέο
πξνζαξκφδνληαο απηέο ζηηο νινέλα απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηεο
θνηλσλίαο.
πσο δηαηχπσζε θαη ν Pierson (1994 & 1998) ε αλάπηπμε ηνπ
θνηλσληθνχ θξάηνπο ζπλδπάζηεθε κε ηελ εδξαίσζε νκάδσλ πίεζεο θαη
νκάδσλ ζπκθεξφλησλ ζηελ πνιηηηθή ζθελή νη νπνίεο είραλ
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δηεχξπλζε ηνπ θξάηνπο. Ωζηφζν κεηά ηελ
αξρή ηεο χθεζεο ν Pierson εμεγεί φηη ε ζπγθέληξσζε ηεο επζχλεο γηα
ηελ πεξηζηνιή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο αληηθαηνπηξίδεηαη ζην πξνθίι
ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο. Πνιιέο θνξέο ε θεληξηθή εμνπζία
θαηεγνξείηαη γηα ηελ πεξηθνπή θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ ελψ ηελ
ίδηα ζηηγκή νη νκάδεο ζπκθεξφλησλ απνπζηάδνπλ απφ ηα πνιηηηθά
δξψκελα. Η «λέα πξννπηηθή» πνπ πξνβιέπεη ε άζθεζε θνηλσληθήο
πνιηηηθήο δελ είλαη άιιε απφ ηα «αληηζηαζκηζηηθά κέηξα». Η
κεηαξξπζκηζηηθή θνηλσληθή πνιηηηθή έηζη ειίζζεηαη κεηαηξέπνληαο
απηφ πνπ πεξηθφπηεη ( θνηλσληθέο δαπάλεο, ζπληάμεηο) ζε θαηά
θάπνηνλ ηξφπν πιενλέθηεκα ή έζησ ζε θάηη πνπ γίλεηαη επθνιφηεξα
θνηλσληθά απνδεθηφ. Σέηνηεο ηαθηηθέο ζχκθσλα κε ηνλ Pierson
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην απφ ην εξγαηηθφ θφκκα ηνπ
Tony Blair ην 1997.
Η αλζεθηηθφηεηα θάπνησλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ ζε πεξηφδνπο
χθεζεο ζηελ Μ. Βξεηαλία, απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο γηα ηνλ
Pierson (2011). Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο αλαδηαλνκή ησλ
θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ πηζαλφ λα δεκηνπξγεί έλα επξχ ράζκα
αληζνηήησλ ζηελ θνηλσλία. Έηζη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 νη
θπβεξλήζεηο θαηάιαβαλ φηη βαζηθφ ηνπο ζθάικα ήηαλ φηη δηέπιαζαλ
έλαλ πνιίηε «θιεηζκέλν» ζηελ παζεηηθφηεηα θαη ηελ αδξάλεηα ηνπ.
Έηζη ε κεηαξξπζκηζηηθή πνιηηηθή θαηεπζχλζεθε ζην κνλνπάηη εθείλν
πνπ ζα «ελεξγνπνηνχζε» ηνλ πνιίηε κέζσ ηεο «ελεξγνχ πξφλνηαο». Η
πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο ζηηο πξνθιήζεηο ηεο
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παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο απνηεινχζε θαίξην
δήηεκα6.
Απηή ε λέα πξννπηηθή κε ην θνηλσληθφ θξάηνο ζπλδπάζηεθε κε ηελ
επξχηεξε ηάζε ζπξξίθλσζεο κεηά ηελ δεθαεηία 1970 θπξίσο ζηηο
Αγγινζαμνληθέο ρψξεο. Μέρξη ηφηε νη καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ηεο
θευλζηαλήο ηδενινγίαο γηα ην θξάηνο ζηφρεπαλ ζηελ πιήξε
απαζρφιεζε. Μεηά θαη ην 1980 ε πξνζπάζεηεο ησλ εθάζηνηε
θπβεξλήζεσλ ήηαλ ε αλαγθαία κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ κέζα απφ
απζηεξφηεξν δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν θαη θπζηθά ηελ επίηεπμε ηνπ
ηζνζθειηζκνχ ησλ θξαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ νη νπνίνη σο ηφηε
δεηλνπαζνχζαλ. Η λέα απηή πξννπηηθή γηα ην θνηλσληθφ θξάηνο
νδήγεζε ζηελ αληίιεςε δεκηνπξγίαο ελφο «θξάηνπο επελδχζεσλ» ην
νπνίν ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη θίλεηξα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη
επθαηξίεο ζηνλ πνιίηε γηα εξγαζία. Απηή ε θαηεχζπλζε ζπλάδεη κε ηελ
λενθηιειεχζεξε αληίιεςε ηεο αηνκηθήο επζχλεο αιιά θαη κε ηελ
άπνςε ηνπ Antony Giddens(1998) γηα δηάπιαζε ελφο «ελεξγνχ»
πνιίηε ν νπνίνο ζα είλαη πην δξαζηήξηνο, πην πξνλνεηηθφο θαη πην
πξνζαξκνζηηθφο.
1.3 Όςεηο ηνπ θξάηνπο πξόλνηαο
Η κειέηε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη θξάηνπο πξφλνηαο ζα ζπκβάιιεη
κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα θαηαλνήζεη ν αλαγλψζηεο ζε βάζνο ηελ
θχξηα κεηαξξπζκηζηηθή ζηξαηεγηθή ησλ κεηέπεηηα θπβεξλήζεσλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηφπν πνπ καο αθνξά, ηελ Μ. Βξεηαλία. Γηα λα
θηάζνπκε φκσο ζην ζεκείν απηφ νθείινπκε λα αλαινγηζηνχκε πφηε
έλα θξάηνο απνθαιείηαη θξάηνο πξφλνηαο ή θνηλσληθφ θξάηνο;
Η απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ θάζε άιιν παξά εχθνιε δελ είλαη.
Απηφ πνπ πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ καο είλαη φηη ε εμαζθάιηζε ηεο
ειάρηζηεο δπλαηήο επεκεξίαο είλαη απψηεξνο ζθνπφο ηνπ θξάηνπο
πξφλνηαο. Η πξψηε πξνζπάζεηα7 ζεσξεηηθήο αλάιπζεο ηνπ θξάηνπο
πξφλνηαο έγηλε απφ ηνλ Richard Titmuss (1958). Απηή είλαη θαη ε
δηάθξηζε αλάκεζα ζε ππνιεηκκαηηθά θαη ζεζκηθά θξάηε πξφλνηαο. ην
πξψην κνληέιν ην ππνιεηκκαηηθφ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνλ
δηαδξακαηίδεη ε αγνξά θαη ε νηθνγέλεηα θαζψο φηαλ απηνί νη δχν
6
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ζεζκνί παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο ην θξάηνο παξεκβαίλεη πξνθεηκέλνπ
λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο. ην
δεχηεξν κνληέιν ην ζεζκηθφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ Titmuss σο
κνληέιν θαζνιηθνχ ραξαθηήξα – universalistic - θαη ε θνηλσληθή
πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ζηνρεχεη ζηελ επεκεξία ηνπ ζπλφινπ ηεο
θνηλσλίαο. Σψξα ζην κέηξν πνπ καο ελδηαθέξεη ε Μ. Βξεηαλία
ελζαξθψλεη πνιιά απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ κνληέινπ.
Τπφ ην πξίζκα απηφ, ηεο αλάιπζεο ηνπ θξάηνπο επεκεξίαο, πξφλνηαο
είλαη ζεκαληηθφ λα κειεηήζνπκε θαη ηελ ζεκαληηθή κεζνδνινγηθή
δηαηχπσζε ηνπ Esping – Andersenπνπ δηαθξίλεη ην θξάηνο πξφλνηαο ζε
ηξείο ηχπνπο8. ε κία πξψηε δηάθξηζε ηνπνζεηείηαη ην θηιειεχζεξν
θξάηνο πξφλνηαο κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ θνηλσληθή αξσγή θαη
ηνλ έιεγρν εηζνδήκαηνο θαζψο θαη ε εθαξκνγή πεξηνξηζκέλσλ
θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. Σα θνηλσληθά επηδφκαηα δηαλέκνληαη
ζπλήζσο ζε πνιίηεο κε ρακειή εηζνδεκαηηθή δπλαηφηεηα φπσο
ζπκβαίλεη κε ηνπο εξγάηεο νη νπνίνη εμαξηψληαη σο έλα βαζκφ απφ ην
θξάηνο. Σα επηδφκαηα απηά είλαη ζπλήζσο «θησρά». Ο ζπγθεθξηκέλνο
ηχπνο θξάηνπο έρεη δνκεζεί κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα αλαδεηθλχεη ηελ
θηιειεχζεξε αληίιεςε γηα ηελ δπλαηφηεηα ζηελ εξγαζία. Έηζη ην
θξάηνο παξέρεη ηα απαξαίηεηα θίλεηξα ζηελ αγνξά είηε παζεηηθά είηε
ελεξγεηηθά. Με απιά ιφγηα παξέρεη ζηνλ πνιίηε ηελ επεκεξία ζην
κέηξν ηεο δχλακεο πνπ κπνξεί λα επηηξέςεη ε αγνξά. Έλα ηέηνην
κνληέιν πξφλνηαο έρεη πηνζεηεζεί απφ ρψξεο φπσο Καλαδάο, ΗΠΑ θαη
Απζηξαιία.
Πεξλψληαο ζηνλ δεχηεξν ηχπν θξάηνπο πξφλνηαο, ην ζπληεξεηηθφ
θξάηνο πξφλνηαο εκπεξηέρεη έληνλα ην ζηνηρείν ηνπ θνξπνξαηηζκνχ.
ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν παξαηεξείηαη ην θηιειεχζεξν ζηνηρείν
ζηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο ππφ ηελ έλλνηα φηη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ
θνηλσληθψλ ηάμεσλ είλαη επηζπκεηή. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ
παξνρή θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ αλά θνηλσληθή ηάμε θαη θνηλσληθή
ζέζε. Απηφο ν θξαηηζκφο θαη ν θνξπνξαηηζκφο ζπλδέεηαη άκεζα κε
ηελ απνλνκή θνηλσληθψλ παξνρψλ κέζσ ηεο θξαηηθήο κεραλήο. Απηφ
ην κνληέιν έρεη πηνζεηεζεί θπξίσο απφ ρψξεο φπσο είλαη ε Γεξκαλία, ε
Γαιιία, ε Απζηξία θαη ε Ιηαιία. Δδψ ν ξφινο ηεο Δθθιεζίαο είλαη
αλακθίβνιά θαίξηνο θαζψο δηαθαίλεηαη κηα δεζκεπηηθή ζρέζε κεηαμχ
8
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θξάηνπο θαη εθθιεζίαο. Δπηπξνζζέησο ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο έρεη
πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ ηζνξξφπεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο.
Απηφ απνδεηθλχεηαη θηφιαο απφ ην γεγνλφο φηη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο
είλαη ηδηαίηεξα παξεκβαηηθφο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε νηθνγέλεηα ράζεη
ηελ δπλαηφηεηα ηεο λα ζπληεξεί ηα κέιε ηεο.
χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Esping-Andersenαπηφο ν ηχπνο
θνηλσληθνχ θξάηνπο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο
«ζνζηαιδεκνθξαηηθφ» κνληέιν, φρη κφλν γηαηί ζπλαληάηαη θπξίσο ζηα
θαλδηλαβηθά θξάηε αιιά θαη ιφγσ ηνπ φηη ηαπηίδεηαη κε ηελ αξρή ηεο
θαζνιηθφηεηαο θαη ηεο απνεκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ θνηλσληθψλ
δηθαησκάησλ. Αληίζεηα κε ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο θξαηψλ πξφλνηαο εδψ
ζπλαληάκε κία πξσηνηππία γηα ηα δεδνκέλα. ε απηφ ην κνληέιν ην
θξάηνο δελ δηαρσξίδεηαη απφ ηελ αγνξά. Πξνάγεηαη κία ηζφηεηα πξνο
φινπο εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ επεκεξία ζην επξχ ζχλνιν ηεο
θνηλσλίαο. Γελ εθαξκφδεηαη κηα θνηλσληθή πνιηηηθή εμαζθάιηζεο ηεο
ειάρηζηεο πξφλνηαο. Οη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο ησλ ηάμεσλ είλαη
πεξηζζφηεξν δπζδηάθξηηεο απφ θάζε άιιν κνληέιν. Απηφ
απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη έλαο εξγάηεο απνιακβάλεη ηελ ίδηα
ζπκκεηνρή ζηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα πνπ απνιακβάλεη θαη έλαο
ηδησηηθφο ή δεκφζηνο ππάιιεινο. Έρεη δεκηνπξγεζεί έηζη έλα πιαίζην
ψζηε θάζε πνιίηεο λα εμαξηά ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επεκεξία ηνπ απφ
ην θξάηνο. Ο πνιίηεο έηζη έρεη ηελ αίζζεζε φηη εθηφο απφ ηελ απνιαβή
θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ έρεη θαη θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο φπσο είλαη
ε θνξνιφγεζε.
1.4 Πώο ην δήηεκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζρεηίδεηαη κε ην θξάηνο
Η ζρέζε ηνπ θξάηνπο κε απηφ πνπ ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη
παγθνζκηνπνίεζε κπνξεί λα δηαζαθεληζηεί εχθνια κέζα απφ ηελ
θξάζε ηνπ Keniche Ohmae «δνχκε ζε έλαλ θφζκν ρσξίο ζχλνξα, φπνπ
ηα θξάηε-έζλε αλήθνπλ πιένλ ζηελ θαληαζία θαη νη πνιηηηθνί έρνπλ
ράζεη φιε ηνπο ηελ δχλακε»9. Η ζπδήηεζε πεξί παγθνζκηνπνίεζεο
έρεη ελζσκαησζεί ζην θαζεκεξηλφ ιεμηιφγην θάζε αηφκνπ πνπ
αζρνιείην κε ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή επηζηήκε. πλήζσο
πεξηγξάθεηαη κε ηνλ φξν απηφ κηα δηαδηθαζία παγθφζκηαο
νινθιήξσζεο ε νπνία επεθηείλεη ηελ πνιπκνξθηθή πηπρή ηεο ζε
9
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ηνκείο φπσο είλαη ην εκπφξην, ε νηθνλνκία, ε ηερλνινγία, θαη ην
πεξηβάιινλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έρνπλ εκβνιηζηεί ζε πνιηηηθφ θαη
πνιηηηζκηθφ επίπεδν. Τπφ απηφλ ηνλ φξν ηα πξνβιήκαηα ηεο
αλζξσπφηεηαο «ζηέθνληαη» θάησ απφ κία παγθφζκηα νπηηθή10.
Η παγθνζκηνπνίεζε γίλεηαη ζπλήζσο αληηιεπηή κέζσ ησλ ελεξγεηψλ
ηεο ζην δηεζλέο επίπεδν. Οη δηεζλείο θαη εζσηεξηθέο πνιηηηθέο
επεξεάδνληαη θαηαιπηηθά απφ απηήλ, θαη ε λέα απηή θαηάζηαζε είλαη
κηα δεδνκέλε πξαγκαηηθφηεηα γηα ηνλ 21ν αηψλα. Γελ κπνξεί λα
αληηκεησπίδεηαη κφλν κε αθνξηζκνχο αληηζέησο επηβάιιεηαη λα
κειεηεζεί ππφ πνιηηηθνχο φξνπο. Έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί
έλα ππεξεζληθφ δίθηπν κε θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο: α) ε
ηαρχηεξε κεηαθίλεζε πξντφλησλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε φιν ηνλ
θφζκν, β) ηελ άκεζε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ ηεο εμέιημεο
ηεο ηερλνινγίαο -ην κεγαιχηεξν ηεο φπιν εδψ είλαη ην δηαδίθηπν-, γ)
ηελ κεηαθίλεζε πνιηηψλ απφ ηελ κία ρψξα ζηελ άιιε, δ) ηελ
επθακςία απαζρφιεζεο. Απηέο νη ελέξγεηεο απνηππψλνπλ ηα ιεγφκελα
ησλ Paul Hirstθαη Graham Thompson: «Λέγεηαη φηη έρεη εκθαληζηεί ή
φηη πξφθεηηαη λα εκθαληζηεί κηα πξαγκαηηθά παγθφζκηα νηθνλνκία,
εληφο ηεο νπνίαο νη δηάθνξεο εζληθέο νηθνλνκίεο θαη ζπλεπψο, νη
ηνπηθέο ζηξαηεγηθέο εζληθήο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο είλαη φιν θαη
ιηγφηεξν ζεκαληηθέο»11.
Η άπνςε απηή ησλ Paul Hirst θαη Graham Thompson, είλαη ηδηαίηεξα
ακθηιεγφκελε θπξίσο δηφηη ζηελ Δπξσπατθή ήπεηξν έλα κεγάιν
πνζνζηφ ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ παξακέλεη ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν. Σα επξσπατθά θξάηε-κέιε ζπλεζίδνπλ λα ζπλάπηνπλ
εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ ηνπο. Δλψ αληηζέησο φπσο ζπκβαίλεη νη
εμαγσγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο εθηφο Δ.Δ
έρνπλ απμεζεί ειάρηζηα. Σν επηρείξεκα απηφ φπσο αλαθέξζεθε είλαη
αξρηθά ακθηιεγφκελν θπξίσο γηα ιφγσ ηνπ φηη ε νηθνλνκίεο πιένλ δελ
είλαη θιεηζηέο φπσο ζπλέβαηλε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Σα ζηνηρεία
πνπ παξαηίζεληαη είλαη ραξαθηεξηζηηθά. Σν έηνο 1950 ηα πνζνζηά ησλ
εμαγσγψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ήηαλ κφιηο επηά ηηο εθαηφ 7% ζηηο
ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Έπεηηα απφ είθνζη πεξίπνπ ρξφληα ηα πνζνζηά απηά
10
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απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ δψδεθα ηηο εθαηφ 12% κέρξη θαη ηελ απφηνκε
αχμεζε ηνπο ην 1997 ζε πνζνζηφ δεθαεπηά ηηο εθαηφ 17%.
ε κηα παγθφζκηα θιίκαθα, ε ζεκαληηθφηεξε αιιαγή πνπ ζπληειείηαη
αθνξά ηελ παγθφζκηα ρξεκαηαγνξά θαη ηελ δηεχξπλζε ζηελ νπνία
ππφθεηληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη κνξθέο θεθαιαίνπ πνπ
θπθινθνξνχλ κέζσ ζπλαιιαγψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα αγγίδνπλ ην
έλα ηξηο δνιάξηα. Δλψ εδψ θαη πεξίπνπ είθνζη ρξφληα νη ζεζκηθνί
επελδπηέο ζηηο ΗΠΑ θπξίσο δηαρεηξίδνληαη αζχιιεπηα πνζά. Γηα λα
θαηαιάβεη θαλείο γηα ηί πνζά αλαθεξφκαζηε, ζηηο ΗΠΑ ην 1995 νη
θνηλέο κεηνρέο ζεζκηθψλ επελδπηψλ δειαδή νκφινγα θαηείραλ
πεξίπνπ 331 δηο12. Γίλεηαη πιένλ αληηιεπηφ φηη ε λέα νηθνλνκηθή
πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί εθζπγρξνληζκφ, αλαβάζκηζε γηα ηελ
ζχγρξνλε θνηλσλία ηφζν κε ηα ζεηηθά φζν θαη κε ηα αξλεηηθά ηεο.
πσο ζπκβαίλεη άιισζηε κε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο. Πιένλ ζε
παγθφζκην επίπεδν, ηα φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ καο, επεξεάδνπλ θάζε
θνηλσλία ιίγν-πνιχ, γξεγνξφηεξα απ’ φηη ζπλέβαηλε ζην παξειζφλ.
Αλακθίβνια φκσο, νη επηινγέο ησλ πνιηηψλ ζε κία θνηλσλία, ζε έλα
θξάηνο έρνπλ κεγαιχηεξν βάξνο θαζψο ελδέρεηαη λα έρνπλ
κεγαιχηεξν αληίθηππν απ’ φηη ζην παξειζφλ.
Σν παξαπάλσ επηρείξεκα βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ δχλακε πνπ έρεη
απνθηήζεη πιένλ ε ηερλνινγηθή εηδίθεπζε. ε αληίζεζε κε ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα, πιένλ θάζε πνιίηεο απηνχ ηνπ θφζκνπ έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα ζπλνκηιεί θαη λα επηθνηλσλεί πιεξνθνξίεο θαη
γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ απφ ηελ κία άθξε έσο ηελ άιιε άθξε απηνχ
ηνπ πιαλήηε. Καηά ηνλAntony Giddens (1999) απηφ επηβεβαηψλεηαη
απφ ην γεγνλφο γηα παξάδεηγκα, ηεο εμέιημεο ησλ γεγνλφησλ ηνπ 1989
ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Η ζπκβνιή ηεο ηειεφξαζεο απνηέιεζε
θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηα φζα δηαδξακαηίζηεθαλ.
ηελ πθηζηάκελε εξψηεζε πνπ πιαλάηαη ζηνπο θχθινπο ηεο πνιηηηθήο
επηζηήκεο, αλ αιιάδεη πιένλ ε κνξθή ηνπ εζληθνχ θξάηνπο ν Antony
Giddens απαληά απνθαζηζηηθά. Γελ αιιάδεη ην εζληθφ θξάηνο, απηφ
πνπ αιιάδεη είλαη ε κνξθή ηνπ κέζσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Τπάξρεη
ε κεηάβαζε απφ ην εζληθφ ζην δηεζλέο ζηνηρείν. Σν θξάηνο
ππνρξενχηαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζε
12
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παγθφζκην επίπεδν. Πιένλ νη εμνπζίεο ηεο θευλζηαλήο νηθνλνκηθήο
πνιηηηθήο έρνπλ εμαζζελήζεη. Η παγθνζκηνπνίεζε νπσζδήπνηε
δεκηνπξγεί λέεο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο θαηεπζχλζεηο
γηα ην θξάηνο. Πιένλ ηα θξάηε αλαζεσξνχλ ζηγά-ζηγά ηηο πνιηηηθέο
ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ πνπ είραλ πηνζεηήζεη θαηά ην παξειζφλ.
Ιδηαίηεξα φηαλ απνηεινχλ κέιε θνηλνηήησλ φπσο γηα παξάδεηγκα
ζπκβαίλεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην ζέκα ησλ ζπλφξσλ
αληηκεησπίδεηαη πεξηζζφηεξν ζαλ επξσπατθφ παξά ζαλ εζληθφ δήηεκα
ησλ θξαηψλ. Απηφ θπζηθά δελ ζεκαίλεη ζχκθσλα κε ηνλ Antony
Giddens φηη ην θξάηνο θαη νη θξαηηθέο ηνπ εμνπζίεο ζα
παξαγθσληζηνχλ θαη ζα εμαθαληζηνχλ. Δίλαη πνιιά ηα παξαδείγκαηα
ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ πνπ δείρλνπλ ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα. Η
εκβέιεηα ησλ θξαηψλ αληί λα ζπξξηθλψλεηαη, πην πνιχ δηεπξχλεηαη
κέζσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.
Σα θξάηε κέζα ζε απηφ ην παγθφζκην πιαίζην, ζα ρξεηαζηεί λα
πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα, δελ ζα ράζνπλ φκσο ηελ
δπλαηφηεηα ηνπο λα δεκηνπξγνχλ πνιηηηθέο θαηεπζχλζεηο.
Πξνζαξκνγή ζεκαίλεη, κεηάβαζε απφ ην επίπεδν «θπβέξλεζεο» ζε
έλα επίπεδν «δηαθπβέξλεζεο». Αλαβάζκηζε δειαδή ηνπ φξνπ, κέζσ
ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ ξπζκηζηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα.
Η παγθνζκηνπνίεζε πιένλ επηηάζζεη ηελ ζπλεξγαζία θξάηνπο κε
δηάθνξεο νκάδεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη ΜΚΟ13. Η ζπκκεηνρή
θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ
ζεζπίζηεθε έρνληαο σο ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ
πξνβιεκάησλ. Σν θιεηδί απηήο ηεο ζρέζεο θξάηνπο – κε
θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, δελ είλαη άιιν απφ ηελ ζπλεξγαζία θαη
ηνλ ζπληνληζκφ.
Οη γνξγνί ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, επηηπγράλνληαη
θπξίσο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δχλακεο ηεο
γλψζεο. Κπβεξλήζεηο, επηρεηξήζεηο θαη δηάθνξεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ
επεθηείλνπλ ηηο δπλακηθέο ηεο. ε απηφ ην ζεκείν, ζεκαληηθφ λα
αλαθεξζεί είλαη ε πνιηηηθή ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη ηεο
απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο γεληθφηεξα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε
παγθφζκηα αγνξά δηεπξχλζεθε, νη επηρεηξήζεηο εληζρχζεθαλ θαη νη
πσιήζεηο απμήζεθαλ θαηαθφξπθα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Με απιά
13
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ιφγηα θάζε επηρείξεζε έρεη πιένλ ηελ δπλαηφηεηα λα επεθηαζεί πέξαλ
ησλ ζπλφξσλ ηνπ θξάηνπο πνπ εδξεχεη.
Απηφ πνπ πξαγκαηηθά πέηπρε ε παγθνζκηνπνίεζε σο δηαδηθαζία
νινθιήξσζεο είλαη ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ θξαηψλ αθφκε θαη φζσλ
αληηκεηψπηζαλ ή αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Ωζηφζν
είλαη θαλεξφ φηη επεξεάδεη άκεζα φρη κφλν ηελ νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή
ησλ θξαηψλ αιιά θαη ηηο πνιηηηθέο πνιηηηζηηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπο.
Γηα θάπνηνπο ε παγθνζκηνπνίεζε είλαη απιά κηα επηλφεζε ησλ
λενθηιειεχζεξσλ ελψ γηα θάπνηνπο άιινπο είλαη έλα «ηξέλν» ην νπνίν
έρεη πξνρσξήζεη πάξα πνιχ.14
1.5 Σν θνηλσληθό θξάηνο θαη ε αγνξά εξγαζίαο
Η ζρέζε αλάκεζα ζηελ αγνξά θαη ζην θνηλσληθφ θξάηνο βξίζθεηαη
ζην επίθεληξν φρη κφλν ηνπ πνιηηηθνχ επηζηήκνλα, αιιά θαη θάζε
νηθνλνκνιφγνπ. Η κειέηε ηεο ζρέζεο απηήο επξφθεηην λα καο
αλαδείμεη ηφζν ηα πξνβιήκαηα απηήο ηεο ζρέζεο φζν θαη ηηο
πξννπηηθέο ηεο. Η κεζνδνινγηθή πνιππαξακεηξηθή αλάγλσζε ηεο
ζρέζεο απηήο, ζηεξίδεηαη ζην βαζκφ πνπ ε θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ
εθαξκφδεηαη, θαηά πφζν επεξεάδεη ηελ αγνξά εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα
πφζν επεξεάδεη ηελ πξνζθνξά θαη ηελ δήηεζε εξγαζίαο.15
Σν λενθιαζηθφ κνληέιν νηθνλνκηθή θαηεχζπλζεο αληιεί ηηο ζθέςεηο
ηνπ απφ ην γεγνλφο φηη ην θνηλσληθφ θξάηνο αζθεί θνηλσληθή πνιηηηθή
θαη επεξεάδεη ηελ αγνξά εξγαζίαο. Ο παξεκβαηηθφο ξφινο ηνπ
θξάηνπο είλαη αδηακθηζβήηεηνο. Γηα ην κνληέιν απηφ ε αγνξά
εξγαζίαο αληηκεησπίδεηαη σο έλα απηφβνπιν, θιεηζηφ νηθνλνκηθφ
ζχζηεκα θαη νη ππνζηεξηθηέο ηεο αλαθέξνληαη ζπρλά ζηελ δπλαηφηεηα
ηεο αγνξάο λα επνπιψλεη κφλε ηεο, ηηο πιεγέο ηεο. Σν θξάηνο γηα ην
λενθιαζηθφ κνληέιν νθείιεη λα παξέρεη κφλν ην θαηάιιειν
ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηελ αγνξά, ππνζηεξίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη ην
θξάηνο πξέπεη θαηέρεη έλαλ ιηγφηεξν παξεκβαηηθφ ξφιν. Η δπλακηθή
ηεο αγνξάο λα απηνδηνξζψλεηαη επεξεάδεη θαη άιινπο ηνκείο ηεο, φπσο
είλαη ε πξνζθνξά θαη δήηεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Αθφκε θαη ην
θφζηνο εξγαζίαο. Η ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο εδψ είλαη
δεπηεξεχσλ ξφινο.
14
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Δληνχηνηο αξθεηνί νηθνλνκνιφγνη αλαγλσξίδνπλ ηελ ζρέζε ηεο αγνξάο
εξγαζίαο κε ην θνηλσληθφ θξάηνο. Η θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ αζθείηαη
απφ ηα θξάηε, ε παξνρή ησλ πξνλνκίσλ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ
αγνξά εξγαζίαο. Οη θνηλσληθέο παξνρέο πξνζθέξνπλ ζηνλ εξγαδφκελν
έλα ζθαινπάηη θνηλσληθήο αδξάλεηαο ε αθφκα θαιχηεξα έλα
αληηθίλεηξν ζηελ πξνζθνξά θαη ζηελ δήηεζε ηεο αγνξάο. Ο πνιίηεο
κε απηφλ ηνλ ηξφπν εκκέλεη ζηελ αδξάλεηα ηνπ θαη επεξεάδεη ηελ
αγνξά κε ηελ παζεηηθφηεηα πνπ ηνλ δηαθαηέρεη, φληαο αξλεηηθφο λα
θηλεηνπνηεζεί γηα εχξεζε εξγαζίαο. Οη επηδξάζεηο απηέο απνζθνπνχλ
ζε έλα κηθξννηθνλνκηθφ θαη καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν είλαη
ππαξθηέο.16O παξεκβαηηθφο ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο
γίλεηαη αληηιεπηφο ηδηαίηεξα απφ ηηο παξνρέο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξεη ζην γπλαηθείν πιεζπζκφ γηα παξάδεηγκα. Με ηνλ ηξφπν
απηφ, θαηαθέξλεη λα δηαηαξάζζεη θαη λα επεξεάδεη ηνπο κεραληζκνχο
ηεο αγνξάο.17
πσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, ην κείδνλ απηφ δήηεκα πξνζέιθπζε κεγάιν
ελδηαθέξνλ. Σφζν κεγάιν ψζηε λα ρξεηαζηεί θαη ε ζπκβνιή ηεο
θνηλσληνινγίαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε. Η ζρέζε αγνξάο
εξγαζίαο κε ηνλ πνιίηε είλαη αδηαπξαγκάηεπηε. Η αγνξά πξνθεηκέλνπ
λα εμαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε ηεο, επεξεάδεη ηφζν ηνλ αληαγσληζκφ
φζν θαη ηελ πξνζθνξά – δήηεζε γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Οη
θνηλσληνιφγνη παξαζέηνπλ ην επηρείξεκα φηη ε θνηλσληθή ζέζε ηνπ
γνλέα, επεξεάδεη ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ παηδηνχ ηνπ ζηελ αγνξά.18
H δπλαηφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο λα εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε
απαζρφιεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο γηα ηνλ πνιίηε βαζίδεηαη ζηηο
θευλζηαλέο πνιηηηθέο θαη ζηελ ηξηήκεξή ζρέζε ηνπ κεηαμχ,
ζπλδηθάησλ θαη αγνξάο. Απηφ ην λενθνξπνξαηηζηηθφ κνληέιν δίλεη ζην
θξάηνο ηνλ ξφιν ηνπ πξσηαγσληζηή ζην θξάηνο. χκθσλα κε ηνπ
Sharpf (1985) θαη Rein (1985) ε θνξνινγία απνηειεί θαζνξηζηηθφ
παξάγνληα γηα ηελ δηεχξπλζε ή ηελ ζπξξίθλσζε ηεο απαζρφιεζεο
ζηελ αγνξά.
Πξαθηηθά ε ζρέζε απηή -θξάηνπο θαη αγνξάο- αλαδεηθλχεη ηνλ
παξεκβαηηθφ ξφιν ηνπ θξάηνπο. Ωζηφζν, κηαο θαη απηφ πνπ
16

Danziger et al., 1981, lindbeck, 1981
Blundell &Walker, 1988, Gustavsson, 1988
18
Οι προςεγγίςεισ αυτζσ ζγιναν από τουσ Blau&Duncan, 1967 και τουσ Featherman&Hauser, 1978
κακϊσ και τουσ Jenksetal., 1982
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πξαγκαηηθά καο ελδηαθέξεη λα κειεηήζνπκε είλαη ην παξάδεηγκα ηεο
Μ. Βξεηαλίαο θαηά ην παξειζφλ ην κνληέιν πνπ εηζήγαγε ν Beveridge
ζηε ρψξα δελ ζθφπεπε λα παξαγθσλίζεη ηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο.
Αληηζέησο απνζθνπνχζε λα παξάζρεη έλα ειάρηζην επίπεδν δηαβίσζεο
γηα ηνλ πνιίηε κε παξνρέο πνπ ζα ρξεκαηνδνηνχηαλ απφ ηελ
θνξνινγία. Άκεζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ θξάηνο δειαδή. Σν
θνηλσληθφ κνληέιν Beveridge θαη νη θεπλζηαλέο πνιηηηθέο πξνήγαγαλ
ηελ ηδενινγηθή ηνπο θαηεχζπλζε φηη ην θνηλσληθφ θξάηνο θαη αγνξά
εξγαζίαο νθείινπλ λα έρνπλ αλάκεζα ηνπο κηα δηαρσξηζηηθή γξακκή.
Δλ θαηαθιείδη ε θνηλσληθή πνιηηηθή είλαη αλαπφζπαζηε απφ ηελ
αγνξά εξγαζίαο ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ. Σφζν νη ππέξκαρνη ηνπ
laissez – faire19φζν θαη ν νηθνλνκνιφγνο Alfred Marshall ππνζηήξηδαλ
φηη νη πξνζπάζεηεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο λα κεηξηάζνπλ ηελ
αληζφηεηα θαη λα απμήζνπλ ηελ ηζφηεηα ζα επεξεάζνπλ ηνπο
κεραληζκνχο ηεο αγνξάο θαη ηεο νηθνλνκίαο.
1.6 Σν θνηλσληθό θξάηνο, ην ππεξεζληθό ζηνηρείν θαη ε ζρέζε ηνπ
κε ηελ Δπξώπε
Με ην παξφλ θεθάιαην ν αλαγλψζηεο αλακέλεηαη λα εληξπθήζεη ζηελ
ελλνηνινγηθή ζεκαζία ηεο επξσπατθήο θαηεχζπλζεο ζρεηηθά κε ην
θνηλσληθφ θξάηνο θαη ην ππεξεζληθφ ζηνηρείν πνπ ζπλαληάηαη ζηελ
«απιή» ηνπ. Έλα αθαλζψδεο δήηεκα πξνο δηεξεχλεζε είλαη ε δηάθξηζε
κεηαμχ ηνπ ππεξεζληθνχ θαη ηνπ δηαθπβεξλεηηθνχ ζηνηρείνπ. Ο
δηαθπβεξλεηηζκφο απνηειεί ηελ κνξθή κηαο ζρέζεο αιιειεπίδξαζεο
κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη θαη είλαη αλεμάξηεηα. Η
ππεξεζληθφηεηα δηαθξίλεηαη απφ ηνλ δηαθπβεξλεηηζκφ θαηά βάζε δηφηη
εκπεξηέρεη κηα αξρή πνπ ζεσξείην «αλψηεξε» απφ ην έζλνο-θξάηνο.20
Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ππεξεζληθφηεηαο είλαη ν
παξαγθσληζκφο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ θξάηνπο σο έλα βαζκφ. Η
εηδνπνηφο δηαθνξά κε ην δηαθπβεξλεηηθφ ζηνηρείν δελ είλαη άιιε απφ
ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ θξαηψλ ζηελ νπνία, θάζε θξάηνο
ζπλεξγάδεηαη κε άιια θξάηε ρσξίο λα απνβάιιεη ην ζηνηρείν ηεο
εζληθήο ηνπ ηαπηφηεηαο θαη θπξηαξρίαο.
19

Laiseez- faire, είναι θ πίςτθ ςε ζνα οικονομικό ςφςτθμα το οποίο απαρνείται τον παρεμβατικό
ρόλο του κράτουσ. Οι υποςτθρικτζσ του laissez-faireείναι οι φιλελεφκεροι.
20
Andrew Heywood, Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ πολιτικισ επιςτιμθσ, ςελ.359
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Η ππεξεζληθφηεηα αληαλαθιά ηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε
αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζηελ
ζπκθσλία κεηαμχ θξαηψλ θαη δηεζλψλ θνξέσλ. Σν
ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ππεξεζληθνχ θνξέα είλαη ε
Δπξσπατθή Έλσζε, ζηελ νπνία ε θπξηαξρία «κεηαθέξεηαη» ζε
θεληξηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο θνξείο.21
Η ακθίξξνπε ζρέζε ησλ θξαηψλ κε ηελ Δπξψπε θξίλεηαη σο ζρέζε
κείδνλνο ζεκαζίαο κέζα απφ ηηο πνιηηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη. Απηφ
επηηπγράλεηαη, θαζψο πιένλ ηα θξάηε-κέιε πνιιέο θνξέο
ζπλαπνθαζίδνπλ, ζπλδηαιέγνληαη θαη κειεηνχλ απφ θνηλνχ ζέκαηα ηεο
πνιηηηθήο κε ηνπο ζεζκνχο ηεο Δπξψπεο. Ωζηφζν ν επξχηεξνο
ελζνπζηαζκφο πνπ είρε επηθξαηήζεη γηα ηελ επξσπατθή ελνπνίεζε θαη
νινθιήξσζε ζηελ πεξίνδν άλζηζεο ηεο επξσπατθήο ηδέαο έρεη αξρίζεη
λα απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηηο θνηλσλίεο. Πνιιά θξάηε αλαζεσξνχλ
ηελ ζρέζε απηή φληαο δηζηαθηηθνί γηα ηελ θαηεχζπλζε πνπ
αθνινπζείηαη ηφζν απφ ηα θξάηε φζν θαη απφ ηνπο ζεζκνχο. Σεο
απνδίδεηαη επζχλε γηα ην 75% ηεο νηθνλνκηθήο λνκνζεζίαο ησλ
θξαηψλ θαη ην 50% γηα ηελ εζληθή λνκνζεζία.22 χκθσλα κε
ηνλAntony Giddens (1999) νη πνιηηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηεο
Δπξψπεο ζπρλά «ελνρινχλ» ηα θξάηε κέιε εθείλα πνπ ζέινπλ λα
ζπκπεξηθεξζνχλ σο εζληθά θξάηε. Η δηαδηθαζία απηή θαλεξψλεη ηφζν
ηελ χπαξμε ελφο δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο αξθεηέο θνξέο θαη ηελ
απψιεηα θάπνηαο θπξηαξρίαο απφ ηα θξάηε.
χκθσλα κε ηνλ Οιιαλδφ ζνζηαιηζηή Jos De Beus ε Δπξσπατθή
Έλσζε απνηειεί ερζξφ ηεο ζνζηαιδεκνθξαηηθήο ηδενινγίαο, θαη
ζηφρνο ησλ ζνζηαιδεκνθξαηψλ πξέπεη λα είλαη ε επαλαθνξά ηεο
εμνπζίαο ζηα εζληθά θξάηε.23Δπνκέλσο ε αξρή ηεο ππεξεζληθφηεηαο
ζηα πιαίζηα ηεο Δπξψπεο παξνπζηάδεη ζηνηρεία δηαθπβεξλεηηθνχ
ραξαθηήξα πνπ επεξεάδνπλ ηα θξάηε. Η δηαίξεζε ησλ εμνπζηψλ ζηελ
Δπξψπε ζπγθεληξψλεη αξθεηά απφ ηα ζηνηρεία ηεο ππεξεζληθφηεηαο.
Σφζν ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην φζν θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη

21

Andrew Heywood, Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ πολιτικισ επιςτιμθσ, ςελ.393
Antony Giddens, Ο τρίτοσ δρόμοσ, ςελ.197
23
Jos de Beus, Modernised social democracy and the fundamental democratization of Europe, Rene
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Stiftung, Amsterdam 1998
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ην Δπξσπατθφ πκβνχιην δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ απερεί
ζηα θξάηε κέιε ηεο έλσζεο.24
πσο γίλεηαη ζαθέο ζηελ Δπξψπε, ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο απνηειεί
ππιψλα ηεο ηαθηηθήο πνπ αθνινπζείηαη. Ο δηαθπβεξλεηηζκφο θαη ην
ππεξεζληθφ ζηνηρείν δεκηνπξγεί δχν δηακέηξνπ αληίζεηεο νδνχο. Απφ ηελ
κία πιεπξά ππάξρεη ε ηάζε δεκηνπξγίαο λέσλ εζληθψλ θξαηψλ θαη απφ
ηελ άιιε ηάζε γηα πεξεηαίξσ επξσπατθή νινθιήξσζε. Σν ηέινο ηνπ
εζληθνχ θξάηνπο κνηάδεη σο ην πηζαλφηεξν ζελάξην απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε
Δπξσπατθή έλσζε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ λνκηζκαηηθή
πνιηηηθή, ζην εκπφξην θαη ηηο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο, ζηελ εθπαίδεπζε
θαη θπζηθά ζην πεξηβάιινλ.25 Η ζεκαζία ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο
ζπλζήθεο είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί. Η
ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ήιζε γηα λα εληζρχζεη αθξηβψο ηνλ ξφιν ηεο
Δπξσπατθήο έλσζεο, κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Απηφ πνπ πξνζέδσζε ε ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε
ήηαλ πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία ζηνπο ζεζκνχο. Κάηη πνπ έδεηρλε
αλαγθαίν γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ επηβίσζε ηεο.
Οη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηα θξάηε εληζρχζεθαλ ζε κεγάιν
βαζκφ. Σν πξννδεπηηθφ ζχζηεκα ςεθνθνξίαο γηα ηα θξάηε-κέιε λα
ςεθίδνπλ θάζε λνκνζρέδην πνπ έξρεηαη σο πξφηαζε θαζψο θαη ηελ
δπλαηφηεηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηα εζληθά ηνπο ζπκθέξνληα κε
δπλαηφηεηεο πνπ δελ ππήξραλ ζην παξειζφλ. Πιένλ ην Δπξσπατθφ
δηθαζηήξην απνθηά πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο θαη δηεηζδχεη αθφκα θαη
ζε εζσηεξηθά ζέκαηα ησλ θξαηψλ. Ωζηφζν ε Μ. Βξεηαλία πξνζπάζεζε
λα εμαηξεζεί απφ απηή ηελ δηαδηθαζία, απφ ηελ ελζσκάησζε δειαδή ελφο
«ράξηε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ». Η ζπλζήθε απηή γηα πξψηε θνξά
παξείρε ηελ δπλαηφηεηα ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο-κέινο λα απνρσξήζεη
απφ ηελ έλσζε. Πξάγκα πνπ απνηέιεζε ην επφκελν βήκα
εθδεκνθξαηηζκνχ ησλ ππαξρφλησλ ζεζκψλ θαη αξκνδηνηήησλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
1.7 Η θξηηηθή ζην Κνηλσληθό Κξάηνο
ζα πξναλαθέξζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε είραλ σο ζηφρν ηελ
κεζνδηθή αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ θαηαλφεζε ζε βάζνο ηεο δνκήο
24
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ηεο εξγαζίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεη θαη κία
θξηηηθή αλαζθφπεζε γηα ην θνηλσληθφ θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ νη
βάζεηο ψζηε αξγφηεξα λα πξνζεγγίζνπκε θαη ηα κεηαξξπζκηζηηθά
εγρεηξήκαηα ζηελ Μ. Βξεηαλία.
Η θξηηηθή ζην θνηλσληθφ θξάηνο απνηέιεζε ην βαζηθφ επηρείξεκα ηεο
λενθηιειεχζεξεο θαη ζπληεξεηηθήο ηδενινγίαο. Η ίδηα ε ζχζηαζε ηνπ
θνηλσληθνχ θξάηνπο δεκηνπξγνχζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο πξνζδνθίεο
γηα ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιίηε, ηδηαίηεξα ζηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. Η
άλζηζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο γξήγνξα πέξαζε ζε κία πεξίνδν
δπζιεηηνπξγίαο θαη γεληθφηεξεο δπζπξαγίαο ζε θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ
επίπεδν. Έλα απφ ηα θαιχηεξα παξαδείγκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
πεξηγξάςνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα είλαη ε ζπγθξηηηθή παξνκνίσζε
κε ηνλ ειεθηξηζκφ. ηαλ ην ειεθηξηθφ ξεχκα θηάζεη λα μεπεξάζεη κηα
νξηζκέλε ηηκή δεκηνπξγείηαη βξαρπθχθισκα ιφγσ ππεξθφξησζεο, έηζη
αθξηβψο ζπλέβε θαη κε ην θνηλσληθφ θξάηνο.26 ηαδηαθά νη απαηηήζεηο
ησλ αλζξψπσλ ζηα εθάζηνηε θξάηε πξφλνηαο απμάλνληαλ, ην βηνηηθφ
επίπεδν ησλ αλζξψπσλ βειηηψλνληαλ, θαη νη κλήκεο ησλ πνιεκηθψλ
ζπγθξνχζεσλ απνηεινχζαλ κηα θαθή αλάκλεζε.
Η ηαρεία αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ θαηά ηηο δεθαεηίεο 1960 θαη
1970 απνηέιεζαλ ην έλαπζκα γηα θξηηηθή ζηε δνκή ηνπ θνηλσληθνχ
θξάηνπο. Η ακθηζβήηεζε ζηνλ ξφιν ηνπ θξάηνπο ήηαλ έληνλε θπξίσο
απφ ηνπο λενθηιειεχζεξνπο ππνζηεξηθηέο ηεο. Γηα απηνχο ε θξαηηθή
παξέκβαζε δελ παξαβίαδε κφλν ηελ αηνκηθή ειεπζεξία αιιά θαη
παξαγθψληδε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Γίλεηαη επνκέλσο
αληηιεπηφ φηη ην θνηλσληθφ θξάηνο επεξέαδε δχν ηνκείο ηαπηφρξνλα. Σελ
θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία. Γηα ηνπο λενθηιειεχζεξνπο ε θνηλσληθή
πνιηηηθή πνπ φθεηιε λα αζθεί ην θνηλσληθφ θξάηνο ήηαλ λα εμαζθαιίδεη
ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηελ ειάρηζηε επεκεξία γηα ηνπο άπνξνπο θαη
απνθιεηζκέλνπο πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο.
Η θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζηεξίρζεθε ζε πξαγκαηηθά επηρεηξήκαηα θαη ζε
δεηήκαηα πνπ ην θνηλσληθφ θξάηνο δελ θαηφξζσζε ελ ηέιεη λα
απαληήζεη. ηα ρξφληα άλζηζεο ηνπ, θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη έλαλ
πνιίηε «θιεηζκέλν» ζηελ παζεηηθφηεηα θαη ζηελ αδξάλεηα ηνπ. Σα
θνηλσληθά επηδφκαηα27 αξρηθά εμαζθάιηδαλ κία ειάρηζηε επεκεξία ζηελ
26
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θνηλσλία, φκσο ηαπηφρξνλα απνηέιεζαλ κηα επθνιία γηα ηνπο
πεξηζζφηεξνπο. Έηζη ηα θνηλσληθά επηδφκαηα εγθιψβηδαλ ηνπο θησρνχο
πνιίηεο. Ο πνιίηεο έπαςε λα παιεχεη, λα δξαζηεξηνπνηείηαη θαη λα
«θπλεγά» ην θαιχηεξν, απφ ηελ ζηηγκή πνπ γη’ απηφ θξφληηδε θαηά
θάπνην ηξφπν ην θξάηνο.
Η αλαδηαλεκεηηθή ηαθηηθή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζηεξίρζεθε θαηά
πνιχ ζηελ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο γηα ηνπο πνιίηεο. Απηνί πνπ
επηβαξχλζεθαλ πεξηζζφηεξν είλαη νη πνιίηεο εθείλνη πνπ θιήζεθαλ λα
ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ θνηλσληθή πξφλνηα πνπ παξείρε ην θξάηνο ζηνπο
νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο. Η κεζαία θπξίσο θνηλσληθή ηάμε άξρηζε κε
ηα ρξφληα λα αληηδξά αθνχ ππνζηήξηδε φηη ην κεγαιχηεξν βάξνο ηεο
θνξνιφγεζεο ην πιήξσλε απφ κέξνπο ηεο. Η λενθηιειεχζεξνη θαη
ζπληεξεηηθνί πνιηηηθνί άζθεζαλ επξεία θξηηηθή γηα ηελ θνξνιφγεζε ησλ
θνηλσληθψλ θξαηψλ. Έλα θνηλσληθφ θξάηνο ην νπνίν εθαξκφδεη κηα
γεληθφηεξε «βαξηά» θνξνιφγεζε γηα λα παξέρεη πξφλνηα θαη λα αζθεί
θνηλσληθή πνιηηηθή είλαη ε νπεδία.
Ωζηφζν ε θξηηηθή γηα ην θνηλσληθφ θξάηνο αλέδεημε ηελ
αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζην λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ είρε ζέζεη.
Σν πςειφ θφζηνο ηεο θνξνιφγεζεο ήηαλ δπζβάζηαρην γηα ηα θνηλσληθά
ζηξψκαηα ηεο κεζαίαο θαη αλψηεξεο ηάμεο. Σα απνηειέζκαηα έδεηρλαλ
φηη αλ θαη ν ζηφρνο ήηαλ ε κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ θνηλσλία θαη ε
ειάρηζηε δπλαηή επεκεξία ησλ πνιηηψλ, εληνχηνηο, ην θφζηνο ήηαλ πνιχ
κεγάιν θαη ε απφδνζε ηεο θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ δελ ήηαλ αληάμηα ηεο
πξνζπάζεηαο ηεο θνηλσλίαο.28Σν επηρείξεκα ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο
ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζηεξίρζεθε ζην γεγνλφο φηη νη αληζφηεηεο ζηελ
θνηλσλία δηεπξχλζεθαλ θαη δελ ήηαλ ιίγνη εθείλνη πνπ πξνζπάζεζαλ λα
εθκεηαιιεπηνχλ θαη λα επσθειεζνχλ ηηο αδπλακίεο ηνπ θνηλσληθνχ
θξάηνπο. Ωο απνηέιεζκα δηφγθσζεο ηνπ θξάηνπο ζεσξήζεθε ηφζν ε
γξαθεηνθξαηία φζν θαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. Η απνηπρία λα
ζπλδξάκεη ζηελ θνηλσλία ην θξάηνο ψζηε λα εμαιείςεη ηελ θηψρεηα,
δεκηνπξγνχζε ζπλερψο πεξηζζφηεξεο αλάγθεο γηα ρξεκαηνδφηεζε. Σν
επηρείξεκα ηεο λενθηιειεχζεξεο νπηηθήο ήηαλ φηη νη θνηλσληθέο δαπάλεο
ηνπ θξάηνπο δελ έθηαλε πνηέ ζηνπο αζζελέζηεξνπο θαη θησρνχο ηεο
θνηλσλίαο, αληηζέησο ράλνληαλ ζηηο αλνξγάλσηεο δνκέο ηνπ θξάηνπο θαη
απφ ηελ γξαθεηνθξαηία.
28
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Γίρσο ακθηβνιία ε θαηάξξεπζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ππφ ηελ κνξθή
πνπ ην γλσξίζακε, νθεηιφηαλ ζε ηεξάζηην βαζκφ ζηελ ηαθηηθή ησλ
νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη νκάδσλ πίεζεο γηα πεξηζζφηεξεο δηεθδηθήζεηο.
Σα ζπλδηθάηα άλζηζαλ ηαπηφρξνλα κε ηελ άλζηζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο.
ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ξπζκίζεη ηελ αγνξά θαη λα ηηζαζεχζεη ηνλ
θαπηηαιηζκφ, ην θνηλσληθφ θξάηνο άθεζε αλεκπφδηζηε ηελ επηξξνή ησλ
ζπλδηθάησλ ηφζν ζηελ θνηλσλία φζν θαη ζηελ ίδηα ηνπ ηελ δνκή. Γηα
ηνπο ζπληεξεηηθνχο ππνζηεξηρηέο ε ζπκκεηνρή ησλ ζπλδηθάησλ
απνηεινχζε βαζηθφηαην αίηην, απνηπρίαο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Η
θξαηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα δελ ήηαλ εθηθηή απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη
νξγαλσηηθέο δνκέο ησλ ζπλδηθάησλ θαηείραλ εμέρνληα ξφιν ζηελ
θαηεχζπλζε θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ.
Η δηάδνζε ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ ζηα κεζαία θαη θαηψηεξα θνηλσληθά
ζηξψκαηα ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ απνηέιεζε θαηαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα
ην θξάηνο πξφλνηαο. Γεκηνπξγήζεθε έηζη έλα κνληέιν πνπ βαζίζηεθε
ζην ηξίπηπρν θξάηνο, εξγνδνζία θαη ζπλδηθάηα. Ο ζπκβηβαζκφο κεηαμχ
θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο ήηαλ ηφζν αζχλδεηνο φζν θαη αλέθηθηνο γηα ηελ
ζπληεξεηηθή θαη λενθηιειεχζεξε δεμακελή ζθέςεο. Ο νξγαλσκέλνο
ζπλδηθαιηζκφο θαη ε ζηήξημε ζην κνληέιν πιήξνπο απαζρφιεζεο ηελ
πεξίνδν άλζηζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο επέθεξε ηελ δπζπξαγία ηνπ
κεραληζκνχ ηεο αγνξάο θαη ηεο δπλαηφηεηαο απηνξξχζκηζεο ηεο.
πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία νδήγεζαλ ζηελ ππεξθφξησζε
ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ καδί κε ηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο θαη
αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ έρεη δνκεζεί έηζη ψζηε λα έρεη πεξηζζφηεξα
αηηήκαηα πξνο ην θξάηνο θαη ιηγφηεξεο ππνρξεψζεηο νδήγεζαλ ην
θνηλσληθφ θξάηνο ζην θελφ. Η ζπληεξεηηθή θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζηε
ζπλέρεηα επηξξίπηεη ηηο επζχλεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο θαη ζηα πνιηηηθά
θφκκαηα θαζψο δελ θαηάθεξαλ λα πεξηνξίζνπλ ηφζν ην πξφβιεκα φζν
θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο. Η παξεκβαηηθή ηαθηηθή ηνπ θξάηνπο
επεξέαδε ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο θαη ηελ δνκή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο
εθθιεζίαο γηα ηνπο ζπληεξεηηθνχο. Δπνκέλσο ην ζέκα γηα ηνπο
ζπληεξεηηθνχο θαη λενθηιειεχζεξνπο επηθξηηέο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο
ήηαλ πάλσ απ’ φια θαη εζηθφ.
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Κεθάλαιο 2
1.1 Η επέθηαζε ηεο θξίζεο ζην θνηλσληθό θξάηνο ηεο Μ.
Βξεηαλίαο
Ο πεξηνξηζκφο ηεο επέθηαζεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο έπιεμε θαη ηηο
δνκέο ηεο Μ. Βξεηαλίαο. Η απφηνκε πεξηζηνιή ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ
θαη νη πεξηθνπέο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη πξνλνκίσλ έθαλε ζηγά,
ζηγά ηελ εκθάληζε ηεο ζηηο αξρέο πεξίπνπ ηνπ 1970. Η ελ ζπληνκία
αλάιπζε ησλ πξνζρεδηαζκέλσλ πεξηθνπψλ θαη ηεο αληεπίζεζεο ηεο
λενθηιειεχζεξεο ηδενινγίαο απνηέιεζε έξγν επξχηαηεο κειέηεο θαη
πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο. Σν παξάδεηγκα ηεο
Μ. Βξεηαλίαο είλαη ελδηαθέξνλ θπξίσο δηφηη πξνζέδσζε κία λέα
πξννπηηθή γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ αζθήζεθε ελ ζπλερεία. Ωο
ηφηε φκσο ην ζίγνπξν είλαη φηη απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1973 νη πεξηθνπέο
ζηηο δαπάλεο απνηεινχζαλ πξαγκαηηθφηεηα.
Γηα πξψηε θνξά ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1975 αλαθνηλψζεθε ε πεξηθνπή
1.700 εθαηνκκπξίνπ ιηξψλ απφ ηηο νπνίεο 400 εθαηνκκχξηα αθνξνχζαλ
ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο.29 Αξθεηά ήηαλ ηα θνηλσληθά πξνγξάκκαηα ηα
νπνία αλεζηάιεζαλ ελψ ην 1975 αλαθνηλψζεθε θαη ε πεξηθνπή
πξνγξακκαηηζκέλσλ δαπαλψλ πεξίπνπ 1,1 δηζεθαηνκκπξίνπ ιπξψλ γηα
ην επφκελν έηνο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ.30Η ιεπθή βίβινο πνπ
δεκνζηεχζεθε αθνξνχζε πεξηθνπέο χςνπο 2 δηο. ιηξψλ ηνλ Ινχιην θαη
Γεθέκβξην ηνπ 1976 θαη επξχηεξε κείσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα ην
έηνο 1977-1978. Απψηεξνο ζθνπφο απηήο ηεο νηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο
ήηαλ λα κεησζεί ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ηεο Μ. Βξεηαλίαο έσο ην
ηέινο ηεο δεθαεηίαο. Η επηθείκελε κείσζε ηνπ ΑΔΠ ήηαλ αξθεηά
«ηνικεξή» γηα ηελ επνρή αθνχ πξνβιέπνληαλ κείσζε απφ ην 51,5% ην
1976 ζε 48% ην 1978-1979.31
Η κεηαζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο ζην θξάηνο ησλ Βξεηαλψλ ζήκαλε ηελ
κείσζε ηεο παξνρήο θαη ηεο πνηφηεηαο γηα ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο.
Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο πεξηθνπέο θπξίσο ηεο πγεηνλνκηθήο
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πεξίζαιςεο. ηελ Μ. Βξεηαλία νη πεξηθνπέο θαηεπζχλζεθαλ
πεξηζζφηεξν ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ιηγφηεξν ζηελ
κείσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ. Ήηαλ δεδνκέλν φηη νη επηδνηήζεηο
ηξνθίκσλ, πγείαο, ζηέγαζεο θαη εθπαίδεπζεο ζα επεξεάδνληαλ άκεζα. Σα
ζηνηρεία είλαη ραξαθηεξηζηηθά. Απφ ην 17% ηεο πεξηφδνπ 1973-1975 νη
δαπάλεο ζπξξηθλψζεθαλ ζε 11% κείσζε ηελ πεξίνδν 1975-1977.32 Οη
πεξηζηνιή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ησλ Βξεηαλψλ σζηφζν, ρσξίζηεθε ζε
δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο. Σα πξψηα κέηξα πνπ αλαθνηλψζεθαλ γηα ηελ
αλαθνχθηζε ηνπ ππεξθνξησκέλνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθψλ παξνρψλ,
απφ ην 1973 έσο ην 1975 απνηεινχλ ηελ πξψηε πεξίνδν πεξηθνπψλ. Η
δεχηεξε πεξίνδνο επηηεχρζεθε πεξίπνπ ην 1976 φπνπ γηα πξψηε θνξά
έγηλε γλσζηφ ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο φηη ε πεξηθνπέο ηφζν ζηηο
θνηλσληθέο δαπάλεο φζν θαη ζηα επηδφκαηα εξγαζίαο ήηαλ επηηαθηηθέο.
ε φιε απηήλ ηελ καθξνρξφληα θαη δχζθνιε πεξίνδν πεξηθνπψλ ηνπ
θνηλσληθνχ θξάηνπο ηεο Μ. Βξεηαλίαο απηφ πνπ έγηλε αληηιεπηφ απφ ηελ
θνηλσλία ήηαλ φηη ε ηαθηηθή ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ νπζηαζηηθά ε
αλαδηάξζξσζε ηνπ θξάηνπο. Με ιίγα ιφγηα, νξηζκέλεο δαπάλεο
ζπλέρηδαλ λα απμάλνληαη παξφιν πνπ άιιεο θνηλσληθέο δαπάλεο
πεξηθφπηνληαλ. Η νηθνλνκηθή πνιηηηθή ε νπνία αζθείην ηελ πεξίνδν
ζπξξίθλσζεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο είρε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε.
Γφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηελ επηβίσζε θαη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ
βηνκεραληθψλ ππνδνκψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Η απειεπζέξσζε ησλ πφξσλ
γηα ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κε ηελ ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ επηπέδσλ
θνξνινγίαο ζηφρεπε θπζηθά ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θξαηηθψλ
ππνδνκψλ. Γηα κηα εχζξαπζηε νηθνλνκία φπσο απηή ηεο Μ. Βξεηαλίαο ν
πιεζσξηζκφο θαη ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο ήηαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ
έρξεδαλ άκεζε επίιπζε.
1.2 Πσο θηάζακε ζηελ λενθηιειεύζεξε επηζεηηθόηεηα ηνπ 1970
Η θαζηέξσζε ηνπ λενθηιειεχζεξνπ δφγκαηνο θαη ηεο θηιειεχζεξεο
νηθνλνκίαο ζηελ Μ. Βξεηαλία πέξαζε κέζα απφ αξθεηά ζηάδηα πξψηα
επηβίσζεο ηεο θαη έπεηηα εμέιημεο. Η επηβίσζε ηεο λενθηιειεχζεξεο
ηδενινγίαο ηφζν ζην Ηλσκέλν βαζίιεην φζν θαη γεληθφηεξα ζηνλ Γπηηθφ
θφζκν θαη ηελ Δπξψπε βαζίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ αθαδεκατθφ
θχθιν θαη ζηνλ ξφιν ησλ δηαλννχκελσλ ζην πνιηηηθφ παξαζθήλην ηεο
32
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επνρήο. Η θξίζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ηεο θευλζηαλήο
ζηξαηεγηθήο ηνπ θξάηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο λενθηιειεχζεξνπο
σο κέζνλ γηα ηελ αληεπίζεζε ησλ φζσλ πξέζβεπαλ.
Οη λέεο πξννπηηθέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέζα απφ ηελ θξίζε ηνπ
θευλζηαλνχ θξάηνπο απνηέιεζαλ ην λέν πνιηηηθφ φξακα γηα ηελ
θνηλσλία. ην έξγν33 ηνπ ν Dixon Keith αλαιχεη ηελ κέζνδν αληεπίζεζεο
ησλ λενθηιειεχζεξσλ δηαλννχκελσλ θαη ηελ παξεκβαηηθή πνιηηηθή ηνπο
κέζα απφ ηηο δεμακελέο ζθέςεηο φπσο νλνκάδεη. Οη δεμακελέο ζθέςεηο
απνηέιεζαλ «αηρκή» ηνπ δφξαηνο γηα ηνλ θηιειεπζεξηζκφ θαη ηνλ
λενθηιειεπζεξηζκφ ζηνλ αγγινζαμνληθφ θφζκν. Σν εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν
πεξηιάκβαλε θαηεπζπληήξηα αξρή γηα ηελ άζθεζε επηξξνήο ζην πνιηηηθφ
θαη νηθνλνκηθφ πεδίν. Οη δεμακελέο ζθέςεηο απνηεινχζαλ αλεμάξηεηα
θέληξα έξεπλαο θαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ν Dixon Keithηα δηαρσξίδεη απφ
ηηο δεμακελέο ππεξάζπηζεο ππφ ηελ έλλνηα φηη ν δεχηεξνο νξηζκφο
αθνξνχζε θέληξα έξεπλαο ηα νπνία πξνσζνχζαλ ηελ δηθή ηνπο ζθέςε
βαζηζκέλε ζε έλα νξηζκέλν δφγκα.
Οη λενθηιειεχζεξνη δηαλννχκελνη ζπλαζπίζηεθαλ θαη παξνπζίαζαλ ην
έξγν θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο ζε έλα ζπλέδξην ζην Παξίζη ην 1938. Δθεί
γλσζηνπνίεζαλ ηηο απφςεηο ηνπ λενθηιειεχζεξνπ δφγκαηνο θαη ηεο
θηιειεχζεξεο νηθνλνκίαο. ην ζπλέδξην Walter Lippmann, έιαβαλ κέξνο
γλσζηνί δηαλννχκελνη ησλ νπνίσλ ην έξγν πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ
αθφκε θαη ζήκεξα. Οη πην γλσζηνί απφ απηνχο ήηαλ ν Friedrich
Hayekθαη ν Ludwig Mises. ην ζπλέδξην πξνζδηνξίζηεθε ν ζηφρνο ηνπο.
Γελ ήηαλ άιινο απφ ηελ αξρή ηνπ θνιεθηηβηζκνχ, πνπ απνηέιεζε βαζηθφ
παξάγνληα ζηελ εμάπισζε ησλ θευλζηαλψλ ηδεψλ. Ο θνιεθηηβηζκφο34
ηαπηίζηεθε κε ηελ άλζηζε ηνπ θευλζηαλνχ θξάηνπο πξφλνηαο, επνκέλσο
απνηέιεζε ερζξφ ηεο αγνξάο θαη ηεο λενθηιειεχζεξεο ηδενινγίαο.
Ωζηφζν νη ζηφρνη απηήο ηεο νκάδαο δηαλννχκελσλ, αλεζηάιεζαλ ιφγσ
ηνπ πνιέκνπ πνπ μέζπαζε ιίγν αξγφηεξα. Οη ζθνπνί ηνπο φκσο ήηαλ
εηιηθξηλείο θαη άθακπηνη γεγνλφο πνπ ηνπο νδήγεζε ην 1947 ζε κία λέα
δηεζλή ζπλάληεζε. Η κάρε ελάληηα ζηνλ θευλζηαληζκφ ζπλερίζηεθε ζην
Μνλ-Πειξέλ. Η Δηαηξεία Μνλ-Πειξέλ πνπ νξγαλψζεθε απνηέιεζε κία
νκάδα δηαλννχκελσλ κε έληνλε πνιηηηθή δξάζε ελάληηα ζηνλ
33
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θνιεθηηβηζκφ θαη ζε θάζε κνξθή θξαηηθήο παξέκβαζεο. Γηα ηνπο
λενθηιειεχζεξνπο ν θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο νδεγνχζε θάζε θξάηνο
ζηνλ νινθιεξσηηζκφ. ε απηή ηελ δηεζλή δηαλνεηηθή δηάζθεςε
ζπκκεηείραλ ελεξγά ηφζν ε ρνιή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ
Λνλδίλνπ φζν θαη ην Παλεπηζηεκηαθφ Ιλζηηηνχην Αλψηαησλ Γηεζλψλ
πνπδψλ ηεο Γελεχεο θαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ ηθάγν θαη ηεο Βηέλλεο.35
Καηά ηελ πεξίνδν άλζηζεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ησλ ηδεψλ ηνπ
John Maynard Keynes ην λενθηιειεχζεξν ξεχκα πεξηνξίζηεθε ζε κεγάιν
βαζκφ. Σφζν κεγάιν φπνπ νη ιφγηνη ηνπ θαη νη ππνζηεξηθηέο ηνπ φπσο ν
Hayek θαη ν λεαξφο ηφηε Milton Friedman παξαγθσλίζηεθαλ καδί κε ηηο
ηδέεο ηνπο ζρεδφλ γηα κηα 15εηία δειαδή έσο ην 1960 πεξίπνπ. Η
απνκφλσζε πνπ γλψξηζαλ ήιζε ζε κία πεξίνδν φπνπ ε θεπλζηαλή
ηδενινγία θπξηαξρνχζε φρη κφλν ζηελ θνηλσλία αιιά θαη ζηνλ
αθαδεκατθφ θιάδν. ζν ν θευλζηαληζκφο ηαπηίδνληαλ κε ηελ επέθηαζε
ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη εμαζθάιηδε ηελ
επεκεξία ζηελ θνηλσλία, ν λενθηιειεπζεξηζκφο ακθηζβεηνχηαλ έληνλα.
ηαλ φκσο ε θεπλζηαλή ηδενινγία άξρηζε λα ακθηζβεηείηε κε ηελ
ζπξξίθλσζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο αγνξάο
έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο, ην κέιινλ έδεηρλε ηδηαίηεξα επνίσλν γηα ηελ
άλζηζε ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ ηεο αγνξάο.
Η λενθηιειεχζεξε ηδενινγία πέξαζε ζηγά, ζηγά απφ ηελ άκπλα ζηελ
επίζεζε. Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα κειέηεο απηήο ηεο
αληεπίζεζεο απνδείρζεθε ε Μ. Βξεηαλία. Σν λενθηιειεχζεξν θχκα
επηζεηηθφηεηαο πήξε κνξθή ζην πξφζσπν ηεο Margaret Thatcher κέζσ
ηνπ ζξηάκβνπ ηνπ «ζαηζεξηζκνχ». Η Μ. Βξεηαλία απνηειεί ην θαιχηεξν
παξάδεηγκα άζθεζεο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθήο θπξίσο γηαηί απηή ε
επηξξνή ήξζε αληηκέησπε κε έλα εξγαηηθφ θίλεκα ην νπνίν ππνζηήξηδε
ηελ έληνλε θξαηηθή παξέκβαζε ζηελ αγνξά αιιά θαη δηφηη ε άζθεζε
πηέζεσλ απφ ηηο νξγαλσκέλεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ απνηεινχζε
πξαγκαηηθφηεηα.
Απφ ηελ λενθηιειεχζεξε ζθνπηά ν ζπλδηθαιηζκφο αληηκεησπίζηεθε σο
ερζξφο πνπ θαηαθεξκάηηδε νπζηαζηηθά ηηο θνηλσληθέο δνκέο. Οη
ππνζηεξηθηέο ηεο θηιειεπζεξνπνίεζεο ηεο αγνξάο, άζθεζαλ έληνλε
θξηηηθή ζηα ζπλδηθάηα ηα νπνία κάιηζηα θαηαπνιεκήζεθαλ. ε
35

Σα παραπάνω ςτοιχεία παρατίκενται ςτθν ειςαγωγι του βιβλίου του Dixon Keith, Οι ευαγγελιςτζσ
τθσ αγοράσ

26

ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ αηφκσλ,
ε Μ. Βξεηαλία απνηέιεζε έλα επλντθφ πεξηβάιινλ γηα θάζε εξγνδφηε. Οη
θπβεξλεηηθέο λενθηιειεχζεξεο ηαθηηθέο πξνζέιθπαλ θάζε είδνπο
επέλδπζε θαη ελ ηέιεη ηα νξγαλσκέλα ζπλδηθάηα ζπκθψλεζαλ κε
αληάιιαγκα ηηο ζπκθσλίεο ππφ ηνλ φξν no-strike agreements36.
Γίρσο ακθηβνιία φκσο ε εγθαζίδξπζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ απφ ηελ
δεθαεηία ηνπ 1970 θαη έπεηηα δελ απνηέιεζε γεληθφ θαλφλα. Η
θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο πνιιέο θνξέο θάλεθε αλίθαλε λα
ζπκβηβαζηεί κε ηελ επηζεηηθφηεηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Οη ζπγθεθξηκέλεο
πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζπρλά επέθεξαλ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή
δπζπξαγία θαη ζηε ζπλέρεηα αχμεζαλ ηελ αληζφηεηα ζηελ θνηλσλία. Οη
αξρηθέο ππνζρέζεηο ησλ λενθηιειεχζεξσλ δηαλννχκελσλ θαη πνιηηηθψλ
γηα πξαγκαηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο έλαληη ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ
πξφζθεξε ην θξάηνο πξφλνηαο, γξήγνξα αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ζέζεηο
εξγαζίαο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ε επηθείκελε νηθνλνκηθή αλάπηπμε
ελ ηέιεη παξνπζηάζηεθε αξθεηά εχζξαπζηε ιφγσ ηεο ππεξθφξησζεο ηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ ηνκέα. Αθφκα θαη νη πξνζσξηλά εξγαδφκελνη Βξεηαλνί,
εηζήιζαλ ζε έλα θαζεζηψο επηζθάιεηαο. Απηνί νη άλζξσπνη ζπρλά δελ
είραλ ζπγθεθξηκέλν σξάξην εξγαζίαο -ζπκβάζεηο κεδεληθνχ σξαξίνπθαη νη απαηηήζεηο ησλ εξγνδνηψλ νινέλα θαη απμάλνληαλ. Η
λενθηιειεχζεξε πξννπηηθή δελ θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη θάηη
πεξηζζφηεξν απφ κία εξγαζηαθή πξνζσξηλφηεηα ζηνλ Βξεηαλφ
εξγαδφκελν. Αληηζέησο έδσζε φια εθείλα ηα θίλεηξα ηα νπνία
ρξεηάδνληαλ θάζε εξγνδφηεο, πξνθεηκέλνπ θάζε απφιπζε λα ηίζεληαη
πιένλ ππφ ηελ θξίζε ηνπ. Ο αγψλαο ηεο λενθηιειεχζεξεο ζθνπηάο πέηπρε
αξθεηά, ζπρλά φκσο απνδείρζεθε νπηνπηθφο απέλαληη ζε θαίξηα
θνηλσληθά δεηήκαηα ηα νπνία ρξεηάδνληαλ νπζηαζηηθέο ιχζεηο.
1.3 Από ηελ εηαηξεία Μνλ-Πειξέλ ζην Ιλζηηηνύην Οηθνλνκηθώλ
ππνζέζεσλ
Η επηζεηηθφηεηα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ παξνπζηάζηεθε σο «αληίδνην»
απέλαληη ζηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ θαη ζηηο θεπλζηαλέο πνιηηηθέο πνπ
εθαξκφδνληαλ θαη αλαπηχζζνληαλ απφ ην θνηλσληθφ θξάηνο ηεο Μ.
Βξεηαλίαο. Η θπξηαξρία ηνπ θευλζηαληζκνχ θαη ηεο θξαηηθήο
36
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παξέκβαζεο απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα αληεπίζεζε -παξά ηηο
αληημνφηεηεο- απφ ηνλ νηθνλνκνιφγν Von Hayek. Η νξγαλσκέλε απηή
αληεπίζεζε θαη πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θηιειεχζεξεο
νηθνλνκίαο θαη ηδενινγίαο, βξήθε ζηήξημε γχξσ απφ έλαλ θχθιν πνπ
δεκηνπξγήζεθε θπξίσο απφ αζηνχο δηαλννχκελνπο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ
απηνχο νηθνλνκνιφγνη. Ο Hayek κε πηζηεχνληαο φηη θάπνην θφκκα ή
θάπνηνο πνιηηηθφο κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηελ αλεκπφδηζηε επηξξνή ησλ
θευλζηαλψλ πνιηηηθψλ έδξαζε έηζη ψζηε λα πνιεκήζεη ηνλ
«ζνζηαιηζηηθφ» παξεκβαηηζκφ αιιά θαη ηνλ θνιεθηηβηζκφ. Ο γλσζηφο
νηθνλνκνιφγνο γηα ηελ αθξίβεηα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο
θαλαηηθφο αληηθεπλζηαληζηήο. Έπξεπε επνκέλσο λα μεθχγεη απφ ηελ
ζπλνιηθή αδξάλεηα πνπ δηαθαηείρε ηνλ θηιειεχζεξν ρψξν θαη λα δψζεη ν
ίδηνο ην έλαπζκα γηα «αληεπίζεζε».
Πεξίπνπ ην έηνο 1947 ε εηαηξεία Μνλ-Πειξέλ ζπγθξφηεζε γχξσ ηεο
αξθεηνχο δηαλννχκελνπο37 θπξίσο απφ ηνλ αθαδεκατθφ θιάδν,
πξνθεηκέλνπ λα αληεπηηεζεί ζηελ ξαγδαία άλζηζε ηνπ θευλζηαλνχ
θξάηνπο. ηελ ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πήξαλ κέξνο νη
Milton Friedman, ν ζπγγξαθέαο Polanyi θαζψο θαη νη δεκνζηνγξάθνη
Hazlittηνπ Newsweek, Wedgwoodαπφ ην time&tide θαη θπζηθά ν
ζηαζψηεο ηεο ζπλάληεζεο ν Von Hayek. Οη απφςεηο ζηελ ζπγθεθξηκέλε
ζπλάληεζε ήηαλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο. Γηαθσλίεο ππήξραλ, φκσο
απηφ πνπ ηνπο έλσλε ήηαλ ν αγψλαο ελάληηα ζηνλ θευλζηαληζκφ θαη ζηνλ
θνιεθηηβηζκφ.38 ζνη ζπγθεληξψζεθαλ ζην Μνλ-Πειξέλ γλψξηδαλ ηηο
αληημνφηεηεο πνπ ζα αληηκεηψπηδαλ θαζψο θαη φηη ζπλαζπίζηεθαλ ζε κία
πεξίνδν έμαξζεο θαη επέθηαζεο ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη άζθεζεο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Απηφ πνπ πξνζπάζεζαλ λα πεηχρνπλ φζνη
δηαλννχκελνη ζπγθεληξψζεθαλ εθεί, ήηαλ θπζηθά λα δεκηνπξγήζνπλ
δίαπινπο επηθνηλσλίαο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα δηαδίδνληαλ ε
λενθηιειεχζεξε ζθέςε.
Η νξγάλσζε ηεο δηάζθεςεο επηηεπρζεί ππφ ηνλ ζπληνληζκνχ ηνπ
ηδξπηηθνχ ηεο κέινπο Von Hayek. Ο δηάζεκνο νηθνλνκνιφγνο έζεζε έλαλ
βαζηθφ ζηφρν, ηελ δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ νξγαληζκνχ ην νπνίν ζα
πξνσζνχζε ηελ θηιειεχζεξε νηθνλνκηθή ζθέςε θαη ζα αληεπηηίζεληαη
37
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ζηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ. Γηα λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο λενζχζηαηεο εηαηξείαο ν Hayek, ρξεηάζηεθε ηελ
ζπκβνιή -θπξίσο νηθνλνκηθή- επηθαλψλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο επνρήο. Γχν
απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αλζξψπνπο πνπ απνθάζηζαλ λα ζπλδξάκνπλ
ζηνλ ζθνπφ ήηαλ ν William Volker απφ ηηο ΗΠΑ θαη ν επηρεηξεκαηίαο
Antony Fisher.
Ο ίδηνο ν Antony Fisher απνηέιεζε έλαλ ζπλδεηηθφ θξίθν θαηά ην 1955
φηαλ θαη επηρείξεζε λα νξγαλψζεη έλα ηδησηηθφ εξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην ην
νπνίν ζα πξνσζνχζε ηηο αμίεο ηεο θηιειεχζεξεο αγνξάο θαη ζα
απνηεινχζε «φπιν» απέλαληη ζηνλ θνιεθηηβηζκφ. Η ίδξπζε ηνπ
Ιλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ39 απνηειεί κία απφ ηηο πξσηαξρηθέο
δεμακελέο ζθέςεο ζηελ Μ. Βξεηαλία.
Σν Ιλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ζπκπνξεχζεθε κε ηελ εηαηξεία
Μνλ-Πειξέλ έρνληαο σο πξσηεξγάηεο ηνπο νηθνλνκνιφγνπο Hayekθαη
Friedman νη νπνίνη πξνψζεζαλ αξθεηά εξεπλεηηθά έληππα θαη
δεκνζηεχζεηο ζρεηηθά κε ηνλ θηιειεπζεξηζκφ θαη ηνλ κνλεηαξηζκφ.
εκαληηθφ λα αλαθεξζεί είλαη φηη ην 1959 κάιηζηα, ην Ιλζηηηνχην
ππνδέρηεθε ζηελ Ομθφξδε ην εηήζην δηεζλέο ζπλέδξην ηεο Δηαηξείαο
Μνλ-Πειξέλ δείρλνληαο έηζη ηελ ηαχηηζε ησλ ηδεψλ ηνπο. εκαληηθά
πξφζσπα ζπλέβαιιαλ ψζηε λα πξνσζεζεί ην θηιειεχζεξν ηδεψδεο
απνηέιεζαλ ηφζν ν Ralph Harris πνπ ππήξμε ζπληδξπηήο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ
Οηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ φζν θαη ν Fisher. Απφ ηελ άιιε πιεπξά γηα λα
δηαδνζεί θαη λα γλσζηνπνηεζεί ην έξγν ηνπο ρξεηάδνληαλ θαη έλαο
δίαπινο πνπ λα επηθνηλσλεί ηηο δεκνζηεχζεηο θαη πιεξνθνξίεο. Σνλ ξφιν
απηφ αλέιαβε έλαο δεκνζηνγξάθνο ηεο γλσζηήο εθεκεξίδαο New York
Times. Ο Henry Hazlitt, παξείρε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ πξνψζεζε
ησλ θηιειεχζεξσλ ηδεψλ κέζα απφ ηελ δεκνζίεπζε ησλ πξψησλ
θεηκέλσλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ.
Οη αξρηθέο δεκνζηεχζεηο ηνπ Ιλζηηηνχην άζθεζαλ έληνλεο πηέζεηο θαη
θξηηηθή ζηελ επέθηαζε ησλ θευλζηαλψλ πνιηηηθψλ. Αλ θαη σο εξεπλεηηθφ
θέληξν είρε ειάρηζην κφληκν πξνζσπηθφ, ην Ιλζηηηνχην θαηάθεξε λα
ζπζπεηξψζεη γχξσ ηνπ αξθεηνχο αλζξψπνπο νη ζπκκεξίδνληαλ ηα
πηζηεχσ ηνπ. Οη κπξνζηάξεδεο ηνπ θέληξνπ, Von Hayek θαη Friedman
αλέιαβαλ ηελ δηάδνζε ηεο θηιειεχζεξεο ηδενινγίαο ελψ ηαπηφρξνλα ν
39
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Ralph Harris, σο δηεπζπληήο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ δηαδξακάηηζε
πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ δηαπαηδαγψγεζε ηεο θηιειεχζεξεο
ηδενινγίαο ζε πνιηηηθνχο θαη κέιε ηνπ πληεξεηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Μ.
Βξεηαλίαο. Αξθεηνί απφ ηνπο νπνίνπο αξγφηεξα ζπζπεηξψζεθαλ γχξσ
απφ ηελ Margaret Thatcher.
Πξάγκαηη, ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ εζηίαζε γχξσ απφ
ηνπο ηνκείο επηξξνήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη απέθπγε ηηο
εμηξεκηζηηθέο ελέξγεηεο. Γελ ήηαλ ιίγνη νη ππνζηεξηθηέο εμηξεκηζηηθψλ
αθξνδεμηψλ απφςεσλ νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα θξχςνπλ ηελ πνιηηηθή
ηνπο «ηαπηφηεηα». Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηέιεζε ν Βξεηαλφο
δεμηφο πνιηηηθφο Enoch Powell ν νπνίνο ζπκκεηείρε ελεξγά ηφζν ζηελ
Δηαηξεία Μνλ-Πειξέλ φζν θαη ζην Ιλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ.
Ωζηφζν νη αθξνδεμηέο ηνπ απφςεηο ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ήηαλ
αξθεηέο ψζηε λα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ απνκφλσζε απφ ηελ πνιηηηθή
ζθελή ζηελ Μ. Βξεηαλία.
Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ήηαλ λα αλαδείμεη ην αδηέμνδν ζην
νπνίν νδεγνχηαλ ε Μ. Βξεηαλία κε ηηο θεπλζηαλέο πνιηηηθέο πνπ
εθαξκφδνληαλ. Η λενθηιειεχζεξε «επαλάζηαζε» θαηά ηνλ Hayek φθεηιε
λα ρηππήζεη ην πξφβιεκα ζηελ ξίδα ηνπ θαη ε ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο
ήηαλ ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηαλφεζεο. Η εμάπισζε ησλ
θευλζηαλψλ θαη ζνζηαιηζηηθψλ ηδεψλ είραλ εληξπθήζεη ηνλ
παλεπηζηεκηαθφ θιάδν ζηελ Μ. Βξεηαλία. Έηζη ηα θείκελα πνπ
δεκνζηεχνληαλ απφ ην Ιλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ
απεπζχλνληαλ θπξίσο ζε θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο ζέινληαο έηζη λα
αληηηαρζνχλ ζηελ θεπλζηαλή πνιηηηθή πνπ θπξίεπε ηνλ παλεπηζηεκηαθφ
θιάδν.
Σν λενθηιειεχζεξν απηφ ξεχκα δηαθσλνχζε πιήξσο κε ηηο ηζρχνπζεο
πνιηηηθέο πξαθηηθέο. Η θπβεξλεηηθή ζπλαίλεζε αθνξνχζε ηελ
ελζσκάησζε θαη ηελ -απφ θνηλνχ- ιήςε απνθάζεσλ κεηαμχ θξάηνπο,
νξγαλσκέλσλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο εξγνδνζίαο. Απηφ ην
ηξίπηπρν «θφζηηδε» αξθεηά ζην θξάηνο ηεο Μ. Βξεηαλίαο. ζνη
ηάρζεθαλ ππέξ κηαο λενθηιειεχζεξεο αληεπίζεζεο, απέξξηςαλ ακέζσο
ηελ κέζε ιχζε θαη ηελ ζπλαίλεζε πην κεηξηνπαζψλ πνιηηηθψλ ηνπ
πληεξεηηθνχ Κφκκαηνο φπσο ήηαλ νη πνιηηηθνί Butler θαη MacMillan.
Πξάγκαηη φκσο ε δηάδνζε ηεο λενθηιειεχζεξεο ηδενινγίαο δελ κπνξνχζε
λα επηηεπρζεί δίρσο ηε ζπκβνιή ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ
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απηφ ην Ιλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ αλέπηπμε επαθέο κε
γλσζηέο βξεηαληθέο εθεκεξίδεο θαη ηνλ Σχπν.40 Οη ηδέεο ηνπ άθξαηνπ
θηιειεπζεξηζκνχ παξνπζηάζηεθαλ απφ εθεκεξίδεο φπσο ε Daily θαη
Sunday Telegraph. Η θξηηηθή ησλ άξζξσλ ηνπο είρε δηπιφ ζθνπφ. Αθελφο
ηελ έληνλε θξηηηθή ελάληηα ζηνλ ζνζηαιηζηηθνχ ηχπνπ θξαηηθφ
παξεκβαηηζκφ θαη αθεηέξνπ ηελ δχζθνιε πξνζπάζεηα λα πείζνπλ αθφκα
θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο – εξγνδφηεο φηη ε ζνζηαιδεκνθξαηηθή ζπλαίλεζε
θαη ν θνξπνξαηηζκφο αληηηίζεληαη ζηα ζπκθέξνληα ηνπο.
Απηφ πνπ θαηάθεξε ην Ιλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ θαη ε
εηαηξεία Μνλ-Πειξέλ -εθηφο ηνπ λα δηαθπιάμεη ηηο ηδέεο ηνπ
λενθηιειεπζεξηζκνχ ζε κία πεξίνδν ζνζηαιηζηηθήο θαη θευλζηαλήο
έμαξζεο- ήηαλ λα πξνζδψζεη έλα φξακα γηα αιιαγή ζειίδαο ζηελ
θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζθελή ηεο Μ. Βξεηαλίαο. ια φζα
ζπλέβεζαλ έσο ην 1970 ήηαλ απιά έλαο πξφδξνκνο απ’ φζα
επαθνινχζεζαλ κε ηηο κεηέπεηηα θπβεξλήζεηο.
Πξάγκαηη, ε επηξξνή πνπ είρε ην Ιλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ
ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο Μ. Βξεηαλίαο ήηαλ αμηνζαχκαζηε. Ιδηαίηεξα ζηηο
αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 κέζσ ηνπ πνιηηηθνχ πξνγξάκκαηνο
Selsdon41 ησλ πληεξεηηθψλ, ν πξσηαγσληζηήο Edward Heath αλέπηπμε
κία ξεηνξηθή ξηδνζπαζηηθψλ λενθηιειεχζεξσλ ηδεψλ. Άζθεζε δξηκεία
θξηηηθή έλαληη ζηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ θαη ζηηο ζνζηαιδεκνθξαηηθέο
ηδέεο. Η ξηδνζπαζηηθή πνιηηηθή ηνπ γίλεηαη θαλεξή απφ ην γεγνλφο φηη ν
ίδηνο ν Heath απνθάζηζε λα βάιεη έλα ηέινο ζηελ βνήζεηα ησλ «κε
απνδνηηθψλ» επηρεηξήζεσλ. Απηφ ζήκαηλε φηη φζεο επηρεηξήζεηο δελ ήηαλ
βηψζηκεο θαη αληηζέησο αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα ζα αθήλνληαλ ζηελ
ηχρε ηνπο. Η Κπβέξλεζε Heath πξφθξηλε νξηζκέλεο ηδησηηθνπνηήζεηο
δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, θαη ην θαηλνηφκν ηεο επνρήο ήηαλ θπζηθά ν
αγψλαο ελάληηα ζηα ζπλδηθάηα. Δθαξκφζηεθε έλα λέν λνκηθφ πιαίζην
γηα ηελ επίηεπμε κείσζεο ηεο δχλακεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ.
ιεο απηέο νη θηλήζεηο ηεο θπβέξλεζεο Heath απεδείθλπαλ έλα κφλν
πξάγκα. Σελ επηξξνή ηνπ Ιλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ πξψηα
απ’ φια ζηνλ ίδην ηνλ Edward Heath θαη έπεηηα γχξσ απφ φζνπο ηνλ
εθπξνζσπνχζαλ. Σν φξακα γηα ηελ επηβνιή κηαο θηιειεχζεξεο
νηθνλνκίαο θαη κηαο θηιειεχζεξεο αγνξάο ήηαλ πιένλ πξαγκαηηθφηεηα.
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ια φζα ζπλέβεζαλ φκσο ήηαλ απιά κία «πξφβα» γηα φζα ζα
επαθνινπζνχζαλ. Η θξίζε «θπβεξλεζηκφηεηαο» φπσο ραξαθηεξίζηεθε
εθείλε ε πεξίνδνο, επήιζε έπεηηα απφ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθάξκνζε ε θπβέξλεζε Heath.
Φάλεθε φηη αλ θαη ν ρψξνο ηεο δηαλφεζεο είρε ζπκπνξεπηεί κε ηελ ηδέα
ηεο λενθηιειεχζεξεο «επαλάζηαζεο», εληνχηνηο έλα κεγάιν κέξνο ηεο
θνηλσλίαο δελ ήηαλ έηνηκν γηα αιιαγή ζειίδαο. Η νπζηαζηηθή ήηηα ηνπ
1974 ηεο θπβέξλεζεο απφ ηελ Δζληθή Έλσζε Μεηαιισξχρσλ αλ θαη
έδεημε φηη ε θνηλσλία ήηαλ θάπσο αλέηνηκε, πείζκσζε θαη ηνλ
θηιειεχζεξν ρψξν κεηά θαη ηελ λίθε ησλ ζπλδηθαιηζηψλ. Φαίλνληαλ φηη
ε ζπκβνιή ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ λα επεξεάδεη θαη
λα δηαπιάζεη ηελ θνηλσλία κε ηηο λενθηιειεχζεξεο ζθέςεηο ήηαλ ηφζν
δχζθνιε φζν φκσο θαη αλαγθαία.
1.4 Σν πνιηηηθό ππόβαζξν ηεο Βξεηαληθήο θξίζεο
Πεξίπνπ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ην λενθηιειεχζεξν ξεχκα
επηξξνήο επηρείξεζε λα αλαηξέςεη ηηο βαζηά ξηδσκέλεο θεπλζηαλέο
πνιηηηθέο ζηελ θνηλσλία, κέζα απφ κία δηαλνεηηθή πξνζπάζεηα. Αξθεηνί
δεμηνί πνιηηηθνί ηνπ θφκκαηνο ησλ πληεξεηηθψλ είραλ απνδερζεί ηελ
ηδέα ηεο θευλζηαλήο ζπλαίλεζεο κε πξψηνλ απφ φινπο ηνλ κεηξηνπαζή
πξσζππνπξγφ Harold MacMillan. To θιίκα κέρξη ηφηε ήηαλ αξθεηά
«λσπφ» ψζηε νη λενθηιειεχζεξεο ηδέεο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θεπλζηαλή
ζπλαίλεζε. Σν θξάηνο πξφλνηαο θαη νη ηδέεο ηνπ Κέπλο έβξηζθαλ αθφκε
νμπγφλν ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο Μ. Βξεηαλίαο.
Σα πξάγκαηα σζηφζν δελ ζα ήηαλ ηφζν επνίσλα θαη κεηά ηελ δεθαεηία
ηνπ ’60. Καηά ην έηνο 1967 ε θνηλσλία θαη ε νηθνλνκία ηνπ Βξεηαληθνχ
θξάηνπο δέρνληαλ ηζρπξφ πιήγκα ηφζν απφ ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηελ
αλεξγία φζν θαη απφ ηηο ηζρπξέο πηέζεηο ησλ νξγαλσκέλσλ ζπλδηθάησλ.
Απηφ πνπ φινη νη δηάζεκνη ηφηε νηθνλνκνιφγνη νλφκαδαλ
ζηαζηκνπιεζσξηζκφ, ζα απνηεινχζε ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηεο
Βξεηαληθήο θνηλσλίαο απφ ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν θαη έπεηηα.
Η Μ. Βξεηαλία πιήηηνληαλ απφ θνηλσληθή αληζνξξνπία θαη νηθνλνκηθέο
δπζπξαγίεο ζε ηνκείο, πνπ θαηαηξφπσλαλ απηφ πνπ νλνκάδνπκε αγνξά.
Οη ζπγθξνχζεηο ζηνλ δξφκν απνηεινχζαλ θαζεκεξηλφηεηα θαη
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θνηλσληθννηθνλνκηθή δσή είρε επηιέμεη έλαλ ιάζνο δξφκν.42 Οη απεξγίεο
κέξα κε ηελ κέξα απμάλνληαλ θαη ηα πνζνζηά ήηαλ πξαγκαηηθά
απίζηεπηα. πγθεθξηκέλα νη κέξεο απεξγηψλ είραλ αθνπκπήζεη ην
εμσθξεληθφ λνχκεξν ησλ 184 εκεξψλ απεξγίαο ζε έλα ζχλνιν πεξίπνπ
ρηιίσλ εξγαδνκέλσλ. Σα αηηήκαηα ησλ απεξγψλ απαηηνχζαλ
κηζζνινγηθέο απμήζεηο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ
πιεζσξηζκνχ. Ο ζπκφο ησλ απεξγψλ πξνέξρνληαλ απφ ηελ αληίζπλδηθαιηζηηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ησλ πληεξεηηθψλ. Απφ ηελ
κεξηά ηνπ θαη ν Σχπνο είρε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο αληηδξάζεηο ησλ
ζπλδηθάησλ. Η πιεηνςεθία ησλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ άξζξσλ ηεο
πεξηφδνπ, αζθνχζαλ δξηκεία θξηηηθή ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο ελέξγεηεο θαη
πξαθηηθέο. Καηεγνξνχζαλ ηα ζπλδηθάηα γηα παξαγθσληζκφ ησλ ζεζκψλ
θαη ηεο λνκνζεζίαο απφ κέξνπο ηνπο. ιν απηφ ην θιίκα πνπ είρε
δεκηνπξγεζεί ραξαθηεξίζηεθε σο πεξίνδνο «αθπβεξλεζίαο» θαη ζίγνπξα
ηφζν ν Σχπνο φζν θαη ε θπβέξλεζε ζπλέρηδαλ λα δπλακηηίδνπλ ην ήδε
εθηεηακέλν θιίκα.
1.5 Η απνηπρία ηεο θπβέξλεζεο ησλ πληεξεηηθώλ 1970-1974 θαη ε
λενθηιειεύζεξε ζηξνθή ηεο θνηλσλίαο
Απηή ε ηεηξαεηία δηαθπβέξλεζεο Heath απνηέιεζε ηνλ πξφδξνκν γηα ηελ
κεηέπεηηα θαζνιηθή επηθξάηεζε ηεο λενθηιειεχζεξεο ηδενινγίαο.
Μνλάρα κία ιέμε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξίζεη ηα ρξφληα εθείλεο ηεο
δηαθπβέξλεζεο. Απνηπρία. Σν κφλν ζεηηθφ πνπ κπνξεί θαλείο λα
αλαθαιχςεη ζηελ ηεηξαεηία 1970-1974 είλαη φηη ηφζν νη θηιειεχζεξνη
δεμηνί πνιηηηθνί φζν θαη νη αξηζηεξνί πνιηηηθνί ησλ Δξγαηηθψλ
αληηιήθζεθαλ φηη ε θνηλσλία θαη ε νηθνλνκία ρξεηάδνληαλ θάηη ην
πξαγκαηηθά θαηλνηφκν.
ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα ε χθεζε μεθίλεζε κε ηηο απφηνκεο απμήζεηο ηνπ
πεηξειαίνπ θαη ηαπηφρξνλα ν ζηαζηκνπιεζσξηζκφο πξνθαινχζε νινέλα
κεγαιχηεξεο αλεζπρίεο ζηελ θνηλσλία. Η θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε
πεξηζζφηεξν κε ηηο απεξγίεο ησλ κεηαιισξχρσλ θαη φζν πεξλνχζε ν
θαηξφο νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο έδεηρλαλ πην ζπκπαγείο θαη πην
δπλαηέο. Οη αληηδξάζεηο ησλ ζπλδηθάησλ απμάλνληαλ φζν ην θνηλσληθφ
θξάηνο κεηψλνληαλ. Η θαηάξξεπζε ηνπ θευλζηαληζκνχ ζήκαλε ηνλ
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θίλδπλν ζε θάζε εξγαδφκελν. Η πνιηηηθή ιηηφηεηαο πνπ εθάξκνδε ν
Heath εμαγξίσλε ηα πιήζε πνπ δεηνχζαλ κηζζνινγηθέο απμήζεηο.
Ο ίδηνο ν Heath φκσο πξνδφζεθε απφ ηηο ίδηεο ηνπ ηηο πνιηηηθέο ζθέςεηο.
Σν λα κελ βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αληηκεηψπηδαλ
πξνβιήκαηα βησζηκφηεηαο γχξηζε «κπνχκεξαλγθ» ιίγν αξγφηεξα. Καηά
ηνλ δεχηεξν ρξφλν δηαθπβέξλεζεο ηνπ ν πληεξεηηθφο πνιηηηθφο, έθαλε
κία πνιηηηθή κεηαζηξνθή θαζψο πηνζέηεζε ελ ηέιεη κία παξεκβαηηθή
θξαηηθή πνιηηηθή ψζηε λα ζσζνχλ φιεο απηέο νη επηρεηξήζεηο. Καη ηα δχν
ηνπ επηρεηξήκαηα απέηπραλ. Απφ ηελ κία ε κεηαζηξνθή ηνπ λα
ζπλδξάκεη ζηηο ηδησηηθέο πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο έξρνληαλ ζε
αληίζεζε κε ηηο αξρηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη έπεηηα ε ππφζρεζε ηνπ
λα ηηζαζεχζεη ηνλ ζπλδηθαιηζκφ έδεηρλαλ ηελ εηθφλα ηεο απφιπηεο
θαηάξξεπζεο.
Γεγνλφο απνηειεί ε ήηηα ηεο θπβέξλεζεο απφ ην ζπλδηθάην ησλ
κεηαιισξχρσλ. Οη απαηηήζεηο ησλ ζπλδηθαιηζηψλ απνηέιεζαλ πιεγή γηα
ηελ νηθνλνκία θαη ε απνδνρή ηνπο απφ ηελ θπβέξλεζε ήηαλ «δίθνπν
καραίξη». Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο έληνλεο αληηπαξάζεζεο κεηαμχ θξάηνπο
θαη ζπλδηθάησλ ν Heath ζεψξεζε σο θαιχηεξε επηινγή ηελ θήξπμε
πξφσξσλ εθινγψλ. Πίζηεπε φηη ε θνηλσλία ζα ηνπ έδηλε ηελ δχλακε λα
παηάμεη ηνπο ξηδνζπαζηηθνχο επαλαζηάηεο ησλ ζπλδηθάησλ θαη φηη δελ
ζα κπνξνχζαλ πιένλ λα πξνβάιινπλ ηηο ππεξβνιηθέο ηνπο απαηηήζεηο. Ο
Heath πφληαξε ιάζνο ζε απηφ ην πνιηηηθφ παηρλίδη, ράλνληαο θαη ηηο
εθινγέο θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θφκκαηνο ηνπ.
Η ήηηα ζηηο εθινγέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 1974 ππξνδφηεζε έλα θιίκα
θπβεξλεηηθήο αζηάζεηαο θαη θνηλσληθήο αληζνξξνπίαο. Η αλάιεςε ηεο
εμνπζίαο απφ ηνλ Harold Wilson απεδείρζε θαη απηή αλεχζπλε. Μέζα
ζηνλ ίδην ρξφλν ν πξσζππνπξγφο Wilson θάιεζε ηνλ Βξεηαληθφ ιαφ
αθφκε κηα θνξά ζηηο θάιπεο, πηζηεχνληαο φηη ζα ηνπ δψζεη πξαγκαηηθή
δχλακε απηή ηε θνξά γηα λα δξάζνπλ νη Δξγαηηθνί. Η ηξηβή ηνπ
θνηλσληθνπνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Μ. Βξεηαλίαο ήηαλ θαλεξή. Καηά
ην 1975 ε εθεκεξίδα Wall Street Journal δεκνζηεχεη άξζξν κε ηίηιν
«Αληίν Μεγάιε Βξεηαλία»43. Σν κφλν πιένλ πνπ δηαθαίλνληαλ λα κπνξεί
λα δψζεη ειπίδα ζηνλ θφζκν ήηαλ έλα λενθηιειεχζεξν ξεχκα πνιηηηθήο.
Απηφ πνπ γίλνληαλ πιένλ θαλεξφ ήηαλ φηη ε ρψξα φθεηιε λα
αθνινπζήζεη έλα λέν πιάλν θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αιιαγψλ γηα λα
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μεθχγεη απφ ηελ χθεζε. Αθφκε θαη νη θεληξναξηζηεξνί πνιηηηθνί
θαηάιαβαλ φηη είρε έξζεη ην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ γηα ηηο θεπλζηαλέο
πνιηηηθέο. Έηζη δελ ήηαλ ιίγνη εθείλνη νη Δξγαηηθνί πνιηηηθνί νη νπνίνη
άξρηζαλ λα νξζψλνπλ αλάζηεκα απέλαληη ζηελ επέθηαζε ησλ θξαηηθψλ
κεραληζκψλ θαη ζηελ δηεχξπλζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Οη
ξηδνζπαζηηθέο θσλέο πνπ αθνχγνληαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ εξγαηηθνχ
θφκκαηνο έδσζαλ ηελ αθνξκή γηα ηελ πνιηηηθή δηάζπαζε θαη θξίζε ησλ
Δξγαηηθψλ. ηαδηαθά ε θνηλσλία άξρηζε λα θαηαλνεί φηη νη θεπλζηαλέο
πνιηηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαλ δελ κπνξνχζαλ λα ιχζνπλ πιένλ ηα
πξνβιήκαηα ηεο Μ. Βξεηαλίαο. Αληηζέησο δεκηνπξγνχζαλ κεγαιχηεξε
χθεζε θαη απνηεινχζαλ ηελ ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο.
Σφζν ν Hayek φζν θαη ν Friedman εμέθξαδαλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο πνιχ
πξηλ μεζπάζεη ε θξίζε γηα ηηο πνιηηηθέο θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ.
Θεσξνχζαλ φηη πεγή ηεο θνηλσληθήο αληζνξξνπίαο απνηεινχζαλ νη
νξγαλσκέλεο νκάδεο, ηα ζπλδηθάηα. Δίλαη γεγνλφο φηη ηα πνζνζηά ηνπ
ζπλδηθαιηζκνχ ήηαλ ηεξάζηηα. ηνλ δεκφζην ηνκέα ν ζπλδηθαιηζκφο
άγγηδε πνιιέο θνξέο ην 100%. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν αγψλαο ελάληηα ζηνλ
θευλζηαληζκφ ηεο επνρήο έπξεπε λα μεθηλήζεη κέζα απφ ηα παλεπηζηήκηα
θαη ηνπο ρψξνπο δηαλφεζεο. Σν θιίκα πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη ν ηξφπνο
κε ηνλ νπνίν πξνζπάζεζαλ λα γαινπρήζνπλ νη λενθηιειεχζεξεο
δεμακελέο ζθέςεηο ηελ θνηλσλία επεξέαζαλ αθφκε θαη ηνπο αξηζηεξνχο
πνιηηηθνχο, νηθνλνκνιφγνπο θαη δεκνζηνγξάθνπο.
Οη πξσηεξγάηεο απηήο ηεο δεμηάο επαλαζηαηηθήο δηαλφεζεο ήηαλ θπζηθά
νη Friedman θαη Hayek. Μέζα απφ ην Ιλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ
ππνζέζεσλ αχμεζαλ ηνλ παξεκβαηηθφ ηνπ ξφιν θαη κε ηηο δεκνζηεχζεηο
ηνπο «θέξδηζαλ» ηελ κάρε ησλ ηδεψλ. Σν βαζηθφ επηρείξεκα ηεο
«αληεπίζεζεο» ησλ λενθηιειεχζεξσλ ήηαλ φηη ν πιεζσξηζκφο έπξεπε λα
επηιπζεί άκεζα, κε θάζε ηξφπν, κε θάζε θφζηνο. Πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε θηλήζεθε θαη ε γλσζηή δεκνζίεπζε ηνπ Friedman ην 1970
«Η αληεπαλάζηαζε ζηελ κνλεηαξηζηηθή ζεσξία». Ο πιεζσξηζκφο
απνηεινχζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα θαη έρξεδε άκεζεο επίιπζεο.
Η κνλεηαξηζηηθή ζεσξία ήηαλ ε ζεσξία ε νπνία ιίγν, πνιχ πξνθάιεζε
θαη ηελ πνιηηηθή κεηαζηξνθή κεγάινπ κέξνπο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ
ρψξνπ.44 Αξθεηνί δεκνζηνγξάθνη θαηάιαβαλ άκεζα φηη ε επηβίσζε ηνπο
ζην ρψξν εμαξηηφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ λενθηιειεχζεξε επηβνιή.
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Γηα παξάδεηγκα παξά ηελ νηθνγελεηαθή ζχλδεζε ηνπ κε ην Δξγαηηθφ
θφκκα, ν δεκνζηνγξάθνο Peter Jay αζπάζηεθε ηηο κνλεηαξηζηηθέο
απφςεηο θαη ζπκκεηείρε ελεξγά ζην Ιλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ.
Οη «θξέζθηεο» λενθηιειεχζεξεο απφςεηο είραλ κεγάιε απήρεζε ζηνλ
δεκνζηνγξαθηθφ ρψξν θαη δεκνζηνγξάθνη φπσο νWilliam Rees-Mogg
ησλ Times, δελ άξγεζαλ λα ηηο αζπαζηνχλ. Η αληεπίζεζε είρε νξγαλσζεί
θαη εδξαησζεί εληφο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ θαη δεκνζηνγξαθηθνχ ρψξνπ.
Η δηάδνζε ησλ λενθηιειεχζεξσλ ηάζεσλ πξνσζήζεθαλ κέζσ ηεο
δεκνζηνγξαθίαο. Σν λενθηιειεχζεξν ξεχκα ηάζζνληαλ ππέξ ηεο αιιαγήο
ζειίδαο αθφηνπ θαηάιαβε φηη νη παξσρεκέλεο θνηλσληθέο θαη
νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα απνηειέζνπλ απάληεζε
έλαληη ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ. Σν πνιηηηθφ πξνζθήλην είρε
πιένλ κεηαβιεζεί. Αθφκα θαη νη αξηζηεξνί πνιηηηθνί θαη δεκνζηνγξάθνη
αζπάζηεθαλ ηηο κνλεηαξηζηηθέο αληηιήςεηο πξνθεηκέλνπ λα βγεη ην
βξεηαληθφ θξάηνο απφ ηελ χθεζε.
1.6 Από ην Κέληξν Μειεηώλ Πνιηηηθήο έσο ηελ εζσθνκκαηηθή
εθινγή ηεο Margaret Thatcher
Μεηά θαη ηελ ήηηα ησλ πληεξεηηθψλ ην 1974 νη πην ξηδνζπαζηηθνί
δεμηνί ππνζηεξηθηέο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ άξπαμαλ ηελ επθαηξία λα
θαηαπνιεκήζνπλ ηελ ηδέα ηεο ζπλαίλεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα
ακθηζβεηήζνπλ ην επξχ πιαίζην ηεο ζπλαίλεζεο, δεκηνχξγεζαλ έλα
πνιηηηθφ «φπιν» ην νπνίν ζα θέξδηδαλ ηνλ αγψλα επηβνιήο ησλ
θηιειεχζεξσλ ηδεψλ.
Σν Κέληξν Μειεηψλ Πνιηηηθήο45 δεκηνπξγήζεθε κε απψηεξν ζηφρν λα
αλαιάβεη δξάζε πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηεί ηνλ αγψλα ησλ
λενθηιειεχζεξσλ. Πξσηαγσληζηέο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ήηαλ ηα
ηδξπηηθά ηνπ κέιε Margaret Thatcher θαη ν Keith Joseph. Καη νη δχν ήηαλ
έκπεηξνη πνιηηηθνί, αθνχ είραλ δηαηειέζεη Τπνπξγφο Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τπνπξγφο Παηδείαο αληίζηνηρα. Καη απηέο
ηηο δχν πνιηηηθέο, εγεηηθέο, θπζηνγλσκίεο ηηο έλσλε ε πίζηε ελάληηα ζηνλ
αγψλα ησλ ζπλδηθαιηζηψλ. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ήηηα ηνπ Edward
Heath απφ ην ζπλδηθάην ησλ κεηαιισξχρσλ ην 1974 απνηέιεζε πνιηηηθφ
ηξαχκα ηφζν γηα ηελ Thatcher φζν θαη γηα ηνλ Joseph Keith. O θνηλφο
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ηνπο αγψλαο ελάληηα ζηνλ ζπλδηθαιηζκφ ππνβνεζήζεθε απφ ηηο
πξνηάζεηο θαη ην έξγν ηνπ Κέληξνπ Μειεηψλ Πνιηηηθήο.
H δηαθνξά ηνπ Κέληξνπ Μειεηψλ κε ην Ιλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ
Τπνζέζεσλ ήηαλ φηη ην Κέληξν Μειεηψλ ζα δξνχζε πην απνθαζηζηηθά,
πην επηζεηηθά ζηνλ πνιηηηθφ βίν ηεο Μ. Βξεηαλίαο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο
ηνπ εζηίαδε απνθιεηζηηθά ζην πληεξεηηθφ θφκκα θαη ν ζθνπφο ηνπ ήηαλ
ν ηδενινγηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ θφκκαηνο. Σν λενθηιειεχζεξν θαη
λένζπληεξεηηθφ θχκα αλακέλνληαλ λα παξαζχξεη καδί ηνπ φινπο φζνπο
ήηαλ κέιε ησλ πληεξεηηθψλ.
Η πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ε εγεηηθή κνξθή πνπ ελεξγνχζε κεηαμχ
πληεξεηηθνχ θφκκαηνο θαη Κέληξνπ Μειεηψλ Πνιηηηθήο ήηαλ ν Keith
Joseph. Οη ηδέεο ηνπ βξεηαλνχ πνιηηηθνχ θαη ε επηξξνή πνπ αζθνχζε,
έβξηζθαλ κεγαιχηεξε απήρεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θφκκαηνο αθφκε θαη
απφ ηελ Margaret Thatcher. O Joseph ζέιεζε λα εθκεηαιιεπηεί ηηο
ζπγθαηαβαηηθέο πνιηηηθέο ηνπ παξειζφληνο θαη ηελ κεηξηνπάζεηα ηνπ
Heath θαη έηζη μεθίλεζε ηνλ πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ ηνπ αγψλα ελάληηα
ζηελ ζπλαηλεηηθή πνιηηηθή. Αλακθίβνια ε Margaret Thatcher αλ θαη
δηαδξακάηηδε ζεκαληηθφ ξφιν ζε φιν απηφ, ε επηξξνή ηεο έξρνληαλ ζε
δεχηεξν επίπεδν. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο νη εθινγηθέο απνηπρίεο
ησλ πληεξεηηθψλ θαη ε επηθνηλσληαθή ήηηα απφ ην ζπλδηθάην ησλ
κεηαιισξχρσλ «μχπλεζαλ» κέζα ηεο ηνλ ελζηηθηψδε ζπληεξεηηζκφ πνπ
ηελ δηαθαηείρε. Απηφ πνπ είλαη σζηφζν πξαγκαηηθά αμηνζεκείσην είλαη
φηη ν Keith Joseph ηεο εθκπζηεξεχζεθε φηη: «Έγηλα πληεξεηηθφο πνιχ
πξφζθαηα» φπσο αλαθέξεη ζηα απνκλεκνλεχκαηα46 ηεο. Με ιίγα ιφγηα
παξαδέρεηαη φηη ην ζπληεξεηηθφ ηεο αίζζεκα δηακνξθψζεθε
ελζηηθησδψο απφ ηελ ζηηγκή πνπ παξαηεξνχζε φηη νη πθηζηάκελεο
πνιηηηθέο δηαζηξέβισλαλ ηελ θνηλσληθή επεκεξία.
πσο φκσο ζπλέβε θαη κε ην Ιλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ έηζη
θαη ην Κέληξν Μειεηψλ Πνιηηηθήο δελ ζα κπνξνχζε λα αζθήζεη ηελ
πνιπεπίπεδε επηξξνή ηνπ ζηνπο ηνκείο πνιηηηθήο ρσξίο αξσγή.
εκαληηθφηαην ξφιν είρε ν δεκνζηνγξάθνο Alfred Sherman. Έλαο
κεηξηνπαζήο δεκνζηνγξάθνο ρσξίο ξηδνζπαζηηθέο θαηαβνιέο ν νπνίνο
ζηα πξψηα ηνπ βήκαηα είρε πεξάζεη θαη απφ ην πνιηηηθφ πεδίν ηεο
αξηζηεξάο. Γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν ν Sherman απνηεινχζε ηξαλφ
παξάδεηγκα, απνδεηθλχνληαο φηη ε επηινγή ηνπ λα ζπκπνξεπηεί αξρηθά κε
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ηελ αξηζηεξά ήηαλ ηφζν επηθίλδπλε φζν θαη ιαλζαζκέλε.O Sherman είρε
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ αγψλα ελάληηα ζηηο ζνζηαιηζηηθέο αληηιήςεηο θαη
ην θευλζηαλφ θξάηνο. Καηάθεξε πνιχ γξήγνξα λα «κπνιηάζεη» ηελ
θνηλσλία θαη ηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ρψξν κε ηηο αμίεο ηνπ
λενθηιειεπζεξηζκνχ. Η Margaret Thatcher ελζηεξλίζηεθε ηηο απφςεηο
ηνπ, αλ θαη ν Sherman έηξεθε έλα κίζνο, κηα αληηπάζεηα γηα ηνπο
παλεπηζηεκηαθνχο. Πίζηεπε φηη ε θηιειεπζεξνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο θαη
ηεο αγνξάο δελ ζα έξρνληαλ απφ ηελ πνιππαξακεηξηθή εθπξνζψπεζε
ησλ παλεπηζηεκηαθψλ. Αληίζεηα πίζηεπε φηη απηνί πνπ φθεηιαλ λα
αλαιάβνπλ δξάζε μεθηλψληαο απφ ην Κέληξν Μειεηψλ Πνιηηηθήο ήηαλ
νη πεηπρεκέλνη επηρεηξεκαηίεο θαη ηδηψηεο. Η άπνςε ηνπ απηή
αληηθαηνπηξίδνληαλ ζην φηη ζεσξνχζε φηη νη ζθέςεηο ησλ κελ
παλεπηζηεκηαθψλ βξίζθνληαλ ζε έλα αθαηέξγαζην ζηάδην, ζε ζεσξεηηθφ
επίπεδν, ελψ ησλ δε επηρεηξεκαηηψλ είραλ εθαξκνζηεί εκπεηξηθά, ζηελ
δχζθνιε θαζεκεξηλφηεηα. Έηζη θαη ε Margaret Thatcher θαηά ηα ρξφληα
δηαθπβέξλεζεο ηεο πεξηβάιινληαλ απφ πεηπρεκέλνπο επηρεηξεκαηίεο θαη
βηνκεράλνπο ζπλδπάδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ εκπεηξία κε ηελ
δηαλφεζε. Η πνιηηηθή θαη δεκνζηνγξαθηθή θαξηέξα ηνπ Sherman
ηειείσζε απφηνκα. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ γλσζηνπνίεζε ηηο μελφθνβεο θαη
ξαηζηζηηθέο απφςεηο ηνπ, θαιψληαο θαη ηνλ Jean Marie le Pen ζε
ζπλέδξην ηνπ πληεξεηηθνχ θφκκαηνο. Σν ηέινο ηνπ ήηαλ άδνμν.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην κέιινλ ηνπ Keith Joseph έδεηρλε αξρηθά
εμαηξεηηθά ιακπξφ. Γηα πνιινχο εληφο θαη εθηφο ηνπ θφκκαηνο ησλ
πληεξεηηθψλ ζην πξφζσπν ηνπ Joseph έβιεπαλ ηνλ λέν εγέηε ηνπ
θφκκαηνο. Ο βξεηαλφο πνιηηηθφο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα αλακνξθψζεη
ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή αηδέληα ηνπ πληεξεηηθνχ θφκκαηνο
δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη ην πξφβιεκα ηνπ ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ
πξνθχπηεη απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ λένπ λνκίζκαηνο. Γελ ππνζηήξηδε ηηο
παξσρεκέλεο απφςεηο πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκνιφγσλ φηη ν πιεζσξηζκφο
πήγαδε απφ ηελ απφηνκε αχμεζε ησλ ηηκψλ. Έηζη πξνζέγγηζε ην δήηεκα
ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο βαζηδφκελνο ζηηο ζθέςεηο ηνπ
νηθνλνκνιφγνπ Hayek.
Μεηά ηελ εθινγηθή ήηηα ησλ πληεξεηηθψλ θαη ηνπ Edward Heath, ζην
εζσηεξηθφ ηνπ θφκκαηνο πξνθεξχρζεθαλ εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε
πξνέδξνπ. Νηθήηξηα ζηηο εζσθνκκαηηθέο εθινγέο47 αλαδείρζεθε πξνο
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έθπιεμε ε ξηδνζπαζηηθή λενθηιειεχζεξε πνιηηηθφο Thatcher. Η αλάδεημε
ηεο Βξεηαλίδαο πνιηηηθνχ πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ πνιηηηθνχ βίνπ
θαζψο ε ίδηα αλέπηπζζε απφςεηο ηδηαίηεξα άθξν-θηιειεχζεξεο θαη
ξηδνζπαζηηθέο. Η αλακφξθσζε ηνπ θφκκαηνο ήηαλ πιένλ ζηα ρέξηα ηεο.
Γηα ηελ Margaret Thatcher ην πνηήξη είρε μερεηιίζεη. Γελ κπνξνχζε λα
ππνκέλεη άιιν πηα ηελ ζπγθαηαβαηηθή πνιηηηθή ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ,
νχηε λα ζπκβηβάδεηαη άιιν πιένλ κε ηα ζπλδηθάηα. χκκαρνο ζην έξγν
ηεο απηφ ζηάζεθε ην Κέληξν Μειεηψλ Πνιηηηθήο. Με ηελ ηδηφηεηα ηνπ
κπνξνχζε λα αλαπηχζζεη θαη λα δεκνζηεχεη ηηο λενθηιειεχζεξεο
ξηδνζπαζηηθέο ηνπ ζέζεηο φληαο ηαπηφρξνλα πνιηηηθά νπδέηεξν. Απηφ
ζπλέβαηλε θαζψο αλά πάζα ψξα θαη ζηηγκή ην Κέληξν Μειεηψλ
κπνξνχζε λα απέρεη απφ ηελ πνιηηηθή ζθελή.
Καηά ην δηάζηεκα κεηαμχ 1975-1979 ε πνιηηηθή ζθελή ηεο Μ. Βξεηαλίαο
παξνπζηάδεη δχν γεγνλφηα. Απφ ηελ κία έρνπκε ηελ αλάιεςε ηεο εγεζίαο
ησλ πληεξεηηθψλ απφ ηε Thatcher θαη απφ ηελ άιιε εηζεξρφκαζηε ζε
κία πεξίνδν θπβεξλεηηθήο θξίζεο κεηά θαη ηηο απνηπρίεο ησλ Δξγαηηθψλ.
ζν ε Thatcher ζηνλ ρξφλν απηφ δηακφξθσλε ηελ πνιηηηθή αηδέληα ηνπ
θφκκαηνο -κε ηελ ζπκβνιή ηνπ Κέληξνπ Μειεηψλ Πνιηηηθήο- νη
Δξγαηηθνί θπβεξλνχζαλ ρσξίο φξακα, ρσξίο ζρέδην ηνλ Βξεηαληθφ ιαφ.
Απηφ έγηλε αληηιεπηφ ζηνλ πνιηηηθφ θφζκν κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ
ηφηε πξσζππνπξγνχ Jim Callaghan ξήμε κε ηνλ θευλζηαληζκφ. Πιένλ
αθφκα θαη νη Δξγαηηθνί δεηιά, δεηιά άξρηδαλ λα θαηεπζχλνληαη πξνο έλα
λενθηιειεχζεξν κνλνπάηη. Η ρξεκαηηθή ππνβνήζεζε ηνπ Γηεζλνχο
Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ επηβεβαηψλεη ηα παξαπάλσ. Η πνιηηηθφο ιφγνο
ηνπ Callaghan είρε αιιάμεη άξδελ. Οη αλαθνηλψζεηο ηνπ γηα αλαζηνιή
ησλ πθηζηάκελσλ πςειψλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη νη πεξηθνπέο
θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ ζήκαλαλ φρη απιψο ηελ ξήμε κε ηα
ζπλδηθάηα αιιά θαη ηελ επεξρφκελε ήηηα ηνπ Δξγαηηθνχ θφκκαηνο.
Η θπβέξλεζε Callaghan αλ θαη πξνζπάζεζε λα επηιχζεη ηα δεηήκαηα θαη
αηηήκαηα ησλ ζπλδηθάησλ, ελ ηέιεη απέηπρε. Η ζπλαηλεηηθή ηαθηηθή δελ
κπφξεζε λα απνδψζεη ηα αλακελφκελα γηα ηελ θπβέξλεζε. Ο Jim
Callaghan πξφηεηλε έλαλ ηνικεξφ ζπκβηβαζκφ ζηνπο ζπλδηθαιηζηέο.
Απηφ πνπ πξφζθεξε ήηαλ θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ην αληάιιαγκα
ήηαλ ε αλαθσρή ησλ απεξγηψλ θαη ε αλαζηνιή ησλ δηεθδηθήζεσλ ησλ
απεξγψλ. Ωζηφζν ε βαζηά χθεζε πνπ είρε μεζπάζεη ζηε ρψξα αλάγθαζε
ην ΓΝΣ λα παξέκβεη ην 1976 θαη λα ζπλδξάκεη πξνθεηκέλνπ λα
μεπεξαζηεί ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ νη
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ζπλδηθαιηζηέο δελ γίλνληαλ λα παξακείλνπλ άπξαγε έπεηηα απφ κηα
ηέηνηα εμέιημε. Σν έηνο κάιηζηα, 1978-1979 ραξαθηεξίζηεθε σο «ν
ρεηκψλαο ηεο δπζαξέζθεηαο». Η πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θξίζε πνπ
μέζπαζε εθείλν ην ρεηκψλα εληφο ηεο ρψξαο θαη εληφο ηνπ Δξγαηηθνχ
θφκκαηνο έζεζε ηέινο ζηελ απνηπρεκέλε δηαθπβέξλεζε ησλ αξηζηεξψλ.
Απηή ε εζσηεξηθή θξίζε φπσο απνδείρζεθε, δηήξθεζε ζρεδφλ δέθα
ρξφληα. ζα δειαδή ηα ρξφληα δηαθπβέξλεζεο ησλ πληεξεηηθψλ.

Κεθάλαιο 3
1.1 H πξώηε θπβέξλεζε ηεο M. Thatcher θαη ε πνιηηηθή
παξεκβαηηζκνύ
Πξηλ αλαιχζνπκε ηελ λίθε ησλ πληεξεηηθψλ ζηηο εθινγέο ηεο 4εο
Μαΐνπ ηνπ 1979 θαη ηελ θαζηέξσζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ ππφ ηελ
M.Thatcher ζηελ Μ. Βξεηαλία, ζεψξεζα ζθφπηκν λα γίλεη κία ζχληνκε
αλαθνξά ζηελ θαηάζηαζε πνπ είρε ήδε δεκηνπξγεζεί θαη παξέιαβε ε
Βξεηαλίδα πνιηηηθφο.
Οη πνιηηηθέο θπβεξλήζεηο ησλ Wilson θαη Callaghan θαηά ηα έηε 1974 –
1979 κέζα ζε έλα θαζεζηψο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη θνηλσληθήο
δπζιεηηνπξγίαο επέβαιιαλ ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηηο δεκφζηεο θαη
θξαηηθέο δαπάλεο. Η λενθηιειεχζεξε ζηξνθή ηνπ θξάηνπο θαη ε
απφξξηςε ησλ θευλζηαλψλ αληηιήςεσλ, είρε πάξεη ηνλ δξφκν ηεο αξθεηφ
θαηξφ πξηλ αλαιάβεη ε Thatcher. Η ξήμε ησλ Δξγαηηθψλ κε ηνλ
θευλζηαληζκφ επηβεβαηψλεηαη πξψηα απ’ φια κε ηελ πηνζέηεζε ηεο
κνλεηαξηζηηθήο αληίιεςεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη έπεηηα κεηά θαη ηελ
ζεκαληηθή αξσγή γηα ηελ ρψξα απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν
χςνπο 3,9 δηζεθαηνκκπξίσλ ιηξψλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε
πηψζε ηεο αμίαο ηεο ιίξαο θαηά ην 197648.
ε κία πεξίνδν πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο έμαξζεο θαηά ηελ νπνία νη
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα ζηελ
θπβέξλεζε κέζσ ησλ αηηεκάησλ θαη ησλ δηεθδηθήζεσλ ηνπο, o ηφηε
πξσζππνπξγφο Callaghan έθαλε ηελ χζηαηε πξνζπάζεηα γηα «ζπλαίλεζε»
κε ηνπο ζπλδηθαιηζηέο. Σνπο πξφηεηλε έλα «θνηλσληθφ ζπκβφιαην» κε
αληάιιαγκα ηελ αλαθσρή. Η αλαθσρή αλ θαη αξρηθά επεηεχρζε ήηαλ,
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πξφζθαηξε θαζψο νη ζπλερφκελεο δεκνζηνλνκηθέο πξνζαξκνγέο
νδήγεζαλ θαη πάιη ηνπο ζπλδηθαιηζηέο ζε απεξγίεο θαη ηελ θπβέξλεζε ζε
πνιηηηθφ αδηέμνδν. Η ξήμε φκσο κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο θαη ηηο εξγαηηθέο
ελψζεηο ήξζε αλαπφθεπθηα κεηά ηελ αλαθνίλσζε γηα πεξηθνπέο ζρεδφλ
600 εθαηνκκπξίσλ απφ ηελ θπβέξλεζε. Η λενθηιειεχζεξε ζηξνθή ηνπ
Δξγαηηθνχ θφκκαηνο νδήγεζε ην θφκκα εθηφο ησλ άιισλ, ζηελ ήηηα ηνπ
ζηηο επεξρφκελεο εθινγέο θαη ζε έλαλ εζσθνκκαηηθφ δηραζκφ ν νπνίνο
ζα αλαιπζεί θαη κεηέπεηηα. Η ηειεπηαία θπβέξλεζε ησλ Δξγαηηθψλ
«έπεζε» ην 1979 θαη ε θξίζε πνπ μέζπαζε εθείλν ηνλ ρεηκψλα, έγηλε
γλσζηή σο «ρεηκψλαο ηεο δπζαξέζθεηαο». Σα γεγνλφηα απηά θαη ην
πνιηηηθφ αδηέμνδν, έδσζαλ ηελ επθαηξία ζηελ Thatcher λα αλαιάβεη
δξάζε. Δγθαηληάζηεθε έηζη κία λέα θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή
αηδέληα, κε ηνλ ζξίακβν ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ησλ
κνλεηαξηζηηθψλ αληηιήςεσλ.
πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, κε ηελ λίθε ησλ πληεξεηηθψλ ην
1979 ε λέα πξσζππνπξγφο έζεζε σο πξνηεξαηφηεηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηεο αλεξγίαο. Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο
δηαθπβέξλεζεο ηεο, ε Thatcher πξνψζεζε κηα ζεηξά λέσλ νηθνλνκηθψλ
πνιηηηθψλ θαη απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Η αιιαγή πιεχζεο ππφ ηελ
Thatcher γίλεηαη εκθαλήο κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ
«απνθξαηηθνπνίεζε» απφ ηνλ φξν «ηδησηηθνπνίεζε» δίλνληαο έκθαζε
ζηελ αηνκηθφηεηα, ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζηελ ειεχζεξε αγνξά.
πσο θαλαηηθά ππνζηήξηδε «δελ ππάξρεη θνηλσλία, ππάξρνπλ κφλν ηα
άηνκα θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο» ζε ζπλέληεπμε49 ηεο.
Η ηδενινγηθή ηεο πξνζέγγηζε ζηεξίρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ
θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ζηελ ζχγθξνπζε κε ηνλ
ζπλδηθαιηζκφ. Απφ ηα πξψηα ηεο βήκαηα ζηελ πνιηηηθή, είρε ζηξαθεί
ελάληηα ζηνλ θνξπνξαηηζκφ θαη ζεσξνχζε ερζξφ ηεο νηθνλνκίαο ηεο
αγνξάο ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νκάδεο. Οη ηδέεο ησλ Friedman θαη Hayek
απνηέιεζαλ νδεγφ ζηελ πνιηηηθή ηεο ζηαδηνδξνκία. πλδχαζε έηζη ηελ
θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο κε κία λέα έθδνζε ηνπ laissez – faire50.
Οη ζπλερείο απεξγίεο ησλ αλζξαθσξχρσλ θαη ησλ εξγαηψλ ζεκάδεςαλ ηα
ρξφληα δηαθπβέξλεζεο ηεο ελψ ηαπηφρξνλα ε εμέιημε ηνπ πνιέκνπ ζηηο
λήζνπο Φψθιαλη απνηέιεζαλ ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν γηα ηελ θαζηέξσζε
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ηεο ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο Μ. Βξεηαλίαο. Γηα ηελ Thatcher νη
αλζξαθσξχρνη απνηεινχζαλ ηνλ «ερζξφ κέζα» ζην θξάηνο ελλνψληαο φηη
ν ερζξφο έμσ ήηαλ ν πφιεκνο κε ηελ Αξγεληηλή ζηηο λήζνπο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξψησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ ζηελ
Μ. Βξεηαλία, πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ ε
αλαδηνξγάλσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο ψζηε λα θαηαπνιεκεζεί νπζηαζηηθά
ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο. Η βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ
Βξεηαλψλ ζα έξρνληαλ κφλν κέζα απφ κία πην επέιηθηε αγνξά. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ πξνσζήζεθαλ κία ζεηξά απφ κέηξα κε άκεζε κείσζε ηνπ
θφξνπ εηζνδήκαηνο, ησλ θίλεηξσλ γηα απηναπαζρφιεζε θαζψο θαη
κείσζε ησλ παξνρψλ αλεξγίαο. Η ηειεπηαία κάιηζηα κεηαξξπζκηζηηθή
επηινγή απνζθνπνχζε ζην λα δψζεη κεγαιχηεξν θίλεηξν ζηνλ πνιίηε λα
ςάμεη γηα εξγαζία. Η ηδέα απηή αληηθαηνπηξίδνληαλ ζηελ
λενθηιειεχζεξε αληίιεςε φηη θάζε άηνκν ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ
θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαλ ελψ ηαπηφρξνλα έξρνληαλ θαη ζε
αληίζεζε κε ηηο απαξραησκέλεο θεπλζηαλέο πξαθηηθέο.
Η βξεηαληθή αγνξά εξγαζίαο51 ήηαλ δπζιεηηνπξγηθή θαη ε ζαηζεξηθή
πνιηηηθή είρε λα αληηκεησπίζεη ηα πςειά πνζνζηά απεξγηψλ. Δθηφο φισλ
απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ήηαλ θαη αξθεηά αλαπνηειεζκαηηθή ζε
ζχγθξηζε θαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο. Γη’
απηφλ ηνλ ιφγν ζεζπίζηεθε έλα πιαίζην λφκσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ
ψζηε λα δνζεί θίλεηξν γηα επελδχζεηο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ
πνζνζηνχ αλεξγίαο. Οη αιιαγέο ζηα επηδφκαηα αλεξγίαο θαη ε κείσζε
ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ γηα ηνπο αλέξγνπο ήηαλ πεξηζζφηεξν απφ
ζθιεξή. Η κείσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο αληηθαηνπηξίδνληαλ ηφζν ζηελ
θαηαθεξκαηηζκέλε βηνκεραληθή παξαγσγή φζν θαη ζηελ αχμεζε ηνπ
πνζνζηνχ αλεξγίαο. Σν έηνο 1979 ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλέξρνληαλ ζε
5% ελψ ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα άγγημε ζρεδφλ ην αζχιιεπην πνζνζηφ
ηνπ 10%. Σελ ίδηα ζηηγκή ε M.Thatcher θαη ε θπβέξλεζε ηεο έβιεπαλ
ηνλ πιεζσξηζκφ λα θαιπάδεη θαηά ην πξψην εμάκελν ηεο δηαθπβέξλεζεο
ηεο. Πεξίπνπ ζην ηέινο ηνπ έηνπο ν πιεζσξηζκφο έθαλε κηα ζεκαληηθή
ππνρψξεζε θαη έδσζε ζηελ Thatcher ηελ επθαηξία λα πξνρσξήζεη ζηηο
κεηαξξπζκηζηηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο ηεο πξνζαξκνγέο. Απηφ πνπ
θαηάθεξαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πληεξεηηθνί θαηά ηνλ πξψην ρξφλν
δηαθπβέξλεζεο ηνπο, ήηαλ ε αχμεζε ηεο αμίαο ηεο ιίξαο ηεο Μ.
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Βξεηαλίαο. Οη πξνυπνινγηζκνί ηνπ βξεηαληθνχ θξάηνπο άιιαμαλ πνξεία
θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηζνζθειίζηεθαλ θαη ζηελ ζπλέρεηα
κεηαηξάπεθαλ θαη ζε πιεφλαζκα.52
Απηφ φκσο πνπ πξαγκαηηθά έρεη ζεκαζία είλαη φηη ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή
πνπ αζθήζεθε απφ ην πληεξεηηθφ θφκκα θαηά ηελ δηαθπβέξλεζε
εθείλσλ ησλ εηψλ ήηαλ ε νκαιή κεηάβαζε απφ ηα αξλεηηθά ηζνδχγηα ζηα
ζεηηθά. Σφζν ε είζπξαμε θφξσλ φζν θαη νη δεκφζηεο δαπάλεο δελ
θφπεθαλ απφ ηελ κία κέξα ζηελ άιιε. Η Thatcher πεξηβάιινληαλ απφ
έκπεηξνπο νηθνλνκνιφγνπο θαη ζπκβνχινπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη
εμαζθάιηζε κηα νκαιή δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ηνπ βξεηαληθνχ
θξάηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. ηφρνη νη νπνίνη
ζπκπεξηειήθζεζαλ ζην πξφγξακκα ηεο θπβέξλεζεο. Πξνηεξαηφηεηα ηεο
πνιππαξακεηξηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθήζεθε ηα ρξφληα
εθείλα ήηαλ θπζηθά ε κείσζε ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο. Ο δεκφζηνο
ηνκέαο ηεο Βξεηαλίαο ήηαλ αλαγθαζκέλνο λα δαλείδεηαη -γηα λα είλαη
ιεηηνπξγηθφο- αξθεηά δηο ηδηαίηεξα ηελ δεθαεηία 1970 – 1980. Η Thatcher
βάιζεθε λα αιιάμεη απηήλ ηελ πξαθηηθή. πγθεθξηκέλα νη απαηηήζεηο
δαλεηζκνχ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (PSBR) απφ ηελ πξψηε ρξνληά αλάιεςεο
ηεο εμνπζίαο απφ ηελ πξσζππνπξγφ, κεηψζεθε ζρεδφλ 1,5 δηο ιίξεο. Οη
απμαλφκελεο απαηηήζεηο γηα πςειέο δαπάλεο ηνπ θξάηνπο αξγά ε
γξήγνξα ζα ην θαζηζηνχζαλ κε βηψζηκν αλ δελ επέξρνληαλ άκεζεο
κεηαξξπζκίζεηο.
Βαζηθφ κέιεκα ζηελ θαηεχζπλζε ζπγθξφηεζεο θαη αλαδηνξγάλσζεο ηεο
νηθνλνκίαο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ Thatcher ήηαλ ε θνξνιφγεζε. Σνλ
Οθηψβξην ηνπ 1979 άιιαμε ηελ θνξνινγηθή θαηεχζπλζε ηνπ θξάηνπο,
κεηαηξέπνληαο νπζηαζηηθά ηελ κείσζε ζηνλ θφξν εηζνδεκάησλ ησλ
πνιηηψλ κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο. Μεηά
θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άκεζεο θνξνιφγεζεο ησλ πνιηηψλ απφ ηελ
έκκεζε θνξνιφγεζε ην επφκελν κεηαξξπζκηζηηθφ βήκα ήηαλ ε
θαηάξγεζε ησλ ειέγρσλ ζηα ζπλαιιάγκαηα. Η θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο
αγνξάο άξρηδε λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν απφ νξαηή. Έηζη νη πνιίηεο είραλ
ηελ δπλαηφηεηα λα επελδχνπλ ηα ρξεκαηηθά ηνπο πνζά θαη ζην
εμσηεξηθφ.
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Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ εηζήγαγε ζην βξεηαληθφ θξάηνο ε Thatcher
ζεσξνχληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο επηηπρεκέλεο. Η αγνξά εξγαζίαο
μεπέξαζε ηελ δπζθηλεζία πνπ ηελ ραξαθηήξηδε θαη απηή κεηακνξθψζεθε
ζε κία αγνξά πεξηζζφηεξν επέιηθηε. Βειηηψζεθε ηφζν ε αγνξά εξγαζίαο
φζν θαη ηα πνζνζηά αλεξγίαο. Σα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα έδεηρλαλ θαη
ηαπηφρξνλε –κηθξή- αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Σέινο, απφ κία
ελαιιαθηηθή νπηηθή ηα πξνβιήκαηα απηά κεηψζεθαλ αηζζεηά, δελ
έπαςαλ φκσο λα απνηεινχλ πξφβιεκα γηα ην βξεηαληθφ θξάηνο. Μηα
καηηά ζηα δεδνκέλα ηνπ ΟΟΑ δείρλνπλ φηη παξά ηελ βειηίσζε ηνπ
πιεζσξηζκνχ, ε αλεξγία θαη ε απαζρφιεζε ζπγθξηηηθά κε άιιεο
επξσπατθέο ρψξεο απμήζεθε. Η εθηεηακέλε αλεξγία έπιεηηε θπξίσο ηνλ
αλδξηθφ πιεζπζκφ θαη νη κηζζνινγηθέο αληζφηεηεο ζπλέρηζαλ λα
ππάξρνπλ. Σν βξεηαληθφ θξάηνο ζπλδχαδε πιένλ ηηο πνιηηηθέο
αληζφηεηαο ηεο αγνξάο ησλ ΗΠΑ θαη ηεο καθξνπξφζεζκεο αλεξγίαο ηεο
Δπξψπεο. Έλα απνηπρεκέλν κείγκα πνιηηηθήο γηα ηελ αγνξά δειαδή.
Απηφ φκσο πνπ έρεη ζεκαζία είλαη φηη νη κεηαξξπζκίζεηο απηέο
ρξεηάδνληαλ ρξφλν. Σν βξεηαληθφ νηθνλνκηθφ ζαχκα ηεο πνιηηηθήο ηεο
Thatcher, ζεξάπεπζε ηνλ «αζζελή ηεο Δπξψπεο» ηα απνηειέζκαηα ηεο
νπνίαο άξρηζαλ λα θαίλνληαη αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα.
1.2 Σν πξόβιεκα ηνπ πιεζσξηζκνύ θαη ην δήηεκα ησλ λήζσλ
Φώθιαλη
Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 ην δήηεκα ηνπ πιεζσξηζκνχ είρε
πάξεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ζηε Μ. Βξεηαλία. Με ηελ αλάιεςε ηεο
εμνπζίαο ε Thatcher θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη γξήγνξα, γξήγνξα κία
θαηάζηαζε ε νπνία έρξεδε άκεζεο ιχζεο. Ο ζηαζηκνπιεζσξηζκφο
ζπλδχαδε κηα ηδηάδνπζα θαηάζηαζε γηα ηελ νηθνλνκία, κε πςεινχο
ξπζκνχο πιεζσξηζκνχ θαη ηαπηφρξνλα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο. Η
αληηκεηψπηζε σζηφζν ήηαλ δχζθνιε ππφζεζε. Ο «ζαηζεξηζκφο» ήξζε λα
απαληήζεη ζε φζα δελ κπνξνχζε λα απαληήζεη ε θεπλζηαλή πνιηηηθή γηα
ηνλ ζηαζηκνπιεζσξηζκφ. Γηα ην κείδνλ απηφ δήηεκα, είραλ ζπγθξνηεζεί
δχν βαζηθέο ζεσξίεο. Η πξψηε ζεσξία, ζηεξίδνληαλ ζηε νξκή ηνπ
πιεζσξηζκνχ, ζηελ επηκνλή ηνπ δειαδή λα απμάλεηαη ζπλερψο ελψ ε
δεχηεξε βαζίδνληαλ ζε κηα πξνζδνθία νξζνινγηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ
πιεζσξηζκνχ.

44

Πεξλψληαο απφ ηελ ζεσξία ζηελ πξάμε, νη εξγαδφκελνη θαη νη
επηρεηξήζεηο εμαξηνχζαλ ην κέιινλ ηνπο απφ ηελ πιεζσξηζηηθή ηάζε
κέζσ ελφο θηλεηνχ κέζνπ φξνπ53. Απηφο ν κέζνο φξνο αθνξνχζε ηα
πνζνζηά ησλ ησξηλψλ θαη ησλ πξνεγνχκελσλ πνζνζηψλ ηνπ
πιεζσξηζκνχ. Με απιά ιφγηα, νη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ θαζνξίδνληαλ απφ ηελ ηηκή ησλ επηηνθίσλ ηνπ
πιεζσξηζκνχ. Η εηζθνξά εδψ έρεη θπξίαξρν ξφιν θαζψο κέζσ ηεο
θακπχιεο Phillips θαζψο απεηθνλίδεηαη βξαρππξφζεζκα ε ζρέζε κεηαμχ
αλεξγίαο θαη πιεζσξηζκνχ. Με βάζε απηή ηελ ζεσξία ν κφλνο ηξφπνο
γηα λα κεησζεί ν πιεζσξηζκφο είλαη ε κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο απηήο.
Μέρξη ηα πνζνζηά ηνπ πιεζσξηζκνχ λα κεησζνχλ, ε αγνξά εξγαζίαο
είλαη αλαγθαζκέλε λα βπζηζηεί ζε κηα πεξίνδν πςειήο αλεξγίαο ψζπνπ
έπεηηα λα αλαθάκςεη. Απνδεηθλχεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ φηη ην δήηεκα
ηεο κείσζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ εθηφο απφ ρξνλνβφξν είλαη θαη αξθεηά
δαπαλεξφ. Η κείσζε ηνπ έρεη πςειφ θφζηνο απφ ηελ άπνςε φηη ε
αλεξγία θνξπθψλεηαη.
Μία δεχηεξε θαη πξαγκαηηθά ελδηαθέξνπζα ζεσξία είλαη απηή ηνπ
Taylor54 κε ηελ νπνία πεξηγξάθεη ηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ηηο
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηνπ πιεζσξηζκνχ. Πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζεί ην
θαηλφκελν ηνπ πιεζσξηζκνχ ν Taylor ζέηεη νξηζκέλεο νξζνινγηθέο
πξνζδνθίεο ψζηε νη παξάγνληεο ηνπ κνληέινπ ηνπ, λα πεξηιακβάλνπλ
φιεο εθείλεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ ππνινγίδνπλ ή πξνβιέπνπλ ηα
κειινληηθά πνζνζηά ηνπ πιεζσξηζκνχ. Σν κνληέιν απηφ πεξηιακβάλεη
εθηφο ησλ άιισλ θαη ηηο ζπκβάζεηο κεηαμχ ηηκψλ θαη κηζζψλ. Σν
πξφβιεκα ηνπ πιεζσξηζκνχ αληηθαηνπηξίδεηαη ελ κέξεη θαη ζηηο αηηίεο
ηεο λνκηζκαηηθήο θαη θνξνινγηθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη ζηηο
δεκνζηνλνκηθέο κεηαβιεηέο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ δεχηεξε ζεσξία, απηήλ
ηεο νξζνινγηθήο πξνζέγγηζεο ησλ πξνζδνθηψλ γηα ηελ ηζνξξνπία ηνπ
πιεζσξηζκνχ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ζεσξία απηή δηαθέξεη ηφζν απφ ην
κνληέιν Taylor φζν θαη απφ ηελ θακπχιε Philips. Απηφ ην κνληέιν είλαη
κία λέα εθδνρή πνπ νλνκάδεηαη Phelps – Lucas. Σν ζπγθεθξηκέλν
κνληέιν βαζίδεη ηελ εθδνρή ηνπ ζην φηη κπνξεί λα εμαιεηθζεί ν
πιεζσξηζκφο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην ην θφζηνο ηεο θακπχιεο
Phillips. Υσξίο δειαδή λα απμεζεί ε αλεξγία.
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χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ζεσξίεο νη νπνίεο πεξηγξάθεθαλ αξθεηά
ζπλνπηηθά ε Margaret Thatcher ζρεδίαζε έλα πιάλν κε βάζε ην νπνίν ν
πιεζσξηζκφο ζα αληηκεησπίδνληαλ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά. Απηή ε
πνιηηηθή ηεο θαηεχζπλζε έξρνληαλ θπζηθά ζε αληίζεζε φζσλ ππνζηήξηδε
ηφζα ρξφληα ην θφκκα ησλ Δξγαηηθψλ. Οη ελέξγεηεο ηεο Thatcher αλ θαη
είλαη δχζθνιν λα εξκελεπζνχλ, ππνζηήξηδαλ φηη γίλνληαλ ψζηε λα
αληηκεησπηζηεί ν πιεζσξηζκφο ρσξίο κεγάιν θφζηνο γηα ηελ πξαγκαηηθή
παξαγσγή. Δληνχηνηο ε «ζθηθηή» λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, θαη ε αχμεζε
ησλ επηηνθίσλ πνπ αθνινπζήζεθε δελ ηαπηίδνληαλ πιήξσο κε ην κνληέιν
ηζνξξνπίαο νξζνινγηθψλ πξνζδνθηψλ. Έηζη νη λνκηζκαηηθέο θαη
δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ελ ζπλερεία είραλ επξχ
αληίθηππν ζηνλ ηνκέα ηεο αλεξγίαο φπσο θαη κε ηελ ζηαδηαθή κείσζε
ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο γηα ζρεδφλ πέληε ρξφληα.
Σν θεληξηθφ ζρέδην ηεο βξεηαλίδαο πνιηηηθνχ πεξηιάκβαλε θπζηθά ηηο
θεληξηθέο κνλεηαξηζηηθέο ηδέεο θαη ζθέςεηο. Η κείσζε ηεο πξνζθνξάο
ρξήκαηνο ζηαδηαθά, απνηεινχζε ην κέζν γηα ηελ επηθείκελε κείσζε ηνπ
πνζνζηνχ ηνπ πιεζσξηζκνχ. Η κνλεηαξηζηηθή αληίιεςε ζηήξηδε ηα
επηρεηξήκαηα ηεο, ζην γεγνλφο φηη ε θπβέξλεζε κπνξνχζε αλακθίβνια
λα πεηχρεη ηελ κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ εθφζνλ κπνξνχζε λα
δηαρεηξηζηεί ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο. Αλαιχνληαο ην παξάδεηγκα ηεο Μ.
Βξεηαλίαο ν Alan Meltzer55 δηαηχπσζε ηα εμήο: «Οη ππεξβνιηθέο
δεκφζηεο δαπάλεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα αλακελφκελα δεκνζηνλνκηθά
ειιείκκαηα θαη ε αχμεζε ησλ θνλδπιίσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο ζηφρνπο
είλαη ζπλαθή πξνβιήκαηα. Η ζρέζε ζα εμαθαληζηεί εάλ ε θεληξηθή
ηξάπεδα αιιάμεη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη επηηξέςεη ηα
επηηφθηα ηεο αγνξάο λα θπκαίλνληαη φζν ππεξβαίλεη ην φξην πνπ
απαηηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκάησλ. Σν πιεφλαζκα ηνπ ειιείκκαηνο
ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ εγρψξηα απνηακίεπζε ή απφ ηνπο
αιινδαπνχο, αιιά ε αχμεζε ησλ ρξεκάησλ θαη ν πιεζσξηζκφο ζα
κεησζνχλ.»
Η πνιηηηθή απηή αλ θαη δηαηήξεζε ηελ αμία ηεο ζηεξιίλαο ζε έλα αξθεηά
πςειφ επίπεδν, απέηπρε λα θξαηήζεη ηα πνζνζηά αλεξγίαο ζε ρακειφ
πνζνζηφ. Η Thatcher έθαλε θαλεξή ηελ πξνηίκεζε ηεο γηα αχμεζε ηεο
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έκκεζεο θνξνινγίαο. Δπηπιένλ νη επηινγέο ηεο θπβέξλεζεο56 λα
κεηψζνπλ άκεζα ηα πνζνζηά ηνπ πιεζσξηζκνχ, ζπλεπάγνληαλ κε
αχμεζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ρξένπο ηνπ θξάηνπο
θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ πιεξσκψλ ησλ ηφθσλ επί ηνπ ρξένπο.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη φηη αλ νη επελδπηέο νη νπνίνη
αγφξαζαλ νλνκαζηηθά επηηφθηα 14% θαη ελψ αλέκελαλ κέζν πιεζσξηζκφ
ζε πνζνζηφ 12%, ππνιφγηδαλ πξαγκαηηθή απφδνζε πεξίπνπ 2%. Η
πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ φηη νη πξαγκαηηθέο ηνπο απνδφζεηο ήηαλ αξθεηά
πςειφηεξεο. Έηζη ην θπβεξλεηηθφ ζρέδην ησλ πληεξεηηθψλ γηα ηελ
πξαγκαηηθή κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ήηαλ εμαηξεηηθά ακθηιεγφκελν.
Με ιίγα ιφγηα ε δηάξζξσζε ησλ επηηνθίσλ θαη ησλ νκνιφγσλ ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα ήηαλ αξθεηά κεγάιε ψζηε ε αγνξά αλέκελε ηα πνζνζηά
ηνπ πιεζσξηζκνχ λα απμεζνχλ ζε ζηαζεξή βάζε.
Η αληηπιεζσξηζηηθή αληεπίζεζε ηνπ ζρεδίνπ Thatcher παξνπζίαδε φκσο
θαη νξηζκέλα απηά απνηειέζκαηα. Αλ θαη ην έηνο 1980 – 1981 ν ζηφρνο
ηεο ζηεξιίλαο θπκαίλνληαλ κεηαμχ 7% έσο 11% ζε πνζνζηφ αλά ρξνληά,
κπνξνχζε λα ζπγθξηζεί κε ηνλ εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο 21% θαηά ηνλ
Φεβξνπάξην ηνπ 1980 θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1981. Παξφια απηά ηελ
πεξίνδν εθείλε ηα επηηφθηα ζηελ Μ. Βξεηαλία ήηαλ αξθεηά πςειά ελψ
θαη ην PSBR, ν ξπζκφο δαλεηζκνχ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα είρε ππεξβεί ηνλ
ζηφρν ηνπ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ρξνληάο ηνπ 1980 πξνέβιεπε πεξίπνπ
8,5 δηζεθαηνκκχξηα ή κηιψληαο κε πνζνζηά ζε ΑΔΠ, απηφ αλέξρνληαλ
ζε 4,5% ζε ΑΔΠ ελψ ηελ ακέζσο επφκελε ρξνληά νη αξηζκνί απμήζεθαλ
ζε 13,5 δηο θαη 6% ζε πνζνζηφ ΑΔΠ αληίζηνηρα. Η νηθνλνκηθή πνιηηηθή
ηεο πξσζππνπξγνχ φκσο θαη ε εθαξκνγή ησλ κνλεηαξηζηηθψλ
αληηιήςεσλ ηνπ Friedman ζπλδπάζηεθε κε νξηζκέλεο δεκνζηνλνκηθέο
πξνζαξκνγέο. Η εθαξκνγή «ζθηθηήο» λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο είρε σο
ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο θαη αλ θαη πεηχραηλε λα
πεξηνξίζεη ηνλ πιεζσξηζκφ, ε αλεξγία αλαπηχζζνληαλ. Η ζπλνιηθή
πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ, ρξεηάδνληαλ ζπγθεθξηκέλεο
δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο νη νπνίεο ζα έθαλαλ ηελ νηθνλνκία ηεο Μ.
Βξεηαλίαο πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή θαη πεξηζζφηεξν πξνζαξκφζηκε
ζηηο λέεο ζπλζήθεο.
Πέξα απφ ην πξφβιεκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ, νη
δπζθνιίεο γηα ηελ θπβέξλεζε Thatcher δελ ζηακαηνχζαλ. Καηά ηελ
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δηάξθεηα ηεο πξψηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ πληεξεηηθψλ, θαίλνληαλ φηη ε
βξεηαλίδα πνιηηηθφο δελ γίλνληαλ λα θπβεξλήζεη πεξηζζφηεξν απφ κία
ζεηεία. Λίγν ηα ζθιεξά κέηξα ιηηφηεηαο πνπ αλακέλνληαλ λα εθαξκφζεη
θαη ιίγν ε αξρηθή ήηηα πνπ ππέζηε απφ ηα ζπλδηθάηα ησλ αλζξαθσξχρσλ
ηελ πξψηε πεξίνδν, ηελ νδεγνχζαλ ζηγά, ζηγά ζηελ απνηπρία. Δλψ φκσο
νη δεκνζθνπήζεηο έδεηρλαλ ξαγδαία κείσζε ζηελ απήρεζε πνπ είρε ζηελ
θνηλσλία, ε «ηδεξά Κπξία», κε ηνλ πφιεκν ησλ λήζσλ Φψθιαλη θαηά
ηα ηέιε ηεο πξψηεο ζεηείαο ηεο, ηεο δφζεθε ην «θιεηδί» ηεο επφκελεο
ηεηξαεηία.
Η πξψηε ζεηεία ηεο M.Thatcher σο πξσζππνπξγνχ παξνπζηάδεη αξθεηέο
δηαθπκάλζεηο ιφγσ ηνπ φηη αληηκεηψπηδε ζπγρξφλσο αξθεηά κέησπα ζηελ
πνιηηηθή ζθελή. Πνιχ εχθνια ζα κπνξνχζε θαλείο λα δηαρσξίζεη ηελ
πξψηε πεξίνδν ηεο Thatcher ζε κία πξψηε θάζε πξν – Φψθιαλη δειαδή
κεηαμχ 1979 θαη Απξίιην 1982 θαη ζηελ κεηά – Φψθιαλη θάζε κεηαμχ
Μάην 1982 θαη Ινχλην 1983. Η ζηάζε ηεο πξσζππνπξγνχ ζην επηθείκελν
δήηεκα ήηαλ πξαγκαηηθά θαζνξηζηηθή. Μέρξη ηφηε ε εηθφλα γηα ηελ
πξσζππνπξγφ ήηαλ ιίγν έσο πνιχ δπζάξεζηε. Η δεκνηηθφηεηα ηεο ήηαλ
ζρεηηθά ζε ρακειά επίπεδα ελψ δελ ήηαλ ιίγνη απηνί πνπ ζεσξνχζαλ φηη
ζηελ κεηαπνιεκηθή επνρή κφλν ν Edward Heath ηελ μεπεξλνχζε ζην
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Αθφκε θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θφκκαηνο ησλ
πληεξεηηθψλ πνιινί εμέθξαδαλ ηελ άπνςε φηη ε βξεηαλίδα πνιηηηθφο
ζα ηνπο νδεγνχζε ζηελ ήηηα ησλ επφκελσλ εθινγψλ. Ο πφιεκνο σζηφζν
ησλ λήζσλ Φψθιαλη κε ηελ Αξγεληηλή αλέηξεςε ηα δεδνκέλα. Η ζηάζε
ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα αλέδεημε πεξηζζφηεξν ην θχξνο πνπ
«έηξεθε» κεγάιν κέξνο ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ «ηδεξά Κπξία». 57
Ο πφιεκνο ησλ Φψθιαλη αλαλέσζε ηελ δεκνηηθφηεηα ηεο Thatcher ζε
κία πεξίνδν ε νπνία θαίλνληαλ αξθεηά δπζάξεζηε ιφγσ ηεο εθαξκνγήο
ηνπ νηθνλνκηθνχ ζρεδίνπ ησλ πληεξεηηθψλ. Απφ ηελ εηζβνιή ηεο
Αξγεληηλήο ζηηο λήζνπο ζηηο 31 Μαξηίνπ ηνπ 1982 έσο ηελ Βξεηαληθή
θαηνρή ηνπ ιηκαληνχ Stanley ζηηο 14 Ινπλίνπ, ε δεκνηηθφηεηα ηεο
απμήζεθε πεξίπνπ 15%. πσο αλέθεξε θαη ν Crewe(1985) «ε δεκφζηα
γλψκε θαη ε θνκκαηηθή πνιηηηθή κεηακνξθψζεθε». Η εμήγεζε απηνχ
ηνπ επηρεηξήκαηνο είλαη δηηηή. Αθελφο ε λίθε ζηνλ πφιεκν απέδσζε
ζεκαληηθή πνιηηηθή δχλακε ζηελ Thatcher, αθεηέξνπ ην νηθνλνκηθφ
πιάλν πνπ είρε μεθηλήζεη λα εθαξκφδεη απφ ηελ αξρή ηεο ζεηείαο ηεο
57
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άξρηζε λα απνδίδεη. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν δεδνκέλσλ αλ θαη
αλακθίβνια απνδίδεηαη ζηελ κεηέπεηηα εθινγηθή λίθε ησλ
πληεξεηηθψλ, ζεσξείηαη απφ πνιινχο αλαιπηέο ππεξεθηηκεκέλνο.
Σν απνηέιεζκα ηεο λίθεο ζηνλ πφιεκν απνηέιεζε αληηθείκελν πνιηηηθήο
αλάιπζεο θπξίσο δηφηη ζπλδέζεθε κε ηελ επφκελε εθινγηθή λίθε ηεο
Thatcher. χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ησλ Dunleavy θαη Husband(1985) ε
ζπζπείξσζε ζηελ ιατθή νξζνδνμία επεηεχρζε ιφγσ ηεο ππνζηήξημεο ηεο
Thatcher θαη ηνπ πνιέκνπ ζηα Φψθιαλη. Με βάζε απηή ηελ ζθέςε ε
θπβεξλεηηθή δεκνηηθφηεηα απμήζεθε ζρεδφλ 16% πξψηνλ ιφγσ ηνπ
πνιέκνπ, θαη δεχηεξνλ ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρεη θαη ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ
Clarke, Stewardθαη Zuk (1986) απφ κία πεξηζζφηεξν ζπληεξεηηθή νπηηθή
ζέζε. Η δηθή ηνπο πξνζέγγηζε ζπκπεξηιάκβαλε θάπνηεο επηπιένλ
κεηαβιεηέο κε δεηήκαηα φπσο απηφ ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ
πνπ ηαιάληδε ην θξάηνο ηεο Μ. Βξεηαλίαο. Η ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά
βαζίδνληαλ ζηελ έληνλε επίδξαζε ηνπ πνιέκνπ ζηελ βξεηαληθή πνιηηηθή
θαη ζηελ δεκνηηθφηεηα ησλ πληεξεηηθψλ κίαο θαη ηνπο νδήγεζε αχμεζε
ησλ πνζνζηψλ ηνπο 17%. Η δεκνηηθφηεηα ηνπ θφκκαηνο θνξπθψζεθε
ζην δηάζηεκα απφ ηνλ Απξίιην 1982 έσο ην 1983. Ωζηφζν νη απφςεηο
απηέο δελ απνηεινχζαλ θαλφλα. Γηα παξάδεηγκα ν Norpoth58 δηαηχπσλε
ηελ άπνςε φηη ν πφιεκνο παξείρε ζηελ Thatcher κηα πξφζθαηξε
ππνζηήξημε ε νπνία ηνπο επφκελνπο κήλεο ζηαδηαθά κεηψλνληαλ,
πεξηγξάθνληάο ηελ σο «βαζκηαία πξνζαξκνγή». Ο γλσζηφο πνιηηηθφο
αλαιπηήο ζηελ κεζνδνινγηθή ηνπ πξνζέγγηζε ζεσξνχζε ηνλ πιεζσξηζκφ
θαη ηελ αλεξγία ακειεηένπο παξάγνληεο πξνζέγγηζεο ηεο δεκνηηθφηεηαο
ηεο Thatcher. Η παξνδηθή ππνζηήξημε ηεο θνηλσλίαο ζην πληεξεηηθφ
θφκκα γηα ηνλ Norpoth έθηαλε ην 7% θαηά ηε δηάξθεηα Μαΐνπ θαη
Ινπλίνπ ηνπ 1982. Με βάζε ηελ δηθή ηνπ πξνζέγγηζε ν πφιεκνο ησλ
Φψθιαλη έδσζε «αέξα» πάλσ απφ 5 κνλάδεο ην 1983 ζηνπο
πληεξεηηθνχο θαη ελζηεξλίδεηαη ηελ άπνςε φηη ν πφιεκνο ήηαλ θξίζηκνο
γηα ηελ εθινγηθή λίθε ηνπ θφκκαηνο ζηηο επφκελεο εθινγέο. Η θαζεκία
απφ ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο ιίγν πνιχ ζπλππνιφγηδαλ ηηο
καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ηεο δηαθπβέξλεζεο Thatcher σζηφζν
απνδεηθλχνπλ φηη ε λίθε απέλαληη ζηνπο Αξγεληηλνχο ήηαλ
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θαζνξηζηηθή59. Σν απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ έηζη απνηέιεζε ησλ
ζπλδεηηθφ θξίθν γηα ηελ δεχηεξε ζπλερφκελε εθινγηθή λίθε ηνπ
πληεξεηηθνχ θφκκαηνο θαη ηεο θπξίαο Thatcher ε νπνία επηβεβαίσζε
φηη ήηαλ ε απφιπηε εγέηεο ηνπ θφκκαηνο.
1.3 Η δεύηεξε πεξίνδνο Thatcher θαη ε εθαξκνγή ζπληεξεηηθήο
πνιηηηθήο θαη ηδησηηθνπνηήζεσλ
Η δεχηεξε πεξίνδνο δηαθπβέξλεζεο Thatcher ήξζε κε ηηο εθινγέο
Ινπλίνπ 1983 θαη κε ηνλ πνιηηηθφ ζξίακβν έλαληη ηνπ Δξγαηηθνχ
θφκκαηνο. Μεηά θαη ηελ λίθε ζηα Φψθιαλη, πιένλ ε επαλεθιεγκέλε
πξσζππνπξγφο είρε ηνλ ρξφλν θαη ηελ δχλακε λα εθαξκφζεη ηηο
λενζπληεξεηηθέο θαη λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο ηεο, πνπ πίζηεπε θαη
αθνινπζνχζε. Η Thatcher βξέζεθε ζηελ πνιηηηθή φπσο ε ίδηα
ππνζηήξηδε: «φρη γηα λα είλαη, αιιά γηα λα θάλεη». ηφρνο ηεο ήηαλ λα
αληηζηξέςεη ην νηθνλνκηθφ θιίκα ζην θξάηνο ηεο Μ. Βξεηαλίαο.
Πξνθεηκέλνπ φκσο λα θαηαλνήζνπκε ηηο πνιηηηθέο πνπ εθήξκνζε θαηά
ηελ δεχηεξε ηεο ζεηεία ε βξεηαλίδα πνιηηηθφο, νθείινπκε λα
θαηαλνήζνπκε ηελ πνιηηηθή νπηηθή ηεο. ην παξειζφλ νη πεξηζζφηεξνη
πξσζππνπξγνί αθνινπζνχζαλ έλα κνηίβν ην νπνίν ε Thatcher δελ
ζέιεζε λα αθνινπζήζεη. Πίζηεπε βαζχηαηα, φηη εθιέρζεθε γηα λα
«ζπάζεη» απηφλ ηνλ θαλφλα. Έηζη θαηά ην παξειζφλ νη πεξηζζφηεξνη
πξσζππνπξγνί αλαιάκβαλαλ κία παζεηηθή ζηάζε θαη επέηξεπαλ ζηνλ
εθάζηνηε ππνπξγφ λα αλαιακβάλεη δξάζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Οη
ίδηνη παξέκβαηλαλ κφλν φηαλ ην δήηεκα έθζαλε ζε έλα ηειηθφ ζεκείν.
Μφλν θαη κφλν ηφηε νη πξσζππνπξγνί πξνζπαζνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηα
ζπκβνχιηα πξνο κία θαηεχζπλζε. Η Thatcher φκσο απνηεινχζε εμαίξεζε
ζηνλ θαλφλα. Με έλαλ αζπλήζηζηα επηζεηηθφ θαη δπλακηθφ ηξφπν,
παξέκβαηλε φπνηε απηφ θξίλνληαλ απαξαίηεην θαη δηαηχπσλε πάληα ηηο
απφςεηο ηεο ζηνπο ππνπξγνχο. πρλά ηνπο δηέθνπηε θαη ππεξακπλφηαλ
ησλ ζέζεσλ θαη απφςεσλ ηεο.
Η εγεηηθή ηεο παξνπζία60 ζην θφκκα ησλ πληεξεηηθψλ δηαθαίλνληαλ
αθφκα θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεηψπηδε ηα εζσθνκκαηηθά δεηήκαηα
πνπ πξνέθππηαλ. Απέλαληη ζηνπο δχν πληεξεηηθνχο πνιηηηθνχο,
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εζσθνκκαηηθνχο αληηπάινπο ηεο James Prior θαη Peter Walker δελ
παξέκεηλε απαζήο. Οη δχν απηνί άληξεο δελ έθξπβαλ ηελ αληίζεζε ηνπο
ζηνλ νηθνλνκηθφ κνλεηαξηζκφ θαη ηελ δπζαξέζθεηα ηνπο γηα ηελ
πξσζππνπξγφ. Έηζη ε Thatcher ρσξίο δεχηεξε ζθέςε εμνπδεηέξσζε ηνλ
Prior ζηέιλνληαο ηνλ ζηελ Β. Ιξιαλδία θαη ππνβηβάδνληαο ηνλ Walker
ζηνπο ηνκείο γεσξγίαο θαη ελέξγεηαο. Σν πνιηηηθφ ζζέλνο ηεο Thatcher
δπλάκσλε κε ηνλ θαηξφ, ελψ ηαπηφρξνλα νη ζπληεξεηηθέο ηηο αληηιήςεηο
ξίδσλαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θφκκαηνο.
Η δεχηεξε απηή πεξίνδνο παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ θαζψο ε
αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ φπσο ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο
ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ αιιά θαη ηεο πξνψζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηδησηηθνπνηήζεσλ, ζεσξείηαη αληηθείκελν έξεπλαο γηα πνιιέο άιιεο
επξσπατθέο ρψξεο. Οη ηδησηηθνπνηήζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην Ηλσκέλν
Βαζίιεην απνηέιεζαλ δεκνθηιή νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ζπλδέζεθαλ
άξξεθηα κε ηνλ «ζαηζεξηζκφ»61. Σν λενθηιειεχζεξν θχκα
ηδησηηθνπνηήζεσλ έξρνληαλ γηα λα επηζεκάλεη φηη ν δηαρσξηζκφο
δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα είρε πεξηνξηζηεί αηζζεηά. Οη
ηδησηηθνπνηήζεηο δελ ήηαλ απιά ην κέζν κεηάβαζεο κεηνρψλ απφ ηελ
δεκφζην ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Πεξηιάκβαλαλ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ αιιά ζρεηίδνληαλ θαη κε ηελ δηεζλνπνίεζε ηεο
παξαγσγήο. Σν βξεηαληθφ πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ αλ θαη μεθίλεζε,
ειπηδνθφξα απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζεηεία ηεο Thatcher ην 1979, δελ είρε
ηελ αλάινγε ζπλέρεηα. Μία ζχληνκε αλαδξνκή ζην παξειζφλ, ζα καο
βνεζήζεη εδψ ψζηε λα θαηαλνήζνπκε ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ
«ηδησηηθνπνίεζε».
Αθνινπζψληαο απηή ηελ νδφ ε πξψηε θπβέξλεζε ησλ πληεξεηηθψλ
θνίηαμε αζθαιψο λα ειέγμεη ηνλ πιεζσξηζκφ κέζα απφ κία ζρεηηθά
«ζθιεξή» λνκηζκαηηθή πεηζαξρία. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο ε
θπβέξλεζε έζεζε σο πξνηεξαηφηεηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνζθνξάο
ρξήκαηνο, ηελ κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ηελ κείσζε ηεο
άκεζεο θνξνιφγεζεο γηα ηνλ κέζν Βξεηαλφ πνιίηε. Οη δεζκεχζεηο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ησλ πληεξεηηθψλ ηνπ 1979 δελ εθπιεξψζεθαλ θαηά
γξάκκα. Οη αξρηθέο ηνπο ππνζρέζεηο γηα πψιεζε ησλ κεηνρψλ ηεο
εζληθνπνηεκέλεο λαππεγηθήο βηνκεραλίαο National Freight Corporation
δελ πξνζθέξζεθαλ ζην επξχ θνηλφ. Η ηδησηηθνπνίεζε ζην θπβεξλεηηθφ
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πιάλν είρε ζεκαληηθφ ξφιν θπζηθά, φρη ηφζν γηα ηα νηθνλνκηθά ηεο
αληαπνδνηηθά νθέιε, αιιά θπξίσο γηαηί ε κείσζε ησλ δεκνζίσλ
δαπαλψλ ήηαλ δχζθνιε απφθαζε γηα ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ θφκκαηνο.
Έηζη νη ηδησηηθνπνηήζεηο πξνσζήζεθαλ αθφκα θαη αλ δελ πξνήγαγαλ ηνλ
αληαγσληζκφ ή αθφκα θαη φηαλ ήηαλ επηβιαβήο γηα ηηο δεκφζηεο δαπάλεο.
πσο θαη λα είρε ην πνιηηηθφ θφζηνο γηα ην θφκκα ήηαλ κηθξφηεξν.
Απφδεημε απηνχ ηνπ επηρεηξήκαηνο είλαη ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο British
Telecom ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξίο λα εμαζθαιίδεη ηνλ
αληαγσληζκφ.
Ωζηφζν ζε απηφ ην ζεκείν είλαη αλαγθαίν λα γίλεη κία αλαθνξά ζηελ
πνιηηηθή ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ απφ ηελ αθεηεξία ηνπο. Η νηθνλνκηθή
απηή πνιηηηθή είρε «πάξεη ηνλ δξφκν ηεο» ήδε απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ
Δξγαηηθψλ θαη ππφ ηελ πίεζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ ην
1976. Η πξψηε πψιεζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ήηαλ ε British
Petroleum είρε σο ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ PSBR. Γηα ηνπο πληεξεηηθνχο
ε πνιηηηθή ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ζηα ζρέδηα ηνπο έιαβε θπξίαξρε ζέζε,
κεηά θαη ηελ δεχηεξε ζεηεία ηεο Margaret Thatcher θπξίσο ηα ρξφληα
1983-1987.
Γηα λα εμεγεζεί αζθαιέζηεξα ε πνιηηηθή ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ62 ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ε αλαθνξά ησλ Bishop & Kay (1988) «ε ηδησηηθνπνίεζε
είλαη κηα πνιηηηθή πνπ πηνζεηήζεθε ζρεδφλ ηπραία αιιά έρεη θαηαζηεί σο
θεληξηθή πνιηηηθή, κία πνιηηηθή πνπ δελ έρεη ζαθείο ζηφρνπο, αιιά έρεη
γίλεη ζρεδφλ απηνζθνπφο». Σν επηρείξεκα ηνπο επηβεβαηψλεηαη απφ ην
γεγνλφο φηη ζηελ βξεηαληθή πνιηηηθή ζθελή θακία θπβέξλεζε δελ
αλαθέξνληαλ ζπγθεθξηκέλα γηα θάπνηα πνιηηηθή ηδησηηθνπνίεζεο
πξνεθινγηθά. Μέζα απφ απηή ηελ αλαθνξά ζα γίλεη κηα εθηελήο
πξνζπάζεηα λα αλαιπζεί ην δήηεκα ηεο πνιηηηθήο ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη
λα εξκελεπζεί ην ζεηηθφ ή θαη αξλεηηθφ ηνπο ζηίγκα, ηδίσο ζηελ πνιηηηθή
ζθελή ηεο Μ. Βξεηαλίαο.
Ο παξεκβαηηθφο ξφινο ηνπ θξάηνπο φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν
δήηεκα πεξηνξίζηεθε αηζζεηά. Απηφ φκσο δελ ζήκαηλε φηη νη
ηδησηηθνπνηήζεηο δελ κπνξνχζαλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη κε ηελ ειάρηζηε
θξαηηθή παξέκβαζε. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ζην
βξεηαληθφ θξάηνο θξίλνληαλ θπξίσο απφ ηελ αλάπηπμε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο. Έηζη ε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
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ζπγθαηαιέγνληαλ ζηα πιάλα ησλ πληεξεηηθψλ απφ ηελ πξψηε θηφιαο
δηαθπβέξλεζε ηνπο. To πξψην κεηαξξπζκηζηηθφ πιαίζην κε ζθνπφ ηελ
απνξξχζκηζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ηελ θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο
αγνξάο πινπνηήζεθε ζηελ πξψηε ζεηεία ηεο M.Thatcher. ηε δεχηεξε
δηαθπβέξλεζε ηεο σζηφζν, εζηίαζε ζηελ πξνψζεζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζηελ πψιεζε αξθεηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηνπ θξάηνπο.
Μέζα ζην πιαίζην απηφ ε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο νδήγεζε ζε
βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ.
ηηο ππεξεζίεο ησλ δήκσλ γηα παξάδεηγκα, δηάθνξεο κειέηεο έδεημαλ φηη
επεηεχρζε κηα κεγάιε εμνηθνλφκεζε ζε ηνκείο φπσο ηεο
απνξξηκαηνζπιινγήο θαη ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Υσξίο
ακθηβνιία νη ηδησηηθέο ζπκβάζεηο πνπ αλέιαβαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κείσζαλ ην θφζηνο ησλ
δαπαλψλ, αλ θαη ππήξραλ «θσλέο» πνπ ππνζηήξηδαλ φηη κε ηελ
ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηψζεθε θαη ε πνηφηεηα ησλ
ππεξεζηψλ. Αξθεηέο θνξέο νη ηδησηηθνπνηήζεηο ζηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε, επέθεξαλ δπζάξεζηεο αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο
αιιά θαη ζηα κηζζνινγηθά δεδνκέλα γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο.
χκθσλα κε ηνλ Veljanovski63 (1990) νη πξνζπάζεηεο αμηνιφγεζεο ηεο
απφδνζεο ησλ εηαηξηψλ πνπ ηδησηηθνπνηήζεθαλ έδεημαλ κία
αμηνζεκείσηε αχμεζε ησλ θεξδψλ θαη βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο
ηνπο. Αληίινγνο φκσο ζηελ αλαθνξά απηή απνηέιεζε ε ηεθκεξίσζε ηνπ
Dunsire (1991). Οη εηαηξείεο πνπ ηδησηηθνπνηήζεθαλ φπσο NFC, BT
παξνπζίαζαλ βειηησκέλεο ζπγθξηηηθά κε άιιεο θξαηηθέο εηαηξείεο,
ηνκείο παξαγσγηθφηεηαο θαη θεξδνθνξίαο. Σν αληίηηκν ζε απηφ ην
απνηέιεζκα ήηαλ ε δηφγθσζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο γηα ηνπο
εξγαδνκέλνπο. χκθσλα κε ηνλ Pitt (1990) ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο British
Telecom πέηπρε θαιχηεξα απνηειέζκαηα επηδηψθνληαο έλα επηζεηηθφ
ζηπι δηαρείξηζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ επξχηεξν αληαγσληζκφ. Η
British Telecom ζπγρσλεχηεθε θαη κε ηελ ακεξηθαληθή εηαηξεία MCI,
απνηειψληαο έηζη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ. Η
ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία είρε θαιχηεξεο απνδφζεηο απφ ηηο αληίζηνηρεο
θξαηηθέο ζπγθξηηηθά θαη ζηελ Δπξψπε ζχκθσλα κε ηνπο Foreman –
Peck.
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Απηφ φκσο πνπ είρε πξαγκαηηθά ζεκαζία γηα ηνλ θαηαλαισηή ήηαλ ε
πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπ πξνζθέξνληαλ θαη ηα θφζηε ηεο
ππεξεζίαο. Δδψ εληνπίζηεθαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Κνηλή
δηαπίζησζε φισλ ησλ θαηαλαισηψλ ήηαλ θπζηθά ε αχμεζε ησλ ηηκψλ
ησλ ππεξεζηψλ κεηά θαη ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπο. Οη επηθείκελεο
απμήζεηο ησλ ηηκψλ πνιιέο θνξέο έθζαλαλ αθφκε θαη ηα πνζνζηά
κεηαμχ 40% θαη 90%. Σν ζπκπέξαζκα κε απιά ιφγηα ήηαλ φηη ηελ
βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ ηδησηηθνπνηεκέλσλ εηαηξεηψλ ν
θαηαλαισηήο αλαγθαδφηαλ λα ην πιεξψζεη αξθεηά πςειφηεξα απφ φηη
πξηλ.
Η θξηηηθή64 φκσο ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ζην Ηλσκέλν
Βαζίιεην είλαη πνιπζχλζεηε. Οη Βξεηαληθέο ηδησηηθνπνηήζεηο πνπ
αθνξνχζαλ ηνκείο φπσο άλζξαθα, ράιπβα, ειεθηξηζκφ ραξαθηεξίδνληαλ
απφ έιιεηςε νξγάλσζεο. Η εκκνλή ηεο Thatcher ζην ζπλδηθαιηζηηθφ
δήηεκα θαη ζηηο κεγάιεο απεξγίεο απέζπαζε ην ελδηαθέξνλ ηεο απφ ηελ
νπζία ηεο νηθνλνκηθή πνιηηηθήο ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ. Η πξσζππνπξγφο
αλαιψζεθε ζε εθείλε ηελ δηακάρε κε ηνπο αλζξαθσξχρνπο κε
απνηέιεζκα ηελ πεξίνδν εθείλε ε ρψξα λα ζηξαθεί ζε άιιεο πεγέο
ελέξγεηαο γηα λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχζαλ νη
απεξγνί. Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο επηινγήο ηεο ήηαλ άκεζεο ηφζν γηα ηελ
εγρψξηα απαζρφιεζε φζν θαη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο. Ο
βηνκεραληθφο ηνκέαο άλζξαθα θαηαθεξκαηίζηεθε κε ζπλνπηηθέο
δηαδηθαζίεο.
Δθηφο απηήο ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο, ζηε Μ. Βξεηαλία πξνθιήζεθαλ
αξθεηά ζθάλδαια ηα νπνία ζρεηίδνληαλ κε ηηο πνιηηηθέο
ηδησηηθνπνηήζεσλ. Ήηαλ γεγνλφο φηη ζε πεξηπηψζεηο ηδησηηθνπνίεζεο
δεκνζίσλ θνξέσλ, αλαθαιχθζεθε φηη ζηειέρε θαη δηεπζπληέο ησλ
ηδησηηθνπνηεκέλσλ πιένλ επηρεηξήζεσλ αληακείβνληαλ κε πςειφηεξνπο
κηζζνχο είηε κε δηθαίσκα απφθηεζεο κεηνρψλ ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο. Με
ιίγα ιφγηα απνιάκβαλαλ πξνλφκηα –φπσο παξνρή κεγαιχηεξσλ
ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ – ηα νπνία πξηλ ηελ ηδησηηθνπνίεζε δελ
ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ
ηδησηηθνπνηήζεσλ αλ θαη ζα έπξεπε λα ζέηεη σο ζηφρν ηελ κείσζε ηεο
αλεξγίαο θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο δελ ην πεηχραηλε
πάληα. Αξθεηέο θνξέο ηα πξνγξάκκαηα ηδησηηθνπνηήζεσλ δηεχξπλαλ ηηο
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εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο, κα ην ζεκαληηθφ ήηαλ φηη θαλέλα ζηνηρείν δελ
απνηχπσλε φηη νη ηδησηηθνπνηήζεηο σθεινχζαλ ηνπο αζζελέζηεξνπο ηεο
θνηλσλίαο
Σέινο, ν ξφινο ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ηαπηίζηεθε άκεζα θαη κε ηελ
απαίηεζε δαλεηζκνχ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, δειαδή ην PSBR. Κίλεηξν γηα
ηελ επίηεπμε θαη πξνψζεζε ελφο πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ
απνηεινχζε ηφζν ν πιεζσξηζκφο φζν θαη ε κείσζε ηνπ ξπζκνχ ηνπ
PSBR. χκθσλα κε ηνλ Brittan (1984, ζει. 11 – 37) νη εηζπξάμεηο απφ ηηο
απνθξαηηθνπνηήζεηο απμήζεθαλ απφ ηελ πεξίνδν πνπ αλέιαβε ηελ
δηαθπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο ε Margaret Thatcher. Μέρξη θαη ηα ηέιε
ζρεδφλ θαη ηεο ηξίηεο ζεηείαο ηεο, ηα θέξδε μεπέξαζαλ ηα 7 εθαηνκκχξηα
ιίξεο. Με αξθεηέο δπζθνιίεο ν ξπζκφο κείσζεο δαλεηζκνχ ηνπ δεκνζίνπ
ηνκέα έγηλε πξαγκαηηθφηεηα θαζψο ζρεδφλ εμαθαλίζηεθε. Σα ειιείκκαηα
ηζνζθειίζηεθαλ θαη ν επφκελνο ζηφρνο ήηαλ ε κεηαηξνπή ηνπο ζε
πιενλάζκαηα. ια απηά δελ ζα κπνξνχζαλ θπζηθά λα έρνπλ επηηεπρζεί
ρσξίο ηα κεγάια έζνδα απφ ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο πνπ πξνσζήζεθαλ. Δλ
ηέιεη, νη εμειίμεηο ζην πξφγξακκα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ
πληεξεηηθψλ θαηεπζχλζεθαλ ζηελ ινγηθή ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εζφδσλ
απφ ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο γηα παξνρή θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ ζηνλ
βξεηαλφ πνιίηε αλ θαη πνιιέο θνξέο απηφ δελ θαηέζηε δπλαηφ θπξίσο
γηαηί ηα πξνγξάκκαηα ηδησηηθνπνηήζεσλ απνηεινχζαλ δήηεκα επξχηεξσλ
πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
1.4 Ο ζπλδηθαιηζκόο ζην πνιηηηθό ζηόραζηξν ηεο Thatcher
Σν πξφβιεκα ησλ απεξγηψλ θαη ησλ δηαρξνληθψλ ζπλδηθαιηζηηθψλ
αηηεκάησλ, ήηαλ πξφβιεκα πνπ ηαιάληδε ηελ βξεηαληθή θνηλσλία θαη ην
βξεηαληθφ θξάηνο πνιχ πξηλ αλαιάβεη ε Thatcher ηελ εμνπζία. Γηα ηνπο
νπαδνχο ηεο πνιηηηθήο ηνπ «ζαηζεξηζκνχ» ηα ζπλδηθάηα απνηεινχζαλ
ερζξφ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηνπ θξάηνπο. Δπέβαιιαλ
ζηελ αγνξά ηηο δηθέο ηνπο θαηεπζχλζεηο γηα ηνπο κηζζνχο θαη
παξεκπφδηδαλ ηελ θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο. Με απιά ιφγηα ήηαλ
άκεζα ππεχζπλα γηα ηελ αλεξγία ζηελ Μ. Βξεηαλία.
Η αλακφξθσζε θαη αλαδηάξζξσζε ηνπ βξεηαληθνχ θξάηνπο απφ ηελ
Thatcher δελ πεξηιάκβαλε ζην ζρέδην ηεο ζπλδηθαιηζηηθέο απαηηήζεηο θαη
δηεθδηθήζεηο. Σηο ζεσξνχζε παξάινγεο. Ίζσο ε ζθέςεο ηεο
πξσζππνπξγνχ λα είρε λα θάλεη θαη κε ηηο λσπέο κλήκεο απφ ηελ ήηηα
ηνπ πξψελ πξσζππνπξγνχ Heath απφ ηνπο αλζξαθσξχρνπο
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ζπλδηθαιηζηέο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Η Thatcher ήηαλ αξθεηά
επαίζζεηε απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Η επηξξνέο ησλ Hayek
θαη Friedman είραλ ξηδψζεη γηα ηα θαιά κέζα ηεο. Γηα ηελ Thatcher ε
ζπλαηλεηηθή νδφο δηα κέζνπ ηνπ θνξπνξαηηζκνχ είρε απνξξηθζεί
θαζνιηθά. ην κπαιφ ηεο απηή ε ζρέζε κεηαμχ θξάηνπο θαη ζπλδηθάησλ
είρε νδεγήζεη ηελ ρψξα ζηνλ «ρεηκψλα ηεο δπζαξέζθεηαο». Ο
ζαηζεξηζκφο δελ πεξηβάιινληαλ απφ ζπλαηλεηηθέο πξαθηηθέο θαη
ζπκβηβαζκνχο, είρε ζέζεη σο ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή ζπλδηθαιηζηηθή
κεηαξξχζκηζε.
Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο είραλ επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ
θνηλσλία, θαζψο ζε θάπνηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο ε ζπλδηθαιηζηηθή
ζπκκεηνρή άγγηδε ζρεδφλ ην εθαηφ ηηο εθαηφ. Σν φπιν ηεο Thatcher ζε
απηή ηελ κάρε κεηαμχ θξάηνπο θαη ζπλδηθάησλ δελ ήηαλ άιιν απφ ηελ
λνκνζεζία. Θέζπηζε ην θαηάιιειν πιαίζην ψζηε λα κεηαξξπζκίζεη ηελ
ζρέζε εξγνδφηε – εξγαδνκέλνπ. Έηζη ήηαλ θαζνξηζηηθφο ν ξφινο ησλ
ηδησηηθνπνηήζεσλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Σν ζρέδην65 ηεο
Thatcher ππνιφγηδε φηη κε ηελ πξνψζεζε ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ εθηφο
απφ ηελ νηθνλνκηθά νθέιε ζα επηηπγράλνληαλ θαη κείσζε ηεο
ζπλδηθαιηζηηθήο επηξξνήο θαη δξάζεο. Η θαηάζηαζε γηα ηα ζπλδηθάηα
νινέλα θαη ρεηξνηέξεπε. Τπήξμαλ αξθεηέο απψιεηεο ζέζεσλ εξγαζίαο,
κεηψζεηο ησλ κηζζψλ ησλ εξγαηψλ αιιά θαη επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ
εξγαζίαο. Με ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο νη αξγίεο θαη νη ππεξσξίεο βξίζθνληαλ
εθηφο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ ησλ εξγνδνηψλ. Γίρσο ακθηβνιία ε
θαηάζηαζε γηα ηα ζπλδηθάηα ήηαλ ηφζν δπζνίσλε φζν θαη
απνγνεηεπηηθή. Η ζπκκεηνρή ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ εθείλα
ηα ρξφληα κεηαμχ 1979 – 1985 κεηψζεθε ζρεδφλ 21% ελψ ε ζπκκεηνρή
ηεο Έλσζεο Μεηαθνξψλ θαη Γεληθψλ Δξγαδνκέλσλ κεηψζεθε 31%.
Σα πξνβιήκαηα φκσο ηεο Thatcher πνπ αθνξνχζαλ ηελ αληηκεηψπηζε
ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ δεηήκαηνο εληείλνληαη θαηά ηελ δεχηεξε
δηαθπβέξλεζε ηεο. Σν έηνο 1984 – 1985 αληηκεηψπηζε έλα καρεηηθφ
ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ην νπνίν παξαθψιπε ηνπο θξαηηθνχο
κεραληζκνχο θαη βχζηδε ηελ ρψξα κέζα απφ ηηο ζπλερηδφκελεο απεξγίεο
ησλ εξγαηψλ θαη ησλ αλζξαθσξχρσλ νη νπνίνη ζπγθξνχνληαλ δηαξθψο κε
ηα αζηπλνκηθέο δπλάκεηο. Αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηελ έθζεζε Ridley πνπ
δηέξξεπζε ζηνλ Σχπν ηεο Μ. Βξεηαλίαο, νη αλζξαθσξχρνη απνηεινχζαλ
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ην κεγάιν πξφβιεκα θαη σο γλσζηφλ ηέζεθαλ ζην ζηφραζηξν ηεο
Thatcher. Η έλσζε ησλ αλζξαθσξχρσλ NUM66ππφ ηνλ εγέηε ηεο Arthur
Scargill εκθαλίζηεθε ηδηαίηεξα πεηζαξρεκέλε θαη ζπλεθηηθή. Ο εγέηεο
ηεο, είρε ςεθηζηεί θαζνιηθά ζρεδφλ κε πνζνζηά άλσ ηνπ 70%.
Δπηιέρζεθε λα πξνσζήζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ αλζξαθσξχρσλ κε κεγάιν
θφζηνο. Ο ηνκέαο ηνπ άλζξαθα δηέλπε κία άζρεκε πεξίνδν ιφγσ ηεο
κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο πξνηίκεζεο πξνο απηφλ.
Η απάληεζε πνπ δφζεθε έλαληη ησλ απαηηήζεσλ ησλ ζπλδηθαιηζηψλ
ήηαλ ηδηαίηεξα ζθιεξή. Η δεκνζηνλνκηθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή67 ηνπ
ζρεδίνπ ησλ πληεξεηηθψλ πεξηιάκβαλε ζπγθεθξηκέλεο κεηαξξπζκίζεηο
γηα ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα. Με ηελ εηζαγσγή ησλ λφκσλ πεξί
απαζρφιεζεο ηνπ 1980 θαη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ λφκνπ 1982 ε
θπβέξλεζε ησλ πληεξεηηθψλ κείσζε νπζηαζηηθά ην πεδίν δξάζεο ησλ
ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ρεηξνηέξεςαλ θαη
ε ζέζε ησλ εξγαδνκέλσλ απνδπλακψζεθε αηζζεηά. Ο λφκνο ηνπ 1982
έθεξε λένπο φξνπο ζε φηη αθνξά ηελ απεξγία. Πιένλ νη ζπλδηθαιηζηέο
εξγάηεο κπνξνχζαλ λα νδεγεζνχλ αθφκε θαη ζηα δηθαζηήξηα απφ ηνπο
εξγνδφηεο ηνπο. Μπνξνχζαλ αθφκε θαη λα αληηκεησπίζνπλ θαη πνηλέο
θπιάθηζεο ελψ νη απεξγίεο ηνπο κπνξνχζαλ λα γίλνληαη κφλν ζηνπο
ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο θαη φρη έμσ απφ απηνχο. Η Thatcher αληηκεηψπηζε
ηνπο ζπλδηθαιηζηέο σο άηνκα ηα νπνία επζχλνληαλ ηφζν γηα ηελ
νηθνλνκηθή δπζπξαγία, φζν θαη γηα ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ
απεξγηψλ. Γελ επηδίσθε κφλν λα αγλνήζεη ηηο πξνεγνχκελεο θαηαθηήζεηο
ησλ εξγαηψλ αιιά αληηκεηψπηζε ηνλ θνξπνξαηηζκφ ζηελ ξίδα ηνπ. Η
θπβέξλεζε ησλ πληεξεηηθψλ βάδηδε ζην κνλνπάηη εμνπδεηέξσζεο ησλ
απαηηεηηθψλ αηφκσλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαηαξγψληαο ηηο θπξψζεηο,
αζπιίεο θαη ηηο λνκηθέο δηθιίδεο ησλ ζπλδηθάησλ.
Η αληεπίζεζε φκσο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νκάδσλ δελ ζα αξγνχζε λα
μεθηλήζεη. Η αλαθνίλσζε ηνπ George Hayes δηεπζπληή ηεο Δζληθήο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηνπ Yorkshire φηη ζα θιείζνπλ νξπρεία ιφγσ ηεο
κείσζεο ηεο παξαγσγήο άλζξαθα απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα απηή ηελ
επίπνλε απεξγία ησλ αλζξαθσξχρσλ. Αλακέλνληαλ λα κείλνπλ ρσξίο
εξγαζία πεξίπνπ 20.000 άηνκα θαζψο ε παξαγσγή ζα κεηψλνληαλ θαηά
ηέζζεξα εθαηνκκχξηα ηφλνπο ηελ ρξνληά 1984 – 198568. Σαπηφρξνλα νη
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λέεο δηαηάμεηο γηα πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε ησλ εξγαηψλ ζηα
αλζξαθσξπρεία ειηθίαο άλσ ησλ 50 ρξφλσλ ήηαλ θαζνδφλ. Οη
κηθξφηεξεο ειηθίεο αλζξαθσξχρσλ αλακέλνληαλ λα απνιπζνχλ κε
απνδεκηψζεηο πνπ έθηαλαλ κφιηο ην πνζφ ησλ ρηιίσλ ιηξψλ αλά έηνο. Η
ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ππφ ηνλ Scargill ήηαλ άκεζε. ηηο 8 Μαξηίνπ ε
εθηειεζηηθή επηηξνπή ηνπ ΝUM ζπλεδξίαζε. Οη επηινγέο ησλ
αλζξαθσξχρσλ ήηαλ δχν. Δίηε ζα επέιεγαλ λα δεηήζνπλ άδεηα γηα λα
απεξγήζνπλ ζηελ πεξηνρή είηε ε απεξγία ζα επηβάιινληαλ σο εζληθήο
εκβέιεηαο. Απφ ην Yorkshire απνθαζίζηεθε ε θήξπμε απεξγηαθψλ
δηαδειψζεσλ ζε αξθεηνχο ηφπνπο θαηά ηε ρψξα.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε θπβεξλεηηθή ζέζε ήηαλ μεθάζαξε,
δεκηνπξγψληαο πξφβιεκα ζηηο απαηηήζεηο θαη δηεθδηθήζεηο ησλ
αλζξαθσξχρσλ. Η ζηήξημε ζηνλ αγψλα ηνπο απφ κέξνο ηεο θνηλσλίαο
είρε έλαλ ζεκαληηθφ αληίθηππν φκσο ε ζέζε ηεο Thatcher ήηαλ
αδηάιιαθηε. Γηα ηελ πξσζππνπξγφ ε ιχζε ήηαλ κνλφδξνκνο. Σα
ζπλδηθάηα είηε ζα πξνζαξκφδνληαλ ζηνπο φξνπο ηεο θπβέξλεζεο είηε ζα
αθαλίδνληαλ. Η επηινγή ηεο ζπλέρηζεο ησλ απεξγηψλ απφ ηνπο
ζπλδηθαιηζηέο ψζεζε ηελ πξσζππνπξγφ ζηελ ζπλέρηζε ηεο
θαηαπνιέκεζεο ησλ ζπλδηθάησλ κε νπνηνδήπνηε θφζηνο. Η απεξγία
έπξεπε λα ηειεηψζεη κφλν κε ήηηα ησλ αλζξαθσξχρσλ. Σα πνζά πνπ
δαπαλήζεθαλ γηα ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ ζπλδηθαιηζηψλ δχζθνια
ππνινγίδνληαη. Σφζν νη αζηπλνκηθέο επηρεηξήζεηο φζν θαη ε θαχζε
πεηξειαίνπ γηα λα ππάξρεη ξεχκα ζηηο πεξηνρέο ήηαλ δπζβάζηαρηεο. Η
λίθε φκσο ηεο Thatcher θαη ε ήηηα ησλ απεξγψλ ζήκαηλε λίθε γηα ηελ λέα
κνξθή ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο ηεο Βξεηαλίαο.
Η Thatcher αλαθεξφκελε ζηελ δχζθνιε εθείλε πεξίνδν, ήηαλ
αλππνρψξεηε «έπξεπε λα πνιεκήζνπκε ηνλ εμσηεξηθφ ερζξφ ζηα
Φψθιαλη θαη ηψξα πξέπεη λα πνιεκήζνπκε ηνλ εζσηεξηθφ ερζξφ, ηνπο
εγέηεο ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ θαη ησλ αλζξαθσξχρσλ, πνπ είλαη
πνιχ πην δχζθνινο αληίπαινο, αιιά εμίζνπ επηθίλδπλνο γηα ηελ
ειεπζεξία». Η κεγάιε απηή απεξγία αλ θαη δηήξθεζε έλαλ νιφθιεξν
ρξφλν δελ «ιχγηζε» ηνλ λενζπληεξεηηζκφ ηνπ θφκκαηνο ησλ
πληεξεηηθψλ. Tέινο ε ήηηα ησλ απεξγψλ έδσζε ην έλαπζκα γηα
πεξεηαίξσ πξνψζεζε ηνπ λενθηιειεχζεξνπ πξνγξάκκαηνο
ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη ζπξξίθλσζεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ηεο
58

Μ.Bξεηαλίαο. Δλ ηέιεη, ην απνηέιεζκα ηεο δηακάρεο απηήο ήηαλ νη πφξνη
ησλ απεξγψλ ηεο πεξηφδνπ 1984 – 1985 λα ζπξξηθλσζνχλ αξθεηά. Η
αλεξγία θαη ηα πξνβιήκαηα έπιεηηαλ ηηο πεξηνρέο εθείλεο πνπ ηα
αλζξαθσξπρεία έθιεηζαλ.
1.5 Η ηειεπηαία δηαθπβέξλεζε ηεο Thatcher θαη ε εζσζηξεθήο
πνιηηηθή ηεο
Με ηελ λίθε ησλ ζπληεξεηηθψλ ζηηο εθινγέο ηνπ 1987 ε Margaret
Thatcher είρε κία αθφκα επθαηξία γηα νπζηαζηηθή αλακφξθσζε ηνπ
θξάηνπο ηεο Μ. Βξεηαλίαο. Η εθινγηθή ηεο λίθε, έδεηρλε λα θηάλεη ε
πξσζππνπξγφο ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηεο. Η δηάδνζε ησλ
λενθηιειεχζεξσλ ηδεψλ απνηεινχζαλ πξαγκαηηθφηεηα γηα ην κεγαιχηεξν
κέξνο ηνπ βξεηαληθνχ ιανχ. Ο φξνο «ζαηζεξηζκφο» ρξεζηκνπνηνχληαλ
φιν θαη πεξηζζφηεξν. Η πεξίνδνο κεηαμχ 1987 θαη 1990 ραξαθηεξίδεηαη
απφ κία εζσηεξηθή κεηαζηξνθή ζηα πνιηηηθά δξψκελα γηα ην θφκκα ησλ
πληεξεηηθψλ. Σφζν ε αιιαγή θαηεχζπλζεο ζηελ θνξνιφγεζε φζν θαη ε
θξηηηθή ηεο Thatcher γηα ηελ πνξεία ηεο Δπξψπεο ηφηε, απνηεινχζαλ
επίθαηξα δεηήκαηα.
Σα απνηειέζκαηα ηεο θηιειεπζεξνπνίεζεο ηεο αγνξάο θαη ηεο
ηδενινγηθήο επηθξάηεζεο ηνπ «ζαηζεξηζκνχ» αλ θαη άξγεζαλ λα
απνδψζνπλ ηα φζα ππφζρνληαλ πξνεθινγηθά, θαηάθεξαλ λα βειηηψζνπλ
ηελ νηθνλνκία. Μία νηθνλνκία ε νπνία ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990
έδεηρλε ζεκαληηθά ζεκάδηα αλάθακςεο. Απφ ην 1985 έσο ην 1989 ην
Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ ηεο Μ. Βξεηαλίαο απμήζεθε 14,5%. Ο
πιεζσξηζκφο αλ θαη κεηψζεθε αξθεηά θαηάθεξε λα ζηαζεξνπνηεζεί ζε
έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 5% ελψ ηαπηφρξνλα απφ ηελ αλεξγία
«μέθπγαλ» ζρεδφλ έλα εθαηνκκχξην άλζξσπνη. Οη επελδχζεηο άξρηζαλ λα
απνδίδνπλ θαη ηα δεκφζηα έζνδα απμήζεθαλ ζρεδφλ 37%. πλνπηηθά ην
θνηλσληθφ θξάηνο ησλ Βξεηαλψλ ζπξξηθλψζεθε θαηά ηα ρξφληα
δηαθπβέξλεζεο ηεο Thatcher. Απηφ απνδεηθλχεηαη εμάιινπ θαη απφ ηηο
κεηψζεηο θαη πεξηθνπέο πνπ πινπνηήζεθαλ ζηα λνηθνθπξηά αιιά θαη ζηνλ
ηνκέα ηεο Άκπλαο θπξίσο.
Με ηελ λίθε ζηηο εθινγέο ηνπ ’87 νη πληεξεηηθνί είραλ φιν ηνλ ρξφλν
κπξνζηά ηνπο ψζηε λα πινπνηήζνπλ ην ζρέδην ηνπο γηα κεηαξξπζκίζεηο
ζηελ θνξνιφγεζε ησλ πνιηηψλ. ην επίθεληξν ηνπο βξέζεθαλ ηα πςειά
επηηφθηα γηα ηηο θαηνηθίεο πνπ πιήξσλαλ νη Βξεηαλνί πνιίηεο. Οη
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ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο ησλ ηνπηθψλ δηνηθήζεσλ ηνπ
θξάηνπο απφ ηηο πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο, είραλ σζήζεη ζηελ
ππεξβνιηθή αχμεζε ηεο θνξνιφγεζεο γηα θάζε πνιίηε. Ιδηαίηεξα ζηα
κεγάια αζηηθά θέληξα νη επηβαξχλζεηο ήηαλ αξθεηά κεγαιχηεξεο απφ φηη
ζε κηθξφηεξεο πεξηνρέο. Οη ηηκέο γηα ελνίθηα, λαχινπο ιεσθνξείσλ θαη
άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαηαθεξκάηηδαλ ηελ «ηζέπε» ηνπ κέζνπ
εξγαδνκέλνπ. Με ηελ ζεηξά ηνπο, πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο αλαγθάδνληαλ
λα κεηαθνκίζνπλ ζηα κηθξφηεξα αζηηθά θέληξα πξνθεηκέλνπ λα
μεθχγνπλ απφ ηηο ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο ησλ κεγάισλ αζηηθψλ
θέληξσλ.
Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα απηφ ε Thatcher αληηζηάζκηζε ηελ
επηβνιή ησλ πςειψλ επηηνθίσλ γηα ηηο θαηνηθίεο κε έλαλ θφξν69 ν νπνίνο
αξρηθά πξνβιέπνληαλ λα είλαη ιηγφηεξν δπζβάζηαρηνο γηα ηελ θνηλσλία.
Έηζη ην έηνο 1988 κε λφκν, εηζήρζε ν θεθαιηθφο θφξνο ή θφξνο
δεκνζθνπήζεσλ (poll tax). O ζπγθεθξηκέλνο θφξνο αθνξνχζε πιένλ
ηνπο πνιίηεο πνπ είραλ ζπκπιεξψζεη ην 18 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Φπζηθά
πξνβιέπνληαλ εηδηθέο ρξεψζεηο γηα ηνπο αζζελέζηεξνπο ηεο θνηλσλίαο
αιιά θαη γηα ηνπο θνηηεηέο. ην ρέξη ησλ ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ φκσο
ήηαλ ε επηθείκελε αχμεζε ε κείσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θφξνπ, πξάγκα
πνπ θαζνξίδνληαλ απφ ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο ησλ ηνπηθψλ δηνηθήζεσλ.
πγθεθξηκέλα αλ γηα παξάδεηγκα νη «αλάγθεο» ησλ δηνηθήζεσλ
ππέξβαηλαλ ηα πνζά πνπ ππνιφγηδαλ, ηφηε ηελ ζπγθεθξηκέλε ππέξβαζε
αλακέλνληαλ λα ηελ πιεξψζεη νπζηαζηηθά ν δεκφηεο, ν πνιίηεο. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ ε θνηλσλίεο αζθνχζαλ έληνλεο πηέζεηο ζηηο ηνπηθέο
απηνδηνηθήζεηο ψζηε λα πεξηνξίζνπλ ηηο δαπάλεο ηνπο θαη έηζη ν
ζπγθεθξηκέλνο θφξνο λα θξαηεζεί φζν ην δπλαηφλ ζε ρακειφηεξν
επίπεδν.
Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα θνξνιφγεζεο πξνέβιεπε ηα έζνδα ησλ
επηρεηξήζεσλ λα θνξνινγνχληαη θαη λα θαηαλέκνληαη ζηηο θνηλφηεηεο
θαηά θεθαιήλ βάζε. Απηφ ζπλέβαηλε δηφηη κία θνηλφηεηα κε
αλεπηπγκέλε βηνκεραληθή θαη επηρεηξεκαηηθή βάζε δελ κπνξνχζε λα
απνθηά πιενλέθηεκα έλαληη ησλ θνηλνηήησλ εθείλσλ πνπ δελ δηέζεηαλ
αξθεηέο επηρεηξήζεηο. Η επηβνιή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θφξνπ σζηφζν
πξνθάιεζε ηελ αληίζεζε πνιιψλ πνιηηηθψλ αθφκα θαη ζην εζσηεξηθφ
ηνπ πληεξεηηθνχ θφκκαηνο. Σν εζσθνκκαηηθφ πξφβιεκα πνπ
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δεκηνπξγήζεθε ηελ πεξίνδν εθείλε ζχκηδε ηελ αλαηξνπή ηνπ Edward
Heath ην 1975 (Reitan ζει. 88). Πάλησο ν θφξνο εηζήρζε ηειηθά ηνλ
Μάξηην ηνπ 1990 ζηελ Αγγιία θαη ηελ Οπαιία.
Σν πξφβιεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο θνξνιφγεζεο (poll tax)
δελ άξγεζε λα θαλεί. Οη ηδηνθηήηεο ζπηηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ πίζηεπαλ
φηη είραλ απαιιαγεί απφ ηα πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά «βάξε», φκσο ν
πιεζσξηζκφο θαη ε αλεξγία σζνχζαλ ηηο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο ζε
απμήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θφξνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ε θπβέξλεζε ησλ
πληεξεηηθψλ κείσλε αηζζεηά ηηο ρνξεγίεο ηεο πξνο ηηο ηνπηθέο
θνηλφηεηεο ζε έλα επξχηεξν πιαίζην πεξηθνπψλ γηα ην δεκφζην ηνκέα. Σν
θνηλνηηθφ ηέινο (poll tax) απμήζεθε κε απνηέιεζκα έλα 73% ησλ
λνηθνθπξηψλ θαη ην 82% ησλ πνιηηψλ πιήξσλε αξθεηά πεξηζζφηεξα
ηειηθά απφ φηη πιήξσλε κε ην πξνεγνχκελν ζχζηεκα θνξνιφγεζεο.
Οη πνιίηεο πνιχ γξήγνξα ελαληηψζεθαλ ζην λέν ζχζηεκα βιέπνληαο ηα
νηθνγελεηαθά ηνπο εηζνδήκαηα λα ζπξξηθλψλνληαη. Η Margaret Thatcher
απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη φηη γηα ηηο επηθείκελεο
απμήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θφξνπ επζχλνληαλ πεξηζζφηεξν ε
δηαρείξηζε ησλ απηνδηνηθήζεσλ παξά νη επηινγέο ηεο θπβέξλεζεο.
Ωζηφζν ην πνιηηηθφ θιίκα ζηελ θνηλσλία αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ
θφκκαηνο ησλ πληεξεηηθψλ ήηαλ «θνξηηζκέλν». Η Thatcher δέρνληαλ
πηέζεηο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο, ηελ ζηηγκή πνπ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο
αξλνχληαλ λα απνθαιχςνπλ πφζνη ελήιηθεο δνχζαλ ζηηο θαηνηθίεο ηνπο –
κίαο θαη ν θφξνο ήηαλ θαηά θεθαιήλ – . Σν θιίκα απηφ εληάζεθε
ζηαδηαθά θαη νδήγεζε ζηελ νξγαλσκέλε δηαδήισζε ζηελ πιαηεία
Trafalgar φπνπ θαη αξθεηνί αζηπλνκηθνί ηξαπκαηίζηεθαλ. Οη αληηδξάζεηο
ηεο θνηλσλίαο νδήγεζαλ ηελ Thatcher ζηελ απφθαζε λα ζέζεη φξηα ζηηο
απμήζεηο ησλ δαπαλψλ γηα ηηο ηνπηθέο δηνηθήζεηο θαη θνηλφηεηεο. Σειηθά
ν ζπγθεθξηκέλνο θφξνο αλ θαη ζηφρεπε ζηελ απνζπκθφξεζε ησλ
θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ γηα ηνλ πνιίηε, ην κφλν πνπ θαηάθεξε ήηαλ
λα επηηχρεη ηα αθξηβψο αληίζεηα απνηειέζκαηα.
1.6 Ο επξσζθεπηηθηζκόο θαη ε πηώζε ηεο Thatcher
Η ζρέζε ηεο Μ. Βξεηαλίαο κε ηελ Δπξψπε είλαη κία ζρέζε ε νπνία είρε
δνθηκαζηεί ήδε αξθεηέο θνξέο θαηά ην παξειζφλ. Σν θχξην φκσο
πξφβιεκα απηήο ηεο ζρέζεο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έρεη γαινπρεζεί
ε βξεηαληθή θνηλσλία ζε ζρέζε κε ηα επξσπατθά δεηήκαηα. Η ζρέζε
ησλ Βξεηαλψλ κε ηνπο Δπξσπαίνπο ζπλνςίδεηαη ζε κία θξάζε ηνπ
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Winston Churchill φηη ε Βξεηαλία «ήηαλ ζηελ Δπξψπε αιιά φρη κέξνο
απηήο». Δλ ζπληνκία, νη θπβεξλήζεηο ηεο Μ. Βξεηαλίαο ήηαλ αξθεηά
δχζπηζηεο θαζψο δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλεο λα απνδερζνχλ ηελ ειάρηζηε
απψιεηα θπξηαξρίαο, κε ηελ νπνία ζπλεπάγνληαλ ε Δπξσπατθή.
Η ηδενινγηθή επίζεζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ ηεο Thatcher ζε κία
πεξίνδν πνπ ε Μ. Βξεηαλία αληηκεηψπηδε ζνβαξά νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα έθεξε ζην πξνζθήλην θαη ην δήηεκα ηεο ζρέζεο κε ηελ
Δπξψπε. Αλ θαη ν «επαλαζηαηηθφο» θηιειεπζεξηζκφο ησλ πληεξεηηθψλ
ηαίξηαδε κε ηνλ πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ΔΟΚ θαη ηα βξεηαληθά
νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, ε Thatcher πίζηεπε φηη απηή ε ζρέζε δελ
κπνξνχζε λα ζπκβαδίζεη. Οη άλζξσπνη πνπ πεξηέβαιιαλ ηελ
πξσζππνπξγφ φπσο ν Howe θαη ν Leon Brittan – νηθνλνκνιφγνη ζε
θπβεξλεηηθέο ζέζεηο – θαη ν M.Heseltine έβιεπαλ ηελ ζπκκεηνρή σο
επηηπρή νηθνλνκηθή πνιηηηθή.
Η ζπλέρεηα φκσο αλακέλνληαλ λα δεκηνπξγήζεη ηξηγκνχο ζην εζσηεξηθφ
ηνπ πληεξεηηθνχ θφκκαηνο θπξίσο ιφγσ ηεο άπνςεο ηεο Thatcher γηα
ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα. ε αληίζεζε κε ηηο απφςεηο ηεο
πξσζππνπξγνχ νη Howe, Heseltine, Hurd ζεσξνχζαλ φηη ηα επξσπατθά
ζεζκηθά φξγαλα κπνξνχζαλ λα απνβνχλ ρξήζηκα γηα ηελ βξεηαληθή
νηθνλνκία. Δίηε ζπκβάδηδαλ είηε φρη κε ηηο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο νη
επξσπατθνί ζεζκνί γηα ηελ Thatcher ήηαλ αδηάθνξνη θαη θηλνχληαλ ζε
έλα νπηνπηθφ πιαίζην. Οη ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο ηεο βξεηαλίδαο
πνιηηηθνχ νδεγνχζαλ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνιηηηθνχο ηεο ζην ζπκπέξαζκα
φηη εθείλε θέξνληαλ απηαξρηθά ζην ίδην ηεο ην θφκκα.
Οη ζπδεηήζεηο γηα κία θνηλσληθή Δπξψπε αιιά θαη ηα ζρέδηα ηνπ
Jacques Delors70 γηα ηελ λνκηζκαηηθή έλσζε πξνθάιεζαλ ηηο έληνλεο
αληηδξάζεηο ηεο πξσζππνπξγνχ . Ο επξσζθεπηηθηζκφο ζηελ Μ. Βξεηαλία
θαιιηεξγήζεθε ζε κεγάιν κέξνο ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη κέζα ζην
πληεξεηηθφ θφκκα. Σν λενθηιειεχζεξν πξφζσπν ηεο Thatcher έδεηρλε
λα παξαγθσλίδεηαη απφ έλα πξφζσπν ην νπνίν ραξαθηεξίδνληαλ απφ
εζσζηξέθεηα, εζληθηζηηθέο αιιά θαη ιατθηζηηθέο αληηιήςεηο.
Η ζέζε ηεο Thatcher71 ζηα δεηήκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο δελ ήηαλ
μεθάζαξε. Σν δήηεκα απψιεηαο εζληθήο θπξηαξρίαο ήηαλ κία αληίθαζε
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απέλαληη ζηελ ππνζηεξηθηηθή ηεο ζέζε ζην ΝΑΣΟ αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο
ηεο Μ. Βξεηαλίαο κε ηηο ΗΠΑ. Ίζσο φκσο ε δηαθνξά κεηαμχ απηψλ ησλ
δχν λα ήηαλ ε πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλνληαλ ζηα ζέκαηα ηεο άκπλαο θαη
αζθάιεηαο. Απφ ην θάζε ηεο βήκα ε Thatcher δελ δίζηαδε λα επηηεζεί
ζηνπο επξσπατθνχο ζεζκνχο θαη λα δειψζεη φηη δελ πίζηεπε ηελ
θαηεχζπλζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ππνζηεξίδνληαο κάιηζηα φηη νη
Δπξσπαίνη δελ ήηαλ ηθαλνί λα ζπλεξγαζηνχλ απφ θνηλνχ πξαγκαηηθά.
Η αληίζεζε ηεο ζηελ εληαία λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ζην ζρέδην ηεο
ΟΝΔ, απνξξίπηνληαλ θαζψο ε Thatcher πίζηεπε φηη έλα θνηλφ επξσπατθφ
λφκηζκα ζα δέζκεπε ηελ ρψξα ζε δεηήκαηα δεκνζηνλνκηθήο θαη
λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαζψο ζα ζπλεπάγνληαλ κε ηελ δεκηνπξγία κηαο
Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Κάησ απφ έλα ηέηνην θαζεζηψο ην
θξάηνο ηεο Μ. Βξεηαλίαο δελ ζα είρε πιένλ ηελ εμνπζία λα θαηεπζχλεη
ηηο δηθέο ηνπ πνιηηηθέο γηα λα εληνπίζεη ελδερνκέλσο πξνβιήκαηα φπσο
αλεξγίαο θαη πιεζσξηζκνχ. Η νκηιία ηεο ηνλ επηέκβξην ηνπ 1988 ζην
Μπξηδ έδεημε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο Thatcher ε νπνία ππνζηήξηδε κία
ειεχζεξε επξσπατθή αγνξά ζε αληίζεζε κε νπνηαδήπνηε δέζκεπζε γηα
επξσπατθή πνιηηηθή έλσζε.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη Hurd θαη John Major δήισλαλ ελζνπζηψδεηο κε
ην ζρέδην ηεο επξσπατθήο έλσζεο. Γη’ απηνχο ε ελζσκάησζε ηεο ρψξαο
ζα ήηαλ επνηθνδνκεηηθή θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο θπξίσο κέζσ ηεο
ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπλαίλεζεο. Οη δχν πνιηηηθνί παξνπζίαδαλ ζε πνιχ
κηθξφηεξν βαζκφ ηνλ εζληθηζηηθφ πνιηηηθφ ηφλν πνπ παξνπζίαδε ε εγέηεο
ησλ πληεξεηηθψλ Thatcher. Γελ αλεζπρνχζαλ γηα απψιεηα εζληθήο
θπξηαξρίαο. Μάιηζηα ππεξακχλζεθαλ ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο, φπσο
έθαλε θαη ν επξσπατζηήο Michael Heseltine ζην βηβιίν ηνπ «Η πξφθιεζε
ηεο Δπξψπεο. Μπνξεί ε Βξεηαλία ηελ Νίθε?». πσο ππνζηήξηδε θαη ν
ίδηνο, ν Heseltine ζηελ Δπξψπε έβιεπε επθαηξίεο ηελ ζηηγκή πνπ ε
Thatcher θνίηαδε ηνπο θηλδχλνπο. Η επξσπατθή έλσζε κπνξνχζε ζαθψο
λα πινπνηεζεί κέζα απφ έλα θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην, ην νπνίν ζα
πξνζηάηεπε ηα ζπκθέξνληα ησλ κειιψλ ηνπ θαη ησλ επξχηεξσλ
επξσπατθψλ ζπκθεξφλησλ. Σν ζρέδην ελφο εληαίνπ λνκίζκαηνο γηα ηνλ
Heseltine ήηαλ ην απαξαίηεην βήκα ψζηε λα επηηεπρζεί κία πεξηζζφηεξν
θηιειεχζεξε αγνξά. Σν ηνπηθφ εκπφξην ζα θαισζφξηδε ηνλ αληαγσληζκφ
κέζα απφ κία ειεχζεξε επξσπατθή αγνξά. Η Βξεηαλία γηα ηνλ Heseltine
κπνξνχζε κέζα απφ ηελ λνκηζκαηηθή πεηζαξρία λα επσθειεζεί
νπζηαζηηθά απφ ηελ Δπξψπε.
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χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ Nicholas Ridley72 ν νπνίνο βξίζθνληαλ ζην
«ζηελφ» επηηειείν ηεο Thatcher , ππνζηήξηδε φηη ε ελδερφκελε απνρή ησλ
Βξεηαλψλ απφ ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε θαη ην πνιηηηθφ φξακα ηεο
Δπξψπεο ελδερνκέλσο λα «άλνηγε» ηελ πφξηα ζηνλ ζνζηαιηζκφ. Υσξίο
ηελ Μ. Βξεηαλία κε ελεξγφ ξφιν ζηελ πνιηηηθή ζθελή ε Δπξψπε ζα
θαζνδεγνχηαλ ηφζν απφ ζνζηαιηζηηθέο αληηιήςεηο φζν θαη απφ ηελ
πνιηηηθή εγεκνλία ηεο Γεξκαλίαο. Η αληίθαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην
εζσηεξηθφ ηνπ πληεξεηηθνχ θφκκαηνο ζρεηηθά κε ην επξσπατθφ φξακα
αθνξνχζε ην δίιιεκα φηη, απφ ηελ κία ππνζηήξηδαλ ηελ δεκηνπξγία κίαο
ειεχζεξεο επξσπατθήο αγνξάο θαη απφ ηελ άιιε πξφβαιιαλ ηζρπξή
αληίζηαζε ζηελ ειάρηζηε απψιεηα πνιηηηθήο θπξηαξρίαο. ε απηή ηελ
θαηεχζπλζε βξίζθνληαλ θαη ε άπνςε ηεο Thatcher. Αξρηθά ελψ θάλεθε
ζεηηθά πξνζθείκελε κε ηελ ππνγξαθή ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο,
αληηζηέθνληαλ ζηελ άζθεζε θνηλήο πνιηηηθήο γξακκήο πνπ δεηνχζε ε
Δπξψπε.
Σν επξσπατθφ δήηεκα73 είρε δηράζεη ζε δχν πηέξπγεο ην εζσηεξηθφ ηνπ
θφκκαηνο. Απφ ηελ κία νη «ζαηζεξηθνί» νη νπνίνη έθαλαλ καδί κε ηελ
πξσζππνπξγφ ηνπο ζηξνθή ζην εζληθφ ζηνηρείν θαη ππνβίβαδαλ ηνλ ξφιν
ηεο νηθνλνκίαο κέζα ζε κία ελσκέλε Δπξψπε-κφλν φκσο ζην
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα-, θαη απφ ηελ άιιε πληεξεηηθνί πνιηηηθνί φπσο ν
Heseltine θαη ν Geoffrey Howe νη νπνίνη επηηίζνληαλ ζηελ Thatcher γηα
ηελ αληί – επξσπατθή ξεηνξηθή θαη πνιηηηθή ηεο. Ο ίδηνο ν Howe
νδήγεζε ηελ βξεηαλίδα πνιηηηθφ νπζηαζηηθά ζηελ πηψζε ηεο.
Μεηά θαη ην ιφγν ηεο πξσζππνπξγνχ ελάληηα ζηα ζρέδηα ηνπ Jacque
Delors γηα ηελ πνιηηηθή έλσζε θαη ην εληαίν λφκηζκα ν Howe
παξαηηήζεθε θαη ακέζσο άξρηζε ηελ αληεπίζεζε. Δπίξξηπηε επζχλεο ζηελ
Thatcher γηα ηελ ζρέζε ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ κε ηελ Δπξψπε θαη ν
ιφγνο ηνπ είρε κεγάιε απήρεζε ζην εζσηεξηθφ ησλ πληεξεηηθψλ. Σελ
ζηηγκή πνπ νη John Major θαη Hurd πξνζπάζεζαλ λα ππεξακπλζνχλ ηνλ
καρεηηθφ ιφγν ηνπ Howe, ν Heseltine βξήθε ηνλ «ρψξν» λα ζέζεη δήηεκα
εγεζίαο ζην θφκκα ησλ πληεξεηηθψλ. Έπεηηα απφ κηα νκηιία ηνπ
Geoffrey Howe ζηηο 13 Ννεκβξίνπ ηνπ 1990 ν Heseltine αλήγγεηιε ηελ
ππνςεθηφηεηα ηνπ γηα ηελ εγεζία ζην πληεξεηηθφ θφκκα. ε απηήλ ηελ
εζσηεξηθή πνιηηηθή δηακάρε ε Thatcher δελ πξνζπάζεζε λα ζπζπεηξψζεη
ηνπο νπαδνχο ηεο νχηε μεθίλεζε θάπνηα εθζηξαηεία ελεκέξσζεο φπσο
72
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έθαλε ν πνιηηηθφο ηεο αληίπαινο. ηελ επηθείκελε ςεθνθνξία ε
Thatcher ηνλ θέξδηζε κε 204 ςήθνπο έλαληη 152 ηνπ Heseltine. Ωζηφζν
δελ θαηφξζσζε λα ζπγθεληξψζεη ηελ απαξαίηεηε πιεηνςεθία ψζηε λα
αλαδεηρζεί θαη πάιη εγέηεο ηνπ θφκκαηνο θαη έηζη ζα ππήξρε ζπλέρεηα κε
δεχηεξν γχξν.
Σίπνηα πιένλ δελ είρε ζεκαζία. Η «ηδεξά Κπξία» είρε απνθαζίζεη λα
ηα παξαηήζεη. ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην αλαθνίλσζε φηη δελ ήηαλ ζε
ζέζε λα εγεζεί ζε έλα δηραζκέλν θφκκα. ηνπο θαλαηηθνχο
ππνζηεξηθηέο ηεο, δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη ν κφλνο ηξφπνο λα
αληηκεησπίζνπλ ηνλ Heseltine ήηαλ λα παξαηηεζεί θαη λα επηηξέςεη ζε
θάπνηνλ άιινλ ππνςήθην λα ην θάλεη. ηηο 22 ηνπ Ννέκβξε ε Margaret
Thatcher ελεκέξσζε ην Τπνπξγηθφ ζπκβνχιην γηα ηελ παξαίηεζε ηεο
απφ ηελ εγεζία ηνπ θφκκαηνο ησλ πληεξεηηθψλ. ε κία απφ ηηο
ηειεπηαίεο ηηο νκηιίεο αλαθέξζεθε ζηελ θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ηελ νπνία
θιήζεθε λα αλαιάβεη απφ ηελ πξψηε ηεο εθινγή ην 1979 θαη επαλέιαβε
ηελ άπνςε ηεο γηα ην δήηεκα ηεο Δπξσπατθήο ελνπνίεζεο θαη ηελ ζέζε
ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζε απηήλ. Η ίδηα ζηήξημε ζηηο εζσθνκκαηηθέο
εθινγέο ηνλ ληθεηή John Major θαη ε ίδηα παξέκεηλε βνπιεπηήο κέρξη ην
1992.
Κεθάλαιο 4
1.1 Η άλνδνο ησλ Νέσλ Δξγαηηθώλ ην 1997
Η επάλνδνο ησλ ζνζηαιδεκνθξαηψλ ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηνπ Ηλσκέλνπ
Βαζηιείνπ απνηειεί κείδνλ πνιηηηθφ δήηεκα, ηδηαίηεξα αλ αλαινγηζηνχκε
φηη απηή ε επάλνδνο πέξαζε κέζα απφ πνιιά «θχκαηα». Σν θφκκα ησλ
Δξγαηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα δηαθπβέξλεζεο ησλ πληεξεηηθψλ,
ηαιαλίδνληαλ απφ κία ζπλερφκελε πξνζπάζεηα αλεχξεζεο ηεο πνιηηηθήο
ηνπ ηαπηφηεηαο. Μία ζχληνκε αλαδξνκή ζην παξειζφλ ηεο πνιηηηθήο
δνκήο ηνπ θφκκαηνο θαη ηεο επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο ηεο Μ. Βξεηαλίαο
θξίλεηαη απαξαίηεηε.
Έρνληαο θαηά λνπ ηελ καθξά πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηνπ πληεξεηηθνχ
θφκκαηνο ππφ ηελ Thatcher θαη ηνλ John Major επί δεθανθηψ
ζπλερφκελα ρξφληα, ε επηθξάηεζε ησλ λενθηιειεχζεξσλ αληηιήςεσλ
ζεσξείηαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ δεδνκέλε γηα ηελ θνηλσλία ηεο
Βξεηαλίαο. Ο πνιηηηθφο αληίθηππνο ηνπ «ζαηζεξηζκνχ» είρε ξηδψζεη γηα
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ηα θαιά ζε απηήλ. Οη εθινγέο ηνπ 1979 νδήγεζαλ ην Δξγαηηθφ θφκκα ζε
έλα βαζχ δηραζκφ θαη ζε πνιηηηθφ αδηέμνδν.
Οη εξγαηηθέο θπβεξλήζεηο ρξεψζεθαλ πνιηηηθά, ηνλ «ρεηκψλα ηεο
δπζαξέζθεηαο» θαη ηελ ζρέζε ηνπο κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο.
Με ηηο ζπλερφκελεο εθινγηθέο ήηηεο ηνπο 1983 θαη 1987 βπζίζηεθαλ
αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ πνιηηηθή ζθελή. Δηδηθά νη εθινγέο ηνπ 1983
ππφ ηελ εγεζία ηνπ Michael Foot ην Δξγαηηθφ θφκκα ζηξάθεθε ζε
αθξαίεο αξηζηεξέο αληηιήςεηο φπσο ήηαλ απνρψξεζε απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, νδήγεζε ην θφκκα ζε κία θαηαζηξνθηθή εθινγηθή αλακέηξεζε.
Ο επφκελνο εγέηεο ησλ Δξγαηηθψλ Neil Kinnock αλ θαη πξνζπάζεζε λα
πηνζεηήζεη κηα πξννδεπηηθή πνιηηηθή αηδέληα έραζε ηφζν ηηο εθινγέο ηνπ
1987 φζν θαη εθείλεο ηνπ 1992 απφ ηνπο πνιηηηθνχο αληηπάινπο ηνπ
Margaret Thatcher θαη John Major αληίζηνηρα.
Οη ζπλερφκελεο εθινγηθέο ήηηεο ηνπ, ηνλ αλάγθαζαλ ζε παξαίηεζε θαη
έηζη εγέηεο ησλ Δξγαηηθψλ αλαδείρζεθε ν John Smith ηνπ νπνίνπ ε
πνιηηηθή θαξηέξα επξφθεηην λα ηεξκαηηζηεί άδνμα κεηά θαη ηνλ ζάλαηφ
ηνπ ηνλ Μάην ηνπ 1994. Σνλ Smith δηαδέρεηαη ν θηιφδνμνο Tony Blair ν
νπνίνο νδήγεζε ζην θφκκα ζε κία ζνζηαιδεκνθξαηηθή αλαβάζκηζε. Σνλ
Απξίιην ηνπ 1995 ζε πλέδξην ηνπ θφκκαηνο απνθαζίζηεθε λα
πξνζηεζεί ζην φλνκα ηνπ θφκκαηνο ην «Νένη» δειαδή σο «Νένη
Δξγαηηθνί» επηβεβαηψλνληαο ηελ αιιαγή πνιηηηθή θαηεχζπλζεο θαη ηελ
ξήμε κε ηελ παιαηνχ ηχπνπ ζνζηαιδεκνθξαηία.
Η θπξηαξρία ησλ Δξγαηηθψλ ιακβάλεη «ρψξα» ην έηνο 1997 ππφ ηελ
εγεζία ηνπ Tony Blair ηνπ νπνίνπ ηα δηαπηζηεπηήξηα είραλ επηβεβαησζεί
ήδε κε ηελ εθινγή ηνπ σο βνπιεπηή ην 1983. Ο Blair ηδηαίηεξα
νμπδεξθήο πνιηηηθφο, αλαγλψξηζε ακέζσο ηηο αληημνφηεηεο γηα ην
Δξγαηηθφ θφκκα. Αλακθίβνια δελ κπνξνχζε πιένλ λα πνξεπηεί ζε κηα
παξσρεκέλε πνιηηηθή αηδέληα βαζηδφκελνο ζε παιαηνχ ηχπνπ
ζνζηαιδεκνθξαηηθέο αληηιήςεηο. Απφ ηελ πξνεθινγηθή ηνπ εθζηξαηεία
επηρείξεζε λα ππνβαζκίζεη ηηο λενθηιειεχζεξεο απφςεηο ησλ
πληεξεηηθψλ, ζεσξψληαο φηη απηέο αλήθαλ ζην παξειζφλ.
Η πνιηηηθή πνπ εθάξκνζε ν Blair ηα ρξφληα δηαθπβέξλεζεο ηνπ
ζπλδέζεθε άξξεθηα κε ηνλ «Σξίην Γξφκν» πνπ έρεη πεξηγξάςεη
δηεμνδηθά ν Antony Giddens αλ θαη απφ πνιινχο ζεσξήζεθε κία λέα
εθδνρή ηνπ «ζαηζεξηζκνχ». Η αλαλέσζε ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο φπσο
νλνκάζηεθε ν πνιηηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ «Σξίηνπ Γξφκνπ»
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επξφθεηην λα απνηειέζεη έλαλ ζπκβηβαζκφ ή θαιχηεξα κηα πξννδεπηηθή
ιχζε αλάκεζα ηφζν ζηνλ θηιειεπζεξηζκφ φζν θαη ζηνλ ζνζηαιηζκφ.
ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Tony Blair βξέζεθαλ δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ
κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηελ ηζφηεηα, ηελ ζεηηθή πξφλνηα, ηνλ
εθδεκνθξαηηζκφ ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο αιιά θαη ην
ζεκαληηθφηαην ζέκα ηεο νηθνινγίαο. Σα πνιηηηθά απηά δεηήκαηα γηα ηνλ
Blair κπνξνχζαλ λα βξνπλ ιχζε κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη
επηκφξθσζε ηεο θνηλσλίαο. Οη δειψζεηο ηνπ Blair «παηδεία, παηδεία,
παηδεία» ήηαλ ραξαθηεξηζηηθέο.
Κνκβηθφο ζην πνιηηηθφ ηνπ πξφγξακκα ήηαλ ν ξφινο ηεο θνηλσληθήο
πνιηηηθήο. Απνηέιεζε ηελ βαζηθή δηαρσξηζηηθή γξακκή απφ ην θφκκα
ησλ πληεξεηηθψλ θαηά ηα ρξφληα δηαθπβέξλεζεο ηνπ. ε απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε ν βξεηαλφο πξσζππνπξγφο πξνζπάζεζε λα πξνζδψζεη λέν
λφεκα ζην δήηεκα ηεο αλεξγίαο. Οη ππνζρέζεηο ηνπ λα κεηαθηλήζεη
ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο απφ ηελ «πξφλνηα ζηελ δνπιεηά» απνηεινχζε
απηνζθνπφ γη’ απηφλ. Η πνιηηηθή ηνπ «Σξίηνπ Γξφκνπ»
αληηθαηνπηξίδνληαλ ζηα ιεγφκελα ηνπ : «ε φζνπο κπνξνχλ λα
εξγαζηνχλ ιέσ: απηφ είλαη ην Κνηλσληθφ καο πκβφιαην. Η επζχλε ζαο
είλαη λα ςάμεηε γηα δνπιεηά. Η εγγχεζε κνπ είλαη φηη αλ δνπιέςεηε ε
δνπιεηά ζα ζαο αληακείςεη». Οη αμίεο θαη νη ηδέεο ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ
ζπλφδεςαλ ηνλ Tony Blair θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ
θαξηέξαο.
1.2 Σν αθήγεκα ηνπ Σξίηνπ Γξόκνπ
Η πνιηηηθή ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ εκθαλίζηεθε σο «ζσζίβην» γηα ηελ
ζνζηαιδεκνθξαηία, ζε κία επνρή ηελ νπνία νη αληηιήςεηο ηεο έδεηρλαλ λα
βπζίδνληαη. Ο ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ αλαιχζεθε
δηεμνδηθά απφ ηνλ Antony Giddens74 ν νπνίνο δηεηέιεζε πξνζσπηθφο
ζχκβνπινο ηνπ Tony Blair. Σα ρξφληα δηαθπβέξλεζεο Blair, ηνλ
επεξέαζε πνιηηηθά αιιά θαη ηδενινγηθά. Σν θπξίαξρν ζχλζεκα απηήο ηεο
πνιηηηθήο είλαη «θαλέλα δηθαίσκα ρσξίο ππνρξεψζεηο». Απηφ πνπ
πξνζπάζεζε λα επηηχρεη ν ηξίηνο δξφκνο, είλαη ν πξννδεπηηθφο
ζπκβηβαζκφο αλάκεζα ζηηο πνιηηηθέο αμίεο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαη ηνπ
ζνζηαιηζκνχ. Γηα ηνλ Giddens ν επξχηεξνο ζηφρνο απηήο ηεο πνιηηηθήο
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είλαη λα αληηκεησπίζεη δεηήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ θχζε, ηελ
παγθνζκηνπνίεζε, ηελ ηζφηεηα αιιά θαη ηνλ πινπξαιηζκφ.
Η αλαλέσζε ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο επέβαιιε ηελ ξήμε κε ηνλ
«μεπεξαζκέλν» ζνζηαιηζκφ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Η νηθνλνκηθή
ζεσξία ησλ θευλζηαλψλ πνιηηηθψλ απνηέιεζε παξειζφλ θαζψο κφλν
έηζη επξφθεηην λα επηβηψζνπλ νη ζνζηαιδεκνθξαηηθέο αμίεο. Θεκειηψδεο
πξνηεξαηφηεηα απηήο ηεο ηδενινγίαο ήηαλ ε απνδνρή ησλ πξαγκαηηθψλ
πξνβιεκάησλ ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο
δηθαηνζχλεο. ηφρεπε θπζηθά ζην λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο
εθείλεο πνπ ζα κεηέηξεπαλ ηνλ αδξαλή πνιίηε ζε ελεξγφ κέξνο απηήο ηεο
θνηλσλίαο. Σα θνηλσληθά επηδφκαηα ζπλδπάδνληαλ κε ππνρξεψζεηο γηα
ηνλ πνιίηε. Πάλσ ζε απηέο ηηο ηδέεο φθεηιαλ λα επηκείλνπλ νη
ζνζηαιδεκνθξάηεο.
Έλα αθφκε δήηεκα κε ην νπνίν αζρνιήζεθε ε πνιηηηθή ηνπ ηξίηνπ
δξφκνπ είλαη ε νηθνινγία. Η νηθνινγηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ
εληάζζνληαλ ζηελ πνιηηηθή αηδέληα φισλ ησλ εθζπγρξνληζηψλ
ζνζηαιδεκνθξαηψλ θαη εζηίαζε ζηελ «αεηθφξν αλάπηπμε». Η άπνςε
απηή εδξάδνληαλ ζηελ αληίιεςε φηη θακία γελεά, θακία θνηλσλία δελ
είρε θαη δελ έρεη ην δηθαίσκα λα δηαθηλδπλεχεη ην κέιινλ ησλ
κειινληηθψλ θνηλσληψλ.
Οη ζνζηαιδεκνθξάηεο ζεψξεζαλ ρξένο ηνπο λα αληηηαρζνχλ ζηηο
ζπληεξεηηθέο αληηιήςεηο ησλ θηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ θαη λα
πξναζπίζνπλ επίζεο ην ζχλζεκα «θακία εμνπζία ρσξίο δεκνθξαηία».
Με ηελ παγθνζκηνπνίεζε νη παξαδνζηαθέο αμίεο άξρηζαλ λα ππνρσξνχλ
θαη ζηαδηαθά έηεηλαλ πξνο εμαθάληζε. Η θαηάξξεπζε ησλ εζίκσλ θαη
παξαδφζεσλ έπξεπε λα ηεζεί απφ κία λέα βάζε. Έηζη ν εθζπγρξνληζκφο
θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη ηνλ θηινζνθηθφ ζπληεξεηηζκφ75 .
πλνπηηθά ε πνιηηηθή ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ ππνζηεξίδεη ηνλ
εθζπγρξνληζκφ, ηελ πξφνδν θαη ηελ αλαλέσζε ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο.
Γηα ηνλ Tony Blair θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία απηή ε ηδενινγία
απνηέιεζε «αηρκή ηνπ δφξαηνο» γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ εθήξκνζε. Γηα ην
εξγαηηθφ θφκκα ε πηνζέηεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ
επηβεβαηψζεθε κέζσ ηεο ξήμεο αλάκεζα ζε Παιηνχο θαη Νένπο
Δξγαηηθνχο. Απφ κία επξχηεξε νπηηθή, απηή ε ξήμε αληηθαηνπηξίδεη ηελ
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ξήμε ζηελ παιαηνχ ηχπνπ ζνζηαιδεκνθξαηία κε ηελ λέα εθδνρή ηεο, ηνλ
«Σξίην Γξφκν».
Κράηος και κοινωνία ηων πολιηών
Η κεηαξξχζκηζε θαη ν εθδεκνθξαηηζκφο ησλ ζεζκψλ ηνπ θξάηνπο είλαη
πξνηεξαηφηεηα γηα ηνλ Giddens (1998). O ηξίηνο δξφκνο επηδηψθεη λα
ππεξβεί ηφζν ηελ λενθηιειεχζεξε αληίιεςε φηη ην θξάηνο απνηειεί
νπζηαζηηθά ηνλ ερζξφ, φζν θαη ηελ ζνζηαιηζηηθή αληίιεςε φηη ε
δηεχξπλζε ηνπ θξάηνπο απνηειεί απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα ηεο
θνηλσλίαο. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ε θνηλσλία γηα λα μεπεξάζεη ηελ θξίζε
ηεο είλαη ν εθδεκνθξαηηζκφο. Οη πνιίηεο παξ’ φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ δελ έρνπλ ράζεη ηελ πίζηε ηνπο ζην δεκνθξαηηθφ
πνιίηεπκα. Η πνιηηηθέο έσο ηψξα δελ έρνπλ θαη απαληήζεη ζην πάγην
αίηεκα ηεο θνηλσλίαο γηα πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία.
Σν θξάηνο ππφ ηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή ρξήδεη άκεζεο κεηαξξχζκηζεο.
Αληηκεησπίδεη αξθεηά δεηήκαηα, έλα απφ ηα νπνία απηφ ηεο
πξνζαξκνγήο ηνπ ζε ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο. Η ιχζε γηα ηελ κε
εμαθάληζε ηνπ έζλνπο – θξάηνπο ίζσο λα κελ είλαη ε επηζεηηθφηεηα πνπ
ηξέθεη απέλαληη ζην δήηεκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ίζσο λα βξίζθεηαη
ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ. Πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία ζηνπο ζεζκνχο ηνπ,
ζεκαίλεη θαιχηεξε πξνζαξκνγή θαη πξνεηνηκαζία γηα ηα πξνβιήκαηα
πνπ θέξνπλ νη παγθφζκηεο ηάζεηο. Γηα λα ζπκβεί απηφ ηα θξάηε νθείινπλ
λα αλαλεψλνπλ ζε δηαξθή βάζε ηελ λνκηκνπνηεκέλε εμνπζία πνπ ηνπο
δίδεηαη απφ ηελ θνηλσλία. Απηφ κπνξεί λα πάξεη κνξθή κέζα απφ ηελ
ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλσλίαο. Οη πνιίηεο κέζα απφ κία
νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα κπνξνχλ λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηελ παξνπζία ηνπο
κε ηελ ζπκβνιή ησλ Με θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ αιιά θαη ηελ
πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ. Ο θνηλσληθφο πινπξαιηζκφο
απνηειεί ζεκειηψδε ιίζν ηνπ εγρεηξήκαηνο πνπ νθείιεη λα αθνινπζήζεη
ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ76.
Γηα ηνλ Giddens ην βξεηαληθφ θξάηνο νθείιεη λα θηλεζεί ζε απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε. Ο εθδεκνθξαηηζκφο ηνπ θξάηνπο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην
ρξεηάδεηαη ζπληαγκαηηθφ εθζπγρξνληζκφ. πσο είλαη γλσζηφ ε Βξεηαλία
δελ δηαζέηεη γξαπηφ ζχληαγκα. Η εθηειεζηηθή εμνπζία ζπγθεληξψλεη
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ππεξβνιηθέο εμνπζίεο ζην ρέξη ηεο θαη ινγνδνηεί ειάρηζηα. Αλ θαη είλαη
εμαηξεηηθά δχζθνιν έλα ηέηνην εγρείξεκα, απφ ηελ θνηλσλία αλακθίβνια
ζα εθιακβάλνληαλ σο εθδεκνθξαηηζκφο ησλ ζεζκψλ.
Οη δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο77 αθνινπζνχλ εμίζνπ απηφ ην κνλνπάηη.
Οη θξαηηθνί κεραληζκνί νθείινπλ λα παξαδεηγκαηηζηνχλ απφ ηηο
επηρεηξήζεηο θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπο. Οη κεραληζκνί ηνπ
θξάηνπο παξνπζηάδνληαη δπζθίλεηνη θαη αλίθαλνη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο. Έηζη νη ελέξγεηεο θαη νη
πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ θαη λα
αλαβαζκίζνπλ ηνπο κεραληζκνχο ηνπ θξάηνπο θαζψο θαη λα εμαιείςνπλ
ηελ γξαθεηνθξαηία πνπ ππάξρεη.
Δθηφο ησλ άιισλ ν εθδεκνθξαηηζκφο ηνπ θξάηνπο επηδεηά ηελ
ηζρπξνπνίεζε θαη ηελ θαζηέξσζε ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ
νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ απνζπκθφξεζε ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ.
Απνξξνθνχλ κεγάιν βάξνο απφ ην θξάηνο θαη ζπλάκα αλαδεηθλχνπλ ηηο
δεκνθξαηηθέο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο ζηα κάηηα ηνπ πνιίηε. Η θνηλσλία
ησλ πνιηηψλ κπνξεί έηζη λα ειέγρεη θαη λα ζέηεη φξηα ζηελ αζπδνζία ησλ
πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Οη
κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο ζπκβάιινπλ κε ηξφπν ζεηηθφ ζηνλ
πινπξαιηζκφ, πνπ ζεκαίλεη δεκνθξαηία θαη βάδνπλ απαγνξεπηηθφ ζηνλ
θξαηηθφ απηαξρηζκφ78.
Οη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ ζρέζε θξάηνπο – θνηλσλίαο
εθκεηαιιεπφκελεο ηελ ηάζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Η ηερλνινγία
απνηειεί ζηα ρέξηα ηνπο ρξήζηκν φπιν ην νπνίν κε ζσζηή ρξήζε ζα
επηθέξεη εθδεκνθξαηηζκφ. Σα ειεθηξνληθά δεκνςεθίζκαηα, νη
ελεκεξσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πξνζδίδνπλ
ακεζφηεηα θαη νηθεηφηεηα ζηελ ζρέζε κε ηνλ πνιίηε.
Πξάγκαηη φκσο ν πνιίηεο ρξεηάδεηαη λα δεη κε ηα κάηηα ηελ πινπνίεζε
απηψλ ησλ πνιηηηθψλ. Οη εθζπγρξνληζηέο ζνζηαιδεκνθξάηεο νθείινπλ
λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα πείζνπλ ηνλ πνιίηε ην
νηθνλνκηθφ θεθάιαην έρεη πάςεη πηα λα εμαγνξάδεη ηελ πνιηηηθή.
Οθείινπλ λα δηαρσξίζνπλ ηελ ζέζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ απφ ηηο
επηρνξεγήζεηο θεθαιαίσλ γηα ηηο εθινγηθέο ηνπο δαπάλεο. Ο πνιίηεο έρεη
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αλάγθε λα δεη φηη θάηη πξαγκαηηθά αιιάδεη. Η ζνζηαιδεκνθξαηία κπνξεί
φλησο λα ηνπ δψζεη απηήλ ηελ πξννπηηθή. Έηζη ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην
πξέπεη λα πάςεη λα επεξεάδεη θαη ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο79. Γηα
ηνλ πνιίηε ηα ΜΜΔ ιεηηνπξγνχλ ζπκθεξνληνινγηθά, θνκκαηηθά θαη κε
βάζε ηελ ινγηθή ηνπ θέξδνπο. Ο ρψξνο απηφο πξέπεη λα
αλαδηακνξθσζεί, λα παξαγθσλίζεη ηελ δηαπινθή θαη λα πηνζεηήζεη έλα
επηηπρεκέλν πιάλν. Ο ρψξνο ησλ ΜΜΔ κπνξεί λα δψζεη βήκα ζηελ
θνηλσλία κέζσ ηεο πξαγκαηηθήο θαη νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ
πνιηηψλ.
Οη εθζπγρξνληζηέο ζνζηαιηζηέο νθείινπλ λα ζεξαπεχζνπλ ηηο
παζνγέλεηεο ησλ ζεζκψλ θαη λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ
ηνπο. Η ιχζε ζην πξφβιεκα είλαη πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία απφ ηελ ήδε
ππάξρνπζα. Η εμπγίαλζε ηνπ θξάηνπο θαη ησλ θνκκαηηθψλ κεραληζκψλ
κπνξεί λα αλαζεξκάλεη ηελ πίζηε ηεο θνηλσλίαο ζην δεκνθξαηηθφ
πνιίηεπκα. Η αλαλεσκέλε θεληξναξηζηεξά κπνξεί λα δψζεη ην βήκα
ζηνπο απνθιεηζκέλνπο θαη ηνπο αζζελέζηεξνπο ηεο θνηλσλίαο,
δείρλνληαο έηζη ηελ πξαγκαηηθή ηζρχ ηεο πνιηηηθήο.
Η κοινωνία ηων πολιηών
Σν δήηεκα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαηέρεη πξσηαξρηθφ ζηφρν ζηελ
αηδέληα ησλ ζνζηαιδεκνθξαηηθψλ πνιηηηθψλ. Γηα θεληξναξηζηεξά ε
ζπλεξγαζία κίαο ηζρπξήο θνηλσλίαο κε ηελ θπβέξλεζε εηδηθφηεξα θαη ην
θξάηνο γεληθφηεξα ζα θξίλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επηηπρία ή φρη ησλ
ζνζηαιδεκνθξαηηθψλ αληηιήςεσλ. Ο θαηαθεξκαηηζκφο ησλ αμηψλ, ηνπ
θνηλσληθνχ ήζνπο αιιά θαη ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αιιειεγγχεο πξέπεη λα
αλεζπρεί ην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Γηα ηνπο ζνζηαιδεκνθξάηεο ην
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δελ ηαπηίδεηαη κφλν απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε, ή
ηνπιάρηζηνλ δελ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ απηήλ. Η επζχλε
ησλ θπβεξλήζεσλ έγθεηηαη ζηελ δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ λα δηακνξθψλνπλ
θαη λα δηαπιάζνπλ ηελ θνπιηνχξα ηεο θνηλσλίαο. Γηα ηνλ Antony
Giddens ην θξάηνο θαη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη
θαη λα ειέγρνληαη κεηαμχ ηνπο.
Σν λέν θνηλσληθφ θξάηνο νθείιεη λα ζηεξίμεη θάζε ζπιινγηθή θαη
ζπλεηαηξηζηηθή κνξθή δξάζεο ηεο θνηλσλίαο. Οη κηθξέο ζπιινγηθφηεηεο
θαη νκάδεο πνιηηψλ δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν κέζα ζηελ
θνηλσλία. Οη πνιίηεο ησλ θαηψηεξσλ ζηξσκάησλ ζπζπεηξψλνληαη
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πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο. Οη πην γλσζηέο
απφ απηέο ηηο νκάδεο είλαη νη νκάδεο απηνβνήζεηαο. πγθεθξηκέλα ηα
ηειεπηαία ρξφληα, ηδηαίηεξα απφ ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν θαη έπεηηα
παξαηεξήζεθε κηα αχμεζε ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. ηνλ εζεινληηζκφ.
ηελ Μ. Βξεηαλία γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 160.000
θηιαλζξσπηθέο νκάδεο ην 1991 ζχκθσλα κε ηνλ Peter Hall. Η ελεξγφο
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ θνηλσλία απνδεηθλχεη φηη απηή ε επηινγή
δελ είλαη νπηνπηθή. Οη πνιίηεο ζπζπεηξψλνληαη, ζπλεξγάδνληαη θαη
αιιεινβνεζηνχληαη. Αλ ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο απνθηήζνπλ θαη ηελ
ζπκβνιή ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ θξάηνπο ηφηε πξαγκαηηθά ηα θαηψηεξα
ζηξψκαηα ζα θαηαθέξνπλ λα μεθχγνπλ απφ ηελ θξίζε ηνπο.
Η απάληεζε ησλ ζνζηαιηζηψλ απέλαληη ζηελ εγθιεκαηηθφηεηα ζχκθσλα
κε ηνλ ηξίην δξφκν, δελ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηηο απηαξρηθέο πξαθηηθέο
πνπ ζπρλά αλαθέξνπλ νη δεμηνί πνιηηηθνί. Έρεη θαηαζηεί ζαθέο απφ ηελ
θνηλσλία φηη ν θφβνο ηνπο δελ ζα απαιπλζεί δίδνληαο ππεξεμνπζία ζηελ
αζηπλνκία. Αληίζεηα κάιηζηα, απηφ πνπ ν ηξίηνο δξφκνο παξνπζηάδεη σο
ιχζε είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ πνιηηψλ κε ηελ αζηπλνκία. Η αζηπλνκία
πξέπεη λα εζηηάζεη ζηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο ησλ εγθιεκάησλ πνπ
δηαπξάηηνληαη. Ο ηξίηνο δξφκνο ηνπ Giddens δίλεη μεθάζαξε απάληεζε
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. Η πξφζιεςε ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο ρξεηάδεηαη ηελ ζπκβνιή ηεο θνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ
λα εμαιεηθζεί ε εγθιεκαηηθφηεηα.
Ο θεζμός ηης οικογένειας
Η νηθνγελεηαθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ν ηξίηνο δξφκνο έξρεηαη ζε
αληίζεζε κε ηηο ζπληεξεηηθέο πξνηάζεηο ηεο δεμηάο. Οη ζνζηαιηζηέο κέζσ
ηεο νηθνγελεηαθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζνχλ πξέπεη λα απνδείμνπλ φηη
είλαη πξαγκαηηθνί εθζπγρξνληζηέο θαη πξννδεπηηθνί πνιηηηθνί. Η ιχζε
ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ ππεξβαίλεη ηφζν ηηο παξσρεκέλεο απηαξρηθέο θαη
ζπληεξεηηθέο ζθέςεηο ηεο δεμηάο φζν θαη ηηο αλεχζπλα πξννδεπηηθέο
απφςεηο νξηζκέλσλ ζνζηαιηζηψλ. Σν κφλν επηρείξεκα ησλ ηειεπηαίσλ
είλαη απηφ ηεο ειεχζεξεο επηινγήο.
Απφ ηελ κία έρνπκε ηελ αλέθηθηε επηζηξνθή ζηηο ξίδεο θαη ηηο αμίεο ηεο
παξαδνζηαθήο νηθνγέλεηαο θαη απφ ηελ άιιε έρνπκε ηελ θαζνιηθφηεηα
ηεο ειεχζεξεο απνδνρήο θαη επηινγήο. Γηα ηνλ ηξίην δξφκν θαη νη δχν
απηέο αληηιήςεηο θηλνχληαη ζε ιαλζαζκέλν πιαίζην. Οη κελ ζπληεξεηηθέο
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δηφηη νη παγθφζκηεο ηάζεηο έρνπλ αιιάμεη άξδελ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο
θνηλσλίαο , ελψ νη δε δηφηη ρξεζηκνπνηνχλ εμηζσηηθέο ηάζεηο.
Η νηθνγέλεηα επνκέλσο νθείιεη λα αθνινπζήζεη έλα δηαθνξεηηθφ
κνλνπάηη. Οη ζνζηαιδεκνθξάηεο κπνξνχλ λα ηεο δείμνπλ ην δξφκν, πξνο
πνηα θαηεχζπλζε πξέπεη λα θηλεζεί, αθξηβψο γηαηί ε νηθνγέλεηα
δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηάπιαζε ησλ λέσλ, πνπ κε ηελ
ζεηξά ηνπο εληάζζνληαη ζηελ θνηλσλία. Ο ζεζκφο απηφο έρεη αλάγθε απφ
πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία μεθηλψληαο απφ ηελ βάζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν
θχισλ. Η λέα πνιηηηθή πξνηείλεη φηη πξέπεη λα ζηεξηρζνχλ κε βάζε ηελ
ηζφηεηα ηελ αιιειεγγχε θαη ηνλ ζεβαζκφ. Αληηζέησο απνξξίπηεη ηνλ
θαηαλαγθαζκφ πνπ ρξεζηκνπνηνχηαλ θαηά ην παξειζφλ. Οη γνλείο πξέπεη
λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν δηαιιαθηηθνί ρσξίο απηφ
λα ζεκαίλεη φηη πιένλ δελ έρνπλ ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ
δηακφξθσζε ησλ ραξαθηήξσλ ησλ λέσλ.
Σν λα απνθηήζεη θαλείο παηδί απνηειεί ηειείσο δηαθνξεηηθή απφθαζε
απ’ φηη απνηεινχζε ζην παξειζφλ. ην παξειζφλ ε γέλλεζε ελφο παηδηνχ
ζπλεπάγνληαλ κε νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηελ νηθνγέλεηα. Πιένλ θαθά ηα
ςέκαηα απνηειεί δαπάλε. Η θξνληίδα θαη ε πξνζηαζία ησλ παηδηψλ
απνηειεί ζεκειηψδε αμία γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο γνλείο. Έηζη αθφκα θαη
ζηηο δχζθνιεο πεξηπηψζεηο φπσο απηή ηνπ δηαδπγίνπ, ε νπζηαζηηθή ζρέζε
θαη επαθή ησλ γνλέσλ εμαζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε ςπρηθή επεκεξία ηνπ
παηδηνχ γηα ηνπο ζνζηαιδεκνθξάηεο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε
αλαλεσηηθή θεληξναξηζηεξά νθείιεη λα ζπκθσλήζεη φκσο θαη ζε έλα
αθφκα δήηεκα. Οη παηέξεο πξέπεη λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξα γνληθά
δηθαηψκαηα απ’ φζα έρνπλ.
Ο ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο εμαζθαιίδεη ηελ ζπλνρή κέζα ζε κία θνηλσλία.
Δθηφο απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ εμαζθαιίδεη ε θνηλσληθή θαη νηθνγελεηαθή
πνιηηηθή πνπ πξνηείλεη ν ηξίηνο δξφκνο έρεη ππφςε ηνπ πάληα ηελ ξήζε
«θαλέλα δηθαίσκα ρσξίο ππνρξεψζεηο». Έηζη πξέπεη λα ζεζπηζηεί έλα
πιαίζην κε βάζε ην νπνίν θαη ηα παηδηά ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη
ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληη ζηνπο γνλείο. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα απνηειεί ην πξφγξακκα Medicaid80 ζηηο ΗΠΑ. Δθεί ηα
παηδηά δεζκεχνληαλ απφ ην 1983 κέζσ ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο
ψζηε λα παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηνπο ειηθησκέλνπο γνλείο ηνπο. Αλ θαη
80

Antony Giddens, Ο Σρίτοσ Δρόμοσ, Η ανανζωςθ τθσ οςιαλδθμοκρατίασ, Εκδόςεισ Πόλισ, 1998, ςελ
137

73

ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα δελ εθαξκφδεηαη πιήξσο νχηε θαη είλαη
ζρεηηθά δηαδεδνκέλν, εληνχηνηο έξρεηαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηελ
αληίιεςε ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο θαη ησλ παηδηψλ
πξνο ηνπο γνλείο. ιε απηή ε πξνζπάζεηα πξνάζπηζεο ηεο νηθνγέλεηαο
σο ζεζκνχ, αλαδεηθλχεη ηνλ ξφιν πνπ έρεη ζηελ θνηλσλία. Η νηθνγέλεηα
πάληα ζα έρεη ηνλ ηξφπν λα δξα θαζνξηζηηθά ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία.

Κοινωνικό κράηος Επενδύζεων
Γηα ηνπο ζνζηαιδεκνθξάηεο έλα ζχζηεκα κηθηήο νηθνλνκίαο ζα ζήκαηλε
ζπλεξγαζία κεηαμχ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Ο δπλακηζκφο ησλ
αγνξψλ ζπρλά αθήλεη αβνήζεηνπο ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο
πνπ ξηζθάξνπλ. Ο παξεκβαηηθφο ξφινο ηεο θπβέξλεζεο εδψ είλαη
ζεκαληηθφο αλ κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη ηελ ειάρηζηε αζθάιεηα ζε
φζνπο αλαιακβάλνπλ ην ξίζθν θαη πιεζηάδνπλ ηελ απνηπρία. Με απιά
ιφγηα ην θξάηνο πξέπεη λα αλαπηχμεη ζηνλ πνιίηε κία επηρεηξεκαηηθή
θνπιηνχξα. ηφρνο ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ είλαη λα βξεζεί ε ηζνξξνπία
αλάκεζα ζηελ δηαδηθαζία ξχζκηζεο θαη απνξξχζκηζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ
ζηνηρείνπ ζχκθσλα κε ηνλ Giddens (1998, ζει. 140)
Ο ηξίηνο δξφκνο θπζηθά δελ ελζηεξλίδεηαη ηηο απφςεηο ησλ
λενθηιειεχζεξσλ γηα ην φηη ε αληζφηεηα ζηελ θνηλσλία είλαη ηφζν
απνδεθηή φζν θαη αλαπφθεπθηε. ε αληίζεζε κε απηή ηελ άπνςε νη
ζνζηαιδεκνθξάηεο ηνλίδνπλ ηνλ ξφιν ηεο ηζφηεηαο ζηελ θνηλσλία. Η
ηζφηεηα απφ κία άιιε νπηηθή αληηκεησπίδεηαη σο ζπκπεξίιεςε ελψ ε
αληζφηεηα ηαπηίδεηαη κε απνθιεηζκφ. Η ηζφηεηα είλαη ηα αηνκηθά θαη
πνιηηηθά δηθαηψκαηα θάζε πνιίηε. Δθηφο φκσο απφ απηά ν πνιίηεο έρεη
θαη ππνρξεψζεηο. Η λέα απηή πνιηηηθή εζηηάδεη ζηηο επθαηξίεο πνπ πξέπεη
λα έρνπλ νη πνιίηεο ζε κία θνηλσλία αιιά θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο
πξνο απηήλ.
Η έλλνηα ηεο αληζφηεηαο έρεη αλαπηπρζεί θπξίσο φπνπ επηθξάηεζε ν
λενθηιειεπζεξηζκφο. Σν ράζκα κεηαμχ ησλ θαηψηεξσλ θαη κεζαίσλ
ζηξσκάησλ δηεπξχλεηαη απφ ηα αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Μεγάιν
κέξνο ηεο θνηλσλίαο ληψζεη απνθιεηζκέλν απφ ηελ πνιηηηθή θαη
θνηλσληθή δσή. Ιδηαίηεξα ζηηο ΗΠΑ θαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ην ράζκα
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κεηαμχ πςειφκηζζσλ θαη ρακειφκηζζσλ έρεη αθνινπζήζεη δηφινπ
αληίζεηεο πνξείεο. Η θνηλσλία γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν άληζε.
ην εξψηεκα πψο ζα θαηαπνιεκεζεί ε αληζφηεηα, o Antony Giddens
είλαη απνθαζηζηηθφο. Μέζσ ηελ εθπαίδεπζεο, ηεο κφξθσζεο. Η αχμεζε
ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ζα «κπνιηάζεη» ηνπο
πνιίηεο θαη ηελ θνηλσλία κε πξνζφληα ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ φζν ην
δπλαηφλ θαιχηεξα ζηα λέα δεδνκέλα. Πνιίηεο ρσξίο κφξθσζε είλαη
δεδνκέλν φηη βαδίδνπλ ζηνλ απνθιεηζκφ. Οη αλεηδίθεπηνη81 έρνπλ πέληε
θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πεξηπέζνπλ ζηελ αλεξγία ζπγθξηηηθά
κε φζνπο δηαζέηνπλ έλα ειάρηζην επίπεδν κφξθσζεο. Σν πφζν
ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο δηαπαηδαγψγεζεο
θαίλεηαη θαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ Tony Blair «παηδεία, παηδεία, παηδεία».
Σν πνιηηηθφ πξφγξακκα ησλ Δξγαηηθψλ ππνζηήξηδε ηελ αλάγθε
αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ησλ αληζνηήησλ.
Πσο φκσο ζα θαηαπνιεκεζεί ε θηψρεηα θαη ε αίζζεζε ηνπ θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ γηα ηνπο αζζελέζηεξνπο πνιίηεο απηήο ηεο θνηλσλίαο; O
Giddens (1998, ζει 154) δελ εμαξηά ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ
αηφκσλ απηψλ κφλν θαη κφλν απφ ηελ εχξεζε εξγαζίαο. ίγνπξα απφ ηελ
εξγαζία ν πνιίηεο απνιακβάλεη αξθεηά νθέιε φπσο είλαη ην αίζζεκα
πξνζθνξάο θαη παξαγσγηθφηεηαο. Ωζηφζν απηά απφ κφλα ηνπο δελ είλαη
αξθεηά ψζηε νη αδχλακνη θξίθνη ηεο θνηλσλίαο απηήο λα αηζζαλζνχλ θαη
πάιη νηθεία. Η θνηλσλία νθείιεη λα πξνλνεί γηα φζνπο δελ είλαη ζε ζέζε
λα εξγαζηνχλ. Με κηα πξψηε καηηά, ε ιχζε ζην πξφβιεκα κπνξεί λα
επέιζεη απφ ηελ ηνπηθή, θνηλνηηθή πξσηνβνπιία. Ο πνιίηεο πξέπεη λα
ληψζεη αζθαιήο θαη ζίγνπξνο θαη λα εξγαζηεί ζε πξνγξάκκαηα
θνηλνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Η νκαιή επαλέληαμε ηνπ έηζη ζα έρεη
ζίγνπξα ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο.
Κοινωνία Θεηικής πρόνοιας
Σν θξάηνο πξφλνηαο απνηέιεζε γηα ρξφληα ην επίθεληξν δηαθσλίαο
κεηαμχ αξηζηεξάο θαη δεμηάο θαη πξνζέιθπε φια απηά ηα ρξφληα ην
ελδηαθέξνλ αξθεηψλ πνιηηηθψλ αλαιπηψλ. Σφζν ν William Beveridge
φζν θαη ν θαγθειάξηνο Bismarck απνηέιεζαλ παηέξεο ηνπ θξάηνπο
πξφλνηαο. Ο ζεζκφο απηφο αλ θαη αλαπηχρζεθε ππφ ην πξίζκα ησλ
81

Ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ Κοινωνικισ Δικαιοςφνθσ (Report of the Social Justice Commission), Vintage,
London 1994, ςελ. 175

75

νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ ηνπ Keynes κε ηελ άλνδν ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ
ην θξάηνο πξφλνηαο ζπξξηθλψζεθε αξθεηά.
Ο ηξίηνο δξφκνο αλαγλσξίδεη ηηο παζνγέλεηεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο κε
ηελ κνξθή πνπ ην γλσξίδακε θαη απνδέρεηαη νξηζκέλεο θξηηηθέο ηεο
δεμηάο φςεο. Μέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 πεξίπνπ ην θξάηνο πξφλνηαο
γλψξηζε απίζηεπηε άλζηζε, σζηφζν κε ηελ άλνδν ησλ Reagan θαη
Thatcher ζε ΗΠΑ θαη Μ. Βξεηαλία αληίζηνηρα, ην θξάηνο πξφλνηαο
γλψξηζε ηελ επηζεηηθφηεηα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ. ηελ Βξεηαλία
εηδηθά νη ηνκείο φπσο πγεία θαη παηδεία ζπξξηθλψζεθαλ ζεκαληηθά.
Μεηαμχ 1975 θαη 1995 ην ΑΔΠ ζηελ παηδεία κεηψζεθε απφ 7,5% ζε
5,2%. Οη θνηλσληθέο αζθαιίζεηο απμήζεθαλ θαη ε πςειή θνξνιφγεζε
ήηαλ αλαπφθεπθηε πξνθεηκέλνπ ην θξάηνο πξφλνηαο λα αληαπεμέιζεη
ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο. ηφρνο ηεο λέαο πνιηηηθήο ινηπφλ, δελ
ήηαλ απιά ε απνδηάξζξσζε ηνπ θξάηνπο αιιά ε αλνηθνδφκεζε ηνπ ζε
κία λέα βάζε.
Η κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο δελ απνηέιεζε εχθνιε ππφζεζε.
Η ζεηηθή πξφλνηα ζήκαηλε φηη ην θξάηνο ζα έπξεπε λα ειαρηζηνπνηεί ηνπο
θηλδχλνπο γηα ηνλ πνιίηε πξνθεηκέλνπ λα ηνλ πξνζηαηεχεη. ηελ ζεηηθή
πξφλνηα ηφζν ηα άηνκα φζν ην θξάηνο θαη νη κε θπβεξλεηηθέο
νξγαλψζεηο έρνπλ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ζε απηφ ην λέν ζρέδην. Γηα ηνπο
ζνζηαιδεκνθξάηεο ε ζεηηθή πξφλνηα δελ απνηέιεζε ζπλψλπκν ηεο
νηθνλνκηθήο επεκεξίαο. Αληηζέησο έπξεπε λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ ςπρηθή
πγεία ηνπ αηφκνπ θαη ηελ ζεηηθή νπηηθή ηνπ. Οη θπβεξλεηηθνί θαη
θξαηηθνί ζεζκνί έρνπλ ρξένο λα ζπκβάιινπλ φρη κφλν νηθνλνκηθά αιιά
θαη ζπκβνπιεπηηθά ζην άηνκν. Γηα ηνλ Giddens (1998, ζει 164) ε ζέζε
ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο έπξεπε λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλα θνηλσληθφ
θξάηνο επελδχζεσλ ην νπνίν πξνβάιιεη πνιηηηθέο ζεηηθήο πξφλνηαο.
Σν θξάηνο απηφ ζα ιακβάλεη πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο θαη ζα
θαζνδεγεί ηνλ πνιίηε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο. Η
ζεκαληηθφηεηα ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νκάδσλ θαη ησλ νκάδσλ
αιιειεγγχεο γηα ηελ λέα απηή πνιηηηθή ζα θαζφξηζαλ ζε κεγάιν βαζκφ
ην εγρείξεκα απηφ. Η ζεηηθή πξφλνηα ζηνρεχεη ζηελ δηάπιαζε ελφο
ελεξγνχ πνιίηε ν νπνίνο ζα μεθχγεη απφ ηελ παζεηηθή ζηάζε ηνπ θαη ηελ
αδξάλεηα ηνπ παξειζφληνο.
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Κοινωνική Αζθάλιζη
Ο ηνκέαο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο φπσο ην
γλσξίδακε, δεκηνχξγεζε δχν βαζηθά πξνβιήκαηα. Απηφ ηεο
ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηεο αλεξγίαο. Ο πνιίηεο έκαζε λα δεη κέζα απφ ηα
επηδφκαηα. Ση γίλεηαη φκσο ηψξα πνπ ην θξάηνο δελ κπνξεί λα
αληαπεμέιζεη ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; Μέρξη
πξσηχηεξα ε ζπληαμηνδφηεζε ηαπηίδνληαλ κε ηα επηδφκαηα ηνπ θξάηνπο.
Ωζηφζν ε πξνζαξκνγή ζηηο λέεο επηηαγέο γηα ην θνηλσληθφ θξάηνο
επηηάζζεη κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Η πξφηαζε γηα επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ
ηνλ Giddens είλαη πξάγκαηη πξσηνπνξηαθή. Ο ηξίηνο δξφκνο πξνηείλεη
έλαλ ζπλδπαζκφ δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο αζθάιηζεο ζηνλ πνιίηε. Απηφ
φκσο πνπ είλαη αμηνζεκείσην είλαη φηη πξνηείλεη ηελ αιιαγή ηνπ
ζπληαμηνδνηηθνχ πιαηζίνπ. Η πξφηαζε γηα θαηάξγεζε ηνπ ειηθηαθνχ
νξίνπ ζπληαμηνδφηεζεο είλαη κία πξννδεπηηθή ιχζε. Σα γεξαηεηά ζα
πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο κία πεξίνδνο δηθαησκάησλ αιιά θαη
ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο. Γελ ππάξρεη ιφγνο λα
δεζκεχνληαη ηα ρξήκαηα ησλ αλζξψπσλ απφ ηα θξαηηθά ηακεία. Γηα ηνλ
Giddens νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα ιακβάλνπλ φια ηνπο ηα ρξήκαηα πνπ
δνπιεχνπλ ψζηε λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ φπσο εθείλνη πηζηεχνπλ. Έηζη ζα
κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ ή λα ζπληαμηνδνηεζνχλ φπνηε εθείλνη λνκίδνπλ.
Η αλάγθε κεηαξξχζκηζεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πξνέθπςε απφ ηελ
ζηηγκή πνπ ην λα είλαη θάπνηνο ειηθησκέλνο δηαξθεί πνιχ πεξηζζφηεξν
απ’ φηη ζην παξειζφλ. Αλ ζπλππνινγηζηεί θαη ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ
παγθνζκίσο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα αζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα είλαη
αδχλαην λα είλαη βηψζηκα αλ δελ αιιάμνπλ, αλ δελ εθζπγρξνληζηνχλ. Γηα
παξάδεηγκα ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην νη ππεξήιηθεο πνιίηεο είλαη ζρεδφλ
εηθνζαπιάζηνη απ’ φηη ην 190082. Η λέα απηή πνιηηηθή αλ θαη δελ κπνξεί
λα εγγπεζεί ηελ επηηπρία ζηα απνηειέζκαηα, κπνξεί ζίγνπξα λα δείμεη φηη
ππάξρνπλ αθφκα θαηλνηφκεο ηδέεο νη νπνίεο κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ
εμεηαζηεί πξαγκαηηθά.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην δήηεκα ηεο αλεξγίαο ζπλερίδεη λα ηαιαλίδεη ηηο
θνηλσλίεο ζε κεγάιν βαζκφ. Οη παγθφζκηα ηάζε έρεη έξζεη ζε ξήμε κε
ηελ δνκή πιήξνπο απαζρφιεζεο. Πιένλ θαλέλαο πνιηηηθφο θνξέαο δελ
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κπνξεί λα ππνζρεζεί θάηη ηέηνην. Σν δήηεκα απηφ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν
απφ ηελ δηακάρε αξηζηεξάο - δεμηάο. Σα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο αθφκε
θαη ζήκεξα ζπλδένληαη κε νξηζκέλεο παξνρέο θαη ζπρλά νδεγνχλ ζηνλ
απνθιεηζκφ ησλ αηφκσλ απφ ηελ θνηλσλία.
Απηφ πνπ πξνηείλεη ν ηξίηνο δξφκνο είλαη ε ελεξγφο θαη νπζηαζηηθή
αλάθακςε ηεο αγνξάο. Η πνιηηηθή παξνρήο γελλαηφδσξσλ παξνρψλ έρεη
αλακθίβνια απνηχρεη παηαγσδψο. Οη πνιίηεο «αθνπκπνχλ» ζηελ
ειάρηζηε αζθάιεηα πνπ ηνπο παξέρεη ην θξάηνο θαη έηζη γίλνληαη
αδξαλείο. Γίλνληαη απαζείο πνιίηεο. Η λέα απηή πνιηηηθή αλ θαη δελ
πηζηεχεη φηη νη δαπάλεο πξέπεη λα θηάζνπλ ζε κεδακηλά πνζνζηά,
πηζηεχεη ζίγνπξα φηη ην θξάηνο πξέπεη λα πξνζθέξεη ηα θαηάιιεια
θίλεηξα ζηνλ πνιίηε θαη κε ηελ ζεηξά ηνπ απηφο λα παίξλεη σο ελεξγφ
κέινο νξηζκέλα ξίζθα γηα ηελ δσή ηνπ. ηηο ζχγρξνλεο επηηαγέο ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο, πεηπρεκέλνο ζα είλαη εθείλνο πνπ ξηζθάξεη ζχκθσλα
κε ηνλ ηξίην δξφκν. Σν θξάηνο φκσο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο δηθιείδα
αζθαιείαο γηα ηνλ πνιίηε ελψ ηαπηφρξνλα ηνλ ελζαξξχλεη ζηηο
πξσηνβνπιίεο ηνπ.
Οη εθζπγρξνληζηέο ζνζηαιδεκνθξάηεο επηβάιιεηαη λα ππνζηεξίμνπλ ηηο
επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο θπξίσο ζηα θαηψηεξα
θαη κεζαία ζηξψκαηα. Σν ζχζηεκα θνηλσληθψλ παξνρψλ εληαζζφκελν ζε
απηή ηελ λέα λννηξνπία ρξεηάδεηαη κε ηελ ζεηξά ηνπ κία αλαδηάξζξσζε.
Σν θξάηνο έρεη επζχλε λα θαιχπηεη ηνλ επηρεηξεκαηία. Δπζχλε ε νπνία
ζα ειαρηζηνπνηεί ηελ απνηπρία κέζσ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ. Γηα
παξάδεηγκα ηα πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ζα πξνζαξηήζεη λέεο
επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο ζε φζνπο πξαγκαηηθά ελδηαθέξνληαη. Σν
θξάηνο έηζη πξέπεη λα κάζεη ηνλ πνιίηε – επηρεηξεκαηία φηη πξέπεη λα
ξηζθάξεη θαη φρη λα δεη απφ ηα επηδφκαηα πξφλνηαο. ηελ ίδηα
θαηεχζπλζε βξίζθεηαη θαη ε πξφηαζε γηα δεκηνπξγία θηιηθψλ ρψξσλ
εξγαζίαο πξνο ηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη ηα πξνγξάκκαηα θνηλνπξαθηηθψλ
ζπκβάζεσλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ επθνιφηεξα
κε ηελ πξνυπφζεζε ζπλεξγαζίαο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ. Οη
παξαπάλσ πνιηηηθέο αθφκα θαη αλ ζεσξεζνχλ 100% επηηπρείο, δχζθνια
ζα νδεγήζνπλ ζε θαηαζηάζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο. ίγνπξα φκσο ζα
θαηαθέξνπλ λα απνξξνθήζνπλ πνιίηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη
θπβεξλεηηθέο πξαθηηθέο ζα αλαπηχμνπλ έηζη ηελ θνηλσληθή
επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα.
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1.3 H πξώηε πεξίνδνο κεηαξξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Tony Blair
Η εθινγή ηνπ Tony Blair ζηηο 2 Μάηνπ ηνπ 1997 έβαιε ηέινο ζε κία
καθξά πεξίνδν λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθήο ηνπ πληεξεηηθνχ θφκκαηνο
18 ζπλερφκελσλ εηψλ. Σν εξγαηηθφ θφκκα επηθξάηεζε ζηηο εθινγέο ηνπ
1997 θεξδίδνληαο ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία κε 179 έδξεο παξά
ηελ ρακειή ζπκκεηνρή ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο. Τπφ ηνλ Blair ην
Δξγαηηθφ θφκκα θαηάθεξε λα αλακνξθψζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ αηδέληα,
εζηηάδνληαο ζηα δεηήκαηα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηεο παηδείαο, ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη λα θαζηεξσζεί ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο Μ.
Βξεηαλίαο.
Σα πξψηα ρξφληα ηεο ζεηείαο ηνπ ν Blair εζηίαζε ζηελ άζθεζε
θνηλσληθήο πνιηηηθήο απμάλνληαο ηηο δαπάλεο ζε πγεία θαη παηδεία. Οη
Δξγαηηθνί αλέιαβαλ έλα πξνζρεδηαζκέλν πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ ην
νπνίν ζα βειηίσλε νξηζκέλεο παζνγέλεηεο ηηο θνηλσλίαο αιιά θαη ηεο
νηθνλνκίαο. Ιδηαίηεξα ζηνλ δεχηεξν ηνκέα ν Tony Blair γλψξηδε φηη νη
αιιαγέο δελ κπνξνχζαλ λα είλαη άκεζεο. Σα δεθανθηψ ρξφληα
δηαθπβέξλεζεο πληεξεηηθψλ ήηαλ πάξα πνιιά θαη γηα ηνλ ειπηδνθφξν
βξεηαλφ πξσζππνπξγφ πνιηηηθέο φπσο απηέο ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ
έπξεπε λα ζπλερηζηνχλ. Απφ πνιινχο ε δηαθπβέξλεζε ηνπ ζεσξήζεθε
κία κεηξηνπαζήο εμέιημε ηνπ «ζαηζεξηζκνχ». Η απάληεζε ηνπ Blair
ζηνπο επηθξηηέο ηνπ ήηαλ φηη απηή ε πνιηηηθή ήηαλ απαξαίηεηε ιφγσ ησλ
επηηαγψλ ηεο λέαο επνρήο (Blair, 1995).
Απφ ην εθινγηθφ πξφγξακκα ηνπ 1997 είρε ππνζρεζεί λα αθήζεη ζηαζεξφ
ηνλ ζπληειεζηή θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπιάρηζηνλ ηα δχν πξψηα ρξφληα
ηεο ζεηείαο ηνπ. Απηφ πνπ φκσο έθαλε ν Blair πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη
ηελ αλεξγία ήηαλ ε επηβνιή ελφο έθηαθηνπ θαη πξνζσξηλνχ θφξνπ ζηηο
πξφζθαηεο ηδησηηθνπνηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κφιηο είρε επηηχρεη ην
πληεξεηηθφ θφκκα ηνπ Major 5,2 ιηξψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν πνζφ πνπ
ζπγθεληξψζεθε ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ηα λέα
παηδηά εξγαζία. Η θπβέξλεζε Blair είρε ζθνπφ λα επελδχζεη ηα ρξήκαηα
απηά ζηνπο λένπο αλέξγνπο δίλνληαο ηνπο ηελ επθαηξία γηα θαηάξηηζε,
επηδνηνχκελε εξγαζία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, γηα εζεινληηθή εξγαζία αιιά
θαη πεξηβαιινληηθή δηαπαηδαγψγεζε θαη ελαζρφιεζε. Σν κεηνλέθηεκα
ζε απηφλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ φκσο ήηαλ ν κηθξφο νξίδνληαο ηνπ.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε θνηλσληθή πνιηηηθή ησλ εθζπγρξνληζηψλ εζηίαζε
ζηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ θαη αλαδηαλνκήο ηνπ πινχηνπ πξνθεηκέλνπ
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νη πνιίηεο λα έρνπλ επθαηξίεο ζηα λέα δεδνκέλα ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Αλ
θαη νη πξνεθινγηθέο ππνζρέζεηο83 ηνπ πξσζππνπξγνχ ζην πνιηηηθφ
πξφγξακκα ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ ήηαλ πξαγκαηηθά κεηξεκέλεο, ην 1997
φινη ζπκφληνπζαλ ηελ ππφζρεζε ηνπ γηα κεηαξξπζκίζεηο ζηελ
θνξνινγηθή πνιηηηθή πξνθεηκέλνπ λα απαιιαρηνχλ νη πνιίηεο απφ ηελ
θηψρεηα ηνπο. Καλείο δελ κπνξνχζε λα μεράζεη ηελ ππφζρεζε ηνπ 1997
φηη ζα έβξηζθε εξγαζία ζε ηνπιάρηζηνλ 250.000 λένπο άλεξγνπο. Αλ θαη
πξψηε πνιηηηθή ηνπ πξνηεξαηφηεηα ήηαλ ε εθπαίδεπζε ηαπηφρξνλα είρε
πξναλαγγείιεη ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο NHS.
Ιδηαίηεξα γηα ηνπο δχν ηειεπηαίνπο ηνκείο ν Blair είρε πξναλαγγείιεη
αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ κίαο θαη επί Thatcher νη ηνκείο απηνί
είραλ πξάγκαηη πιεγεί.
Πηζηνί ζηηο πξνεθινγηθέο δεζκεχζεηο ηνπο νη Νένη Δξγαηηθνί θαη κε ηνλ
θαγθειάξην Gordon Brown θξάηεζαλ ζπλνιηθά ηηο δεκφζηεο δαπάλεο
θαηά ηα έηε 1997 – 1999 ζηα επίπεδα πνπ είρε επηιέμεη ε πξνεγνχκελε
θπβέξλεζε ησλ πληεξεηηθψλ. Μφλν γηα ηνλ ηνκέα πγείαο θαη παηδείαο
νη δαπάλεο απμήζεθαλ θαη’ εμαίξεζε κε ηελ ρξήζε ησλ κε
θαηαλεκεκέλσλ απνζεκαηηθψλ ή ησλ απνδεκηψζεσλ.
Μεηά ην πέξαζκα ησλ δχν πξψησλ ρξφλσλ ηεο πξψηεο ζεηείαο Blair
ζηελ θπβέξλεζε ηεο Μ. Βξεηαλίαο, νη δαπάλεο84 πξνβιέπνληαλ λα
απμεζνχλ πεξίπνπ 2,8% ηνλ ρξφλν. Σν πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ φζνλ αθνξά
ηηο δαπάλεο «άγγημε» ην 40,6% ην έηνο 2001 απφ 39,6% πνπ βξίζθνληαλ
ην 1997. Η ζνζηαιηζηηθή πηπρή ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ επηβεβαηψζεθε
θαηά ηελ πξψηε ζεηεία ηνπο κε ηελ αχμεζε χςνπο 19 εθαηνκκπξίσλ
ιηξψλ γηα ηελ παηδεία θαη πεξίπνπ 20 εθαηνκκπξίσλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο
πγείαο. Αλαιπηηθφηεξα ηα πνζνζηά απηά πξνέβιεπαλ αχμεζε πεξίπνπ
4,7% ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη 5,1% ζε εθπαίδεπζε θαη πγεία
αληίζηνηρα. Σν ζεκαληηθφ φκσο ήηαλ νη επηθείκελεο απμήζεηο ησλ
δαπαλψλ δελ απνξξνθήζεθαλ απφ ηελ ηζέπε ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Σα
ρξήκαηα απηά εμνηθνλνκήζεθαλ απφ έκκεζε κνξθή θνξνιφγεζεο φπσο
ζηα θαχζηκα θαη ζηνλ θαπλφ αιιά θαη απφ ηελ επξχηεξε ζπκπίεζε
νξηζκέλσλ θξαηηθψλ δαπαλψλ.
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1.4 Σν πξόβιεκα ηεο αλεξγίαο θαη ν λόκνο θαηώηαηνπ κηζζνύ
Σν κείδνλ πξφβιεκα γηα ηνλ Tony Blair ήηαλ απηφ ηεο αλεξγίαο. Σν
ζεκαληηθφηεξν δήηεκα γη’ απηφλ ήηαλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα
επηηχγραλε λα κεηαηνπίζεη ηνπο λένπο θαη ηνπο αλέξγνπο απφ ην πιαίζην
ησλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ ζηελ εξγαζία. Η ιχζε ζην δήηεκα απηφ
ζηεξίδνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο ζθέςεηο ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ ηνπ
Giddens. Έζεζε έηζη πξνηεξαηφηεηα ηνπ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ παηδεία.
Μέζσ ηεο παηδείαο νη Νένη Δξγαηηθνί πίζηεπαλ φηη ζα θαηαθέξνπλ λα
απμήζνπλ ηφζν ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο Μ. Βξεηαλίαο φζν θαη λα
θαηαπνιεκήζνπλ ηηο αληζφηεηεο κέζα ζηελ θνηλσλία.
Η πνιηηηθή αηδέληα ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ είρε πηνζεηήζεη ηηο
πξννδεπηηθέο πξαθηηθέο ησλ ΗΠΑ. Η «επεκεξία ζηελ εξγαζία»
αληηθαζηζηνχζε ηελ έλλνηα ηεο απιήο ιέμεο «επεκεξία». Οξηζκέλνη
βνπιεπηέο, έλαο εθ ησλ νπνίσλ ν Τπνπξγφο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Harriet Harman ππεξακχλζεθε ησλ πεξηθνπψλ επηδνκάησλ γηα ηνπο
γνλείο, ηνλίδνληαο φηη ηα ζπγθεθξηκέλα ρξήκαηα ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ
πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα ηεο ρψξαο καθξνπξφζεζκα.
Η λέα πνιηηηθή αηδέληα ησλ ζνζηαιδεκνθξαηψλ είρε ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ θπξίσο δηφηη εηζήγαγε έλαλ ειάρηζην θαηψηαην κηζζφ αιιά
θαη δηαηεξνχζε ηελ «επειημία ησλ αγνξψλ». Η πξνεθινγηθή απηή
ππφζρεζε γηα έληαμε ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο απνδείρζεθε
ηδηαίηεξα δαπαλεξή. πσο ραξαθηεξηζηηθά θαη ν ίδηνο ν Blair έιεγε:
«Θέινπκε λα αλνηθνδνκήζνπκε ην ζχζηεκα γχξσ απφ ηελ εξγαζία θαη
ηελ αζθάιεηα. Δξγαζία γηα φζνπο κπνξνχλ. Αζθάιεηα γηα φζνπο δελ
κπνξνχλ». Η αιιαγή πνιηηηθήο θαηεχζπλζεο ήηαλ νξαηή. ε αληίζεζε κε
ην δίθηπ αζθαιείαο ησλ επηδνκάησλ γηα φινπο, νη Νένη Δξγαηηθνί
επηδίσθαλ λα ελζσκαηψζνπλ ηνπο παξαγσγηθνχο αλζξψπνπο ζηελ αγνξά
θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηνπο αζζελέζηεξνπο νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά.
Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαξξπζκίζεηο85 ηεο θπβέξλεζεο Blair
θαηά ηε πξψηε ηεο ζεηεία, ζηφρεπε ζηελ επαλέληαμε ησλ αλέξγσλ ζηελ
αγνξά θαη ζηελ θνηλσλία. Σνλ Ινχιην ηνπ 1998 εηζήρζε ν λφκνο πεξί
ειάρηζηεο ακνηβήο. Γειαδή ν θαηψηαηνο κηζζφο. ε ηζρχ ηέζεθε ν λφκνο
ελ ηέιεη ηελ 1ε Απξηιίνπ ηνπ 1999. Πξνβιέπνληαλ ε ειάρηζηε
κηζζνδνζία ηεο ηάμεο ησλ 3,60 ιηξψλ αλά ψξα θαη 3 ιηξψλ γηα ειηθίεο
18 έσο 21 εηψλ.
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Η πινπνίεζε απηνχ ην εγρεηξήκαηνο φκσο κφλν εχθνιε δελ ήηαλ. Η
επηηξνπή ρακειψλ ακνηβψλ ζηεξίδνληαλ ζην φηη ν ειάρηζηνο κηζζφο ζα
αλαπηχζζνληαλ ζε βάζνο ρξφλνπ. Απφ ηελ κεξηά ηνπ θαη ν David
Metcalfe –κέινο ηεο επηηξνπήο γηα δέθα ρξφληα- ηφληδε πψο ε
κεηαξξχζκηζε απηή δελ ζα επεξέαδε αξλεηηθά ηελ αγνξά εξγαζίαο. Αλ
θαη νξηζκέλεο κεηαβιεηέο πνπ ππνινγίζζεθαλ αξρηθά έδεημαλ φηη ν
θαηψηαηνο κηζζφο ζα επεξέαδε ηελ αγνξά γηα πεξίπνπ δχν εθαηνκκχξηα
θφζκν, εληνχηνηο κία επαλεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο έδεημε φηη
επεξεάζηεθε κφιηο έλα εθαηνκκχξην πιεζπζκνχ. Έηζη ηφζν ηα ζηειέρε
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ φζν θαη ν Gordon Brown86 πίεζαλ πξνο
ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ γηα ηνλ θαηψηαην κηζζφ.
Η εθαξκνγή ηνπ λφκνπ πεξί ειάρηζηεο ακνηβήο ζπλάληεζε αξθεηά
πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. Απεπζχλνληαλ γεληθφηεξα ζε
κεγάιν πνζνζηφ πξνο ηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ87. Οξηζκέλεο εξγνδνηηθέο
ζπκθσλίεο θαη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο σζηφζν παξαθψιπαλ ηελ
πινπνίεζε ηνπ. Αλ θαη δελ ππήξμαλ αθξηβή ζηνηρεία πνπ αλάιπαλ ηνλ
βαζκφ πινπνίεζεο ηνπ λφκνπ, απηφ θαηέζηε αξθεηά δχζθνιν εγρείξεκα
γηα ηνλ Τπνπξγείν θαη ηελ θπβέξλεζε. Σα κφλα ζηνηρεία πνπ βξέζεθαλ
κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δελ θάλεθαλ θαη ηφζν ηθαλνπνηεηηθά. Απηφ
ζπλέβε δηφηη νη εξγνδφηεο κπνξνχζαλ εχθνια λα ειηρζνχλ θαη λα
επηιέμνπλ νη ίδηνη ηελ πινπνίεζε ηνπ λφκνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ.
ε απηφ ην ζεκείν φκσο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ε ζηάζε ηνπ
πληεξεηηθνχ θφκκαηνο. Οη πληεξεηηθνί αξρηθά δηαθψλεζαλ έληνλα κε
ηελ πνιηηηθή απηή θαη ζηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ έγηλαλ ζθιεξέο
δηακάρεο επί ηνπ ζέκαηνο. Η ελαληίσζε ησλ πληεξεηηθψλ έιαβε ρψξα
έλα κήλα ζρεδφλ αθφηνπ ίζρπζε ν λφκνο. Τπφ ηνλ William Hague θαη
ηνλ Μichael Portillo ην πληεξεηηθφ θφκκα γξήγνξα άιιαμε ηελ ζηάζε
ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα αθνχ είδε εκπξάθησο φηη ην κέηξν
απέδηδε ζηελ νηθνλνκία ηνπ θξάηνπο. Γηα ηνλ Portillio ν θαηψηαηνο
κηζζφο ιεηηνχξγεζε θαη δελ πξνθάιεζε ηηο δεκίεο πνπ ε δεμηά πηέξπγα
θνβφηαλ.
Ίζσο νη πληεξεηηθνί λα κελ θάλεθαλ ηφζν αληηδξαζηηθνί απέλαληη ζε
απηφ ην λέν εγρείξεκα, κφλν θαη κφλν επεηδή ζεζπίζηεθε κία αλεμάξηεηε
Δπηηξνπή, κε πξφεδξν θαη επηηξφπνπο νη νπνίνη δεζκεχνληαλ φηη ζα
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βξνπλ ηνλ θαιχηεξε δπλαηή ιχζε γηα ηνλ θαηψηαην κηζζφ κε
ζπλαηλεηηθή δηάζεζε88. Η Δπηηξνπή ηέζεθε ζε κφληκε λνκηθή βάζε θαη
έηζη επέδεημε κεγαιχηεξε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηα πξνβιήκαηα πνπ
πξνέθππηαλ ζρεηηθά κε ην εγρείξεκα. εκαληηθή ήηαλ επίζεο ζηελ
πινπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ θαηψηαην κηζζφ θαη ε
ζπκβνιή ησλ ππνπξγείσλ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο. Οη πξνηάζεηο ησλ
ππνπξγείσλ ιεηηνχξγεζαλ σο δίρηπ αζθαιείαο γηα ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ
πξνζηάηεπζαλ απφ ηηο ηπρφλ παξεξκελείεο θαη αληηδξάζεηο ησλ
ζπλαδέιθσλ ηνπο.
ε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα
απνδέρηεθε ηνλ λφκν πεξί θαηψηαηνπ κηζζνχ. Οη πεξηζζφηεξνη
επηρεηξεκαηίεο θαη ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ηάρζεθαλ ππέξ απηήο ηεο
κεηαξξχζκηζεο. Η κφλε ηνπο αλεζπρία ήηαλ κήπσο θαη ν λφκνο απηφο
ρξφλν κε ηνλ ρξφλν, εγθαηαιείπνληαλ.
1.5 Σν πνιηηηθό πξόγξακκα ησλ Νέσλ Δξγαηηθώλ ζηελ πξάμε θαη νη
δεκόζηεο δαπάλεο
Αλέθαζελ ην ζεκείν «ηξηβήο» κεηαμχ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη
ζνζηαιηζκνχ ζπλνςίδνληαλ κε ηελ θξάζε «πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν
θξάηνο». Δζηηάδνληαο ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα γίλεηαη άκεζα
αληηιεπηφ φηη μεθάζαξε απάληεζε δελ κπνξεί λα δνζεί. Ωζηφζν ππφ ηνλ
Tony Blair νη «Νένη Δξγαηηθνί» θαηάθεξαλ απνβάιινπλ ηηο θεπλζηαλέο
ηδέεο θαη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη ήηαλ
θπζηθά μεπεξαζκέλεο. Γηα ηνλ Βξεηαλφ πξσζππνπξγφ ε δηαθνξνπνίεζε
απηή θαη ε πξνζαξκνγή ζηηο ζχγρξνλεο θαη παγθφζκηεο «επηηαγέο»
θξίλνληαλ απαξαίηεηε. Ο Blair πξνέβιεπε φηη γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ
πνιηηηθή επηβίσζε ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ θαη ηεο αλαλεσκέλεο αξηζηεξάο
ή ησλ ζνζηαιδεκνθξαηψλ, επηβάιινληαλ αληηηεζεί ζηελ πνιηηηθή ησλ
θφξσλ θαη ησλ πςειψλ δαπαλψλ.
Ωζηφζν ε πινπνίεζε ηνπ πνιηηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ θφκκαηνο ηνπ
πξνέβιεπε νξηζκέλεο απμήζεηο ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαλ
κε ηνπο ηνκείο, πγείαο θαη εθπαίδεπζεο. Η έκθαζε ζηνπο δχν απηνχο
ηνκείο δελ είλαη θαζφινπ ηπραία. Σν θνηλσληθφ πξφζσπν θαη νη
θνηλσληθέο επαηζζεζίεο ηνπ θφκκαηνο, δελ είραλ εθιείςεη. Απηφ αθξηβψο
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ήηαλ θαη ην πνιηηηθφ πξφγξακκα ζην νπνίν βαζίζηεθε ν Tony Blair.
Θέιεζε λα ζπκπηχμεη έλαλ ζθιεξφηεξν νηθνλνκηθφ πξφγξακκα –
ζπγθξηηηθά κε φζα παξνπζίαδαλ παιαηφηεξα νη Δξγαηηθνί αλαδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηηο ζνζηαιδεκνθξαηηθέο πηπρέο ηνπ
θφκκαηνο θαη ηεο βάζεο ηεο λέαο ηδενινγίαο ηνπ. Απηήο ηνπ «ηξίηνπ
δξφκνπ».
Οη δαπάλεο ηεο θπβέξλεζεο Blair αλακέλνληαλ λα απμεζνχλ ζρεδφλ
2,8% εηεζίσο απφ ην 1998 έσο θαη ην 2002. Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ
ΑΔΠ ηεο ρψξαο αλέκελαλ αχμεζε ε νπνία απφ 39,6% γηα ην έηνο 1998
ζα έθηαλε ην πνζνζηφ ηνπ 40,6% έσο θαη ην 2002.89 Σν πνιηηηθφ κήλπκα
πίζσ απφ ηνπο παξαπάλσ αξηζκνχο «θξχβνληαλ» ζηελ νπζηαζηηθή
ελίζρπζε ησλ ηνκέσλ πγείαο θαη εθπαίδεπζεο. Ο Tony Blair θαίλνληαλ
φηη δελ είρε μεράζεη ην πνιηηηθφ πξνεθινγηθφ ηνπ ζχλζεκα «εθπαίδεπζε,
εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε». πγθεθξηκέλα ηα πνζά πνπ μνδεχηεθαλ εθείλα
ηα ρξφληα ζηελ πγεία θαη εθπαίδεπζε, μεπεξλνχζαλ ηα 20 θαη 19
δηζεθαηνκκχξηα ιίξεο αληίζηνηρα.
Σν κεγαιχηεξν επίηεπγκα σζηφζν ηεο θπβέξλεζεο ησλ «Νέσλ
εξγαηηθψλ» δελ ήηαλ ε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ αιιά ν ηξφπνο κε
ηνλ νπνίν επεηεχρζε. Ο νμπδεξθήο βξεηαλφο πνιηηηθφο Tony Blair,
θαηφξζσζε λα απμήζεη ηηο δαπάλεο απηέο ρσξίο νπζηαζηηθφ πνιηηηθφ
θφζηνο γηα ην θφκκα ηνπ. Απφ ηελ κία πιεπξά αχμεζε ηηο έκκεζεο
κνξθέο θνξνιφγεζεο φπσο ν θφξνο θαπλνχ θαη θαπζίκσλ θαη απφ ηελ
άιιε ζπκπίεζε αξθεηά ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο δαπαλψλ. Η έκθαζε ηνπ
ζε πγεία θαη παηδεία ήηαλ ζαθήο.
Οη «Νένη Δξγαηηθνί» επέλδπζαλ πάλσ ζε έλα πνιηηηθφ ζρεδηαζκφ ν
νπνίνο απνζθνπνχζε λα απμήζεη ηελ δπλακηθή παξαγσγηθφηεηαο ηεο
ρψξαο αιιά θαη λα πξνζαξκφζεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπ Ηλσκέλνπ
Βαζηιείνπ ζηηο ζχγρξνλεο επηηαγέο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. Απφ απηφλ
ηνλ πνιηηηθφ ζηφρν εμάιινπ πξνθχπηεη θαη ε επηκνλή ηνπ Blair γηα
«εθπαίδεπζε». Σν λέν πνιηηηθφ πξφγξακκα «New Deal» φπσο θαη
νλνκάζηεθε, επηδίσθε λα δεκηνπξγήζεη έλαλ πνιίηε πνιχ πεξηζζφηεξν
«ελεξγφ» ζε κία αγνξά εξγαζίαο ε νπνία είρε ηελ ηάζε λα
«θαηαβξνρζίδεη» φζνπο δελ πξνζαξκφδνληαλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο. Σα
επηδφκαηα αλεξγίαο απνηεινχζαλ θαη γηα ηελ ρψξα ηεο Μ. Βξεηαλίαο,
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παξσρεκέλε επηδίσμε πιένλ γηα ηνπο λένπο90 ηελ ζηηγκή πνπ ν Blair
δήισλε φηη «Θέινπκε λα αλνηθνδνκήζνπκε ην ζχζηεκα γχξσ απφ ηελ
εξγαζία θαη ηελ αζθάιεηα. Δξγαζία γηα φζνπο κπνξνχλ. Αζθάιεηα γηα
φζνπο δελ κπνξνχλ».(John Hills, at p. 29)
ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη δεκφζηεο δαπάλεο θαηά ηα ρξφληα
δηαθπβέξλεζεο ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ απμήζεθαλ ζηνπο δχν
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Ο Blair θαηέβαιε κεγάιεο
πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη ηελ «απφζηαζε» ηνπ απφ ηα
πξνεγνχκελνπο πνιηηηθνχο ζρεδηαζκνχο ησλ Δξγαηηθψλ αιιά θαη ηελ
δηαθνξά ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ απφ ηηο ζαηζεξηθέο πξαθηηθέο. Αλ θαη ηα
δχν πξψηα ρξφληα δηαθπβέξλεζεο Blair, ην θφκκα έδεηρλε λα ζπκβαδίδεη
κε ηα απζηεξά δεκνζηνλνκηθά θξηηήξηα θαη ηηο ρακειέο δαπάλεο ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα, εληνχηνηο ε κηθξή αιιαγή πνπ επέθεξε ν Blair
βαζίδνληαλ ζηηο πξφζζεηεο δαπάλεο πνπ πεξηιάκβαλε ην πξφγξακκα
«New Deal». Οη δαπάλεο απμήζεθαλ ζε έλα κηθξφ βαζκφ ζε ζρέζε κε ην
ΑΔΠ ηεο ρψξαο91. πλνπηηθά ν Blair άζθεζε κία παξεκβαηηθή πνιηηηθή
ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ε νπνία ζαθψο βάδηδε ζε έλα παξεκθεξέο
κνλνπάηη κε απηφ ησλ πληεξεηηθψλ. Ωζηφζν ζηνπο ηνκείο ζηνπο
νπνίνπο ζεσξνχζε ην θφκκα ησλ «Νέσλ Δξγαηηθψλ» φηη έρξεδαλ
απνθαηάζηαζεο θαη ζηήξημεο – παηδεία θαη πγεία – ν βξεηαλφο πνιηηηθφο
έδξαζε απνθαζηζηηθά.
Πίζσ απφ φινλ απηφ ηνλ πνιηηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ έκθαζε ζηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο – Τγεία θαη παηδεία – ε πνιηηηθή ηνπ «Σξίηνπ
Γξφκνπ» επηδίσθε λα αληηκεησπίζεη θαη λα κεηψζεη ηηο αληζφηεηεο πνπ
είρε δεκηνπξγήζεη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ε πνιηηηθή ησλ πληεξεηηθψλ
θαη ην λενθηιειεχζεξν πξφγξακκα ηνπο. Γηα ηνλ «Σξίην Γξφκν» ην
λενθηιειεχζεξν πξφγξακκα έπιαζε κία θνηλσλία αλαμηνθξαηηθή αιιά
θαη άληζε. Η πξνηεξαηφηεηα ηνπ Blair γηα «εθπαίδεπζε» ζα αληηκεηψπηδε
ην πξφβιεκα ζηελ ξίδα ηνπ. Η αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ε βειηίσζε
ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ αλακέλνληαλ λα βειηηψζεη
αηζζεηά ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ αζζελέζηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη
λα κεηψζεη ηηο αληζφηεηεο. Η εθπαίδεπζε ζπκβάιεη κε ηξφπν ζεηηθφ ζηελ
κείσζε ησλ αληζνηήησλ. Μέζα απφ ηελ εξγαζία γηα ηνλ «Σξίην Γξφκν»
ν πνιίηεο ζα εμαζθαιίζεη έλα ειάρηζην εηζφδεκα, ην θξάηνο ζα παξάγεη
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πινχην θαη έηζη ζα θαζηεξσζεί θαη πάιη ε ζηαζεξφηεηα κεο ηελ
θνηλσλία.92

Κξηηηθή αλαζθόπεζε θαη ζπκπεξάζκαηα
Η κειέηε θαη ε πινπνίεζε ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είρε
εμαξρήο σο ζθνπφ λα εμεγήζεη νξηζκέλεο απφ ηηο πηπρέο ησλ δχν
ηδενινγηψλ -λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ζνζηαιηζκνχ - κε βάζε ηνλ ηξφπν
πνπ εθαξκφζηεθαλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαηά ηελ πεξίνδν
δηαθπβέξλεζεο Margaret Thatcher θαη Tony Blair. Η πνηφηεηα ηεο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ν πνιηηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ θνηλσληθψλ
παξνρψλ, ηα ρξφληα δηαθπβέξλεζεο πληεξεηηθψλ θαη Νέσλ Δξγαηηθψλ
αλ θαη κεηαβιήζεθε αξθεηά, εληνχηνηο αλέδεημε νξηζκέλα θνηλά ζηνηρεία.
Γηα ηνπο κελ πληεξεηηθνχο ην δίιιεκα «πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν
θνηλσληθφ θξάηνο» εμαθνινπζνχζε λα ρξήδεη κίαο θαη κφλν απάληεζεο.
Γηα ηνπο δε Νένπο Δξγαηηθνχο ηνπ Tony Blair ε απάληεζε πνπ έδσζαλ
ζην εξψηεκα θαζφξηζε θαηά θχξην ιφγν ηελ πνιηηηθή ηνπο επηβίσζε ζηελ
πνιηηηθή αξέλα ηεο Μ. Βξεηαλίαο.
Με αθνξκή ηελ ζπξξίθλσζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ηνλ
θαηαθεξκαηηζκφ ησλ θευλζηαλψλ πνιηηηθψλ ήιζε ζην πξνζθήλην ε
ηδενινγηθή θαη θαζνιηθή – ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί - επηθξάηεζε ηνπ
λενθηιειεπζεξηζκνχ. Με αθνξκή απηφ ην δεδνκέλν, ζεσξήζεθε πνιχ
ζεκαληηθφ ε πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ πψο θηάζακε ζην λενθηιειεχζεξν
θχκα επηζεηηθφηεηαο ηνπ 1970. Η λενθηιειεχζεξε αληεπίζεζε απέλαληη
ζηελ θεπλζηαλή θπξηαξρία θαη ζηηο αξηζηεξέο θαη ζνζηαιηζηηθέο
αληηιήςεηο, ρξεηάζηεθε ην θάηη παξαπάλσ. ε απηφ ηε ζεκείν
θαζνξηζηηθή ππήξμε ε ζπκβνιή ησλ «δεμακελψλ ζθέςεο» απφ ηελ
Δηαηξεία ηνπ Μνλ – Πειξέλ θαη ην Ιλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ.
Η επίδξαζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, έιαβε ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ζηελ
ρψξα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα φζα δήισλε θαη ε εγέηεο ηεο
λενθηιειεχζεξεο «επαλάζηαζεο» Μ. Thatcher αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα
«Δγψ κεηακφξθσζα ηελ Μ. Βξεηαλία»93 ελλνψληαο ηφζν φηη
απειεπζέξσζε ηηο δπλάκεηο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο φζν θη φηη πεξηφξηζε
ηελ έσο ηφηε κεγάιε επηξξνή ησλ ζπλδηθαιηζηψλ.
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Με ηελ άλνδν ησλ πληεξεηηθψλ θαη ηεο εγεζίαο Thatcher, αλαιχζεθε
ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο ελφο πνιηηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηδηαίηεξα
απαηηεηηθνχ θαη ζθιεξνχ απφ ηνλ ππξήλα ηνπ. Γηα ηνπο πληεξεηηθνχο ν
δηεπξπκέλνο ξφινο ηνπ θξάηνπο εθείλε ηελ επνρή νδεγνχζε ζε έλα
πιεφλαζκα πξνζδνθηψλ θαη απαηηήζεσλ ηελ θνηλσλία. Η ίδηα ε ζχζηαζε
ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ηεο Μ. Βξεηαλίαο βάδηδε ζε ιαλζαζκέλε βάζε
κε ηξφπν πνπ έπιεηηε ηελ εζηθή ησλ πληεξεηηθψλ θαη ηεο ίδηαο ηεο
Thatcher94. Η θξηηηθή ηνπο σζηφζν ζην θξάηνο πξφλνηαο αθνξνχζε ηφζν
ηα πςειά θφζηε ηνπ θξάηνπο φζν θαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ.
Απφ ηελ λενθηιειεχζεξε ζθνπηά ε θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ
ππεξαζπίδνληαλ κε πάζνο νη πξνεγνχκελεο αξηζηεξέο θπβεξλήζεηο ζηελ
Μ. Βξεηαλία θαηαδίθαδαλ ηελ θνηλσλία ζε νινέλα θαη κεγαιχηεξε
αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ παξνρψλ ζε απηήλ. Σν
θνηλσληθφ θξάηνο απέηπρε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα κεηψζεη ηηο
αληζφηεηεο κέζσ ησλ παξνρψλ ηνπ. Αληηζέησο απηφ πνπ νπζηαζηηθά
θαηάθεξε ήηαλ λα «βπζίζεη» ηνλ πνιίηε ζηελ αδξάλεηα ηνπ. Σα κεγάια
επηδφκαηα θαη βνεζήκαηα ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, επηβξάβεπαλ ηνλ
«αδξαλή» πνιίηε ηεο θνηλσλίαο.
Με ηελ εθινγή ηεο ε Thatcher επηρείξεζε λα αληηηεζεί αθξηβψο ζε
εθείλεο ηηο πνιηηηθέο δηφγθσζεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Οη πνιηηηθέο
ηεο πξνζέζεηο έγηλαλ γλσζηέο απφ ηελ πξψηε θηφιαο δηαθπβέξλεζε ηεο,
ζηελ Λεπθή Βίβιν ησλ πληεξεηηθψλ. Πεξηθνπέο ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο,
κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ θαη ζπξξίθλσζε ηνπ θνηλσληθνχ
θξάηνπο ήηαλ ε πξψηε ηεο επηδίσμε πξνθεηκέλνπ λα «αλαπλεχζεη» ε
ειεχζεξε αγνξά θαη ε νηθνλνκία, κίαο ρψξαο ε νπνία ηαιαλίδνληαλ απφ
ηνλ πιεζσξηζκφ.
Δζηηάδνληαο ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο πεξηφδνπ Thatcher, ε
απνδπλάκσζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θηλεκάησλ θαη ε εθαξκνγή ηνπ
νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ ζρεδίνπ ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, έζεηε σο
απψηεξν ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο.
Παξά ηελ βαζηά ηνκή πνπ δέρηεθε ε βξεηαληθή αγνξά εξγαζίαο, δελ
επεηεχρζε ν πξαγκαηηθφο ζηφρνο. Οχηε ε αλεξγία κεηψζεθε νχηε νη
θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζηελ θνηλσλία εμαιείθζεθαλ95. Αληηζέησο φκσο ε
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θνηλσλία ηεο Μ. Βξεηαλίαο έδεηρλε πην αλήζπρε απφ πνηέ. Οη απεξγίεο
κεηψζεθαλ, ε θνηλσλία βξίζθνληαλ φκσο ζε έμαξζε.
ηνλ αληίπνδα, ε λίθε ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ ηνπ Tony Blair ζήκαλε ηελ
εθαξκνγή ελφο ξηδνζπαζηηθνχ θαη θαηλνηφκνπ πνιηηηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ. Ο «ηξίηνο δξφκνο» ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαηφξζσζε λα
απνβάιιεη ηνλ «καλδχα» ηεο παιαηνχ ηχπνπ ζνζηαιδεκνθξαηίαο απφ ηελ
λέα θπβέξλεζε. Γηα ηελ αθξίβεηα ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξεη θαη ν
Antony Giddens ζην έξγν96 ηνπ ν «Σξίηνο δξφκνο» απνπεηξάηαη λα
«ππεξβεί ηφζν ηελ παιαηνχ ηχπνπ ζνζηαιδεκνθξαηία φζν θαη ηνλ
λενθηιειεπζεξηζκφ»97. Η νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπ «ηξίηνπ δξφκνπ» ζηελ
πνιηηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ Tony Blair ππήξμε θαζνξηζηηθή θπξίσο ζηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη Νένη Δξγαηηθνί πξνζέγγηζαλ δεηήκαηα φπσο απηφ
ηεο αλεξγίαο, νηθνλνκίαο, παγθνζκηνπνίεζεο αιιά θαη ην πεξηβάιινλ.
Απφ ηα πξψηα ρξφληα δηαθπβέξλεζεο Blair πηνζεηήζεθε ε ίδηα ζρεδφλ
νηθνλνκηθή πνιηηηθή ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Απηφ ζήκαηλε απζηεξφ
έιεγρν ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ ζε ρακειά
επίπεδα. Τηνζεηήζεθε κε απιά ιφγηα έλαο νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο
παξεκθεξήο κε απηφλ ησλ πληεξεηηθψλ. Μνλαδηθή εμαίξεζε ζε απηήλ
ηελ θαηεχζπλζε ππήξμε ε κηθξή αχμεζε ζηελ πγεία θαη ηελ παηδεία,
εθαξκφδνληαο έηζη ην πξφγξακκα ηνπ «New Deal»98. Καηά ηελ δηάξθεηα
δηαθπβέξλεζεο Blair πξνηεξαηφηεηα δφζεθε ζην λα απνθηήζνπλ νη
πνιίηεο – θπξίσο νη λένη - εξγαζία. Απηφ ην εγρείξεκα βαζίζηεθε ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ λέσλ αλέξγσλ σο κέηξν
θαηαπνιέκεζεο ησλ αληζνηήησλ θαη ηεο αλεξγίαο. Η θνηλσληθή πνιηηηθή
ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ δελ ζηακάηεζε εθεί. Μέζσ δηαθφξσλ
επηρνξεγήζεσλ ηνπ θξάηνπο νη εξγνδφηεο θαηάθεξαλ λα πξνζιάβνπλ
ηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο. Οη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο
κεηαξξπζκίζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ Blair ήηαλ πξάγκαηη ηαμηθνχ
ραξαθηήξα. Οη κεησκέλεο αζθαιηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο εηζθνξέο
εμάιινπ απνζθνπνχζαλ ζηελ απνζπκθφξεζε ησλ «αζζελέζηεξσλ» ηεο
θνηλσλίαο ηεο Μ. Βξεηαλίαο99. Σν λενθηιειεχζεξν ζηίγκα ζηελ πνιηηηθή
πνπ εθήξκνζε ν Blair είλαη γεληθά δχζθνιν λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη δελ
ην δηαθξίλεη. Άιισζηε απηφ πνπ νπζηαζηηθά απνηέιεζε ζεκείν αλαθνξάο
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ζηελ πνιηηηθή ηνπ ήηαλ ε έκθαζε ηνπ ζηνπο δχν θνηλσληθά επαίζζεηνπο
ηνκείο, πγείαο θαη παηδείαο. Η απζηεξή δεκνζηνλνκηθή πνπ άζθεζε ν
Blair εμίζνπ κε ηελ Thatcher ζπκβάδηδε κε ηηο ζχγρξνλεο επηηαγέο ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο.
Ωο γλψζηεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο ν Tony Blair επέιεμε λα κελ
«πεηξάμεη» ηελ νηθνλνκηθή ζπληαγή πνπ εθαξκφδνληαλ ζηελ Μ.
Βξεηαλία. Έδσζε ηδενινγηθή κάρε κε ηνλ «παιαηφ – εξγαηηζκφ».
Αθνινχζεζε ηελ ζπληεξεηηθή πξαθηηθή ελάληηα ζηα ζπλδηθάηα, αθνχ
ππνζρέζεθε λα δηαηεξήζεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο λνκνζεζίαο πνπ
ζέζπηζαλ νη πληεξεηηθνί. Με αθνξκή ηα παξαπάλσ θαη κέζσ ηεο
παξνχζαο κειέηεο, επειπηζηψ φηη γίλεηαη πην πξνζηηή ε πνιηηηθή ηνπ
«Σξίηνπ Γξφκνπ» θαζψο θαη ηα βαζχηεξα αίηηα ηεο εθαξκνγήο ηεο. Γηα
λα θαηαλνήζεη θαλείο απηέο ηηο επηινγέο Blair ζε κείδνλ δεηήκαηα φπσο
θνξνινγηθήο πνιηηηθήο θαη ζπλδηθαιηζηηθά ζέκαηα ρξεηάδεηαη λα
εζηηάζεη θαλείο ζε βάζνο, φρη ζηηο πνιηηηθέο αιιά θπξίσο ζηνλ ηξφπν
ζθέςεο ηνπ Antony Giddens θαη ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ Tony Blair.
Δλ θαηαθιείδη, ζπλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ ε θνηλσληθή πνιηηηθή
πνπ αζθήζεθε φια απηά ηα ρξφληα ζηελ Μ. Βξεηαλία ππήξμε πξντφλ
ηδηαίηεξσλ πνιηηηθψλ ζπγθπξηψλ. Ο λενθηιειεπζεξηζκφο ηεο Thatcher
βξήθε «ηξνθή» ζε κία πεξίνδν πνπ νη θεπλζηαλέο πνιηηηθέο απνηχγραλαλ
ε κία κεηά ηελ άιιε. Η πνιηηηθή επηξξνή ηεο Thatcher ήηαλ
αδηακθηζβήηεηα θαζνξηζηηθή αθφκε θαη γηα ηηο κεηέπεηηα πνιηηηθέο πνπ
αθνινπζήζεθαλ ζηελ Μ. Βξεηαλία. Υαξαθηεξηζηήθαλ σζηφζν σο
θπληθέο θαη πνιιέο θνξέο απηαξρηθέο. ε έλα παξφκνην πιαίζην
πξνζαλαηνιίζηεθε θαη ν Tony Blair, αλακθίβνια φκσο ρσξίο ηνλ
θπληζκφ ηεο «ηδεξάο Κπξίαο». Οη θνηλσληθέο επαηζζεζίεο ηνπ βξεηαλνχ
πνιηηηθνχ ήηαλ δηαθξηηέο. Ωζηφζν ν λενθηιειεχζεξνο πξνζαλαηνιηζκφο
ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ ζηελ θνξνινγηθή πνιηηηθή θπξίσο θαη βαζηθέο
γξακκέο ηεο πνιηηηθήο ησλ ζνζηαιδεκνθξαηψλ θαζηζηά ηνλ Tony Blair
δηθαίσο ζηελ θήκε σο «ν θαιχηεξνο καζεηήο ηεο M. Thatcher ». Ο
ηζρπξηζκφο απηφο θπζηθά εμαξηάηαη απφ ηελ νπηηθή πνπ δίδεη ν θαζέλαο
ζην αλ ελ ηέιεη ππεξέηεζε – θαη θαηά πφζνλ - ν Tony Blair ην
λενθηιειεχζεξν δφγκα ηεο M. Thatcher.
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