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ABSTRACT
Economic globalization – a multi-dimensional process that could be
summarized

in the phenomena of internationalization of production and

substitution of labour for capital in production – imposes great changes on the
so-called European social model. As a consequence, modern European social
democracy adapts her policies to the new economic environment of “open
markets”, abandoning

the

“old”

Keynesian

consensus

and

accepting

the

flexibility of labour markets. The social democratic strategy becomes more
centrist; furthermore, new organizational problems grow up for traditional social
democratic parties. However, the various ideological forms of modern social
democracy (Third Way, New Centre, Réalisme de Gauche, New Social EuropePES) offer quite different answers concerning the degree of acceptance or
rejection of the European social model. The significance of wage labour
remains determinant; ultimately, the future of social democracy is in very close
relation to the representation of the people of wage labour.
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο σκοπός της εργασίας τούτης είναι διττός: από τη µια επιχειρούµε
να διερευνήσουµε το πώς η διαδικασία της παγκοσµιοποίησης επιδρά πάνω
στην ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία, κι από την άλλη εξετάζουµε την απάντηση
της σοσιαλδηµοκρατίας στην παγκοσµιοποίηση και τις προκλήσεις που τη
συνοδεύουν. Ως προς το πρώτο σκέλος, επικεντρώνουµε την προσοχή µας στις
οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες της παγκοσµιοποίησης, συνδέοντάς τις µε
την

αλλαγή

του

πολιτικού

και

ιδεολογικού

περιεχοµένου

της

σοσιαλδηµοκρατίας. Ως προς το δεύτερο σκέλος, προσπαθούµε ν’ ανιχνεύσουµε
τις

δυνατές

απαντήσεις

παγκοσµιοποίηση

και

µεσ’ απ’ την

λύσεις
ανάλυση

στα

προβλήµατα

του

που

προγραµµατικού

θέτει
λόγου

η
των

διαφορετικών συνιστωσών της σύγχρονης ευρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατίας.
Καίτοι ξεκινάµε µ’ ένα τµήµα αφιερωµένο στην παγκοσµιοποίηση
(τµήµα I), τα ζητήµατα που αναφέρονται σ’ αυτήν (είτε από την άποψη του
περιεχοµένου της, είτε από την άποψη των συνεπειών της) θίγονται σ’ όλα τα
τµήµατα της εργασίας· και τούτο διότι σκοπός µας δεν είναι απλά (και µάλιστα
όχι τόσο) να µιλήσουµε για την παγκοσµιοποίηση καθ’ εαυτήν, αλλά για τη
σχέση της παγκοσµιοποίησης µε τη σύγχρονη ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία.
Αυτό

σηµαίνει

πως

είτε

µιλάµε

για

την

πορεία

µετασχηµατισµού

της

ευρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατίας (στις µείζονες αποχρώσεις της – τµήµα II), είτε
εξετάζουµε τα εκλογικά και οργανωτικά της διλήµµατα (τµήµα ΙΙΙ), είτε τέλος
αναπτύσσουµε τον προγραµµατικό της λόγο (τµήµα IV), η ανάλυσή µας γίνεται
πάντοτε

στο

φως

των

δεδοµένων

που

προσφέρει

η

εν

εξελίξει

παγκοσµιοποίηση. Για να το εκφράσουµε διαφορετικά, η παγκοσµιοποίηση θέτει
το πλαίσιο (ή παρέχει το έδαφος) της ανάλυσής µας για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή
σοσιαλδηµοκρατία. Στο τελευταίο µέρος (τµήµα V) επιχειρούµε – πέρα απ’ την
αναγκαία συνόψιση – τη διατύπωση ενός γενικού συµπεράσµατος, στο οποίο
έχουµε οδηγηθεί απ’ την προηγούµενη έρευνά µας.
Έχει καταβληθεί προσπάθεια όλες οι παρατιθέµενες απόψεις να
συνοδεύονται από συγκεκριµένη βιβλιογραφική αναφορά. Στο µέτρο που οι
κρίσεις που διατυπώνονται στην εργασία αυτή (και οι οποίες δεν περιορίζονται
στο γενικό συµπέρασµα, αλλά διαχέονται στα διάφορα τµήµατά της) είναι

5

επίµαχες, η ευθύνη γι’ αυτές βαρύνει το συγγραφέα της. Το ίδιο συµβαίνει,
ασφαλώς, και για όλα τα λάθη και τις παραλείψεις που ενυπάρχουν σ’ αυτήν.

Γ. Ν. Ν.
∆εκέµβρης 2007

6

I.

ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ
ΤΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙ;

Η οικονοµική «παγκοσµιοποίηση» είναι µια ιστορική διαδικασία, το
αποτέλεσµα της καινοτόµου δράσης των ανθρώπων και της τεχνολογικής
προόδου. Αναφέρεται στην αυξανόµενη ενοποίηση (ολοκλήρωση) των οικονοµιών
παγκοσµίως, ιδιαίτερα δια µέσου του εµπορίου και των χρηµατοοικονοµικών
ροών. Ο όρος αναφέρεται επίσης προκειµένου για τη µετακίνηση εργατικού
δυναµικού

και

τεχνολογίας

από

ευρύτερες

πολιτικές, πολιτιστικές

παγκοσµιοποίησης1. Πράγµατι, από

χώρα
και
τα

«παγκοσµιοποίηση» έχει µπει στο

σε

χώρα. Επιπρόσθετα, υπάρχουν

περιβαλλοντικές
τέλη

της

συνιστώσες

δεκαετίας

του

1980

της
η

λεξιλόγιο ακαδηµαϊκών, δηµοσιογράφων,

πολιτικών κ. ά., αλλά η έννοια της παγκοσµιοποίησης έχει προσλάβει µια
ποικιλία νοηµάτων και παραµένει και σήµερα αντικείµενο συζήτησης και
διαµάχης. Η διαµάχη περιστρέφεται γύρω από το αν η παγκοσµιοποίηση
συνιστά πριν απ’ όλα ένα πολιτικό, τεχνολογικό, πολιτιστικό, οικονοµικό ή πολυαιτιακό φαινόµενο, αλλά επίσης για το κατά πόσο είναι ένα φαινόµενο
προοδευτικό ή οπισθοδροµικό, για το αν καταλύει την πολιτική αυτονοµία ή
της παρέχει νέες ευκαιρίες, για το αν περιορίζει τη δηµόσια σφαίρα ή απαιτεί
την επέκτασή της, για το αν ενισχύει ή µειώνει την ικανότητά µας να
κατανοήσουµε καλύτερα τον κόσµο στον οποίο ζούµε. Όµως αυτό που µας
ενδιαφέρει είναι εδώ
περιγράφεται

από

η
τα

οικονοµική
φαινόµενα

παγκοσµιοποίηση, η οποία συνοπτικά
της

ολοκλήρωσης (integration) των

χρηµαταγορών και των άλλων αγορών, της διεθνοποίησης της παραγωγής και
της αυξανόµενης ανταγωνιστικότητας. Η οικονοµική παγκοσµιοποίηση λοιπόν,
µια εν εξελίξει διαδικασία µεγαλύτερης οικονοµικής αλληλεξάρτησης των
χωρών, αντανακλάται στον διαρκώς αυξανόµενο όγκο του εµπορίου αγαθών και
υπηρεσιών, την αυξανόµενη ένταση των χρηµατοοικονοµικών ροών, καθώς και
των ροών εργασίας. Ιστορικά, η οικονοµική παγκοσµιοποίηση έχει τις απαρχές
της στην περίοδο πριν από το 1914, αλλά καθυστέρησε εξαιτίας των δυο
παγκόσµιων πολέµων και της Μεγάλης Ύφεσης. Η διεθνής οικονοµική τάξη
που εγκαθιδρύθηκε µετά το τέλος του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου φάνηκε

1

IMF, 2000: 2.
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ν’ αποκαθιστά τον όγκο του διεθνούς εµπορίου κι έτσι, έως το 1973, το διεθνές
εµπόριο ως ποσοστό του παγκόσµιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος είχε
φτάσει στα επίπεδα του 1913, κι έκτοτε συνεχίζει ν’ αυξάνεται σχεδόν κάθε
χρόνο2. Η τάση αυτή απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Η κατάρρευση του συστήµατος του Bretton Woods στα 1973
συνιστά το σηµείο εκκίνησης µιας περιόδου αυξανόµενης χρηµατοοικονοµικής
ρευστότητας, χαµηλότερων ρυθµών οικονοµικής µεγέθυνσης, υψηλότερου ρυθµού
πληθωρισµού και αυξανόµενης ανεργίας. Όλες οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες
επηρεάστηκαν, έστω σε διαφορετικό βαθµό η κάθε µια. Ο στασιµοπληθωρισµός
της δεκαετίας του 1970 σήµανε την απαρχή της κρίσης του φορντικού
µοντέλου. Ο
στρατηγική

καταλύτης
τιµών

του

που

οδήγησε

στο

OPEC, αλλ’ αυτό

στασιµοπληθωρισµό
καθαυτό

το

ήταν

φαινόµενο

η

ήταν

περισσότερο µια έκφραση του γεγονότος ότι οι τεϋλορικές παραγωγικές νόρµες
είχαν φτάσει πια στα κοινωνικά – τεχνολογικά τους όρια. Η αύξηση της
παραγωγικότητας δεν ήταν πια τέτοια που να µπορεί να καλύψει την επέκταση
της συνολικής ζήτησης. Έτσι, µετά την παγκόσµια ύφεση του 1979-80, µια νέα
µορφή συσσώρευσης κεφαλαίου αναδεικνύεται, που αποτελεί τον «οικονοµικό
πυρήνα» της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης. Η βάση της είναι τεχνολογική
και

τα

κύρια

αποτελέσµατά

της

είναι

η

επιτάχυνση

της

διαδικασίας

διεθνοποίησης της παραγωγής από τη µια, και η υποκατάσταση της εργασίας απ’
το κεφάλαιο στην παραγωγή από την άλλη3. Ειδικότερα η τελευταία τάση

2
3

Fischer, 2003: 3.
Ryner, 1999: 41.
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βρίσκει τη θεωρητική της δικαίωση στα ορθόδοξα υποδείγµατα οικονοµικής
µεγέθυνσης.
Κατά µία άποψη, η παγκοσµιοποίηση συνδέεται (αν δεν ταυτίζεται) µε
την κρίση του δυτικοευρωπαϊκού µοντέλου στη δεκαετία του 19904. Η διάλυση
της Σοβιετικής Ένωσης έστρεψε την προσοχή στους κινδύνους που συνδέονται
µε τον τελικό θρίαµβο του καπιταλισµού. Η διαρκώς αυξανόµενη διεθνοποίηση
της οικονοµίας βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Φάνηκε αυτή η
διαδικασία να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ισορροπία δυνάµεων µεταξύ
οικονοµίας και πολιτικής. Σε τελική ανάλυση, στο βαθµό που το κράτος
αδυνατεί να ελέγξει την αγορά (καθώς η τελευταία επεκτείνεται πέρα από τα
εθνικά όρια), οδηγείται σε παρακµή. Ασφαλώς, οι κυβερνήσεις θα µπορούσαν ν’
ασκούν όπως πριν οικονοµική πολιτική: να επιβάλλουν φόρους, να αναδιανέµουν
εισόδηµα, να θεσπίζουν ρυθµίσεις στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό όµως δεν
θα µπορούσε πλέον να περιορίσει τη δράση των δυνάµεων της αγοράς και
ειδικά τη µετακίνηση του κεφαλαίου (πραγµατικού, χρηµατικού ή ανθρώπινου).
Έτσι, η παγκοσµιοποίηση των αγορών έµοιαζε να µην αφήνει στις κυβερνήσεις
άλλη

επιλογή

από το

να

προωθήσουν

νεοφιλελεύθερες

πολιτικές. Ο

ανταγωνισµός των πολιτικών κοµµάτων άρχισε να φθίνει καθώς η νέα
παγκόσµια

οικονοµική

πραγµατικότητα

δεν

άφηνε

χώρο

για

αριστερές

εναλλακτικές οικονοµικές πολιτικές. Η κορπορατιστική οργάνωση του κράτους
πρόνοιας τέθηκε εν αµφιβόλω καθώς το κεφάλαιο (ως κινητικός συντελεστής
παραγωγής par excellence), εκµεταλλευόµενο τις νέες οδούς διαφυγής που του
παρουσιάζονται, δεν είχε πια ανάγκη το κράτος στην προσπάθειά του να
συµπιέσει τους µισθούς και να επιβάλει την πειθαρχία στην εργασία (ως
λιγότερο κινητικού συντελεστή παραγωγής). Ως αποτέλεσµα το κράτος πρόνοιας
έµοιαζε να καταρρέει και τη θέση του να παίρνει ένα αδύναµο κράτος
(«κράτος κατάλοιπο» – residual state), δίχως καµµιά δυνατότητα αντίστασης στη
«φρίκη» της παγκόσµιας αγοράς5.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι πολιτικοί επιστήµονες
έχουν εµπλακεί σε µια ζωηρή συζήτηση γύρω από τις επιπτώσεις της
οικονοµικής παγκοσµιοποίησης πάνω στο κράτος πρόνοιας, και µπορούµε να

4
5

Genschel, 2004: 613.
Forrester, 1999.
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πούµε σχηµατικά ότι τρεις σχολές σκέψης διαµορφώθηκαν για το θέµα αυτό6.
Η

πρώτη

σχολή (globalist

οικονοµίας

συνιστά

school) θεωρεί

πράγµατι

ένα

πως

η

«θεµελιώδη

παγκοσµιοποίηση

της

µετασχηµατισµό

της

καπιταλιστικής οικονοµίας» που απειλεί άµεσα την ίδια την ύπαρξη του
κράτους πρόνοιας. Ο λόγος είναι ότι το κράτος πρόνοιας µένει έκθετο στο
διεθνή

ανταγωνισµό (ακριβώς

εξαιτίας

της

παγκοσµιοποίησης), ο

οποίος

υπονοµεύει τη βιωσιµότητα και την αποτελεσµατικότητά του. Μακροπρόθεσµα –
η σχολή αυτή υποστηρίζει – τα κράτη πρόνοιας θα µετασχηµατιστούν (παύοντας
ουσιαστικά να είναι τέτοια) και θα συγκλίνουν σε µια µορφή κράτους πιο
ανταγωνιστική

κι

οπωσδήποτε

συµβατή

µε

τη

νέα (διεθνή) οικονοµική

πραγµατικότητα7.
Μια δεύτερη σχολή – η οποία γεννήθηκε σαν άµεση αντίδραση στην
πρώτη κατά τα µέσα της δεκαετίας του 1990 – τηρεί σκεπτικιστική στάση έναντι
της παγκοσµιοποίησης· πιο συγκεκριµένα υποστηρίζει η σχολή αυτή ότι η
παγκοσµιοποίηση δεν ασκεί σηµαντική επιρροή πάνω στο κράτος πρόνοιας και
πως δεν υπάρχουν ούτε θεωρητικοί λόγοι αλλά ούτε και εµπειρικά δεδοµένα
που

να αποδεικνύουν

πως

µια

αύξηση

της

διεθνούς

οικονοµικής

αλληλεξάρτησης περιορίζει την εθνική αυτονοµία στο επίπεδο της άσκησης
οικονοµικής πολιτικής. Είναι προφανές πως η σκεπτικιστική θέση δεν απαντά

6

Genschel, 2004: 615.
Οι υποστηρικτές της σχολής αυτής πιστεύουν ειδικότερα πως η παγκοσµιοποίηση υπονοµεύει
το µακροοικονοµικό έλεγχο και βλέπουν δύο λόγους γιατί συµβαίνει αυτό. Πρώτον, η
διεθνοποίηση του κεφαλαίου περιορίζει την επίδραση της νοµισµατικής πολιτικής πάνω στα
επιτόκια· και δεύτερον, η κινητικότητα του κεφαλαίου αδυνατίζει την αυτονοµία της
δηµοσιονοµικής πολιτικής. Πιο συγκεκριµένα, η κινητικότητα του κεφαλαίου µειώνει την
ευχέρεια της κυβέρνησης ν’ ασκήσει ενεργή δηµοσιονοµική πολιτική µε τρεις τρόπους:
1. Η κινητικότητα του κεφαλαίου, µε το να φθείρει την εθνική κυριαρχία πάνω στο επιτόκιο,
αναγκάζει την κυβέρνηση να πληρώνει στο τρέχον παγκόσµιο επιτόκιο για να
χρηµατοδοτήσει τα δηµοσιονοµικά της ελλείµµατα. Αν λοιπόν το τρέχον επιτόκιο είναι
υψηλό, καθώς ήταν στις αρχές του ’80, αυτό σηµαίνει ότι µια επεκτατική δηµοσιονοµική
πολιτική είναι απαγορευτικά δαπανηρή.
2. Η κινητικότητα του κεφαλαίου αυξάνει τη διαπραγµατευτική δύναµη των κατόχων
κεφαλαίου. Οι κάτοχοι κεφαλαίου συχνά ανησυχούν για το δηµόσιο δανεισµό, καθώς
διακρίνουν σ’ αυτόν έναν προάγγελο αυξηµένου πληθωρισµού. Εφόσον βρίσκονται
περιορισµένοι εντός της εθνικής αγοράς, υπάρχουν µόνο λίγα πράγµατα που µπορούν να
κάνουν προκειµένου να επηρεάσουν το δηµόσιο δανεισµό. Καθώς όµως οι έλεγχοι
κεφαλαίου περιορίζονται και η διασυνοριακή κινητικότητα κεφαλαίου αυξάνει, η
διαπραγµατευτική δύναµη των κατόχων κεφαλαίου µεγαλώνει επίσης.
3. Τέλος, στην έκταση που το δηµόσιο χρέος προσελκύει ξένο κεφάλαιο σ’ ένα κόσµο
απεριόριστης κινητικότητας κεφαλαίου, είναι δυνατό ν’ ασκήσει επίδραση στο επιτόκιο. Αυτό
µε τη σειρά του µπορεί να ’χει αρνητικές επιπτώσεις στην εξαγωγική ζήτηση στον τοµέα
εµπορίου αγαθών, υπονοµεύοντας τα διεγερτικά αποτελέσµατα µιας δηµοσιονοµικής
επέκτασης (Genschel, 2004: 618-9).
7

10

στο γιατί το κράτος πρόνοιας είναι «υπό διωγµό» εδώ και πάνω από δυο
δεκαετίες

και

a

fortiori

βρίσκεται

µακριά

απ’ το

να

εντοπίζει

στην

παγκοσµιοποίηση την αιτία του γεγονότος αυτού.
Μια

τρίτη, τέλος, σχολή (γνωστή

ως

«αναθεωρητική»

σχολή)

υποστηρίζει πως η κρίση του κράτους πρόνοιας οφείλεται σε ενδογενή αίτια
και πως η παγκοσµιοποίηση, µακράν του να προκαλεί αυτή την κρίση, είναι µία
από τις συνέπειές της, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και µέρος της υπέρβασης
αυτής της κρίσης8.
Σε

κάθε

περίπτωση, η

«τύχη»

του

κράτους

πρόνοιας,

όπως

τουλάχιστον αυτό οικοδοµήθηκε στην Ευρώπη µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο
Πόλεµο, εξαρτάται από την εξέλιξη του ευρωπαϊκού καπιταλισµού ή αλλιώς την
εξέλιξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου. Ας µην ξεχνάµε ότι µιλώντας για
την Ευρώπη, πρέπει πάντοτε να ’χουµε υπόψη µας ότι η διαδικασία της
ευρωπαϊκής

ολοκλήρωσης

συντελείται

παράλληλα

µ’ αυτήν

της

παγκοσµιοποίησης9. Έτσι οι ασκούντες πολιτική βρίσκονται αντιµέτωποι µε µια
απλή όσο και δύσκολη επιλογή: είτε ν’ αναθεωρήσουν τις κοινωνικές πολιτικές
και να µετασχηµατίσουν την εθνική αγορά εργασίας (οπότε η παγκοσµιοποίηση
συνιστά ευκαιρία καθώς η ενιαία αγορά καθίσταται πιο δυναµική, οι δηµόσιες
δαπάνες για R & D παράγουν περισσότερη καινοτοµία και το κοινό νόµισµα
γίνεται περισσότερο ελκυστικό), είτε ν’ αφήσουν τα πράγµατα ως έχουν, πράγµα
που σηµαίνει πως όχι µονάχα η παγκοσµιοποίηση, αλλά ακόµα η ενιαία αγορά
και το κοινό νόµισµα συνιστούν σηµαντικές απειλές για τη διατήρηση του
κοινωνικού status quo10. Αναθεώρηση όµως προς ποια κατεύθυνση; Σύµφωνα µε
την

οικονοµική

εργασίας, οι

ορθοδοξία, σ’ ένα

νοµικοί

και

κόσµο

θεσµικοί

τέλεια

περιορισµοί

ανταγωνιστικών
είτε

είναι

αγορών
πλήρως

αναποτελεσµατικοί, είτε εµποδίζουν την υπογραφή αποτελεσµατικών συµβολαίων
(efficient contracts) µεταξύ επιχειρήσεων και εργαζοµένων. Όµως είναι ακριβώς

Μ’ αυτούς τους τρόπους, η παγκοσµιοποίηση καθιστά µια αντι-κυκλική δηµοσιονοµική πολιτική
περισσότερο δαπανηρή και λιγότερο αποτελεσµατική.
8
Genschel, 2004: 616.
9
Και τούτο ανεξάρτητα από το ποια υπόθεση δεχόµαστε για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· αν
δηλ. πρόκειται για µια διαδικασία που υπόκειται απλώς στις δυνάµεις της αγοράς κ’ έχει
εµφανή αποκεντρωτικά αποτελέσµατα (οπότε η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι συνώνυµη µε την
παγκοσµιοποίηση) ή αν, αντίθετα, η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης κατευθύνεται
κεντρικά – πολιτικά, κ’ εποµένως αντιδιαστέλλεται προς την παγκοσµιοποίηση (Verdier & Breen,
2001: 258).
10
Sapir, 2006: 373-4.
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οι διάφορου τύπου ρυθµίσεις στην αγορά εργασίας που συνιστούν την
ιδιαιτερότητα του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου, αυτού που πολλές φορές
ονοµάζεται Κοινωνική Ευρώπη. Αυτές οι ρυθµίσεις καλύπτουν ένα µεγάλο
εύρος πολιτικών που περιλαµβάνουν τους κατώτατους µισθούς, την προστασία
της θέσης απασχόλησης, την καταπολέµηση των διακρίσεων, τη µητρότητα και
τα

γονικά

δικαιώµατα, την

κατοχύρωση

και

ενίσχυση

των

συλλογικών

διαπραγµατεύσεων, το σχεδιασµό και λειτουργία συστηµάτων πρόνοιας κ. ά11.
Όλα τα παραπάνω ίσως ηχούν «περιττά» ή ακόµα και «επιβλαβή» από τη
σκοπιά της οικονοµικής ορθοδοξίας στο όνοµα των «τέλεια ανταγωνιστικών
αγορών εργασίας». Είναι όµως έτοιµοι οι σχεδιαστές πολιτικής (ειδικά όταν
αυτοί είναι σοσιαλδηµοκράτες) να τα εγκαταλείψουν µε σκοπό την προώθηση
ενός

κοινωνικού

µοντέλου

περισσότερο

συµβατού

µε

την εν εξελίξει

παγκοσµιοποίηση και την παράλληλη µ’ αυτή διαδικασία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης;
Ο σύγχρονος («νέος») καπιταλισµός (δηλ. ο καπιταλισµός στην εποχή
της

παγκοσµιοποίησης) παράγει

µεγαλύτερες

«παραδοσιακός» (κλασικός) καπιταλισµός. Όλες

ανισότητες
οι

πρόσφατες

απ’ ό,τι

ο

έρευνες

το

επιβεβαιώνουν πέρα από κάθε αµφισβήτηση. Σ’ όλη την Ευρώπη τα περιθώρια
κέρδους έχουν αυξηθεί σε εκπληκτικό βαθµό. Η εξήγηση αυτού του φαινοµένου
βρίσκεται στη µετεξέλιξη του καπιταλισµού, µια διαδικασία που θα µπορούσε
να συνοψιστεί στα ακόλουθα τρία σηµεία12:
1. Ο καπιταλισµός ήταν βιοµηχανικός· έχει γίνει πια χρηµατιστικός (financial).
Οι αποδόσεις στις χρηµαταγορές προσδοκώνται πολύ µεγαλύτερες και η
διανοµή τους πολύ πιο γρήγορη απ’ ό,τι στην αγορά των βιοµηχανικών
αγαθών. Οι ευκαιρίες για γρήγορα και εύκολα κέρδη έχουν πολλαπλασιαστεί
και µαζί µ’ αυτές η απόσταση µεταξύ του επιτυχηµένου επενδυτή και
οποιουδήποτε άλλου παίκτη στην αγορά.
2. Ο καπιταλισµός ήταν τυποποιηµένος· έχει γίνει πια «µετα-φορντικός». Ο
φορντικός

καπιταλισµός

βιοµηχανικής

βασιζόταν

επιχείρησης, που

πάνω

παρήγαγε

στο
ισχυρή

µοντέλο
ταξική

της

µεγάλης

ταυτότητα. Η

τυποποίηση των καθηκόντων κατά µήκος µιας αλυσίδας, και συνεπώς το
κοινό συµφέρον όσων εργάζονταν σ’ αυτήν, δηµιουργούσε µια αίσθηση
11
12

Adnett, 2001: 356.
Strauss-Kahn, 2004: 12-3.
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αρµονικότητας

µεταξύ

των

εργοδοτών

και

των

αντιπροσώπων

των

εργαζοµένων. Οι εργάτες είχαν καθορισµένα δικαιώµατα, ενώ ίδιες συνθήκες
εργασίας ίσχυαν για όλους. Η σύγχρονη οικονοµία, η οποία θεµελιώνεται
πάνω στη διαφοροποίηση των καθηκόντων, την ευελιξία, την άµεσα σχέση
µε τον πελάτη, έχει θέσει το φορντικό µοντέλο υπό αµφισβήτηση. Οι
µεγάλες επιχειρήσεις έχουν σε σηµαντικό βαθµό εξαφανιστεί προς όφελος
περισσότερο εξατοµικευµένων µονάδων, οι ταξικοί φραγµοί έχουν χαλαρώσει
και τα επαγγέλµατα έχουν εξατοµικευθεί σε µεγάλο βαθµό. Σαν αποτέλεσµα
αυτής της εξελικτικής πορείας τα δικαιώµατα των εργαζοµένων έχουν θιγεί·
ο ανταγωνισµός ανάµεσά τους µεγαλώνει διαρκώς και η αµοιβή τους είναι
ανάλογη της απόδοσής τους. Αυτό οδηγεί σε αύξηση των ανισοτήτων στους
µισθούς.
3. Ο καπιταλισµός ήταν εθνικός· έχει γίνει πια παγκόσµιος. Η παγκοσµιοποίηση
έχει µεγαλώσει τις διαφορές στα ηµεροµίσθια. Αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα
τους

λιγότερο

ειδικευµένους

εργαζόµενους

στις

δυτικές

χώρες, που

καλούνται ν’ ανταγωνιστούν τα χαµηλά ηµεροµίσθια των αναπτυσσόµενων
χωρών. Τα

κύµατα

µετανάστευσης

επιχειρήσεων

και

η

γρήγορη

αποβιοµηχάνιση στην Ευρώπη – τουλάχιστον όσον αφορά τις βιοµηχανίες
εντάσεως

εργασίας – µαρτυρούν

παγκοσµιοποίησης. Στην

άλλη

άκρη

τις
της

ζοφερές
κλίµακας, η

συνέπειες

της

παγκοσµιοποίηση

αυξάνει την αξία µιας νέας διεθνούς τάξης διευθυντικών στελεχών, που
αποστολή

τους

είναι

η

οργάνωση

της

νέας, σύγχρονης

µορφής

της

επιχείρησης. Αυτή η τάξη επιβραβεύεται µε stock options, διάφορα bonus
κ. ο.κ.
Η

οικονοµική

παγκοσµιοποίηση

παράγει

µια

ένταση

µεταξύ

οικονοµικής µεγέθυνσης και αναδιανοµής, η οποία απειλεί τα θεµέλια του
κράτους πρόνοιας. Η επιτυχία της µεταπολεµικής σοσιαλδηµοκρατίας συνίσταται
σε σηµαντικό βαθµό στην ισορροπία µεταξύ παραγωγής και αναδιανοµής, µια
ισορροπία ρυθµισµένη απ’ το κράτος. Με την παγκοσµιοποίηση, ωστόσο, αυτή η
ισορροπία ανατρέπεται. Το κεφάλαιο έχει γίνει περισσότερο κινητικό και η
παραγωγή έχει µετακινηθεί πέρα από τα εθνικά σύνορα, που σηµαίνει έξω απ’
το πεδίο της διευθυνόµενης από το κράτος αναδιανοµής. Καθώς η παραγωγή
εξαρτάται σε ολοένα και µεγαλύτερο βαθµό από την προσέλκυση ξένων
επενδύσεων – επιχειρηµατολογούν οι φιλελεύθεροι οικονοµολόγοι – οι δαπάνες
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για τη διατήρηση του κράτους πρόνοιας µειώνουν την ελκυστικότητα µιας
χώρας ως προορισµού της επένδυσης. Κατά συνέπεια, για να επιτευχθεί η
οικονοµική µεγέθυνση, το κράτος πρόνοιας θα πρέπει να θυσιαστεί. Σ’ αυτό
τουλάχιστον καταλήγει η φιλελεύθερη γραµµή σκέψης.
Από την άλλη µεριά, µια παγκόσµια νεοφιλελεύθερη τάξη δεν έχει
εξασφαλισµένη την επιβίωσή της. Έπειτα από το «Reagan boom», ένας σε
αυξανόµενο βαθµό αυτορρυθµιζόµενος καπιταλισµός χαρακτηρίζεται από βαθιές
υφέσεις και εξαιρετικά νωθρές ανακάµψεις, που δεν µοιάζουν σαν κάτι
περισσότερο από παύσεις πριν την επόµενη ύφεση. Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα
υψηλά πραγµατικά επιτόκια που έχουν παραχθεί από την αλληλεπίδραση του
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και των κρατών που βιώνουν δηµοσιονοµική
κρίση, καθώς και οι περικοπές στον προϋπολογισµό µπορεί ν’ αποδειχτούν
µοιραία. Επιπλέον, η απορρύθµιση των αγορών εργασίας ίσως να µην βοηθά
στην αποτελεσµατική προσαρµογή των «µετα-φορντικών» κοινωνιών στις νέες
ανάγκες εξειδίκευσης· εµποδίζει ίσως την απόκτηση δηµόσιων αγαθών, όπως η
εκπαίδευση

της

εργασίας, και

τη

δηµιουργία

ενός

γόνιµου

εργασιακού

περιβάλλοντος συνεργασίας, όπου η αρχή «learning by doing» µπορεί να
εφαρµοστεί στο µέγιστο βαθµό13.
Η παγκοσµιοποίηση έχει γίνει πράγµατι ένα σηµείο αναφοράς στη
σύγχρονη πολιτική συζήτηση και, σε αυξανόµενο βαθµό, ένας φακός µέσα απ’
τον οποίο οι σχεδιαστές πολιτικής εξετάζουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο
κινούνται14. Η ιδεολογική συζήτηση που συνδέεται µε την παγκοσµιοποίηση
τείνει πολλές φορές να επικαλύψει τα πραγµατικά οικονοµικά δεδοµένα και να
προσδώσει µε αυτόν τον τρόπο σε µια οικονοµική διαδικασία τον χαρακτήρα
ιδεολογίας. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε να παρακολουθήσουµε πώς η
παγκοσµιοποίηση επιδρά στην ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία και από τις δύο
απόψεις (πρακτικά και ιδεολογικά).

13

Ryner, 1999: 45. Πρέπει ωστόσο να πούµε ότι η ανάκαµψη στις ΗΠΑ που ξεκίνησε το 1992
κράτησε περίπου 8 χρόνια και ήταν σηµαντική· αντίθετα, η ύφεση του 2000 υπήρξε βραχύβια.
∆εν θα πρέπει, όµως, να αποκλείσουµε το ενδεχόµενο µιας νέας ύφεσης σε σύντοµο σχετικά
χρονικό διάστηµα, κάτι που ίσως προαναγγέλλει η πρόσφατη κρίση των στεγαστικών δανείων.
14
Hay & Rosamond, 2002: 148.
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II.

ΣΟΣΙΑΛ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία έχει τις ρίζες της στην εργατική
τάξη. Στο Πρόγραµµα του Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος της Γερµανίας, όπως
εγκρίθηκε στο Συνέδριο της Ερφούρτης στα 1891, αναφέρεται µεταξύ άλλων:
«Τα συµφέροντα της εργατικής τάξης είναι όµοια σ’ όλες τις χώρες µε
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Με την επέκταση της παγκόσµιας επικοινωνίας
και της παραγωγής για την παγκόσµια αγορά η θέση των εργατών της κάθε
µιας χώρας εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη θέση των εργατών στις άλλες
χώρες. Η απελευθέρωση της εργατικής τάξης είναι λοιπόν ένα έργο, που απαιτεί
εξίσου τη συµµετοχή των εργατών όλων των πολιτισµένων χωρών. Κάνοντας
αυτή τη διάγνωση, το Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα της Γερµανίας αισθάνεται και
διακηρύσσει ότι είναι ένα µε τους ταξικά συνειδητούς εργάτες όλων των άλλων
χωρών. Το Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα της Γερµανίας δεν αγωνίζεται λοιπόν για
καινούργια ταξικά προνόµια, αλλά για την κατάργηση της ταξικής κυριαρχίας και
αυτών των ίδιων των τάξεων, καθώς και για ίσα δικαιώµατα και ίσα καθήκοντα
για όλους χωρίς διάκριση φύλου ή καταγωγής. Ξεκινώντας απ’ αυτές τις
αντιλήψεις, το Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα της Γερµανίας καταπολεµά µέσα στη
σηµερινή κοινωνία όχι µόνο την εκµετάλλευση και καταπίεση των εργατών, αλλά
κάθε είδος εκµετάλλευσης και καταπίεσης, άσχετα αν αυτή στρέφεται εναντίον
µιας τάξης, ενός κόµµατος, ενός φύλου ή µιας φυλής»15. Βλέπουµε ήδη εδώ την
απάντηση της (πρώιµης) σοσιαλδηµοκρατίας στην παγκοσµιοποίηση! Με τη
διαφορά ίσως ότι εδώ η παγκοσµιοποίηση («η επέκταση της παγκόσµιας
επικοινωνίας και της παραγωγής για την παγκόσµια αγορά») φαίνεται να
δηµιουργεί

η

ίδια

απελευθέρωση της

τις

αναγκαίες (αντικειµενικές)

παγκόσµιας εργατικής

προϋποθέσεις

για

την

τάξης. Τη θεωρητική βάση της

σοσιαλδηµοκρατίας αποτέλεσε αναµφίβολα ο µαρξισµός. Αυτό τείνει πολλές
φορές

να

ξεχαστεί

«αναθεωρηµένη»

και

τούτο

ευρωπαϊκή

όχι

χωρίς

σοσιαλδηµοκρατία

λόγο· ήδη

από

το

αποτελεί

ένα

είδος

1917, η
τρίτου

δρόµου µεταξύ του σοβιετικού κοµµουνισµού (της Τρίτης ∆ιεθνούς) και του
καπιταλισµού16. Αυτό που ο A. Giddens ονοµάζει «κλασική σοσιαλδηµοκρατία»
15
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ή «παλαιά αριστερά» δεν είναι τίποτε άλλο από το αποτέλεσµα µιας µακράς
διαδικασίας «αναθεωρήσεων» του µαρξισµού και µετεξέλιξης του σοσιαλισµού
από επαναστατική δύναµη σε δύναµη µεταρρύθµισης. Η πορεία αυτή ξεκινά
ήδη στα τέλη του 19ου αιώνα (οπότε ο E. Bernstein επιχειρεί την «αναθεώρηση
των φιλοσοφικών βάσεων του µαρξισµού»), συνεχίζεται στις αρχές του 20ού
αιώνα και κορυφώνεται µε τη συνθηκολόγηση της ∆εύτερης ∆ιεθνούς στα
1914. Έκτοτε µπαίνουν οι βάσεις της «κλασικής σοσιαλδηµοκρατίας», που
παίρνει την οριστική της µορφή έπειτα από το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Η
επανίδρυση της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς στα 1951 σφραγίζει και συµβολικά την
έναρξη µιας νέας περιόδου για τη σοσιαλδηµοκρατία. Η περίοδος αυτή
χαρακτηρίζεται από την εδραίωση του κράτους πρόνοιας. Στις περισσότερες
χώρες το κράτος πρόνοιας ήταν δηµιούργηµα τόσο της δεξιάς όσο και της
αριστεράς· ωστόσο οι σοσιαλδηµοκράτες άρχισαν να το διεκδικούν ως δικό
τους έργο.
Κατά τη «Χρυσή Εποχή του Καπιταλισµού», ο ρυθµός οικονοµικής
µεγέθυνσης ήταν σχεδόν διπλάσιος από οποιαδήποτε περίοδο πριν ή µετά. Ο
µέσος ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ ανά εργατοώρα, σε σταθερές τιµές, για τις
οκτώ µεγαλύτερες βιοµηχανικές χώρες στη δυτική Ευρώπη ήταν 4,4% µεταξύ
1950 και 1973, µόνο 2,4% µεταξύ 1922 και 1937, και 2,7% µεταξύ 1973 και
1979. Μεταξύ 1981 και 1990 ο µέσος όρος για την ΕΕ-15 ήταν 2,4% και
µειώθηκε σε 1,9% µεταξύ 1991 και 1998 (συγκρινόµενος µε 2,9% και 2,5%
αντίστοιχα για τις Η. Π. Α.)17. Παράλληλα, την περίοδο του Golden Age τα
συνδικάτα πέτυχαν ένα τέτοιο βαθµό επιρροής στην οικονοµία κι ένα επίπεδο
κοινωνικής προστασίας για τους εργαζοµένους, που ουδέποτε είχε υπάρξει ως
τότε. Οι

κυβερνήσεις, από

την

άλλη, προωθούσαν

κι ενίσχυαν

ειρηνικές

εργασιακές σχέσεις µέσω της δηµιουργίας κατάλληλου νοµικού πλαισίου, της
κατοχύρωσης των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων και της παροχής δηµόσιων
υπηρεσιών στους διαπραγµατευόµενους. Με δυο λόγια, η κεϋνσιανή διαχείριση
της ζήτησης και η συνεχής επέκταση του κράτους πρόνοιας ήταν οι δύο κύριοι
παράγοντες που συνέβαλαν στη διατήρηση των υψηλών ρυθµών οικονοµικής
µεγέθυνσης18. Όπως σηµειώνει ο John Gray, «στη µεταπολεµική περίοδο και
µέχρι τις αρχές του ’70, η σοσιαλδηµοκρατία υιοθέτησε την κεϋνσιανή σκέψη,
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η οποία της παρείχε ένα συνεκτικό και βιώσιµο οικονοµικό πρόγραµµα, η
έλλειψη του οποίου κατά τη διάρκεια του µεσοπολέµου την είχε καταδικάσει
σε παράλυση οδηγώντας την στη συντριβή από τις δυνάµεις του φασισµού και
του εθνικοσοσιαλισµού»19.
Εδώ

θα

πρέπει

να

πούµε

επίσης

ότι

η

σύνδεση

της

σοσιαλδηµοκρατίας µε τον κεϋνσιανισµό την περίοδο του Golden Age δεν
είναι

σωστό

να

λαµβάνεται

χριστιανοδηµοκρατικές

και

µε

απόλυτο

συντηρητικές

τρόπο. Στην

κυβερνήσεις

πραγµατικότητα,

είχαν

αξιοσηµείωτη

επιτυχία στην προώθηση πολιτικών προς την κατεύθυνση της εδραίωσης και
ενδυνάµωσης του κράτους πρόνοιας.
Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι οι βασικές πολιτικές και οι
στόχοι που υιοθέτησε η σοσιαλδηµοκρατία µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο
Πόλεµο συνοψίζονται στα εξής20:
•

Η επιδίωξη µεγαλύτερης ισότητας στα εισοδήµατα και τον πλούτο µέσω
αναδιανεµητικής φορολογίας και πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας.

•

Η προώθηση της πλήρους – απασχόλησης µέσω της οικονοµικής µεγέθυνσης.

•

Ένα άρτια οικοδοµηµένο κοινωνικό κράτος ως κοινωνική ενσωµάτωση των
δικαιωµάτων των πολιτών.

•

Η υποστήριξη προς (και η συνεργασία µε) ένα ισχυρό εργατικό κίνηµα ως
βασικού προστάτη των συµφερόντων των εργαζοµένων.
Σε κάθε περίπτωση η διεθνής οικονοµική κατάσταση αλλάζει όπως

έχουµε ήδη δει από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και αυτή η αλλαγή
είναι

τόσο

ριζική

που

σταδιακά

αποσυνθέτει

ένα

σύνολο

κοινωνικών

χαρακτηριστικών που άλλοτε η «κεϋνσιανή συναίνεση ευηµερίας» λάµβανε ως
δεδοµένα. Συνοπτικά, αυτά τα χαρακτηριστικά είναι:
♦ Το κοινωνικό σύστηµα και ιδιαίτερα η µορφή της οικογένειας – όπου ο
σύζυγος είναι αυτός που κερδίζει τα προς το ζην και η σύζυγος είναι
νοικοκυρά και µητέρα -, µια οικογένεια που επέτρεπε έναν ορισµό της
πλήρους απασχόλησης απαλλαγµένο από αµφισηµίες.
♦ Μια οµοιογενής αγορά εργασίας όπου η ανεργία απειλούσε κατ’ εξοχήν του
χειρώνακτες, οι
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οποίοι, από

την

πλευρά

τους, ήταν

διατεθειµένοι

να
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αναλάβουν οποιαδήποτε εργασία τους εξασφάλιζε την επιβίωση των ίδιων
και της οικογένειάς τους.
♦ Η κυριαρχία της µαζικής παραγωγής στους κύριους τοµείς της οικονοµίας, η
οποία έτεινε να δηµιουργεί για µεγάλο µέρος του εργατικού δυναµικού
σταθερές µεν αλλά µη αποδοτικές για τους ίδιους συνθήκες εργασίας.
♦ Ένα κράτος κυριαρχούµενο από ελίτ ειδικών µε ισχυρή συνείδηση του
δηµόσιου συµφέροντος, οι οποίοι στελέχωναν την κρατική γραφειοκρατία,
χάρασσαν και επέβλεπαν την πορεία της οικονοµικής πολιτικής που έπρεπε
να ακολουθηθεί.
♦ Οι εθνικές οικονοµίες ήταν σε σηµαντικό βαθµό εγκλωβισµένες στα όρια
της εδαφικής κυριαρχίας, δεδοµένου ότι ο κεϋνσιανισµός προϋπέθετε την
προτεραιότητα της τοπικής οικονοµίας ως προς το εξωτερικό εµπόριο
αγαθών και υπηρεσιών21.
Όπως

σηµειώνει

ο

Giddens, η

σοσιαλδηµοκρατία

καλείται

να

προσαρµοστεί, inter alia, στις αλλαγές που συντελούνται στις δοµές πολιτικής
υποστήριξης22. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ταξικές σχέσεις, οι οποίες «έχουν
αλλάξει δραµατικά», κυρίως λόγω της κατακόρυφης µείωσης του ειδικού
βάρους της εργατικής τάξης των «µπλε κολάρων». Ακόµα και η µαζική είσοδος
γυναικών στην αγορά εργασίας δηλώνεται ότι αµβλύνει ακόµα περισσότερο τα
σχήµατα πολιτικής ένταξης µε βάση την ταξική θέση23, σαν να µην αποτελεί
το φαινόµενο αυτό µια νοµοτελειακή εξέλιξη στο πλαίσιο του καπιταλιστικού
τρόπου παραγωγής. Από τη µια πλευρά, επιχειρείται µια ταύτιση της µισθωτής
εργασίας µε την «παραδοσιακή εργατική τάξη των “µπλε κολάρων”», και από
την άλλη δίνεται έµφαση στο «νέο αξιακό σύστηµα», που µετατοπίζει τις
προτιµήσεις από την επιδίωξη στενά υλικών αγαθών στην ικανοποίηση «µεταυλιστικών

αξιών», που

υπερβαίνουν

τον

«παραδοσιακό»

στόχο

της

µεγιστοποίησης των οικονοµικών απολαβών.
Αν, ωστόσο, υπάρχει κάτι που παραµένει αναλλοίωτο στην ιστορία
της σοσιαλδηµοκρατίας (από τις απαρχές της ως σήµερα), αυτό είναι ο διεθνής
χαρακτήρας των προβληµάτων που καλείται ν’ αντιµετωπίσει. Το κράτος-έθνος
δεν αποτελεί πάντα το κατάλληλο πλαίσιο για να συναρθρώσει τις συλλογικές
21
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προτιµήσεις. Η παγκοσµιοποίηση και η αλληλεξάρτηση έχουν αµβλύνει τη
διάκριση ανάµεσα στο τοπικό και το διεθνές. Τα εθνικά σύνορα γίνονται
ολοένα και περισσότερο διάτρητα και οι εθνικές κυβερνήσεις ολοένα και
λιγότερο ικανές να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα. Η αλληλεξάρτηση θέτει
αυστηρούς περιορισµούς στις κυβερνήσεις στη διαµόρφωση της οικονοµικής
πολιτικής και την πλαισίωση των κοινωνικών επιλογών. Η κλίµακα του εθνικού
κράτους εµφανίζεται άλλοτε πολύ περιορισµένη για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων

κι άλλοτε πολύ

ευρεία. Μ’ άλλα λόγια, χρειάζονται λύσεις

παγκόσµιας κλίµακας για τα διεθνή προβλήµατα και απαντήσεις τοπικού
χαρακτήρα που ν’ ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολιτών και των
τοπικών κοινωνιών. Όπως παρατηρεί ο Giddens, «ως “κυβέρνηση”…θα πρέπει
να

εννοείται

κάτι

γενικότερο

από

µια

απλή

εθνική

κυβέρνηση. Οι

σοσιαλδηµοκράτες είναι ανάγκη να σκεφτούν πώς πρέπει να ανασυγκροτηθεί η
διακυβέρνηση του κράτους ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα
στις ανάγκες της εποχής»24.
Ένα κρίσιµο

ζήτηµα για όλες τις

σηµερινές (και µελλοντικές)

σοσιαλδηµοκρατικές κυβερνήσεις και κόµµατα είναι η µεταβαλλόµενη φύση της
έννοιας των δικαιωµάτων του πολίτη (citizenship) και της ταυτότητας (identity).
Οι γρήγορες πρόοδοι στις επικοινωνίες και την τεχνολογία πληροφοριών –
ειδικότερα η ανάδυση του ∆ιαδικτύου – θα επηρεάσουν (ήδη συµβαίνει αυτό) σε
βάθος τους τρόπους µε τους οποίους οι πολίτες αντιµετωπίζουν τους εαυτούς
τους και τις κυβερνήσεις τους στον 21ο αιώνα. Η παγκοσµιοποίηση επιτυγχάνει
κάτι περισσότερο απ’ το να θέτει νέες προκλήσεις για τις παραδοσιακές
οικονοµικές

πολιτικές

των

σοσιαλδηµοκρατών· κοινωνικές, πολιτικές

και

πολιτιστικές δραστηριότητες θα επεκτείνονται µε αυξανόµενο ρυθµό πέρα από
τα όρια των εθνικών κρατών και οι τεχνολογικές πρόοδοι θα σηµάνουν τη
γρηγορότερη

µετακίνηση

ατόµων, ιδεών, αγαθών

και

υπηρεσιών. Μερικοί

πιστεύουν πως οι άνθρωποι θα γίνουν περισσότερο ατοµιστές και περισσότερο
κριτικοί έναντι των κυβερνήσεων, καθώς η άµεση πρόσβαση σε τεράστια
αποθέµατα πληροφοριών απ’ όλη την υδρόγειο είναι πιθανό να τους καταστήσει
επιφυλακτικούς (κι ίσως απορριπτικούς) έναντι των παραδεδεγµένων νορµών και
των καθιερωµένων τύπων συµπεριφοράς. Είναι αυτονόητο πως εν όψει µιας

24
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τέτοιας

κρίσιµης

κοινωνικής, τεχνολογικής, πολιτιστικής

και

οικονοµικής

µεταβολής, η σοσιαλδηµοκρατική σκέψη έρχεται αντιµέτωπη µε την πιεστική
ανάγκη να µορφοποιήσει σύγχρονες απόψεις για τη δηµοκρατία, την ταυτότητα
και τα ατοµικά δικαιώµατα στον 21ο αιώνα. Τα ζητήµατα της δηµοκρατίας και
των ατοµικών δικαιωµάτων µπορούν να ειδωθούν είτε σε εθνικό επίπεδο (οπότε
είναι ανάγκη να προσδιοριστούν οι διαφορές στην εσωτερική δοµή των
χωρών), είτε σε παγκόσµιο επίπεδο (ας µην ξεχνάµε ότι ένα σηµαντικό
χαρακτηριστικό της παγκοσµιοποίησης είναι ότι θέτει εν αµφιβόλω την αξίωση
του εθνικού κράτους ν’ αποτελεί την πρωταρχική µονάδα πολιτικής και
οικονοµικής ισχύος). Ειδικά ως προς το τελευταίο, υπάρχουν σηµαντικές
διαφορές µεταξύ των σοσιαλδηµοκρατικών κοµµάτων σχετικά µε το πόσο
«διακυβερνήσιµη» είναι η παγκοσµιοποίηση. Επί παραδείγµατι, µερικοί θεωρούν
ότι υπάρχει µια διάκριση µεταξύ της απάντησης που δίνουν οι υποστηρικτές
του Τρίτου ∆ρόµου και αυτής που δίνει το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόµµα25. Αν
και φωνές προερχόµενες απ’ το εσωτερικό των Νέων Εργατικών ζητούν τη
µεταρρύθµιση θεσµών όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (ΠΟΕ) και το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), µερικοί παρατηρητές πιστεύουν ότι οι Νέοι
Εργατικοί προσεγγίζουν την παγκοσµιοποίηση µε ένα ουσιαστικά αµυντικό
τρόπο. Θεωρούν δηλ. ότι οι Νέοι Εργατικοί δίνουν προτεραιότητα σε πολιτικές
απορρύθµισης, παρά σε ενεργητικές πολιτικές, όπως η ανάγκη διαµόρφωσης µιας
παγκόσµιας διακυβέρνησης ικανής να θέσει δίκαιους κανόνες στη λειτουργία
της παγκόσµιας ελεύθερης αγοράς. Από την άλλη, θα µπορούσε να υποστηριχτεί
ότι

οι

Γάλλοι

Σοσιαλιστές

είναι

υπέρ

µιας

περισσότερο

ενεργητικής

προσέγγισης, που δίνει έµφαση στη δυνατότητα ρύθµισης ή «εξανθρωπισµού»
της παγκοσµιοποίησης. Πράγµατι, ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας (1997 –
2002) Λιονέλ Ζοσπέν έχει διακηρύξει πως η παγκοσµιοποίηση δεν αποτελεί µια
µοίρα που πρέπει να γίνει παθητικά αποδεκτή, καθώς έχει δηµιουργηθεί από
την ανθρωπότητα και, κατά συνέπεια, µπορεί (και πρέπει) να ρυθµιστεί. Είναι
προφανές ότι ο Γάλλος σοσιαλιστής ηγέτης χρησιµοποιεί εν προκειµένω µια
περισσότερο

παρεµβατική

Βρετανία. Καθίσταται

γλώσσα

λοιπόν

απ’ αυτήν

σαφές

ότι

των
παρόλο

Νέων
που

Εργατικών
οι

στη

Ευρωπαίοι

σοσιαλδηµοκράτες είναι σε γενικές γραµµές σύµφωνοι ως προς τη διατύπωση
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των

ερωτηµάτων – στη

συγκεκριµένη

περίπτωση

περί

της

ανάγκης

µεταρρύθµισης των διεθνών θεσµών και ανάπτυξης άµεσων πολιτικών για την
παγκοσµιοποίηση -, παραµένουν διαιρεµένοι πάνω στο ποιες είναι οι βέλτιστες
απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά.
Για να καταλάβουµε καλύτερα τη θέση που (πρέπει να) έχει η
σοσιαλδηµοκρατία στο σύγχρονο κόσµο, πρέπει να εξετάσουµε τη διάκριση
∆εξιάς και Αριστεράς στην εποχή µας. Έχει νόηµα µια τέτοια διάκριση; Ή είναι
κατάλοιπο

ενός

παρελθόντος

που

όχι

απλώς

δεν

βοηθά, αλλ’ αντίθετα

δυσχεραίνει τη σύγχρονη πολιτική ανάλυση; Ο Ιταλός πολιτικός φιλόσοφος
Norberto Bobbio επιµένει στην αναγκαιότητα της διάκρισης, καίτοι παραδέχεται
ότι «σήµερα µια από τις αιτίες που η Αριστερά έχει χάσει το δρόµο της,
σχετίζεται µε το γεγονός ότι στο σύγχρονο κόσµο έχουν ανακύψει προβλήµατα
που ουδέποτε είχαν απασχολήσει τα παραδοσιακά κινήµατα της Αριστεράς και
αντιστοίχως έχουν εκλείψει ορισµένες προϋποθέσεις, πάνω στις οποίες αυτά
είχαν οικοδοµήσει όχι µόνο το σχέδιό τους για αλλαγή της κοινωνίας, αλλά και
την ίδια τους την ισχύ… Κανείς αριστερός δεν µπορεί να αρνηθεί ότι η
σηµερινή Αριστερά δεν είναι πλέον ίδια µε τη χθεσινή»26. Βασικό κριτήριο για
τη διάκριση Αριστεράς και ∆εξιάς αποτελεί, σύµφωνα µε τον Bobbio, η
ισότητα· η Αριστερά, πιστεύει ο Bobbio, τείνει περισσότερο προς την ισότητα ή
– το

ίδιο

πράγµα

εκφρασµένο

αλλιώς – υποστηρίζει

την

εξάλειψη

των

ανισοτήτων. Πρόκειται για τη ρουσωική κατά βάση άποψη: οι άνθρωποι στη
φυσική τους κατάσταση είναι ίσοι, αλλά η κοινωνία τους µετατρέπει σε
άνισους. Το πρόγραµµα της Αριστεράς αποβλέπει ακριβώς στον περιορισµό των
«τεχνητών ανισοτήτων» που επιβάλλονται στον άνθρωπο από την κοινωνία27. Ο
Giddens από τη µεριά του, ενώ συµφωνεί µε τον Bobbio για την τοποθέτηση
του ζητήµατος της ισότητας στην καρδιά του προγράµµατος της Αριστεράς,
προσθέτει τον αποφασιστικό ρόλο της κυβέρνησης στην προώθηση του στόχου
της ισότητας28. Παράλληλα θεωρεί πως υπάρχουν ζητήµατα (π. χ. τα προβλήµατα
της οικολογίας και του περιβάλλοντος) που κείνται πέραν της διχοτοµίας
Αριστεράς/∆εξιάς. Ο

«Τρίτος

∆ρόµος» (ή

το

«ριζοσπαστικό

κέντρο») που

προτείνει ως απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις της σοσιαλδηµοκρατίας
26

Bobbio, 1996: 64.
Bobbio, 1996: 173-4.
28
Giddens, 1998: 64.
27
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συνδέεται µε το τέλος του κεϋνσιανισµού. «Ο Κεϋνσιανισµός», γράφει ο ίδιος,
«έγινε αναποτελεσµατικός ως απόρροια των διδύµων και αλληλοσυνδεόµενων
επιδράσεων της εντατικοποιηµένης παγκοσµιοποίησης και του µετασχηµατισµού
της καθηµερινής ζωής… Ο Κεϋνσιανισµός λειτούργησε αρκετά καλά µέσα σ’
έναν κόσµο απλού εκσυγχρονισµού· αλλά δεν θα µπορούσε να επιβιώσει µέσα
σ’ έναν

κόσµο

αντανακλαστικού

εκσυγχρονισµού – σ’ έναν

κόσµο

εντατικοποιηµένης αντανακλαστικότητας (οι υπογραµµίσεις δικές µας)»29.

(i)

Τρίτος ∆ρόµος

Ο Τρίτος ∆ρόµος, που σύµφωνα µε τον θεωρητικό του «αποπειράται
να

υπερβεί

τόσο

την

παλαιού

τύπου

σοσιαλδηµοκρατία

όσο

και

τον

νεοφιλελευθερισµό»30, θεµελιώνεται πάνω σε δυο αρχές. Η πρώτη αρχή της νέας
πολιτικής είναι το κανένα δικαίωµα χωρίς υποχρεώσεις. Η αρχή αυτή έρχεται
σε αντίθεση µε την «παλαιού τύπου» σοσιαλδηµοκρατία που είχε την τάση ν’
αντιµετωπίζει

τα

δικαιώµατα

ως

άνευ

όρων

απαιτήσεις. Ένα

εύγλωττο

παράδειγµα αποτελούν τα επιδόµατα ανεργίας, τα οποία πρέπει να συνδέονται
µε την υποχρέωση της ενεργού αναζήτησης εργασίας. Και τούτο διότι, όπως
τονίζει ο Giddens, η εξάπλωση του ατοµισµού και του ατοµικιστικού πνεύµατος
πρέπει να αντισταθµιστεί τρόπον τινά από µια επέκταση των υποχρεώσεων του
ατόµου31. Το πώς όµως η αρχή κανένα δικαίωµα χωρίς υποχρεώσεις θα
λειτουργήσει πράγµατι ως ηθική αρχή δεσµευτική για όλους, παραµένει ένα
ζήτηµα ανοιχτό και µια πρόκληση για τα σύγχρονα σοσιαλδηµοκρατικά
κόµµατα. Ιδιαίτερα από τη στιγµή που υπάρχει η βάσιµη υποψία ότι η αρχή
κανένα δικαίωµα χωρίς υποχρεώσεις στρέφεται κατ’ ουσίαν εναντίον των
οικονοµικά ασθενέστερων ατόµων, που επωφελούνται απ’ τις παροχές του
κράτους πρόνοιας. Πρέπει να παραδεχτούµε ότι ο ίδιος ο Giddens αναγνωρίζει
τη δυσκολία που ανακύπτει από την εφαρµογή της αρχής αυτής32, χωρίς
ωστόσο να µας διαφωτίζει για το πώς ακριβώς µπορεί να παρακαµφθεί η
δυσκολία αυτή.

29

Giddens, 1999: 71-2.
Giddens, 1998: 45.
31
Giddens, 1998: 95.
32
Giddens, 1998: 95-6
30
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Η δεύτερη θεµελιώδης αρχή του Τρίτου ∆ρόµου είναι το καµιά
εξουσία χωρίς δηµοκρατία. Ενώ η ∆εξιά θεµελιώνει τη νόµιµη εξουσία πάνω
στην παράδοση και τα παραδοσιακά µέσα προστασίας της, η σύγχρονη
σοσιαλδηµοκρατία οφείλει να διακηρύξει ότι σε µια εποχή όπου η παράδοση,
τα σύµβολα και τα έθιµα υποχωρούν, ο µόνος τρόπος εδραίωσης της νόµιµης
εξουσίας είναι η δηµοκρατία. Το τελευταίο δεν είναι τόσο αυτονόητο όσο
φαίνεται

prima

facie·

προϋποθέτει

αναγκαστικά

την

επέκταση

και

την

εµβάθυνση της δηµοκρατίας, τη διεύρυνση της συµµετοχής των πολιτών στη
λήψη αποφάσεων, την αναζήτηση

µιας νέας, περισσότερο αλληλεπιδραστικής

σχέσης Κράτους – πολίτη.
Παρά το γεγονός ότι ο Τρίτος ∆ρόµος αναγνωρίζει και άλλες αξίες
όπως η ισότητα, η προστασία των αδυνάτων, η ελευθερία ως αυτονοµία, η
κοσµοπολιτική πολυφωνία και ο φιλοσοφικός συντηρητισµός, οι δυο αρχές που
αναφέραµε πιο πάνω τον χαρακτηρίζουν περισσότερο και σηµατοδοτούν την
ιδιαιτερότητά

του

και

το

καινούργιο

που

αναµφίβολα

κοµίζει

στη

σοσιαλδηµοκρατική σκέψη. «Τριτοδροµικές» πολιτικές µπορούν να εντοπιστούν
στην πρακτική όλων σχεδόν των ευρωπαϊκών σοσιαλδηµοκρατικών κοµµάτων·
ωστόσο το κόµµα εκείνο που είναι περισσότερο συνδεδεµένο µε την ιδεολογία
του Τρίτου ∆ρόµου είναι οι Νέοι Εργατικοί. Ιδιαίτερα από την ανάδειξη του
Tony Blair στην πρωθυπουργία του Ηνωµένου Βασιλείου στα 1997 µέχρι και
σήµερα, η πολιτική του Τρίτου ∆ρόµου βρίσκεται στην ηµερήσια διάταξη και
µαζί η συζήτηση για την
ευρωπαϊκής

ανάγκη ανανέωσης

σοσιαλδηµοκρατίας

στη

βάση

των

και εκσυγχρονισµού
θεµελιωδών

αξιών

της
και

προταγµάτων του Τρίτου ∆ρόµου.
Το ζήτηµα αν ο Τρίτος ∆ρόµος υπερβαίνει πράγµατι την αντίθεση
ανάµεσα στην «παλαιού τύπου» σοσιαλδηµοκρατία και το νεοφιλελευθερισµό
παραµένει ανοιχτό. Ο σοσιαλφιλελευθερισµός που εισηγείται ο Τρίτος ∆ρόµος
µοιάζει

περισσότερο

σαν

φιλελεύθερη

µετατόπιση, παρά

σαν

κάτι

που

«υπερβαίνει» την ως άνω αντίθεση. Η αναγνώριση του στοιχείου του ατοµισµού
αποµακρύνει τη σοσιαλδηµοκρατία από τη θεώρηση της κοινωνικής τάξης (και
άρα

της

ταξικής

θέσης

του

ατόµου) ως

καθοριστικού

παράγοντα

της

συµπεριφοράς του ατόµου. Έτσι ο Τρίτος ∆ρόµος λαµβάνει ως δεδοµένο αυτό
που η σοσιαλδηµοκρατία καλούνταν πάντοτε ν’ αντιµετωπίσει: την εξατοµίκευση
των εργαζοµένων και την εξαφάνιση της εργατικής τάξης ως τάξης. Ο Μαρξ
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είχε πει πως η απελευθέρωση των εργαζοµένων είναι υπόθεση των ίδιων, οι
οποίοι θα εκπληρώσουν αυτό το καθήκον χάρη στις οργανωµένες προσπάθειές
τους, δηλ. χάρη στη δράση τους ως οργανωµένης κοινωνικής τάξης. Ο
σοσιαλφιλελευθερισµός (και ο Τρίτος ∆ρόµος ως κύρια έκφρασή του) αποδίδει
πρωταρχική σηµασία στα άτοµα ως τέτοια, εξατοµικεύει του εργαζοµένους, και
περιορίζει τον

ριζοσπαστισµό

του

στην

αντίθεση µε

την

παράδοση, τις

άκαµπτες ιεραρχικές δοµές, τις γενικά παραδεδεγµένες νόρµες κ. ο. κ.
Για

τον

Blair, ο

Τρίτος

∆ρόµος

«αντιπροσωπεύει

µια

εκσυγχρονισµένη Σοσιαλδηµοκρατία, που υπερασπίζεται µε πάθος την κοινωνική
δικαιοσύνη και τους στόχους της Κεντροαριστεράς, αλλά ταυτόχρονα είναι
ευέλικτη, καινοτόµος και προωθηµένη ως προς τα µέσα για την επίτευξη αυτών
των

στόχων»33. Επιπλέον, κινείται

«αποφασιστικά

πέραν»

της

Παλαιάς

Αριστεράς και της Νέας ∆εξιάς. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του Τρίτου
∆ρόµου στο Η. Β. είναι η προσπάθεια αποστασιοποίησης των Νέων Εργατικών
από µερικά παραδοσιακά θεσµικά χαρακτηριστικά της σοσιαλδηµοκρατίας, όπως
ο «νεοκορπορατισµός» στα ζητήµατα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και
της

άσκησης

οικονοµικής

πολιτικής, καθώς

και

η

υψηλή

φορολογία. Σε

περισσότερο αφηρηµένους όρους, ο Τρίτος ∆ρόµος υπόσχεται ένα νέο διακριτό
µοντέλο καπιταλιστικής ανάπτυξης, που ξεχωρίζει τόσο από το «ευρωπαϊκό»
όσο και απ’ το «αγγλο-σαξονικό» µοντέλο καπιταλισµού, και συµφιλιώνει
τροποντινά τη νεοφιλελεύθερη έµφαση στην οικονοµική αποτελεσµατικότητα
και

το

δυναµισµό

της

οικονοµίας

µε

το

παραδοσιακό

ενδιαφέρον

της

Αριστεράς για την ισότητα και την κοινωνική συνοχή.
Ο ρόλος του κράτους είναι ένα κεντρικό ζήτηµα όπου ο Τρίτος
∆ρόµος διαφοροποιείται αισθητά απ’ τις αντιλήψεις της «Παλαιάς Αριστεράς».
Η κρατική εξουσία αποτελεί ένα από τα µέσα για την επίτευξη των στόχων
της πολιτικής του Τρίτου ∆ρόµου· σε καµιά όµως περίπτωση και το µοναδικό.
Ο Blair θεωρεί ότι «η κυβέρνηση έχει ένα ζωτικής σηµασίας ρόλο στην
προώθηση των ανταγωνιστικών αγορών, στην ενθάρρυνση της µακροπρόθεσµης
έρευνας και επενδύσεων και στη βοήθεια των πολιτών για τον εξοπλισµό τους
µε τις δεξιότητες και τις φιλοδοξίες που χρειάζονται για να επιτύχουν στη
σύγχρονη οικονοµία»34. Το πλαίσιο που προτείνεται είναι «µια δυναµική
33
34

Blair, 1998: 1.
Blair, 1998: 10.
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οικονοµία, βασισµένη στη γνώση, θεµελιωµένη στην ατοµική ικανότητα και
ευκαιρία, όπου οι κυβερνήσεις ενεργοποιούν τους πολίτες, αλλά δεν τους
κατευθύνουν, ενώ η ισχύς της αγοράς τιθασσεύεται για να υπηρετεί το δηµόσιο
συµφέρον»35. To Κράτος πρέπει να επεµβαίνει ενεργά µονάχα όπου οι αγορές
αποτυγχάνουν. Η έµφαση πρέπει να δοθεί στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που
σηµαίνει ότι η εκπαίδευση και η παιδεία είναι τα δηµόσια αγαθά που το
Κράτος οφείλει να παρέχει στους πολίτες.
Οι Νέοι Εργατικοί επιµένουν στην αναγκαιότητα ενός ελάχιστου
επιπέδου µισθού και συνθηκών εργασίας. Ωστόσο, τα επίπεδα που καθορίζονται
απ’ το διεθνή ανταγωνισµό είναι κατά πολύ χαµηλότερα απ’ αυτά που θα
επιθυµούσαν οι σοσιαλδηµοκράτες. Ο Τρίτος ∆ρόµος θεωρεί αναγκαίο ο µισθός
και η αγορά εργασίας να παραµείνουν διεθνώς ανταγωνιστικά σ’ ένα πλαίσιο
ανοιχτής οικονοµίας. Έτσι, οποιαδήποτε ρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν
µπορεί παρά να έχει περιορισµένο χαρακτήρα36. Ως πλαίσιο γι’ αυτό το
«σχέδιο» λαµβάνεται η βρετανική οικονοµία, η έκτη µεγαλύτερη στον κόσµο
και σε πολύ µεγάλο βαθµό ολοκληρωµένη στο διεθνές σύστηµα. Πράγµατι, η
οικονοµία του Η. Β. είναι ιδιαιτέρως «διεθνοποιηµένη». Τα επίπεδα των άµεσων
ξένων επενδύσεων (FDI) σαν ποσοστό του ΑΕΠ, για παράδειγµα, έχουν γίνει
ιδιαίτερα υψηλά, µε το Η. Β. να ’χει καταστεί ο µεγαλύτερος στην ΕΕ καθαρός
εξαγωγέας άµεσων ξένων επενδύσεων, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα:

35
36

Blair, 1998: 7.
Clift, 2002: 474.
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Οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι στο 33% από τη δεκαετία του 1960
και το εµπόριο, ως ποσοστό του ιδιωτικού ΑΕΠ, έχει από το 1970 αυξηθεί στο
70% περίπου37. Αυτά τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά της βρετανικής οικονοµίας
καθιστούν τους Νέους Εργατικούς εχθρικούς µάλλον απέναντι στο ευρωπαϊκό
κοινωνικό µοντέλο και περισσότερο δεκτικούς (παρά τις περί του αντιθέτου
διακηρύξεις) στην

«υιοθέτηση»

του

αγγλο-σαξονικού

µοντέλου. Είναι

αναπόφευκτο ότι αυτή η «προτίµηση» των Νέων Εργατικών έχει επηρεάσει τον
Τρίτο

∆ρόµο

συνολικά (έχουµε

εδώ

µια

περίπτωση

όπου

µια

εθνική

ιδιαιτερότητα ασκεί αποφασιστική επίδραση σε µια γενικότερη θεώρηση που
θέλει ν’ αγκαλιάσει όλη την ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία). Σ’ ό,τι αφορά τέλος
το µέτωπο της απασχόλησης, οι Νέοι Εργατικοί εµφανίζονται να εµµένουν σε
αναγνωρίσιµες σοσιαλδηµοκρατικές απόψεις. Έτσι ο Gordon Brown µιλά για
την «αποκατάσταση του στόχου της πλήρους απασχόλησης για τον 21ο
αιώνα»38. Αν, όµως, ο

στόχος

είναι

από

σοσιαλδηµοκρατικής

σκοπιάς

διαχρονικός, τα µέσα για την επίτευξή του δεν είναι πια τα ίδια.

(ii)

Η Θέση των Γάλλων Σοσιαλιστών

Το

Γαλλικό

Σοσιαλιστικό

Κόµµα (PS) θεωρεί πως

τα

διάφορα

στοιχεία της οικονοµικής του στρατηγικής συνθέτουν ένα «όλον» το οποίο
µπορεί να χαρακτηριστεί ως το «γαλλικό µοντέλο»· αυτό είναι θεµελιωµένο
πάνω στην ανταγωνιστικότητα µέσα σ’ ένα πλαίσιο κοινωνικής δικαιοσύνης και
ισότητας, οπωσδήποτε διακριτό απ’ το αγγλο-σαξονικό µοντέλο καπιταλισµού.
«Αν», παρατηρεί ο L. Jospin, «ο Τρίτος ∆ρόµος είναι µια µέση οδός µεταξύ της
σοσιαλδηµοκρατίας και του νεοφιλελευθερισµού, τότε η προσέγγισή του δεν
έχει σε τίποτα να κάνει µε τη δική µου». Στην καρδιά του Réalisme de
Gauche βρίσκεται µια περισσότερο κριτική προσέγγιση της νεοφιλελεύθερης
άποψης της καπιταλιστικής οικονοµίας της αγοράς (σε σχέση µε την αντίστοιχη
προσέγγιση του Τρίτου ∆ρόµου), καθώς και µια σαφής προσκόλληση σ’ ένα
αναγνωρίσιµο σοσιαλδηµοκρατικό ρόλο για το κράτος. Η ιδέα του καπιταλισµού
ως µιας «δύναµης που κινείται, αλλά δίχως να γνωρίζουµε πού πηγαίνει»,

37
38

Clift, 2002: 475.
Clift, 2002: 475.
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τροφοδοτεί την άποψη ότι «η ρύθµιση του καπιταλισµού είναι πρωταρχικής
σηµασίας και απαιτεί ένα ενεργό κράτος (η υπογράµµιση δική µας)»39.
Το «ενεργό κράτος» στόχο έχει να δώσει στον καπιταλισµό την
επιθυµητή κατεύθυνση, λειτουργώντας ως στρατηγικός παίκτης, ως επενδυτής ή
απλά ως παράγοντας ενθάρρυνσης. Στο πεδίο της οικονοµικής πολιτικής, κάτι
τέτοιο προϋποθέτει όχι µονάχα δοµικές µεταρρυθµίσεις στην πλευρά της
προσφοράς, αλλά επίσης τη µακροοικονοµική τόνωση της οικονοµίας απ’ την
πλευρά της ζήτησης. Στο σηµείο αυτό ο Réalisme de Gauche ερωτοτροπεί µε
τον κεϋνσιανισµό. ∆εν πρόκειται, ωστόσο, για µια επιστροφή στον παλαιού
τύπου κεϋνσιανισµό, αλλά για µια νέα προσέγγιση του κεντρικού στόχου της
δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης ιδωµένη τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο.
Ξαναγυρίζουµε, σε τελική ανάλυση, στο ερώτηµα για τη φύση και
την πορεία της παγκοσµιοποίησης· η διαφορετική αντιµετώπιση του ζητήµατος
από τους Νέους Εργατικούς και το PS υποδηλώνει την ύπαρξη δύο σχολών
σκέψης στην ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία. Από τη µια µεριά ο Τρίτος
∆ρόµος, που αρέσκεται να παίρνει ίσες αποστάσεις από την «παλαιού τύπου»
σοσιαλδηµοκρατία και το νεοφιλελευθερισµό, κι από την άλλη ο Réalisme de
Gauche, που αρνείται να αποστασιοποιηθεί ριζικά απ’ το κεϋνσιανό παρελθόν
της σοσιαλδηµοκρατίας. Ας πάρουµε για παράδειγµα την απασχόληση· σε
ιδεολογικό επίπεδο, η πολιτική του 35-ωρου (που υιοθέτησε και θέσπισε το PS)
αποτελεί

µια

σαφή

παγκοσµιοποίησης, καθώς

απόρριψη
και

της

των

νεοφιλελεύθερης

συνεπαγωγών

της

εκδοχής
για

τη

της
δοµική

µεταρρύθµιση των θεσµών της αγοράς εργασίας40. Το 35-ωρο αντιµετωπίστηκε
από

το

PS

σαν

ένα

αναπόσπαστο

τµήµα

του

δικού

του

«µοντέλου

καπιταλισµού» – µε έµφαση στην απασχόληση – που επιθυµεί να εξαγάγει. Σε
όρους σύνδεσης της παγκοσµιοποίησης µε τη σοσιαλδηµοκρατία, τέτοιες νέου
είδους σοσιαλδηµοκρατικές πολιτικές απασχόλησης επιφυλάσσουν έναν ενεργό
ρόλο στο κράτος σε µια στρατηγική συµβατή µε µια ανοιχτή οικονοµία σ’ ένα
παγκοσµιοποιούµενο

κόσµο. Ενώ το

PS παραµένει πιστό

στο

ευρωπαϊκό

κοινωνικό µοντέλο και στη δέσµευση για µια κοινωνική Ευρώπη, ο Τρίτος
∆ρόµος (αφού έχει απορρίψει το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο) δίνει έµφαση
39
40
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στην ανάγκη για ευελιξία στην αγορά εργασίας· υποστηρίζει ότι οι ηπειρωτικοί
θεσµοί της αγοράς εργασίας είναι πολυτέλεια στο πλαίσιο της νέας παγκόσµιας
οικονοµίας και πως η ύπαρξη θεσµικών εθνικών ιδιαιτεροτήτων εµποδίζει την
εισαγωγή στοιχείων από ξένα εργασιακά µοντέλα, ή τη σύγκλιση σε «αγγλοσαξονικές» νόρµες. Από την άλλη το PS, όπως και µερικοί άλλοι Ευρωπαίοι
σοσιαλδηµοκράτες, είναι απρόθυµο να θεωρήσει πως η διαχείριση της ζήτησης
(demand management) είναι αδύνατη. Η ΕΕ αντιµετωπίζεται σαν ένας δυνητικός
πολιτικός και οικονοµικός «χώρος», όπου κεϋνσιανές πολιτικές θα ήταν δυνατό
να εφαρµοστούν ακόµα και σ’ ένα διαφορετικό διεθνές οικονοµικό πλαίσιο. Ο
Jospin

κάνει

λόγο

για

«µια

Ευρώπη

της

απασχόλησης, στην

οποία

προτεραιότητες είναι η οικονοµική µεγέθυνση, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
και η στοχευµένη παροχή βοήθειας σ’ εκείνους που πλήττονται περισσότερο
από την ανεργία»41. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο ευρω-κεϋνσιανισµός της Λευκής
Χάρτας του Delors παραµένει ακόµα µέρος της οικονοµικής στρατηγικής του
PS, µε έµφαση στην ανάγκη επίτευξης φιλόδοξων στόχων για την απασχόληση
µέσα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής οικοδόµησης. Στην κατεύθυνση αυτή,
άλλωστε, κινούνται

η

κοινή

διακήρυξη

PS – SPD

στο

Malmo

για

τις

ευρωπαϊκές πολιτικές απασχόλησης και ο άξονας Strauss–Kahn/Lafontaine για
το σοσιαλδηµοκρατικό συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής µε στόχο την
ανάπτυξη και την απασχόληση42.
Υπάρχει, όµως, κι ένα ακόµα σηµείο που χρήζει προσοχής· στη
Μεγάλη Βρετανία, οι Νέοι Εργατικοί βρίσκονται στην εξουσία αδιάπτωτα απ’ το
1997 (µε τις ενδιάµεσες εκλογικές επιτυχίες του 2001 και του 2005)· αντίθετα,
στη Γαλλία το PS, αφού πήρε την Κυβέρνηση το 1997, ηττήθηκε το 2002 και
υπέστη εκ νέου ήττα το 2007. Φαίνεται ότι ο Τρίτος ∆ρόµος είναι (εκλογικά
τουλάχιστον) περισσότερο αποτελεσµατικός απ’ τον Réalisme de Gauche. H
κρίση που διέρχεται το PS έπειτα και από την τελευταία του ήττα στις
προεδρικές εκλογές του 2007 (όπου εµφανίστηκε πρόθυµο ν’ αντικαταστήσει
µέρος του προγράµµατος του Réalisme de Gauche µε «τριτοδροµικές» λύσεις),
ενισχύει την παραπάνω διαπίστωση. Θα ήταν, ωστόσο, επιπόλαιο να καταλήξουµε
σε οριστικά συµπεράσµατα. Η φύση της γαλλικής οικονοµίας είναι κατά πολύ
διαφορετική από της βρετανικής. Η βρετανική οικονοµία έχει εδώ και µακρύ
41
42

Jospin, 1999: 3.
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χρονικό διάστηµα µετατραπεί σε οικονοµία υπηρεσιών, που βασίζεται σε
σηµαντικό βαθµό στη φτηνή εισαγόµενη εργασία. Η άλλοτε παντοδύναµη
βρετανική βαριά βιοµηχανία ουσιαστικά δεν υπάρχει πια. Στη Μ. Βρετανία
λοιπόν θα είχε κανείς αρκετούς λόγους να µιλά για την «κατακόρυφη µείωση
του ειδικού βάρους της εργατικής τάξης των “µπλε κολάρων”». Αντίθετα, στη
Γαλλία

δεν

έχει

συντελεστεί

µια

τέτοια

καθοριστική

µεταβολή. Εδώ

η

«παραδοσιακή» εργατική τάξη µε τα συνδικάτα της εξακολουθεί να ’ναι ισχυρή.
Αν στην Αγγλία ο Τρίτος ∆ρόµος «επαρκεί» για να διατηρεί τους Εργατικούς
στην εξουσία, στη Γαλλία ο Réalisme de Gauche δεν µπόρεσε να πείσει τους
Γάλλους εργαζοµένους ότι µπορεί να τους προσφέρει ένα καλύτερο και
περισσότερο ασφαλές µέλλον. Έτσι στις τελευταίες προεδρικές εκλογές ένα
µεγάλο µέρος της γαλλικής εργατικής τάξης υποστήριξε το Ν. Σαρκοζί, το
πρόγραµµα

του

οποίου

για

το

νέο

µοντέλο

ανάπτυξης

του

γαλλικού

καπιταλισµού φάνηκε να συγκινεί περισσότερο τους Γάλλους εργαζοµένους απ’
ό,τι οι νεφελώδεις και διφορούµενες διακηρύξεις του PS. Πολλά διακεκριµένα
στελέχη του PS ακολουθούν τώρα το Σαρκοζί, η κυβέρνηση του οποίου ζήτησε
και πέτυχε παράταση για δύο επιπλέον χρόνια (ως το 2012) της περιόδου
εφαρµογής ελλειµµατικών προϋπολογισµών από την ΕΕ. Το νέο µοντέλο
καπιταλισµού που ευαγγελίζεται η νέα γαλλική ηγεσία δεν έχει αφήσει
αδιάφορους τους άλλους Ευρωπαίους· ήδη ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Γιώργος Α.
Παπανδρέου

µιλάει

για

την

ανάγκη

ενός

«νέου

µοντέλου»

ανάπτυξης,

βασισµένου στην έρευνα, την καινοτοµία και τις νέες τεχνολογίες και όχι στη
φτηνή εργασία (ερχόµενος µάλιστα σε αντίθεση µε θέσεις που είχε διατυπώσει
ο ίδιος 3 και πλέον χρόνια πιο πριν, όταν υποστήριξε τη δυνατότητα
πρόσληψης νέων εργαζοµένων δίχως την υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης
από µέρους της εργοδοσίας).
Σύµφωνα µε τον Fritz Scharpf: «Σε αντίθεση µε την κατάσταση στις
τρεις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες, δεν υφίσταται σήµερα µια οικονοµικά
ευλογοφανής Κεϋνσιανή στρατηγική που θα επέτρεπε την πλήρη επίτευξη των
σοσιαλδηµοκρατικών στόχων µέσα σ’ ένα εθνικό πλαίσιο, δίχως τον κλονισµό
των βασικών θέσεων της καπιταλιστικής οικονοµίας. Η πλήρης απασχόληση, η
αύξηση των πραγµατικών µισθών, η αύξηση των µεταβιβαστικών πληρωµών για
την πρόνοια, οι περισσότερες και καλύτερες δηµόσιες υπηρεσίες, όλα αυτά είναι
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στόχοι που δεν µπορούν να εκπληρωθούν ταυτοχρόνως»43. Aν δεχτούµε τα
παραπάνω, ο Κεϋνσιανισµός σε συνθήκες οικονοµικής παγκοσµιοποίησης µε
κανένα τρόπο δεν µπορεί ν’ αποτελέσει την απάντηση στην κρίση της
ευρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατίας (είτε ως «κλασικός» κεϋνσιανισµός, είτε ως
«ευρω-κεϋνσιανισµός» ή «µετα-κεϋνσιανισµός»). Είναι άραγε, κατά συνέπεια, ο
Τρίτος ∆ρόµος η µόνη επιλογή; Όπως σηµειώνει ο Joseph E. Stiglitz «στη
δεκαετία του 1930 ο καπιταλισµός σώθηκε από τον Keynes»44. Ο σύγχρονος
καπιταλισµός, σε συνθήκες οικονοµικής παγκοσµιοποίησης, φαίνεται να µην έχει
ανάγκη ούτε τον Κεϋνσιανισµό, ούτε την «παλαιού τύπου» σοσιαλδηµοκρατία.
Το

όλο

ζήτηµα

ανάγεται

σε

πρόβληµα

κρίσης

εκπροσώπησης. Ποιους

εκπροσωπεί σήµερα η σοσιαλδηµοκρατία; Ή ποιους θέλει να εκπροσωπεί; Αν
(θέλει να) εκπροσωπεί τον κόσµο της µισθωτής εργασίας που πλήττεται απ’ τη
νεοφιλελεύθερη εκδοχή της παγκοσµιοποίησης, τότε στόχοι όπως η πλήρης
απασχόληση, η ενίσχυση του κράτους πρόνοιας καθώς και η προστασία των
συλλογικών διαπραγµατεύσεων δεν θα πρέπει ποτέ να διαγραφούν απ’ το
πρόγραµµά της. Η παγκοσµιοποίηση καθιερώνει ένα νέο πλαίσιο ταξικών
διαιρέσεων – µεταξύ

εκείνων

που

ευηµερούν

σε

µια

παγκοσµιοποιηµένη

οικονοµία κι εκείνων που δεν ευηµερούν· µεταξύ εκείνων που µοιράζονται τις
αξίες της κι εκείνων που δεν τις συµµερίζονται· και µεταξύ εκείνων που είναι
σε θέση να υπερβούν τους κινδύνους που αναπόφευκτα η παγκοσµιοποίηση
συνεπάγεται κ’ εκείνων που δεν µπορούν να τους αποφύγουν45. Ο κόσµος της
µισθωτής εργασίας ανήκει κατά κανόνα στη δεύτερη κατηγορία. Για να
εκπροσωπήσει τους µισθωτούς εργαζοµένους, η σοσιαλδηµοκρατία δεν έχει
ανάγκη να «νεκραναστήσει» τον Κεϋνσιανισµό (ακόµα κι αν ήταν εφικτό κάτι
τέτοιο, σίγουρα δεν θα ’ταν αρκετό), αλλά οφείλει να επιδράσει αποφασιστικά
στην ίδια την πορεία της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης µ’ ένα πρόγραµµα
ριζοσπαστικών µεταρρυθµίσεων που σκοπό θα ’χει τη σχετική αύξηση του
µεριδίου της εργασίας στο συνολικό παραγόµενο προϊόν. Ο Ralph Miliband είχε
στο τελευταίο βιβλίο του περιγράψει ένα τέτοιο πρόγραµµα ως «µικτή
οικονοµία, σοσιαλιστικού τύπου»46. Ανεξάρτητα όµως πώς θα τ’ ονοµάσει κανείς,
43

Scharpf, 1991: 274.
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είναι ουσιώδες να καταστεί σαφές πως η έννοια της «µεταρρύθµισης» είναι
εδώ

διαφορετική

απ’ αυτήν

που

προβάλλεται

απ’ τους

απολογητές

του

νεοφιλελευθερισµού. Μεταρρύθµιση για τη σοσιαλδηµοκρατία δεν είναι νοητό
να σηµαίνει προσαρµογή (ή σωστότερα υποταγή) στη νεοφιλελεύθερη εκδοχή
της παγκοσµιοποίησης, αλλ’ αντίθετα (τουλάχιστον σε πρώτη φάση) ρύθµιση
πλευρών της παγκοσµιοποίησης και επίδραση στη συνολική διαδικασία της
παγκοσµιοποίησης.

(iii)

Γερµανία – SPD

Είναι
Οµοσπονδιακή

γενικά

γνωστό

∆ηµοκρατία

ότι

της

από

το

Γερµανίας

1990

κ’ έπειτα (οπότε

απορρόφησε

τη

η

Γερµανική

Λαοκρατική ∆ηµοκρατία), η γερµανική οικονοµία βρίσκεται σε τέλµα. Επιπλέον
(και παρά την ανάκαµψη των δύο τελευταίων ετών), δεν υπάρχει αµφιβολία
πως η γερµανική οικονοµία – η οποία βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις
εξαγωγές – έχει επηρεαστεί πολύ αρνητικά από την αβεβαιότητα και τη φτωχή
ανάπτυξη που παρατηρείται στην παγκόσµια οικονοµία από το 2001 κι έπειτα.
Ειδικότερα, οι δυσάρεστες οικονοµικές συνθήκες που επικράτησαν έκτοτε είχαν
πολύ

αρνητικές

επιπτώσεις

στα

φορολογικά

έσοδα

και

παράλληλα

δηµιούργησαν την ανάγκη για περισσότερες δαπάνες στην αγορά εργασίας και
την κοινωνική πρόνοια. Οι εξελίξεις αυτές σε συνδυασµό µε τη συνεχιζόµενη
ανάγκη µεταφοράς πόρων στα οµόσπονδα κρατίδια που εντάχτηκαν στην Ο∆Γ
µετά την ενοποίηση, περιορίζουν τη δηµοσιονοµική ευχέρεια της (όποιας)
γερµανικής κυβέρνησης. Σαν αποτέλεσµα, η «γερµανική πολιτική τάξη» και το
Κοινοβούλιο ιδιαίτερα ενεπλάκησαν σε µεγάλες συζητήσεις, που ως αντικείµενο
είχαν την αναζήτηση τρόπων υπέρβασης της οικονοµικής στασιµότητας και του
προβλήµατος της αυξανόµενης ανεργίας· επιπλέον πώς να τονωθεί η ανάπτυξη
και

να

διασφαλιστεί

προωθηθούν

οι

η

δηµοσιονοµική

«αναγκαίες

διαρθρωτικές

σταθερότητα

και, τέλος, πώς

µεταρρυθµίσεις»

µε

να

ταυτόχρονη

αποφυγή του κινδύνου της ήττας στις επόµενες εκλογές47. Η πρόκληση ήταν
πράγµατι µεγάλη· το κύριο καθήκον ήταν να βρεθεί το κατάλληλο µείγµα
πολιτικής που θα εξασφάλιζε ταυτοχρόνως τη µακροχρόνια ευηµερία των

47
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δηµοσίων οικονοµικών, την οικονοµική µεγέθυνση, περισσότερες ευκαιρίες και
µεγαλύτερη δικαιοσύνη µεταξύ των γενεών. Κι ασφαλώς να βρεθεί η δύναµη
που θα εφάρµοζε µια τέτοια πολιτική.
Η αποκαλούµενη Agenda 2010 αποτελεί το γερµανικό «οδικό χάρτη»
για την επίτευξη όλων των παραπάνω διαφορετικών στόχων. Βρίσκεται σε
αρµονία µε τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ECOFIN, και
περιλαµβάνει

ένα

µείγµα

διαρθρωτικών

µεταρρυθµίσεων

στα

κοινωνικο-

ασφαλιστικά συστήµατα και την αγορά εργασίας (τη µεταρρύθµιση Hartz, τη
µεταρρύθµιση στην υγεία και τη µεταρρύθµιση στο συνταξιοδοτικό σύστηµα),
καθώς και µακροχρόνια µέτρα για τη µείωση του εθνικού χρέους και την
προώθηση της δηµοσιονοµικής σταθερότητας48. Μεταρρυθµίσεις στους τοµείς
που αναφέραµε κρίθηκαν αναγκαίες από τη σοσιαλδηµοκρατική κυβέρνηση του
Gerhard Schröder (πιο σωστά – τον κυβερνητικό συνασπισµό SPD-Πρασίνων) για
τη διατήρηση υψηλών standards διαβίωσης και τη διασφάλιση της λειτουργίας
των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης σε µια µελλοντική κοινωνία, που κύριο
γνώρισµά της θα ’χει τον σε ολοένα και µεγαλύτερο βαθµό γηράσκοντα
πληθυσµό. Ιδιαίτερα η µεταρρύθµιση στο φορολογικό σύστηµα προσδοκάται ότι
θα δώσει έµφαση στην οικονοµική µεγέθυνση και την ιδιωτική κατανάλωση
και, κατά συνεκδοχή, θα οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήµατα και θα βελτιώσει
τις δηµοσιονοµικές προοπτικές.
Παρόλα αυτά, η

πολιτική

κατάσταση

στη

Γερµανία – µ’ ένα

οµοσπονδιακό σύστηµα όπου για κάποιο διάστηµα υπήρχε πλειοψηφία SPDΠρασίνων στο Bundestag και ταυτόχρονη πλειοψηφία CDU/CSU στο Bundesrat
(δηλ. το συµβούλιο των οµοσπόνδων κρατιδίων ή αλλιώς την Άνω Βουλή) –
έκανε µάλλον πολύπλοκη υπόθεση την εφαρµογή του όλου µεταρρυθµιστικού
πακέτου. Γι’ αυτό

το

λόγο, άλλωστε, η

κυβέρνηση

συνασπισµού

Σοσιαλδηµοκρατών/Πρασίνων προχώρησε στη σύσταση επιτροπής µε σκοπό τον
εκσυγχρονισµό του οµοσπονδιακού συστήµατος. Για την κυβέρνηση Schröder
δεν υπήρχε επιστροφή. Οι µεταρρυθµίσεις που περιλαµβάνονταν στην Agenda
2010 έπρεπε να προχωρήσουν γρήγορα σε µια περίοδο ισχνής οικονοµικής
µεγέθυνσης, υψηλής ανεργίας και διογκούµενων δηµοσιονοµικών προβληµάτων.
Μάλιστα η Κυβέρνηση κατόρθωσε να εξασφαλίσει στο Κοινοβούλιο τη

48
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συναίνεση της µείζονος αντιπολίτευσης στο ζήτηµα της προώθησης αλλαγών
στα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης – ειδικότερα αλλαγών στην υγεία και την
αγορά εργασίας. Στο εσωτερικό του SPD διεξήχθη µια µεγάλη συζήτηση για
την καινοτοµία και τη στρατηγική κοινωνικής αλληλεγγύης στο µέλλον. Και
επρόκειτο πράγµατι για µια εξαιρετικά περίπλοκη συζήτηση, που συνδύαζε
διαφορετικά πεδία πολιτικής τέτοια όπως η προώθηση µιας βασισµένης στη
γνώση οικονοµικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, η βελτίωση των
εσωτερικών αγορών, οι επενδύσεις, ένα ενεργό κράτος πρόνοιας, η παιδεία, η
εκπαίδευση και η δια βίου µάθηση, η απασχόληση, οι ίσες ευκαιρίες, οι
περισσότερες

ευκαιρίες

αντιµετώπιση

των

σε

µεγαλύτερους

δηµογραφικών

εργαζοµένους

προκλήσεων, η

και

γυναίκες, η

µεγαλύτερη

κοινωνική

αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη και η συµµετοχή, η καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το
τελευταίο αλλά δίχως λιγότερη σηµασία: η αναµέτρηση µε τις προκλήσεις της
διεύρυνσης της ΕΕ και της παγκοσµιοποίησης49.

(iv)

Λισαβόνα: ένα σοσιαλδηµοκρατικό σχέδιο

Η
αποκαλούµε

Agenda

2010

«στρατηγική

της

είναι

εναρµονισµένη

Λισαβόνας». Το

µ’ αυτό

Ευρωπαϊκό

που

συνήθως

Συµβούλιο

του

Μαρτίου 2000 διακήρυξε πως «η ΕΕ στοχεύει να γίνει η ανταγωνιστικότερη
οικονοµία της γνώσης στον κόσµο, ικανή να δηµιουργεί βιώσιµη οικονοµική
ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη
κοινωνική συνοχή». Έθεσε δε τους ακόλουθους στόχους εν όψει του 2010:
συνολικό ποσοστό απασχόλησης: 70%
ποσοστό γυναικείας απασχόλησης: 60%
ποσοστό απασχόλησης εργαζοµένων ηλικίας 55-64: 50%
Αν τώρα αναλογιστούµε πως το 2004 η κατάσταση είχε ως ακολούθως:
συνολικό ποσοστό απασχόλησης: 64%
ποσοστό γυναικείας απασχόλησης: 55%
ποσοστό απασχόλησης εργαζοµένων ηλικίας 55-64: 40%,
τότε µπορούµε ίσως ν’ αντιληφθούµε πιο εύκολα γιατί οι «στόχοι της
Λισαβόνας» χαρακτηρίζονται εξαιρετικά φιλόδοξοι50.
49
50

Schwall-Düren, 2004: 46.
Kok report, 2004: 10.

33

Είναι αλήθεια ότι η «στρατηγική της Λισαβόνας» χαρακτηρίστηκε
σοσιαλδηµοκρατική και ήταν πράγµατι τέτοια στο βαθµό που χαράχτηκε από
σοσιαλδηµοκρατικές – ως επί το πλείστον – κυβερνήσεις. Αναφέρουµε ενδεικτικά
την κυβέρνηση SPD/Πρασίνων στη Γερµανία, των Νέων Εργατικών στο Η. Β.,
των Σοσιαλιστών µε τους συµµάχους τους στη Γαλλία, της Ελιάς στην Ιταλία,
του ΠαΣοΚ στην Ελλάδα κ. ά. Η Λισαβόνα παρέχει έναν οδηγό προσέγγισης
των µεταρρυθµίσεων, καθώς θεµελιακός της στόχος είναι ο εκσυγχρονισµός του
ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου µε το σκοπό να το καταστήσει βιώσιµο στον
21ο αιώνα51. Επιπλέον ν’ ανανεώσει την οικονοµική και κοινωνική βάση πάνω
στην οποία παραπέρα πρόοδοι θα µπορούσαν να γίνουν στην κατεύθυνση της
επίτευξης του στόχου των περισσότερων ευκαιριών και της µεγαλύτερης
ασφάλειας για όλους.
Ένα σηµείο-κλειδί της φιλοσοφίας που διέπει τη Λισαβόνα είναι πως
το άνοιγµα των αγορών και η φιλελευθεροποίηση δηµιουργούν περισσότερο
ευέλικτες αγορές προϊόντων, κεφαλαίου και εργασίας. Αλλά δεν είναι µονάχα
αυτό: η Λισαβόνα επιφυλάσσει έναν ουσιώδη συµπληρωµατικό ρόλο για τη
σύγχρονη δηµόσια παρέµβαση στη διάδοση ICT, την απόκτηση δεξιοτήτων, την
άνθηση του R & D και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της
επένδυσης. Πρόκειται γι’ αυτό που στο Μανιφέστο των Νέων Εργατικών του
1997 ονοµάζεται «flexibility plus». ∆εν προωθεί (η Λισαβόνα) την κατάργηση ή
έστω την αποδυνάµωση του κράτους πρόνοιας, αλλ’ αντίθετα την αλλαγή του
ρόλου του από τις παθητικές µεταβιβαστικές πληρωµές και την παροχή
ωφελειών σ’ ενεργητικά µέτρα προώθησης της απασχόλησης. Θεωρεί ότι η
κοινωνική ένταξη και η οικονοµική ευηµερία βαδίζουν χέρι – χέρι, και προτείνει
για πρώτη φορά Ευρωπαϊκούς στόχους αναφορικά µε την εξάλειψη της
φτώχειας σε κάθε χώρα – µέλος στη βάση της παραδοχής ότι ο κοινωνικός
αποκλεισµός αδυνατίζει τη µακροχρόνια οικονοµική δυναµικότητα.
∆εν χωράει καµιά αµφιβολία πως ιδεολογικά και προγραµµατικά, οι
προκλήσεις που θέτει η Λισαβόνα πρέπει να εκτιµηθούν σοβαρά απ’ τους
σοσιαλδηµοκράτες. Και τούτο διότι, όπως θεωρούν αρκετοί, η Λισαβόνα παρέχει
ένα

σηµείο

αναφοράς

προγραµµάτων.

51

Liddle, 2004: 60.

για

τον

εκσυγχρονισµό

των

σοσιαλδηµοκρατικών
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Πρώτον, συµβάλλει στην επίλυση µιας σηµαντικής διαφωνίας ως
προς την οικονοµική πολιτική που διαίρεσε (και διαιρεί) την Αριστερά. Πολλοί
θεώρησαν ότι η ανεργία ήταν το αποτέλεσµα µιας ορισµένης µακροοικονοµικής
πολιτικής, συγκεκριµένα της επιµονής στην εφαρµογή των κριτηρίων σύγκλισης
του Maastricht, που ετέθησαν στην αρχή της δεκαετίας του ’90. Αλλά ένας
αυξανόµενος

αριθµός

εµπειρογνωµόνων

στην

Αριστερά

έχει

αποδεχτεί,

τουλάχιστον εν µέρει, ότι η ανεργία έχει παραµείνει σε υπερβολικά υψηλά
επίπεδα

σε

διάφορες

χώρες

εξαιτίας

διαρθρωτικών

παραγόντων, ιδιαίτερα

ακαµψιών στην αγορά εργασίας. Η Λισαβόνα συµφιλιώνει τρόπον τινά τις δυο
ως άνω θεωρήσεις µε την πρόταση ότι οι διαρθρωτικές πολιτικές καθώς και οι
πολιτικές

που

αφορούν

την

πλευρά

της

ζήτησης

πρέπει

ν’ ασκούνται

παράλληλα. Η µακροοικονοµική πολιτική πρέπει να παρέχει σταθερές συνθήκες
για την οικονοµική µεγέθυνση. Οι ανοιχτές αγορές και οι σωστά στοχευµένες
δηµόσιες δαπάνες, από την άλλη, αυξάνουν τις µακροχρόνιες δυνατότητες
µεγέθυνσης της οικονοµίας, ενώ οι µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας και το
κράτος πρόνοιας αυξάνουν τα επίπεδα απασχόλησης για κάθε δοσµένο επίπεδο
οικονοµικής δραστηριότητας.
∆εύτερον, η Λισαβόνα υιοθετεί µια σοσιαλδηµοκρατική υπόθεση για
τις αγορές. Πρόκειται για κάτι διαφορετικό απ’ τη νεοφιλελεύθερη θέση ότι ο
σκοπός του ανοίγµατος των αγορών έγκειται στο να δοθούν τα ηνία στο
«αόρατο χέρι» της αγοράς και στην πολιτική φιλοσοφία που συµπυκνώνεται
στο δίληµµα «βουλιάζεις ή κολυµπάς». Το σοσιαλδηµοκρατικό επιχείρηµα υπέρ
της ενίσχυσης του ανταγωνισµού εδράζεται στη θέση ότι οι µη-ανταγωνιστικές
αγορές

χαλιναγωγούνται

ιδιωτικής

ισχύος

οδηγεί

από

ολιγοπωλιακά

στη

δηµιουργία

συµφέροντα. Η

ενός

συσσώρευση

προστατευτικού (υπέρ

του

ολιγοπωλίου) πλαισίου, που δίνει µικρή µόνο σηµασία στις διεκδικήσεις τόσο
των καταναλωτών όσο και των ανέργων, και δρα σαν εµπόδιο για την είσοδο
νέων επιχειρήσεων στην αγορά.
Τρίτον, η

Λισαβόνα

σηµατοδοτεί

έναν

ενεργό

ρόλο

για

ένα

εκσυγχρονισµένο κράτος: πρόκειται όχι για ένα µικρότερο αλλ’ αντίθετα για ένα
περισσότερο

αποτελεσµατικό

ρόλο

για

την

Κυβέρνηση. Οι

διαρθρωτικές

µεταβολές απαιτούν κάτι παραπάνω απ’ το άνοιγµα των αγορών και το
δυνάµωµα

του

ανταγωνισµού. Ενώ

η

οικονοµική

συζήτηση

τείνει

να

επικεντρωθεί στα ελλείµµατα του δηµόσιου τοµέα, στην πραγµατικότητα το πιο
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κρίσιµο έλλειµµα που αντιµετωπίζει η Ευρώπη συνολικά είναι το έλλειµµα στη
γνώση (knowledge). Είναι ακριβώς ο τοµέας όπου η Αµερική προηγείται
µακράν. Συγκεκριµένα, οι ΗΠΑ δαπανούν το 3% του ΑΕΠ στην ανώτατη
εκπαίδευση και το 2,7% στις δαπάνες R & D, τη στιγµή που για την ΕΕ τα
αντίστοιχα ποσοστά είναι της τάξης του 1,4% και 1,8% αντιστοίχως επί ενός
χαµηλότερου σε απόλυτους όρους ΑΕΠ (βλ. σχετικά τον πίνακα της επόµενης
σελίδας) 52. Πρέπει µάλιστα να προστεθεί ότι οι δαπάνες αυτές είναι λιγότερο
«αποτελεσµατικές» για την Ευρώπη εξαιτίας της εθνικής διασποράς των
ερευνητικών δραστηριοτήτων, γεγονός που εµποδίζει την πλήρη εκµετάλλευση
συνεργειών στον ευρωπαϊκό χώρο µέσω της δηµιουργίας «κέντρων αριστείας»
(centres of excellence) κατά το πρότυπο των ΗΠΑ. Την ίδια στιγµή, µια
αποκεντρωµένη σύγχρονη κυβέρνηση έχει έναν ενεργό ρόλο να παίξει στην
προώθηση µιας περισσότερο αποτελεσµατικής διάχυσης της γνώσης, που να
οδηγεί – κι εδώ βρίσκεται το κρίσιµο σηµείο – σε περισσότερη καινοτοµία και
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας.
Τέταρτον, η Λισαβόνα τάσσεται υπέρ του εκσυγχρονισµού κι όχι της
εγκατάλειψης του Ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου. Το πέρασµα, όσο αφορά την
αγορά εργασίας, από παθητικές σε ενεργητικές πολιτικές δεν συνιστά µια
δεξιόστροφη

ατζέντα

σοσιαλδηµοκράτες, η

περιορισµού
αληθινή

του

πρόκληση

ρόλου
είναι

του
ο

κράτους. Για

τους

εκσυγχρονισµός

των

αρτηριοσκληρωτικών δοµών του συγκεντρωτικού κράτους, ώστε να καταστεί
ικανό να παρέχει περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες σ’ αυτούς που έχουν
ανάγκη.
Πέµπτον, η επικέντρωση της Λισαβόνας στο στόχο «περισσότερες και
καλύτερες

δουλειές»

συνοψίζει

την

πρόκληση

που

αντιµετωπίζουν

οι

σοσιαλδηµοκράτες σ’ ολόκληρη την Ένωση. Θα ανταποκριθούν σ’ αυτήν; Η
εργασία είναι το θεµέλιο της ευκαιρίας· για πολλούς µακροχρόνια ανέργους,
οποιαδήποτε δουλειά θεωρείται το πρώτο βήµα για την επανασύνδεσή τους µε
την αγορά εργασίας. Η υπερβολική ρύθµιση της αγοράς εργασίας καθιστά το
αρχικό

κόστος

παροχής

µιας

καινούργιας

ευκαιρίας-θέσης

εργασίας

απαγορευτικά υψηλό για τους εργοδότες. Είναι δυνατόν οι σοσιαλδηµοκράτες
να συναινούν σε κάτι τέτοιο; Από την άλλη, η απορρύθµιση της αγοράς

52

Liddle, 2004: 62.
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εργασίας δηµιουργεί ανασφάλεια και αβεβαιότητα στους εργαζοµένους και
παράλληλα σε αρκετές περιπτώσεις προκαλεί την άρση «προνοµίων» που
κατακτήθηκαν έπειτα από µακρόχρονες προσπάθειες. Πώς µπορεί να βρεθεί η
«χρυσή τοµή»; Παρά τις µακροσκελείς διακηρύξεις και τους ευγενείς στόχους,
δεν είναι λίγες οι φορές που στην πράξη οι σοσιαλδηµοκρατικές κυβερνήσεις
µε δυσκολία διακρίνονται από τις συντηρητικές ή νεοφιλελεύθερες.
Για την προώθηση των στόχων της Λισαβόνας καθιερώθηκε η (πάλι
σοσιαλδηµοκρατικής έµπνευσης) «ανοιχτή µέθοδος συντονισµού» (open method
of co-ordination), βασισµένη στις αρχές της επικουρικότητας (subsidiarity), της
σύγκλισης (convergence), της

έµφασης

στ’ αποτελέσµατα (management

by

objectives), της παρακολούθησης της κάθε χώρας (country surveillance) και της
ολοκληρωµένης
«ανοιχτή»

προσέγγισης (integrated

επειδή

ακριβώς

λαµβάνει

approach). Η

µέθοδος

υπόψιν

πραγµατικότητα

την

ονοµάστηκε
της

ποικιλοµορφίας, κ’ επιπλέον την αναγκαία ευελιξία που απαιτείται ώστε κάθε
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χώρα να «διδάσκεται» τρόπον τινά απ’ την εµπειρία των άλλων χωρών. Τα
πρώτα αποτελέσµατα της µεθόδου δεν ήταν ενθαρρυντικά53· ωστόσο, η λογική
που τη διέπει ανταποκρίνεται τόσο στις εθνικές ανάγκες όσο και στη
γενικότερη

ευρωπαϊκή

πραγµατικότητα. Οι

Ευρωπαίοι

σοσιαλδηµοκράτες

χρειάζεται ν’ αποκτήσουν µια κοινή αίσθηση των οικονοµικών στόχων (που ν’
αγκαλιάζει το σύνολο της ΕΕ), οι οποίοι µε τη σειρά τους οφείλουν να ’ναι
κάτι περισσότερο από την επίτευξη µεγαλύτερης ευηµερίας µέσα στα όρια του
εθνικού κράτους. Ασφαλώς, οι ψηφοφόροι σκέπτονται πριν απ’ όλα µε βάση το
δικό τους συµφέρον και της χώρας τους· ωστόσο, υπάρχουν βάσιµοι λόγοι που
µας ωθούν να ξεφύγουµε απ’ αυτήν την τόσο στενή θεώρηση των πραγµάτων.
Έτσι παρόλη την ποικιλοµορφία και τις διαφορές στο εσωτερικό της Ευρώπης,
υπάρχει πράγµατι κάτι το ποιοτικά Ευρωπαϊκό στην προσέγγιση των ευρωπαίων
σοσιαλδηµοκρατών και, ασφαλώς, στη Λισαβόνα που αντανακλά αυτή την
προσέγγιση. Σε µακροοικονοµικό επίπεδο, οι σοσιαλδηµοκράτες υποστηρίζουν
ένα µάλλον πειθαρχηµένο νεο-κεϋνσιανισµό, και σε καµιά περίπτωση µια
αυστηρά

µονεταριστική

προσέγγιση. Με

δυο

λόγια

οι

σοσιαλδηµοκράτες

απορρίπτουν το νεοφιλελευθερισµό· υποστηρίζουν έναν ενεργό ρόλο για την
Κυβέρνηση στους τοµείς των δηµοσίων επενδύσεων και της δηµιουργίας
ευνοϊκότερων συνθηκών για την

επιχειρηµατικότητα και την

καινοτοµία.

Υποστηρίζουν, επιπλέον, τον εκσυγχρονισµό κι όχι την κατάργηση του κράτους
πρόνοιας. Και στοιχίζονται πίσω από ένα πρόγραµµα για «περισσότερες και
καλύτερες δουλειές» σαν το βασικό θεµέλιο της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Ασφαλώς και στο εσωτερικό της Ευρώπης βασιλεύει η ποικιλοµορφία, η οποία
µε τη σειρά της δίνει τροφή στον πειραµατισµό και τον «ανταγωνισµό» πάνω
σε πολιτικές. Κάπως έτσι οι Νέοι Εργατικοί ανακάλυψαν το New Deal στα
µέσα της δεκαετίας του ’90, κ’ έτσι πάλι σήµερα αναπτύσσονται πολιτικές που
επενδύουν στη νέα γενιά κ’ επεκτείνουν την παιδική µέριµνα. Αλλά πέραν της
υπαρκτής ποικιλοµορφίας, οι Ευρωπαίοι πλέον µοιράζονται κοινές αξίες και
προϊόντος του χρόνου παρατηρείται µια ολοένα και µεγαλύτερη σύγκλιση
πολιτικών. Είναι ανοησία το να µιλά κανείς σήµερα για ένα «Ευρωπαϊκό
κοινωνικό µοντέλο», τουλάχιστον δίχως όρους και προϋποθέσεις. Αλλά είναι
βέβαιο, από την άλλη, ότι η ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία κινείται βήµα-βήµα
53

Τσούκαλης, 2004: 169-70 και Kok report, 2004: 43.
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προς ένα εκσυγχρονισµένο Ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο αρκετά διαφορετικό
από το Αµερικανικό µοντέλο – και οι αρχές που διέπουν τη Λισαβόνα
αποτελούν τον (έστω ανεπαρκή) οδηγό προς την κατεύθυνση αυτή.
Η

αλήθεια είναι ότι

η εκλογική ιστορία δεν

δικαίωσε

τους

εµπνευστές της Λισαβόνας µακροπρόθεσµα. Ο συνασπισµός SPD/Πρασίνων
κέρδισε µεν άλλη µια θητεία το 2002, άφησε ωστόσο τη θέση του στο
«µεγάλο συνασπισµό» CDU/CSU-SPD έπειτα από τις (πρόωρες) εκλογές του
2005. Στη Γαλλία οι Σοσιαλιστές υπέστησαν δεινή ήττα το 2002 και δεν
µπόρεσαν ν’ ανακάµψουν το 2007, έχοντας εισέλθει σε βαθιά εσωτερική κρίση.
Στην Ιταλία η Κεντροαριστερά ηττήθηκε καθαρά το 2001 για να επανέλθει το
2006 µε ισχνή πλειοψηφία. Μόνο στη Βρετανία (για να µείνουµε στις µεγάλες
χώρες) οι Νέοι Εργατικοί διατηρούν την εξουσία αδιάλειπτα µε τον Gordon
Brown (που από τα µέσα του 2007 πήρε την σκυτάλη στην πρωθυπουργία και
την ηγεσία των Νέων Εργατικών απ’ τον Tony Blair) να διεκδικεί µε αξιώσεις
την τέταρτη κατά σειρά εκλογική επιτυχία απ’ το 1997. Όµως εδώ είναι το
κατάλληλο σηµείο να εξετάσουµε ορισµένα ζητήµατα εκλογικής στρατηγικής
και οργάνωσης των σοσιαλδηµοκρατικών κοµµάτων.
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III.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΟΣΙΑΛ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Οι στρατηγικές των σοσιαλδηµοκρατικών κοµµάτων και οι συνέπειές
τους µπορούν ν’ αναλυθούν στη βάση τριών αλληλένδετων διληµµάτων54. Το
πρώτο είναι το πολιτικο-οικονοµικό δίληµµα, που συνοψίζεται στη διαπίστωση
ότι η ίδια στρατηγική που οδήγησε σε εκλογικές επιτυχίες στις δεκαετίες του
1980 και του 1990, µακροπρόθεσµα είχε σαν αποτέλεσµα την πτώση των
κεντροαριστερών κυβερνήσεων. Στενά συνδεδεµένο µε το πρώτο είναι το
δεύτερο δίληµµα, γνωστό ως εκλογικό δίληµµα. Σ’ ένα πολυκοµµατικό σύστηµα
(µε

τουλάχιστον

τέσσερα

σοσιαλδηµοκράτες

είναι

«παραδοσιακούς»

κόµµατα
πολλές

ψήφους (συνήθως

ν’ ανταγωνίζονται

µεταξύ

τους), οι

να

θυσιάζουν

φορές

αναγκασµένοι

από

τ’ αριστερά) για

ν’ αναδειχτούν

κυβέρνηση ή να διατηρήσουν την κυβέρνηση. Τέλος, το τρίτο δίληµµα – γνωστό
ως οργανωτικό δίληµµα – εξετάζει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα δύο
διαφορετικού τύπου οργανωτικών µοντέλων. Από τη µια του «παραδοσιακού»
κόµµατος (µε τις άκαµπτες δοµές και την παράδοση του «δηµοκρατικού
συγκεντρωτισµού»), κι

από

την

άλλη

του

«ανοικτού»

κόµµατος

µε

τη

µεγαλύτερη δυνατή οργανωτική ευελιξία.

(i)

Το πολιτικο-οικονοµικό δίληµµα (φιλελευθεροποίηση ή όχι;)

Στο σύγχρονο καπιταλισµό, η ισχυρή ζήτηση για εξειδικευµένη
εργασία ικανή να χειριστεί ευέλικτα παραγωγικά συστήµατα και περίπλοκες
επιχειρηµατικές, χρηµατοοικονοµικές και πολιτιστικές υπηρεσίες έχει οδηγήσει
σε

διαφοροποίηση

µισθών

και

πόλωση

επαγγελµάτων. Την

ίδια

ώρα, η

ολοκλήρωση των διεθνών κεφαλαιαγορών καθώς και οι νέοι βιοµηχανικοί
ανταγωνιστές που προσφέρουν χαµηλότερο κόστος ανά µονάδα παραγωγής
κάνουν

πολλές

βιοµηχανικές

µονάδες

να

µετακινούνται

µακριά

απ’ τις

αναπτυγµένες βιοµηχανικές χώρες. Οι τάσεις αυτές οδηγούν σε συγκρούσεις
µεταξύ των διαφόρων κλάδων και µειώνουν την ικανότητα των συνδικάτων
(παραδοσιακών στηριγµάτων της σοσιαλδηµοκρατίας) να «οµογενοποιούν» τα
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συµφέροντα

των

εργατών

και, σαν

συνέπεια, την

ικανότητα

των

σοσιαλδηµοκρατών ν’ αντιµετωπίζουν τους εργάτες και τους υπαλλήλους σαν
µια «οµογενή» εκλογική µάζα.
Απέναντι σ’ αυτή την οικονοµική πραγµατικότητα, στις µέρες µας οι
σοσιαλδηµοκρατικές κυβερνήσεις δεν µπορούν να καταφύγουν σε επεκτατική
δηµοσιονοµική και νοµισµατική πολιτική για ν’ αυξηθεί η απασχόληση και να
τονωθεί η οικονοµική ανάπτυξη, καθώς µια τέτοια πολιτική θα οδηγούσε σε
αύξηση των εισαγωγών, σε υψηλότερο πληθωρισµό και, σε τελική ανάλυση, σε
µετανάστευση
οικονοµίες

περισσότερων

είναι

ανοιχτές

επιχειρήσεων. Ο
και

υπάρχουν

πια

λόγος

έγκειται

περιορισµένοι

στο

ότι

έλεγχοι

οι
στη

διακίνηση κεφαλαίων55. Ειδικότερα στις δυο πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας
του 1970 οι περισσότερες σοσιαλδηµοκρατικές κυβερνήσεις ένιωσαν µεν την
ανάγκη άσκησης επεκτατικής δηµοσιονοµικής πολιτικής, αλλά διαπίστωσαν πως
στο

νέο

οικονοµικό

εφαρµόσουν

µια

περιβάλλον

τέτοια

είχε

πολιτική

γίνει

πια

εξαιρετικά

µ’ επιτυχία. Σ’ αυτό

το

δύσκολο

να

πλαίσιο, οι

σοσιαλδηµοκράτες δεν δύνανται ν’ αποφύγουν πολιτικές φιλελευθεροποίησης
των αγορών (µε την έννοια της άρσης των ρυθµίσεων), που αυξάνουν την
ανταγωνιστικότητα των εθνικών οικονοµιών στο διεθνή στίβο. Και τέτοιες
πολιτικές περιλαµβάνουν ασφαλώς τη µείωση του κόστους των εισροών, ώστε
να γίνεται ο συνδυασµός τους στην παραγωγική διαδικασία περισσότερο
αποτελεσµατικός. ∆ιαφέρουν δε οι σοσιαλδηµοκράτες από τα συντηρητικά
κόµµατα στο ότι θεωρούν ότι οι πολιτικές φιλελευθεροποίησης που υιοθετούν
είναι οι λιγότερο επώδυνες και οι περισσότερο ρεαλιστικές. Εµφανίζονται eo
ipso οι σοσιαλδηµοκράτες σαν οι καλύτεροι managers του καπιταλισµού, αφού
πιστεύουν ότι κατά κάποιο τρόπο τον «εκλογικεύουν». Ωστόσο, σε τελική
ανάλυση, δεν µπορούν παρά ν’ αναθεωρήσουν την παραδοσιακή τους δέσµευση
στη µικτή οικονοµία µε σηµαντικό δηµόσιο τοµέα υπέρ µιας περισσότερο
φιλελεύθερης οικονοµίας της αγοράς.
Η

άρνηση

των

σοσιαλδηµοκρατών

να

δεχτούν

την

ανάγκη

φιλελευθεροποίησης τους άφησε στην αντιπολίτευση, ακόµα κ’ εκεί όπου οι
συντηρητικές κυβερνήσεις είχαν αποτύχει (αυτό συνέβη εν µέρει επειδή τα
κεντρώα κόµµατα που στήριζαν τέτοιες κυβερνήσεις ήταν φιλελεύθερα). Από
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την

άλλη, τα

σοσιαλδηµοκρατικά

κόµµατα

που

υιοθέτησαν

τη

φιλελευθεροποίηση διεύρυναν την εκλογική τους επιρροή και ανήλθαν στην
εξουσία. Αντιµετώπισαν παρολ’ αυτά την εκλογική πτώση έπειτα απ’ την
εφαρµογή της φιλελεύθερης πολιτικής. Με βάση τα παραπάνω, το πολιτικοοικονοµικό δίληµµα µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: Είτε τα σοσιαλδηµοκρατικά
κόµµατα

παραµένουν

αποστροφής

τους

σοσιαλδηµοκράτες

για

ή

οδηγούνται

πολιτικές

υιοθετούν

εν

στην

αντιπολίτευση

οικονοµικής
τέλει

εξαιτίας

φιλελευθεροποίησης· είτε

τέτοιες

πολιτικές, κερδίζουν

της
οι
την

κυβέρνηση, αντιµετωπίζουν όµως ταχεία εκλογική φθορά και κινδυνεύουν µε
πτώση εξαιτίας της εφαρµογής φιλελεύθερων στρατηγικών56.
Αξίζει στο σηµείο αυτό να πούµε ότι οι συντηρητικές κυβερνήσεις
δεν αντιµετωπίζουν ένα ισοδύναµο δίληµµα. Οι µεταβολές στην εκλογική τους
επίδοση

δεν

επηρεάστηκαν

από

την

ανεργία, τον

πληθωρισµό

και

την

οικονοµική µεγέθυνση στις δεκαετίες του ’70 και του ’80. Ποια είναι λοιπόν η
λογική που κρύβεται πίσω απ’ αυτό το µοναδικά σοσιαλδηµοκρατικό δίληµµα;
Αντιµέτωποι

µε

αυστηρές

πολιτικές, όταν

αυτές

εφαρµόζονται

από

µια

σοσιαλδηµοκρατική κυβέρνηση, πολλοί απ’ τους παραδοσιακούς της ψηφοφόρους
που προσδοκούν την υπεράσπιση του κράτους πρόνοιας και τη βραχυπρόθεσµη
δηµιουργία θέσεων εργασίας (κι ασφαλώς όχι την περιστολή των δηµοσίων
δαπανών και τη φιλελευθεροποίηση των αγορών) είτε απέχουν απ’ τις εκλογές,
είτε στρέφονται σε πιο αριστερά κόµµατα συµπεριλαµβανοµένων των κοµµάτων
της φιλελεύθερης αριστεράς (left-libertarian). Σα συνέπεια, οι εκλογικές απώλειες
των σοσιαλδηµοκρατών συνήθως δεν ωφελούν τα «αστικά» κόµµατα, αν και
µπορούν να παρακινήσουν σε αποχώρηση τους αριστερούς συµµάχους τους από
τον κυβερνητικό συνασπισµό και την απώλεια της διαπραγµατευτικής ισχύος
των σοσιαλδηµοκρατών εντός του κυβερνητικού σχηµατισµού.
Γιατί µερικά σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα «σφίγγουν τα δόντια» και
εµµένουν στις αυστηρές πολιτικές λιτότητας, ενώ άλλα εγκαταλείπουν το
πρόγραµµα φιλελευθεροποίησης ή δεν το υιοθετούν εξαρχής; Οι αιτίες των
διαφορετικών σοσιαλδηµοκρατικών στρατηγικών ίσως βρίσκονται στις συνθήκες
της εκλογικής αγοράς, που επιβάλλουν µικρότερες ή µεγαλύτερες απώλειες
ψήφων και διαπραγµατευτικής ισχύος στα σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα εφόσον
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αυτά υιοθετήσουν

φιλελεύθερες

πολιτικές, καθώς

και στις

εσωκοµµατικές

διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Πάντως, το αν τα σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα
αποδέχονται το πολιτικο-οικονοµικό δίληµµα και υιοθετούν αυστηρές πολιτικές
ή όχι, εξαρτάται σε σηµαντική έκταση απ’ τους τρόπους µε τους οποίους µε
τους οποίους αντιµετωπίζουν το εκλογικό δίληµµα και το οργανωτικό δίληµµα.

(ii)

Το εκλογικό δίληµµα (µεγιστοποίηση ψήφων ή συµµετοχή στην
κυβέρνηση;)

Το εκλογικό δίληµµα θα µπορούσε να διατυπωθεί ως ακολούθως:
όταν υφίσταται ένας ισχυρός αριστερός ανταγωνιστής, είτε οι σοσιαλδηµοκράτες
µεγιστοποιούν ψήφους, αλλ’ αποτυγχάνουν να κερδίσουν το µέσο ψηφοφόρο και
γι’ αυτό το λόγο έχουν περιορισµένη διαπραγµατευτική ισχύ ως προς το
σχηµατισµό κυβέρνησης, είτε µεγιστοποιούν τη διαπραγµατευτική τους ισχύ
προσεγγίζοντας

το

µέσο

ψηφοφόρο, αλλά

θυσιάζοντας

ψήφους

προς

τ’

57

αριστερά .
Μπορούµε τώρα να συνδέσουµε τη σοσιαλδηµοκρατική απάντηση
στο πολιτικο-οικονοµικό δίληµµα µε το εκλογικό δίληµµα, µε τον ακόλουθο
τρόπο. Εκεί όπου τα σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα αντιµετωπίζουν ένα ιδιαίτερα
οξύ

trade-off

µεταξύ

της

στρατηγικής

µεγιστοποίησης

ψήφων

και

της

στρατηγικής µεγιστοποίησης της διαπραγµατευτικής τους ισχύος στο σχηµατισµό
κυβέρνησης (όπως στην περίπτωση όπου ένα ισχυρό αριστερό κόµµα τα
«λεηλατεί» εκλογικά από τ’ αριστερά κ’ ένα ισχυρό κεντρώο-φιλελεύθερο κόµµα
εµποδίζει τη «διείσδυσή» τους στα δεξιά), θα είναι «απρόθυµα» να υιοθετήσουν
κεντρώες (centrist) πολιτικές φιλελευθεροποίησης µε σκοπό να προσελκύσουν το
µέσο

ψηφοφόρο, θυσιάζοντας

ψήφους

στ’ αριστερά58. Αντιθέτως, όπου

η

σοσιαλδηµοκρατία αντιµετωπίζει µικρό ανταγωνισµό από αριστερά και αδύναµες
centrist εναλλακτικές, εκεί είναι πολύ πιθανό να επιλέξει τη στρατηγική που
µεγιστοποιεί τις πιθανότητες συµµετοχής της στην κυβέρνηση µαζί µε µια
57
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φιλελεύθερη απάντηση στο πολιτικο-οικονοµικό δίληµµα. Να επιλέξει, µ’ άλλα
λόγια, να γίνει περισσότερο centrist. Και περνάµε τώρα στο τρίτο δίληµµα, το
οργανωτικό δίληµµα, που βρίσκεται σε άµεση συνάφεια µε τα δυο προηγούµενα
διλήµµατα που εξετάσαµε.

(iii)

Το οργανωτικό δίληµµα («µαζικό» κόµµα ή «ανοικτό» κόµµα;)

Αν πιστέψουµε τους θιασώτες της οργανωτικής ανασυγκρότησης της
σοσιαλδηµοκρατίας, το «µαζικό» κόµµα ανήκει στο παρελθόν κ’ είναι απλώς
ένα σύµβολο της «φορντικής» κοινωνικής τάξης. Τα συνδικάτα, από την άλλη,
είναι φορείς συντήρησης και γι’ αυτό η επιρροή που ασκούν στην ηγεσία του
κόµµατος δεν ευνοεί την καινοτοµία και την ευελιξία στις πολιτικές. Η µόνη
αρετή των «µαζικών» κοµµάτων είναι η εξασφάλιση της στρατηγικής συνέχειας
µε τίµηµα την ακινησία στις πολιτικές και την απουσία καινοτόµων δράσεων.
Η ολοένα και µεγαλύτερη διαφοροποίηση της κοινωνικής τάξης σε συνδυασµό
µε την ανάδυση φιλελεύθερων απαιτήσεων για περισσότερη συµµετοχή και
ανάδειξη του ατόµου, µετέτρεψαν το «µαζικό» κόµµα σε σύµβολο ενός
ολιγαρχικού, αντι-δηµοκρατικού τύπου πολιτικής κυριαρχίας. Μ’ αυτό συνδέθηκαν
φαινόµενα πατρωνίας και πελατειακών πρακτικών, τέτοια που περιγράφονται
αρκετές φορές ως «σκάνδαλα» και οδήγησαν στην πτώση σοσιαλδηµοκρατικών
κυβερνήσεων (βλ. Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία). Το «µαζικό» κόµµα βασίζεται στο
µεγάλο αριθµό µελών (τα µέλη του αντιστοιχούν περίπου στο 1/10 των ψήφων
που λαµβάνει στις εθνικές εκλογές). Το «νέου τύπου» κόµµα βασίζεται σε
µικρότερες

οργανώσεις, είναι

περισσότερο

ευέλικτο

και – το

κυριότερο –

εξασφαλίζει στην ηγεσία του το µεγαλύτερο δυνατό βαθµό αυτονοµίας. Έχοντας
υπόψη τα παραπάνω, το οργανωτικό δίληµµα θα µπορούσε να διατυπωθεί ως
εξής: είτε τα σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα εµµένουν στις µαζικές κοµµατικές
οργανώσεις και σε µια ηγεσία που λογοδοτεί σ’ αυτές, εξασφαλίζοντας µ’ αυτό
τον τρόπο τη στρατηγική συνέχεια, αποδεχόµενα ωστόσο την προγραµµατική
ακινησία και τα ολοένα και περισσότερα µειονεκτήµατα του «παραδοσιακού»
τύπου οργάνωσης· είτε προβαίνουν σε γενναίες οργανωτικές αλλαγές, που
ενθαρρύνουν την καινοτοµία από τα κάτω, αλλά διατρέχουν τον κίνδυνο η
στρατηγική ευελιξία να οδηγήσει σε ρευστότητα και το εκλογικό σώµα σε
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αβεβαιότητα σχετικά µε τις θέσεις τους59. Το «ανοικτό» κόµµα (οφείλει να)
βασίζεται στην αυτονοµία της ηγεσίας του. Η αυτονοµία της ηγεσίας οδηγεί σε
συγκεκριµένες απαντήσεις στο πολιτικο-οικονοµικό δίληµµα και το εκλογικό
δίληµµα. Ως προς το πρώτο, προωθεί πολιτικές φιλελευθεροποίησης, ενώ ως
προς το δεύτερο προσανατολίζει τη σοσιαλδηµοκρατία σε µια προσπάθεια
προσέγγισης του «µέσου ψηφοφόρου». Και ως προς τα δύο δηλ. πρώτα
διλήµµατα, η αυτονοµία της ηγεσίας στρέφει τη σοσιαλδηµοκρατία στο Κέντρο,
την παροτρύνει να γίνει περισσότερο centrist.
Ένα

ενδιαφέρον

παράδειγµα

οργανωτικής

ανασυγκρότησης

της

σοσιαλδηµοκρατίας συνιστά το βρετανικό Εργατικό Κόµµα τη δεκαετία του
1990. Εγκαταλείποντας
Εργατικό

οριστικά

Κόµµα του T. Blair

σύγχρονου

τύπου

κάθε

ίχνος

σοσιαλιστικών

επιδιώξεων, το

υιοθετεί ανοικτά πλέον γνωρίσµατα ενός

πολυσυλλεκτικού

κόµµατος. Υιοθετεί

δηλ.

γνωρίσµατα

πολιτικού κόµµατος που επιδιώκει ταυτοχρόνως την εκλογική διείσδυσή του
στα «µεσαία» στρώµατα, καθώς και την οργανωτική ένταξη στις γραµµές του
«όλων των Βρετανών συνολικά», δίχως αναφορές σε κοινωνική προέλευση ή
τάξη. Στην κατεύθυνση αυτή υιοθετήθηκε η αρχή «One-Member-One-Vote»
(Kάθε-Μέλος-Μία-Ψήφος), η οποία παρέκαµψε τους εκπροσώπους των τοπικών
οργανώσεων του κόµµατος και εξασφάλισε την απευθείας, χωρίς ιδιαίτερα
απαιτητικές οικονοµικές και άλλες υποχρεώσεις, εγγραφή µελών κεντρικά στο
Εργατικό Κόµµα. Παράλληλα θεσπίστηκε η αυτοπρόσωπη συµµετοχή των µελών
σε κρίσιµες κοµµατικές εκλογές και καθιερώθηκαν κοµµατικά δηµοψηφίσµατα
για την

έγκριση του

κόµµατος60. Με
συνδικαλιστική

καταστατικού και του εκλογικού µανιφέστου του

µεταρρυθµίσεις
ηγεσία

και

σαν

τις

παραπάνω

περιθωριοποιήθηκε

η

επί

παρακάµφθηκε
δεκαετίες

η

κυρίαρχη

αριστερή πτέρυγα του Εργατικού Κόµµατος61.
Τα τρία διλήµµατα που αντιµετωπίζει η σοσιαλδηµοκρατία είναι –
όπως έχουµε ήδη πει – αλληλένδετα. Έτσι, οι σοσιαλδηµοκράτες υιοθετούν
φιλελεύθερες

πολιτικές

µε

το

κίνδυνο

απώλειας

παραδοσιακών

τους

ψηφοφόρων, µόνο όταν λύνουν το εκλογικό δίληµµα υπέρ µιας στρατηγικής
διεκδίκησης της εξουσίας παρά µεγιστοποίησης ψήφων. Αλλά για να το
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πετύχουν αυτό, οφείλουν ν’ αντικαταστήσουν τις δοµές του «µαζικού» κόµµατος
µε µια περισσότερο ευέλικτη οργάνωση, καίτοι µ’ αυτό τον τρόπο υποπίπτουν
σε στρατηγική ασάφεια και καλλιεργούν την αβεβαιότητα στο εκλογικό σώµα.
Ένα καλό παράδειγµα που θα µας βοηθούσε ίσως να καταλάβουµε
καλύτερα την αλληλοσύνδεση των τριών ως άνω διληµµάτων αποτελεί η
Γερµανία. Τα δυο κόµµατα που διεκδικούν διαχρονικά την εξουσία είναι οι
σοσιαλδηµοκράτες

από

τη

µια

(SPD)

χριστιανοδηµοκράτες/χριστιανοκοινωνιστές (CDU/CSU)

από

και
την

οι

άλλη. Στ’

αριστερά του SPD βρίσκονται οι Πράσινοι (Greens) και οι πρώην κοµµουνιστές
του Κόµµατος ∆ηµοκρατικού Σοσιαλισµού (PDS) – οι τελευταίοι ενώθηκαν στις
τελευταίες εκλογές µε αποχωρήσαντες απ’ το SPD υπό τον Oscar Lafontaine
και συνέστησαν το λεγόµενο Αριστερό Κόµµα· ενώ στα δεξιά του υπάρχουν οι
Ελεύθεροι ∆ηµοκράτες (FDP), ένα κεντρώο-φιλελεύθερο κόµµα, που µετείχε επί
πολλά χρόνια σε χριστιανοδηµοκρατικές κυβερνήσεις. Σ’ όλες τις εκλογικές
αναµετρήσεις απ’ το 1982 και το 1994, το SPD αδυνατούσε να υιοθετήσει
πολιτικές φιλελευθεροποίησης που θα προσέλκυαν τους «µέσους» ψηφοφόρους
ή τουλάχιστον θα ενίσχυαν τη διαπραγµατευτική του θέση τόσο ώστε να
συµµετάσχει σε µια κυβερνητική συµµαχία µε φιλελεύθερο πρόγραµµα. Ο λόγος
γι’ αυτό είναι ότι όλη αυτή την περίοδο το SPD επιδίωκε σταθερά τη
µεγιστοποίηση των ψήφων του (γεγονός που απέκλειε µια συµµαχία µε το
FDP) κ’ επιπλέον δεν προχώρησε σε οργανωτικές αλλαγές που θα εξασφάλιζαν
την αυτονοµία της ηγεσίας του. Μια centrist πολιτική του SPD, που θ’
αποσπούσε ψήφους από τη συµµαχία CDU/CSU/FDP, µε ταυτόχρονες απώλειες
προς τους Πρασίνους και το PDS, φάνταζε η πλέον ενδεδειγµένη στρατηγική
για ν’ ανέλθει το SPD στην εξουσία. Το οξύµωρο είναι ότι µε τη στρατηγική
µεγιστοποίησης ψήφων το SPD µπορεί µεν να αύξανε το ποσοστό του, αλλά
παρέµενε

στην

αντιπολίτευση. Στις

εκλογές

του

1994

που

υιοθέτησε

περισσότερο centrist πολιτικές, το αθροιστικό ποσοστό SPD/Greens/PDS ανήλθε
στο 48,1%, ενώ το ποσοστό CDU/CSU/FDP στο 48.6%. Αρκούσε δηλ. ένα
0,6% περίπου για ν’ απολέσει η κυβέρνηση Kohl την πλειοψηφία στο
Bundestag. Κι όµως, το αποτέλεσµα θεωρήθηκε ήττα για το SPD (οδηγώντας το
µάλιστα

σε

αλλαγή

ηγεσίας) καθώς, από

την

άποψη

της

στρατηγικής

µεγιστοποίησης ψήφων, περιορίστηκε στο 36,4%· περίπου 5 µονάδες κάτω από
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τους χριστιανοδηµοκράτες (και περίπου 1 µονάδα κάτω απ’ το ποσοστό του
SPD στις ευρωπαϊκές εκλογές του 1989)62.
Η στροφή του SPD προς το Κέντρο πήρε επίσηµο χαρακτήρα στις
εκλογές του 1998, έπειτα από τις οποίες σχηµατίστηκε κυβέρνηση SPD/Greens
υπό τον Gerhard Schröder. Η κυβέρνηση αυτή επέζησε και µετά τις εκλογές
του 2002, παρά τις απώλειες που υπέστησαν οι σοσιαλδηµοκράτες. Παρά τη
διαφαινόµενη εκλογική κατάρρευση, το SPD κατόρθωσε ν’ ανακάµψει εν µέρει
κ’ έπειτα από τις εκλογές του 2005 να συστήσει κυβερνητικό συνασπισµό µε
το CDU/CSU. Στην κυβέρνηση αυτή οι σοσιαλδηµοκράτες ελέγχουν τα κρίσιµα
υπουργεία οικονοµικών, απασχόλησης και εξωτερικών. Κι όµως, φαίνεται ότι η
µετατόπιση προς το Κέντρο έφτασε στα όριά της. Στο πρόσφατο συνέδριο της
γερµανικής σοσιαλδηµοκρατίας, που έλαβε χώρα στο Αµβούργο, η νέα ηγεσία
του Κουρτ Μπεκ αποφάσισε την επαναφορά του «δηµοκρατικού σοσιαλισµού»
στο

πρόγραµµα του κόµµατος, σηµατοδοτώντας

µ’ αυτόν τον τρόπο

µια

φιλόδοξη «αριστερή στροφή». Η εκλογική καθίζηση που προεξοφλούν οι
δηµοσκοπήσεις σε συνδυασµό µε την ενίσχυση του νέου αριστερού κόµµατος
(PDS/Lafontaine) υποχρέωσαν την ηγεσία του SPD στην αναθεώρηση της
στρατηγικής του κόµµατος. Παρολ’ αυτά, η συµµετοχή του στην Κυβέρνηση δεν
επιτρέπει

πολλά

περιθώρια

για

ελιγµούς. Αν

ακολουθήσει

πολιτική

µεγιστοποίησης ψήφων (µε σκοπό τη συµπίεση του αριστερού κόµµατος), είναι
πιθανό να βρεθεί στην αντιπολίτευση. Από την άλλη, η σηµαντική ενίσχυση του
FDP στις τελευταίες εκλογές δείχνει ότι η centrist στρατηγική του SPD δεν
ήταν απολύτως πετυχηµένη. Στις σηµερινές πολιτικές συνθήκες στη Γερµανία, η
περαιτέρω εκλογική συρρίκνωση του SPD (κάτω απ’ το 34% περίπου που
έλαβε το 2005) δεν µπορεί να θεωρείται απίθανη.
Στην Ελλάδα, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα (ΠαΣοΚ) έχει δυο
ανταγωνιστές στ’ αριστερά του – το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΚΚΕ) και
το Συνασπισµό (ΣΥΝ) – ενώ κανένα υπολογίσιµο κεντρώο-φιλελεύθερο κόµµα
δεν «παρεµβάλλεται» ανάµεσα σ’ αυτό και το συντηρητικό κόµµα της Νέας
∆ηµοκρατίας (Ν∆), µε τ’ οποίο διαγκωνίζονται για την εξουσία σε κάθε
εκλογική αναµέτρηση. Το ελληνικό εκλογικό σύστηµα παρέχει συνήθως τη
δυνατότητα στο πρώτο κόµµα να σχηµατίζει αυτοδύναµη κυβέρνηση, αφού του
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«χαρίζει» την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο εθνικό Κοινοβούλιο. Αυτό
prima facie θα µπορούσε να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι µια στρατηγική
µεγιστοποίησης ψήφων (άρα αποφυγής υιοθέτησης φιλελεύθερων πολιτικών) θα
ήταν η ενδεδειγµένη για το ΠαΣοΚ. Τούτο όµως δεν είναι απολύτως σωστό.
Για παράδειγµα, στις εθνικές εκλογές του 1996, το ΠαΣοΚ υιοθέτησε µια
περισσότερο
απώλειες

centrist

προς

στρατηγική

τ’ αριστερά, να

µε

αποτέλεσµα, καίτοι

κατορθώσει

να

είχε

σηµαντικές

σχηµατίσει

κυβέρνηση

(λαµβάνοντας 162 έδρες σε σύνολο 300), περιορίζοντας τη Ν∆ στο χαµηλότερο
εκλογικό της ποσοστό έπειτα απ’ το 1981. Αντιθέτως στις τελευταίες εκλογές
(16. IX. 2007), η centrist στρατηγική του ΠαΣοΚ αποδείχτηκε αναξιόπιστη· έτσι
δεν κατόρθωσε να προσελκύσει το «µέσο» ψηφοφόρο και, σε συνδυασµό µε τις
απώλειες προς τα δυο κόµµατα της Αριστεράς, περιορίστηκε στο χαµηλότερο
ποσοστό του έπειτα από την πρώτη άνοδό του στην εξουσία το 1981. Θα
αναφέρουµε εδώ µονάχα τη στάση του ΠαΣοΚ στο ζήτηµα της αναθεώρησης
του άρθρου 16 του Συντάγµατος περί απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών
πανεπιστηµίων στην Ελλάδα. Ενώ αρχικά είχε δηλώσει ότι συναινούσε µε την
κυβέρνηση της Ν∆ στην ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 16, τελικώς (υπό το
βάρος

των

αντιδράσεων

Κοινοβουλευτικής

Οµάδας

στη

βάση

του

του) αποχώρησε

αλλά

και

στο

εσωτερικό

από

τη

συνολική

της

διαδικασία

αναθεώρησης του Συντάγµατος, επικαλούµενο τυπικούς-διαδικαστικούς λόγους.
Μ’ αυτή του την κίνηση εµφανίστηκε αναξιόπιστο απέναντι στους ψηφοφόρους
του λεγόµενου «µεσαίου χώρου», δίχως να µπορεί ν’ αποτρέψει τις απώλειες
«παραδοσιακών» του ψηφοφόρων, οι οποίοι κατευθύνθηκαν στην Αριστερά.
Σα συµπέρασµα, µπορούµε να πούµε ότι για ν’ αποδειχτεί µια centrist
στρατηγική επιτυχηµένη για ένα σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα, πρέπει να είναι
αξιόπιστη (να µπορεί δηλ. να πείσει το «µέσο» ψηφοφόρο). Σε διαφορετική
περίπτωση, οι απώλειες «παραδοσιακών» ψηφοφόρων της σοσιαλδηµοκρατίας
(αναπόφευκτες όταν επιλέγεται µια τέτοια στρατηγική) δεν αντισταθµίζονται από
εισροές ψηφοφόρων µε κεντρώες-φιλελεύθερες αντιλήψεις.
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IV.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΣΟΣΙΑΛ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περιγράφοντας

το

«σοσιαλδηµοκρατικό

καθεστώς»

του

κράτους

πρόνοιας, ο G. Esping-Andersen εντοπίζει τη differentia specifica από τ’ άλλα
«καθεστώτα» κράτους πρόνοιας στ’ ότι οι σοσιαλδηµοκράτες στα έθνη που το
οικοδόµησαν όχι µονάχα δεν ανέχτηκαν ένα δυϊσµό µεταξύ κράτους και
αγοράς, µεταξύ της εργατικής και της µεσαίας τάξης, αλλ’ αντίθετα επιδίωξαν
ένα κράτος πρόνοιας που θα προήγε µια ισότητα των υψηλότερων επιπέδων κι
όχι µια ισότητα των ελαχίστων αναγκών, όπως επιδιώχτηκε αλλού. Αυτό
προϋπέθετε κατά πρώτον ότι οι υπηρεσίες και τα επιδόµατα θ’ αναβαθµίζονταν
ώστε να φτάσουν σ’ επίπεδα αντίστοιχα µε τα πιο εκλεκτικά γούστα των
µεσαίων τάξεων· και κατά δεύτερον ότι η ισότητα θα επιτυγχανόταν µε το να
εξασφαλίζεται στα εργατικά στρώµατα πλήρης συµµετοχή στην ποιότητα των
δικαιωµάτων που απολαµβάνουν οι ευκατάστατοι πολίτες63. Αν θέλαµε ν’
αναφέρουµε συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του «σοσιαλδηµοκρατικού
καθεστώτος» του κράτους πρόνοιας, θα λέγαµε ότι είναι ο υψηλός βαθµός αποεµπορευµατοποίησης

της

κοινωνικής

ζωής, ένα

σύστηµα

καθολικών

και

γενναιόδωρων µεταβιβαστικών πληρωµών, ο παραγκωνισµός της αγοράς και –
ειδικά για τις γυναίκες, η ενθάρρυνσή τους να συµµετέχουν στην αγορά
εργασίας, ιδιαίτερα δε στο δηµόσιο τοµέα της οικονοµίας. Οι χώρες οι οποίες
ανήκουν σ’ αυτόν τον τύπο «καθεστώτος» κράτους πρόνοιας είναι γενικά
αφοσιωµένες στο στόχο της πλήρους απασχόλησης. Και τούτο διότι µονάχα
διασφαλίζοντας σε περισσότερους ανθρώπους µια θέση απασχόλησης, είναι
δυνατό να διατηρηθεί µια υψηλού βαθµού αλληλεγγύη υπέρ του κράτους
πρόνοιας. Το µοντέλο για το οποίο γίνεται εδώ λόγος είναι ασφαλώς το
σκανδιναβικό

σοσιαλδηµοκρατικό

µοντέλο. Παρά το

γεγονός της ύπαρξης

σηµαντικών διαφορών ανάµεσα στις βόρειες χώρες, το σκανδιναβικό µοντέλο
έχει βασιστεί πάνω στο κορπορατιστικό σύστηµα καθορισµού του µισθού και
τη

συναίνεση

εξορθολογισµό

κεφαλαίου, εργατικών

ενώσεων

των

την

δαπανών

και

και

τεχνική

κράτους

πάνω

στον

µεταβολή64. Ωστόσο, η

παγκοσµιοποίηση δεν άργησε να καταδείξει τις αδυναµίες αυτού του µοντέλου.
63
64
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Έτσι ενώ το κράτος πρόνοιας ανελάµβανε ενεργητικές πολιτικές καταπολέµησης
της ανεργίας, µε επέκταση του τοµέα δηµοσίων υπηρεσιών, και παράλληλα
συγκρατούσε τις µεγάλες διαφοροποιήσεις σε µισθούς και εισοδήµατα µέσω της
αύξησης των φορολογικών συντελεστών, τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον
µετατοπίστηκε στη µείωση της φορολογίας και την υιοθέτηση αγοραίων
λύσεων

σε

κοινωνικά

προβλήµατα, τέτοιων

όπως

η

ιδιωτικοποίηση, η

αποκέντρωση και η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας.
Έτσι αυτές οι χώρες αποτελούν ένα argumentum ad oculos του πώς
οι αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον αλληλεπιδρούν µε τις εγχώριες πολιτικές
και προβλήµατα. Πράγµατι, η Σουηδία, η Φινλανδία και η Νορβηγία βίωσαν την
εµπειρία της δραµατικής αύξησης της ανεργίας στα τέλη της δεκαετίας του
1980

και στις

αρχές

της

επόµενης δεκαετίας, φαινόµενο

που εν µέρει

τροφοδοτήθηκε απ’ την ταυτόχρονη άνοδο των διεθνών επιτοκίων και τη
διεθνοποίηση των χρηµατοοικονοµικών αγορών. Το µέλλον των γενναιόδωρων
παροχών του κράτους πρόνοιας συνδέθηκε µε το ποσοστό της ανεργίας· ένα
υψηλό ποσοστό ανεργίας (δίχως τάσεις µείωσης) θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε
µεταβολές

τόσο

στη

δοµή

της

αγοράς

εργασίας (στην

κατεύθυνση

της

µεγαλύτερης ευελιξίας), όσο και στη φορολογία (στην κατεύθυνση της µείωσης
των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις). Όµως, τέτοιου είδους
µεταβολές θ’ άλλαζαν ριζικά τη φύση του σοσιαλδηµοκρατικού µοντέλου·
πράγµα

το

οποίο

κ’ έγινε. Στην

πραγµατικότητα, τα χαρακτηριστικά

του

σοσιαλδηµοκρατικού µοντέλου, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, έχουν
µεταβληθεί προσεγγίζοντας τις άλλες χώρες της ΕΕ.
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Παρ’ όλες τις εθνικές διαφορές και ιδιαιτερότητες που υπάρχουν
στην Ευρώπη, µπορούµε πράγµατι να εντοπίσουµε µερικά σηµεία στα οποία
πολλοί σοσιαλδηµοκράτες φαίνεται να συµφωνούν:
1. Η πολιτική πρόνοιας δεν είναι δυνατό να περιοριστεί στην απασχόληση,
καίτοι η τελευταία αποτελεί το κυρίαρχο ζήτηµα της µεταρρύθµισης του
κράτους πρόνοιας. Επιπλέον, η ίδια η φύση της απασχόλησης έχει υποστεί
µεταβολή. Η «πλήρης απασχόληση», όπως αυτή γινόταν κατανοητή ως
έννοια κατά το παρελθόν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ήταν µονάχα
πλήρης απασχόληση για τους άντρες. Η κοινωνική πρόκληση της σηµερινής
εποχής είναι η πλήρης απασχόληση για άντρες και γυναίκες. Τούτο συνδέεται
µε το µετασχηµατισµό των οικογενειακών δοµών αλλά και της αντίληψής
µας σχετικά µε το ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία. Κι ασφαλώς µας
υποδείχνει την ανάγκη να ξανασκεφτούµε τόσο πάνω σε συγκεκριµένες
πλευρές της αρχιτεκτονικής του κράτους πρόνοιας, όσο και τον καταµερισµό
εργασίας µεταξύ νοικοκυριών και ατόµων, όπως αυτός αναδύεται αυθόρµητα
στην αγορά εργασίας.
2. Το κράτος πρόνοιας οφείλει όχι µονάχα να «καλύπτει» κοινωνικούς
κινδύνους, όπως αυτοί έχουν οριστεί παραδοσιακά (ανεργία, ασθένειες και
αναπηρίες, τρίτη ηλικία, παιδική µέριµνα), αλλά να περιλαµβάνει και νέους
κοινωνικούς

κινδύνους (έλλειψη προσόντων που

προκαλεί µακροχρόνια

ανεργία ή φτηνή απασχόληση, µονογονεϊκές οικογένειες), καθώς και νέες
κοινωνικές

ανάγκες (συµφιλίωση

εκπαίδευσης

καθώς

και

τη

εργασίας, οικογενειακής

δυνατότητα

αντιµετώπισης

ζωής

και

αλλαγών

στο

οικογενειακό περιβάλλον και το χώρο εργασίας).
3. Το «έξυπνο κράτος πρόνοιας» οφείλει ν’ ανταποκρίνεται σ’ αυτούς τους
νέους κινδύνους και ανάγκες µ’ έναν ενεργητικό και προληπτικό τρόπο. Το
κράτος πρόνοιας πρέπει όχι µονάχα να περιορίζεται στην «κοινωνική
δαπάνη», αλλά να επεκτείνεται στην «κοινωνική επένδυση» (ενισχύοντας π. χ.
την εκπαίδευση και την παιδεία).
4. Οι ενεργητικές πολιτικές που αφορούν στην αγορά εργασίας πρέπει το
τοποθετηθούν πιο ψηλά στην ατζέντα και ταυτόχρονα να εκσυγχρονιστούν,
τόσο

σε

ποιότητα

όσο

και

σε

ποσότητα, µε

το

να

εναρµονιστούν

περισσότερο αποτελεσµατικά µε τις ατοµικές συνθήκες και ανάγκες. Τέτοιες
πολιτικές όµως προϋποθέτουν µια σωστή ισορροπία ανάµεσα στα κίνητρα,
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τις ευκαιρίες και τις υποχρεώσεις για τους ανθρώπους στους οποίους
απευθύνονται.
5. Οι φόροι και τα οφέλη δεν πρέπει µε κανένα τρόπο να οδηγούν σε µια
κατάσταση όπου φτωχοί άνθρωποι (ή οι οικογένειές τους) αντιµετωπίζουν
υψηλή οριακή φορολογία, όταν οι ώρες απασχόλησης ή οι µισθοί τους
αυξάνουν, ή όταν προσλαµβάνονται σε νέα εργασία. Τα συστήµατα παροχής
ωφεληµάτων που είναι υπερβολικά εκλεκτικά απειλούνται από τις «παγίδες
φτώχειας», όπως συµβαίνει στη Μ. Βρετανία. Οι «παγίδες φτώχειας» –
αποθάρρυνση ανειδίκευτων ν’ αναζητήσουν εργασία – χαρακτηρίζουν όχι
µονάχα τα «εκλεκτικά» συστήµατα πρόνοιας αλλά και άλλα συστήµατα
επίσης, σε διαφορετικό βαθµό.
6. Είναι αναγκαίο να επιχορηγείται η ανειδίκευτη εργασία, µε αύξηση του
µισθού του ανειδίκευτου εργάτη, ή µε την επιδότηση της εργοδοσίας, σε
συνδυασµό µ’ έναν αξιοπρεπή κατώτατο µισθό.
7. Άνθρωποι

που

εργάζονται

µε

καθεστώς

µερικής

απασχόλησης

ή

απασχολούνται σ’ «ευέλικτα» επαγγέλµατα πρέπει να ενσωµατωθούν πλήρως
στο (και να προστατεύονται από το) σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
8. Ένα τέτοιο «έξυπνο κράτος πρόνοιας» απαιτεί ένα οικονοµικό περιβάλλον
βασιζόµενο πάνω σ’ έναν ανταγωνιστικό τοµέα - που να εκτίθεται στο
διεθνή ανταγωνισµό - αλλά και στην ανάπτυξη ενός ιδιωτικού τοµέα
υπηρεσιών, ο οποίος δεν είναι έκθετος στο διεθνή ανταγωνισµό και όπου
άτοµα χαµηλής ειδίκευσης βρίσκουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Είναι
αλήθεια ότι η ηπειρωτική Ευρώπη βρίσκεται ακόµα πίσω στην ανάπτυξη
του ιδιωτικού τοµέα υπηρεσιών· γι’ αυτό η επιδότηση του µισθού των
χαµηλής

ειδίκευσης

εργαζοµένων

παραµένει

ένα

σηµαντικό

εργαλείο

πολιτικής65.
Τα παραπάνω σηµεία αντανακλούν τη δυνατότητα για µια χρήσιµη
σύγκλιση απόψεων ανάµεσα στους Ευρωπαίους σοσιαλδηµοκράτες πάνω στο
ζήτηµα του κράτους πρόνοιας, τουλάχιστον στο επίπεδο της γενικής διάγνωσης
και των γενικών πολιτικών καθοδηγητικών γραµµών. Αυτό δεν σηµαίνει ότι µια
συναίνεση πάνω σ’ αυτές τις γραµµές θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια
στενότερη σύγκλιση των εθνικών κοινωνικών µοντέλων εντός της ΕΕ, ή σε µια
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στενή

σύγκλιση

των

πρακτικών

µέτρων

πολιτικής. ∆ιαφορετικά

πολιτικά,

θεσµικά και πολιτιστικά υπόβαθρα εξηγούν γιατί οι διαφορές στα µέτρα
πολιτικής και τα κοινωνικά µοντέλα θα παραµείνουν. Μ’ αυτή την έννοια,
οποιαδήποτε «βίαιη» προσπάθεια οµοιογενοποίησης θα ήταν καταδικασµένη σε
αποτυχία. Παρολ’ αυτά, όπως φάνηκε κι από τα παραπάνω σηµεία, είναι εφικτή
η σύγκλιση της ευρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατίας σ’ επίπεδο προγραµµατικού
λόγου, που µε τη σειρά του δίνει κατευθύνσεις στο επίπεδο των ασκούµενων
πολιτικών.

(i)

η προσέγγιση Blair/Schröder

Θα ξεκινήσουµε την ανάλυση του προγραµµατικού
σύγχρονης

ευρωπαϊκής

σοσιαλδηµοκρατίας

µε

βάση

το

λόγου

µανιφέστο

της
των

Blair/Schröder µε τίτλο Europe: The Third Way/Die Neue Mitte (Ευρώπη: Ο
Τρίτος ∆ρόµος/Το Νέο Κέντρο), που κυκλοφόρησε το 1999, σε µια περίοδο που
οι σοσιαλδηµοκράτες ήταν στην κυβέρνηση σ’ όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ15. Η απήχηση της σοσιαλδηµοκρατίας οφείλεται, σύµφωνα µε τους εµπνευστές
του µανιφέστου, στην ανανέωση του προγράµµατός της για το µέλλον, στη
βάση των διαχρονικών αξιών της, που είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η
ελευθερία

και

η

ισότητα

των

ευκαιριών. Σήµα

κατατεθέν

αυτής

της

πραγµατικότητας είναι το «Νέο Κέντρο» στη Γερµανία και ο «Τρίτος ∆ρόµος»
στη Μ. Βρετανία. Και καθώς πολλοί άνθρωποι στις µέρες µας έχουν πάψει να
σκέφτονται

µε

βάση

τη

διχοτοµία

∆εξιά/Αριστερά, οι

σοσιαλδηµοκράτες

οφείλουν να βρουν τον τρόπο να συνοµιλήσουν µ’ αυτούς τους ανθρώπους.
Κάτω απ’ τις σηµερινές οικονοµικές συνθήκες, το Κράτος πρέπει να ενισχύσει
την οικονοµία όσο µπορεί, ποτέ όµως δεν πρέπει να θεωρήσει ότι µπορεί να
την

υποκαταστήσει. Η

ρυθµιστική

λειτουργία

των

αγορών

πρέπει

να

συµπληρωθεί και να βελτιωθεί από την πολιτική, όχι όµως να παρεµποδιστεί
απ’ αυτήν. Αυτό

που

κάνει αµέσως

εντύπωση όταν διαβάζει κανείς

το

µανιφέστο Blair/Schröder, είναι ο καταγγελτικός σχεδόν λόγος ενάντια στην
«παλαιά»

σοσιαλδηµοκρατία. Στο

κεφάλαιο

«Learning

from

Experience»

διαβάζουµε:
♦ «Στο παρελθόν µερικές φορές το αίτηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης είχε
στην ουσία εκληφθεί ως απαίτηση για ισότητα. Έτσι, σε τελευταία ανάλυση,
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η σηµασία της ατοµικής προσπάθειας και ευθύνης παραγνωρίστηκε, αλλά
και

δεν

ανταµείφθηκε, ενώ

η

σοσιαλδηµοκρατία

συνδέθηκε

µε

τον

κοµφορµισµό και τη µετριοκρατία, αντί να συνδεθεί µε τη δηµιουργικότητα,
την ποικιλία και την βέλτιστη επίδοση. Υπήρχε µια µονόπλευρη επιβάρυνση
της εργασίας µε όλο και πιο υψηλές δαπάνες».
♦ «Το µέσον για την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης ήταν οι ολοένα
και

πιο

υψηλές

δηµόσιες

δαπάνες, δίχως

να λαµβάνονται υπόψη τ’

αποτελέσµατα ή η επίδραση του µεγάλου φορολογικού βάρους στην
ανταγωνιστική ικανότητα, την απασχόληση ή τις ιδιωτικές δαπάνες».
♦ «Η πίστη ότι το Κράτος οφείλει να διορθώνει όλες τις καταστρεπτικές
αποτυχίες της αγοράς, οδήγησε σε µια δυσανάλογη αύξηση του µεγέθους
της Κυβέρνησης και της γραφειοκρατίας που τη συνοδεύει».
♦ «Πολύ συχνά τα δικαιώµατα υψώθηκαν πάνω απ’ τις υποχρεώσεις, αλλ’ η
υποχρέωση του ατόµου απέναντι στην οικογένειά του, τον περίγυρό του και
την κοινωνία δεν πρέπει να επιβάλλεται απ’ το Κράτος. Εάν η έννοια της
αµοιβαιότητας των υποχρεώσεων παραγκωνιστεί, τότε θα οδηγηθούµε σε
παρακµή του πνεύµατος της κοινότητας, σε µη-ανάληψη υποχρεώσεων
απέναντι στους συµπολίτες, σε αύξηση της εγκληµατικότητας τέτοια που το
ποινικό σύστηµα θ’ αδυνατεί ν’ αντιµετωπίσει».
♦ «Η ικανότητα των εθνικών κυβερνήσεων να παρεµβαίνουν στην οικονοµία
µε σκοπό να προωθηθεί η οικονοµική ανάπτυξη και να ενισχυθεί η
απασχόληση έχει υπερ-τονιστεί. Αντιθέτως, η σηµασία του ατόµου και της
επιχείρησης στη δηµιουργία πλούτου έχει υποτιµηθεί»66.
Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι σ’ ένα αριθµό χωρών, ανάµεσά τους στην
Αυστρία και τη Σουηδία, ακόµα και στη δεκαετία του 1970, η κεϋνσιανή
διαχείριση της ζήτησης, ο νεο-κορπορατισµός στις βιοµηχανικές σχέσεις, οι
ενεργητικές πολιτικές στην αγορά εργασίας, καθώς και η καθολική κοινωνική
πολιτική ήταν ακόµα σε θέση να επιτύχουν υψηλά επίπεδα απασχόλησης κι
ένα αξιοπρεπές standard κοινωνικής προστασίας και ισότητας. Έτσι, αυτό στ’
οποίο ασκούν κυρίως κριτική οι Blair/Schröder είναι οι εναλλακτικές πολιτικές
που αναπτύχθηκαν απ’ τους Βρετανούς και Γερµανούς σοσιαλδηµοκράτες στις
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δεκαετίες του 1970 και του 198067. Αφού κατακεραυνώνουν την «παλιά»
σοσιαλδηµοκρατία µε µια φρασεολογία στην οποία ο νεοφιλελευθερισµός δεν
θα ’χε πολλά να προσθέσει, οι Blair/Schröder διακηρύσσουν πως «σ’ ένα κόσµο
γρήγορης

παγκοσµιοποίησης

και

ραγδαίων

επιστηµονικών/τεχνολογικών

αλλαγών, είναι αναγκαίο να δηµιουργηθούν οι συνθήκες εντός των οποίων οι
υπάρχουσες επιχειρήσεις θα προσαρµοστούν και θ’ ανθήσουν, ενώ παράλληλα
και νέες επιχειρήσεις θα µπορέσουν να δηµιουργηθούν και ν’ αναπτυχθούν»68.
Είναι αλήθεια πως στο σηµείο αυτό το µανιφέστο γίνεται περισσότερο
συγκεκριµένο ως προς το ποιες ιστορικές εξελίξεις παρέχουν τη δικαιολόγηση
της ιδεολογίας του Τρίτου ∆ρόµου και του Νέου Κέντρου. Πρώτη στη λίστα
βρίσκεται, ασφαλώς, η παγκοσµιοποίηση, η οποία άλλωστε συνιστά εδώ και
χρόνια το πλέον γνωστό επιχείρηµα υπέρ της υιοθέτησης νεοφιλελεύθερων
πολιτικών. Το δεύτερο επιχείρηµα είναι, όπως είδαµε, η τεχνολογική µεταβολή. Η
εφαρµογή στην πράξη της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας προξενεί οπωσδήποτε
σηµαντικές κοινωνικές αλλαγές. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές δεν αποτελούν το
αναπόφευκτο αποτέλεσµα της τεχνολογίας: η τεχνολογία δεν οδηγεί µε κανένα
τρόπο

αφ’ εαυτής

σε

οποιαδήποτε

µορφή

φιλελευθερισµού. Αντιθέτως, θα

µπορούσε να υποστηριχτεί ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας διευρύνει
το χάσµα ανάµεσα σ’ αυτούς που µπορούν να τη χειριστούν και σ’ εκείνους
που αδυνατούν ή – για να το επεκτείνουµε – ανάµεσα σ’ αυτούς που είναι σε
θέση

να

µοιραστούν

αποκλεισµένοι

τα

από

οφέλη

της

αυτά. Όµως

και

ο

σ’ εκείνους

τεχνολογικός

που

παραµένουν

ντετερµινισµός

των

Blair/Schröder δεν περιορίζεται εδώ. Υποστηρίζουν οι δυο κορυφαίοι της
ευρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατίας ότι οι νέες

τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά τη

φύση της εργασίας και διεθνοποιούν την οργάνωση της παραγωγής69. Έτσι, το
να κάνει κάποιος την ίδια εργασία σ’ όλη του τη ζωή είναι κάτι που ανήκει
στο παρελθόν. Οι σοσιαλδηµοκράτες, υποστηρίζουν οι Blair/Schröder, πρέπει να
προωθήσουν
αγωνιστούν

την
για

ευελιξία (στην
τη

διατήρηση

αγορά
των

εργασίας) και

ελάχιστων

την

κοινωνικών

ίδια

ώρα

ν’

standards, να

βοηθήσουν τις οικογένειες ν’ αντιµετωπίσουν τις αλλαγές στο εργασιακό και
οικονοµικό
67

περιβάλλον

και ν’ ανοίξουν νέες
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εκείνους που δυσκολεύονται να προσαρµοστούν. Για

να

επιτύχει

όµως

µια

τέτοια πολιτική, θα πρέπει να προωθήσει µια νέα δηµιουργικότητα κ’ ένα νέο
επιχειρηµατικό πνεύµα σ’ όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Κάτι τέτοιο απαιτεί:
ένα ανταγωνιστικό και καλά εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό, πρόθυµο (κ’
έτοιµο) ανά πάσα
κοινωνικής

στιγµή

ασφάλισης

ν’ αναλάβει

που

ανοίγει

καινούργιες
νέες

ευθύνες· ένα σύστηµα

ευκαιρίες

κ’ ενθαρρύνει

την

πρωτοβουλία, τη δηµιουργικότητα και την ετοιµότητα για ανάληψη νέων
προκλήσεων· ένα θετικό κλίµα που προάγει την επιχειρηµατική ανεξαρτησία και
πρωτοβουλία και ευνοεί την ανάπτυξη µικρών επιχειρήσεων· µια κοινωνία που
επιβραβεύει

τους

επιτυχηµένους

επιχειρηµατίες (τους

«πρωταθλητές»

της

επιχειρηµατικότητας) µε τον ίδιο τρόπο που επιβραβεύει π. χ. τους καλλιτέχνες
και τους ποδοσφαιριστές, και η οποία προσδίδει αξία στη δηµιουργικότητα σ’
όλες τις σφαίρες της ζωής.
∆εν µπορούµε να µην κάνουµε στο σηµείο τούτο την παρατήρηση
πως

η

δηµιουργικότητα

ταυτίζεται (κατά

τους

Blair/Schröder) µε

την

επιχειρηµατικότητα. Μήπως λοιπόν ο κόσµος της µισθωτής εργασίας δεν είναι
δηµιουργικός; Ή µήπως οι επιχειρήσεις θα λειτουργούν δίχως εργαζοµένους; Οι
Blair και Schröder παραδέχονται ότι οι χώρες τους (Η. Β. και Γερµανία) έχουν
διαφορετικές παραδόσεις ως προς τις σχέσεις Κράτους, βιοµηχανίας, εργατικών
ενώσεων και κοινωνικών οµάδων, αλλά µοιράζονται την πεποίθηση ότι οι
παραδοσιακές συγκρούσεις στο χώρο εργασίας πρέπει να ξεπεραστούν. Κι αυτό
προϋποθέτει πάνω απ’ όλα ένα πνεύµα κοινότητας και αλληλεγγύης. Κοινότητα,
λοιπόν, συµφερόντων
αποφύγουµε

τον

µεταξύ

πειρασµό

κεφαλαίου
και

να

µην

και

εργασίας! ∆εν

αναγνωρίσουµε

µπορούµε
στο

ν’

µανιφέστο

Blair/Schröder µια απόχρωση ουτοπικού σοσιαλισµού, αυτού του ρεύµατος
σοσιαλιστικής σκέψης που στο έργο των Saint-Simon, Fourier και R. Owen
καταπολέµησε ο Μαρξ.
Σύµφωνα µε τους Blair και Schröder, το καθήκον που αντιµετωπίζει
η Ευρώπη είναι ν’ ανταποκριθεί στην πρόκληση της παγκόσµιας οικονοµίας και
ταυτόχρονα να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή µέσα σε συνθήκες έντονης
αβεβαιότητας70. Η αύξηση της απασχόλησης και η επέκταση των ευκαιριών για
εργασία αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την οικοδόµηση µιας συνεκτικής
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κοινωνίας. Ας µην ξεχνάµε ότι ο όρος «κοινωνική συνοχή» πρωτοεµφανίστηκε
σε επίσηµα ντοκουµέντα της ΕΕ κ’ είναι πολύ πιθανό ότι από εκεί τον
«παρέλαβε»

ο

Τρίτος

∆ρόµος/Νέο

Κέντρο. Ένα

κρίσιµο

σηµείο

του

προγραµµατικού λόγου του Τρίτου ∆ρόµου/Νέου Κέντρου είναι η απόρριψη
του νεοφιλελεύθερου laissez-faire των δεκαετιών του ’80 και του ’90. Από την
άλλη, απορρίπτεται κατηγορηµατικά η µε οποιονδήποτε τρόπο «αναγέννηση»
των κεϋνσιανών-παρεµβατικών πολιτικών της δεκαετίας του ’70. Όπως τονίζεται
«οι εθνικές µας οικονοµίες και οι παγκόσµιες οικονοµικές σχέσεις έχουν
υποστεί βαθιές µεταβολές. Οι νέες συνθήκες και οι νέες πραγµατικότητες
απαιτούν µια επανεκτίµηση των παλιών ιδεών και την ανάπτυξη νέων εννοιών
και αντιλήψεων»71.
Σχετικά µε το ζήτηµα της ανεργίας, οι Blair και Schröder θεωρούν
ότι ένα µεγάλο ποσοστό της ανεργίας που παρατηρείται στην Ευρώπη έχει
διαρθρωτικά αίτια. Για ν’ ανταποκριθούν

µ’ επιτυχία

στην

πρόκληση της

καταπολέµησης της ανεργίας, οι Ευρωπαίοι σοσιαλδηµοκράτες οφείλουν να
διαµορφώσουν και να θέσουν σ’ εφαρµογή µια νέα «αριστερή» ατζέντα που να
καλύπτει την πλευρά της προσφοράς (supply-side agenda).Βασικός στόχος δεν
µπορεί παρά να είναι ο εκσυγχρονισµός του κράτους πρόνοιας, όχι όµως η
κατάργησή του. Και παράλληλα µ’ αυτό, η κατάκτηση µιας νέας σχέσης
αλληλεγγύης µέσα απ’ την οποία θα πάψει το στενά ατοµικό συµφέρον ν’
αποτελεί το

µοναδικό

κίνητρο

οικονοµικής δραστηριότητας. Η νέα αυτή

σοσιαλδηµοκρατική (όπως θεωρούν οι εµπνευστές της) αντίληψη βασίζεται στ’
ακόλουθα

στοιχεία: ένα

εύρωστο

και

ανταγωνιστικό

πλαίσιο

αγοράς·

ανταγωνισµό στην αγορά προϊόντος και ανοιχτό εµπόριο για την ενίσχυση της
παραγωγικότητας και της οικονοµικής µεγέθυνσης· προς αυτή την κατεύθυνση
ένα

πλαίσιο

που

επιτρέπει

στις

δυνάµεις

της

αγοράς

να

λειτουργούν

απρόσκοπτα αποτελεί αναγκαία συνθήκη οικονοµικής επιτυχίας και ταυτόχρονα
συνιστά προϋπόθεση για µια περισσότερο επιτυχηµένη πολιτική απασχόλησης. Η
ΕΕ έχει να παίξει ένα διττό ρόλο σ’ αυτή τη διαδικασία: από τη µια πρέπει να
εξακολουθήσει

να

ενεργεί

σαν

µια

αποφασιστική

δύναµη

υπέρ

της

φιλελευθεροποίησης του διεθνούς εµπορίου, κι από την άλλη οφείλει να
βασιστεί στα επιτεύγµατα της ενιαίας αγοράς, ώστε να ενδυναµώσει ένα
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οικονοµικό πλαίσιο που να συνηγορεί στην αύξηση της παραγωγικότητας. Είναι
εµφανές ότι ο Τρίτος ∆ρόµος/Νέο Κέντρο δεν προάγει την ιδέα µιας
Κοινωνικής

Ευρώπης, τουλάχιστον

στο

βαθµό

που το

έκανε η «παλιά»

σοσιαλδηµοκρατία ή ακόµα κι ο Réalisme de Gauche του PS.
Κεντρική θέση στον προγραµµατικό λόγο του Τρίτου ∆ρόµου/Νέου
Κέντρου κατέχει η φορολογική πολιτική. Η «παλιά» σοσιαλδηµοκρατία, ως
γνωστόν, ήταν πάντοτε υπέρ της υψηλής φορολογίας στις επιχειρήσεις και τα
υψηλά εισοδήµατα. Μ’ αυτό τον τρόπο προωθούσε πολιτικές αναδιανοµής του
εισοδήµατος

κ’ εδραίωσης

φορολογική πολιτική ήταν

του

κράτους

ανέκαθεν

το

πρόνοιας. Γενικά
κύριο

σηµείο

µιλώντας, η

διαχωρισµού

των

σοσιαλδηµοκρατών από τα φιλελεύθερα και τα συντηρητικά κόµµατα. Σύµφωνα
όµως µε τη «νέα αντίληψη», η υψηλή φορολογία στα επιχειρηµατικά κέρδη
µειώνει το κίνητρο για επένδυση, την ίδια ώρα µάλιστα που αναγνωρίζεται ότι
οι

υψηλότερες

επενδύσεις

οδηγούν

σε

επέκταση

της

οικονοµικής

δραστηριότητας και αυξάνουν τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονοµίας.
Τελικά, η φορολογία θα πρέπει να απεξαρτηθεί σε σηµαντικό βαθµό από τα
κέρδη και να συνδεθεί περισσότερο µ’ άλλους µη-οικονοµικούς παράγοντες· π. χ.
θα µπορούσε η φορολογία να λειτουργήσει ως αντι-κίνητρο για τις επιχειρήσεις
που προκαλούν ζηµία στο περιβάλλον72. Στο ζήτηµα της φορολογικής πολιτικής,
η αντίληψη του Τρίτου ∆ρόµου/Νέου Κέντρου µοιάζει τυπικά νεοφιλελεύθερη.
Ο στόχος της αναδιανοµής του εισοδήµατος φαίνεται να εγκαταλείπεται, ενώ
ερώτηµα παραµένει ο τρόπος χρηµατοδότησης του κράτους πρόνοιας που, όπως
είδαµε, οι σοσιαλδηµοκράτες δεν επιθυµούν να καταργήσουν, αλλ’ απλώς να
«εκσυγχρονίσουν». Και

πράγµατι, µια

απ’ τις

πρώτες

κινήσεις

τόσο

της

κυβέρνησης των Νέων Εργατικών στο Η. Β. όσο και του συνασπισµού
SPD/Greens στη Γερµανία ήταν η µείωση των φορολογικών συντελεστών των
επιχειρήσεων, µε σκοπό να τονωθεί η θέληση και η ικανότητα ιδιαίτερα των
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων για επένδυση.
Είναι

ενδιαφέρον

ότι οι εµπνευστές

του

Τρίτου

∆ρόµου/Νέου

Κέντρου συµφωνούν ότι οι οικονοµίες των χωρών τους βρίσκονται σε
µεταβατική περίοδο – από τη βιοµηχανική παραγωγή σε µια βασισµένη στη
γνώση οικονοµία υπηρεσιών. Αυτό που µας προξενεί εντύπωση είναι η ευκολία
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µε την οποία ο Gerhard Schröder ενστερνίζεται µια τέτοια άποψη για τη χώρα
του. Η ταύτιση του γερµανικού µοντέλου καπιταλισµού µε το βρετανικό
αντίστοιχο

µοντέλο

δεν

ανταποκρίνεται

στα

πραγµατικά

δεδοµένα

της

γερµανικής οικονοµίας, η οποία βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη µεγάλης
κλίµακας βιοµηχανία και πάντως απέχει πολύ απ’ το να ’χει µετατραπεί σε
οικονοµία υπηρεσιών, όπως συµβαίνει σε µεγάλο βαθµό µε την οικονοµία της
Μ. Βρετανίας73.
Συνοψίζοντας, το ντοκουµέντο που υπογράφουν οι Blair/Schröder έχει την
αρετή να θέτει επί τάπητος έναν ικανό αριθµό προτάσεων πολιτικής. Οι
προτάσεις αυτές (στο βαθµό τουλάχιστον που έχουν να κάνουν µε το κράτος
πρόνοιας) µπορούν

να

συµπεριληφθούν

σε

πέντε

θεµατικές

ενότητες –

κατηγορίες:
1. Μια φορολογική πολιτική που προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη και βασίζεται
στη µείωση των συντελεστών φορολογίας για εισοδήµατα κ’ επιχειρήσεις. Η
λογική που διέπει µια τέτοια πολιτική είναι η δηµιουργία ενός «ενάρετου
κύκλου» οικονοµικής µεγέθυνσης, που οδηγεί σε αύξηση των διαθέσιµων
πηγών για δηµόσιες δαπάνες µε κοινωνικούς σκοπούς (για την άσκηση δηλ.
κοινωνικής πολιτικής).
2. Μια µακροοικονοµική πολιτική που δίνει έµφαση στην εξυγίανση των
δηµοσίων οικονοµικών. Η δηµιουργία ελλειµµάτων όχι απλά δεν είναι η
κατάλληλη

µέθοδος

υπέρβασης

οικονοµίας, αλλ’ αντίθετα

των

δηµιουργεί

διαρθρωτικών

µακροπρόθεσµα

αδυναµιών
ένα

φράγµα

της
στη

γρηγορότερη ανάπτυξη και τη µεγαλύτερη απασχόληση. Από τη σκοπιά µιας
νέας αριστερής πολιτικής προσφοράς (supply-side policy), είναι ουσιώδες τα
υψηλά επίπεδα κυβερνητικού δανεισµού να µειώνονται αντί ν’ αυξάνονται.
3. Μεταρρυθµίσεις στις δοµές του κράτους πρόνοιας που βάζουν όρια στην
ατοµική ικανότητα εύρεσης εργασίας, δηλ. στις δοµές εκείνες που προάγουν
κατ’ ουσίαν την παθητικότητα και την αδράνεια του ατόµου.
4. Ενεργητικές πολιτικές στην αγορά εργασίας, που κεντρίζουν το αίσθηµα της
ατοµικής υποχρέωσης.
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5. Πολιτικές που προωθούν την ευελιξία της αγοράς εργασίας και προάγουν τη
συµµετοχή σ’ αυτήν (άρα πολιτικές καταπολέµησης της ανεργίας)74.
Τίθεται το ερώτηµα εάν πολιτικοί όπως ο Schröder συµφωνούν
πραγµατικά µε τον Giddens σε σηµαντικά σηµεία. Ο Schröder για παράδειγµα
δεν λέει τίποτα σχετικά µε την άποψη του Giddens ότι µια ανανεωµένη
σοσιαλδηµοκρατία πρέπει να καταλάβει µια θέση αριστερά του Κέντρου και
ότι η ισότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να παραµείνουν στο σκληρό
πυρήνα

της

πολιτικής

κατευθυντήριες

εικόνες

της75. ∆εν
των

αναρωτιέται

επιδόσεων

και

αν
του

και

κατά

πόσο

ανταγωνισµού

οι
που

προπαγανδίζει ο ίδιος κι ο Blair, συµβιβάζονται µε τις αρχές αυτές. ∆εν
υπεισέρχεται στο θέµα που ο Giddens ονοµάζει «πολιτική του διάγειν» (life
politics), δηλ. στο ζήτηµα αν η αµειβόµενη εργασία πρέπει να εξακολουθήσει
να βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής. Γιατί δεν το κάνει; Ίσως επειδή η
κριτική στην οικονοµική αντίληψη περί προόδου που θα εισέπραττε θα έθετε
σε

κίνδυνο

τη

συναίνεση

επιχειρηµατιών

και

συνδικάτων. Ο

Schröder

επισηµαίνει ότι, παρά την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη βελτίωση των
συνθηκών όσο αφορά στη θέση της χώρας, δεν είναι πλέον δυνατό να υπάρχει
πλήρης απασχόληση µε την «παλιά» έννοια. ∆εν αναφέρει όµως κατά πόσο οι
διάφορες µορφές µείωσης του χρόνου εργασίας µπορούν να συµβάλουν σε µια
πιο δίκαιη κατανοµή του συρρικνούµενου όγκου της εργασιακής απασχόλησης
και πώς είναι δυνατή σ’ αυτή τη βάση µια πιο δίκαιη κατανοµή της µηεργασιακής

απασχόλησης

ανάµεσα

στα

φύλα. Ο

σηµαντικός

τοµέας

της

οικολογίας, που στον Giddens καταλαµβάνει σηµαντικό χώρο76, στο κείµενο των
Blair/Schröder αναφέρεται µόνο ακροθιγώς σε σύνδεση µε την εξοικονόµηση
πόρων και το άνοιγµα νέων αγορών, δηλ. από µια µονόπλευρη, πρωτίστως
«οικονοµιστική» σκοπιά. Αλλά κι οι σκέψεις του Giddens σχετικά µε την
κοινωνία πολιτών δεν βρίσκουν καµιά αναφορά. Για τους Blair/Schröder η
κοινωνία

των

πολιτών

φαίνεται

να

εξαντλείται

στη

συµµετοχή

των

επιχειρηµατικών συνδέσµων στις αποφάσεις. Γενικά, δηµιουργείται η εντύπωση
ότι η πεµπτουσία του «νέου κέντρου» συνίσταται στη µεταφορά οικονοµικών
ότι η συζήτηση για τον Τρίτο ∆ρόµο/Νέο Κέντρο ως θεωρητικής βάσης της ευρωπαϊκής
σοσιαλδηµοκρατίας είναι εξαιρετικά πρόωρη (Chambers, 2000: 18).
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αρχών σ’ ολόκληρη την κοινωνία – παρά τις επανειληµµένες διαβεβαιώσεις των
Blair και Schröder ότι υποστηρίζουν µια οικονοµία κι όχι µια κοινωνία της
αγοράς.
Στο πολιτικό λεξιλόγιο της προηγούµενης δεκαετίας, ιδιαίτερα στο
πλαίσιο

της

αγγλο-σαξονικής

συζήτησης, ο

εκσυγχρονισµός

της

σοσιαλδηµοκρατίας έχει συχνά παρασταθεί σαν µια πραγµατιστική διαδικασία
ιδεολογικού αναθεωρητισµού µε έµφαση στα µέσα µετασχηµατισµού της
σοσιαλδηµοκρατίας. Η ίδια η αντίληψη του πραγµατισµού κατέστη τρόπον τινά
ο ορισµός της πολιτικής κι έγινε συνώνυµη του σχεδίου ιδεολογικής ανανέωσης
που πρότεινε ο Τρίτος ∆ρόµος77. Κατά µία άποψη, το εγχείρηµα των Νέων
Εργατικών, παρά τις αντιφάσεις και τα επιφαινόµενα της ρήξης µε το
παρελθόν, εντάσσεται σε µια πολιτική παράδοση απόλυτα συνυφασµένη µε την
ιστορική πορεία του ευρωπαϊκού σοσιαλισµού: την «παραγνωρισµένη» παράδοση
του «αναθεωρητισµού»78. Αν κι ο αναθεωρητισµός του Bernstein δεν έχει
µεγάλη σχέση µε τον «αναθεωρητισµό» των Blair/Schröder (ας µην ξεχνάµε ότι
ο Bernstein µιλούσε ακόµα για τη νοµοτελειακή εξέλιξη της αστικής κοινωνίας
σε σοσιαλιστική), είχαµε πιο πάνω την ευκαιρία να διατυπώσουµε την άποψη
πως ολόκληρη η ιστορία της ευρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατίας συνέχεται από µια
σειρά «αναθεωρήσεων» που, καθεµιά σε διαφορετική έκταση φυσικά, συνέβαλε
στη διαµόρφωση της σύγχρονης εκδοχής της σοσιαλδηµοκρατίας. Είναι αλήθεια
πως η ιδεολογία του Τρίτου ∆ρόµου (τόσο στη θεωρητική εκδοχή του Giddens,
όσο και στην εκ των πραγµάτων περισσότερο πρακτική προσέγγιση των
Blair/Brown) συνιστά ένα από τα πλέον φιλόδοξα σχέδια ανανέωσης κι
εκσυγχρονισµού της σοσιαλδηµοκρατίας. ∆εν είναι όµως και το µοναδικό που
απαντάται στην Ευρώπη.

(ii)

Ο «Ευρωπαϊκός λόγος» της σοσιαλδηµοκρατίας

(iiα) Πολιτικές

επιλογές

της

σοσιαλδηµοκρατίας

απέναντι

στην

παγκοσµιοποίηση και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (Europeanization)
Εάν υπάρχει κάποια βάση στο επιχείρηµα ότι υφίσταται τουλάχιστον
µια αντίθεση ανάµεσα στη σοσιαλδηµοκρατία και τη φιλελευθεροποίηση των
77
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αγορών ιδιαίτερα σε συνθήκες παγκοσµιοποίησης και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
τότε

πρέπει

ν’ απαντήσουµε

σοσιαλδηµοκρατία (τα

στο

ακόλουθο

σοσιαλδηµοκρατικά

ερώτηµα: πώς

κόµµατα) στην

απάντησε

πρόκληση

η
της

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης; Ακολουθώντας τη γνωστή φόρµουλα του Hirschman,
θα

µπορούσαµε

να

διακρίνουµε

µεταξύ

τριών

πιθανών

απαντήσεων –

στρατηγικών: αποχώρηση (exit), διαφωνία (voice), και αφοσίωση (loyalty)79.
1. Αποχώρηση
Τα σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα θα µπορούσαν ν’ απορρίψουν την
όλη ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, επειδή µειώνει τις δυνατότητες για ένα
αυτόνοµο «σοσιαλιστικό µονοπάτι». Τέτοιες ιδέες είχαν αναπτυχθεί εντός του
«παλαιού» Εργατικού Κόµµατος (Η. Β.) στη δεκαετία του ’70 και στις αρχές
του ’80. Αλλ’ από τα µέσα του’80 παρατηρήθηκε µια συναίνεση ανάµεσα στα
σοσιαλιστικά κόµµατα γύρω απ’ την αποδοχή της πλήρους συµµετοχής στην
(τότε ακόµα) ΕΟΚ. Παρολ’ αυτά, αξίζει ν’ αναφερθεί εδώ ότι χώρες όπως η
Σουηδία, η Φινλανδία και η Αυστρία όπου τα σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα
είναι ιδιαιτέρως ισχυρά, προτίµησαν να µείνουν εκτός της διαδικασίας της
ευρωπαϊκής

ολοκλήρωσης. Και

µόλις

το

1995

οι

τρεις

αυτές

χώρες

προσχώρησαν στην ΕΕ. Είναι προφανές ότι σήµερα η επιλογή της αποχώρησης
έχει διαγραφεί απ’ τη στρατηγική των σοσιαλδηµοκρατών ηγετών.
2. ∆ιαφωνία
Η δεύτερη στρατηγική βασίζεται

πάνω

στο

επιχείρηµα ότι η

οικονοµία λειτουργεί σ’ ένα διεθνικό επίπεδο µε αποτέλεσµα η ικανότητα ενός
έθνους να επιδράσει πάνω στις οικονοµικές εξελίξεις να ’ναι περιορισµένη. Ο
µόνος τρόπος ν’ ανακτηθεί η κυριαρχία της πολιτικής πάνω στην οικονοµία και
να ρυθµιστεί η συµπεριφορά των οικονοµικών «παικτών», είναι η ενδυνάµωση
της

συνεργασίας

των πολιτικών

διακυβέρνησης. ∆ιαφωνία

µέσα

παραγόντων
σ’ ένα

τέτοιο

σ’ ένα υπερ-εθνικό
πλαίσιο

σηµαίνει

επίπεδο
για

τη

σοσιαλδηµοκρατία την εφαρµογή µεταρρυθµίσεων που αυξάνουν τη δυνατότητα
άσκησης «παραδοσιακών» σοσιαλδηµοκρατικών πολιτικών τόσο σε ευρωπαϊκό
όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μια τέτοια στρατηγική επιλογή µπορεί ν’ αποκληθεί
«ευρω-κεϋνσιανισµός». Στην πράξη το πολιτικο-θεσµικό πλαίσιο της ΕΕ δεν
επιτρέπει την υιοθέτηση µιας παρόµοιας στρατηγικής.
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3.

Αφοσίωση
Η

τρίτη

σοσιαλδηµοκρατικών

κατά

σειρά

κοµµάτων

στρατηγική

αποδέχεται

προσέγγιση

ότι

η

πρόκληση

των
της

παγκοσµιοποίησης δεν αφήνει άλλη εναλλακτική από την προσαρµογή των
µέσων για την επίτευξη των σοσιαλδηµοκρατικών στόχων και αξιών στο νέο
πολιτικο-οικονοµικό
«παραδοσιακά»
αγορά

δεν

πλαίσιο. Σύµφωνα

σοσιαλδηµοκρατικά

πρέπει

να

θεωρείται

µ’ αυτή

εργαλεία
πλέον

την

πρέπει

σαν

ένα

να

προσέγγιση

τα

επανεξεταστούν: η

δοµικό

στοιχείο

της

καπιταλιστικής οικονοµίας, που είναι ανορθολογικό και άδικο, αλλά σαν ένας
αποτελεσµατικός µηχανισµός ανακατανοµής των πόρων. Η κεϋνσιανού τύπου
µακροοικονοµική πολιτική δεν είναι δυνατή σ’ ένα κόσµο ανοιχτών αγορών και
το κράτος πρόνοιας στην «κλασική» του µορφή υφίσταται κριτική (1) επειδή
είναι παθητικό και γραφειοκρατικό, (2) επειδή αναπαράγει παρωχηµένες διαγενεακές σχέσεις, (3) επειδή αποδεικνύεται αναποτελεσµατικό στην εξάλειψη της
φτώχειας και (4) επειδή παράγει µια «εξαρτηµένη συµπεριφορά» στα άτοµαδέκτες

των

ωφελειών

του. Η

αποδοχή

του

νέου

πλαισίου

σηµαίνει

µεταρρύθµιση του κράτους πρόνοιας κ’ επιπλέον τοποθέτηση του ζητήµατος της
ανταγωνιστικότητας στο κέντρο της νέας σοσιαλδηµοκρατικής στρατηγικής. Η
ΕΕ θεωρείται σύµφωνα µ’ αυτή την προσέγγιση σαν ένα «εργαλείο» για την
προώθηση του ανταγωνισµού στην Ευρώπη µε σκοπό να την προετοιµάσει για
τον ανταγωνισµό µε τις µη-ευρωπαϊκές οικονοµίες. Και πάντως δεν θεωρείται η
ΕΕ σαν ένα «εργαλείο επαναρρύθµισης» του καπιταλισµού. Είναι προφανές πως
στη βάση της προσέγγισης αυτής βρίσκεται η θέση πως η παγκοσµιοποίηση
καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου όλες οι υπάρχουσες ιδεολογίες οφείλουν
να προσαρµοστούν, αν δεν θέλουν να εκλείψουν. Και πάντως η διεθνοποίηση
της οικονοµίας (που αποτελεί την κύρια συνιστώσα της παγκοσµιοποίησης) έχει
κάνει το καθήκον των σοσιαλδηµοκρατικών κυβερνήσεων πιο δύσκολο, καθώς
τις έχει στερήσει έναν αριθµό εργαλείων πολιτικής τα οποία χρησιµοποιούσαν
κατά το παρελθόν για να δώσουν ώθηση στην οικονοµική ανάπτυξη και την
απασχόληση80.
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(iiβ) Η «Νέα Κοινωνική Ευρώπη»
Η τελευταία κ’ ίσως από πολλές απόψεις πιο σηµαντική προσπάθεια
ανανέωσης της δέσµευσης της σοσιαλδηµοκρατίας στο όραµα και το στόχο της
Κοινωνικής Ευρώπης έρχεται από τους κόλπους του Κόµµατος των Ευρωπαίων
Σοσιαλιστών (PES) και
Κοινωνικής

βρίσκει

Ευρώπης. Οι

την

συντάκτες

έκφρασή
του

της

νέου

στην

φιλόδοξου

ιδέα

της

αυτού

Νέας

σχεδίου

εκκινούν από τη διαπίστωση ότι η συνοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών στις
µέρες µας έχει τεθεί εν αµφιβόλω81. Όµως, όπως κατηγορηµατικά τονίζεται, η
δράση που πρέπει ν’ αναληφθεί για την επανεξέταση και την ανανέωση του
ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου πρέπει να είναι κοινή· πρέπει δηλ. να λάβει
χώρα σ’ επίπεδο ΕΕ. Το πρόγραµµα για µια Νέα Κοινωνική Ευρώπη επιµένει
στην επαναβεβαίωση των «παραδοσιακών» σοσιαλδηµοκρατικών αξιών στο
σηµερινό στάδιο της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. Ως βασικός στόχος τίθεται
ο συνδυασµός της κοινωνικής δικαιοσύνης και ασφάλειας µε την πλήρη
απασχόληση, την

οικονοµική

ανάπτυξη

και

την

ανταγωνιστικότητα

της

οικονοµίας. Γι’ αυτό το λόγο κάθε µεταρρύθµιση του κράτους πρόνοιας δεν
πρέπει να θίγει, αλλ’ αντίθετα να ενδυναµώνει τις θεµελιώδεις αξίες του
ευρωπαϊκού

κοινωνικού

µοντέλου, µε

απώτερο

στόχο

τη

δηµιουργία

περισσότερο συνεκτικών κοινωνιών.
∆έκα περιεκτικές αρχές βρίσκονται στη βάση του σχεδίου της Νέας
Κοινωνικής Ευρώπης, οι οποίες ταυτόχρονα νοηµατοδοτούν την αντίθεση της
σοσιαλδηµοκρατίας προς το νεοφιλελευθερισµό και δίνουν συγκεκριµένη µορφή
στον προγραµµατικό λόγο που πρέπει να υιοθετήσουν τα σοσιαλδηµοκρατικά
κόµµατα των κρατών-µελών της ΕΕ, εάν θέλουν να εξακολουθήσουν να
παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή των χωρών τους. Η πρώτη
αρχή βεβαιώνει ότι η ουσία της κοινωνικής συνοχής βρίσκεται στη θέση
δικαιώµατα και υποχρεώσεις για όλους. Κ’ εδώ περιλαµβάνονται τόσο τα άτοµα
κ’ η κυβέρνηση, όσο κ’ οι επιχειρήσεις και τα συνδικάτα. ∆εν είναι δύσκολο να
διακρίνουµε τη συγγένεια της θέσης αυτής µε τη γνωστή αρχή του Τρίτου
∆ρόµου κανένα δικαίωµα χωρίς υποχρεώσεις. Η νέα σοσιαλδηµοκρατία – σ’ όλες
τις εκδοχές της – έχει έρθει κοντά στη φιλελεύθερη διδασκαλία της ατοµικής
ευθύνης. Εξακολουθεί, ωστόσο, να προτάσσει το συλλογικό, κοινωνικό συµφέρον
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σαν ένα στόχο προς τον οποίο οφείλουν ν’ ανταποκρίνονται (και σε τελική
ανάλυση να κατατείνουν) οι ατοµικές συµπεριφορές. Η δεύτερη αρχή είναι η
πλήρης απασχόληση, ένας στόχος µάλλον παραγνωρισµένος έπειτα από τρεις
σχεδόν

δεκαετίες

κυριαρχίας

της

οικονοµικής

ορθοδοξίας

και

της

νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας. Ο στόχος της πλήρους απασχόλησης συνοδεύεται
µάλιστα

απ’ τον

στόχο

της

υψηλού

ποιότητας

απασχόλησης, ώστε

ν’

αξιοποιούνται στο έπακρο οι δυνατότητες του ατόµου και ν’ αυξάνεται ο
συνολικός παραγόµενος πλούτος. Για το PES, ο στόχος της πλήρους και υψηλής
ποιότητας απασχόλησης δεν απορρέει απλώς από κάποια οικονοµική θεωρία,
ούτε νοείται ως επιστροφή στην περίοδο της «κεϋνσιανής συναίνεσης». Ο
στόχος αυτός συνιστά µια κορυφαία πολιτική επιλογή καθώς και το πιο
αποτελεσµατικό µέσο για την οικοδόµηση µια πιο συνεκτικής και περισσότερο
ευηµερούσας κοινωνίας. Είναι δε συνυφασµένος µε την ουσία του κράτους
πρόνοιας καθ’ εαυτό αφού, όπως εύγλωττα σηµειώνουν οι Rasmussen και
Delors «δεν µπορεί να υπάρξει πλήρης απασχόληση δίχως ένα σύγχρονο
κράτος πρόνοιας – και δεν µπορεί να υπάρξει βιώσιµο κράτος πρόνοιας δίχως
πλήρη απασχόληση»82. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στο σχεδιασµό πολιτικών για
την αγορά εργασίας και ιδιαίτερα πολιτικών που απευθύνονται στους νέους
ανθρώπους που έρχονται για πρώτη φορά σ’ επαφή µ’ αυτήν. Και µ’ αυτό
ερχόµαστε στην τρίτη αρχή της Νέας Κοινωνικής Ευρώπης, που είναι η
επένδυση στον άνθρωπο. Αυτή είναι δυνατή διαµέσου της µόρφωσης, της
εκπαίδευσης και των κοινωνικών πολιτικών και αποτελεί το καλύτερο εργαλείο
για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, την
επίτευξη της

πλήρους

απασχόλησης

και την

κατάκτηση της

κοινωνικής

δικαιοσύνης. Είναι επιτακτική ανάγκη να µειωθεί το χάσµα ανάµεσα σ’ αυτούς
που έλαβαν υψηλού επιπέδου παιδεία κ’ εκείνους που δεν είχαν την ευκαιρία
για κάτι τέτοιο. Η παιδεία και η εκπαίδευση είναι τα πλέον ασφαλή µέσα για
την πρόοδο, αφού εφοδιάζουν τους ανθρώπους µε γνώσεις και δεξιότητες ώστε
ν’ ανταποκριθούν µ’ επιτυχία στις ευκαιρίες απασχόλησης που τους παρέχει η
νέα κοινωνία της γνώσης. Οι σύγχρονοι σοσιαλιστές και σοσιαλδηµοκράτες –
ενώ αναγνωρίζουν ότι είναι ουτοπία να µιλά κανείς στις συνθήκες της
σηµερινής «παγκοσµιοποιηµένης» ανταγωνιστικής οικονοµίας για την εγγύηση
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µιας εφ’ όρου ζωής εργασίας – διατρανώνουν τη δέσµευσή τους για την
εγγύηση της απασχόλησης σ’ όλη τη διάρκεια της εργάσιµης ζωής του ατόµου.
Κυρίαρχο ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση παίζει η «δια βίου µάθηση», που
αποτελεί τρόπον τινά τη σοσιαλδηµοκρατική απάντηση στα προβλήµατα του
κοινωνικού αποκλεισµού, της

χρόνιας ανεργίας (ιδιαίτερα στις

µεγαλύτερες

ηλικίες) και της περιθωριοποίησης. Τέταρτη αρχή είναι ο στόχος της περιεκτικής
(inclusive) κοινωνίας (κοινωνίας της ενσωµάτωσης), δηλ. της

κοινωνίας

που

προσφέρει ευκαιρίες σ’ όλα τα µέλη της και δεν κάνει αποκλεισµούς. Ιδιαίτερα
όσοι βρίσκονται σε µεγαλύτερο κίνδυνο αποκλεισµού – οι ηλικιωµένοι, οι
µακροχρόνια άνεργοι, οι γυναίκες, οι νέοι, τα µέλη εθνικών µειονοτήτων, οι
ανειδίκευτοι κ. ά. – ζητούν την ανανέωση της δέσµευσης της κοινωνίας και της
Κυβέρνησης για την καταπολέµηση της φτώχειας και τη διάνοιξη νέων
προοπτικών ένταξης και συµµετοχής. Πέµπτη αρχή είναι η καθολική παιδική
µέριµνα. Το PES θεωρεί πως η παιδική µέριµνα δεν είναι απλά ιδιωτική
υπόθεση, αλλά αντίθετα χρέος των ευρωπαϊκών χωρών είναι να εξασφαλίσουν
την παιδική µέριµνα για όλους όσοι την επιθυµούν. Η εξασφάλιση ίσων
δικαιωµάτων για άντρες και γυναίκες (το ζήτηµα συνεπώς της ισότητας των
φύλων) συνιστά την έκτη αρχή του προγράµµατος της Νέας Κοινωνικής
Ευρώπης. ∆εν χωράει καµιά αµφιβολία ότι η ισότητα των φύλων – καίτοι
κατοχυρωµένη νοµικά – δεν αποτελεί πάντοτε αυτονόητη πραγµατικότητα. Σε
τελική ανάλυση, τα ίσα δικαιώµατα για άντρες και γυναίκες δεν αποτελούν
απλώς µια ηθική επιταγή: είναι επίσης το «κλειδί» για την επίλυση των
δηµογραφικών προκλήσεων, για την ενδυνάµωση της δηµοκρατίας και τη
διασφάλιση µεγαλύτερης οικογενειακής ευηµερίας.
Η έβδοµη αρχή είναι η κατοχύρωση του κοινωνικού διαλόγου ως
αναγκαίου µέσου για την προώθηση των στόχων της οικονοµικής ανάπτυξης,
της πλήρους απασχόλησης και της κατοχύρωσης ίσων δικαιωµάτων. Ο διάλογος
µεταξύ

των

λεγόµενων

ενθαρρύνεται, να

«κοινωνικών

ενισχύεται

και

εταίρων» (social

πολλές

φορές

να

partners) πρέπει
οργανώνεται

να

απ’ την

Κυβέρνηση. Η τελευταία οφείλει ν’ ασκεί το ρόλο της µε µετριοπαθή κ’
εποικοδοµητικό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα µε συνείδηση των επιδιωκόµενων
στόχων και προσήλωση στην επίτευξή τους. Ως όγδοη αρχή τίθεται ο σεβασµός
στη διαφορετικότητα και η προστασία των µειονοτήτων και των µεταναστών. Η
διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι αδύνατο να προχωρήσει δίχως
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να

δοθεί

γενναία

απάντηση

στα

προβλήµατα

αυτά. Είναι

αδύνατο

ν’

αντιµετωπιστούν επιτυχώς οι προκλήσεις της διαδικασίας ολοκλήρωσης δίχως
την επίδειξη σεβασµού στη διαφορετικότητα και δίχως µια ισχυρή δέσµευση
στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες. Η ένατη αρχή αναφέρεται στο περιβάλλον και
πιο συγκεκριµένα στα ζητήµατα της αειφόρου ανάπτυξης και της αντιµετώπισης
των

κλιµατολογικών

αλλαγών

στον

πλανήτη. Θα ’ταν

εγκληµατικό

και

ασυγχώρητο για τους Ευρωπαίους σοσιαλδηµοκράτες, εάν αποσιωπούσαν αυτά
τα θέµατα κι απέφευγαν να τα θέσουν επί τάπητος. Ωστόσο, η διαπίστωση ότι
µια «ενεργητική πολιτική για την αντιµετώπιση των κλιµατολογικών αλλαγών
και των ενεργειακών αναγκών πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας
έξυπνης στρατηγικής πράσινης ανάπτυξης (η υπογράµµιση δική µας)»83, πρέπει
να λάβει συγκεκριµένη και απτή µορφή, ώστε να µπορούµε στ’ αλήθεια να
µιλήσουµε για µια σοσιαλδηµοκρατική στρατηγική για το περιβάλλον και τα
προβλήµατα που συνδέονται µ’ αυτό. Τέλος, η δέκατη αρχή επαναβεβαιώνει µια
θέση των Ευρωπαίων σοσιαλιστών διατυπωµένη ήδη απ’ την εποχή της
δηµιουργίας της ενιαίας εσωτερικής αγοράς· τη θέση ότι η ΕΕ δεν πρέπει να
’ναι απλώς µια κοινή αγορά αλλά µια κοινωνική Ευρώπη, βασισµένη πάνω
στον ανταγωνισµό, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη.
Για το PES η Νέα Κοινωνική Ευρώπη αντιπροσωπεύει µια «πράσινη
Ευρώπη» µε περισσότερες και καλύτερες δουλειές, µια «περιεκτική» Ευρώπη,
µια Ευρώπη της γνώσης, της καινοτοµίας και της συνοχής84. Ο µόνος πολιτικός
φορέας που µπορεί να κάνει πράξη το όραµα µιας τέτοιας Ευρώπης είναι η
σοσιαλδηµοκρατία και τα κόµµατά της. Για τα ευρωπαϊκά σοσιαλδηµοκρατικά
κόµµατα η Νέα Κοινωνική Ευρώπη συνιστά το στοίχηµα που αν κερδιθεί θα
τα καταστήσει πρωταγωνιστές του πολιτικού παιχνιδιού· αν όµως χαθεί, θα τα
οδηγήσει στην παρακµή και το περιθώριο. Όσο για το ίδιο το PES, είναι
αµφίβολο αν µπορεί να παίξει κυρίαρχο ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Και
τούτο διότι σ’ αυτό ανήκουν εθνικά κόµµατα µε διαφορετικές αφετηρίες αλλά
και τρέχουσες στρατηγικές. Όπως κατά τη δεκαετία του 1980, όπου τα
σοσιαλιστικά

κόµµατα

δοµικά

«όµορων»

χωρών

της

νότιας

Ευρώπης

ακολούθησαν διαφορετικές πολιτικές85, έτσι και σήµερα είναι πολύ δύσκολο να
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διακρίνουµε µια σαφή, ενιαία στρατηγική της ευρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατίας
που να κατατείνει µε ασφάλεια στη Νέα Κοινωνική Ευρώπη. Βεβαίως αυτό δεν
σηµαίνει ότι δεν υπάρχει σύγκλιση πολιτικών· η σοσιαλδηµοκρατική δράση
απαιτεί ένα «ηθικό πρόγραµµα» που να τροφοδοτείται από µια εµπειρική
θεωρία86. Αυτό το «ηθικό πρόγραµµα» φαίνεται ότι έχει ήδη βρεθεί: είναι το
σχέδιο της Νέας Κοινωνικής Ευρώπης.
Ποια στρατηγική είναι η πιο πρόσφορη για την οικοδόµηση της
Νέας Κοινωνικής Ευρώπης; Καθώς έχουµε δει ο Τρίτος ∆ρόµος/Νέο Κέντρο
έχει κάνει την επιλογή του: στροφή της σοσιαλδηµοκρατίας στο Κέντρο. Είναι
αυτή η στρατηγική µονόδροµος; Κατά µία άποψη, η παρακµή της ευρωπαϊκής
σοσιαλδηµοκρατίας (της περιόδου του Golden Age) µπορεί σε σηµαντικό βαθµό
να ιδωθεί σαν προϊόν δυο καίριων δοµικών-οικονοµικών µεταβολών: (1) της
στροφής

σε

µικρότερες

µονάδες

βιοµηχανικής

παραγωγής· και

(2) της

εξάπλωσης της ιδιωτικής µη-βιοµηχανικής απασχόλησης (αυτο-απασχόλησης)87.
Αν έχουν όντως έτσι τα πράγµατα, τότε µια στροφή της σοσιαλδηµοκρατίας
στο Κέντρο µοιάζει δικαιολογηµένη. Από την άλλη, όµως, θα το επαναλάβουµε:
η αγνόηση του τεράστιου όγκου της µισθωτής εργασίας µπορεί µακροπρόθεσµα
να ’χει µονάχα καταστροφικές συνέπειες για τη σοσιαλδηµοκρατία, αφού την
αποξενώνει από ένα σηµαντικό τµήµα της «παραδοσιακής» εκλογικής της
βάσης. Και τούτο τη στιγµή που «συνολικά οι βιοµηχανικοί εργάτες, οι
εργαζόµενοι στην υπαλληλία, µαζί µε τα άτοµα που εξαρτώνται από αυτούς,
αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσµού των καπιταλιστικών χωρών»88.
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V.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΕΣ

1.

Κρίνοντας ο Fr. Engels το σχέδιο προγράµµατος της γερµανικής
σοσιαλδηµοκρατίας

του

1891

είχε

γράψει, inter

alia, ότι

«ο

“τίµιος”

οπορτουνισµός είναι ίσως ο πιο επικίνδυνος απ’ όλους!»89. Η αποστροφή αυτή
που είχε σαν στόχο την τακτική που ακολουθούσαν την εποχή εκείνη οι W.
Liebknecht και A. Bebel – οι δυο ηγετικές φυσιογνωµίες της γερµανικής
σοσιαλδηµοκρατίας – επισήµαινε τον κίνδυνο της απάρνησης των απώτατων
στόχων του κινήµατος της εργατικής τάξης προς χάριν των πρόσκαιρων
(εκλογικών κατά βάση) επιτυχιών και τακτικών νικών. Γιατί – κι αυτό πρέπει να
’χουµε πάντοτε κατά νου – η σοσιαλδηµοκρατία «ανδρώθηκε» ως πολιτική (και
κοµµατική) έκφραση του κινήµατος της εργατικής τάξης· ενός κινήµατος που τα
αιτήµατά του δεν περιορίζονταν στη µεταρρύθµιση του καπιταλισµού, αλλ’ είχαν
ως κατάληξη την αντικατάσταση του καπιταλιστικού συστήµατος µε µια νέα
µορφή οικονοµικής οργάνωσης της κοινωνίας: το σοσιαλισµό. Ακόµα κι ο
αναθεωρητισµός του E. Bernstein (που σήµερα καθαγιάζεται απ’ τους οπαδούς
του «διαρκούς αναθεωρητισµού») δεν φαινόταν να θίγει αυτό το στόχο, παρόλο
που, είναι αλήθεια, η προέκταση της αντίληψής του ως τις έσχατες συνέπειές
της θα µπορούσε να οδηγήσει στην ιδέα ότι ο καπιταλισµός θα ήταν δυνατό
να «ρυθµιστεί» σε κάποιες πλευρές του, δίχως να ’ναι αναγκαία η ανατροπή
του. Η συνθηκολόγηση των κοµµάτων της ∆εύτερης ∆ιεθνούς µε τις αστικές
κυβερνήσεις των χωρών τους στα 1914 έγινε κι αυτή στο όνοµα του
σοσιαλισµού· η ιδέα ήταν απλή: αφού ο πόλεµος απειλεί να καταστρέψει την
παραγωγική βάση και τον πλούτο του έθνους, ο σοσιαλισµός (που έχει ακριβώς
σαν προϋπόθεσή του ένα σηµαντικό βαθµό ανάπτυξης των παραγωγικών
δυνάµεων) θα είναι ανέφικτος έπειτα απ’ αυτόν. Άρα η «συµµαχία» της
σοσιαλδηµοκρατίας

µε

τις

αστικές

κυβερνήσεις

ήταν

αναγκαία

για

την

προστασία της εθνικής βιοµηχανίας και τη διάσωση των υλικών προϋποθέσεων
του σοσιαλισµού. Η αντικατάσταση του διεθνισµού µε τον εθνικό ρεφορµισµό
είχε πια συντελεστεί· σαν αποτέλεσµα, η σοσιαλδηµοκρατία είχε χάσει από τα

89
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µάτια της τη συνολική διαδικασία της «παγκοσµιοποίησης», για την οποία
πρώτη είχε κάνει λόγο όπως έχουµε δει. Η αναβίωση της Σοσιαλιστικής
∆ιεθνούς µετά τον τελευταίο παγκόσµιο πόλεµο (το 1951) είχε κάτι παραπάνω
από συµβολικό χαρακτήρα. Σήµερα η Σοσιαλιστική ∆ιεθνής συνενώνει στις
τάξεις της περισσότερα από 100 πολιτικά κόµµατα απ’ όλο τον κόσµο µε
δεκάδες

εκατοµµύρια

µέλη

κι

οπαδούς. Ανάµεσά

τους

η

ευρωπαϊκή

σοσιαλδηµοκρατία παίζει κυρίαρχο, πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι εξελίξεις σ’ αυτήν
επηρεάζουν αναµφίβολα την πορεία των σοσιαλδηµοκρατικών κοµµάτων στον
υπόλοιπο

κόσµο. Ποιο

σοσιαλισµού; Ή

είναι όµως

αλλιώς, µε

ποιες

στις µέρες
αρχές

η

µας

το

σύγχρονη

περιεχόµενο

του

σοσιαλδηµοκρατία

αντικαθιστά π. χ. την κοινωνική ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής; Απ’ όσα
έχουµε εξετάσει για τον ιδεολογικό και προγραµµατικό λόγο του Τρίτου
∆ρόµου, του Νέου Κέντρου, του Réalisme de Gauche και γενικώς

των

διαφόρων εκδοχών της σοσιαλδηµοκρατίας, τέτοιου είδους ερωτήµατα µοιάζουν
µάλλον άτοπα. Είναι όµως έτσι; Στο σηµείο αυτό θα διατυπώσουµε µια θέση: η
ιδεολογική, πολιτική και προγραµµατική µετατόπιση της σοσιαλδηµοκρατίας δεν
οφείλεται στις διαφορετικές απαντήσεις που δίνει κάθε φορά σε ήδη γνωστά
ερωτήµατα, αλλ’ ανάγεται άλλοτε στο διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο θέτει τα
ίδια ερωτήµατα, κι άλλοτε πάλι στην ολοκληρωτική απάρνηση των παλαιών
ερωτηµάτων και την τοποθέτηση στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της
πολιτικής της νέων ερωτηµάτων στα οποία προσπαθεί να δώσει απάντηση.
Για να δώσουµε ένα απτό παράδειγµα: µέχρι την έναρξη του
∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου η σοσιαλδηµοκρατία έθετε το ζήτηµα του
σοσιαλισµού και προσπαθούσε να δώσει απάντηση στο ποια είναι η καλύτερη
οδός προς αυτόν. Άλλο παράδειγµα: στη µεταπολεµική περίοδο (την περίοδο του
Golden Age) η σοσιαλδηµοκρατία αναζητούσε (κι εφάρµοσε όποτε βρέθηκε στην
εξουσία) τις κατάλληλες πολιτικές για την επίτευξη του στόχου της πλήρους
απασχόλησης. Αντίθετα, από τα µέσα της δεκαετίας του 1970 ως σήµερα, η
πλήρης απασχόληση ως στόχος έχει (σιωπηρά ή φανερά) εγκαταλειφθεί και η
καταπολέµηση της ανεργίας έχει αναχθεί ουσιαστικά σε ζήτηµα εύρεσης της
βέλτιστης ισορροπίας µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας στην αγορά εργασίας
(flexicurity). Πέρα όµως απ’ αυτό, υπάρχουν κ’ εντελώς νέα ζητήµατα που έχουν
ανακύψει στα πολύ

πρόσφατα χρόνια. Π. χ. ποια είναι η επίδραση της

Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης (ΟΝΕ) στην πορεία αναµόρφωσης του
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κράτους πρόνοιας; Ειν’ αλήθεια ότι ακόµα γνωρίζουµε πολύ λίγα πράγµατα
σχετικά µε τους ακριβείς τρόπους που η ΟΝΕ (και το νέο µακροοικονοµικό
καθεστώς που τη διέπει) επηρεάζει το (κι ως ένα βαθµό προεξοφλεί τη ριζική
αλλαγή του) κράτος (ους) πρόνοιας90. Όµως, η ΟΝΕ προωθεί πράγµατι τους
σύγχρονους

σοσιαλδηµοκρατικούς

στόχους, έτσι

όπως

τουλάχιστον

αυτοί

περιγράφονται στο πρόγραµµα της Νέας Κοινωνικής Ευρώπης; ∆εν είναι τυχαίο
ότι και πάλι η συντηρητική κυβέρνηση του Ν. Σαρκοζί στη Γαλλία έθεσε το
ζήτηµα της χαλάρωσης της νοµισµατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ) για την προώθηση των γαλλικών εξαγωγών. Αντίθετα, η µακρά
«σιωπή» του SPD στο ζήτηµα της νοµισµατικής πολιτικής στην ευρωζώνη
προδίδει µια απροθυµία της σοσιαλδηµοκρατίας να επιδράσει στη διαµόρφωση
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος στην ΕΕ. Η προσήλωση στην ανεξαρτησία
της ΕΚΤ (η «ανεξαρτησία» αυτή λειτουργεί για την οικονοµική ορθοδοξία
περίπου όπως το «Αόρατο Χέρι» για τον A. Smith) αποτελεί άλλη µια ένδειξη
ότι η σοσιαλδηµοκρατία δεν προτίθεται ν’ αµφισβητήσει για αρκετό καιρό
ακόµα την πρωτοκαθεδρία της αγοράς. Η διάκριση µεταξύ της «οικονοµίας της
αγοράς» και της «κοινωνίας της αγοράς» δεν είναι τόσο σαφής όσο θα ’θελαν
οι Blair/Schröder. Κι αυτό δεν είναι χωρίς συνέπειες αφού, παρά τις περί του
αντιθέτου

προθέσεις, ο

Τρίτος

∆ρόµος

«συλλαµβάνεται»

πολλές

φορές

ταυτιζόµενος µ’ έναν ήπιο φιλελευθερισµό.
Είναι γεγονός

πως από

τα µέσα της δεκαετίας

του

1990 οι

κεντροαριστερές κυβερνήσεις στην Ευρώπη έχουν προωθήσει µεταρρυθµίσεις
στο κράτος πρόνοιας, µερικές απ’ τις οποίες υπήρξαν ουσιαστικές φέρνοντας
ρηξικέλευθες αλλαγές τουλάχιστον µεσοπρόθεσµα91. Προς ποια κατεύθυνση
κινούνται αυτές οι αλλαγές; Το σίγουρο είναι πως δεν έχουν σε τίποτα να
κάνουν µ’ ένα ευρύτερο πρόγραµµα «ριζοσπαστικής µεταρρύθµισης» στην
κατεύθυνση του εξισωτισµού και του δηµοκρατικού ελέγχου στην οικονοµία.
Αντίθετα, ενίσχυσαν µάλλον ακόµα περισσότερο οι αλλαγές αυτές το ειδικό
βάρος της αγοράς µέσα στις καπιταλιστικές κοινωνίες της Ευρώπης.
Σύµφωνα µε τον Bobbio «µια από τις πιο θεαµατικές κατακτήσεις –
ακόµα κι αν σήµερα αρχίζει να αµφισβητείται – των σοσιαλιστικών κινηµάτων,
που εδώ και έναν αιώνα ταυτίσθηκαν µε την Αριστερά, είναι η αναγνώριση
90
91

Rhodes, 2005: 366.
Clasen, 2002: 73.
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των κοινωνικών δικαιωµάτων δίπλα στα ατοµικά»92. Με το όρο «κοινωνικά
δικαιώµατα» εννοούνται το δικαίωµα στην εκπαίδευση, το δικαίωµα στην υγεία,
το δικαίωµα στην εργασία κ. ά. Η αµφισβήτηση της κατάκτησης αυτής δεν
είναι

µονάχα

ευθεία (κάτι

τέτοιο

συµβαίνει

όταν

κατευθύνεται

από

τα

νεοφιλελεύθερα και τα συντηρητικά κόµµατα), αλλά µερικές φορές εκδηλώνεται
εµµέσως από τη σοσιαλδηµοκρατία µε το πρόσχηµα της επανεξέτασης του
ουσιαστικού περιεχοµένου του ενός ή του άλλου κοινωνικού δικαιώµατος. Η
προστασία των κοινωνικών δικαιωµάτων, η εµβάθυνσή τους, η προσαρµογή τους
στο σύγχρονο πλαίσιο της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης, όλα αυτά είναι
καθήκοντα

που

η

ευρωπαϊκή

σοσιαλδηµοκρατία

οφείλει

να

υπηρετήσει

αξιόπιστα κι αποτελεσµατικά. Για να συµβεί όµως αυτό, πρέπει απαραιτήτως η
σοσιαλδηµοκρατία ν’ αποφύγει τον «πειρασµό» του νεοφιλελευθερισµού, που
θεωρεί τα κοινωνικά δικαιώµατα εµπόδιο στην εύρυθµη λειτουργία των
«αυτορρυθµιζόµενων» αγορών. Ό,τι για το νεοφιλελευθερισµό εκλαµβάνεται ως
«εµπόδιο», µπορεί για τη σοσιαλδηµοκρατία να λειτουργήσει ως µέσον για να
καταστεί µικρότερη η ανισότητα ανάµεσα στους κατέχοντες και τους µηκατέχοντες, ή να παρασχεθεί η δυνατότητα σ’ έναν ολοένα και µεγαλύτερο
αριθµό προσώπων να ’ναι λιγότερο άνισοι σε σχέση µε πρόσωπα πιο τυχερά
εξαιτίας της καταγωγής ή της κοινωνικής τους κατάστασης. Ειν’ αλήθεια ότι τα
κοινωνικά δικαιώµατα απειλούνται µε περιορισµό στο πλαίσιο µιας κοινωνίας
της αγοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτροπή µιας τέτοιας εξέλιξης
είναι, όµως, ο έλεγχος της κοινωνίας πάνω στην οικονοµία. Καθώς το τοποθετεί
ο Esping-Andersen «το σηµαντικότερο κριτήριο για τα κοινωνικά δικαιώµατα
είναι ο βαθµός στον οποίο επιτρέπουν στους ανθρώπους να διαµορφώνουν το
βιοτικό τους επίπεδο ανεξάρτητα από τις αµιγείς δυνάµεις της αγοράς»93. Ο
έλεγχος της κοινωνίας πάνω στην οικονοµία µπορεί να επιτευχθεί µε διεύρυνση
της περιοχής της «απο-εµπορευµατοποίησης», µε τρόπο ώστε αγαθά όπως η
υγεία, η εκπαίδευση, η (δηµόσια) στέγαση, οι αστικές συγκοινωνίες, η προστασία
του περιβάλλοντος, η ύδρευση, ο φωτισµός των δρόµων, η καθαριότητα, τα
πάρκα κ. τ. λ. να µην παρέχονται µε κίνητρο το κέρδος. Σ’ αντίθεση µε το
σηµερινό πλαίσιο που ευνοεί την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών, η στροφή της
σοσιαλδηµοκρατίας
92
93

υπέρ

Bobbio, 1996: 177.
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της

διεύρυνσης

της

περιοχής

της

«απο-
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εµπορευµατοποίησης» θα συνιστούσε ένα σηµαντικό βήµα για την υιοθέτηση
ενός

προγράµµατος

ριζοσπαστικών

µεταρρυθµίσεων. Ενώ

η

εµµονή

στην

οικονοµική ορθοδοξία θέτει σε θανάσιµο κίνδυνο τις σοσιαλδηµοκρατικές
κατακτήσεις των περασµένων δεκαετιών.

2.

Αναντίρρητα, η «παγκοσµιοποίηση» έχει γίνει ένας όρος-κλειδί στην
υπηρεσία εκείνων που κινδυνολογούν κατά της ρύθµισης των αγορών και
υποστηρίζουν

πολιτικές

που

εξασφαλίζουν

µεγαλύτερη

ανεξαρτησία

στις

αγορές94. Μια τέτοια αντίληψη – νεοφιλελεύθερη par excellence – θέτει τη
σοσιαλδηµοκρατία ενώπιον της πρόκλησης: έχει να παρουσιάσει το δικό της
σχέδιο για τη «ρύθµιση» της παγκοσµιοποίησης ή αποδέχεται µοιρολατρικά την
κυριαρχία των «αυτορρυθµιζόµενων» αγορών, υιοθετώντας κατά συνέπεια τις
ανάλογες «ορθόδοξες» πολιτικές; Ο Τρίτος ∆ρόµος προσπαθεί να συνδυάσει την
οικονοµία της αγοράς µε τη δυνατότητα της παρέµβασης του κράτους στην
οικονοµία, καθώς αναγνωρίζει ένα ευρύ πεδίο εντός του οποίου οι κυβερνήσεις
µπορούν

να

πολιτικής, ο

ξεδιπλώσουν
Τρίτος

τη δράση

∆ρόµος

τους95. Στο

περιλαµβάνει

επίπεδο

στοιχεία

όπως

της
µια

πρακτικής
εύρωστη

µακροοικονοµική πολιτική, µια πολιτική µισθών που συνδυάζει µετριοπάθεια κ’
ευελιξία, ενεργητικές πολιτικές στην αγορά εργασίας, καθώς και αποτελεσµατική
φορολογική και κοινωνική πολιτική96. Το µεγαλύτερο ελάττωµα του Τρίτου
∆ρόµου είναι η έλλειψη σαφών στρατηγικών στόχων· το ίδιο πρόβληµα
αντιµετώπισε, mutatis mutandis, η σοσιαλδηµοκρατία την περίοδο του Golden
Age, κι αυτό ασφαλώς συνέβαλε στην παρακµή της. Συχνά το πρόβληµα αυτό
επικαλύπτεται απ’ την αναµφισβήτητη επιτυχία των Νέων Εργατικών στη
Μεγάλη Βρετανία. Μια τέτοια όµως αντιµετώπιση του ζητήµατος ενέχει τον
κίνδυνο η όποια µελλοντική κρίση του Τρίτου ∆ρόµου να εκληφθεί ως
«κεραυνός εν αιθρία». Όµως δεν πρόκειται για την κρίση του Τρίτου ∆ρόµου
αλλά για την κρίση της σοσιαλδηµοκρατίας, κι ο Τρίτος ∆ρόµος αποτελεί ένα
σηµαντικό µέρος αυτής της κρίσης. Προχωρώντας
94
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ένα βήµα παραπέρα, η
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«επιτυχία»

του

Τρίτου

∆ρόµου

επιτείνει

την

κρίση

της

ευρωπαϊκής

σοσιαλδηµοκρατίας. Και τούτο ως ένα βαθµό ακριβώς επειδή ο Τρίτος ∆ρόµος
θεµελιώθηκε πάνω στην «αποτυχία» της «παλαιού τύπου» σοσιαλδηµοκρατίας.
Παραπάνω έχουµε χαρακτηρίσει τον Τρίτο ∆ρόµο σαν µια απόχρωση του
σοσιαλφιλελευθερισµού, δηλ. εκείνης της σχολής που επιχειρεί να συµφιλιώσει
την οικονοµία της αγοράς µε τις διαχρονικές αξίες της σοσιαλδηµοκρατίας.
Όµως ο σοσιαλφιλελευθερισµός, καταλαµβάνοντας µια θέση στο κέντρο του
πολιτικού φάσµατος, αφήνει ελεύθερο χώρο στ’ αριστερά του. Τα κινήµατα που
αναπτύσσονται

σ’ αυτό

το

χώρο

που

εγκατέλειψε

η

«τριτοδροµική»

σοσιαλδηµοκρατία (και που ελάχιστη ως καµία αναφορά έχουν προς αυτήν)
αποτελούν αναµφίβολα ένα καινούργιο στοιχείο, που πρέπει να ληφθεί υπόψιν.
Από την άλλη, τα σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα θα παραµείνουν πεδία πάλης
(όπως ανέκαθεν υπήρξαν πεδία πάλης ανάµεσα στους «µετριοπαθείς» ηγέτες
και τους αριστερούς επικριτές τους), µε το ενδεχόµενο της διάσπασης να
φαντάζει ολοένα και πιο απειλητικό στον ορίζοντα, καθώς έδειξε το παράδειγµα
του Lafontaine στη Γερµανία. Μάλιστα η δηµιουργία νέων φορέων στ’ αριστερά
της σοσιαλδηµοκρατίας µοιάζει πιο πιθανή από µια αλλαγή συσχετισµών στο
εσωτερικό της, όπως έχει καταδειχτεί και ιστορικά. Σε όχι ασήµαντο βαθµό, το
µέλλον της σοσιαλδηµοκρατίας θα εξαρτηθεί απ’ τη θέση που θα πάρει
απέναντι στα νεότευκτα διεκδικητικά κινήµατα καθώς κι από την επιτυχία ή
όχι αυτών των κινηµάτων. Κυρίως, όµως, (θα εξαρτηθεί) απ’ τη δυνατότητα του
κοινωνικο-οικονοµικού

συστήµατος

ν’ απορροφά

τους

κραδασµούς

που

προέρχονται απ’ τις εγγενείς αδυναµίες του. Εάν η σοσιαλδηµοκρατία υπό την
πίεση

της

Αριστεράς

κατεύθυνση (πράγµα

εντός
µάλλον

κι εκτός
απίθανο

αυτής
µε

κινηθεί

προς

δεδοµένη

ριζοσπαστική
τη

σηµερινή

πραγµατικότητα), τότε ίσως παίξει σηµαίνοντα ρόλο στις µελλοντικές εξελίξεις.
Αν, αντίθετα, παγιώσει την κεντρώα (centrist) πολιτική τοποθέτησή της, τότε θα
παραµείνει εγκλωβισµένη σ’ έναν εκλογικό ανταγωνισµό µε τα φιλελεύθερα και
τα συντηρητικά κόµµατα που, ενώ µπορεί να τις χαρίζει πρόσκαιρες επιτυχίες,
δεν θα της επιτρέψει να κατακτήσει την πολιτική ηγεµονία που επιδιώκει. Μ’
αυτό τον τρόπο µέσα σε συνθήκες οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής
δυσφορίας, µ’ ένα σύστηµα ανίκανο ν’ αντιµετωπίσει δεινά, όπως τη µαζική
ανεργία, τη χειροτέρευση των κοινωνικών και κοινωφελών υπηρεσιών, τη γενική
ανασφάλεια κ. ά. τ., η σοσιαλδηµοκρατία θα βρεθεί αντιµέτωπη µε το φάσµα
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της αποδυνάµωσης και της περιθωριοποίησης. Θα πρόκειται για ένα «σιωπηρό»
fin de siècle µε απρόβλεπτες (προς το παρόν) για την Ευρώπη (κι όχι µόνο)
συνέπειες.
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