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Α.ΣΟ ΚΔΤΝΙΑΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΣΟ 

Σν θευλζηαλφ θνηλσληθφ θξάηνο είρε σο ζηφρν ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηελ 

πιήξε απαζρφιεζε κέζσ ηεο πνιηηηθήο κεγέζπλζεο κε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο πξνηάζζνληαο ηε δεκνζηνλνκηθή έλαληη ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 

απνζθνπψληαο ζηελ πινπνίεζε ηεο αληίζηνηρεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο
1
. Σν θευλζηαλφ 

κνληέιν εθαξκφζηεθε ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ νινθιήξσζεο ζηηο ρψξεο απφ ην 1945 

εψο ην 1975
2
. 

ηελ πξψηε θάζε αλάπηπμεο ηνπ θευλζηαλνχ ζπζηήκαηνο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ε 

νπνία εθηείλεηαη απφ ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ εψο ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960 αλαδεηθλχεηαη ε πνιηηηθή ελζσκάησζεο (policy integration) κέζσ 

ηεο πινπνίεζεο ηνπ απνθαινχκελνπ «ζνζηαιδεκνθξαηηθνχ ζπκβνιαίνπ»
3
. 

ηε δεχηεξε θάζε αλάπηπμεο ηνπ θευλζηαλνχ ζπζηήκαηνο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο 

ε νπνία εθηείλεηαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 εψο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1970 αλαδεηθλχεηαη ε πνιηηηθή απελζσκάησζεο (policy disintegration) θαη ην 

                                                 
1
 Γξάβαξεο Γ. (1997), Κξίζε ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο θαη λεσηεξηθόηεηα, Αζήλα: 

Ίδξπκα . Καξάγησξγα θαη Ψαιηδφπνπινο Μ.(2002), Οηθνλνκηθέο ζεσξίεο θαη 

θνηλσληθή πνιηηηθή. Η βξεηαληθή πξνζέγγηζε, Αζήλα: Αίνινο. 
2
 Hall P.(1989), The Political Power of Economic Ideas: Keynesianism across 

Nations, Princeton New Jersey: Princeton University Press. Γηα ηελ Διιάδα βι. 

Ψαιηδφπνπινο Μ.(1990), Κεϋλζηαλή ζεσξία θαη ειιεληθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή: Μύζνο 

θαη πξαγκαηηθόηεηα, Αζήλα: Κξηηηθή.  
3
 Clarke S.(1988), Keynesianism, Monetarism and the Crisis of the State, Aldershot: 

Edward Elgar. 
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ζεκείν θξίζεο σο πιήγκα ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ κνληέινπ φπσο εκθαλίδεηαη σο 

«δεκνζηνλνκηθή θξίζε ηνπ θξάηνπο»
4
. 

 

(α) ην εζσηεξηθφ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο ζην θευλζηαλφ κνληέιν 

(i) πξνηάζζεηαη ην βηνκεραληθφ έλαληη ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θεθαιαίνπ (ε 

πεξίθεκε «επζαλαζία ηνπ ξαληηέξε»
5
) κε ζπλέπεηα ηε ξχζκηζε ηνπ επηηνθίνπ θαη ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ νχησο ψζηε λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα 

θεξδνζθνπίαο. εκαληηθφ είλαη φηη ε θευλζηαλή ζεσξία δηαρσξίδεη ηηο δχν κνξθέο 

ηνπ θεθαιαίνπ ζεσξψληαο φηη ε ρξεκαηνπηζησηηθή απνηειεί «ζηξέβισζε» ηεο 

«θαλνληθήο» κνξθήο ηνπ βηνκεραληθνχ εθφζνλ δηέπεηαη απφ θεξδνζθνπηθνχο 

ζηφρνπο πνπ απνζηαζεξνπνηνχλ ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Οη ζεσξίεο πεξί θνηλσλίαο 

πνπ αλαπηχζζνληαη ηελ ίδηα πεξίνδν (δεθαεηίεο 50 θαη 60) νλνκάδνπλ ηελ θνηλσλία 

«βηνκεραληθή» θαη φρη θαπηηαιηζηηθή (κε ζαθή πνιηηηθφ ζηφρν) θαη έρνπλ σο αίηεκα 

ηνλ «εθζπγρξνληζκφ» (έλαληη ηεο «παξαδνζηαθήο» θνηλσλίαο» κε ηνλ νπνίν 

ζπλδένπλ ηελ «αλάπηπμε» θαη ηελ «επεκεξία» θάζε θνηλσλίαο πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη 

ζην δπηηθφ πξφηππν «πξνφδνπ» θαη «εμέιημεο»
6
. ην εζσηεξηθφ ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο αλαπηχζζεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ε πνιηηηθή ζρεδηαζκνχ ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
7
 θαη ηαπηφρξνλα αλαπηχζζνληαη πεδία αληηκεηψπηζεο ησλ 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο εθβηνκεράληζεο 

θαη αζηηθνπνίεζεο θαη αθνξνχλ ηηο ζπλζήθεο ζηέγαζεο θαη πγηεηλήο ησλ εξγαηηθψλ 

ζηξσκάησλ
8
. Μάιηζηα ην θνηλσληθφ θξάηνο ζεσξείηαη σο απνηέιεζκα ηεο ίδηαο ηεο 

εθβηνκεράληζεο ησλ θνηλσληψλ. 

                                                 
4Γξάβαξεο Γ. (1997), Κξίζε ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο θαη λεσηεξηθόηεηα, Αζήλα: 

Ίδξπκα . Καξάγησξγα θαη O’Connor(1973), The Fiscal Crisis of the State, 

N.York:St.Martins. 
5
 Keynes J.M. (1936/2001), Η γεληθή ζεσξία ηεο απαζρόιεζεο, ηνπ ηόθνπ θαη ηνπ 

ρξήκαηνο, Αζήλα:Παπαδήζεο. 
6
 Mishra R.(1977), Society and Social Policy: Theoretical Perspectives on Welfare, 

London and Basingstoke:McMillan Press, Rimlinger G.(1971), Welfare Policy and 

Industrialization in Europe, America and Russia, New York:John Wiley and Sons, 

Galbraith J.K.(1967), The New Industrial State, London:Hamish Hamilton.  
7
 Γξάβαξεο Γ.(2000), «Απφ ην θξάηνο ζην θξάηνο. Οξζνινγηθφηεηα θαη θαλφλεο 

λνκηκνπνίεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή» ζην Γξάβαξεο Γ.-Παπαδάθεο Ν., 

Εθπαίδεπζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Μεηαμύ θξάηνπο θαη αγνξάο, Αζήλα:αββάιαο. 
8
 Wilensky H.-Lebeaux C.(1965), Industrial Society and Social Welfare, N.York:Free 

Press. 
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(ii) επηθξαηεί ν απνθαινχκελνο «νξγαλσκέλνο θαπηηαιηζκφο» θαη νη αληίζηνηρεο 

«ξπζκηζκέλεο» «θνξληηζηηθέο» ζρέζεηο εξγαζίαο (κέζσ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ 

εξγαζίαο) θαη παξαγσγήο κέζσ θαη ηεο ηφλσζεο ηεο «ελεξγνχ δήηεζεο» φπσο απηή 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ άλνδν ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ, ηελ δηακφξθσζε 

εζσηεξηθήο αγνξάο, ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

«ππνθαηαλάισζεο» σο αηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο
9
. 

(iii) ζην επίπεδν ησλ επελδχζεσλ πξνηάζζεηαη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ 

αιιά θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη εζληθνπνηήζεηο ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο (ηδηαίηεξα 

ζηε Βξεηαλία)
10

 ή ε εθαξκνγή ζρεδίσλ Meidner (ηδηαίηεξα ζηε νπεδία
11

) δειαδή 

επαλεπέλδπζεο ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Δθφζνλ ε θευλζηαλή ζεσξία είλαη κηα 

ζεσξία ππνθαηαλάισζεο ζπλεπάγεηαη φηη ην επίπεδν ησλ θαζαξψλ επελδχζεσλ 

εμαξηάηαη απφ ηε κεηαβνιή ηεο ελεξγήο δήηεζεο ζε κηα πεξίνδν θαη κέζσ ηεο 

ζεσξίαο ηνπ «επηηαρπληή» κεηέηξεςε ηελ αξρηθή βξαρππξφζεζκε ζεσξία ηνπ Keynes 

ζε καθξνπξφζεζκε ζεσξία ηζνξξνπίαο θαη αλάπηπμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

ην νπνίν ζα αληηκεηψπηδε νξηζηηθά ηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο
12

. 

 

(β) ην επίπεδν ηεο κεηαβνιήο ηνπ θξάηνπο πξνηάζζεηαη ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή
13

 

–ε νπνία ηαπηίζηεθε κε ηελ ελαιιαγή ειιεηκαηηθψλ θαη πιενλαζκαηηθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ αληίζηνηρα κε ηηο θάζεηο χθεζεο θαη αλφδνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

εμέιημεο- θηλείηαη ζε δχν άμνλεο, 

(i) ηελ πξννδεπηηθή αλαδηαλεκεηηθή θνξνινγηθή πνιηηηθή φπνπ ζεζπίδνληαη ηα 

«θνηλσληθά δηθαηψκαηα» (αζθαιηζηηθέο παξνρέο, επίδνκα αλεξγίαο, θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο ζε είδνο θ.ά.) θαη δηακνξθψληαη ν ιεγφκελνο «θνηλσληθφο κηζζφο»
14

 ν 

                                                 
9
 Bonefeld W.-Holloway J.(1991), Μεηαθνξληηζκόο θαη θνηλσληθή κνξθή. Μηα 

καξμηζηηθή ζπδήηεζε γηα ην κεηαθνξληηζηηθό θξάηνο, Αζήλα: Δμάληαο, Lipietz 

A.(1990), Απηαπάηεο θαη ζαύκαηα. Πξνβιήκαηα ηνπ πεξηθεξεηαθνύ θνξληηζκνύ, 

Αζήλα:Δμάληαο. 
10

 Gough I. (2008), Η πνιηηηθή νηθνλνκία ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο, Αζήλα: αββάιαο, 

Fraser D.(1984), The Evolution of the British Welfare State, London:McMillan. 
11

 Buci-Glucksmann C. & Therborn G.(1984), Η ζνζηαιδεκνθξαηηθή πξόθιεζε, 

Αζήλα: Θεκέιην. 
12

 Πνπξλαξάθε Δ.Γ.(1984), Η εμέιημε ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζθέςεο ζηε ζεσξία θαη 

πνιηηηθή, Αζήλα:Παξαηεξεηήο. 
13

 Λακπξηλίδεο Μ. (1985), Δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο: ε θεϋλζηαλή ζεσξία, Αζήλα-Κνκνηελή: άθθνπιαο. 
14

 Gough I. (2008), Η πνιηηηθή νηθνλνκία ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο, Αζήλα: αββάιαο. 
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νπνίνο ζηνρεχεη ζηελ αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο θαη ε «ζπιινγηθή 

θαηαλάισζε» (εθπαίδεπζε, ππεξεζίεο πγείαο θ.ά.) θαη 

(ii) ηελ πνιηηηθή θξαηηθψλ δαπαλψλ θπξίσο ζηε θεληξηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζα εμαζθαιηζηεί απφ ηελ δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο 

βάζεο θαη εκθαλίδεηαη σο δηαδηθαζία ζπγθεληξνπνίεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. 

Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ε αχμεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ δελ είρε σο πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο ην εζληθφ δεκφζην ρξένο κέρξη ηελ θξίζε ηνπ 1970
15

, πξάγκα πνπ 

ζπλδέεηαη κεηά ηνλ πφιεκν κε ηελ ρνξήγεζε ηνπ ζρεδίνπ Marshall ψζηε λα κελ 

επαλεκθαληζηεί ε θξίζε κεηά ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν. 

(iii) επηθξαηεί ν θνξπνξαηηζκφο
16

 σο κνξθή δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ 

θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κέζσ ελφο ηξηκεξνχο 

ζρήκαηνο θξάηνπο – εξγνδνζίαο – εξγαδνκέλσλ πνπ ακβιχλεη ηηο ηαμηθέο εληάζεηο 

θαη εμαζθαιίδεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ην «ζνζηαιδεκνθξαηηθφ θνηλσληθφ 

ζπκβφιαην» κέζσ ηεο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο θαη  ησλ θνηλσληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ 

(αληηκεησπίδνληαο θαη ην αληίπαιν δένο ηεο ζνβηεηηθήο νηθνλνκίαο ζε δηεζλέο 

επίπεδν). Σν θξάηνο ζεσξείηαη σο εθπξφζσπνο ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο θαη 

νπδέηεξνο δηακεζνιαβεηήο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ βάζεηο ηεο 

πινπξαιηζηηθήο πνιηηηθήο ζεσξίαο, δειαδή ηεο εμηζνξξφπεζεο ησλ αληηηηζέκελσλ 

θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ ψζηε λα ππάξρεη ε εγγχεζε φηη δελ ζα επηβάιινληαη ζην 

θξάηνο ηα ζπκθέξνληα ησλ νηθνλνκηθά ηζρπξφηεξσλ. Δπίζεο, σο αιιειέλδεηνη 

ζηφρνη ηίζεληαη ε πνιηηηθή αλάπηπμεο πνπ ζα εμαζθαιίζεη εθηφο απφ ηε δίθαηε 

δηαλνκή θαη ηελ δηεχξπλζε ηνπ πινχηνπ ηεο θνηλσλίαο. Η θξίζε ηνπ θευλζηαλνχ 

κνληέινπ ζα δηαρσξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο αλαδηαξζξψλνληαο παξάιιεια ηνλ ηξφπν παξαγσγήο πινχηνπ ή κε άιια 

ιφγηα ηνπ θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο.  

(iv) ζηε ζρέζε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ επηθξαηεί ην κνληέιν ηεο απνθαινχκελεο 

«κηθηήο νηθνλνκίαο»
17

 δειαδή ηεο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ψζηε λα ακβιπζνχλ νη 

αληζνξξνπίεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηεο απφζηαζεο απφ ζνζηαιηζηηθνχ 

ηχπνπ νηθνλνκίεο θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ ή θξαηηθνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο. Η χθεζε 

                                                 
15

 Buchanan J.M.&Wagner R.(1977), Democracy in Deficit: The Political 

Consequences of Lord Keynes, N.York:Academic Press.  
16

 Schmitter P.&Lembruch G.(eds.) (1979), Trends towards Corporatist 

Internediation, London:Sage. 
17

 Shonfield A.(1965), Modern Capitalism, Oxford: OUP θαη Mattick P.(1978), Μαξμ 

θαη Κεϋλο. Τα όξηα ηεο κηθηήο νηθνλνκίαο, Αζήλα: Οδπζζέαο. 
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γηα ηνπο θευλζηαλνχο νξίδεηαη σο ππναπαζρφιεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ 

κέζσλ παξαγσγήο, κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη 

επελδπηηθήο απνρήο θαη είλαη ζπλέπεηα ηνπ λφκνπ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Ο 

πνιηηηθννηθνλνκηθφο ζθνπφο ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ηεο λνκηζκαηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο έρεη σο φξν ηελ θξαηηθή παξέκβαζε. Σν θξάηνο ηξνθνδνηεί ηελ 

«ελεξγφ δήηεζε» (ηδησηηθή θαηαλάισζε, ηδησηηθέο επελδχζεηο θαη δεκφζηεο δαπάλεο 

γηα δεκφζηα θαηαλάισζε θαη δεκφζηεο επελδχζεηο) κέζσ ηεο αγνξάο απφ ηηο 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο (πξάγκα πνπ απνθιήζεθε απφ καξμηζηηθέο ζεσξίεο σο 

«θξαηηθνκνλνπσιηαθφο θαπηηαιηζκφο») ηελ πεξίνδν ηεο χθεζεο θαη κέζσ ηνπ 

«πνιιαπιαζηαζηή» (έλα εηζφδεκα πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην θξάηνο σο δαπάλε ζα 

νδεγήζεη ζε έλα αζξνηζηηθφ εηζνδεκαηηθφ απνηέιεζκα κεγαιχηεξν ηεο αξρηθήο 

θξαηηθήο δαπάλεο ππεξβαίλνληαο ηελ πθεζηαθή πεξίνδν). 

(v) δίδεηαη έκθαζε ζηηο πνιηηηθέο πιήξνπο απαζρφιεζεο πξάγκα πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηελ θευλζηαλή ζεσξία γηα ηελ αλεξγία πνπ αζθεί θξηηηθή ζηελ λενθιαζηθή αληίιεςε 

ηεο απηφκαηεο ζεξαπείαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ηεο αλεξγίαο σο εζειεκέλνπ θαη 

παξνδηθνχ θαηλνκέλνπ αληζνξξνπίαο. Η θευλζηαλή ζεσξία ακθηζβεηεί ηελ ππφζεζε 

ησλ λενθιαζηθψλ φηη ε πξνζθνξά εξγαζίαο θαζνξίδεη ηνλ πξαγκαηηθφ κηζζφ θαη 

ηνλίδεη ηε ζεσξία ηεο «αθακςίαο ησλ κηζζψλ» ησλ εξγαδνκέλσλ, ζεσξεί δε ην 

εηζφδεκα απφ κηζζνχο ην θπξηψηεξν ηκήκα ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο θαη ζπλεπψο 

πεγήο ηεο ελεξγνχο δήηεζεο
18

. Ωο πξνο ηε ζρέζε κηζζψλ θαη απαζρφιεζεο ε γλσζηή 

«θακπχιε Phillips» κεηά ην 1960 αλαπξνζδηφξηζε ηελ θευλζηαλή ζεσξία θαη ην εχξνο 

ησλ πνιηηηθψλ πνπ ήηαλ εθηθηφ λα αθνινπζήζεη ε εθάζηνηε θπβέξλεζε 

αληαιιάζνληαο (trade-off) ην επίπεδν ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηεο αλεξγίαο 

αλαδεηθλχνληαο ηελ αληηλνκία κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

ζηαζεξνπνίεζεο ησλ ηηκψλ ζε κνλνπσιηαθφ θαζεζηψο. 

(vi) ζηε ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή δηέπεην απφ ην κεηαπνιεκηθφ ζχκθσλν ηνπ 

Bretton Woods γηα ηε δηεζλή λνκηζκαηηθή θαη πηζησηηθή ζπλεξγαζία θαη ηε 

ζπγθξφηεζε δηεζλψλ νξγαληζκψλ (Γηεζλήο Σξάπεδα Αλνηθνδφκεζεο θαη Αλάπηπμεο 

θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν) κε αξρηθφ ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ θησρφηεξσλ 

θξαηψλ νχησο ψζηε λα πξνζεγγίζνπλ ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ δπηηθψλ νηθνλνκηψλ 

θαη παξέρνληαο εγγπήζεηο γηα ην παγθφζκην εκπφξην.  

 

                                                 
18

 Γεδνπζφπνπινο Α.(2000), Θεσξίεο Αλεξγίαο ηνκ.Α, Αζήλα:Σππσζήησ-Γαξδαλφο. 



 6 

(γ) ζην θνηλσληθνηαμηθφ επίπεδν ππάξρεη κηα ηζρπξή κεξίδα ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο 

βηνκεραληθήο ηάμεο πνπ έρεη ζπκθέξνλ απφ ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ελεξγνχο 

δήηεζεο θαη ε επηρεηξεκαηηθή ηάμε εμαζθαιίδνληαο ηελ «εξγαζηαθή εηξήλε» είλαη ζε 

ζέζε λα αλαπηχμεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο, δεκηνπξγείηαη ε 

ιεγφκελε «κεζαία ηάμε» ε νπνία ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο θνηλσληθήο ζπλνρήο, 

άκβιπλζεο ησλ ηαμηθψλ δηαθνξψλ, ελίζρπζεο ηεο θαηαλάισζεο βηνκεραληθψλ 

εκπνξεπκάησλ, ελψ ε εξγαηηθή ηάμε ελζσκαηψλεηαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

θαη ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο. Ο ζθνπφο, φπσο ηέζεθε ξεηά ζηνλ «Πφιεκν 

θαηά ηεο Φηψρεηαο» ζηηο Η.Π.Α., ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο κεηαηνπίζηεθε 

απφ ην πεδίν ηεο θηιαλζξσπίαο (σο ηδησηηθήο κνξθήο αλαδηαλνκήο) πξνο ην 

θνηλσληθφ θξάηνο θαζνξίδνληαο θξηηήξηα θαηψηαησλ κηζζψλ θαη θνηλσληθψλ 

αλαγθψλ
19

. Σαπηφρξνλα ην θευλζηαλφ θνηλσληθφ θξάηνο έρεη σο ιεηηνπξγηθφ φξν ηε 

δεκηνπξγία ηεο θνηλσληθήο δηνίθεζεο δειαδή κηα δεκνζηνυπαιιειηθή δνκή πνπ ζα 

ιεηηνπξγεί ζε καθξνθνηλσληθφ επίπεδν σο θνξέαο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη 

νπδεηεξφηεηαο θαη ην αληίζηνηρν εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ νη 

νπνίνη ππεξεηνχλ ην γεληθφ ζπκθέξνλ ηεο θνηλσλίαο
20

 (πνπ ζα απνηειέζεη έλαλ απφ 

ηνπο ζηφρνπο ηεο κνλεηαξηζηηθήο «αληεπαλάζηαζεο»). 

Σαπηφρξνλα, φκσο, ε δηαδηθαζία ηεο θπθινθνξίαο εκθαλίδεηαη θαη σο δηαδηθαζία 

(αλα)δηαλνκήο, ζην βαζκφ πνπ ηίζεηαη ππφ ηε κνξθή ηνπ εηζνδεκαηηθνχ θπθιψκαηνο. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο επηκέξνπο ζπληζηψζεο ησλ δχν δηαδηθαζηψλ, ηεο 

θπθινθνξίαο θαη ηεο δηαλνκήο: ε θίλεζε ησλ κεγεζψλ ηεο θπθινθνξίαο 

(θαηαλάισζε, επέλδπζε, θιπ) αληηζηνηρεί ηαπηφρξνλα ζε θηλήζεηο ησλ 

εηζνδεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ (κηζζνί, θέξδε, θιπ.). ε απηήλ, αθξηβψο, ηελ παξάιιειε 

– αλ φρη ηαπηφρξνλε – θίλεζε ησλ δχν δηαδηθαζηψλ ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο 

δηαλνκήο έγθεηηαη θαη ην αθφινπζν παξάδνμν: Δλψ ε ζπλνιηθή θξαηηθή παξέκβαζε 

έρεη σο πεδίν εθαξκνγήο ηε δηαδηθαζία ηεο θπθινθνξίαο, ε λνκηκνπνίεζή ηεο έρεη σο 

αθεηεξία ηε δηαδηθαζία ηεο δηαλνκήο ζην βαζκφ πνπ αληιεί ηελ ηζρχ ηεο απφ θαλφλεο 

αλαδηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο. 

                                                 
19

 Alesina A. & Glaeser(2009), Η θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο ζηηο ΗΠΑ θαη ηελ 

Επξώπε. Δύν δηαθνξεηηθνί θόζκνη, Αζήλα:Πφιηο, Flora P.-Heidenheimer A.J.(1981), 

The  Development of Welfare States in Europe and America, New Brunswick-

London: Transaction Publishers. 
20

 Ννπηζφπνπινο Θ.(2009), «Δηζαγσγή» ζην Keynes J.M., Οη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο 

ηεο εηξήλεο, Αζήλα:Παπαδήζεο. 
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.   Η θαζνδηθή πνξεία ηνπ κεηαπνιεκηθνχ βηνκεραληθνχ θχθινπ αξρίδεη ήδε απφ ην 

δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 κε βαζηθφ ζχκπησκα ηελ αηζζεηή γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο δεκνθξαηίεο αλάζρεζε ζηνπο ξπζκνχο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Η αλάζρεζε απηή ππνδειψλεη αθελφο φηη ην πξφηππν ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο παξέκβαζεο δελ απνδίδεη πιένλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη 

αθεηέξνπ φηη ε αχμεζε ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο δελ είλαη πιένλ αξθεηή 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε – κέζσ ηεο θνξνινγίαο – ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο. Η 

εμάληιεζε ησλ νξίσλ απηνχ ηνπ πξνηχπνπ καθξννηθνλνκηθήο παξέκβαζεο γίλεηαη 

εκθαλήο κε ηελ εθδήισζε ηεο πξψηεο πεηξειαηαθήο θξίζεο ην 1973 αιιά θαη ηεο 

δεχηεξεο πεηξειαηαθήο θξίζεο ην 1979. Οη δχν πεηξειαηαθέο θξίζεηο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1970 θαζψο θαη ε κνλνκεξήο θαηαγγειία ηεο πλζήθεο ηνπ Μπξέηνλ Γνπληο απφ 

ηεο ΗΠΑ ην 1971 εμαζζέληζαλ ζεκαληηθά ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ, 

πεξηνξίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη ηε δπλαηφηεηα «ππαγσγήο» ηεο ινγηθήο ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηε ινγηθή ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Η δεθαεηία ηνπ 

1970 ζεκαδεχεηαη απφ ηελ απνζχλδεζε ησλ δχν βαζηθψλ κεξίδσλ ηνπ θεθαιαίνπ, ηηο 

νπνίεο θξαηνχζε ζθηρηαγθαιηαζκέλεο ε νξζνινγηθφηεηα ηνπ «Κευλζηαλνχ 

Πιέγκαηνο Κξαηηθψλ Πνιηηηθψλ»: ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ αθελφο θαη ηνπ 

παξαγσγηθνχ / βηνκεραληθνχ αθεηέξνπ. Η απνζχλδεζε απηή εθδειψλεηαη κε ηνλ πην 

εχγισηην ηξφπν ζην θαηλφκελν ηνπ ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ, ηεο δπζεμήγεηεο ηελ 

πεξίνδν εθείλε ζπλχπαξμεο ησλ δχν αξρηθά αληηζεηηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο χθεζεο θαη 

ηνπ πιεζσξηζκνχ.  

   ην εζσηεξηθφ ηνπ «Κευλζηαλνχ Πιέγκαηνο Κξαηηθψλ Πνιηηηθψλ» ε θξίζε 

εζσηεξηθεχεηαη ππφ ηε κνξθή ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, πιήηηνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηνλ ππξήλα ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη εηδηθφηεξα ηελ πεξηζζφηεξν 

απηνηειή ηεο ζπληζηψζα ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. Ο ζρεκαηηζκφο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ φρη κφλν δελ είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο ελεξγνχ δήηεζεο αιιά ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχεηαη 

θαη ζηελ θπξηφηεξε πεγή πιεζσξηζηηθήο πίεζεο. Η απηνλφκεζε ησλ ηξηψλ 

ζπληζησζψλ ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο θάζεο 

ιεηηνπξγηθήο απνδηάξζξσζεο ηνπ «Κευλζηαλνχ Πιέγκαηνο Κξαηηθψλ Πνιηηηθψλ» 

θαζψο ε εηζνδεκαηηθή πνιηηηθήο αιιά θαη νη επηκέξνπο θνηλσληθέο πνιηηηθέο δελ 

είλαη πιένλ ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ κέζα / εξγαιεία γηα ηελ επηδίσμε θαη 
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ηειηθά ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Έηζη, ελψ θαηά 

ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ κεηαπνιεκηθνχ βηνκεραληθνχ θχθινπ ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

ζπλζεθψλ αλαπαξαγσγήο ήηαλ πξφζθνξν κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο, θαηά ηελ θαζνδηθή πνξεία απηνχ ηνπ θχθινπ θαη κάιηζηα θαηά ηε 

ζηηγκή ηεο θξίζεο ε ίδηα θνηλσληθνπνίεζε εκθαλίδεηαη ζαλ λα είλαη ην κείδνλ θαη 

πιένλ ζνβαξφ εκπφδην γηα ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Σν δεηνχκελν ηψξα είλαη ε 

επαληδηνπνίεζε απηψλ ησλ θνηλσληθνπνηεκέλσλ ζπλζεθψλ ηεο αλαπαξαγσγήο απφ ην 

θεθάιαην θαη κάιηζηα ππφ ηε κνξθή ησλ δηθψλ ηνπ ηδηνηήησλ {properties}. Σν λέν 

απηφ αίηεκα ζεκαηνδνηεί θαη ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ζπξξίθλσζεο ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηερνκέλνπ ηεο δεκνθξαηίαο.  

   Η ζπξξίθλσζε, σζηφζν, ηεο πνιηηηθήο ηεο κνξθήο αθνινπζεί ηελ δηθή ηεο 

ρξνληθφηεηα, κνινλφηη ζε πνιιά ζεκεία ηεο βαδίδεη παξάιιεια πξνο ηε δηαδηθαζία 

απνδηάξζξσζεο ηνπ «Κευλζηαλνχ Πιέγκαηνο Κξαηηθψλ Πνιηηηθψλ». Δηδηθφηεξα, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ε εμάξζξσζε ησλ θνξπνξαηηζηηθψλ 

πξνηχπσλ δηακεζνιάβεζεο αιιά θαη ζπκκεηνρήο ησλ επηκέξνπο θνηλσληθψλ 

ζπκθεξφλησλ ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο ζεκαδεχεηαη απφ 

έληνλνπο αλαδηαλεκεηηθνχο αιιά νπσζδήπνηε ακπληηθνχο αγψλεο εθ κέξνπο ησλ 

εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ αιιά θαη ακθηζβήηεζεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηνπ 

«δηαιφγνπ» κεηαμχ ησλ νξγαλψζεσλ θνξπθήο εθ κέξνπο κεκνλσκέλσλ θιαδηθψλ 

ζσκαηείσλ θαη νκνζπνλδηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε εμάξζξσζε 

ζπλερίδεηαη κε ην νξγαλσηηθφ δηαδχγην ησλ ζνζηαιδεκνθξαηηθψλ θαη εξγαηηθψλ 

θνκκάησλ απφ ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα θαη κε ηελ ηππηθή θαηάξγεζε ησλ 

θνξπνξαηηζηηθήο έκπλεπζεο ζεζκψλ δηακεζνιάβεζεο θαη εθπξνζψπεζεο. ε ζρέζε 

ηψξα κε ηε λέα κνξθή λνκηκνπνίεζεο ηε ζέζε ηνπ «ζνζηαιδεκνθξαηηθνχ 

ζπκβνιαίνπ» έξρεηαη ηψξα λα πάξεη ν λενθηιειεπζεξηζκφο. 

   Ο λενθηιειεπζεξηζκφο αξρίδεη λα απνθηά ππφζηαζε, ζάξθα θαη νζηά, σο πνιηηηθή 

ηδενινγία ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

ζηε Βξεηαλία αξρηθά θαη θαηφπηλ ζηηο ΗΠΑ. Η ιεηηνπξγία πνπ επηηέιεζε σο πνιηηηθή 

ηδενινγία ππήξμε δηηηή. Αξρηθά ιεηηνχξγεζε ζαλ έλα είδνο «πνιηνξθεηηθνχ θξηνχ» 

κε ζηφρν ηελ απνλνκηκνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζνζηαιδεκνθξαηηθνχ ζπκβνιαίνπ. 

Καηά ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο απνλνκηκνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ν 

λενθηιειεπζεξηζκφο άζθεζε ξηδηθή έσο ζαλάζηκε θξηηηθή ζηελ αμία ηεο ηζφηεηαο 

αιιά θαη ζηνπο κέρξη ηφηε ηζρχνληεο θαλφλεο αλαδηαλνκήο ηνπ πινχηνπ θαη ηνπ 
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εηζνδήκαηνο. Αμηνζεκείσηε, ζην πιαίζην απηφ, ππήξμε ε ακθηζβήηεζε ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ  σο δηθαησκάησλ ζπκκεηνρήο φρη κφλν ζηνλ παξαγφκελν 

πινχην αιιά θαη ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ ε πνιηηηθή ηδενινγία ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ έξρεηαη λα 

ππνλνκεχζεη θαη λα ππνζθάςεη ηα ζεκέιηα ηνπ πξνεγνχκελνπ ζπζηήκαηνο πνιηηηθήο 

νηθνλνκίαο ζην βαζκφ πνπ ακθηζβεηνχζε ηφζν ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ 

αλαπαξαγσγήο φζν θαη ηελ ηδηφηππε πνιηηηθνπνίεζή ηεο. Απέλαληη ζηηο αμίεο εθείλεο, 

νη νπνίεο απνηεινχζαλ ηα εζηθν-πνιηηηθά ζηεξίγκαηα ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, 

αιιειεγγχεο θαη δηθαηνζχλεο, ν λενθηιειεπζεξηζκφο πξφβαιε ζην πξνζθήλην ηελ 

ειεπζεξία ησλ αηνκηθψλ επηινγψλ θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα 

ζην εζσηεξηθφ ηεο αγνξάο ελ γέλεη ή / θαη ησλ επηκέξνπο αγνξψλ. Καη’ νπζίαλ, φκσο, 

απηή ε αλαβίσζε ηεο εζηθν-πνιηηηθήο αμίαο ηεο ειεπζεξίαο απφ ηελ ηδενινγία ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ δελ ήηαλ παξά κία λεθξαλάζηαζε. Καη ηνχην επεηδή ε αλαβίσζε 

απηή επηρεηξείηαη αθξηβψο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ θαηαζηξέθνληαη πιηθέο αμίεο. 

Μάιηζηα, ε θαηαζηξνθή απηή παξνπζηάδεηαη θαη πξνβάιιεηαη ζαλ λα ήηαλ ε 

αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ αλαβίσζε θαη ηειηθά ηελ επηθξάηεζε ηεο εζηθν-πνιηηηθήο 

αμίαο ηεο ειεπζεξίαο. 

   Οζνδήπνηε ζεκαληηθή θη αλ ππήξμε απηή ε απνλνκηκνπνηεηηθή ιεηηνπξγία πνπ 

επηηέιεζε ε ηδενινγία ηνπ λενθηειεπζεξηζκνχ, δελ κπνξεί, σζηφζν, λα ζπγθξηζεί κε 

ηε δεχηεξε, ηε λνκηκνπνηεηηθή ηνπ ιεηηνπξγία. Καη ηνχην επεηδή, κεηά ηελ 

επηθξάηεζή ηνπ ν λενθηιειεπζεξηζκφο ιεηηνχξγεζε σο ε ηδενινγηθή «αηδέληα» ελφο 

λένπ πξνηχπνπ καθξννηθνλνκηθήο παξέκβαζεο, ηνπ Μνλεηαξηζηηθνχ Πιέγκαηνο 

Κξαηηθψλ Πνιηηηθψλ.   

   Απηή ε δηηηή – απνλνκηκνπνηεηηθή αιιά θαη λνκηκνπνηεηηθή παξάιιεια – 

ιεηηνπξγία ηεο πνιηηηθήο ηδενινγίαο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ ππνδειψλεη φηη ππάξρεη 

θάπνηα εθιεθηηθή ζπγγέλεηα αλάκεζα ζηελ ηδενινγία απηή αθελφο θαη ζην 

Μνλεηαξηζηηθφ Πιέγκα Κξαηηθψλ Πνιηηηθψλ αθεηέξνπ. Δάλ ηζρχεη απηφ, ηφηε είλαη 

αλάγθε λα επηζεκαλζνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα, ηα νπνία ζπλεγνξνχλ ππέξ κηαο ηέηνηαο 

εθιεθηηθήο ζπγγέλεηαο. ηελ πξνζπάζεηα απηή, ε θαηάιιειε αθεηεξία είλαη ν ίδηνο ν 

κνλεηαξηζκφο. Η ζεσξία ηνπ κνλεηαξηζκνχ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην φλνκα 

ηνπ ακεξηθαλνχ νηθνλνκνιφγνπ Milton Friedman αιιά θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. ηα 

γξαπηά ηνπ Milton Friedman αιιά θαη ζηηο πξνηάζεηο πνιηηηθήο πνπ πεξηέρνληαη ζε 

απηά νηθνδνκείηαη έλα πξφηππν καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο δηακεηξηθά αληίζεην 
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πξνο εθείλν πνπ είρε δηαηππσζεί ζηε «Γεληθή Θεσξία» ηνπ J.M. Keynes. Σν 

πξνλνκηαθφ πεδίν παξέκβαζεο γηα ην κνλεηαξηζκφ είλαη ε πεξίθεκε «ρξεκαηηθή 

νηθνλνκία» ζε αληίζεζε κε ηελ «πξαγκαηηθή νηθνλνκία», ε νπνία απνηεινχζε γηα ην 

Κευλζηαλφ ππφδεηγκα ην πξνλνκηαθφ πεδίν παξέκβαζεο. Αιιά θαη κείδσλ ζηφρνο 

απηήο ηεο παξέκβαζεο παξνπζηάδεηαη σο δηακεηξηθά αληίζεηνο. Έηζη, ελψ γηα ην 

Κευλζηαλφ ππφδεηγκα ν βαζηθφο θαη ζεκειηψδεο ζθνπφο ηεο καθξννηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο είλαη ε ελίζρπζε ηεο ελεξγνχ δήηεζεο θαη ζπλαθφινπζα ε επίηεπμε 

πιήξνπο απαζρφιεζεο ηφζν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ φζν θαη ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ 

εμνπιηζκνχ, γηα ην κνλεηαξηζηηθφ ππφδεηγκα ν βαζηθφο θαη ζεκειηψδεο ζθνπφο ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη ε ζηαζεξφηεηαο ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκίαο κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ πιεζσξηζκνχ. Σέινο, ελψ ζην Κευλζηαλφ 

ππφδεηγκα ηελ πξσηνθαζεδξία θαηά ηελ άζθεζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

θαηέρεη ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθήο, ζην κνλεηαξηζηηθφ ππφδεηγκα ε πξσηνθαζεδξία 

πεξλάεη απφ ηε δεκνζηνλνκηθή ζηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή.  

   Όπσο ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κευλζηαλνχ ππνδείγκαηνο, ε κνλεηαξηζηηθή 

ζεσξία δελ εθαξκφζηεθε ζηελ αξρηθή ηεο θαζαξφηεηα αιιά κε παξαιιαγέο απφ 

ρψξα ζε ρψξα  
21

. Αλεμάξηεηα, πάλησο, απφ ηηο επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο ε 

πηνζέηεζε θαη ε ζηαδηαθή πινπνίεζε ηνπ κνλεηαξηζηηθνχ ππνδείγκαηνο 

καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε φιεο ηηο αλεπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο δεκνθξαηίεο 

είρε ηηο ζπλέπεηεο κηαο ηεθηνληθήο, αο πνχκε, κεηαηφπηζεο φρη κφλν ζηε 

καθξννηθνλνκηθή παξέκβαζε αιιά ζην ζχλνιν ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, άιισζηε, γίλεηαη ιφγνο πεξί Μνλεηαξηζηηθνχ Πιέγκαηνο Κξαηηθψλ Πνιηηηθψλ. 

   Βέβαηα, ην ζεκείν εθθίλεζεο απηψλ ησλ κεηαηνπίζεσλ είλαη ε ίδηα ε 

καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή. ε αληίζεζε κε φ,ηη ζπλέβαηλε ζην Κευλζηαλφ ππφδεηγκα, 

ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή κεηαηξέπεηαη ηψξα ζε κέζν / εξγαιείν γηα ηελ επηδίσμε 

θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Έηζη, νη ζθνπνί ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο γίλνληαη ζηφρνη θαη ζθνπνί ηεο καθξννηθνλνκηθήο 

παξέκβαζεο ζπλνιηθά. ην κνλεηαξηζηηθφ ππφδεηγκα ν βαζηθφ ζθνπφ ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε θαηαπνιέκεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ε 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο ρξεκαηηθήο νηθνλνκίαο κέζσ ηνπ ειέγρνπ ζηελ πξνζθνξά ηνπ 

ρξήκαηνο. Η καθξννηθνλνκηθή παξέκβαζε, επνκέλσο, απφ πνιηηηθή αλαζέξκαλζεο 

                                                 
21

  Γηα παξάδεηγκα, ην κνλεηαξηζηηθφ ππφδεηγκα εθαξκφζηεθε ζηελ πην θαζαξή ηνπ εθδνρή ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Βξεηαλίαο απφ ηελ θπβέξλεζε Θάηζεξ, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ ΗΠΑ ην ίδην 

ππφδεηγκα ζπλδπάζηεθε κε ηα «νηθνλνκηθά ηεο πξνζθνξάο» απφ ηελ θπβέξλεζε Ρήγθαλ. 
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ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο ελεξγνχ δήηεζεο κεηαηξέπεηαη ζε 

αληηπιεζσξηζηηθή πνιηηηθή, ζε κηα πνιηηηθή απνπιεζσξηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο 

νηθνλνκίαο. Με δεδνκέλν απηφλ ην ζθνπφ ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πεξηνξίδεηαη θαη 

απνζπλδέεηαη νξηζηηθά απφ ην ζηφρν ηεο ελίζρπζεο ηεο ελεξγνχ δήηεζεο κε ην 

ζρεκαηηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ. Αληίζεηα, ηα 

δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα θαη θαη’ επέθηαζε ε πνιηηηθή δεκφζηνπ δαλεηζκνχ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο ζεσξνχληαη ηψξα αςεγάδηαζην ζεκάδη παζνγέλεηαο ηεο 

ζπλνιηθήο νηθνλνκίαο ζην βαζκφ πνπ ζπληζηνχλ ηε βαζηθή πεγή πιεζσξηζηηθψλ 

πηέζεσλ. Η πεξηνξηζηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, ε πεξίθεκε δεκνζηνλνκηθή 

πεηζαξρία, γίλεηαη πιένλ κέζν / εξγαιείν γηα ηελ επηδίσμε θαη ηειηθά ηελ επίηεπμε 

ησλ ζθνπψλ ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. 

   Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κευλζηαλνχ ππνδείγκαηνο καθξννηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο έηζη θαη ηψξα ζηελ πεξίπησζε ηεο κνλεηαξηζηηθήο καθξννηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ην πεδίν παξέκβαζεο είλαη εθείλν ηεο θπθινθνξίαο ησλ πιηθψλ αμηψλ. Με 

κία, σζηφζν, ζεκαληηθή δηαθνξά: ζηελ πεξίπησζε ηεο κνλεηαξηζηηθήο 

καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ε παξέκβαζε εμαληιείηαη ζηε ρξεκαηηθή θπθινθνξία, 

ζηηο ρξεκαηηθέο ξνέο ηνπ θπθιψκαηνο, αθνχ ζθνπφο είλαη ν έιεγρνο ησλ εηζξνψλ θαη 

ησλ εθξνψλ ρξήκαηνο ζην θχθισκα απηφ. Σαπηφρξνλα, πεξηνξίδεηαη ν ξφινο ηνπ 

θξάηνπο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ απηψλ ησλ ξνψλ θαη εληζρχεηαη ν ξφινο ησλ 

θεληξηθψλ αιιά θαη ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, απηνλνκείηαη ν 

ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ν ξφινο πνπ θαιείηαη λα 

δηαδξακαηίζεη ζην επίπεδν ηεο θπθινθνξίαο. Η πνιηηηθή θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ σο βαζηθφο ζηφρνο ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηζνδπλακεί κε 

θιείζηκν ζηηο ζηξφθηγγεο ησλ εηζξνψλ ρξήκαηνο, ελψ θαηά ηελ αξρηθή πεξίνδν ηεο 

ζηαζηκφηεηαο ε καθξννηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηζνδπλακνχζε κε πεξηνξηζκφ ηεο 

πξνζθνξάο ρξήκαηνο ζηηο ήδε πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο «αγαζψλ» πνπ επξίζθνληαλ 

ζε θπθινθνξία.  

   Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη αλαθνξηθά κε ηελ «πξαγκαηηθή νηθνλνκία», ηα 

πξαγκαηηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, ηφζν ε ηζνξξνπία φζν θαη ε κεγέζπλζε είλαη, 

ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο επηηαγέο ηεο κνλεηαξηζηηθήο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν δήηεκα ησλ επηκέξνπο αγνξψλ. Η ζχλδεζε, επνκέλσο, ηεο 

κνλεηαξηζηηθήο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κε ηηο ππφινηπεο θξαηηθέο πνιηηηθέο 

ζέηεη σο πξνυπφζεζε ηε κεηάβαζε απφ ην επίπεδν ηεο θπθινθνξίαο ζην «κηθξν»-
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επίπεδν ησλ αληαιιαγψλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο αγνξέο σο κεραληζκνχο άξηζηεο 

θαηαλνκήο ησλ πφξσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, άιισζηε, ε κνλεηαξηζηηθή 

καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην αίηεκα αιιά θαη ηελ πνιηηηθή 

«απειεπζέξσζεο», δειαδή απνξξχζκηζεο ησλ επηκέξνπο αγνξψλ, έηζη ψζηε απηέο λα 

αλαδεηρζνχλ φρη κφλν ζε κεραληζκνχο άξηζηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ αιιά θαη νξζήο 

δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο. Η πνιηηηθή απηή απνξξχζκηζεο ησλ αγνξψλ, ε νπνία 

εθαξκφζηεθε κε ζρεηηθή ζπλέπεηα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 κέρξη 

ζήκεξα – θαη παξά ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ εθδειψζεθε ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2008 – θαηέγξαςε κηα ζεηξά απφ 

απνηειέζκαηα ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο φζν θαη ζην πεδίν ησλ θξαηηθψλ 

πνιηηηθψλ.  

   ηελ πξψηε θάζε ηνπ κνλεηαξηζκνχ ε απνξξχζκηζε ησλ επηκέξνπο αγνξψλ 

απνηππψζεθε ζηηο πεξίθεκεο θαη καδηθέο αλαδηαξζξψζεηο ζε πνιινχο θιάδνπο ησλ 

νηθνλνκηψλ. Απφ ην ζχλνιν ησλ αλαδηαξζξψζεσλ ζηελ παξαγσγή, κφλν ην έλα ηξίην 

ππήξμαλ πξαγκαηηθέο αλαδηαξζξψζεηο ελψ ηα ππφινηπα δχν ηξίηα ηζνθαηαλεκήζεθαλ 

είηε ζε νξηζηηθή παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη θιείζηκν ελφο κεγάινπ αξηζκνχ 

επηρεηξήζεσλ είηε ζηε γεσγξαθηθή κεηαθίλεζε πνιιψλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ζε 

ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ θαη κεηά ην 1989 ζε ρψξεο ηνπ πξψελ «νβηεηηθνχ 

Μπινθ». ηε ζπλέρεηα θαη ζε κηα δεχηεξε θάζε ε απνξξχζκηζε ησλ επηκέξνπο 

αγνξψλ εζηηάζηεθε ζηελ άξζε ησλ θξαηηθψλ κνλνπσιίσλ θαη ζηε ζπξξίθλσζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ηνπ θξάηνπο κε ηελ «απειεπζέξσζε» ησλ αγνξψλ ελέξγεηαο, 

ηειεπηθνηλσληψλ, χδξεπζεο θαη κεηαθνξψλ. Σέινο, ζηελ αγνξά εξγαζίαο ε πνιηηηθή 

ηεο απνξξχζκηζεο ππήξμε ηαπηφζεκε κε ηελ άξζε ησλ πνηθίισλ «δπζθακςηψλ» θαη 

θπξίσο κε ηηο «δπζθακςίεο» εθείλεο, νη νπνίεο δηακφξθσλαλ ην χςνο ησλ κηζζψλ θαη 

ησλ εκεξνκηζζίσλ ζε επίπεδα πςειφηεξα απφ εθείλα πνπ πξνζδηφξηδε ην ζεκείν 

ηζνξξνπίαο. 

   ην πεδίν ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ νη κεηαβνιέο είλαη πεξηζζφηεξν εκθαλείο σο 

ζπλέπεηα ηεο απνζχλδεζεο ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ αλαδηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο απαζρφιεζεο θαη 

θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο νη κεηαβνιέο ζπλδένληαη κε ηνλ αλαπξνζδηνξηζκφ ηεο 

αλεξγίαο σο εθνχζηαο (δηαξζξσηηθήο, ζεζκηθήο ή αθφκα θαη αλεξγία αλαδήηεζεο 

απαζρφιεζεο) αθελφο θαη αθεηέξνπ κε ηελ εηζαγσγή ηεο δηάθξηζεο αλάκεζα ζε 

παζεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο αθελφο (ζε απηέο ζπγθαηαιέγνληαη νη παληφο 
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είδνπο εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο ζηνπο αλέξγνπο) θαη ζε ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο 

απαζρφιεζεο αθεηέξνπ. ηε ζηεγαζηηθή πνιηηηθή, επίζεο, νη κεηαβνιέο θαη ηδηαίηεξα 

ζηε Βξεηαλία ππήξμαλ ζεκαληηθέο. Έηζη, ε πνιηηηθή παξνρήο δσξεάλ ζηέγεο απφ ην 

θξάηνο κεηαηξάπεθε ζε πνιηηηθή αγνξάο θαηνηθίαο, ελψ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ε 

ζηεγαζηηθή πνιηηηθή κεηαηνπίζηεθε ζε πνιηηηθή παξνρήο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ απφ 

ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. ην πεδίν ηεο πνιηηηθήο ησλ ζπληάμεσλ ε κεηαβνιή 

απνηππψζεθε ζε κεηαηφπηζε απφ δηαλεκεηηθά ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ζπληάμεσλ ζε ζπζηήκαηα φπνπ ηα αληαπνδνηηθά ζηνηρεία εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν 

εληζρπκέλα. ηα πεδία ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο πγείαο νη 

κεηαβνιέο έρνπλ απνηππσζεί ζηελ εηζαγσγή αγνξαίσλ, νχησο εηπείλ, ζηνηρείσλ ζε 

ζρέζε ηφζν κε ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο φζν θαη κε ηελ παξνρή ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε θνηλσληθή πνιηηηθή εθθπιίδεηαη ζε κηα 

ππνιεηκκαηηθή πνιηηηθή θνηλσληθήο πξφλνηαο, ζην βαζκφ πνπ νη εηζνδεκαηηθέο 

αλαδηαλνκέο θαη εληζρχζεηο απεπζχλνληαη πιένλ ζηνπο απζεληηθά ελδεείο θαη γλεζίσο 

εμαζιησκέλνπο. Σέινο, ε ελίζρπζε ηεο δήηεζεο πεξλάεη ηψξα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

αθνχ ε κείσζε ησλ αληίζηνηρσλ θξαηηθψλ δαπαλψλ αλαπιεξψλεηαη – γηα φζνπο 

δηαζέηνπλ ηα ερέγγπα – απφ ηνλ δαλεηζκφ κέζσ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ.  

   Έρνπκε ήδε δηαπηζηψζεη φηη ζην εζσηεξηθφ ηνπ Κευλζηαλνχ Πιέγκαηνο Κξαηηθψλ 

Πνιηηηθψλ ε ηδηφηππε ζχλδεζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο κε ηηο θνηλσληθέο πνιηηηθέο 

ηζνδπλακνχζε κε κία εγγελή ζε απηφ ην πιέγκα θνηλσληθνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ 

αλαπαξαγσγήο. ηελ πεξίπησζε ηνπ Μνλεηαξηζηηθνχ Πιέγκαηνο Κξαηηθψλ 

Πνιηηηθψλ, αληίζεηα, ε ιεηηνπξγηθή ηνπ νινθιήξσζε ζέηεη σο πξνυπφζεζε ηελ άξζε 

απηψλ, αθξηβψο, ησλ θνηλσληθνπνηεκέλσλ ζπλζεθψλ αλαπαξαγσγήο. Δάλ, επνκέλσο, 

κε ηελ ηζρχ ηνπ Κευλζηαλνχ Πιέγκαηνο Κξαηηθψλ Πνιηηηθψλ ππήξμαλ αλαδηαλνκέο 

απφ ην θεθάιαην πξνο ηελ εξγαζία κε ηελ εγθαζίδξπζε θαη ηελ παγίσζε ηνπ 

Μνλεηαξηζηηθνχ Πιέγκαηνο Κξαηηθψλ Πνιηηηθψλ νη αλαδηαλνκέο αθνινπζνχλ 

αληίζηξνθε πνξεία: απφ ηελ εξγαζία πξνο ην θεθάιαην. Απηφ ζεκαίλεη αθελφο φηη ην 

Μνλεηαξηζηηθφ Πιέγκα Κξαηηθψλ Πνιηηηθψλ είλαη πνιχ πιεζηέζηεξα ζηε ινγηθή ηεο 

ίδηαο ηεο θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο θαη αθεηέξνπ φηη ε παγίσζή ηνπ εγθαηληάδεη ηε 

θάζε επαληδηνπνίεζεο απηψλ ησλ θνηλσληθνπνηεκέλσλ ζπλζεθψλ σο ηδηνηήησλ ηνπ 

θεθαιαίνπ.  

   Δάλ πξάγκαηη ηζρχνπλ απηέο νη δηαπηζηψζεηο, ηφηε κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζε 

κία παξαηήξεζε κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ νξζνινγηθφηεηα αιιά θαη ηνλ 
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ραξαθηήξα ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ. Παξαηεξνχκε, εηδηθφηεξα, φηη ν ραξαθηήξαο 

ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ κεηαβάιιεηαη φηαλ θαη κφλν φηαλ κεηαβάιιεηαη θαη ην 

ππφδεηγκα ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζεκαίλεη φηη θάζε 

θνξά ε νξζνινγηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ππεξπξνζδηνξίδεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε απφ ηελ νξζνινγηθφηεηα ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη φηη ε 

απηνηέιεηά ηνπο είλαη πάληνηε ζρεηηθή, εμαξηάηαη δειαδή απφ ηελ απηνηέιεηα ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Οη δηαπηζηψζεηο απηέο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε 

ζρέζε κε ηηο εκπεηξηθέο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζπλνιηθά. 

Γηα παξάδεηγκα, ν βαζκφο γελλαηνδσξίαο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο δελ κπνξεί λα 

κεηξεζεί κφλν απφ ην χςνο ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, δεδνκέλνπ φηη ζε θάζε 

ρξνλνζεηξά πνπ ζα κεηξά απηή ηελ επίδνζε ζα ππάξρνπλ πάληνηε ζεκεία ηνκήο θαη 

αζπλέρεηεο θάζε θνξά πνπ ζα κεηαβάιιεηαη ε καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή. Δπίζεο, ε 

ηειηθή αλαδηαλεκεηηθή επίπησζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζπλνιηθά δελ είλαη 

δπλαηφ λα εθηηκεζεί παξά κφλν εθφζνλ έρνπλ πξνεγνπκέλσο πξνζδηνξηζζεί νη ζέζεηο 

θαη ε απηνηέιεηα ηεο θάζε επηκέξνπο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιέγκαηνο θξαηηθψλ πνιηηηθψλ. 

 

 


