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ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ 

«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» 

 

της Μαρίας Καραµεσίνη 

 

Είναι αδύνατον να αναπτύξω ένα τόσο µεγάλο θέµα, όπως αυτό του τίτλου της 

εισήγησης, στο σύντοµο χρονικό διάστηµα που µου έχει δοθεί. Θα είµαι λοιπόν 

αναγκαστική πολύ επιλεκτική και επιγραµµατική. 

 

Το βασικό χαρακτηριστικό της πρόσφατης αναθεώρησης της Στρατηγικής της 

Λισαβώνας από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου 2005 είναι η ενσωµάτωση στο 

ίδιο κείµενο των κοινών κατευθυντήριων γραµµών για την οικονοµική πολιτική και 

αυτών για την πολιτική απασχόλησης, καθώς και η ανδιάρθρωσή τους γύρω από τους 

δύο κύριους στόχους: την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

 

Λόγω της µείωσης του συνολικού αριθµού των κατευθυντήριων γραµµών και της 

αναδιάταξής τους γύρω από τους δύο προαναφερθέντες στόχους, η αναθεωρηµένη 

Στρατηγική της Λισαβώνας εµφανίζεται λιγότερο φιλόδοξη και περισσότερο 

στοχευµένη. Αυτά ως προς τα επιφαινόµενα, διότι στην πραγµατικότητα καµία 

ουσιαστική αλλαγή δεν έχει σηµειωθεί ως προς τις βασικές κατευθύνσεις πολιτικής 

που αποτελούν τα εργαλεία επίτευξης των τελικών στόχων. 

 

Έτσι η ανάπτυξη επαφίεται στη µακρο-οικονοµική πολιτική σταθεροποίησης και τη 

συγκράτηση των µισθολογικών αυξήσεων, στην πολιτική απελευθέρωσης των 

αγορών και τις ιδωτικοποιήσεις και στις πολιτικές διευκόλυνσης και ενίσχυσης του 

ρυθµού της τεχνολογικής αλλαγής. Η δε αύξηση της απασχόλησης ανατίθεται – 

πέραν του ρυθµού µεγέθυνσης – στη βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης του 

εργατικού δυναµικού και στη µεγαλύτερη ευελιξία της (αγοράς) εργασίας. 

 

Ωστόσο αξίζει να πούµε, ότι λόγω των διαφορών της οικονοµικής και πολιτικής 

συγκυρίας µεταξύ 2000 και 2005, η αναθεωρηµένη Στρατηγική διαφέρει σε ορισµένα 

σηµεία από την αρχική και η αλλαγή είναι προς το χειρότερο για τα συµφέροντα των 

εργαζόµενων τάξεων και λαϊκών στρωµάτων στην Ευρώπη. 

 

Ας θυµηθούµε ότι η οικονοµική συγκυρία του 2000 ήταν πολύ ευνοϊκή, ενώ στην 

πλειοψηφία των χωρών της Ε.Ε. κυβερνούσαν σοσιαλιστικά, εργατικά ή 

σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα. Η πρωτοτυπία της Λισαβώνας συνίσταται στην 

ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας ως κύριου στόχου της Ε.Ε. µετά την επίτευξη της 

ΟΝΕ, στην έµφαση στην τεχνολογία και καινοτοµία (κοινωνία της γνώσης) και της 

ολοκλήρωσης των χρηµατο-οικονοµικών αγορών (προς µίµηση του αµερικάνικου 

προτύπου της «νέας οικονοµίας», πριν σπάσει η χρηµατιστηριακή φούσκα, που είχε 

απογειώσει την αµερικάνικη οικονοµία και παραγωγικότητα στη δεκεατία του 1990), 

στην επαναφορά του στόχου της πλήρους απασχόλησης στο προσκήνιο και στην 

ανάδειξη του κοινωνικού αποκλεισµού και της µεταρρύθµισης του κοινωνικού κράτους 
σε τοµείς κοινού ενδιαφέροντος και ανάπτυξης κοινοτικής πολιτικής. 

 

Μέσα στο 2001, η γαλλική και η σουηδική προεδρία της Ε.Ε. συµπλήρωσαν τη 

Λισαβώνα µε δύο επιπλέον στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και της βελτίωσης της 

ποιότητας των θέσεων απασχόλησης. Συνοπτικά, η οικονοµική µεγέθυνση - που 

προεξοφλείτο για τα επόµενα χρόνια – θα έπρεπε να είναι συµβατή µε την οικολογική 
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ισορροπία, ενώ η επίτευξη της πλήρους απασχόλησης – που επίσης προεξοφλείτο για 

τα επόµενα χρόνια – θα έπρεπε να συµβαδίζει µε ποιοτικές θέσεις εργασίας. Στο πεδίο 

της κοινωνικής πολιτικής, ο στόχος της καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού 

συµπληρώθηκε µε αυτόν της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής. 
 

Παρόλο που τα κοινοτικά κείµενα χρωµατίστηκαν µε τους όρους και τις διαστάσεις 

της πλήρους απασχόλησης, της ποιότητας της εργασίας, της αειφορίας, της 

κοινωνικής συνοχής, ο σκληρός πυρήνας των ακολουθούµενων πολιτικών παρέµεινε 

νεοφιλελεύθερος, ενώ η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και η 

προώθηση της κοινωνικής συνοχής «δικαιολόγησε» την µείωση κοινωνικών παροχών 

και δικαιωµάτων στο όνοµα του «ενεργού» κοινωνικού κράτους και της βελτίωσης 

των οικονοµικών του «υπερβολικά δαπανηρού» συστήµατος κοινωνικής προστασίας. 

 

Αν λοιπόν η Λισαβώνα εκφράζει την ιδεολογική ηγεµονία των σοσιαλιστικών 

κοµµάτων, µέσω της ρητορείας περί ποιότητας, αειφορίας και κοινωνικής συνοχής, 

τότε αυτή προδίδει ακόµα περισσότερο τη συµφωνία και συναντίληψη µεταξύ αυτών 

των κοµµάτων και των φιλελεύθερων πολιτικών δυνάµεων της Ευρώπης. ∆ηλαδή την 

πίστη στις ανοιχτές αγορές, την εξωστρέφεια ως προς το αναπτυξιακό πρότυπο, την 

ακύρωση της µακροοικονοµικής πολιτικής και της εσωτερικής ζήτησης εργαλείου και 

συνιστώσας της οικονοµικής µεγέθυνσης και την πεποίθηση ότι µόνο οι παντός 

είδους διευκολύνσεις και παραχωρήσεις προς το ιδιωτικό κεφάλαιο µπορούν να 

εξασφαλίσουν διαρκή ανάπτυξη στο πλαίσιο των ανοιχτών αγορών.  

 

Η οικονοµική στασιµότητα στην Ε.Ε. από το 2001 µέχρι σήµερα, η αλλαγή των 

δεδοµένων του ανταγωνισµού στη ενιαία αγορά µε την ένταξη των 10 νέων χωρών, 

και η ανατροπή του πολιτικού συσχετισµού δυνάµεων στην Ε.Ε. υπέρ των 

συντηρητικών και φιλελεύθερων κοµµάτων προκάλεσε και τις ανάλογες µετατοπίσεις 

ως προς το µίγµα πολιτικών και αντιλήψεων. Η έκθεση Κοκ εξαφάνισε την ποιότητα 

της εργασίας από τους στόχους της πολιτικής απασχόλησης και την αντικατέστησε µε 

τη µονοκρατορία της ευελιξίας. Η αειφορία και η κοινωνική συνοχή υποχώρησαν 

αισθητά ως στόχοι. Η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος πέρασε στην 

πρώτη γραµµή του ενδιαφέροντος, λόγω της οικονοµικής στασιµότητας. Το ίδιο και η 

µείωση της φορολογίας του κεφαλαίου και του εργατικού κόστους µετά τη διεύρυνση 

της Ε.Ε. και την όξυνση του ανταγωνισµού στις διεθνείς αγορές. 

 

Η αναθεωρηµένη Στρατηγική της Λισαβώνας αποκρυσταλλώνει αυτές ακριβώς τις 

µετατοπίσεις. Οι ηγέτες της Ε.Ε. ανησυχούν για την οικονοµική καθίζηση των 

ευρωπαϊκών οικονοµιών, για την αύξηση της ανεργίας, για την αύξηση του χάσµατος 

µε τους κύριους ανταγωνιστές στο διεθνή στίβο (ΗΠΑ, Κίνα). ∆εν µπορούν πλέον να 

υποσχεθούν πλήρη απασχόληση στους ευρωπαϊκούς λαούς, θεωρούν την ποιότητα 

της απασχόλησης και την τήρηση των περιβαλλοντική κανόνων και της νοµοθεσίας 

βαρίδια για την ανταγωνιστικότητα και πολυτέλεια για τους ανέργους και τους λαούς.  

Οι λέξεις πλήρης απασχόληση και ποιότητα των θέσεων εργασίας απουσιάζουν από 

την αναθεωρηµένη Στρατηγική της Λισαβώνας. 

 

Οι κυβερνητικές «µεταρρυθµίσεις» στη χώρα µας ακολουθούν την παραπάνω λογική 

της δεδοµένης συγκυρίας. Η ακολουθούµενη πολιτική είναι σκληρά νεοφιλελεύθερη 

(έχει πλήρως εγκαταλειφθεί η λογική του ήπιου φιλελευθερισµού). Έχει πρυτανεύσει 

το τελευταίο εξάµηνο η λογική της «µια και έξω επίθεσης» και όχι της βαθµιαίας 

διάβρωσης των κοινωνικών κατακτήσεων. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις, η µείωση 
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του εργατικού κόστους και της προστασίας της απασχόλησης, η απαλλαγή από τους 

περιορισµούς της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και, κυρίως, η παραχώρηση 

κερδοφόρων δραστηριοτήτων και τοµέων δηµοσίου ενδιαφέροντος στο ιδιωτικό 

κεφάλαιο συνοψίζουν την ακολουθούµενη φιλοσοφία της οικονοµικής πολιτικής της 

Ν.∆. Η τεχνολογική πολιτική, η αύξηση της παραγωγικότητας, η αναβάθµιση και 

αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού έχουν περιέλθει σε εντελώς δεύτερη µοίρα. 

 

Η νεοφιλελεύθερη σκλήρυνση του τελευταίου εξαµήνου δεν έχει τόσο να κάνει µε τις 

διαφορές αντίληψης της Ν.∆. από το ΠΑΣΟΚ και δεν βρίσκεται καθόλου σε 

διάσταση µε τη γενική κατεύθυνση των ακολουθούµενων πολιτικών στην Ε.Ε. Έχει 

απλώς να κάνει µε την εκτίµηση, από πλευράς κυβέρνησης, της πολιτικής και 

κοινωνικής συγκυρίας, µε βάση την οποία εκδιπλώνει και προωθεί τους στόχους της 

στο διάστηµα της θητείας της. Έχει συγκεκριµένα να κάνει µε την εκτίµηση των 

κοινωνικών ανιστάσεων και του πολιτικού κόστους από τις ακολουθούµενες 

πολιτικές, της δυνατότητας δηλαδή να καρπωθεί η αξιωµατική αντιπολίτευση την 

κοινωνική δυσαρέσκεια Εν τέλει ο σκληρός ή ήπιος νεοφιλελευθερισµός δεν είναι 

θέµα στρατηγικής αλλά τακτικής, τόσο για τη σηµερινή κυβέρνηση όσο και για τις 

προηγούµενες ή επόµενες (Ν∆ ή ΠΑΣΟΚ). 

 


