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Η εξέλιξη της τρέχουσας κρίσης, από χρηματοπιστωτική σε κρίση δημόσιου χρέους, υπήρξε αντιπροσωπευτική της 
ανθεκτικότητας των νέο-φιλελεύθερων ιδεών στην ΕΕ και, σε μεγάλο βαθμό, έχει καθορίσει τις νεο-φιλελεύθερες 
προοπτικές της Ευρωπαϊκής πολιτικής οικονομίας. Παρόλο που οι αρχικές προσδοκίες ήταν ότι η κρίση θα έδινε την 
ευκαιρία ώστε να προκύψει ένα αντίθετο μοντέλο, η πραγματικότητα υπήρξε πολύ διαφορετική. Ενώ στην αρχή το 
νέο-φιλελεύθερο μοντέλο πολιτικής αμφισβητήθηκε έντονα, επαναεπιβεβαιώθηκε έναν μόλις χρόνο μετά την 
κατάρρευση της Lehman Brothers, με την κρίση της Ευρωζώνης. Η σκληρή λιτότητα έχει μετατραπεί έκτοτε σε νέα 
οικονομική ορθοδοξία σε ολόκληρη την ΕΕ. Αντί για τη θριαμβευτική επιστροφή της σοσιαλδημοκρατίας, η κρίση 
απέδειξε με τον πλέον απερίφραστο τρόπο την ιδεολογική και πολιτική ανικανότητα της ΕΕ να αντιπροτείνει ένα 
συνεκτικό εναλλακτικό μοντέλο, απέναντι στον νεοφιλελεύθερο πολιτικό πραγματισμό.  

Οι πολιτικές ιδέες που στηρίζουν τα Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής που έχουν υιοθετήσει τα 
υπερχρεωμένα κράτη της νότιας Ευρώπης αποδεικνύουν του λόγου το αληθές: μόνιμη λιτότητα, αγορο-κεντρικές 
μεταρρυθμίσεις και περικοπές στο κράτος πρόνοιας. Αυτές οι ιδέες έχουν ως αποτέλεσμα να επωμιστούν όλο το 
βάρος της κρίσης οι μεμονωμένοι πολίτες, με καταστροφικές συνέπειες. Αυτές συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
τεράστια επίπεδα ανεργίας, τρομακτική κοινωνική αποσάθρωση, έλλειψη συνοχής και εξτρεμισμό.  

Πουθενά αλλού δεν φάνηκαν πιο ξεκάθαρα οι επιπτώσεις των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής, όσο στην 
Ελλάδα. Αρχής γενομένης από την αρχή της κρίσης, το 2009, η χώρα έχει υποβληθεί σε βίαιες προσαρμογές, οι 
οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την ταχύτερη δημοσιονομική εξυγίανση που έχει ποτέ επιτευχθεί στον αναπτυγμένο 
κόσμο. Αυτά τα μέτρα βασίστηκαν στη λογική της μη-ύπαρξης εναλλακτικής επιλογής (There Is No Alternative-TINA) 
και κατά παράβαση των εσωτερικών δημοκρατικών κανόνων, του κομματικού ανταγωνισμού, των νόμιμων πολιτικών 
πρακτικών και των ατομικών επιλογών. Η υποχώρηση της δημοκρατίας και ο ανταγωνισμός σχετικά με τις 
εναλλακτικές πολιτικές είχαν ως επακόλουθο οι Έλληνες να θεωρούν την έννοια της «μεταρρύθμισης» ως απειλή για 
την κοινωνική συνοχή – και όχι ως μία ευκαιρία για κοινωνική αλλαγή.  

Ως συνέπεια της απότομης προσαρμογής, αυξήθηκαν στην Ελλάδα η φτώχεια, οι ανισότητες και η κοινωνική 
αποσύνθεση. Η ανεργία έχει φτάσει πλέον το 27,3%, ενώ όποιος χάνει τη δουλειά του είναι πολύ πιθανό ότι θα 
παραμείνει μακροχρόνια άνεργος. Οι άνθρωποι παραμένουν προσκολλημένοι στην ιδιαίτερη κατάσταση που απορρέει 
από την παγίδα του ορθολογισμού, με περιορισμένη ελευθερία και όντας αναγκασμένοι να αποδεχθούν ψευδο-
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εναλλακτικές. Για παράδειγμα, η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και η διάλυση του κράτους πρόνοιας έχουν 
εξωθήσει τα άτομα σε μία μόνιμη κατάσταση αβεβαιότητας και «ελαστικής ανομίας», όπου εκχωρούν σκόπιμα τα 
εργασιακά τους δικαιώματα προκειμένου να αποφύγουν την απόλυση. 

Παρά τις αρνητικές αυτές εμπειρίες στην Ελλάδα και τα άλλα κράτη της νότιας Ευρώπης, δεν έχει προκύψει ακόμη 
κάποιο προοδευτικό εναλλακτικό μοντέλο. Η συστηματική συζήτηση για τις προοδευτικές πολιτικές προέκυψε μόλις 
τα δύο τελευταία χρόνια, αναπαράγοντας τις παραδοσιακές κοινωνικές δημοκρατικές αξίες της προώθησης της 
αξιοπρεπούς εργασίας, της απασχόλησης, τη κοινωνικής ισότητας, της κοινωνικής προστασίας για όλους και του 
κοινωνικού διαλόγου. Παρά το γεγονός ότι τα κανονιστικά επιχειρήματα είναι απαραίτητα, ούτως ώστε να προκύψει 
ένα εναλλακτικό παράδειγμα, εντούτοις δεν είναι αρκετά. Ο κοινωνικός δημοκρατικός διάλογος πρέπει επίσης να 
αρθρώσει τις αναγκαίες πολιτικές. Αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, νέα κοινωνικά συμβόλαια 
που θα διευκόλυναν την κατανομή των δημοσιονομικών πλεονασμάτων, και θα επέτρεπαν την εκπροσώπηση των 
εργαζομένων που βρίσκονται σε επισφαλή θέση. τη μεταρρύθμιση της συμπληρωματικότητας για την ομαλή και 
δίκαιη κατανομή των κινδύνων. την αντικατάσταση της μεταρρυθμιστικής στρατηγικής τύπου «διαίρει και βασίλευε» 
που προκαλεί κοινωνική αναστάτωση, και η οποία περιλαμβάνεται στα εως τώρα προγράμματα οικονομικής 
προσαρμογής, με μία μεταρρυθμιστική τεχνολογία που θα κατένειμε ομοιόμορφα το κόστος των μεταρρυθμίσεων, 
θα δημιουργούσε κοινωνικούς συμμάχους και θα διευκόλυνε τη δημιουργία συμμαχιών συλλήβδην.  

Τέλος, για ένα προοδευτικό μοντέλο πολιτικής απαιτείται επίσης να κερδηθεί η μάχη στο επίπεδο της ΕΕ. Το 2009, το 
Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ζήτησε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και ένα νέο κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη, στα πλαίσια της νέας διεθνούς τάξης. Ωστόσο, υπάρχει 
ακόμη πολύς δρόμος προτού επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με αυτές τις ιδέες στο επίπεδο της ΕΕ. Επιπλέον, 
υπάρχουν θεσμικοί περιορισμοί. Κατ’ αρχάς, η ισχύουσα συνταγματική τάξη και οι μηχανισμοί διακυβέρνησης της ΕΕ 
θέτουν σημαντικές προκλήσεις για την κοινωνική-δημοκρατική πολιτική, λόγω της προκατάληψής τους προς όφελος 
του νεο-φιλελευθερισμού. Πράγματι, η ΟΝΕ και το σχέδιο για την Ενιαία Αγορά περιορίζουν σημαντικά το περιθώριο 
για προοδευτικές πολιτικές και πολιτικό σχεδιασμό. Ειδικότερα, το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο εξαλείφει κάθε 
περιθώριο για κεϋνσιανές πολιτικές. Επίσης, το δίκαιο που έχει δημιουργηθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ έχει 
παραβιαστεί, προς όφελος των προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής και σε βάρος της κοινωνικής πολιτικής. 
Τέλος, η υπεροχή της ΕΚΤ στην οικονομική διακυβέρνηση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν είναι υπόλογη, 
περιορίζουν επίσης τις προοπτικές για προοδευτικές πολιτικές στο επίπεδο της ΕΕ.  

Η ανθεκτικότητα του νέο-φιλελεύθερου μοντέλου αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τις προοδευτικές πολιτικές. Η 
εμφάνιση ενός εναλλακτικού μοντέλου θα εξαρτηθεί από την ικανότητά του να δώσει απαντήσεις στα εγχώρια 
προβλήματα, και ταυτόχρονα να ξεπεράσει την ιδεολογική και θεσμική αντίσταση στο επίπεδο της ΕΕ.  
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