
05‐Mar‐12

1

Η Κυβερνητική Πολιτική 
της Μάργκαρετ Θάτσερ

INSTITUTE OF DIPLOMACY AND GLOBAL 
AFFAIRS

Γιώργος Σαρηγιαννίδης

Ποια είναι η Μάργκαρετ Θάτσερ;

Αισθήματα ενοχής
“Τα οικονομικά είναι η μέθοδος. Ο στόχος είναι να αλλάξουμε 

την καρδιά και την ψυχή.”
Μάργκαρετ Θάτσερ

5 Μαΐου 1979 – Άφιξη στο Νο. 10
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Γιατί η Θάτσερ δεν ήταν συντηρητική

Η σύγκρουση
“Τα οικονομικά είναι η μέθοδος. Ο στόχος είναι να αλλάξουμε 

την καρδιά και την ψυχή.”
Μάργκαρετ Θάτσερ

Ο χειμώνας της δυσαρέσκειας

• Ο πληθωρισμός παρέμενε κοντά στο 10%
• Η οικονομία βρισκόταν σε πορεία ταχείας παρακμής
• Τα συνδικάτα είχαν κηρύξει πόλεμο
• Οι οδηγοί φορτηγών έβαλαν φρένο στις μεταφορές
• Οι δημόσιοι υπάλληλοι σε μόνιμη απεργία
• Τα σκουπίδια σχηματίζανε βουνά στους δρόμους
• Οι νεκροθάφτες αρνούταν να θάψουν τους νεκρούς

(Αναπόφευκτη μάλλον η σύγκριση και με τη σημερινή Ελλάδα.)

Η παρακμή
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«Τίποτα μεγάλο δεν μπορεί να γεννηθεί ως προϊόν 
συμβιβασμού»

• Η εξουσία των συνδικαλιστών ήταν η κύρια αιτία της 
ανεργίας και έπρεπε να περιοριστεί.

• Ο εξισωτικός σοσιαλισμός των Εργατικών απειλούσε 
το Βρετανικό πολιτισμό και έπρεπε να αντιστραφεί.

Το τέλος της συναίνεσης

Η Σιδηρά Κυρία
“Δεν θα διαπραγματευτώ ποτέ με ανθρώπους που 

χρησιμοποιούν τον εξαναγκασμό και τη βία για την επίτευξη του 
στόχου τους.”

Μάργκαρετ Θάτσερ

Mont Pelerin Society

Τον Απρίλιο του 1947, ιδρύεται 
σε ένα μικρό χωριό της Ελβετίας 
η Mont Pelerin Society.

Institute of Economic Affairs

Μάργκαρετ Θάτσερ: 
«Ραλφ, μπορεί ο κόκορας να κράζει, 
αλλά η κλώσα είναι που κάνει τα αυγά»

Το 1955 ιδρύεται το Institute of Economic 
Affairs. 

Το 1957 αναλαμβάνει Γενικός 
Διευθυντής ο Ralph Harris – γνωστός 
και ως «ο Αρχιτέκτονας του 
Θατσερισμού».



05‐Mar‐12

4

• Μονεταρισμός

• Έμφαση στα δημόσια οικονομικά
• (Αύξηση φορολογίας) 
• Δραστική μείωση δημόσιων υπαλλήλων

Ανάγκη διατήρησης εσωτερικών ισορροπιών

Το ‘νοικοκύρεμα’ Φώκλαντ – η άρνηση της Ήττας

• Ιδιωτικοποιήσεις
• Περιορισμός του δημοσίου
• Απελευθέρωση των αγορών
• Σύγκρουση με τα συνδικάτα

Η Θάτσερ δεν είχε στόχο να αναδείξει τις ιδέες του 
συντηρητισμού, αλλά να τις επανακαθορίσει.

Θάτσερ Νο. 2 Ο χρόνος της μεγάλης απεργίας
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Η πτώση
“Ποια μεγάλη μάχη θα είχε δοθεί και κερδηθεί με το σύνθημα 

«είμαι υπέρ της συναίνεσης»;”
Μάργκαρετ Θάτσερ

• Δραστικές μεταρρυθμίσεις
• Επιθετικές παρεμβάσεις
• Η Νέα Εποχή
• Το τέλος του ψυχρού πολέμου
• Το τέλος της συναίνεσης

Η φιλοσοφία της ταξικής, τακτοποιημένης, στατικής 
κοινωνίας κατέρρευσε.

Ο νέος συντηρητισμός

Η παραίτηση: No, No, No

Ο Τρίτος Δρόμος
“Margaret Thatcher is perhaps the politician I have the greatest 

admiration for. I am reading her memoirs at the moment.”
Tony Blair
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Η κληρονομιά του Θατσερισμού Οικονομική Ελευθερία 2012


