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К.Л.  СНІСАРЭНКА 

НЕАКАНСЕРВАТЫЎНЫЯ РЭФОРМЫ Ў Ф Р А Н Ц Ы I ЎНУТРАНАЯ 
БАРАЦЬБА Ў ПРАВАЦЭНТРЫСЦКІМ БЛОКУ ПАРТЫЙ У 1990-я гг. 

Анализируется проблема развития нео-
консервативных реформ во Франции; рас-
сматриваются разные подходы к их реали-
зации в контексте политической борьбы 
внутри правоцентристского блока ОПР-СФД. 

The article studies the problem of the de-
velopment of neo-conservative reforms in 
France. Different  approaches to their realization 
within the context of political struggle inside the 
right-centrist bloc RPR-UDF are considered. 

Бліскучая перамога на парламенцкіх выбарах 1993 г. дала магчымасць пра-
вацэнтрысцкай кааліцыі "Аб'яднання ў падтрымку Рэспублікі" і "Саюза за фран-
цузскую дэмакратыю" (АПР-СФД) працягнуць курс неакансерватыўных рэформ, 
якія былі распачаты ў 1986 г. урадам Ж. Шырака, але спыніліся пасля паражэн-
ня правых на выбарах 1988 г. Аднаўленне палітыкі рэформ дыктавалася неаб-
ходнасцю пераадолення эканамічнага крызісу, які пачаўся ў 1990 г. і меў маш-
табы, адпаведныя крызісу 1974-1975 гг. Асноўнай задачай рэформ стала пад-
рыхтоўка эканомікі краіны да новых рэалій, выкліканых паскарэннем працэсаў 
еўрапейскай інтэграцыі і сусветнай глабалізацыі. У выпадку поспеху рэформ 
правыя партыі атрымлівалі магчымасць аднавіць сваё ідэйнае дамінаванне ў 
французскім грамадстве, перамагчы на прэзідэнцкіх выбарах 1995 г. і дасягнуць 
абсалютнай палітычнай гегемоніі, уласцівай двум першым дзесяцігоддзям 
V Рэспублікі. 

Кааліцыя АПР-СФД атрымала выключную большасць у Нацыянальным 
сходзе (472 месцы з 577) і была ў стане праводзіць любыя законапраекты. Га-
лоўны апанент правых сіл - Французская сацыялістычная партыя (ФСП) апыну-
лася ў глыбокім крызісе. У ёй абвастрылася барацьба ўнутраных плыняў вакол 
пытання аб абнаўленні састарэлай дактрыны. Цяжкі эканамічны крызіс рабіў 
французаў патэнцыяльна больш схільнымі да прыняцця неакансерватыўных 
рэформ, тым больш, што ў 1980-я гг. пры іх дапамозе правыя змаглі ажывіць 
эканоміку і стварыць умовы для ўздыму 1988-1990 гг. Адзінай сур'ёзнай пераш-
кодай было тое, што французы, як і ў 1980-я гг., падтрымлівалі неакансерва-
тыўныя рэформы ў эканоміцы, але выступалі супраць іх развіцця ў сацыяльнай 
сферы. У гэтых умовах палітычны поспех залежаў як ад зместу рэформ, так і ад 
метадаў іх правядзення. 

У 1986-1988 гг. французы адмовіліся ад курсу неакансерватыўных рэформ 
з-за празмернага радыкалізму і тэхнакратычных метадаў іх правядзення. Таму 
праграма блока АПР-СФД, апублікаваная 11 лютага 1993 г., захоўвала ас-
ноўныя прыярытэты эканамічнай палітыкі, якія мала змяніліся ў параўнанні з 
1980-мі гг. У сацыяльным жа праекце панавала ўмеранасць і кампраміснасць 
прапанаваных захадаў1. Лідэр кааліцыі Ж. Шырак не рызыкаваў узначаліць новы 
ўрад, каб не пагоршыць свае шанцы на прэзідэнцкіх выбарах у выпадку магчы-
мага правалу палітыкі рэформ. На пасаду прэм'ер-міністра ён прызначыў мала-
вядомага французам Э. Баладзюра - памяркоўнага кансерватара, прагматычна-
га тэхнакрата і прыхільніка рэфарматарскіх метадаў нямецкага хрысціянскага 
дэмакрата Г. Коля. 
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У сваёй дзейнасці кабінет Э. Баладзюра імкнуўся пазбегнуць празмернага 
радыкалізму, ужываў выпрабаваныя часам захады: прыватызацыю, палітыку 
"моцнага франка", вёў барацьбу з беспрацоўем шляхам стварэння рабочых месц, 
фінансуемых дзяржавай, грамадскіх работ. Рэформы, звязаныя з неакан-
серватыўным сацыяльным праектам (скарачэнне дзяржаўных выдаткаў на са-
цыяльныя патрэбы, перабудова стратнай сістэмы сацыяльнага страхавання), 
праводзіліся ў жыццё праз прыняцце рамкавых, праграмных законаў, разлі-чаных на 
паступовае павольнае рэфармаванне ў доўгай перспектыве. Пры праявах масавай 
незадаволенасці ўрад спыняў запаланаваныя рэформы. Імкнучыся атрымаць 
палітычны поспех, ён ахвяраваў глыбінёй і інтэнсіўнасцю пераўтварэнняў. 

Прадпрынятыя ў 1993-1995 гг. захады мелі плён: у 1994 г. быў пераадолены 
эканамічны крызіс і спынены рост беспрацоўя. 

Новыя метады рэфармавання і гнуткая палітычная тактыка спрыялі росту 
папулярнасці як урада, так і прэм'ер-міністра. Сярэдні ўзровень падтрымкі Э. 
Баладзюра складаў 58 %2. Цікава, што Э. Баладзюр стаў фаварытам сацы-яльных 
апытанняў амаль з самага пачатку легіслатуры, калі ён проста не мог паказаць 
грамадству рэальныя вынікі сваёй палітыкі. Яго папулярнасці спрыяла 
дэзарыентацыя французскага грамадства пад уплывам эканамічнага крызісу. 

Адсутнасць дзейснай апазіцыі палітычнаму курсу правых, высокія паказчыкі 
папулярнасці дазволілі Э. Баладзюру стаць моцным, але віртуальным прэтэн-дэнтам 
на прэзідэнцкую пасаду. У верасні 1993 г., згодна з падлікамі сацыёла-гаў, ён мог 
атрымаць падтрымку каля 40 % французаў у першым туры магчымых прэзідэнцкіх 
выбараў і каля 65 % у другім. Ж. Шырак - адпаведна 30 і 50 %3. 

Асноўнай праблемай Э. Баладзюра як магчымага кандыдата на прэзідэнцкія выбары 
1995 г. была адсутнасць арганізацыйнай падтрымкі. У хуткім часе ёй становіцца 
цэнтрысцкі СФД, для якога асоба главы ўрада была ідэальнай кан-дыдатурай. Тэхнакрат, 
ліберал, чалавек, які мае ўплыў на грамадства, Э. Ба-ладзюр, па меркаваннях 
французаў, быў больш цэнтрыстам, чым палітыкам неагалісцкай арыентацыі. 
Падтрымліваючы Э. Баладзюра, яны разлічвалі на тое, што ў выпадку яго перамогі 
СФД атрымае шанц вярнуць цэнтрызму ролю галоўнай ідэйна-палітычнай сілы Францыі. 

Рост палітычнага аўтарытэту Э. Баладзюра і яго прыхільнікаў садзейнічаў бы 
пераходу на іх бок часткі сяброў АПР. Справа ў тым, што неагалісцкае АПР -
арганізацыя, з'яднаная жорсткай дысцыплінай і створаная Ж. Шыракам "пад ся-
бе", не было ўжо такім адзіным. Пасля паражэння яе лідэра на прэзідэнцкіх вы-
барах 1988 г. у партыі ўзніклі некалькі плыняў, прадстаўнікі якіх не падзялялі по-
гляды Ж. Шырака. 

Pyx "абнаўленцаў" выступаў за вяртанне да ўстановак "гістарычнага" галізму, 
адыход ад ідэй і метадаў рэфармавання, перанятых Ж. Шыракам з англа-
амерыканскага вопыту, бо яны не адпавядаюць традыцыям і культуры француз-скага 
народа4. Прыхільнікі Э. Баладзюра выступалі за ўмераныя метады рэ-фармавання, 
блізкія па духу практыцы хрысціянскіх дэмакратаў у Германіі. На пачатку 1990-х гг. 
унутры АПР сфарміраваліся тры плыні: шыракаўскае, бала-дзюраўскае і сэгэнісцкае. 

Згодна з меркаваннямі большасці палітычных назіральнікаў, асноўная інтрыга 
прэзідэнцкіх выбараў 1995 г. будзе звязана з пытаннем, наколькі па-вялічыцца 
палітычная вага прыхільнікаў аднаго з двух кандыдатаў унутры саміх партый правага 
блока5. Першапачаткова прэм'ер-міністр захоўваў сваю лаяль-насць лідэру партыі, 
сябрам якой ён з'яўляўся. Аднак высокі ўзровень папуляр-насці, нечаканае ўзнікненне 
"арганізацыйнай базы" для перадвыбарчай гонкі па-высілі яго прэзідэнцкія амбіцыі. 

Супрацьстаянне Э. Баладзюра і Ж. Шырака выявіла, акрамя іх асабістых 
амбіцый, рознасць падыходаў да пытання аб метадах рэалізацыі неакансерва-
тыўных рэформ унутры правага лагера. Папулярнасць прэм'ер-міністра засноў-
валася на прызнанні французамі яго ўмерана-рэфарматарскай тактыкі. Ж. Шы-рак 
рызыкнуў паўстаць у вачах грамадства як своеасаблівы "рэвалюцыянер". 
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Новаўводзіны Ж. Шырака былі скіраваны на дасягненне дзвюх мэт. Першая -
пашырэнне ўплыву яго руху сярод маладых французаў - новага, малавядомага 
тыпу выбаршчыкаў. Палітычныя прыярытэты моладзі яшчэ не атрымалі 
ўстойлівых форм, адзінае, што было заўважным, - гэта імкненне да правядзен-
ня радыкальных змен у грамадстве. У межах традыцыйнага электарата правых 
лідэр АПР сутыкнуўся са значнай канкурэнцыяй Э. Баладзюра. Атрымаўшы пад-
трымку моладзі, ён мог пашырыць кола сваіх патэнцыяльных выбаршчыкаў. 
Другая - аднаўленне галізму ў яго нетэхнакратычным, сацыяльным І светапо-
глядным сэнсах. Ж. Шырак улічваў новыя палітычныя ўмовы 1990-х гг. -
збліжэнне ідэйных установак левых і правых сістэмных партый на базе тэхна-
кратычных поглядаў выклікала некаторае аддаленне ад іх выбаршчыкаў. Да 
прадстаўнікоў ФСП і АПР-СФД пачалі ставіцца як да адносна адзінай эка-
намічнай і палітычнай тэхнакратычнай эліты. Калі ў сакавіку 1981 г. толькі 33 % 
французскіх грамадзян лічылі, што вызначэнні "левыя" і "правыя" састарэлі, то ў 
красавіку 1991 г. гэтае меркаванне падзялялі ўжо 55 %6. Праблемы, звязаныя з 
каштоўнаснымі, сацыяльнымі і сацыякультурнымі ўстаноўкамі, пачалі ўсё больш 
цікавіць французаў. Добраахвотныя арганізацыі, "партыі пратэсту" (ультраправы 
"Нацыянальны фронт", экалагісты) пашырылі сваю папулярнасць. Пакідая па-за 
ўвагай сацыяльна-эканамічныя праблемы, яны займаліся пытаннямі росту зла-
чыннасці, іміграцыі, карупцыі, наркаманіі, забруджвання навакольнага асярод-
дзя. Лідэр АПР імкнуўся перацягнуць дадзены электарат на свой бок. 

У пачатку 1995 г. абодва палітыкі, Ж. Шырак ад АПР і Э. Баладзюр, фар-мальна 
беспартыйны, афіцыйна сталі кандыдатамі ў прэзідэнты Французскай Рэспублікі. Як 
у АПР, так і ў правай кааліцыі сфарміраваўся раскол, звязаны з рознасцю падыходаў 
да рэалізацыі неакансерватыўнай палітыкі. Слабая левая апазіцыя зрабіла барацьбу 
між асноўнымі кандыдатамі ад правых партый больш жорсткай. Э. Баладзюру 
ўдалося атрымаць падтрымку часткі партый СФД і не-каторых апээраўцаў, 
пераважна тых, хто прымаў удзел ва ўрадзе. Каманда прэм'ер-міністра не бачыла 
неабходнасці ў распрацоўцы грунтоўнай канцэпту-альнай праграмы, абяцанне 
працягнуць папулярны ў французаў палітычны курс лічылася дастатковым. Ж. 
Шырака падтрымаў старшыня Нацыянальнага сходу, прыхільнік артадаксальнага 
галізму ў АПР Ф. Сэгэн і віцэ-прэзідэнт Рэс-публіканскай партыі, апантаны ліберал А. 
Мадлен. Гэтыя асобы прынялі ўдзел у распрацоўцы перадвыбарчай праграмы 
кандыдата ад АПР і аказалі ўплыў на тактыку яго перадвыбарчай барацьбы. 

Праграмы правых кандыдатаў не мелі істотных разыходжанняў паводле зме-сту7. 
Аднак, калі Э. Баладзюр прэзентаваў строга дэтэрміністычную перадвы-барчую 
праграму тэхнакратычнага характару, то Ж. Шырак прытрымліваўся ідэі прынцыповага 
абнаўлення, імкнуўся "парваць з мінулым". Французы, стаміў-шыся ад тэхнакратызму 
левага і правага гатункаў, чакалі ад палітыкаў менавіта такой прапановы. 

Сведчаннем актуальнасці тэмы абнаўлення стаў хуткі рост папулярнасці 
кандыдата ад ФСП - Л. Жаспэна. Ён разгарнуў дынамічную кампанію, заснава-ную на 
ідэі прынцыпова новай палітыкі і ўжо ў красавіку 1995 г. стаў амаль упо-равень з 
правымі кандыдатамі па паказчыках папулярнасці8. Яго праграма, нягле-дзячы на 
шматлікасць папулісцкіх лозунгаў, не была арыгінальнай і прад-стаўляла варыянт 
палітыкі, якая ўжывалася прадстаўнікамі ФСП і раней9. 

23 красавіка 1995 г. адбыўся першы тур галасавання па выбарах прэзідэнта 
Францыі. Перамог Л. Жаспэн (23,21 % галасоў), другім стаў Ж. Шырак (20,47 %), Э. 
Баладзюр (18,54 %) бясслаўна выбыў з барацьбы10. 

Чаму ж не спраўдзіліся прэзідэнцкія амбіцыі самага папулярнага 
французска-га палітыка 1993-1995 гг.? Прычын некалькі. 

Па-першае, вобраз "парушальніка правіл", які ўносіў раскол у правую каалі-цыю, не 
спрыяў перамозе прэм'ер-міністра. У СФД адбыўся падзел па пытанні аб яго падтрымцы. 
Асноўная маса членаў Рэспубліканскай партыі на чале з А. Мадленам падтрымала 
лідэра АПР. Надзеі Э. Баладзюра на шырокую пад-трымку з боку АПР не спраўдзіліся. 
Асноўная маса палітыкаў і актывістаў АПР згуртаваліся вакол свайго "натуральнага" 
лідэра. 
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Па-другое, са сваім абяцаннем працягнуць эмпірычна выпрацаваны курс 
умераных неакансерватыўных рэформ Э. Баладзюр выступіў як тыповы кансер-
ватыўны палітык. Праграма Ж. Шырака, заснаваная на тэме абнаўлення, даз-
воліла яму выйсці за межы традыцыйнага электарата правых партый. Лідэр 
АПР атрымаў самую шырокую падтрымку выбаршчыкаў ва ўзросце ад 18 да 24 
гадоў. У яго быў высокі рэйтынг сярод высокакваліфікаваных спецыялістаў, 
прадстаўнікоў інтэлектуальных прафесій. Паказчыкі падтрымкі Л. Жаспэна ся-
род груп насельніцтва былі традыцыйнымі для кандыдата ФСП. Яго перавагу 
над Ж. Шыракам на 2,5 % можна растлумачыць большай дэзарганізацыяй пра-
вага лагера, падзеленага міждвума кандыдатамі. 

Тэледыспут пераможцаў першага тура галасавання Л. Жаспэна і Ж. Шырака, 
які адбыўся 2 мая 1995 г., выявіў адсутнасць прынцыповых разыходжанняў у іх 
поглядах11. Тым не менш Ж. Шырак меў некаторую перавагу перад Л. Жаспэ-
нам. Ён выступаў з пазіцый прынцыповага абнаўлення жыцця краіны. Ba ўмовах 
ідэйнага вакуума істотнае значэнне займеў асабісты імідж саміх кандыдатаў. 
Добра распрацаваная тактыка правага кандыдата спрыяла яго папулярнасці. 

7 мая 1995 г. прэзідэнтам Французскай Рэспублікі стаў Ж. Шырак, які перамог 
кандыдата-сацыяліста з перавагай у 5,38 % (52,69 % супраць 47,31 % гала-
соў)12. Былы парытэт левых-правых быў захаваны. 

Перамога была дасягнута дзякуючы шматлікім абяцанням. 82 % французскіх 
грамадзян чакалі ад новага прэзідэнта канчатковага вырашэння праблемы бес-
працоўя13. Высокія рэзультаты левага кандыдата і вельмі сціплая перамога АПР 
і СФД на адбыўшыхся ў хуткім часе муніцыпальных выбарах падштурхоўвалі 
Ж. Шырака да актыўных дзеянняў. Адразу пасля ўваходжання на пасаду прэзі-
дэнта ён прызначае новага прэм'ер-міністра, бліжэйшага паплечніка - А. Жуппэ. 
Галоўнай мэтай новага кабінета была рэалізацыя перадвыбарчых прапаноў 
лідэра АПР. 

У хуткім часе стала зразумелым, што зрабіць гэта вельмі складана з-за існа-
ваўшых супярэчнасцей у папулісцкай праграме Ж. Шырака. Напрыкпад, прапа-
нова стымуляцыі занятасці беспрацоўных шляхам кампенсацыі дзяржавай вы-
плат прадпрыемства ў сацыяльныя фонды зусім не стыкавалася з абяцаннямі 
скараціць дэфіцыт дзяржбюджэту і бюджэту сістэмы сацыяльнага страхавання, 
зменшыць падатковы ціск. 

Непаслядоўнасць праграмы, узятай за аснову, абумовіла няроўнасць графіка 
дзейнасці ўрада. Першапачатковае "буксаванне" (з мая па лістапад 1995 г.) бы-
ло звязана з пошукам арыенціраў для правядзення рэальнага палітычнага кур-
су. Канец хістанням кабінета паклаў прэзідэнт: 26 кастрычніка 1995 г. у сваёй 
прамове Ж. Шырак выказаў думку аб тым, што асноўным прыярытэтам урада 
павінна стаць скарачэнне дэфіцыту дзяржбюджэту14. Ён адкінуў свае перадвы-
барчыя абяцанні і вырашыў звярнуцца да тэхнакратычных метадаў рэфарма-
вання. У адказ прэм'ер-міністр 7 лістапада 1995 г. сфарміраваў новы ўрад і 
фарсіраваў падрыхтоўку запланаваных рэформ. 

Імкненне актыўна праводзіць неакансерватыўныя пераўтварэнні ў краіне 
прывяло да пераймання рэфарматарскай тактыкі ўрада Ж. Шырака 1986-1988 гг. 
Інтэнсіўнасць і глыбіня рэформ, навязванне іх грамадству, валюнтарызм пры 
прыняцці істотных рашэнняў, ціск на сацыяльных партнёраў - гэтыя рысы неа-
кансерватыўнага рэфарміравання, уласцівыя яго англа-амерыканскаму прыкла-
ду, прывялі ўрад А. Жуппэ да сацыяльнага крызісу ў лістападзе - снежні 1995 г. 
Шматмільённыя забастоўкі яскрава паказалі, што французскае грамадства не 
прыняло дадзеныя радыкальна-рэфарматарскія метады. Паказчыкі папуляр-
насці прэзідэнта і прэм'ер-міністра пачалі хутка зніжацца15. 

3 1996 г. кабінет А. Жуппэ вярнуўся да ўмерана-рэфарматарскіх метадаў, 
што зблізіла тактыку яго дзейнасці з той, што выкарыстоўвалася ў 1993-1995 гг. 
Прынцыповых змен у характары пераўтварэнняў не было, яны захавалі сваю 
глыбіню і інтэнсіўнасць, але гэты крок дазволіў пазбегнуць моцных канфліктаў. 
Менавіта ў перыяд з 1996 па 1997 г. была рэалізавана большасць з запланава-
ных рэформ. Аднавіць жа папулярнасць не ўдалося ні прэм'ер-міністру, ні 
прэзідэнту. Прычынай гэтага стала дамінаванне ў масавай свядомасці францу-
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заў ідэі аб невыкананні Ж. Шыракам і А. Жуппэ сваіх абяцанняў і нізкі каротка-
часовы эфект праведзеных рэформ. Слабы эканамічны рост, высокі ўзровень 
беспрацоўя, павышэнне падатковага ціску выклікалі глыбокі песімізм францу-
заў, у выніку чаго ў жніўні 1996 г. 88 % з іх лічылі, што сацыяльны клімат у краіне 
дрэнны16. Палітычны курс А. Жуппэ страчваў падтрымку ў правым лагеры. Ha 
пачатку 1996 г. 58 % дэпутатаў парламенцкай большасці лічылі магчымым пра-
вядзенне іншага рэфарматарскага курсу17. 

Барацьба ў правым блоку вакол пытання аб тактыцы рэфармавання атры-
мала новы штуршок. 3 крытыкай англа-амерыканскіх па сваім характары мета-
даў рэфармавання кабінета А. Жуппэ, прыхільнікам якіх быў Ж. Шырак, вы-
ступілі лібералы з СФД, сэгэністы і баладзюрысты18. 

Калі крызіс урада А. Жуппэ стаў відавочным, прэзідэнт Французскай Рэс-
публікі пайшоў на рызыкоўны крок: 21 красавіка 1997 г. ён распусціў парламент і 
прызначыў нечарговыя выбары19. Тым самым Ж. Шырак разлічваў атрымаць 
падтрымку грамадства і працягнуць рэалізацыю неакансерватыўных рэформ у 
краіне да канца тэрміну дзеяння сваіх паўнамоцтваў. Умовы для гэтага, як свед-
чылі вынікі апытанняў грамадскай думкі, былі самымі спрыяльнымі. Памылкі 
правага ўрада не садзейнічалі папулярнасці ФСП. Партыя, як і левы блок, пера-
жывала цяжкі перыяд унутранага абнаўлення, інспіраванага Л. Жаспэнам, ды і 
канвергенцыя палітычных установак сістэмных партый амаль сцерла розніцу 
між іх прадстаўнікамі. У 1997 г. 53 % апытаных французаў лічылі, што Л. Жаспэн 
не зможа стаць дзейсным прэм'ер-міністрам20. 

Аднак на парламенцкіх выбарах 25 мая - 1 чэрвеня 1997 г. перамогу атры-
мала так званая "плюралістычная левая" - блок ФСП, ФКП, экалагістаў і групы 
Ж.-П. Шэвенмана "Рух грамадзян", аб'яднаных выключна з адзінай мэтай - пе-
рамагчы правых (44,28 % супраць 36,16 % у АПР-СФД)21. Адметнай рысай вы-
бараў 1997 г. быў вельмі высокі ўзровень адхіленняў ад галасавання і ўзмац-
ненне палітычнага экстрэмізму. За ультраправы Нацыянальны фронт прагала-
савала амаль чатыры мільёны французаў22. 

Вынікі парламенцкіх выбараў 1997 г. сведчылі аб глыбокім расчараванні 
французскіх грамадзян у сваёй эліце, палітычная барацьба якой бачылася ад-
носнай ва ўмовах канвергенцыі ідэйных установак. 

Чаму феномен перамогі правых у 1993 і 1995 гг. змяніўся паражэннем 1997 г.? 
Па-першае, французскія неакансерватары не змаглі знайсці балансу між 

зместам і метадамі правядзення неакансерватыўных рэформ. He існавала рас-
працаванай самастойнай канцэпцыі, якая б магла быць прынята французскім 
грамадствам. Праграма Э. Баладзюра вызначалася выключным эмпірызмам. 
Новаўводзіны ў перадвыбарчай праграме Ж. Шырака 1995 г. былі толькі тактыч-
ным манеўрам у барацьбе за прэзідэнцкую пасаду. Ix папулізм і непасля-
доўнасць сталі прычынай дрэнных вынікаў дзейнасці ўрадаў А. Жуппэ і пара-
жэння АПР-СФД у 1997 г. Зыходзячы з гэтага, можна казаць, што ў Францы! не 
быў выпрацаваны арыгінальны варыянт неакансерватыўнага рэфармавання. 

Па-другое, хістанні біпалярнай палітычнай сістэмы V Рэспублікі прывялі да 
канвергенцыі ідэйных установак і іміджу левых і правых сістэмных партый, аб'яд-
наных на падставе тэхнакратычнага сацыяльна-эканамічнага курсу. Палітычная 
барацьба між імі становіцца ўсё больш адноснай. У той жа час стала відавоч-
ным імкненне грамадства да прынцыпова Іншай палітыкі. Дактрыну партый пат-
рабавалі радыкальнага перагляду ў адпаведнасці з новымі патрабаваннямі вы-
баршчыкаў. 
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