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Od začiatku roka 1951 britskí konzervatívci zvíťazili v parlamentných voľbách trikrát za 
sebou: roku 1951 pod vedením Winstona Churchilla, roku 1955 za jeho nástupcu Antho
nyho Edena a roku 1959 na čele s Haroldom Macmillanom. Jednou z kľúčových otázok, 
najmä vo voľbách roku 1951, bolo, či si voliči želajú pokračovaťv sociálnom štáte (Wel
fare State), na tamojšie pomery poňatom veľkoryso, alebo či sú v dôsledku pôsobenia 
rozličných faktorov ochotní zľaviťzo svojich nárokov na pomoc zo strany štátu.

Historici sa vcelku zhodujú v tom, že v ob

lasti britskej sociálnej politiky, napriek oča
kávaniam časti toryovských voličov, nedošlo 
k prerušeniu kontinuity s predchádzajúcou 
labouristickou érou. Niektorí v tejto súvis
losti píšu o „ére konzervatívneho kompromi
su“; iní prirovnávajú sociálnu politiku kon
zervatívcov a labouristov k dvom vlakom 
vychádzajúcim z jednej veľkej stanice z ná
stupišť stojacich oproti sebe a dlho idúcich 
paralelne vedľa seba, pričom oba smerujú 
do veľmi vzdialených staníc.

Hoci vládnuca konzervatívna strana 
pokračovala v sociálnej politike svojich 
predchodcov, pôsobili v nej aj jej kritici. 
Mladí toryovci, ktorí v pamflete Jeden ná
rod (One Nation), vydanom roku 1950, vo 
všeobecnosti podporili myšlienku sociál
neho štátu, sa domnievali, že labouristi 
zašli príliš ďaleko. Roku 1955 z iniciatívy 
konzervatívcov vznikol Inštitút pre eko
nomické záležitosti, ktorý vydával množ
stvo prác obhajujúcich širšie uplatnenie 
trhových princípov v sociálnych záleži

putovanie dejinami

tostiach, ako aj niektoré dälšie inštitúcie, 
ktorým idea rozsiahleho Welfare State ne
bola príliš blízka.

Neúspešné reformné pokusy
V 50. rokoch politici a vysokí úradní
ci z britského ministerstva financií opa
kovane uvažovali o znížení daní, verej
ných výdavkov a pod. Roku 1952 vypukla 
v Churchillovej vláde tzv. polemika Robot 
(nazvaná podľa písmen v menách troch 
vysokých štátnych úradníkov - Leslieho 
Rowana, Georgea Boltona a Otta Čiarka), 
ktorej iniciátori presadzovali kurz ostro 
kontrastujúci s „povojnovou náladou soci
álnej harmónie“. Minister financií Richard 
Austen Butler vtedy navrhol uskutočniť 
reformu menového systému a zaviesť po
hyblivý kurz meny, čo bolo v konečnom 
dôsledku v rozpore s filozofiou sociálne
ho štátu. Pohyblivý kurz libry by totiž zna
menal zvýšenie cien potravín a surovín 
a pravdepodobne i vyššiu nezamestna
nosť. Preto príliš neprekvapovalo, že ten
to plán bol zmetený zo stola a jeho inici
átor musel dokonca bojovať o udržanie 
svojej pozície v strane.

K dälšiemu pokusu o revíziu sociálne
ho štátu došlo na konci roka 1957, keď sa 
verejné výdavky rozhodol obmedziť mi
nister financií Peter Thorneycroft. Medzi 
plánované škrty v sociálnej oblasti patri
lo napríklad odňatie rodinných prídavkov 
na druhé dieťa či zavedenie príplatku na 
stravovanie v nemocniciach. Projekt skra
choval na nechuti ministerského pred
sedu Macmiltana podporiť antiinflačnú 
šokovú terapiu ministra financií. Spor vy
vrcholil začiatkom roka 1958 rezignáciou 
popredných ministrov Petra Thorneycrof- 
ta, Enocha Powella a Nigela Bircha a ná
slednými politickými otrasmi.

Oba prípady súviseli s mierne znepo
kojivou situáciou britskej ekonomiky, kto
rá sa prejavila najmä zhoršujúcou sa pla
tobnou bilanciou. Tento problém mal dva 
rozmery. Prvý spočíval v tom, že britská 
libra bola na medzinárodných devízových 
trhoch nadhodnotená (jej fixná hodno
ta dosahovala 2,8 dolára), takže len v ro
koch 1947 - 1957 nastali štyri vážne tzv. 
šterlingové krízy. Preto sa hovorilo o de
valvácii, ktorú by síce privítali vývozco
via (ich tovar by bol v zámorí lacnejší), 
ale zároveň by vzrástla cena za dováže-
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