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Im wiĊcej zmian, tym bardziej wszystko zostaje po staremu.
Szwedzka polityka spoáeczna po zwyciĊstwie wyborczym
centroprawicy w 2006 r.

1. Wprowadzenie
Zdecydowane zwyciĊstwo wyborcze szwedzkiej centroprawicy w 2006 roku mogáo
staü siĊ podstawą wieszczenia koĔca socjaldemokratycznej hegemonii, a wraz z nim
równieĪ szwedzkiego modelu hojnej i powszechnej polityki socjalnej. Wyniki socjaldemokratów byáy najgorsze od czasu wprowadzenia powszechnego prawa wyborczego (34,6% gáosów),51 moĪna jednak áatwo pokazaü, Īe wybory tylko potwierdziáy
tĊ hegemoniĊ! Szwedzcy politolodzy i komentatorzy polityczni w zasadzie zgadzają
siĊ, Īe socjaldemokraci nie przegrali wyborów dlatego, Īe wyborcy odwrócili siĊ od
socjaldemokratycznego modelu polityki spoáecznej, ale raczej dlatego, Īe uznali, iĪ
model ten jest zaniedbywany, np. w zakresie polityki peánego zatrudnienia. Wykorzystali to konserwatyĞci (nazywający siĊ w Szwecji Umiarkowaną Partią Koalicyjną)
odchodzący od programu reform rynkowych, który popierali w przeszáoĞci, i wystĊpujący obecnie jako nowa partia pracownicza!
51
Dane dotyczące wyborów pochodzą ze Statistiska centralbyrĎn, „Historisk statistik
över valĎren 1910 - 2006. Procentuell fördelning av giltiga valsedlar efter parti och typ
av val” http://www.scb.se/templates/tableOrChart____32065.asp. W 1918 r., w ostatnich
wyborach poprzedzających upowszechnienie praw wyborczych, socjaldemokraci uzyskali
32,3% gáosów.
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2. Gospodarcze i polityczne uwarunkowania zwyciĊstwa centroprawicy
W latach 80. inspiracją dla Umiarkowanych byáa polityka Thatcher i Reagana,
a kiedy doszli do koalicyjnej wáadzy w 1991 r. ich przywódca Carl Bildt krytykowaá
socjaldemokratyczne hasáo „trzeciej drogi”, twierdząc, Īe jest tylko „jedna droga”,
czyli rynkowy liberalizm. Wpáywy tej ideologii byáy widoczne nawet wĞród socjaldemokratów, którzy razem z Partią Ludową wprowadzili w Īycie liberalną reformĊ
podatkową. Miaáa ona spowodowaü powstanie wiĊkszej liczby miejsc pracy i tak siĊ
staáo w przypadku jednego zawodu: doradców zawodowych w urzĊdach pracy! Bezrobocie szybko wzrosáo z 1,1% do 8%, co utorowaáo drogĊ do zwyciĊstwa centroprawicy. Mimo to bezrobocie pozostaáo na wysokim poziomie, podobnie jak deÞcyt
budĪetowy, jeden z najwyĪszych w Europie zaraz po greckim; a przed reformą wystĊpowaáa nadwyĪka.52
Wobec poraĪki centroprawicowej koalicji w przywróceniu równowagi gospodarczej, socjaldemokraci áatwo wygrali wybory w 1994 r., wspierani przez inne ugrupowania lewicowe oraz zielonych. W tym czasie rynkowy liberalizm utraciá jakiekolwiek
poparcie wĞród socjaldemokratycznych przywódców. Skupili siĊ oni na przywracaniu
równowagi za pomocą podnoszenia poĞrednich podatków, prywatyzacji czĊĞci Þrm
paĔstwowych i ciĊciach w usáugach spoáecznych. W siódmym numerze Problemów
Polityki Spoáecznej pokazywaáem, Īe te dziaáania stanowiáy w pewnej mierze ograniczenie polityki spoáecznej, ale system ĞwiadczeĔ socjalnych pozostaá w zasadzie bez
zmian, a wydatki na politykĊ rodzinną w rzeczywistoĞci wzrosáy.
Rządy socjaldemokratyczne osiągnĊáy sukces w przywracaniu równowagi gospodarczej. BudĪet notowaá systematycznie nadwyĪki od 1998 r. z wyjątkiem lat 2003
i 2004,53 a inßacja przez dziewiĊü lat do czasu objĊcia wáadzy przez centroprawicĊ
w 2006 r. wyniosáa niewiele ponad 1,1%.54
Socjaldemokratyczne sukcesy nie tylko dotyczyáy odzyskania kontroli nad inßacją
i budĪetem, ale równieĪ widoczne byáy w wysokim wzroĞcie gospodarczym. Wyniósá
on Ğrednio aĪ 3,3% w latach 1999-2006, a w roku wyborczym 2006 osiągnąá 4,1%.55
PiĊtą achillesową socjaldemokratów byáo bezrobocie. Tradycyjny model szwedzki
utrzymywaá je na niskim poziomie przy wysokich wskaĨnikach zatrudnienia. Pod
koniec lat 80. Bezrobocie wynosiáo 1,6%, a wĞród osób w wieku 16-64 zatrudnio-

52
Szerzej: Steven Saxonberg „Model szwedzki ma siĊ dobrze” Problemy Polityki Spoáecznej nr 7/ 2004.
53

Tamýe, dla lat1998-2003, oraz Regeringkansliet, „črsredovisning för staten 2006,” http://
www.Þnans.regeringen.se/sb/d/8969 for the years 2004-2007 i Statistiska centralbyrĎn, ”Offentliga
sektorns sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier” http://www.scb.se/statistik/NR/
NR0108/2008A03A/EDP_April2008_Tables_ÞnalÞlledrev.xls.
54
Wáasne obliczenia autora na podstawie Statistiska centralbyrĎn, ”Inßation i Sverige 1831-2007,”
http://www.scb.se/Statistik/PR/PR0101/2007M12/PR0101_2007M12_DI_06-07_SV.xls#Data!A1
55
Statistiska centralbyrĎn, ”BNP Ďrlig förändring i procent (1951- )” http://www.scb.se/Statistik/
NR/NR0103/2007K04A/NR0103_2007K04A_DI_01_SV_BNP1950.xls#Data!A1
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nych byáo ponad 80%.56 Do roku 1997 ten ostatni wskaĨnik zmniejszyá siĊ do 70,7%
i mimo, Īe wzrósá do 75,3% w 2001 r. zmniejszyá siĊ trzy lata póĨniej do 73,4%.
Szczyt bezrobocia Szwecja zanotowaáa w 1993 r., gdy wyniosáo ono 8,2%, do roku
2002 zmniejszyáo siĊ do 4%, ale od tego czasu roĞnie i na dwa miesiące przed wyborami w 2006 r. osiągnĊáo 6%,57 co dla wiĊkszoĞci ludnoĞci jest poziomem trudnym do
zaakceptowania. Pozwoliáo to partiom centroprawicowym przejąü kwestiĊ bezrobocia
od lewej strony sceny politycznej.
Mimo utrzymującego siĊ bezrobocia wahającego siĊ miĊdzy 4% a 6% w ostatnich latach, rządy socjaldemokratyczne odniosáy sukcesy gospodarcze, co sprawiáo,
Īe rynkowy liberalizm Partii Umiarkowanej staá siĊ maáo przekonujący dla wyborców. W wyborach 2002 r. gáosowaáo na nich zaledwie 15,3% elektoratu wobec 21,9%
w 1991 r. Po tej klĊsce przywódca partii podaá siĊ do dymisji i wáadzĊ przejĊáo nowe
pokolenie o bardziej pragmatycznych poglądach. Przypomina to historiĊ odnowy brytyjskiej Partii Pracy w latach 90. „Nowi umiarkowani” na wzór nowej Partii Pracy,
która zrezygnowaáa z socjalistycznego hasáa upaĔstwowienia gospodarki, porzucili
ideĊ „zmiany systemu” i przyznali, Īe po dekadach hegemonii socjaldemokratycznej
nigdy nie zdoáają przekonaü wyborców do odrzucenia welfare state.58
Umiarkowani zrezygnowali teĪ z prób radykalnych reform niektórych z gáównych
Þlarów szwedzkiego modelu rynku pracy, np. nie chcą juĪ likwidacji Narodowej
Rady Pracy odpowiedzialnej za wdraĪanie aktywnych programów rynku pracy, ani
teĪ rozluĨnienia ochrony zatrudnienia w zakresie m.in. zasady zwalniania pracowników z najdáuĪszym staĪem dopiero po zwolnieniu innych pracowników.59 Zamiast
domagaü siĊ radykalnych obniĪek podatków, które trudno sÞnansowaü, partia ogáosiáa
pro-pracowniczy kurs i zaczĊáa domagaü siĊ ich obniĪenia dla najmniej zarabiających
pracowników.60
Poza tym, Īe Umiarkowanych postrzegano jako partiĊ dogmatyczną, której jedynym hasáem jest ciĊcie podatków, drugim problem centroprawicy byáa niezdolnoĞü
do rządzenia koalicyjnego. Pierwszy rząd tego rodzaju w latach 70., skáadający siĊ
z trzech partii, nie przetrwaá ani pierwszej kadencji (od 1976 r.), ani teĪ kolejnej. Po
zwyciĊstwie w 1991 r. byáo to juĪ moĪliwe, ale kosztem rozszerzenia o kolejna partiĊ

56
Statistiska centralbyrĎn, ”Sysselsättning och arbetslöshet 1976–2004,” 11 listopada, 2005,
http://www.scb.se/statistik/AM/AM0401/Sysselsattning_och_arbetsloshet_1976-2004.pdf, s. 15, 7.
57
Statistiska centralbyrĎn, ” Arbetskraftsundersökningen, juli 2006: Fortsatt förbättring pĎ arbetsmarknaden,” http://www.scb.se/templates/pressinfo____176559.asp.
58
Podobne analizy przeprowadzaá Bo Rothstein, ”Valet en triumf för socialdemokraterna” Dagensnyheter, 20 wrzeĞnia 2006.
59
Gunnar Jonsson, ”Moderatstrid om arbetsrätten,”Dagensnyheter, 26 sierpnia 2005.
60
Dyskusja kwestii podatkowych, zobacz m.in.: Ander Lindblom, „The Swedish Conservative
Party and Welfare State: Institutional Change and Adopting Preferences,” Arbetsrapport, Institute
för framtidsstudier, 2006:12; Anders Widfeldt, „The Swedish Parliamentary Election of 2006,”
Electoral Studies, 26 (2007), s. 797-837; oraz Nicholas Ayott i Niklas Bolin, „Towards a Two-Party
System? The Swedish Parliamentary Election of September 2006,” West European Politics, tom. 30,
nr 3/2007, s. 621-633.
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i polityki peánej sprzecznoĞci, która spowodowaáa, Īe deÞcyt budĪetu wymknąá siĊ
spod kontroli.
W celu zyskania zaufania wyborców partie centroprawicowe postanowiáy w 2004 r.
o zawiązaniu sojuszu. Polegaá on na powoáaniu wspólnych zespoáów programowych,
które wypracowaáy platformĊ programową dla przyszáego rządzenia.61 Miaáo to wywoáaü w wyborcach wraĪenie, Īe tym razem prawica bĊdzie gotowa odpowiedzialnie
rządziü.
Gdy prawica zaczĊáa wyglądaü na bardziej zjednoczoną niĪ kiedyĞ, lewica z kolei
ulegáa dezintegracji nieznanej w przeszáoĞci. Socjaldemokraci tradycyjnie uzyskiwali
wynik wyborczy na poziomie 45%, co pozwalaáo im rządziü, jakby mieli wiĊkszoĞü,
a to ze wzglĊdu na „towarzysza 4%”. Nazwa wziĊáa siĊ stąd, Īe taki jest próg wyborczy w Szwecji, a na partiĊ komunistyczną gáosowali sympatycy socjaldemokratów
ze wzglĊdów taktycznych. Celem byá albo nacisk na politykĊ socjaldemokratycznych
rządów z lewej strony, albo teĪ obawa przed tym, Īe w razie niewejĞcia komunistów
do parlamentu, prawicy uda siĊ stworzyü koalicyjną wiĊkszoĞü. Z kolei dla partii komunistycznej byáo jasne, Īe gáosowanie przeciwko socjaldemokratycznym propozycjom odbierze im sympatiĊ takich wyborców i nie wejdą do parlamentu w kolejnych
wyborach. Z tego teĪ wzglĊdu na ich poparcie moĪna byáo liczyü, bez proponowania
im koalicji.
Sytuacja zaczĊáa siĊ zmieniaü w latach 90. ze wzglĊdu na nowe dynamiczne przywództwo partii komunistycznej. ObjĊáa je Gudrun Schyman, uchodząca za najbardziej
przekonującego szwedzkiego polityka. Z nazwy partii usuniĊto komunizm i staáa siĊ
Partią Lewicy. W programie przesuniĊto akcenty na kwestie postmodernistyczne, takie jak feminizm i Ğrodowisko. Wszystko to sprawiáo, Īe partia zyskaáa nowy wizerunek lewicy nowoczesnej i demokratycznej, czemu pomogáo teĪ obsadzenie najwyĪszych stanowisk partyjnych przez reformatorów. W wyborach 1998 r. poparcie
skoczyáo z 5% do 12%.62 Nawet po spadku do 8,4% w wyborach 2002 r. wciąĪ byáo
ono na tyle silne, Īe socjaldemokraci musieli braü komunistów powaĪnie i negocjowaü z nimi swoje propozycje.
Nie tylko Partia Lewicy zaczĊáa zagraĪaü monopolowi Socjaldemokratów, od 1988
r. prawie w kaĪdych wyborach do parlamentu wchodziáa równieĪ Partia Ekologiczna.
W związku z tym poparcie dla Partii Socjaldemokratycznej spadáo z 45,5% w 1994 r.
do 36,4% w 1998 i do 39,9% w 2002.63 Pojawiáy siĊ wiĊc dwie partie, z którymi trzeba byáo ukáadaü siĊ w celu utrzymania wáadzy.
Stosunki miĊdzypartyjne na lewicy staáy siĊ napiĊte, gdy nienawykli do dzielenia
siĊ wáadzą socjaldemokraci odmówili ekologom stanowisk w rządzie po wyborach
w 2002 r. W konsekwencji ci ostatni zaczĊli negocjowaü z centroprawicą, a wobec ich
niepowodzenia i tak zmuszeni byli do popierania gáównej partii lewicy, rezultat nie
satysfakcjonowaá nikogo. Partia Zielonych byáa upokorzona i osáabiona, a Partia Le61

Patrz np., Kari Molin, ”Gemensam budget frĎn alliansen,” Dagensnyheter, 2 maja 2006
Dane pochodzą ze Statistiska centralbyrĎn, „Historisk statistik över valĎren 1910 – 2006,” ibid.
63
Ibid.
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wicy wydawaáa siĊ jeszcze sáabsza, gdyĪ nawet nie zaĪądaáa miejsc w rządzie. Mimo,
Īe socjaldemokratom udaáo siĊ samodzielnie sformowaü rząd, zdali sobie sprawĊ, Īe
w przyszáoĞci bĊdą musieli pójĞü na kompromisy z Zielonymi.
Partia Lewicy staáa siĊ mniej strawna, gdy jej przywódczyni musiaáa ustąpiü w atmosferze osobistych skandali i zastąpiá ją Lars Ohly. Brakowaáo mu nie tylko jej charyzmy i umiejĊtnoĞci komunikacyjnych, ale zdecydowaá siĊ teĪ na powrót do tradycyjnego wizerunku partii komunistycznej. Reformatorzy zostali odsuniĊci, a ster przejĊáa
stara kadra. W związku z tym nie tylko zmniejszyáo siĊ poparcie wĞród elektoratu, ale
równieĪ atrakcyjnoĞü dla potencjalnych koalicjantów. Propozycja posad w rządzie dla
Zielonych i jednoczeĞnie niezaoferowanie ich drugiej partii lewicowej trudno byáoby
wyjaĞniü, nawet gdyby komuniĞci twierdzili, Īe nie interesuje ich udziaá w rządzie.
Kolejnym problemem dla ewentualnej lewicowej koalicji jest to, Īe zarówno Zieloni,
jak i komuniĞci szwedzcy są eurosceptykami, ci pierwsi w odróĪnieniu od ugrupowaĔ
o podobnym proÞlu z kontynentu.
Wszystko to sprawiaáo, Īe socjaldemokraci nie wykluczali koalicji nawet z którąĞ
z partii prawicowych. Role na scenie politycznej caákiem siĊ odwróciáy. Tradycyjnie
wyborcy mieli do wyboru silny rząd socjaldemokratyczny albo niestabilną i podzieloną prawicĊ, teraz byá to wybór miĊdzy zjednoczoną prawicą a niepewną i skáóconą
lewicą.
W Partii Socjaldemokratycznej nastąpiá teĪ kryzys przywództwa. Persson wydawaá siĊ zmĊczony rządzeniem w trudnej sytuacji na scenie politycznej. Mówiono
o tym, Īe planuje przekazaü przywództwo w rĊce bardzo inteligentnej, utalentowanej
i powszechnie szanowanej Annie Lindth, która byáa ministrem spraw zagranicznych.
Niestety zostaáa ona zamordowana jesienią 2003 r. i perspektywa odnowienia partii
oddaliáa siĊ.64 ZmĊczony lider miaá teĪ przeciwko sobie oskarĪenia o to, Īe nie potraÞá
sprostaü klĊsce Tsunami, która w grudniu 2004 r. zabiáa w Tajlandii wielu Szwedów.
Uderzaáo to w wizerunek partii socjaldemokratycznej jako najlepiej radzącej sobie ze
sprawnym rządzeniem paĔstwem.
ĩaden z wielu wyĪej wymienionych powodów poraĪki wyborczej socjaldemokratów nie byá związany ze spadkiem poparcia dla hojnej polityki spoáecznej. Utrzymuje
sie ono na bardzo wysokim poziomie – w jednym z niedawnych badaĔ opinii 80%
ludnoĞci twierdziáo, Īe wáadze lokalne i regionalne powinny dziaáaü na rzecz poprawy
jakoĞci opieki dla dzieci, a tylko 15% sądziáo, Īe zamiast tego powinny byü obniĪone
podatki. Jeszcze wiĊkszy odsetek wybieraá dziaáania wáadz lokalnych na rzecz wzrost
poziomu usáug dla osób starych czy poprawy jakoĞci sáuĪby zdrowia zamiast obniĪki
podatków (ponad 90% do kilku).65 W takiej sytuacji nie powinien byü zaskoczeniem
64

Ten temat omawiają m.in.: Barbro Hedvall, ”Vakansen efter Anna Lindh,” Dagensnyheter, 29
listopada 2003; Göran Persson, Min väg, mina val, (Stockholm: Bonniers, 2007); Anders Widfeldt,
„The Swedish Parliamentary Election of 2006,” Electoral Studies, 26 (2007), s. 797-837.
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SondaĪ zostaá przeprowadzony przez ÞrmĊ Synovate i zamówiony przez Związek Szwedzkich Wáadz Miejskich i Regionalnych (SKL) S-114952 Svenska folket om Þnansiering av välfärden
(4-7/2 2008), adres: http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=361&A=51982&FileID=200919&N
AME=Finansiering+av+v%E4lf%E4rden+tabeller.pdf
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szybki spadek poparcia dla centroprawicy po wyborach. Cztery miesiące po nich blok
lewicowy prowadziá w sondaĪach o 7,4%, a w kwietniu 2008 r. zwiĊkszyá przewagĊ
do 16%, co byáoby zwyciĊstwem rekordowym.66
Co moĪe zrobiü centroprawicowa, gdy wygrywa wybory bez mandatu do przeprowadzenia radykalnych zmian? Koalicja nie wygraáa dlatego, Īe wyborcy chcieli
niĪszych podatków i ciĊü w sektorze publicznym. Przeciwnie, preferencje elektoratu
mają wiĊksze inwestycje w jakoĞü usáug spoáecznych, a wybrali prawicĊ ze wzglĊdu
na to, Īe przejĊáa tradycyjny dla socjaldemokratów program skupiony na tworzeniu
miejsc pracy. ZwyciĊstwo wyborcze centroprawicy daáo jej moĪliwoĞü wprowadzenia
pewnych dostosowaĔ w ramach systemu, ale nie jego radykalnych reform. PoniĪej
przedstawiĊ sytuacjĊ w obszarze podatków, sáuĪby zdrowia, emerytur i polityki rodzinnej.

3. Polityka w sprawach podatków i pracy
Umiarkowani przypisali wysoki priorytet walce z bezrobociem i m.in. dziĊki temu
wygrali wybory. Minister Þnansów wywodzący siĊ z tej partii, Anders Borg, szybko
wprowadziá kilka instrumentów, które miaáy przynieĞü wzrost zatrudnienia. WĞród
nich byáa umiarkowana obniĪka podatków, która miaáa zachĊciü ludzi o niskich dochodach do podejmowania pracy. Wynosiáa ona od 1241 do 3066 koron szwedzkich
miesiĊcznie w zaleĪnoĞci od wysokoĞci dochodów. W praktyce oznaczaáo to obniĪkĊ
o 6,5% dla zarabiających mniej niĪ 100 tys. koron rocznie, oraz o 2,9% dla zarabiających ponad 500 tys. koron.67 W paĨdzierniku 2007 r. zaproponowano dalszą obniĪkĊ
podatków o 550-1200 koron68 (okoáo 190-420 zá miesiĊcznie), ale w rzeczywistoĞci
gospodarstwa domowe niewiele na tym zyskaáy, poniewaĪ inne rozwiązania zmniejszyáy ich dochody. Byá to na przykáad wzrost skáadki na ubezpieczenie od bezrobocia i zabranie moĪliwoĞci odpisania jej od podatku dochodowego. Jeden z raportów
związku miast szacowaá, Īe „normalne” miejskie gospodarstwo domowe, w którym
mĊĪczyzna pracuje jako mechanik, a kobieta jest pielĊgniarką, zaoszczĊdzi razem tylko 181 korony miesiĊcznie (okoáo 170 zá).69
Praktyka dawania jedną rĊką i zabierania drugą jest bardziej wyraĨna w przypadku
podatków od wáasnoĞci. Jest to ulubiony podatek ekonomistów i jednoczeĞnie najbardziej znienawidzony przez wyborców. Ci pierwsi lubią go dlatego, Īe w porównaniu
z podatkami dochodowymi trudniej go unikaü za pomocą zmiany zachowaĔ ekonomicznych. Z kolei podatnicy bardzo czĊsto nie rozumieją, dlaczego mają byü „karani”
66
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za to, Īe coĞ posiadają, w związku z tym pojawia siĊ u nich poczucie niesprawiedliwoĞci. SprawĊ pogarszają jeszcze nagáaĞniane medialnie historie, w których starsi
ludzie muszą sprzedawaü swoje domy, bo nie staü ich na podatki. Stąd teĪ obietnica
wyeliminowania tego rodzaju podatków moĪe przyczyniü siĊ do wzrostu popularnoĞci rządu w kraju, gdzie wiĊkszoĞü posiada na wáasnoĞü domy i mieszkania.
Rząd jednak nie wykorzystaá nadarzającej siĊ moĪliwoĞci zdobycia popularnoĞci,
przeksztaácając jedynie ową daninĊ w podatek lokalny. Co prawda zmniejszono jego
stawkĊ, ale wycofano inne rozwiązanie, polegające na zwolnieniu z podatku od zysku
ze sprzedaĪy mieszkaĔ, o ile sprzedawca nabyá inne mieszkanie. Do tego zwiĊkszono
ocenĊ wartoĞci okoáo 11% domów w kolejnym roku. Wszystko to sprawiáo, Īe podatek od zysków wzrósá z 20% do 22%, byáa to jednak mniejsza podwyĪka od zaplanowanej (do 25-30%).70 W związku z tym tylko 26,1% ludnoĞci uwaĪaáo, Īe zmiany
w zakresie opodatkowania wáasnoĞci przyniosáy im korzyĞci.71
Kolejnym instrumentem przyjĊtym przez koalicjĊ byáo zmniejszenie zasiáków
dla bezrobotnych w celu wywarcia wiĊkszej presji na ich odbiorców, aby bardziej
intensywnie poszukiwali pracy. Obecnie okres wypáacania zasiáku dla osób z dzieümi poniĪej 18 roku Īycia wynosi maksymalnie 450 dni, a dla pozostaáych bezrobotnych 300. Za pierwsze 200 dni otrzymuje siĊ 80% wynagrodzenia, za nastĊpne 70%,
a po wyczerpaniu okresu pobierania wprowadzono nowy program „gwarancji pracy”
z zasiákiem na poziomie 65%. Mimo to, nadal system tych zasiáków w porównaniach
miĊdzynarodowych jest jednym z bardziej hojnych. NajwiĊksza zmiana dotyczyáa
jednak nie limitów procentowych, ale dochodowych. Maksymalną wysokoĞü zasiáku
zmniejszono z ponad 900 do 680 koron. Gáówny ekonomista jednego ze związków
zawodowych (LO) szacowaá w związku z tym, Īe peáne 80% páacy dostaną tylko ci,
którzy zarabiają do 16 tys. koron miesiĊcznie, a wiĊc tylko co dziesiąty pracownik.72
ObniĪenie puáapu zasiáku moĪe ograniczyü poparcie klasy Ğredniej dla welfare state,
gdyĪ zmniejszy siĊ jej wiara, iĪ ona równieĪ odnosi korzyĞci z polityki spoáecznej.
Ostatnia ze wspomnianych zmian moĪe przynieĞü pogorszenie sytuacji dla wiĊkszoĞci ludnoĞci, ale jest znacznie áatwiejsza niĪ zmiany parametrów procentowych
w stosunku do dochodów. W związku z tym moĪna oczekiwaü, Īe po ewentualnym
zwyciĊstwie w kolejnych wyborach, nowa lewicowa koalicja podniesie próg maksymalnej wysokoĞci zasiáku dla bezrobotnych.
Dla zwolennika uniwersalistycznej polityki spoáecznej zmiany w ubezpieczeniu od
bezrobocia mogą byü problematyczne, gdyĪ zagraĪają zmniejszeniem poparcia pracowników z klasy Ğredniej dla rozwiązaĔ, które są przezeĔ preferowane. Inne rozwiązania zaproponowane przez centroparwicĊ mógáby on jednak Ğmiaáo popieraü,
np. umoĪliwienie osobom, które przebywają na zwolnieniu lekarskim powyĪej trzech
70
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miesiĊcy wziĊcia urlopu w wymiarze do 9 miesiĊcy na poszukanie pracy, która bĊdzie
lepiej dostosowana do ich potrzeb rehabilitacyjnych.73
Kolejnym nowym programem jest gwarancja pracy i rozwoju dla osób, które otrzymują zasiáek dla bezrobotnych przez wiĊcej niĪ 300 dni, lub które ich nie otrzymują
i są bez pracy bez przerwy przez 18 miesiĊcy. W pierwszej fazie doradcy zawodowi z urzĊdów zatrudnienia zwracają szczególna uwagĊ na poszczególne przypadki,
szczegóáowo badają warunki kandydata i opracowują plan dziaáaĔ. Zanim minie 150
dni doradcy muszą zorganizowaü staĪ lub kurs zawodowy dla bezrobotnego.74 Na razie zbyt wczeĞnie na oceny tej reformy, ale ostatnie raporty pokazują, Īe dotychczas
10,2 tys. ludzi dostaáo pracĊ dziĊki temu programowi.75
Koalicja zaproponowaáa takĪe obniĪenie skáadek dla pracodawców zatrudniających máode osoby poniĪej 25 roku Īycia oraz odliczenia podatkowe na zakup usáug
dla gospodarstwa domowego. Ostatnie dziaáanie jest w szwedzkim kontekĞcie kontrowersyjne, poniewaĪ partie lewicowe twierdzą, Īe w ten sposób dochodzi do pogáĊbiania róĪnic klasowych. Ludzie z klasy Ğredniej zatrudniają niewyksztaácone kobiety do
sprzątania swoich domów zamiast robiü to samemu czy szkoliü je po to, aby dostaáy
pracĊ wymagającą wyĪszych kwaliÞkacji. Z pozycji lewicowych moĪna jednak argumentowaü, Īe starsze imigrantki z krajów „trzeciego Ğwiata” raczej nie mają szans na
lepszą pracĊ, wiĊc lepiej Īeby zajmowaáy siĊ sprzątaniem domów na rynku pracy, niĪ
Īeby pobieraáy zasiáki siedząc bezczynnie w domu.
Trudno oceniü wpáyw tych reform na rynek pracy ze wzglĊdu na niedáugi czas, jaki
od ich wprowadzenia upáynąá, a takĪe dlatego, Īe zmieniáy siĊ nieco sposoby liczenia
bezrobotnych oraz stopy zatrudnienia. Zgodnie ze wskazówkami UE za bezrobotnych
uznano studentów poszukujących pracy, zmniejszono teĪ liczbĊ miejsc przekwaliÞkowywania, co spowodowaáo zwiĊkszenie liczby osób caákowicie bezrobotnych, chociaĪ niekoniecznie wzrosáa z tego powodu stopa bezrobocia. Sytuacja na rynku pracy
ogólnie poprawia siĊ jednak, ale ten trend widoczny byá na jeszcze na kilka miesiĊcy
przed wyborami i zapewne dalej bĊdzie taki po ewentualnej wygranej socjaldemokratów.

4. Reforma ochrony zdrowia
Gáówną inicjatywą centroprawicowej koalicji dotyczącą sáuĪby zdrowia byáo stworzenie moĪliwoĞci, aby wáadze lokalne páaciáy prywatnym lekarzom i szpitalom za
usáugi Ğwiadczone dla mieszkaĔców. Ponadto, uchylono prawo, które zakazywaáo zakáadom opieki zdrowotnej dziaáanie dla zysku. Ich uzasadnieniem byáo przekonanie,
Īe prywatne szpitale lub inne jednostki sáuĪby zdrowia mogą mieü za maáo zleceĔ
73
Arbetsmarknadsdepartementet, ”Ny lag för att underlätta för sjukskrivna att ĎtergĎ
i arbete,” 29 kwietnia 2008, http://www.regeringen.se/sb/d/10495/a/104160.
74
Bosse Andersson, ”Ny Ams-garanti med tuffare krav,” Dagensnyheter, 19 czerwca
2007.
75

TT wire services, ”10.000 arbetar efter jobbgaranti,” Dagensnyheter, 29 kwietnia 2008.

Im wiĊcej zmian, tym bardziej wszystko zostaje po staremu....

43

od paĔstwa i stąd nie bĊdą wykorzystywane ich peáne moĪliwoĞci usáugowe.76 W ten
sposób zwiĊkszono prawdopodobieĔstwo, Īe bardziej zamoĪni obywatele bĊdą mogli kupiü sobie usáugĊ zdrowotną bez potrzeby czekania, a innym pozostanie kolejka.
MoĪe to powodowaü, Īe chĊü do páacenia podatków na sáuĪbĊ zdrowia zmniejszy siĊ
w górnych grupach dochodowych, gdzie juĪ páaci siĊ za usáugi prywatne. Z kolei, ci
niĪej w hierarchii dochodowej mogą byü niezadowoleni ze wzglĊdu na to, Īe do ich
sytuacji zdrowotnej przywiązuje siĊ mniejszą wagĊ. MoĪe to spowodowaü zmniejszenie solidarnoĞci w obszarze systemu zdrowia, ale nadal wszyscy obywatele mają
prawo do wysokiej jakoĞci opieki zdrowotnej, niezaleĪnie od tego, czy udziela jej
publiczna czy prywatna klinika.
Kolejną rządową inicjatywą byá plan zmniejszenia kolejek do usáug zdrowotnych.77
W jego ramach kaĪde centrum zdrowia ma ogáaszaü listy oczekujących na poszczególne zabiegi. W rejonie Sztokholmu wprowadzano sztywne puáapy oczekiwania na
wizytĊ u lekarza ogólnego (do 5 dni) oraz konsultacje u specjalisty (do 30 dni). Gwarancjami tego rodzaju objĊto nawet usáugi o charakterze psychiatrycznym. W 2009
r. pacjenci mający okreĞlone schorzenia (np. stawu biodrowego lub kataraktĊ) mogą
wybraü dowolną klinikĊ w kraju. JeĪeli wybiorą usáugodawcĊ spoza danego okrĊgu,
refundacja kosztów pójdzie za nimi, a wiĊc ich wáasny okrĊg te pieniądze straci. Ma
to byü bodziec ekonomiczny dla gmin, aby dziaáaáy na rzecz zmniejszenia kolejek.
O ile wiĊc decyzja o dopuszczeniu usáugodawców prywatnych do udzielania usáug za
Ğrodki publiczne wydaje siĊ naruszaü uniwersalistyczny model szwedzki, to zmniejszanie czasu oczekiwania na leczenie raczej go wzmocni, jeĪeli dziaáania reformatorskie przyniosą oczekiwane skutki.

5. Reforma emerytalna
W tym obszarze centroprawica razem z socjaldemokratami przeprowadziáy reformy we wczesnych latach 90. We wczeĞniejszym systemie kaĪdy wiedziaá, jaka bĊdzie jego przyszáa emerytura, wynosiáa ona 65% dochodu z dziesiĊciu najlepszych lat
z uwzglĊdnieniem inßacji. Wymagany staĪ pracy dla peánej emerytury wynosiá 30 lat.
W wyniku reformy utrzymano z niewielkimi zmianami emeryturĊ podstawową, która
gwarantuje kaĪdemu staáe Ğwiadczenie niezaleĪnie od dochodu. Radykalnie zmieniono drugi Þlar, który obecnie zaleĪy od dochodu z caáego okresu pracy. Obliczanie tej
czĊĞci emerytury jest duĪo bardziej skomplikowane niĪ w przeszáoĞci. Ponadto 2,5%
podstawy wymiaru emerytury zasila indywidualne konta zarządzane przez konkurujące ze sobą fundusze emerytalne. JeĪeli obywatel nie wybierze Īadnego z prywatnych
funduszy Ğrodki automatycznie są kierowane do funduszu zarządzanego przez paĔstwo. EkonomiĞci twierdzą, Īe nowy system bĊdzie bardziej efektywny i w wiĊkszym
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stopniu samoÞnansujący siĊ, a politycy zapewniają, Īe emerytury nie zmniejszą siĊ.
Obserwatorzy zewnĊtrzni myĞlą podobnie i nie traktują tych reform jako ograniczenia
welfare state.78 WyraĨnie byáo jednak widaü, Īe rzeczywistym celem reformy byáy
oszczĊdnoĞci, a byáy socjaldemokratyczny premier przyznaá, Īe politycy wiedzieli iĪ
przeciĊtna emerytura zmniejszy siĊ.
Interesującym aspektem tych zmian jest to, Īe Szwedzi raczej nie są entuzjastycznie nastawieni w stosunku do tego, co liberalni ekonomiĞci nazywają „wolnoĞcią
wyboru”. Pierwotnie tylko poáowa dorosáych Szwedów aktywnie wybraáa prywatne fundusze emerytalne i od tego czasu tylko jeden na dziesiĊciu ma w nich konto
emerytalne.79 MoĪe to spowodowaü w przyszáoĞci powaĪne problemy ekonomiczne
prywatnych funduszy, gdyĪ bĊdą wypierane przez ten zarządzany przez paĔstwo. Jak
dotąd fundusze paĔstwowe mają teĪ duĪo mniejsze koszty administracyjne w porównaniu z prywatnymi.80
W zakresie wczeĞniejszych emerytur rząd koalicyjny dokonaá zmian ograniczających ich wysokoĞü w celu zachĊcenia ludzi, aby pracowali dáuĪej. JeĪeli ktoĞ dzisiaj
w wieku 55-60 przechodzi na emeryturĊ moĪe straciü 500 koron miesiĊcznie (okoáo
175 zá.), a gdy bĊdą to osoby máodsze wyniesie to nawet 2000 koron (okoáo 700 zá.).
W wyniku tych reform wzrosáy obawy ludnoĞci o poziom Īycia na emeryturze. Na
podstawie niedawnego sondaĪu obawy takie Īywiáo dwie trzecie Szwedów.81 W ten
sposób podwaĪone zostaáo poczucie bezpieczeĔstwa socjalnego, które wczeĞniej mieli, co teĪ wpáynĊáo na bardziej pesymistyczne przewidywania dotyczące przyszáoĞci.

6. Polityka rodzinna
Kamieniem wĊgielnym szwedzkiej polityki rodzinnej jest to, co Sainsbury nazwaá kiedyĞ modelem „indywidualnej kariery zarobkowej”, w którym oboje rodzice
opiekują siĊ dzieümi i są niezaleĪni ekonomicznie od wspóámaáĪonka.82 Wszystkie
szwedzkie partie zgadzają siĊ, Īe najwaĪniejszym zadaniem jest zachĊcanie ojców do
wiĊkszego udziaáu w wychowywaniu dzieci. Korzystają na tym zarówno dzieci, jak
i kobiety, które mogą w bardziej wyrównany sposób konkurowaü z mĊĪczyznami, co
teĪ poprawia efektywnoĞü dziaáania gospodarki. Mimo, Īe Szwecja ma najwiĊkszy od78
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setek mĊĪczyzn biorących urlopy wychowawcze (okoáo 20% w 2005 r.) nadal jest to
o wiele mniej niĪ 50%. Centroprawicowy rząd zaproponowaá specjalne ulgi podatkowe dla rodzin, które w bardziej równy sposób dzielą urlop wychowawczy. W jednym
z niedawnych raportów rządowych znalazáo siĊ nastĊpujące zdanie: „wzrost równoĞci
moĪe przyczyniaü siĊ do zacieĞniania wiĊzi z dzieümi, jak równieĪ zmniejsza nierównoĞü szans na karierĊ zawodową miĊdzy kobietami i mĊĪczyznami”83.
Jedno z niedawnych badaĔ zdaje siĊ potwierdzaü te zaáoĪenia.84 Pary, w których
ojciec spĊdzaá wiĊcej czasu z dzieümi byáy bardziej trwaáe, a gdy nie braá on urlopu
wychowawczego bardziej prawdopodobne byáo zerwanie (w przypadku kohabitacji)
lub rozwód (w przypadku maáĪeĔstw).
ChrzeĞcijaĔscy Demokraci naciskali jednak na wprowadzenie zasiáku na opiekĊ
nad dzieckiem dla dzieci w wieku 1-3 lat. Rodzice niewysyáający swoich dzieci do
placówek Þnansowanych ze Ğrodków publicznych otrzymują nieopodatkowane 3 tys.
koron (okoáo 1055 záotych) miesiĊcznie. Mogą oni wykorzystaü te pieniądze zostając w domu z dzieümi lub kupując opiekĊ prywatnie.85 Ten program Þnansowany jest
i administrowany przez wáadze lokalne.86 Do niedawna tylko 20% z nich zgodziáo siĊ
wprowadziü go w Īycie, a wiĊc tylko czĊĞü rodzin zostanie objĊta programem.87 Drugi problem polega na tym, Īe zasiáek jest niski, wiĊc jest maáo prawdopodobne, aby
wiele rodzin z niego skorzystaáo, a jeĞli juĪ zdecydują siĊ na to, wykorzystają go tylko
przez kilka miesiĊcy. Socjaldemokraci twierdzą ponad to, Īe rozwiązanie tego rodzaju ma na celu zachĊcanie kobiet, aby staáy siĊ gospodyniami domowymi.88 Obiecują
wiĊc, Īe je zlikwidują, tak jak to zrobili po wyborach w 1994 r.
Ze wzglĊdu na liberalną PartiĊ Ludową, rząd wprowadziá „równoĞciowy bonus”,
co miaáo nieco zrównowaĪyü stronnicze páciowo pro-domowe oddziaáywanie zasiáku
na opiekĊ nad dzieckiem. Rodzic zostający w domu otrzymuje Ğwiadczenie w czasie
urlopu wychowawczego przez wiĊkszoĞü dni w danym roku, do tego dochodzi bonusowe 100 koron za kaĪdy dzieĔ, gdy drugi rodzic zostaje w domu. Dwa miesiące zarezerwowane dla kaĪdego z rodziców nie są przy tym brane pod uwagĊ. Stąd im bardziej równo rodzice dzielą czas pozostawania na urlopie wychowawczym, tym wiĊk83
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szą korzyĞü Þnansową odnosi ich gospodarstwo domowe. Osiąga ona maksimum przy
podziale caákowicie równym (wtedy bonus páacony jest máodszemu z rodziców).89
RównoĞciowy bonus zapewne nie zostanie zlikwidowany przez Socjaldemokratów,
gdyĪ jest on zgodny z ich celami w zakresie polityki równoĞci miĊdzy páciami.90
Kolejną reformą centroprawicy, która zostanie zapewne utrzymana przez Socjaldemokratów, jest zwiĊkszony nacisk na pedagogikĊ przedszkolną. Kursy w tym zakresie dla nauczycieli przedszkolnych zniknĊáy w 2001 r., a koalicja postanowiáa je przywróciü.91 Uprzednie rządy socjaldemokratyczne przeniosáy kompetencje w zakresie
edukacji przedszkolnej z Ministerstwa Spraw Spoáecznych do Ministerstwa Edukacji.
W 1997 r. zaczĊto wymagaü, aby przedszkola wysyáaáy swoje programy do ministerstwa. Nastąpiáa teĪ zmiana oÞcjalnej nazwy: „centra opieki dziennej” (daghem) zostaáy
zastąpione przez „przedszkola” ” (förskolor). Pozwolono równieĪ na to, aby w szkoáach
podstawowych mogáy siĊ odbywaü zajĊcia ostatniego roku edukacji przedszkolnej.

7. Ucząc siĊ od Szwecji
Przykáad szwedzki pokazuje, Īe dopóki Þnanse publiczne są pod kontrolą,
moĪna poáączyü wysokie podatki i hojne Ğwiadczenia spoáeczne ze wysokim wzrostem gospodarczym. W krajach, które prowadzą taką politykĊ obywatele mają
wysoki poziom Īycia. Przykáadowo, Szwecja w ostatnim rankingu Human Development Index zajĊáa szóste miejsce przed rynkowo-liberalnymi paĔstwami, takimi jak
Szwajcaria, USA i Wielka Brytania oraz przed Francją, Holandią i Niemcami, które
naleĪą do modelu konserwatywnego. Dwa pierwsze miejsca zajĊáy Islandia i Norwegia , co oznacza, Īe na szeĞü najlepszych krajów w tym rankingu, trzy byáy nordyckimi paĔstwami opiekuĔczymi.92
Uniwersalistyczna polityka spoáeczna cieszy siĊ poparciem ludnoĞci, gdyĪ
wiĊkszoĞü wierzy, Īe korzysta z jej ĞwiadczeĔ i ma do nich prawo. Z badaĔ postaw wobec paĔstwa opiekuĔczego wynika, Īe poparcie to zmniejsza siĊ, gdy warunkiem uzyskania ĞwiadczeĔ jest ubóstwo; ci którzy ich nie otrzymują nie chcą
teĪ páaciü na nie podatków.93 Zarówno w krajach o modelu socjaldemokratycznym
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jak i rynkowo-liberalnym zawsze bardziej popierane są rozwiązania uniwersalistyczne.94
Od ponad dekady badana jest problematyka ograniczania paĔstwa opiekuĔczego,
Szwecja wciąĪ jest przykáadem w zasadzie potwierdzającym hipotezĊ, Īe najtrudniej
to wychodzi w krajach, które mają uniwersalistyczną politykĊ spoáeczną. Poparcie
dla niej jest tak silne, Īe radykalne próby reform skazują siáy polityczne, które za nim
stoją na polityczne samobójstwo.95
Rynkowi liberaáowie mogą mieü racjĊ, gdy twierdzą, Īe oczekiwania Szwedów
w stosunku do usáug spoáecznych rosną. Dzisiejsza ludnoĞü Szwecji jest bardziej
zróĪnicowana, poniewaĪ 20% stanowią pierwsze i drugie pokolenie imigrantów, ale
niezaleĪnie od tego w zaawansowanych „post-materialistycznych” spoáeczeĔstwach
obywatele chcą bardziej zindywidualizowanej opieki, która uwzglĊdni ich specyÞczne potrzeby.
Poparcie dla mniej standardowych rozwiązaĔ niekoniecznie oznacza jednak, Īe ludzie pragną wiĊkszej wolnoĞci wyboru podmiotu, który bĊdzie im te usáugi Ğwiadczyá. Jak pokazaáa reforma emerytalna, wiĊkszoĞü ludzi nie chce traciü czasu na drobiazgowe porównywanie konkurencyjnych ofert, gdy chodzi o kaĪdy wybór jakiego
dokonują w Īyciu. Zdobywanie informacji jest kosztowne i niewielu ludzi pragnie
poĞwiĊcaü swój wolny czas na analizowanie kursów gieádowych, wyników funduszy
oraz cen wszystkiego, od energii elektrycznej, poprzez ogrzewanie mieszkaĔ i korzystanie z linii kolejowych, itp.
Deregulacja i prywatyzacja nie bardzo sprawdziáy siĊ w Szwecji, równieĪ z powodu problemów z uzyskaniem wiarygodnej informacji. Przykáadowo jedno z badaĔ
wykazaáo, Īe deregulacja w piĊciu na szeĞü obszarów (elektrycznoĞü, usáugi pocztowe, lotnictwo pasaĪerskie, koleje i usáugi taksówkowe) doprowadziáa do wzrostu
cen. Sprawdziáa siĊ ona gáównie w telekomunikacji, gdyĪ ceny rosáy tam wolniej niĪ
inßacja, chociaĪ zwiĊkszaáy siĊ teĪ nominalnie.96 Podobnie jak w przypadku funduszy
emerytalnych, niewielu ludzi decyduje siĊ na zmianĊ dostawcy energii elektrycznej
(zmieniáo go tylko 10% uĪytkowników).97
W opinii publicznej dominuje przekonanie, Īe deregulacja przyniosáa wzrost cen
i pogorszenie jakoĞci usáug. Przykáadem moĪe byü kolej. Gdy rząd zdecydowaá siĊ
na wprowadzenie konkurencyjnych przetargów na linie kolejowe, wiele poáączeĔ zliJonas Edlund „Trust in Government and Welfare Regimes: Attitudes to Redistribution
and Financial Cheating in the USA and Norway” European Journal of Political Research,
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kwidowano; czĊsto teĪ trzeba zmieniaü Þrmy przy przesiadkach, co moĪe utrudniaü
podróĪowanie i podraĪaü jego koszty.
Rynkowi liberaáowie zawsze mogą krytykowaü SzwecjĊ z czysto ideologicznego
punktu widzenia, twierdząc, Īe uniwersalizm ĞwiadczeĔ praz publiczne zapewnianie
dóbr ogranicza naszą wolnoĞü. We wspóáczesnych spoáeczeĔstwach ludzie są jednak
bardziej pragmatycznie nastawieni o ile nie mamy do czynienia z jakimĞ powaĪnym
kryzysem.
Znaczna wiĊkszoĞü Szwedów jest szczĊĞliwa, Īe páacą poáowĊ tego co Amerykanie
w USA na ochronĊ zdrowia i dostają przeciĊtnie lepszej jakoĞci usáugi, nawet jeĪeli
to oznacza, Īe tracą w ten sposób „wolnoĞü” wyboru Þrmy ubezpieczeniowej. Nawet
w USA wiele umów o pracĊ ma juĪ klauzulĊ o ubezpieczeniu zdrowotnym, a wiĊc
i tam wybór nie jest oczywisty, nie mówiąc juĪ o tym, Īe wielu obywateli tego kraju
nie staü na ubezpieczenie zdrowotne, albo siĊ im go odmawia ze wzglĊdu na ich stan
zdrowia. CzterdzieĞci milionów nie ma wiĊc Īadnego zabezpieczenia w razie choroby, co stanowi piĊü razy wiĊcej ludzi niĪ mieszkaĔców Szwecji.
Szwedzi, jak i wiĊkszoĞü innych spoáeczeĔstw, wolą swój system dziaáający
w miarĊ efektywnie, za niską cenĊ oferujący usáugi dobrej jakoĞci, od innego systemu, który pod wzglĊdem efektywnoĞci wygląda sáabiej choü speánia zaáoĪenia
doktrynalne rynkowo-liberalnej ideologii.
Mój artykuá przedstawia SzwecjĊ w pozytywnym Ğwietle, co nie znaczy jednak, Īe
nie ma tam problemów. NajwiĊkszym z nich jest skrajna dyskryminacja imigrantów
na rynku pracy. Centroprawica niechĊtnie obarcza odpowiedzialnoĞcią sektor prywatny i koncentruje siĊ na motywowaniu imigrantów do szybkiego podejmowania pracy,
zamiast zachĊcania Þrm do zatrudnienia ich wiĊkszej liczby. Socjaldemokraci widzą
rozwiązanie w szkoleniach zawodowych i w nauce jĊzyka dla imigrantów. Obie strony maja wiĊc tendencjĊ do koncentrowania siĊ na imigrantach, a nie na dyskryminujących ich przedsiĊbiorstwach. Jest to záoĪony problem i zasáuguje na osobny artykuá.
HomogenicznoĞü Polski sprawia, Īe akurat ten problem raczej nie bĊdzie miaá wpáywu na jej politykĊ w przyszáoĞci.
*
Polacy mogą nauczyü siĊ od Szwecji tego, Īe mitem jest twierdzenie jakoby nie
moĪna podnosiü podatków i zapewniaü hojnych ĞwiadczeĔ bez szkodzenia wzrostowi
gospodarczemu. Przeciwnie; inwestycje publiczne w zdrowie, wyksztaácenie i sprzyjające zatrudnieniu ludnoĞci zwiĊkszają poziom kapitaáu ludzkiego i dlatego prawdopodobnie przyczyniają siĊ do zwiĊkszania wzrostu.
Ponadto stabilnoĞü wydaje siĊ byü waĪniejsza od ogólnego poziomu podatków.
Szwedzkie liberalno-rynkowe reformy zawierające teĪ zmiany w podatkach doprowadziáy do zapaĞci gospodarczej i odpáywu inwestycji. Po odzyskaniu równowagi Þnansowej i kontroli nad inßacją kapitaá powróciá, poniewaĪ waĪniejsze od poziomu
podatków są zdolnoĞci dobrze wyksztaáconych pracowników, dobra infrastruktura
i stabilnoĞü gospodarcza.
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The More Things Change the More they Stay the Same.
Swedish Social Policy after the Center-Right Electoral Victory in the 2006 elections
After the convincing center-right electoral victory in the 2006 elections, one might expect
that social democratic hegemony in the country might be coming to an end and with it the
„Swedish model” of generous, universalistic welfare policies. Even though the Social Democrats have their poorest electoral performance since universal suffrage, one could easily argue
that the election signiÞed a victory for social democratic hegemony. In general, Social Democrats did not lose the elections because the voters turned against traditional social democratic
welfare policies, but rather the voters perceived that the Social Democrats had neglected traditional welfare policies like full employment. Instead, the Conservatives (known in Sweden literally as the „Moderate Meeting Party”) moved away from their previous market-liberal policies, repackaged themselves as „New Moderates” and claimed to be the new workers’ party.
The article describes Swedish social policy reforms implemented by the „New Moderates” in
the Þeld of labour and tax policies, healthcare, pensions and the family policies.

