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ALEGORIE WSPÓŁCZESNEJ EUROPY – KRYZYS 
FINANSOWY „2008+” ORAZ JEGO KONSEKWENCJE 

DLA PAŃSTWA DOBROBYTU. PRZYPADEK 
NORDYCKI

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wybrane zjawiska towarzyszące kry-
zysowi fi nansowemu pierwszej dekady XXI wieku (kryzys „2008+”) oraz kon-
sekwencje, jakie spowodował dla państwa dobrobytu w jego, jak się wydaje, 
najefektywniejszym – nordyckim – wydaniu1. Wobec turbulencji w światowej 
gospodarce państwa zachodniego kręgu cywilizacyjnego zareagowały w zbliżony 
sposób, częstokroć drastycznie redukując wydatki na cele publiczne i ogłaszając 
konieczność zastosowania szeroko zakrojonych oszczędności. Polityka ta wyda-
wała się najbardziej słuszną i w zasadzie jedyną możliwością, zwłaszcza w obrę-
bie Unii Europejskiej, gdzie klasycznie już brzmiące hasło austerities2 oznaczało 
bolesne, ale konieczne remedium na zaistniały stan. Wymagano tego zwłaszcza 
wobec państw tak zwanych PIIGS (ang. Portugal, Italy, Ireland, Greece, Spain) 
tworzących obrzeża zjednoczonej Europy. Gospodarki nordyckie – jeśli przyjąć 
kryterium geografi czne, także pozostające poza centrum – przyjęły własne au-
torskie strategie reagowania na zaistniały kryzys, niekoniecznie powielając reko-
mendowane rozwiązania ratunkowo-oszczędnościowe. 

Alegorie pojawiające się w tytule artykułu zostały użyte, by podkreślić prze-
wrotny charakter zaistniałej sytuacji. Kryzys „2008+” przyjął bowiem niejedno-
rodne oblicze, oznaczając dla gospodarek różnorakie i niejednakowe uwarun-
kowania, wśród których obok negatywnych (stagnacyjno-recesyjnych) tendencji 
odnajdujemy przykłady przeciwne – wzrostu gospodarczego, realnego wzrostu 
płac i umacniania siły nabywczej portfela konsumenckiego3.

1 Państwa nordyckie – nazywane zbiorczym terminem NORDEN – oraz modele „państwa 
dobrobytu” przez nie realizowane lokują się w światowej czołówce, jeśli idzie o wskaźniki: 
HDI, Giniego oraz aktywności zawodowej; zob. przypis 9, 10, 11 w dalszej części tekstu.

2 Austerities (ang.) – wyrzeczenia.
3 Biegunowe przykłady to Grecja/Hiszpania (‒) i Niemcy (+). Gospodarki te, współtwo-

rząc gospodarkę unijną, zostały dotknięte przez kryzys, lecz w różnym stopniu, to zaś sprawia, 
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Wstęp

Kryzys fi nansowy końca 2007 i początku 2008 roku, mający kilka źródeł, w tym 
jedno główne – nadużycia w amerykańskim systemie kredytów hipotecznych, 
zapoczątkował bardzo poważne turbulencje nie tylko w gospodarce amerykań-
skiej, ale także w gospodarkach europejskich. Skutkiem był znaczny spadek eks-
portu oraz inwestycji, które w przypadku UE w pierwszym kwartale 2009 roku 
zmniejszyły się w stosunku rocznym do poprzedniego okresu o odpowiednio 
15% i 10%, PKB zmalało o 4,6%, zaś bezrobocie wzrosło z 7,5% do blisko 10%4. 
Wobec pogarszających się zarówno dla rynku amerykańskiego, jak i europejskie-
go wskaźników gospodarczych rząd USA, FED, rządy państw należących do UE 
niezależnie od siebie podjęły kroki mające na celu zahamowanie i odwrócenie 
katastrofalnych tendencji. Plan Paulsona rekomendował skierowanie początko-
wo 700 miliardów dolarów na wsparcie zagrożonych banków amerykańskich. 
Benefi cjentami strategii ratunkowej stały się fl agowe przedsiębiorstwa amery-
kańskie, między innymi takie jak General Motors, AIG, City Group, Bank of 
America, Goldman Sachs, Merrill Lynch czy Morgan Stanley. W Europie Wielka 
Brytania, Belgia i Holandia przeznaczyły blisko 26% ze swoich rocznych PKB, 
nieco mniej RFN – około 9%, Francja około 5,5%5. Obciążenia sektora fi nansów 
publicznych w celu ratowania banków komercyjnych nie miały sobie równych 
w powojennej historii Europy, sięgając horrendalnych sum6. 

Także dla państw nordyckich zachwianie równowagi fi nansowej zachodnich 
gospodarek (USA, EU) nie pozostało bez oddźwięku. Wszystkie pięć państw 
tworzących tak zwany NORDEN: Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania oraz Is-
landia, doświadczyło efektów kryzysu zapoczątkowanego w 2007 roku. Wskaźni-
ki makroekonomiczne są tego dowodem: w latach 2010–2012 PKB oraz produk-
cja wszystkich państw NORDEN spadły, zaś bezrobocie (co prawda w różnym 
stopniu) wzrosło w stosunku do poprzednich lat. Dane dla pierwszego półrocza 
2013 roku są nieco lepsze, choć nie dla wszystkich krajów. Oto one: 

że termin „kryzys” posiada de facto niejednakowe desygnaty, odnoszące się do niejednakowe-
go stanu rzeczy.

4 W. Szczęsny, Aspekty teoretyczne współczesnego kryzysu fi nansowego, [w:] A. Szpilt (red.), 
Gospodarowanie zasobami organizacji w warunkach zagrożeń otoczenia, Kielce 2009.

5 „Rzeczpospolita – Gospodarka”, 27.07.2009, B3, dane za: Komisja Europejska.
6 Bank-Bailout Lessons, Beware the Temptation of a European ‘Banking Union’, „Th e Wall 

Street Journal”, 1.06.2012, http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303640104577437
660160342388.html (5.06.2013); G.  Viscusi, EU Nations Commit 1.3 Trillion Euros to Bank 
Bailouts (Update3), http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aAAqUi9
CW.h4 (10.06.2013).
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Tabela 1
Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla gospodarek nordyckich

PKB 2013 PKB 2014 Produkcja przemysłowa Poziom bezrobocia %

Finlandia ‒0,6 +1,0 ‒9,7 10,8

Szwecja +1,4 +2,2 ‒0,8 8,2

Norwegia +2,2 +3,4 +1,0 3,5

Dania +0,4 +1,3 +7,3 5,8

Islandia +1,4 +1,8 Na 4,3

Źródło: Output, Prices and Jobs, „Th e Economist”, 6.06.2013, http://www.economist.com/news/economic-
-and-fi nancial-indicators/21580503-output-prices-and-jobs (30.06.2013).

Wyżej wymienione gospodarki, nadwyrężone kryzysem, stanęły wobec po-
ważnego problemu utrzymania kapitałochłonnego państwa dobrobytu w jego 
nordyckim (znaczy hojnym) wydaniu. Model ów skonstruowany w drugiej po-
łowie XX wieku opiera się na następujących założeniach: zasadzie egalitaryzmu, 
odpowiedniej redystrybucji dochodów umożliwiającej dostarczanie przez pań-
stwo sprawiedliwej oferty świadczeń socjalnych, stwarzaniu warunków do peł-
nego zatrudnienia, społecznej inkluzji, przeciwdziałaniu wykluczeniu, ubóstwu 
i dyskryminacji, moderowaniu społecznej równości, solidarności i zaufania7.

Warto zaznaczyć, że proces budowania państwa dobrobytu w przypadku 
krajów nordyckich opierał się w pierwszej kolejności na dekomodyfi kacji pracy 
(odtowarowieniu), czyli uniezależnieniu statusu ekonomicznego jednostki od 
rodzaju wykonywanej przez nią pracy, fi zycznej czy umysłowej. Koncepcja owa 
oznaczała w ogólnym skrócie, że status jednostki, jej umiejscowienie w struktu-
rze społecznej nie jest warunkowane przez wolny rynek, lecz przez samą jednost-
kę, wspieraną przez państwo. Państwo w takim układzie pełni szczególną rolę 
– poprzez odpowiednią politykę socjalną gwarantuje każdemu obywatelowi jed-
nakowy, równy dostęp do wspólnie wypracowanych dóbr8. To swoistego rodzaju 
„uwolnienie” od rynkowej wyceny pracy przyniosło jednostce poczucie bezpie-
czeństwa, a także gwarantowało wolność wyboru: przyjęcia lub odrzucenia pra-
cy nieodpowiadającej zawodowym kompetencjom czy ambicjonalnym planom 
jednostki. Znaczącą rolę przy negocjowaniu tego społecznego kontraktu, prócz 
instytucji państwowych, odegrały związki zawodowe. W tradycji skandynawskiej 
obecne od lat 90. XIX wieku, z biegiem czasu urosły w siłę i dziś, mimo zmienia-
jących się uwarunkowań, nadal pozostają wpływowe.

7 Podwaliny koncepcji państwa dobrobytu w przypadku krajów nordyckich zostały poło-
żone z początkiem XX wieku, a ewoluując przez lata, osiągnęły formę dojrzałą do realizacji. 
Nastąpiło to w II połowie XX wieku.

8 G. Esping-Andersen, Th e Th ree Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge 2004, passim.
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Welfare state – przed i po 2008 roku

Państwa nordyckie zasłynęły na arenie międzynarodowej z wyjątkowo szczod-
rego systemu socjalnego, który sukcesywnie budowały przez kolejne dekady 
drugiej połowy XX wieku. Model państwa dobrobytu określany mianem nor-
dyckiego nie stanowił jednorodnego zbioru takich samych rozwiązań w zakresie 
ochrony zdrowia, edukacji, opieki społecznej, ochrony socjalnej i zabezpieczeń 
emerytalnych dostępnych we wszystkich pięciu państwach. Każde z nich w zbli-
żonym, lecz niejednakowym stopniu wypracowało regulacje sprzyjające budo-
waniu i umacnianiu systemów organizacji społecznej nacechowanych wysokim 
stopniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przyjmując za cezurę rok 2008, 
w którym kryzys pierwszej dekady XXI wieku zaczął gwałtowanie przenikać 
do gospodarek europejskich, otrzymamy dwa obrazy nordyckiego dobrobytu. 
Pierwszy (do roku 2008) był znacznie bogatszy, „pełniejszy” i hojniejszy. Świad-
czy o tym wiele wskaźników, między innymi wysoki odsetek osób starszych 
pozostających na rynku pracy – średnio blisko 80% dla NORDEN (dla państw 
OECD – 53%), poziom ubóstwa na tle państw OECD znacznie niższy w przy-
padku Danii oraz Szwecji, a także niższy dla Norwegii i Finlandii od średniej dla 
państw członków OECD9, wysoki – należący do światowej czołówki – poziom 
rozwoju społecznego (Human Development Index) osiągający wartość w prze-
dziale 0,960–0,98010, wysokie zasiłki dla bezrobotnych wypłacane przez dłuższy 
czas, dodatkowe wsparcie fi nansowe dla rodzin wychowujących dzieci oraz ro-
dziców samotnie opiekujących się potomstwem11.

9 Seminar on „Embracing Globalisation in the 21st Century: A Dialogue on the Nordic 
Approach”, welcome remarks by Angel Gurría, OECD Secretary-General, http://www.oecd.
org/norway/seminaronembracingglobalisationinthe21stcenturyadialogueonthenordicap-
proach.htm.

10 Human Development Report. Overcoming Barriers: Human Mobility and Development, 
New York 2009 (za 2007).

11 Przykładowo: w Szwecji zasiłek na jedno dziecko do 16. roku życia (do 20. roku życia, 
kiedy nadal pobiera naukę) wyniósł w 2011 roku 1050 koron szwedzkich miesięcznie. Rodziny 
wychowujące kilkoro dzieci otrzymują dodatkowe zasiłki: w przypadku dwójki dzieci – 2200 
SEK, trójki – 3604 SEK. Rodzicom przysługuje 480 dni urlopu rodzicielskiego, który może zo-
stać wykorzystany zarówno przez matkę, jak i przez ojca dziecka. Jeśli idzie o uprawnienia pra-
cownicze, to pracownikowi przysługuje okres wypowiedzenia warunkowany ilością lat pracy: 
dwa miesiące dla osób zatrudnionych 2–4 lata, trzy miesiące dla osób zatrudnionych 4–6 lat, 
cztery miesiące dla osób zatrudnionych 6–8 lat, pięć miesięcy dla osób zatrudnionych 8–10 
lat, sześć miesięcy dla osób zatrudnionych minimum 10 lat. Osobie bezrobotnej przysługuje 
zasiłek w wysokości 320 koron szwedzkich dziennie, zaś 680 koron jeśli wcześniej przystąpiła 
do dodatkowego dobrowolnego ubezpieczenia. Zasiłek wypłacany jest przez 300 dni, z wyjąt-
kiem pięciu dni tzw. karencyjnych. Osoby wychowujące niepełnoletnie dzieci mogą otrzymać 
dodatkowe 150 dni wsparcia fi nansowego (źródło: Ambasada RP w Sztokholmie, Praktyczny 
poradnik dla Polaków w Szwecji, 2011); por.: Employment and Social Developments in Europe 
in 2012, European Commission Directorate-General for Employment, Social Aff airs and In-
clusion Directorate A, November 2012: „Nordic countries (Denmark, Finland, Sweden) and 
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Po roku 2008 wizerunek nordyckiego państwa dobrobytu zaczął tracić swoją 
pierwotną atrakcyjność. Utrzymanie dotychczasowych standardów świadczeń 
socjalnych okazało się zbyt kosztowne, a ich kontynuacja groziłaby całkowitą 
destabilizacją fi nansów publicznych. Przyjrzyjmy się zatem, jak wyglądały pró-
by modyfi kacji i dostosowania dotychczas obowiązujących rozwiązań w trzech 
państwach: Szwecji, Finlandii i Islandii do wymogów rynku globalnego po 2008 
roku12.

Szwecja

Szwedzka gospodarka drugiej połowy XX wieku rozwijała się prężnie. To właś-
nie na jej potrzeby kolejne rządy sprowadzały w latach 60. i 70. zagraniczną siłę 
roboczą pochodzącą początkowo głównie z południa Europy: Włoch, Grecji, 
Bałkanów, a później także spoza Europy: Afryki Północnej i Arabii13. Pierwsze 
fale imigrantów ekonomicznych zostały z biegiem lat uzupełnione przez fale 
uchodźców, którym Szwecja chętnie udzielała schronienia, chociażby podczas 
trwania konfl iktu iracko-irańskiego (1980–1988) czy konfl iktu w byłej Jugosławii 
(1991–1999). Zrozumienie oraz okazywana empatia dla tych, którzy zostali do-
świadczeni nieszczęściem, znajduje wyraz w realnej pomocy Szwecji – również 
fi nansowej. Według danych OECD państwo w 2011 roku przekazało na fundusz 
ODA (Offi  cial Development Assistance) 5,6 miliarda dolarów, czyli 1,02% do-
chodu narodowe brutto (gross national income, GNI), stając się najhojniejszym 
darczyńcą14.

Złote lata szwedzkiej gospodarki przypadające na siódmą dekadę XX wieku 
sprawiły, że Szwecja znalazła się wśród grona najbogatszych państw na świecie15. 
Dwie dekady później nie było już tak dobrze. Kryzys lat 1990–1993, który dotknął 

the Netherlands: Th ese countries are characterized by a very generous unemployment benefi t 
system both in terms of entitlement conditions and income support. Long benefi t duration is 
oft en coupled with high net replacement rates, in particular in the fi rst two years of unemploy-
ment. Th e benefi t system is highly redistributive, with caps on maximum benefi ts reducing the 
generosity of benefi ts for higher wage persons. In order to ensure that work incentives remain 
high, activation and active labour market policies play a prominent role, with strict conditions 
on job search and work availability”, s. 102.

12 Wybór tych państw został podyktowany następującym kryterium: wszystkie trzy należą 
do NORDEN, reprezentując niejednakowe podejście do kwestii Unii Europejskiej: Szwecja 
i Finlandia są członkami UE, jednak tylko Finlandia przyjęła euro; Islandia pozostaje poza 
strukturami Unii, prowadząc co prawda negocjacje o członkostwo, lecz bez wyraźnych postę-
pów, co wskazuje na wstrzemięźliwe podejście tego państwa do UE.

13 M. Banaś, Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów, Kraków 2010.
14 http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/sweden.htm, OECD peer review Sweden 

(9.07.2013).
15 P.K.  O’Brien (red.), Oxford Atlas of World History, Oxford 1999, s.  272, http://qed.

princeton.edu/getfi le.php?f=Th e_Richest_20_Countries_1950,_1970,_1990.jpg.
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tamtejszą gospodarkę między innymi poprzez deregulacje systemu fi nansowego 
poczynione w latach 80. i ogólny spadek światowej koniunktury, skutkował wzro-
stem bezrobocia oraz redukcją konsumpcji i produkcji, a w konsekwencji ko-
niecznością zmniejszenia i rekonfi guracji wydatków ze środków publicznych16. 
Poniższa tabela zawiera zestawienie wybranych wskaźników ekonomicznych dla 
szwedzkiej gospodarki końca lat 80. i początku lat 90. XX wieku17.

Tabela 2
Wybrane wskaźniki dla szwedzkiej gospodarki lat 80. i 90. XX wieku

Item Boom 1985–1990 Bust 1990–1993 Recovery 1993–1998

Private consumption 12,7 3,5 9,8

Public consumption 7,8 2,9 0,6

Private investment 32,8 38,2 36,9

Exports 16,1 7,6 68,8

Imports 28,2 6,2 62,0

Real GDP 12,0 4,7 15,5

Źródło: na podstawie L. Jonung, J. Kiandar, P. Vartia, Th e Great Financial Crisis in Finland and Sweden. 
Th e Dynamics of Boom, Bust and Recovery, 1985–2000, European Economy – Economic Papers 350, DG 
ECFIN, European Commission, 2008.

Kryzys lat 1990–1993 był zaskoczeniem dla społeczeństwa i w pewnym stop-
niu także dla rządzących. Jak pisze Lars Jonung, tak poważne zachwianie gospo-
darki było możliwe, ale nie w Szwecji – przemyślanie zarządzanym welfare state18. 
Znaczący spadek koniunktury przyniósł prócz gorzkich refl eksji i społecznych 
resentymentów również zmianę taktyki w konstruowaniu ładu gospodarczego. 
Punktem wyjścia było przyjęcie założenia o nieuchronności kryzysów, które 
będą powracać co jakiś czas nawet w gospodarkach harmonijnie funkcjonują-
cych. Doświadczenie kryzysu początku lat 90. ubiegłego wieku skłoniło kolejne 
rządy Szwecji do przygotowania odpowiednich strategii dla rodzimej gospodarki 
na ewentualność dalszych tąpnięć. Relatywnie szybkie wychodzenie z obecnego 
kryzysu jest tego pochodną. Rozwiązania składające się na zmodyfi kowaną stra-
tegię gospodarczą opierały się na kilku poważnych zmianach.

Jedną z najważniejszych było odejście od dotychczasowej polityki realizowa-
nej przez rządy socjaldemokratów – utrzymujących zarówno w swoich progra-
mach, jak i działaniu konieczność wysokich podatków od jednostek i przedsię-
biorstw oraz zwiększanie wydatków ze środków publicznych (w 1993 osiągnęły 

16 Interesujące dane na temat rekonfi guracji wydatków ze środków publicznych można 
znaleźć w: Ph. Egger, W. Sengenberger (red.), Decent Work in Denmark. Employment, Social 
Effi  ciency and Economic Security, Geneva 1998, table 8: Decomposition of GDP per capita, 
s. 75.

17 Tabela za: L.  Jonung, Financial Crisis and Crisis Management in Sweden. Lessons for 
Today, ADBI Working Paper Series, no. 165, November 2009, s. 5.

18 L. Jonung, Introduction, [w:] ibidem.
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one 67% rocznego PKB)19. Wygrane wybory w 2006 roku przez koalicję Sojusz 
dla Szwecji (szw. Allians för Sverige), w której moderaci (szw. Moderata Sam-
lingspartiet) stanowili znaczącą siłę, przyniosły między innymi tak potrzebną 
tamtemu rynkowi liberalizację fi skalną oraz wprowadzenie proprzedsiębiorczej 
polityki – fl exicurity, polegającej na łatwiejszym (szybszym) zatrudnianiu i zwal-
nianiu pracowników, jeśli jest taka konieczność. Był to gest przede wszystkim 
w stronę prywatnych przedsiębiorców, dający im możliwość wczesnego reduko-
wania kosztów pracowniczych w obliczu spadku liczby zamówień, produkcji etc.

Moderaci przystępowali do wyborów w 2006 roku pod hasłami: 1) praca ma 
się opłacać, 2) dobrobyt ma być budowany na podstawie inwestycji w szkolni-
ctwo, ochronę zdrowia i opiekę socjalną, 3) zero tolerancji wobec przestępstw20. 
Te hasła zostały utrzymane także cztery lata później, kiedy partia umocniła pozy-
cję na rodzimej scenie politycznej. Dziś fl exicurity lub udoskonalony negotiated 
fl exicurity jest stałym elementem polityki gospodarczej Szwecji, stanowiąc – jak 
się okazuje – skuteczny mechanizm reakcji na sytuacje kryzysowe. Składa się 
z odpowiednio dostosowanych działań dotyczących: 1) stabilnych i przejrzystych 
regulacji rynku pracy, 2) kształcenia ustawicznego LLL, 3) zabezpieczenia socjal-
nego w przypadku utraty pracy, a także 4) wspierania mobilności na rynku pra-
cy21. Zmodyfi kowana wersja negotiated fl exicurity po zmianach wprowadzonych 
przez rząd moderatów pozwoliła zwiększyć plastyczność rynku pracy, czyniąc 
go bardziej ożywionym i zdolnym do szybszego reagowania na niespodziewane 
sytuacje. Stało się tak dzięki:

–  usprawnieniu procesu dopasowania rodzaju i charakteru pracy do zgła-
szanych potrzeb przez poszukujących zatrudnienia;

–  zwiększeniu okresu obliczania podstawy zasiłku dla bezrobotnych – do-
tychczasowe sześć miesięcy zostało wydłużone do dwunastu; zasiłek jest 
wypłacany przez 300 dni, a w przypadku osób wychowujących dzieci – do 
450 dni; zasiłek jest wypłacany w wysokości 80% pensji przez 200 dni, 
później ulega redukcji do 70%; 

–  obniżeniu progu podatkowego dla osób najmniej zarabiających; 

19 Th e Nordic Countries Are Reinventing Th eir Model of Capitalism, „Th e Economist”, Spe-
cial Report, 2.02.2013. 

20 http://politik.ifokus.se/articles/4d713b17b9cb462221052a65-moderaterna; także: Nya 
Moderaternas handlingsprogram 2007, http://www.moderat.se/sites/default/fi les/nya_mode-
raternas_handlingsprogram_2007.pdf; Nya Moderaternas ideprogram 2011, http://www.mo-
derat.se/politik (11.06.2013).

21 Flexicurity jest tłumaczone jako: „[…] enhancing the fl exibility of labours markets, 
work organisation and labour relations on the one hand, and to enhance security – employ-
ment security and social security – notably for weaker groups in and outside the labour mar-
ket, on the other” (D. Anxo, Contribution to the EEO Autumn Review 2006 ‘Flexicurity’, Swe-
den, European Employment Observatory, November 2006, za: T. Wilthagen, R. Rogowski, Th e 
Legal Regulation of Transitional Labour Markets, [w:] G. Schmid, B. Gazier (red.), Th e Dynam-
ics of Full Employment. Social Integration through Transitional Labour Markets, Cheltenham–
Northampton 2002).



372 Monika Banaś

–  uelastycznieniu warunków zatrudniania na czas określony oraz na tak 
zwaną umowę-zlecenie, a także uczynienie sezonowych form zatrudnie-
nia bardziej popularnymi22.

Warto podkreślić, że reforma systemu podatkowego wprowadzona w latach 
90. XX wieku stała się po blisko 30 latach przestarzała, hamując tym samym roz-
wój szwedzkiej gospodarki opartej na zaawansowanej wiedzy i wysokich kompe-
tencjach. Owszem, została poprawiona licznymi modyfi kacjami, jednak – zda-
niem specjalistów – niewystarczającymi23. Błędem zatem byłoby utrzymywanie 
wysokich podatków w stosunku do dóbr i usług produkowanych z wykorzysta-
niem wspomnianych czynników. Dostawcy tychże zawsze będą szukać możli-
wości ulokowania przedsięwzięcia (fi rmy) tam, gdzie prowadzenie działalności 
gospodarczej wiąże się z niższymi kosztami, ale jednocześnie gwarantuje zacho-
wanie wysokich standardów jakościowych. Pod tym względem szwedzki rynek 
ma sporo silnych konkurentów.

Wśród rozpoznawalnych na arenie międzynarodowej szwedzkich przedsię-
biorstw jest kilka takich, które w ostatnich dekadach lub latach borykały się z po-
ważnymi problemami, między innymi Volvo, Saab Automobile AB czy Ericsson. 
Dziś niektóre z tych fi rm należą już do przeszłości, inne próbują odbudować stra-
coną pozycję lub, tak jak w przypadku Ericssona czy Volvo, powróciły do ścisłej 
światowej czołówki, jeśli idzie o innowacyjność i konkurencyjność24.

U podstaw strategii wejścia na globalny rynek i pozostania na nim leży kilka 
założeń charakterystycznych dla szwedzkiego biznesu. Pierwszym jest ustawicz-
ne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań – a więc i n n o w a c y j n o ś ć, która 
wymaga nakładów fi nansowych oraz odpowiedniego przygotowania i kształ-
cenia. To ostatnie wymusza długofalowość działań bezpośrednio powiązanych 
z moderowaniem edukacji sprzyjającej nowatorskiemu myśleniu (więcej infor-
macji na temat edukacji i szkolnictwa promującego innowacyjne myślenie po-
jawi się w dalszej części artykułu, przy opisie Finlandii jako światowego lidera 
w zakresie kształcenia). Drugim założeniem jest d ł u g o f a l o w e  p l a n o w a-
n i e  pociągające za sobą konieczność ciągłego monitorowania oraz prognozo-
wania zmian, jakie w międzyczasie mogą się pojawić. Owo prognozowanie jest 
szczególnie istotne, bowiem pomaga dostarczać wariantów rozwoju sytuacji 
oraz na ich podstawie sporządzać odpowiednie scenariusze działań. Nie byłoby 
to możliwe bez w s p ó ł p r a c y  stanowiącej trzecie założenie. Kolektywne dzia-

22 D. Anxo, Contribution to the EEO…, op. cit., s. 12; zob. także: Taxes in Sweden 2010, 
Swedish Tax Agency 2010; Å. Sohlman, Det svenska skattesystemet och den svenska debatten, 
Arenas ekonomiska råd, rapport 7, 2013. 

23 http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/almega/pressrelease/view/a-tax-reform-
for-the-service-sector-global-inspiration-659743 (13.07.2013).

24 Th ompson Reuters Top 100 Innovators, 2012, http://top100innovators.com/ 
(13.07.2013). Wśród 100 najlepszych światowych liderów innowacyjności znajduje się sześć 
szwedzkich fi rm: Atlas Copco, Alfa Laval, Ericsson, Sandvik Intellectual Property AB, Scania, 
Volvo; o metodologii zastosowanej w tym rankingu zob.: http://top100innovators.com/2011-
-list.php. 
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łanie jest dla Skandynawów/Nordyków wpisane w historię ich zamieszkiwania 
w regionie i klimacie, gdzie pojedyncza jednostka nie przetrwałaby. „Zakodo-
wane” w kulturze skłonności do współpracy, przy jednoczesnym respektowaniu 
indywidualnych cech jednostki (w tym jej osądów, co z kolei wynikało z bardzo 
niskiej początkowo populacji społeczeństw nordyckich), pozwalają tłumaczyć 
wspólnotowe i koncyliacyjne nastawienie do realizacji obranych celów. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, że w nordyckim kręgu kulturowym powszechne jest 
przeświadczenie o połączeniu i wzajemnym warunkowaniu sukcesu jednostki 
i sukcesu wspólnoty, rozumianych nie tożsamo, lecz jako wzajemnie na siebie 
oddziałujące. Kolejnymi warunkami efektywnej współpracy są z a u f a n i e  oraz 
w i a r y g o d n o ś ć. Bez nich nie sposób „budować mostów” nie tylko na rynku 
regionalnym, ale także globalnym. Zaufanie w biznesie podobnie jak w innych 
sferach wspólnotowego życia jest jednym z kluczy do sukcesu. Ważna jest też 
świadomość konieczności posiadania u m i e j ę t n o ś c i  t r a n s -  i  m i ę d z y-
k u l t u r o w y c h  pozwalających z odpowiednim przygotowaniem wchodzić na 
obce rynki. Szwedzkie oraz ogólnie nordyckie fi rmy zajmujące się konsultingem 
i pomocą zdobywania rynków zagranicznych (np. szwedzki Diamon czy duński 
Confederation of Danish Industry) rekomendują jako jedne z pierwszych kroków 
poznanie kultury kraju/regionu, który ma być celem działalności gospodarczej.

Nie bez znaczenia pozostaje także inny aspekt pozornie niezwiązany z dzia-
łalnością gospodarczą na rynku globalnym – i m i g r a n c i. Szwecja spośród 
wszystkich państw nordyckich przyjęła od połowy XX wieku aż do dziś najwięk-
szą liczbę imigrantów25. Poprzez odpowiednią politykę imigracyjną powiększy-
ła swoją wykwalifi kowaną siłę roboczą, a dzięki modelowi polityki integracyj-
nej, jaki stara się od lat stosować, unika poważnych i długotrwałych konfl iktów 
w relacji autochtoni–imigranci. Dodatkowo imigranci w pierwszym, drugim lub 
kolejnych pokoleniach mogą stanowić cenny łącznik (także w biznesie) między 
Szwecją a krajami, z których pochodzą imigranci.

Wyżej wymienione elementy strategii zdobywania i utrzymania się na rynku 
globalnym są widoczne w szwedzkich fi rmach, które dobrze sobie radzą w cza-
sach kryzysu: Sandvik, Scania, H&M, IKEA czy Atlas Copco. Do tego należy 
dodać branżę czytelniczą, w której w ciągu minionych kilku lat nazwiska szwedz-
kich autorów zrobiły międzynarodową karierę, między innymi dzięki powieś-
ciom takim jak Millennium26.

25 M. Banaś, op. cit. (zwięzłe podsumowanie dostępne na: www.monikabanas.org).
26 S. Larsson, seria Millennium, 2005–2007.
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Finlandia

Instytut badawczy fi ńskiej gospodarki, ETLA27, zajmujący się analizą i progno-
zowaniem trendów gospodarczych, przewiduje dla Finlandii poprawę kondycji. 
Opublikowany w połowie 2013 roku raport zawiera istotne dla oceny sytuacji 
ekonomicznej dane, których wybrane przykłady zostały umieszczone poniżej 
w formie tabelarycznej.

Tabela 3
Prognozowane trendy dla wybranych sektorów fi ńskiej gospodarki, lata 2013–2014

Finlandia Druga połowa 
2013

2014 Uwagi

PKB wzrost o 0,3% 1,8%

Eksport wzrost o 0,5% 3,5%

Konsumpcja gospo-
darstw domowych

wzrost o 0,3% 1,3%

Inwestycje – biznes skromne niewielki wzrost 

Bezrobocie 8,3% 8,1% Zwłaszcza wśród mło-
dych osób, tzw. no-job-

-generation

Źródło: opracowanie własne na podstawie ETLA, media release, suhdanne 2013/1 (20.03.2013).

Jak zauważamy, jeśli prognoza się sprawdzi, sytuacja na rynku wewnętrznym, 
zdaniem ETLA, ulegnie poprawie. Zbliżone predykcje w stosunku do fi ńskiej 
gospodarki czyni Bank Finlandii oraz Nordycka Rada Ministrów28, znamienne 
jest jednak wysokie bezrobocie, od długich lat najwyższe w całym NORDEN 
– oscyluje między 8,0–10,8%. Szczególnie dotyka osoby młode, wśród których 
bez pracy pozostaje blisko 20%29. Jakie jest dla nich rozwiązanie? Rysuje się kil-
ka możliwości, między innymi poszukiwanie zatrudnienia w innych częściach 
nordyckiego rynku pracy, na rynku europejskim lub znacznie dalsza emigracja. 

27 http://www.etla.fi /en/etla/ (30.03.2013).
28 Ekonomiska utsikter i Norden. Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2012, 

s. 26.
29 http://www.norden.org/sv/analys-norden/tema/generation-no-job/generation-no-job-

english-resume-of-analys-norden-october-2010/?searchterm=unemployment. Znamienny 
pozostaje następujący cytat: „Finland and Sweden are both above the European Union (EU) 
average of 20 percent – refl ecting an aggravation of youth unemployment rates that were al-
ready high before the crisis. Although youth unemployment fi gures in Finland are very high, 
they are not as high as fi rst anticipated since the economic crisis did not hit Finland as badly as 
fi rst predicted. Across the border in Sweden, the unemployment rate among youths has been 
high since the economic crisis in the early 1990s. However, experts in both countries argue 
that the currents statistics are exaggerating the problem as Finnish and Swedish unemploy-
ment numbers also include full-time students who are looking for a student job on the side of 
their studies”.
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W każdym z tych przypadków, bliższej lub dalszej emigracji, Finlandia traci kapi-
tał ludzki o wysokich kompetencjach, a tym samym wysokiej konkurencyjności 
– jak bowiem wskazują badania, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu, 
fi ńscy uczniowie i studenci korzystają z najlepszych systemów kształcenia spo-
śród gospodarek wysokorozwiniętych.

Prognozy na rok 2015, jeśli idzie o podaż pracy, są znacznie lepsze w po-
równaniu z sytuacją obecną. Urząd statystyczny Finlandii, na który powołuje się 
wcześniej cytowana ETLA, podaje stopę bezrobocia na poziomie 7,8%. To wciąż 
wysoko, ale niesie trochę optymizmu. Poprawa sytuacji z oczywistych względów 
jest warunkowana tym, co zachodzi w skali globalnej i co dzieje się na rynku 
wewnętrznym. Na ile Finlandia może wpływać na rynek globalny? Do niedawna 
miała silnego aktora dyktującego warunki w branży telekomunikacyjnej – No-
kię. Dziś fi rma ustąpiła miejsca prężniejszym konkurentom, między innymi 
Apple (iOS) czy Google (Android). Być może reformy poczynione po 2010 roku 
w Nokii, w tym zmiana CEO oraz praca nad nową strategią produktów i usług, 
pozwolą fi rmie odzyskać pozycję światowego lidera w branży telefonów komór-
kowych. Czas pokaże, czy rzeczywiście dawny potentat powiedział już ostatnie 
słowo. Osłabienie pozycji Nokii jest dla niej samej doświadczeniem, z którego 
wiedzę czerpać będą na przyszłość inne fi ńskie fi rmy działające globalnie, mię-
dzy innymi Stora Enso, Fiskars, Kone czy Rovio. Ta ostatnia, bardzo młoda i ak-
tywna w przemyśle gier elektronicznych, jest nadzieją po części rekompensującą 
„stratę” Nokii.

Omawiając strategie zdobywania rynków zagranicznych przez fi ńskie fi rmy, 
należy wskazać na zaangażowanie specjalnych jednostek administracyjnych, 
których zadaniem jest pomoc rodzimym podmiotom. Przykładem tego jest Th e 
Confederation of Finnish Industries skupiająca 43 branże30. Nie bez znaczenia 
pozostają także akcje podejmowane przez rząd, a wspierające fi ński biznes za 
granicą – na przykład ofi cjalne wizyty przedstawicieli tamtejszego rządu oraz 
biznesu31.

Fiński rząd jest również inspiratorem powołania narodowego projektu pod 
nazwą Cleantech Finland – zorientowanego na opracowywanie nowoczesnych 
rozwiązań w przemyśle ochrony środowiska oraz wysokich technologii zajmu-
jących się alternatywnymi źródłami energii, monitoringiem jakości powietrza 
i wody, utylizacją odpadów, zarządzaniem energią32. Cleantech Finland działa 
prężnie w ponad 40 krajach, wciąż poszerzając krąg odbiorców swoich usług 
i produktów. Stanowi przykład myślenia przyszłościowego opartego na poszuki-

30 http://www.ek.fi /ek/en/ (2.04.2013).
31 Przykładem tego może być działalność ministra Alexandra Stubba (Minister for Euro-

pean Aff airs and Foreign Trade), towarzyszącego fi ńskim przedsiębiorcom podczas zagranicz-
nych wizyt; zob.: Press Realases, 4/29/2013, Foreign Ministry of Finland, http://www.fi nland.
pl/public/default.aspx?contentid=275503&nodeid=40904&contentlan=2&culture=en-US.

32 http://www.cleantechfi nland.com/?q=content/about-us, zob. też: http://www.cleantech-
cluster.fi /en/.
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waniu nisz oraz odwoływaniu się do tradycji nakazującej respektowanie przyro-
dy połączone z jej realną, a nie tylko deklarowaną, efektywną ochroną.

Innowacyjność i wysokie technologie tak często pojawiające się w przypadku 
fi rm nordyckich i fi ńskich, nie mogłyby zaistnieć, gdyby nie fi nasowanie badań 
oraz formowanie odpowiedniego klimatu kształcenia. W przypadku Finlandii za-
sługuje to na szczególną uwagę, bowiem fi ńskie szkolnictwo i system edukacji od 
kilku lat należą do najlepszych na świecie, pozostając w ścisłej relacji z biznesem. 

W 2007 roku w fi ńskim Punkaharju z inicjatywy Finlandii doszło do spotka-
nia premierów państw stowarzyszonych w NORDEN. Tematem pogłębionych 
dyskusji było szkolnictwo wyższe, a ściślej nowy jego model. Koncepcja zmo-
dyfi kowania dotychczasowego trybu kształcenia na poziomie wyższym zrodziła 
się z idei harmonizacji rynku, w tym także usług edukacyjnych. Ponadto, jak 
zauważyli obradujący uczestnicy, harmonizacja sprzyja wypracowaniu najlep-
szych praktyk nowoczesnego kształcenia, które będzie odpowiadało na potrzeby 
rynku, będzie konkurencyjne w stosunku do pozanordyckich modeli oraz stanie 
się znakiem najwyższej jakości. Wymienione cechy mają zapewnić atrakcyjność 
nordyckich, w tym fi ńskich, uniwersytetów zarówno dla rodzimych studentów, 
jak i dla potencjalnych odbiorców z zagranicy. Szeroka sieć nordyckich uczelni 
ma kształcić absolwentów, dostarczając im wiedzy, na którą jest i w przyszłości 
będzie realne zapotrzebowanie, a ponadto absolwentów posiadających umiejęt-
ności do szybkiego reagowania na zmienny rynek pracy. Ma również przyciągać 
uzdolnione jednostki z innych krajów czy regionów świata, budując tym sposo-
bem szeroki i silny potencjał kompetencyjny. Organem koordynującym prace 
nad projektem została pannordycka instytucja do spraw współpracy uniwersy-
teckiej – NUS (Nordiskt Universitetssamarbete)33. Pod jej kuratelą prowadzo-
ne są badania w poszczególnych krajach mające wyodrębnić najlepsze praktyki 
edukacyjne, by na ich podstawie zapewnić efektywny model konkurencyjnego 
kształcenia.

Dodatkowym pytaniem postawionym w ramach wyżej wymienionego pro-
jektu jest kwestia fi nansowania nauki ze źródeł komercyjnych, a ściślej stopień, 
w jakim naukę powinny lub mogą wspierać prywatne osoby i fi rmy. Jest to o tyle 
istotne, że nie każdy przypadek mecenatu przyjmuje formę nieingerowania w ba-
dania naukowe.

Projektem pilotażowym wspomnianej inicjatywy był Nordic Master Pro-
gramme, realizowany przez sześć uniwersytetów: Aalto University (Alto) w Fin-
landii, Royal Institute of Technology (KTH) w Szwecji, Technical University of 
Danmark (DTU), Norwegian University of Science and Technology (NTNU), 
University of Iceland (HI) oraz jeszcze jedną szwedzką uczelnię – Kalmar Uni-
versity of Technology. Na uwagę zasługuje fakt, że trzy z nich znalazły się wśród 
82 najlepszych europejskich uczelni według rankingu z 2010 roku ogłoszonego 

33 Więcej na temat NUS zob.: http://www.rectors-council.helsinki.fi /english/organisa-
tion_and_activities/index.html lub http://www.rectors-council.helsinki.fi /svenska/organisa-
tion/index.html (17.06.2013).
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przez brytyjski magazyn „Times Higher Education”34. W rankingu za lata 2012–
2013 wśród pierwszych 200 najlepszych uczelni w skali globu znajduje się dzie-
więć nordyckich: pięć szwedzkich, trzy duńskie oraz jedna fi ńska35.

Harmonizowanie sposobów kształcenia na poziomie wyższym stało się in-
spiracją do poszukiwania podobnych rozwiązań w obrębie kształcenia usta-
wicznego – kształcenia przez całe życie (Life Long Learning, LLL). W państwach 
nordyckich na początku bieżącego stulecia przyjęto założenie o podwyższeniu 
poziomu tak zwanych czterech kompetencji bazowych dotyczących: pisania, czy-
tania, formułowania wypowiedzi oraz umiejętności poruszania się w przestrze-
ni Internetu. We wszystkich wyszczególnionych obszarach, zdaniem rodzimych 
ekspertów, społeczeństwa nordyckie powinny osiągać lepsze rezultaty, a więc: 
więcej czytać, sprawniej formułować jasne wypowiedzi zarówno w mowie, jak 
i w piśmie oraz efektywnie korzystać z wirtualnych narzędzi. Wyznaczone cele są 
zatem realizowane poprzez LLL, dziś już powszechnej, ogólnodostępnej formie 
kształcenia. 

Funkcjonowanie w coraz bardziej zglobalizowanym, nowoczesnym świecie 
wymaga nowych umiejętności, także tych dotyczących Internetu. Wirtualna 
rzeczywistość jest platformą również dla nauki. Stąd już nie tyle potrzeba, ile 
konieczność nakazuje przygotowanie odpowiedniej infrastruktury do nieskrę-
powanego, powszechnego użytkowania tego medium właśnie w celach nauko-
wo-badawczych, poznawczych czy w celu nawiązywania i prowadzenia współ-
pracy między ośrodkami naukowymi.

Kształcenie ustawiczne oraz tak zwana e-Science uzupełniają wzór, według 
którego modyfi kowane jest szkolnictwo wyższe. Założeniem jest bowiem, by 
jednostki tworzące społeczeństwo wykorzystywały swój potencjał jak najdłużej, 
podnosząc tym samym jakość własnego życia oraz całej zbiorowości. Jak poka-
zuje rzeczywistość, LLL oraz umiejętność kreatywnego korzystania z technolo-
gii informacyjnych należą dziś do podstawowych elementów budowania kon-
kurencyjnej gospodarki. Fiński system szkolnictwa jest oparty na tych właśnie 
założeniach; dodatkowo cechuje go kilka innych znamion, czyniących go niejako 
wzorcowym – w 2010 roku został uznany przez OECD za wiodący w skali glo-
bu36. Przyczyną obecnego stanu rzeczy był szereg reform wprowadzanych sukce-
sywnie od końca lat 70. XX wieku. Dziś fi ńskie szkolnictwo jest oparte między 
innymi na następujących rozwiązaniach:

–  równy dostęp uczniów do oferty edukacyjnej;
–  państwowe fi nansowanie zapewniające wysoki poziom nauczania dla 

wszystkich uczniów niezależnie od ich ekonomicznego pochodzenia;

34 http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2010-11/world-
-ranking (5.05.2013).

35 http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/world-
-ranking (5.05.2013).

36 OECD, PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do. Student Performance in 
Reading, Mathematics and Science (Volume I), OECD Publishing 2010; PISA – Programme for 
International Student Assessment. 
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–  bardzo wysokie wymogi kompetencyjne oraz psychologiczno-społeczne 
stawiane osobom chcącym podjąć pracę nauczyciela; nauczyciele są re-
krutowani spośród 10–15% najlepszych absolwentów;

–  liczebnie małe klasy, by kontakt nauczyciel–uczeń uczynić bardziej zindy-
widualizowanym; ma to na celu wczesną diagnozę potencjalnych zdolno-
ści i ewentualnych problemów; wczesna diagnoza pozwala na właściwe, 
indywidualnie dopasowane kształcenie;

–  duży nacisk na rozwój kompetencji społecznych uczniów oraz umiejętno-
ści pracy w grupie.

Zmiany w sposobie organizacji systemu szkolnictwa i procesu edukacji pozo-
stają bezpośrednio sprzężone z gospodarką kraju, która opiera się na branżach 
wymagających wysoko wykwalifi kowanej siły roboczej o wyspecjalizowanych 
kompetencjach. Raport OECD dotyczący konkurencyjności poszczególnych go-
spodarek naszego globu w latach 2012–2013 lokuje fi ńską gospodarkę na trzeciej 
pozycji wśród najbardziej konkurencyjnych, wskazując na jej wiodącą pozycję 
w sektorach kształcenia podstawowego, wyższego oraz praktycznego37. Wniosek 
ten warto uzupełnić następującym komentarzem Erkkiego Liikanena, dyrektora 
Banku Finlandii: 

Finland’s strength lies in strong basic education, a knowledgeable workforce, a fun-
ctioning infrastructure and reliable organs of administration and justice. A sustaina-
ble improvement in the economy and employment will, however, require enhanced 
international competitiveness, structural reforms to boost the potential output of the 
economy and successful innovation policies38.

Islandia

Pierwszą europejską gospodarką, która w bolesny sposób odczuła skutki kry-
zysu fi nasowego „2008+”, była gospodarka islandzka. Stało się tak nie tylko 
z powodu jej bliskich związków z gospodarką amerykańską, ale także dlatego, 
że trzy największe banki komercyjne Islandii: Glitnir, Landsbanki oraz Kaup-
thing prowadziły niezwykle, jak na tamtejsze uwarunkowania, ryzykowną grę 
na rynku fi nansowym, zaciągając kredyty na skalę znacznie przekraczającą 

37 K.  Schwab, World Economic Forum, Th e Global Competitiveness Report 2012–2013, 
s. 11–14: „[…]Finland occupies the top position both in the health and primary education pil-
lar as well as the higher education and training pillar, the result of a strong focus on education 
over recent decades”. Zob. też: P. Sahlberg, Finnish Lessons. What Can the World Learn from 
Educational Change in Finland, New York 2011.

38 Bank of Finland, Press realise no. 17, 11.06.2013, Economic Restructuring and Cycli-
cal Recession Hitting Finland – Only Sustainable Road to Economic Recovery Is through Re-
form, http://www.suomenpankki.fi /en/suomen_pankki/ajankohtaista/tiedotteet/pages/tie-
dote17_2013.aspx (1.07.2013).
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wielokrotność rocznego PKB kraju39. W konsekwencji banki stały się niezdol-
ne do refi nansowania krótkoterminowych zobowiązań, a masowe wycofywanie 
depozytów przez klientów (głównie zagranicznych) pociągnęło za sobą utratę 
płynności fi nansowej owych podmiotów. W przeciwieństwie do rozstrzygnięć 
amerykańskich i europejskich rząd Islandii dopuścił do upadku wyżej wymie-
nionych banków. W październiku 2008 roku ówczesny premier Islandii, Geir 
H. Haarde, w odezwie do narodu oświadczył, że rząd, Bank Finlandii oraz Urząd 
Nadzoru Finansowego dołożą wszelkich starań, by błędy i nadużycia prywatnych 
podmiotów nie obciążyły społeczeństwa40. Słowa te trafi ły na podatny grunt, bo-
wiem w dwóch ogólnokrajowych referendach (w 2010 i 2011 roku) Islandczycy 
odrzucili możliwość spłaty zobowiązań wobec zagranicznych klientów upadłych 
banków. Zademonstrowali tym samym daleko posuniętą niezależność i brak ule-
głości wobec argumentów używanych na przykład w Stanach Zjednoczonych, 
że banki należy ratować (tzw. argument „too big to fail”). Postawa taka spotkała 
się z ostrą krytyką Wielkiej Brytanii i Niderlandów domagających się w imieniu 
swoich obywateli, którzy posiadali depozyty w islandzkich bankach, zwrotu na-
leżności i wypłacenia odszkodowania41. Spór ostatecznie zakończył się decyzją 
sądu EFTA z 28 stycznia 2013 roku na korzyść Islandii42.

Jakie były skutki fi nansowych turbulencji z 2008 roku? Można podzielić je na 
co najmniej trzy kategorie: gospodarcze, polityczne i społeczne. Oto one:

– spadek realnego PKB o 5,5% w 2010 roku;
– spadek wartości islandzkiej korony względem euro o 1/443;
– defi cyt budżetowy w 2009 roku osiągnął wartość 10% rocznego PKB44,
– infl acja wzrosła do 14%45;
– czasowe zawieszenie transakcji walutowych;

39 Całość pożyczonych zobowiązań trzech banków wyniosła 85 mld $; http://forsal.pl/
artykuly/595754,najpierw_obywatele_potem_rynki_sposob_islandii_na_wyjscie_z_kryzysu.
html (1.07.2013).

40 Address to the Nation by Geir Hilmar Haarde, Prime Minister of Iceland, http://eng.
forsaetisraduneyti.is/news-and-articles/nr/3035 (1.07.2013).

41 UK and Netherlands to sue Iceland over lost deposits, http://www.bbc.co.uk/news/busi-
ness-13029210.

42 EFTA Surveillance Authority, applicant, supported by the European Commission, inter-
vener, v. Iceland, defendant, Case E-16/11 [2013] EFTA Ct. Do EFTA należą: Islandia, Liech-
tenstein, Norwegia i Szwajcaria. EFTA Surveillance Authority odrzucił argumenty Wielkiej 
Brytanii i Niderlandów, uznając, że Islandia nie złamała dyrektywy w sprawie depozytów 
gwarantowanych. Przepisy dotyczące depozytów gwarantowanych nie uwzględniały bowiem 
systemowej niewydolności banków na tak ogromną skalę.

43 http://www.spiegel.de/international/business/currency-woes-crashing-the-party-of-
-icelandic-prosperity-a-546623.html; zob. też: http://web.archive.org/web/20081012075147/
http://www.sedlabanki.is/Default.aspx?PageID=183 (12.07.2013). 

44 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ic.html 
(12.07.2013).

45 Economic Indicators, Central Bank of Iceland, September 2008.
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–  stopa bezrobocia osiągnęła poziom 9% w 2010 roku46;
–  wprowadzenie obostrzeń oraz nowych regulacji dotyczących transakcji 

bankowych;
–  postawienie w stan oskarżenia oraz skazanie na ograniczenie wolności 

czterech osób bezpośrednio zaangażowanych w defraudacje i spekulacje 
bankowe47;

–  wzrost sceptycyzmu wobec osób piastujących wysokie stanowiska w in-
stytucjach fi nansowych i bankowych;

–  ograniczenie zaufania społecznego wobec osób i podmiotów działających 
na rynkach fi nansowych. 

Po kilku latach zmagań z sytuacją kryzysową, która doprowadziła islandzką 
gospodarkę na skraj bankructwa, państwo to powraca do dawnej, dobrej kondy-
cji. Szereg działań wpisanych w politykę naprawczą przyniosło dość szybko ocze-
kiwane skutki. Być może przyczyn należy szukać w stosunkowo niewielkim roz-
miarze tamtejszego rynku, gospodarki i populacji. Islandia to kraj zamieszkany 
przez nieco ponad 324 000 osób, gospodarka opiera się głównie na rybołówstwie, 
turystyce, energii geotermalnej oraz energii wodnej; nie można jednak pominąć 
znaczącego eksportu produktów przemysłu wysokich technologii, między in-
nymi komputerów, instrumentów medycznych, farmaceutyki, urządzeń używa-
nych w przemyśle lotniczym48. Silne związki z pozostałymi członkami NORDEN 
stanowiły istotne zaplecze psychologiczne, którego nie należy ignorować. Goto-
wość państw nordyckich do pomocy była kilkakrotnie demonstrowana. Także 
podmioty międzynarodowe, jak Unia Europejska i Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy (IMF), przedstawiały programy pomocowe o charakterze fi nansowym 
i strukturalno-organizacyjnym. Pod wpływem kryzysu Islandia podjęła rozmo-
wy z Unią Europejską w sprawie członkostwa wyspy w zjednoczonych struktu-
rach. Negocjacje te były ze strony Islandii kilkakrotnie zawieszane, między in-
nymi z powodu obaw co do utraty części niezależności w zarządzaniu zasobami 
morskimi oraz wobec faktu szybkiego odzyskiwania gospodarczej i fi nansowej 
równowagi. 

Warunki pożyczki otrzymanej z IMF dopuszczały utrzymanie wysokiego de-
fi cytu budżetowego, co pozwoliło z kolei zachować część ulg dla zadłużonych 
fi rm i gospodarstw domowych49. Wprowadzono ograniczenia kapitałowe polega-

46 Labour Market Development and Policy in Iceland, 1, http://www.eu-employment-obser-
vatory.net/resources/reports/Iceland-LabourMarketDevelopmentandPolicy.pdf (12.07.2013).

47 Osobami tymi byli: Aron Karlsson, Lárus Welding, Guðmundur Hjaltason, Friðfi nnur 
Ragnar Sigurðsson. 

48 http://www.tradingeconomics.com/iceland/high-technology-exports-percent-of-man-
ufactured-exports-wb-data.html (12.07.2013).

49 ,,[…] For the household sector, debt in excess of 110% of the fair value of each prop-
erty was written off . Specifi c relief measures (administrated by a bank or a new debtors om-
budsman) applied for those that could not service a reduced loan. Low-income, asset-poor 
households with high-interest mortgage payment got a temporary subsidy from the govern-
ment. Small to medium sized fi rms could apply for debt relief if they could credibly document 
positive cash fl ow from future activities”. Cyt. za: T. Matthiasson, Iceland’s Debt-relief Lessons 
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jące na zakazie transferu kapitału za granicę w sytuacjach niezwiązanych z kon-
kretnymi transakcjami. Przyzwolenie na drastyczny spadek wartości rodzimej 
waluty doprowadził z jednej strony do wzrostu kosztów importu, z drugiej zaś 
pozwolił uczynić produkcję i eksport bardziej konkurencyjnymi na arenie mię-
dzynarodowej. Zgoda na ogłoszenie bankructwa przez podmioty (głównie ban-
ki), których kondycja nie pozwalała prowadzić dalszej działalności, miała pod-
stawy psychologiczno-fi nansowe. Powodem takiej decyzji było przeświadczenie, 
że przedsiębiorstwa muszą brać odpowiedzialność za podejmowane przez siebie 
decyzje i działania; długotrwale źle zarządzane przedsiębiorstwa generują straty 
fi nansowe oraz społeczne, utrwalając zachowania prowadzące do patologii.

Nie bez znaczenia dla odzyskiwania gospodarczej równowagi kraju była 
psychologiczna mobilizacja społeczeństwa. Przez wieki egzystując w bardzo 
skromnych warunkach środowiskowych oraz w srogim klimacie, wykształciło 
ono w sobie postawy zdeterminowania i skutecznego konsolidowania sił. Pod 
wpływem nacisków społecznych w formie licznych, często bardzo gwałtownych 
demonstracji władze doprowadziły do postawienia przed wymiarem sprawied-
liwości osób bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w spekulacje bankowe. 
Ólafur Hauksson, z ramienia państwa prowadzący dochodzenie przeciwko po-
dejrzanym, podjął się zadania, które z etycznej i psychologicznej perspektywy 
było niezwykle istotne dla przywrócenia wiarygodności kraju zarówno w oczach 
własnych obywateli, jak i partnerów zagranicznych – przede wszystkim NOR-
DEN, gdzie etyka biznesu ma szczególnie wysoką wartość. 

Próbując tłumaczyć relatywnie szybkie tempo procesu naprawczego islandz-
kiej gospodarki, należy zwrócić uwagę na uwarunkowania wewnętrzne i ze-
wnętrzne określane ogólnie jako wskaźniki pokoju (Global Peace Index – GPI). 
Jak się okazuje, ożywieniu gospodarczemu sprzyjają między innymi: sprawnie 
funkcjonujący i kompetentny rząd, przejrzyste warunki dla prowadzenia działal-
ności gospodarczej, niski poziom korupcji, poszanowanie praw obywatelskich, 
swobodny przepływ informacji, wysoki poziom edukacji, sprawiedliwa redystry-
bucja dochodu narodowego oraz dobre relacje polityczne i gospodarcze z bezpo-
średnio sąsiadującymi krajami50. Islandia w rankingu GPI od wielu lat zajmuje 
miejsce w ścisłej czołówce51. 

Islandia w 2013 roku nie przypomina tej z lat 2008–2010. Bezrobocie zma-
lało do 5%, PKB osiągnął poziom 2,6%, infl acja została opanowana i zreduko-
wana z ponad 18% w skali roku 2008 do 4,18% w 201252, defi cyt budżetowy 
w 2009 roku wyniósł 13,5% PKB, zaś w 2012 zmniejszył się do poziomu 1,5%53, 

for Eurozone, „Th e Guardian”, 21.08.2012, http://www.guardian.co.uk/business/economics-
blog/2012/aug/21/iceland-debt-relief-lessons-eurozone.

50 http://economicsandpeace.org/. 
51 Global Peace Index 2013. Measuring the State of Global Peace, Institute for Economics 

and Peace, IEP Report 21.
52 http://www.infl ation.eu/infl ation-rates/iceland/historic-infl ation/cpi-infl ation-iceland.

aspx. 
53 http://www.tradingeconomics.com/iceland/government-budget.
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natomiast wartość eksportu pod koniec 2012 roku była dwukrotnie wyższa niż 
w 200854. Agencje ratingowe Moody’s, Fitch oraz Standard & Poor’s, mające zna-
czący wpływ na decyzje inwestorskie, oceniły obecny stan islandzkiej gospodarki 
jako stabilny z tendencją do poprawy55.

Mimo optymistycznych wskaźników pojawiają się głosy przestrzegające przed 
przedwczesnym uznaniem kryzysu za opanowany. Th ór Saari, członek islandz-
kiego parlamentu, należy do sceptyków. Jego zdaniem ożywienie ma sztuczny 
charakter powodowany między innymi limitowaniem odpływu kapitału za gra-
nicę, generowaniem miejsc pracy przez państwowe dotacje czy emigracją części 
siły roboczej do krajów nordyckich, głównie Norwegii. Dług publiczny wynoszą-
cy 130% PKB jest powodem do niepokoju, jednak fi nansowanie państwa dobro-
bytu po części ten fakt usprawiedliwia56.

Minister fi nansów Steingrímur J. Sigfússon wskazuje na wiele wewnętrznych 
czynników pozwalających islandzkiej gospodarce odbudować utraconą kon-
dycję. W cyklu artykułów zatytułowanych Rising from the Ruins (Powstawanie 
z ruin) wymienia prócz bogactw naturalnych: energii termalnej, słodkiej wody, 
zasobów morskich, także dobrze zorganizowane, solidarne społeczeństwo, wy-
czulone na wartości takie jak: współpraca, empatia, nadrzędność jednostki ludz-
kiej wobec kapitału – co nie jest tylko pustym hasłem, lecz praktyką społeczną. 
Dopełnieniem tych słów niech będzie poniższy cytat zaczerpnięty z wypowiedzi 
Sigfússona:

[…] One thing is clear. None of us wants to see events of the sort that occurred in 
the autumn of 2008 repeat themselves. If anyone misses the spirit of 2007, this author 
at least is not among them. Let’s leave the greedifi cation, the excesses and the arro-
gant conceptions of ourselves and our imagined superiority behind on the rubbish 
tip of history. What we want is a human, honest and moderate welfare society, open 
and democratic, based on power-sharing and in harmony with nature and other peo-
ples. Th at is the direction to head for as we rise from the ruins!57.

Podsumowanie

Państwa nordyckie od blisko 60 lat tworzą wspólny obszar określany terminem 
NORDEN. Celem zawartego w 1952 roku porozumienia o utworzeniu wspólne-
go rynku było, i nadal pozostaje, nawiązywanie oraz rozwijanie wielowymiaro-
wej współpracy prowadzącej do harmonizacji rynków narodowych, funkcjonu-

54 http://www.tradingeconomics.com/iceland/exports. 
55 http://www.cb.is/the-bank/government-debt-management/the-republic-of-ice-

lands-sovereign-credit-rating/. 
56 http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706205,916569-Islandia-Zamrozony-kryzys.htm-

l?p=2. 
57 http://www.ministryoffi  nance.is/minister/former_ministers/steingrimur_j_sigfusson/

nr/13560. 
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jących w obrębie szerszych struktur, wyznaczanych w pierwszej kolejności przez 
obszar północny, dalej europejski i wreszcie światowy. Wspomniana harmoniza-
cja odnosi się do odpowiedniej konstrukcji przestrzeni politycznej, gospodarczej, 
społecznej i kulturalnej, tak aby każdy z członków mógł sprostać wyzwaniom 
stawianym przez rzeczywistość – coraz bardziej zależną od globalnych aktorów 
i procesów.

W nordyckiej koncepcji budowania konkurencyjnych gospodarek zdolnych 
fi nansować państwo dobrobytu kluczową rolę odgrywa kilka sektorów. Oto one:

1)  Edukacja oraz kształcenie ustawiczne, z naciskiem na kształcenie spe-
cjalistyczne odnoszące się do nowoczesnych technologii. Nauka, wiedza 
i poznanie stanowią ważny składnik budowania społeczeństwa zdolnego 
efektywnie działać w warunkach wysokiej konkurencji, społeczeństwa 
przygotowanego do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnym świe-
cie, w którym zmiany postępują coraz szybciej; tworzenie NORDEN jako 
obszaru innowacyjności i centrum przemysłu kreatywnego (Nordiska 
Ministerrådet, ANP 2009:767);

2)  Uwarunkowania instytucjonalne, prawne i fi skalne – bardziej korzystne 
w stosunku do poprzednich okresów w kwestii podejmowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, ułatwione procedury przenoszenia 
działalności gospodarczej w obrębie samego NORDEN oraz UE;

3)  Ochrona zdrowia psychicznego i fi zycznego to istotny warunek redukcji 
kosztów leczenia chorób oraz zapewnienia wysokiej jakości życia/funk-
cjonowania osób w podeszłym wieku; ochrona zdrowia i prewencja zdro-
wotna w ogóle należą do zbioru najistotniejszych strategii budujących 
nordyckie warianty państwa dobrobytu – truizmem jest twierdzenie, że 
od kondycji fi zycznej i w równym stopniu psychicznej zależy wydajność 
pracy świadczonej przez jednostkę, niemniej jednak owa prosta prawda 
często bywa ignorowana.

Wyżej wymienione założenia tworzą zbiór zasad określających działania, 
dzięki którym kraje nordyckie są zaliczane do światowej czołówki, jeśli idzie 
o standard życia, przejrzystość instytucjonalną (rozumianą jako brak korupcji) 
czy innowacyjność58. Utrzymanie i zabezpieczenie państwa dobrobytu wymaga 
wielu gruntownie przemyślanych oraz dobrze opracowanych strategii. Składa-
ją się na nie rozwiązania obejmujące między innymi poszukiwanie niszowych 
i wymagających daleko posuniętej specjalizacji branż (np. metalurgiczna, wiert-
nicza, ochrony środowiska), odpowiednie kształcenie – począwszy od podsta-
wowego poprzez średnie i wyższe dopełniane formami kształcenia ustawicznego 
LLL, efektywna relokacja siły roboczej pozwalająca wykorzystać ludzki potencjał 
w pracach wymagających uczestnictwa człowieka – tam, gdzie obecność czło-
wieka nie jest konieczna, zastosowanie pełnej mechanizacji (np. w handlu przy 
obsłudze kas, realizacji zamówień, w transporcie przy sprzedaży biletów czy ob-

58 W raportach i opracowaniach instytucji takich jak ONZ, OECD czy Bank Światowy wy-
mienione państwa znajdują się w ścisłej czołówce, jeśli idzie o wskaźnik rozwoju społecznego 
(Human Development Index).
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słudze pojazdów), zwiększanie produktywności (np. w rolnictwie), planowanie 
długoterminowe oraz – co szczególnie charakterystyczne dla kultury nordyckiej 
– podejście koncyliacyjne w kwestiach takich jak zarządzanie, kierowanie, pla-
nowanie etc.

Oszczędności gospodarstw domowych, o które apelowały rządy poszczegól-
nych państw, oraz surowe ograniczenia wydatków na cele publiczne zastosowa-
ne w większości europejskich gospodarek miały na celu uruchomienie proce-
sów naprawczych nadwerężonych systemów. Zabiegi te przyniosły jednak efekt 
słabszy od spodziewanego. Mark Blyth, autor publikacji Austerity. Th e History 
of a Dangerous Idea, twierdzi, że nie ma w tym nic dziwnego59. Dziwi natomiast 
powszechnie propagowane stanowisko, że poważnie ograniczając wydatki mię-
dzy innymi na konsumpcję, ratujemy gospodarkę. Umiar także tutaj jest wskaza-
ny. Nie chodzi bowiem o drastyczną redukcję wydatków, gdyż wydatek jednego 
podmiotu (czy to prywatnego, czy to państwowego) jest zarobkiem drugiego. 
Zjawisko to zostało wielokrotnie na przestrzeni minionych wieków opisane, mię-
dzy innymi przez francuskich fi zjokratów, których jeden z głównych przedstawi-
cieli – François Quesnay – porównywał obieg pieniądza w gospodarce do obiegu 
krwi w żywym organizmie60. Łatwo sobie zatem wyobrazić, czym skutkuje zastój 
lub zator. Zasadą, o której nazbyt łatwo zapominamy, jest umiarkowane oszczę-
dzanie w okresie prosperity oraz kontrolowane inwestowanie w czasach kryzysu. 
Niestety tylko nieliczni stosują ową strategię. 

Próbując odpowiedzieć na pytanie o przyczyny ostatniego kryzysu, powinni-
śmy zwrócić uwagę na czynniki pozaekonomiczne, należące do świata kultury. 
Kultura bowiem stanowi bogaty rezerwuar wartości aplikowanych w różnych 
sferach zbiorowego i jednostkowego życia, także tego związanego z gospodaro-
waniem. Państwo poprzez moderowanie uwarunkowań ładu polityczno-ekono-
micznego może wspierać lub ograniczać specyfi czny zbiór wartości stymulują-
cych kreatywność, konkurencyjność, nabywanie wysokich kompetencji, wolę 
i skłonność do podejmowania współpracy, transparentność postaw i działań 
skutkującą wzrostem wzajemnego zaufania. Źródło turbulencji gospodarczych 
ostatnich lat zwykle lokuje się w sferze bankowo-fi nansowej. Należy jednak 
postawić pytanie, czy aby rzeczywiście słusznie. W moim przekonaniu kryzys 
„2008+” jest pochodną, niezwykle gorzką, innego kryzysu – kryzysu wartości. 
Pewne istotne wartości, takie jak nadrzędność jednostki ludzkiej wobec kapitału, 
umiarkowanie zamiast chciwości, solidarność zamiast rozbuchanego egoizmu, 
były przez długie lata lekceważone i spychane na obrzeża społecznej świadomo-
ści. Proces naprawczy europejskich gospodarek powinien zatem rozpocząć się od 
restytucji właściwych wartości. Myślę, że państwa nordyckie mogą stanowić tutaj 
źródło wielu pożytecznych inspiracji.

59 M. Blyth, Austerity. Th e History of a Dangerous Idea, Cambridge 2013.
60 F. Quesnay, Tablica ekonomiczna (I wyd. w 1758 r.); więcej zob.: M.N. Rothbard, Eco-

nomic Th ought before Adam Smith. An Austrian Perspective on the History of Economic Th ought, 
t. I, Auburn 2006, s. 365–382.


