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Krótka notka o historii

● Rozwój demokracji i państwa dobrobytu
● Rewolucja przemysłowa
● Szwedzka socjaldemokracja
● Ugoda między kapitałem a światem pracy
● Dominacja socjalizmu funkcjonalnego



Czym jest welfare state ?

Wojciech Skorupski



Istota państwa opiekuńczego

● Ukształtowana w latach 50-80 XX wieku
● Kapitalizm z silnym interwencjonizmem
● Dzieło ekonomii dobrobytu



Cele prawodawstwa i środki ich 
realizacji w welfare state.

● Zabezpieczenie przed podstawowymi 
ryzykami życiowymi

● Wysokie podatki, ale i liczne świadczenia



Polityka dobrobytu społecznego

Dominika Głuchowska



Ochrona warunków pracy

● Demokracja 
przemysłowa

●  Rola związków 
zawodowych

●  Fundusze 
płacobiorców 
Rudolfa Meidnera



System emerytalny

● Wiek emerytalny 62-
70 (65)

● Struktura świadczeń 
emeryturalnych



Ochrona dzieci

● Urlopy 
macierzyńskie

● Bezpłatana służba 
dziecka

● Ulgi podatkowe
● System ubezpieczeń 

 od spadku dochodu 
w razie konieczności 
 opieki nad chorym 
dzieckiem



Usługi medyczne, pomoc 
mieszkaniowa

● Rozbudowana 
publiczna służba 
zdrowia

● Ochrona licznych 
grup społecznych w 
kwestii 
mieszkaniowej

● Dążenie do 
zmniejszenia 
zagęszczenia 
mieszkań



Istota systemu gospodarczego – 
koordynacja, polityka pieniężna i 

rynek pracy

Magdalena Sierota



Własność i mechanizm 
koordynacji

●Własność (wstęp)
●Koncentracja produkcji

- Koncentracja w przemyśle
- Własność akcji
- Sektor państwowy reprezentowany przez 
  dwa rodzaje firm:

Przedsiębiorswta bądź przedsiębiorstwa 
państwowe

●Mechanizm koordynacji ekonomicznej 



Rynek pracy i polityka 
zatrudnienia

●Podstawowe cele polityki rynku pracy
- Zapewnienie kanałów pozwalających na 
  dotarcie do bezrobotnych 
- Zwalczanie zatorów na rynku pracy
- Pomoc tym wszytskim, którzy mają 
   trudności w uzyskaniu zatrudnienia na 
   regularnym rynku pracy

●Administracja Rynku Pracy i jej działalnosc



Kryzysy systemu Szwedzkiego

Dominika Głuchowska



Przyczyny demontażu systemu

● Kryzys ekonomiczny
● Rewolucja technologiczna
● Rozwój procesów globalizacyjnych i   
zaostrzenie się warunków konkurencji w skali 
globalnej.

● Zmiany w strukturze społecznej 
● Deficyty budżetowe i inne ograniczenia.



Próby rozwiązywania 
problemów

●Szczególna wrażliwość systemu

● Panaceum - zmniejszanie wydatków



Wady i zalety systemu Szwedzkiego, 
jego niepowtarzalność i generalna 

ocena.

Wojciech Skorupski



Wady i zalety

ZALETY
● Rozbudowana sfera 

świadczen socjalnych
● Bogaty kapitał ludzki
● Niskie bezrobocie
● Wysoki wzrost 

gospodarczy
● Niski (relatywnie) wymiar 

godzinowy pracy
● Kompesacja wahań 

koniungtury gospodarczej
● (Relatywnie) wysokie 

płace

WADY
● Wysokie podatki w 

licznych sferach 
opodatkowania

● Wrażliwość systemu na 
kryzysy gospodarcze

● Wrażliwośc systemu na 
przeobrażenia społeczne

● Ograniczenia wolności 
niektórych gup 
społecznych

● „Wyuczona bezradność“



Nepowtarzalność systemu 
ekonomicznego

● Przedmiot wielu analiz środowisk lewicowych
● Niepowtarzalne fundamenty systemu
● Możliwość częściowego przenoszenia idei 
welfare state do innych systemów 
gospodarczych



Generalna ocena

LEWICA

● Entuzjastyczne 
podejście

● Realizacja 
postulatów

● Wysoka 
efektywność

PRAWICA

● Ocena raczej 
negatywna

● Za bardzo 
rozwinięta srefa 
socjalna

● Ogólnolewicowy 
charakter

CENTRUM

● Ambiwalentne 
odczucia

● Ograniczenie 
wolności

● Poszerzanie 
wolności



Karykaturalne podsumowanie



Pytania ?



Dziękujemy za uwagę

Dominika Głuchowska
Magdalena Sierota
Wojciech Skorupski
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