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Plan prezentacji 
  
I. Skandynawia – na czubku świata? 
  
II. Konsensus Nordycki 
  
III. Wektory reform po 1990 r. 
  
IV. Sekrety skandynawskiej modernizacji 
  
(A) M inkluzywna  
(B) M konsensualna  
(C) M permanentna  

 
V. Lekcje dla Polski: czy wskazany i możliwy jest transfer skandynawskich 
wzorców modernizacji polityk publicznych do Polski? 

 



 

 

 

 
 
Rośnie na świecie zainteresowanie doświadczeniami Skandynawii.  
Nic dziwnego – np. Norwegia już od przeszło dekady pozostaje niezmiennie 
światowym liderem rozwoju społecznego (HDI). 

  



NORDEN JAKO LIDER MODERNIZACJI 
 

Pozycja  krajów nordyckich w 6 przykładowych 
rankingach: 

1. Konkurencyjność gospodarcza  

2. Łatwość  prowadzenia biznesu (EDB) 

3. Innowacyjność 

4. Korupcja 

5. Rozwój społeczny (HDI) 

6. Dobrobyt 

 

 



 
 
 
Źródło: „The Economist” z 2.02.2013 



Wzrost PKB w Szwecji  (2,43%) i w USA (1,64%) 
w l. 2002-2011 

 

 

 

 

                                                 



 

Źródło: Piąty Raport KE nt. spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej (2010) 



Poziom konkurencyjności regionów w UE  

(2010) 

- wyraźnie wyróżniają się in plus 2 obszary:  
 

1) tradycyjny, historyczny „Bananowy Łuk”  

- od Mediolanu do Manchesteru; 

2) współczesny, wschodzący „Pas Północny”  

- od Dublina do Helsinek.  



KONSENSUS NORDYCKI:   
FORMUŁA “7 x E-ROZWÓJ” 
 

1. Egalitarne społeczeństwo 
  
2. Empowering/ Enabling welfare state  
  
3. Edukacja 
  
4. Efektywna praca 
  
5. E-gospodarka  
  
6. Ekologia/ Energia odnawialna  
  
7. Etyczna polityka zagraniczna  
   (Empatyczne zaangażowanie/ aktywność międzynarodowa) 



SKANDYNAWSKA MODERNIZACJA PO 1990 R.  
- WEKTORY ZMIAN: 
 
  I. Nowa solidarność płci i pokoleń  
 
  
   II. Elastyczna i bezpieczna praca 
  
 
  III. Społeczeństwo wiedzy i innowacji 
 
 
  IV. Globalizacja z ludzką twarzą  

 



Wspieranie zmian w modelu rodziny  
- od jednego żywiciela do podwójnego żywiciela i opiekuna 

                                           

)  

Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem (ECEC) 

 



Aktywne i zdrowe starzenie się 
- m.in. dzięki rozwojowi usług zdrowotnych i opiekuńczych, kształceniu 
ustawicznemu (LLL), podnoszeniu wieku emerytalnego itp. 

 

 



  

Społeczeństwo pracy 
 - koniec pełnego zatrudnienia? 
 - powrót do ARBETSLINJEN? 

                                                        

                



Pytania i dylematy: 
 

- Od świadczeń (welfare) do pracy (workfare)?  

- Czy flexicurity = flexploitation?  
    (np. bad jobs, umowy śmieciowe) 
   

- Jaka przyszłość korporatyzmu?          



Edukacja, kapitał ludzki i intelektualny 

       

          



  

            

Gospodarka kreatywna                                  

              



 

Dyplomacja pokojowa 

  np. Oslo Peace Accords (1993)  

Rozwój zrównoważony/ ekorozwój 
(np. Brundtland 1987, OZE, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym) 



Pomoc rozwojowa i humanitarna 

               NIE                                  TAK 

   



Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 

  

- Konieczna jest pilna pomoc humanitarna, aby pomóc osobom 

dotkniętym katastrofą…[PAUZA]… tak aby korporacje mogły znów 

zacząć je wyzyskiwać… 

 

          CZYLI…     

                       Np.  



Czy w wyniku reform po 1990 r. uległ zmianie nordycki 
paradygmat rozwoju/ polityki publicznej? 
 

Co stało się z nordyckim Domem Ludu?  
(idea Folkhemmet - Albin Hansson, lider SAP, 1928)     

 

Dwie odpowiedzi/ scenariusze: 

(a) zawalenie, demontaż                 

                                                      

 

(b) renowacja, odnowa fasady     

  

                                                     

 



NORDEN W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ 

Np. integracja imigrantów 

                        -  

Król do Królowej: - Ja także jestem multikulturalistą! Mam niewolników z całego świata!  

                          



Lęki przed islamizacją  

– mroczne wyobrażenia o przyszłych flagach Szwecji i Norwegii 

 

        

  



SEKRETY SKANDYNAWSKIEJ MODERNIZACJI  

 

1. M inkluzywna 

 

 

2. M konsensualna 

 

 

3. M permanentna 

 



 

 

- Idea „konstruktywnej destrukcji” (Schumpeter 1950)  
  
- Rozwój inkluzywny (nb. też w Strategii „Europa 2020”) 
  
- Inkluzywny rynek pracy i ALMP  
  
- Edukacja inkluzywna  
  



* Istotą szwedzkiego modelu jest nowoczesność, a nowoczesność 
wymaga zmian, zaś zmiany wymagają zaangażowania ludzi. Jednak 
ludzie w czasie tych zmian muszą czuć się bezpieczni. (…) Dopiero gdy 
ludzie czują się bezpieczni, mają odwagę iść do przodu i zmieniać. 
[Goeran Persson, premier Szwecji w latach 1996-2006] 
  
* Ład „ekstrakcyjny” - wyłączający z uczestnictwa i dostępu do 
zasobów dużą część społeczeństwa, uprzywilejowujący zaś wąską elitę 
- rodzi konflikty i skazuje państwa na cywilizacyjną porażkę. Trzeba 
włączać całe społeczeństwo do wytwarzania i dzielenia dobrobytu. 
[Acemoglu & Robinson 2012, Why Nations Fail: The Origins of Power, 
Prosperity and Poverty] 

 



 Demokracja/ społeczeństwo konsensualne: 
 FORMUŁA „7 x K” 
 

1. Kooperacja   

2. Konsultacje 

3. Koncyliacyjność 

4. Kompromis 

5. Koordynacja 

6. Koalicje 

7. Konsensus 

 



 
- Gabinety koalicyjne, współpraca rządów z opozycją 
  
- Korporatyzm - dialog społeczny  i obywatelski 
 
- „Konsensualna konkurencyjność” (Kettunen 2004)  
  
- Procedura remiss - komisje badawcze, z udziałem NGOs i 
ekspertów, dla szerokiego konsultowania projektów ustaw  
 
- „Aktywne obywatelstwo socjalne” (= Grundtvig + Marshall) 

 



 
W Europie Środkowej budowano barykady na ulicach.  
W Szwecji próbowano posuwać się naprzód dzięki bezkolizyjnym 
skrzyżowaniom. 
[Tage Erlander, premier Szwecji w l. 1946-69,  o kształtowaniu 
polityki zatrudnienia] 
  
* Współpraca, a nie rywalizacja, jest kluczowym czynnikiem 
rozwoju wszystkich złożonych układów, w tym głównym 
atrybutem ludzkich zachowań, jednym z trzech podstawowych 
mechanizmów ewolucji (obok mutacji i doboru naturalnego)  
[Nowak & Highfield 2011, SuperCooperators: Altruism, Evolution, 
and Why We Need Each Other to Succeed] 
 



- Nordycki reformizm  

    (lewicy, centrum i prawicy) 

  

- Pragmatyzm:  

    prymat rozumu praktycznego nad teorią 

  

- Gradualizm:  

     zmiany ewolucyjne, a nie rewolucyjne 

  

 

 



Kształtowanie polityk publicznych w pełnym cyklu: 

 
I. Diagnoza problemu  

 

II. Formułowanie polityki  
 

III. Podjęcie decyzji  
 

IV. Implementacja  
 

V. Monitorowanie rezultatów, ewaluacja i korekty 



CZY POLSKA POWINNA CZERPAĆ  INSPIRACJE Z 
KRAJÓW NORDEN? 

 

- Czy mogłaby stać się „Drugą Szwecją”? 

- Czy warto transferować skandynawskie wzorce  
modernizacji? 

 

         …...    



Cztery możliwe odpowiedzi: 
  
(A) NIE WARTO inspirować się nordyckim wzorem, bo jest zły i 
szkodliwy, skazany na porażkę 
  
(B) może byłoby i warto, ale TO NIEREALNE, niemożliwe, „nie da się”, 
przynajmniej dziś żaden przeszczep stamtąd się nie uda   
  
(C) WARTO PRÓBOWAĆ przenosić „najlepsze praktyki” i rozwiązania 
skandynawskie oraz twórczo je adaptować do polskich warunków 
  
(D) możliwa jest szybka, mechaniczna, ŚLEPA IMITACJA – ta, nie tylko 
wg mnie, niechybnie musiałaby kończyć się kiepskim karaoke… 
 



 

Dlaczego skandynawskie doświadczenia i rozwiązania mogą 
być szczególnie przydatne/ pouczające dla Polski? 

 

Bo wypalają się właśnie nasze proste rezerwy/ atuty rozwojowe 
(np. renta transformacji, tania siła robocza) oraz stają przed 
nami przede wszystkim tzw. miękkie wyzwania społeczne 
(demografia, innowacyjność, deficyt zaufania i współpracy, 
niska sprawność państwa, ekologia), z którymi akurat kraje 
Norden co najmniej nieźle sobie radzą.  



„Piętą Achillesową” Polski - niedostatek kapitału 
społecznego (dialogu, więzi zbiorowych, 
współdziałania, kreatywności itp.) 

 

                                      

                                                              

                 
 



POLSKA 2013:  

OD DRYFU DO ZRYWU MODERNIZACYJNEGO? 
Wielką szansą – zasilanie z Unii Europejskiej w l. 2014-2020, ale o jej 

wykorzystaniu zadecydują kierunki i efektywność wydawania pieniędzy. 

 



 

Szerzej omawiam poruszone kwestie w książce  

pt. „Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku” 

(wyd. Elipsa, Warszawa 2013) 

 

 
 

 

 

 



 
Więcej analiz nt. reformowania skandynawskich polityk publicznych  
na stronie: 
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