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Abstract: The study approaches the Swedish model of social democracy
as a type of „market economy with a human face“, founded on the social
state and on the social policies as definitory elements. The model is inter-
preted both with an intertest for the historical development and for the
political and national specificities.
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„Sarcina social-democraþiei este sã gãseascã un plan pentru viitor ºi sã participe la
planificarea viitorului, nu pentru o minoritate ci pentru majoritate.“

Semicentenarul regional european sub egida
Internaþionalei Socialiste Simon Peres — Berlin 17-18.06.1998.

Cunoscuta publicaþie britanicã Newsweek calificã la începutul anilor ’90 mo-
delul suedez de social-democraþie drept un mod de „economie de piaþã cu faþã
umanã“, unde statul social ºi politica socialã sunt elemente definitorii.
În preocupãrile social-democratice de astãzi, statul social reprezintã un sis-

tem complex de mãsuri ce se referã la politicile fiscale ºi la formule de „asigurãri
sociale“ sau la multe prevederi sociale de naturã economicã, având consecinþe
pozitive asupra „statutului“ social al cetãþenilor în sensul redistribuirii venituri-
lor generale ale societãþii.
Se poate afirma cã obiectivul fundamental al principalelor partide socialiste

ºi social-democrate europene este acela de a-i reda „Statului Social“ acea funcþie
de instrument de prevenire ºi corecþie a racilelor sociale create de piaþã ºi de o
dezvoltarea economicã necontrolatã. Social-democraþia are o prezenþã impor-
tantã în þãri precum Austria, Marea Britanie, Finlanda, Suedia, Norvegia.
Dupã anii ’40 Marea Britanie pune bazele primului stat al bunãstãrii,Welfare

state, fundamentat pe contribuþiile lui J. M. Keynes ºi ale lordului William Beve-
ridge, nume remarcabile asociate statului social postbelic. Keynes, în lucrarea
publicatã în 1936 Teoria generalã a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii ºi a ba-
nilor (The General Theory of Employment, Interest and Money), propune strategia
de autocontrol al capitalismului1. Gloria „statului social“ a atins punctul maxim
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dupã al doilea rãzboi mondial, în anii ’60-’70, când „bunãstarea“ ºi statul capabil
sã o realizeze erau teoretizate masiv în toate mediile ºi spaþiile sociale.
Unele forþe politice s-au identificat cu un asemenea complex de mãsuri ºi

procese reformatoare, având ca scop ameliorarea ºi îmbunãtãþirea vieþii zilnice a
cetãþenilor þãrii respective. De aceea se poate stabili un raport sau o relaþie de
interdependenþã într-un stat social ºi, îndeosebi, partidele socialiste ºi social-de-
mocratice din Europa ºi din alte pãrþi ale lumii.
În Suedia, acest fenomen cu o tradiþie puternicã a cunoscut o evoluþie care

s-a numit „modelul sau succesul suedez“. În aceastã construcþie politicã, princi-
pala forþã a þãrii rãmâne Partidul Social-Democrat, care, singur sau în colaborare
cu alte forþe politice, a reuºit sã imprime pe întreg parcursul istoriei moderne o
notã distinctã în raport cu alte entitãþi la nivel mondial2.
Partidul Social-Democrat Suedez (SAP) apare pe scena politicã a þãrii în

1889 ca aripã politicã a miºcãrii muncitoreºti socialiste. La început modelul sãu
ideologic era, ca pretutindeni, social-democraþia marxistã ce i-a inspirat apariþia,
mai degrabã decât acela al socialismului utopic franco-britanic. Totuºi va adopta
o organizare specificã stabilind încã de la început legãturi cu sindicatele ºi bise-
ricile rurale3.
Fondatorul sãu, muncitorul Augustus R. Palm, sublinia în programul partidu-

lui: „Noi nu vrem revoluþie violentã“. Aceasta explicã modul în care s-a realizat
„calea nonviolentã“ a socialismului democratic, opusã socialismului de stat prac-
ticat în Uniunea Sovieticã. Se dorea crearea unei societãþi a libertãþii ºi egalitãþii
în folosul fiecãruia. Atât de puternicã era încrederea în idei, încât Alva Myrdal
afirma: „În statele scandinave bazate pe bunãstare, violenþa ºi brutalitatea vor fi
treptat exterminate la fel ca niºte boli“4.
În 1896 primul reprezentat social-democrat este ales în Parlament, iar dupã

1914 Partidul Social-Democrat devine cel mai nou partid al Camerei.
Contrar celorlalte partide din perioada respectivã, social-democraþii suedezi

vor stabili imediat legãturi strânse ºi operante cu „ligile“ (sindicatele) moderate
ºi uneori cu bisericile rurale — un aspect particular care i-a asigurat acestui par-
tid o largã simpatie în rândul populaþiei de la sate. În acea perioadã, spre deose-
bire de Germania unde exista o legislaþie antisocialistã, puterea din Suedia a în-
cercat sã contribuie la atenuarea radicalismului existent în miºcarea muncito-
reascã, folosind mijloace adecvate situaþiilor.
Era vremea în care sistemul de partide din Suedia devenise unul dintre cele

mai stabile din Occident. Începând cu anul 1921, când au avut loc în Suedia pri-
mele alegeri în Parlament (Riksdag) pe baza sufragiului universal, aveau sã se
remarce ºi sã se manifeste în mod efectiv cinci partide: agrarienii, liberalii, con-
servatorii, comuniºtii ºi social-democraþii; mai târziu, în 1988, apare partidul eco-
logist cunoscut sub numele de „verzii“.
Criza economicã mondialã din anii 1929-1930 imprimã o nouã dimensiune

Partidului Social-Democrat suedez. Ernst Wigforss, teoreticianul partidului,
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aprecia: „Sarcina ºi responsabilitatea social-democraþiei este elaborarea de so-
luþii pentru toate problemele care se pun“, subliniindu-se cu precãdere necesi-
tatea încadrãrii depline.
Perioada 1932-1976 este dominatã de Partidul Social-Democrat suedez (SAP),

cu excepþia anilor 1951-1957, când asistãm la o guvernare agrarianã. Sub PerAlbin
Hansson (1932-1946), Tage Erlander (1946-1969) ºi Olof Palme (1969-1976) se
contureazã modelul suedez de economie de piaþã cu punerea în practicã a refor-
melor sociale. Este perioada în care se traseazã liniile generale ale programului
social-democrat. Imediat dupã criza economicã din anii 1929-1930 este pus în
circulaþie conceptul de folkhem (cãmin sau casa poporului). Politica de folkhem
acceptã capitalismul ca sistem de producþie sub rezerva ca repartiþia bunurilor sã
se facã pe baza deciziilor politice ºi, de aceea, apare ca promotoare a statului
bunãstãrii (welfare state).
Vastele programe de reformã precum ºi cãile de finanþare a acestora — plani-

ficate cu grijã — asigurã ºi astãzi transparenþa ºi reflectã relaþia dintre social-de-
mocraþia europenã ºi statul social. Niciun partid nu este dependent în mod servil
de scheme, arhetipuri, mai ales când se pune problema traducerii în societatea
bunãstãrii a teoriilor lui Adam Smith, J. S. Mill sau Karl Marx, între alþii5. Dar
chiar ºi în zilele noastre, o linie de demarcaþie netã separã „socialiºtii“ de neso-
cialiºti, aºa încât poziþiile pe care ei le adoptã asupra raportului între economie
ºi democraþie se deosebesc. În viziunea ideologicã a Partidului Social-Democrat,
de exemplu, exigenþa democraþiei economice se impune cu aceeaºi evidenþã ca
democraþia politicã. Social-democraþia suedezã se opune oricãrei forme de pu-
tere legate de forma de proprietate ºi oricãrei tentative de a concentra puterea în
mâinile câtorva. Producþia ºi repartiþia rezultatelor producþiei trebuie sã fie con-
trolate în mod democratic. Orice cetãþean trebuie sã fie egal în faþa sarcinii de a
gira ºi creºte resursele productive ale societãþii.
În anii ’30 social-democraþii suedezi au început sã-ºi clarifice ideile despre

societatea viitoare ºi au introdus reforme precum sistemul de asigurãri sociale
pentru ºomaj (1934), legea privind pensiile pentru vârstã înaintatã (1935). Au
apãrut în multe domenii sociale organizaþii naþionale fondate pe interesele unor
grupuri particulare. SAP (Partidul Social-Democrat) ºi LO (confederaþia sindi-
catului) datau de la începutul secolului, în 1923 se înfiinþeazã Organizaþia Naþio-
nalã a Populaþiei Rurale, în 1937 a luat fiinþã Organizaþia Centralã Suedezã aAn-
gajaþilor ºi Salariaþilor (TLO). Tratatul Saltsjõbaden din 1938 semnificã intrarea
în rigoare a relaþiilor de pe piaþa forþei de muncã; din acel moment, relaþiile din-
tre cele douã pãrþi sunt reglementate de un tratat principal care includea regle-
mentãri privind procedurile de negociere, preavizare ºi concediere.
Remarcabil ca eveniment, în sensul cã guvernul ºi parlamentul au decis sã

lase pãrþilor de pe piaþa muncii sã realizeze o înþelegere avantajoasã pentru so-
cietate, acest tratat a rãmas în vigoare pânã în 1977, când a fost înlocuit cu Actul
asupra participãrii angajaþilor la luarea deciziilor (MBL). Consensul a prevalat
în folosul ambelor pãrþi ºi a asigurat un teren fertil pentru creºterea modelului
suedez.
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Conceptul de folkhem (cãmin sau casa poporului) suedez este unul din vastele
programe de reformã care îºi gãseºte susþinerea în preocuparea tinerilor intelec-
tuali suedezi pentru soluþionarea problemelor acute ale þãrii. Lucrarea soþilor
Myrdal Criza în problema populaþiei, publicatã în 1934 pe un fond al precondi-
þiilor existente în Suedia — o masivã emigraþie — la care s-au adãugat conceptul
primului-ministru, Per-Albin Hansson, despre aºa-numita „casã a poporului“, a
asigurat baza ideologicã a reformelor6.
Tentativa primului-ministru Hansson de a traduce în practica politicã ceea ce

s-a numit „economia keynesiana“ prin politica folkhem a fost consideratã atunci
ca o deviaþie a liniei socialiste corecte. În sfârºit, social-democraþii aveau sã ac-
cepte capitalismul ca sistem de producþie sub rezerva ca repartiþia bunurilor
muncii sã se facã pe baza deciziilor politice. În cursul anilor ’80 aripa stângã a
partidului social-democrat ºi, în special, sindicatele au apãrat conceptul de
folkhem, ceea ce era considerat pretutindeni a fi o politicã de redistribuire in-
adecvatã dusã de partidul aflat la putere. Politica folkhem este simbolizatã de re-
formele adoptate la sfârºitul rãzboiului ºi care au dat naºtere societãþii bunãstãrii
(welfare state).
Pentru social-democraþii suedezi perioada anilor postbelici a reprezentat vre-

mea capitalizãrii, deoarece Suedia, reuºind sã-ºi pãstreze neutralitatea chiar ºi în
timpul Rãzboiului Rece, ºi-a conservat economia. Industria nu a fost afectatã,
spre deosebire de celelalte þãri europene. Suedia avea la dispoziþie sursele nece-
sare pentru finanþarea proiectelor ºi reformelor propuse încã înainte de rãzboi,
iar populaþia nãdãjduia sã aplice „socialismul funcþional“ ºi ca proiectul „Casa
poporului“ (folkhem) sã devinã viabil. Interesul social-democraþilor pentru „so-
cialismul funcþional“ a continuat cu implementarea unor reforme importante fi-
nanþate din veniturile obþinute din impozite ºi care au asigurat Boom-ul Suedez
timp de 30 de ani7.
Au existat miºcãri care s-au fondat pe o ideologie a cãminului (folkhem).

Dupã anii ’30 ideea unui cãmin a fost preluatã ºi dezvoltatã de social-democraþi,
militanþi ºi intelectuali ca Alva Myrdal ºi Gunnar Myrdal, Hansson, arhitectul
Uno Ardren, care fundamenteazã relaþia ce poate exista între „habitat“ (folkhem)
ºi politicã. Ei vor încerca sã raþionalizeze „habitatul“ în acelaºi timp cu problema
politicilor sociale. Aceste miºcãri ºi preocupãri se materializeazã printr-o fai-
moasã expoziþie arhitecturalã organizatã în 1930 la Stockholm ce a devenit un
veritabil manifest funcþionalist în arhitecturã. Sloganul timpului în Suedia a de-
venit „construirea unor locuinþe familiale cu preþ mic. Sã construim locuinþe
cu preþul care ne convine“. În anii ’30 social-democraþii ºi-au clarificat ideile
despre cum ar trebui sã arate societatea viitoare, „casa comunã“, ºi astfel au fost
introduse reforme timp de 30 de ani, dupã obiectivarea proiecþiilor ce aveau ca
scop atingerea „bunãstãrii“8.
Tage Erlander (1901-1985), conducãtorul partidului, reamintea principii fun-

damentale ale modelului suedez: „libertate, justiþie, egalitate, securitate, coope-
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rare ºi solidaritate, democraþie ºi muncã“ drept adevãrate cuvinte cheie ºi astãzi
ale lexicului social-democraþiei suedeze. Ideologia ºi politicile PSA (SAP) sue-
dez au avut o importanþã influentã asupra vieþii politice din Suedia, deoarece au
dominat discuþiile timp de aproape cinci decenii.
În anul 1946 au fost înfiinþate „comitetele de fabricã“, care trebuiau sã aibã

un cuvânt de spus în privinþa procesului de producþie, iar patronii, la introduce-
rea unei noi tehnologii, erau obligaþi sã-ºi recicleze vechiul personal fãrã a-l con-
cedia. Se prevedea ºi o ridicare economicã (concomitentã) a tuturor regiunilor,
promovarea femeilor în munci de rãspundere ºi legi de protejare a chiriaºilor. În
strânsã legãturã (colaborare) cu Confederaþia Sindicaliºtilor, Partidul Social-
Democrat suedez a militat pentru realizarea unei democraþii economice în care
sã disparã inegalitatea de avere ºi sã se realizeze o distribuire cinstitã a venitu-
rilor în aºa fel încât toþi cetãþenii sã se bucure de bunãstare.
Printre reformele anilor ’50 este de menþionat prevederea care se referã la în-

vãþãmânt ºi la un nou sistem de pensionareATP (Pensia Generalã Suplimentarã).
Sistemul propus de socialist-democraþi a fost supus unui referendum care nu a
obþinut majoritatea voturilor, dar a fost aprobat în Parlament. Tot în acea peri-
oadã s-au elaborat principiile generale ale gimnaziului, cu scopul de a crea o ca-
tegorie de ºcoli care sã asigure accesul tuturor elevilor la un învãþãmânt de cali-
tate. Învãþãmântul obligatoriu dateazã din 1842, o reformã a fost adoptatã în 1962
pentru crearea ºcolii de bazã (ºcoala generalã obligatorie, 7-16 ani), iar reforma
din 1971 statua gimnaziul de stat, astfel cã peste 90% din copii merg la ºcoalã.
La al XXV-lea Congres al PSD suedez (1972), referitor la domeniul econo-

mic se aratã cã intenþiile guvernului sunt acelea de a se folosi uriaºul fond de
pensii pentru promovarea sectorului industrial. De comun acord cu Confederaþia
Sindicalã din marile întreprinderi, Partidul Social-Democrat a realizat revizuirea
acordului de la Saltjöbaden din ’35 prin anularea prevederilor art. 32 din legis-
laþia muncii impusã în anul 1938 muncitorilor. În sectorul agricol se asigurã fer-
mierii cã se vor menþine puteri convenabile, stabilite de comun acord cu statul,
obiectivul „solidaritãþii socialiste“ incluzând ºi o viaþã mai bunã pentru þãrani9.
Pe plan social, Olof Palme a continuat susþinerea proiectului lansat de Albin

Hansson, „Suedia, cãmin al poporului“10; ºi a þinut sã arate cã numai datoritã in-
dustrializãrii compatrioþii sãi au ajuns pe o treaptã de bunãstare la care n-au visat
generaþiile anterioare ºi reamintea cã deviza social-democraþilor va rãmâne me-
reu aceeaºi: „Muncã pentru toþi“. De amintit cã sub conducerea lui Olof Palme,
Suedia a prosperat, dezvoltând o economie puternicã ce a evoluat de la proprie-
tatea individualã spre companiile multinaþionale (Ikea, Ericsson, Saab) ºi a men-
þionat valori minime pentru ºomaj, inflaþie, mortalitate infantilã. Se poate afirma
cã þãrile scandinave formeazã cel de-al doilea grup al statelor bunãstãrii din lume
(dupã SUA), evoluþia acelor state cãtre statul modern al bunãstãrii fiind dominat
de guvernãri social-democrate.
La începutul secolului al XX-lea, Suedia era consideratã o þarã lipsitã de

importanþã pentru factorii politici globali concurenþi; liberalii ºi socialiºtii au
trebuit sã se alieze pentru a cimenta stabilitatea democraticã. Hjalman Branring,
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liderul SAP de la fondarea partidului democrat suedez în 1889 ºi pânã la decesul
sãu, declara: „Cred cã beneficiile muncitorimii pot fi obþinute mai degrabã prin
realizarea unor reforme constructive decât prin a le spune cã numai o revoluþie
îi poate ajuta“. Aspectele socialiste, cât ºi cele liberale, ale Partidului Social-De-
mocrat au fost influenþate de simpatiile duale ale liderului Hjalman Branring, ce
au determinat Partidul Social-Democrat sã pãstreze unele prerogativele capi-
talist-tradiþionale. Din acest motiv social-democraþii au reprezentat pentru sue-
dezi un partid capabil ºi demn de a conduce statul. Ei au fost capabili sã asigure
cooperarea cu capitaliºtii, cu liberalii, de altfel la începutul secolului al XIX-lea
trebuind sã se alieze pentru a cimenta stabilitatea democraticã.
Printre primele realizãri ideologice ale PSD suedez (la începutul secolului al

XX-lea) se apreciazã redefinirea „socializãrii“: de la „proprietatea comunã asu-
pra mijloacelor de producere“ la „influenþa democraticã asupra economiei“ de-
butând ca o coaliþie socio-liberalã. PSD suedez ar putea defini socialismul ca un
produs politic ºi economic al democraþiei, a putut întemeia coaliþia, a putut inova
ºi guverna, spre deosebire de alte partide social-democrate europene care au
eºuat în favoarea regimurilor de dreapta. Politica social-democraþilor suedezi s-a
bazat pe solidaritatea membrilor sãi. La Congresul Social-Democrat din 1932 se
afirma: „Partidul nu doreºte sã sprijine ºi sã ajute clasa muncitoare în defavoarea
altora“ — „cetãþenii ce promoveazã progresul“ sub capitaliºti, obþinând un avan-
taj statistic.
Promovarea Folkhemmet drept casã a socialismului a asigurat susþinerea mo-

delului social-democrat sub sloganul „Casa oamenilor“ (poporului). Principiul
de bazã al modelului se referã la includerea întregii populaþii într-un sistem în
care sã se regãseascã, sã se bucure de beneficiile protecþiei sociale. Scopul prin-
cipal al politicii „casa oamenilor“ este eradicarea sãrãciei, promovarea solida-
ritãþii ºi egalitãþii. Modelul suedez „a fost într-o mare mãsurã copilul-minune al
oamenilor de bunã credinþã“11. El este caracteristic ºi demonstreazã cã o naþiune
micã face faþã competiþiei internaþionale numai prin resursele umane. Iar produc-
tivitatea optimã este obþinutã doar dacã statul asigurã individului ºi familiei un
nivel optim al bunãstãrii.
La întrebarea dacã mai este actual modelul suedez ºi dacã ar mai putea sã se

realizeze acest model în vreo altã þarã sau chiar în Suedia — rãspunsul ar fi cã
din punct de vedere istoric, al istoriei economice, dar ºi politice, el este instruc-
tiv. Aceasta este de fapt o contradicþie în termeni — modelul suedez are caracte-
ristici tipic naþionale, care nu ar putea fi reproduse în alte circumstanþe. Aici
trebuie sã avem în vedere faptul cã acesta a fost pus în practicã la sfârºitul anilor
’30, anul 1938 a fost primul câºtig electoral notabil al SAP ºi se baza pe entu-
ziasmul ºi capacitatea unor intelectuali ºi economiºti suedezi: Wigforss, Gunnar
Myrdal, Alva Myrdal, Rudolf Meitner, Gosta Rehn.
În stadiul de început modelul suedez se caracteriza pe o aplicare a pârghiilor

economice oferite de Keynes, chiar înaintea apariþiei cãrþii acestuia Teoria gene-
ralã a mâinii de lucru, dobânzii ºi a banilor, dar mai apoi, în Suedia, SAP a ini-
þiat cea mai ambiþioasã încercare de a remodela capitalismul din interiorul sãu.
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