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Abstrakt

Bakalářská práce srovnává dopady globální ekonomické krize na ekonomiku, sociální 

stát a společnost tří severských zemí, Islandu, Norska a Švédska. Přestože všechny tři 

země charakterizují vysoké výdaje na sociální zabezpečení, které mají tendenci v 

období krize dále narůstat za současného poklesu státních příjmů, navzdory k 

ekonomickým potížím k významné erozi sociálního státu ani v jedné ze tří zemí 

nedošlo. Průběh krize byl však ve všech třech zemí odlišný kvůli jejich odlišné 

ekonomické struktuře: Island byl těžce poškozen kolapsem svého hypertrofovaného 

finančního sektoru, Švédsko bylo postiženo významně, ale díky flexibilnímu průmyslu 

se rychle vzpamatovalo, a Norsko díky exportu ropy krizi téměř nepocítilo. Navzdory 

zachovanému robustnímu sociálnímu státu se zejména na Islandu nepodařilo 

kompenzovat všechny negativní společenské jevy, způsobené krizí, přesto právě 

sociální stát zůstal ve všech třech zemích klíčovým nástrojem, prostřednictvím kterého 

se vlády s následky ekonomické krize potýkaly.

Abstract

The BA thesis compares effects of global economic crissis on economy, welfare state 

and society of three Nordic countries: Iceland, Norway and Sweden. Despite the fact 

that all these three countries are characterized by high welfare spending, which, in the 

time of crissis, has tendency to increase while the state income decreses, the economic 

problems have not resulted in significant erosion of existing welfare state in any of these 

countries. However, the development of the crissis differed due to different structure of 

economy in each country: Iceland has been havily damaged by colapse of its 

hypertrophied finance sector, Sweden has been damaged severely, but thanks to its 

flexible industry has been fast back on its track, and Norway thanks to its oil exports has 

barely noticed the crissis. Despite robust welfare state, especially on Iceland the 

negative social effects generated by the crisses have not been compensated. However, 
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the welfare state remained in all three countries a key tool to deal with economic crissis 

consequences for their respective governements.
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Institut ekonomických studií
Projekt bakalářské práce:

Současná ekonomická krize má globální charakter, ovšem v jednotlivých zemích se může 
projevovat různě. Předmětem komparativní analýzy jsou proto tři vybrané země se srovnatelnou kulturní, 
sociální a ekonomickou úrovní: Norsko, Švédsko a Island. Zajímat nás bude především to, jak se v době 
krize mění sociální stát, zda se snižují výdaje na něj a jaké konkrétní důsledky to má pro obyvatele těchto 
zemí.
Abstrakt: 
Jaké byly shody a rozdíly průběhu krize ve zkoumaných zemích? Jakým problémům čelil sociální stát v 
době krize? Je možné sociální stát v době krize udržet na stávající úrovni? K jakým změnám ve struktuře 
státu blahobytu došlo? Srovnání těchto změn.
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ÚVOD

Tato práce se  bude zabývat dopady globální ekonomické krize na tři vybrané skandinávské 

sociální státy: Island, Norsko a Švédsko. Cílem práce je zjistit, nakolik „robustní“ byly 

systémy sociálního zabezpeční v těchto třech severských zemích, a to jak co do 

ekonomických nákladů na jejich socilání politiku, tak i co do praktických výsledků, kterých 

tato sociální politika dosáhla.

V diskuzích o ekonomické krizi a severské variantě sociálního státu v zásadě dominují 

dva protichůdné názory: podle jedněch dokáže silný sociální stát důsledky globální krize 

tlumit lépe než ekonomicky méně velkorysé systémy sociálního zabezpečení, podle druhých 

naopak velký sociální stát představuje zátěž, která táhne ekonomiku příliš štědrého státu ke 

dnu.

Je však možné hovořit o skandinávské podobě sociálního státu a jeho reakci na 

„zatěžkávací zkoušku“ ekonomické krize takto obecně? Ekonomiky vybraných tří zemí, které 

prostřednictvím zdanění tamní sociální státy vyživují, jsou založené na odlišných základech a 

mají svá významná specifika: Norsko exportuje ropu, Švédsko auta a nábytek a na Islandu až 

donedávna hrál stále důležitější roli finanční sektor, který „nahradil“ dříve dominantní 

rybolov.

Na druhou stranu, tato různorodá „ekonomická základna“ je do značné míry 

sjednocována společným kulturním zázemím; to, že se sociální stát ve svých všeobecně 

známých charakteristických rysech nejvíce rozvinul právě v severských zemích, není náhoda. 

Lze proto předpokládat, že vlády severských zemí mohou pod tlakem globální krize jednat 

podobně, na základě právě těchto společných kulturních základů, a odlišně od zemí s jiným 

typem sociálního státu. Anebo převáží odlišnosti dané rozdíly v ekonomické struktuře a státy 

budou na krizi reagovat odlišně?

Pokud se zabýváme sociálním státem v souvislosti s ekonomickou krizí, je třeba 

zdůraznit, že sociální stát, a jeho severská varianta obzvlášť, nevznikl v éře krize, ale v éře 

blahobytu - tedy v dobách ekonomického růstu. Ve Skandinávii se začal systém sociálního 

zabezpečení budovat ve větším měřítku v první polovině dvacátého století. Jestliže ovšem 

ekonomická krize, která ve třicátých letech zasáhla celý svět, dala k provádění politiky 

sociálního státu jeden z hlavních podnětů, nedávná ekonomické krize, která také měla 

globální charakter, postavila politiky a experty před dilema, jak se za existujících podmínek 

vypořádat se vzniklými potížemi, z nichž tou klíčovou se stala právě otázka financování 

existujícího systému sociálního zabezpečení.
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V práci nás proto bude zajímat, jaké oblasti sociálního státu považovaly jednotlivé 

země (Island, Norsko a Švédsko) během krize za klíčové a ve kterých oblastech docházelo k 

finančnímu omezování, respektive které si vynutily vyšší výdaje. Pokusíme se také porovnat 

dynamiku proměn sociálního státu a najít případné shodné znaky a rozdíly.

Výsledky našich pozorování posléze prodiskutujeme a pokusíme se vyvodit obecnější 

závěry, které mohou být platné i pro státy provádějící politiku sociálního státu obecně.

1. SOCIÁLNÍ STÁT

Pojmem "sociální stát" se rozumí taková společnost, jejíž vláda rozhoduje o přerozdělování 

prostředků tak, aby jednotlivcům zaručila minimální životní standard a aby je zabezpečila v 

případech nouze, které vznikly náhodným působením okolností, jež jedinec nemůže ovlivnit. 

K vykonávání této funkce stát používá nástroje jako je starobní důchod, různá sociální a 

zdravotní pojištění, příspěvky na děti, na bydlení apod. 

Historicky byl vznik státu blahobytu umožněn procesem demokratizace společnosti 

spolu s rozšiřováním volebních práv. S tím, jak se rozšiřovala volební podpora od voličů z 

nemajetných vrstev, kteří takové státní přerozdělování podporovali, se rozšiřoval i sociální 

stát a jeho působení. Některé sociální výhody jsou již natolik rozšířené a zažité, že je všichni 

považují za samozřejmé - například starobní důchod.

Obecně je zřejmé, že historicky nemůže sociální stát vzniknout za jakýchkoliv 

podmínek, ale až tehdy, když je hospodářský systém schopen generovat určitý přebytek. Také 

je potřeba určitá koncentrace moci: "Power depends on the resources that flow from electoral 

numbers and from collective bargaining. Power mobilization, in turn, depends on levels of 

trade-union organization, share of botes, and parliamentary and cabinet seats held by left or 

labor parties. But the power of one agent cannot simply be indicated by its own reresources: it 

will depend on the resources of contending forces, on the historical durability of its 

mobilization, and on patterns of power alliances." (Esping-Anderson 1990, s.16)

Při promýšlení sociálního státu před námi vyvstává otázka, jak rozpoznáme, zdali 

zkoumaný stát je sociálním státem nebo nikoliv. Esping-Anderson uvádí tři teorie k tomuto 

problému: Podle Therborna bychom měli začít u historické transformace aktivit státu. Pokud 

zabývání se blahobytem tvoří většinu běžných aktivit státu, jde o sociální stát. To by ale 

znamenalo, že až do 70. let žádný stát nebyl státem sociálním a že většina zemí, o kterých se v 

souvislosti se státy blahobytu hovoří, do této kategorie ve skutečnosti nepatří, protože se 

jejich aktivity zaobírají více jinými zájmy než sociálními. Druhá teorie Richarda Titmusse, 

spíše než aby vymezovala stát blahobytu vůči „ne-blahobytným“ státům, popisuje dva různé 
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typy sociálního státu: stát, který svou sociální pomoc poskytuje lidem v nouzi a který se tak 

zaměřuje na určitou skupinu lidí, a stát, který poskytuje sociální pomoc univerzálně, tedy 

všem bez rozdílu. Třetí Esping-Andersonem citovaný přístup k hodnocení sociálního státu 

podle Day a Mylese popisuje abstraktní model sociálního státu a hodnoceným zemím pak 

přiděluje bodové hodnoty podle toho, jak splňují různá kritéria daného abstraktního modelu. 

Podle Esping-Andersona jde však o ahistorický přístup, zaměřující se namísto reality na její 

abstrakci.

Samotný Esping-Anderson pak uvádí tři typy sociální státu, lišící se kvalitou vztahů 

mezi trhem, státem a rodinou. Tvrdí, že tyto varianty nejsou rovnoměrně rozložené, ale tvoří 

určité shluky (clustery) podle typu režimu.

Prvním typem je "liberální" sociální stát, který zjišťuje výši příjmů jednotlivce a kde 

převažuje vcelku nízké sociální pojištění. Na sociální dávky dosahují osoby s nízkým příjmem 

a pravidla pro jejich dosažení jsou poměrně přísná. Do tohoto typu sociální státu autor řadí 

například Spojené státy, Kanadu nebo Austrálii.

Druhou skupinou je konzervativní, "korporátní" stát blahobytu, který diferencovanou 

výší podpory jednotlivým sociálním vrstvám uchovává jejich vzájemné rozdíly. Prototypem 

konzervativní varianty sociálního státu je podle autora Německo nebo Rakousko.

Třetím typem sociálního státu je "sociálnědemokratický" sociální stát, typický pro 

severské země, ve kterém jsou sociální práva vztažena i na novou střední třídu. Právě v těchto 

zemích se totiž sociální demokraté zasazovali o provádění sociálních reforem v 

egalitaristickém duchu. Všechny vrstvy obyvatelstva jsou zahrnuty pod jeden systém 

všeobecného pojištění, přičemž tento systém vytlačuje ze hry tržní síly a zdůrazňuje princip 

obecné solidarity. Jedním z jeho hlavních cílů je plná, nebo alespoň vysoká zaměstnanost. 

Stát se snaží lidem poskytnout právo na práci, čímž minimalizuje negativní sociální jevy, 

které pro něj představují zátěž. Rovněž financuje ve srovnání s ostatními zeměmi široké 

spektrum služeb, poskytované všem občanům.

Udržet tento systém v chodu samozřejmě není levné a stát se proto musí snažit 

maximalizovat příjmy a vyhnout se sociálním problémům. Obecně platí, že čím více lidí 

pracuje, tím méně jich pobírá sociální dávky a tím jednodušší je pro systém zajistit 

financování zmíněných všeobecně dostupných služeb.

Problémem Esping-Andersonovy teorie je, že řadí všechny severské státy do typu 

sociálnědemokratického státu blahobytu, což ale není možné provést úplně. Je sice pravda, že 

i Island je sociálním státem s určitými prvky sociálnědemokratického charakteru, ale nemůže 

do tohoto clusteru patřit zcela, už jen proto, že na tamní politické scéně získala levice většinu 
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až po volbách 2009. Do té doby měla většinu ve státě pravice. Sociální demokraté sice určitý 

vliv ve vládě měli, zavádění sociálních reforem však nemohlo probíhat tak hladce jako v 

ostatních skandinávských zemích.

Také míra sociálních výdajů na Islandu nedosahovala míry těchto výdajů v Norsku a 

ve Švédsku a systém přerozdělování nebyl tolik zaměřen na všechny, vytvořil se spíše systém 

potřebnosti. 

Esping-Andersonova teorie tří typů sociálních států může být na příkladu Islandu 

zpochybněna, i když určitě ve vývoji popisu sociálního státu hrála důležitou roli.

2. KRIZE

Tato práce má za cíl prozkoumat dopady krize na sociální stát na příkladu finanční krize, 

která začala v roce 2008 a bývá považována za nejhorší krizi od dob velké hospodářské recese 

30. let (Reutres, 2009).  Tato krize měla předchůdkyni v hypoteční krizi ve Spojených státech, 

která začala už v roce 2007. Krizi vlastně spustil nedostatek likvidity v americkém bankovním 

systému (Bloomberg.com 2008). Dostat půjčku bylo v Americe do té doby příliš snadné, 

banky snižovaly nároky na příjemce úvěru a poskytovaly úvěry a hypotéky i lidem s příliš 

nízkými příjmy. Když tato bublina praskla, hodnota cenných papírů souvisejících s trhem 

nemovitostí prudce klesla a v důsledku postihla finanční instituce celosvětově (Pri.org 2009).

Obecné bývá za začátek krize považováno 15. září, kdy velká investiční banka 

Lehman brothers zažádala o ochranu před věřiteli (Ihned.cz 2008). Krize sama o sobě 

skončila někdy v první polovině roku 2009 (McIntyre 2009), její důsledky ale trvaly déle. 

Přesný konec hospodářské recese, která po krizi následovala, ale nelze přesně určit, navíc 

krize měla globální charakter a země se s ní vyrovnávaly/vyrovnávají různě.

Economies affected by the recession

Country Total GDP loss (%) Recession length (number of quarters)

Latvia 25,14 8

Estonia 20,33 7

Lithaunia 16,95 6

Iceland 15,07 11

Sweden 7,43 7

Czech Republic 4,94 3

United States 4,14 6

Norway 3,44 11
Zdroj: http://stats.oecd.org (2011)

Podíváme-li se na tabulku několika vybraných států, která uvádí celkovou 

ekonomickou ztrátu HDP a délku trvání, je zřejmé, že krize měla mnohem větší celkový 

dopad na Evropu než na Spojené státy, ať už se to týká procentuálních ztrát HDP nebo doby 
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průběhu. Největší ztráty zaznamenaly pobaltské státy, hned za nimi je následuje Island. Island 

také spolu s Norskem patří mezi země, které krize ovlivnila na nejdelší dobu.

Důsledky krize byly opravdu globální. Značně utrpěly finanční trhy. Když praskla 

bublina na trhu s nemovitostmi a obecně kvůli půjčkám s nízkým úrokem, došlo v mnoha 

státech k nárůstu úrokové míry a tím k poklesu investiční aktivity. V mnoha zemích nastal

pokles hrubého domácího produktu (viz například Ross 2011, Statice.is 2011f), došlo i ke 

zvýšení státních výdajů kvůli zvýšené míře nezaměstnanosti a také ke zvětšení státních dluhů. 

Některé země (mezi ně patří i Island) musely devalvovat svou měnu.

Globální krize také v mnoha zemích prověřila sociální politiku státu a "otestovala" 

odhodlání jednotlivých vlád v nastolené sociální politice pokračovat. Podívejme se nyní, jak 

krizi zvládlo Švédsko, Norsko a Island.

3. ISLAND

Narozdíl od Norska a Švédska je Island poměrně malá severská země, ležící daleko od 

evropského i amerického kontinentu, s počtem obyvatel sotva přesahujícím 300 tisíc osob. 

Drsné přírodní podmínky a odlehlá poloha Islanďany vedou k šetrnému a soběstačnému 

využívání dostupných zdrojů. Většinu potravin, stavebního materiálu a výrobků musí přesto 

Islanďané dovážet, většinou z Evropy. Ani suroviny nejsou tím, co by drželo místní 

ekonomiku nad vodou, na Islandu se dokonce netěží ani dřevo, žádné tam totiž není. Omezené

možnosti tak způsobují, že místní trh je velmi malý a ekonomická závislost na okolních 

zemích vysoká.

3.1. Vývoj sociálního státu na Islandu

Začátkem 20. století se uvolnila některá příliš striktní pravidla týkající se pracovních svazků, 

lidem byla ponechána větší volnost, mohli svobodněji rozhodovat o svém životě. Mnozí proto

odešli z venkova do vesnic nebo měst a získali tak možnost snadněji založit rodinu, mnozí z 

nich ale ve městech trpěli ještě větší ekonomickou nejistotou než dříve na venkově.

Stát na začátku století ještě neměl přílišný zájem o sociální záležitosti typu sociálního

pojištění, jeho prioritou v té době bylo vzdělání a zdravotnictví (Jonsson 2001). 

Nedostatečnou státní sociální politiku se pokoušely kompenzovat vznikající odbory, a to 

prostřednictvím zakládání fondů vzájemné pomoci v případech nemoci a podobně a 

zakládáním družstev poskytujících vzájemnou pomoc týkající se například pěče o děti, 

knihoven nebo společného bydlení. V roce 1916 byla založena sociálnědemokratická strana, 
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která se začala zasazovat o lepší pracovní podmínky a sociální reformy. Začátkem 20. století 

byl také přijat zákon o starobních důchodech, které byly financovány částečně od lidí v 

produktivním věku a částečně od státu. Nicméně se tyto důchody týkaly vcelku malého počtu 

lidí a navíc byly dost nízké.

Dávky v nemoci nebo při úrazu se také začaly začleňovat do světa sociálních reforem, 

ačkoliv právě na Islandu to bylo se zdravotní péčí dost složité a péče o nemocné tak většinou 

probíhala ještě stále v samotných domácnostech. Na začátku století byla v provozu pouze 

jedna nemocnice v hlavním městě Reykjavíku.

Přestože se v první třetině století sociální prostředí na Islandu změnilo, nedosahoval 

nárůst sociálních výdobytků na Islandu podobné míry jako v ostatních skandinávských 

zemích. Rozdílná od ostatních zemí byla i politická situace na Islandu - sociální demokraté a 

levice obecně si v zemi nevybudovaly srovnatelně silnou pozici jako v dalších severských 

zemích; silnější slovo ve státě měla pravice.

Během 30. a 40. let se situace začala pomalu obracet a sociální demokraté i odbory 

získávaly větší vliv, i když některé plánované reformy narážely na odpor. Výměnou za 

prosazené sociální zákonodoráství odsouhlasili sociální demokraté některé části programu 

pravice, v principu ale hlavní slovo při provádění sociálních reforem měla strana středu, 

nikoliv sociální demokraté.

Po hospodářské krizi třicátých let se islandské ekonomice, závislé na zahraničním 

obchodu, nedařilo vůbec dobře a až do druhé světové války země vleklé následky krize úplně 

nepřekonala. V průběhu války, kdy Island nebyl narozdíl od mateřského Dánska okupován, a

bezprostředně po ní se ale mnohé na ostrově změnilo. Politická situace se stávala příznivější 

pro levicové ideje, zvýšit sociální výdaje zase umožňoval hospodářský růst. Roku 1944 navíc 

proběhlo na Islandu referendum, které mělo rozhodnout o budoucnosti Islandu. Drtivá většina 

voličů rozhodla o tom, že Island opustí unii s Dánskem a stane se samostatnou republikou.

V roce 1947 přijal Island jako první ze severských zemí obecnou legislativu o 

sociálním pojištění (Zákon o sociálním pojištění), kombinující téměř všechny formy

sociálního pojištění do jednoho centralizovaného systému. (Jonsson 2001) Šlo vlastně o 

obdobu toho, co souběžně vznikalo i v ostatních severských zemích, byly tu ovšem i rozdíly: 

systém byl méně štědrý a na sociální dávky dosáhlo méně lidí. Pojištění v nezaměstnanosti 

bylo vládou odsouhlaseno až o osm let později.

Co se týče sociálních reforem, pokud Island v předválečném období za ostatními 

skandinávskými zeměmi zaostával, po válce se situace v mnohém změnila. Krok ale Island s 

ostatními zeměmi neudržel dlouho, sociální výdaje se v rozpočtech ostatních severských zemí 
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zvyšovaly rychleji. Je to trochu zarážející, neboť od poloviny 50. do začátku 70. let byli na 

Islandu sociální demokraté ve vládě, v té době se nicméně řešily spíše ekonomické než 

sociální problémy. Některé sociální reformy se tak podařilo uskutečnit až spolu s 

ekonomickými reformami. Silnou pozici si paralelně budovaly centralizované odbory, jejichž 

členy se stalo vysoké procento zaměstnanců.

Island nebyl stižen problémem stárnutí populace tolik jako ostatní země a podařilo se 

mu vybudovat mnoho institucí starajících se o staré lidi. Jenže staří lidé byli nuceni stěhovat 

se do takových institucí do měst, což se časem přestalo považovat za vhodné, a stát se později 

zaměřil na domácí péči, která umožňuje zůstat lidem v jejich přirozeném prostředí.

Poválečná "zlatá léta" ekonomického růstu trvala na Islandu déle než v jiných zemích 

Evropy, země nebyla tolik zasažena krizí sociálního státu. Svou roli hrálo i to, že výdaje na 

sociální politiku nikdy nebyly tak vysoké, takže nepředstavovaly tak velkou ekonomickou 

zátěž jako v ostatních severských zemích, a ani nebyly příliš snadným terčem kritiky.

Změna přišla na začátku 70. let, kdy byl na Islandu přijat nový zákon o sociálním 

zabezpečení, který většinu stávajících dávek rozšiřoval. Sociální výdaje během tohoto a 

následujícího desetiletí narůstaly rychleji než v ostatních skandinávských zemích, hlavně díky 

příznivým ekonomickým okolnostem. Ani přes tento rychlý růst ale Island procentulním 

objemem sociálních výdajů ostatní severské země nedohnal: "Despite its more rapid growth 

of social expenditures during the 1970s and 1980s, Iceland had not caught up with the other

Nordic countries by 1990. Social expenditure as a percentage of GDP had only risen to just 

over 17% in Iceland while it ranged between 26% and 35% in the other Nordic countries." 

(Jonsson 2001) Jedinou srovnatelnou oblastí byla zdravotní péče.

Od konce 80. let se do poloviny 90. let islandské ekonomice přestalo dařit, což v 

sociální sféře nezůstalo bez následků. Vzrostla nezaměstnanost a existující, i když relativně 

skromější stát blahobytu se dostal pod tlak. Země se rozhodla šetřit na sociálních dávkách, 

které začaly být mnohem více vázané na příjem, výsledkem čehož byl pokles starobních a 

invalidních důchodů, týkající se asi poloviny jejich příjemců. Koncem 90. let ale díky 

vyššímu růstu ekonomiky zaznamenala dynamika vývoje islandského státu opět mírné 

zlepšení, a sociální pomoc opět přestala být do značné míry závislá na výši příjmu.

Pokud pomineme nižší míru celkových výdajů, skromnější rozsah sociálních opatření

a občasné opožďování se, je možné konstatovat, že vývoj sociálního státu na Islandu byl v 

obecných rysech v mnohém podobný ostatním severským zemím, u kterých Island často 

čerpal inspiraci pro tvorbu své vlastní sociální politiky. Některé prvky nebo postupy však byly 

ryze islandské a od ostatních zemí se odlišovaly. Stát se více spoléhal na sílu trhu a na 
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soběstačnost občanů, kteří si často některé služby tradičně poskytovali navzájem v rámci 

rodiny. Sociální dávky byly, obzvlášť v některých obdobích, více vázány na dosavadní mzdu 

příjemce. Malá ekonomika Islandu je obecně náchylnější ke změnám, způsobeným globálními 

ekonomickými pohyby, a tyto změny vnitřní ekonomiky také relativně více poznamenávají 

fluktuace na pracovním trhu. Islandský systém není tolik založen na přerozdělování, daně 

nejsou tak vysoké jako jinde ve Skandinávii.

Důvody pro trochu odlišný stát blahobytu jsou různé. Modernizace a industrializace 

proběhla na Islandu opožděně a pomaleji. Restrukturalizace hospodářství také probíhala jinak, 

ještě dlouho patřil rybolov mezi hlavní zdroje obživy Islanďanů, nemalé procento jich 

zaměstnávalo také zemědělství. Sociální demokraté, v téměř celé Skandinávii hlavní tahouni 

sociálních reforem, nedosahovali na Islandu potřebné voličské podpory, sociální reformy se 

ale navzdory tomu zaváděly, i když pomaleji.

Jedním z neměřitelných vlivů mohlo být také to, že Islanďané byli historickými a 

geografickými okolnostmi nuceni věřit sami sobě a snažit se být ve svém počínání soběstační 

a nespoléhat se tolik na státní podporu. (Jonsson 2001)

3.2. Předkrizové období

Ve srovnání s ostatními severskými ekonomikami navíc v ekonomice Islandu hrála 

relativně významější roli družstva. Podle Dějin Islandu (Kadečková 2009, s.275) existovaly 

na Islandu po celé 20. století tři druhy vlastnictví - soukromé, státní a družstevní, přičemž 

forma družstevního vlastnictví se prosazovala zejména na venkově. Svaz družstev postupně 

získal velký vliv na domácím trhu.

Svoje místo měla v politice státní regulace trhu. Stát vlastnil důležitá odvětví a 

prostředky pro veřejný život, např. továrny a energetické podniky, a staral se o služby, 

zdravotnictví, školství apod. Islandští podnikatelé neměli přístup k takovému kapitálu, se 

kterým by bylo možné provádět velké investice, a sociální nůžky tak neměly možnost se příliš 

rozevřít. 

Kombinace státní regulace, role družstev a malé kapitálové základny byla dlouho pro 

Island typická. Na začátku 90. let ovšem na Islandu definitivně došlo k přechodu k tržnímu 

hospodářství. V rybářství i zemědělství byly zavedeny kvóty a struktura hospodářství se 

rychle měnila. V roce 1992 skončila činnost Svazu družstev, to už ale nijak neohrozilo 

hospodářský růst v zemi. Současně s přechodem k tržnímu hospodářství se začal budovat i 

těžký průmysl.
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V roce 1994 uzavřel Island smlouvu s Evropskou unií a vstoupil do evropského 

hospodářského prostoru, což přineslo určité výhody, zároveň to ale upozadilo roli státu. 

Během 90. let také došlo k prodeji všech státních podniků a ke vzniku akciových společností. 

Vznikly i velké peněžní ústavy, které se později zprivatizovaly. Ty také využily nárůstu 

nabídky hypoték a různých úvěrů a šíření on-line bankovnictví a vstoupily na tyto trhy. Banky 

byly velmi ochotné půjčovat a lidé toho využívali, také k tomu, aby mohli nakupovat akcie a 

tím dosáhnout odpisu z daní. Akcie měly velmi dobré prognózy co se úroků týče a mnoho lidí 

se rozhodlo zajistit si jimi důchodové spoření.

Na Islandu postupně vyrostly obrovské kapitálové skupiny, které začaly investovat i v 

zahraničí. Mezi ty největší patřily koncerny Staumur a Baugur, jejichž zhroucení v roce 2009 

bylo široce medializováno i v České republice.

Staumur-Burdaras Investment Bank byla regionální banka se sídlem v Reykjavíku, 

která nezvládla krizovou situaci a musela být v březnu 2009 regulátory uzavřena a během 

roku 2010 postupně rozprodávána. Její majetek přitom ještě v roce 2007 činil 7,137 miliard 

euro (Wikipedia.org 2011a)1.

Společnost Baugur se zabývala maloobchodem a obchodem s nemovitostmi. V únoru 

2009 musela požádat o ochranu před věřiteli a o správu svou anglickou pobočkou (BBC 

2009). Právě společnost Baugur se stala názornou ukázkou toho, jakého vlivu může 

společnost zabývající se původně obchodem s potravinami dosáhnout i v jiných oblastech. 

Podle Dějin Islandu silně zasahovala například i do světa médií: patřila jí mimo jiné největší 

islandská soukromá televizní stanice a nejrozšířenější deník dodávaný zdarma do všech 

domácností (Kadečková 2009, s.277).

Podíváme-li se, jak vypadal nárůst majetku bank v číslech a grafech, zjistíme, že 

expanze kapitálu byla skutečně obrovská: "The country’s three largest banks have expanded 

headlong abroad since two of them were privatised in 2003, amassing assets of about €125 

billion ($180 billion) by the end of 2007, compared with an economy of just €14.5 billion."

(The Economist 2008a) Aktiva bank tedy téměř desetkrát přesáhla objem místní ekonomiky. 

To ovšem v době krize znesnadňuje státu těmto bankám případně pomoci, několikanásobně 

„menší“ stát prostě nemá kde brát prostředky na případné překlenovací úvěry pro banky.

                                               
1 Informace pochází z výroční zprávy společnosti Staumur za rok 2007, jejíž stránky už ale nejsou dostupné
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zdroj: The Economist (2008b)

Jedním z problémů, které se výrazně projevily během krize, bylo splácení 

dlouhodobých úvěrů krátkodobými půjčkami. V krizi pak nikdo nechtěl krátkodobé půjčky 

dále poskytovat a vyschnutí tohoto zdroje financí tak zanechalo investory v obrovských 

dluzích, které s inflací islandské koruny ještě vzrostly.

Ani Islaďané samotní nezůstali s půjčkami pozadu, přičemž si půjčovali hlavně na 

zvyšování svého životního standardu. Nové budovy stavěly i vysoké školy a jiná vzdělávací a 

kulturní zařízení.

3.3. Průběh krize

Když se začal hroutit americký hypoteční trh, mělo to téměř okamžitý dopad i na islandské 

banky. Za tři největší - Glitnir, Landsbankinn a Kaupting - převzal zodpovědnost stát, byly 

přejmenovány, respektive jejich názvy byly doplněny přívlastkem „nová“, a došlo ke změnám 

v jejich vedení.

Pod přísnými podmínkami zapůjčil Mezinárodní měnový fond Islandu přes dvě 

miliardy dolarů a další tři miliardy přislíbilo Rusko, Polsko a skandinávské země. Splácení 

dluhů bude pro islandskou ekonomiku i tak velmi bolestivé, stejně tak i mnoho domácností s 

hypotečním dluhem nebude mít prostředky jej splatit. Dluhy mají kromě toho 

zprostředkovaný dopad i na schopnost Islandu je v budoucnu splácet: pád ekonomiky s sebou 

strhnul i velkou část plánované (a státem spolufinancované) výstavby továren na zpracování 

hliníku, po kterém ale stejně v době krize rapidně klesla poptávka. Tím také odpadla jedna z 

možností jak ekonomiku země opět konsolidovat.
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Mezinárodní měnový fond (IMF) nazval kolaps islandských bank největším 

bankovním pádem v historii. (The Economist 2008b) Během října a následujících měsíců 

2008 došlo k propadu islandské koruny a k nárůstu úrokové míry: 

zdroj: The Economist (2008b)

Mnohé firmy začaly propouštět své zaměstnance, některé pracovníky však od 

okamžité ztráty práce zachránila tříměsíční výpovědní lhůta. Pokud však firma zbankrotovala, 

měli smůlu i tito zaměstnanci.

S pádem islandské koruny oproti zahraničním měnám se ještě prohloubil islandský 

dluh - většina kapitálu pocházela od zahraničních investorů. Zároveň poklesla životní úroveň 

obyvatel. Podle IMF by tak daňoví poplatníci měli dluh, tvořící přibližně 80 % HDP zaplatit 

ze svého. (The Economist 2008b)

Finanční a ekonomická krize měla celkem pochopitelně důsledky i pro politickou 

sféru. Obyvatelé země nenesli s klidem, že mnozí z nich přišli o své úspory. Demonstrace 

nakonec oslabily vládnoucí Stranu samostatnosti, která byla na  Islandu rozhodující politickou 

silou prakticky od roku 1944. V únoru 2009 její koaliční partner Aliance (islandští sociální 

demokraté) vypověděla koaliční smlouvu, vláda odstoupila a vznikla koalice Aliance a 

Levicového hnutí zelených, ovšem bez většinové podpory parlamentu.

V předčasných volbách pak Strana samostatnosti ztratila třináct procent hlasů, do čela 

se dostala Aliance a vůbec poprvé v dějinách samostatného Islandu dosáhla levice 

nadpoloviční většiny. Jóhanna Sigurdardóttir jakožto premiérka a předsedkyně Aliance 

vytvořila staronovou koalici s Levicovým hnutím zelených, tentokrát ale už tato koalice

dosáhla parlamentní většinové podpory. (Kadečková 2009, s.283-4)

3.4. Sociální dopady krize

Na nespokojenost obyvatel s tím, co se v jejich zemi dělo, lze usuzovat i při pohledu na graf: 
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Z Islandu se během krizových let odstěhovalo mnohem větší procento obyvatel než 
dříve.

Podívejme se nyní na vládní výdaje, které často mohou mnoho prozradit o prioritách 

státu v daném roce:

Island - vládní výdaje (v miliónech ISK)
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graf podle dat z: Ministry of Finance of Iceland (2011a)

Nejrapidnější nárůst a zároveň následný prudký pokles kolem roku 2008 lze 

vysledovat pro neočekávané/nepravidelné výdaje, což je ale plně logické, pro země postižené 

náhlou krizí jsou neočekávané výdaje typické. 

Poměrně výrazný nárůst je patrný pro sociální zabezpečení a blahobyt. V prvním 

okamžiku by bylo nasnadě očekávat, že země stižená finanční krizí seškrtá jako první právě 

tyto výdaje (a po vypuštění úsilí o „blahobyt“ v kolonce zůstane už jen snižující se "sociální 

zabezpečení"), je třeba si ale uvědomit, že v krizi podniky zároveň hromadně propouští své 

zaměstnance: 
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Jak vidíme, na Islandu po roce 2008 došlo k více než trojnásobnému růstu 

nezaměstnanosti, což pro stát automaticky znamená nemalé výdaje. Narozdíl od nekrizového 

období stát v takové situaci nemá prakticky žádný způsob, jak nezaměstnané přimět k návratu 

do práce (jako například nucení nezaměstnaných přijmout nabízenou práci pod pohrůžkou 

ztráty podpory v nezaměstnanosti), neboť volná pracovní místa nebývají během krize 

dostupná. Státu tak nezbývá než platit dávky všem.

Stát také těžko může pomoci vytvářet nová pracovní místa, pro nové výrobky není v 

době krize odbytiště. V této oblasti Island doplatil na to, že je tak malou zemí, jejíž domácí trh 

je oproti ostatním ekonomikám v podstatě bezvýznamný, 300 tisíc obyvatel svou kupní silou 

prostě ekonomiku v problémech podpořit nedokáže.

Při pohledu na křivku zaznamenávající výdaje na zdravotnictví nás může překvapit, že 

během let 2008 a 2009 došlo k nárůstu těchto výdajů. Můžeme si také všimnout, že výdaje za 

rok 2010 opět klesají. Podíváme-li se na počty lidí, kteří do roku 2008 (pro další roky nejsou 

data bohužel dostupná) vyhledali péči lékařského specialisty, zaznamenáváme také nárůst:
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Otázkou, proč během krize vyhledalo lékařskou péči více lidí než před krizí, se 
zabývat nebudeme, nicméně můžeme předpokládat, že ztráta finanční jistoty a celkový kolaps 
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ekonomiky zdraví neupevňuje. Nakolik s krizí souvisí počet potratů, můžeme také spekulovat, 
jisté je, že v letech 2008 a 2009 jich bylo nejvíce po roce 2000:
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Lze tedy konstatovat, že islandský stát ani v krizi neseškrtal sociální dávky těm, kteří 

je potřebují, ba co víc, v některých případech došlo k náhlému nárůstu těchto výdajů:
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K největším skokům došlo u sociálních dávek, dávek v nezaměstnanosti a také u 

výdajů za penze a za zdravotní péči.

Většina těchto výdajových skoků má naprosto logickou souvislost s okamžitými 

důsledky krize a dá se předpokládat, že až (případně pokud) se stát s těmito důsledky vyrovná, 
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klesnou výdaje přibližně nad předkrizovou úroveň. Zdá se tedy, že ačkoliv země procházela 

finanční a ekonomickou krizí, snažila se ze všech sil, aby tato krize postihla sociální oblast co 

nejméně.

3.5. Ekonomické dopady krize

Při pohledu na celkové příjmy a výdaje je zřetelně vidět propastný rozdíl mezi nimi v roce 

2009:

Island - státní příjmy a výdaje (v miliónech ISK)
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Výdaje se ještě v roce 2010 držely na přibližně stejné úrovni jako v pokrizovém roce 

2009, jak je ale patrné, v roce 2011 už nastává určité zlepšení. Celkové příjmy zažily otřes v 

roce 2009, pak už se ale stabilizovaly na předkrizové úrovni. 

Sledování úrovně sociálního a zdravotního zabezpečení nám islandská vláda poněkud 

zkomplikovala přejmenováváním ministerstev. V začátku sledovaného období jsme do grafu 

chtěli zahrnout výdaje pro Ministerstvo sociálních věcí a Ministerstvo zdravotního a 

sociálního zabezpečení, nicméně v roce 2011 jsme do grafu zahrnuli pouze Ministerstvo 

blahobytu (Ministry of Welfare), které vzniklo sloučením obou předchozích ministerstev z 

úsporných důvodů. 

4. NORSKO

Norsko dnes patří k nejbohatším zemím v Evropě, nebylo tomu tak ale vždy. Zatímco během 

téměř celé své historie museli Norové bojovat s přírodou o přežití a ve srovnání s ekonomicky 

rozvinutějším sousedním Švédskem pravidelně zaostávali, ve dvacátém století k nim příroda 

začala být velkorysejší, a to zejména od 60. let, kdy došlo k objevu velkého množství ropy a 
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zemního plynu nedaleko norského pobřeží. Zisky plynoucí z ropy a plynu představují pro 

Norsko nenahraditelnou součást státních příjmů, produkce ropy a plynu tvoří kolem 20% 

HDP (Statistics Norway 2009). Tyto přírodní zdroje a enormní zisky z nich pomáhají Norsku 

udržovat stabilní ekonomiku a odlišují ho od ostatních severských zemí, v jejichž 

ekonomikách nemají příjmy z těžby surovin tak velký podíl.

Ovšem co se týče politiky blahobytu, Norsko se výší výdajů a šíří sociálnícho servisu 

nabízeného občanům plně řadí mezi ostatní severské státy. 

4.1. Vývoj sociálního státu

4.1.1. Předválečné období

Sociální stát se v Norsku, stejně jako ve většině okolních zemí, začal vytvářet hlavně během 

30. let, hlavním představitelem těchto snah byl ministerský předseda Johan Nygårdsvold, 

představitel Dělnické strany, která prosazovala "silnou státní kontrolu nad soukromým 

kapitálem a nad velkovýrobou" (Hroch, Kadečková, Bakke 2009, s.226). Nygårdsvold rovněž 

usiloval o to, aby stát reguloval některá hospodářská a zemědělská odvětví, měl kontrolu nad 

spotřebou alkoholu v zemi ve formě státního monopolu na alkoholické nápoje a podobně. 

Jedním ze základních východisek politiky jeho strany přitom bylo, že přerozdělování zdrojů 

probíhá lépe při růstu výroby.

Díky vhodně zvolené politice během třicátých let skutečně v Norsku došlo k velkému 

hospodářskému růstu, zejména v industriálním sektoru a loďařství. Zadlužení státu se díky 

tomu začalo postupně snižovat. Stát se zároveň výrazně angažoval v oblasti pracovního trhu. 

Snažil se například pomáhat při řešení konfliktů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, přičemž 

obě skupiny díky této pomoci začaly lépe spolupracovat, přičemž počet a intenzita 

vzájemných sporů klesly.

Stát v té době zahájil i některé důležité sociální reformy, které byly velmi podobné 

tomu, co ve stejné době prováděly Švédsko a Dánsko. Osobám nad 70 let byla zaručena

penze, dělníci se domohli větší míry spoluúčasti při rozhodování o pracovních podmínkách, 

byla ustanovena osmihodinová pracovní doba a nárok na dovolenou v délce devíti dnů a za 

určitých podmínek dostával propuštěný dělník od zaměstnavatele po stanovenou dobu 

odstupné. Dalším významným opatřením vlády byly investice do železniční dopravy: 

budování železnice kromě snižování nezaměstnanosti rovněž umožnilo zemědělcům obejít 

překupníky a prodávat svou produkci na trhu přímo. 

Vláda dokázala financovat všechny tyto akce, aniž by přitom narůstal státní dluh. 

Příjmy proudily hlavně z progresivního danění a z cel. Norsko až do roku 1938 také prakticky 
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neutrácelo za zbrojení a armádu. Druhá světová válka na čas budování státu blahobytu 

přerušila, po roce 1945 se k němu ale Norsko opět vrátilo. (Hroch, Kadečková, Bakke 2005, s. 

215-244)

4.1.2. Poválečné období

Z druhé světové války totiž země vyšla v docela dobrém stavu. Lidské ani materiální ztráty 

nebyly příliš vysoké, i tak ale byla životní úroveň i produkce nižší než před válkou. "Období 

od roku 1945 do konce sedmdesátých let bývá označováno jako "sociálně demokratický řád". 

Vyznačovalo se hospodářským růstem, plnou zaměstnaností, vyrovnáváním životní úrovně, 

veřejnou podporou industrializace a budováním státu blahobytu." (Hroch, Kadečková, Bakke 

2005, s. 273) Sedmdesátá léta ovšem znamenala změnu: Norsko začalo budovat svůj ropný 

průmysl, ale také uvolňovat roli státu v hospodářství, čímž přenechalo více volnosti trhu. To 

ale zároveň způsobilo pomalé rozevírání sociálních nůžek, pokles rovnostářství ve společnosti 

a o něco vyšší tlak na sociální stát.

Přesto byl v té době stát blahobytu na vrcholu a garantoval svým občanům mnohé 

jistoty. Systém sociálního zabezpečení se ve srovnání s předválečným obdobím značně 

rozšířil, ovšem začal také čím dál více zatěžovat státní rozpočet: například roku 1992 výdaje 

na starobní důchody a zajištění zdraví přesáhly polovinu státního rozpočtu. (Hroch, 

Kadečková, Bakke 2005, s. 275)

4.1.3. 80. a 90. léta

V osmdesátých letech došlo k mnohým změnám, zemi postihla vleklá krize kvůli snížení cen 

ropy, která trvala do roku 1993. Během těchto let také docházelo k restrukturalizaci mnoha 

hospodářských odvětví, přičemž některá z nich snížila výrobu nebo zanikla úplně. Velkou 

konjunkturu překvapivě zaznamenal potravinářský průmysl, hlavně rybolov - ryby se staly 

druhou nejvýznamnější vývozní komoditou.

V devadesátých letech se sociální rozdíly ještě zvětšovaly, vzrostla nezaměstnanost a 

tím pádem vzrostl počet zájemců o sociální podpory. Stát celkově přenechával stále větší roli 

trhu, důvěra ve stát coby záruku blahobytu postupně klesala. Začalo se diskutovat o 

deregulaci a privatizaci, jež se také postupně začala uskutečňovat, byla zpochybněna některá 

práva na sociální pomoc od státu a uvažovalo se o redukci různých dávek a zavedení 

poplatků, například za studium na vysoké škole. Hlavním problémem se ukázaly být starobní 

důchody a výdaje na zdravotnictví. V těchto oblastech proběhly určité úpravy (např. zavedení 

poplatků u lékaře). Naopak se začalo s podporou rodin s malými dětmi. 
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4.2. Norsko ve 21. století

Začátek dvacátého prvního století zastihl Norsko usilující o přizpůsobení se 

postupující globalizaci světa. Norské vlády vycházejí z toho, že ve světě s vysokým stupněm 

propojení jednotlivých zemí a kontinentů si Norsko nevystačí samo se sebou, a snaží se tedy 

zapojit do mezinárodních struktur. Přesto si zároveň udržuje určitý odstup, například tím, že 

přestože mělo už tři možnosti, nikdy se nepřipojilo k Evropské unii.

V dalších strukturách ale zapojeno je, figuruje například jako člen organizací EFTA, 

OECD, OSCE (The Organization for Security and Co-operation in Europe), EEA a dalších, 

také se účastní některých programů Evropské unie, mezi něž patří například Schengenská 

smlouva nebo Europol. Norsko také přispívá na různé evropské projekty a tato pomoc není 

malá: tvoří 284 milionů eur ročně, převážně skrze EEA a Norské granty. (EU-Norway.org 

2009) 

Jeden z problémů současné norské ekonomiky je hlavně drahá pracovní síla, jejíž cena 

nemůže konkurovat asijským zemím. I v Evropě má málo zemí dražší pracovní sílu než 

Norsko, produktivita práce je v Norsku nicméně poměrně vysoká. (Ketels 200?).

4.3. Sociální dopady krize

Nyní se pokusíme vysledovat, jak v Norsku proběhla krize a jaké měla v zemi důsledky pro 

různé aspekty společnosti a sociálního státu.

Zajímá nás například míra emigrace Norů ze země:

zdroj: Statistics Norway (2011a)

Při pohledu na graf zjistíme, že krize způsobila vyšší emigraci, zároveň ale Norsko 

nepřestalo být atraktivní pro mnoho imigrantů. Můžeme to brát jako důkaz toho, že to se 
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sociálním státem není ani po krizi tak špatné, protože mnoho imigrantů si vybírá jako svou 

cílovou destinaci Norsko právě kvůli jeho štědrým sociálním dávkám.

Krize ale ovlivnila i míru vnitrostátní migrace a viditelně zpomalila proces 

centralizace: "Even though the mobility is high, the rate of centralisation is slowing down for 

the fourth year in a row. Not since the beginning of the 1990s has centralisation been slower. 

However, back then there was also less migration due to the bank crisis and a downward 

economic trend. Lately the centralisation has diminished in spite of an upward economic trend 

and high mobility." (Statistics Norway 2011b)

zdroj: Statistics Norway (2011b)

Je zřejmé, že i v Norsku měla krize dopad na zdraví svých obyvatel; během roku 2008 

stouplo procento absencí v práci z důvodu nemoci oproti předchozím třem rokům a v roce 

2009 se toto procento zvýšilo ještě mnohem více:
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graf podle dat z: Norhealth (2011a)

Také počet potratů v roce 2008 převýšil dost podstatně počty z předchozích let:

Norsko - míra potratů (na 1000 žen)

zdroj: Norhealth (2011b)

Co se nezaměstnanosti týče, můžeme konstatovat, že Norsko téměř nepostihla. Je 

pravda, že se hlavně během roku 2009 mírně zvýšila (růst nezaměstnanosti postihl hlavně 

skupinu mladých do 24 let), ale nepřesáhla ani hodnoty z roku 2006. Lze říci, že prakticky 

kromě let 2007 a 2008 nebyla dlouho předtím nižší. Může to být dáno tím, že Norsko není tak 

aktivně zapojeno a není tak závislé na stále více globalizovaných trzích jako Švédsko nebo 

Island.
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Podívejme se nyní na státní rozpočet Norska za poslední desetiletí. Vybrali jsme pouze 

některé složky rozpočtu. Během sledovaných let došlo také k několika restrukturalizacím 

ministerstev; ta se buď rozdělila a její jednotlivé složky se přesunuly pod jiná ministerstva, 

nebo došlo ke změnám v názvu ministerstva. V naší tabulce uvádíme názvy platné v prvním 

roce sledování (tj. 2002). Poté jsme se pokusili co nejlépe vystihnout podstatu výdajů a 

zahrnout je tam, kam logicky patří. Přesto některé větší skoky mohou být způsobeny těmito 

přesuny. 

Norsko - státní rozpočet (v tisících NOK)
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Je patrné, že Norsko obětuje poměrné velké výdaje na zdravotnictví, které každý rok 

celkem konstantní rychlostí stoupají. Lze si všimnout, že pouze rok 2009 znatelně unikl 

tomuto trendu, aby se v následujících dvou letech zase vrátil k původnímu směřování. Růst 

výdajů na zdravotnictví řeší Norsko asi úplně stejně jako mnoho dalších zemí čelících stárnutí 

populace. Čím dál větší část výdajů spolkne péče o starší lidi, jejichž počet neustále roste. Je 

vidět, že výdaje za zdravotnictví se za posledních deset let téměř zdvojnásobily a zatěžují

rozpočet čím dál více. Lze očekávat, že starší občané a ti, kteří se staršími brzy stanou, ve 

volbách nebudou podporovat ty politiky, jež by měli v plánu nějak výrazně snižovat výdaje na 

péči o seniory. A pokud tato skupina neustále početně roste, stává se toto omezování stále 

komplikovanějším a hůře proveditelným.

Velkého výkyvu si můžeme všimnout u křivky zobrazující výdaje na státní banky. 

Tento skok ale překvapivě nastal až v roce 2010, dva roky po hlavním úderu krize. Nárůst byl 

zaznamenám hlavně u půjček ze státní kasy pro program Innovasjon Norge, jejichž účelem 



31

bylo opět poskytování půjček. Dále stát zapůjčil podobnou sumu (cca 20 miliard NOK) 

společnosti Eksportfinans ASA (Budsjett- og komitésekretariatet 2010).

Během krize a po krizi stouply Norsku (podobně jako Islandu) "různé výdaje". Stát 

také vložil více peněz do Ministerstva hospodářství a obchodu. K velkému propadu naopak 

došlo na Ministerství vzdělání, kdy vláda ze svých výdajů prakticky vyškrtla provozní 

příspěvky pro mateřské školy.

Nejvíce nás ale na norském rozpočtu budou zajímat dvě největší položky: 

Folketrygden a Státní ropný fond. "Folketrygden" se dá volně přeložit jako "lidové pojištění" 

a zahrnuje celé spektrum sociálních dávek. Mezi ně patří například pomoc v nemoci, v 

těhotenství a po porodu, v nezaměstnanosti, stáří, při postižení, v případě, že člověk zůstal na 

vyživovací povinnost sám, při úmrtí a při ztrátě živitele. Folketrygden mimoto hradí i některé 

výdaje na lékařské ošetření a rehabilitaci a na zaměstnaneckou rekvalifikaci, díky níž se 

člověk snáze vrátí do pracovního života (Lovdata.no 2011). Folketrygden tak pokrývá 

prakticky všechny sociální dávky, které člověk v různých situacích nouze může dostat.

Křivka znázorňující výši výdajů na Folketrygden v posledním desetiletí neustále roste. 

V letech 2005-7 můžeme zaznamenat mírnou stagnaci tohoto růstu, naopak po roce 2008 

došlo k razantnějšímu nárůstu, s největší pravděpodobností zaviněnému krizí, toto navýšení 

ale rozhodně nemá skokovou povahu, šok v sociální oblasti určitě nebyl tak výrazný jako na 

Islandu, Norsko toto navyšování provádělo jakoby plynuleji.

Norsko - Folketrygden a Státní ropný fond
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graf podle dat z: Stortinget (2011)

Druhá křivka grafu znázorňuje výši výdajů na Statens pensjonsfond utland, součást 

Statens pensjonsfond (Státní penzijní fond). Státní penzijní fond vznikl v roce 2006 
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zastřešením dvou fondů - Státního ropného fondu a Folketrygd-fondu. Zjednodušeně řečeno 

jde o fond, do kterého Norsko ukládá peníze, které vydělá díky ropě, aby je mohlo použít pro 

penze a jiné podobné výdaje v době, kdy přírodní zdroje ropy a plynu vyschnou a budou 

vytěženy. Měli bychom si zároveň uvědomit, že peníze určené pro tento penzijní fond tvoří 

velkou část státních výdajů - buď největší nebo druhou největší (v průběhu let) hned na 

Folketrygden, což je u sociálního státu opravdu podstatná část rozpočtu.

Objem peněz plynoucích do tohoto fondu významně poklesl v krizovém roce 2008, 

hlavně ale pak ještě v roce 2010. "Resultatene for Statens pensjonsfond - Utland, som ble lagt 

fram av Norges Bank i dag, er det dårligste i fondets historie, og viser at det i 2008 bel sterkt 

påvirket av den interasjonale finanskrisen, sier finansminister Kristin Halvorsen. De 

internasjonale aksjemarkedene ble nesten halvert i verdi, og det har de siste 100 årene ikke 

vært et enkeltår med svakere avkastning enn 2008. Dette preger i stor grad resultatene for 

Statens pensjonsfond – Utland, hvor avkastning i fjor endte på -23,3 pst. målt i internasjonal 

valuta."1 (Finansdepartementet 2009)

Státní penzijní fond tedy zaznamenal úpadek, ale protože vyplácení sociálních dávek 

není krátkodobě na tomto fondu závislé, nenapáchal tento propad žádné větší škody.

Neměli bychom také zapomenout zmínit, že se Norsko ani v době krize nezahledělo 

pouze do sebe a neřešilo jen své vnitrostátní problémy, ale spolu s dalšími zeměmi (viz 

kapitola o Islandu) nabídlo finanční pomoc svému severskému sousedovi - Islandu, který byl 

krizí zasažen nejsilněji.

4.4. Ekonomické dopady

Norsko jako jediné ze všech tří zkoumaných států zvládlo udržet své výdaje nižší než příjmy, 

nedostalo se tedy do rozpočtového deficitu. Na následujícím grafu je vidět, že křivka 

znázorňující příjmy si i během krize udržovala bezpečný odstup od křivky výdajů, která 

během roku 2009 poskočila nahoru. Pro zajímavost jsme ještě vykreslili křivku celkových 

příjmů, od kterých jsme odečetli příjmy, které Norsko má z ropné činnosti:

                                               
1 "Výsledky pro Statens pensjonsfond - Utland, které dnes předložila Norges Bank, jsou nejhorší v historii fondů 
a ukazují, že byl v roce 2008 silně ovlivněn mezinárodní finanční krizí," říká ministryně financí Kristin 
Halvorsen. "Hodnota mezinárodních akciových trhů se snížila téměř o polovinu a za posledních sto let neměl 
jediný rok slabší zisky než rok 2008. Toto z velké části charakterizuje výsledky Statens pensjonsfond - Utland, 
jehož zisky loni skončily na -23,3%, měřeno v mezinárodní měně." (překlad autorka)
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Norský státní rozpočet - příjmy a výdaje (v miliardách NOK)

0

200

400

600

800

1000

1200

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Celkové příjmy

Celkové výdaje

Příjmy z ropné činnosti

Příjmy bez zisků z ropy

graf podle dat z: Ministry of Finance of Norway (2010)

Tyto příjmy jsou po celé sledované období nižší než celkové výdaje, nicméně 

předpokládáme, že by i v případě, že by Norsko tyto zdroje zisků z ropy a plynu nemělo, 

zafungovala by tradiční skandinávská náklonnost k minimálně vyrovnanému rozpočtu a vláda 

by výdaje přizpůsobila příjmům. Je možné, že v takovém případě by byl skok ve výdajích 

během roku 2009 zřetelnější, je to ale pouze dohad, který nelze ověřit.

Pokud tedy shrneme všechny předchozí poznatky a srovnání, dojdeme k závěru, že 

sociální stát Norska byl krizí zasažen v poměrně malé míře a že ztráty byly vyrovnávány díky 

Státnímu penzijnímu fondu, který Norsko financuje ze zisků z ropy a plynu. Dokud tedy 

Norsko tyto přírodní zdroje má a nestane se něco významného s celosvětovými cenami ropy 

(např. ropný šok), může si být poměrně jisté stabilitou i v případných příštích krizových 

obdobích.

5. ŠVÉDSKO

5.1. Vývoj sociálního státu

5.1.1. Předválečné období

Švédsko zažilo svůj velký rozkvět během 20. let, kdy výrobky švédského průmyslu dobývaly 

svět. Mezi největší tahouny hospodářství patřily například firmy AGA nebo L.M. Ericsson. 

Patrně nejznámější tváří tehdejšího světa průmyslu, obchodu a financí byl Ivar Kreuger, který 

skoupil švédský sirkařský průmysl a začal prodávat zápalky do celého světa. S pádem 

ekonomiky po velké krizi na přelomu 20. a 30. let přišel i pád jeho sirkařského impéria a 

Kreuger spáchal sebevraždu ("Kreugerkraschen"). (Gustafsson 2007, s. 247-8)
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S krizí přišla i vysoká nezaměstnanost, která způsobila sociální nepokoje. Švédsko (a 

ostatní severské státy) opustilo pod tlakem těchto nepokojů ideál vyrovnaného rozpočtu a 

rozhodlo se během pokrizového období na úkor rozpočtové rovnováhy podporovat 

hospodářský růst.

Sociální demokraté ve Švédsku sestavili vládu roku 1920 a roku 1928 poprvé zmínil 

švédský sociálnědemokratický politik Per Albin Hansson (později také premiér) pojem 

"folkhemmet", volně přeloženo jako "lidový domov", který se stal hlavním motivem 

sociálnědemokratické vládní politiky během 30. let. Politika folkhemmet usilovala o větší 

stupeň společenské rovnosti, o to, aby se všem dařilo přijatelně dobře. Pokoušela se zavádět 

sociální dimenzi do společnosti, kde stále přetrvávaly kapitalistické rysy. Jejím nástrojem 

byly postupné sociální reformy spíše než radikální přeměna společnosti (Gustaffson 2007, s. 

254). Nešlo o "stát sociální pomoci", který by prostředky dával hlavně těm v největší nouzi, 

právo na sociální dávky měli všichni - bylo to jejich právo.

Ve Švédsku během 30. let vznikl tzv. "švédský model", který obvykle bývá spojován 

hlavně se zvláštními vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, které byly vyjádřeny 

dohodou o platech, kterou mezi sebou uzavřely pracovní odbory (TUC) a Švédská 

konfederace zaměstnavatelů (SAF), politikou mzdové solidarity a snahou zabránit 

průmyslovým konfliktům. Vlastně se do tohoto pojmu zahrnovala i politika sociálního 

blahobytu. Švédsko bylo považováno za zemi kompromisů a střední cesty mezi kapitalismem 

a socialismem (Magnusson 2000, s.232).

5.1.2. Válka a poválečný vývoj

Během válečných let se sociálnědemokratická vláda Pera Albina Hanssona transformovala v 

širokou koalici všech významných politických stran kromě komunistů. Všechny tak získaly

zodpovědnost za to, co se se státem dělo, což dále posílilo konsenzuální charakter švédské 

politiky a zamezilo svádět případná "špatná" rozhodnutí na jednu vládnoucí politickou stranu 

jejími oponenty.

Od konce 40. let do začátku 70. let byl pro západní svět příznačný silný a kontinuální 

ekonomický růst, šlo o tzv. "zlatá léta". Švédsko v té době zaznamenalo růst ještě rychlejší, 

než bylo v ostatních zemích obvyklé. Přestože růst HDP není jedinou mírou úspěchu 

vytváření podmínek pro rozvoj blahobytu, je pro budování sociálního státu důležitý, protože

usnadňuje provádět sociální reformy tím, že umožňuje jejich financování (Magnusson 2000, 

s. 200).
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Sociální stát je financován převážně z daní. Švédsko se od 30. let do začátku 70. let 

proměnilo ze země s nízkými daněmi na stát, ve kterém byla výše zdanění prakticky rekordní. 

Tendence vybudovat „velký stát“ se projevovala nejvíce v 60. a 70. letech, na začátku 70. let 

tak dosahovalo zdanění i běžných příjmů téměř 50%. Během 60. let začalo hrát významější 

roli i nepřímé zdanění - daň z přidané hodnoty.

Poválečná expanze průmyslu s sebou přinesla i širší nabídku práce. Ta byla z určité 

části pokryta přílivem imigrantů z Finska, Jugoslávie, Polska, Řecka a dalších zemí. V 80. 

letech přišla další vlna přistěhovalců, tentokrát to z velké části byli političtí uprchlíci. Zároveň 

se zvyšovala i zaměstnanost žen, které našly uplatnění často jako úřednice (white-collar).

Přestože byl v 50. a 60. letech zaváděn princip rovnosti platů, byly to většinou ženy, kdo 

dostával špatně placenou práci, skutečné zrovnoprávnění na pracovišti, podobně jako všechny

společenské změny tohoto typu, probíhalo velmi pomalu. (Magnusson 2000, s.229).

Švédská vláda v poválečném období postupně zaváděla nárok na minimální penzi, 

dávky na děti, navýšení dnů dovolené, rozšíření vzdělávacího systému, povinné zdravotní 

pojištění, pojištění proti úrazům na pracovišti apod. V 70. letech pak například všeobecné 

zdravotní pojištění a delší mateřskou dovolenou. Stát také rozšířil zdravotnickou a 

nemocniční péči. Zároveň docházelo k přesunu povinnosti poskytování některých služeb ze 

státu na menší správní jednotky.

Pro rozhodování, kdo má jaký nárok na sociální dávku, byl zaveden princip 

potřebnosti. Ten měl "řadit" příjemce podle míry nutnosti, s jakou potřebují na dávku 

dosáhnout. Například v případě zdravotnictví tedy o takových věcech rozhodovali lékaři apod. 

Samozřejmě vyvstaly problémy a otázky týkající se objektivity takového posuzování.

Mnozí kritici sociálního státu mu vyčítali jednak byrokratický způsob rozhodovní o 

tom, kdo má na příslušnou dávku nárok, a také přílišné upozadění role volného trhu státním 

sektorem. Švédský model se snažil sílu trhu využít jakožto zdroj financí, ale zároveň oba 

komponenty udržovat v poměrně rovnovážné kombinaci, která umožňovala stálý a vysoký 

hospodářský růst spolu se slušnou úrovní blahobytu. Nicméně i zastánci sociálního státu 

museli uznat, že tato politika potenciálně způsobuje problémy, což se v 80. letech také 

potvrdilo.

5.1.3. 70. až 90. léta

Sedmdesátá léta ale zastihla sociální stát ještě na jeho vrcholu, i když třeba recese v letech 

1971-2 způsobila ve Švédsku strmý nárůst nezaměstnanosti a s tím spojené problémy. Také 

průmysl začal zastavovat svou expanzi a ekonomický růst začal stagnovat. (Magnusson 2000, 
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s.257) V 80. letech přesto ještě přišel vzestup, ten byl ale zastaven depresí na začátku 90. let, 

kdy Švédsko prošlo bankovní krizí. Na začátku této dekády byla švédská ekonomika přehřátá, 

charakterizovaly ji "an employment surplus, a financial sector with an over-dimensioned 

borrowing profile..., high inflation and a failing export industry..." (Magnusson, 2000, s.264).

Jedním z problémů bylo, že Švédsko mělo fixní směnný kurz a švédská koruna byla 

nadhodnocená; po přechodu na plovoucí kurz došlo k prudké devalvaci měny. Další problém 

vyvolalo prasknutí bubliny na trzích s nemovitostmi v letech 1990-1991. Nejistota kvůli tomu 

rostla a lidé začali vykazovat tendenci peníze šetřit a neutrácet je, pokud to nebylo nezbytné. 

Kumulace všech zmíněných aspektů vedla k propadu HDP o šest procent mezi roky 1991 a 

1993. (Heikensten 1998)

V roce 1995 vstoupilo Švédsko spolu s Finskem a Rakouskem do Evropské unie

(Norové to v referendu odmítli). Vstup do EU byl projevem toho, že ve Švédsku došlo 

několik let před odsouhlasením vstupu do EU k velkým společensko-politickým změnám, 

protože ještě několik let předtím byl vstup do unie považován za vážnou hrozbu pro stát 

blahobytu.

5.2. Švédsko ve 21. století

Na začátku 21. století se celá Skandinávie těšila poměrně stabilnímu ekonomickému růstu. 

Nezaměstnanost ale byla na "místní" poměry docela vysoká, mezi 4-5%. Toho při volbách v 

roce 2006 využila pravicová opozice, která švédské občany přesvědčila, že nezaměstnanost 

může vyřešit pouze pravicová vláda a nikoliv sociální demokraté, kteří už svou šanci dostali 

(Gustafsson 2006, s. 314).

Krize v roce 2008 a její následky potrápily dva velké švédské výrobce aut - Saab a 

Volvo. Vlastník Saabu, americká automobilka General Motors, měla v té době vlastní

problémy, a musela propouštět. Volvo si na rok 2009 naplánovalo ušetřit 57 milionů dolarů na 

mzdách 20 tisíc zaměstnanců navzdory tomu, že již dříve 6 tisíc zaměstnanců propustilo.

Situace byla tak vážná, že snížit své platy se rozhodlo i vedení společnosti (Rising 2009). 

Krize ovšem zasáhla i řadu dalších firem, Saab a Volvo byly kvůli své velikosti ale nejvíce na 

očích.

5.3. Sociální dopady

Podívejme se nyní, jaké dopady měla krize na švédskou společnost. Porovnáme-li míru 

emigrace ze Švédska během krizového období s obdobím před krizí, můžeme konstatovat, že 

pokud by krize měla ovlivnit míru emigrace, museli by Švédi tušit její příchod. Ze země se 
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totiž v roce 2008 opravdu odstěhoval vyšší počet lidí než v první polovině prvního desetiletí, 

tento počet byl ale velmi podobný už od roku 2006. V roce 2009 opět klesl. Zvýšená emigrace 

tedy nebyla přímým důsledkem krize.
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Jak jsme viděli na předchozích případech, krize ve statistkách negativně souvisela se

zdravím obyvatel. Ani ve Švédsku tomu nebylo jinak:

Pracovní absence (v tisících osob)
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V letech 2008 a 2009 došlo k nárůstu pracovní absence oproti předchozím rokům. 

Zato v roce 2010 byli pracující Švédové zdravější než kdy předtím. Mohlo by nás zajímat, 

jestli rok 2010 byl výjimkou nebo jestli spíše určuje budoucí trend. Data jsou však dostupná 

zatím jenom pro prvních pět měsíců roku 2011, ze kterých se nedá nic určit, protože roční 

průměr nejvýrazněji ovlivňují zatím nedostupná data z července a srpna. V červenci bývá 

míra pracovní absence zhruba třikrát vyšší než v předchozích měsících. Na ukázku:
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Pracovní absence, 15-74 let, v týdnech, v 1000 lidí, podle času.
zdroj: Statistics Sweden (2011a)

Míru potratů jsme zkoumali i u ostatních států, podíváme se na ni tedy i ve Švédsku: 

zdroj: Socialstyrelsen (2011)

Kolem roku 2008 můžeme pozorovat mírný nárůst, který se o rok později zase vrátil k 

předchozím hodnotám. Toto mírné vychýlení směrem nahoru ale spíše vypadá jako důsledek 

celkového nárůstu porodů v zemi.

Jak jsme se už ale zmínili, postihla zemi nezaměstnanost. Velké podniky, které měly 

napojení na mezinárodní trh, byly krizí zasaženy s velkou silou, a protože zaměstnávaly velký 

počet lidí, bylo u nich propouštění zaměstnanců nejbolestivější. Míra nezaměstnanosti se z 

míry lehce nad 6 % vyhoupla téměř někam k 8,5 %:
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5.4. Ekonomické dopady

Na grafu schváleného návrhu státního rozpočtu je jasně vidět skok ve výdajích na pracovní 

trh. Protože v rozpočtu nejsou dávky v nezaměstnanosti uvedeny samostatně, předpokládáme, 

že jsou zarhnuty do části Pracovní trh. Tento skok je sice v grafu znázorněn až u roku 2010, 

ale jak jsme již uvedli, jde vlastně o návrhy rozpočtů, které tedy mohou zachytit vývoj situace 

se zpožděním.

Švédský státní rozpočet (v tisících SEK)
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K dalším výrazným změnám došlo u položek Ekonomické zabezpečení při nemoci a 

postižení, Zdravotní a sociální péče, Ekonomické zabezpečení pro rodiny a děti, Ekonomické

zabezpečení ve stáří a Obecné příspěvky komunám. Na jedné straně v poslední době klesaly 

dávky v nemoci, mírný pokles zaznamenalo i zabezpečení ve stáří, naopak rostly příspěvky 

komunám a výdaje na zdravotní a sociální péči. 

Již výše jsme uvedli, že stát předal zodpovědnost za určité služby a sociální 

zabezpečení komunám, a je možné, že k tomu mohlo docházet i v období kolem krize. 

Občanovi ale ve výsledku může být jedno, jestli mu jeho sociální dávky platí přímo stát, nebo 

jestli se k němu dostanou zprostředkovaně přes komunu. Proto jsme sečetli všechny výše 

uvedené položky, abychom dostali celkovou sumu těchto výdajů (víme o tom, že příspěvky 

komunám mohou zahrnovat i jiné položky než jen sociální výdaje, předpokládáme však, že 

tyto položky krizová fluktuace nezasáhla buď vůbec nebo jen v zanedbatelné míře):

Výdaje na zdravotní a sociální péči, ekonomická zabezpečení a 

dávky a příspěvky komunám (v tisících SEK)
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Na první pohled je jasně vidět, že došlo k nárůstu výdajů v této oblasti, i když růst 

nebyl těsně po krizi tak patrný. Pokud ale k této křivce přičteme i výdaje na pracovní trh, 

které tedy zahrnují i dávky v nezaměstnanosti, je už působení krize na tyto dávky mnohem 

zřetelnější (opět se zpožděním jednoho roku):
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Všechny zdravotní sociální výdaje a výdaje na pracovní trh 

(v tisících SEK)
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Státní výdaje byly tedy viditelně v pokrizovém období navýšeny, zároveň došlo k 

prudkému poklesu státních příjmů (tento pokles byl způsoben tím, že stát vybral mnohem 

menší objem peněz na daních):

Celkové příjmy a výdaje státu (v tisících SEK)
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Přechozí období však bylo ve znamení mnohem větších příjmů než výdajů, stát si tak 

na krizi "našetřil". Vidíme, že příjmy se ale hned v dalším roce po velkém propadu vrátily 

téměř na úroveň roku před propadem.

Krizový rok tedy představoval pro švédské státní finance šok, Švédsko se s ním ale 

poměrně rychle a dobře vyrovnalo.
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Krize tedy Švédsko zasáhla v mnoha směrech, zvýšila se nezaměstnanost, lidé snáze 

podléhali nemocem a stát tak přišel o mnoho peněz na daních a naopak musel na různých 

dávkách rozdat mnohem více, než tomu bylo v předešlých letech. Zároveň to ale vypadá, že 

se z otřesu překvapivě rychle vzpamatoval; sice ještě bude chvíli trvat, než se některé 

parametry vrátí alespoň přibližně na původní úroveň, nejzávažnější krizový nápor ale Švédsko 

zvládalo a zvláda, zdá se, překvapivě dobře. Do budoucna bude asi nejtěžší vyrovnat se se 

vzniklou nezaměstnaností, která se ale po velkém propouštění vždy snižuje velice obtížně. 

Firmy a podniky, které byly nuceny v krizovém období propustit velké množství 

zaměstnanců, vytváří "nová" pracovní místa mnohem pomaleji, v souladu s tím, jak se 

postupně ozdravuje ekonomika státu.

6. KOMPARACE DOPADŮ NA JEDNOTLIVÉ STÁTY

Po prozkoumání vývoje klíčových ekonomických ukazatelů v průběhu krize ve třech

vybraných severských zemí a jejich dopadů na život obyvatel a na sociální stát se můžeme 

vrátit k našim výchozím otázkám. Všechny tři země patří podle Esping-Andersona k jednomu 

typu sociálního státu - sociálnědemokratickému. Reagovaly však na krizi podobně, nebo mezi 

nimi najdeme výrazné odlišnosti? A jak tyto odlišnosti vysvětlit?

Všechny tři země se musely vyrovnat se situací globální krize, která všude probíhá 

podle shodné logiky. Tlak na státní rozpočet v době krize je značný, ekonomika zpomaluje 

růst, případně stagnuje nebo má dokonce růst záporný, což snižuje státní příjmy. Se 

zpomalující se ekonomikou se obvykle zvyšuje nezaměstnanost, což pro sociální stát 

představuje značnou zátěž v podobě nárůstu vyplácených dávek v nezaměstnanosti. Vyšší 

nezaměstnanost snižuje kupní sílu obyvatel, což pro státní rozpočet opět znamená pokles 

příjmů.

Čím více je ekonomika země závislá na exportu zboží do zahraničí a čím více jsou ony 

exportní země také postiženy krizí, tím větší dopad to má i na domácí ekonomiku. V případě 

krize lokálního charakteru může zahraniční obchod ekonomice dané zamě pomoci, protože 

může vykompenzovat exportem snížení domácí poptávky. V dnešním globalizovaném světě 

je tato situace čím dál méně pravděpodobná, státy se svým zapojením do mezinárodního 

obchodu stávají stále zranitelnší v případě již zmíněné krize globální. Na jednu stranu to sice 

rozšiřuje možnosti dané ekonomiky expandovat, specializovat se apod., v případě zhroucení 

všech trhů to ale krize postihne takovou zemi tím více, čím méně je schopna vykompenzovat 

propad zahraničního obchodu doma.
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6.1. Srovnání ekonomických důsledků

Podíváme se nyní na státní příjmy a výdaje ve sledovaných zemích. Obecně lze říci, že 

Norsko, Island i Švédsko se snaží o vyrovnaný státní rozpočet. Tento přísup může být dán 

částečně historicky; například Islanďané prakticky po celou dobu osídlení Islandu hospodařili 

s přebytkem, což bylo naprosto nutné pro přežití v neúrodných letech, kdy se přebytky zase 

spotřebovaly. Postupem času si tedy mohli zvnitřnit ekonomické pravidlo, jak důležitá je 

rovnováha mezi příjmy a výdaji. Podobně tomu je i v ostatních severských zemích.

Pro připomenutí a srovnání se podívejme na situaci v grafech:

Island - státní příjmy a výdaje (v miliónech ISK)
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Norsko - státní příjmy a výdaje (v miliardách NOK)
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Švédsko - státní příjmy a výdaje (v tisících SEK)
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Island si v předkrizovém období udržoval poměrně vyrovnaný státní rozpočet, ale 

příchod krize způsobil obrovský pokles příjmů a ještě větší nárůst výdajů. V roce 2010 sice 

došlo k určitému zlepšení stejně jako v roce 2011 (podle návrhu rozpočtu), státu se nicméně 

nepodařilo dostat rozpočet zpátky do rovnováhy:

Island - přebytek/schodek rozpočtu (v miliónech ISK)
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Pokud se mu však příští rok podaří pokračovat ve zmenšování schodku v rozpočtu 

stejně razantně jako v posledních dvou letech, mohl by se opět dostat zpátky do kladných 

čísel.

Na vyrovnanost norského rozpočtu měla krize malý vliv. Na křivce zobrazující příjmy 

můžeme pozorovat malý pokles v roce 2010 (data vycházejí z návrhů rozpočtu - opět zde 

může dojít ke zpoždění) a je patrné, že celkově došlo ke změnšení přebytku, i tak ale zůstává 

tento přebytek bezpečně vysoký:

Norsko - přebytek/schodek rozpočtu (v miliardách NOK)
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Do grafu jsme ještě přidali křivku znázorňující zisky, které Norsko má díky činnostem 

souvisejícím s ropou, a objevili jsme velmi výmluvnou závislost:
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Norsko - přebytek rozpočtu a zisky z ropy
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Norský rozpočtový přebytek je obvykle závislý na momentálním úspěchu při 

zpracovávání a prodeji ropy, přesto můžeme v posledních třech letech pozorovat výraznější 

pokles u rozpočtových přebytků, kdy ropná činnost nedokázala udržet přebytek rozpočtu v 

přibližně stejném odstupu od ropných zisků. Propast mezi nimi se zvětšovala, nicméně podle 

toho, že vzestupnou tendenci zisků z ropy zachytil i přebytek (i když ne ve stejné míře),

můžeme konstatovat, že pouto mezi nimi se nepřetrhlo, pouze uvolnilo.

Švédský státní rozpočet zažil za posledních deset let čtyři fáze co se týče vývoje 

vztahu mezi státními příjmy a výdaji: v první fázi byl státní rozpočet v mírném deficitu, asi po 

čtyřech letech přešel do fáze výraznějšího přebytku, pak přišel krizový propad příjmů a nárůst 

výdajů - rok 2010 (znovu připomeňme, že data vycházejí z návrhů rozpočtu - proto opět 

jednoleté opoždění) a ve čtvrté fázi se Švédsko opět vrátilo do rovnováhy. Podívejme se na 

tento vývoj na grafu státního přebytku, respektive schodku:

Švédsko - přebytek/schodek rozpočtu (v tisících SEK)
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Porovnáme-li tedy všechny tři grafy (Islandu, Norska a Švédska) zachycující vývoj 

státního přebytku, respektive schodku, můžeme konstatovat následující:

Vývoj státního přebytku byl ve třech sledovaných zemích rozdílný. Islandský 

přebytek, před krizí většinou v kladných číslech, se během krize prudce propadl do záporných 

čísel, odkud se mu zatím nepodařilo se dostat. Krize tedy měla hluboký dopad na státní 

rozpočet a ten se ještě z krize nestačil vzpamatovat. Norsko nemuselo problémy se schodkem 

rozpočtu v souvislosti s krizí moc řešit. Sice přibližně od roku 2006 začal přebytek klesat, to 

ale souviselo s menšími zisky z ropy, finanční krize ho ovlivnila docela mírně v porovnání s 

ostatními zeměmi. Švédský rozpočet zažil velký šok v roce po krizi, toto období však bylo 

velmi krátké a v následujícím období se přebytek zase vrátil do kladných čísel.

Máme tedy před sebou tři různé příklady vlivu krize na státní přebytek: 1) velký 

negativní vliv s dlouhodobějšími následky, 2) téměř žádný nebo nepříliš významný negativní 

vliv, 3) velký negativní krátkodobý vliv s rychlým návratem do předchozího stavu. 

Ekonomicky tedy země nereagovaly stejně; jejich hospodářská základna byla rozdílná a 

reakce na krizi se tedy musela přizpůsobit počátečním okolnostem a hospodářským 

možnostem země. Norsko bylo před následky krize chráněno "ropným polštářem" a jeho 

ekonomika krizí prošla jen s drobným zaváháním. Oproti tomu Island podobným polštářem 

nedisponoval a jeho ekonomiku, z velké části tvořenou mezinárodně aktivním bankovním 

sektorem, to naopak při finanční krizi postihlo nejhůře.

Nyní porovnáme vývoje hrubého domácího produktu v jednotlivých zemích, protože 

HDP považujeme za jeden z důležitých ukazatelů ekonomického vývoje státu.

Následující graf znázorňuje hrubý domácí produkt per capita vyjádřený paritou kupní 

síly všech tří sledovaných zemí od roku 1980. Je zřejmé, že se sledované hodnoty zemí 

dlouho držely při sobě, ale že Norsko se od ostatních dvou zemí přibližně kolem roku 1998 

vzdálilo a od té doby svůj náskok prakticky neustále zvyšuje:
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GDP per head (USD, current PPPs)
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Nás ale zajímá především časové období krize, podívejme se tedy na situaci detailněji:

GDP per head (USD, current PPPs)
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Začněme opět Islandem. HDP per capita Islandu rostlo až do kritického roku 2008, 

pak došlo ke zvratu, HDP se snížilo a klesat nepřestalo. Překvapivým se může zdát prudký 

pokles norského HDP, který i procentuálně oproti předchozímu roku je vyšší než ten 

islandský. Při pohledu na vývoj cen ropy je ale situace jasnější:
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zdroj: Kurzy.cz (2011)

V poslední třetině roku 2008 došlo k prudkému poklesu cen ropy, což nutně muselo 

Norsko jakožto vývozce ropy a norské HDP ovlivnit. V roce 2010 už HDP ale opět vykazuje 

růst. I švédské HDP na hlavu zaznamenalo pokles po roce 2008, stejně jako norské HDP rok 

po propadu roste a narozdíl od norského se vrací přibližně na úroveň před propadem.

Parita kupní síly se tedy z otřesu nejrychleji vzpamatovala ve Švédsku. Norsko si vede 

také docela dobře, jeho růst po poklesu ale není tak výrazný. Nejhorší je situace Islandu, tam 

parita kupní síly klesala i v dalším období po krizovém roku.

6.2. Sociální dopady a postupy řešení vzniklých problémů

Pokles kupní síly, ale i nárůst daní potvrzuje i studie Social protection in the Nordic Countries

(Nielsen 2009, s.14): "The difficult financial situation of the State [Iceland] has resulted in 

higher taxes and diminished purchasing power." Tato studie si všímá i výše platů, nás hlavně 

zajímá výše minimální mzdy a výdaje na sociální záležitosti: "Wages and salaries have not 

increased, in some cases they even decreased, but the aim has always been to avoid a 

reduction of the lowest wages/salaries and the social security." (Nielsen 2009, s.14) Na 

Islandu tedy během krize došlo i ke snižování platů, stát však zabránil tomu, aby krize 

postihla i výši minimální mzdy, která i přes značné finanční problémy státu zůstala na stejné 

úrovni, a tím se zabránilo dopadu krize na ty s nejnižšími příjmy. Vláda také provedla některá 

opatření, která měla zmírnit dopad na jednotlivce i rodiny s největšími finančními problémy. 

Hlavní pomoc spočívala v rozložení splátek dluhů na delší dobu, některá opatření se zabývala 

pomocí s bydlením. (Nielsen 2009, s.15) Pozornost vlády se zaměřila také na prevenci 

sociálních dopadů na děti a rodiny, přijala plán na zlepšování podmínek pro děti a mladé lidi. 

Mladí lidé do 24 let totiž byli nejhůře postiženou skupinou co se týče nezaměstnanosti. Vláda 
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pro ně vytvořila nová pracovní místa. Islandská vláda má také v plánu provést 

restrukturalizace systému sociální péče, kdy péče o staré a invalidní lidi má být 

decentralizována a na státní úrovni má být zachována kontrola tohoto systému. (Nielsen 2009, 

s.16)

Norsko sice nebylo tolik jako Island zasaženo ani ekonomicky ani nezaměstnaností, ta 

přesto vzrostla a od roku 2010 Norsko zavedlo program Work-Clarification Allowance, který 

pomáhá lidem po nemoci nebo zranění udržet si práci nebo jim zajišťuje asistenci, aby v 

předchozí práci mohli pokračovat. Norsko se tak snaží aktivně zapojit do práce i lidi, kteří by 

dříve kvůli svým zdravotním problémům zůstali doma a pobírali sociální dávky. Norsko také 

změnilo penzijní systém, přičemž reforma má napomoci jeho dlouhodobé udržitelnosti. 

Důchod ve stáří má dvě složky - minimální důchod a důchod, který je závislý na dosavadních 

příjmech člověka. Nově je také umožněno pracovat i v důchodovém věku, aniž by byl 

starobní důchod snížen. Norsko si také stanovilo tři cíle týkající se zaměstnanosti, které mají 

být dosaženy do roku 2013. Patří sem snížení pracovní absence z důvodu nemoci, vyšší 

zaměstnanost lidí se sníženými schopnostmi a lidí nad 50 let. (Nielsen 2009, s.18)

Švédsko na krizi zareagovalo expanzivní a monetární politikou, daňovými úlevami a 

nižší úrokovou mírou. Co se týče sociálních dávek, jejich objem se do roku 2008 snižoval 

(měřeno v dávkách na rok, tzn. jedna roční dávka odpovídá jednomu člověku s celoročním 

příjmem dávky v její plné výši). V roce 2009 se klesání zastavilo, dokonce došlo k malému 

zvýšení. Největší nárůst byl zaznamenán u dávek v nezaměstnanosti. Nicméně počet ročních 

dávek v nemoci dále klesal. Byla také snížena daň z příjmu; daňové úlevy se týkaly 

především zaměstnanců s nižšími a středními příjmy, ale dotkly se i penzistů. Byly zvýšeny 

příspěvky na bydlení lidem s příspěvky v nemoci. Stát také zvýšil přídavky na děti (Nielsen 

2009, s.19-20).

Je tedy patrné, že státy se v krizi zaměřily na různé problémy. Island bojoval proti 

nezaměstnanosti, a to hlavně u skupiny nejmladších lidí. Jeho dalšími prioritami bylo pomoci 

rodinám a zadluženým lidem se splátkami tím, že jim umožnil nastavit si splátkový kalendář 

mírněji, a obecně pomoc rodinám a dětem. Norsko se zaměřilo na zvýšení zaměstnanosti, 

přestože nečelilo takovým problémům jako Island. Norsko také provedlo reformu penzí. 

Švédsko se snažilo snížit krizovou zátěž daňovými úlevami.
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6.2.1. Nezaměstnanost

Jedním z negativních aspektů pro společnost je nezaměstnanost a jak už jsme uvedli výše, 

zasáhla nejvíce Island:

Nezaměstnanost (v % )

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Švédsko

Island

Norsko

graf podle dat z: Statice.is (2011b), Norhealth (2011c), Statistics Sweden (2011b)

Island zaznamenal největší procentní nárůst, míra nezaměstnanosti tam skokově 

narostla přibližně o 140% z hodnoty roku 2008, a to už tato hodnota pravděpodobně 

zachycovala trend nárůstu nezaměstnanosti. V roce 2010 nezaměstnanost stále ještě rostla, a 

to ve všech třech zemích. Švédská nezaměstnanost se zvýšila také poměrně skokově, i když 

procentuálně tato změna nebyla tak drastická jako v případě Islandu. Míra nezaměstnanosti v 

Norsku rostla poměrně pomalu, zatím se ještě nepřiblížila ani hodnotám z let 2003-5.

6.2.2. Míra emigrace

Nezaměstnanost je jedním z negativním projevů vlivu krize na společnost a mezi další takové 

jevy patří například emigrace. Obyvatelé obvykle opouštějí svou zem, pokud najdou v 

zahraničí lepší pracovní podmínky nebo pokud ve své zemi nemohou nebo nechtějí zůstat 

kvůli ekonomické, politické nebo náboženské situaci. Míra emigrace se obvykle zvyšuje při 

změně těchto podmínek. Ve zkoumaných státech došlo k ekonomickým změnám, budeme je 

tedy považovat za důvod zvýšené míry emigrace. Na Islandu sice došlo i ke změně politické 

situace (levice vystřídala po dlouhé době pravici), ale to je důsledkem krize a ke změně 

politické situace došlo ve svobodných volbách, nebyla to tedy příčina k opuštění země.

Porovnejme tedy nyní míry v jednotlivých zemích:
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Křivka vyjadřuje poměr lidí, kteří emigrovali, k celé populaci. Je patrné, že Island měl 

větší míru emigrace už před krizí, hlavní nárůst začal už v roce 2007, nejvyšších hodnot ale 

dosáhl v letech 2008 a 2009. Rozdíl mezi roky 2006 a 2009 je více než dvojnásobný, 

obyvatelé Islandu tedy zřetelně na krizi reagovali a více se jich z Islandu odstěhovalo.

Norsko a Švédsko se pohybovaly přibližně na stejné úrovni, jejich reakce na krizi, co 

se týče míry emigrace, se ale liší. Zatímco obyvatelé Norska zemi opouštěli více, obyvatelé 

Švédska naopak chtěli emigrovat v menší míře. Takové chování je poněkud neočekávané. Je 

pravda, že švédská míra emigrace zažila menší vzestup v letech 2006 až 2008 (z míry 

přibližně 0,4 na 0,5) a v roce 2009 se "jen" vrátila na předchozí úroveň, otázkou nicméně 

zůstává, proč zrovna v krizovém roce opouštěli obyvatelé Švédska svou zem méně než jejich 

západní sousedé.

6.2.3. Potratovost

Na Islandu se počet potratů kolem roku 2005 snížil oproti předešlým hodnotám, pak ale začal 

zase narůstat a k dalšímu impulzu růstu došlo i v letech 2008 a 2009. Ve Švédsku nastal zlom 

před rokem 2000 a od té doby míra potratu neustále mírně narůstá. V krizových letech nebyl 

zaznamenán větší skokový nárůst. V Norsku počet potratů rostl přibližně od roku 2005, v roce 

2008 dosáhl vrcholu a v následujícím roce zase klesl. V těchto dvou zemích tedy nelze 

vysledovat přímou závislost mezi důsledky krize a potratovostí, zajímavý ale zůstává případ 

Islandu, kde by se o jisté závislosti mluvit dalo. S krizí tam přišla veliká nezaměstnanost a i 

zdraví obyvatel bylo negativně ovlivněno, takže zvýšená míra potratů v tomto případě 

opravdu může být důsledkem těchto efektů.
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ZÁVĚR

Jak ukázala provedená komparace průběhu krize na Islandu, v Norsku a ve Švédsku, navzdory 

své srovnatelné kulturní, sociální a ekonomické úrovní reagovaly na globální ekonomickou 

krizi posledních tří let odlišně. Vysoce rozvinutý sociální stát zatěžkávací zkoušku krize ustál, 

k redukci státních výdajů na sociální zabezpečení tedy nedošlo, totéž ale nelze ve všech třech 

případech tvrdit o ekonomikách, které tento sociální stát vyživovaly. Rozdíly mezi 

zkoumanými zeměmi lze v tomto případě přičítat achillovým patám tamních ekonomik 

(islandský finanční sektor), těžbě lukrativní suroviny, která sama o sobě zvládne kompenzovat 

případné problémy v jiných sektorech ekonomiky (norská ropa), případně mezinárodně 

provázanému, ale zároveň flexibilnímu výrobnímu sektoru (Švédsko). Navzdory skutečnosti, 

že robustnost všech tří sociálních států zůstala v podstatě zachována, byly rozdílné i dopady 

krize na společnost, alespoň ve své míře: na nejhůře postiženém Islandu skokově vzrostla 

emigrace, narozdíl od Norska a mnohem více než ve Švédsku vzrostla nezaměstnanost. 

Celkově je možné říci, že islandská ekonomika se s krizí vyrovnat nedokázala, ve Švédsku 

měla krize významný dopad, tamní ekonomika se s ní vyrovnala ale vcelku rychle, a Norsko 

se svým ropným fondem v zádech krizi nějak významěji nepocítilo.

Tím se ukázalo, že srovnání průběhu krize ve třech zemích se stejným typem 

sociálního státu mělo svůj smysl. Jednak se nepotvrdilo, že by ve stejné situaci globální 

ekonomické krize jejich ekonomiky reagovaly podobně: typologicky podobné sociální státy 

jsou totiž vyživovány ekonomikami, které mají různé slabiny, a ovšem i silné stránky. Také se 

ovšem nepotvrdilo, že by sociálnědemokratický model sociálního státu pod tlakem krize 

výrazně erodoval: krize skutečně měla tendenci vyvolávat snižování státních příjmů a růst 

výdajů, zřejmě na základě svých historických a kulturních podmínek ale tyto státy 

dlouhodobě tíhnou k vyrovnanému rozpočtu, který krizové výkyvy utlumuje.

Rozdílný průběh tedy způsobilo především to, že ekonomická "základna" byla u 

každého ze státu jinak "robustní": od křehké islandské ekonomiky, která se s krizí téměř 

zhroutila, přes švédské poměrně stabilní hospodářství, které sice bylo zasaženo, ale rychle se 

vzpamatovalo, až po norskou ekonomiku, která se díky ropnému bohatsví přes krizi přenesla 

velmi lehce, přestože pokles cen ropy se na jejím HDP přirozeně odrazil negativně. 

Na opačném konci řetězce příčin a následků stojí nárůst nezaměstnanosti. Norsko 

tento problém nemuselo tolik řešit (i když ve skutečnosti se na něj soustředilo ze všech tří 

zemí relativně nejvíce), k velkému propouštění došlo ve Švédsku, ovšem islandský nárůst 

nezaměstnanosti po roce 2008 byl skutečně katastrofální. Spolu s krachující ekonomikou 

musela nezaměstnanost způsobit mnoha Islanďanům pocit strachu a nejistoty z budoucnosti.
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Nezaměstnanost a celková nejistota může mít negativní dopad na zdraví obyvatelstva. 

Hlavně na Islandu a také v Norsku bylo během krizových let více lidí nemocných než před 

krizí. Švédsko bylo zasaženo o něco méně. Jako jeden z indikátorů zdraví obyvatel jsme 

vybrali míru potratovosti, která může být ovlivněna nejenom zdravím obyvatel, ale také 

ekonomickou situací země a tím pádem i jejích obyvatel, a také s nezaměstnaností.

Dalším negativním efektem krize je zvýšená míra migrace ze země. Ta postihla hlavně 

Island, kde se v roce 2009 rozhodlo ostrov opustit více než tři procenta obyvatel. Zbývající 

dvě země se držely zhruba na předešlé úrovni, i když v případě Norska můžeme mluvit o 

mírném zvýšení míry emigrace.

O sociálním státu lze říci, že všechny tři země se i v krizi snažily o jeho plné 

zachování, i když všechny provedly alespoň v některých oblastech reformy nebo 

restrukturalizace podle toho, co jejich vlády považovaly za aktuální priority. Island svou 

pozornost věnoval hlavně povzbuzení zaměstnanosti, oddlužení obyvatel a zachování 

sociálního standardu rodiny. Norsko se také snažilo povzbudit zaměstnanost, provedlo takové 

reformy, které mají pomoci udržet v pracovní činnosti i lidi se sníženými schopnostmi k práci 

a motivovat starší lidi, aby v práci pokračovali a nepobírali částečné důchody. Švédsko se 

snažilo zaměstnaným snížit finanční zátěž hlavně daňovými úlevami, které pocítili hlavně lidé 

s nižšími příjmy a senioři. Stát se také pokusil ulevit rodinám zvýšením přídavků na děti.

Sociální stát tak zůstal zachován ve všech třech státech, přestože jejich výchozí 

ekonomické podmínky nebyly stejné. V některých oblastech se vlády pokoušely dostat zemi z 

nejhoršího, v jiných se zase zasazovaly o udržení stávající stability. Celkově můžeme 

konstatovat, že ačkoliv krize měla vliv na všechny zkoumané země, největší ekonomické, ale

i společenské dopady zažili obyvatelé Islandu, který musel svou politiku i ekonomické 

směřování v mnoha směrech přehodnotit. Důležitým výsledkem však pro nás je, že i v situaci 

téměř státního bankrotu se Island své sociální politiky nevzdal.

Krize tak určitým způsobem sociální stát ovlivnila, ve většině případů však upevnila 

jeho pozici a zároveň utvrdila severské státy blahobytu v přesvědčení, že krize není důvodem 

k upuštění od těchto sociálních snah, ale naopak, že důsledky krize postižení jednotlivci 

potřebují sociální pomoc více než v předkrizových obdobích, a že právě sociální stát je 

nástrojem, jak se s problémy vyvolanými globální ekonomickou krizí nejlépe vyrovnat.
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