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აბსტრაქტი 

 

წინამდებარე ნაშრომი საერთაშორისო ურთიერთობების დისციპლინაში 

სოციალური დემოკრატიისა და ლიბერალური დემოკრატიის თეორიებზე 

დაყრდნობით იკვლევს შვედეთის საშინაო პოლიტიკაში გამოვლენილ საინტერესო 

თავისებურებებს. კერძოდ, ნაშრომის მიზანია გამოიკვლიოს რა კავშირი არსებობს  

სახელმწიფოს მიერ სოციალურ სფეროში აქტიურად ჩარევასა და სახელმწიფო ძალის, 

ანუ მმართველი პარტიის ცვლილებას შორის. კონკრეტულ შემთვევაში საქმე ეხება 75 

წლის განმავლობაში უცვლელი რეჟიმის - სოციალური დემოკრატიის ჩანაცვლებას 

ლიებარალური ხედვების მქონე ძალის მიერ. პირველ რიგში, ნაშრომში განხილულია 

სოციალური დემოკრატიის თეორია და მისი სოციალურ სფეროში ჩარევის 

არგუმენტები. ამის საპირისპიროდ ლიბერალური დემოკრატიის თეორია საუბრობს 

ჩარევის უარყოფით მხარეებზე. ნაშრომში წარმოდგენილია ის კონკრეტული 

სოციალური პროგრამები, რომლებიც ნათლად გამოხატავენ მთავრობის ჩარევას და 

შედეგები, რომლებიც მოჰყვება მათი მხრიდან მსგავს ქმედებას. გარდა ამისა, საჯარო 

გამოკითხვისა და ინტერვიუს საფუძველზე, ნაშრომი იკვლევს იმ ძირითად 

მიზეზებს, რომლებმაც ხელი შეუწყვეს სოციალ-დემოკრატების დაბრუნებას 

სათავეში რვაწლიანი შეფერხების შემდეგ.  

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ პრობლემები, რომლებიც გამოიწვია 

სახელმწიფოს მიერ სოციალურ სფეროში გადაჭარბებულმა აქტიურობამ, გახდა 

მოსახლეობის უკმაყოფილების მთავარი მიზეზი. უმუშევრობა, პროდუქციის 

შემცირება, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის შეფერხება და მაღალი გადასახადები 

აღმოჩნდა იმ ძირითად მიზეზებს შორის, რომელთა გამოც მოსახლეობამ 2006 წლის 

არჩევნებზე გადაირჩია სოციალური დემოკრატია და ხმა მისცა ლიბერალურ 

მთავრობას. მიუხედავად ამისა, რვა წლის შემდეგ სათავეში ისევ ძველი მთავრობა 

დაბრუნდა, რომლის მიზეზიც, კვლევეების საფუძველზე, აღმოჩნდა არა მათი 

იდეოლოგიური უპირატესობა ან ეფექტური პოლიტიკური კამპანია, არამედ სხვა 

ფაქტორები: ლიბერალური მთავრობის გაურკვეველი პოლიტიკური დღის წესრიგი 

პირველი საპარლამენტო ვადის შემდეგ, მათი უყურადღებობა ქვეყანაში აქტუალური 

საკითხების მიმართ, იმიგრაციის პრობლემის გამწვავება სახელმწიფოში და 
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ნაწილობრივ, მოსახლეობის დამოკიდებულების დონის გაზრდა სოციალ-

დემოკრატების მიერ შემოთავაზებულ საყოველთაო პროგრამებზე. 

წინამდებარე კვლევა თავის მცირედ წვლილს შეიტანს სოციალური დემოკრატიის 

ნაკლოვანებების შესახებ უკვე არსებულ აკადემიურ ცოდნაში და ამასთანავე, 

წარმოაჩენს ჩრდილოეთ ევროპის საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფოებში 

არსებულ პრობლემებს, რაც მხედველობაში მისაღები იქნება იმ ქვეყნებისთვის, 

რომლებსაც უნაკლოდ და სამაგალითოდ მიაჩნიათ მმართველობის აღნიშნული 

ფორმა და სურთ მიბაძონ მათ.   

 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: სოციალური დემოკრატია, ლიბერალური 

დემოკრატია, ალიანსი, შვედეთი, ძალების შეცვლა, არჩევნები, სოციალური 

პროგრამები, იმიგრაცია, ეკონომიკა.  

 

Abstract 

Based on the Theories of Social Democracy and Liberal Democracy in the IR field, given 

paper investigates interesting characteristics demonstrated in the domestic policy of Sweden. 

The aim of the paper is to determine the links between the State intervention in social 

spheres and the changes in the governmental political power. This specific case is concerned 

with the change of the Social Democratic Party by more liberal power after 75 years of 

uninterrupted ruling. Firstly, the paper discusses theory of Social Democracy and its 

arguments in favor of the State intervention. Contrary to this, Liberal Democracy emphasizes 

its negative effects. The paper presents concrete social policies that vividly depict State 

intervention and its impacts. In addition, based on the interview and public survey, the 

paper investigates major reasons that enabled Social Democrats to come back in power after 

the eight-year pause.  

The research has determined that problems caused by State intervention in social spheres 

have become major reasons for populations’ dissatisfaction. Unemployment, decreasing of 

production level, job creation issues and high taxes turned out to be among those factors due 

to which Social Democrats lost the elections of 2006. Despite this fact they have managed to 

regain power after eight years. According to the research, the reasons that caused this change 
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were not their ideological privileges or more effective election campaign, but rather 

somethings else. It has been shown that the following have contributed to the success of the 

Social Democrats: vague political agenda and lack of vision of the liberal government after 

the first parliamentary term, their ignorance towards important issues for the society, 

deterioration of the immigration problems and partly increased dependency of the 

population on the Welfare State policies.  

The given research is determined to make its minor contribution to the academic 

knowledge around the flaws of the Social Democracy. At the same time it represents the 

problems existing in a Nordic Welfare State which can be taken into consideration by the 

countries that consider them as flawless role-models and wish to follow in their footsteps.  

 

Key words: Social Democracy, Liberal Democracy, Sweden, Alliance, Shift of Powers, 

Elections, Social Policies, Immigration, Economy.  
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