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Streszczenie
Czy Czechy są państwem opiekuńczym? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć niniejszy
artykuł, którego celem jest przyporządkowanie Czech do jednego z typów państw
opiekuńczych. Na wstępie w artykule opisana jest geneza państwa opiekuńczego i główne
czynniki, które wpłynęły na jego powstanie. W dalszej części artykuł jest poświęcony
charakterystycznym cechom państwa opiekuńczego i prezentuje jego typologię. W części,
zatytułowanej Republika Czeska a państwo opiekuńcze, są szczegółowo opisane cząstkowe
etapy rozwoju czeskiej polityki socjalnej od początków aż do współczesności. W
podsumowaniu artykuły niektóre zbiorcze wskaźniki i charakterystyki polityki socjalnej w
Szwecji, RFN i Wielkiej Brytanii zostały porównane z podobnymi wskaźnikami RCz; na tej
podstawie jest następnie omówione przyporządkowanie Republiki Czeskiej do jednego z
typów państw opiekuńczych.
Słowa kluczowe
państwo opiekuńcze, Czechy, polityka społeczna
Wstęp
Państwo opiekuńcze, którego powstanie jest wiązane z imieniem Williama H. Beveridge’a,
przeszło w okresie swojego istnienia wiele przemian. Największy rozkwit osiągnęło w latach
50. i 60. ubiegłego wieku. Podstawą był wzrost gospodarczy i stosunkowo wysokie
zatrudnienie w krajach zachodnioeuropejskich, co umożliwiło rozszerzanie istniejących i
powstanie nowych usług i działań socjalnych. Przywileje socjalne nie dotyczyły już jednak w
tym okresie tylko ubogich mieszkańców poszczególnych krajów (tak jak w poprzednich
latach), ale zaczęły być stosowane na szerszą skalę i objęły także średnie warstwy społeczne.
Wraz z nadejściem kryzysów naftowych w latach 1973 i 1979 nastąpił okres zahamowania
aktywności gospodarczej w krajach zachodnich. Spowolnienie rozwoju pogłębiało się i
doprowadziło w końcu do obecnego kryzysu europejskiego państwa opiekuńczego.
Aktualna sytuacja państwa opiekuńczego nie wynika jednak tylko z powolnego wzrostu
gospodarczego, ale wpłynęły na nią także inne czynniki, do których zaliczamy w
szczególności:
 stosunkowo wysokie bezrobocie w krajach rozwiniętych
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ograniczenie funkcji rodziny,



postępujący spadek liczby urodzeń,
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starzenie się populacji,



rosnące obciążenie budżetu przez rosnące wydatki na system emerytalny i ochronę
zdrowia,



pogłębiające się deficyty budżetu państwa,

Dużą rolę w tym miały także wpływy globalizacyjne, które w sferze socjalnej przejawiają
się przede wszystkim w postaci malejącej roli państwa w społeczeństwie3, co powoduje
poważne problemy. Cechą charakterystyczną państwa opiekuńczego jest bowiem
przeniesienie znacznej części działań socjalnych na państwo4. W tym znaczeniu możemy z
lekką przesadą stwierdzić, że każde nowoczesne państwo (w tym RCz) jest właściwie
państwem opiekuńczym. Zbadajmy jednak to twierdzenie bardziej szczegółowo.
1
Rozwój państwa opiekuńczego
Ogólnie państwo opiekuńcze5 możemy rozumieć jako przykład jednej z najwyższych form
interwencjonizmu w środowisku rynkowym. Według Večeři (1993) podstawowymi
warunkami istnienia państwa opiekuńczego są przede wszystkim:
•

istnienie demokracji pluralistycznej,

•

gospodarka liberalna,

•

pewna minimalna decentralizacji władzy i administracji państwowej.

Co jedna oznacza „państwo opiekuńcze” (państwo dobrobytu, welfare state, państwo
publicznych usług socjalnych6)? Jak je zdefiniujemy?
Mówiąc w sposób bardzo uproszczony, państwo socjalne dba o zapewnienie warunków
„godnego życia” dla wszystkich swoich obywateli. Zdefiniowanie pojęcia jest jednak trudne i
niejednolite, co wynika przede wszystkim z różnorodności form państwa opiekuńczego i
odmiennego postrzegania jego istoty; poszczególni teoretycy dotychczas nie porozumieli się
w kwestii jednolitej i wyczerpującej definicji. Są jednak zgodni, że w wąskim znaczeniu
państwo opiekuńcze oznacza określony zakres zapewniania kluczowych publicznych usług
socjalnych (dotyczących w szczególności zdrowia, wykształcenia, mieszkania, zapewnienia
przychodu, a w razie potrzeby także usług opiekuńczych).
Keller (2011, s.10) jest przekonany o tym, że „…państwo opiekuńcze powstało… przede
wszystkim dlatego, aby mogło dać wszystkim obywatelom mniej więcej taki poziom
bezpieczeństwa i pewności, jaki gwarantuje ludziom bogatym ich majątek.“

3

To může vést ke krizi státu, která může vyústit až „…jeho neschopností jednat jako silný a rozhodný
prostředník sociálního vyjednávání…“(Bauman, Bordoni 2015, s. 180).
4
Dalším problémem současného globalizace jsou migrační procesy, které se týkají především států se vstřícnou
sociální politikou.
5
Podle Ryneše vznikl pojem „sociální stát“ až po 2. světové válce (Ryneš, 2015, s. 119).
6
Potůček (1995)
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Večeřa (1993, s. 50, 51) definiuje państwo opiekuńcze jako „…państwo, w którym
zorganizowana demokratycznie władza za pośrednictwem socjalnego ustawodawstwa i
administracji państwowej:
• gwarantuje minimalny przychód dla jednostki i rodziny na poziomie minimum
egzystencji.
•

oferuje zabezpieczenie społeczne, umożliwiające zapobieżenie, zmniejszenie lub
przezwyciężenie zagrożeń społecznych w celu zapewnienia odpowiedniego
minimalnego poziomu bezpieczeństwa socjalnego i niezależności socjalnej.

•

zapewnia wysoki poziom odpowiednich usług dla wszystkich obywateli bez
rozróżniania statusu społecznego…“

Potůček (1995, s. 35) określa jako opiekuńcze „…państwo, w ustawach, w świadomości i
postawach ludzi, w działaniach instytucji i w polityce praktycznej przebija się myśl, że
warunki socjalne, w jakich żyją ludzie, nie są tylko sprawą jednostek lub rodzin, lecz sprawą
publiczną…“ W swojej późniejszej pracy (2010, s. 252) podaje, że „…Państwo opiekuńcze
jest oparte na idei, że warunki socjalne jednostki nie są tylko sprawą jej i jej rodziny, ale także
sprawą społeczeństwa….“ Według V. Krebsa (Krebs, 2010) charakterystyczną cechą państwa
opiekuńczego jest silny sektor publiczny, ewentualnie możemy je rozumieć jako państwo,
które szuka jakiejś trzeciej drogi między centralnie sterowaną gospodarką a gospodarką
wolnorynkową. M. Pick definiuje welfare state jako „…państwo, które w rozwiniętej formie...
regulowało także tworGiddezenie zasobów, interweniowało makroekonomicznie w celu
pobudzenia popytu i mikroekonomicznie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw… nie
było tylko politycznym kompromisem między lewicą i prawicą ani między socjalizmem i
kapitalizmem. To był nowy, zdolny do życia model…” (Pick, 2004, s. 150, 151).
Giddens (2001, s. 98) zauważa już niektóre niedostatki państwa opiekuńczego, ponieważ
twierdzi, że „…Państwo opiekuńcze jest w zasadzie niedemokratyczne i polega na dystrybucji
przywilejów z góry w dół. Motywacją jego istnienia jest ochrona i opieka, nie pozostawię
jednak wystarczająco dużo miejsca na indywidualną wolność…”. Musil (1996, s.9) patrzy na
państwo opiekuńcze przez pryzmat prawa socjalnego i rozumie państwo opiekuńcze jako
„…sytuację, w której obywatele nowoczesnego państwa, w momencie osłabienia lub utraty
swojej zdolności do zapewnienia sobie i osobom, które od nich zależą, oczekiwanej pomocy
ekonomicznej lub socjalnej, nie są skazani na dobrowolną pomoc krewnych i współobywateli
oraz mają prawo do udzielenia im pomocy…”
Według Kvapilovej (2010) powstanie prawa socjalnego było uwarunkowane przyjęciem
ustawodawstwa socjalnego, przy czym całkowicie odrębny był jego rozwój w Anglii i w
Niemczech. Podczas gdy w Anglii najpierw sformułowano przyznano prawa obywatelskie
(wolność słowa, wyznania, wolność handlu, wolność pracy), potem nastąpiły prawa
polityczne i w końcu prawa socjalne (poprzez przyjęcie ustawodawstwa socjalnego), w
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Niemczech, ewent. w Austrii najpierw powstało prawo socjalne, a dopiero potem zostały
wprowadzone prawa obywatelskie i polityczne.
Chociaż w wielu krajach pojawiały się poszczególne ustawy socjalne już przed powstaniem
państwa opiekuńczego, pierwsze wyobrażenia o nim są wiązane z dziełami J. Locka, T.
Hobbesa, J.J. Rousseau i J. Milla, a można je zauważyć także w myślach i ideach Rewolucji
Francuskiej. Jednak aż do końca XIX wieku państwo w polityce socjalnej miało tylko
znacznie ograniczoną rolę. Dopiero tzw. reformy społeczne Bismarcka przeprowadzone w
Niemczech7 i realizacja podobnych reform w Austro-Węgrzech (tzw. reformy Taaffego)
zaczęły w znacznym stopniu kształtować przyszły system zabezpieczenia socjalnego, dlatego
są uważane za pierwszy przejaw całościowej działalności państwa w strefie socjalnej i
pierwsze zbliżenie się do utworzenia państwa opiekuńczego. Powstanie państwa
opiekuńczego (welfare) jest jednak łączone dopiero w nazwiskiem W.H. Beveridge’a8, który
użył tego terminu po raz pierwszy w 1942 roku do nazwania swojego modelu uniwersalnego
minimalnego zabezpieczenia socjalnego.
Ryneš (2015, s. 93-94) łączy utworzenie państwa opiekuńczego ze stopniowym spełnianiem
następujących wymogów:
 wzajemna pomoc i zapomogi,


udzielanie pomocy potrzebującym,



rozwiązywanie problemu biedy, głodu, pomoc dla chorych i słabych,



powstanie przytułków, sierocińców, szpitali w gestii kościoła,



powstanie towarzystw pomocy wzajemnej,



powstanie organizacji charytatywnych na bazie kościelnej,



wkroczenie państwa poprzez nakładanie na bogatych podatków w celu rozwiązania
problemu bezdomności,



regulacja czasu pracy, dążenie do likwidacji bezrobocia na poziomie przedsiębiorstw i
poziomie państwa,



powstanie ustawodawstwa socjalnego i państwowego,



rozwój działalności charytatywnej, związkowej i ubezpieczeń.

Jako przyczyny powstania państwa opiekuńczego podawane są najczęściej (Krebs, 2010):
postęp w zdobyczach naukowych, wprowadzenie nowych technologii, zorientowanie na
kultywowanie czynnika ludzkiego, zmiana stosunków między jednostką a państwem oraz
7

V letech 1883 – 1889 zde došlo k zavádění povinného nemocenského a úrazového pojištění a poskytování
starobních a invalidních důchodů.
8
William Beveridge pracoval jako ředitel London School of Economic and Political Science a byl předsedou
státní komise britského parlamentu; se svým týmem vytvořil pro Churchillovu vládu komplexní, promyšlený a
navzájem provázaný systém opatření, jehož cílem bylo zajistit zaměstnanost, zdravotní péči a minimální životní
standart pro všechny občany Velké Británie.
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ograniczenie, ewent. wykluczenie tradycyjnych sposobów udzielania pomocy społecznej za
pośrednictwem sił własnych. Szwedzki socjolog Walter Korpi (1983) łączy powstanie i
rozwój państwa opiekuńczego z przekonaniem, że decydują o tym przede wszystkim
wydarzenia polityczne. Dla rozwoju państwa opiekuńczego zasadnicze znaczenie ma według
niego mobilizacja lewicowych partii politycznych i związków zawodowych. Od ich sukcesu,
a nie od stopnia industrializacji, zależy zakres państwa opiekuńczego. W przeciwieństwie do
tego Večeřa (1993) podaje, że większość koncepcji państwa opiekuńczego wyjaśnia jego
genezę właśnie społecznymi następstwami procesu industrializacji i powstaniem
społeczeństwa industrialnego.
2
Typy państwa opiekuńczego
Mimo że poszczególne państwa opiekuńcze mają wspólne niektóre cechy (interwencje
państwowe w sferę socjalną, wysoki poziom redystrybucji itp.), system społeczny profiluje
się w nich odrębnie. Dlatego w poszczególnych krajach państwo opiekuńcze jest rozumiane
inaczej, na co wpływają warunki naturalne, poczucie społeczne, tradycje, wyznanie religijne,
przeważające zwyczaje, kultura, rozwój historyczny itp., a to w sposób naturalny prowadzi
do powstania różnych modeli (typów) państwa opiekuńczego. Według charakteru społecznogospodarczego
najczęściej
dzieli
się
na
typ
liberalny,
korporacyjny i
socjaldemokratyczny. Jak podaje Tomeš (2010, s. 329), klasyfikacja krajów wynika ze
stosunku państwo-pracodawca-obywatel. Konkretnie „…państwo:
 w ramach publicznej ochrony socjalnej zapewnia obywatelowi godne minimum
egzystencji, a o pozostałe sprawy obywatel musi zadbać we własnej gestii - model
rezydualny (liberalny),


przenosi ciężar ochrony socjalnej na pracodawcę
wydajnościowy, motywacyjny (korporacyjny),



bierze odpowiedzialność za kompleksową odpowiednią ochronę socjalną swoich
obywatelu w celu zapewnienia ich niezbywalnych praw człowieka – model
instytucjonalny (socjaldemokratyczny)…“

i

obywatela

–

model

Cechy charakterystyczne modeli są podane w tabeli 2.1.
Tab. 2.1 Cechy charakterystyczne typów (modeli) państwa opiekuńczego

Typ państwa opiekuńczego

Rezydualne

Charakterystyka
odpowiedzialność państwa za
zaspokajanie potrzeb
dystrybucja według potrzeb

liberalne

Wydajnościow
e,
motywacyjne
konserwatywn
e

minimalna
marginalna

optymalna
drugorzędna

Instytucjonaln
e
socjaldemokrat
yczne
pełna
prymarna
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zakres obowiązkowo
świadczonych usług
populacja, objęta obowiązkowo
świadczonymi usługami
wysokość zasiłków
część dochodu narodowego,
przeznaczona na usługi państwa
badanie niezbędności
charakter klientów społecznych
status klientów

ograniczony

ekstensywny

pełen

mniejszość
niska

większość
średnia

wszyscy
wysoka

niska
średnia
wysoka
prymarne
drugorzędne
marginalne
ubodzy
obywatele
członkowie
niski
średni
wysoki
Wielka
konkretny kraj - przykład
Brytania
Niemcy
Szwecja
Źródło: Jones (1985) in Potůček (1995), Krebs (2010), Keller (2011)
Tą typologią jako podstawą swojej własnej klasyfikacji państw opiekuńczych posłużył się
także duński teoretyk Gosta Esping-Andersen (1990), który uzupełnił ją o czwarty typ –
południowoeuropejski.9
3
Republika Czeska a państwo opiekuńcze
Najpierw zajmiemy się rozwojem polityki społecznej od powstania niezależnego państwa
czechosłowackiego aż do współczesności. Potem porównamy wybrane wskaźniki krajów,
które reprezentują poszczególne typy państwa opiekuńczego, z wartością tych wskaźników
dla Republiki Czeskiej. Na podstawie tego porównania możemy ocenić, czy Czechy są
państwem opiekuńczym i jakiemu typowi odpowiada.
3.1
Rozwój polityki społecznej w Republice Czeskiej
Państwo czeskie, a także czechosłowackie, pod względem tworzenia infrastruktury socjalnej
nie było po 1918 roku kształtowane na „surowym korzeniu”, ale przejęło niektóre ustawy i
normy z monarchii austro-węgierskiej, sukcesywnie je modyfikując i zmieniając. Konkretnie
chodziło o ubezpieczenie wypadkowe robotników, o ubezpieczenie emerytalne i chorobowe
oraz o program kontroli czynszów.
Polityka społeczna w okresie międzywojennym
Po zakończeniu I wojny światowej zostały przyjęte ustawy o pomocy dla bezrobotnych,
ośmiogodzinnym czasie pracy i wypłacaniu renty inwalidom wojennym oraz rodzinom
poległych. W 1924 roku zostało zreformowane ubezpieczenie chorobowe oraz zakończono
ubezpieczenie inwalidzkie i emerytalne robotników, zatrudnionych w sektorze prywatnym.
Kryzys gospodarczy lat 30. spowolnił, ewent. zredukował działania socjalne: np. program
pomocy państwa dla bezrobotnych został zmodyfikowany tak, że prawo do zasiłku mieli tylko
członkowie związków, program ochrony mieszkania10 był stopniowo ograniczany, a w 1937
roku został całkowicie zlikwidowany.
9

V našem případě se však jeho typologií sociálních států zabývat nebudeme. Pro účely této stati postačí členění,
uvedené v tabulce.
10
Program na ochranu bydlení určoval výši nájemného či vyjmenovával důvody výpovědi z bytu.
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Polityka społeczna w latach 1945-1989
Ogólnie możemy powiedzieć, że po 1945 roku cały system polityki społecznej został
zreformowany i odznaczał się w szczególności tym, że opierał się na stanie pełnego
zatrudnienia, przy czym praca była wymuszana przez prawo; podstawowym podmiotem
polityki społecznej i monopolistą w tym zakresie stało się państwo. Inną typową cechą tego
etapu rozwoju było nadużywanie polityki społecznej i do utrzymania lojalności obywateli
wobec reżimu.
Wyobrażenia o gwarancji pewności socjalnej zostały po II wojnie światowej wzmocnione. W
1947 roku zostało przyjęte kompleksowe ubezpieczenie społeczne dla wszystkich osób
pracujących i została założona Narodowa Ubezpieczalnia. W ramach ubezpieczenia
społecznego rozróżniano 4 typy: ubezpieczenie wypadkowe, emerytalne, chorobowe oraz
ubezpieczenie od bezrobocia. W przypadku emerytur ludzie byli podzieleni na trzy kategorie
według tego, w jakiej branży pracowali (różnił się bowiem wiek przejścia na emeryturę)
Ponieważ „ubóstwo zostało zlikwidowane”, zasiłki dla ubogich nie istniały; później zostały
wprawdzie ponownie wprowadzone, ale bez wsparcia ustawowego, co oznacza, że oficjalnie
aż do 1991 roku nie istniały (Kvapilová, 2010). Od lat 50. do 80. finansowane przez państwo
usługi socjalne były dystrybuowane za pośrednictwem pracodawców. W 1974 roku została
przeprowadzona reforma polityki rodzinnej, która była ukierunkowana na zwiększenie
populacji (tzw. „Husákowe” dzieci). Możemy zatem powiedzieć, że w tym okresie istniało
tutaj „państwo opiekuńcze”, które znamy jako „leninowski model państwa opiekuńczego”11.
Polityka społeczna po 1989 roku
Po 1989 roku konieczne stało się przystosowanie istniejącego systemu społecznego do
warunków rynkowych, przy czym zasadniczą zmianą ogólnych ram funkcjonowania socjalnopolitycznych instytucji stało się:
• zniesienie obowiązku pracy i jednocześnie zniesienie „prawa do pracy”,
• zniesienie monopolu państwa w organizowaniu i świadczeniu usług socjalnych,
• reforma zabezpieczenia społecznego i opieki zdrowotnej na bazie obowiązkowego
ubezpieczenia (Potůček, 1995, s. 121).
Czołowi eksperci opracowali czeską reformę społeczną, której priorytety były następujące
(Potůček, 2002).
11

Leninský model sociálního státu byl úzce propojen s režimem ve státech střední a východní Evropy: stát měl
monopol na poskytování sociálních služeb, sociální pomoc dostali pouze ti, kteří byli součástí "pracujícího lidu"
(ostatní byli ze systému vyloučeni), docházelo k omezování sociálních, ale především občanských práv.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

rodzina i rynek pracy,
edukacja i rynek pracy,
zwalczanie dyskryminacji,
wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i sektora non profit,
wsparcie zaufania i wzajemności, odpowiedzialności i pewności w organizacji
systemu ochrony socjalnej.

Na tej podstawie została następnie opracowana reforma społeczna, która skupiała się przede
wszystkim na:
•
•
•

aktywnej polityce zatrudnienia,
liberalizacji i pluralizacji systemu zabezpieczenia społecznego,
założeniu ratunkowej sieci socjalnej (Potůček, 1995, s. 119).

Transformacja polityki społecznej obejmowała wszystkie jej dziedziny: politykę zatrudnienia,
politykę zabezpieczenia społecznego, która obejmowała ubezpieczenia społeczne, państwowe
wsparcie socjalne i pomoc społeczną, politykę zdrowotną, politykę edukacyjną, politykę w
strefie mieszkaniowej i politykę rodzinną.
Oprócz tych zasadniczych widocznych zmian trzeba było jednak zmienić także sposób
myślenia i zachowania ludzi tak, aby byli skłonni wziąć odpowiedzialność za swój los we
własne ręce i nie polegać tylko na państwie.
4

Porównanie wybranych wskaźników polityki społecznej
niektórych krajów

W tabeli 2.1 zostały wskazane charakterystyki rezydualnego państwa opiekuńczego, które
reprezentuje Wielka Brytania, wydajnościowego państwa opiekuńczego, które reprezentuje
Republika Federalna Niemiec oraz instytucjonalnego państwa opiekuńczego,
reprezentowanego przez Szwecję. Porównajmy teraz wybrane wydatki socjalne tych krajów w
zakresie lat 1990 - 2018 z wydatkami socjalnymi Republiki Czeskiej.
Całkowite publiczne wydatki socjalne w % PKB analizowanych krajów są przedstawione
na wykresie 4.1. Tendencja w publicznych wydatkach socjalnych RCz koresponduje z
tendencją w tym zakresie w Wielkiej Brytanii, w wyjątkiem 2000 roku, gdy publiczne
wydatki socjalne wyrażone jako % PKB Czechy miały wyższe niż Wielka Brytania; jak
widzimy, w pozostałych latach ten trend jest odwrotny; Wielka Brytania przekazuje na cele
socjalne większy procent PKB niż RCz.12

12

Musíme si ovšem uvědomit, že se jedná o relativní ukazatele.
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Wykres 4.1 Zbiorcze publiczne wydatki socjalne wybranych krajów w latach 1990 – 2018 w
% PKB

Źródło: OECD (2019), adaptacja własna
Uwaga: w latach 2017 – 2018 dane są szacunkowe.
Zbiorcze wydatki publiczne na emerytury i renty po zmarłym współmałżonku,
wyrażone w % PKB przedstawia wykres 4.2. Także z tego wykresu wynika podobny trend
dotyczący kształtowania się tych wydatków w Wielkiej Brytanii i w Republice Czeskiej,
ponownie z wyjątkiem 2000 roku, gdy bardziej zbliżone były wydatki RCz i Szwecji.
Wykres 4.2 Całkowite wydatki publiczne na emerytury i renty po zmarłym współmałżonku w
okresie lat 1990 – 2015 w % PKB.
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Źródło:

OECD

(2019), adaptacja własna
Całkowite wydatki publiczne na renty inwalidzkie i zasiłki chorobowe w % PKB są
podane na wykresie 4.3. W tym przypadku rozważane wydatki w % PKB dotyczące Wielkiej
Brytanii, RFN i RCz na początku i w trakcie analizowanego okresu znacznie się różnią w
porównaniu ze Szwecją; dopiero pod koniec okresu wydatki te wyrażone w % PKB zaczynają
się do siebie zbliżać.
Wykres 4.3 Całkowite wydatki publiczne na renty inwalidzkie i zasiłki chorobowe w % PKB
w latach 1990 – 2015 w % PKB.
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Źródło: OECD (2019), adaptacja własna
Całkowite wydatki publiczne na rodziny w % PKB są ujęte na wykresie 4.4. Z tego
wykresu jasno wynika, że wydatki Wielkiej Brytanii i Szwecji różnią się od pozostałych
krajów w całym analizowanym okresie.
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Wykres 4.4 Całkowite wydatki publiczne na rodziny w okresie lat 1990 – 2015 w % PKB.
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Źródło: OECD (2019), adaptacja własna

Przedstawione graficznie dane dokumentują, że Republiki Czeskiej nie można jednoznacznie
zaklasyfikować do jednego konkretnego typu państwa socjalnego. Jest jednak absolutnie
oczywiste, że nie da się jej przypisać do instytucjonalnego (socjaldemokratycznego) typu
państwa opiekuńczego, którego cechy charakterystyczne w ogóle nie opisują Czech. Można
zatem założyć, że RCz będzie oscylować między liberalnym i konserwatywnym typem
państwa opiekuńczego, biorąc pod uwagę także jego inne cechy:


Czechy długotrwale zaliczają się w UE do krajów o najniższym stopniu ubóstwa i
wykluczenia społecznego. Całkowity stopień zagrożenia ubóstwem dochodowym i
wykluczeniem społecznym w 2017 roku wynosił 12,2 procent mieszkańców, przy
czym o ubóstwie dochodowym możemy mówić dopiero wtedy, gdy dochód nie osiąga
nawet 60 procent mediany dochodowej. Poniżej granicy ubóstwa dochodowego żyło
w 2017 roku około 960 000 Czechów i Czeszek (ČSÚ/Czeski Urząd Statystyczny,
2018). Do zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym należała jednak prawie
jedna trzecia samotnych matek z dziećmi i seniorek w wieku powyżej 65 lat.



Z badań Czeskiego Urzędu Statystycznego wynikało, że co miesiąc jest w stanie
zaoszczędzić pieniądze około 67 procent gospodarstw domowych. Regularnie udaje
się oszczędzać dwóm trzecim seniorów, którzy żyją samotnie. Nie udaje się to jednak
co drugiemu rodzicowi, który jest sam z dzieckiem.



Kredyty mieszkaniowe spłaca regularnie jedna piąta czeskich gospodarstw
domowych. Najczęściej chodzi o pary z dziećmi. Hipotek ani kredytów z oszczędności
na cele mieszkaniowe nie unikają przy tym nawet gospodarstwa domowe z niskimi
dochodami.



Wydatki na opiekę zdrowotną i lekarzy dla większości gospodarstw domowych,
według Czeskiego Urzędu Statystycznego, nie stanowią żadnego obciążenia. Jednak

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
Przekraczamy granice

11,7% gospodarstw domowych ma problemy z zapłaceniem za przepisane leki, a
około 9% obywateli ma problemy z pokryciem wydatków na opiekę dentystyczną.
Także stopa bezrobocia w RCz jest w ostatnim okresie najniższa wśród krajów UE. Stopa
bezrobocia w RCz od 2014 roku do współczesności jest przedstawiona na wykresie 4.5.
Wykres 4.5 Stopa bezrobocia w RCz

Źródło: KURZYCZ (2019)

Podsumowanie
Celem niniejszego artykułu było pokazanie, czy Republika Czeska jest państwem
opiekuńczym.
Jak już zostało powiedziane, każde nowoczesne rozwinięte państwo, które spełnia warunek
demokracji pluralistycznej, liberalnej gospodarki i określonej decentralizacji władzy
państwowej i samorządu, stwarza warunki do powstania państwa opiekuńczego. Inną, także
już wspomnianą cechą państwa opiekuńczego jest przeniesienie znacznej części działań
socjalnych na państwo. Jeśli chodzi o właściwe atrybuty socjalne, Republika Czeska buduje
swoją politykę społeczną na fundamentach, które sięgają okresu międzywojennego i które
zostały w decydujący sposób rozwinięte po 1989 roku; obecnie Czechy są krajem, który ma
najniższą stopę bezrobocia wśród krajów UE, łączne publiczne wydatki socjalne oscylują
około 20% PKB, a wydatki obywateli państwa na opiekę zdrowotną i edukację są nieznaczne.
Na podstawie tych (ale też innych) faktów możemy uważać Czechy, w szerokim tych słów
znaczeniu, za państwo opiekuńcze.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
Przekraczamy granice

Niestety, nie można jednoznacznie zaliczyć Czech do konkretnego typu państwa
opiekuńczego; RCz oscyluje między jego liberalnym i konserwatywnym typem. Z pewnością
na tę sytuację wpływa, między innymi, także stosunkowo krótki okres, jaki upłynął od
fundamentalnych zmian systemowych, rozpoczętych po 1989 roku.
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