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ABSTRACT

Panayiota Karousou
The European social model:
Social health systems and social spending analysis
April 2011
In times of great dispute on the European model, there are aspects of this
model that need our support; in order for this support to be possible and
successful, there is the need to have a complete and in depth insight and
analysis to each of those aspects. A very important aspect of the European
model is the European social model that distinguishes Europe from the rest of
the world. This model was born and formed here throughout the years of the
European history.
Following a short overview of its transformations, we present the various
social health systems that were developed within each country. For
comparison reasons we also present the respective systems of the USA,
Mexico, Canada and Japan.
Additionally we analyze the data by Eurostat regarding GDP and social
protections spending, and through linear regression we project these figures to
the future. Then, with the addition of the Gini coefficient to the analysis, we
try to relate social spending to the level of income distribution in each
country, aiming to include values such as justice, equity and respect in an
economic study.
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Σε μια εποχή έντονης αμφισβήτησης του μοντέλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υπάρχουν πτυχές αυτού οι οποίες χρειάζονται τη στήριξη όλων μας και
προκειμένου αυτή να είναι εφικτή και επιτυχής απαιτείται μια πιο
ολοκληρωμένη και εις βάθος ανάγνωση και ανάλυσή τους. Σημαντικό και
αναπόσπαστο τμήμα αλλά και ειδοποιός διαφορά της Ευρώπης είναι το
ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, όπως αυτό γεννήθηκε και διαμορφώθηκε κατά
την πολυτάραχη ιστορία της γηραιάς ηπείρου. Επιλέχθηκε η ανάλυσή του,
κατόπιν της σχετικής ιστορικής αναδρομής στην εξέλιξή του, από το πρίσμα
των συστημάτων υγείας που αναπτύχθηκαν στα κράτη της. Τα συστήματα
αυτά παρουσιάζονται συνοπτικά στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου διαπιστώνεται
τόσο η πολυπλοκότητά τους αλλά και οι κοινές τους ρίζες. Για λόγους
σύγκρισης παρουσιάζονται και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των
ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά και Ιαπωνίας.
Στη συνέχεια, με την ανάλυση των επιμέρους στοιχείων επιχειρείται η
κατηγοριοποίηση των συστημάτων και με την επεξεργασία των στοιχείων με
μεθόδους

γραμμικής

παλινδρόμησης

για

τις

δαπάνες

υγείας

να

πραγματοποιηθεί μία πρόβλεψη για την πορεία αυτών στο μέλλον. Στην
ανάλυση αυτή προστίθεται ο συντελεστής Gini κάθε χώρας, προκειμένου να
συσχετιστούν οι δαπάνες υγείας με το επίπεδο κατανομής του εισοδήματος
της χώρας, προσδοκώντας οι μελλοντικές οικονομικές αναλύσεις να μπορούν
να συμπεριλάβουν και τις έννοιες της δικαιοσύνης, της ισοτιμίας και του
αλληλοσεβασμού.
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Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή

Η κοινωνική ασφάλιση απαραίτητο συστατικό της κοινωνικής
συνοχής
Τα τελευταία χρόνια έφεραν μια ολοένα και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση ότι
η κοινωνική συνοχή είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της δημοκρατίας και
τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ως κοινωνική συνοχή νοείται η ικανότητα μιας
κοινωνίας

να

διασφαλίζει

την

ποιότητα

ζωής

των

μελών

της,

ελαχιστοποιώντας τις ανισότητες και αποφεύγοντας την απομόνωση 1.
Διαιρεμένες και άνισες κοινωνίες δεν είναι μόνο άδικες, αλλά δεν μπορούν να
εγγυηθούν μακροχρόνια σταθερότητα. Ο ρόλος πλέον των κυβερνήσεων δεν
εξαντλείται στη ρύθμιση της οικονομικής λειτουργίας, αλλά στη διασφάλιση
της εύρυθμης λειτουργίας της κοινωνίας, καθώς η οικονομική ανάπτυξη που
δε συνοδεύεται από κοινωνική ανάπτυξη θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε
σκοπέλους.
Αυτές οι διαπιστώσεις ισχύουν παγκόσμια, αλλά ειδικά και στη Γηραιά
Ήπειρο ακόμη περισσότερο. Οι τριγμοί στον κοινωνικό ιστό της Ευρώπης
είναι ήδη εμφανείς, καθώς μετά από μία μακρά περίοδο ανάπτυξης, ευημερίας
και διαρκούς βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των λαών της, ακολουθεί μία
περίοδος αβεβαιότητας, η οποία σηματοδοτείται από τη διάλυση των πρώην
σοσιαλιστικών καθεστώτων. Αναδύεται –αφού ήταν εφικτή η σύγκριση επί
ίσοις όροις- μία Ευρώπη δύο ταχυτήτων, προκαλώντας τα πρώτα κύματα
εσωτερικής μετανάστευσης ανθρώπων που αναζητούν το «δυτικό όνειρο». Οι
πολεμικές συγκρούσεις στα Βαλκάνια και στην Εγγύς Ανατολή επέτειναν
ακόμα περισσότερο τη μετανάστευση, η οποία σε συνδυασμό με την τρέχουσα
οικονομική κρίση - που συντάραξε τις δομές του παγκόσμιου οικονομικού
συστήματος και ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί πλήρως οι επιπτώσεις της
αλλά και ποιες θα είναι οι κατάλληλες δομικές αλλαγές για την αποσόβηση

1

http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/
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παρόμοιων μελλοντικών κρίσεων- έχουν δημιουργήσει εκρηκτικές συνθήκες
κοινωνικής αστάθειας στα θεμέλια της σημερινής δημοκρατίας.
Αναπόσπαστο τμήμα των όποιων τρόπων αντιμετώπισης των παραπάνω
απειλών αποτελεί η κοινωνική ασφάλιση, ως βασικό εργαλείο αναδιανομής
του εισοδήματος, ως πραγμάτωση της αλληλεγγύης των γενεών, αλλά και της
ευρύτερης κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης και ως το κατεξοχήν μέσο
της πολιτικής ηγεσίας για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Ως κοινωνική
ασφάλιση νοείται το σύστημα που παρέχει κάλυψη του πληθυσμού έναντι
μίας σειράς κινδύνων: ασθένειας, γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, ανεργίας,
αυτών που συνδέονται με τη μητρότητα (τοκετού, διακοπής της εργασίας
κ.λπ.) και άλλων 2. Η κοινωνική συνοχή είναι ανέφικτη χωρίς την κοινωνική
ασφάλιση σε όλες της τις μορφές, καθώς εμπεριέχει τη συνειδητοποίηση από
μέρους των πολιτών του ρόλου τους στα πλαίσια του κοινωνικού συνόλου, το
θεμέλιο λίθο δηλαδή της δημοκρατίας. Η συνειδητοποίηση αυτή προκύπτει
από την άμεση επαφή με τη διττή υπόσταση της κοινωνικής ασφάλισης από
την πλευρά των πολιτών ως δικαιώματος και ως υποχρέωσης, καθώς όλοι σε
κάποια στιγμή της ζωής τους θα χρειαστούν κάποια από τις παροχές της, αλλά
και θα κληθούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της –την καταβολή
εισφορών

ή

φόρων.

Αντίστοιχα,

στα

πλαίσια

των

αναδιανεμητικών

συνταξιοδοτικών συστημάτων, καλούνται να στηρίξουν την προηγούμενη
γενιά εργαζομένων χρηματοδοτώντας τη διατήρηση του βιοτικού τους
επιπέδου -μέσω των συντάξεων- που με τη σειρά του υποστηρίζει την
τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα.
Αυτό

το

πλέγμα

σχέσεων

αλληλεξάρτησης,

αλληλοϋποστήριξης

και

αλληλεγγύης γεννήθηκε και αναπτύχθηκε πρωτίστως στην Ευρώπη τα νεότερα
χρόνια, ως συνέπεια της μακράς ιστορίας των πολιτισμών που αναδύθηκαν
και έδυσαν στα εδάφη της, και των ποικίλων οικονομικών, πολιτικών και
κοινωνικών ζυμώσεων που ανέδειξαν και καθόρισαν το σύγχρονο δυτικό
πολιτισμό.

Για αυτό το λόγο στο πρώτο μέρος εξετάζεται περιληπτικά η

εξέλιξη κατά τον 20 ο αιώνα της έννοιας της κοινωνικής ασφάλισης στην
Ευρώπη και τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν για την εφαρμογή της.
2

Για την πλήρη απαρίθμηση των κινδύνων που καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλεια : Διεθνής
Σύμβαση 102
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Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται σε μια πρωτότυπη για την ελληνική
βιβλιογραφία παρουσίαση τα ευρωπαϊκά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης,
με έμφαση στην υγεία, για 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με γενικά
οικονομικά και πληθυσμιακά στοιχεία. Για λόγους σύγκρισης παρουσιάζονται
και τα συστήματα ασφάλισης στις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Μεξικό και την
Ιαπωνία.
Στο τρίτο μέρος αναλύουμε τις δημόσιες δαπάνες υγείας για κάθε χώρα ως
ποσοστό του ΑΕΠ, προκειμένου να παρουσιάσουμε την κοινωνική ασφάλιση
υγείας στην Ευρώπη σε αριθμούς, αναδεικνύοντας τη σημασία τους.
Παράλληλα αναλύονται στοιχεία του ΟΟΣΑ για την κατανομή των συνολικών
δαπανών υγείας σε δημόσιες και ιδιωτικές, προκειμένου να αναδειχθούν
ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του πλήθους των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ,
και γίνεται μια προσπάθεια συσχέτισης του συντελεστή Gini, ως μέτρο
ισοκατανομής του εισοδήματος με τις διακυμάνσεις των δημοσίων δαπανών
υγείας.

1.1. Η κοινωνική ασφάλιση στην Ευρώπη- το ευρωπαϊκό κοινωνικό
πρότυπο
1.1.1 Ιστορική εξέλιξη
Η πιο παραδοσιακή αντίληψη για την κοινωνική ασφάλεια στηρίζεται στην
ύπαρξη διαφορετικών ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία χρηματοδοτούν το
σύστημα υγείας μέσω εισφορών των εργοδοτών και των εργαζομένων για την
«αγορά» δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (μοντέλο Bismarck).
Γεννάται στη Γερμανία του 19ου αιώνα και οφείλει το όνομά του στον Πρώσο
Καγκελάριο Otto von Bismarck. Αρχικά προοριζόταν να προσφέρει κάλυψη
στους χαμηλόμισθους εργάτες της ανερχόμενης αστικής τάξης με έμφαση
στην ασφάλιση για εργατικά ατυχήματα και αναπηρία καθώς και στην κάλυψη
της απώλειας εισοδήματος λόγω ασθένειας και στις πρώτες δεκαετίες του
20ου αιώνα η εφαρμογή του επεκτείνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες, ενώ χαρακτηριστικά του φαίνεται να υιοθετούνται και από τις «νέες»
χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τελευταίες εξελίξεις στα πλαίσια της ΕΕ
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αναδεικνύουν μια βασική αδυναμία του συστήματος, η οποία αναφέρεται
στην έλλειψη καθολικότητας και τη διάκριση μεταξύ μισθωτών και
ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς αυτοί προστατεύονται από διαφορετικά
Ταμεία με διαφορετικές παροχές, συχνά άνισες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υποστηρίζει ότι το εύρος κάλυψης και το επίπεδο της κοινωνικής προστασίας
δε θα πρέπει να βασίζεται σε αυτή τη διάκριση, καθώς και οι δύο ομάδες είναι
εκτεθειμένες στους ίδιους πλέον κινδύνους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το
σύστημα ακολουθείται εκτός από τη Γερμανία, στη Γαλλία, το Βέλγιο, την
Ολλανδία, την Ελλάδα κ.α.
Ως αντίπαλο δέος, ή ως εξέλιξη του μοντέλου Bismarck, προτάσσεται το
κρατικό σύστημα ασφάλισης, που χρηματοδοτείται από τον κρατικό
προϋπολογισμό και αποσκοπεί στην ισότιμη και δωρεάν κάλυψη των αναγκών
υγείας όλου του πληθυσμού, ακολουθώντας τις γενικές αρχές του μοντέλου
Beveridge για τα εθνικά συστήματα υγείας και του μοντέλου Semashko για τα
κρατικοποιημένα συστήματα στα σοσιαλιστικά καθεστώτα. Το μοντέλο
Semashko 3 υιοθετείται λίγο μετά τη σοβιετική επανάσταση από τη δεκαετία
του 1920 και επεκτείνεται σε όλες τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης με την επικράτηση του κομμουνισμού. Πρόκειται για ένα σύστημα
συγκεντρωτικό με πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και
καθολική κάλυψη του πληθυσμού, βασισμένο στην αρχή της πλήρους
πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες με ίση κατανομή του χρηματοδοτικού
βάρους μέσω της κρατικής χρηματοδότησης και ικανοποιητική γεωγραφική
κάλυψη. Μεταξύ των δεκαετιών 1950-’70 πετυχαίνει σημαντική πτώση στη
βρεφική θνησιμότητα και εντυπωσιακά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση
ασθενειών και επιδημιών. Από τη δεκαετία του 1980 όμως τα εγγενή του
προβλήματα και αδυναμίες –χαμηλή αποδοτικότητα, πολιτικοποιημένες
επενδυτικές αποφάσεις και επιλογές που οδήγησαν σε κυριαρχία της
πολυδάπανης

νοσοκομειακής

περίθαλψης

έναντι

της

πρωτοβάθμιας

φροντίδας, της έρευνας και της πρόληψης- κυριαρχούν και το αποδυναμώνουν
μέχρι την οριστική εγκατάλειψη με την κατάρρευση των κομμουνιστικών
καθεστώτων.
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Στη Δυτική Ευρώπη το αντίστοιχο μοντέλο οφείλει την ονομασία του στον
Βρετανό οικονομολόγο, πολιτικό και τελικά αναμορφωτή της κοινωνικής
ασφάλισης William Beveridge με τη σχετική έκθεσή του για τη διαμόρφωση
του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας που εισηγήθηκε στο
βρετανικό Κοινοβούλιο το 1943 και έμεινε γνωστή ως Έκθεση Beveridge. Η
έκθεση αυτή

πρότεινε

την κάλυψη

των υγειονομικών αναγκών του

πληθυσμού, μέσω της γενικής φορολογίας και του κρατικού προϋπολογισμού
καθώς και τη στήριξη του πληθυσμού σε περιπτώσεις ανεργίας, ασθένειας
καθώς και μετά από αναπηρία ή συνταξιοδότηση. Αποτέλεσμα η ίδρυση, το
1946 με τη National Health Service Act, ενός εθνικού συστήματος υγείας που
παρέχει δωρεάν υπηρεσίες για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία. Το
μοντέλο Beveridge ακολουθείται, εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία, από την
Ισπανία και τις Σκανδιναβικές χώρες.
Για λόγους πληρότητας αναφέρουμε και το ιδιωτικό σύστημα, το οποίο
λειτουργεί σε αντιστοιχία με τις δυνάμεις της αγοράς, όπου κυριαρχούν οι
ιδιωτικές δαπάνες και οι υπηρεσίες υγείας είναι κατά κανόνα ιδιωτικές. Η
κάλυψη του πληθυσμού γίνεται με ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας σύμφωνα με
την επιλογή του πολίτη ως προς τις καλύψεις και την αντίστοιχη δαπάνη.
Είναι προφανές όμως ότι ένα τέτοιου είδους σύστημα μπορεί να εφαρμοσθεί
σε ανεπτυγμένες και βιομηχανοποιημένες χώρες, με τεράστιες υποδομές
υγείας που δίνουν τη δυνατότητα μαζικής κάλυψης των αναγκών, αλλά και με
το αντίστοιχο οικονομικό/ βιοτικό επίπεδο για το μεγαλύτερο τουλάχιστον
τμήμα του πληθυσμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής αυτού του
συστήματος αποτελούν οι ΗΠΑ, ενώ στοιχεία του μοντέλου εφαρμόζονται σε
όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες με συμπληρωματικό όμως χαρακτήρα προς
το δημόσιο σύστημα και το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης.
Στα σύγχρονα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη, όπως αυτά
παρουσιάζονται ως προς το κομμάτι της ασφάλισης υγείας παρακάτω, τα
οποία συνιστούν το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο επιδιώκεται να υπάρχει
μια ελάχιστη προστασία στο σύνολο του πληθυσμού και να παρέχεται
προστασία του εισοδήματος στους εργαζόμενους.

5

Κατά μία άλλη εκδοχή 4 στον ευρωπαϊκό χώρο μεταπολεμικά καταγράφονται
τέσσερις μορφές οργάνωσης του κοινωνικού κράτους:
-

Το Σκανδιναβικό μοντέλο, που ακολουθείται κυρίως από τη Σουηδία,
τη Νορβηγία, τη Φινλανδία και τη Δανία με κύρια χαρακτηριστικά τα
καθολικά προγράμματα και τις γενικευμένες υπηρεσίες και παροχές και
βασική προϋπόθεση τις συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

-

Το Αγγλοσαξονικό (φιλελεύθερο) σύστημα που ακολουθεί η Μεγάλη
Βρετανία και η Ιρλανδία, το οποίο βασίζεται σε μια πιο περιορισμένη
πρόσβαση σε κοινωνική προστασία, ενώ συμπληρώνεται και από την
ιδιωτική ασφάλιση.

-

Το

Ηπειρωτικό

μοντέλο

(κορπορατιστικό/

συντηρητικό),

που

συναντάμε σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία και η
Ιταλία, και στο οποίο έχουν καθοριστικό ρόλο οι οργανώσεις των
εργαζομένων, εφόσον συμμετέχουν στη διαχείριση των ασφαλιστικών
ταμείων. Στο μοντέλο αυτό η κοινωνική πρόνοια συμπληρώνει τα κενά
της κοινωνικής ασφάλισης.
-

Το

Μεσογειακό

πολυδιασπασμένων

μοντέλο,

με

συστημάτων

χαρακτηριστικό
κοινωνικής

την

ασφάλισης

ύπαρξη
και

το

συνδυασμό υψηλής νομικής προστασίας της εργασίας και χαμηλότερα
επιδόματα ανεργίας. Παρουσιάζεται στην Ελλάδα και την Πορτογαλία.

1.1.2. Προς ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο
Με το πέρας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τη δημιουργία των Ηνωμένων
Εθνών –με πρωτοβουλία και συμμετοχή πολλών ευρωπαϊκών δυνάμεωνσυντάσσεται

Η

Παγκόσμια

Διακήρυξη

των

Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων

(10/12/1948), η οποία αποτελεί το πιο διάσημο κείμενο που αναφέρεται στην
κοινωνική ασφάλεια, καθώς με το άρθρο 22 ορίζει ότι «Καθένας, ως μέλος
μιας κοινωνίας, έχει το δικαίωμα για κοινωνική ασφάλεια». Η αρχή αυτή
αναλύεται στη συνέχεια στο άρθρο 25 όπου επιχειρείται ένας ορισμός των
«κοινωνικών κινδύνων» που καλύπτονται στα πλαίσια της κοινωνικής
ασφάλειας.

4
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Ακολουθώντας αυτές τις αρχές συντάσσεται στο Τορίνο τον Οκτώβριο 1961 ο
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης από το Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου
διακρίνονται πλέον τα δύο βασικά σκέλη της κοινωνικής ασφάλειας, το
ανταποδοτικό μέρος και το προνοιακό. Στο ανταποδοτικό, οι παροχές είναι
«υποκειμενικές» με βάση τις εισφορές, τα χρόνια ασφάλισης κ.λπ. του
καθενός, ενώ το προνοιακό είναι καθολικό, αντικειμενικό και εγγυημένο από
το Κράτος, αλλά οι παροχές του υπόκεινται σε έλεγχο εισοδήματος καθώς
αφορά εκείνους που δεν έχουν επαρκείς πόρους.
Το πρώτο διεθνές νομικό κείμενο που εγκαταλείπει τον όρο «κοινωνική
ασφάλεια» υπέρ της «κοινωνικής προστασίας» και την ορίζει όχι πια με βάση
τους τύπους παροχών αλλά τους στόχους τους είναι η Σύσταση της
Κοινότητας «για τη σύγκλιση των στόχων και της πολιτικής της κοινωνικής
προστασίας» (Νο. 92/442/ Ε.Ε.Κ.) που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 27 Ιουλίου 1992. Σε αυτήν ορίζονται ως
στόχοι:
-

η παροχή ικανοποιητικών χρηματικών πόρων σε όλους, ώστε να
εξασφαλίζεται αξιοπρεπής διαβίωση, περιλαμβάνοντας και την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,

-

συμβολή στη διευκόλυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης όλων των
νόμιμων κατοίκων καθώς και της ένταξης στην αγορά εργασίας όλων
όσων είναι σε θέση να ασκήσουν αμειβόμενη δραστηριότητα,

-

χορήγηση στους εργαζομένους, με το πέρας ή παύση της εργασίας τους
λόγω ασθένειας, αναπηρίας, μητρότητας, ατυχήματος ή ανεργίας,
αναπλήρωσης του εισοδήματός τους.

Παράλληλα με τα παραπάνω το Συμβούλιο εγκρίνει και τη Σύσταση
Νο92/441/Ε.Ε.Κ με την οποία καθορίζονται τα κοινά κριτήρια που αφορούν
την επάρκεια των πόρων και παροχών στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης
ως μέρος της γενικότερης πολιτικής για την πρόληψη του αποκλεισμού 5.
Από το 1997 εφαρμόζεται η «Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού» (ΑΜΣ) των
εθνικών
5

πολιτικών

στα

κράτη-μέλη

van Langendock J.
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της

ΕΕ

και

συστήνεται

μία

διακυβερνητική επιτροπή – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Κοινωνική Συνοχή
(CDCS)- με τη βασική ευθύνη για τη μετουσίωση των παραπάνω αρχών σε
επιμέρους ζητήματα κοινωνικής πολιτικής Παρά τις πολλές επί μέρους
θεσμικές διαφορές ανάμεσα στα μέλη της Ένωσης, αντιπροσωπεύονται και
όλα τα μοντέλα κράτους πρόνοιας, οπότε μπορεί να γίνει λόγος για την
ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου 6. Την ορολογία αυτή
αποδέχθηκε και η Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο της για την κοινωνική πολιτική,
όπου καταγράφει ως συστατικές αξίες «τη δημοκρατία και τα ατομικά
δικαιώματα, την ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την οικονομία
της αγοράς, την ισότητα ευκαιριών για όλους, την κοινωνική ευημερία και
αλληλεγγύη». 7
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο που προαναφέραμε δεν αποτελεί στην
ουσία ένα και μόνο μοντέλο εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής, αλλά ένα
συνδυασμό και εξέλιξη τόσο των δύο βασικών ιστορικών μοντέλων που
αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη ήδη από το 19 ο αιώνα και τα οποία εξετάζουμε
στη

συνέχεια,

όσο

και

των

διαφορετικών

τρόπων

οργάνωσης,

χρηματοδότησης, παραγωγής και διανομής των υπηρεσιών. Σε κάθε κράτοςμέλος της ΕΕ η εξέλιξη αυτή ήταν διαφορετική αντικατοπτρίζοντας την
ιστορία, τις παραδόσεις, τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις αλλά και την
πολιτισμική κληρονομιά και νοοτροπία, στοιχεία ιδιαίτερα και ξεχωριστά για
κάθε χώρα.

6
7

Πιέρρο, Φ.
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κεφάλαιο 2
Τα ευρωπαϊκά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης υγείας
Όλα τα παραπάνω μοντέλα και οι μετεξελίξεις τους δεν είναι πάντα διακριτά
ή ανεξάρτητα μεταξύ τους. Σε γενικές γραμμές τα υφιστάμενα συστήματα
κοινωνικής

ασφάλισης

στην

Ευρώπη

αλλά

και

διεθνώς

αφορούν

θεσμοθετημένα προγράμματα και διαδικασίες που διασφαλίζουν τα άτομα από
τη διακοπή ή την απώλεια του εισοδήματός τους και για ειδικές δαπάνες που
προκύπτουν από το γάμο και την οικογένεια, την εγκυμοσύνη και τον τοκετό
ή το θάνατο.
Η κάλυψη των ασφαλισμένων και των προστατευόμενων μελών τους
περιλαμβάνει

είτε

παροχές

σε

είδος

(νοσοκομειακή

περίθαλψη,

ιατροφαρμακευτικές δαπάνες κ.λπ.) είτε την καταβολή εγχρήματων παροχών
για την αποκατάσταση μέρους έστω του απολεσθέντος εισοδήματος λόγω
γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου αλλά και ασθένειας και μητρότητας, εργατικού
ατυχήματος, ανεργίας.
Υπάρχουν τρεις γενικές προσεγγίσεις για την κάλυψη των παραπάνω
κινδύνων:
1. Ανταποδοτική.
Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η οποία στην ουσία συνιστά το
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μίας χώρας, οι όποιες παροχές
συνδέονται με την ύπαρξη σχέσης εργασίας ή απασχόλησης με κάποια
μορφή, τη διάρκειά της και το ύψος του εισοδήματος πριν από την
έλευση του κινδύνου. Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται κατά
βάση από τις εισφορές των ασφαλισμένων ή/και των εργοδοτών που
είναι συνήθως υποχρεωτικές για κάποιες τουλάχιστον κατηγορίες
εργαζομένων. Το κράτος ως εκ των πραγμάτων εγγυητής πολλών
επιδομάτων και παροχών επιδοτεί τακτικά το σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης είτε μέσω άμεσων επιχορηγήσεων, είτε μέσω επενδύσεων
είτε με την κάλυψη των εισφορών των χαμηλόμισθων ή των ανέργων
σε κάποιες περιπτώσεις.
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2. Καθολική
Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση το κράτος προσφέρει παροχές
συγκεκριμένου ύψους ή είδους στους πολίτες ή τους κατοίκους της
χώρας χωρίς να εξετάζεται το εισόδημα, το είδος της εργασίας τους ή
άλλες προϋποθέσεις. Οι παροχές αυτές χρηματοδοτούνται κατά κύριο
λόγο από τη γενική φορολογία και μπορούν να περιλαμβάνουν την
παροχή

«εθνικής

σύνταξης»,

οικογενειακών

επιδομάτων

ή

νοσοκομειακή περίθαλψη κ.λπ. Μπορούν επίσης να συνδέονται με
κάποιο ανταποδοτικό σύστημα και να χρηματοδοτούνται εν μέρει και
από εισφορές.
3. Υπό προϋποθέσεις
Σε αυτή την περίπτωση προκειμένου κάποιος να δικαιούται μίας
παροχής, εξετάζονται τα ατομικά ή οικογενειακά εισοδήματά του σε
σύγκριση με κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο και το ύψος και το είδος
του επιδόματος καθορίζεται ακολούθως σύμφωνα με την εκάστοτε
διοικητική διαδικασία. Και αυτή η μορφή κάλυψης μπορεί να
περιλαμβάνεται

και

να

συνδέεται

με

το

σύστημα

κοινωνικής

ασφάλισης, μέσω του οποίου καταβάλλονται κάποια επιδόματα υπό
προϋποθέσεις .
Στην ανάλυσή μας εξαιρούμε τα συνταξιοδοτικά προγράμματα κοινωνικής
ασφάλισης,

καθώς

αυτά

απαιτούν

ιδιαίτερη

προσέγγιση

και

γενικά

αντιμετωπίζονται με διαφορετική φιλοσοφία από τις καλύψεις των δαπανών
υγείας, μητρότητας ή τα επιδόματα ανεργίας και τα οικογενειακά επιδόματα.
Στη συνέχεια επιχειρείται μια συνοπτική αποτύπωση των συστημάτων
κοινωνικής ασφάλισης της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για κάθε χώρα παρέχονται:
-

δημογραφικά στοιχεία (πληθυσμός, ΑΕΠ και κατά κεφαλήν ΑΕΠ),

-

η

τιμή

του

συντελεστή

Gini,

ένας

δείκτης

που

μετρά

την

ανισοκατανομή του εισοδήματος ή του πλούτου και κυμαίνεται μεταξύ
0 και 1 (0= απόλυτη ισοκατανομή εισοδήματος, 1= απόλυτη
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ανισοκατανομή, όλος ο πλούτος είναι συγκεντρωμένος σε 1 άτομο), ο
οποίος εδώ εκφράζεται σε %,
-

οι κοινωνικές δαπάνες για την υγεία και τα αντίστοιχα επίπεδα των
δαπανών στην ΕΕ των 27 και ΕΕ των 15,

-

σύντομη περιγραφή του συστήματος 8.

Σημειώνεται ότι, όπου αυτό είναι δυνατό, γίνεται μια ειδική αναφορά στο
status quo της κάλυψης υγείας των ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς μόλις
πρόσφατα άρχισαν να συλλέγονται συστηματικά στοιχεία ειδικά για αυτούς
αλλά και να επεκτείνονται καλύψεις που μέχρι πρόσφατα ίσχυαν μόνο για
τους μισθωτούς, π.χ. επιδόματα ανεργίας κ.α. Κύριος λόγος για αυτή τη
μεταστροφή είναι ότι στα πλαίσια της προωθούμενης ευελιξίας στην αγορά
εργασίας, οι

βαθιές, μεταφορντικές, ταχείες μεταβολές στον κόσμο της

εργασίας, τόσο ως προς την οργάνωσή της όσο και ως προς το περιεχόμενό
της μετουσιώνονται σε νέες μορφές απασχόλησης μέσω υπεργολαβίας και
εξωτερικής συνεργασίας 9. Αυτή η τάση έχει συμβάλει στην ανάδειξη της
εργασίας σε μία γκρίζα περιοχή μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητης
εργασίας, καθιστώντας πλέον τους ορισμούς τους ασαφείς και το διαχωρισμό
τους εξαιρετικά «επικίνδυνο». Οι επιχειρήσεις ενός ατόμου αποτελούν πια
συχνό φαινόμενο στην αγορά εργασίας, αποτελώντας μια εναλλακτική μορφή
απασχόλησης και καταλαμβάνοντας ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην αγορά
εργασίας. Πολλές όμως από αυτές είναι ασταθείς και βραχύβιες και
διαπιστώνονται συχνές μετακινήσεις από την κατάσταση της επιχείρησης στη
μισθωτή εργασία και ανάποδα.
Επιπλέον,

δεν

είναι

πια

ασυνήθιστες

οι

περιπτώσεις

«εξωτερικών

συνεργατών», οι οποίοι θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες, στην ουσία να
απασχολούνται με τους ίδιους όρους, με τα ίδια καθήκοντα για τον ίδιο
μοναδικό εργοδότη όπως ένας μισθωτός, χωρίς όμως τα ίδια επίπεδα
κοινωνικής ασφάλειας.

8
9

Στοιχεία από MISSOC 2008, και ΟΟΣΑ 2008
Magnus Lindskog, 2005

11

Η διάκριση αυτή έχει επιπτώσεις για τον εργαζόμενο τόσο σε οικονομικά όσο
και σε ασφαλιστικά θέματα, ιδίως στις χώρες με ιδιαίτερες διατάξεις
ασφάλισης για τους αυτοαπασχολούμενους ή όταν τα δικαιούμενα επιδόματα
συνδέονται με το ύψος του μισθού ή της ασφαλιστικής εισφοράς. Τις
επιπτώσεις

αυτές

καλούνται

πλέον

να

αντιμετωπίσουν

οι

πολιτικές

απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις
εξελίξεις και προσαρμόζοντας κατάλληλα τις νομοθεσίες κάθε χώρας.

2.1 Τα ευρωπαϊκά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης –συνοπτική
περιγραφή

Αυστρία
Πληθυσμός (2009)α
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΕΕ 27 =100), 2008α

8.356.707
124,8

Συντελεστής GINI 2007/2008β

26,50%

ΑΕΠ σε εκ. ευρώ,
τρέχουσες τιμές (2005)α

245.300

Συνολικές εισροές κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

69.253

Εισροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

28,23%

Συνολικές δαπάνες κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

70.612

Εκροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

28,79%

Πηγές: (α): Eurostat
(β): Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP)

Πηγή: Wikipedia.org

Πίνακας 1 Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για την Αυστρία

Περιγραφή του συστήματος:
Οι γενικοί κανόνες για το κοινωνικό σύστημα της χώρας -το οποίο είναι
διαρθρωμένο κατά το κλασικό σύστημα Bismarck ανάλογα με το επάγγελματίθενται από την ομοσπονδιακή και την πολιτειακή κυβέρνηση.

Οι

εποπτεύουσες αρχές του συστήματος είναι το Υπουργείο Κοινωνικής
Ασφάλισης & Γενεών και το Υπουργείο Υγείας και Ζητημάτων Γυναικών. Το
σύστημα παρέχει κάλυψη για υγεία (στο 98% του πληθυσμού), εργατικό
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ατύχημα, συντάξεις και ανεργία και στηρίζεται στην αρχή της υποχρεωτικής
ασφάλισης.
Τα μέσα για τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης προέρχονται από τις
εισφορές που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι και –στην περίπτωση των
μισθωτών- οι εργοδότες. Για τις συντάξεις των αυτοαπασχολούμενων
κεφάλαια αντλούνται και από τους εμπορικούς φόρους και για τις συντάξεις
των αγροτών από ένα φόρο στις αγροτικές και δασικές επιχειρήσεις. Σε
περίπτωση που αυτοί οι πόροι δεν επαρκούν για τις παροχές το Κράτος
αναλαμβάνει το έλλειμμα ως εγγυητής και καταβάλλει εισφορά από τα γενικά
έσοδα της φορολογίας. Σημειώνουμε ότι το Κράτος καλύπτει τα ελλείμματα
των ασφαλιστικών οργανισμών μόνο για συντάξεις, ενώ τυχόν ελλείμματα
φορέων που καλύπτουν κλάδο ασθένειας και ατυχήματος δεν καλύπτονται
από το Κράτος. Επίσης επένδυση αποθεματικών και επένδυση του Κράτους
θεωρείται η ανέγερση νοσοκομείων, απόκτηση εξοπλισμού και μηχανημάτων
τα

οποία

συντελούν

στην

ποιοτική

και

ποσοτική

αναβάθμιση

των

παρεχομένων υπηρεσιών του Κράτους προς τους πολίτες του.
Το ποσό της εισφοράς από τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες τους
υπολογίζεται σύμφωνα με μία βάση εισφοράς και το ποσοστό που της
αντιστοιχεί καθορίζεται με νόμο. Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση του
συστήματος χαρακτηρίζεται από το αναδιανεμητικό σύστημα.
Εκτός από το σύστημα κάλυψης της ανεργίας, η εφαρμογή της κοινωνικής
ασφάλισης επαφίεται σε 24 αρμόδιους οργανισμούς διοικητικά ανεξάρτητους.
Ο οργανισμός –
Κοινωνικής

ομπρέλα

είναι

Ασφάλισης,

η

Ένωση

(Hauptverband

Αυστριακών
der

Οργανισμών

österreichischen

Sozialversicherungsträger, HVSVT). Κάποιοι από τους οργανισμούς είναι
υπεύθυνοι για τη διαχείριση περισσοτέρων του ενός κλάδων της ασφάλισης.
Οι οργανισμοί επίσης οργανώνονται βάσει του συγκεκριμένου κλάδου, της
περιοχής ή/και της ομάδας των ασφαλισμένων.
Ο κλάδος Ασθένειας της Αυστρίας είναι οργανωμένος σε 21 Ταμεία που
καλύπτουν

ιατρική

περίθαλψη

και
13

νοσηλεία

και

ευθύνονται

για

τη

συγκέντρωση

των

προορίζονται

για

εισφορών,
άλλους

συμπεριλαμβανομένων

κλάδους

(σύνταξης,

και

εργατικού

αυτών

που

ατυχήματος,

ανεργίας).
Ελεύθεροι επαγγελματίες
Η Αυστρία διέθετε έως την 31η Δεκεμβρίου 2004 ένα ειδικό σχήμα για την
ασφάλιση των αγροτών, των βιοτεχνών και των εμπόρων. Από την 1/1/2005 ο
Νόμος

για

τις

Γενικές

Συντάξεις

(Allgemeines

Pensionsgesetz-APG)

προβλέπει εναρμονισμένες εισφορές και παροχές για τους μισθωτούς, τους
αγρότες, τους εμπόρους και τους δημοσίους υπαλλήλους. Ωστόσο οι εισφορές
για τους αγρότες και τους εμπόρους καταβάλλονται μερικώς από το Κράτος.
Οι

υπάρχουσες

ειδικές

διατάξεις

συνεχίζουν

να

ισχύουν

σε

ένα

διαφοροποιημένο πλαίσιο. Οι διαφορές σχετικά με την ασφάλιση υγείας και
ατυχήματος παραμένουν αναλλοίωτες.
Ο αρμόδιος οργανισμός για την ασφάλιση των βιοτεχνών και εμπόρων είναι
το Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης των Ελευθέρων Επαγγελματιών και
απευθύνεται στα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και
σε όλους εκείνους με εισοδήματα από επαγγελματικές υπηρεσίες, εμπορικές
δραστηριότητες, μέλη διοικητικού συμβουλίου εμπορικών επιχειρήσεων.
Αναφορικά με τις παροχές ασθένειας και μητρότητας σε είδος, αναπηρίας,
γήρατος και χηρείας, η συμμετοχή είναι υποχρεωτική. Αν η υποχρέωση της
ασφάλισης παύσει, είναι δυνατό να συνεχισθεί η κάλυψη προαιρετικά.
Η ασφάλιση υγείας καλύπτεται κατά 86,6% από εισφορές και κατά 13,4% από
άλλες πηγές. Η ασφαλιστική εισφορά ανέρχεται σε 9,1% του φορολογητέου
εισοδήματος μέχρι ενός ανώτατου ορίου. Για τις παροχές σε χρήμα για την
ασθένεια

(προαιρετική

κάλυψη)

το

ποσό

ανέρχεται

σε

4,25%

του

φορολογητέου εισοδήματος μέχρι ενός ανώτατου ορίου. Επίσης καταβάλλεται
το ποσό των 7,65€ μηνιαίως για την κάλυψη από εργατικό ατύχημα και
θάνατο από την ίδια αιτία, με τη δυνατότητα προαιρετικά αυξανόμενης
κάλυψης.
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Ασθένεια & Μητρότητα, Παροχές σε είδος: Οι παροχές αυτές αποδίδονται
βάσει των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Οι ασφαλισμένοι των οποίων οι
ασφαλιστικές τους εισφορές υπερβαίνουν τις 55.019,99€ λαμβάνουν κυρίως
παροχές σε χρήμα αντί παροχών σε είδος (αποζημιώσεις έναντι των
συμβαλλομένων με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης).
Ασθένεια & Μητρότητα, Παροχές σε χρήμα: Οι παροχές αυτές είναι
απαιτητές για ένα εξάμηνο. Οι παροχές ασθένειας καταβάλλονται μετά την 3 η
ημέρα και για έως 26 μήνες. Η ημερήσια αποζημίωση υπολογίζεται στο 80%
της μηνιαίας εισφοράς διαιρούμενης δια 30. Στην περίπτωση της μητρότητας
δεν ισχύει η περίοδος αναμονής.
Οικογενειακά επιδόματα: Οι επαγγελματίες δικαιούνται οικογενειακών
επιδομάτων βάσει των γενικών διατάξεων.
Ανεργία: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να λάβουν προαιρετική
κάλυψη για την ανεργία από την 1/1/2009. Η απόφαση για την εγγραφή ή μη
σε αυτό το σχήμα μπορεί να αλλάξει μόνο μετά την πάροδο οκτώ ετών. Ως
βάση ασφαλιστικής εισφοράς είναι δυνατή η επιλογή μεταξύ του ενός
τετάρτου, του μισού ή των τριών τετάρτων της μέγιστη εισφοράς σύμφωνα με
το νόμο για την Κοινωνική Ασφάλιση των απασχολούμενων σε Εμπορικές
Δραστηριότητες. Η εισφορά ισούται με το 6% της συνολικής υποχρεωτικής
εισφοράς της αντίστοιχης βάσης εισφοράς και η διάρκεια της παροχής
εκτιμάται ανάλογα με το χρόνο εργασίας πριν ως ελεύθερος επαγγελματίας
και το χρόνο καταβολής των εισφορών, με μέγιστο τα πέντε έτη, εκτός
ορισμένων περιπτώσεων.
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Βέλγιο
Πληθυσμός (2009)α

10.741.048

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΕΕ 27 =100), 2008α

118,5

Συντελεστής GINI 2007/2008β

27,10%

ΑΕΠ σε εκ. ευρώ
τρέχουσες τιμές (2005)α

302.000

Συνολικές εισροές κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

104.119

Εισροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

34,48%

Συνολικές δαπάνες κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

80.652

Εκροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

26,71%

Πηγές: (α): Eurostat
(β): Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP)

Πηγή: Wikipedia.org

Πίνακας 2 Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για το Βέλγιο

Περιγραφή του συστήματος
Η βασική κοινωνική ασφάλιση στο Βέλγιο περιλαμβάνει τους κλάδους
σύνταξης γήρατος & θανάτου, ανεργίας, εργατικού ατυχήματος/ασθένειας,
οικογενειακών επιδομάτων, ασθένειας/ αναπηρίας και ετήσιας άδειας για τους
εργάτες. Τη γενική εποπτεία του συστήματος έχει η Υπηρεσία Κοινωνικής
Ασφάλισης. Το σύνολο του συστήματος διακρίνεται σε ένα τμήμα που αφορά
τους μισθωτούς, ένα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ένα για τους
δημόσιους υπαλλήλους.
Αναφορικά με το πρώτο τμήμα, ο αρμόδιος Οργανισμός είναι το Εθνικό
Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (Office National de Sécurité Sociale, ONSS).
Η κεντρική του υπηρεσία λαμβάνει τις εισφορές, τις επιχορηγήσεις του
κράτους και άλλους πόρους και διανέμει απευθείας τα αντίστοιχα κεφάλαια
στα διάφορα αποκεντρωμένα (‘parastatal’) ιδρύματα. Αυτά είναι νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου με διοικητική αυτονομία.
Ακολουθώντας ένα σύστημα συνολικής εισφοράς (gestion globale) που
ξεκίνησε το 1995 και καλύπτει όλες τις πτυχές της κοινωνικής ασφάλισης, το
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ONSS λαμβάνει εισφορές από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες και
κατανέμει κατάλληλα αυτούς τους πόρους.
Το βελγικό σύστημα υγείας καλύπτει το σύνολο του πληθυσμού σε περίπτωση
ασθένειας, μητρότητας και αναπηρίας. Το διαχειρίζεται το Εθνικό Ίδρυμα
Ασθένειας και Αναπηρίας (Institut national d’assurance maladie-invalidité,
INAMI), ένας οργανισμός «parastatal», που ευθύνεται για την παροχή
χρηματοδότησης στα διάφορα ταμεία. Αυτά τα ταμεία με τη σειρά τους
αποδίδουν τα επιδόματα και αποτελούν θυγατρικές σε εθνικό επίπεδο σε μία
από τις 5 Εθνικές Ενώσεις Εταιριών Αλληλεγγύης (Union Nationale des
Mutualités;), την Περιφερειακή Υπηρεσία Επικουρικού Ταμείου Ασθένειας
και Αναπηρίας (Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité, CAAMI) ή
το Ταμείο Περίθαλψης της Εταιρίας Βελγικών Σιδηροδρόμων (Caisse des
soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, CSS-SNCB).
Ελεύθεροι επαγγελματίες
Στο

Βέλγιο

ένα

ειδικό

σύστημα

καλύπτει

όλους

τους

ελεύθερους

επαγγελματίες έναντι των κλασικών κινδύνων, με την εξαίρεση της κάλυψης
για εργατικό ατύχημα, θάνατο από αυτή την αιτία και την ανεργία, αλλά
παρέχει εθνική ασφάλιση για την πτώχευση.
Το σύστημα υπόκειται σε κεντρική διαχείριση και χρηματοδοτείται κατά 63%
από εισφορές, 36% από τη φορολογία και 1% από άλλες πηγές. Ισχύει μία
ενιαία προοδευτικά αυξανόμενη ασφαλιστική εισφορά που καταβάλλεται για
όλες τις πτυχές της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, ενώ καθορίζεται μια
ελάχιστη και μέγιστη εισφορά.
Ασθένεια & Μητρότητα, Παροχές σε είδος: Από την 1η Ιανουαρίου 2008, οι
ελεύθεροι επαγγελματίες και τα μέλη των οικογενειών τους ασφαλίζονται
υποχρεωτικά για μικρούς και μεγάλους κινδύνους. Με αυτόν τον τρόπο οι
ελεύθεροι επαγγελματίες και οι οικογένειές τους απολαμβάνουν τα ίδια
δικαιώματα σε παροχές και αποζημιώσεις με τους μισθωτούς και τους
δημοσίους υπαλλήλους.
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Ασθένεια & Μητρότητα, Παροχές σε χρήμα: Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική
τόσο για τον αυτοαπασχολούμενο όσο και για το/τη σύζυγο που τον/την
υποστηρίζει. Το δικαίωμα της παροχής αποκτάται μετά την πάροδο έξι μηνών
στην ασφάλιση. Επιπλέον για τις παροχές ασθενείας ισχύει μία περίοδος
αναμονής ενός μήνα. Η αποζημίωση καταβάλλεται έπειτα μέχρι και για 11
μήνες και το ύψος της εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη εξαρτωμένων μελών.
Οι ασφαλισμένες γυναίκες, ελεύθεροι επαγγελματίες και σύζυγοι, δικαιούνται
άδειας μητρότητας για μία συνεχόμενη περίοδο οκτώ εβδομάδων (9 στην
περίπτωση πολλαπλών τοκετών). Δεν είναι υποχρεωτική η λήψη του συνόλου
της άδειας αλλά το ελάχιστο είναι 6 και 7 εβδομάδες αντίστοιχα. Κατά τη
διάρκεια της άδειας οι δικαιούχοι λαμβάνουν πάγιο ποσό ύψους 354,06€/
εβδομάδα, το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ τον επόμενο μήνα της λήξης της
άδειας.
Οικογενειακά

επιδόματα:

Το

σύστημα

ασφάλισης

των

ελεύθερων

επαγγελματικών περιλαμβάνει παροχή οικογενειακών επιδομάτων σε όσους
γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1956 (διαφορετικά η κάλυψη είναι
προαιρετική). Τα επιδόματα περιλαμβάνουν τακτικές πάγιες καταβολές αλλά
και

εφάπαξ

παροχές

στη

γέννηση

και

την

υιοθεσία.

Ειδικά

ποσά

προβλέπονται για τα ορφανά, παιδιά με αναπηρίες και τέκνα αναπήρων. Τα
επιδόματα καταβάλλονται από τη γέννηση ή την υιοθεσία και έως την 31η
Αυγούστου του ημερολογιακού έτους που το παιδί φθάνει στην ηλικία των 18
ετών. Διαφορετικά ηλικιακά όρια ισχύουν για τα παιδιά με αναπηρίες (21 έτη)
και για τα παιδιά που σπουδάζουν (25 έτη). Από την 1η Μαΐου 2007
παρέχεται ένα πρόσθετο επίδομα υπό ορισμένες συνθήκες στις μονογονεϊκές
οικογένειες.
Ανεργία: Δεν παρέχεται κάλυψη για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Πτώχευση/ Χρεοκοπία: Η κάλυψη για την περίπτωση της χρεοκοπίας παρέχει
στους ασφαλισμένους οικονομική βοήθεια για 12 μήνες μετά την κήρυξη σε
πτώχευση, με αρχή την 1η Ιουλίου 2007, η οποία ανέρχεται στο ύψος της
μηνιαίας κατώτατης σύνταξης, π.χ. 1081,91€ για εκείνους με ένα τουλάχιστον
εξαρτώμενο μέλος ή 814,91€ για τους μεμονωμένους δικαιούχους.
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Τσεχία
Πληθυσμός (2009)α

10.741.048

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΕΕ 27 =100), 2008α

118,5

Συντελεστής GINI 2007/2008β

27,10%

ΑΕΠ σε εκ. ευρώ
τρέχουσες τιμές (2005)α

302.000

Συνολικές εισροές κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

104.119

Εισροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

34,48%

Συνολικές δαπάνες κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

80.652

Εκροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

26,71%

Πηγές: (α): Eurostat
(β): Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP)

Πηγή: Wikipedia.org

Πίνακας 3 Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για την Τσεχία

Περιγραφή του συστήματος
Το

σύστημα

κοινωνικής

ασφάλισης

της

Τσεχίας

στηρίζεται

στην

αμοιβαιότητα και την αλληλεγγύη των γενεών. Αυτή η αρχή εφαρμόζεται
κυρίως μέσω της αναδιανομής από το σύστημα κρατικής κοινωνικής πρόνοιας
και παροχής επιδομάτων περίθαλψης, από τα οποία όμως το κράτος εγγυάται
την καταβολή από τον κρατικό προϋπολογισμό για ένα μέρος του πληθυσμού.
Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης διασφαλίζει τους πολίτες της Τσεχίας από
τον κίνδυνο της ασθένειας, του ατυχήματος, της αναπηρίας, του γήρατος,
θανάτου, μητρότητας και ανεργίας. Η τσεχική νομοθεσία διακρίνει μεταξύ
του δύο υποχρεωτικών συστημάτων ασφάλισης: της ασφάλισης υγείας και της
κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνει τα συνταξιοδοτικά σχήματα και την
ασφάλιση ασθένειας και ανεργίας.
Ελεύθεροι Επαγγελματίες
Οι βάσεις για το υπάρχον σύστημα ασφάλισης για τους ελεύθερους
επαγγελματίες τέθηκαν το 1990 με τον καθορισμό της έννοιας των ελεύθερων
επαγγελματιών (έως τότε υπήρχε μια ειδική κατηγορία που περιλάμβανε τους
αγρότες, τους παρόχους υπηρεσιών με ειδική άδεια από τις τοπικές
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κυβερνήσεις και τους καλλιτέχνες) καθώς και την καταβολή του ασφαλίστρου
από τους ελεύθερους επαγγελματίες (έως τότε μόνο οι αγρότες κατέβαλλαν
εισφορές).
Όπως και όλοι οι κάτοικοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες καλύπτονται
υποχρεωτικά για παροχές ασθένειας και μητρότητας σε είδος αλλά για τις
παροχές σε χρήμα η ασφάλιση είναι προαιρετική. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες
καλύπτονται επίσης και για την ανεργία και όπως όλοι οι κάτοικοι
δικαιούνται οικογενειακά επιδόματα χωρίς εισφορά –με χρηματοδότηση από
τη φορολογία.
Ειδικοί όροι ισχύουν για τη βάση υπολογισμού των εισφορών των ελεύθερων
επαγγελματιών

και

της

αντίστοιχης

εισφοράς

του

κράτους.

Οι

αυτοαπασχολούμενοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες πλήρους και μερικής
απασχόλησης (από την 1η Ιανουαρίου 2004). Ως μερικής απασχόλησης
ελεύθεροι επαγγελματίες ορίζονται εκείνοι που εργάζονται παράλληλα ως
ελεύθεροι επαγγελματίες όσο και ως μισθωτοί (λαμβάνοντας τουλάχιστον τον
ελάχιστο μισθό) ή είναι και συνταξιούχοι αναπηρίας ή γήρατος. Όλοι οι
υπόλοιποι θεωρούνται πλήρους απασχόλησης.
Οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών αντιστοιχούν στο 13,5% για
ασθένεια, 4,4% για παροχές σε χρήμα (προαιρετικά), 28% για σύνταξη και
1,6% για ανεργία της αντίστοιχης βάσης υπολογισμού. Για την ασθένεια η
βάση υπολογισμού είναι το 50% του εισοδήματός τους. Η ελάχιστη
ασφαλιστική βάση είναι 12 επί το 50% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος, ενώ
η μέγιστη είναι 48 επί του μέσου μηνιαίου εισοδήματος (39.524€ ετησίως).
Ανεργία: Για τους άνεργους που εργάζονταν ως ελεύθεροι επαγγελματίες πριν
από την εγγραφή τους στη λίστα ανεργίας και ασφαλίζονταν για σύνταξη ως
τέτοιοι, το ποσό του επιδόματος ανεργίας θα υπολογιστεί από την τελευταία
τους ασφαλιστική βάση για τον υπολογισμό της εισφοράς τους για τη
σύνταξη. Για τους πρώτους 3 μήνες της περιόδου ανεργίας το ποσοστό του
επιδόματος θα είναι 50% και για τους υπόλοιπους 45% της ασφαλιστικής
βάσης.
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Κοινωνικές υπηρεσίες: Οι κοινωνικές υπηρεσίες χρηματοδοτούνται από
διάφορες πηγές –από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, από τον προϋπολογισμό
της τοπικής αυτοδιοίκησης και από χορηγίες.

Γερμανία
Πληθυσμός (2009)α

82.062.249

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΕΕ 27 =100), 2008α
Συντελεστής GINI 2007/2008β

115,6
28,30%

ΑΕΠ σε εκ. ευρώ
τρέχουσες τιμές (2005)α

2.243.200

Συνολικές εισροές κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

678.620

Εισροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

30,25%

Συνολικές δαπάνες κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

659.868

Εκροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

29,42%

Πηγές: (α): Eurostat
(β): Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP)

Πηγή: Wikipedia.org

Πίνακας 4 Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για τη Γερμανία

Περιγραφή του συστήματος
Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Γερμανίας είναι διαρθρωμένο κατά το
σύστημα Bismarck, στηρίζεται σε αναδιανεμητική βάση (pay as you go) και
διέπεται από την αρχή της υποχρεωτικότητας και καθολικότητας για τους
εργαζομένους με εξαρτημένη εργασία, εκπαιδευόμενους, αγρότες, ναυτικούς,
ορισμένες ομάδες αυτοαπασχολουμένων με χαμηλό εισόδημα, βιοτέχνες,
χειρώνακτες,

ελεύθερους

επαγγελματίες

(υδραυλικοί-ηλεκτρολόγοι),

καλλιτέχνες, συγγραφείς, δημοσιογράφους κ.λπ. καθώς και τα ταμεία των
ελευθέρων επαγγελματιών (γιατροί, δικηγόροι, οδοντίατροι, μηχανικοί κ.λπ.)
που είναι σωματειακής μορφής και εφόσον τα εισοδήματά τους ανέρχονται
μέχρι ένα ορισμένο ποσό.
Οι εργαζόμενοι υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση ασθένειας. Στη
Γερμανία

υπάρχουν

540

ασφαλιστικά
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ταμεία

Υγείας,

εθνικής

και

περιφερειακής εμβέλειας, τα οποία παρέχουν μεταξύ άλλων νοσοκομειακή
και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθώς και διάφορα επιδόματα, όπως
ασθένειας και μητρότητας. Οι ασφαλισμένοι συμμετέχουν στα έξοδα
νοσηλείας τους, στην αγορά των φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, στις
προληπτικές εξετάσεις, κ.λπ. Επίσης τα ταμεία ασθένειας καλύπτουν και τα
μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου, υπό προϋποθέσεις.
Από την 1η Ιανουαρίου 1995 θεσμοθετήθηκε ο κλάδος της μακροχρόνιας
φροντίδας και κάθε ταμείο ασθένειας έχει το δικό του κλάδο.
Το ύψος των εισφορών διαμορφώνεται ανάλογα με τις αποδοχές του κάθε
εργαζομένου.
Από το 2002 έγιναν αλλαγές στην εποπτεία των ασφαλιστικών ταμείων. Το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας εποπτεύει πλέον τους φορείς
συντάξεων, ατυχημάτων, ταμείων υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας και το
Υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας εποπτεύει τα επαγγελματικά ταμεία, τα
ταμεία των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών .
Οι ασφαλιστικοί φορείς έχουν τοπικό και ομοσπονδιακό χαρακτήρα. Ένας
ασφαλιστικός φορέας θεωρείται τοπικού χαρακτήρα όταν οι αρμοδιότητές του
δεν ξεπερνούν τα όρια του κρατιδίου.
Σε

όλες

τις

άλλες

περιπτώσεις

που

ο

ασφαλιστικός

φορέας

είναι

ομοσπονδιακού χαρακτήρα, όπως για τους υπαλλήλους γραφείου και τους
εργάτες των ορυχείων, η εποπτεία ασκείται σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
Τα ταμεία συντάξεων και ασθένειας δε διαθέτουν αποθεματικά.
Η χρηματοδότηση του συστήματος γίνεται κατά τα 2/3 από εισφορές με βάση
το μισθό ή το επίπεδο του εισοδήματος.

22

∆ανία
Πληθυσμός (2009)α

5.519.259

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΕΕ 27 =100), 2008α

117,1

Συντελεστής GINI 2007/2008β

24,70%

ΑΕΠ σε εκ. ευρώ
τρέχουσες τιμές (2005)α

207.366

Συνολικές εισροές κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

71.420

Εισροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

34,44%

Συνολικές δαπάνες κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

62.704

Εκροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

30,24%

Πηγές: (α): Eurostat
(β): Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP)

Πηγή: Wikipedia.org

Πίνακας 5 Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για τη Δανία

Περιγραφή του συστήματος
Το σύστημα κοινωνικής πολιτικής είναι δομημένο σύμφωνα με τις αρχές του
σκανδιναβικού μοντέλου, με ισχυρή παρουσία του δημόσιου τομέα που
προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών σε πολλές περιπτώσεις δωρεάν. Το σύνολο
της κοινωνικής ασφάλισης εμπεριέχει τη δημόσια βασική κάλυψη για όλους
τους πολίτες αναφορικά με την αναπηρία, το γήρας, την ιατρική περίθαλψη,
τα επιδόματα ασθενείας και μητρότητας καθώς και ποικίλα επιδόματα για
οικογένειες με παιδιά, ένα επικουρικό συνταξιοδοτικό σχήμα για τους
εργαζόμενους, εργατικό ατύχημα και επίδομα ανεργίας. Όπως και η χώρα, το
κοινωνικό σύστημα ασφάλισης διαιρείται σε 3 πολιτικά και διοικητικά
επίπεδα: Το Κράτος (εθνικό επίπεδο), τις 14 ‘amtskommuner’ (επαρχίες –
περιφερειακό επίπεδο) και τις 275 ‘Kommuner’ (δήμους- τοπικό επίπεδο). Οι
αντίστοιχες Ενώσεις Δήμων και Επαρχιών εκπροσωπούν τα κατώτερα επίπεδα
στο εθνικό και στις επιτροπές που αφορούν ζητήματα ασφάλισης και
εργασίας. Οι τοπικές αρχές διαχειρίζονται το βασικό μέρος των κοινωνικών
επιδομάτων και αναλαμβάνουν το αντίστοιχο κόστος σε αρχικό επίπεδο και
στη συνέχεια αποζημιώνονται πλήρως ή μερικώς από την κεντρική
κυβέρνηση. Ένα μεγάλο μέρος της δαπάνης καλύπτεται από τη γενική
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φορολογία, αλλά υπάρχουν και εισφορές από μισθωτούς, ωρομίσθιους και
αυτοαπασχολούμενους που καταβάλλονται σε τρία Ταμεία Εργασίας για τη
χρηματοδότηση των επιδομάτων ανεργίας, πρόωρης συνταξιοδότησης και
μητρότητας. Από το 1999 αυτά τα τρία Ταμεία ενσωματώθηκαν σε ένα, το
οποίο αποδίδει τις εισφορές στις φορολογικές αρχές. Δεν υπάρχει σχέση
μεταξύ των καταβαλλόμενων εισφορών και του δικαιώματος στα επιδόματα.
Για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ
δύο ασφαλιστικών ομάδων: το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού (περίπου το
98%) ανήκει στην πρώτη ομάδα όπου η ιατρική φροντίδα επιδοτείται και η
πρόσβαση στη δευτεροβάθμια περίθαλψη παρέχεται μέσω καθορισμένων
παθολόγων. Σχεδόν το σύνολο της περίθαλψης είναι δωρεάν. Στη δεύτερη
ομάδα οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν το γιατρό τους αλλά η αποζημίωση
της αμοιβής τους είναι στα επίπεδα των γιατρών της πρώτης ομάδας. Ένα
20% του πληθυσμού ασφαλίζεται ιδιωτικά για πρόσθετη κάλυψη (κυρίως
οδοντιατρική και φαρμακευτική).
Στη Δανία ισχύει εθνικό πλαίσιο ασφάλισης χωρίς να υπάρχει διάκριση
μεταξύ μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν τις ίδιες
καλύψεις για παροχές ασθένειας και μητρότητας σε είδος καθώς και για την
παροχή οικογενειακών επιδομάτων με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού των
εισφορών. Ωστόσο για τις παροχές ασθένειας σε χρήμα υπάρχουν κάποιες
διαφοροποιήσεις, όπως ότι ορίζεται περίοδος 2 εβδομάδων για την παροχή,
ενώ οι μισθωτοί λαμβάνουν επίδομα ασθένειας από την πρώτη ημέρα. Ως
προς το επίδομα ανεργίας οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τα δικά τους
ταμεία ανεργίας και επομένως δικαιούνται τα ίδια με τους μισθωτούς, με μία
περίοδο αναμονής όμως τεσσάρων εβδομάδων.
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Ισπανία
Πληθυσμός (2009)α

45.853.045

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΕΕ 27 =100), 2008α

104,2

Συντελεστής GINI 2007/2008β

34,70%

ΑΕΠ σε εκ. ευρώ
τρέχουσες τιμές (2005)α

908.792

Συνολικές εισροές κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

202.015

Εισροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

22,23%

Συνολικές δαπάνες κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

189.312

Εκροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

20,83%

Πηγές: (α): Eurostat
(β): Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP)

Πηγή: Wikipedia.org

Πίνακας 6 Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για την Ισπανία

Περιγραφή του συστήματος
Οι βασικές αρχές του ισπανικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης τέθηκαν
στο Νόμο για τις Αρχές της Κοινωνικής Ασφάλισης του 1963 (Ley de Bases
de la Seguridad Social 1963). Το πλαίσιο της ασφάλισης περιλαμβάνει ένα
γενικό σύστημα για όλους τους μισθωτούς της βιομηχανίας και των
υπηρεσιών καθώς και ειδικά συστήματα για τους αυτοαπασχολούμενους, τους
αγρότες, τους ναυτικούς, τους δημόσιους υπαλλήλους και τους φοιτητές. Το
επίπεδο των επιδομάτων και των παροχών μπορεί να διαφέρει.
Με το Σύνταγμα του 1978 υπήρξε μια κατανομή των αρμοδιοτήτων στον
τομέα

της

κοινωνικής

ασφάλισης

και

του

Κράτους.

Η

νομοθετική

αρμοδιότητα και το σύστημα χρηματοδότησης παρέμεινε στο Κράτος, ενώ η
διοίκηση και η οργάνωση των υπηρεσιών δόθηκε στις 17 αυτόνομες
κοινότητες της χώρας. Τα επίπεδα αρμοδιοτήτων ποικίλλουν μεταξύ των 17
κοινοτήτων.
Οι εισφορές της κοινωνικής ασφάλισης προκύπτουν ως ποσοστό της βάσης
εισφοράς, το οποίο προσεγγίζει το μισθό του εργαζομένου (και καταβάλλεται
25

κατά το 1/6 από τον εργαζόμενο και κατά τα 5/6 από τον εργοδότη). Η
υποχρέωση καταβολής της εισφοράς υπόκειται σε ένα κατώτερο και ανώτερο
όριο μισθού.
Η περίθαλψη αποτελεί κατά κύριο λόγο αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας
και Ζητημάτων Καταναλωτή, που εποπτεύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το
οποίο καλύπτει το 99% του πληθυσμού. Οι πολίτες επίσης εντάσσονται κατά
το 95% του συνόλου τους στο υποχρεωτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης,
με το υπόλοιπο 4,5% -κυρίως οι δημόσιοι υπάλληλοι- να καλύπτεται από
ειδικές διατάξεις.
Στα πλαίσια του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης συνυπάρχουν τα
ακόλουθα 7 υποσυστήματα για διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού:
1. Το Γενικό Σύστημα: καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που δεν
εμπίπτουν σε κάποιο ειδικό σύστημα βάσει της δραστηριότητάς τους,
2. Το Αγροτικό Σύστημα: καλύπτει τους εν ενεργεία εργαζόμενους
(μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους) του αγροτικού τομέα, της
δασοπονίας και της κτηνοτροφίας.
3. Το Ειδικό Σύστημα για τους εργαζόμενους στη ναυτιλία: καλύπτει
όλους τους εν ενεργεία εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και
μισθωτούς, στους τομείς της ναυτιλίας και της αλιείας.
4. Το Ειδικό Σύστημα για τους Αυτοαπασχολούμενους: καλύπτει όλα τα
άτομα που απασχολούνται σε μία προσοδοφόρο δραστηριότητα, χωρίς
σύμβαση εργασίας (με την εξαίρεση εκείνων που καλύπτονται ήδη από
τα ειδικά συστήματα ναυτιλίας ή αγροτών).
5. Το Ειδικό Σύστημα για τους Ανθρακωρύχους: καλύπτει τον τομέα των
ανθρακωρυχείων.
6. Το Ειδικό Σύστημα για το οικιακό προσωπικό: καλύπτει τα άτομα που
απασχολούνται σε μία αμειβόμενη δραστηριότητα για λογαριασμό
κάποιου άλλου ατόμου σε ένα οικογενειακό περιβάλλον.
7. Το Ειδικό Σύστημα για τους δημοσίους υπαλλήλους που καλύπτει τους
λειτουργούς του δημόσιου τομέα.
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Όλα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης αποτελούν οργανισμούς που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων, με την
εξαίρεση του συστήματος των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο εποπτεύεται
απευθείας από το Υπουργείο Οικονομικών.
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Εντάσσονται στο Ειδικό Σύστημα για τους
Αυτοαπασχολούμενους.
Χρηματοδότηση: Η συνολική εισφορά για παροχές ασθένειας και μητρότητας
σε είδος, συντάξεις αναπηρίας, γήρατος, θανάτους και οικογενειακά
επιδόματα αντιστοιχεί σε 26,5% της εκάστοτε ασφαλιστικής κατηγορίας, η
οποία κυμαίνεται μεταξύ 817,20€ και 3074€ για το 2008.
Παροχές ασθενείας και μητρότητας σε είδος: Η ασφάλιση για αυτές τις
παροχές

είναι

υποχρεωτική

και

περιλαμβάνει

ενδονοσοκομειακή

και

εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, φάρμακα (συμμετοχή 40%), πρόσθετα και
θεραπευτικά μέσα και οδοντιατρική περίθαλψη (μόνο εξαγωγές). Αναφορικά
με τις παροχές μητρότητας προβλέπεται η κάλυψη όλων των ιατρικών και
φαρμακευτικών (συμμετοχή 40%) δαπανών.
Παροχές ασθενείας και μητρότητας σε χρήμα: Η ασφάλιση για αυτές τις
παροχές είναι υποχρεωτική και οι ασφαλισμένοι δικαιούνται παροχών με την
προϋπόθεση ασφάλισης τουλάχιστον 180 ημερών τα τελευταία πέντε έτη,
κατόπιν περιόδου αναμονής 3 ημερών αν πρόκειται για προαιρετική κάλυψη.
Από την 4η έως τη 15η ημέρα η παροχή ανέρχεται στο 60% της ασφαλιστικής
κατηγορίας, ενώ από την 21η ημέρα φθάνει στο 75%. Επίσης παρέχεται
επίδομα μητρότητας/ πατρότητας, εγκυμοσύνης και λοχείας.
Οικογενειακά επιδόματα: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες λαμβάνουν τα ίδια
επιδόματα με τους μισθωτούς – πλην της άδειας ανατροφής ενός έτους για
παιδιά έως τριών ετών.
Δεν υπάρχει πρόβλεψη για κάλυψη της ανεργίας.
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Φινλανδία
Πληθυσμός (2009)α

5.325.115

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΕΕ 27 =100), 2008α

115,5

Συντελεστής GINI 2007/2008β

26,90%

ΑΕΠ σε εκ. ευρώ
τρέχουσες τιμές (2005)α

157.070

Συνολικές εισροές κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

46.504

Εισροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

29,61%

Συνολικές δαπάνες κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

41.993

Εκροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

26,74%

Πηγές: (α): Eurostat
(β): Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP)

Πηγή: Wikipedia.org

Πίνακας 7 Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για τη Φινλανδία

Περιγραφή του συστήματος
Το Φινλανδικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στηρίζεται στο Σκανδιναβικό
μοντέλο και περιλαμβάνει:
-

ένα σύστημα βασικών παροχών για τη διασφάλιση του επιπέδου
διαβίωσης, το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Ιδρύματος
Κοινωνικής Ασφάλισης της Φινλανδίας (Kansaneläkelaitos - KELA),

-

ένα σύστημα παροχών συνδεδεμένων με το εισόδημα, για τη
διασφάλιση της αγοραστικής δύναμης σε διάφορες περιπτώσεις,

-

ένα

σύστημα

περίθαλψης

μέσω

δημοτικών

υπηρεσιών

που

χρηματοδοτούνται από τα φορολογικά έσοδα με ίση πρόσβαση σε
όλους τους κατοίκους.
Την πολιτική ευθύνη για την κοινωνική ασφάλιση έχει το Υπουργείο
Κοινωνικών Ζητημάτων & Υγείας. Το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης της
Φινλανδίας (KELA) είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του συστήματος
βασικών παροχών όλων όσων διαμένουν στη χώρα: ασφάλιση βασικής
σύνταξης, ασφάλιση υγείας, ασφάλιση ανεργίας, στεγαστικά επιδόματα,
φοιτητικά

επιδόματα,

αναπηρικά

επιδόματα

κ.λπ.

Οι

τοπικές

αρχές

ευθύνονται για την προαγωγή της ευημερίας των πολιτών τους. Ένα από τα
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βασικά τους καθήκοντα είναι η παροχή υπηρεσιών πρόνοιας και υγείας
σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει η κυβέρνηση. Οι δραστηριότητές τους
χρηματοδοτούνται κατά 43% από τα οικεία δημοτικά τέλη, κατά 17% από
κρατικές επιχορηγήσεις και 16% από τα έσοδα της ασφάλισης υγείας. Σε
εθνικό επίπεδο οι τοπικές αρχές καθώς και οι ενώσεις τους εκπροσωπούνται
από την Ένωση Φινλανδικών Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών (Suomen
Kuntaliitto, Finlands Kommunförbundet).
Το Υπουργείο Κοινωνικών Ζητημάτων & Υγείας προετοιμάζει τη σχετική
νομοθεσία και κατευθύνει και εποπτεύει την εφαρμογή της. Η ευθύνη για την
οργάνωση της δημόσιας περίθαλψης ανήκει στους δήμους, οι οποίοι μπορούν
να παρέχουν τις υπηρεσίες υγείας ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με όμορους
δήμους. Το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Φινλανδίας λειτουργεί
συμπληρωματικά στο δημόσιο σύστημα υγείας και χρηματοδοτείται από τις
εισφορές των εργοδοτών και των εργαζομένων.

Γαλλία
Πληθυσμός (2009)α

64.105.125

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΕΕ 27 =100), 2008α

108,1

Συντελεστής GINI 2007/2008β
ΑΕΠ σε εκ. ευρώ
τρέχουσες τιμές (2005)α

32,70%
1.726.068

Συνολικές εισροές κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

532.864

Εισροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

30,87%

Συνολικές δαπάνες κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

541.594

Εκροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

31,38%

Πηγές: (α): Eurostat
(β): Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP)

Πηγή: Wikipedia.org

Πίνακας 8 Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για τη Γαλλία

Περιγραφή του συστήματος
Από τα τέλη του 19ου αιώνα άρχισαν να εμφανίζονται στη Γαλλία τα πρώτα
συστήματα ασφάλισης για την προστασία των εργαζομένων από εργατικά
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ατυχήματα και την προστασία της μητρότητας. Καθώς κάθε επαγγελματικός
κλάδος διαμόρφωνε το δικό του ασφαλιστικό οργανισμό με αποτέλεσμα την
πολυδιάσπαση των φορέων και την ανισότητα στις παροχές, το 1945 ξεκινά
προσπάθεια να γίνουν Γενικοί Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και να
υιοθετηθούν συστήματα αντιστάθμισης, λόγω μείωσης των εργαζομένων,
αλλά και αύξησης των συνταξιούχων, ιδίως στον τομέα της γεωργίας και του
εμπορίου.
Το γαλλικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σήμερα καλύπτει το 85% των
μισθωτών με διαφορετικούς κλάδους εργαζομένων. Στο σύστημα αυτό όλοι οι
ασφαλισμένοι μισθωτοί καλύπτονται για συντάξεις γήρατος και για ασθένεια,
αλλά για ατυχήματα μόνο όσοι εργάζονται. Εποπτεύεται από δύο υπουργεία:
-

Το Υπουργείο Υγείας και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και

-

Το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Αλληλεγγύης,

και αποτελείται από τέσσερις μεγάλους οργανισμούς:
1. Τον Γενικό Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, Μητρότητας, Αναπηρίας,
Γήρατος, Θανάτου & Ατυχημάτων για τους μισθωτούς του Ιδιωτικού
Τομέα και τα μέλη των οικογενειών τους που δεν καλύπτονται από
άλλο

φορέα.

Από

τον

οργανισμό

αυτό

καλύπτονται

επίσης

οικογενειακά επιδόματα για τους παραπάνω εργαζομένους, αλλά και
για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ανέργους. Στο Γενικό
σύστημα

εντάσσεται

και

το

Εθνικό

Ταμείο

Οικογενειακών

Επιδομάτων. Επίσης στο σύστημα αυτό εντάσσεται και το Εθνικό
Ταμείο Σύνταξης γήρατος με τη βασική και τη συμπληρωματική
σύνταξη.
2. Τον

Αγροτικό

Ασφαλιστικό

Οργανισμό,

που

καλύπτει

τους

εργαζομένους στο γεωργικό τομέα και για όλους τους κινδύνους εκτός
της ανεργίας.
3. Τους

Οργανισμούς

για

συγκεκριμένες

ομάδες

εργαζομένων

(σιδηροδρομικοί εργάτες, ανθρακωρύχοι, δημόσιοι υπάλληλοι) με
διαφορετική προστασία από Οργανισμό σε Οργανισμό. Αν ένας
συγκεκριμένος κίνδυνος καλύπτεται, οι σχετικές παροχές πρέπει να
είναι

του

ίδιου

επιπέδου

τουλάχιστον

Οργανισμού και
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με

αυτές

του

Γενικού

4. Τους Οργανισμούς για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι
καλύπτουν κινδύνους ασθένειας, μητρότητας και γήρατος και είναι
ξεχωριστοί οργανισμοί με μικρότερες παροχές, όπου το κράτος
επιβλέπει τους κανόνες λειτουργίας τους αλλά είναι οικονομικά
αυτόνομοι.
Η διοίκηση του γενικού ασφαλιστικού συστήματος πραγματοποιείται από
τέσσερα νομικά πρόσωπα:
-

Το Εθνικό Ταμείο Ασφάλισης της Υγείας των μισθωτών (CNAMTS),

-

Το Εθνικό Ταμείο Σύνταξης των Μισθωτών (CNAV),

-

Το Εθνικό Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων (CNAF),

-

Τον Κλάδο Εισφορών (ACOSS), που ασκεί την οικονομική διαχείριση
του συστήματος και φροντίζει για την κατανομή των εισφορών από το
Γενικό Σύστημα στα παραπάνω Ταμεία.

Στη Γαλλία οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν ειδικές διατάξεις για την
ασφάλισή τους με διαφορετικούς φορείς για την ασφάλιση υγείας και για την
παροχή συντάξεων γήρατος.
Οι εργαζόμενοι που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα οφείλουν να εγγραφούν
στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να καταβάλλουν οι ίδιοι τις
εισφορές τους. Υποχρεωτικά ασφαλίζονται:
-

οι βιοτέχνες επιχειρηματίες, που ασφαλίζουν επίσης και τα μέλη της
οικογένειάς τους που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις τους,

-

εκείνοι που ασκούν εμπορική δραστηριότητα που εντάσσεται στο
Εμπορικό

Επιμελητήριο

ή

έχουν

υποχρέωση

σε

καταβολή

επαγγελματικού φόρου,
-

εκείνοι που ασκούν ελεύθερα επαγγέλματα.

Χρηματοδότηση: Οι εισφορές υπολογίζονται βάσει του εισοδήματος από την
επαγγελματική τους δραστηριότητα και περιλαμβάνουν ένα τεχνικό τμήμα για
τις παροχές και ένα συμπληρωματικό για τη συμμετοχή στα λειτουργικά
έξοδα της κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι για τις παροχές υγείας καταβάλλουν
7,2% του εισοδήματός τους, ενώ για τη σύνταξη γήρατος το 16,65%, για
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σύνταξη αναπηρίας & θανάτου 1,8% και 5,4% για παροχή οικογενειακού
επιδόματος.
Παροχές ασθενείας & μητρότητας σε είδος: Είναι οι ίδιες με αυτές που
προβλέπονται για τους μισθωτούς.
Παροχές ασθενείας & μητρότητας σε χρήμα: Είναι δυνατή η παροχή
επιδομάτων από την 4η μέρα της νοσηλείας τους και την 8η μέρα απουσίας
λόγω ατυχήματος και καταβάλλονται για μία μέγιστη περίοδο 360 ημερών
εντός τριών ετών ή για τρία έτη στην περίπτωση μακροχρόνιας ασθένειας. Το
ύψος του επιδόματος είναι το 1/720 του μέσου ετήσιου επαγγελματικού
εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών βάσει του οποίου υπολογίζονται οι
εισφορές.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δε δικαιούνται επιδόματος ανεργίας

Ουγγαρία
Πληθυσμός (2009)α

10.029.873

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΕΕ 27 =100), 2008α
Συντελεστής GINI 2007/2008β

62,6
26,90%

ΑΕΠ σε εκ. ευρώ
τρέχουσες τιμές (2005)α

88.663

Συνολικές εισροές κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

19.027

Εισροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

21,46%

Συνολικές δαπάνες κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

19.433

Εκροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

21,92%

Πηγές: (α): Eurostat
(β): Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP)

Πηγή: Wikipedia.org

Πίνακας 9 Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για την Ουγγαρία

Περιγραφή του συστήματος
Το σύστημα κοινωνικής προστασίας της Ουγγαρίας περιλαμβάνει πέντε
βασικούς κλάδους:
-

τον κλάδο σύνταξης,
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-

τον κλάδο υγείας (περιλαμβανομένου και του συστήματος κάλυψης
επαγγελματικού ατυχήματος),

-

τον κλάδο ασφάλισης της ανεργίας,

-

το σύστημα οικογενειακής υποστήριξης, και

-

το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.

Οι ασφαλισμένοι διακρίνονται σε εκείνους που καλύπτονται για όλους τους
κινδύνους και σε εκείνους που καλύπτονται μόνο για την υγεία. Υποχρεωτικά
καλύπτονται για όλους τους κινδύνους όλοι οι εργαζόμενοι, δηλαδή οι
μισθωτοί (και οι δημόσιοι υπάλληλοι), οι αυτοαπασχολούμενοι, οι δικαιούχοι
επιδομάτων ανεργίας κ.λπ. Άλλες ομάδες του πληθυσμού δικαιούνται παροχές
υγείας: οι ανήλικοι που διαμένουν μόνιμα στην Ουγγαρία, τα προστατευόμενα
μέλη των ασφαλισμένων –των οποίων το εισόδημα δεν υπερβαίνει το 30% του
ελάχιστου μισθού- οι στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι. Αν κάποιος δεν
ανήκει σε κάποιες από τις παραπάνω ομάδες μπορεί να κάνει προαιρετική
ασφάλιση υγείας καταβάλλοντας το 11% του ελάχιστου μηνιαίου εισοδήματος
ως εισφορά.
Η διαχείριση, οργάνωση και διοίκηση του ουγγρικού συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης γίνονται κεντρικά, ενώ το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας είναι
αποκεντρωμένο.

Η

χρηματοδότηση

γίνεται

μέσω

των

εισφορών

ασφαλισμένων (εργαζομένων και εργοδοτών) και τα ελλείμματα καλύπτονται
από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα γενικά έσοδά του.
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών & Οικογενειακών Υποθέσεων έχει την
ευθύνη του συστήματος υγείας μέσω του Εθνικού Ταμείου Ασφάλισης Υγείας
(Orzágos Egészségbiztosítási Pénztár), το οποίο προσφέρει παροχές σε είδος.
Ο ασφαλισμένος επιλέγει ελεύθερα το φορέα υπηρεσιών υγείας καθώς και
τους γιατρούς χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Οι παροχές περιλαμβάνουν
προληπτικές εξετάσεις, γενικές και ειδικές ιατρικές φροντίδες καθώς και
οδοντιατρική περίθαλψη, ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, κάλυψη τοκετού,
αποκατάσταση υγείας κ.λπ. Σε κάποιες περιπτώσεις υπηρεσιών απαιτείται η
συμμετοχή του ασφαλισμένου, π.χ. για κάποιες οδοντιατρικές υπηρεσίες,
συμπληρωματικές παροχές (ειδική διατροφή σε νοσοκομεία κ.α.), για
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φάρμακα και ιατρικές συσκευές. Για την ασφάλιση υγείας οι ασφαλισμένοι
καταβάλλουν 4% των μικτών εισοδημάτων τους και οι εργοδότες το 11% του
μικτού μισθού.
Ελεύθεροι επαγγελματίες
Με την έναρξη της δραστηριότητάς τους οι αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι
επαγγελματίες εγγράφονται στον αντίστοιχο ασφαλιστικό οργανισμό και στην
αρμόδια εφορία. Καλύπτονται για όλες τις πτυχές της κοινωνικής προστασίας
(υγεία και συντάξεις) από το ίδιο σύστημα με τους μισθωτούς και
καταβάλλουν το σύνολο της εισφοράς (δηλ. 15% του εισοδήματός τους).
Επιπλέον, υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση για την ανεργία που αντιστοιχεί σε
4% του εισοδήματος.

Ιρλανδία
Πληθυσμός (2009)α
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΕΕ 27 =100), 2008α

4.517.758
143,1

Συντελεστής GINI 2007/2008β

34,30%

ΑΕΠ σε εκ. ευρώ
τρέχουσες τιμές (2005)α

162.168

Συνολικές εισροές κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

31.375

Εισροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

19,35%

Συνολικές δαπάνες κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

29.461

Εκροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

18,17%

Πηγές: (α): Eurostat
(β): Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP)

Πηγή: Wikipedia.org

Πίνακας 10 Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για την Ιρλανδία

Περιγραφή του συστήματος
Το Υπουργείο Κοινωνικών & Οικογενειακών Υποθέσεων της Ιρλανδίας
εποπτεύει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας με την αρμόδια
Γενική Γραμματεία. Σε κάθε επαρχία το σύστημα διαχειρίζεται το Τοπικό
Γραφείο, τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο δέκα Περιφερειακών Γραφείων.
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Οι παροχές του συστήματος βασίζονται σε εισφορές, ενώ οι παροχές
κοινωνικής πρόνοιας δίνονται με εισοδηματικά κριτήρια σε όσους δεν
καλύπτονται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Καταρχήν όσοι
εργάζονται στην Ιρλανδία ασφαλίζονται υποχρεωτικά ενώ υπάρχει και η
δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης. Ασφαλιστέα πρόσωπα είναι:
-

Οι μισθωτοί εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση, από το έτος 1973

-

Οι αυτοαπασχολούμενοι, από το 1988

-

Οι μερικά απασχολούμενοι που κερδίζουν πάνω από 38 Ευρώ
εβδομαδιαίως, από το 1991

-

Οι δημόσιοι υπάλληλοι, από το 1995.

Οι εισφορές που σχετίζονται με το εισόδημα εισπράττονται από τις αρμόδιες
εφορίες. Η προσφορά των παροχών εξαρτάται από τα επίπεδα εισοδήματος.
Στο πρώτο επίπεδο το σύνολο των παροχών είναι δωρεάν, ενώ στα επόμενα ο
ασφαλισμένος συμμετέχει σε κάποιες δαπάνες.
Το

σύστημα

υγείας

εποπτεύεται

από

το

Υπουργείο

Υγείας

και

χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το Κράτος καθώς και από ένα τέλος για
την υγεία.
Ελεύθεροι επαγγελματίες
Από τον Απρίλιο του 1988 οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλίζονται
υποχρεωτικά και η κάλυψή τους εντάσσεται στο πλαίσιο του γενικού
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Δεν υπάρχουν ειδικές εισφορές για
παροχές ασθένειας και μητρότητας. Ωστόσο τόσο οι ελεύθεροι επαγγελματίες
όσο και οι μισθωτοί καταβάλλουν το 2% των εισοδημάτων τους –όταν αυτά
υπερβαίνουν ετησίως τα 26.000€– και ένα επιπλέον 0,5% όταν το εισόδημά
τους υπερβαίνει τα 100.100€. Τα οικογενειακά επιδόματα καλύπτονται από τη
φορολογία.

Ειδικά

για

τους

αυτοαπασχολούμενους

αλιείς

δίνεται

η

δυνατότητα προαιρετικής κάλυψης της ανεργίας και των επιδομάτων
ασθενείας με εισφορά που αντιστοιχεί σε 4% του ετήσιου εισοδήματος με
ελάχιστη εισφορά τα 200€.
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Ισλανδία
Πληθυσμός (2009)α

320.543

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΕΕ 27 =100), 2008α

117,6

Συντελεστής GINI 2007/2008β

28,00%

ΑΕΠ σε εκ. ευρώ
τρέχουσες τιμές (2005)α

13.118

Συνολικές εισροές κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

5.365

Εισροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

40,90%

Συνολικές δαπάνες κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

2.841

Εκροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

21,66%

Πηγές: (α): Eurostat
(β): Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP)

Πηγή: Wikipedia.org

Πίνακας 11 Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για την Ισλανδία

Περιγραφή του συστήματος
Το Ισλανδικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στηρίζεται στο Σκανδιναβικό
Μοντέλο. Παρέχει ίδια κάλυψη σε όλους τους κατοίκους με έναν εκτεταμένο
δημόσιο τομέα που προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες.
Η ασφάλιση υγείας καλύπτεται από το Κρατικό Ίδρυμα Κοινωνικής
Προστασίας (Tryggingastofnun ríkisins), υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας και χρηματοδοτείται κυρίως από τη
φορολογία.
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι υπεύθυνο για την
οργάνωση των υπηρεσιών υγείας στην Ισλανδία. Όσοι διαμένουν στη χώρα
για έξι μήνες έχουν κάλυψη υγείας και οι παροχές περιλαμβάνουν
νοσοκομειακή
θεραπευτικά

περίθαλψη,
μέσα

καθώς

ιατρική
και

βοήθεια,

επιδόματα

φάρμακα,

ασθενείας

φυσιοθεραπεία,
και

μητρότητας.

Περισσότερο από το 85% των δαπανών υγείας καλύπτονται από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό. Οι ασθενείς συμμετέχουν με συγκεκριμένα ποσά στις
ιατροφαρμακευτικές δαπάνες αλλά η νοσοκομειακή περίθαλψη είναι δωρεάν.
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Ιταλία
Πληθυσμός (2009)α

60.090.430

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΕΕ 27 =100), 2008α

99,3

Συντελεστής GINI 2007/2008β

36,00%

ΑΕΠ σε εκ. ευρώ
τρέχουσες τιμές (2005)α

1.429.479

Συνολικές εισροές κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

381.087

Εισροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

26,66%

Συνολικές δαπάνες κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

376.030

Εκροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

26,31%

Πηγές: (α): Eurostat
(β): Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP)

Πηγή: Wikipedia.org

Πίνακας 12 Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για την Ιταλία

Περιγραφή του συστήματος
Το υποχρεωτικό ασφαλιστικό σύστημα της Ιταλίας μέχρι το 1992 ήταν
κατακερματισμένο

σε

δημοσιονομικοί,

πενήντα

δημογραφικοί

διαφορετικά

και

εργασιακοί

καθεστώτα.
λόγοι

Έκτοτε,

επέβαλαν

τη

μεταρρύθμιση κατά την οποία ενοποιήθηκαν προοδευτικά οι βασικοί κανόνες
και τα περισσότερα από τα συστήματα τα διαχειρίζεται το Εθνικό Ινστιτούτο
Κοινωνικής Ασφάλισης, στο οποίο αναλογούν τα δύο τρίτα των δαπανών και
το οποίο ασφαλίζει την πλειονότητα των απασχολουμένων στον ιδιωτικό
τομέα και τους αυτοαπασχολούμενους. Την ασφάλιση των εργαζομένων στο
δημόσιο τομέα αναλαμβάνει ένας ξεχωριστός φορέας (ΙNPDAP). Εκτός από
του δύο αυτούς οργανισμούς, υπάρχουν επίσης:
-

Το Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης Διευθυντικών Στελεχών
του Βιομηχανικού Κλάδου (INPDAI) το οποίο είναι αρμόδιο για τα
ανώτατα στελέχη στις βιομηχανικές μονάδες της Ιταλίας.

-

Το

Εθνικό

(INPGI),

το

Ινστιτούτο
οποίο

Κοινωνικής
είναι

αρμόδιο

Ασφάλισης
για

τους

Δημοσιογράφων
επαγγελματίες

δημοσιογράφους στην Ιταλία. Το σύστημα ασφάλισης της κατηγορίας
αυτής, έγινε ιδιωτικό από 1-1-1995.
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-

Το Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης εργαζομένων σε
επιχειρήσεις θεαμάτων (ENPALS), στο οποίο υπάγονται οι καλλιτέχνες
και οι ποδοσφαιριστές.

-

Το Εθνικό Ινστιτούτο ασφάλισης κατά εργατικών ατυχημάτων και
επαγγελματικών ασθενειών (INAIL).

-

άλλα 14 Ασφαλιστικά Ταμεία Ν.Π.Ι.Δ., αρμόδια για την ασφαλιστική
κάλυψη

ειδικών

κατηγοριών,

όπως

γιατρών,

συμβολαιογράφων,

δικηγόρων κ.λπ., τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικής Προστασίας
Σύμφωνα με τη βασική αρχή της εθνικής αλληλεγγύης το Κράτος επιβάλλει
την υποχρέωση της καταβολής εισφορών και χρηματοδοτεί άμεσα το
σύστημα.
Οι εισφορές κρατούνται κατά κανόνα από το μισθό χωρίς κάποιο ανώτατο
όριο και οι μισθωτοί πληρώνουν εισφορές για ασθένεια και μητρότητα,
συντάξεις αναπηρίας γήρατος και θανάτους και μία ειδική εισφορά
αλληλεγγύης. Επιπλέον, οι εργοδότες καταβάλλουν εισφορές για ανεργία,
οικογενειακά επιδόματα και εργατικά ατυχήματα.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι υπεύθυνο για την παροχή καθολικής
κάλυψης σε όλους τους κατοίκους. Η διοίκησή του ασκείται σε τρία επίπεδα:
από το Υπουργείο Υγείας, ως τον κεντρικό φορέα, από τις 21 περιφερειακές
διευθύνσεις και από περίπου 196 τοπικές μονάδες μαζί με 98 ανεξάρτητα
νοσοκομεία.

Το

Υπουργείο

καθορίζει

τις

γενικές

κατευθύνσεις

της

περίθαλψης καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα παροχών που διατίθενται σε όλο
τον πληθυσμό. Είναι επίσης υπεύθυνο για την κατανομή των χρηματικών
πόρων στις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Οι περιφέρειες σχεδιάζουν,
οργανώνουν και ελέγχουν τις υπηρεσίες που διατίθενται από τις τοπικές
μονάδες, ενώ αυτές μαζί με τα νοσοκομεία είναι υπεύθυνες για την παροχή
αυτών των υπηρεσιών στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους.
Έως

τον

Ιανουάριο

1998,

οι

παροχές

του

συστήματος

υγείας

χρηματοδοτούνταν από εισφορές, φόρους και επιχορηγήσεις, αλλά έκτοτε
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αντικαταστάθηκαν από έναν περιφερειακό φόρο, τον IRAP, το επίπεδο του
οποίου οι περιφέρειες μπορούν να αναπροσαρμόζουν.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες λαμβάνουν παροχές ασθενείας και μητρότητας
όπως και επιδόματα εργατικού ατυχήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του
γενικού συστήματος. Αναφορικά με το επίδομα μητρότητας ισχύουν κάποιες
ειδικές διατάξεις. Για τα συνταξιοδοτικά από το 1995 έχει τεθεί σε ισχύ το
«νέο σύστημα», το οποίο δε διακρίνει μεταξύ αυτοαπασχολούμενων και
μισθωτών.

Λουξεμβούργο
Πληθυσμός (2009)α
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΕΕ 27 =100), 2008α
Συντελεστής GINI 2007/2008β
ΑΕΠ σε εκ. ευρώ
τρέχουσες τιμές (2005)α
Συνολικές εισροές κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α
Εισροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ
Συνολικές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης
σε εκ. ευρώ 2005α
Εκροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

491.702
258,4
25,80%
30.237
6.964
23,03%
6.569
21,73%

Πηγές: (α): Eurostat
(β): Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP)

Πηγή: Wikipedia.org

Πίνακας 13 Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για το Λουξεμβούργο

Περιγραφή του συστήματος
Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στο Λουξεμβούργο καλύπτει τους εξής
κινδύνους:
-

Ασθένεια-Μητρότητα (παροχές σε είδος-παροχές σε χρήμα)

-

Παροχές εξάρτησης (παροχές σε είδος-παροχές σε χρήμα) 10

10

Ως κίνδυνο εξάρτησης ορίζεται ο κίνδυνος ένα άτομο να ασθενήσει (σωματικά ή διανοητικά ) και να
έχει ανάγκη συμπαράστασης τρίτου προσώπου για τις καθημερινές βασικές του ανάγκες, είτε αν
παραμένει στο σπίτι του είτε αν μένει σε ένα ίδρυμα βοήθειας και φροντίδων.
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-

Συντάξεις Γήρατος

-

Παροχές σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικών
ασθενειών

-

Οικογενειακές παροχές

-

Συντάξεις Αναπηρίας

-

Συντάξεις επιζώντων

Η εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής γίνεται από Οργανισμούς Κοινωνικής
Ασφάλισης που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με διοικητική και
οικονομική αυτονομία, διοικούνται από τους κοινωνικούς εταίρους και
υπόκεινται στην εποπτεία του κράτους, το οποίο ασκεί προληπτικό και
κατασταλτικό έλεγχο στις αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων.
Στην υποχρεωτική Ασφάλιση υπάγονται τα πρόσωπα που ασκούν μια
επαγγελματική δραστηριότητα (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες), οι
συνταξιούχοι, αυτοί που έχουν υπαχθεί στην προαιρετική Ασφάλιση καθώς
και τα μέλη της οικογένειάς τους.
Τρία

Υπουργεία

ασκούν

την

εποπτεία

του

Συστήματος

Κοινωνικής

Ασφάλισης
-

Το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης

-

Το Υπουργείο Οικογένειας

-

Το Υπουργείο Εργασίας και Απασχόλησης

Στο Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης υπάγονται οι εξής υπηρεσίες:
Α) Η Γενική Επιθεώρηση Κοινωνικής Ασφάλισης, που επιβλέπει και
ελέγχει τη λειτουργία ολόκληρου του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης,
στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται:
-

Η Ένωση των Ταμείων Υγείας (9 Ταμεία Υγείας) κατά επαγγελματική
Δραστηριότητα.

-

Η Ένωση Προστασίας Ατυχημάτων.

-

Τέσσερα Ταμεία Συντάξεων: το Ταμείο Ασφάλισης Γήρατος και
Αναπηρίας των εργαζομένων με χειρωνακτική εργασία, το Ταμείο
Συντάξεων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, το Ταμείο Συντάξεων
40

Αγροτών

και

το

Ταμείο

Συντάξεων

Βιοτεχνών,

Εμπόρων

και

Βιομηχάνων.
-

Το Εθνικό Ταμείο Οικογενειακών Παροχών.

-

Το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης.

Β) Ο Ιατρικός έλεγχος στα πλαίσια της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Γ) Το Κοινό Κέντρο της Κοινωνικής Ασφάλισης, στο οποίο υπάγονται και
εισπράττονται όλες οι εισφορές, διαθέτει τη μηχανογραφική στήριξη του
Συστήματος με την οργάνωση των πληροφοριακών δεδομένων (μητρώου)
των ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης, την επεξεργασία τους, το
σχεδιασμό

και

ενημέρωση

της

βάσης

δεδομένων

της

κοινωνικής

ασφάλισης και την πραγματοποίηση μελετών.
Η Ένωση των Ταμείων Ασθενείας ασκεί τη διαχείριση της Ασφάλειας
Ασθένειας και Μητρότητας με τα ακόλουθα Ταμεία Ασθενείας:
1) Το Ταμείο ασθένειας των εργατών.
2) Το Ταμείο Ασθενείας των εργατών του εργοστάσιο παραγωγής χάλυβα
ARBED.
3) Το Ταμείο Ασθενείας των υπαλλήλων της ARBED.
4) Το Ταμείο Ασθενείας των ιδιωτικών υπαλλήλων καθώς και των
ελεύθερων επαγγελματιών που ασκούν πνευματική δραστηριότητα.
5) Το Ταμείο Ασθενείας των δημοσίων υπαλλήλων.
6) Το Ταμείο Ασθενείας των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων.
7) Το Ταμείο Ασθενείας των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους.
8) Το Ταμείο Ασθενείας των ελεύθερων επαγγελματιών που εμπλέκονται
σε τεχνικές, αγροτικές και βιομηχανικές δραστηριότητες.
9) Το Ταμείο Ασθενείας Αγροτών .

Η ασφάλιση στην Ασθένεια και Μητρότητα είναι υποχρεωτική, τα ποσοστά
εισφορών είναι τα ίδια για όλους (εργαζόμενοι-εργοδότες) και όλα τα
προστατευόμενα άτομα δικαιούνται των ίδιων παροχών.
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Ολλανδία
Πληθυσμός (2009)α

16.481.139

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΕΕ 27 =100), 2008α

132,2

Συντελεστής GINI 2007/2008β

30,90%

ΑΕΠ σε εκ. ευρώ
τρέχουσες τιμές (2005)α

513.407

Συνολικές εισροές κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

167.212

Εισροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

32,57%

Συνολικές δαπάνες κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

143.145

Εκροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

27,88%

Πηγές: (α): Eurostat
(β): Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP)

Πηγή: Wikipedia.org

Πίνακας 14 Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για την Ολλανδία

Περιγραφή του συστήματος:
Η Ολλανδία διαθέτει δύο είδη ασφαλιστικών συστημάτων:
1) Τα συστήματα Εθνικής Ασφάλισης που αφορούν τους κατοίκους της
χώρας και καλύπτουν:
i.
ii.

Την Ασφάλιση Σύνταξης Γήρατος (AOW),
Την Ασφάλιση Σύνταξης Επιζώντων (ANW),

iii.

Την Ασφάλιση Επιδομάτων Τέκνων (AKW), και

iv.

Την Ασφάλιση για Εξαιρετικές Ιατρικές Δαπάνες (AWBZ).

2) Τα συστήματα Ασφάλισης Εργαζομένων που αφορούν στο σύνολο
των εργαζομένων και καλύπτουν:
i.
ii.

Την Ασφάλιση Ασθένειας (ZW),
Την Ασφάλιση Ανικανότητας (WAO, WAZ, WAJONG),

iii.

Την Ασφάλιση Ανεργίας (WW), και

iv.

Την Ασφάλιση Υγείας (ZFW).

Παράλληλα

σε

αυτά

τα

συστήματα,

σημαντικό

ρόλο

κατέχουν

και

συμπληρωματικές ασφαλίσεις και ιδιωτική προστασία. Για παράδειγμα το
80% των συνταξιούχων βασικής σύνταξης γήρατος λαμβάνουν και μία
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συμπληρωματική και το 90% έχουν και κάποιου είδους (ιδιωτική ή δημόσια)
συμπληρωματική κάλυψη για τις ιατρικές δαπάνες.
Για τα θέματα του Συστήματος Εθνικής Ασφάλισης ο αρμόδιος φορέας είναι η
Τράπεζα Κοινωνικής Ασφάλισης, που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου με νομοθετικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες και δικαιώματα.
Εκτός από την ασφάλιση υγείας, το Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης
(LISV) είναι ο αρμόδιος φορέας για τα θέματα Ασφάλισης Εργαζομένων και
είναι υπεύθυνο για τη σωστή απόδοση των παροχών, την οικονομική
διαχείριση και τη συνεργασία με κέντρα εργασίας και δημοτικά γραφεία
αρωγής για την επανένταξη των ανέργων στο παραγωγικό δυναμικό.
Η περίθαλψη υγείας υπόκειται στην ευθύνη του Υπουργείου Υγείας,
Πρόνοιας & Αθλητισμού, με το Συμβούλιο Ασφάλισης Υγείας να επιβλέπει το
σύστημα ασφάλισης για εξαιρετικές ιατρικές δαπάνες (AWBZ) και της
ασφάλισης Υγείας (ZFW).
Ασφάλιση για Εξαιρετικές Ιατρικές Δαπάνες (AWBZ): Η ασφάλιση αυτή
καλύπτει όλους τους κατοίκους της Ολλανδίας για σοβαρούς κινδύνους
ασθένειας, οι οποίοι δεν καλύπτονται από υποχρεωτική ή ιδιωτική ασφάλιση
υγείας. Περιλαμβάνει όλα τα είδη φροντίδας και νοσηλείας σε ιδρύματα,
νοσοκομεία και κέντρα αποκατάστασης μετά την 366η ημέρα, φροντίδα στο
σπίτι, ψυχιατρική φροντίδα και προληπτική ιατρική. Η εν λόγω ασφάλιση
χρηματοδοτείται από τις εισφορές εργαζομένων που ανέρχονται σε 12,05%
επί του εισοδήματος. Την υλοποίηση αυτού του προγράμματος έχουν οι
ασφαλιστικές εταιρείες που συμβάλλονται με τα νοσοκομεία και τους
γιατρούς. Εκτός από τους κατοίκους και όσους εργάζονται στην Ολλανδία,
στο πρόγραμμα αυτό ασφαλίζονται και όσα άτομα, καθώς και τα μέλη
οικογενείας τους, ζουν σε χώρα με την οποία υπάρχει σύμβαση με την
Ολλανδία και έχουν υποχρεωτική ασφάλιση υγείας. Ακόμα, ασφαλίζονται
όσοι ζουν στο εξωτερικό και λαμβάνουν ένα μακροχρόνιο επίδομα από την
Ολλανδία αλλά δεν έχουν υποχρεωτική ασφάλιση.
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Ασφάλιση Ασθένειας (ZW): Ασφαλίζονται όλοι οι μισθωτοί και αφορά
κυρίως την καταβολή επιδόματος ασθένειας. Ο Ολλανδικός Αστικός Κώδικας
προβλέπει ότι οι εργοδότες οφείλουν να πληρώνουν το μισθό των ασθενών
υπαλλήλων τους για τον πρώτο χρόνο της ασθένειας (70% του μισθού ή και
παραπάνω εφόσον το ορίζει η συλλογική σύμβαση εργασίας, αλλά σε κάθε
περίπτωση τουλάχιστον τον ελάχιστο μισθό). Οι εργοδότες οφείλουν επίσης
να καταβάλλουν βοήθημα σε περίπτωση θανάτου μισθωτού της επιχείρησής
τους. Ο σχετικός νόμος λειτουργεί ως «δίχτυ ασφαλείας» για τους μισθωτούς
οι οποίοι δεν έχουν εργοδότη, καθώς και σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Η
καταβολή του επιδόματος είναι δυνατή επίσης σε περιπτώσεις ασθένειας πριν
από ή μετά την περίοδο των 16 εβδομάδων κατά τις οποίες καταβάλλεται το
επίδομα μητρότητας, σε περίπτωση πτώχευσης του εργοδότη, σε περίπτωση
ασθενείας κατά τα πέντε πρώτα έτη απασχόλησης ατόμου με αναπηρία και σε
περιπτώσεις ασθένειας λόγω δωρεάς οργάνων. Οι δύο πρώτες ημέρες της
άδειας ασθενείας είναι δυνατό να δίνονται στο μισθωτό με δικές του δαπάνες
αλλά αυτό πρέπει να ορίζεται στη σύμβαση εργασίας του μισθωτού ή στη
συλλογική σύμβαση εργασίας. Ο μισθός συνεχίζει να καταβάλλεται για άδεια
ασθενείας ως 52 εβδομάδες αλλά ποτέ περισσότερο από τη διάρκεια της
σύμβασης εργασίας.

Ασφάλιση Υγείας (ZFW): Αναφορικά με τις κανονικές ιατρικές δαπάνες, οι
εργαζόμενοι με ετήσιο εισόδημα μικρότερο από ένα όριο –και από το 2000
και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με φορολογητέο εισόδημα κάτω ενός ορίουκαλύπτονται από το υποχρεωτικό σύστημα ασφάλισης της Υγείας (ZFW).
Περίπου 25 ασφαλιστικά ταμεία είναι υπεύθυνα για την απόδοση των
παροχών και καλύπτουν περίπου το 65% του πληθυσμού. Είναι αξιοσημείωτο
το γεγονός ότι πάνω από το 30% των Ολλανδών έχουν ιδιωτική κάλυψη για
τις ιατρικές δαπάνες.
Παρέχεται δικαίωμα για είσοδο σε νοσοκομείο, ιατρική και παραϊατρική
φροντίδα και περιορισμένη κάλυψη για οδοντιατρική φροντίδα. Παρέχονται
επίσης ιατρικά βοηθητικά μέσα, φάρμακα, επίδεσμοι και αποκατάσταση. Για
κάποιες από αυτές τις παροχές προβλέπεται συμμετοχή από τον ασφαλισμένο.
Η εισφορά υπολογίζεται επί του μισθού και ανέρχεται για τον εργαζόμενο σε
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1,70% και για τον εργοδότη σε 6,75%.. Επίσης, ο σύντροφος (είτε από γάμο
είτε από συγκατοίκηση) ο οποίος είναι κάτω των 65 ετών και ανήκει στο
νοικοκυριό του ασφαλισμένου, καθώς και τα φυσικά ή τα υιοθετημένα παιδιά
του ως εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας του. Όσοι είναι άνω των 65 ετών
ασφαλίζονται στο πρόγραμμα αυτό εάν την τελευταία ημέρα του μήνα πριν
από την ημερομηνία που φτάνουν στα 65 έτη, ήταν ασφαλισμένοι στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα, και εφόσον τα τελευταία πέντε χρόνια είχαν για
τρία χρόνια ασφάλιση στο πρόγραμμα αυτό. Όσοι είναι 65 ετών και άνω και
είναι ιδιωτικά ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν να ασφαλιστούν σε
κάποιο ασφαλιστικό φορέα αν το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά
τους είναι λιγότερο από 20.200 ευρώ. Οι συνταξιούχοι πληρώνουν εισφορά
8,45%. Πέραν των κατά τα ως άνω καταβαλλομένων εισφορών, καταβάλλεται
επίσης υποχρεωτικά και ένα καθορισμένο ποσό ανά μήνα (το ποσό ποικίλλει
ανάλογα με το φορέα ασφάλισης) από κάθε ασφαλισμένο.
Ασφάλιση

Ανεργίας (WW):

Καλύπτει

τους

εργαζόμενους

κατά

των

οικονομικών συνεπειών της ανεργίας. Επίδομα ανεργίας δικαιούται όποιος
κατέστη άνεργος αλλά είχε εργασία για μία περίοδο τουλάχιστον 26
εβδομάδων τις τελευταίες 39 εβδομάδες προτού χάσει την εργασία του. Οι
χρονικές προϋποθέσεις διαφέρουν σε περιπτώσεις εποχιακής απασχόλησης
κ.λπ. Το πρόσωπο το οποίο πληροί τις εν λόγω προϋποθέσεις λαμβάνει ως
βραχυχρόνια παροχή το 70% του ελάχιστου μισθού για μια περίοδο 6 μηνών.
Για την κάλυψη των παροχών ανεργίας καταβάλλεται εισφορά από τους
εργοδότες και τους εργαζόμενους σε ποσοστά 1,55% και 5,80% αντίστοιχα.
Ελεύθεροι επαγγελματίες
Το Σύστημα Ασφάλισης ισχύει για όλους τους κατοίκους της Ολλανδίας, με
κάποιες ειδικές ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι όμως
δε δικαιούνται παροχές ασθενείας σε χρήμα (επιδόματα), δεν καλύπτονται για
εργατικά ατυχήματα και για την ανεργία. Υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς για τις
συντάξεις αναπηρίας των αυτοαπασχολούμενων που εξασφαλίζει για την
απώλεια εισοδήματος συνεπεία μακροχρόνιας ανικανότητας και καλύπτει
τους

αυτοαπασχολούμενους

συναπασχολούνται

στην

και

τους

επιχείρηση,
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συζύγους
καθώς

και

τους

οι

οποίοι

τους

ελεύθερους

επαγγελματίες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτω των 65 ετών. Προβλέπεται
εισφορά 8,80% σε μέγιστο εισόδημα 38.118 ευρώ. Η εν λόγω εισφορά
καλύπτει τη χορήγηση συντάξεων αναπηρίας καθώς και το επίδομα τοκετού
για 16 τουλάχιστον εβδομάδες στις γυναίκες ασφαλισμένες. Το ποσό της
σύνταξης εξαρτάται από το βαθμό αναπηρίας και το ποσό του απολεσθέντος
εισοδήματος. Το εν λόγω ποσό μπορεί να αντιστοιχεί είτε στο εισόδημα που
αποκτήθηκε κατά το προηγούμενο της αναπηρίας ημερολογιακό έτος, είτε στο
μέσο εισόδημα των πέντε προηγούμενων της αναπηρίας οικονομικών ή
ημερολογιακών ετών, εάν αυτό είναι ευνοϊκότερο. Πάντως η ανώτατη βάση
είναι ο ελάχιστος μισθός.

Νορβηγία
Πληθυσμός (2009)α

4.801.376

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΕΕ 27 =100), 2008α

179,2

Συντελεστής GINI 2007/2008β

25,80%

ΑΕΠ σε εκ. ευρώ
τρέχουσες τιμές (2005)α

242.935

Συνολικές εισροές κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

58.862

Εισροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

24,23%

Συνολικές δαπάνες κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

57.931

Εκροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

23,85%

Πηγές: (α): Eurostat
(β): Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP)

Πηγή: Wikipedia.org

Πίνακας 15 Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για τη Νορβηγία

Περιγραφή του συστήματος
Η κοινωνική ασφάλιση στη Νορβηγία ακολουθεί το σκανδιναβικό μοντέλο
και παρέχει ενιαία κάλυψη στους κατοίκους της. Το βασικό σύστημα είναι το
Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης που καλύπτει όλους όσους διαμένουν ή
εργάζονται στη χώρα, οι οποίοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά και λαμβάνουν τις
παροχές. Υπάρχει επίσης το Σύστημα οικογενειακών παροχών καθώς και το
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Σύστημα επιδομάτων σε οικογένειες με μικρά παιδιά. Οι παροχές που
αποδίδονται στα πλαίσια αυτών των συστημάτων περιλαμβάνουν συντάξεις
(αναπηρίας, γήρατος, θανάτου) που συχνά ενισχύονται από επιπλέον
επιδόματα, καθώς και ιατρικές φροντίδες, περίθαλψη, επιδόματα ασθένειας
και μητρότητας, εργατικού ατυχήματος, άγαμων γονέων, έξοδα κηδείας και
διάφορα οικογενειακά επιδόματα.
Ο αρμόδιος φορέας για τα παραπάνω είναι η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης
Εθνικής

Ασφάλισης,

υπό

το

Υπουργείο

Εργασίας

και

Κοινωνικών

Υποθέσεων, η οποία λειτουργεί μέσα από τα 19 περιφερειακά της γραφεία και
τα 466 τοπικά, που υπάρχουν σε κάθε δήμο. Τα τοπικά γραφεία
υποστηρίζονται από κέντρα τεχνικής βοήθειας.
Τα επιδόματα της κοινωνικής ασφάλισης συνήθως καθορίζονται σύμφωνα με
ένα βασικό ποσό που αναπροσαρμόζεται ετήσια από το Κοινοβούλιο (κατόπιν
διαπραγματεύσεων μεταξύ του κράτους, των συνδικάτων και των ενώσεων
ασφαλισμένων). Επίσης στο Κοινοβούλιο αποφασίζεται το ύψος των
εισφορών

και

τα

επίπεδα

της

κρατικής

επιχορήγησης.

Οι

εισφορές

κυμαίνονται ανάλογα με την περιφέρεια και που κατοικεί ο εργαζόμενος και
με την ηλικία του.
Το σύστημα περίθαλψης υγείας της Νορβηγίας μοιράζεται σε πέντε
περιφέρειες, 19 επαρχίες και 435 δήμους. Οι υπηρεσίες υγείας λειτουργούν σε
επαρχιακό και δημοτικό επίπεδο με πόρους που διανέμονται από το κράτος.
Τα νοσοκομεία ανήκουν στις επαρχίες, με τις περιφέρειες να έχουν κεντρικό
ρόλο στο σχεδιασμό των νοσοκομειακών υπηρεσιών. Όλοι οι ασφαλισμένοι
δικαιούνται δωρεάν νοσηλεία και φαρμακευτική περίθαλψη στα νοσοκομεία.
Για

εξωνοσοκομειακή

φροντίδα

οι

ασφαλισμένοι

καταβάλλουν

μία

συμμετοχή. Οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για την οργάνωση και
διαχείριση των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από τα
δημοτικά τέλη και χορηγήσεις της κεντρικής κυβέρνησης, του Ταμείου
Εθνικής Ασφάλισης καθώς και από τις συμμετοχές των ασθενών. Το
Νορβηγικό Συμβούλιο Υγείας, ανεξάρτητος οργανισμός υπό το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι υπεύθυνο για την εποπτεία των
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υπηρεσιών υγείας και του προσωπικού τους στη χώρα γενικά αλλά και σε
τοπικό επίπεδο. Επίσης, παρέχει συμβουλές και κατευθύνσεις στο Υπουργείο,
τον τομέα υγείας και το κοινό, με τα έξι παραρτήματά του που συνεργάζονται
με τις 19 επαρχίες.
Ελεύθεροι επαγγελματίες
Στη

Νορβηγία

όλες

οι

κατηγορίες

ελεύθερων

επαγγελματιών

είναι

υποχρεωτικά μέλη του ενιαίου συστήματος καθολικής κάλυψης και έτσι
καλύπτονται για τις παροχές ασθένειας και μητρότητας από αυτό. Για τα
επιδόματα ασθενείας όμως, δεν τα λαμβάνουν για τις πρώτες 16 ημέρες
ασθένειας και η αποζημίωση ανέρχεται σε 65% ενώ για τους μισθωτούς είναι
100%. Δίνεται η δυνατότητα πρόσθετης ασφάλισης για την κάλυψη αυτής της
διαφοράς, όπως ισχύει και για το οικογενειακό επίδομα. Επίσης υπάρχει
δυνατότητα

προαιρετικής

κάλυψης

για

εργατικό

ατύχημα

αλλά

δεν

καλύπτονται για ανεργία.
Το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης της Νορβηγίας χρηματοδοτείται εν μέρει
από τις εισφορές των ασφαλισμένων και εν μέρει από τη φορολογία. Για το
τμήμα των εισφορών, αυτές ανέρχονται στο 11% του εισοδήματος των
ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ για τους αγρότες και τους αλιείς είναι το
7,68% που αντιστοιχεί στο ποσοστό των μισθωτών. Ειδικά για τους αλιείς
ισχύουν και άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις σε σχέση με τους άλλους ελεύθερους
επαγγελματίες, καθώς για τις παροχές ασθενείας σε χρήμα (επιδόματα)
καλύπτουν το 100% και καλύπτονται υποχρεωτικά για εργατικό ατύχημα και
ανεργία.
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Πολωνία
Πληθυσμός (2009)α

38.130.302

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΕΕ 27 =100), 2008α

56,1

Συντελεστής GINI 2007/2008β

34,50%

ΑΕΠ σε εκ. ευρώ
τρέχουσες τιμές (2005)α

244.420

Συνολικές εισροές κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

49.942

Εισροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

20,43%

Συνολικές δαπάνες κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

47.992

Εκροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

19,64%

Πηγές: (α): Eurostat
(β): Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP)

Πηγή: Wikipedia.org

Πίνακας 16 Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για την Πολωνία

Περιγραφή του συστήματος
Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας περιλαμβάνει τα εξής
συστήματα:
1. Το σύστημα ασφάλισης, που καλύπτει τους εργαζόμενους (για
σύνταξη, επιδόματα ασθένειας και εργατικού ατυχήματος), τους
αγρότες (σύνταξη και επιδόματα ασθένειας, εργατικού ατυχήματος και
μητρότητας) καθώς και το σύνολο του πληθυσμού για παροχές
ασθένειας σε είδος.
2. Το σύστημα επιδομάτων οικογένειας,

ανεργίας και κοινωνικής

σύνταξης. Περιλαμβάνει επίσης ειδικές προβλέψεις για βετεράνους,
ανάπηρους πολέμου, στρατιωτικούς, δικαστικούς και εισαγγελείς.
3. Το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, που παρέχει λοιπά επιδόματα και
περίθαλψη.
Η συνολική ευθύνη του συστήματος ανήκει στο Υπουργείο Κοινωνικής
Πολιτικής ενώ για τον τομέα της υγείας υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Υγείας,
το οποίο καλύπτει τα ζητήματα της προστασίας της υγείας καθώς και την
οργάνωση των υπηρεσιών περίθαλψης, την εποπτεία των φαρμάκων και των
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ιατρικών υλικών και τέλος το συντονισμό των ασφαλιστικών συστημάτων
στον τομέα των παροχών υγείας.
Η χρηματοδότηση του συστήματος προέρχεται κυρίως από εισφορές των
ασφαλισμένων μέσω του φόρου εισοδήματος συλλέγονται από το Ίδρυμα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ZUS) και μεταφέρονται στο Ταμείο Εθνικής Υγείας
ενώ για εκείνους που δε φορολογούνται τις εισφορές τις καταβάλλει το
κράτος.
Η ασφάλιση υγείας περιλαμβάνει παροχές προληπτικού, διαγνωστικού και
θεραπευτικού χαρακτήρα καθώς και ορθοπεδικών και βοηθητικών μέσων.
Μέρος της περίθαλψης χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και
περιλαμβάνει την εποπτεία για επιδημίες, τις δημόσιες υπηρεσίες αίματος,
προγράμματα πρόληψης, καταπολέμησης του εθισμού στο αλκοόλ και στα
ναρκωτικά, ενημέρωσης για το AIDS κ.λπ.

Ελεύθεροι επαγγελματίες
Από την 1η Ιανουαρίου 1999 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι συνεργάτες
τους –μέλη της οικογένειας- εντάχθηκαν στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης
για τα συνταξιοδοτικά τους ζητήματα και το εργατικό ατύχημα. Η ασφάλιση
υγείας (παροχών σε χρήμα) είναι προαιρετική καθώς περίθαλψη υγείας,
οικογενειακά επιδόματα και κάλυψη από την ανεργία παρέχονται σε όλους
τους νόμιμους κατοίκους της χώρας. Ειδικές διατάξεις υπάρχουν για τον
καθορισμό της εισοδηματικής βάσης επί της οποίας υπολογίζονται οι
εισφορές, καθώς και για τις προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών ασθενείας
και μητρότητας σε χρήμα.
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Πορτογαλία
Πληθυσμός (2009)α

10.631.800

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΕΕ 27 =100), 2008α

75,5

Συντελεστής GINI 2007/2008β

38,50%

ΑΕΠ σε εκ. ευρώ
τρέχουσες τιμές (2005)α

149.123

Συνολικές εισροές κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

36.383

Εισροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

24,40%

Συνολικές δαπάνες κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

35.544

Εκροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

23,84%

Πηγές: (α): Eurostat
(β): Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP)

Πηγή: Wikipedia.org

Πίνακας 17 Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για την Πορτογαλία

Περιγραφή του συστήματος
Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης περιλαμβάνει το δημόσιο σύστημα
κοινωνικής

ασφάλισης,

το

σύστημα

κοινωνικής

πρόνοιας

και

το

επικουρικό σύστημα. Η προστασία που εγγυάται το δημόσιο σύστημα
υλοποιείται από το Γενικό Κοινωνικό Ασφαλιστικό σύστημα, το σύστημα
αλληλεγγύης και το σύστημα οικογενειακής προστασίας. Το γενικό
κοινωνικοασφαλιστικό

σύστημα χρηματοδοτείται

εργοδοτών

εργαζομένων/

και

των

από

εισφορές

αυτοαπασχολούμενων.

των

Καλύπτει

υποχρεωτικά τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολούμενους για ασθένεια,
μητρότητα, πατρότητα και υιοθεσία, ανεργία, εργατικά ατυχήματα και
επαγγελματικές νόσους, αναπηρία, γήρας και θάνατο. Πρόκειται για
ανταποδοτικό

σύστημα

που

χρηματοδοτείται

από

τις

εισφορές

των

εργοδοτών, των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων και η υπαγωγή
σε αυτό είναι υποχρεωτική. Προϋπόθεση είναι η καταβολή εισφορών των
εργαζομένων και των εργοδοτών τους. Η κοινωνική προστασία προσφέρεται
με την καταβολή επιδομάτων σε χρήμα που αποσκοπούν να αντικαταστήσουν
την απώλεια του εισοδήματος από εργασία ή να αποζημιώσουν την απώλεια
επικερδούς ικανότητας. Το δικαίωμα λήψης των επιδομάτων εξαρτάται γενικά
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από την καταβολή εισφορών για μία ελάχιστη περίοδο. Στο σύστημα
αλληλεγγύης όμως, που αποσκοπεί στην εγγύηση επιδομάτων σε περίπτωση
αποδεδειγμένης

προσωπικής

ή

οικογενειακής

ανάγκης

που

δεν

περιλαμβάνεται στο σύστημα ασφαλίσεων, καλύπτονται όλοι οι πολίτες και
μπορεί να ισχύσει και για πρόσφυγες, άστεγους και μη υπηκόους που ζουν
στην Πορτογαλία και δεν εξαρτάται από τις περιόδους εισφορών αλλά
χορηγείται βάσει του εισοδήματος του δικαιούχου και της οικογένειάς του. Το
σύστημα αλληλεγγύης χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον κρατικό
προϋπολογισμό. Τέλος, στο σύστημα οικογενειακής προστασίας το κράτος
εγγυάται την καταβολή επιδομάτων σε περιπτώσεις οικογενειακών βαρών,
ανικανότητας

και

μακροχρόνιας

περίθαλψης.

Μία

από

τις

γενικές

προϋποθέσεις είναι να κατοικεί κανείς στην Πορτογαλία όμως μπορεί επίσης
να οριστούν ειδικές προϋποθέσεις ανάλογα με τις περιπτώσεις προστασίας και
τα ποσά ορίζονται ανάλογα με το εισόδημα του νοικοκυριού, τον αριθμό των
ατόμων και τη σύνθεσή του.
Το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας αναπτύσσεται μέσω δημόσιων ιδρυμάτων
και μη κερδοσκοπικών ιδιωτικών ιδρυμάτων και αποσκοπεί κυρίως στην
πρόληψη και αποκατάσταση καταστάσεων ανάγκης, εξάρτησης, αποκλεισμού
ή κοινωνικής τρωτότητας καθώς και στην ένταξη των ανθρώπων στην
κοινωνία και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. Στοχεύει κυρίως στις πιο
ευάλωτες ομάδες όπως τα παιδιά, τους νέους, τους ανάπηρους, τους
ηλικιωμένους

και

άλλους

ανθρώπους

που

βρίσκονται

σε

κατάσταση

οικονομικής ανάγκης η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το σύστημα
ασφαλίσεων. Παρέχει τα επιδόματα σε χρήμα, προσωρινά και κατ' εξαίρεση,
επιδόματα σε είδος, χρήση του εθνικού δικτύου εξοπλισμού και υπηρεσιών,
στήριξη σε προγράμματα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Το επικουρικό σύστημα περιλαμβάνει νομικά προγράμματα, συμβατικά
προγράμματα και εθελούσια προγράμματα. Τα εκ του νόμου επαγγελματικά
προγράμματα είναι υποχρεωτικά και αποσκοπούν στην καταβολή επιδομάτων
που προορίζονται να συμπληρώσουν τα επιδόματα που παρέχει το δημόσιο
σύστημα. Τα προγράμματα παρέχουν κατόπιν συμβάσεων συμπληρωματικά
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επιδόματα προς το σύστημα ασφαλίσεων σε ό,τι αφορά το τμήμα που δεν
καλύπτεται από το σύστημα αυτό και εφαρμόζεται κυρίως στο μερίδιο των
μισθών στο οποίο δεν επιβάλλονται εισφορές. Μπορεί να προκύψουν από
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Τα προαιρετικά προγράμματα αποσκοπούν
στην

ενίσχυση

της

αυτοπροστασίας.

Μπορεί

να

λάβουν

τη

μορφή

αποταμιευτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, ασφάλισης ζωής κ.λπ. Τα
επικουρικά προγράμματα μπορεί να θεσπιστούν από το κράτος, τις
επιχειρήσεις ή τα συνδικάτα. Η διαχείρισή τους αποτελεί ευθύνη δημόσιων,
αλληλοβοηθητικών ή ιδιωτικών φορέων που δημιουργούνται για το σκοπό
αυτό. Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων είναι εγγυημένη σε περίπτωση
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.
Η προστασία κατά των εργατικών ατυχημάτων είναι υποχρεωτική αλλά
αποτελεί ευθύνη των εργοδοτών, οι οποίοι πρέπει να τη μεταβιβάσουν σε
ασφαλιστικές εταιρίες υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών.
Προβλέπεται η ενσωμάτωση του κινδύνου αυτού στο γενικό πρόγραμμα.
Η

κοινωνική

ασφάλιση

είναι

οργανωμένη

σε

αποκεντρωμένη

βάση.

Περιλαμβάνει τους κεντρικούς φορείς (υπό την άμεση διοίκηση του κράτους)
και τα ιδρύματα κοινωνικής ασφάλισης, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εργασίας
μέσω του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Οι

εισφορές

εισπράττονται

ως

ενιαίο

ποσοστό

για

το

γενικό

κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα επί των μισθών (το 1/3 καταβάλλεται από
τους εργαζόμενους και τα 2/3 από τους εργοδότες) που καθορίζεται από το
Κοινοβούλιο, και καλύπτουν σχεδόν ακέραια τις παροχές του ανταποδοτικού
συστήματος χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις.
Το μη ανταποδοτικό σύστημα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Κράτος και
από το 1989 έχει ιδρυθεί το Ταμείο Αποθεματικού Κοινωνικής Προστασίας.
Το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης δεν εξαρτάται και δε συνδέεται με το
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η υγειονομική περίθαλψη καλύπτει όλους
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τους κατοίκους και υλοποιείται από την Εθνική Υπηρεσία Υγείας, η οποία
υπόκειται στο Υπουργείο Υγείας και ασκεί τις αρμοδιότητές της μέσω των
πέντε περιφερειών υγείας, οι οποίες είναι ανεξάρτητες και υπεύθυνες για την
οργάνωση και χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας της περιοχής τους μέσω
των κρατικών επιχορηγήσεων
Ελεύθεροι επαγγελματίες
Στην Πορτογαλία οι ελεύθεροι επαγγελματίες εντάσσονται υποχρεωτικά στο
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών (πλην των
δικηγόρων και συμβολαιογράφων που έχουν δικό τους Ταμείο). Το σύστημα
διακρίνεται σε δύο σκέλη παροχών: ένα υποχρεωτικό, το οποίο ενεργοποιεί
την παροχή επιδόματος μητρότητας, επαγγελματικής ασθένειας, αναπηρίας,
γήρατος και θανάτους και ένα άλλο προαιρετικό που παρέχει επίδομα
ασθενείας. Το οικογενειακό επίδομα παρέχεται σύμφωνα με το σύστημα
οικογενειακής πρόνοιας που καλύπτει το σύνολο του πληθυσμού. Η ασφάλιση
για εργατικό ατύχημα είναι υποχρεωτική αλλά οι ελεύθεροι επαγγελματίες
υποχρεώνονται να απευθύνονται σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία. Η
περίθαλψη υγείας παρέχεται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο
καλύπτει το σύνολο του πληθυσμού.
Ωστόσο,

οι

αυτοαπασχολούμενοι

μπορούν

να

επιλέξουν

μεταξύ

δύο

προγραμμάτων προστασίας. Το πρώτο είναι υποχρεωτικό και καλύπτει τη
μητρότητα, την αναπηρία, το γήρας και το θάνατο. Το άλλο είναι προαιρετικό
και παρέχει επίσης προστασία σε περίπτωση ασθένειας, επαγγελματικής
νόσου και οικογενειακών βαρών.
Η εισφορά είναι 25,4 % ή 32% αν περιλαμβάνει και το προαιρετικό σκέλος.
Το ποσό της εισφοράς είναι το παραπάνω ποσοστό επί μίας εκ των 10
κατηγοριών

εισοδήματος.

Προκειμένου

για

την

ενίσχυση

των

νέων

επαγγελματιών, στην περίπτωση της πρώτης εγγραφής στο σύστημα οι
εισφορές είναι καταβλητέες μετά το πρώτο έτος της δραστηριότητας. Δεν
παρέχεται κάλυψη ανεργίας.
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Σουηδία
Πληθυσμός (2009)α

9.259.044

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΕΕ 27 =100), 2008α

120,1

Συντελεστής GINI 2007/2008β

25,00%

ΑΕΠ σε εκ. ευρώ
τρέχουσες τιμές (2005)α

294.674

Συνολικές εισροές κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

102.889

Εισροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

34,92%

Συνολικές δαπάνες κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

92.176

Εκροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

31,28%

Πηγές: (α): Eurostat
(β): Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP)

Πηγή: Wikipedia.org

Πίνακας 18 Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για τη Σουηδία

Περιγραφή του συστήματος
Η Σουηδία έχει μια μακρά ιστορία στην Κοινωνική Ασφάλιση. Η πρώτη
κοινωνικοασφαλιστική

νομοθεσία

το

1890

κάλυπτε

μια

προαιρετική

ασφάλιση ασθένειας. Το 1914 εισήχθη η εθνική σύνταξη γήρατος. Σε όλο τον
20ο αιώνα αναπτύχθηκε ένα υποδειγματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης
που κάλυπτε όλους τους «κοινωνικούς κινδύνους». Το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικών Υποθέσεων είναι υπεύθυνο σε κυβερνητικό επίπεδο για τη
λειτουργία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, εκτός από την ασφάλιση
ανεργίας, την αρμοδιότητα της οποίας έχει το Υπουργείο Βιομηχανίας,
Απασχόλησης και Επικοινωνιών. Το Υπουργείο έχει καθαρά επιτελικό
χαρακτήρα με κύρια αρμοδιότητά του τη χάραξη της σχετικής κυβερνητικής
πολιτικής και το νομοθετικό έργο. Το βασικότερο όμως ρόλο διοίκησης,
ελέγχου και εποπτείας των δομών της Κοινωνικής Ασφάλισης έχει το Εθνικό
Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (RFV), με 21 περιφερειακά και 230
τοπικά γραφεία κοινωνικής Ασφάλισης. Το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής
Ασφάλισης λειτουργεί αυτόνομα καθώς και τα τοπικά γραφεία εξυπηρέτησης
των ασφαλισμένων, τα οποία λειτουργούν σε καθεστώς πλήρους αυτονομίας
και αποκέντρωσης έχοντας δικαιοδοσία σε λήψη αποφάσεων.
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Το RFV παρέχει όλα τα είδη των συντάξεων, παροχές πρόνοιας και ασθένειας
και καλύπτεται όλος ο πληθυσμός. Όλοι όσοι κατοικούν στη Σουηδία
καλύπτονται

από

το

Εθνικό

Σύστημα

Ασφάλισης

Υγείας,

το

οποίο

υποστηρίζει τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, ως ευθύνη του κράτους. Την
ευθύνη για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του πληθυσμού έχουν τα 23
επαρχιακά συμβούλια και οι 3 μεγάλοι δήμοι, ενώ την ευθύνη για υπηρεσίες
κοινωνικής πρόνοιας έχουν κυρίως οι δήμοι.
Η κοινωνική ασφάλιση χρηματοδοτείται κυρίως από τις εισφορές των
εργαζομένων και εργοδοτών, τις αποδόσεις των επενδεδυμένων κεφαλαίων
και τους πόρους της γενικής φορολόγησης. Η ασφάλιση υγείας, ατυχήματος
καθώς

και

το

βασικό

συνταξιοδοτικό

χρηματοδοτούνται

κυρίως

από

εισφορές.

και
Η

επικουρικό
κεντρική

σύστημα
κυβέρνηση

χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου ή επιμέρους τα επιδόματα τέκνων, στέγασης και
κάποια επιδόματα αναπηρίας και φροντίδας αναπήρων.
Το

μεγαλύτερο

μέρος

των

δαπανών

ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης

καλύπτεται από τα έσοδα της φορολογίας εισοδήματος, ενώ το υπόλοιπο
καλύπτεται από κρατικούς πόρους και επιχορηγήσεις. Μικρότερο μέρος των
εσόδων του συστήματος προέρχεται από τη συμμετοχή σε δαπάνες των
ασθενών καθώς και από την ιδιωτική ασφάλιση.
Αναφορικά με την ασφάλιση ανεργίας οι περισσότεροι κάτοικοι της χώρας
της δικαιούνται μέσω των συνδικαλιστικών τους ενώσεων, ενώ οι άνεργοι που
δεν έχουν αυτή την κάλυψη μπορούν να λαμβάνουν μικρότερο βοήθημα σε
μετρητά από την Κυβέρνηση. Υπάρχουν επίσης εκτεταμένα κυβερνητικά
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προστατευόμενης απασχόλησης
και επιχορηγήσεις επανεγκατάστασης για βοήθεια σε ανέργους να βρουν
εργασία.
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Σλοβακία
Πληθυσμός (2009)α

5.411.062

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΕΕ 27 =100), 2008α

70,7

Συντελεστής GINI 2007/2008β

25,80%

ΑΕΠ σε εκ. ευρώ
τρέχουσες τιμές (2005)α

38.490

Συνολικές εισροές κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

6.413

Εισροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

16,66%

Συνολικές δαπάνες κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

6.436

Εκροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

16,72%

Πηγές: (α): Eurostat
(β): Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP)

Πηγή: Wikipedia.org

Πίνακας 19 Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για τη Σλοβακία

Περιγραφή του συστήματος
Το

σύστημα

περιλαμβάνει

την

ασφάλιση

για

ασθένεια,

ατύχημα,

συνταξιοδοτικά και την παροχή επιδομάτων ανεργίας. Το Ίδρυμα Κοινωνικής
Ασφάλισης (SIA) είναι ο εθνικός αρμόδιος οργανισμός για όλους τους
κλάδους της ασφάλισης και λειτουργεί μέσω των 38 παραρτημάτων του. Η
κεντρική του υπηρεσία οργανώνει, ελέγχει και μεθοδικά καθοδηγεί τα
παραρτήματα, τα οποία είναι υπεύθυνα για την είσπραξη των εισφορών, την
καταβολή των παροχών καθώς και για την απευθείας επαφή με τους πελάτες.
Αναφορικά με την ασφάλιση υγείας, οι εγχρήματες παροχές καταβάλλονται
από το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ οι παροχές σε είδος είναι ευθύνη
της Εταιρίας Ασφάλισης Υγείας. Οι παροχές σε χρήμα περιλαμβάνουν τα
επιδόματα ασθενείας, φροντίδας, εξίσωσης και μητρότητας. Το πρώτο
λαμβάνεται από την 11η ημέρα απουσίας και για περίοδο έως ένα έτος. Το
επίδομα

φροντίδας

καταβάλλεται

όταν

ο

εργαζόμενος

χρειάζεται

να

απουσιάσει προκειμένου να φροντίσει άμεσο μέλος της οικογένειάς του
(παιδί, σύζυγο, γονέα). Το επίδομα εξίσωσης καταβάλλεται στην έγκυο
εργαζόμενη, η οποία εξαιτίας της εγκυμοσύνης μετακινείται σε θέση η οποία
αμείβεται λιγότερο από τη δική της. Για την καταβολή του επιδόματος
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μητρότητας απαιτείται ασφάλιση για 270 ημέρες τα προηγούμενα δύο έτη και
καταβάλλεται για 28 εβδομάδες (37 για τις ανύπανδρες μητέρες και για
πολλαπλές κυήσεις).
Ελεύθεροι επαγγελματίες
Στη Σλοβακία η κάλυψη των ελεύθερων επαγγελματιών εντάσσεται στο
ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης με ειδικά ποσοστά εισφοράς. Η
βάση υπολογισμού καθορίζεται ως το 50% του μέσου μηνιαίου φορολογητέου
εισοδήματος του προηγούμενου έτους με ελάχιστο όριο τον ελάχιστο μισθό
(241€). Οι εισφορές είναι τα κάτωθι ποσοστά της βάσης υπολογισμού: 18%
για σύνταξη γήρατος, 6% για αναπηρίας, 14% για ασθένεια και μητρότητα,
4,4% για επιδόματα ασθενείας, 2% ανεργία (προαιρετικά) και 4,75%
αποθεματικό. Όσοι έχουν εισόδημα λιγότερο από 12 φορές τον ελάχιστο
μισθό (2.894€) εξαιρούνται της καταβολής των εισφορών για τα επιδόματα
ασθενείας και για τις εισφορές σύνταξης, αλλά μπορούν να ενταχθούν
προαιρετικά.

Ηνωμένο Βασίλειο
Πληθυσμός (2009)α

61.612.255

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΕΕ 27 =100), 2008α

118,5

Συντελεστής GINI 2007/2008β
ΑΕΠ σε εκ. ευρώ
τρέχουσες τιμές (2005)α

36,00%
1.831.683

Συνολικές εισροές κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

488.266

Εισροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

26,66%

Συνολικές δαπάνες κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

484.435

Εκροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

26,45%

Πηγές: (α): Eurostat
(β): Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP)

Πηγή: Wikipedia.org

Πίνακας 20 Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για το Ηνωμένο Βασίλειο

Περιγραφή του συστήματος
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Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει ένα ενιαίο, δημόσιο σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης που καλύπτει το σύνολο του πληθυσμού. Η Διεύθυνση Κοινωνικής
Ασφάλισης (DSS) είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, συντήρηση και παροχή
του προγράμματος κοινωνικής ασφάλισης και την κυβερνητική πολιτική
στήριξης της οικογένειας. Το DSS είναι υπεύθυνο για τις συντάξεις γήρατος
και αναπηρίας, την ασφάλιση υγείας και ανεργίας, τη στήριξη των
ανύπανδρων μητέρων, των ασθενών και αναπήρων και των ατόμων με χαμηλά
εισοδήματα.
Τα κόστη των ανταποδοτικών παροχών καλύπτονται από τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλονται από τους εργαζομένους, τους
εργοδότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει
μία ενιαία εισφορά για όλους τους κλάδους στο Ταμείο Κοινωνικής
Ασφάλισης. Η εισφορά αυτή κατηγοριοποιείται σε 5 «κλάσεις», με πιο
σημαντική την 1 η για τους εργαζόμενους και τη 2 η για τους ελεύθερους
επαγγελματίες. Η καταβολή της εισφοράς είναι υποχρεωτική εφόσον το
ετήσιο εισόδημα υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο.
Αναφορικά με την κάλυψη της ασθένειας υπάρχει το εθνικό σύστημα υγείας
(NHS) που ευθύνεται για τις παροχές ασθενείας σε είδος, καλύπτει το σύνολο
του πληθυσμού και χρηματοδοτείται από τη γενική φορολογία. Υπάγεται στη
Διεύθυνση Υγείας και βρίσκεται υπό την εποπτεία του αντίστοιχου Γενικού
Γραμματέα. Το Εκτελεστικό NHS –μέρος της δ/νσης υγείας- λειτουργεί ως τα
κεντρικά του NHS, με οκτώ περιφερειακά γραφεία και τοπικές αρχές υγείας,
οι οποίες φροντίζουν για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού.
Η πρωτοβάθμια περίθαλψη παρέχεται από γενικούς παθολόγους (GP), με
δωρεάν συνεδρίες, όπου ο γιατρός ελέγχει και αποφασίζει για την ανάγκη
παροχής

δευτεροβάθμιας

περίθαλψης

στα

νοσοκομεία.

Οι

ασθενείς

αναλαμβάνουν μέρος του κόστους για τα φάρμακα, κάποιες οδοντιατρικές και
οφθαλμολογικές υπηρεσίες, ανάλογα με το εισόδημά τους ή την ηλικία τους
(π.χ. τα παιδιά και οι συνταξιούχοι εξαιρούνται της συμμετοχής). Τα
νοσοκομεία οργανώνονται σε αυτόνομα Ταμεία Νοσοκομείων του Εθνικού
Συστήματος Υγείας.
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Αναφορικά με τις εγχρήματες παροχές ασθενείας και μητρότητας, αυτές
καταβάλλονται από τους εργοδότες για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
(28 εβδομάδες για το επίδομα ασθένειας και 18 για το επίδομα μητρότητας).
Οι εργοδότες μπορούν εν συνεχεία να αποζημιωθούν για το κόστος των
παροχών αυτών από το κράτος. Οι άνεργες ή οι αυτοαπασχολούμενες
μητέρες, οι οποίες όμως ασφαλίζονταν, μπορούν να λάβουν το κρατικό
επίδομα μητρότητας.
Ελεύθεροι επαγγελματίες
Στο

Ηνωμένο

Βασίλειο

το

γενικό

σύστημα

κοινωνικής

ασφάλισης

περιλαμβάνει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αναφορικά με τις εισφορές οι
ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσια έσοδα λιγότερα από 6.253€ μπορούν να
αιτηθούν την εξαίρεση από την καταβολή, εκείνοι με ετήσια έσοδα πάνω από
6.253€ καταβάλουν μια πάγια εισφορά 3€ περίπου ανά εβδομάδα. Επίσης,
εκείνοι με έσοδα μεταξύ 7.048€ και 46.999€ καταβάλλουν μια εισφορά που
συνδέεται με το εισόδημά τους σε ποσοστό 8% και για όσους έχουν εισόδημα
πάνω

από

46.999€

ένα

επιπλέον

1%.

Τα

οικογενειακά

επιδόματα

χρηματοδοτούνται από τη φορολογία.
Δεν υπάρχει κάλυψη για εργατικό ατύχημα και ανεργία. Σε περίπτωση που
μείνουν άνεργοι μπορούν να αιτηθούν του επιδόματος αναζήτησης εργασίας.
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Ελλάδα
Πληθυσμός (2009)α

11.262.539

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΕΕ 27 =100), 2008α

96,6

Συντελεστής GINI 2007/2008β

34,30%

ΑΕΠ σε εκ. ευρώ
τρέχουσες τιμές (2005)α

197.645

Συνολικές εισροές κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

49.744

Εισροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

25,17%

Συνολικές δαπάνες κοινωνικής
ασφάλισης σε εκ. ευρώ 2005α

47.985

Εκροές κοινωνικής ασφάλισης
ως % ΑΕΠ

24,28%

Πηγές: (α): Eurostat
(β): Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNDP)

Πηγή: Wikipedia.org

Πίνακας 21 Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για την Ελλάδα

Περιγραφή του συστήματος
Η έννοια της κοινωνικής ασφάλειας στην Ελλάδα εξυπηρετείται μέσω τριών
συστημάτων: του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης για την προστασία των
εργαζομένων, του συστήματος της κοινωνικής πρόνοιας για την φροντίδα των
ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και του εθνικού συστήματος
υγείας για την κάλυψη όλων των ατόμων που διαμένουν στην ελληνική
επικράτεια.
Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο συντονίζεται και εποπτεύεται
κατά κύριο λόγο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
αποτελεί το βασικό άξονα του ελληνικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας. Η
λειτουργία του επιδιώκει την κάλυψη κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι
εργαζόμενοι, χορηγώντας παροχές και υπηρεσίες που αναπληρώνουν τη
μείωση ή την απώλεια εισοδήματος από απασχόληση. Πρόκειται για ένα
σύστημα κύριας και επικουρικής δημόσιας ασφάλισης, το οποίο λειτουργεί με
βάση αυτόνομους ασφαλιστικούς φορείς ακολουθώντας τις εξής βασικές
αρχές:
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-

Δημόσιος, καθολικός, υποχρεωτικός και αναδιανεμητικός χαρακτήρας

-

Τριμερές μοντέλο χρηματοδότησης (εργαζόμενοι – εργοδότες - κράτος)

-

Αλληλεγγύη των γενεών

Έως το 2008 το σύστημα διαρθρωνόταν από

155 ασφαλιστικούς

οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης, Ασθένειας και Πρόνοιας,
εκ των οποίων οι 133 εποπτεύονταν από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, 3 από Υπουργείο Οικονομίας, 9 από το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας, 9 από το Υπουργείο Ναυτιλίας και 1 από τη Βουλή. Με τον
ν. 3655/08 επιχειρήθηκε η ενοποίηση των περισσοτέρων εξ αυτών, καθώς ο
πολυκερματισμός υπήρξε ένα διαχρονικά διαπιστωμένο πρόβλημα. Με αυτόν
το νόμο οι παραπάνω 133 φορείς εποπτείας του Υπουργείου Απασχόλησης
ενοποιούνται σε 13 (5 φορείς κύριας ασφάλισης, 6 επικουρικής και 2
πρόνοιας).

Κοινωνική ασφάλιση υγείας εκτός Ευρώπης
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε συνοπτικά και τα συστήματα ασφάλισης σε
ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό και Ιαπωνία προκειμένου να έχουμε μια πιο
ολοκληρωμένη εικόνα της κοινωνικής ασφάλισης υγείας διεθνώς.
ΗΠΑ
Στις ΗΠΑ η κοινωνική ασφάλιση υγείας έχει θεσμοθετηθεί σε ομοσπονδιακό
επίπεδο για τις παροχές υγείας σε είδος για τους ηλικιωμένους και τους
ανάπηρους. Δεν υπάρχει εθνικός φορέας για την παροχή επιδομάτων
ασθενείας και μητρότητας σε χρήμα. Η καταβολή τέτοιων επιδομάτων
προβλέπεται σε κάποιες πολιτείες: για εργαζόμενους στη βιομηχανία και το
εμπόριο σε 5 πολιτείες και σε 3 πολιτείες για τους αγρότες, ενώ υπάρχει ένα
ειδικό ομοσπονδιακό πρόγραμμα για τους σιδηροδρομικούς.
Η χρηματοδότηση για τη νοσοκομειακή περίθαλψη ανέρχεται σε 1,45% του
εισοδήματος των εργαζομένων που έχουν συνταξιοδοτική κάλυψη ενώ οι
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συνταξιούχοι καταβάλλουν περίπου 100$ το μήνα για επιπλέον ιατρικές
υπηρεσίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες καταβάλλουν 2,9% του δηλωθέντος
εισοδήματός τους για νοσοκομειακή περίθαλψη. Το κράτος καταβάλλει το
σύνολο των δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης των ηλικιωμένων καθώς και
την αναλογία του κόστους για την προαιρετική κάλυψη λοιπών ιατρικών
υπηρεσιών και της φαρμακευτικής περίθαλψης. Οι εργοδότες καταβάλλουν το
1,45% της συνολικής μισθοδοσίας.
Για τους εργαζόμενους παρέχεται νοσοκομειακή περίθαλψη έως 90 ημέρες,
από τις οποίες ο ασθενής καταβάλλει περίπου 900$ για την πρώτη ημέρα και
από 250$ ημερησίως από την 60 η έως την 90 η . Για νοσηλεία πέραν των 90
ημερών, ο ασθενής καταβάλλει περίπου 500$ την ημέρα έως ένα απόλυτο
όριο 60 επιπλέον ημερών.
Για λοιπές ιατρικές υπηρεσίες καταβάλλεται το 80% των δαπανών άνω των
130$ ετησίως για ιατρικές υπηρεσίες, διαγνωστικές και εργαστηριακές
εξετάσεις, φυσιοθεραπείες, συσκευές και μετακινήσεις. Για φαρμακευτική
περίθαλψη ο ασφαλισμένος καταβάλλει ένα ασφάλιστρο ανάλογα με το πλάνο
που έχει επιλέξει έως 265$ ετησίως για την κάλυψη έως 2.400$ ετησίως, τα
οποία μοιράζονται μεταξύ του ασφαλισμένου και της ασφαλιστικής του
εταιρίας. Για δαπάνες άνω των 2.400$ και έως 3.850$ ο ασφαλισμένος
καταβάλλει το σύνολο της δαπάνης. Για δαπάνη άνω των 3.850$ ο
ασφαλισμένος καταβάλλει το 5% και η ασφαλιστική του το 95%. Για τους
άπορους

οποιασδήποτε

ηλικίας

παρέχονται

ιατρικές

υπηρεσίες

σε

ομοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο.
Καναδάς
Στον Καναδά υπάρχει ανταποδοτικό σύστημα για τις παροχές σε χρήμα για
όλους τους μισθωτούς (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα) και για τους
αυτοαπασχολούμενους αλιείς, ενώ για τις ιατρικές και νοσοκομειακές
υπηρεσίες ισχύει ένα καθολικό σύστημα, το οποίο καλύπτει σχεδόν το σύνολο
του πληθυσμού. Η χρηματοδότηση του καθολικού συστήματος γίνεται κατά
κύριο λόγο από τη γενική φορολογία ενώ σε κάποιες περιπτώσεις
καταβάλλεται κάποιο ασφάλιστρο.
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Μεξικό
Στο Μεξικό υπάρχει ανταποδοτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για την
υγεία και τη μητρότητα που καλύπτει του εργαζόμενους, τα μέλη των
συνεταιρισμών, τους συνταξιούχους και τα προστατευόμενα μέλη αυτών.
Προβλέπεται προαιρετική κάλυψη για τους ελεύθερους επαγγελματίες ενώ
υπάρχει ειδικό σύστημα για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, σε
πετρελαϊκές εταιρίες και τους στρατιωτικούς. Παρέχονται παροχές σε χρήμα
και σε είδος μέσω των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης
ενώ οι ασφαλισμένοι αποζημιώνονται για δαπάνες υπηρεσιών που δεν
παρέχονται από αυτό.
Ιαπωνία
Υπάρχει σύστημα κοινωνικής ασφάλισης το οποίο περιλαμβάνει το σύστημα
ασφάλισης εργαζομένων, το εθνικό σύστημα υγείας και το σύστημα ιατρικής
περίθαλψης για τους ηλικιωμένους. Το σύστημα για τους εργαζομένους
περιλαμβάνει ασφαλίσεις επαγγελματικών ομάδων, την κρατική ασφάλιση,
την προαιρετική ασφάλιση για κάποιους εργαζόμενους και ειδικά συστήματα
ασφάλισης για τους αλιείς, τους εργαζόμενους ιδιωτικών εκπαιδευτικών και
τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα.
Η χρηματοδότηση για το εθνικό σύστημα υγείας γίνεται με πάγιες καταβολές
(όχι ποσοστά του εισοδήματος) το ύψος των οποίων καθορίζεται από το
κράτος ενώ για τους εργαζόμενους οι εισφορές για τα άλλα συστήματα
κυμαίνονται από 3,74% ως

4,1%

του εισοδήματος

τους,

το οποίο

κατηγοριοποιείται σε 47 κλάσεις. Αντίστοιχες εισφορές καταβάλλουν και οι
εργοδότες. Οι αυτοαπασχολούμενοι καλύπτονται από το εθνικό σύστημα
υγείας. Το κράτος καταβάλλει το 50% της δαπάνης του εθνικού συστήματος
υγείας μέσω επιχορηγήσεων
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Συμπερασματικά
Η παρουσίαση των συστημάτων υγείας για τις 21 χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καταδεικνύει αφενός την πολυπλοκότητα των συστημάτων υγείας
όπως αυτά έχουν θεσμοθετηθεί και εξελιχθεί κατά το δεύτερο μισό του 20 ου
αιώνα, αφετέρου και τις κοινές τους ρίζες στα μοντέλα που αναπτύχθηκαν
κατά το πρώτο μισό αυτού.
Προσθέτοντας στην ανάλυσή μας τα συστήματα υγείας στις χώρες εκτός
Ευρώπης που εξετάζουμε, παρατηρούμε ότι για τις όμορες με τις ΗΠΑ χώρες
Καναδά και Μεξικό, τα συστήματα υγείας απέχουν σημαντικά στη δομή και
λογική τους. Οι ΗΠΑ έχοντας υιοθετήσει την πιο ακραία μορφή του
φιλελεύθερου-αγγλοσαξονικού μοντέλου, παρέχουν κοινωνική ασφάλιση
μόνο στους ηλικιωμένους και ανάπηρους ενώ ο Καναδάς έχει διευρυμένες
κοινωνικές παροχές που προσομοιάζει στο κρατικό σύστημα ασφάλισης –
μοντέλο Beveridge- της Ευρώπης. Στο Μεξικό υπάρχει κοινωνική προστασία
της υγείας τύπου Bismarck με παραλλαγές του ηπειρωτικού και μεσογειακού
μοντέλου με τους πολυδιασπασμένους φορείς ασφάλισης. Στην Ιαπωνία το
κοινωνικό

κράτος

αναπτύσσεται

με

κοινωνικού προτύπου.
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μια

παραλλαγή

του

ευρωπαϊκού
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Κεφάλαιο 3
Η κοινωνική ασφάλιση υγείας σε αριθμούς
Σε συνέχεια της περιγραφής των συστημάτων υγείας στην Ευρώπη αλλά και
εκτός αυτής, και προκειμένου να γίνει αντιληπτή η σημασία της κοινωνικής
ασφάλισης υγείας με οικονομικούς δείκτες παρουσιάζεται μια σειρά
στοιχείων που απεικονίζουν την τρέχουσα κατάσταση παγκοσμίως –στις
χώρες του ΟΟΣΑ:

3.1. Οι δαπάνες υγείας ακολουθούν τα μοντέλα ασφάλισης;
1. Δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ
Turkey
Mexico
Poland
Czech Republic
Korea
Luxembourg
Hungary
Ireland
Slovak Republic
Japan
Finland
United Kingdom
Spain
τελευταία στοιχεία
Norway

μ.ο. 2000-2008

Australia
Italy
Sweden
New Zealand
Iceland
Greece
Denmark
Netherlands
Portugal
Austria
Canada
Belgium
Germany
Switzerland
France
United States
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0
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10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Κατηγοριοποιώντας τα τελευταία στοιχεία στα τέσσερα μοντέλα που
αναφέρθηκαν στο κεφ. 1, δηλαδή το σκανδιναβικό, το αγγλοσαξονικό, το
ηπειρωτικό και το μεσογειακό, λαμβάνουμε την ακόλουθη εικόνα:

Γράφημα 1: Κατηγοριοποίηση δαπανών υγείας χώρες Ευρώπης
Portugal
Greece
United Kingdom
Ireland
France
Austria
Germany
Norway
Sweden
Finland
0,0
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Παρατηρούμε ότι τα ποσοστά του ΑΕΠ που δαπανούνται στην υγεία σε κάθε
κράτος συνδέονται με το μοντέλο που ακολουθούν. Στο ηπειρωτικό μοντέλο
παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά, και ακολουθεί το μεσογειακό, το
σκανδιναβικό και τέλος το αγγλοσαξονικό –φιλελεύθερο μοντέλο.
Αν εισάγουμε τώρα και τα αντίστοιχα στοιχεία από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το
Μεξικό και την Ιαπωνία, έχουμε το ακόλουθο διάγραμμα:
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Γράφημα 2: Κατηγοριοποίηση δαπανών υγείας χώρες εντός και εκτός Ευρώπης
United States
Mexico
Japan
Canada
Portugal
Greece
United Kingdom
Ireland
France
Austria
Germany
Norway
Sweden
Finland
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Παρατηρούμε ότι οι δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ του Καναδά
πλησιάζουν σε αυτές του ηπειρωτικού ή του μεσογειακού μοντέλου, ενώ της
Ιαπωνίας στο αγγλοσαξονικό-φιλελεύθερο μοντέλο. Οι δαπάνες για το Μεξικό
και τις ΗΠΑ αποτελούν τα άκρα των διαθέσιμων στοιχείων.
Στη συνέχεια ακολουθούμε την ίδια ανάλυση για το διαχωρισμό των δαπανών
σε δημόσιες και ιδιωτικές προκειμένου να διερευνήσουμε τυχόν αντίστοιχους
συσχετισμούς στα διάφορα μοντέλα:

69

Γράφημα 3 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες υγείας στο σύνολο των δαπανών υγείας11

Turkey
Mexico
Poland
Czech Republic
Korea
Luxembourg
Hungary
Ireland
Slovak Republic

∆ημόσες δαπάνες μ.ο. 2000-2008
Ιδιωτικές ∆απάνες μ.ο. 2000-2008

Japan
Finland
United Kingdom
Spain
Norway
Australia
Italy
Sweden
New Zealand
Iceland
Greece
Denmark
Netherlands
Portugal
Austria
Canada
Germany
Switzerland
France
United States
0,00

20,00

40,00

60,00

11

80,00

100,00

Σημειώνεται ότι για τον ΟΟΣΑ ως δημόσιες δαπάνες υγείας θεωρούνται τόσο οι επενδύσεις σε
υποδομές υγείας από δημόσιους φορείς όσο και οι εκταμιεύσεις για υπηρεσίες υγείας από δημόσιους
οργανισμούς και φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας περιλαμβάνουν τις
ιδιωτικές καταβολές (εξ ολοκλήρου ή ως συμμετοχή), τα ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης, τις δωρεές
και την επαγγελματική ασφάλιση.
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Κατηγοριοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία στα τέσσερα μοντέλα, λαμβάνουμε
την παρακάτω εικόνα:
Γράφημα 4 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες υγείας - Ευρώπη
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Παρατηρούμε ότι στο μεσογειακό μοντέλο παρουσιάζεται μεγάλη δαπάνη σε
ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, γεγονός που θα μπορούσε να ερμηνευθεί είτε από
περιορισμένη πρόσβαση σε αυτές είτε χαμηλή ποιότητα αυτών που
αποθαρρύνει τη χρήση τους από τους πολίτες με αποτέλεσμα να στρέφονται
στον ιδιωτικό τομέα για την περίθαλψή τους.
Στο αγγλοσαξονικό μοντέλο όμως παρατηρείται μεγαλύτερη συμμετοχή των
δημοσίων δαπανών στις δαπάνες υγείας, ακόμη περισσότερο και από το
ηπειρωτικό μοντέλο. Για το σκανδιναβικό παρατηρούμε ότι η Φινλανδία έχει
περισσότερες ιδιωτικές δαπάνες σε σχέση με τη Σουηδία και τη Νορβηγία που
έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά δημοσίων δαπανών για την υγεία.
Αν στα παραπάνω προσθέσουμε τα στοιχεία για τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την
Ιαπωνία και το Μεξικό, παρατηρούμε τα εξής:
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Γράφημα 5 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες υγείας εντός και εκτός Ευρώπης
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Όπως και στο σύνολο των δαπανών υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ παρατηρούμε
ότι ο Καναδάς έχει ίδια επίπεδα ιδιωτικών και δημοσίων δαπανών με το
μεσογειακό μοντέλο και η Ιαπωνία πλησιάζει στο αγγλοσαξονικό μοντέλο.
Παρόλο που το Μεξικό εμφάνιζε τα χαμηλότερα ποσοστά δαπανών υγείας ως
ποσοστό του ΑΕΠ και οι ΗΠΑ τα υψηλότερα και οι δύο χώρες εμφανίζουν
σχεδόν ταυτόσημη κατανομή μεταξύ ιδιωτικών και δημοσιών δαπανών για
την υγεία.
Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει εύλογα ότι οι διαφοροποιήσεις των
επιμέρους μοντέλων αποτυπώνονται και στο μέγεθος των δημοσίων δαπανών
υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ κάθε χώρας αλλά και στην κατανομή του
συνόλου των δαπανών σε ιδιωτικές και δημόσιες.
Δεδομένου ότι οι κοινωνικές δαπάνες αποτελούν έναν τρόπο κατανομής του
εισοδήματος στη συνέχεια αναζητούμε τυχόν συσχετίσεις με το συντελεστή
Gini, ο οποίος προσδιορίζει το βαθμό ανισοκατανομής ή ισοκατανομής του
εισοδήματος. Υπενθυμίζουμε ότι όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής τόσο
μικρότερη η ανισότητα στην κατανομή του εισοδήματος.
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Γράφημα 5 Τιμές Gini για χώρες Ευρώπης
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Παρατηρούμε ότι στις χώρες που ακολουθούν το μεσογειακό μοντέλο
παρουσιάζονται υψηλές τιμές του συντελεστή ακολουθούμενες από τις τιμές
των χωρών του αγγλοσαξονικού μοντέλου. Στο ηπειρωτικό μοντέλο οι τιμές
του συντελεστή είναι χαμηλότερες ενώ στις χώρες του σκανδιναβικού
μοντέλου εμφανίζονται οι πιο χαμηλές τιμές του συντελεστή παγκοσμίως.
Στην παραπάνω ανάλυση προσθέτουμε και τις τιμές του συντελεστή Gini για
τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Μεξικό και την Ιαπωνία:
Γράφημα 6 Τιμές Gini για χώρες εντός και εκτός Ευρώπης
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Παρατηρούμε ότι στο Μεξικό και τις ΗΠΑ εμφανίζονται υψηλές αντιθέσεις
στην κατανομή του εισοδήματος, ενώ η Ιαπωνία προσεγγίζει τιμές του
συντελεστή

για

τις

χώρες

του

σκανδιναβικού

μοντέλου,

σημαντικά

χαμηλότερα από τις τιμές των χωρών του αγγλοσαξονικού μοντέλου τις
οποίες ακολουθούσε στην προηγούμενη ανάλυση. Ο Καναδάς εμφανίζει
παρόμοια επίπεδα με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά συστήματα.
Στον παρακάτω πίνακα συγκεντρώνουμε τα στοιχεία για τα τέσσερα μοντέλα
κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη καθώς και για τις χώρες εκτός αυτής που
αφορούν στις δημόσιες δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ κάθε χώρας και
στις αντίστοιχες τιμές του συντελεστή Gini:

Μοντέλο

Σκανδιναβικό

Ηπειρωτικό

Φιλελεύθερο

Μεσογειακό

Χώρα

%
δημοσίων
δαπανών
υγείας επί
του ΑΕΠ

Συντελεστής
Gini (%)

Σουηδία

9,1

25,0

Νορβηγία

8,6

25,8

Γερμανία

10,4

28,3

Γαλλία

11,0

32,7

Ιρλανδία

7,6

34,3

Ην. Βασίλειο

8,4

36,0

Ελλάδα

9,6

34,3

Πορτογαλία

9,9

38,5

Καναδάς

10,1

32,6

Ιαπωνία

8,1

24,9

Μεξικό

5,9

46,1

ΗΠΑ

16,0

40,8

Πίνακας 22: Μοντέλα ασφάλισης, ΑΕΠ & Gini

Στον πίνακα διαπιστώνονται κοντινές τιμές στις χώρες που ανήκουν σε κάθε
μοντέλο τόσο για τις δαπάνες υγείας όσο και για το συντελεστή. Στο
σκανδιναβικό οι δαπάνες υγείας κυμαίνονται μεταξύ 8,2-9,1 % με ιδιαίτερα
χαμηλές τιμές Gini, όμως για αντίστοιχα έως και χαμηλότερα ποσοστά
δημοσίων δαπανών στο φιλελεύθερο μοντέλο οι τιμές Gini είναι σημαντικά
υψηλότερες, αποκαλύπτοντας μεγαλύτερη ανισοκατανομή του εισοδήματος
στις χώρες αυτές. Στο μεσογειακό μοντέλο σχετικά υψηλότερες δημόσιες
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δαπάνες υγείας αντιστοιχούν σε τιμές Gini που αγγίζουν το άνω όριο στην
ΕΕ. Τέλος τα μεγάλα ποσοστά δημοσίων δαπανών υγείας επί του ΑΕΠ των
χωρών που εφαρμόζουν το ηπειρωτικό μοντέλο αντιστοιχούν σε τιμές Gini
που βρίσκονται στο μέσο του εύρους του συντελεστή αυτού για τις
ευρωπαϊκές χώρες.
Για τις χώρες εκτός Ευρώπης παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση
μεταξύ τους τόσο ως προς τα ποσοστά των δημοσίων δαπανών υγείας στο
ΑΕΠ όσο και των τιμών Gini. Έτσι η συγκριτικά μεγαλύτερη για όλες τις
χώρες του ΟΟΣΑ δημόσια δαπάνη επί του ΑΕΠ για την υγεία στις ΗΠΑ
αντιστοιχεί σε τεράστια ανισότητα στην κατανομή του εισοδήματος, μόλις
μικρότερη από τη χώρα με τη συγκριτικά μικρότερη από όλες τις άλλες
δημόσια δαπάνη επί του ΑΕΠ, το Μεξικό. Η Ιαπωνία προσεγγίζει τις τιμές
και για τα 2 μεγέθη υπό εξέταση των χωρών του σκανδιναβικού μοντέλου ενώ
ο Καναδάς προσεγγίζει το ηπειρωτικό.

3.2. Ανάλυση δαπανών υγείας στην Ευρώπη
Οι σε χρήμα παροχές για τη διατήρηση και υποστήριξη του
εισοδήματος σε περιπτώσεις φυσικής ή νοητικής ασθένειας,
εκτός της αναπηρίας. Η παροχή φροντίδας υγείας με σκοπό τη
διατήρηση,

αποκατάσταση

ή

βελτίωση

της

υγείας

των

ασφαλισμένων ανεξάρτητα από την αιτία της ασθένειας 12.
(ορισμός δαπανών υγείας κατά την eurostat)
Εστιάζοντας περαιτέρω την ανάλυσή μας στις δαπάνες υγείας, οι οποίες
σύμφωνα με τα στοιχεία eurostat αποτελούν τη δεύτερη σημαντικότερη
συνιστώσα των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη, ακολουθώντας
φυσικά τις δαπάνες συνταξιοδότησης, όπως φαίνεται και από τα παρακάτω
στοιχεία. Οι δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση στην Ευρώπη αντιστοιχούν
σε 26% περίπου του ΑΕΠ σύμφωνα με στοιχεία για το 2008 της eurostat και
κατανέμονται ανά «λειτουργία», ως εξής:
12

Europeam Social Statistics, Social expenditure & Receipts, Data 1997-2005, eurostat statistical
books, 2008 edition

75

Γράφημα 7 Κατανομή δαπανών υγείας - Ευρώπη
Ανεργία
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Οικογένεια
8,23%
Ασθένεια
29,58%

Οι δαπάνες για την υγεία σύμφωνα πάντα με τo σύστημα ταξινόμησης της
eurostat ESSPROS, κατηγοριοποιούνται και κατανέμονται ποσοστιαία βάσει
των στοιχείων 2008, ως εξής:
Γράφημα 8 Ταξινόμηση δαπανών υγείας ESSPROS
∆απάνες υγείας

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΜΗ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

0,66%

99,34%

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ
ΧΡΗΜΑ
12%

Περιοδικές
99%

Εφάπαξ
1%

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ
ΧΡΗΜΑ
17,65%

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ
ΕΙ∆ΟΣ
88%
Ενδονοσοκομειακή
περίθαλψη
53%

Λοιπές
3%

Εξωνοσοκομειακή
περίθαλψη
44%

Περιοδικές
52%

Εφάπαξ
48%

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ
ΕΙ∆ΟΣ
82,35%

Ενδονοσοκομειακή
περίθαλψη
9%

Λοιπές
13%

Εξωνοσοκομειακή
περίθαλψη
78%

Παρατηρούμε ότι για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών, οι
δαπάνες υγείας κατά κύριο λόγο αποτελούν καθολική παροχή ανεξάρτητα του
εισοδήματος των καλυπτόμενων προσώπων. Το μεγαλύτερο ποσοστό εξ
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αυτών δε, αποτελούν οι παροχές σε είδος, μοιρασμένες σε ενδονοσοκομειακή
και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Σημειώνουμε ότι στην εξωνοσοκομειακή
περίθαλψη περιλαμβάνεται και η φαρμακευτική. Οι παροχές σε χρήμα μη
εξαρτώμενες από το εισόδημα σχεδόν αποκλειστικά αποτελούν το επίδομα
ασθενείας που χαρακτηρίζεται, σε αυτήν την ταξινόμηση, περιοδική παροχή.
Στη συνέχεια απεικονίζουμε διαγραμματικά το ποσοστό συμμετοχής των
δαπανών υγείας στο σύνολο των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης για κάθε
ευρωπαϊκή χώρα:
Γράφημα 9 Δαπάνες υγείας ως ποσοστό στο σύνολο δαπανών κοινωνικής ασφάλισης
Switzerland
Norway

Η συμμετοχή των δαπανών υγείας στο ΑΕΠ κάθε ευρωπαϊκής χώρας για το
Iceland

φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:
United2008
Kingdom
Sweden
Finland
Slovakia
Slovenia
Romania
Portugal
Poland
Austria
Netherlands
Malta
Hungary
Luxembourg

Ευρωπαϊκός
μέσος όρος
29,58%

Lithuania
Latvia
Cyprus
Italy
France
Spain
Greece
Ireland
Estonia
Germany
Denmark
Czech Republic
Bulgaria
Belgium

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%
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25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Γράφημα 10 Δαπάνες υγείας ως ποσοστό στο ΑΕΠ
Switzerland
Norway
Iceland
United Kingdom
Sweden
Finland
Slovakia
Slovenia
Romania
Portugal
Poland
Austria
Netherlands
Malta
Hungary
Luxembourg
Lithuania
Latvia
Cyprus
Italy
France
Spain
Greece
Ireland
Estonia
Germany
Denmark
Czech Republic
Bulgaria
Belgium

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

Κατά την οκταετία 2000- 2008 ο ευρωπαϊκός μέσος όρος των δαπανών υγείας
ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 8,5% περίπου. Ωστόσο η μεταβολή ανά
χώρα είχε την ακόλουθη μορφή:
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Γράφημα 11 Μεταβολή δαπανών υγείας
150,00%

Bulgaria 1158%

140,00%
130,00%
120,00%
110,00%
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

Ireland
Latvia

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
-10,00%
-20,00%

Slovakia

-30,00%
-40,00%
-50,00%

Στην επόμενη ενότητα θα επιχειρηθεί μια προσπάθεια πρόβλεψης της
εξέλιξης αυτών των δαπανών χρησιμοποιώντας πάντα ως μονάδα μέτρησης το
ποσοστό του ΑΕΠ με το οποίο συμμετέχουν οι δαπάνες υγείας σε αυτό.
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3.3. Προβλέψεις ανά χώρα
Παρατηρώντας τη συμμετοχή των δαπανών υγείας στο ΑΕΠ κάθε χώρας στο
προηγούμενο διάγραμμα, μπορούμε να ταξινομήσουμε τις χώρες σε τρεις
βασικές ομάδες:
α) εκείνες με ποσοστό κοντά στο ευρωπαϊκό
β) εκείνες με μικρότερο ποσοστό
γ) εκείνες με μεγαλύτερο ποσοστό
Στην ομάδα (α) βρίσκονται χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, το
Βέλγιο και η Ελλάδα. Στην ομάδα (β) βρίσκονται σχεδόν όλες οι «νέες»
χώρες –Πολωνία, Εσθονία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος κ.λπ.- και από τα
παλαιά κράτη μέλη η Φινλανδία, η Δανία και η Πορτογαλία. Στην ομάδα (γ)
τέλος βρίσκεται η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η
Ισλανδία. Επιλέγοντας στη συνέχεια 3 χώρες προς ανάλυση από κάθε ομάδα,
με βάση και τη διαθεσιμότητα των στοιχείων, συνεχίζουμε την ανάλυσή μας
με μια προσπάθεια μοντελοποίησης της πορείας των δαπανών υγείας ως
ποσοστό του ΑΕΠ για τις υπό εξέταση χώρες:
Γράφημα 12 Σύγκριση ποσοστών δαπανών υγείας στο ΑΕΠ σε σχέση με το μ.ο. της ΕΕ
France

Ireland

Germany

United Kingdom

Belgium

Greece

Finland

Denmark

Portugal
0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%
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5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

Α

Β

Γ

Ηνωμένο Βασίλειο

Φινλανδία

Γερμανία

Βέλγιο

Δανία

Γαλλία

Ελλάδα

Πορτογαλία

Ιρλανδία

Στην ανάλυση των δεδομένων μας, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά στο
Παράρτημα, υπολογίζουμε τους συντελεστές του μοντέλου με γραμμική
παλινδρόμηση α) στα στοιχεία κάθε χώρας για την περίοδο 1997-2008 και β)
σε προσαρμοσμένα στοιχεία για κάθε χώρα, έχοντας εφαρμόσει εκθετική
εξομάλυνση με w=0,3 για τα παλαιότερα στοιχεία προκειμένου να αποδίδεται
μεγαλύτερη σημαντικότητα στα νεότερα δεδομένα.
Με γραμμική παλινδρόμηση στα δεδομένα των χωρών προκύπτουν οι
ακόλουθοι συντελεστές παλινδρόμησης για κάθε χώρα:

Αρχικά δεδομένα
Συντελεστής
Σταθερά
μεταβλητής

Δεδομένα με εκθετική
εξομάλυνση (w=0,3)
Συντελεστής
Σταθερά
μεταβλητής

Πορτογαλία

-205,41

10,57%

-256,66

13,12%

Δανία

-201,45

10,36%

-181,11

9,34%

Φινλανδία

-160,49

8,33%

-141,58

7,38%

Ελλάδα

-363,06

18,44%

-343,29

17,44%

Βέλγιο

-326,29

16,63%

-339,24

17,27%

Ηνωμένο
Βασίλειο

-330,27

16,85%

-393,05

19,98%

Γερμανία

58,28

-2,50%

50,61

-2,12%

Ιρλανδία

-453,77

22,98%

-344,30

17,50%

Γαλλία

-163,26

8,57%

-175,83

9,20%

Πίνακας 23: Συντελεστές παλινδρόμησης ανά χώρα

Χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο μοντέλο για κάθε χώρα, προχωρούμε σε
εκτίμηση της συμμετοχής των δαπανών υγείας στο ΑΕΠ της χώρας για την
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επόμενη δεκαετία και λαμβάνουμε τον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα για
όλες τις χώρες:
1. Με βάση τα αρχικά δεδομένα
Ηνωμένο
Βασίλειο Γερμανία Ιρλανδία

Πορτογαλία

Δανία

Φινλανδία

Ελλάδα

Βέλγιο

1997

5,5343

5,3143

6,2213

5,0605

6,1312

6,1795

8,2210

5,7548

8,0715

1998

5,6604

5,6351

5,9572

5,0683

6,1426

6,3864

8,1490

5,4938

8,0546

1999

5,8466

5,6784

5,8880

5,3862

6,2251

6,3031

8,2720

5,5725

7,9881

2000

5,9779

5,6629

5,7808

6,0264

6,0271

6,4995

8,3252

5,4822

7,9609

2001

6,0313

5,7534

5,9366

6,0998

6,1952

7,1414

8,4105

6,0523

8,0867

2002

6,4819

6,0304

6,1857

6,1267

6,2596

7,1095

8,4472

6,3577

8,3685

2003

6,2395

6,1488

6,4637

6,0200

7,3966

7,5616

8,4859

6,5670

8,6271

2004

6,8091

6,1385

6,5759

6,0747

7,6345

7,7379

8,0824

6,7731

8,8090

2005

6,9254

6,0912

6,6928

6,6579

7,6395

7,9586

8,1109

6,9124

8,8058

2006

6,7322

6,1387

6,7018

6,8635

7,3571

8,0213

7,9777

6,9835

8,7377

2007

6,4212

6,4589

6,4806

6,7174

7,3053

7,6517

7,9277

7,2603

8,6590

2008

6,4758

6,7301

6,8267

7,2939

7,5557

7,5652

8,1227

8,5215

8,7243

2009

6,9484

6,6550

6,8507

7,3146

7,9041

8,2716

8,0485

7,9715

8,9650

2010

7,0541

6,7586

6,9340

7,4989

8,0705

8,4401

8,0235

8,2014

9,0507

2011

7,1598

6,8622

7,0173

7,6833

8,2368

8,6087

7,9985

8,4312

9,1365

2012

7,2655

6,9658

7,1006

7,8676

8,4032

8,7772

7,9735

8,6610

9,2222

2013

7,3712

7,0694

7,1839

8,0520

8,5695

8,9457

7,9485

8,8909

9,3079

2014

7,4769

7,1730

7,2672

8,2364

8,7359

9,1142

7,9235

9,1207

9,3936

2015

7,5826

7,2766

7,3505

8,4207

8,9022

9,2827

7,8985

9,3505

9,4794

2016

7,6883

7,3802

7,4338

8,6051

9,0686

9,4512

7,8735

9,5804

9,5651

2017

7,7940

7,4838

7,5171

8,7894

9,2349

9,6197

7,8485

9,8102

9,6508

2018

7,8997

7,5873

7,6004

8,9738

9,4012

9,7882

7,8235

10,0401

9,7366

2019

8,0054

7,6909

7,6837

9,1581

9,5676

9,9568

7,7985

10,2699

9,8223

2020

8,1111

7,7945

7,7670

9,3425

9,7339

10,1253

7,7735

10,4997

9,9080
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Γαλλία

2. Εφαρμόζοντας εκθετική εξομάλυνση στα αρχικά δεδομένα:

Πορτογαλία

Δανία

Φινλανδία

Ελλάδα

Βέλγιο

Ηνωμένο
Βασίλειο

Γερμανία

Ιρλανδία

Γαλλία

1998

5,5343

5,3143

6,2213

5,0605

6,1312

6,1795

8,2210

5,7548

8,071539

1999

5,6226

5,5388

6,0364

5,0659

6,1391

6,3243

8,1706

5,5721

8,0597

2000

5,7794

5,6365

5,9325

5,2901

6,1993

6,3095

8,2416

5,5723

8,0096

2001

5,9183

5,6550

5,8263

5,8055

6,0788

6,4425

8,3001

5,5092

7,9755

2002

5,9974

5,7239

5,9035

6,0115

6,1603

6,9317

8,3774

5,8894

8,0534

2003

6,3366

5,9385

6,1010

6,0921

6,2298

7,0562

8,4263

6,2172

8,2739

2004

6,2686

6,0857

6,3549

6,0416

7,0465

7,4100

8,4680

6,4621

8,5211

2005

6,6469

6,1226

6,5096

6,0647

7,4581

7,6395

8,1980

6,6798

8,7226

2006

6,8419

6,1006

6,6379

6,4799

7,5851

7,8629

8,1371

6,8427

8,7809

2007

6,7651

6,1273

6,6826

6,7484

7,4255

7,9737

8,0255

6,9412

8,7507

2008

6,5244

6,3594

6,5412

6,7267

7,3414

7,7483

7,9571

7,1646

8,6865

2009

6,9907

6,4331

6,6926

6,9904

7,7454

8,2784

8,1024

7,2869

8,9068

2010

7,1219

6,5264

6,7664

7,1648

7,9182

8,4782

8,0812

7,4619

8,9987

2011

7,2531

6,6198

6,8402

7,3391

8,0909

8,6780

8,0601

7,6369

9,0907

2012

7,3844

6,7131

6,9140

7,5135

8,2636

8,8777

8,0389

7,8119

9,1826

2013

7,5156

6,8065

6,9878

7,6878

8,4363

9,0775

8,0178

7,9869

9,2746

2014

7,6468

6,8999

7,0616

7,8622

8,6090

9,2772

7,9966

8,1619

9,3665

2015

7,7781

6,9932

7,1354

8,0365

8,7817

9,4770

7,9754

8,3369

9,4585

2016

7,9093

7,0866

7,2092

8,2109

8,9544

9,6768

7,9543

8,5119

9,5504

2017

8,0406

7,1799

7,2830

8,3853

9,1272

9,8765

7,9331

8,6869

9,6424

2018

8,1718

7,2733

7,3568

8,5596

9,2999

10,0763

7,9120

8,8619

9,7343

2019

8,3030

7,3666

7,4306

8,7340

9,4726

10,2761

7,8908

9,0369

9,8263

2020

8,4343

7,4600

7,5044

8,9083

9,6453

10,4758

7,8696

9,2119

9,9182
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Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζουμε την εξέλιξη αυτή για 2 χρονικές
στιγμές: το 2008 και το 2020. Οι ράβδοι με τις στιγμές απεικονίζουν την
κατάσταση το 2008 για κάθε χώρα, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που
εμφανίζεται με την κόκκινη γραμμή. Οι γκρίζες ράβδοι με την καρό
διαγράμμιση απεικονίζουν την κατάσταση το 2020 σε σχέση με τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο που απεικονίζεται με τη διακεκομμένη κόκκινη γραμμή:
Γράφημα 13 Πρόβλεψη εξέλιξης ποσοστού δαπανών υγείας στο ΑΕΠ, 2008-2020
Γαλλία

Ιρλανδία

Γερμανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Βέλγιο

Ελλάδα

Φινλανδία

∆ανία

Πορτογαλία

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

Παρατηρούμε πώς μόνο για τη Γερμανία προβλέπεται μείωση του ποσοστού
συμμετοχής στο ΑΕΠ των δαπανών υγείας, ενώ όλες οι άλλες χώρες
παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του ποσοστού τους. Ενδεχόμενα αυτό να
συμβαίνει καθώς στα δεδομένα για τη Γερμανία έως το 2008 εμφανίζεται ήδη
η επίδραση των μέτρων που λαμβάνει στις δημόσιες δαπάνες της ενώ για τις
άλλες χώρες, η επίδραση τυχόν μέτρων θα προκύψει σε νεότερα στοιχεία. Μια
άλλη οπτική για αυτές τις μεταβολές έχει να κάνει με το γεγονός ότι το
ποσοστό αυτό εμπεριέχει και τις μεταβολές του ΑΕΠ, επομένως η Γερμανία
ενδεχομένως θα μπορούσε να διατηρήσει τις δαπάνες υγείας σταθερές αλλά
μια αύξηση του ΑΕΠ να μείωνε το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτό.
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Σχετικά με την αρχική μας διάκριση σε ομάδες με βάση την απόκλιση ή
σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μπορούμε να σημειώσουμε ότι η
Γερμανία, η οποία από χώρα με μεγαλύτερο ποσοστό από το ευρωπαϊκό,
μετακινείται στην ομάδα με τα μικρότερα ποσοστά συγκριτικά, ενώ και οι
τρεις χώρες που ακολουθούσαν το ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2020 προβλέπεται
να αποκλίνουν σημαντικά από αυτόν. Τέλος η Πορτογαλία, από χώρα με
μικρότερο του ευρωπαϊκού ποσοστό φαίνεται να συγκλίνει προς αυτόν στο
τέλος της επόμενης δεκαετίας.
Αν εξετάσουμε τα συμπεράσματά μας και για τα δεδομένα μας με εκθετική
εξομάλυνση, παρατηρούμε ότι ισχύουν οι αντίστοιχες παρατηρήσεις:
Γράφημα 14 Πρόβλεψη εξέλιξης ποσοστού δαπανών υγείας στο ΑΕΠ, 2008-2020, με εκθετική
εξομάλυνση
Γαλλία

Ιρλανδία

Γερμανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Βέλγιο

Ελλάδα

Φινλανδία

∆ανία

Πορτογαλία

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00
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Η Γερμανία εμφανίζει λίγο μικρότερη μείωση από ότι στο προηγούμενο
διάγραμμα, αλλά αυτή η σταθερότητά της την απομακρύνει σημαντικά από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Πορτογαλία συγκλίνει και πάλι προς αυτόν.
Επίσης, οι χώρες κοντά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2008 εμφανίζονται να τον
ξεπερνούν έως και σημαντικά για το Ην. Βασίλειο το 2020.
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Κεφάλαιο 4
Συμπεράσματα

4.1. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο και οι διαφορετικές του
όψεις
Στην προσπάθειά μας να αναλύσουμε τα στοιχεία που αφορούν στις δαπάνες
υγείας στις χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης, κρίθηκε σκόπιμη μια αναδρομή
στο κοινωνικό πρότυπο της Ευρώπης, στο οποίο εντάσσεται η κοινωνική
ασφάλιση υγείας, την ιστορική του εξέλιξη και θεσμοθέτησή του κατά τον 20 ο
αιώνα. Στην Ευρώπη ως σύνολο, αλλά και σε κάθε χώρα της, οι ιδιαίτερες
κοινωνικές,
μετεξελίξεις

ιστορικές,
τους

οικονομικές

διαμόρφωσαν

και

ένα

πολιτικές
ιδιαίτερο

συνθήκες

πρότυπο

και

οι

κοινωνικής

ασφάλισης, προστασίας και αλληλεγγύης, σύμφωνα με το οποίο το σύνολο
φροντίζει και μεριμνά για το άτομο. Τμήμα αυτής της μέριμνας είναι και η
ασφάλιση για την υγεία. Μέσα σε αυτό το πρότυπο, αναπτύχθηκαν και
ιδιαίτερα μοντέλα του κοινωνικού κράτους (ηπειρωτικό, σκανδιναβικό κ.λπ.).
Η παρουσίαση των συστημάτων υγείας για 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που έγινε στο δεύτερο κεφάλαιο καταδεικνύει αφενός την πολυπλοκότητα των
συστημάτων υγείας, όπως αυτά έχουν θεσμοθετηθεί και εξελιχθεί κατά το
δεύτερο μισό του 20 ου αιώνα, αφετέρου και τις κοινές τους ρίζες στα μοντέλα
που αναπτύχθηκαν κατά το πρώτο μισό αυτού. Εκτός Ευρώπης, παρατηρούμε
ότι παραλλαγές του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου εμφανίζονται στα
συστήματα υγείας των Καναδά, Μεξικό και Ιαπωνίας ενώ οι ΗΠΑ
διαφοροποιούνται εντελώς από αυτό. Οι ΗΠΑ έχοντας υιοθετήσει την πιο
ακραία

μορφή

του

φιλελεύθερου-αγγλοσαξονικού

μοντέλου,

παρέχουν

κοινωνική ασφάλιση μόνο στους ηλικιωμένους και ανάπηρους, ενώ ο
Καναδάς έχει διευρυμένες κοινωνικές παροχές που προσομοιάζει στο κρατικό
σύστημα ασφάλισης – μοντέλο Beveridge- της Ευρώπης. Στο Μεξικό υπάρχει
κοινωνική προστασία της υγείας τύπου Bismarck με παραλλαγές του
ηπειρωτικού και μεσογειακού μοντέλου με τους πολυδιασπασμένους φορείς
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ασφάλισης. Στην Ιαπωνία το κοινωνικό κράτος αναπτύσσεται με μια
παραλλαγή του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου.
Οι διαφοροποιήσεις αλλά και οι ομοιότητες που παρουσιάσθηκαν στο δεύτερο
κεφάλαιο για τα συστήματα υγείας, εντοπίζονται και αναδεικνύονται στην
ανάλυση των δημοσίων δαπανών υγείας του τρίτου κεφαλαίου, όπου
εμφανίζουμε την κοινωνική ασφάλιση υγείας στην Ευρώπη σε αριθμούς,
αναλύοντας τις δημόσιες δαπάνες υγείας για κάθε χώρα.
Αρχικά, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία του ΟΟΣΑ για τις δαπάνες υγείας ως
ποσοστό του ΑΕΠ, προκύπτει μια κατηγοριοποίηση των χωρών που
ακολουθεί τα μοντέλα κοινωνικής ασφάλισης που παρουσιάσθηκαν στο
πρώτο μέρος. Στο ηπειρωτικό μοντέλο παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά
δαπανών υγείας στο ΑΕΠ και ακολουθεί το μεσογειακό και το σκανδιναβικό
ενώ το αγγλοσαξονικό –φιλελεύθερο μοντέλο, όπως αναμενόταν, έχει τα
μικρότερα ποσοστά.
Εντάσσοντας στην ανάλυσή μας και τις χώρες εκτός Ευρώπης, των οποίων τα
συστήματα παρουσιάσαμε στο πρώτο μέρος, παρατηρούμε ότι οι δαπάνες
υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ του Καναδά πλησιάζουν σε αυτές του
ηπειρωτικού

ή

του

μεσογειακού

μοντέλου

ενώ

της

Ιαπωνίας

στο

αγγλοσαξονικό-φιλελεύθερο μοντέλο. Οι δαπάνες για το Μεξικό και τις ΗΠΑ
αποτελούν τα άκρα των διαθέσιμων στοιχείων για το σύνολο των χωρών του
ΟΟΣΑ, καθώς το Μεξικό έχει το μικρότερο ποσοστό ενώ οι ΗΠΑ το
μεγαλύτερο.
Προκειμένου να έχουμε μια συνολικότερη εικόνα για τις δαπάνες υγείας,
αναλύουμε τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τις δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες
υγείας. Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι:
-

στο μεσογειακό μοντέλο παρουσιάζεται μεγάλη δαπάνη σε ιδιωτικές
υπηρεσίες υγείας, γεγονός που θα μπορούσε να ερμηνευθεί είτε από
περιορισμένη πρόσβαση σε αυτές είτε χαμηλή ποιότητα αυτών που
αποθαρρύνει τη χρήση τους από τους πολίτες με αποτέλεσμα να
στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα για την περίθαλψή τους
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-

στο αγγλοσαξονικό μοντέλο υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των
δημοσίων δαπανών στις δαπάνες υγείας, ακόμη περισσότερο και από
το ηπειρωτικό μοντέλο

-

στο σκανδιναβικό μοντέλο παρατηρούμε ότι η Φινλανδία έχει
περισσότερες ιδιωτικές δαπάνες σε σχέση με τη Σουηδία και τη
Νορβηγία που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά δημοσίων δαπανών για
την υγεία από όλες τις χώρες

-

ο Καναδάς έχει ίδια επίπεδα ιδιωτικών και δημοσίων δαπανών με το
μεσογειακό μοντέλο

-

η Ιαπωνία πλησιάζει στο αγγλοσαξονικό μοντέλο

-

παρ’ όλο που το Μεξικό εμφανίζει τα χαμηλότερα ποσοστά δαπανών
υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ και οι ΗΠΑ τα υψηλότερα και οι δύο
χώρες εμφανίζουν σχεδόν ταυτόσημη κατανομή μεταξύ ιδιωτικών και
δημοσιών δαπανών για την υγεία.

Εισάγουμε στη συνέχεια στην ανάλυσή μας το συντελεστή Gini, τον οποίο
έχουμε αποτυπώσει στο β’ μέρος της παρουσίασης των συστημάτων
κοινωνικής

ασφάλισης.

Ο

συντελεστής

αυτός

απεικονίζει

το

βαθμό

ανισοκατανομής ή ισοκατανομής του εισοδήματος σε κάθε χώρα - όσο
μικρότερος είναι ο συντελεστής τόσο μικρότερη η ανισότητα στην κατανομή
του εισοδήματος. Δεδομένου ότι οι κοινωνικές δαπάνες αποτελούν έναν τρόπο
κατανομής του εισοδήματος αναζητούμε τυχόν συσχετίσεις με το συντελεστή
Gini των δαπανών υγείας. Έτσι παρατηρούμε ότι:
-

στις χώρες που ακολουθούν το μεσογειακό μοντέλο παρουσιάζονται
υψηλές τιμές του συντελεστή

-

ακολουθούν οι τιμές των χωρών του αγγλοσαξονικού μοντέλου

-

στο ηπειρωτικό μοντέλο οι τιμές του συντελεστή είναι χαμηλότερες
ενώ

-

στις χώρες του σκανδιναβικού μοντέλου εμφανίζονται οι πιο χαμηλές
τιμές του συντελεστή παγκοσμίως.

Προσθέτοντας και τις χώρες εκτός ΕΕ, προκύπτει ότι στο Μεξικό και τις
ΗΠΑ εμφανίζονται υψηλές αντιθέσεις στην κατανομή του εισοδήματος ενώ η
Ιαπωνία προσεγγίζει τιμές του συντελεστή για τις χώρες του σκανδιναβικού
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μοντέλου,

σημαντικά

χαμηλότερα

από

τις

τιμές

των

χωρών

του

αγγλοσαξονικού μοντέλου τις οποίες ακολουθούσε στην προηγούμενη
ανάλυση. Ο Καναδάς εμφανίζει παρόμοια επίπεδα με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά
συστήματα.
Ολοκληρώνοντας τις διαπιστώσεις μας από τη σύγκριση μεταξύ των
διαφορετικών μοντέλων κοινωνικής ασφάλισης όπως αυτά εντάσσονται και
συμπληρώνουν το κοινωνικό πρότυπο της Ευρώπης, ανακεφαλαιώνουμε τα
ευρήματα μας στον ακόλουθο πίνακα, όπου έχουμε λάβει τους μέσους όρους
των εκάστοτε τιμών για τις χώρες κάθε μοντέλου που εξετάζουμε:

Μοντέλο

% δημοσίων
δαπανών
υγείας επί
του ΑΕΠ
(2008)

%
δημοσίων
vs.
ιδιωτικών
δαπανών

Συντελεστής
Gini (%)
(2008)

Σκανδιναβικό

8,85

83/17

25,4

Ηπειρωτικό

10,7

78/22

30,5

Φιλελεύθερο

8

81/19

35,15

Μεσογειακό

9,75

66/34

36,4

Πίνακας 26: Σύγκριση μοντέλων κοινωνικής ασφάλισης Ευρώπης

Ο παραπάνω πίνακας με τις αντίστοιχες τιμές για τις χώρες εκτός Ευρώπης
που αναλύσαμε έχει ως εξής:
% δημοσίων
δαπανών
υγείας επί
του ΑΕΠ
(2008)

%
δημοσίων
vs.
Ιδιωτικών
δαπανών

Συντελεστής
Gini (%)
(2008)

Καναδάς

10,1

70/30

32,6

Ιαπωνία

8,1

81/19

24,9

Μεξικό

5,9

45/55

46,1

ΗΠΑ

16,0

45/55

40,8

Μοντέλο

Πίνακας 27: Σύγκριση μοντέλων ασφάλισης εκτός Ευρώπης
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Καταλήγουμε ότι στο σκανδιναβικό και το ηπειρωτικό μοντέλο, τα οποία
έχουν παρόμοια επίπεδα δημοσίων δαπανών υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ και
παρόμοια κατανομή της συνολικής δαπάνης για την υγεία σε δημόσιες και
ιδιωτικές, αντιστοιχούν πολύ διαφορετικά επίπεδα τιμών Gini. Το ηπειρωτικό
μοντέλο με υψηλές δημόσιες σε σχέση με ιδιωτικές δαπάνες παρουσιάζει
μέσες τιμές συντελεστή Gini μεταξύ των δύο προηγούμενων μοντέλων.
Ωστόσο το μεσογειακό μοντέλο με παρόμοια επίπεδα δημοσίων δαπανών
υγείας με το ηπειρωτικό αλλά σημαντικά υψηλές ιδιωτικές δαπάνες υγείας
έναντι των δημοσίων έχει τις μεγαλύτερες ανισότητες στην κατανομή του
εισοδήματος.
Στην παρουσίαση των χωρών εκτός ΕΕ βλέπουμε ότι Καναδάς και Ιαπωνία
ακολουθούν τα συμπεράσματα που ισχύουν για το σκανδιναβικό και το
ηπειρωτικό

μοντέλο

αλλά

το

Μεξικό

και

οι

ΗΠΑ

παρουσιάζουν

αντιδιαμετρικές αποκλίσεις. Το Μεξικό διαθέτει μόλις το ένα τρίτο του
ποσοστού των ΗΠΑ για τη δημόσια υγεία αλλά και οι δύο χώρες με σχεδόν
ίδια κατανομή δημοσίων και ιδιωτικών δαπανών – με την έμφαση στις
ιδιωτικές

δαπάνες-

έχουν

μεγάλες

ανισότητες

στην

κατανομή

του

εισοδήματος.
Από την παραπάνω ανάλυση δεν προκύπτει ότι υψηλές δημόσιες δαπάνες για
την υγεία θα οδηγήσουν απαραίτητα σε πιο ίση κατανομή του εισοδήματος.
Προκύπτει ωστόσο ότι ακόμη και με μικρότερες δαπάνες υγείας επί του ΑΕΠ
είναι εφικτή η καλύτερη κατανομή εισοδήματος, εφόσον το σύστημα που
ακολουθείται για την παροχή των δαπανών υγείας το επιτρέπει και φυσικά
υπάρχουν οι κατάλληλες ευρύτερες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές
συνθήκες που να το επιτρέπουν.

4.2. Ανάλυση δαπανών υγείας για την Ευρώπη και προβλέψεις
Εξειδικεύοντας περαιτέρω την ανάλυση μας σε χώρες τις Ευρώπης, και
χρησιμοποιώντας πλέον στοιχεία της eurostat για τις παροχές υγείας,
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παρακολουθούμε τις δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ και προχωρούμε σε
πρόβλεψη της εξέλιξης του μοντέλου αυτού με γραμμική παλινδρόμηση.
Για λόγους συντόμευσης, η ανάλυση επικεντρώνεται σε 9 χώρες οι οποίες
επιλέγονται με βάση την απόκλιση του ποσοστού τους από αυτό του
ευρωπαϊκού μέσου όρου. Έτσι, αναλύουμε τα δεδομένα της περιόδου 19972008

για

τις: Πορτογαλία, Δανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Βέλγιο, Ηνωμένο

Βασίλειο, Ιρλανδία, Γερμανία και

Γαλλία. Γραμμική παλινδρόμηση

εφαρμόζουμε και στα δεδομένα της ίδιας περιόδου αλλά με εκθετική
εξομάλυνση με w=0,3 ώστε να δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στα πιο
πρόσφατα στοιχεία, από την οποία όμως προκύπτουν αντίστοιχα πορίσματα.
Έτσι για την επόμενη δεκαετία προβλέπεται σημαντική αύξηση του ποσοστού
των δαπανών υγείας ως προς το ΑΕΠ, το οποίο φαίνεται πλέον να
διαμορφώνεται άνω του 8%.
Στο τελευταίο κομμάτι της ανάλυσής μας δεν προέκυψε κάποια σύνδεση του
ύψους του ποσοστού των δαπανών υγείας στο ΑΕΠ κάθε χώρας με το μοντέλο
κοινωνικής ασφάλισης που ακολουθεί, καθώς η eurostat καταγράφει τις
καθολικές δημόσιες παροχές υγείας που ισχύουν για όλους τους πολίτες
ανεξάρτητα από τυχόν διαφοροποιήσεις ως προς το σύστημα ασφάλισης.
Ολοκληρώνοντας τα συμπεράσματά μας, σημειώνουμε ότι η ανάλυση μας δε
φιλοδοξούσε να εξαντλήσει τις δυνατότητες ανάλυσης των διαθέσιμων
στοιχείων

και

ενδεικτικά

προτείνουμε

για

περαιτέρω

ανάλυση

την

επεξεργασία των στοιχείων για τις δαπάνες υγείας εκφρασμένες και σε άλλα
μεγέθη (ευρώ, νόμισμα κάθε χώρας, κατά κεφαλήν δαπάνη κ.λπ.) ή για τις
εισροές του συστήματος υγείας και τα σημεία ισορροπίας με τις δαπάνες.
Προσδοκούμε η εργασία να πρόσφερε μια διαφορετική οπτική στο ευρωπαϊκό
κοινωνικό πρότυπο, την πολυπλοκότητά του και τη σημασία του και να
ανέδειξε το ρόλο των δημόσιων δαπανών υγείας τόσο σε οικονομικά στοιχεία
όσο και ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης και κατ’
επέκταση της κοινωνικής συνοχής.
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