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Εισαγωγή
Το έναυσμα για την επιλογή της ενασχόλησης μου με τη διερεύνηση του συστήματος 
ασφάλισης υγείας μου δόθηκε από τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει το 
δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα και από την ολοένα και αυξανόμενη παροχή 
ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Το ερώτημα αν πρέπει να παρέχεται η ασφάλιση υγείας 
από ιδιωτικούς ή από δημόσιο φορέα και ποιες είναι οι επιπτώσεις της στην ευημερία 
των ατόμων της κοινωνίας είναι το θέμα που διαπραγματεύεται η παρακάτω εργασία.
Ξεκινάμε την ανάλυση με την παρουσίαση ενός υποδείγματος ιδιωτικής ασφάλισης 
υγείας και στη συνέχεια βλέπουμε κατά πόσο η παροχή κρατικής ασφάλισης υγείας 
μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία του υποδείγματος προς όφελος της κοινωνίας. 
Κατόπιν αναλύουμε σε θεωρητικό πλαίσιο τις πιθανές αρνητικές επιδράσεις που 
επιβάλει η ιδιωτική αγορά ασφάλισης υγείας στα άτομα που λαμβάνουν δημόσια 
ασφάλιση υγείας και προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης των επιδράσεων αυτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Υποδείγματα  με ιδιωτική ασφάλιση υγείας

1.1 Πλήρης πληροφόρηση
Ξεκινάμε την ανάλυση με το πιο απλό υπόδειγμα αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. 
Θεωρούμε ότι τα άτομα μπορεί να νοσήσουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους με μια 
πιθανότητα “p”. Η πιθανότητα αυτή για λόγους απλούστευσης παραμένει σταθερή σε 
ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής τους και τη θεωρούμε ίση με τη μέση πιθανότητα 
ασθένειας κάθε ατόμου. Αν νοσήσουν θα έχουν ένα χρηματικό κόστος “L” το οποίο 
περιλαμβάνει όλα τα έξοδα νοσηλείας και φαρμακευτικής αγωγής εφόσον χρειασθεί. 
Υποθέτουμε ότι τα άτομα αποστρέφονται τον κίνδυνο, δηλαδή κάνουν τις επιλογές 
τους έτσι ώστε να επιτύχουν όσο το δυνατό μικρότερες διακυμάνσεις στο δια βίου 
εισόδημά τους. Στην προσπάθειά τους να εξομαλύνουν αυτές τις διακυμάνσεις
μπορούν να αγοράσουν συμβόλαια ασφάλισης υγείας για τα οποία πληρώνουν ένα 
αντίτιμο “M” και στην περίπτωση που θα αρρωστήσουν λαμβάνουν αποζημίωση “I” 
από την ασφαλιστική εταιρία. Η αποζημίωση αυτή, όπως θα δούμε και στη συνέχεια,
μπορεί να καλύπτει ολόκληρο το κόστος της θεραπείας ή μέρος αυτού έχοντας άμεση 
σχέση και με το ύψος του αντιτίμου που καταβάλλεται. Για να μην υπάρχουν 
συγχύσεις θεωρούμε ότι  όλα τα ποσά που αναφέρουμε είναι προεξοφλημένα στην 
ίδια χρονική περίοδο ώστε να είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους και δυνατή η καθολική 
εξαγωγή συμπερασμάτων  στην ανάλυσή μας.
Αν τα άτομα επιλέξουν να μην ασφαλιστούν θα έχουν εισόδημα 1W W σε 

περίπτωση μη ασθένειας και 2W W L  στην άλλη περίπτωση. Έτσι η 
προσδοκώμενη έμμεση συνάρτηση χρησιμότητάς τους είναι:

1 21 2
ˆ (1)  ( , , ) (1 ) ( ) ( )V p W W p U W pU W  

Η οποία λαμβάνοντας υπόψη τη φθίνουσα οριακή χρησιμότητα του χρήματος μας 
δίνει κυρτές καμπύλες αδιαφορίας για τα 1W , 2W . Έχουμε δηλαδή:

1 2
0  αφού 1-p>0   και  0

V V
W W

   

Στην περίπτωση που θα ασφαλιστούν το εισόδημά τους θα είναι 1W W M  αν είναι 

υγιείς σε όλη τους τη ζωή και 2W W M L I    σε περίπτωση ασθένειας.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα άτομα θα ασφαλιστούν μόνο στην περίπτωση που 

1 2 1 2( , , ) ( , , )V p W W V p W W  .

Οι ασφαλιστικές εταιρίες θεωρούμε ότι δρουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον 
προσφέροντας συμβόλαια ασφάλισης ( , )a M I . Κάθε συμβόλαιο “α” χαρακτηρίζεται 
από το αντίτιμο “Μ” που πρέπει να πληρώσουν οι σφαλισμένοι για να το αποκτήσουν 
και από την αποζημίωση “I” που θα λάβουν από την εταιρία αν αρρωστήσουν. Οι 
ασφαλιστικές εταιρίες θεωρούμε ότι δρουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον οπότε 
τα συμβόλαια που προσφέρουν κάνουν μηδενικά κέρδη στηριζόμενοι στο γνωστό 
μηχανισμό της ελεύθερης εισόδου στην αγορά. Η υπόθεση του ελεύθερου 
ανταγωνισμού για τις ασφαλιστικές εταιρίες είναι αρκετά ρεαλιστική γιατί δε 
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χρειάζεται ιδιαίτερη τεχνογνωσία ή τεράστια κεφάλαια για να δραστηριοποιηθεί μια 
εταιρία στο συγκεκριμένο κλάδο.
Για αρχή θεωρούμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια πιθανότητα να αρρωστήσουν 
και είναι γνωστή και στους ίδιους αλλά και στις ασφαλιστικές εταιρίες κάτι που 
βασίζεται στην υπόθεση της πλήρους πληροφόρησης. Έτσι οι ασφαλιστικές θα 
προσφέρουν το συμβόλαιο *( , )a M I τέτοιο ώστε (1 )p M pI  όπου κάνουν 
μηδενικά κέρδη. Όλα τα συμβόλαια στα οποία οι εταιρίες κάνουν μηδενικά κέρδη 
αναφέρονται ως δίκαια συμβόλαια. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα A1 τα άτομα χωρίς 
ασφάλιση βρίσκονται στο σημείο N με εισόδημα 1W , 2W στις δύο καταστάσεις της 
ζωής τους, ενώ αν ασφαλιστούν ανταλλάζουν εισόδημα της μίας κατάστασης με την 
άλλη ώστε να μειώσουν το ρίσκο τους. Οι καταναλωτές θα προτιμήσουν να 
αντισταθμίσουν πλήρως τον κίνδυνο από μία πιθανή ασθένεια όταν προσφέρονται σε 
αυτούς δίκαια συμβόλαια ασφάλισης και θα καταλήξουν να ζητούν το συμβόλαιο  *a
όπου το εισόδημά τους και στις δύο πιθανές καταστάσεις της ζωής τους είναι ίσο.
Όσα συμβόλαια βρίσκονται πάνω στη γραμμή ΝΕ πραγματοποιούν μηδενικά κέρδη 
και γι’ αυτό ονομάζεται γραμμή δίκαιων συμβολαίων και έχει κλίση (1 ) /p p  . Η 
κλίση της γραμμής αυτής εκφράζει τους όρους ανταλλαγής τους εισοδήματος της 
μίας κατάστασης με την άλλη και εξαρτάται από την πιθανότητα ασθένειας των 
ασφαλισμένων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A1:
Ανταγωνιστική ισορροπία με όμοια πιθανότητα ασθένειας

Η ισορροπία βρίσκεται στο σημείο όπου εφάπτεται η γραμμή δίκαιων συμβολαίων με 
την υψηλότερη καμπύλη αδιαφορίας των ατόμων και το σημείο αυτό βρίσκεται πάνω 
στη γραμμή των 45 μοιρών, δηλαδή τα άτομα μεγιστοποιούν την ευημερία τους 
αγοράζοντας πλήρη ασφάλιση με δίκαια συμβόλαια όπως είπαμε και πιο πάνω.
Βρίσκουμε την κλίση της καμπύλης αδιαφορίας από την (1) ως:
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1 2 1 2

1 1 2 1

1 2 1 21 2

22

ˆ( , , ) (1 ) ( ) ( )

(1 ) ( )
(2)   

ˆ (1 ) ( ) ( ) ( )( , , )

V p W W p U W p U W

W W dW p U W
p U W p U W dW pU WV p W W

WW

    
  

   
    



όπου πάνω στη γραμμή 45 μοιρών 1 2( ) ( )U W U W  αφού 1 2W W επομένως η 

κλίση της καμπύλης αδιαφορίας είναι (1 ) /p p  ίση με την κλίση της γραμμής 
δίκαιων συμβολαίων.
Το *a ικανοποιεί τον ορισμό της ισορροπίας καθώς είναι το μοναδικό συμβόλαιο 
όπου οι ασφαλισμένοι μεγιστοποιούν την ευημερία τους και ταυτόχρονα η εταιρία 
που το προσφέρει δεν κάνει αρνητικά κέρδη ούτε μπορεί να εισέλθει στην αγορά 
άλλη εταιρία που θα προσφέρει ένα συμβόλαιο που να κάνει θετικά κέρδη.

1.2 Διαφορετικές πιθανότητες ασθένειας
Τώρα υποθέτουμε ότι υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων, αυτοί με μικρή πιθανότητα Lp
να νοσήσουν και αυτοί με μεγάλη πιθανότητα Hp . Υποθέτοντας και πάλι πλήρη 
πληροφόρηση στο υπόδειγμα, δηλαδή ότι τα άτομα και οι ασφαλιστικές εταιρίες 
γνωρίζουν την πιθανότητα ασθένειας του καθενός βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν 
μεγάλες αλλαγές στην ανάλυση μας και απλώς υπάρχουν δύο γραμμές δίκαιων 
συμβολαίων. Μία γραμμή με κλίση (1 ) /L Lp p  για τα άτομα χαμηλού κινδύνου και 

μια γραμμή με κλίση (1 ) /H Hp p  για τα άτομα υψηλού κινδύνου. Επίσης 
γνωρίζουμε ότι η κλίση των καμπυλών αδιαφορίας των ατόμων χαμηλού κινδύνου 
είναι πιο κάθετες από τις καμπύλες αδιαφορίας των ατόμων υψηλού κινδύνου. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτομα υψηλού κινδύνου είναι διατεθειμένα να 
παραχωρήσουν περισσότερο από το εισόδημά τους, στην υγιή κατάσταση για 
επιπλέον εισόδημα στην κατάσταση ασθένειας από τα άτομα χαμηλού κινδύνου, 
συγκρινόμενα βεβαίως στο ίδιο επίπεδο εισοδήματος
Οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν τα άτομα με βάση τα 
χαρακτηριστικά τους και να τους προσφέρουν συμβόλαια με διαφορετική τιμή στον 
καθένα. Έτσι προκύπτουν δύο σημεία ισορροπίας και λέμε ότι έχουμε διαχωριστική 
ισορροπία, δηλαδή δύο διαφορετικά συμβόλαια ένα για κάθε τύπο ανθρώπων. Η 
ισορροπία αυτή φαίνεται στο διάγραμμα Α2 και στην ανάλυσή της δεν αλλάζει κάτι
σε σχέση με την ισορροπία στο διάγραμμα Α1. Η γραμμή δίκαιων συμβολαίων για τα 
άτομα υψηλού κινδύνου είναι η HNE και το συμβόλαιο που αγοράζουν είναι το *

Ha

που τους παρέχει πλήρη ασφάλιση, ενώ για τα άτομα χαμηλού κινδύνου είναι η LNE

με το συμβόλαιο *
La να τους προσφέρεται και να τους παρέχει επίσης πλήρη 

ασφάλιση.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α2
Ανταγωνιστική ισορροπία με πλήρη πληροφόρηση και διαφορετικές 
πιθανότητες ασθένειας

1.3 Ατελής πληροφόρηση
Ως τώρα είδαμε ότι η αγορά λειτουργεί ομαλά και μπορεί από μόνη της χωρίς 
προβλήματα να ικανοποιήσει τις ανάγκες της κοινωνίας. Ο ανταγωνισμός οδηγεί τις 
ασφαλιστικές εταιρίες στη προσφορά συμβολαίων ασφάλισης με δίκαιες τιμές για 
τους καταναλωτές, οι οποίοι απολαμβάνουν πλήρη ασφάλιση υγείας πετυχαίνοντας 
έτσι τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Τα προβλήματα ξεκινούν αν 
εισάγουμε ατελή ή αλλιώς μη πλήρη πληροφόρηση στο υπόδειγμά μας. Αυτό
σημαίνει ότι η πιθανότητα ασθένειας των ατόμων είναι γνωστή στα ίδια τα άτομα 
αλλά οι ασφαλιστικές εταιρίες μπορούν να κάνουν μόνο υποθέσεις γι’ αυτές τις 
πιθανότητες. Με βάση τη γενική πληροφόρηση που υπάρχει στην αγορά οι 
ασφαλιστικές εταιρίες είναι σε θέση να γνωρίζουν μόνο τη μέση πιθανότητα 
ασθένειας του πληθυσμού. Αυτό όπως καταλαβαίνουμε δε θα δημιουργούσε κανένα 
πρόβλημα στην περίπτωση που εξετάσαμε και όλοι οι άνθρωποι είχαν την ίδια 
πιθανότητα να νοσήσουν. Σε αυτή την περίπτωση η μέση πιθανότητα που γνωρίζουν 
οι ασφαλιστικές εταιρίες είναι και η πιθανότητα ασθένειας του κάθε ατόμου. Για να 
κάνουμε το υπόδειγμά μας πιο ρεαλιστικό αφήνουμε στην άκρη αυτή την περίπτωση 
και ξεκινάμε κατευθείαν την ανάλυση με το υπόδειγμα όπου έχουμε δύο τύπους 
ανθρώπων.
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1.4 Ισορροπία
Στην αγορά που αναλύουμε ο ασφαλιστικές εταιρίες προσφέρουν πακέτα τιμής και 
ποσότητας ασφάλισης, συμβόλαια ( , )a M I όπως έχουμε ήδη αναφέρει. Ισορροπία 

στο υπόδειγμά μας υπάρχει όταν ικανοποιούνται 2 προϋποθέσεις. Πρώτον κανένα 
από τα συμβόλαια που προσφέρουν οι εταιρίες δεν κάνει αρνητικά κέρδη. 
Οποιοδήποτε συμβόλαιο κάνει αρνητικά κέρδη μειώνει την ανταγωνιστικότητα της 
εταιρίας και την βγάζει εκτός αγοράς οπότε δε μπορεί να συντηρηθεί μακροπρόθεσμα 
μια τέτοια κατάσταση. Δεύτερον δεν υπάρχουν συμβόλαια που θα μπορούσαν να 
προσφερθούν στην αγορά κάνοντας θετικά κέρδη. Αν υπήρχαν τέτοια συμβόλαια θα 
έπρεπε ήδη να προσφέρονται αφού θα αύξαναν τα κέρδη των επιχειρήσεων ή θα 
άφηναν χώρο σε νέες επιχειρήσεις να εισέλθουν κάνοντας κέρδη.

1.5 Ανάλυση συγκεντρωτικής ισορροπίας
Αρχίζουμε την ανάλυση ερευνώντας την περίπτωση όπου μπορεί να υπάρξει ένα 
ενιαίο συμβόλαιο ασφάλισης υγείας που να πωλείται και στους δύο τύπους ανθρώπων 
και να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις ισορροπίας στην αγορά.
Ένα συμβόλαιο για να είναι μια πιθανή ισορροπία θα πρέπει να κάνει μηδενικά κέρδη 
όταν πωλείται και στους δύο τύπους ανθρώπων που υπάρχουν. Η συνολική 
πιθανότητα ασθένειας του πληθυσμού είναι (1 )h lp p p    όπου λ είναι το 

ποσοστό των ατόμων υψηλού κινδύνου στον πληθυσμό.
Γι’ αυτό το λόγο πιθανά σημεία ισορροπίας βρίσκονται πάνω στη γραμμή cNE η 
οποία αντιπροσωπεύει τη γραμμή δίκαιων συμβολαίων της κοινωνίας και έχει κλίση 

(1 ) /p p  . Έστω ένα συμβόλαιο α πάνω στη γραμμή cNE είναι η ισορροπία της 
αγοράς μας. Βρίσκουμε από την (2) ότι η κλίση της καμπύλης αδιαφορίας των 
ατόμων με χαμηλό κίνδυνο στο α όπως αναμένουμε είναι μεγαλύτερη από την κλίση 
της καμπύλης αδιαφορίας των ατόμων με υψηλό κίνδυνο:

1 1 1 1

2 2

2 2

1 2 1 2

1 2 1 2

ˆ ˆ( , , ) ( , , )
(1 ) ( ) (1 ) ( )

ˆ ˆ( ) ( )( , , ) ( , , )

H L

H L

H a L a

H a L a

V p W W V p W W
W p U W p U W W

p U W p U WV p W W V p W W
W W

  
 

 

 
  

  

Αφού 
(1 ) (1 )H L

H L

p p
p p

 
 

Έτσι όπως φαίνεται και στο διάγραμμα Α3 η καμπύλη LU είναι πιο κάθετη από την 
καμπύλη HU στο σημείο α όπου τέμνονται. Μελετώντας την κατάσταση αυτή 
βλέπουμε ότι υπάρχουν συμβόλαια κοντά στα α όπως είναι το συμβόλαιο β που αν 
προσφερθεί θα το προτιμήσουν τα άτομα χαμηλού κινδύνου καθώς αγοράζοντας το 
θα μεταβούν σε μία υψηλότερη καμπύλη αδιαφορίας τους. Επιπλέον αφού το 
συμβόλαιο β βρίσκεται κοντά στο α και θα αγοράζεται μόνο από άτομα χαμηλού 
κινδύνου πραγματοποιεί κέρδη, δείχνοντας έτσι ότι το συμβόλαιο α δε πληροί τις 
προϋποθέσεις για να είναι ισορροπία. Η ίδια ανάλυση μπορεί να γίνει για 
οποιοδήποτε συμβόλαιο πάνω στη γραμμή  cNE άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα 
ότι συγκεντρωτική ισορροπία δε μπορεί να υπάρξει στο υπόδειγμά μας.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α3
Αδυναμία ύπαρξης συγκεντρωτικής ισορροπίας στην αγορά με ατελή 
πληροφόρηση

1.6 Ανάλυση διαχωριστικής ισορροπίας
Εξετάζουμε τώρα την περίπτωση ύπαρξης διαχωριστικής ισορροπίας, δηλαδή οι 
ασφαλιστικές εταιρίες να προσφέρουν δύο διαφορετικά συμβόλαια ένα για κάθε τύπο 
ανθρώπου. Για να σταθεί στην αγορά μία τέτοια ισορροπία θα πρέπει να 
προσθέσουμε ακόμη έναν περιορισμό στην ανάλυσή μας. Για να αποτελούν δύο 
συμβόλαια ισορροπία στο υπόδειγμά μας θα πρέπει ο κάθε τύπος ανθρώπων να θέλει 
να αγοράσει το συμβόλαιο που προορίζεται γι’ αυτόν. Αυτό θα συμβεί μόνο εφόσον 
το συμβόλαιό που προορίζεται για κάθε τύπο του δίνει τουλάχιστον τόση 
χρησιμότητα όση το συμβόλαιο που προορίζεται για τον άλλο τύπο. Αυτός ο 
περιορισμός ονομάζεται περιορισμός αυτοεπιλογής και πηγάζει ακριβώς από την 
ανικανότητα των επιχειρήσεων να ξεχωρίσουν τους πελάτες στη βάση των 
χαρακτηριστικών τους. Έτσι θα πρέπει να τους δώσουν τα κίνητρα να διαχωριστούν 
από μόνοι τους με βάση τις προτιμήσεις τους.
Μπορούμε εύκολα να δούμε ότι η προσφορά πλήρους ασφάλισης σε κάθε τύπο με 
δίκαια ασφάλιστρα για τον καθένα δε μπορεί να σταθεί ως ισορροπία στην περίπτωση 
της ατελούς πληροφόρησης. Αν τους προσφερθούν τα συμβόλαια που είδαμε στο 
διάγραμμα Α2 τότε τα άτομα υψηλού κινδύνου θα πάνε να αγοράσουν το φθηνότερο 
συμβόλαιο *

La που προορίζεται για τα άτομα χαμηλού κινδύνου. 
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Οι ασφαλιστικές εταιρίες μη μπορώντας να ξεχωρίσουν την κατηγορία κινδύνου του 
πελάτη τους αναγκάζονται να προσφέρουν συμβόλαια που παρέχουν λιγότερη από 
πλήρη ασφάλιση στα άτομα χαμηλού κινδύνου ώστε να αποτρέψουν τα άτομα 
υψηλού κινδύνου από την αγορά τους. Από τα συμβόλαια που αποτελούν πιθανή 
ισορροπία στο υπόδειγμα το ένα θα πρέπει να προσφέρει πλήρη ασφάλιση στα άτομα 
υψηλού κινδύνου. Επειδή κάθε συμβόλαιο που προσφέρεται πρέπει να κάνει 
μηδενικά κέρδη το συμβόλαιο αυτό θα βρίσκεται επίσης πάνω στη γραμμή δίκαιων 
συμβολαίων των ατόμων υψηλού κινδύνου. Στο διάγραμμα Α4 το συμβόλαιο που 
έχει αυτά τα χαρακτηριστικά είναι το Ha . Ακολουθώντας όσα αναλύσαμε πιο πάνω 
ψάχνουμε τώρα ένα συμβόλαιο πάνω στη γραμμή δίκαιων συμβολαίων των ατόμων 
χαμηλού κινδύνου, γιατί πρέπει κι αυτό να κάνει μηδενικά κέρδη, που θα προσφέρει 
τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλιση στα άτομα αυτά χωρίς όμως να προσελκύει και τα 
άτομα υψηλού κινδύνου. Το συμβόλαιο αυτό είναι στο διάγραμμα το La που το 

βρίσκουμε στο σημείο που η καμπύλη αδιαφορίας των ατόμων υψηλού κινδύνου που 
περνά από το Ha τέμνει τη γραμμή δίκαιων συμβολαίων των ατόμων χαμηλού 

κινδύνου. Έτσι για τα άτομα χαμηλού κινδύνου ικανοποιείται ο περιορισμός 
αυτοεπιλογής γιατί στο Ha απολαμβάνουν τουλάχιστον τόση χρησιμότητα όση στο 

La . 
Για να δούμε αν αυτά τα συμβόλαια αποτελούν τελικά την ισορροπία στο υπόδειγμα 
πρέπει να δούμε αν υπάρχει κάποιο άλλο συμβόλαιο που μπορεί να προσφερθεί από 
κάποια ασφαλιστική εταιρία και να κάνει μη αρνητικά κέρδη. Στο διάγραμμα έχουμε 
σχεδιάσει τη γραμμή δίκαιων συμβολαίων της κοινωνίας cNE . Για να κάνει μη 

αρνητικά κέρδη ένα συμβόλαιο που θα αγοράζεται και από τους δύο τύπους πρέπει 
να βρίσκεται κάτω αριστερά από τη γραμμή cNE , αλλά βλέπουμε στο διάγραμμα ότι 

δεν υπάρχει συμβόλαιο που να είναι ελκυστικό και για τους δύο τύπους σε αυτή την 
περιοχή. Υπάρχουν συμβόλαια όπως το β που θα ήταν πιο ελκυστικά μόνο για τα 
άτομα υψηλού κινδύνου αλλά σε αυτή την περίπτωση θα έκαναν ζημίες αφού τα 
άτομα χαμηλού κινδύνου θα εξακολουθούσαν να αγοράζουν το La . Βρήκαμε λοιπόν 

ότι ο συνδυασμός συμβολαίων La , Ha αποτελούν τη διαχωριστική ισορροπία στο 

υπόδειγμά μας.
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Διάγραμμα Α4
Ύπαρξη διαχωριστικής ισορροπίας με ατελή πληροφόρηση

Τι θα γινόταν όμως αν η γραμμή δίκαιων συμβολαίων της κοινωνίας είχε διαφορετική 
κλίση; Όπως μπορούμε να δούμε στο διάγραμμα Α5 η γραμμή cNE μπορεί να έχει 

πιο απότομη κλίση ανατρέποντας έτσι τα συμπεράσματα που βγάλαμε λίγο πιο πάνω.
Η κλίση της γραμμής cNE εξαρτάται από το ποσοστό λ των ατόμων υψηλού 

κινδύνου στον πληθυσμό. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό αυτό τόσο πιο οριζόντια 
είναι η γραμμή δίκαιων συμβολαίων της κοινωνίας. Τώρα υπάρχει το περιθώριο σε 
κάποια εταιρία να προσφέρει ένα συμβόλαιο, διαφορετικό από τα La , Ha που να το 
προτιμούν και οι δύο τύποι και ταυτόχρονα να κάνει μη αρνητικά κέρδη αφού 
βρίσκεται κάτω αριστερά από τη cNE . Ένα τέτοιο συμβόλαιο είναι το β ή 
οποιοδήποτε άλλο συμβόλαιο βρίσκεται στη σκιασμένη περιοχή. Παρόλο που το 
συμβόλαιο β καταφέρνει να εκτοπίσει από την αγορά τα συμβόλαια που αποτελούσαν 
τη διαχωριστική μας ισορροπία έχουμε δείξει πιο πριν με τη βοήθεια του 
διαγράμματος Α3 ότι ούτε αυτό μπορεί να σταθεί ως συγκεντρωτική ισορροπία στην 
αγορά. 
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Διάγραμμα Α5
Αδυναμία διαχωριστικής ισορροπίας με ατελή πληροφόρηση 

Έτσι καταλήξαμε ότι η αγορά ασφάλισης υγείας με ατελή πληροφόρηση μπορεί να 
μην έχει καθόλου ισορροπία. Ο παράγοντας που καθορίζει την ύπαρξη ισορροπίας 
στην αγορά είναι η κλίση της γραμμής cNE που όπως είπαμε εξαρτάται από το 

ποσοστό λ των ατόμων υψηλού κινδύνου στον πληθυσμό. Όσο μεγαλύτερο είναι το 
ποσοστό λ υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες η αγορά να έχει ισορροπία και 
μάλιστα διαχωριστική που είναι η μοναδική ισορροπία που μπορεί να υπάρξει με 
ατελή πληροφόρηση. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της ανάλυσής μας 
και η εξήγηση του είναι αρκετά απλή.
Όταν προσφέρεται ένα συγκεντρωτικό συμβόλαιο όπως το β είναι σα να επιδοτούνται 
τα άτομα υψηλού κινδύνου που πληρώνουν φθηνότερα από τη δίκαιη γι’ αυτούς τιμή
με πόρους που λαμβάνουμε από τα άτομα χαμηλού κινδύνου που πληρώνουν 
ακριβότερα από τη δίκαιη γι’ αυτούς τιμή. Επομένως όταν τα άτομα υψηλού 
κινδύνου είναι σχετικά πολλά στον πληθυσμό χρειάζεται μεγάλη επιδότηση προς 
αυτά, κάτι που κάνει ζημιογόνο το ενιαίο συμβόλαιο που θα μπορούσε να σπάσει την 
ισορροπία και εφικτή την ύπαρξη διαχωριστικής ισορροπίας.
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1.7 Ανάλυση ισορροπίας Wilson
Έχουμε εντοπίσει τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει καθόλου ισορροπία στην αγορά 
ασφάλισης υγείας όταν ένα νέο συμβόλαιο εμφανίζεται στην αγορά σπάζοντας τη 
διαχωριστική ισορροπία La , Ha που θα μπορούσε να υπάρξει. Στη συνέχεια 

αποσύρεται και το νέο συμβόλαιο που γίνεται ζημιογόνο μετά την απόσυρση των 
συμβολαίων La , Ha . Ο Wilson εισήγαγε στη θεωρία μία διαφορετική έννοια της 

ισορροπίας στην οποία οι εταιρίες που προτίθενται να μπουν στην αγορά λαμβάνουν 
υπόψη τους τις αντιδράσεις που θα προκαλέσουν με τις ενέργειές τους στην ήδη 
υπάρχουσα κατάσταση της αγοράς. Ορίζει δηλαδή ως ισορροπία τα συμβόλαια ή το 
συμβόλαιο, αν είναι διαχωριστική ή συγκεντρωτική ισορροπία αντίστοιχα, που 
προσφέρεται κάνοντας μη αρνητικά κέρδη και ταυτόχρονα δεν υπάρχει άλλο 
συμβόλαιο που να μπορεί να μπει στην αγορά και να κάνει θετικά κέρδη ακόμη και 
μετά από την απόσυρση των ενεργών συμβολαίων που πλέον θα κάνουν ζημίες 
εξαιτίας της εισαγωγής του. Αυτή η μη μυωπική στάση των ασφαλιστικών εταιριών 
βλέπουμε ότι μας οδηγεί στην διαχωριστική ισορροπία, όταν αυτή υπάρχει, που 
αναλύσαμε προηγουμένως. Η ισορροπία στο διάγραμμα Α4 δηλαδή μπορεί να 
χαρακτηριστεί και ως μία Wilson ισορροπία καθώς πληροί τις προϋποθέσεις που 
αναφέρθηκαν. Το σημαντικό αυτού του είδους ισορροπίας όμως είναι ότι ακόμη και 
στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ανταγωνιστική ισορροπία όπως στο διάγραμμα 
Α5, μία συγκεντρωτική ισορροπία Wilson πάντα θα υπάρχει. Η ισορροπία αυτή θα 
είναι ένα συμβόλαιο β όπως φαίνεται στο διάγραμμα Α6 όπου εφάπτεται η καμπύλη 
αδιαφορίας των ατόμων χαμηλού κινδύνου LU στη γραμμή δίκαιων συμβολαίων της 
κοινωνίας cNE μεγιστοποιώντας έτσι την ευημερία τους. Με βάση τον ορισμό της 
ισορροπίας Wilson δε χρειάζεται να ανησυχούμε για την ευστάθεια αυτής της 
ισορροπίας καθώς αν κάποια ασφαλιστική εταιρία αποφασίσει να προσφέρει ένα 
συμβόλαιο στη σκιασμένη περιοχή του διαγράμματος προσελκύοντας μόνο τα άτομα 
χαμηλού κινδύνου, θα πρέπει αμέσως να λάβει υπόψη της ότι το συμβόλαιο β θα γίνει 
ζημιογόνο αφού θα το αγοράζουν μόνο τα άτομα υψηλού κινδύνου. Ακολούθως το 
ζημιογόνο β θα αποσυρθεί από την αγορά και τότε θα στραφούν στο νέο συμβόλαιο 
και τα άτομα υψηλού κινδύνου εξαλείφοντας έτσι την περίπτωση να κάνει μη 
αρνητικά κέρδη. Στην ισορροπία Wilson έχει ασκηθεί η κριτική ότι σε ένα πλήρως 
ανταγωνιστικό περιβάλλον οι εταιρίες δεν έχουν κίνητρο να υπολογίζουν τις 
συνέπειες των ενεργειών τους στις υπόλοιπες εταιρίες, μια συμπεριφορά που θα 
ταίριαζε περισσότερο σε ολιγοπωλιακές μορφές αγοράς.
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Διάγραμμα Α6
Ισορροπία Wilson

Στην επόμενη ενότητα θα αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να παρέμβει το 
κράτος και κάτω από ποιες συνθήκες είναι εφικτή η βελτίωση στην ευημερία της 
κοινωνίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Κρατική παρέμβαση στην αγορά ασφάλισης υγείας

2.1 Περιορισμοί στην παρέμβαση του κράτους
Όπως είδαμε η ασυμμετρία πληροφόρησης δημιουργεί προβλήματα στην αγορά 
ασφάλισης υγείας και κατ’ επέκταση στην ευημερία της κοινωνίας. Το ένα πρόβλημα 
είναι ότι η αγορά μπορεί να καταρρεύσει στην περίπτωση που δεν υπάρχει καθόλου
ισορροπία. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι ακόμη και να υπάρχει ισορροπία αυτή 
επιτυγχάνεται προσφέροντας στα άτομα χαμηλού κινδύνου συμβόλαια με λιγότερη 
από πλήρη ασφάλιση, που θα προτιμούσαν τα ίδια στη δίκαιη γι’ αυτούς τιμή, 
μειώνοντας έτσι την ευημερία τους.
Η πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι αυθαίρετη αλλά 
πρέπει να ικανοποιεί κάποιους βασικούς περιορισμούς ώστε να είναι 
αποτελεσματική. Ο πρώτος βασίζεται στο γεγονός ότι το κράτος δεν μπορεί να 
εξαναγκάσει τον κάθε τύπο ανθρώπου να αγοράσει το συμβόλαιο που προορίζεται γι’ 
αυτόν. Αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι δε μπορεί να τους ξεχωρίσει, αφού 
αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ατελούς πληροφόρησης που αντιμετώπιζαν και οι 
ιδιωτικές επιχειρήσεις στην προηγούμενη ανάλυση. Ο περιορισμός αυτός είναι ο
περιορισμός αυτοεπιλογής που όπως έχουμε αναφέρει πρέπει τα συμβόλαια που 
προσφέρονται να είναι δομημένα έτσι ώστε να δίνουν τα κίνητρα στους ανθρώπους 
να διαχωριστούν από μόνοι τους.
Ο δεύτερος περιορισμός στον οποίο υπόκειται η κυβέρνηση είναι αυτός του 
ισοσκελισμένου προϋπολογισμού που αναφέρεται ως εισοδηματικός περιορισμός της 
κυβέρνησης και εξασφαλίζει ότι τα συμβόλαια που προσφέρει η κυβέρνηση δε 
γίνεται να κάνουν ζημίες αθροιστικά. Αν η κυβέρνηση έπαιρνε πόρους από άλλους 
τομείς της οικονομίας και τους μετέφερε στην ασφάλιση υγείας τότε θα ήταν δυνατό 
να βελτιώνει συνεχώς την ευημερία των ασφαλισμένων προσφέροντας ζημιογόνα για 
τον προϋπολογισμό της συμβόλαια. Βεβαίως δεν γίνεται να κάνουν ούτε κέρδη γιατί 
τότε θα υπήρχε η δυνατότητα για παραπάνω βελτίωση της ευημερίας των 
ασφαλισμένων αν μειωνόταν αυτά τα κέρδη. Ο περιορισμός αυτός μπορεί να γραφτεί 
ως (1 )E F    όπου “Ε” είναι η επιδότηση που δίνεται στα άτομα υψηλού 
κινδύνου και “F” είναι ο φόρος που εισπράττεται από τα άτομα χαμηλού κινδύνου.
Το λ όπως έχουμε αναφέρει είναι το ποσοστό των ατόμων υψηλού κινδύνου στον 
συνολικό πληθυσμό των ασφαλισμένων.
Επιπλέον υπάρχει και ο περιορισμός “Individual rationality constraint”. Ο 
περιορισμός αυτός ικανοποιείται όταν η κρατική παρέμβαση στην αγορά ασφάλισης 
υγείας δε βλάπτει κανέναν από τους δύο τύπους ανθρώπου σε σχέση με την 
κατάσταση που βρισκόταν όταν υπήρχε ισορροπία με τις ιδιωτικές εταιρίες 
ασφάλισης. Πρέπει δηλαδή τα κρατικά συμβόλαια να είναι τουλάχιστον το ίδιο 
αρεστά με τα συμβόλαια που προσφερόταν από τις ιδιωτικές εταιρίες και για τους δύο 
τύπους ατόμων.

2.2 Επιτυχημένη κρατική παρέμβαση
Ξεκινώντας με την περίπτωση που δεν υπάρχει ισορροπία στην αγορά ασφάλισης 
υγείας μπορούμε να δούμε εύκολα ότι τα συμβόλαια που βρίσκονται πάνω στη 
γραμμή δίκαιων συμβολαίων της αγοράς cNE και είναι πάνω από τις καμπύλες 

αδιαφορίας που περνάνε από τα La , Ha ικανοποιούν τους περιορισμούς που θέσαμε 

πιο πάνω για επιτυχημένη κρατική παρέμβαση. Για παράδειγμα στο συμβόλαιο β του 
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διαγράμματος Α7 ο εισοδηματικός περιορισμός της κυβέρνησης ικανοποιείται αφού 
το συμβόλαιο αυτό κάνει μηδενικά κέρδη. Επίσης ικανοποιείται ο “Individual
rationality constraint” αφού κανένας από τους δύο τύπους δεν είναι χειρότερα από την 
πιθανή διαχωριστική ισορροπία La , Ha ενώ για τον περιορισμό αυτοεπιλογής δε 

χρειάζεται να ανησυχούμε καθώς προσφέρεται μόνο ένα συμβόλαιο και η κυβέρνηση 
μπορεί να απαγορέψει την πώληση οποιουδήποτε άλλου συμβολαίου στην αγορά. 
Έτσι όλα τα συμβόλαια στο τμήμα ΚΛ αποτελούν επιτυχημένη κρατική παρέμβαση 
και επιτυγχάνονται με φορολόγηση των ατόμων χαμηλού κινδύνου και επιδότηση 
των ατόμων υψηλού κινδύνου η οποία γίνεται όλο και πιο μεγάλη όσο πλησιάζουμε 
στο σημείο Λ γιατί προσφέρουμε όλο και μεγαλύτερη ποσότητα ασφάλισης στα 
άτομα υψηλού κινδύνου σε τιμή χαμηλότερη από το δίκαιο γι’ αυτούς ασφάλιστρο.

Διάγραμμα Α7
Επιτυχημένη κρατική παρέμβαση

Το ερώτημα που προκύπτει είναι που βρίσκεται το σημείο της άριστης επιδότησης 
που μεγιστοποιεί την ευημερία των ατόμων.  Για να βρούμε την άριστη επιδότηση 
υποθέτουμε ότι η κυβέρνηση προσφέρει ένα συμβόλαιο β πάνω στην ΚΛ και αφήνει 
τα άτομα να αγοράσουν επιπλέον συμπληρωματική ασφάλιση στα δίκαια γι’ αυτούς 
συμβόλαια που είναι πλέον οι γραμμές βΔ και βΓ, παράλληλες στις αρχικές γραμμές 
δίκαιων συμβολαίων τους όπως φαίνεται στο διάγραμμα Α8. Τα άτομα υψηλού 
κινδύνου θα αγοράσουν το συμβόλαιο H που τους δίνει πλήρη ασφάλιση ενώ στα 

άτομα χαμηλού κινδύνου θα προσφερθεί τόση ασφάλιση ώστε να ικανοποιείται ο 
περιορισμός αυτοεπιλογής των ατόμων υψηλού κινδύνου όπως συνέβαινε και στην 
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καθαρά ιδιωτική αγορά. Αυτό συμβαίνει στο συμβόλαιο L που βρίσκεται στο 

σημείο που η καμπύλη αδιαφορίας των ατόμων υψηλού κινδύνου που περνάει από το 

H τέμνει τη γραμμή δίκαιων συμβολαίων βΔ. Για να βρούμε την άριστη επιδότηση 

μετακινούμε το συμβόλαιο β πάνω στην ΚΛ ψάχνοντας το συμβόλαιο εκείνο που με 
την αγορά συμπληρωματικής ασφάλισης θα δώσει τη μεγαλύτερη δυνατή ευημερία 
στα άτομα χαμηλού κινδύνου ικανοποιώντας ταυτόχρονα τους τρεις περιορισμούς 
που έχουμε θέσει. Όλα τα συμβόλαια που βρίσκουμε με τη διαδικασία που βρήκαμε 
και το L παριστάνονται στο διάγραμμα με τη διακεκομμένη γραμμή La  . Το 
σημείο στο οποίο είναι εφαπτόμενη η καμπύλη αδιαφορίας των ατόμων χαμηλού 
κινδύνου LU στη γραμμή La  είναι το συμβόλαιο που μεγιστοποιεί την ευημερία 
τους. 

Διάγραμμα Α8
Άριστη κρατική παρέμβαση

Έτσι η άριστη κρατική παρέμβαση είναι είτε η προσφορά του συμβολαίου β 
επιτρέποντας στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες να πουλήσουν συμπληρωματική 
ασφάλιση με δίκαιο ασφάλιστρο για κάθε τύπο είτε απευθείας η προσφορά των 
συμβολαίων L , H χωρίς την ύπαρξη ιδιωτικών ασφαλιστικών. Είδαμε λοιπόν ότι 
μπορεί να υπάρξει επιτυχημένη κρατική παρέμβαση στην περίπτωση που η αγορά 
ιδιωτικής ασφάλισης υγείας δεν έχει ισορροπία.
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2.3 Η κρατική παρέμβαση μπορεί να αποτύχει
Εξετάζουμε τώρα την περίπτωση όπου η ελεύθερη αγορά έχει ισορροπία. Είχαμε 
δείξει στο διάγραμμα Α4 ότι για να υπάρχει ισορροπία στην ιδιωτική αγορά πρέπει η 
γραμμή cNE δίκαιων συμβολαίων της αγοράς να περνάει κάτω από την καμπύλη 

αδιαφορίας LU των ατόμων χαμηλού κινδύνου.
Αυτό όμως σημαίνει ότι αν ικανοποιείται ο εισοδηματικός περιορισμός της 
κυβέρνησης είναι αδύνατο να ικανοποιείται ταυτόχρονα και ο “Individual rationality
constraint” των ατόμων χαμηλού κινδύνου. Δηλαδή δεν  υπάρχει συμβόλαιο πάνω 
στην cNE που να βρίσκεται ταυτόχρονα πάνω από τη LU ή τουλάχιστον να 

εφάπτεται σε αυτή ώστε να μη χειροτερεύει την κατάσταση των ατόμων χαμηλού 
κινδύνου σε σχέση με την κατάστασή τους όταν υπήρχε μόνο ιδιωτική αγορά 
ασφάλισης υγείας. Πάντα τα άτομα χαμηλού κινδύνου θα προτιμούν το συμβόλαιο 

La που είναι η ισορροπία χωρίς την κρατική παρέμβαση. 

Έτσι βλέπουμε ότι είναι αδύνατο να ικανοποιούνται και οι 3 περιορισμοί ταυτόχρονα, 
οπότε δεν μπορεί να υπάρξει επιτυχημένη κρατική παρέμβαση όταν στην ιδιωτική 
αγορά ασφάλισης υγείας υπάρχει ισορροπία.
Μπορούμε εύκολα να ερμηνεύσουμε αυτό το αποτέλεσμα αν αναλογιστούμε ότι η 
κρατική παρέμβαση στηρίζεται στη φορολόγηση των ατόμων χαμηλού κινδύνου με 
ταυτόχρονη επιδότηση των ατόμων υψηλού κινδύνου. Στην ιδιωτική αγορά δεν 
υπάρχει ανταγωνιστική διαχωριστική ισορροπία όταν τα άτομα χαμηλού κινδύνου
είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. Τότε όμως δίνεται η 
δυνατότητα για την προσφορά ενός συγκεντρωτικού κερδοφόρου συμβολαίου που 
σπάει τη διαχωριστική ισορροπία. Στην περίπτωση αυτή όμως γίνεται εφικτό να 
φορολογηθούν τα πολλά άτομα χαμηλού κινδύνου για να κερδίσουν περισσότερη 
ασφάλιση από το ενιαίο κρατικό συμβόλαιο με το κράτος να επιδοτεί τα άτομα 
υψηλού κινδύνου. 
Στην άλλη περίπτωση όμως για να υπάρχει στην ανταγωνιστική αγορά διαχωριστική 
ισορροπία πρέπει να άτομα υψηλού κινδύνου να αποτελούν μεγάλο ποσοστό του 
πληθυσμού ώστε να μην υπάρχει κερδοφόρο συγκεντρωτικό συμβόλαιο που να σπάει 
την ισορροπία αυτή. Τότε όμως είναι αδύνατη η κρατική παρέμβαση γιατί χρειάζεται 
να συγκεντρωθεί μεγάλο ποσό για την επιδότηση των ατόμων υψηλού κινδύνου κάτι 
που απαιτεί μεγάλη φορολόγηση στα άτομα χαμηλού κινδύνου τα οποία τελικά 
προτιμούν τη λιγότερη ασφάλιση που έχουν χωρίς την κρατική παρέμβαση. 

2.4 Συνθήκες για επιτυχημένη κρατική παρέμβαση
Έχουμε αναφέρει ως βασικό παράγοντα της δυνατότητας επιτυχημένης κρατικής 
παρέμβασης το ποσοστό λ των ατόμων υψηλού κινδύνου στον πληθυσμό που όσο 
μικρότερο είναι τόσο πιθανότερη κάνει τη βελτίωση της ευημερίας των ατόμων 
χαμηλού κινδύνου με τη φορολόγησή τους. Δύο ακόμη σημαντικοί παράγοντες
παίζουν ρόλο στην επιτυχημένη κρατική παρέμβαση. Ο ένας είναι η διαφορά που 
υπάρχει ανάμεσα στις πιθανότητες ασθένειας των δύο τύπων ανθρώπων. Στην 
περίπτωση όπου η πιθανότητα ασθένειας των ατόμων χαμηλού κινδύνου είναι 0Lp 
γίνεται αδύνατο να βελτιώσουν τη θέση τους με τη φορολόγηση που θα τους 
επιβληθεί από το κρατικό συμβόλαιο ασφάλισης καθώς δε τους είναι καθόλου 
χρήσιμη η ασφάλιση υγείας. Αυτή η ακραία περίπτωση μας δείχνει ότι για σχετικά 
μικρές πιθανότητες ασθένειας των ατόμων χαμηλού κινδύνου είναι πιο δύσκολη η 
επιτυχημένη κρατική παρέμβαση.
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Μία προσπάθεια αντιμετώπισης της μεγάλης διαφοράς στις πιθανότητες ασθένειας
των ατόμων υψηλού και χαμηλού κινδύνου που μας οδηγεί στην αδυναμία 
επιτυχημένης κρατικής παρέμβασης είναι η ασφάλιση των ατόμων ανάλογα με το 
επάγγελμά τους. Έτσι επιτυγχάνεται η ομαδοποίηση ατόμων με πιο όμοιες 
πιθανότητες και δημιουργούνται ξεχωριστά συμβόλαια με διαφορετική τιμή για κάθε 
ομάδα. Αν και πάλι υπάρχουν διαφορές μέσα σε κάθε ομάδα που αφορούν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου, η αλίευση πληροφοριών για την υγεία των 
ατόμων με αυτό τον τρόπο είναι αρκετά ικανοποιητική αφού οι πιθανότητες για 
παράδειγμα των μεταλλωρύχων και των δασκάλων διαφέρουν εκ των πραγμάτων από 
τους κινδύνους που διατρέχουν στην εργασία τους.
Ο άλλος παράγοντας που συμβάλει στη δυνατότητα ύπαρξης επιτυχημένης κρατικής 
παρέμβασης είναι η αποστροφή κινδύνου των ατόμων χαμηλού κινδύνου. Στην 
περίπτωση που τα άτομα χαμηλού κινδύνου αποστρέφονται πλήρως τον κίνδυνο η 

συνάρτηση χρησιμότητάς τους περιγράφεται ως 1 2 1 2
ˆ( , , ) min( , )V p W W W W και σε 

αυτή την περίπτωση η κρατική παρέμβαση είναι δυνατή όσο μεγάλο κι αν είναι το 
ποσοστό λ των ατόμων υψηλού κινδύνου. Επιπλέον βλέπουμε ότι σε αυτή την ακραία 
περίπτωση όπου τα άτομα απεχθάνονται τόσο πολύ τον κίνδυνο θα δεχτούν τόση 
φορολόγηση ώστε να βρεθούν στο σημείο πλήρους ασφάλισης * του διαγράμματος 
Α9.

Διάγραμμα Α9
Κρατική παρέμβαση με πλήρη αποστροφή κινδύνου

Στο αντίθετο άκρο τώρα βρισκόμαστε αν τα άτομα χαμηλού κινδύνου είναι εντελώς 
ουδέτερα απέναντι στον κίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή οι καμπύλες αδιαφορίας τους 
θα ήταν ευθείες γραμμές με κλίση (1 ) /L Lp p  παράλληλες με τη γραμμή δίκαιων 
συμβολαίων γι’ αυτούς. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα Α10 η καμπύλη 
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αδιαφορίας που περνάει από το συμβόλαιο La που προσφερόταν στα άτομα χαμηλού 

κινδύνου στην ιδιωτική αγορά συμπίπτει με τη γραμμή LNE . Έτσι δεν υπάρχει 

κανένα περιθώριο για επιτυχημένη κρατική παρέμβαση που να ικανοποιεί τον
εισοδηματικό περιορισμό της κυβέρνησης και ταυτόχρονα να ικανοποιεί και τον 
“Individual rationality constraint” των ατόμων χαμηλού κινδύνου.

Διάγραμμα Α10
Κρατική παρέμβαση με ουδέτερη στάση απέναντι στον κίνδυνο

Με τα δύο αυτά ακραία παραδείγματα για την αποστροφή κινδύνου των ατόμων 
χαμηλού κινδύνου γίνεται σαφές ότι όσο περισσότερο αποστρέφονται το ρίσκο τόσο 
πιο πιθανό είναι να δεχτούν μια φορολόγηση που θα επιτρέψει στο κράτος την 
προσφορά ενός ενιαίου συμβολαίου ασφάλισης με ταυτόχρονη επιδότηση των 
ατόμων υψηλού κινδύνου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Αναλύοντας παραμέτρους των υποδειγμάτων 

3.1 Προσπάθειες βελτίωσης των πιθανοτήτων ασθένειας των ατόμων
Όπως έχουμε δει οι πιθανότητες ασθένειας των ατόμων της κοινωνίας παίζουν 
σημαντικό ρόλο στη δυνατότητα επιτυχημένης κρατικής παρέμβασης αλλά και της 
κοινωνικής ευημερίας γενικότερα. Μπορούμε να παρατηρήσουμε από τη μέχρι τώρα 
ανάλυση ότι η βελτίωση της πιθανότητας ασθένειας των ατόμων χαμηλού κινδύνου 

Lp καλυτερεύει την ευημερία των ατόμων αυτού του τύπου αφήνοντας ανεπηρέαστα 

τα άτομα υψηλού κινδύνου. Από την άλλη αν καταφέρουμε να επιτύχουμε μία 
βελτίωση της πιθανότητας Hp των ατόμων υψηλού κινδύνου, θα πετύχουμε 

ταυτόχρονα και μία βελτίωση στην ευημερία των ατόμων χαμηλού κινδύνου. Αυτή η 
θετική εξωτερική επίδραση οφείλεται στο γεγονός ότι θα μπορεί να προσφερθεί 
περισσότερη ασφάλιση στα άτομα χαμηλού κινδύνου ενώ θα συνεχίσει να 
ικανοποιείται ο περιορισμός αυτοεπιλογής των ατόμων υψηλού κινδύνου που πλέον 
θα λαμβάνουν ασφάλιση με καλύτερους όρους σε σχέση με πριν. Έτσι το κράτος 
προσπαθεί με την κατάλληλη εκπαίδευση να μειώσει την πιθανότητα ασθένειας των 
ατόμων υψηλού κινδύνου. Βλέπουμε ότι οι μεγάλες ενημερωτικές καμπάνιες που
γίνονται για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που μπορεί να προκαλέσει το κάπνισμα, 
οι κακές διατροφικές συνήθειες ή για την επικινδυνότητα της οδήγησης μετά από τη 
χρήση υπερβολικής ποσότητας αλκοόλ έχουν ακριβώς αυτό το στόχο. 

3.2 Ηθικός κίνδυνος στην ασφάλιση υγείας
Όταν ασφαλίζουμε πλήρως ένα αντικείμενο, δηλαδή για ολόκληρη την αξία μιας 
πιθανής ζημιάς που μπορεί να συμβεί σε αυτό, τότε δημιουργείται ο κίνδυνος να 
είμαστε λιγότερο προσεκτικοί με τους πόρους και την ενέργεια που δαπανάμε για να 
εξασφαλίσουμε την ακεραιότητά του. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στις 
ασφαλιστικές εταιρίες καθώς αυξάνουν οι πιθανότητες να συμβεί το ενδεχόμενο στο 
οποίο είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν την αποζημίωση. Αυτός ο κίνδυνος 
φαίνεται μικρότερος να υπάρξει όταν δε μιλάμε πλέον για αντικείμενα αλλά για την 
ίδια την υγεία ενός ατόμου. Στο ακραίο παράδειγμα ασφάλισης ζωής δε μπορεί να 
σταθεί η πρόταση ότι κάποιος θα προσέξει λιγότερο τη ζωή του γιατί σε περίπτωση 
θανάτου του θα λάβουν χρηματική αποζημίωση οι συγγενείς του. Αν δούμε το θέμα 
της υγείας όμως αναφορικά με μικρότερα προβλήματα υγείας παρατηρούμε ότι το 
πρόβλημα του ηθικού κινδύνου ισχύει και σε αυτό το είδος ασφάλισης και μάλιστα 
παρουσιάζει δύο μορφές.
Η μία περίπτωση εμφανίζεται όταν το άτομο που ξέρει ότι θα λάβει δωρεάν 
περίθαλψη, χωρίς κανένα οικονομικό κόστος προσέχει λιγότερο τον εαυτό του από 
μικροπροβλήματα υγείας. Σε πιο σοβαρά προβλήματα πάντως η υγεία μπαίνει πάνω 
από το χρηματικό κόστος, μιας αρρώστιας ή ενός ατυχήματος, ελαχιστοποιώντας έτσι 
αυτού του είδους τον ηθικό κίνδυνο. Η άλλη μορφή που παίρνει το πρόβλημα του 
ηθικού κινδύνου όταν το άτομο είναι πλήρως ασφαλισμένο αναφέρεται στην 
υπερβολική διεξαγωγή διαγνωστικών ελέγχων, όπως και στις υπεράριθμες ιατρικές 
επισκέψεις με σκοπό οι ασφαλισμένοι να εξαλείψουν κάθε πιθανότητα ύπαρξης ενός 
προβλήματος υγείας, που πολλές φορές δεν έχουν ούτε ενδείξεις γι’ αυτό. Η αιτία 
αυτού του φαινόμενου είναι πολλές φορές η ψυχολογική κυρίως ανακούφιση σε 
άτομα μεγαλύτερης συνήθως ηλικίας ότι δε διατρέχουν κανένα κίνδυνο υγείας. Ένα 
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σημαντικό πρόβλημα που δημιουργείται με αυτή τη μορφή ηθικού κινδύνου είναι ότι 
εμφανίζεται συνωστισμός και μεγάλοι χρόνοι αναμονής στα κέντρα υγείας, που 
βλάπτουν περισσότερο τα άτομα που έχουν κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα υγείας. 
Μια πιθανή λύση στο πρόβλημα του ηθικού κινδύνου στον τομέα της ασφάλισης 
υγείας είναι η παροχή λιγότερης από πλήρη ασφάλιση σε όλα τα άτομα της 
κοινωνίας. Ο ορισμός ενός ποσοστού συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος 
περίθαλψης του ή ενός κατώτερου ποσού πάνω από το οποίο ξεκινάει η ασφάλιση 
του μειώνει αρκετά το πρόβλημα αυτό.

3.3 Χαλαρώνοντας τον εισοδηματικό περιορισμό της κυβέρνησης
Ένας από τους τρεις περιορισμούς που είχαμε θέσει για να είναι επιτυχημένη η 
κρατική παρέμβαση στην αγορά ασφάλισης υγείας είναι ο εισοδηματικός περιορισμός 
της κυβέρνησης που αναφέρεται στο γεγονός ότι ο προϋπολογισμός τους κράτους 
πρέπει να είναι ισοσκελισμένος στον συγκεκριμένο τομέα κάτι που συνεπάγεται την 
προσφορά αθροιστικά μη ζημιογόνων συμβολαίων ασφάλισης υγείας. Αυτό μας 
οδήγησε κάποιες φορές στην υπερβολική απαίτηση φορολόγησης των ατόμων 
χαμηλού κινδύνου σε σημείο που να κάνει αδύνατη την κρατική παρέμβαση. Στο 
σημείο αυτό θέλουμε να αναλύσουμε αν υπάρχει τρόπος να παραβιαστεί αυτός ο 
περιορισμός μεταφέροντας πόρους από άλλους τομείς της οικονομίας στον τομέα της 
ασφάλισης υγείας με στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας. Αν λάβουμε 
υπόψη τις αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις της κακής υγείας ενός ατόμου ή αν το 
δούμε από την άλλη όψη, τις θετικές εξωτερικές επιδράσεις της καλής υγείας ενός 
ατόμου στο σύνολο της κοινωνίας τότε φαίνεται αρκετά πιθανό μια μεταφορά πόρων 
προς την ασφάλιση υγείας να καλυτερεύει το γενικό επίπεδο ευημερίας της 
κοινωνίας. Ένα άτομο που παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα άρρωστο 
προκαλεί έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο διότι δε συμμετέχει στις 
παραγωγικές δραστηριότητες της κοινωνίας και επιπλέον μπορεί να χάσει μέρος των 
ικανοτήτων του λόγω της μακροχρόνιας απουσίας από την εργασία του. Επίσης 
υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος η κακή υγεία ενός ατόμου να επηρεάσει και την υγεία των 
γύρο του σε περίπτωση μεταδιδόμενων νοσημάτων. Αυτές τις εξωτερικές επιδράσεις 
δε τις προσμετρά το κάθε άτομο της κοινωνίας όταν παίρνει την απόφαση για το 
επίπεδο ασφάλισης υγείας που προτιμά για να μεγιστοποιήσει την ευημερία του. 
Προκύπτει λοιπόν ότι ο κοινωνικός σχεδιαστής πρέπει να εσωτερικεύσει αυτές τις 
επιδράσεις προσφέροντας επιδοτήσεις για την αγορά επιπλέον ασφάλισης υγείας ή 
παρεμβαίνοντας στην αγορά με την προσφορά ακόμη και ζημιογόνων συμβολαίων.
Τέλος η προσφορά κρατικής ασφάλισης υγείας ακόμη και με μη ισοσκελισμένο 
προϋπολογισμό είναι επιτακτική σε μια κοινωνία όπου τα άτομα δεν έχουν όλα το 
ίδιο εισόδημα, όπως έχουμε υποθέσει στην αρχή του υποδείγματος που 
παρουσιάστηκε, κι επομένως μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα για αγορά ιδιωτικής 
ασφάλισης υγείας.



24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Συνύπαρξη κρατικής και ιδιωτικής ασφάλισης υγείας

4.1 Εισαγωγή
Μέχρι τώρα έχουμε αναπτύξει ένα υπόδειγμα στο οποίο τα άτομα της κοινωνίας 
ξεκινούν με το ίδιο αρχικό εισόδημα και διαφέρουν μόνο ως προς τις πιθανότητες 
ανάπτυξης κάποιου προβλήματος υγείας. Αυτό μας βοήθησε να εξάγουμε χρήσιμα 
συμπεράσματα για τη λειτουργία της αγοράς, τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
ισορροπία της, καθώς και τη δυνατότητα βελτίωσης της κοινωνικής ευημερίας με την 
προσφορά ασφάλισης υγείας από το κράτος. Στην τελευταία παράγραφο είδαμε ότι η 
κρατική παρέμβαση  μπορεί να είναι αναγκαία ακόμη κι αν πρέπει να προσφέρει 
ζημιογόνα συμβόλαια για τον κρατικό προϋπολογισμό. Κάτι τέτοιο συμβαίνει στα 
περισσότερα ανεπτυγμένα κράτη που έχουν οργανώσει ένα κρατικό σύστημα 
ασφάλισης υγείας. 
Από το σημείο αυτό εισάγοντας την ρεαλιστική υπόθεση ότι τα άτομα στην κοινωνία 
έχουν διαφορετικό εισόδημα θα αναλύσουμε γιατί κάποιοι στρέφονται στην αγορά 
ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, ποιες είναι οι πιθανές μορφές συνύπαρξης της κρατικής 
και της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, αν η ύπαρξή της επιφέρει κάποιες εξωτερικές 
επιδράσεις στην ευημερία των ατόμων που λαμβάνουν την κρατική παρέμβαση 
καθώς και με ποιους τρόπους μπορεί να διορθωθούν τέτοιου είδους επιδράσεις.

4.2 Ζήτηση για ιδιωτική ασφάλιση υγείας
Αρχικά πρέπει να καταλάβουμε γιατί υπάρχει ζήτηση για ιδιωτική ασφάλιση υγείας 
σε χώρες που έχουν υιοθετήσει ένα σύστημα όπου παρέχεται κρατική ασφάλιση 
υγείας χρηματοδοτούμενη από τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Μια πιθανή 
εξήγηση είναι ότι η ύπαρξη του μεγάλου χρόνου αναμονής και η κακή ποιότητα των 
υπηρεσιών σε κέντρα υγείας που εξυπηρετούνται οι πολίτες με την κρατική ασφάλιση 
υγείας αναγκάζει μια μερίδα ανθρώπων να στραφούν στην ιδιωτική αγορά. Αυτή η 
εξήγηση όμως δεν είναι αρκετά ικανοποιητική, ειδικά σε χώρες όπου έχουν 
καταφέρει να εξαλείψουν τις μεγάλες λίστες αναμονής και ταυτόχρονα παρέχουν 
πολύ υψηλή ποιότητα υπηρεσιών στους κρατικά ασφαλισμένους.
Μια πιο βάσιμη εξήγηση παίρνουμε αν λάβουμε υπόψη τα υποδείγματα πολιτικής 
οικονομίας για τη δημόσια χρηματοδότηση των αγαθών. Στα υποδείγματα αυτά οι 
πολίτες ψηφίζουν για το ύψος του φόρου που θα τους επιβληθεί και θα καθορίσει την 
κρατική δαπάνη κι επομένως την ποσότητα που θα προσφερθεί για κάθε 
συγκεκριμένο αγαθό. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σε αυτά τα υποδείγματα
συμπίπτει με την προτίμηση του ενδιάμεσου ψηφοφόρου. Θεωρώντας ότι όλα τα 
άτομα έχουν τις ίδιες συναρτήσεις χρησιμότητας, την ίδια πιθανότητα ασθένειας και 
διαφέρουν μόνο ως προς το εισόδημά τους προκύπτει ότι η ποσότητα του δημόσιου 
αγαθού που θα προσφερθεί είναι αυτή που επιθυμεί το άτομο με το ενδιάμεσο 
εισόδημα στην κοινωνία.  Στον τομέα της ασφάλισης υγείας που είναι επίσης ένα 
αγαθό που προσφέρεται δημόσια μπορούμε να εφαρμόσουμε τα παραπάνω 
υποδείγματα και να συμπεράνουμε ότι η ποσότητα ασφάλισης που προσφέρει το 
κράτος συμπίπτει με την ποσότητα που επιθυμεί το άτομο με το ενδιάμεσο εισόδημα 
στην κοινωνία. Με βάση τις εμπειρικές έρευνες που έχουν γίνει για την ελαστικότητα 
του εισοδήματος ως προς τη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας προκύπτει ότι η 
ελαστικότητα αυτή είναι θετική κι επομένως όσο υψηλότερο είναι το εισόδημα 
κάποιου τόσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση του. Προκύπτει λοιπόν ότι υπάρχουν άτομα 
που επιθυμούν περισσότερη από την ποσότητα ασφάλισης υγείας που προσφέρει το 
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κράτος. Τα άτομα αυτά είναι όσα διαθέτουν μεγαλύτερο από το ενδιάμεσο εισόδημα 
και για να καλύψουν την ανάγκη τους για περισσότερη ποσότητα στρέφονται στην 
αγορά ιδιωτικής ασφάλισης υγείας.
Μία επιπλέον εξήγηση για τη ζήτηση ιδιωτικής ασφάλισης υγείας προκύπτει εξαιτίας 
του ηθικού κινδύνου που δημιουργεί η δημόσια ασφάλιση υγείας. Η προσφορά 
δωρεάν ιατρικής περίθαλψης αυξάνει τις επισκέψεις στους γιατρούς και δημιουργεί 
ζήτηση για συμπληρωματικές ιατρικές υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από την 
κρατική ασφάλιση. Έτσι τα άτομα στρέφονται στην αγορά συμπληρωματικής 
ασφάλισης υγείας στον ιδιωτικό τομέα. Για παράδειγμα οι δωρεάν επισκέψεις σε 
ορθοπεδικούς είναι πιθανό να δημιουργήσουν ζήτηση για φυσιοθεραπευτές το κόστος 
των οποίων μπορεί να μη καλύπτει το κρατικό σύστημα ασφάλισης.

4.3 Άμεσες επιδράσεις στην υγεία των ατόμων
Η μελέτη των εξωτερικών επιδράσεων της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης υγείας 
ξεκινάει με τη διερεύνηση των άμεσων επιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν στην 
υγεία των ατόμων που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή. Πιθανή πηγή προβλημάτων 
υγείας των ατόμων που έχουν μόνο κρατική ασφάλιση μπορεί να είναι αυτή καθαυτή 
η ανισότητα στην πρόσβαση υπηρεσιών υγείας. Η ανασφάλεια και το άγχος που 
δημιουργείται στα άτομα αυτά από τον φόβο μήπως δεν είναι αρκετή η ασφάλισή 
τους σε σχέση με την πιο πλήρη ασφάλιση των άλλων μπορεί να είναι αιτία 
επιπρόσθετων προβλημάτων υγείας. Η αύξηση της διαφοράς στα εισοδήματα των 
ατόμων της κοινωνίας προκαλεί και αύξηση της διαφοράς στην πρόσβαση υπηρεσιών 
υγείας εξαιτίας της θετικής ελαστικότητας του εισοδήματος που έχουμε αναφέρει. Αν 
ισχύουν οι παραπάνω ισχυρισμοί τότε κρατώντας σταθερή την ποσότητα και 
ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρεται στα άτομα με δημόσια ασφάλιση η 
κατάσταση της υγείας τους θα χειροτερέψει με μια αύξηση των υπηρεσιών που 
προσφέρονται στα άτομα με ιδιωτική ασφάλιση. Οι μελέτες που έχουν γίνει δεν 
υποστηρίζουν μια τέτοια ξεκάθαρη αρνητική εξωτερική επίδραση της ιδιωτικής 
ασφάλισης υγείας άμεσα πάνω στην υγεία των ατόμων με δημόσια ασφάλιση υγείας.

4.4 Επιδράσεις μέσω των κρατικών εξόδων για τη δημόσια ασφάλιση 
υγείας

4.4.1 Ανάλυση πολιτικής οικονομίας στην επιρροή των εξόδων για τη 
δημόσια ασφάλιση
Μια πιο έμμεση πηγή εξωτερικών επιδράσεων της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης 
υγείας στην υγεία των ατόμων με δημόσια ασφάλιση υγείας φαίνεται να παράγεται
μέσω της επιρροής των εξόδων του κράτους για την προσφορά υπηρεσιών υγείας ή 
αν αυτά τα έξοδα έχουν αποφασιστεί να είναι σταθερά τότε η επίδραση έρχεται μέσω 
της αλλαγής της ποσότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών αυτών.
Ακολουθώντας την ανάλυση πολιτικής οικονομίας βλέπουμε ότι τα κρατικά έξοδα 
για την υγεία μειώνονται όταν επιτρέπεται η πώληση ιδιωτικής ασφάλισης υγείας 
στην αγορά. Αυτό συμβαίνει γιατί τα άτομα με υψηλά εισοδήματα προτιμούν να 
πληρώσουν λιγότερους φόρους για κρατική ασφάλιση και να μεταφέρουν το 
εισόδημά τους στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Έτσι στα υποδείγματα όπου 
τα άτομα ψηφίζουν για την κρατική δαπάνη στην υγεία, ο ενδιάμεσος ψηφοφόρος θα 
είναι τώρα κάποιος που προτιμά λιγότερη κρατική ασφάλιση υγείας από τον
ενδιάμεσο ψηφοφόρο όταν δεν υπήρχε η ιδιωτική αγορά ασφάλισης υγείας. Ένα 
ακόμη αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς είναι ότι τα συνολικά έξοδα για την 
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υγεία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα είναι μεγαλύτερα απ’ ότι ήταν με την ύπαρξη 
μόνο του δημόσιου τομέα κάτι που επιβεβαιώνεται και από εμπειρικές μελέτες. Αυτό 
συμβαίνει γιατί ο μέσος όρος του εισοδήματος των ατόμων της κοινωνίας είναι 
σχεδόν πάντα μεγαλύτερος από το άτομο με το ενδιάμεσο εισόδημα. Έτσι τα έξοδα 
για την αγορά ιδιωτικής ασφάλισης που εξαρτώνται από τον μέσο όρο του 
εισοδήματος θα είναι μεγαλύτερα από τη μείωση των εξόδων του δημόσιου τομέα
που εξαρτώνται από το άτομο με το ενδιάμεσο εισόδημα. Αυτή η συνολική αύξηση 
των εξόδων που περιέχει τη μείωση της κρατικής δαπάνης για υπηρεσίες υγείας έχει 
θετική επίδραση στην ευημερία των ατόμων της κοινωνίας στα υποδείγματα αυτά. 
Αυτό συμβαίνει γιατί βελτιώνεται η ευημερία των ατόμων που αγοράζουν την 
ιδιωτική ασφάλιση υγείας αλλά επίσης βελτιώνεται και η ευημερία των ατόμων που 
μένουν στη δημόσια ασφάλιση υγείας και όταν δεν υπήρχε η ιδιωτική αγορά 
επιθυμούσαν μικρότερους φόρους για τις υπηρεσίες υγείας από τον ενδιάμεσο 
ψηφοφόρο. Έτσι είτε μειωθούν οι φόροι, είτε μεταφερθούν πόροι από την παροχή 
υπηρεσιών υγείας σε άλλους τομείς που τους αξιολογούν περισσότερο η ευημερία 
τους θα αυξηθεί.

4.4.2 Κατάργηση μονοψώνιου
Μια εντελώς διαφορετική επίδραση στα έξοδα του δημοσίου έχει η ιδιωτική αγορά 
ασφάλισης υγείας επειδή επηρεάζει τη διαπραγματευτική του δύναμη στην αγορά 
υπηρεσιών υγείας. Χωρίς την ιδιωτική ασφάλιση το κράτος είναι ο μοναδικός 
αγοραστής υπηρεσιών υγείας και έχει έτσι τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί 
καλύτερα με τους παροχείς υπηρεσιών υγείας για να διατηρήσει χαμηλά τις τιμές των 
υπηρεσιών αυτών. Με την εισαγωγή όμως της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας μπαίνουν 
στην αγορά κι άλλοι υποψήφιοι αγοραστές των υπηρεσιών υγείας σπάζοντας έτσι μια 
μορφή μονοψώνιου που είχε πριν το κράτος. Τώρα οι παροχείς υπηρεσιών μπορούν 
να διαπραγματευτούν πιο σκληρά έχοντας περισσότερους πελάτες κι αυτές οι 
διαπραγματεύσεις καταλήγουν τελικά σε μία αύξηση των τιμών των υπηρεσιών 
υγείας. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση των εξόδων του δημοσίου χωρίς όμως να 
αυξηθεί και η ποσότητα ή η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στους 
ασφαλισμένους. Αν πάλι τα έξοδα του κράτους έχουν οριστεί σταθερά τότε η αύξηση 
των τιμών των υπηρεσιών υγείας θα επιφέρει μείωση στη ποσότητα ή την ποιότητα 
που παρέχεται στους ασφαλισμένους.
Επιπλέον αν δεχτούμε ότι το κράτος έχει τη δυνατότητα να επιβάλει χαμηλότερες 
τιμές αγοράς των υπηρεσιών υγείας απ’ ότι οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες τότε 
δημιουργείται ένα άλλος κίνδυνος. Ο κίνδυνος αυτός βασίζεται στις επιπλέον γνώσεις
που έχουν οι γιατροί για την υγεία των ασθενών απ’ ότι οι ίδιοι οι ασθενείς. Όταν 
υπάρχουν γιατροί που έχουν και πελάτες με δημόσια ασφάλιση και πελάτες με 
ιδιωτική ασφάλιση και γνωρίζουν ότι θα πληρωθούν με διαφορετικές τιμές τις 
υπηρεσίες που θα προσφέρουν τότε έχουν το κίνητρο να αυξήσουν τις θεραπείες και 
την ποιότητα των υπηρεσιών τους στα άτομα με την ιδιωτική ασφάλιση υγείας σε 
βάρος των ατόμων με τη δημόσια ασφάλιση υγείας.
Σε κάποια κράτη γίνεται μια προσπάθεια να μειωθεί ως ένα βαθμό ο παραπάνω 
κίνδυνος που αναφέραμε αλλά και ο ανταγωνισμός στις τιμές των υπηρεσιών υγείας 
αναγκάζοντας τους παροχείς να επιλέξουν αν θα ενταχθούν αποκλειστικά στο 
δημόσιο σύστημα υγείας ή αν θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους μόνο στους πελάτες 
των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Με αυτό τον τρόπο και εξαιτίας του μεγάλου 
όγκου των ατόμων που λαμβάνουν κρατική ασφάλιση υγείας μπορεί το κράτος να 
προσελκύσει παροχείς υπηρεσιών με χαμηλότερες τιμές χωρίς να υπάρχει περίπτωση 
να παραγκωνιστούν τα άτομα με δημόσια ασφάλιση από τα άτομα με ιδιωτική 
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ασφάλιση. Από τη σκοπιά της κοινωνικής ευημερίας τώρα η συνολική ποσότητα που 
προσφέρεται στην αγορά αυξάνεται, με δεδομένο ότι η ελαστικότητα προσφοράς 
είναι θετική και οι παροχείς υπηρεσιών υγείας αντιδρούν στην αύξηση των τιμών 
προσφέροντας περισσότερη και καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, οπότε η κατάργηση 
της δύναμης του μονοψώνιου αυξάνει τη συνολική ευημερία των ατόμων της 
κοινωνίας. Η αύξηση των τιμών βλάπτει τα άτομα που έχουν δημόσια ασφάλιση 
υγείας αλλά καλυτερεύει τους παροχείς υπηρεσιών υγείας και τα άτομα που έχουν 
ιδιωτική ασφάλιση υγείας. 
Στην ανάλυση της ευημερίας όμως στον τομέα της υγείας πρέπει να λάβουμε υπόψη 
και το αναδιανεμητικό αποτέλεσμα που προσπαθεί να πετύχει το κράτος. Μέσω της 
δημόσιας ασφάλισης υγείας το κράτος προσπαθεί να ενισχύσει τις οικονομικά 
ασθενέστερες ομάδες ώστε να αμβλύνει τις μεγάλες εισοδηματικές ανισότητες που 
υπάρχουν στην κοινωνία. Η μείωση της κρατικής δαπάνης για τις υπηρεσίες υγείας 
έχει ως αποτέλεσμα και τη μείωση αυτής της αναδιανομής του εισοδήματος που για 
να παραμείνει στα ίδια επίπεδα θα πρέπει να μπουν μεγαλύτεροι στρεβλωτικοί φόροι 
που μειώνουν την ευημερία των ατόμων της κοινωνίας. Εμπειρικές έρευνες δεν έχουν 
δείξει ότι αυτή η αρνητική επιρροή στην ευημερία είναι μεγαλύτερη από τη θετική 
ώστε να υπάρχει ξεκάθαρα μία αιτία για τον περιορισμό της αγοράς ιδιωτικής 
ασφάλισης υγείας.

4.4.3 Επιπρόσθετος ηθικός κίνδυνος
Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας μπορεί να αφορά διάφορες μορφές υπηρεσιών υγείας. 
Μια μορφή είναι η ασφάλιση για υπηρεσίες που είναι συμπληρωματικές στις 
υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται από τη δημόσια ασφάλιση υγείας. Όπως έχουμε 
ήδη αναφέρει μέχρι τώρα η ασφάλιση υγείας δημιουργεί ηθικό κίνδυνο με τη μορφή 
περισσότερης χρήσης των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται δωρεάν. Το πρόβλημα 
με την ιδιωτική ασφάλιση υγείας σε συμπληρωματικές υπηρεσίες είναι ότι δημιουργεί 
επιπλέον ζήτηση και για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον δημόσιο τομέα. Κάτι 
τέτοιο αυξάνει τις λίστες αναμονής και ρίχνει την ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχονται σε όσους έχουν μόνο δημόσια ασφάλιση υγείας προκαλώντας έτσι μία 
καθαρή μείωση της ευημερίας τους. Ακόμη κι αν αυξηθεί η κρατική δαπάνη για να 
παραμείνει σταθερή η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών υγείας πάλι έχουμε μείωση 
της ευημερίας των δημόσια ασφαλισμένων καθώς θα πρέπει να πληρώνουν 
μεγαλύτερους φόρους για να απολαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες που απολάμβαναν 
χωρίς τον επιπλέον ηθικό κίνδυνο που πηγάζει από την ιδιωτική ασφάλιση υγείας.
Η παραπάνω ανάλυση ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που η ιδιωτική ασφάλιση 
υγείας αφορά υπηρεσίες που είναι υποκατάστατες σε αυτές που προσφέρονται από 
την δημόσια ασφάλιση υγείας. Αυτό σημαίνει ότι ασφαλίζονται σε ιδιωτικές εταιρίες 
για υπηρεσίες που παρέχονται και δημόσια αλλά ο ηθικός κίνδυνος δημιουργείται 
πάλι καθώς οι υπηρεσίες αυτές είναι συμπληρωματικές με άλλες υπηρεσίες υγείας 
του δημόσιου τομέα που τα άτομα αυτά προτιμούν να λάβουν από τη δημόσια 
ασφάλισή τους.

4.4.4 Δυσμενής επιλογή
Μια άλλη μορφή που μπορεί να πάρει η ιδιωτική ασφάλιση υγείας είναι η πλήρης 
αντικατάσταση της δημόσιας ασφάλισης υγείας. Τα άτομα μπορούν να επιλέξουν να 
έχουν μόνο ιδιωτική ασφάλιση υγείας και ως εκ τούτου να μην πληρώνουν φόρους 
για τη δημόσια ασφάλιση υγείας. Αυτός ο πλήρης διαχωρισμός αφαιρεί εντελώς τον 
ηθικό κίνδυνο που μεταφερόταν από την ιδιωτική ασφάλιση υγείας στη δημόσια. Σ’ 
αυτή τη περίπτωση όμως εμφανίζεται το πρόβλημα της δυσμενούς επιλογής. Οι 
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ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες δημιουργούν τα συμβόλαια ασφάλισης που 
προσφέρουν με τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύσουν τα πιο υγιή άτομα της 
κοινωνίας. Αυτό το πετυχαίνουν με διάφορους τρόπους, συνήθως προσφέροντας ένα 
σύνολο υπηρεσιών που δεν αφορά πολύ σοβαρές αρρώστιες. 
Έτσι τα λιγότερο υγιή άτομα παραμένουν στη δημόσια ασφάλιση υγείας και από αυτή 
τη συμπεριφορά πηγάζουν δύο αρνητικές επιπτώσεις στην ευημερία της κοινωνίας. Η 
μία αρνητική επίδραση πηγάζει από το σχεδιασμό αυτό καθαυτό των ιδιωτικών 
συμβολαίων που στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν τα υγιή άτομα θυσιάζουν 
ένα μέρος της κοινωνικής ευημερίας. Η άλλη επίπτωση έχει να κάνει με τη μείωση 
των εσόδων του δημοσίου περισσότερο απ’ ότι μειώνονται τα έξοδά του. Αυτό 
συμβαίνει γιατί σε δεδομένο επίπεδο υγείας τα άτομα που επιλέγουν την ιδιωτική 
ασφάλιση υγείας είναι αυτά με το μεγαλύτερο εισόδημα στην κοινωνία, οπότε με την 
εφαρμογή ενός προοδευτικού φορολογικού συστήματος, είναι τα άτομα από τα οποία 
θα είχε τα μεγαλύτερα έσοδα το κράτος. 
Η επίδραση στις υπηρεσίες που λαμβάνουν όσοι έχουν δημόσια ασφάλιση είναι 
αντίστοιχη με την επίδραση που υπήρχε και στην περίπτωση του ηθικού κινδύνου. 
Δηλαδή θα αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες ανά άτομο με αποτέλεσμα οι δημόσια 
ασφαλισμένοι να πληρώνουν περισσότερους φόρους για να απολαμβάνουν τις ίδιες 
υπηρεσίες που απολάμβαναν χωρίς την ύπαρξη της ιδιωτικής αγοράς ασφάλισης 
υγείας ή αν η δαπάνη έχει αποφασιστεί σταθερή, θα μειωθεί η ποιότητα και η 
ποσότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν. Η καθαρή απώλεια της ευημερίας τους 
είναι δεδομένη και στις δύο περιπτώσεις.

4.5 Άμεσες εξωτερικές επιδράσεις στην ευημερία των ατόμων με 
δημόσια ασφάλιση υγείας
Ακόμη κι αν η αγορά ιδιωτικής ασφάλισης υγείας δεν επηρεάζει τις δαπάνες του 
κράτους για τη δημόσια ασφάλιση υγείας υπάρχει η περίπτωση να μειώνει άμεσα την 
ευημερία των ατόμων που λαμβάνουν μόνο δημόσια ασφάλιση υγείας. Όταν η αγορά 
ιδιωτικής ασφάλισης υγείας επηρεάζει άμεσα τη συνάρτηση ευημερίας των 
υπολοίπων τότε μπορεί να υπάρξει μια επιπλέον αρνητική επίδραση στα άτομα αυτά. 
Ένας παράγοντας που δικαιολογεί μια τέτοια συμπεριφορά είναι όταν η ευχαρίστηση 
που λαμβάνουν τα άτομα από κάτι εξαρτάται από τις προσδοκίες που έχουν 
διαμορφώσει για το πώς πρέπει να είναι αυτό. Η παρουσία υψηλής ποιότητας των 
υπηρεσιών υγείας που προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση υγείας μπορεί να αυξήσει τις 
προσδοκίες για το επίπεδο ποιότητας που πρέπει να υπάρχει και στις υπηρεσίες 
υγείας που παρέχονται από τη δημόσια ασφάλιση. Όσο μεγαλύτερη διαφορά υπάρχει 
ανάμεσα στο επίπεδο που παρέχεται και στο επίπεδο που πιστεύεται ότι πρέπει να 
παρέχεται τόσο μεγαλύτερη δυσαρέσκεια δημιουργείται. Για παράδειγμα η 
προσδοκία για το χρόνο αναμονής για τη λήψη μιας υπηρεσίας υγείας εξαρτάται από 
το μέσο χρόνο αναμονής στο σύστημα υγείας συνολικά. Αν η εισαγωγή της ιδιωτικής 
ασφάλισης υγείας μειώσει το μέσο χρόνο αναμονής τα άτομα με τη δημόσια 
ασφάλιση υγείας θα είναι πιο δυσαρεστημένα παρόλο που θα έχουν τον ίδιο χρόνο 
αναμονής που είχαν και πριν.
Μια άλλη παράμετρος που μπορεί να μπαίνει άμεσα στη συνάρτηση ευημερίας των 
ατόμων είναι η ισότητα στην πρόσβαση κάποιων αγαθών που θεωρούνται σημαντικά 
για την ανθρώπινη επιβίωση. Ένα τέτοιο αγαθό είναι η υγεία. Αν όσοι έχουν ιδιωτική 
ασφάλιση υγείας απολαμβάνουν πολύ καλύτερες υπηρεσίες απ’ όσους δεν έχουν τότε 
μπορεί να προκληθεί μείωση της κοινωνικής ευημερίας εξαιτίας αυτής της 
ανισότητας. Η ανισότητα που προκαλείται από την αγορά ιδιωτικής ασφάλισης 
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υγείας αποτελεί άλλη μία αρνητική εξωτερική επίδραση προς την ευημερία των 
ατόμων με δημόσια ασφάλιση υγείας.

4.6 Αντιμετώπιση των εξωτερικών επιδράσεων
Συνοψίζοντας όσα έχουμε αναλύσει μέχρι τώρα βλέπουμε ότι η αγορά ιδιωτικής 
ασφάλισης υγείας έχει όντως κάποιες αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις στην ευημερία 
των ατόμων που λαμβάνουν δημόσια ασφάλιση υγείας και αυτές οι επιδράσεις δεν 
αντικατοπτρίζονται στην τιμή αγοράς της. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αν 
μειωθεί ως ένα σημείο τουλάχιστον η ποσότητα ιδιωτικής ασφάλισης που αγοράζεται 
θα έχουμε μία αύξηση της κοινωνικής ευημερίας. Το σίγουρο είναι ότι η αγορά 
ιδιωτικής ασφάλισης υγείας δεν πρέπει να απαγορευθεί εντελώς καθώς οι 
στρεβλώσεις που θα προκληθούν εξαιτίας της  κατάργησης της αγοράς θα μειώσουν 
περισσότερο την κοινωνική ευημερία απ’ ότι οι αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις που 
προκαλεί με την ύπαρξή της. Η πλήρης απαγόρευση άλλωστε δεν βελτιώνει άμεσα 
την ευημερία των ατόμων που λάμβαναν μόνο δημόσια ασφάλιση υγείας. Επιπλέον 
τα άτομα που αγόραζαν ιδιωτική ασφάλιση υγείας διατηρούν το εισόδημά τους και 
μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σε άλλες συμπληρωματικές υπηρεσίες υγείας κάτι 
που φανερώνει ότι έτσι δε λύνεται το πρόβλημα της ανισότητας σε αυτό τον τομέα. 
Ένας τρόπος να επιτευχθεί μια μείωση στη ποσότητα ιδιωτικής ασφάλισης που 
αγοράζεται είναι με την επιβολή φόρων στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ώστε 
να εσωτερικευτούν οι αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις που προκαλεί. Στη περίπτωση 
των εξωτερικών επιδράσεων που προκαλούν κάποιο οικονομικό κόστος μπορεί να 
βρεθεί το κατάλληλο ύψος του φόρου με εμπειρικές έρευνες για το κόστος αυτό. Τα 
πράγματα γίνονται πιο δύσκολα όταν προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε στους 
φόρους και τις άμεσες επιδράσεις στην ευημερία των ατόμων εξαιτίας της αύξησης 
των προσδοκιών και της μεγαλύτερης ανισότητας που έχουμε αναφέρει πιο πάνω. 
Αυτές οι επιδράσεις γίνονται αντιληπτές μέσα από εμπειρικές έρευνες που διερευνούν 
τις προτιμήσεις των ατόμων αλλά είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν.
Ένας φόρος πάντως έχει πολλαπλές διορθωτικές επιδράσεις. Η αύξηση της τιμής της 
ιδιωτικής ασφάλισης υγείας θα μείωνε την ποσότητα που αγοράζεται μειώνοντας έτσι 
ως ένα βαθμό και τις ανισότητες που υπάρχουν στον τομέα αυτό. Από την άλλη θα 
επέτρεπε στα άτομα που αξιολογούν ως πολύ σημαντική την ιδιωτική ασφάλιση 
υγείας να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις παροχές της. Επίσης από το φόρο αυτό 
δημιουργούνται έσοδα στο κράτος που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
αύξηση της ποιότητας των παροχών της δημόσιας ασφάλισης υγείας χωρίς να 
απαιτούνται επιπλέον στρεβλωτικοί φόροι. 



30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Συμπεράσματα
Το βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης που έγινε στα προηγούμενα κεφάλαια είναι ότι 
για να πετύχουμε το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για την κοινωνία πρέπει να 
παρέχεται δημόσια ασφάλιση υγείας και να επιτραπεί η προσφορά ιδιωτικής 
ασφάλισης υγείας για όσους επιθυμούν επιπλέον κάλυψη. Στην αρχή είδαμε ότι η 
κρατική παρέμβαση μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση στην ασφάλιση υγείας που 
παρέχεται από ιδιωτικούς φορείς δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη 
της ισορροπίας στην αγορά. Στη συνέχεια καταλήξαμε ότι η ιδιωτική ασφάλιση 
υγείας μπορεί να έχει κάποιες αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις πάνω στην ευημερία 
των ασφαλισμένων στο δημόσιο σύστημα υγείας αλλά είναι βέβαιο ότι η συνολική 
της συνεισφορά στην κοινωνική ευημερία είναι θετική. Τέλος είδαμε ότι με τη 
κατάλληλη διαχείριση μέσω φορολόγησης της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας μπορεί η 
συνεισφορά της αυτή να γίνει ακόμη μεγαλύτερη.
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