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Περίληψη 

Ένα μεγάλο μέρος των δημοσίων δαπανών κάθε χώρας αποτελούν οι δαπάνες για 

υγειονομική περίθαλψη των κατοίκων της. Οι δαπάνες υγείας διαφέρουν μεταξύ των χωρών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τόσο κατά την προέλευσή τους (κρατικές ή ιδιωτικές 

δαπάνες) όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ κάθε χώρας. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια 

προσπάθεια να εξεταστεί κατά πόσο εμφανίζεται τάση σύγκλισης των δαπανών για την υγεία 

στις χώρες της ΕΕ. 

 

Abstract 

A large part of public expenditure in each country is the costs for health care of its residents. 

The health costs vary between European Union (EU) countries both in their origin (public and 

private expenditure) and as a percentage of GDP in each country. In this paper an attempt is 

made to examine whether there appears to be a convergence trend of health expenditure in EU 

countries. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Αρκετές θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης θεωρούν το ανθρώπινο κεφάλαιο ως τον κύριο 

παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Η ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου δεν εξαρτάται 

μόνο από το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, αλλά και από την υγεία. Η κατάσταση της 

υγείας του πληθυσμού επηρεάζεται από διάφορους κοινωνικούς και οικονομικούς 

παράγοντες, αλλά και από την πολιτική για την υγεία και τους πόρους που χρησιμοποιούνται 

στον τομέα της υγείας. Τα μακροοικονομικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι χώρες με τις πιο 

αδύναμες συνθήκες υγείας και εκπαίδευσης έχουν πολύ μεγαλύτερο χρόνο επίτευξης μιας 

σταθερής ανάπτυξης σε σχέση με τις χώρες με τις καλύτερες συνθήκες για την υγεία και την 

εκπαίδευση (Macroeconomics and Health, 2001). Η κατάσταση της υγείας των εργαζομένων 

έχει έναν εξίσου σημαντικό ρόλο. Η καλύτερη υγεία μπορεί να αυξήσει την παραγωγή όχι 

μόνο μέσω της παραγωγικότητας της εργασίας, αλλά και μέσω της συσσώρευσης του 

κεφαλαίου (Bils and Klenow, 2000, Bloom et al., 2001). Οι αναλύσεις των σχέσεων μεταξύ 

της υγείας και της οικονομικής παραγωγικότητας μπορεί να διεξαχθεί στο επίπεδο των 

ατόμων, σε περιφερειακό επίπεδο στο εσωτερικό μιας χώρας, καθώς και για συγκεντρωτικά 

στοιχεία σχετικά με τις χώρες (Bhargava et al., 2001). Υπάρχουν πολυάριθμες μελέτες για τη 

σχέση μεταξύ της υγείας και της οικονομικής ανάπτυξης (βλέπε, για παράδειγμα, Alsan et al, 

2006, Jamison et al, 2004, Bloom et al, 2003, Macroeconomics and Health, 2001, Kalemi-

Ozcan et al., 2.000, κ.λπ.). 

Οι Bloom, Canning και Sevilla (2001) πρόσθεσαν στο δικό τους μοντέλο οικονομικής 

ανάπτυξης σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους και το μέσο προσδόκιμο ζωής και 

διαπίστωσαν ότι η υγεία έχει μια θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση στην οικονομική 

ανάπτυξη. Πρότειναν ότι βελτίωση ενός έτους στο προσδόκιμο ζωής συμβάλλει στην αύξηση 

της παραγωγής κατά 4 τοις εκατό. Αυτό είναι ένα σχετικά μεγάλο αποτέλεσμα που δείχνει ότι 

η αύξηση των δαπανών στη βελτίωση της υγείας θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνο λόγω 

των επιπτώσεών τους στην παραγωγικότητα της εργασίας (Bloom, Canning and Sevilla, 

2001, σελ. 20). Οι Bhargava, Jamison και Murray (2001) βρήκαν ότι ο ρυθμός αύξησης 5 

ετών στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ εξαρτάται, μεταξύ άλλων παραγόντων, επίσης, και από το 

ποσοστό θνησιμότητας των ενηλίκων. Οι Alsan, Bloom και Canning (2006) ανακάλυψαν ότι 

μια βελτίωση ενός έτους στο προσδόκιμο ζωής συνδέεται με αύξηση 9% στην ακαθάριστη 

εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. 
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Οι Campos και Coricelli (2002) ανέλυσαν την οικονομική ανάπτυξη των οικονομιών 

μετάβασης και έδειξαν ότι στα πρώτα χρόνια της μετάβασης υπήρξε μια ραγδαία αύξηση των 

ποσοστών θνησιμότητας, και ένας σημαντικός παράγοντας που το εξηγεί αυτό είναι η αύξηση 

στη θνησιμότητα των ενήλικων αρρένων (Campos and Coricelli, 2002). Σύμφωνα με τους 

Sala-i-Martin, Doppelhofer και Miller (2004), το ανθρώπινο κεφάλαιο και η υγεία 

(προσδόκιμο ζωής) είναι ένας από τους κύριους παράγοντες της μακροπρόθεσμης 

οικονομικής ανάπτυξης. 

Οι δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη, οι οποίες στις περισσότερες ανεπτυγμένες 

χώρες αυξάνονταν απότομα για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, έχουν έρθει πρόσφατα 

κάτω από πίεση για περιορισμό του κόστους και του δημοσιονομικού ελέγχου. Στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια επιπλέον ώθηση προς την κατεύθυνση για περικοπές δαπανών έχει 

έρθει περίπου από την ανάγκη για δραστική μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων και του 

δημόσιου χρέους ώστε να συμμορφωθούν οι χώρες με τις προϋποθέσεις για την είσοδο στην 

ΟΝΕ. Είναι επίσης πιθανό ότι η κίνηση της ΕΕ προς μια στενότερη οικονομική ολοκλήρωση 

επιταχύνει τη διάδοση της τεχνολογίας υγείας και ανοίγει τις εθνικές αγορές στον 

ανταγωνισμό, ο οποίος τείνει να εξισώσει τις τιμές και να μειώσει το κόστος. 

Οι δαπάνες για την υγεία στις χώρες του ΟΟΣΑ επιταχύνθηκαν ελαφρά το 2013 με 

μια συνέχιση αυτής της τάσης το 2014. Η βραδεία αύξηση έρχεται μετά από τότε που η 

αύξηση των δαπανών για την υγεία ανακόπηκε το 2010 στον απόηχο της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, πολλές ευρωπαϊκές χώρες συνέχισαν 

να έχουν ανάπτυξη κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Οι δαπάνες για την υγεία εκτιμάται ότι 

αυξήθηκαν κατά 1,0% σε πραγματικούς όρους (OECD, 2015) στις χώρες του ΟΟΣΑ το 2013, 

από 0,7% το 2012 και σχεδόν μηδενική ανάπτυξη το 2010 (Διάγραμμα 1). Ωστόσο, τα 

ποσοστά ανάπτυξης το 2013 παρέμειναν πολύ κάτω από τα επίπεδα προ της κρίσης: μεταξύ 

2000 και 2009, η μέση αύξηση των δαπανών υγείας έφθασε το 3,8%. 
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Διάγραμμα 1. Δαπάνες για την υγεία στις χώρες του ΟΟΣΑ (Πηγή: OECD, 2015) 

 

Οι εκτιμήσεις για δώδεκα χώρες του ΟΟΣΑ έδειξαν ότι η αργή ανοδική τάση 

αναμένονταν να συνεχιστεί το 2014 με μια αρχική εκτίμηση της αύξησης των δαπανών για 

την υγεία περίπου 1,0%. Κάποια σύγκλιση μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου 

προέβλεπε ότι οι δαπάνες θα επιβραδύνονταν σε μια σειρά από μη ευρωπαϊκές χώρες. 

Με την αύξηση των δαπανών για την υγεία, σύμφωνα με τη συνολική οικονομική 

ανάπτυξη, οι δαπάνες για την υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν παραμείνει σταθερές κατά τα 

τελευταία χρόνια. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα έτη που προηγήθηκαν της οικονομικής 

κρίσης, όταν οι δαπάνες για την υγεία ξεπερνούσαν την υπόλοιπη οικονομία. Το 2013, οι 

δαπάνες για την υγεία (εκτός των επενδύσεων) ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 8,9% (OECD, 

2015), που κυμαίνονταν από 5,1% στην Τουρκία έως 16,4% στις Ηνωμένες Πολιτείες 

(Διάγραμμα 2). 
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Διάγραμμα 2. Δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ (Πηγή: OECD, 2015) 

 

Πολλές χώρες συνεχίζουν να έχουν δαπάνες για την υγεία κάτω από τα επίπεδα του 

2009. Μετά το 2009, υπήρξε μια διαφορά της αύξησης των δαπανών υγείας μεταξύ των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπόλοιπων χωρών του ΟΟΣΑ. Ενώ και οι δύο 

ομάδες χωρών έδειξαν παρόμοια επίπεδα ανάπτυξης πριν από την κρίση, πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες αντιμετωπίζουν δραματικές μειώσεις των δαπανών για την υγεία από το 2010 και 

εφεξής, με κάποια επιφύλαξη για την συνεχιζόμενη συρρίκνωση επί σειρά ετών. 

Η μέση αύξηση των δαπανών για την υγεία σε όλα τα μέλη του ΟΟΣΑ από την ΕΕ 

ανέβηκε λίγο πάνω από το μηδέν το 2013, μετά από τρία διαδοχικά έτη μειώσεων. Σε όλα τα 

υπόλοιπα μέλη του ΟΟΣΑ, η αύξηση των δαπανών κατά μέσο όρο για την υγεία μειώθηκε 

επίσης σημαντικά το 2010 (από 3,3% το 2009 σε 1,6% το 2010), αλλά από τότε κυμαίνεται 

κατά μέσο όρο μεταξύ 2% και 3% κάθε χρόνο. 

Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πορτογαλία είχαν περαιτέρω μείωση των κατά κεφαλήν 

δαπανών για την υγεία το 2013 (Πίνακας 1). Για την Ελλάδα, η πτώση κατά 2,5% σε 

πραγματικούς όρους σηματοδότησε μια τέταρτη συνεχή μείωση των δαπανών για την υγεία, 

αφήνοντας τα επίπεδα των κατά κεφαλήν δαπανών περίπου στο 75% σε σχέση με το 2009. Η 

Πορτογαλία και η Ιταλία έχουν δει συρρίκνωση των δαπανών για την υγεία τρία έτη στη 

σειρά. Οι εκτιμήσεις για την Ιταλία έδειχναν επίσης μια περαιτέρω μείωση των δαπανών για 

το 2014. Η Αυστρία και η Ολλανδία δημοσίευσαν πτώσεις σε πραγματικούς όρους στις 
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δαπάνες για την υγεία, για πρώτη φορά το 2013. Συνολικά, οι δαπάνες για την υγεία ανά 

κεφαλή μειώθηκαν σε 10 χώρες του ΟΟΣΑ (από τις 30 χώρες του ΟΟΣΑ που αναφέρουν 

στοιχεία για το 2013), όλες στην Ευρώπη εκτός από την Νέα Ζηλανδία. 

 

Πίνακας 1. Ετήσιος ρυθμός αύξησης των δαπανών υγείας ανά κάτοικο, σε πραγματικούς 

όρους, στις χώρες του ΟΟΣΑ, 2010-2014 

(Πηγή: OECD, 2015) 
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Ένα σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας εξετάζει τη σύγκλιση μεταξύ των χωρών 

στην πάροδο του χρόνου (Barro, 1991, Mankiw et al, 1992, Barro and Sala-i-Martin, 1992, 

Sala-i-Martin, 1996, DeLong, 1988, κ.λπ. ). Επίσης, έχει υπάρξει ένας μεγάλος αριθμός 

μελετών που επιβεβαιώνουν τη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου. Αρκετές μελέτες έχουν 

παρουσιάσει στοιχεία της σύγκλισης, χρησιμοποιώντας ως μέτρο την εκπαίδευση (O'Neill, 

1995, Cohen, 1996). Ο Nixon (1999) ανέλυσε τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης στις 

χώρες της ΕΕ και διαπίστωσε ότι οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης συγκλίνουν προς τα 

πάνω σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ. Οι Sab και Smith (2001) ανέλυσαν την σύγκλιση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου, με βάση τις εγγραφές και το προσδόκιμο ζωής. Σύμφωνα με την 

έρευνά τους, η βελτίωση στην υγεία είναι πιο κρίσιμη για την επιτυχή βελτίωση της 

εκπαίδευσης, από ό, τι είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης για την επιτυχή βελτίωση της 

υγείας. 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

 

1.1 Οι βασικές θεωρίες της σύγκλισης 

 

Πρόσφατα, μια μεγάλη βιβλιογραφία σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη προσπαθεί να 

εξηγήσει το κρίσιμο ζήτημα του κατά πόσον διάφορες χώρες ή περιοχές μπορούν να 

καταστούν ομοειδείς με την πάροδο του χρόνου. Ένας μεγάλος αριθμός εμπειρικών μελετών 

χρησιμοποιούν μεθόδους αντιπροσωπευτικών δειγμάτων ή μεθόδους χρονοσειρών για να 

αναλύσουν κατά πόσο διαφορετικές οικονομίες συγκλίνουν ή όχι. Η σύγκλιση μεταξύ των 

οικονομιών ορίζεται ως η τάση για τα επίπεδα του κατά κεφαλήν εισοδήματος, ή τα επίπεδα 

ανά προϊόν των εργαζομένων (παραγωγικότητα), να εξισωθούν με την πάροδο του χρόνου 

κάτι που θα συμβεί μόνο αν λαμβάνει χώρα μια διαδικασία κάλυψης της υστέρησης. 

Υπάρχουν τρεις κύριες θεωρίες που προβλέπουν αυτό το μοτίβο της σύγκλισης των 

οικονομιών. 

Πρώτον, υπάρχει η «νεο-κλασική θεωρία» της σύγκλισης η οποία υποστηρίζει ότι, 

λόγω των φθινουσών αποδόσεων στην αναπαραγωγή κεφαλαίου, οι φτωχές χώρες ή οι 

περιφέρειες με χαμηλή αναλογία κεφάλαιο / εργασίας έχουν υψηλότερη οριακή 

παραγωγικότητα του κεφαλαίου, και ως εκ τούτου, θα αυξηθούν με ταχύτερους ρυθμούς από 

ό, τι πλουσιότερες, με δεδομένο το ίδιο επίπεδο αποταμίευσης και επενδύσεων. Οι συνθήκες 

της ελεύθερης κινητικότητας και του ελεύθερου εμπορίου είναι απαραίτητες και συμβάλλουν 

στην επιτάχυνση της διαδικασίας σύγκλισης μέσω της εξίσωσης των τιμών των αγαθών και 

των συντελεστών παραγωγής. Ο ρόλος της κυβέρνησης σε μια τέτοια διαδικασία περιορίζεται 

στην προώθηση των δυνάμεων της αγοράς και την παροχή της μακροοικονομικής 

σταθερότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η τάση για τις διαφορές να μειώνονται διαχρονικά 

εξηγείται από το γεγονός ότι το κόστος συντελεστών είναι χαμηλότερο και οι ευκαιρίες 

κέρδους είναι υψηλότερες στις φτωχές περιοχές σε σύγκριση με τις πλούσιες περιοχές. Ως εκ 

τούτου, οι περιφέρειες με χαμηλό εισόδημα θα έχουν την τάση να μεγαλώνουν γρηγορότερα 

και να φθάνουν τους πρωτοπόρους. Σε μακροπρόθεσμη βάση, οι εισοδηματικές διαφορές και 

οι ρυθμοί ανάπτυξης θα ισοφαρίσουν σε όλες τις περιφέρειες. Στο νεοκλασικό πλαίσιο 

σύγκλισης η πρόοδος της τεχνολογίας είναι ένα δημόσιο αγαθό. Ως εκ τούτου, όλες οι 
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οικονομίες θα επωφεληθούν από την εξωγενώς δεδομένη πρόοδο στην τεχνολογία. Στο 

εμπειρικό επίπεδο, η νεοκλασική προσέγγιση στην σύγκλιση χρησιμοποιεί και ελέγχει την 

λεγόμενη υπόθεση «σίγμα» (σ) σύγκλισης η οποία προβλέπει μια μείωση της διασποράς του 

πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος μεταξύ των περιφερειών με το πέρασμα του χρόνου, 

ή την εναλλακτική υπόθεση της «βήτα» (β) σύγκλισης η οποία προσδιορίζει μια αρνητική 

σχέση μεταξύ της αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος σε μια δεδομένη περίοδο και το 

αρχικό επίπεδο του κατά κεφαλήν εισοδήματος σε διάφορες περιοχές. Ορισμένες εμπειρικές 

μελέτες βασίζονται κυρίως στην έννοια της σύγκλισης «βήτα» για να βρουν αποδείξεις για 

άνευ όρων σύγκλιση, η οποία ερμηνεύεται από τους νεο-κλασικιστές, ως σύγκλιση με την 

ίδια σταθερή κατάσταση αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος ή παραγωγικότητας για 

όλες τις περιφέρειες (Barro & Sala-i-Martin, 1991). Η υπόθεση της σύγκλισης της νεο-

κλασικής προσέγγισης είναι σύμφωνη με τη θεωρία ανάπτυξης του Solow (1956), όπου η 

ανάπτυξη καθορίζεται από την προσφορά των εξωγενώς δεδομένων συντελεστών παραγωγής, 

οι εισροές εμφανίζουν μειωμένες αποδόσεις κλίμακας και η τεχνολογική πρόοδος είναι 

εξωγενής. Ειδικότερα, το απλό μοντέλο του Solow υποθέτει ότι η τεχνολογία είναι ένα 

δημόσιο αγαθό. Ως εκ τούτου, όλες οι οικονομίες έχουν πρόσβαση στην ίδια τεχνολογία και 

αυτό τελικά οδηγεί σε σύγκλιση. Το μοντέλο προβλέπει ότι μακροπρόθεσμα θα υπάρχει μια 

αντίστροφη σχέση μεταξύ του κατά κεφαλήν εισοδήματος της ανάπτυξης μιας χώρας ή της 

παραγωγικότητας και του αρχικού επιπέδου του κατά κεφαλήν εισοδήματος ή της 

παραγωγικότητας. Στη φάση σταθερής κατάστασης, όλες οι χώρες θα έχουν τα ίδια ποσοστά 

αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Βραχυπρόθεσμα μια διαδικασία προσαρμογής θα 

λάβει χώρα προς την σταθερή κατάσταση όπου οι φτωχότερες χώρες θα παρουσιάζουν 

ταχύτερη ανάπτυξη του κατά κεφαλήν εισοδήματός τους από τις πλουσιότερες χώρες, αφού 

οι φτωχές χώρες θα έχουν υψηλότερη οριακή παραγωγικότητα του κεφαλαίου που οφείλεται 

σε χαμηλότερο λόγο κεφαλαίου - προϊόντος. Η σύγκλιση είναι επομένως ο κανόνας στο 

Σολοβιανό μοντέλο ανάπτυξης και δεν υπάρχουν περιθώρια για να λάβει χώρα η 

αποκλίνουσα διαδικασία της κατά κεφαλήν παραγωγής, (Barro & Sala-i-Martin, 1992, 

Targetti & Foti, 1997). 

Η ιστορία της νεο-κλασικής προσέγγισης για τη σύγκλιση λόγω της φθίνουσας 

απόδοσης στο κεφάλαιο και την εξωγένεια της προόδου της τεχνολογίας έχει αμφισβητηθεί 

από τη «νέα θεωρία» της ενδογενούς ανάπτυξης, η οποία υποστηρίζει ότι οι κύριες δυνάμεις 

της σύγκλισης μπορεί να οφείλονται στις επιπτώσεις εξωτερικότητας των δαπανών για 

έρευνα και ανάπτυξη (R & D) (Romer, 1986) και το σχηματισμό του ανθρώπινου κεφαλαίου 

(Lucas, 1988). Η θεωρία υποθέτει ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι ενδογενείς στη 
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διαδικασία της ανάπτυξης και την αντιστάθμιση φθινουσών αποδόσεων στο φυσικό 

κεφάλαιο. Περιοχές ή χώρες με πιο εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο λόγω των 

υψηλότερων επιπέδων εκπαίδευσης, καθώς και υψηλότερες δραστηριότητες καινοτομίας θα 

αναπτυχθούν με ταχύτερους ρυθμούς, έτσι ώστε η διαδικασία σύγκλισης να αποτελεί 

προϋπόθεση για όλα αυτά τα στοιχεία. Σε εμπειρικό επίπεδο, όταν το ανθρώπινο κεφάλαιο 

και η πρόοδος της τεχνολογίας εισάγονται στη νεοκλασική εξίσωση σύγκλισης «βήτα», το 

επίπεδο σημαντικότητας των παραμέτρων βελτιώνεται και η ταχύτητα της σύγκλισης 

(συντελεστής βήτα) αυξάνει (Barro, 1991). Κατά συνέπεια, η σύγκλιση δεν είναι ο κανόνας, 

όπως το νεοκλασικό μοντέλο προβλέπει, αλλά είναι η εξαίρεση και πραγματοποιείται μόνον 

όταν οι φτωχές περιοχές (χώρες) είναι σε θέση να απορροφήσουν την τεχνολογική πρόοδο 

που προέρχονται από τις προηγμένες περιοχές και τη βελτίωση της ανθρώπινης ικανότητας, 

της αποτελεσματικότητας του κεφαλαίου και της καινοτομία. Με αυτούς τους όρους, είναι 

πιο πιθανό να συμβεί σύγκλιση «ομίλου» μεταξύ παρόμοιων οικονομιών και όχι γενική 

σύγκλιση όταν εφαρμόζονται εμπειρικές μελέτες για την εξέταση της σύγκλισης. Ως εκ 

τούτου, η άνευ όρων σύγκλιση είναι πιο πιθανό να συμβεί μεταξύ των περιφερειών ή κρατών 

του ίδιου έθνους ή μεταξύ παρόμοιων οικονομιών. 

Η ιστορία της «νέας θεωρίας» της ενδογενούς ανάπτυξης που προβλέπει υπό όρους 

σύγκλιση έχει κάποια κοινά στοιχεία με τις αρχές της προσέγγισης της προσανατολισμένης 

στη ζήτηση για την ανάπτυξη, η οποία εξηγεί το φαινόμενο της απόκλισης υπό το πρίσμα της 

«αρχής της σωρευτικής αιτιώδους συνάφειας» (Myrdal, 1957). Σύμφωνα με τον Myrdal, οι 

προπορευόμενες οικονομίες έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν, να στηρίξουν, να 

ενισχύσουν, να αυξήσουν και να συσσωρεύσουν τα αρχικά πλεονεκτήματα των οικονομιών 

κλίμακας με την πάροδο του χρόνου και καθιστούν δύσκολο για τις καθυστερημένες χώρες 

να τις ανταγωνίζονται στις ίδιες δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, η τάση είναι για τις 

περιφερειακές ανισότητες να αυξάνονται όταν οι χώρες που ακολουθούν έρθουν σε θέση να 

εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας σε ορισμένες δραστηριότητες και να επωφεληθούν 

από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Το φαινόμενο της πόλωσης, το οποίο ο Hirschman (1957) 

πρώτος επισήμανε, μπορεί επίσης να είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας απόκλισης. 

Στο ίδιο ρεύμα σκέψης ο Kaldor (1957, 1970) υποστήριξε ότι οι δυνάμεις που εξηγούν τα 

φαινόμενα σύγκλισης ή απόκλισης εξαρτώνται κυρίως από τη δύναμη της ζήτησης (αύξηση 

ζήτησης), όπου οι εξαγωγές είναι το πιο ισχυρό στοιχείο (ανάπτυξη των εξαγωγών). Οι 

παραγωγικοί συντελεστές (εργασία και κεφάλαιο) θεωρείται ότι είναι ενδογενείς και 

μεταφέρθηκαν σε περιοχές όπου η ζήτηση είναι ισχυρή και όχι όταν οι τιμές των εισροών 

είναι ευνοϊκές (το νεοκλασικό επιχείρημα). Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της προσέγγισης της 
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προσανατολισμένης στη ζήτηση είναι ότι η αύξηση της παραγωγικότητας είναι ενδογενής, 

ανάλογα με την αύξηση της παραγωγής και αυτή η σχέση εκθέτει χαρακτηριστικά αυξημένων 

αποδόσεων, τόσο στατικά όσο και δυναμικά (Kaldor, 1981), και αντιπροσωπεύει μια 

λειτουργία τεχνολογικής προόδου μέσω του “learning by doing” (Arrow, 1962). Η σχέση της 

παραγωγικότητας, που είναι γνωστή ως «Δίκαιο Verdoorn» (Verdoorn, 1949) καθιστά τη 

σωρευτική διαδικασία πρόκλησης της ανάπτυξης κυκλική και να υπερέχει. Μια εξωγενής 

αύξηση των εξαγωγών αυξάνει την παραγωγή μέσω ενός άμεσου Χαροδιανού (Harrodian) 

πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος του εξωτερικού εμπορίου, καθιστώντας τις εξαγωγές την 

κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης. Το επόμενο αποτέλεσμα φαίνεται στην παραγωγικότητα η 

οποία βελτιώνεται ως αποτέλεσμα της επέκτασης της παραγωγής (εξίσωση Verdoorn), 

δημιουργώντας σημαντική δυναμική βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής, της 

εξειδίκευσης των προϊόντων, της ικανότητας καινοτομίας, της μείωσης του κόστους, κλπ 

(Kaldor, 1975). Η μείωση των τιμών είναι η επόμενη συνέπεια, ως αποτέλεσμα της 

βελτίωσης της παραγωγικότητας, η οποία με τη σειρά της αυξάνει την ανταγωνιστικότητα 

των τιμών των εξαγωγών που προκαλεί μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής, καθώς η 

διαδικασία συνεχίζεται με ένα κυκλικό και επεκτατικό τρόπο. Σύμφωνα με την προσέγγιση 

αυτή, θα υπάρξει μια σύγκλιση μόνο όταν φτωχές περιοχές (χώρες) είναι σε θέση να 

δημιουργήσουν μια τέτοια σωρευτική διαδικασία ανάπτυξης αιτιώδους συνάφειας με την 

εξειδίκευση σε προϊόντα με υψηλή ελαστικότητα ζήτησης και τη βελτίωση των 

χαρακτηριστικών της προσφοράς των εξαγωγών που σχετίζονται με την ποιότητα, το 

σχεδιασμό, την εμπιστοσύνη, τη διαφοροποίηση των προϊόντων, κ.λπ. Ειδικότερα, οι 

περιοχές με την υψηλότερη εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης των εξαγωγών σε σχέση με 

την εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για εισαγωγές θα αυξηθεί με ταχύτερους ρυθμούς 

(Thirwall, 1979). Όταν οι περιοχές δεν είναι σε θέση να προωθήσουν μια τέτοια σωρευτική 

διαδικασία ανάπτυξης καθιστώντας τις εξαγωγές πιο ελκυστικές στη διεθνή αγορά θα μείνουν 

πίσω και η απόκλιση θα λάβει χώρα. Για άλλη μια φορά, η σύγκλιση δεν είναι ο κανόνας, η 

σύγκλιση εξαρτάται ανάλογα με την ικανότητα των οικονομιών να γίνουν πιο ανταγωνιστικές 

το οποίο με τη σειρά του έχει να κάνει με την τεχνολογική πρόοδο, την ικανότητα 

καινοτομίας, τη συσσώρευση του κεφαλαίου και του ανθρώπινου κεφαλαίου. Εδώ είναι το 

κοινό στοιχείο της «νέας θεωρίας» της ενδογενούς ανάπτυξης και της «προσέγγισης της 

προσανατολισμένης στη ζήτηση» της σωρευτικής ανάπτυξης που αναπτύχθηκε νωρίτερα. 
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1.2 β-σύγκλιση στις χώρες της ΕΕ 

 

Η β-σύγκλιση αναφέρεται, όπως είδαμε, σε μια διαδικασία στην οποία οι φτωχές περιφέρειες 

αναπτύσσονται ταχύτερα από ότι οι πλούσιες και ως εκ τούτου κάποια στιγμή τις φθάνουν. Η 

έννοια της β-σύγκλισης σχετίζεται άμεσα με την νεοκλασική θεωρία ανάπτυξης (Solow, 

1956), όπου μία βασική παραδοχή είναι ότι οι παράγοντες της παραγωγής, ιδίως του 

κεφαλαίου, υπόκεινται σε φθίνουσες αποδόσεις. Κατά συνέπεια, η διαδικασία της ανάπτυξης 

θα πρέπει να οδηγήσει τις οικονομίες σε μια μακροχρόνια σταθερή κατάσταση που 

χαρακτηρίζεται από ένα ρυθμό ανάπτυξης που εξαρτάται μόνο από τους (εξωγενείς) ρυθμούς 

της τεχνολογικής προόδου και της ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού. Η φθίνουσα 

απόδοση συνεπάγεται επίσης ότι ο ρυθμός αύξησης των φτωχών οικονομιών θα πρέπει να 

είναι υψηλότερος και τα επίπεδα του κατά κεφαλήν εισοδήματος ή / και του ΑΕΠ τους πρέπει 

να συμβαδίσουν με αυτές των πλούσιων οικονομιών. 

Όταν όλες οι οικονομίες υποτίθεται ότι συγκλίνουν προς την ίδια σταθερή κατάσταση 

(σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ και ρυθμού ανάπτυξης), η β-σύγκλιση λέγεται ότι είναι 

απόλυτη. Ωστόσο, η σταθερή κατάσταση μπορεί να εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά που 

προσιδιάζουν σε κάθε οικονομία, στην οποία περίπτωση θα λάβει και πάλι χώρα η σύγκλιση, 

αλλά όχι απαραίτητα στα ίδια μακροχρόνια επίπεδα. Αυτή θα είναι η περίπτωση όταν το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ υποτίθεται ότι εξαρτάται από μια σειρά καθοριστικών παραγόντων όπως η 

προικοδότηση ή η σύσταση των συντελεστών, η οποία μπορεί να ποικίλει από μια οικονομία 

στην άλλη, ακόμη και σε μακροπρόθεσμη βάση. Η β-σύγκλιση στη συνέχεια λέγεται ότι είναι 

υπό όρους. 

Οι σημαντικές εργασίες των Barro και Sala-i-Martin (1992) και Mankiw et al. (1992) 

έχουν προκαλέσει ένα τεράστιο μέρος της βιβλιογραφίας να προσπαθεί να ανιχνεύσει 

εμπειρικά και να μετρήσει την έκταση της β-σύγκλισης σε διάφορα πλαίσια. Όπως 

επισημαίνεται από τον Sala-i-Martin (1996), ένα από τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που 

λαμβάνονται είναι η κανονικότητα της εκτιμώμενης ταχύτητας με την οποία οι οικονομίες 

συγκλίνουν προς τη σταθερή κατάσταση, δηλαδή περίπου δύο τοις εκατό το χρόνο.  

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της β-σύγκλισης γενικά 

περιλαμβάνει την εκτίμηση μιας εξίσωσης ανάπτυξης όπως στην παρακάτω φόρμα: 

ln (Δyi,t) = α + β ln (yi,t-1) + γ Zi,t + ui,t (1) όπου: 

• yi,t και Δyi,t είναι αντίστοιχα το επίπεδο και ο ρυθμός αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

στην περιοχή i τη χρονική στιγμή t, 
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• το Zi,t περιλαμβάνει όλους τους άλλους παράγοντες που υποτίθεται ότι επηρεάζουν το 

ρυθμό ανάπτυξης, 

• το ui,t είναι ο όρος σφάλματος και 

• τα α, β και γ είναι οι παράμετροι που πρέπει να εκτιμηθούν. 

Μια αρνητική σχέση μεταξύ του ρυθμού ανάπτυξης (Δyi,t) και του αρχικού επιπέδου 

του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (yi,t-1), δηλαδή το β είναι σημαντικό και αρνητικό, είναι το σημάδι 

μιας διαδικασίας σύγκλισης. Η εκτιμώμενη αξία του β δείχνει επίσης το ρυθμό με τον οποίο 

προσεγγίζουν οι περιοχές την σταθερή κατάστασή τους και ως εκ τούτου την ταχύτητα της 

σύγκλισης. Με βάση αυτή την τιμή, μπορεί να υπολογιστεί η λεγόμενη ημίσεια ζωής, δηλαδή 

το χρονικό διάστημα το οποίο είναι απαραίτητο για την τρέχουσα ανισότητα να μειωθεί κατά 

το ήμισυ. Για παράδειγμα, μία τιμή για το β δύο τοις εκατό υποδηλώνει χρόνο ημίσειας ζωής 

28 ετών. 

Εάν η τιμή του γ είναι περιορισμένη στο 0, η απόλυτη σύγκλιση λαμβάνεται ως 

δεδομένη (βλέπε για παράδειγμα Cuadrado-Roura, 2001, López-Bazo, 2003, Yin et al., 2003 

ή Geppert et al., 2005), ενώ όταν εκτιμάται ελεύθερα, λαμβάνεται ως δεδομένη η σύγκλιση 

υπό όρους (βλέπε, για παράδειγμα, Neven & Gouyette, 1995, Cappelen et al., 2003). Η ίδια 

προδιαγραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελεγχθεί η ύπαρξη μιας διαδικασίας 

σύγκλισης σε άλλες οικονομικές μεταβλητές, όπως ανά εργαζόμενο (παραγωγικότητα της 

εργασίας), του ΑΕΠ. 

Πιο πρόσφατες μελέτες εισάγουν επίσης μια χωρική διάσταση στη διατύπωση του 

προβλήματος (βλέπε για παράδειγμα Baumont et al., 2003 ή Dall’erba & Le Gallo, 2006). 

Υπάρχουν όντως λόγοι να πιστεύουμε ότι η παράλειψη ενός χώρου από την ανάλυση της 

διαδικασίας β-σύγκλισης των περιφερειακών είναι πιθανό να παράγει μεροληπτικά 

αποτελέσματα. Κατ’ αρχάς, η εργασία περιφερειακών δεδομένων απαιτεί πράγματι την 

αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος της χωρικής εξάρτησης. Η εγγύτητα και οι 

πολυάριθμες διασυνδέσεις μεταξύ των (περισσότερο ή λιγότερο) γειτονικών περιοχών 

υποδηλώνουν ότι οι περιφερειακές οικονομικές μεταβλητές είναι πιθανό να είναι 

αλληλοεξαρτώμενες, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις παραδοχές βάσει των οποίων η 

εξίσωση (1) μπορεί να εκτιμηθεί βάσιμα. Μία λύση συνίσταται στην εισαγωγή των 

λεγόμενων χωρικών υστερήσεων ή παλινδρομικών μοντέλων (που ευθύνεται για το γεγονός 

ότι ο ρυθμός ανάπτυξης μιας περιοχής εξαρτάται επίσης είτε από τον ρυθμό ανάπτυξης είτε 

από το επίπεδο εισοδήματος των γύρω περιοχών) ή την εξέταση μοντέλων χωρικού 

σφάλματος (που αντιπροσωπεύουν τα συστηματικά σφάλματα μέτρησης λόγω της χωρικής 
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συσχέτισης των μεταβλητών που περιλαμβάνονται στο μοντέλο και που κάνουν την 

παραδοχή της χωρικής ανεξαρτησίας του όρου σφάλματος υπερβολικά περιοριστική). 

Δεύτερον, οι διαφορές στα μεγέθη των περιφερειακών οικονομιών εισαγάγει τη 

δυνατότητα χωρικής ετερογένειας. Η χωρική ετερογένεια σημαίνει ότι η οικονομική σχέση 

που αντιπροσωπεύεται από την εξίσωση (1) δεν είναι σταθερή πάνω στο χώρο, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι η πραγματική αξία των συντελεστών της κυμαίνεται στο χώρο (το οποίο 

αναφέρεται ως δομική αστάθεια) ή / και ότι η διαφορές συνδιακύμανσης του όρου του 

σφάλματος ποικίλλουν ανάλογα με τις παρατηρήσεις (που αναφέρεται ως 

ετεροσκεδαστικότητα κατά ομίλους – group wise). Η χωρική ετερογένεια σχετίζεται με την 

έννοια των ομίλων σύγκλισης, η οποία αντιπροσωπεύει τη δυνατότητα πολλαπλής, τοπικά 

σταθερής, μόνιμης κατάστασης ισορροπίας στην οποία οι οικονομίες με παρόμοια μεγέθη 

συγκλίνουν (Durlauf & Johnson, 1995). 

Δεν αποτελεί έκπληξη το ότι τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με μια τέτοια 

προσέγγιση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις προϋποθέσεις που τέθηκαν (απόλυτη ή υπό 

όρους σύγκλιση, οι μεταβλητές που περιλαμβάνονται στο Ζ, η ενσωμάτωση των χωρικών 

επιδράσεων) και από τις παρατηρήσεις (περίοδος και περιφέρειες υπό μελέτη, σύνολο 

δεδομένων που χρησιμοποιούνται). Συνεπώς, είναι δύσκολο να σχεδιαστεί ένα ενιαίο γενικό 

συμπέρασμα που προκύπτει από τον τεράστιο αριθμό των υφιστάμενων μελετών (βλέπε για 

παράδειγμα την έρευνα των Eckey και Türk, 2006). 

Ωστόσο, τα κύρια μηνύματα που προκύπτουν από αυτή τη βιβλιογραφία μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής: 

• μια διαδικασία β-σύγκλισης λαμβάνει χώρα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, τόσο σε 

επίπεδο ΕΕ-15 όσο και σε επίπεδο ΕΕ-27, 

• η ταχύτητα της σύγκλισης δεν είναι σταθερή στο χρόνο, με χαμηλές τιμές που γενικά 

παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ογδόντα και υψηλότερες τιμές που 

ανιχνεύονται σε περιόδους πριν και μετά την δεκαετία αυτή, 

• η εκτιμώμενη ταχύτητα σύγκλισης είναι μάλλον χαμηλή όταν χρησιμοποιούνται απόλυτα 

μοντέλα σύγκλισης και υψηλότερη όταν χρησιμοποιούνται μοντέλα σύγκλισης υπό 

όρους, που αντανακλά κυρίως το γεγονός ότι αν και η σύγκλιση είναι μερικές φορές 

υψηλότερη σε ορισμένες ομάδες περιφερειών σε σχέση με τις άλλες (π.χ. πυρήνας 

εναντίον περιοχές της περιφέρειας), είναι συχνά πολύ χαμηλότερη μεταξύ αυτών των 

ομάδων, 
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• η ένταξη των χωρικών επιδράσεων είναι σε γενικές γραμμές ιδιαίτερα σημαντική (η 

παρουσία σημαντικής τοπικής χωρικής αυτοσυσχέτισης και χωρικής ετερογένειας) και 

τείνει να μειώσει την εκτιμώμενη ταχύτητα της παγκόσμιας διαδικασίας σύγκλισης, ενώ 

υπογραμμίζεται ότι η ταχύτητα σύγκλισης είναι υψηλότερη για τις φτωχότερες 

περιφέρειες της Ευρώπης. 

 

1.3 σ-σύγκλιση 

 

Ενώ η β-σύγκλιση επικεντρώνεται στην ανίχνευση πιθανών διαδικασιών κάλυψης της 

υστέρησης, η σ-σύγκλιση αναφέρεται απλώς στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των 

περιφερειών στο χρόνο. Οι δύο έννοιες είναι φυσικά στενά συνδεδεμένες. Επισήμως, η β-

σύγκλιση είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για σ-σύγκλιση. Διαισθητικά, αυτό είναι είτε 

επειδή οι οικονομίες μπορεί να συγκλίνουν η μία προς την άλλη αλλά τυχαία στο να τις 

ωθούν να είναι χωριστά, είτε διότι, στην περίπτωση της υπό όρους β-σύγκλισης, οι οικονομίες 

μπορεί να συγκλίνουν προς διαφορετικές σταθερές καταστάσεις. 

Αυτό και μια σειρά από περιορισμούς της προσέγγισης της β-σύγκλισης (βλέπε για 

παράδειγμα Quah, 1993) έχουν οδηγήσει ορισμένους οικονομολόγους να υπονοούν ότι η 

έννοια της σ-σύγκλισης είναι πιο αποκαλυπτική της πραγματικότητας, όπως την περιγράφει 

άμεσα η κατανομή του εισοδήματος μεταξύ των οικονομιών, χωρίς να στηρίζονται στην 

εκτίμηση ενός συγκεκριμένου μοντέλου. 

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μορφές μέτρων της σ-σύγκλισης είναι η τυπική 

απόκλιση ή ο συντελεστής μεταβολής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας. Ωστόσο, 

υπάρχουν και άλλοι δείκτες που παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες ιδιότητες (βλέπε για 

παράδειγμα Cowell, 1995, ή World Bank, 1999, για μια λεπτομερή επισκόπηση των 

μαθηματικών ιδιοτήτων από τα πιο δημοφιλή μέτρα ανισότητας). 

Εδώ θα εξεταστούν πέντε μέτρα: ο συντελεστής διακύμανσης, ο συντελεστής Gini, ο 

δείκτης Atkinson, ο δείκτης Theil και η μέση λογαριθμική απόκλιση (MLD). Για κάθε ένα 

από αυτά τα μέτρα, οι περιφερειακές ανισότητες θα αξιολογηθούν σε επίπεδο ΕΕ-15 ή / και 

σε επίπεδο ΕΕ-27, σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με τις περιφέρειες να σταθμίζονται με τους 

πληθυσμούς τους στους υπολογισμούς. 

Τα συστήματα στάθμισης και οι λειτουργίες υπονοούμενης ευημερίας ποικίλλουν 

μεταξύ των μέτρων. Για παράδειγμα, η MLD είναι πιο ευαίσθητη στις μεταβολές στο κάτω 

άκρο της κατανομής, ενώ ο συντελεστής διακύμανσης μπορεί να αποκρίνεται σε αλλαγές στο 
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άνω άκρο της κατανομής. Ο συντελεστής Gini είναι πιο ευαίσθητος στις αλλαγές στην 

ανισότητα γύρω από τη μέση της κατανομής. Κατά συνέπεια, τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να 

κατατάξουν δύο κατανομές με τον ίδιο τρόπο, ούτε και πρότυπα χρονοσειρών απαραιτήτως 

τα ίδια για τα διάφορα μέτρα. Επομένως, γενικά απαιτείται να υπολογιστεί μια ποικιλία 

μέτρων για να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα σχετικά με τις αλλαγές στην έκταση των 

ανισοτήτων. 

 

Συντελεστής διακύμανσης 

Ο συντελεστής διακύμανσης είναι ένα κανονικοποιημένο μέτρο της διασποράς μιας 

κατανομής πιθανοτήτων. Ορίζεται ως η αναλογία της τυπικής απόκλισης προς το μέσο όρο. 

Συχνά αναφέρεται ως ποσοστό πολλαπλασιάζοντας τον ανωτέρω υπολογισμό με το 100 που 

μερικές φορές αναφέρεται και ως σχετική τυπική απόκλιση (RSD ή% RSD). 

Ο συντελεστής διακύμανσης συχνά προτιμάται από την τυπική απόκλιση που δεν έχει 

ερμηνεύσιμο νόημα από μόνη της, εκτός εάν η μέση τιμή αναφέρεται επίσης. Για μια 

δεδομένη τιμή της τυπικής απόκλισης, ο συντελεστής διακύμανσης υποδηλώνει υψηλό ή 

χαμηλό βαθμό μεταβλητότητας μόνο σε σχέση με τη μέση τιμή. 

Το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει την εξέλιξη του συντελεστή μεταβλητότητας 

που υπολογίστηκε για τις ΕΕ-15 και ΕΕ-27 NUTS 2 περιφέρειες για την περίοδο 1980-2005 

και 1995-2005 αντίστοιχα. 

 

 
Διάγραμμα 3. Συντελεστής μεταβλητότητας για ΕΕ-15 και ΕΕ-27 NUTS 2 

 

Τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τα ευρήματα που αναφέρονται τακτικά στην 

βιβλιογραφία (βλέπε, για παράδειγμα, Neven & Gouyette 1995, Magrini 2004 ή Ertur et al. 

2006). Η σύγκλιση μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ-15 ήταν ισχυρή μέχρι τα μέσα της 
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δεκαετίας του '90, αλλά η διαδικασία από τότε έχει χάσει την ορμή της. Από το 1980 έως το 

1996, η εξέλιξη των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ-15 δείχνει πράγματι μια 

σαφή πτωτική τάση, με τον συντελεστή μεταβλητότητας να μειώνεται από 0,33 σε 0,28. 

Αντίθετα, από το 1996 έχει παραμείνει σε μια ζώνη τιμών μεταξύ 0,28 και 0,29, οι 

διακυμάνσεις της οποίας αντανακλούν ενδεχομένως κάποια προσωρινή επίδραση του 

επιχειρηματικού κύκλου για την έκταση των ανισοτήτων. Από την άλλη πλευρά, οι 

ανισότητες εξακολουθούν να μειώνονται ραγδαία μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ-27, όπου ο 

συντελεστής διακύμανσης πέφτει από 0,43 το 1995 σε 0,35 το 2005. Αυτό οδήγησε πολλούς 

παρατηρητές στο συμπέρασμα ότι, αν η σύγκλιση είναι ακόμα σε εξέλιξη εντός της ΕΕ-27, 

αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι φτωχότερες περιοχές στα νέα κράτη μέλη κερδίζουν 

έδαφος σε σχέση με τις πλουσιότερες χώρες της Ένωσης, ενώ μεταξύ των περιφερειών της 

ΕΕ-15 η σύγκλιση δεν λαμβάνει πλέον χώρα. 

Το γεγονός ότι οι περιφερειακές ανισότητες μειώνονται κατά την εξέταση της ΕΕ στο 

σύνολό της δεν εμποδίζει τις διαφορές να αυξάνονται σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως σε 

εκείνα που εντάχθηκαν πρόσφατα στην Ένωση. Το παρακάτω διάγραμμα εμφανίζει την 

εξέλιξη του συντελεστή μεταβλητότητας που υπολογίζεται χωριστά για τις περιφέρειες των 

νέων κρατών μελών. 

 

 
Διάγραμμα 4. Εξέλιξη συντελεστή μεταβλητότητας για τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ. 

 

Για όλες τις χώρες που εξετάζονται, οι ανισότητες έχουν αυξηθεί, μερικές φορές 

δραματικά, όπως στη Ρουμανία, όπου ο συντελεστής μεταβολής αυξήθηκε από 0,15 το 1995 

σε σχεδόν 0,40 το 2005. Σε μεγάλο βαθμό, η εξέλιξη αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι σε 

κάθε χώρα η διαδικασία της ανάπτυξης παρουσιάζει σημαντικές τοπικές διαφορές, και ότι 

είναι πολύ ισχυρή σε περιορισμένο αριθμό περιοχών που περιλαμβάνουν γενικά την περιοχή 

της πρωτεύουσας. 
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Συντελεστής Gini 

Ο συντελεστής Gini, ως επί το πλείστον, χρησιμοποιείται ως μέτρο της ανισότητας 

στην κατανομή του προσωπικού εισοδήματος ή πλούτου. Εξ ορισμού, κυμαίνεται μεταξύ 0 

και 1. Μια χαμηλή τιμή δείχνει πιο ισότιμη κατανομή (0 αντιστοιχεί σε απόλυτη ισότητα), 

ενώ ένας υψηλός συντελεστής Gini δείχνει πιο άνιση κατανομή (1 αντιστοιχεί σε τέλεια 

ανισότητα όπου το εισόδημα είναι συγκεντρωμένο στα χέρια ενός ατόμου). Ο δείκτης Gini 

είναι ο συντελεστής Gini που εκφράζεται ως ποσοστό. 

Ο συντελεστής Gini μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκρίνει κατανομές 

εισοδήματος σε διαφορετικούς πληθυσμούς, σε συγκεκριμένες χώρες και περιοχές. 

Εντούτοις, επηρεάζεται από τη διασπορά των μετρήσεων. Για παράδειγμα, ένας υπολογισμός 

που βασίζεται σε πέντε 20% ποσοστιαία (χαμηλή διακριτότητα) θα αποδώσει συνήθως ένα 

χαμηλότερο συντελεστή Gini από ένα βασισμένο σε είκοσι 5% ποσοστιαία (υψηλού βαθμού) 

που λαμβάνονται από την ίδια κατανομή. 

Το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει την εξέλιξη του δείκτη Gini που υπολογίστηκε 

για την ΕΕ-15 και τις περιφέρειες της ΕΕ-27 NUTS 2 για την περίοδο 1980-2005 και 1995-

2005 αντίστοιχα. 

 

 
Διάγραμμα 5. Δείκτης Gini για ΕΕ-15 και ΕΕ-27 NUTS 2 

 

Στο πλαίσιο αυτού του μέτρου, οι ανισότητες μεταξύ των 15 περιφερειών της ΕΕ 

μειώθηκαν σταθερά από 17,7% το 1980 σε 14,6% το 2005. Το μεγαλύτερο μέρος της 

μείωσης έλαβε όμως χώρα πριν από το 1995. Σε επίπεδο ΕΕ-27, οι περιφερειακές ανισότητες 

στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκαν ταχύτερα , από 24,4% το 1995 σε 21,2% το 2005. Και 

πάλι, η παρατήρηση αυτή δεν είναι ασυμβίβαστη με αντίθετες τάσεις στο εσωτερικό των 
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χωρών. Όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα 6, οι ανισότητες πράγματι αυξήθηκαν κατά το 

ίδιο χρονικό διάστημα σε ορισμένα κράτη μέλη. 

 

 
Διάγραμμα 6. Δείκτης Gini κρατών μελών της ΕΕ για τα έτη 1995 και 2005 

 

Δείκτης Atkinson 

Ο δείκτης Atkinson είναι ένα άλλο δημοφιλές μέτρο της εισοδηματικής ανισότητας. 

Χαρακτηριστικό του είναι η ικανότητά του να τονίζει τις μετακινήσεις σε συγκεκριμένα 

τμήματα της κατανομής. Ειδικότερα, μια παράμετρος που εισέρχεται μέσα στον υπολογισμό 

του δείκτη επιτρέπει την παροχή περισσότερου ή λιγότερου βάρος σε αλλαγές σε ένα 

δεδομένο τμήμα της διανομής του εισοδήματος. Αυτή η παράμετρος, που είναι γνωστή ως το 

επίπεδο της «αποστροφής της ανισότητας», γενικά συμβολίζεται με ε. Ο δείκτης Atkinson 

γίνεται πιο ευαίσθητος στις μεταβολές στο κάτω άκρο της κατανομής (χαμηλό επίπεδα κατά 

κεφαλήν εισοδήματος ή ΑΕΠ) καθώς το ε πλησιάζει το 1. Αντίθετα, καθώς το επίπεδο της 

αποστροφής της ανισότητας πέφτει, δηλαδή καθώς το ε πλησιάζει το 0, ο δείκτης γίνεται πιο 

ευαίσθητος σε μεταβολές στο άνω άκρο της κατανομής του εισοδήματος. 

Στο παρακάτω διάγραμμα, ο δείκτης Atkinson υπολογίστηκε για τις περιφέρειες της 

ΕΕ-27 NUTS 2 και με τρεις διαφορετικές τιμές της αποστροφής ανισότητας, 0.5, 0.75 και 

0.9. 
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Διάγραμμα 7. Δείκτης Atkinson για ΕΕ-27 NUTS 2 

 

Ο δείκτης πέφτει σημαντικά κατά την έναρξη της περιόδου παρατήρησης για όλες τις 

τιμές που δίνονται στο ε. Ωστόσο, το μέγεθος της πτώσης αυξάνει σαφώς με την αποστροφή 

της ανισότητας που σημαίνει ότι είναι ως επί το πλείστον οι μετακινήσεις στο κάτω άκρο της 

κατανομής που μειώνουν τις ανισότητες. Με άλλα λόγια, οι φτωχότερες περιοχές γίνονται 

πλουσιότερες παρά οι πλουσιότερες γίνονται φτωχότερες. 

 

Δείκτης Theil 

Ο δείκτης Theil είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση του Δείκτη Γενικευμένης Εντροπίας με 

συντελεστή 1. Ένα ενδιαφέρον του δείκτη Theil σε σύγκριση με τα προηγούμενα μέτρα είναι 

ότι αντιστοιχεί στο άθροισμα του μέσου όρου της ανισότητας μέσα σε υποομάδες και της 

ανισότητας μεταξύ των υποομάδων, μια ιδιότητα που αναφέρεται ως «αποσυντιθεσιμότητα». 

Επισήμως, εάν ο πληθυσμός χωρίζεται σε υποομάδες m (π.χ. τα κράτη μέλη), εάν Tri 

είναι ο δείκτης του Theil για την υποομάδα i (π.χ. αντανακλώντας τις ανισότητες μεταξύ των 

περιφερειακών μελών i), εάν si είναι το μερίδιο του ομίλου i στο παγκόσμιο εισόδημα (π.χ. το 

μερίδιο του κράτους μέλους i στο ΑΕΠ της ΕΕ) και Tc ο δείκτης που υπολογίζεται με βάση 

τις ομάδες m (π.χ. αντικατοπτρίζοντας τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών), τότε ο 

δείκτης του Theil είναι: 

T = ∑=

m

1i
Tri si + Tc = Tr + Tc

Ενώ το Tc αντανακλά την έκταση των ανισοτήτων μεταξύ των ομάδων, το Tr 

αντανακλά τις υπάρχουσες ανισότητες εντός των ομάδων. Στην περίπτωση της ΕΕ, ο δείκτης 

του Theil μπορεί, επομένως, να αναλυθεί σε μία καταγραφή της έκτασης των ανισοτήτων 

μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και σε μια άλλη παράμετρο που εκφράζει την έκταση των 

ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών μέσα σε αυτά τα κράτη μέλη. 
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Το παρακάτω διάγραμμα εμφανίζει το δείκτη Theil και την αποσύνθεσή του στις 

παραμέτρους για τη χώρα (Tc) και την περιφέρεια (Tr) για τις περιφέρειες της ΕΕ-27 NUTS 

2. 

 
Διάγραμμα 8. Δείκτης Theil για ΕΕ-27 NUTS 2 

 

Η τιμή του δείκτη δείχνει μια μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της 

ΕΕ που είναι σύμφωνη με τα αποτελέσματα που προέκυψαν παραπάνω με άλλα μέτρα. 

Ωστόσο, φαίνεται σαφώς ότι η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι ανισότητες μεταξύ 

των κρατών μελών έχουν έντονα πτωτική τάση. Αντίθετα, οι ανισότητες μεταξύ των 

περιφερειών εντός των κρατών μελών έχουν ελαφρά αύξηση. Αυτό επιβεβαιώνει την 

παρατήρηση που έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω ότι η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων 

μεταξύ των χωρών και των περιφερειών της ΕΕ μπορεί να συμπίπτει με την αύξηση των 

περιφερειακών ανισοτήτων στο εσωτερικό ορισμένων χωρών. 

Ο λόγος Tr / T αντιστοιχεί στο μερίδιο των ανισοτήτων που εξηγείται από τις 

περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό των χωρών (που αναφέρεται ως ενδο-ομαδική 

ανισότητα), ενώ το συμπλήρωμά του Tc / Τ μετρά το ποσοστό που εξηγείται από τις διαφορές 

μεταξύ των κρατών μελών (που αναφέρεται ως δια-ομαδική ανισότητα). Ο πίνακας 

παρακάτω αναφέρει τα ποσοστά αυτά για την εξεταζόμενη περίοδο. 
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Πίνακας 2. Ποσοστά ανισοτήτων δείκτη Theil στην ΕΕ 

 
 

Η παράμετρος της χώρας (ενδο-ομαδική) του δείκτη μειώνεται σαφώς με την πάροδο 

του χρόνου. Το 1995, στο 70% των περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της 

ΕΕ αντανακλώνται οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, με το υπόλοιπο 30% να οφείλεται 

σε διαφορές μεταξύ των περιφερειών εντός των κρατών μελών. Μέχρι το 2005, οι διαφορές 

μεταξύ των κρατών μελών αντιπροσώπευαν μόνο το 56% των περιφερειακών ανισοτήτων, εκ 

των οποίων 44% εξηγούνται από τις περιφερειακές ανισότητες εντός των κρατών μελών. 

 

Μέση λογαριθμική απόκλιση 

Η μέση λογαριθμική απόκλιση (MLD) είναι επίσης μέλος της οικογένειας των μέτρων 

ανισότητας γενικευμένης εντροπίας, που αντιστοιχεί στον Δείκτη Γενικευμένης Εντροπίας με 

συντελεστή 0. Όπως και ο δείκτης Theil, η MLD αποσυντίθεται στα μέτρα της ανισότητας 

τόσο εντός όσο και μεταξύ των ομάδων. Ωστόσο, η MLD ανταποκρίνεται σχετικά 

περισσότερο στις αλλαγές στο κάτω άκρο της κατανομής. 

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει την MLD, καθώς και τις παραμέτρους της για τη 

χώρα (MLDc) και την περιφέρεια (mldr) για τις περιφέρειες της ΕΕ-27 NUTS 2. 

 

 
Διάγραμμα 9. MLD για EE-27 NUTS 2 
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Τα αποτελέσματα είναι ποιοτικά παρόμοια με εκείνα που λαμβάνονται με τον δείκτη 

Theil. Παγκόσμια, οι ανισότητες μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης. 

Ωστόσο, η διαδικασία αυτή που προήλθε κυρίως από την παράμετρο της χώρας αντανακλά τη 

μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Εντός των χωρών, οι 

περιφερειακές ανισότητες ελαφρώς αυξήθηκαν. Η συμβολή των ενδο-ομαδικών και δια-

ομαδικών ανισοτήτων στις παγκόσμιες ανισότητες αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 3. Πίνακας ανισοτήτων MLD στην ΕΕ 

 
 

Οι περιφερειακές ανισότητες στην ΕΕ όλο και λιγότερο εξηγούνται από τις διαφορές 

μεταξύ των κρατών μελών, με τη συμβολή των δια-ομαδικών ανισοτήτων να μειώνεται από 

76% σε 63% μεταξύ του 1995 και του 2005, γεγονός που αντικατοπτρίζει το κλείσιμο του 

χάσματος μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Αντίθετα, η συμβολή των ενδο-ομαδικών ανισοτήτων 

αυξήθηκε από 24% σε 37% κατά την ίδια περίοδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

2.1 Δαπάνες υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός στοιχείων που δείχνουν ότι οι δαπάνες υγειονομικής 

περίθαλψης εντός των εθνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σταδιακά αυξηθεί τις τελευταίες 

δεκαετίες. Ωστόσο, μερικά άνισα μοτίβα των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης 

εξακολουθούν να υφίστανται, παρουσιάζοντας ανισότητες, όπως οι σχετικά υψηλές δαπάνες 

φροντίδας υγείας ανά κάτοικο της Νορβηγίας ($ 5.352), οι οποίες είναι σχεδόν διπλάσιες από 

εκείνες της Ελλάδα ($ 2.724). 

Σύμφωνα με τις στατιστικές υγείας που παρέχονται από τον ΟΟΣΑ, η μέση ετήσια 

δαπάνη για την υγεία ανά κατά κεφαλή ρυθμού ανάπτυξης για την περίοδο 2000-2009 

διέφερε σημαντικά. Για παράδειγμα, με ρυθμούς ανάπτυξης 6,9% για την Ελλάδα, αλλά μόνο 

0,7% για το Λουξεμβούργο. Επιφανειακά, τέτοια στοιχεία θα μπορούσαν να υποστηρίξουν 

μια συζήτηση πολιτικής για το ότι υφίσταται μια διαδικασία σύγκλισης. Λόγω των κινδύνων 

που συνδέονται με την παρερμηνεία των δεδομένων και τις υπερβολικά απλοϊκές αναγνώσεις 

της πολιτικής, επιδιώκεται να αναλυθεί αν όντως υπάρχει ισχυρή απόδειξη ενός φαινομένου 

“catch-up”, όπου λαμβάνει χώρα η σύγκλιση. 

Η έννοια της σύγκλισης ορίζεται ως «το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας κατά την οποία 

οι δομές των διαφόρων βιομηχανικών κοινωνιών έρχονται όλο και περισσότερο να μοιάζουν 

η μία με την άλλη» (Jary & Jary 1991, σ. 121). Το θέμα της «σύγκλισης» έχει κερδίσει την 

έλξη της έρευνας τα τελευταία χρόνια, εν μέρει λόγω της ευρύτερης θεωρίας της οικονομικής 

παγκοσμιοποίησης, της παγκόσμιας διακυβέρνησης και των υπερεθνικών οργανισμών, όπως 

η ΕΕ. Η θεωρητική βάση της οικονομικής σύγκλισης προέρχεται από το νεοκλασικό μοντέλο 

ανάπτυξης, που υποστηρίζει ότι μακροπρόθεσμα, όλες οι χώρες θα συγκλίνουν σε ένα κοινό 

(υπό όρους) επίπεδο ισορροπίας του κατά κεφαλήν εισοδήματος - τη σταθερή κατάσταση - με 

την προϋπόθεση ότι το εμπόριο είναι ελεύθερο, οι τεχνολογίες είναι κοινές σε όλα τα κράτη, 

και οι χώρες μοιράζονται παρόμοιες προτιμήσεις. Μία από τις βασικές συνέπειες αυτής της 

προοπτικής είναι ότι οι ρυθμοί αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος μεταξύ των χωρών 

είναι αντιστρόφως ανάλογοι με τις αρχικές συνθήκες. Μετά από αυτό, το μοντέλο του Solow 
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(1956) προβλέπει ότι οι χώρες θα συγκλίνουν σε σταθερές καταστάσεις σε μια υπό όρους 

λογική. 

Η υγειονομική περίθαλψη θεωρείται ως ένα κανονικό αγαθό στην οικονομία. 

Επομένως, θα πρέπει να παρουσιάζει παρόμοια δυναμική με το εισόδημα. Ως εκ τούτου, δεν 

υπάρχει λόγος που να υποδηλώνει ότι η δυναμική πορεία των δαπανών υγείας ανά κάτοικο θα 

πρέπει να ακολουθήσει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό των 

υφιστάμενων μελετών – όλες χρησιμοποιώντας γραμμικό έλεγχο μοναδιαίας ρίζας. Με την 

εμπειρία ότι η ΕΕ έχει περάσει από μια διαδικασία θεμελιώδους ολοκλήρωσης, οι 

διαρθρωτικές αλλαγές μπορεί να προκαλέσουν εύλογα μη γραμμικότητα των δαπανών 

υγειονομικής περίθαλψης.  

 

Έρευνα της διεθνούς βιβλιογραφίας μελετών εφαρμογής του γραμμικού ελέγχου μοναδιαίας 

ρίζας στην σύγκλιση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης 

 

Στο πλαίσιο της ΕΕ, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις οικονομικής σύγκλισης, αν και αυτό 

προέρχεται από δεδομένα προ-οικονομικής κρίσης. Ο Kaitila (2004), για παράδειγμα, θεωρεί 

ότι οι υπό ένταξη χώρες έχουν φθάσει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ κατά τη διάρκεια των 

δύο περιόδων, δηλαδή, της πετρελαϊκής κρίσης του 1960-1973 (λόγω της αυξημένης 

συναλλακτικής δραστηριότητας και το υψηλού ποσοστού των επενδύσεων από τις γειτονικές 

χώρες), και των μέσων της δεκαετίας του 1980 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990. 

Τεκμηριώνοντας την ανάλυση του Katlia, οι Abiad et al. (2007) βρίσκουν μια 

επιτάχυνση στη σύγκλιση εισοδήματος στην ΕΕ, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ενισχυμένη 

οικονομική ολοκλήρωση έχει ανοίξει νέες αγορές, όπου το κεφάλαιο ρέει από τους πλούσιες 

προς τις φτωχές χώρες. Οι Dogan και Saracoglu (2007) χρησιμοποιούν πέντε ελέγχους 

μοναδιαίας ρίζας για να διερευνήσουν επίσης τη σύγκλιση του εισοδήματος στην ΕΕ. Σε 

σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ, βρίσκουν κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι υποψήφιες 

χώρες συμβαδίζουν με τα υπάρχοντα μέλη. Πράγματι, εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ της 

σύγκλισης του εισοδήματος και του διεθνούς εμπορίου, ο Ben-David (1996) βρίσκει ότι η 

απλή προοπτική της ένταξης στην ΕΕ είχε μια θετική επιρροή στην οικονομική ανάπτυξη των 

υποψήφιων προς ένταξη χωρών. Σε αναγνώριση του γεγονότος ότι το διαθέσιμο εισόδημα 

είναι ο πιο σημαντικός καθοριστικός παράγοντας των δαπανών προσωπικής υγείας, η ύπαρξη 

μιας σύγκλισης των εισοδημάτων κατά τις τελευταίες δεκαετίες συνεπάγεται κατ’ ανάγκη μια 

παρόμοια σύγκλιση των δαπανών για την υγεία;  
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Η απάντηση σε μια τέτοια ερώτηση δεν είναι τόσο σαφής όσο θα μπορούσε κανείς να 

προβλέψει αρχικά - στα ευρήματα που εξάγονται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία παρέχουν 

μια χαώδη εικόνα, η οποία υποστηρίζει την ανάγκη για περαιτέρω ανάλυση που θα συμβάλει 

στην αποσαφήνιση του τοπίου. 

Ορισμένες μελέτες αποδεικνύουν ότι οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης 

συγκλίνουν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ (Nixon 2000). Οι Hitiris και Nixon (2000) 

εξετάζουν την r και β σύγκλιση στον τομέα της υγείας στην κατά κεφαλήν δαπάνη των 

κρατών μελών της ΕΕ (ΕΕ-15) πριν από την τελευταία διεύρυνση. Με τη χρήση του 

προσδόκιμου ζωής και της βρεφικής θνησιμότητας ως επεξηγηματικές μεταβλητές, η μελέτη 

εντοπίζει τις περιόδους 1960-1995 και 1980-1995 ως περιόδους για r και β σύγκλιση 

αντίστοιχα. Οι Hofmarcher et al. (2004) αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα στα 

μέσα επίπεδα των δαπανών για την υγεία πριν από τη Νομισματική Ένωση της ΕΕ. 

Αποδεικτικά στοιχεία τείνουν να μην υποστηρίζουν κανένα αξιοσημείωτο επίπεδο σύγκλισης 

των δαπανών της υγειονομικής περίθαλψης κατά κεφαλή μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 

1990. Αυτό συμπίπτει με την επέκταση της ένταξης στην ΕΕ το 1995, ενώ τον Μάιο του 

2004, δέκα από τις τότε υποψήφιες προς ένταξη χώρες της ΕΕ έγιναν πλήρη μέλη της ΕΕ. Ο 

Narayan (2007) εξετάζει κατά πόσον ή όχι οι κατά κεφαλήν δαπάνες για την υγεία των χωρών 

του ΟΟΣΑ συγκλίνουν με τις δαπάνες υγείας ανά κάτοικο των ΗΠΑ κατά την περίοδο 1960-

2000. Χρησιμοποιώντας γραμμικό μονοπαραγοντικό έλεγχο, βρίσκει κάποιες ενδείξεις 

σύγκλισης. Οι Schmitt και Starke (2011) εξετάζουν τη σύγκλιση «υπό όρους» των διαφόρων 

τύπων των κοινωνικών δαπανών, μια εκ των οποίων είναι οι δαπάνες για την υγεία, σε 21 

χώρες του ΟΟΣΑ, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος, με αποτελέσματα 

που δείχνουν έντονα τη σύγκλιση υπό όρους. 

Χρησιμοποιώντας γραμμικό έλεγχο μοναδιαίας ρίζας, οι Maddala και Wu (1999), 

ωστόσο, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η χρονοσειρά των δαπανών για την υγεία, κατά 

μέσο όρο περιέχει μια μοναδιαία ρίζα για τις χώρες του ΟΟΣΑ. Ο Wang (2009) εξετάζει την 

έκταση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης (και εννέα συνιστώσες της) μεταξύ των 52 

πολιτειών των ΗΠΑ. Η έκταση της σύγκλισης και της ταχύτητας βρέθηκε να είναι μέτρια, 

ενώ οι επιδόσεις των επιμέρους παραμέτρων είναι ποικίλες. 

Ο ίδιος αποδίδει νοσοκομειακή περίθαλψη στο μεγαλύτερο μέρος της διακρατικής 

σύγκλισης των συνολικών δαπανών, ενώ οι δαπάνες για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα 

είναι ο πιο σημαντικός αποκλίνοντας παράγοντας. Ο Aslan (2008) διερευνά την κατά κεφαλή 

δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης στον ΟΟΣΑ χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των Lima και 

Resende (2007). Οι περιφερειακές ανισότητες υγείας αξιολογούνται σε όρους ελέγχου 
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μοναδιαίας ρίζας όπως προτείνουν οι Im et al. (2003). Η απόδειξη δείχνει ότι δεν μπορεί 

κανείς να απορρίψει τη μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας για τον (log) του λόγου των 

δαπανών υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας σε σχέση με μια μονάδα αναφοράς, εκτός από 

το μέσο όρο δαπανών για την υγεία ανά κάτοικο. Μελέτες για διεπαρχιακές αποδείξεις, 

χρησιμοποιώντας τον γραμμικό LM-έλεγχο μοναδιαίας ρίζας δείχνουν επίσης σημαντικές 

διαφορές στην υπηρεσία υγείας στην Κίνα (Chou 2007). Οι Kerem et al. (2008) 

χρησιμοποιούν τη μέση αναλογία δαπανών υγείας και ΑΕΠ και τις κατά κεφαλήν δαπάνες 

υγείας στην ΕΕ-12 για έλεγχο για b-, r- και c- σύγκλιση. Θεωρούν ότι η οικονομική 

ολοκλήρωση δεν οδηγεί σε αυτόματη ομογενοποίηση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης 

και της πολιτικής για την υγεία. Με βάση τη θεωρία της ανάπτυξης της κοινωνικής ιδιότητας 

του πολίτη, οι Montanari και Nelson (2013) εξετάζουν τη σύγκλιση σε διάφορες διαστάσεις 

της υγειονομικής περίθαλψης των διαφόρων χωρών της ΕΕ, εκ των οποίων οι δαπάνες για 

την υγεία είναι μια διάσταση. Για τις χώρες που πλήττονται λιγότερο σοβαρά από την 

παγκόσμια ύφεση και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, δε βρίσκουν καμία σύγκλιση σε 

οποιαδήποτε διάσταση της υγείας, εκτός από την αύξηση του μεριδίου της ιδιωτικής 

χρηματοδότησης. Τέλος, συνθέτοντας το υπάρχον σώμα της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με 

17 χώρες του ΟΟΣΑ, οι Panopoulou και Pantelidis (2011) δεν βρίσκουν αποδείξεις 

σύγκλισης. Το σύνολο των χωρών μπορεί να αποκλίνει, αλλά οι ομάδες χωρών να 

συγκλίνουν σε διαφορετικές ισορροπίες. Υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό αυτών των 

μελετών: η εφαρμογή του γραμμικού ελέγχου μοναδιαίας ρίζας. 

 

2.2 Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις δαπάνες υγειονομικής 

περίθαλψης 

 

Υπό το πρίσμα των αντιφατικών στοιχείων που αφορούν την έννοια της σύγκλισης δαπανών 

υγειονομικής περίθαλψης σε διάφορα μέρη του κόσμου και της ΕΕ ειδικότερα, είναι 

απαραίτητο να εξεταστούν μερικοί από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη χωρική 

διακύμανση των δαπανών για την υγεία. Πολυάριθμες μελέτες βρίσκουν στοιχεία ότι το 

εισόδημα (με το ΑΕΠ ως μεταβλητή proxy) είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που εξηγεί τις 

παραλλαγές των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης. Από αυτό μπορεί να συναχθεί το 

συμπέρασμα ότι οι διαδρομές των δαπανών για την υγεία θα πρέπει να μιμούνται τα 

μονοπάτια της οικονομικής ανάπτυξης. 
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Μία από τις πιο σημαντικές μελέτες είναι αυτή του Newhouse (1977), η οποία 

εξετάζει τις κατά κεφαλήν δαπάνες για την υγεία 13 χωρών του ΟΟΣΑ. Χρησιμοποιώντας 

διαρθρωτική παλινδρόμηση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 92% της διακύμανσης των 

δαπανών για την υγεία μπορεί να εξηγηθεί από μεταβολή του ΑΕΠ. Το εύρημα του είναι 

σύμφωνο με την έννοια ότι η υγειονομική περίθαλψη είναι ένα αγαθό πολυτελείας. Η έκθεση 

για τη γήρανση του πληθυσμού του 2012 από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και 

Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώνει επίσης μια ισχυρή 

επίδραση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην αύξηση των κατά κεφαλήν δαπανών για τη δημόσια 

υγεία μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ. Μετά από αυτή τη γραμμή της έρευνας, πολλοί 

οικονομολόγοι έχουν ερευνήσει τις ιδιότητες ολοκλήρωσης και συνολοκλήρωσης μεταξύ του 

διαθεσίμου εισοδήματος και των δαπανών για την υγεία. Ωστόσο, μέχρι τα μέσα της 

δεκαετίας του 1990, οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες περιορίζονταν σε αναλύσεις χώρα 

προς χώρα. Των McCoskey και Selden (1998) ήταν μια από τις πρώτες μελέτες όπου 

χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας. Οι Jewell et al. (2003), επανεξέτασαν την 

αντίληψη της δυναμικής εισοδήματος - υγείας με τη χρήση  στοιχείων από 20 χώρες του 

ΟΟΣΑ. Αναγνωρίζοντας τις ελλείψεις του μονοπαραγοντικού ελέγχου μοναδιαίας ρίζας που 

δεν έχει ισχύ στον έλεγχο κοντά στη συμπεριφορά της μοναδιαίας ρίζας και διασπάται, 

χρησιμοποίησαν τον LM έλεγχο μοναδιαίας ρίζας για να λογοδοτήσουν για ετερογενείς 

διαρθρωτικές διασπάσεις.  

Ενώ το εισόδημα φαίνεται να είναι ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την 

υγεία, δεν είναι σε καμία περίπτωση ο μόνος παράγοντα. Επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη 

σημασία του ΑΕΠ, οι Hitiris και Posnett (1992) προσπάθησαν να εξετάσουν τη σύνδεση του 

μη εισοδήματος. Η επιλογή των μεταβλητών τους περιλάμβανε δημογραφική δομή, 

επιδημιολογικές ανάγκες και χρηματοδότηση της υγείας, αν και η μελέτη διαπίστωσε ότι οι 

παράγοντες αυτοί δεν είναι σημαντικοί. Οι Di Matteo και Di Matteo (1998) εξέτασαν την 

ισορροπία μεταξύ των δαπανών δημόσιας και ιδιωτικής υγείας στο καναδικό σύστημα. Ως 

βασικοί παράγοντες θεωρούνται το κατά κεφαλήν εισόδημα, οι μεταβλητές μετάθεσης της 

κυβέρνησης, το μερίδιο του ατομικού εισοδήματος που κατέχεται από το ανώτερο 

πεμπτημόριο της κατανομής του εισοδήματος και οι μακροπρόθεσμες οικονομικές δυνάμεις. 

Κατά την εφαρμογή διαδικασίας αναδρομικής εκτίμησης, οι Herwartz και Theilen (2003) 

βρίσκουν αποδείξεις για τη διασυνοριακή ομοιογένεια χωρών κατά την περίοδο 1961-1979. 

Ωστόσο, επίσης διαπίστωσαν ότι παράγοντες που σχετίζονταν συγκεκριμένα με χώρα 

κυριαρχούσαν από το 1980 έως και το 2000, παρέχοντας μια απόδειξη της απόκλισης στα 

συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Οι Bilgel και Tran (2013) χρησιμοποίησαν τα 
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δεδομένα σχετικά με το ΑΕΠ, η σχετική τιμή της υγειονομικής περίθαλψης, το μερίδιο των 

δαπανών υγείας που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, το μερίδιο του ανώτερου πληθυσμού 

και το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση για να διερευνήσουν τους καθοριστικούς 

παράγοντες των δαπανών υγείας της καναδικής επαρχίας για μια περίοδο 28 ετών. Τα 

εκτιμώμενα αποτελέσματα με γενικευμένες βοηθητικές μεταβλητές (GIV) και τη γενικευμένη 

μέθοδος των στιγμών (GMM) πρότειναν ότι η μακροχρόνια εισοδηματική ελαστικότητα των 

δαπανών για την υγεία ήταν σημαντικά χαμηλότερη από τη μονάδα, σε αντίθεση με τη γενική 

αντίληψη ότι η υγειονομική περίθαλψη είναι ένα αγαθό πολυτελείας. 

Η αύξηση της διεθνούς συνεργασίας είναι ένας άλλος λόγος για την πιθανή σύγκλιση 

των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης. Οι εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών ενθαρρύνουν 

περισσότερες κοινές δράσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για την προώθηση της 

προστασίας της υγείας, επιδοτούν την ερευνητική πολιτική για την ιατρική και υγειονομική 

περίθαλψη, τη θέσπιση διεθνών συστημάτων πληροφοριών και την προώθηση της ισότητας 

των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1991 και η Συνθήκη 

του Άμστερνταμ το 1997 εξουσιοδοτούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενίσχυση της 

ευρωπαϊκής συνεργασίας και με την προϋπόθεση νέας κατεύθυνσης της κοινοτικής δράσης 

προς την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας. Η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε 

ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, ενσωματώνει την έννοια της «συνοχής» από την άποψη της 

μεγαλύτερης πολιτικής, κοινωνικής, εδαφικής και οικονομικής ολοκλήρωσης. Ο μηχανισμός 

αυτός στη συνέχεια δημιούργησε δυνάμεις για τη σύγκλιση σε επίπεδο δημόσιας 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Commission of the European Communities, 1994), υποστηρίζει, 

για παράδειγμα, ότι η αύξηση της ολοκλήρωσης μεταξύ των πολιτών και των επαγγελματιών 

της ΕΕ μπορεί να οδηγήσει τα κράτη μέλη να αναζητήσουν «μακροπρόθεσμες λύσεις σε 

παρόμοιες κατευθύνσεις», με διάθεση να διευκολύνουν σημαντικές διαρθρωτικές 

προσαρμογές, όπως συνοψίζεται από τους πόρους που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τέτοιες αλλαγές πολιτικής ώθησαν κάποιους, όπως τους Abel-

Smith et al. (1995) και McKee et al. (1996), να εικάσουν ότι οι μεταρρυθμίσεις της πολιτικής 

υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού δικαίου για την παροχή υγειονομικής 

περίθαλψης μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη σύγκλιση των δαπανών υγειονομικής 

περίθαλψης σε ολόκληρη την ΕΕ. 
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2.3 Οι δαπάνες για την υγεία αποτελούν ένα μεγάλο και αυξανόμενο μερίδιο 

του ΑΕΠ 

 

Ο δημόσιος τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών 

υγείας: στα δύο τρίτα των κρατών μελών της ΕΕ, πάνω από το 70% των δαπανών για την 

υγεία χρηματοδοτείται από το δημόσιο τομέα. Το διάγραμμα 10 δείχνει το ποσοστό της 

δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε όλες 

τις χώρες της ΕΕ. 

 
Διάγραμμα 10. Ποσοστό της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης για τα συστήματα 

υγειονομικής περίθαλψης στις χώρες της ΕΕ 

 

Τα κράτη μέλη με σχετικά υψηλό μερίδιο των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία είναι 

CY (54% των συνολικών δαπανών για την υγεία), BG (46%), ΜΤ (44%), LV (40%), HU, EL, 

PT και LT (πάνω 33%). Τα κράτη μέλη με το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών υγείας που 

χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση είναι οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο (άνω 

του 85%) και οι DK, SE, CZ, LU (πάνω από 80%). 

Το διάγραμμα 11 δείχνει τα επίπεδα των δημόσιων δαπανών για την υγεία στα κράτη 

μέλη της ΕΕ, που εκφράζεται τόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ όσο και ως ποσοστό των συνολικών 

γενικών δαπανών της κυβέρνησης. Επτά κράτη μέλη έχουν λόγο δαπανών για την υγεία ως 

προς το ΑΕΠ ίσο ή μεγαλύτερο από το σταθμισμένο μέσο όρο της ΕΕ για το 2012 (7,8% του 

ΑΕΠ): DK, FR, DE, AT, BE, SE και UK. Το κράτος μέλος με το μικρότερο μερίδιο των 

δαπανών για τη δημόσια υγεία ήταν η Κύπρος (2,5% του ΑΕΠ) και οι  LV, BG, RO, EE, PL, 

LT και HU (κάτω του 5% του ΑΕΠ). 
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Εκφράζοντας τις δαπάνες για την υγεία ως ποσοστό των συνολικών κρατικών 

δαπανών βλέπουμε εννέα κράτη μέλη πάνω από την τιμή της ΕΕ (14,9%): HR, NL, CZ, IE, 

UK, SK, LT, DE και AT. Τα κράτη μέλη με τις χαμηλότερες δημόσιες δαπάνες στον τομέα 

της υγείας ως ποσοστό του συνόλου των δημόσιων δαπανών είναι η Κύπρος (7,2%), η 

Ρουμανία (8,4%), οι LV, EL, PL, HU (κάτω από 11%) και το Λουξεμβούργο (11,5%) . 

 
Διάγραμμα 11. Επίπεδα των δημόσιων δαπανών για την υγεία στα κράτη μέλη της ΕΕ 

 

Οι δαπάνες για την υγεία είναι μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες 

δαπάνες για τις κυβερνήσεις. Το διάγραμμα 12 δείχνει την ετήσια αύξηση των δαπανών για 

τη δημόσια υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των ετών 2008 και 2013. Η ίδια εικόνα 

παρουσιάζει και τη μέση ετήσια αύξηση των δημοσίων πραγματικών κατά κεφαλήν δαπανών 

για την υγεία κατά τη διάρκεια των ίδιων ετών, που εκφράζεται από κύκλους. Ο συνδυασμός 

των δύο αυτών μέτρων δίνει μια καλύτερη κατανόηση των δημόσιων δαπανών για την υγεία. 

Στην περίπτωση των χωρών με μείωση του ΑΕΠ κατά την περίοδο αυτή του χρόνου, όπως η 

Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Κύπρος, η αύξηση των δημόσιων δαπανών για 

την υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ, συνδέεται με το γεγονός ότι το ΑΕΠ μειώθηκε ταχύτερα από 

ό, τι οι δαπάνες για την υγεία κατά κεφαλήν. Η αντίθετη κατάσταση ισχύει για τη Λετονία, τη 

Λιθουανία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία (κατά την υπό ανάλυση περίοδο), όπου η αύξηση 

του ΑΕΠ υπερέβη την αύξηση των δημόσιων δαπανών για την υγεία. 
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Διάγραμμα 12. Ετήσιες δαπάνες για τη δημόσια υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των ετών 

2008 και 2013 στην ΕΕ 

 

Τα αυξανόμενα εισοδήματα, η γήρανση του πληθυσμού, οι αυξανόμενες προσδοκίες 

για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και οι τεχνολογικές εξελίξεις αναμένεται να 

αυξήσουν τις πιέσεις για αύξηση των δαπανών για την υγεία. Σύμφωνα με την δημογραφική 

έκθεση για τη γήρανση το 2015 (European Union, 2015), μια περαιτέρω αύξηση του μεριδίου 

των δαπανών για τη δημόσια υγεία στο ΑΕΠ αναμένεται από τώρα έως το 2060. Σύμφωνα με 

το «σενάριο αναφοράς AWG»1, οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία (συμπεριλαμβανομένης 

της υγειονομικής περίθαλψης και της μακροχρόνιας φροντίδας) στην ΕΕ θα αυξηθούν κατά 

2,0% του ΑΕΠ έως το 2060 (Διάγραμμα 13). Στο «σενάριο κινδύνου AWG»2 εκτιμάται κατά 

μέσο όρο αύξηση των δαπανών κατά τα 4,0% του ΑΕΠ έως το 2060 (Διάγραμμα 14). 

                                                 
1  «Σενάριο αναφοράς AWG»: Υγειονομική περίθαλψη: λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις της γήρανσης 
του πληθυσμού και το εισόδημα, αλλά αντισταθμίζεται από τη βελτίωση στην κατάσταση της υγείας. 
Μακροχρόνια φροντίδα: υποθέτει ότι το ήμισυ των προβλεπόμενων κερδών του προσδόκιμου ζωής δαπανάται 
χωρίς αναπηρία. 
2 «Σενάριο κινδύνου AWG»: Μη-δημογραφικά κίνητρα μπορεί να ασκήσουν μία ανοδική ώθηση στο 
κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και της μακροχρόνιας φροντίδας. Προκειμένου να αποκτηθούν περαιτέρω 
γνώσεις σχετικά με την πιθανή σημασία των εξελίξεων αυτών, ένα άλλο σύνολο προβολών διεξήχθη το οποίο 
υποθέτει τη μερική συνέχιση των πρόσφατα παρατηρούμενων τάσεων των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης 
λόγω π.χ. της τεχνολογικής προόδου. Επιπλέον, μια ανοδική σύγκλιση της κάλυψης και του κόστους με το μέσο 
όρο της ΕΕ θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα στη μακροχρόνια φροντίδα.  

31 
 



 

 
Διάγραμμα 13. Σενάριο αναφοράς AWG 

 

 
Διάγραμμα 14. Σενάριο κινδύνου AWG 

 

Ένας βασικός στόχος της ΕΕ είναι να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δημόσιων 

οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων τόσο της μεσοπρόθεσμης όσο και της μακροπρόθεσμης 

προοπτικής. Για πολλές χώρες της ΕΕ, οι κίνδυνοι για τη διατηρησιμότητα των δημόσιων 

οικονομικών βασίζονται σε σημαντικό βαθμό στις προβλεπόμενες επιπτώσεις των δημόσιων 

δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη που σχετίζονται με την ηλικία και τη μακροχρόνια 

φροντίδα (European Union, 2016).  

 

2.4 Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης ανά χρηματοδοτικό παράγοντα  

 

Το διάγραμμα 15 παρέχει μια απλή ανάλυση των δαπανών υγείας ανά χρηματοδοτικό 

παράγοντα, διακρίνοντας δημόσιων (κυβέρνηση και ταμεία κοινωνικής ασφάλισης) και 
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ιδιωτικών (ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής 

κοινωνικής ασφάλισης), ιδιωτικών δαπανών των νοικοκυριών, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα 

που εξυπηρετούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις (εκτός από την ασφάλιση υγείας)) δαπανών. 

Με εξαίρεση την Κύπρο, οι δημόσιες δαπάνες υπερέβησαν τις ιδιωτικές δαπάνες σε όλα τα 

κράτη μέλη της ΕΕ και αυτό ισχύει και σε όλες τις χώρες μη μέλη στο διάγραμμα 15, εκτός 

από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο άλλο άκρο της κλίμακας, το μερίδιο των δημόσιων δαπανών 

στο σύνολο των τρεχουσών δαπανών υγειονομικής περίθαλψης ήταν κοντά ή πάνω από 

80,0% σε Κροατία, Εσθονία, Ρουμανία, Σουηδία, Λουξεμβούργο, Τσεχική Δημοκρατία, 

Δανία και Ολλανδία, καθώς και στην Ισλανδία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία (όλα δεδομένα του 

2011) και τη Νορβηγία. 

 

 
Διάγραμμα 15. Δαπάνες υγείας ανά χρηματοδοτικό παράγοντα. (Πηγή: Eurostat) 

 

Ο πίνακας 4 παρέχει μια πιο λεπτομερή ανάλυση των δαπανών υγειονομικής 

περίθαλψης μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που πραγματοποιούν δαπάνες 

υγειονομικής περίθαλψης και το διάγραμμα 16 δείχνει την κατανομή μεταξύ των βασικών 

χρηματοδοτικών μέσων. 
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Πίνακας 4. Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. (Πηγή: 

Eurostat) 

 
 

 
Διάγραμμα 16. Κατανομή βασικών χρηματοδοτικών μέσων. (Πηγή: Eurostat) 

 

Μια ανάλυση της δημόσιας χρηματοδότησης της υγειονομικής περίθαλψης προτείνει 

ότι τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης ήταν ένα αρκετά κοινό μέσο για τη χρηματοδότηση της 

υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη μέλη της ΕΕ. Για παράδειγμα, τα ταμεία κοινωνικής 

ασφάλισης αντιπροσώπευαν τα τρία τέταρτα ή περισσότερο των συνολικών δαπανών για την 
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υγειονομική περίθαλψη στην Τσεχική Δημοκρατία (79,2%), την Ολλανδία (78,3%) και τη 

Κροατία (76,9%) για το 2012, αλλά λιγότερο από το 5,0% στην Ισπανία, την Πορτογαλία 

(δεδομένα του 2011), την Κύπρο, τη Δανία και τη Λετονία (στοιχεία του 2010), ενώ τα 

ταμεία κοινωνικής ασφάλισης αντιπροσώπευαν μόλις το 1,4% των τρεχουσών δαπανών 

υγειονομικής περίθαλψης στον Καναδά το 2011. Αντίθετα, η Δανία και η Σουηδία ανέφεραν 

ότι η χρηματοδότηση της κυβέρνησης αντιπροσώπευε πάνω από τα τέσσερα πέμπτα (85,2% 

και 81,2% αντίστοιχα) του συνόλου των τρεχουσών δαπανών τους για την υγειονομική 

περίθαλψη. 

Η κύρια πηγή της ιδιωτικής χρηματοδότησης ήταν άμεσες πληρωμές των 

νοικοκυριών, που αναφέρεται ως out-of-pocket δαπάνες, η οποία κορυφώθηκε σε όρους 

μεριδίου των τρεχουσών δαπανών υγειονομικής περίθαλψης στην Κύπρο (47,2%) και τη 

Βουλγαρία (44,5%), ενώ κατέχουν μονοψήφιο μερίδιο στη Γαλλία και την Ολλανδία (7,8% 

και 6,0% αντίστοιχα). Η ιδιωτική ασφάλιση αντιπροσωπεύει γενικά ένα μικρό μερίδιο της 

χρηματοδότησης του τομέα της υγείας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για τα οποία 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Το σχετικό μερίδιο ξεπέρασε μόλις το 10% στη Γαλλία και τη 

Σλοβενία (στοιχεία 2011) μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Στον Καναδά η ιδιωτική 

ασφάλιση αντιπροσώπευε το 12,9% των τρεχουσών δαπανών υγειονομικής περίθαλψης το 

2011, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες το ποσοστό αυτό ήταν 34,8% το 2012. 

 

2.5 Δαπάνες για την υγεία ανά λειτουργία 

 

Οι υπηρεσίες θεραπείας και αποκατάστασης αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ 

των τρεχουσών δαπανών υγειονομικής περίθαλψης στην πλειονότητα των κρατών μελών της 

ΕΕ. Τα λειτουργικά πρότυπα των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης που παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 5 και το διάγραμμα 17 δείχνουν ότι το 2012 οι υπηρεσίες θεραπείας και 

αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν αποτιμούν για το 50,0% των τρεχουσών δαπανών 

υγειονομικής περίθαλψης στην πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ για τα οποία 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, με εξαιρέσεις το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία (από τα 

δεδομένα του 2011) και τη Ρουμανία. Στον Καναδά (στοιχεία του 2011) οι υπηρεσίες 

θεραπείας και αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν, επίσης αποτιμούν για το λιγότερο 

από το ήμισυ των τρεχουσών δαπανών υγειονομικής περίθαλψης. 
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Πίνακας 5. Δαπάνες ανά λειτουργία. (Πηγή: Eurostat) 

 
 

 
Διάγραμμα 17. Ποσοστό δαπανών ανά λειτουργία. (Πηγή: Eurostat) 

 

Τα ιατρικά προϊόντα που διανέμονται σε εξωτερικούς ασθενείς ήταν η δεύτερη 

μεγαλύτερη δαπάνη, με μέση λογιστική αξία των δαπανών σε περίπου το ένα τέταρτο του 

συνόλου των τρεχουσών δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, αν και με σημαντικό βαθμό 
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μεταβλητότητας: το χαμηλότερο ποσοστό 10,1% καταγράφηκε για τη Δανία, ενώ αυξάνεται 

σε πάνω από το ένα τρίτο του συνόλου στην Ουγγαρία (35,4%), τη Σλοβακία (38,0%, 

δεδομένα του 2011) και τη Βουλγαρία (41,4%, στοιχεία 2011). 

Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την μακροχρόνια νοσηλευτική φροντίδα 

αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 10,0% των τρεχουσών δαπανών υγειονομικής περίθαλψης 

σε περισσότερο από το ήμισυ των κρατών μελών της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία, αλλά περισσότερο από το ένα πέμπτο του συνόλου των δαπανών στις χώρες της 

Benelux και τη Δανία, ενώ κορυφώθηκε σε 25,1% στις Κάτω Χώρες. Ένα ακόμη μεγαλύτερο 

ποσοστό (28,9%) καταγράφηκε στη Νορβηγία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περιορισμοί 

στην άσκηση συλλογής δεδομένων καθιστά δύσκολο να διαχωριστούν οι ιατρικές και 

κοινωνικές συνιστώσες των δαπανών για τη μακροχρόνια φροντίδα, γεγονός που οδηγεί σε 

αναπόφευκτη επίπτωση στις συγκρίσεις μεταξύ χωρών. Επιπλέον, το σχετικά χαμηλό μερίδιο 

που αναφέρθηκε για πολλά κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούσε κάλλιστα να οφείλεται στο 

κύριο βάρος της μακροχρόνιας νοσηλευτικής φροντίδας ατόμων που κατοικούν με τα μέλη 

της οικογένειας, χωρίς την καταβολή χρημάτων για την παροχή αυτών των υπηρεσιών. 

Το ποσοστό των τρεχουσών δαπανών υγειονομικής περίθαλψης που 

πραγματοποιήθηκε από βοηθητικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (όπως 

εργαστηριακοί έλεγχοι ή μεταφορά ασθενών) ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών 

της ΕΕ, και κυμαίνεται από 2,0% στις Κάτω Χώρες έως 8,8% στην Πορτογαλία, με την 

Κύπρο (10,7%) και την Εσθονία (11,1%) να βρίσκονται πάνω από αυτό το εύρος. Οι 

υπηρεσίες αυτές αντιπροσώπευαν ένα ακόμη μικρότερο μερίδιο στην Ιαπωνία (0,7%, 

δεδομένα του 2011), τη Νότια Κορέα (1,0%) και την Ισλανδία (1,7%). Ομοίως, οι δαπάνες 

που σχετίζονται με τα προγράμματα πρόληψης και δημόσιας υγείας παρουσίασαν μεγάλες 

διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. 

Οι δαπάνες για τη διοίκηση της υγειονομικής περίθαλψης και την ασφάλισης υγείας 

κυμαινόταν από 1,2% των τρεχουσών δαπανών υγειονομικής περίθαλψης στην Πολωνία και 

1,3% στην Κύπρο έως 3,9% στις Κάτω Χώρες, 4,9% στο Βέλγιο, 5,4% στη Γερμανία και 

6,1% στη Γαλλία. Στη Νορβηγία, το μερίδιο των τρεχουσών δαπανών υγειονομικής 

περίθαλψης που είναι αφιερωμένο στη διαχείριση και ασφάλιση υγείας ήταν ιδιαίτερα 

χαμηλό (0,6%), ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ένα πολύ υψηλό ποσοστό των δαπανών 

χρηματοδοτούνται από την ιδιωτική ασφάλιση, το ποσοστό ανήλθε σε 7,5%. 
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2.6 Δαπάνες υγείας ανά πάροχο 

 

Μια ανάλυση των τρεχουσών δαπανών υγειονομικής περίθαλψης ανά πάροχο παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 6 και το διάγραμμα 18. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι πάροχοι 

υγειονομικής περίθαλψης που κατατάσσονται στην ίδια ομάδα δεν εκτελούν κατ’ ανάγκην το 

ίδιο σύνολο δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, τα νοσοκομεία μπορούν να προσφέρουν 

ημερήσια φροντίδα, εξωτερικών, βοηθητικών ή άλλα είδη υπηρεσιών, εκτός από τις 

ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες. 

Στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ τα νοσοκομεία ήταν ο κύριος πάροχος της 

υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις δαπάνες. Τα νοσοκομεία γενικά αντιπροσώπευαν 

το μεγαλύτερο ποσοστό των τρεχουσών δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, που κυμαίνονται 

από 25,8% του συνόλου στη Σλοβακία (στοιχεία 2011) σε ποσοστό που κυμάνθηκε μεταξύ 

44,0% και 47,0% σε Κύπρο, Δανία, Εσθονία και Σουηδία, και κορυφώθηκε σε 49,4% στην 

Ελλάδα; ενώ και η Ιαπωνία (46,5%, στοιχεία 2011) ανέφερε επίσης ένα ιδιαίτερα υψηλό 

ποσοστό για τα νοσοκομεία. Η δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία ήταν εκείνη των παρόχων 

περιπατητικής περίθαλψης, με το μερίδιό τους να κυμαίνεται από 14,5% των τρεχουσών 

δαπανών υγειονομικής περίθαλψης στη Ρουμανία σε περισσότερο από 30,0% στην Πολωνία, 

τη Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία (στοιχεία 2011), την Κύπρο και 

τη Φινλανδία. Το μερίδιο των διαφόρων καταστημάτων λιανικής πώλησης και άλλων φορέων 

παροχής φαρμακευτικών προϊόντων στις τρέχουσες δαπάνες της υγειονομικής περίθαλψης 

ποικίλλει, με τα χαμηλότερα ποσοστά, κάτω από 15,0%, να καταγράφονται στην Κύπρο, τη 

Σουηδία, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και τη Δανία. Τα περισσότερα από τα κράτη μέλη 

της ΕΕ ανέφεραν ότι τα καταστήματα λιανικής πώλησης και οι άλλοι φορείς παροχής 

ιατρικών προϊόντων αντιπροσώπευαν ποσοστό μεταξύ 16,0% και 32,0% των τρεχουσών 

δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, ποσοστό που αυξήθηκε πάνω από 35,0% στην Ουγγαρία, 

τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία (και τα δύο από στοιχεία του 2011). 
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Πίνακας 6. Δαπάνες υγείας ανά πάροχο. (Πηγή: Eurostat) 

 
 

 
Διάγραμμα 18. Ποσοστό δαπανών ανά πάροχο. (Πηγή: Eurostat) 
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2.7 Δαπάνες μακροχρόνιας φροντίδας 

 

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, το μερίδιο των τρεχουσών δαπανών υγειονομικής 

περίθαλψης που χρησιμοποιείται για τη μακροχρόνια φροντίδα έφτασε στο 40,3% στη 

Σουηδία. Το μερίδιο των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας (συμπεριλαμβανομένης τόσο 

της ιατρικής όσο και της κοινωνικής συνιστώσας της μακροχρόνιας φροντίδας) στις 

τρέχουσες δαπάνες της υγειονομικής περίθαλψης εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ 

των κρατών μελών της ΕΕ, όπως μπορεί να φανεί στο διάγραμμα 19. Σε πέντε κράτη μέλη, οι 

υπηρεσίες αυτές αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 2,0% των τρεχουσών δαπανών 

υγειονομικής περίθαλψης και σε έξι ακόμη το μερίδιο ήταν επίσης λιγότερο από 10,0%. Στο 

άλλο άκρο της κλίμακας, σε συνολικά έξι κράτη μέλη το ποσοστό ήταν πάνω από το 

διπλάσιο, δηλαδή πάνω από 20,0%, μεταξύ των οποίων έφθασε το 34,9% στην Ολλανδία και 

το 40,3% στη Σουηδία. Μεταξύ των τρίτων χωρών όπως φαίνεται στο διάγραμμα 19 ποσοστά 

κάτω από 10,0% καταγράφηκαν για την Αυστραλία (στοιχεία 2011) και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, ενώ ποσοστά πάνω από 20,0% έχουν αναφερθεί για την Ελβετία, την Ιαπωνία 

(στοιχεία 2011) και τη Νορβηγία. 

Τα υψηλά μερίδια της μακροχρόνιας φροντίδας σε συνολικές δαπάνες τρέχουσας 

υγειονομικής περίθαλψης στη Σουηδία και την Ολλανδία αντικατοπτρίζεται στα δεδομένα 

που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7: οι δαπάνες για μακροχρόνια φροντίδα στην Ολλανδία 

ήταν ισοδύναμες με 4,1% του ΑΕΠ το 2012 και στη Σουηδία ήταν ισοδύναμες με 3,7%. Στη 

Φινλανδία, τη Δανία και το Βέλγιο το ποσοστό αυτό κυμαινόταν μεταξύ 2,4% και 2,6%. Επτά 

κράτη μέλη ανέφεραν ότι οι δαπάνες μακροχρόνιας φροντίδας ήταν ισοδύναμες με 0,9 έως 

1,6% του ΑΕΠ, με τις εν λόγω δαπάνες να μην υπερβαίνουν το 0,6% του ΑΕΠ στα 12 

υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Μεταξύ των χωρών 

που δεν είναι μέλη, όπως φαίνεται στον Πίνακα 7, η αναλογία των δαπανών μακροχρόνιας 

φροντίδας προς το ΑΕΠ υπερέβη 2,0% στην Ιαπωνία (στοιχεία 2011), την Ελβετία και τη 

Νορβηγία, ενώ ήταν τόσο χαμηλά όσο 0,1% (στοιχεία 2011) στην Αυστραλία.  

Οι δαπάνες μακροχρόνιας περίθαλψης το 2012 υπερέβησαν τα 1000 ευρώ ανά 

κάτοικο στη Σουηδία, τις Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και τη Δανία. Σε σχέση με το 

μέγεθος του πληθυσμού και σε όρους ευρώ, οι δαπάνες για μακροχρόνια φροντίδα ήταν 

υψηλότερη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στη Σουηδία, με 1600 ευρώ ανά κάτοικο το 

2012, ενώ μεταξύ των τρίτων χωρών που περιλαμβάνονται στον πίνακα 7, μόνο η Νορβηγία 

ανέφερε υψηλότερο ποσοστό. Η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και η Δανία κατέγραψαν 
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επίσης δαπάνες μακροχρόνιας φροντίδας πάνω από 1000 ευρώ ανά κάτοικο. Ένα σύνολο 12 

κρατών μελών της ΕΕ ανέφερε λιγότερο από 100 ευρώ δαπανών μακροχρόνιας φροντίδας 

ανά κάτοικο, με τη χαμηλότερη δαπάνη ανά κάτοικο να καταγράφεται στη Βουλγαρία 

(στοιχεία 2011). 

 

 
Διάγραμμα 19. Ποσοστό δαπανών για μακροχρόνια φροντίδα. (Πηγή: Eurostat) 
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Πίνακας 7. Δαπάνες για μακροχρόνια φροντίδα. (Πηγή: Eurostat) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

 

3.1 Συμπεριφορά καταναλωτή 

 

Οι τιμές των αγαθών στην αγορά προσδιορίζονται με βάση την αλληλεπίδραση των 

δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς. Ο καταναλωτής για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 

του χρησιμοποιεί τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Η χρησιμότητα ενός αγαθού ή μίας υπηρεσίας 

έγκειται στην ικανοποίηση που αυτά προσφέρουν καταναλώνοντάς τα για ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα (Besanko & Braeutigam, 2009). Όπως για τις επιχειρήσεις η επιδίωξη από 

την επιχειρηματική τους δραστηριότητα είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους τους έτσι και για 

τον καταναλωτή η επιδίωξή του είναι να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητα που απολαμβάνει 

από την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της 

συμπεριφοράς του καταναλωτή ως προς τη ζήτηση των αγαθών (στην δικιά μας περίπτωση τη 

ζήτηση για υγειονομική περίθαλψη). Φυσικά ο καταναλωτής περιορίζεται σε 2 βασικούς 

παράγοντες που για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι δεδομένοι : αυτοί είναι το 

εισόδημά που λαμβάνει (δηλαδή τα χρήματα που έχει στη διάθεσή του και του προσφέρουν 

αγοραστική δύναμη προκειμένου να τα επενδύσει στα αγαθά που αυτός κρίνει απαραίτητα 

για την προσωπική του ικανοποίηση-εισοδηματικός περιορισμός) και τις τιμές των αγαθών 

και των υπηρεσιών που του προσφέρονται (δηλαδή τις χρηματικές μονάδες που απαιτούνται 

για την απόκτηση μίας μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας). 

Οπότε μιλάμε πάντα για ορθολογικούς καταναλωτές πράγμα που σημαίνει ότι, αν δεν 

υπάρξει καμία μεταβολή, όπως για παράδειγμα στις προτιμήσεις του, στις τιμές των αγαθών ή 

στο εισόδημά του, ο καταναλωτής δεν έχει κανένα λόγο να μεταβάλλει τη συμπεριφορά του 

(Besanko & Braeutigam, 2009). Ο στόχος που έχει ο καταναλωτής, δηλαδή η μεγιστοποίηση 

της χρησιμότητάς του από την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών επηρεάζεται από το 

εισόδημά του αρχικά και έπειτα από την ύπαρξη άλλων παρόμοιων αγαθών που υπάρχουν 

στην οικονομία τα οποία αποκαλούνται υποκατάστατα αγαθά και υπάρχουν για να 

ικανοποιήσουν την ίδια ακριβώς ανάγκη του. 

Οι οικονομολόγοι ενδιαφέρονται να μετρήσουν ορισμένες μεταβλητές για να 

μπορέσουν να πραγματοποιήσουν προβλέψεις και να μπορέσουν να εκτιμήσουν με όσο το 
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δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τι αποτέλεσμα θα έχει η μεταβολή μίας μεταβλητής επί μίας 

άλλης. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ένας δείκτης, ο οποίος μετράει το 

βαθμό ευαισθησίας της ζητούμενης ποσότητας στις μεταβολές της τιμής ενός αγαθού ή μίας 

υπηρεσίας (Besanko & Braeutigam, 2009). Εκφράζεται σε εκατοστιαία βάση για να 

αποφύγουμε τυχόν προβλήματα με τις μονάδες μέτρησης. Αυτός ο βαθμός εξαρτάται από 

διάφορους προσδιοριστικούς παράγοντες. Ο νόμος της ζήτησης ορίζει ότι : όταν αυξάνεται ή 

μειώνεται η τιμή ενός αγαθού μειώνεται ή αυξάνεται αντίστοιχα η ζητούμενη ποσότητα. Τα 2 

αυτά ποσά (η τιμή και η ζητούμενη ποσότητα) φυσικά δεν είναι αντιστρόφως ανάλογα. Όταν 

η τιμή μεταβάλλεται, το μέγεθος της μεταβολής της ζητούμενης ποσότητας δεν είναι το ίδιο 

σε όλο το μήκος της καμπύλης ζήτησης. Επίσης, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα προϊόντα τα 

οποία εξετάζουμε. Λέμε ότι η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, αν η ζητούμενη ποσότητα 

ανταποκρίνεται έντονα στις μεταβολές της τιμής. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου η ζήτηση 

είναι ανελαστική, η ζητούμενη ποσότητα ανταποκρίνεται ελάχιστα στις μεταβολές της τιμής. 

Η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης (income elasticity of demand), μετράει την 

μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας (όπως η υγειονομική 

περίθαλψη), ανάλογα με την μεταβολή του εισοδήματος των καταναλωτών και είναι το 

πηλίκο της ποσοστιαίας μεταβολής της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία 

μεταβολή του εισοδήματος (Besanko & Braeutigam, 2009). 

 

Δηλαδή: 

 
όπου: 

ΔΠ= μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα του αγαθού Α 

Π= αρχική ζητούμενη ποσότητα του αγαθού Α 

ΔΕ= μεταβολή του εισοδήματος 

Ε= εισόδημα πριν από τη μεταβολή του 

 

Εάν η ποσοστιαία μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα του αγαθού: 

• είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος (δηλαδή αν 

ΔΠ%>ΔΕ%), η ζήτηση για το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ελαστική ως προς τις μεταβολές του 

εισοδήματος,  
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• είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος (δηλαδή αν 

ΔΠ%<ΔΕ%), η ζήτηση θεωρείται ανελαστική. 

         Αν η εισοδηματική ελαστικότητα είναι μικρότερη από το μηδέν, το προϊόν 

χαρακτηρίζεται ως κατώτερο.   

          Τα περισσότερα αγαθά είναι κανονικά αγαθά. Αυτό σημαίνει ότι όταν αυξάνεται το 

εισόδημα, αυξάνεται και η ζητούμενη ποσότητα αυτών των αγαθών. Επειδή η ζητούμενη 

ποσότητα και το εισόδημα κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, τα κανονικά αγαθά έχουν 

θετική εισοδηματική ελαστικότητα. Λίγα αγαθά, όπως το σπορέλαιο για παράδειγμα, 

είναι κατώτερα αγαθά. Όταν ανεβαίνει το εισοδηματικό επίπεδο των καταναλωτών, η 

ζητούμενη ποσότητά τους μειώνεται. Επειδή η ζητούμενη ποσότητα και το εισόδημα 

κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις, τα κατώτερα αγαθά έχουν αρνητικές εισοδηματικές 

ελαστικότητες. 

          Ακόμη και μεταξύ των κανονικών αγαθών, όμως, οι εισοδηματικές ελαστικότητες 

εμφανίζουν μεγάλες διαφορές. Τα είδη πρώτης ανάγκης, όπως τα τρόφιμα και τα ρούχα, 

τείνουν να έχουν μικρές εισοδηματικές ελαστικότητες, επειδή οι καταναλωτές, ανεξάρτητα 

από το πόσο χαμηλό είναι το εισόδημα τους, επιλέγουν να αγοράζουν κάποια από τα αγαθά 

αυτά. Τα είδη πολυτελείας, όπως το χαβιάρι και οι γούνες, τείνουν να έχουν μεγάλες 

εισοδηματικές ελαστικότητες, επειδή οι καταναλωτές αισθάνονται ότι μπορούν να ζήσουν και 

χωρίς να καταναλώνουν κανένα από τα αγαθά αυτά, αν το εισόδημα τους είναι πολύ χαμηλό. 

 

3.2 Εισοδηματική ελαστικότητα κι επιχειρήσεις 

 

Η εισοδηματική ελαστικότητα της ζήτησης έχει μεγάλη σημασία για τις επιχειρήσεις όταν 

προγραμματίζουν τη μελλοντική τους ανάπτυξη, γιατί δείχνει την επίδραση της αύξησης του 

εισοδήματος στη συνολική ζήτηση για τα προϊόντα τους. 

Επίσης παρέχει μια ένδειξη του βαθμού ευαισθησίας των πωλήσεων στις οικονομικές 

διακυμάνσεις. Επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα με σχετικά υψηλή εισοδηματική 

ελαστικότητα επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τις οικονομικές διακυμάνσεις από άλλες 

που παράγουν προϊόντα με σχετικά χαμηλή εισοδηματική ελαστικότητα. 
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3.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την ελαστικότητα 

 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ελαστικότητα ζήτησης, όπως: 

• Η ύπαρξη υποκατάστατων (αγαθά με υποκατάστατα έχουν περισσότερο ελαστική 

ζήτηση, επειδή είναι πιο εύκολο οι καταναλωτές να στραφούν σε κάποιο άλλο αγαθό). 

• Το ποσοστό εισοδήματος που αφιερώνεται στην αγορά του αγαθού 

• Το είδος του προϊόντος (ή αλλιώς ο βαθμός αναγκαιότητας του αγαθού)  

• Η πολλαπλή χρησιμοποίηση ή η μοναδικότητα χρήσης του προϊόντος 

• Ο χρόνος (τα αγαθά έχουν πιο ελαστική ζήτηση στη διάρκεια μεγάλων χρονικών 

περιόδων) 

• Το μέγεθος μεταβολής της τιμής του αγαθού 

 

3.4 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ-GDP) 

 

Είναι ένα νομισματικό μέτρο της αγοραίας αξίας (ή αλλιώς η νομισματική αξία) όλων των 

τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται εντός των συνόρων μίας χώρας σε μία 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Λιανού & Μπένου, 1998). Αν και το ΑΕΠ συνήθως 

υπολογίζεται σε ετήσια βάση μπορεί να υπολογιστεί και σε τριμηνιαία βάση καθώς 

περιλαμβάνει την ιδιωτική και τις δημόσια κατανάλωση των κατοίκων μίας χώρας, τις 

κρατικές δαπάνες, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές μείον τις εισαγωγές που συμβαίνουν μέσα 

σε μία καθορισμένη επικράτεια. Συνεπώς το ΑΕΠ είναι μία ευρεία μέτρηση της συνολικής 

οικονομικής δραστηριότητας ενός έθνους.  

 Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μπορεί να υπολογιστεί με τον ακόλουθο τύπο: 

ΑΕΠ = C + G + I + NX 

όπου: 

C: είναι το σύνολο της ιδιωτικής κατανάλωσης, ή οι καταναλωτικές δαπάνες στην οικονομία 

ενός έθνους 

G: είναι το άθροισμα των κρατικών δαπανών  

I: είναι το άθροισμα των επενδύσεων όλης της χώρας συμπεριλαμβανομένων και των 

επιχειρήσεων 
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NX: είναι οι καθαρές εξαγωγές μίας χώρας και υπολογίζεται ως οι συνολικές εξαγωγές μείον 

τις συνολικές εισαγωγές (ΝΧ= εξαγωγές-εισαγωγές) 

Το ΑΕΠ χρησιμοποιείται συνήθως ως δείκτης της οικονομικής υγείας μίας χώρας, 

καθώς προσμετρά το βιοτικό επίπεδο αυτής. Δεδομένου ότι το ΑΕΠ σαν όργανο μέτρησης 

είναι ακριβές και ομοιόμορφο από χώρα σε χώρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκρίνει 

την παραγωγικότητα των διαφόρων χωρών με υψηλό βαθμό ακριβείας (Λιανού & Μπένου, 

1998). Προσμετρώντας και τον πληθωρισμό από χρόνο σε χρόνο επιτρέπεται η σύγκριση των 

σημερινών μετρήσεων του ΑΕΠ με τις μετρήσεις από τα προηγούμενα έτη. Με τον τρόπο 

αυτό, το ΑΕΠ ενός έθνους από οποιαδήποτε περίοδο μπορεί να μετρηθεί ως ποσοστό σε 

σχέση με τα προηγούμενα έτη. Όταν μετριέται με αυτόν τον τρόπο, το ΑΕΠ μπορεί να 

εντοπιστεί σε μεγάλες χρονικές εκτάσεις και χρησιμοποιείται για την μέτρηση της 

οικονομικής ανάπτυξης ή παρακμής ενός έθνους καθώς μπορεί και να καθορίσει εάν η 

οικονομία μίας χώρας βρίσκεται σε ύφεση (Λιανού & Μπένου, 1998). 

 

3.5 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

 

Σύμφωνα με τη λίστα των Ευρωπαϊκών χωρών από τον ΟΟΣΑ (OECD Health Data) και τα 

στοιχεία που παρατίθενται σ’ αυτόν και κατ’ επέκταση αναλύσαμε  για τις χρονιές 2000-2015 

καταλήξαμε σε κάποια αποτελέσματα. Κατατάξαμε τα στοιχεία αυτά σε 3 λίστες. Στην πρώτη 

αναφέραμε τα αριθμητικά ποσά για τις δημόσιες δαπάνες, στη δεύτερη τα ποσά για τις 

ιδιωτικές δαπάνες των καταναλωτών των χωρών αυτών με βάση τον εισοδηματικό τους 

περιορισμό και στην τρίτη κατατάξαμε τα δεδομένα σύμφωνα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 

κάθε χώρας ξεχωριστά. Μετά από τη διαδικασία που ακολουθήσαμε, καταγράφοντας τα 

στοιχεία στο πρόγραμμα, εκτιμήσαμε την ελαστικότητα εισοδήματος για κάθε χώρα 

ξεχωριστά και καταλήξαμε στα ακόλουθα αποτελέσματα που μας δείχνουν τις τιμές της 

εισοδηματικής ελαστικότητας στις δημόσιες δαπάνες (δεύτερη στήλη) και στις ιδιωτικές 

δαπάνες (τρίτη στήλη) του κάθε πολίτη σχετικά με το παρεχόμενο αγαθό που σε αυτή την 

περίπτωση είναι η υγεία. Τα ποσά που βρίσκονται μέσα στις παρενθέσεις αντιπροσωπεύουν 

τις τιμές του t-statistic με βάση τις οποίες, από την κατανομή t, αξιολογήσαμε τις τιμές για τις 

εισοδηματικές ελαστικότητες σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές δαπάνες σε κάθε χώρα 

ξεχωριστά. Η t-κατανομή παίζει έναν σημαντικό ρόλο σε μια σειρά από ευρέως διαδεδομένες 

στατιστικές αναλύσεις, για την αξιολόγηση της στατιστικής σημαντικότητας της διαφοράς 

μεταξύ των δύο δειγμάτων και στην γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης. Η κατανομή του t 
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μοιάζει με την κανονική κατανομή και για μεγάλα δείγματα τείνει να ταυτιστεί με την 

κανονική.  

 

Πίνακας 8. Εισοδηματικές Ελαστικότητες 

1,708 1,187   0,051 0,016 Austria (12,162) (7,295)   Italy (0,119) (0,084) 
3,108 1,778   1,11 0,562 Belgium 
(8,207) (6,966)   

Latvia 
(19,605) (8,475) 

Bulgaria       Lithuania     
Croatia       1,353 0,376 
Cyprus       

Luxembourg
(3,74) (0,886) 

1,284 3,179   Malta     Czech 
Republic (8,584) (14,346)   6,476 -4,975 

1,659 1,534   
Netherlands 

(10,366) (-4,005) Denmark 
(1,844) (2,509)   1,343 1,138 
1,299 1,439   

Poland 
(20,381) (22,004)Estonia 

(8,921) (10,832)   2,132 1,553 
2,295 1,289   

Portugal 
(3,788) (1,396) Finland 

(4,794) (3,667)   Romania     
2,067 2,625   1,313 3,078 France 
(5,837) (6,845)   

Slovakia 
(25,006) (7,54) 

2,021 -0,375   0,937 1,145 Germany 
(7,087) (-0,757)   

Slovenia 
(7,425) (6,165) 

1,442 1,381   1,791 0,747 Greece 
(5,006) (7,952)   

Spain 
(2,176) (0,966) 

1,056 1,362   2,409 2,476 Hungary 
(5,425) (9,324)   

Sweden 
(5,095) (6,505) 

1,051 1,878   3,445 2,805 Ireland 
(1,893) (2,175)   

United 
Kingdom (5,797) (3,688) 

 

Όπου μέσα στις παρενθέσεις δίνονται οι τιμές του t-statistic  

 

Αυτό που θέλαμε να εξετάσουμε μέσω αυτής της ανάλυσης είναι η ιδιωτική και η 

δημόσια ελαστικότητα του αγαθού υγεία έναντι του κατά κεφαλήν εισοδήματος του κάθε 

πολίτη ξεχωριστά της κάθε Ευρωπαϊκής χώρας που αναφέρεται στον πίνακα. Συνεπώς, κάθε 

φορά που θα αναφερόμαστε στον όρο ελαστικότητα θα εννοούμε την εισοδηματική 

ελαστικότητα ζήτησης (income elasticity of demand). Για να πραγματοποιήσουμε την 

ανάλυση έπρεπε να ελέγξουμε σύμφωνα με τις τιμές του t-statistic την πληροφόρηση που 

αυτές μας δίνουν σχετικά με το κατά πόσο η εκτίμηση της ελαστικότητας είναι στατιστικά 

σημαντική προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Βρήκαμε οπότε από τον πίνακα 
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για την κατανομή t, όπου για βαθμούς ελευθερίας n=21 και πιθανότητα α=0,05, η τιμή είναι 

1,721 βάση της οποίας θα γίνει η σύγκριση και όπως στην κανονική κατανομή, λόγω 

συμμετρίας της γραφικής παράστασης της συνάρτησης πυκνότητας της tn ισχύει ότι οι μη 

στατιστικά σημαντικές τιμές βρίσκονται μεταξύ του διαστήματος ±1,721.   

Στις περισσότερες χώρες βλέπουμε ότι υπάρχει θετική εισοδηματική ελαστικότητα 

όσον αφορά και τις δημόσιες και τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας πράγμα που όπως 

προαναφέραμε δείχνει ότι η ποσοστιαία μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα για υγειονομική 

περίθαλψη των πολιτών των χωρών αυτών αυξάνεται όσο υπάρχει ανοδική πορεία και στην 

ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματός τους. Θετική εισοδηματική ελαστικότητα υπάρχει 

όπως φαίνεται και από τις τιμές που υπάρχουν στον παραπάνω πίνακα στις εξής χώρες: την 

Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την 

Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη 

Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Φυσικά σε όλες αυτές τις χώρες η υγειονομική περίθαλψη 

θεωρείται κανονικό αγαθό πράγμα που σημαίνει ότι όσο αυξάνεται το εισόδημα τον 

καταναλωτών αυξάνεται και η ζητούμενη ποσότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας όμως όπως 

θα αναλυθεί και παρακάτω υπάρχουν σημαντικές διαφορές για τις χώρες στους δύο τομείς 

της υγείας. 

Στις χώρες Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σουηδία και Ελλάδα, η 

συμπεριφορά των κατοίκων στις παροχές που τους προσφέρει ο τομέας της υγείας είναι 

παρόμοια τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό κλάδο με μικρές αποκλίσεις μεταξύ 

των δύο περιπτώσεων. Στην Αυστρία για τις δημόσιες δαπάνες προέκυψε η τιμή 1,71 και για 

τις ιδιωτικές δαπάνες η τιμή 1,19 που σημαίνει ότι και στις 2 περιπτώσεις έχουμε θετική 

εισοδηματική ελαστικότητα και αυτό ισχύει εφόσον η τιμή του t και για τις δύο περιπτώσεις 

βρίσκεται εκτός των ορίων που θέσαμε και άρα οι τιμές για τις ελαστικότητες είναι 

στατιστικά σημαντικές. Όμως, μία μεταβολή του εισοδήματος θα επηρεάσει λίγο 

περισσότερο τις δημόσιες δαπάνες υγείας έναντι των ιδιωτικών, δηλαδή εφόσον αυξηθεί το 

εισόδημα των καταναλωτών θα υπάρξει μεγαλύτερη αύξηση της ζητούμενης ποσότητα στον 

δημόσιο τομέα. Καταλήγουμε ωστόσο στο συμπέρασμα ότι ενώ το εισόδημα και η ζητούμενη 

ποσότητα για υγειονομική περίθαλψη κινούνται γενικώς στα ίδια επίπεδα και στον δημόσιο 

αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, μία μικρή μεταβολή του εισοδήματος επηρεάζει κατά κύριο 

λόγο πιο πολύ τις δημόσιες δαπάνες, δηλαδή θα υπάρξει μεγαλύτερη αύξηση σε αυτές 

εφόσον υπάρχει και μία αύξηση του εισοδηματικού επιπέδου, απ' ότι στις ιδιωτικές δαπάνες, 

όπως προαναφέραμε για την Αυστρία, στις χώρες Πολωνία (με τιμές 1,34 και 1,14), τη Δανία 
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(με τιμές 1,66 και 1,53) και την Ελλάδα (με τιμές 1,44 και 1,38), με μικρές αποκλίσεις στις 

χώρες αυτές γιατί οι τιμές και για τους δύο τομείς φαινομενικά σχετίζονται.  

Βέβαια, υπάρχουν και μεγαλύτερες αποκλίσεις στους δύο τομείς στο Βέλγιο, στη 

Φινλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο Βέλγιο οι αντίστοιχες τιμές είναι 3,11 για τις 

δημόσιες και 1,78 για τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας οπότε και εδώ υπάρχει θετική 

ελαστικότητα εισοδήματος με τιμές για το t εκτός του προβλεπόμενου ορίου όπως φαίνεται 

στον πίνακα. Ωστόσο εδώ βλέπουμε ότι η τιμή για τις δημόσιες δαπάνες είναι σχεδόν 

διπλάσια από αυτήν για τις ιδιωτικές δαπάνες. Πρακτικά λοιπόν και στις δύο περιπτώσεις οι 

καταναλωτές θεωρούν ότι το αγαθό υγεία που τους παρέχεται είναι είδος πολυτελείας κυρίως 

στη δημόσια παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη, αφού η τιμή ξεπερνάει κατά πολύ την 

μονάδα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει μόνο στο Βέλγιο αλλά και στη Φινλανδία (με τιμές 2,30 

και 1,29-διαφορά σχεδόν μίας ποσοστιαίας μονάδας) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (με τιμές 

3,44 και 2,81) με μικρότερες διαφορές μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών δαπανών σ' αυτή τη 

χώρα κοντά στο 0,60. Αυτό φυσικά δημιουργεί επιπτώσεις και στις επιχειρήσεις που 

παράγουν προϊόντα με σχετικά υψηλή εισοδηματική ελαστικότητα όπως έχουμε αναφέρει και 

προηγουμένως εφόσον επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τις οικονομικές διακυμάνσεις 

από άλλες που παράγουν προϊόντα με σχετικά χαμηλή εισοδηματική ελαστικότητα. 

Για την Τσεχία οι τιμές είναι στο 1,28 για τις δημόσιες και στο 3,18 για τις ιδιωτικές 

δαπάνες. Σ’ αυτή την περίπτωση ισχύει το αντίθετο από το Βέλγιο που αναφέραμε 

προηγουμένως. Δηλαδή ενώ υπάρχει θετική εισοδηματική ελαστικότητα οι κάτοικοι θεωρούν 

ότι η υγειονομική περίθαλψη κυρίως στον ιδιωτικό τομέα είναι αγαθό πολυτελείας. Παρόμοια 

κατάσταση επικρατεί και στην Σλοβακία (με αντίστοιχες τιμές 1,31 και 3,08) με μεγάλη 

διαφορά στις δύο αυτές χώρες, σχεδόν τριπλάσια για τον ιδιωτικό τομέα σε σύγκριση με τον 

δημόσιο (διαφορά γύρω στις δύο ποσοστιαίες μονάδες). Παρατηρούμε ότι οι χώρες αυτές 

τείνουν να έχουν μεγάλες εισοδηματικές ελαστικότητες, επειδή οι καταναλωτές αισθάνονται 

ότι μπορούν να ζήσουν και χωρίς την υγειονομική περίθαλψη, αν το εισόδημά τους είναι 

πολύ χαμηλό. Τα ίδια ισχύουν και για τις χώρες Εσθονία (με τιμές 1,30 και 1,44 αντίστοιχα), 

Γαλλία (με τιμές 2,07 και 2,62), Ουγγαρία (με τιμές 1,06  και 1,36), Ιρλανδία (με τιμές 1,05 

και 1,88) και την Σουηδία (με τιμές 2,41 και 2,48) σχετικά με τη συμπεριφορά των πολιτών 

ως προς την υγειονομική περίθαλψη που χαρακτηρίζεται ως αγαθό πολυτελείας αφού όλες οι 

προαναφερθείσες χώρες έχουν τιμές μεγαλύτερες της μονάδας και προφανώς υπάρχει θετική 

εισοδηματική ελαστικότητα και στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.  

Η μοναδική χώρα που φαίνεται να έχει μεν θετική ελαστικότητα εισοδήματος και 

στην δημόσια αλλά και στην ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη είναι η Ιταλία (με τιμές 0,05 
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για τη δημόσια και 0,02 για την ιδιωτική) αλλά σ’ αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να 

συνεχίσουμε την περαιτέρω ανάλυσή μας αφού σύμφωνα με τις τιμές της κατανομής t (0,119 

και 0,084 για τον κάθε τομέα αντίστοιχα) βλέπουμε ότι βρισκόμαστε μέσα στα όρια του 

±1,721 και συνεπώς οι τιμές για τις ελαστικότητες είναι μη στατιστικά σημαντικές οπότε δεν 

χρειάζεται να σχολιάσουμε τις επιδράσεις τους γι’ αυτή τη χώρα. Το αντίστροφο ισχύει στη 

Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις οποίο φαινομενικά και οι τέσσερις τιμές έχουν 

ξεπεράσει κατά πολύ την μονάδα, συνεπώς οι καταναλωτές αυτών των χωρών θεωρούν την 

υγειονομική περίθαλψη ως είδος πολυτελείας. 

Επιπρόσθετα, η Γερμανία και η Ολλανδία ενώ έχουν θετική εισοδηματική 

ελαστικότητα στις δημόσιες δαπάνες (2,02 και 6,48 αντίστοιχα), έχουν αρνητική 

εισοδηματική ελαστικότητα στις ιδιωτικές δαπάνες (-0,37 και -4,98 αντίστοιχα). Αυτό 

σημαίνει ότι για το δημόσιο όσο αυξάνεται το εισόδημα αυξάνεται και η ζητούμενη ποσότητα 

της υγείας ενώ για τις ιδιωτικές παροχές όσο αυξάνεται το εισόδημα μειώνεται η ζητούμενη 

ποσότητα της υγειονομικής περίθαλψης, κινούνται δηλαδή το εισόδημα και η ζητούμενη 

ποσότητα προς αντίθετες κατευθύνσεις μόνο για την Ολλανδία, που είναι στατιστικά 

σημαντική η τιμή της και άρα το αγαθό κρίνεται κατώτερο αφού η τιμή της ελαστικότητας 

είναι μικρότερη από το μηδέν. Για την Γερμανία, όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα δεν 

μπορούμε βάση της τιμής που έχουμε για την ελαστικότητα εισοδήματος να προβούμε σε 

περαιτέρω ανάλυση διότι η τιμή του t-statistic βρίσκεται εντός των ορίων της μη στατιστικής 

σημαντικότητας. Το ίδιο για τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας ισχύει και για την Ιταλία όπως 

έχουμε προαναφέρει, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, και την Ισπανία για τις οποίες λόγω 

της κατανομής t δεν μπορούμε να έχουμε σωστή εκτίμηση της εισοδηματικής ελαστικότητας. 

Όμως, εκτός από την Ιταλία, για τις προαναφερθείσες χώρες στις δημόσιες δαπάνες υγείας 

υπάρχει θετική εισοδηματική ελαστικότητα που μάλιστα ξεπερνάει κατά πολύ την μονάδα 

και άρα οι καταναλωτές αυτών των χωρών κρίνουν την υγεία σαν αγαθό πολυτελείας. 

Επιπλέον, υπάρχει και η Λετονία (με τιμή 1,11 και 0,56 αντίστοιχα) που έχει θετική 

εισοδηματική ελαστικότητα αλλά παίρνει τιμές μεγαλύτερες της μονάδος για το δημόσιο και 

το αγαθό σε αυτή την περίπτωση θεωρείται είδος πολυτελείας ενώ για τον ιδιωτικό παίρνει 

τιμές μεταξύ μηδέν-ένα και συνεπώς κατατάσσεται στην κατηγορία των ειδών πρώτης 

ανάγκης. Τέλος, η μοναδική χώρα με θετική ελαστικότητα εισοδήματος (0,94) στο δημόσιο 

και στον ιδιωτικό τομέα (1,14) είναι η Σλοβενία, που ενώ και στις δύο περιπτώσεις η 

υγειονομική περίθαλψη συμπεριλαμβάνεται στα κανονικά αγαθά, υπάρχει διαφορά στις τιμές 

της εισοδηματικής ελαστικότητας στους δύο τομείς και έτσι όσον αφορά την υγειονομική 
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περίθαλψη που παρέχεται μέσω του δημοσίου κλάδου αυτή κρίνεται ως αναγκαίο αγαθό αλλά 

όσον αφορά τον ιδιωτικό θεωρείται είδος πολυτελείας. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στις γειτονικές χώρες οι κάτοικοι 

έχουν μία παρόμοια συμπεριφορά όσον αφορά τις δαπάνες τους για τις δημόσιες και τις 

ιδιωτικές παροχές της υγείας πάντα με βάση ένα κριτήριο, τον εισοδηματικό τους περιορισμό. 

Αυτό θα μπορούσαμε να το αιτιολογήσουμε, διότι συνήθως οι χώρες που βρίσκονται σε 

σύνδεση μεταξύ τους ακολουθούν μία παρόμοια πολιτική και οικονομική πορεία. Ακόμη, το 

βιοτικό επίπεδο των κατοίκων δεν διαφέρει ιδιαίτερα όταν αυτοί ζούνε σε κοντινές περιοχές 

και επηρεάζονται αρκετά λόγω των σχέσεων που έχουν μεταξύ τους.  

Στις περιπτώσεις που αναφέραμε για κάθε χώρα ξεχωριστά σχετικά με όσες είχαν 

θετική εισοδηματική ελαστικότητα στις δημόσιες ή/και στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας αξίζει 

να αναφέρουμε ότι σχετικά με τη ζήτηση ισχύουν τα εξής: αν η ποσοστιαία μεταβολή στη 

ζητούμενη ποσότητα του αγαθού υγεία είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή του 

εισοδήματος η ζήτηση για την υγειονομική περίθαλψη χαρακτηρίζεται ως ελαστική ως προς 

τις μεταβολές του εισοδήματος, ενώ αν ισχύει το αντίθετο, δηλαδή η ποσοστιαία μεταβολή 

στη ζητούμενη ποσότητα είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος, η 

ζήτηση θεωρείται ανελαστική.  

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε αναφορικά ότι υπήρχαν και κάποιες χώρες για τις 

οποίες υπήρχαν ελλιπή στοιχεία και συνεπώς δεν μπορέσαμε να εξάγουμε αποτελέσματα. 

Αυτές ήταν η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Λιθουανία, η Μάλτα και η Ρουμανία. 

Λόγω μη επαρκούς κάλυψης των υπηρεσιών υγείας και υψηλής χρηματικής παροχής για 

υγειονομική περίθαλψη στις συγκεκριμένες χώρες έχει καταστεί ανέφικτο να προσκομιστούν 

τα κατάλληλα στοιχεία για την καταγραφή των δεδομένων των χωρών αυτών. 

 

3.5.1 Συμπεράσματα Ελέγχου t-test 

 

Στη συνεχεία για να πραγματοποιήσουμε τον έλεγχο υποθέσεων χρησιμοποιήσαμε το t-test (t-

test analysis) με σκοπό να ελέγξουμε αν η μέση δαπάνη ανά κάτοικο στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ίδια τόσο στην δημόσια παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη όσο 

και στην ιδιωτική. 

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ανάλυση είναι οι εξής: 

• Εξαρτημένη μεταβλητή ή μεταβλητή δοκιμή 
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• Ανεξάρτητη μεταβλητή ή ομαδοποίηση μεταβλητών 

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ανάλυση μπορεί να συγκρίνει τους μέσους για δύο ομάδες 

εφόσον ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις (assumptions):   

 Τα δεδομένα ακολουθούν την κανονική κατανομή 

 Η μέτρηση έχει γίνει τουλάχιστον σε κλίμακα ίσων διαστημάτων 

Η τυπική απόκλιση των διαφορών των μέσων όρων (τυπικό σφάλμα) είναι ένα μέτρο 

το οποίο προσδιορίζει το μέγεθος της διακύμανσης που υπάρχει μεταξύ των διαφορετικών 

αποτελεσμάτων. Η τυπική απόκλιση συνεπώς αντιπροσωπεύει τη μη συστηματική 

διακύμανση των αποτελεσμάτων σε ένα πείραμα. Εδώ εξετάζουμε διαφορές μεταξύ ζευγών 

τιμών για την κάθε συμμετοχή, δηλαδή διαφορές μεταξύ συνθηκών για τα ζεύγη τιμών του 

κάθε συμμετέχοντα (differences between conditions per participant). Η τιμή t υπολογίζεται 

από τη διαφορά των μέσων όρων διά το τυπικό σφάλμα. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από τον έλεγχο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 9. Paired Sample t-test. 
 

 

PairedDifferences 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 

Mean Std. 

Deviation 

Std. 

ErrorMean

Lower Upper 

t df Sig. 

(2-

tailed

) 

Pair1 

public 

- 

privat

e 

,689 2,587 ,551 -,458 1,836 1,249 21 ,225

Πριν αναφέρουμε οτιδήποτε πρέπει να ορίσουμε τις υποθέσεις βάση των οποίων θα 

αναλύσουμε τα αποτελέσματα. Οπότε έχουμε: 

H0: μ1=μ2

H1: μ1≠μ2

               Όπου μ1: μέση εισοδηματική ελαστικότητα του αγαθού υγεία για τον δημόσιο τομέα 

                         μ2: μέση εισοδηματική ελαστικότητα του αγαθού υγεία για τον ιδιωτικό τομέα 
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 Το διάστημα εμπιστοσύνης όπως φαίνεται από τον πίνακα 8 δείχνει τα όρια μεταξύ 

των οποίων είναι πιθανόν να βρίσκεται η πραγματική μέση διαφορά. Για τα 95 από τα 

100 δείγματα που θα μπορούσαμε να πάρουμε, η πραγματική τιμή της διαφοράς των 

μέσων όρων βρίσκεται μεταξύ των -0,46 και 1,84. Οι τρεις τελευταίες στήλες 

εκφράζουν τα αποτελέσματα της εξαρτημένης t-test μεταβλητής, με βάση των οποίων 

δεχόμαστε ή απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση H0. Η διαφορά των μέσων είναι 

περίπου 0,69 με τυπική απόκλιση 2,59. Η τιμή του t είναι 1,249 για 21 βαθμούς 

ελευθερίας (ν-1 όπου ν:ο αριθμός των ζευγών-δημόσιων και ιδιωτικών-για τις χώρες 

για τις οποίες προέκυψαν στατιστικά στοιχεία). Αυτή η τιμή T-statistic=1,249, έχει P-

value=0,225. Στην περίπτωσή μας, το P-value>0,05 (γιατί 0,225>0,05) άρα δεν 

μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση H0 (μ1=μ2) πράγμα που σημαίνει ότι 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ελαστικότητα του αγαθού 

υγεία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Από την ανάλυση της παρούσας εργασίας προκύπτει ότι στις περισσότερες Ευρωπαϊκές 

χώρες για τις οποίες μπορέσαμε να έχουμε μία σφαιρική άποψη σχετικά με τις δημόσιες και 

τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας των κατοίκων υπάρχει θετική εισοδηματική ελαστικότητα. Αυτό 

συνεπάγεται ότι με κριτήριο τον εισοδηματικό τους περιορισμό οι κάτοικοι των χωρών αυτών 

έχουν μία παρεμφερή αντιμετώπιση τόσο για τις δημόσιες παροχές της υγείας όσο και για τις 

ιδιωτικές. Ειδικά όσον αφορά το δημόσιο τομέα όλες οι χώρες έχουν θετική εισοδηματική 

ελαστικότητα το οποίο ενισχύει την άποψη πως το εισόδημα και η ζητούμενη ποσότητα για 

την δημόσια υγεία κινούνται σε παρόμοια επίπεδα και πως όταν υπάρχει αύξηση στον ένα 

παράγοντα αυξάνεται και ο άλλος. Σχετικά με τις ιδιωτικές παροχές της υγείας μόνο στην 

Ολλανδία υπάρχει αρνητική εισοδηματική ελαστικότητα, δεδομένου ότι όσο αυξάνεται το 

εισόδημα των καταναλωτών μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα και λόγω αυτού η υγεία 

αντιμετωπίζεται ως κατώτερο αγαθό. Επιπλέον, ακόμα και όταν η υγειονομική περίθαλψη 

θεωρείται κανονικό αγαθό γίνεται ένας επιπρόσθετος διαχωρισμός σε αγαθό πολυτελείας που 

οι καταναλωτές δεν το κρίνουν απαραίτητο για την επιβίωσή τους και σε είδος πρώτης 

ανάγκης που θα προσπαθήσουν να το αποκτήσουν ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το 

εισόδημά τους βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό φυσικά είναι κάτι που το κρίνουν οι 

καταναλωτές ανάλογα με το πώς διανέμουν το εισόδημά τους.  

Γενικότερα, βάση των αποτελεσμάτων μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι οι κάτοικοι 

μιας χώρας περιμένουν να έχουν αν όχι περισσότερες τουλάχιστον τις ίδιες παροχές τόσο από 

το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα αφού στις περισσότερες χώρες η υγειονομική 

περίθαλψη έχει θετική εισοδηματική ελαστικότητα και χαρακτηρίζεται ως κανονικό αγαθό. 

Έτσι όσο αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται και η ζητούμενη ποσότητα για 

υγειονομικές παροχές. Επιπλέον, σύμφωνα με τις τιμές του t-statistic διακρίνουμε ότι σχεδόν 

σε όλες τις χώρες οι εκτιμήσεις μας για τις δημόσιες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης ήταν 

σωστές (εκτός από την Ιταλία) και σε όλες υπάρχει θετική εισοδηματική ελαστικότητα που 

αυτό δείχνει ότι οι κάτοικοι αυτών των χωρών θεωρούν την υγεία ως κανονικό αγαθό. 

Ακόμη, σχεδόν σε όλες οι τιμές για την ελαστικότητα ήταν μεγαλύτερες της μονάδος (εκτός 

της Σλοβενίας) άρα θα πρέπει να υπάρξει ισχυρότερη ενίσχυση της δημόσιας υγείας, αφού σ’ 

αυτήν δίνουν οι καταναλωτές μεγαλύτερη σημασία, και σταδιακά αυτό να τους ωθήσει να 

σταματήσουν να την αντιμετωπίζουν ως αγαθό πολυτελείας.    
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Εξίσου σημαντικός παράγοντας για τον έλεγχο της σύγκλισης μεταξύ των χωρών 

αυτών ήταν και ο έλεγχος που έγινε προκειμένου να εντοπιστεί αν η μέση εισοδηματική 

ελαστικότητα της υγείας για τον δημόσιο τομέα είναι ίση με την μέση εισοδηματική 

ελαστικότητα της υγείας για τον ιδιωτικό τομέα. Μέσω αυτού του ελέγχου πιθανολογείται 

μία σύγκλιση στις χώρες εφόσον δεν μπορούμε να απορρίψουμε την υπόθεση της ισότητας, 

πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην 

ελαστικότητα της ιδιωτικής και της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης.  

Έτσι, προκειμένου να ορίσουν στόχο πολιτικής για την υγεία, οι χώρες θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τα ευρήματα από μεθοδολογικά σωστές μελέτες. Μπορεί να υπάρχουν 

πολλοί λόγοι για να μην βρίσκεται μια ισχυρή απόδειξη της σύγκλισης για όλες τις χώρες. 

Όπως υποδεικνύεται από τους Alcalde-Unzu et al. (2009), οι διαφορές στις δαπάνες για την 

υγεία στις χώρες του ΟΟΣΑ θα μπορούσαν να εξηγούνται από τις διαφορές στην 

παραγωγικότητα της εργασίας και το μερίδιο του ΑΕΠ που αφιερώνεται στις δαπάνες για την 

υγεία. Επιπλέον, η παροχή υγειονομικής περίθαλψης που μετράται με την απασχόληση 

υγείας, τον ιατρικό εξοπλισμό και τις νοσοκομειακές κλίνες ποικίλλει από χώρα σε χώρα της 

ΕΕ (Montarani & Nelson, 2013). Ομοίως, σε 11 χώρες καθώς και τα μέλη της ΕΕ έχουν 

διαφορετικά επίπεδα προσαρμογής των πολιτικών υγείας που οδηγούν σε διαφορές στην 

πρόοδο των εφαρμογών (Spencer & Walshe, 2009) . Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι απαιτείται 

ένα πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να παρατηρηθεί σύγκλιση μεταξύ των χωρών. 

Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες επιπτώσεις της πολιτικής όσον αφορά τη σύγκλιση 

των δαπανών για την υγεία σε όλες τις χώρες. Η δημογραφική αλλαγή, ιδιαίτερα η γήρανση 

του πληθυσμού, οδηγεί σε διαφορετικά επίπεδα δαπανών για την υγεία, τόσο εντός όσο και 

μεταξύ των εθνών και γι 'αυτό είναι ένα βασικό εργαλείο για τους φορείς χάραξης πολιτικής 

υγείας για να προσαρμόσουν νέες στρατηγικές λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές 

διαφορές. Οι δαπάνες για την υγεία είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στις δημόσιες 

δαπάνες και έτσι δημιουργεί μία πίεση στον κρατικό προϋπολογισμό (Docteur & Oxley, 

2003, OECD, 2010). Δεν είναι μόνο η γήρανση του πληθυσμού, αλλά και η αύξηση των 

τιμών της υγειονομικής περίθαλψης και το υψηλό κόστος της ιατρικής τεχνολογίας που 

αυξάνουν τον προϋπολογισμό της υγειονομικής περίθαλψης (OECD, 2010). Η αύξηση των 

δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των δαπανών σε 

άλλους τομείς της οικονομίας, όπως η εκπαίδευση και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτός ο 

φόβος της αύξησης των δαπανών για την υγεία μπορεί να αποκλείει τη σύγκλιση μεταξύ των 

χωρών. Έτσι, αντί να ρίχνουν χρήματα στην υγεία άσκοπα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 

θα πρέπει να επικεντρωθούν σε τρόπους για την αύξηση της αποδοτικότητας του συστήματος 
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υγείας σε μια χώρα. Ένα πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα υγειονομικής 

περίθαλψης θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης. Για παράδειγμα, αρκετές χώρες όπως η Αυστρία και η Φινλανδία 

θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ποιότητα και την αποδοτικότητα του εξωνοσοκομειακού 

τομέα (OECD, 2010).  

Η επίτευξη σύγκλισης μεταξύ των χωρών μπορεί να προωθήσει την οικονομική 

ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας τις χώρες να καταβάλουν τις δαπάνες για την υγειονομική 

περίθαλψη με έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Οι επενδύσεις για ιατρική τεχνολογία, για 

παράδειγμα, αυξάνονται όταν οι χώρες αναπτύσσονται. Την ίδια στιγμή, οι χώρες μπορούν να 

προωθήσουν ένα υγιές εργατικό δυναμικό, μειώνοντας τη συχνότητα εμφάνισης των 

ασθενειών μέσω της ιατρικής βελτίωσης. Ως εκ τούτου, η αύξηση των κρατικών δαπανών για 

την υγειονομική περίθαλψη μέσω της ιατρικής τεχνολογίας μπορεί να αυξήσει την 

παραγωγικότητα και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, στο μοντέλο 

Grossman (1972) ένα άτομο θεωρείται τόσο ως καταναλωτής όσο και ως παραγωγός της 

υγείας. Το γεγονός αυτό καθιστά την υγεία ένα καταναλωτικό αγαθό που δίνει άμεση 

ικανοποίηση σε ιδιώτες και ένα επενδυτικό αγαθό που προάγει τον υγιή χρόνο και αυξάνει 

την παραγωγικότητα. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε πολιτική της κυβέρνησης σχετικά με την 

υγεία (π.χ. μείωση του χρόνου αναμονής) επηρεάζει την αξιοποίηση της υγειονομικής 

περίθαλψης από τους καταναλωτές και κατ’ επέκταση και τις δαπάνες για την υγεία. Τελικά, 

η παραγωγικότητα και η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να βελτιωθεί με τις κυβερνητικές 

πολιτικές για τις δαπάνες υγείας. 
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