Egészségügyi kiadások Németországban 2017-ben.
Naponta több mint 1 milliárd EUR
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Az egészségügyi kiadások Németországban 2017-ben első alkalommal lépték át
az egy napra jutó 1 milliárd EUR határát. A Szövetségi Statisztikai Hivatal
prognózisa szerint az egészségügyi kiadások 2016-hoz viszonyítva 2017-ben
4,9%-kal, 374,2 milliárd EUR-ra növekedtek. Az előző évben: 2015-höz
viszonyítva 3,8%-os növekedést regisztráltak, a kiadások összege akkor 356,5
milliárd EUR-t tett ki, ami egy lakosra jutó 4.330 EUR-nak felelt meg. Ez a
GDP 11,3%-a. 2017-ben a magasabb növekedési ráta az ápolás helyzetének
megerősítéséről szóló harmadik törvény hatásának tulajdonítható.
Az egészségügyi kiadásokat elsődlegesen az állam, a privát háztartások és a
vállalkozások finanszírozzák. 2016-ban a legjelentősebb finanszírozási forrást a
munkavállalók társadalombiztosítási járulékai (112,4 milliárd EUR), a
munkaadók által befizetett járulékok (81,6 milliárd EUR), valamint az állami
transzferek (51,8 milliárd EUR) jelentették. A folyó egészségügyi kiadások
finanszírozására vonatkozó adatok egy újonnan bevezetett másodlagos
statisztikai instrumentumból, a finanszírozás számlájából származnak, amely
azonnal frissíti az egészségügyi kiadások mérlegét.
A finanszírozás számlája lehetővé teszi az egészségügyi kiadások alakulásának
követését. Például 2004-ben a privát háztartások általi egyéb finanszírozás
erőteljesebb növekedése a vizitdíj bevezetésével összefüggésben éppen úgy
megfigyelhető, mint 2013-ban a vizitdíj megszűntetésével járó csökkenés. A
verseny helyzetének a kötelező betegbiztosítás területén való megerősítéséről
szóló törvény 2009-ben egyebek között bevezette a betegbiztosítási
kötelezettséget. A finanszírozás számlája 2009-ben ennek megfelelően tükrözte
az önkéntes biztosítási díjak felől a kötelező díjak felé történő eltolódást.

Az egészségügyi kiadások és a finanszírozási számla eredményei a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD), az Egészségügyi Világszervezet és az
Európai Unió Statisztikai Hivatala (Eurostat) által alkalmazott „egészségügyi
számlák rendszerének” („System of Health Accounts“) felfogását követik,
amelynek célja az egészségügyi kiadások nemzetközi összehasonlíthatóságának
biztosítása.
Prognosztizált egészségügyi kiadások 2017-ben

Összesen: 274 milliárd EUR; 57% kötelező betegbiztosítás; 13% privát háztartások és nonprofit szervezetek; 11% szociális ápolásbiztosítás; 8% privát betegbiztosítás, 11% egyéb
költségviselők.

Az egészségügyi számlákról lásd részletesebben: Az egészségügyi számlák
alkalmazása Németországban, In: Methoden – Verfahren – Entwicklungen,
Nachrichten aus dem Statistischem Bundesamt, Ausgabe 1/2018, 18-19. p. ;
Internet-helye:
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Methodenpapiere/Download/01_2018.pd
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