Szakmai vita az ápolásbiztosítás átalakításáról Németországban
Hans-Böckler-Stiftung
WORKING PAPER FORSCHUNGSFÖRDERUNG, Nummer 150, September 2019
Wissenschaftliches Institut der PKV – WIP-Kurzanalyse, Oktober 2019
Kulcsszavak: ápolás, ápolásbiztosítás, Németország
Forrás Internet-helye: https://www.boeckler.de/pdf/p_fofoe_WP_150_2019.pdf ;
http://www.wip-pkv.de/de/forschungsbereiche/detail/bewertung-des-reformvorschlagsdie-pflegebuergerversicherung-als-vollversicherung.html
A Hans-Böckler-Stiftung megbízásából készített tanulmány szerint [Heinz Rothgang –
Dominik Domhoff: Die Pflegebürgerversicherung als Vollversicherung. Beitragssatzund Verteilungseffekte bei Umwandlung der Pflegeversicherung in eine
Bürgerversicherung mit Vollversicherung (105 p.)] a szociális ápolásbiztosítást egy
teljeskörű biztosítást nyújtó ápolási polgárbiztosítássá kellene átalakítani. Az
ápolásbiztosítás bevezetésére 1994-ben egy részleges szolgáltatásokat nyújtó rendszer
formájában került sor. Ennek keretében az ápolással összefüggő költségeket az
ápolásbiztosítás fedezte, a hotelszolgáltatást és étkeztetést az ápolásra szorulóknak kellett
viselniük. Ezzel szemben jelenleg az ápolásra szorulóknak a bentlakásos intézményi tartós
ápolás keretében a hotelszolgáltatások havi díja mellett a nem támogatott beruházási
költségekhez szövetségi szinten átlagosan 1.212 EUR-t, az ápolási szolgáltatásokhoz 662
EUR-t kell fizetniük. Ez szövetségi szinten átlagosan havi 1.874 EUR befizetést jelent. A
jövőben pedig az ápolási díjak is jelentősen növekedni fognak.
A szerzők szerint a megoldás egy teljeskörű ápolási polgárbiztosítás lenne, amely (a
szolgáltatói oldalon) egy teljeskörű biztosítás, (a finanszírozói oldalon) egy
polgárbiztosítás kombinációjából tevődne össze. A polgárbiztosítás folyományaként a
teljes lakosság integrálódna a társadalombiztosításba, a járulékszámítás határa a nyugati
tartományok nyugdíjbiztosításának szintjéhez igazodna, a járulékfizetési kötelezettség
pedig az adótörvényben foglalt összes jövedelemforrásra kiterjedne.
A Privát Betegbiztosítók Kutatóintézetének (Wissenschaftliches Institut der PKV – WIP)
két szakértője rövid elemzést készített a tervezetről [Christine Arentz, Frank Wild:
Bewertung
des
Reformvorschlags
„Die
Pflegebürgerversicherung
als
Vollversicherung“]. Szerintük a modell bevezetése jelentős többlet terhet jelentene a
gazdaság számára. A járulékszámítási határ a többi jövedelemforrás bevonásával a 2017.
évi 52.200 EUR-ról 76.200 EUR-ra növekedne. A szerzők számításai szerint a teljeskörű
ápolási polgárbiztosítás keretében a járulékkulcs 2060-ban meghaladná az 5%-ot. Mindez
a biztosítottak számára évente 7,3 milliárd EUR, a munkaadók számára évente 3 milliárd
EUR többlet terhet jelentene. Az egyéb járulékterhek, a munkanélküliségi biztosítás és a
nyugdíjbiztosítás figyelembevételével pedig a többletkiadások 11,9 milliárd EUR-t
tennének ki. A tervezet szerzői a járulékkulcsok alakulásának túl optimista
megközelítésével operálnak. Márpedig a járulékköteles bevételek és a kiadások alakulása
a múltban sem volt kiegyensúlyozott.

