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A Szövetségi Statisztikai Hivatal (Statistisches Bundesamt – Destatis) számításai
szerint az egészségügyi kiadások Németországban továbbra is növekedni fognak. A
jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a kiadások 2020-ban várhatóan elérik a
425,1 milliárd EUR-t. Ez 14,3 milliárd EUR-ral, 3,5%-kal több mint 2019-ben.
Ennek oka lehet a koronavírus-pandémia is, a rendelkezésre álló adatok alapján
azonban egyelőre nincs mód a „koronaspecifikus részesedés” kiszámítására. Ami
mégis megragadható: 1,6 milliárd EUR az Egészségügyi Alapból. Ebből 700 millió
EUR-t a kórházaknak juttattak intenzív ágyakra és légzőkészülékekre, 491 millió
EUR-t költöttek maszkokra, 286 millió EUR-t tesztekre, A szerződött orvosi
ellátásban 419 millió EUR-t költöttek tesztekre. Ezenkívül pedig 731 millió EUR-t
fordítottak ápolásra a pandémiával összefüggő rendkívüli intézkedések keretében.
Az egészségügyi kiadások 2019-ben 410,8 milliárd EUR-t tettek ki. Ez egy lakosra
4.944 EUR-t jelent. A kiadások 2018-hoz viszonyítva 19,3 milliárd EUR-ral, 4,9%kal növekedtek.
A kiadások tehát 2019-ben túllépték a 400 milliárd EUR-t, miután 2012-ben haladták
meg a 300 milliárd EUR-t, 1998-ban pedig a 200 milliárd EUR-t. A mindenkor
következő 100 milliárdos küszöb túllépése közötti időtartam 1998. óta 14-ről hét évre
csökkent.
Az egészségügyi kiadások GDP-ből való részesedése 2019-ben 11,9% volt, 0,2%-kal
magasabb mint 2018-ban.
A legnagyobb kiadási tétel 2019-ben a kötelező betegbiztosításra jutott: Ennek
kiadásai 233,0 milliárd EUR-t tettek ki, 10,9 milliárd EUR-ral, 4,9%-kal többet mint
2018-ban.
Második helyen a privát háztartások és a nonprofit privát szervezetek álltak: 54,8
milliárd EUR-ral, az egészségügyi kiadások 13,3%-ával. A növekedés az előző évhez
viszonyítva 2,3 milliárd EUR, 4,4% volt.
A szociális ápolásbiztosítás kiadásai az egészségügyi összkiadások 10,3%-át tették
ki. Ez 2,6 milliárd EUR-ral több mint 2018-ban. E kiadások 6,6%-kal, 42,1 milliárd
EUR-ra növekedtek.
A privát betegbiztosítás kiadásai 1,4 milliárd EUR-ral, 4,1%-kal növekedtek és
elérték a 34,6 milliárd EUR-t. Ezek 2019-ben az egészségügyi kiadások 8,4%-át tették
ki.

