A svájci szociális biztonsági rendszerek összesített pénzügyi mérlege 2020-ban –
Gesamtrechnung der Sozialen Sicherheit (GRSS) 2020
Bundesamt für Statistik (BFS)
13 Soziale Sicherheit
Medienmitteilung, 14. 2. 2022. 8:30
Kulcsszavak: szociálpolitika, szociális biztonság, szociális rendszer, szociális kiadások,
társadalombiztosítás, pénzügyi statisztika, Svájc, Európa
Forrás Internet-helye: https://www.bfs.admin.ch/news/de/2022-0494
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neueveroeffentlichungen.assetdetail.21184125.html
Két összesített mérleg – két különböző perspektíva
A társadalombiztosítási ágazatok összesített pénzügyi mérlegét (Gesamtrechnung der
Sozialversicherungen – GRSV) a Szövetségi Társadalombiztosítási Hivatal (Bundesamt für
Sozialversicherungen – BSV) évente állítja össze. Ez a társadalombiztosítás ágazatainak pénzügyi
adatain alapul és a társadalombiztosítási politika céljait szolgálja.
A szociális biztonsági rendszerek összesített pénzügyi mérlegét (Gesamtrechnung der Sozialen
Sicherheit – GRSS) a Szövetségi Statisztikai Hivatal (Bundesamt für Statistik – BFS) állítja össze
az EUROSTAT indikátorai alapján és a nemzetközi összehasonlítás céljait szolgálja.
A szociális biztonság funkcionális ágazatai: A szociális biztonsági rendszerek összesített mérlege
nyolc funkcionális ágazatra tagolja a szociális szolgáltatásokat: betegség/egészségügyi ellátás,
rokkantság, időskor, hátramaradt hozzátartozók, család/gyermekek, munkanélküliség, lakás és
szociális kirekesztés.

A szociális szolgáltatások összege 2020-ban 206 milliárd CHF-et tett ki, , ami 2019-hez
viszonyítva 20,4 milliárd CHF növekedést jelent (reálértékben +11,1%). A növekedés
zömében a munkanélküliségi szolgáltatásoknak, beleértve a rövidített munkaidőt,
valamint a pandémiával összefüggő bérkompenzációnak tulajdonítható (+14,1 milliárd
CHF). Az időskorúakra és egészségügyi ellátásokra fordított kiadások 2,7 milliárd CHFfel, ill. 2,5 milliárd CHF-fel növekedtek.
Az egészségügyi kiadások a pandémia ellenére nem változtak. Az egészségügyi
szolgáltatásokra fordított költségek 2019 és 2020 között 4,3%-kal növekedtek, tehát kisebb
mértékben mint 2018 és 2019 között (5,0%). Ez a növekedés megfelel az előző évek
trendjének. 2020-ban két egymással ellentétes folyamat nyilvánult meg: egyrészt a
gazdasági és szociális korlátozások miatt csökkent a balesetek száma, továbbá számos
műtét elhalasztására került sor. Másrészt növekedtek a fizetett betegszabadságok, valamint
az ingyenes koronavírus-tesztekre fordított költségek.

A szociális szolgáltatások növekedése 1990. óta 2020-ban volt a legmagasabb (+11,1%).
A szociális kiadások legutóbb 2009-ben ugrottak meg jelentősebb mértékben (+7,1%).
2000 és 2019 között a szociális kiadások átlagos növekedési rátája évente +2,9% volt.
2020-ban a szociális kiadások egész Európában jelentősebb mértékben növekedtek
A növekedés mértéke Svájcban +11,1%, Ausztriában +9,1%, Olaszországban +8,9%,
Németországban +5,7%, Franciaországban +4,2%. A szociális kiadások növekedése
Máltán (+26,7%), Írországban (+20,1%) és Cipruson (+19,3%) volt a legmagasabb. Ezzel
szemben Svédországban (+1,4%) és Dániában (+2,8%) rendkívül alacsony volt.
A szociális kiadások GDP-hez viszonyított százalékos aránya a 22 vizsgált ország közül
16-ban rekordot döntött. A GDP szintje a Svájccal szomszédos országokban különbözően
alakult: A recesszió elsősorban Olaszországot (GDP: –8,9%) és Franciaországot (–7,9%)
sújtotta, Németországot (–4,6%) és Svájcot (–2,4%) valamivel kevésbé. A szociális
kiadások GDP-hez viszonyított százalékos aránya az előző évhez viszonyítva Svájcban
+3,5 százalékpont volt, valamivel magasabb mint Németországban (+3,0) és alacsonyabb
mint Franciaországban (+4,1) és Olaszországban (+5,1). 2020-ban Svájcban a szociális
kiadások összességükben a GDP 29,1%-át tették ki. A szomszédos országokban:
Franciaországban (35,3%), Olaszországban (33,4%) és Németországban (31,9%)
valamivel többet.
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