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Περίληψη 

Η παγκοσµιοποίηση είναι ένα φαινόµενο που έχει αλλάξει δραµατικά τον τρόπο 

λειτουργίας της οικονοµίας και της κοινωνίας. Αυτός ο εντεινόµενος ρυθµός της 

παγκοσµιοποίησης και κυρίως οι συνακόλουθες οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές, 

έχουν πυροδοτήσει µια πολύ έντονη συζήτηση αλλά και αντιπαράθεση γύρω από τις 

θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις του φαινοµένου. Η αντιπαράθεση αυτή εξελίσσεται 

τόσο σε διεθνή φόρα και συνέδρια, όσο και µε διαµαρτυρίες και διαδηλώσεις διεθνούς 

χαρακτήρα, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες έχει αρχίσει να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην 

προστασία και προαγωγή της υγείας και των υπηρεσιών υγείας µε στόχο την προώθηση 

κοινωνικά υπεύθυνων µορφών παγκοσµιοποίησης. Τέλος, ο διάλογος για την 

παγκοσµιοποίηση και τις επιπτώσεις της έχει αποκτήσει άλλο νόηµα και βαρύτητα στα 

πλαίσια της τρέχουσας παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.  

Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η εξέταση του φαινοµένου της 

παγκοσµιοποίησης και των επιδράσεών της στο τοµέα της υγείας και των υπηρεσιών 

υγείας, όπως και η παρουσίαση των επιδράσεων της παγκοσµιοποίησης στον τοµέα των 

υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Αυτές οι επιδράσεις αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο 

επηρεάζει τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα η ελληνική οικονοµική κρίση, ως απόρροια 

της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας και της παγκόσµιας και ευρωπαϊκής οικονοµικής 

κρίσης. Τα µνηµόνια τα οποία έχει συµφωνήσει η Ελλάδα να εφαρµόσει, έχουν ως άµεσο 

αποτέλεσµα την πραγµατοποίηση σηµαντικών αλλαγών σε διάφορα θέµατα όπως τα 

εργασιακά, τη χρηµατοδότηση και τις δοµές των υπηρεσιών υγείας, καθώς και την 

υπερσυνταγογράφηση και τη λειτουργία των ασφαλιστικών φορέων, µε θετικές και 

αρνητικές επιδράσεις.  

 

Λέξεις-Κλειδιά: Παγκοσµιοποίηση, Υπηρεσίες Υγείας 
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Abstract 

Globalization has dramatically changed the way the economy and society works. This 

intensified pace of globalization and especially the associated economic and social 

changes have ignited a very intense debate and controversy around the positive and 

negative effects of globalization. This confrontation evolves both in international fora and 

conferences, as well as protests and demonstrations, while the past decades particular 

emphasis is given on the protection and promotion of health and health services to 

promote socially responsible forms of globalization. Finally, the debate on globalization 

and its impact has acquired a new meaning and significance in the context of the current 

global economic crisis. 

The aim of this study is to examine globalization and its effects on health and health 

services, and to present the effects of globalization on health services in Greece. These 

effects refer to the way Greek economic crisis affects health services in Greece, as a result 

of economic globalization and the global and European economic crisis. The memoranda 

which Greece has agreed to apply, have immediate effect the implementation of great 

changes in various aspects of health services such as labor, finance and structure, as well 

as overprescribing and operation of insurance agencies, with positive and negative effects 

 

Key Words: Globalization, Health Services 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παγκοσµιοποίηση είναι ένα φαινόµενο που έχει αλλάξει δραµατικά τον τρόπο 

λειτουργίας της οικονοµίας και της κοινωνίας. Παρ' ότι η επικοινωνία και οι εµπορικές 

συναλλαγές ανάµεσα στις οικονοµικές µονάδες αποµακρυσµένων γεωγραφικών 

περιοχών και διαφορετικών κρατικών οντοτήτων χάνεται στα βάθη των αιώνων, µόλις 

την τελευταία πεντηκονταετία µπορούµε να µιλήσουµε για µια διαδικασία που οδηγεί µε 

γρήγορα αν και ασταθή βήµατα σε µια ουσιαστική ολοκλήρωση της οικονοµικής 

λειτουργίας. 

Αυτός ο εντεινόµενος ρυθµός της παγκοσµιοποίησης και κυρίως οι συνακόλουθες 

οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές, έχουν πυροδοτήσει µια πολύ έντονη συζήτηση αλλά 

και αντιπαράθεση γύρω από τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις του φαινοµένου. Η 

αντιπαράθεση αυτή εξελίσσεται τόσο σε διεθνή φόρα και συνέδρια, όσο και µε 

διαµαρτυρίες και διαδηλώσεις διεθνούς χαρακτήρα. Ο διάλογος για την 

παγκοσµιοποίηση και τις επιπτώσεις της έχει αποκτήσει άλλο νόηµα και βαρύτητα στα 

πλαίσια της τρέχουσας παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.  

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αρχίσει να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην προστασία και 

προαγωγή της υγείας µε στόχο την προώθηση κοινωνικά υπεύθυνων µορφών 

παγκοσµιοποίησης. Η παρούσα εργασία θα εξετάσει το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης 

και τις επιδράσεις της στο τοµέα της υγείας και των υπηρεσιών υγείας. Επίσης, θα 

παρουσιάσει βασικές επιδράσεις της παγκοσµιοποίησης στον τοµέα των υπηρεσιών 

υγείας στην Ελλάδα.  

Στο πρώτο κεφάλαιο θα εξεταστεί η έννοια της παγκοσµιοποίησης και θα περιγραφεί η 

εξέλιξή της στο βάθος των αιώνων µέχρι σήµερα. Στη συνέχεια, θα γίνει προσπάθεια 

καταγραφής των προσεγγίσεων στην ερµηνεία της παγκοσµιοποίησης και θα αναφερθούν 

επιχειρήµατα υπέρ και κατά της παγκοσµιοποίησης. Τέλος, θα παρουσιαστεί η ανάγκη 

για διαχείριση της παγκοσµιοποίησης, και ορισµένοι δείκτες  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η παγκοσµιοποίηση στην υγεία και τις υπηρεσίες 

υγείας. Περιγράφονται οι επιδράσεις της παγκοσµιοποίησης στην υγεία και τις υπηρεσίες 

υγείας µέσω της παρουσίασης µοντέλων παγκοσµιοποίησης στην υγεία, όπως και των 

θετικών και αρνητικών επιδράσεων αυτής στην υγεία. Επίσης, παρουσιάζονται οι 

προκλήσεις που παρουσιάζονται στην υγεία λόγω της παγκοσµιοποίησης και 
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περιγράφονται οι επιδράσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στον τοµέα της υγείας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι υπηρεσίες υγείας γενικά, και ειδικότερα στην 

Ελλάδα. Παρουσιάζεται το σύστηµα υγείας στην Ελλάδα και το θεσµικό πλαίσιο που το 

διέπει. Τέλος, παρουσιάζεται ο τρόπος χρηµατοδότησης του ελληνικού συστήµατος 

υγείας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται οι επιδράσεις της παγκοσµιοποίησης στον τοµέα 

των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Οι επιδράσεις αυτές εστιάζονται στις επιπτώσεις της 

οικονοµικής κρίσης και της υπαγωγής της Ελλάδας στην επιτήρηση από την τρόικα 

(∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Ένωση) στον 

τοµέα των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, ως συνέπεια της παγκοσµιοποίησης της 

οικονοµίας. Αυτές οι επιδράσεις περιλαµβάνουν τη µεταβολή των δαπανών υγείας, τις 

µεταβολές στο εργασιακό καθεστώς και το πώς επηρεάζει τους εργαζοµένους σε αυτόν 

τον τοµέα, τις επιδράσεις στον τοµέα των φαρµάκων και της παροχής υγειονοµικής 

περίθαλψης, κ.ά. Τέλος, παρουσιάζονται επιδράσεις ∆ιεθνών Οργανισµών όπως η Ε.Ε. 

στον τοµέα των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.  

Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται µία σύνοψη των βασικότερων σηµείων που 

παρουσιάστηκαν στα τέσσερα πρώτα κεφάλαια και διατυπώνονται τα συµπεράσµατα για 

τις επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 

1.1. Εισαγωγή 

Ο όρος παγκοσµιοποίηση έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να προκαλεί 

µεγάλα ερωτηµατικά ως προς τη σηµαντικότητα, την έννοια και τις επιπτώσεις του σε 

διεθνές επίπεδο. Η διεθνής ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα έχει ασχοληθεί 

εκτενώς µε το θέµα της παγκοσµιοποίησης, αλλά δεν έχει καταλήξει σε κάποιο 

συγκεκριµένο και γενικά αποδεκτό συµπέρασµα όσον αφορά στον όρο και τη σηµασία 

του (Held & McGrew, 2003).  

Επιπρόσθετα, στη διεθνή βιβλιογραφία διαπιστώνεται έντονη διαµάχη όχι µόνο για την 

ερµηνεία του όρου, αλλά παράλληλα για τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της 

παγκοσµιοποίησης στα κράτη, τους πολίτες, την ανάπτυξη και γενικότερα στο διεθνές 

οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστηµα. Η διαµάχη για τις επιπτώσεις της 

παγκοσµιοποίησης έχει δηµιουργήσει δύο µεγάλα ρεύµατα στην ακαδηµαϊκή και 

ερευνητική κοινότητα, αλλά και στους πολίτες των κρατών, τους υπέρµαχους και τους 

πολέµιους ή σκεπτικιστές της παγκοσµιοποίησης. Ο διαχωρισµός αυτός έχει προκαλέσει 

και συνεχίζει να προκαλεί πολλές συζητήσεις και ενέργειες, µε αποκορύφωµα τις µεγάλες 

διαδηλώσεις κατά της παγκοσµιοποίησης, οι οποίες συνήθως καταλήγουν σε διαδηλώσεις 

κατά της παγκόσµιας φτώχειας και κατά των ισχυρών οικονοµικά κρατών και των 

διεθνών οργανισµών. 

 

1.2. Η έννοια της παγκοσµιοποίησης 

Η παγκοσµιοποίηση ως έννοια εµφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του '80 για να 

χαρακτηρίσει την πολιτική και στρατηγική των πολυεθνικών επιχειρήσεων, προκειµένου 

να επεκταθούν σε νέες αγορές µε κύριο στόχο την αύξηση των πωλήσεων, αλλά και τη 

µείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων τους. Σήµερα χρησιµοποιείται για να 

χαρακτηρίσει την ταχύτατη διεύρυνση όχι µόνο της οικονοµίας, όπως και την έντονη και 

ισχυρή αλληλεξάρτηση ανάµεσα στα κράτη σε όλους τους τοµείς (οικονοµικό, πολιτικό, 

κοινωνικό). Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει πλήθος διαφορετικών ερµηνειών 

συγκλίνοντας στο ότι η παγκοσµιοποίηση ως έννοια και ως διαδικασία χαρακτηρίζεται 

από έντονα οικονοµικά στοιχεία και διαδικασίες, περιλαµβάνοντας όµως και πολιτικές, 

κοινωνικές, τεχνολογικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές πτυχές. 
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Ως έννοια εµφανίζεται για πρώτη φορά στο έργο πολλών διανοητών κατά τη διάρκεια 

του 19ου και 20ού αιώνα από οικονοµολόγους όπως ο Karl Marx, από κοινωνιολόγους 

όπως ο Saint-Simon, αλλά και από γεωπολιτικούς επιστήµονες όπως ο Mac Kinder, ο 

οποίος ερεύνησε τον τρόπο µε τον οποίο ο σύγχρονος τρόπος ζωής ενοποιεί τον κόσµο 

(Held & McGrew, 2003). Σύµφωνα µε τον Άτλα ∆ιεθνών Σχέσεων (Pascal Boniface, 

2001) εµπνευστής του όρου ήταν ο Αµερικανός οικονοµολόγος Theodore Lewitt το 1983, 

ο οποίος τον χρησιµοποίησε για να περιγράψει τη σύγκλιση των αγορών σε παγκόσµιο 

επίπεδο.   

Σύµφωνα µε το Penguin Dictionary of Economics ο όρος παγκοσµιοποίηση ερµηνεύεται 

ως µια γεωγραφική έννοια µε έντονη οικονοµική διεργασία σε διεθνές και υπερεθνικό 

επίπεδο. Η παγκοσµιοποίηση δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία των κρατών για εξαγωγές 

και εισαγωγές προϊόντων, αφού τελικά οι οικονοµικές διεργασίες µπορούν να 

επιτευχθούν µόνο µε τη διάδοση πληροφορίας και χρηµατοοικονοµικών κεφαλαίων. 

(Graham et al, 1997) 

Σύµφωνα µε την UNESCO, η παγκοσµιοποίηση µπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο 

οικονοµικών, κοινωνικών, τεχνολογικών, πολιτικών και πολιτιστικών δοµών και 

διαδικασιών που προκύπτουν από το µεταβαλλόµενο χαρακτήρα της παραγωγής, της 

κατανάλωσης και του εµπορίου των αγαθών και των προτερηµάτων που περιλαµβάνουν 

τη βάση της διεθνούς πολιτικής οικονοµίας.  

Σύµφωνα µε τους Begg et al. (2005), παγκοσµιοποίηση είναι η διαρκώς αυξανόµενη 

ολοκλήρωση των εθνικών αγορών οι οποίες προηγουµένως ήταν κατακερµατισµένες, 

λειτουργώντας πολύ περισσότερο ανεξάρτητα η µια από την άλλη. 

Σύµφωνα µε τους Ball et al (2006), η παγκοσµιοποίηση περιγράφεται ως η διεθνής 

ολοκλήρωση των προϊόντων, της τεχνολογίας, της εργασίας και του κεφαλαίου. Στο 

περιβάλλον αυτό οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν παγκόσµιες στρατηγικές που συνδέουν και 

συντονίζουν τις διεθνείς τους δραστηριότητες σε παγκόσµια βάση. 

Σύµφωνα µε τον Palmer (2002) η παγκοσµιοποίηση ορίζεται η ελάττωση ή εξάλειψη των 

από το κράτος επιβαλλόµενων περιορισµών στις διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς και 

το ολοένα και αυξανόµενης ολοκλήρωσης πολύπλοκο παγκόσµιο σύστηµα παραγωγής 

και συναλλαγών που προέκυψε ως αποτέλεσµα. 
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Σύµφωνα µε τον Noam Chomsky (2006), ο όρος παγκοσµιοποίηση χρησιµοποιείται 

λανθασµένα για να περιγράψει τη συγκεκριµένη νεοφιλελεύθερη µορφή οικονοµικής 

παγκοσµιοποίησης. 

Σύµφωνα µε τον Χατζηδηµητρίου (2003) η παγκοσµιοποίηση διακρίνεται στην 

παγκοσµιοποίηση των αγορών και στην παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας. 

Παγκοσµιοποίηση των αγορών (globalization of markets) ορίζεται η συνεχής διαδικασία 

ενδυνάµωσης του βαθµού αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης των αγορών των χωρών 

όλου του κόσµου. Επειδή όµως η οικονοµία µιας χώρας αποτελείται από τις αγορές της, η 

παγκοσµιοποίηση των αγορών οδηγεί αναπόφευκτα στην παγκοσµιοποίηση της 

οικονοµίας, δηλαδή στην ενίσχυση του βαθµού αλληλεξάρτησης των εθνικών 

οικονοµιών. 

Σύµφωνα µε τον Οικονόµου (2004) παγκοσµιοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία 

το στοιχείο της εδαφικότητας χάνει την πρωτοκαθεδρία του ως προσδιοριστικός 

παράγοντας των οικονοµικών, κοινωνικών πολιτικών και πολιτισµικών σχέσεων και 

συναλλαγών και εντείνεται η αντίληψη του κόσµου ως ενιαίου και ολοκληρωµένοι 

κοινωνικού σχηµατισµού.  

Σύµφωνα µε τον Petrella (1996) η παγκοσµιοποίηση διακρίνεται σε επτά τύπους µε 

συγκεκριµένα γνωρίσµατα: 

• Την παγκοσµιοποίηση των χρηµατοοικονοµικών αγορών και της ιδιοκτησίας του 

κεφαλαίου, η οποία χαρακτηρίζεται από την απορρύθµιση αυτών των αγορών, την 

εντατικοποίηση της διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου και την αύξηση των 

συγχωνεύσεων. 

• Την παγκοσµιοποίηση των αγορών και των στρατηγικών ανταγωνισµού διέπεται 

από την ολοκλήρωση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε παγκόσµια 

κλίµακα, την εγκαθίδρυση των ολοκληρωµένων επιχειρησιακών λειτουργιών στο 

εξωτερικό, την εξεύρεση πόρων από διεθνείς πηγές και τη σύναψη στρατηγικών 

συµµαχιών. 

• Την παγκοσµιοποίηση της τεχνολογίας, της έρευνας και της γνώσης και ιδιαίτερα 

η ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, που 

επιτρέπουν τη δηµιουργία δικτύων. 
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• Την παγκοσµιοποίηση σε επίπεδο διακυβέρνησης, η οποία οδηγεί στην αλλαγή 

του ρόλου των εθνικών κυβερνήσεων και των κοινοβουλίων µε στόχο τον 

σχεδιασµό νέων κανόνων και θεσµών παγκόσµιας διακυβέρνησης. 

• Την παγκοσµιοποίηση σε επίπεδο πολιτικής ενοποίησης του κόσµου, η οποία 

αποτελεί τη διαδικασία ολοκλήρωσης και ενσωµάτωσης των επιµέρους 

κοινωνιών σε ένα παγκόσµιο πολιτικό και οικονοµικό σύστηµα. 

• Την παγκοσµιοποίηση της αντίληψης και της συναίσθησης του ατόµου για τον 

κόσµο, η οποία συνδέεται µε τις κοινωνικοπολιτισµικές διαδικασίες και το 

παγκόσµιο κίνηµα που προωθούν την αντίληψη του «παγκόσµιου πολίτη». 

 

1.3. Ιστορική Εξέλιξη της Παγκοσµιοποίησης 

Η παγκοσµιοποίηση θεωρείται ως µια µακραίωνη διαδικασία που συνδέεται µε την 

ανάπτυξη του πολιτισµού και η οποία έχει επιταχυνθεί δραµατικά τα τελευταία 50 

χρόνια. Ιστορικά µπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερις περιόδους: στην αρχαία, στη 

µεσαιωνική, στην αποικιακή και στην εποχή του βιοµηχανικού καπιταλισµού. 

 

1.3.1. Αρχαία περίοδος 

Από την αρχαιότητα Φοίνικες, Αιγύπτιοι και Έλληνες έµποροι διέσχιζαν τον τότε γνωστό 

κόσµο διακινώντας διαφόρων ειδών προϊόντα. Κατά µήκος των εµπορικών δρόµων στις 

ακτές της Μεσογείου ιδρύθηκε ένα πλήθος αποικιών, πολλές από τις οποίες 

αναδείχθηκαν σε ισχυρά εµπορικά και πολιτικά κέντρα του αρχαίου κόσµου, ενώ άλλες 

κατάφεραν να διατηρήσουν σηµαντική παρουσία διαχρονικά µέχρι και τις µέρες µας. 

Με τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ο τότε γνωστός κόσµος πέρασε σε άλλη 

φάση. Το µοντέλο της πολιτικής εξουσίας µετατοπίστηκε από την πόλη-κράτος που 

κυριαρχούσε στον ελληνικό και φοινικικό κόσµο στην αυτοκρατορική δοµή των 

ελληνιστικών βασιλείων, ενώ για πρώτη φορά σηµειώθηκε στα πλαίσια µιας ενιαίας 

πολιτικής - πολιτισµικής οντότητας η γόνιµη συνύπαρξη της µεσογειακής δύσης µε την 

εγγύς ανατολή. Στην ιστορική αυτή περίοδο, από το 330 µέχρι τον 1ο π.Χ. αιώνα, 

δηµιουργήθηκε ένας πολιτικοκοινωνικός χώρος που εκτεινόταν από το Αιγαίο µέχρι τα 

όρια της Κίνας και περιελάµβανε όλους τους γνωστούς πολιτισµούς της εποχής εκτός του 

κινεζικού. 
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Το τέλος του ελληνιστικού κόσµου δόθηκε από τη Ρώµη, η οποία δηµιούργησε τη δική 

της αυτοκρατορία. Το γεωγραφικό επίκεντρο της ήταν η Μεσόγειος, και εκτεινόταν από 

την Ισπανία και τη Βρετανία στα δυτικά µέχρι την Περσία στα ανατολικά. Στα πλαίσια 

της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, και κυρίως κατά την περίοδο της Ρωµαϊκής Ειρήνης (Pax 

Romana) που διήρκεσε από 27 π.Χ. µέχρι το 180 µ.Χ., το εµπόριο άνθησε µε τη βοήθεια 

σηµαντικών έργων οδοποιίας, ενώ η επιβολή του ρωµαϊκού δικαίου επέτρεψε την 

εφαρµογή ενιαίων κανόνων οικονοµικής δραστηριότητας σε µια αχανή έκταση που 

περιελάµβανε από τα σηµιτικά φύλλα της ανατολής µέχρι τους Κέλτες της δύσης. 

 

1.3.2. Μεσαιωνική περίοδος  

Μετά την πτώση της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας το δυτικό τµήµα των εµπορικών δρόµων 

ελεγχόταν από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και αργότερα τη Βενετία, ενώ στα ανατολικά 

µετά τον 11ο αιώνα η Αυτοκρατορία των Μογγόλων συνέβαλε καθοριστικά στη 

σταθεροποίηση του ασιατικού τµήµατος των εµπορικών δρόµων. Την ίδια περίοδο 

άρχισαν να δραστηριοποιούνται και οι Άραβες οι οποίοι δηµιούργησαν εµπορικές 

κοινότητες στα µεγάλα λιµάνια της εποχής και εγκαθίδρυσαν ένα δίκτυο θαλάσσιου 

εµπορίου αντίστοιχο µε αυτό του δρόµου του µεταξιού στη στεριά. 

Για µερικές δεκαετίες το εµπόριο γνώρισε τεράστια άνθηση. Άνθρωποι, ζώα, αγαθά, 

χρήµατα, τεχνολογία ξεκινούσαν το ταξίδι τους από την Αγγλία, περνούσαν από τη 

Γαλλία και την Ιταλία και διασχίζοντας τη Μεσόγειο έφταναν στην Αίγυπτο και την 

Αραβική χερσόνησο, και στη συνέχεια µέσω των εµπορικών δρόµων της κεντρικής 

Ασίας κατέληγαν στην Κίνα. Οι εµπορικοί δρόµοι που αναπτύχθηκαν είτε δια ξηράς είτε 

δια θαλάσσης οδήγησαν για πρώτη φορά σε έναν πραγµατικά διασυνδεδεµένο κόσµο 

(interconnected world) αφού οι τρεις τότε γνωστές ήπειροι, Ευρώπη, Ασία και Αφρική, 

συνδέονταν οικονοµικά και πολιτισµικά. Το γεγονός αυτό µαρτυρείται µε δραµατικό 

τρόπο και από τη γρήγορη και καταστροφική εξάπλωση της πανδηµίας της πανώλης που 

ξεκίνησε στην Κίνα για να σπείρει το θάνατο µέχρι τη δυτική Ευρώπη στα µέσα του 14ου 

αιώνα. 

Αυτοί οι εµπορικοί δρόµοι αποτελούσαν ένα σύνθετο εµπορικό σύστηµα η σταθερότητα 

του οποίου βασιζόταν σε πανίσχυρες πολιτικές δυνάµεις της εποχής που πολλές φορές 

έριζαν για τον έλεγχο του εµπορίου, αλλά και σε µεγάλα διάσπαρτα εµπορικά 

συµφέροντα κάθε ένα από τα οποία µπορούσε να ελέγξει τη µεταφορά αγαθών σε 
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ορισµένα µόνο τµήµατα του συστήµατος. Επίσης, το σύστηµα ήταν έντονα 

πολυπολιτισµικό καθώς Άραβες, Έλληνες, Ιταλοί, Ινδοί, Κινέζοι, Μογγόλοι και πολλοί 

άλλοι λαοί διαδραµάτιζαν σηµαντικό ρόλο στην οµαλή λειτουργία του. 

Με την αποσύνθεση της Μογγολικής Αυτοκρατορίας καθώς και την παρακµή του 

Βυζαντίου χάθηκε η πολιτική, πολιτισµική και οικονοµική ενότητα αυτών των εµπορικών 

δρόµων. Η νέα κατάσταση ήταν πολύ πιο ασταθής µε περιφερειακές δυνάµεις να 

αναδύονται, ενώ στη συνέχεια η οθωµανική κυριαρχία στον ευρασιατικό χώρο ανάγκασε 

τις δυτικές δυνάµεις να αναζητήσουν νέους εµπορικούς δρόµους προς την ανατολή. 

 

1.3.3. Αποικιακή περίοδος 

Το 1498 ο Πορτογάλος θαλασσοπόρος Vasco da Gama πραγµατοποίησε πρώτος τον 

περίπλου της Αφρικής φτάνοντας στον Ινδικό Ωκεανό παρακάµπτοντας τους εµπορικούς 

δρόµους της Ευρασίας που έλεγχαν οι Οθωµανοί. Τους Πορτογάλους ακολούθησαν 

σύντοµα οι άλλες δυτικές δυνάµεις της εποχής, Ολλανδοί, Γάλλοι και Βρετανοί, σε έναν 

αγώνα για την ανακάλυψη και τον έλεγχο των θαλάσσιων εµπορικών δρόµων προς την 

Ασία. Σε µία από αυτές τις απόπειρες ο Χριστόφορος Κολόµβος προσπαθώντας να βρει 

έναν θαλάσσιο δρόµο για τις Ινδίες ταξιδεύοντας προς τα δυτικά, ανακάλυψε την ήπειρο 

που αργότερα ονοµάστηκε Αµερική. 

Μέχρι το 19ο αιώνα οι δυτικές δυνάµεις ενεπλάκησαν σε έναν πολύ έντονο ανταγωνισµό 

για τον οικονοµικό έλεγχο τόσο των εµπορικών δρόµων όσο και των φυσικών πόρων της 

Αφρικής και της Αµερικής. Ήταν η εποχή της αποικιοκρατίας και του ιµπεριαλισµού. 

Μια εποχή εξερευνήσεων και εµπόλεµων συρράξεων που κατέληξε στη γρήγορη και 

βίαια ενσωµάτωση στο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα του Νέου Κόσµου και της 

Αφρικής είτε µέσω της κατάκτησης των εδαφών των δύο ηπείρων (αποικιοκρατία), είτε 

µε τον έµµεσο αλλά σαφή έλεγχο αυτών των περιοχών (ιµπεριαλισµός). Κατά την 

περίοδο αυτή οι ευρωπαϊκές δυνάµεις κατάφεραν να ελέγξουν και τους εµπορικούς 

δρόµους του Ινδικού Ωκεανού µέσω της δραστηριοποίησης στην Ινδική Χερσόνησο 

κρατικά ελεγχόµενων ή υποστηριζόµενων εταιρειών, όπως η Βρετανική Εταιρεία 

Ανατολικών Ινδιών. Μέσω της κινητικότητας που ανέπτυξαν Αγγλικές, Γαλλικές και 

Ολλανδικές εταιρείες ενοποιήθηκε σε µεγάλο βαθµό το τµήµα του Ινδικού Ωκεανού και 

το Ατλαντικό τµήµα του παγκόσµιου συστήµατος, ενώ το τµήµα της Ασίας ελεγχόταν 

από τους Οθωµανούς, τους Πέρσες και τους Κινέζους. Την εποχή αυτή αναπτύχθηκε 
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έντονα το δόγµα του µερκαντιλισµού στα πλαίσια του οποίου η κρατική εξουσία 

εξαρτούνταν άµεσα από την υποστήριξη του εµπορικού κεφαλαίου και το εµπορικό 

κεφάλαιο αναπτυσσόταν υπό την προστασία του κράτους.  

 

1.3.4. Περίοδος του βιοµηχανικού καπιταλισµού 

Η τεχνολογική πρόοδος που ακολούθησε µετέβαλε δραµατικά το τοπίο. Ο σιδηρόδροµος 

και το ατµόπλοιο µείωσαν σηµαντικά το κόστος των µεταφορών και συνέβαλλαν στη 

συγκέντρωση κεφαλαίου που δραστηριοποιήθηκε στην ανάπτυξη της βιοµηχανικής 

παραγωγής στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη. Η βιοµηχανική επανάσταση οδήγησε ραγδαία 

στην ισχυροποίηση και στον εντεινόµενο ανταγωνισµό των εθνικών οικονοµιών. Τα έθνη 

- κράτη εγκατέλειψαν σταδιακά την αποικιοκρατία υπέρ της άσκησης ιµπεριαλιστικής 

εξωτερικής πολιτικής. Αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής ήταν µια σειρά από συρράξεις 

στην προσπάθεια των ευρωπαϊκών δυνάµεων να ελέγξουν περισσότερο το ασιατικό 

σύστηµα. Ο ανταγωνισµός αυτός µεταφέρθηκε τελικά και στην ευρωπαϊκή ήπειρο και 

κορυφώθηκε στους δύο παγκόσµιους πολέµους. 

Ο κόσµος ωστόσο είχε ήδη αλλάξει. Εκτός από τις αλµατώδεις τεχνολογικές εξελίξεις 

που διήρκεσαν καθ' όλο τον 20ό αιώνα, σηµειώθηκαν σηµαντικές αλλαγές και σε 

θεσµικό επίπεδο. Οι περισσότερες από αυτές έλαβαν χώρα µετά το δεύτερο παγκόσµιο 

πόλεµο και οδήγησαν στη σύγχρονη φάση της παγκοσµιοποίησης. 

 

1.3.5. H Παγκοσµιοποίηση στη σύγχρονη εποχή 

Η παγκοσµιοποίηση, όπως περιγράφηκε παραπάνω, υπό την ευρεία της έννοια είναι µια 

διαδικασία που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η παγκοσµιοποίηση ωστόσο µε τη µορφή 

και το περιεχόµενο που αντιλαµβανόµαστε σήµερα είναι δηµιούργηµα της 

µεταπολεµικής εποχής και ιδιαίτερα της περιόδου που ακολούθησε το τέλος του ψυχρού 

πολέµου. Στη διαδικασία της σύγχρονης παγκοσµιοποίησης έχουν διαδραµατίσει κοµβικό 

ρόλο πολιτικοί, τεχνολογικοί και ευρύτεροι οικονοµικοί παράγοντες. 

• Πολιτικοοικονοµικοί παράγοντες: Το τέλος του Β' Παγκοσµίου Πολέµου βρήκε 

την Ευρώπη να έχει υποστεί τροµακτικές απώλειες τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο 

και σε υποδοµές. Οι νικήτριες δυνάµεις σε µια προσπάθεια να αποτρέψουν την 

επανάληψη παρόµοιων καταστροφών στο µέλλον, πήραν την πρωτοβουλία να 

αναδιοργανώσουν το παγκόσµιο πολιτικό και οικονοµικό σύστηµα.  
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Σε πολιτικό επίπεδο αυτό επιχειρήθηκε µε τη σύσταση του Οργανισµού 

Ηνωµένων Εθνών που διαδέχτηκε την Κοινωνία των Εθνών, οργανισµός που είχε 

αποδειχθεί ανεπαρκής καθώς δεν κατάφερε να αποτρέψει την πορεία προς το Β' 

Παγκόσµιο Πόλεµο. Σε οικονοµικό επίπεδο, διαµορφώθηκε µια κοινή συναίνεση 

ανάµεσα στους δυτικούς συµµάχους ότι οι πολιτικές του προστατευτισµού 

µακροπρόθεσµα ήταν υπεύθυνες για την υπονόµευση της παγκόσµιας 

παραγωγικότητας. Συνεπικουρούµενοι και από την επικράτηση στο επίπεδο της 

οικονοµικής σκέψης των θεωριών του απόλυτου και του συγκριτικού 

πλεονεκτήµατος έναντι του µερκαντιλισµού, άρχισαν σταδιακά να ενισχύουν την 

παγκόσµια οικονοµική ολοκλήρωση. Στα πλαίσια αυτής της λογικής βαθµιαία 

περιορίστηκαν τα εµπόδια στις διεθνείς συναλλαγές (µείωση δασµών, άνοιγµα 

εσωτερικών αγορών κλπ.) µε απώτερο σκοπό την ελεύθερη ροή προϊόντων, 

κεφαλαίου και τεχνολογίας. Για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία συστήθηκαν 

πολλοί υπερεθνικοί οργανισµοί όπως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ο 

Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, η Παγκόσµια Τράπεζα κ.ά., οι οποίοι είχαν 

ως στόχο την αποφυγή ή τη ρύθµιση διακρατικών διενέξεων και τη διευκόλυνση 

της προσαρµογής των εθνικών κρατών στη νέα πραγµατικότητα. 

Η διαίρεση του κόσµου κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέµου σε δυτικό και 

ανατολικό µπλοκ, απέκλεισε τις χώρες που ανήκαν στο αριστερό µπλοκ από τις 

εξελίξεις. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης στα τέλη της δεκαετίας 

του 1980 οι αλλαγές ήταν καταιγιστικές (Ball et al., 2006). Οι χώρες του πρώην 

σοβιετικού µπλοκ βρέθηκαν αντιµέτωπες µε µια διπλή πρόκληση. Από τη µία 

έπρεπε να αναπτύξουν εθνικές οικονοµίες βασιζόµενες στη λειτουργία των 

αγορών και να εγκαταλείψουν για πάντα τον κεντρικό σχεδιασµό. Από την άλλη 

βρέθηκαν σε µια διεθνή οικονοµική πραγµατικότητα στην οποία οι δυτικές χώρες 

ήταν πολύ πιο έτοιµες να αντεπεξέλθουν. Η προσαρµογή τους παρουσίασε πολλές 

δυσκολίες και είχε σηµαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις 

η προσαρµογή αυτή συνεχίζεται µέχρι και τις µέρες µας. 

Όµως και στη δύση η πορεία προς την παγκοσµιοποίηση δεν είναι 

απροβληµάτιστη. Πολλές φορές χώρες έχουν έρθει σε σύγκρουση στην 

προσπάθειά τους να προστατέψουν έναν κλάδο των εθνικών τους οικονοµιών. 

Αποτέλεσµα αυτών των συµπεριφορών είναι το ξέσπασµα των αποκαλούµενων 

και εµπορικών πολέµων. Σε εµπορικούς πολέµους έχουν εµπλακεί µεγάλες 
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δυνάµεις όπως οι Η.Π.Α. και η Ε.Ε., ενώ τα προϊόντα για τα οποία διεξάγονται 

ποικίλλουν. 

• Τεχνολογικοί παράγοντες: Η πρόοδος στον τοµέα των συγκοινωνιών βοήθησε 

στη µείωση του κόστους µεταφοράς των διαφόρων προϊόντων σε µεγάλες 

αποστάσεις. Σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών 

συστηµάτων αλλά και την επανάσταση της πληροφορικής, πολλές επιχειρήσεις 

διευκολύνθηκαν στην προσπάθειά τους να ανοιχτούν σε νέες αγορές. Με τη 

συνδροµή των νέων τεχνολογιών οι επιχειρήσεις πλέον µπορούν όχι απλά να 

διαθέτουν σε αλλοδαπές αγορές τα προϊόντα τους, αλλά και να τα παράγουν στο 

εξωτερικό. Επίσης, µπορούν να προµηθεύονται ευκολότερα πρώτες ύλες από όλο 

τον κόσµο καθώς και να συνεργάζονται αρτιότερα µε διεθνή δίκτυα διανοµής. 

Σήµερα είναι πάρα πολλά τα παραδείγµατα των προϊόντων µε παγκόσµια ζήτηση 

και διοχετεύονται σε όλες τις χώρες µε την ίδια εµπορική επωνυµία. Ακόµα, το 

διαδίκτυο και η δικτυακή τεχνολογία έχει επιτρέψει τη διοικητική και οργανωτική 

εξάπλωση των επιχειρήσεων σε µεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Τα στελέχη των 

επιχειρήσεων µπορούν να επικοινωνούν σε καθηµερινή βάση όχι µέσω του 

παραδοσιακού ταχυδροµείου, αλλά µε την ταχύτητα και την αµεσότητα που 

προσφέρει το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Νέες τεχνολογίες όπως η τηλεδιάσκεψη 

κάνουν εφικτή πλέον τη ζωντανή επικοινωνία στελεχών που βρίσκονται 

οπουδήποτε στον κόσµο, σε πραγµατικό χρόνο. Πελάτες και αγοραστές έρχονται 

σε άµεση επαφή µέσω του διαδικτύου, ενώ τα εταιρικά δίκτυα επιτρέπουν την 

οργάνωση της εταιρικής πληροφόρησης χωρίς γεωγραφικούς περιορισµούς. Οι 

επιχειρήσεις και οι αγορές µεταλλάσσονται µε πρωτοφανείς ρυθµούς και οδηγούν 

στη διαµόρφωση ενός οικονοµικού περιβάλλοντος µε ισχυρές διεθνείς 

συνιστώσες. 

• Επιχειρηµατικοί παράγοντες: Μετά την κατάρρευση του σοβιετικού µπλοκ και 

την εγκατάλειψη από όλες τις χώρες των οικονοµιών κεντρικού σχεδιασµού, 

δηµιουργήθηκαν πολλές ευκαιρίες για τη δραστηριοποίηση σε αυτές τις χώρες 

µεγάλων και µικρότερων εταιρειών της δύσης. Η πορεία προς τις οικονοµίες της 

ελεύθερης αγοράς προκάλεσε ευρείας κλίµακας ιδιωτικοποιήσεις, καθώς 

ολόκληροι τοµείς της οικονοµίας των χωρών αυτών που βρίσκονταν υπό κρατικό 

έλεγχο πέρασαν σε χρόνο ρεκόρ στον έλεγχο ιδιωτικών εταιρειών. Η κατάσταση 
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αυτή προσέλκυσε πολλές µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ενώ ευκαιρίες 

παρουσιάστηκαν και σε µικρότερες χώρες όπως η Ελλάδα. 

Πέρα από τις επιχειρηµατικές εξελίξεις που προέρχονται από τις 

πολιτικοοικονοµικές αλλαγές, υπάρχουν και αυτές που συνδέονται µε τις αγορές 

και τον ανταγωνισµό. Η εξάπλωση στις διεθνείς αγορές έδωσε την ευκαιρία στις 

επιχειρήσεις να επιτύχουν αποτελεσµατικότερες οικονοµίες κλίµακας, αλλά και 

να αναζητήσουν σε παγκόσµιο επίπεδο αποδοτικότερους παραγωγικούς 

συντελεστές είτε αυτοί ήταν φθηνότερο κεφάλαιο είτε φθηνότερη ή ποιοτικότερη 

εργασία. Ένας ακόµα λόγος που οδήγησε πολλές επιχειρήσεις στη διεθνοποίηση 

των δραστηριοτήτων τους ήταν η συµπεριφορά των ανταγωνιστών τους αλλά και 

των προµηθευτών και πελατών τους (Χατζηδηµητρίου, 2003).  

  

1.4. Προσεγγίσεις στην ερµηνεία της παγκοσµιοποίησης 

Σύµφωνα µε τον Quiggin (2002), υπάρχουν τέσσερις προσεγγίσεις µε τις οποίες 

ερµηνεύεται η παγκοσµιοποίηση: η νεοφιλελεύθερη (neoliberal), η σκεπτικιστική 

(skeptical), η διεθνιστική (internationalism), και εκείνη που είναι αντίθετη µε την 

παγκοσµιοποίηση (antiglobalism). 

• Η νεοφιλελεύθερη προσέγγιση θεωρεί την παγκοσµιοποίηση ως ένα γεγονός το 

οποίο δεν µπορεί αποφευχθεί και έχει θετικά αποτελέσµατα. Η παρούσα 

προσέγγιση υποστηρίζει ότι η οικονοµία της αγοράς, η ιδιωτικοποίηση και η 

απορρύθµιση συνιστούν το τρίπτυχο που θα φέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Η 

ελεύθερη λειτουργία του ιδιωτικού τοµέα, η διατήρηση χαµηλού επιπέδου 

πληθωρισµού και σταθερότητας τιµών, η µείωση της κρατικής γραφειοκρατίας, η 

κατάρτιση ισοσκελισµένου προϋπολογισµού, η άρση των δασµολογικών 

φραγµών, η αύξηση των εξαγωγών, η ιδιωτικοποίηση των κρατικών 

επιχειρήσεων, των τραπεζών και των τηλεπικοινωνιών, η απορρύθµιση των 

αγορών κεφαλαίου και της εγχώριας οικονοµίας και η παραχώρηση δυνατότητας 

επιλογής µεταξύ εναλλακτικών ασφαλιστικών σχηµάτων από τους πολίτες 

αποτελούν τις προϋποθέσεις για την αύξηση και την επίτευξη της ευηµερίας στο 

πλαίσιο µίας παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας.  

• Η σκεπτιστική προσέγγιση περιλαµβάνει τον προβληµατισµό για το βαθµό στον 

οποίο επαληθεύονται οι παραπάνω θέσεις. Υποστηρίζει ότι οι σταθερές 
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συναλλαγµατικές ισοτιµίες και η ελεύθερη, χωρίς περιορισµούς, διεθνής ροή των 

κεφαλαίων αποτελούν πηγές οικονοµικής αστάθειας. Επίσης, δεν επαληθεύτηκε η 

πρόβλεψη ότι οι χώρες µε ανεπτυγµένα κράτη πρόνοιας θα αντιµετώπιζαν σοβαρά 

προβλήµατα από τον ανταγωνισµό χωρών µε ελάχιστο κοινωνικό κράτος, λόγω 

της κρίσης των οικονοµιών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Επίσης, προβάλλεται η 

άποψη για τη δηµιουργία πολυεπίπεδων συστηµάτων συνδυασµού του δηµοσίου, 

του ιδιωτικού και του τρίτου τοµέα, σε αντίθεση µε την ακραία φιλελεύθερη θέση 

για την ελαχιστοποίηση του κράτους πρόνοιας. 

• Η διεθνιστική προσέγγιση συµφωνεί µε τις νεοφιλελεύθερες θέσεις ότι το διεθνές 

εµπόριο και η οικονοµική ολοκλήρωση συµβάλλουν στην επίτευξη της 

ευηµερίας. Προσεγγίζουν όµως το διεθνές εµπόριο από διαφορετική σκοπιά. Η 

νεοφιλελεύθερη προσέγγιση υποστηρίζει ότι η διεξαγωγή του διεθνούς εµπορίου 

πραγµατοποιείται σε συνθήκες µηδενικής ή ελάχιστης ρύθµισης, η οποία 

ανταποκρίνεται στις επιταγές που ρυθµίζουν η διεθνής ροή των κεφαλαίων και η 

προώθηση του ανταγωνισµού στις εσωτερικές αγορές. Αντίθετα, η διεθνιστική 

προσέγγιση προσεγγίζει το εµπόριο από την πλευρά της ενδυνάµωσης της 

διακρατικής και διεθνούς συνεργασίας, τόσο σε οικονοµικό επίπεδο όσο και σε 

επίπεδο κυβερνήσεων, κρατικών και µη κρατικών φορέων και οργανισµών, 

συνδικαλιστικών ενώσεων κλπ. 

• Η αρνητική προσέγγιση προς την παγκοσµιοποίηση προβάλλει τις όχι και τόσο 

ευνοϊκές επιπτώσεις της σε διάφορους τοµείς. Τονίζει ιδιαίτερα τις πιέσεις που 

ασκεί η παγκοσµιοποίηση για µείωση των µισθών και τον περιορισµό των 

κοινωνικών παροχών και την αύξηση των ανισοτήτων και της φτώχειας. Οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις λειτουργούν ως µονοπωλιακοί προµηθευτές επενδύσεων 

και θέσεων εργασίας. Επιπλέον, επιβάλλουν χαµηλούς µισθούς και αξιώνουν 

ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση, περιορίζουν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, 

απορρυθµίζουν τα πλαίσια προστασίας του περιβάλλοντος, καταστρατηγώντας 

την κοινωνική αλληλεγγύη, µεταβάλλοντας τις συνθήκες εργασίας σε ακόµα πιο 

δυσµενείς, αυξάνοντας την ανεργία και αµφισβητώντας την κοινωνική 

αλληλεγγύη.  
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1.5. Επιχειρήµατα υπέρ και κατά της παγκοσµιοποίησης 

1.5.1. Επιχειρήµατα υπέρ της παγκοσµιοποίησης 

Στο επίκεντρο της επιχειρηµατολογίας των υπερασπιστών της παγκοσµιοποίησης 

βρίσκεται η αντίληψη πως η απελευθέρωση του εµπορίου και των επενδύσεων προωθούν 

την ευηµερία αυξάνοντας τις ευκαιρίες. Οι χώρες έχουν πρόσβαση σε περισσότερες 

αγορές για να διαθέσουν τα προϊόντα τους, σε περισσότερες πηγές χρηµατοδότησης για 

να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξή τους, καθώς και σε ανώτερες τεχνολογίες που µπορούν 

να τις βοηθήσουν να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις 

αυξάνουν τις θέσεις εργασίας, ενώ ο εισαγόµενος ανταγωνισµός µπορεί να συνεισφέρει 

στο µετασχηµατισµό αγορών που είχαν αποκτήσει ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά προς 

όφελος των εγχώριων καταναλωτών. Τα συµπεράσµατα αυτά υποστηρίζονται τόσο από 

θεωρητικές προσεγγίσεις όσο και από εµπειρικά δεδοµένα (Krueger, 1995). 

Σε θεωρητικό επίπεδο, η αντίληψη του απόλυτου πλεονεκτήµατος και του συγκριτικού 

πλεονεκτήµατος επικράτησαν αυτής του µερκαντιλισµού που είχε οδηγήσει στην άσκηση 

προστατευτικών πολιτικών. Σύµφωνα µε τη θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήµατος, 

δύο χώρες µπορούν να αναπτύσσουν αµοιβαία επωφελείς ελεύθερες εµπορικές σχέσεις 

ανεξάρτητα από την παραγωγικότητά τους. Ακόµα και αν µια χώρα έχει απόλυτο 

µειονέκτηµα στην παραγωγή όλων των αγαθών που ανταλλάσσονται, έχει συγκριτικό ή 

σχετικό πλεονέκτηµα ως προς τα αγαθά στην παραγωγή των οποίων το απόλυτο 

µειονέκτηµά της είναι µικρότερο. Σύµφωνα µε αυτήν την άποψη όσοι υποστηρίζουν την 

επιβολή περιορισµών στη διεξαγωγή του διεθνούς εµπορίου, το κάνουν για να ευνοήσουν 

ειδικά συµφέροντα (special interests) που φοβούνται ότι οι επιδιώξεις τους θα 

δυσχερανθούν από το διεθνή ανταγωνισµό.  

Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές της παγκοσµιοποίησης, µια σειρά από µετρήσεις που 

αφορούν στη φτώχεια, στην εκπαίδευση και στην υγεία καταδεικνύουν την παγκόσµια 

πρόοδο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 60 ετών, η οποία οφείλεται σε µεγάλο βαθµό 

στις πολιτικές απελευθέρωσης του διεθνούς εµπορίου και των επενδύσεων (Kohler & 

Wolfesohn, 2003). Σύµφωνα µε αυτές τις µετρήσεις έχει αυξηθεί ο ρυθµός µείωσης των 

απόρων τόσο σε απόλυτους αριθµούς όσο και σε αναλογία µε το σύνολο του πληθυσµού. 

Σύµφωνα µε τους ∆είκτες Παγκόσµιας Ανάπτυξης (World Development Indicators) που 

έχει εκδώσει η Παγκόσµια Τράπεζα (World Bank) ο αριθµός των ανθρώπων που 
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αντιµετωπίζουν ακραίες συνθήκες φτώχειας έχει µειωθεί από 1,5 δισεκατοµµύρια το 

1981 σε 1,1 δισεκατοµµύρια το 2001. Ως ποσοστό του πληθυσµού των αναπτυσσόµενων 

χωρών σηµειώθηκε πτώση των απόρων από το 39,5% το 1981 στο 21,3% το 2001. Με 

βάση άλλο µέτρο το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν µε λιγότερο από $1 την ηµέρα 

στην περιοχή της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού έπεσε από το 56% στο 16% κατά 

την περίοδο 1981-1999. Στην Κίνα, την ίδια περίοδο, το ποσοστό έπεσε από το 61% στο 

16%. Στη Νότια Ασία σηµειώθηκε πτώση από το 51% στο 31%, ενώ συγκεκριµένες 

οικονοµίες της περιοχής όπως αυτή της Νοτίου Κορέας έχουν εκσυγχρονισθεί πλήρως 

και πλέον περιλαµβάνονται στο σύνολο των ανεπτυγµένων οικονοµιών (Ball et al., 

2006). Στον αναπτυσσόµενο κόσµο το προσδόκιµο όριο ζωής ανήλθε στα 64 χρόνια το 

2000 από τα 55 το 1970. Το 1950 η µέση διάρκεια ζωής στον αναπτυσσόµενο κόσµο 

ήταν στα 2/3 της µέσης διάρκειας ζωής στον ανεπτυγµένο κόσµο. Το 2000 έχει ανέλθει 

στο 82% (Wolf, 2004). Οι ριζικές αυτές αλλαγές επιτεύχθηκαν µέσα σε ένα διάστηµα 50 

περίπου ετών και βασίστηκαν στον εξαγωγικό προσανατολισµό των επιχειρήσεων και 

στην απελευθέρωση του εµπορίου. 

Ωστόσο υπάρχουν και χώρες που η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί όπως η Μιανµάρ, η 

Μαδαγασκάρη, η Ρουάντα, η Αλγερία και άλλες. Στις περιπτώσεις αυτές σύµφωνα µε 

τους υποστηρικτές της παγκοσµιοποίησης η αποτυχία οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι 

αυτές οι χώρες δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στις απαιτούµενες µεταρρυθµίσεις που 

επιβάλλει η παγκοσµιοποίηση. 

 

1.5.2. Επιχειρήµατα εναντίον της παγκοσµιοποίησης 

Υπάρχουν πολλά επιχειρήµατα που διατυπώνονται κατά της παγκοσµιοποίησης και υπέρ 

της άσκησης προστατευτικής πολιτικής. Το σηµαντικότερο από αυτά αφορά στη 

διατήρηση θέσεων εργασίας που µπορεί να χαθούν σε περίπτωση απελευθέρωσης των 

εισαγωγών σε µια αγορά (Burtless et al, 1998). Σύµφωνα µε αυτό το επιχείρηµα οι 

χαµηλές απολαβές του εργατικού δυναµικού οι οποίες ισχύουν σε πολλές από τις 

λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, οδηγούν στην παραγωγή χαµηλού κόστους προϊόντων. Σε 

περίπτωση πολύ µεγάλης εισαγωγής τέτοιων προϊόντων στις αγορές των ανεπτυγµένων 

χωρών, τα εγχώριας παραγωγής προϊόντα θα εκτοπιστούν µε αποτέλεσµα το κλείσιµο 

επιχειρήσεων και την αύξηση της ανεργίας. Όµως, το συνολικό κόστος παραγωγής δεν 

εξαρτάται µόνο από το κόστος εργασίας. Το κόστος κεφαλαίου είναι εξίσου σηµαντικό 

και συνήθως είναι υψηλότερο στις χώρες που το κόστος εργασίας είναι µικρότερο. 
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Ακόµη πρέπει να συνυπολογισθεί η παραγωγικότητα της εργασίας. Στις ανεπτυγµένες 

χώρες το εργατικό δυναµικό είναι περισσότερο παραγωγικό λόγω καλύτερης αναλογίας 

κεφαλαίου ανά εργαζόµενο, καλύτερης διοίκησης και προηγµένης τεχνολογίας. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις µπορεί το κόστος παραγωγής του τελικού προϊόντος να είναι µικρότερο 

παρά το γεγονός ότι το εργατικό κόστος είναι µεγαλύτερο. Βέβαια αυτό εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της βιοµηχανίας, όπως το αν αυτή είναι 

εντάσεως εργασίας ή εντάσεως κεφαλαίου και το αν η απαιτούµενη εργασία είναι υψηλής 

ειδίκευσης ή ανειδίκευτη. 

Ένα άλλο επιχείρηµα αφορά στη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Το χαµηλό εργατικό 

κόστος που διαµορφώνεται σε πολλές χώρες οφείλεται στην επικράτηση σε αυτές κακών 

συνθηκών εργασίας και εκµετάλλευσης των εργαζοµένων. Στις χώρες αυτές µεγάλες 

εταιρείες συχνά συγκροτούν ολιγοψώνια. Προσπαθούν µε την συγκρότηση αυτών των 

ολιγοψωνίων να επιβάλλουν χαµηλούς µισθούς και άθλιες συνθήκες εργασίας 

χειραγωγώντας την αγορά και επηρεάζοντας τη διαµόρφωση πολιτικής. Οι υπόλοιπες 

εταιρείες προκειµένου να παραµείνουν ανταγωνιστικές είτε τις ακολουθούν, 

µεταφέροντας τις παραγωγικές τους λειτουργίες στις χώρες αυτές, είτε πιέζουν τους 

διαµορφωτές πολιτικής στις χώρες που βρίσκονται για την υιοθέτηση παρόµοιων µέτρων. 

Η όλη κατάσταση µπορεί να οδηγήσει σε µια καθολική επιδείνωση του εργασιακού 

περιβάλλοντος (Tonelson, 2002). Εκτός από την άσκηση πολιτικών προστατευτισµού 

των εγχώριων αγορών, προτείνεται η προσπάθεια για επιβολή ρυθµίσεων στις χώρες 

όπου επικρατούν οι αρνητικές αυτές συνθήκες προκειµένου να επιτευχθεί ένα περιβάλλον 

δίκαιου και αναπτυξιακού ανταγωνισµού. Ωστόσο, πολλές από τις αναπτυσσόµενες 

χώρες διαµαρτύρονται ότι µε παρόµοια µέτρα εξαλείφεται το ανταγωνιστικό τους 

πλεονέκτηµα έναντι των ανεπτυγµένων χωρών, µε επακόλουθο πολλοί απασχολούµενοι 

στους εξαγωγικούς τοµείς των οικονοµιών τους είτε να µένουν άνεργοι είτε να 

µετατοπίζονται σε βιοµηχανίες όπου επικρατούν ακόµη χειρότερες συνθήκες. Σύµφωνα 

µε το συγκεκριµένο αντεπιχείρηµα οι περιορισµοί στο διεθνές εµπόριο έχουν ως τελικό 

αποτέλεσµα την παρεµπόδιση της οικονοµικής εξέλιξης των αναπτυσσόµενων χωρών και 

την αύξηση της φτώχειας που µαστίζει τους πληθυσµούς τους. 

Ένα ακόµα επιχείρηµα αφορά σε ζητήµατα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Πολλοί 

υποστηρίζουν ότι ορισµένες βιοµηχανίες χρειάζονται προστασία επειδή τα προϊόντα τους 

είναι κρίσιµα για την άµυνα µιας χώρας. Ο φόβος είναι ότι σε περίπτωση πολέµου η 

χώρα µπορεί να εξαρτά την αµυντική της ισχύ από εξωγενείς, ενδεχοµένως και εχθρικά 
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διακείµενους παράγοντες. Ένα πρόβληµα µε αυτήν την επιχειρηµατολογία είναι ότι οι 

ένοπλες δυνάµεις µιας χώρας χρειάζονται πολλά προϊόντα για να λειτουργήσουν, 

κάνοντας έτσι δύσκολη την επιλογή κάποιων από αυτά για προστασία.  

Τέλος, επιχείρηµα αποτελεί και η επιβολή οικονοµικών κυρώσεων σε άλλες χώρες για 

πολιτικούς λόγους. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η τροποποίηση της συµπεριφοράς 

τους και η προσαρµογή της σύµφωνα µε αποφάσεις που λαµβάνονται είτε µονοµερώς 

είτε στα πλαίσια διεθνών οργανισµών (Ο.Η.Ε. κλπ.). Τέτοιου είδους κυρώσεις έχουν 

επιβληθεί πολλές φορές εναντίον χωρών όπως η Κούβα, το Ιράκ, το Ιράν, και η Βόρεια 

Κορέα.  

 

1.6. ∆ιαχείριση της παγκοσµιοποίησης 

Η παγκοσµιοποίηση είναι µια διαδικασία που έχει αλλάξει ριζικά την οικονοµική 

πραγµατικότητα. Μεγάλη πλειοψηφία των κοινωνιών απορρίπτει την επιστροφή στη 

παρελθούσα κατάσταση. Ωστόσο, στην πράξη παρουσιάζονται αρκετά προβλήµατα. 

Υπάρχουν χώρες που έχουν επωφεληθεί σηµαντικά και κατάφεραν να αλλάξουν το 

επίπεδο διαβίωσης των πολιτών τους, και άλλες που έχουν µείνει στάσιµες και έχουν 

βιώσει µεγάλες κοινωνικές κρίσεις. Και στο εσωτερικό των διάφορων χωρών υπάρχουν 

αυτοί που µπόρεσαν να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες και άλλοι που έµειναν στο 

περιθώριο.  

Παρ’ ότι αναγνωρίζεται από τις περισσότερες πλευρές ότι η παγκοσµιοποίηση είναι µια 

δυνητικά επωφελής διαδικασία, ο τρόπος που εξελίσσεται δεν είναι δεδοµένος και δεν 

είναι σίγουρο ότι θα έχει µόνο θετικά αποτελέσµατα. Το ζητούµενο είναι η επιτυχηµένη 

διαχείριση της διαδικασίας της παγκοσµιοποίησης, έτσι ώστε τα οφέλη να υπερτερήσουν 

των ζηµιών και οι πληγέντες (άτοµα ή χώρες) να υποστηριχθούν προκειµένου να 

προσαρµοστούν στη νέα πραγµατικότητα. Μια τέτοια διαχείριση της παγκοσµιοποίησης 

συνεπάγεται τόσο µεταρρυθµίσεις στους διεθνείς οργανισµούς που διαδραµατίζουν 

ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο, όσο και στην εύρεση του κατάλληλου µείγµατος πολιτικών 

για κάθε κράτος ξεχωριστά, µε βάση κάποιες κοινές αρχές. Οι αρχές αυτές πρέπει να 

έχουν ως στόχο εκτός από τη διευκόλυνση της διακίνησης των ροών εµπορευµάτων και 

παραγωγικών συντελεστών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την προστασία του 

περιβάλλοντος. Τα δυνητικά οφέλη από την αποτελεσµατικότερη διαχείριση της 

διαδικασίας της παγκοσµιοποίησης είναι πολύ σηµαντικά. Για αυτό είναι κρίσιµο να 
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διαχειριστεί η διαδικασία µε τέτοιο τρόπο που θα ενισχύσει τα θετικά αποτελέσµατα και 

θα απαλύνει τα προβλήµατα έτσι ώστε τελικά να προκύψει παγκοσµίως, για όλους τους 

πολίτες των χωρών και για όλες τις χώρες, περισσότερη ευηµερία. 

Όσον αφορά σε επίπεδο διεθνών οργανισµών και τη διακυβέρνησή τους, πολλά από τα 

προβλήµατα πηγάζουν από το γεγονός ότι υπάρχει ένα σύστηµα οργανισµών µε 

παγκόσµιες αρµοδιότητες χωρίς να υπάρχει κάποια παγκόσµια κυβέρνηση στην οποία να 

δίνουν λόγο. Σε εθνικό επίπεδο οι θεσµοί και οι οργανισµοί ελέγχονται από τις 

κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια, η εξουσία των οποίων πηγάζει από τους πολίτες. Στο 

διεθνές επίπεδο η λειτουργία οικονοµικών οργανισµών όπως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο (∆.Ν.Τ.), η Παγκόσµια Τράπεζα, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) 

ελέγχονται ως ένα βαθµό από κυβερνήσεις χωρών, κυρίως των ισχυρών, αλλά συνδέονται 

µε πολύ λιγότερο διαφανή τρόπο µε κάποια πηγή πολιτικής εξουσίας.  

∆εδοµένης της συγκεκριµένης δοµής των διεθνών οργανισµών γίνεται ακόµη 

κρισιµότερο το θέµα της διαφανούς λειτουργίας τους. Η διαφάνεια, δηλαδή η 

γνωστοποίηση όλων των πτυχών της λειτουργίας των διεθνών οργανισµών στο ευρύ 

κοινό, είναι ο µόνος τρόπος αποτελεσµατικού ελέγχου τους, από τη στιγµή µάλιστα που η 

πολιτική λογοδοσία είναι περιορισµένη. Οι αποφάσεις για τις πολιτικές που πρόκειται να 

υλοποιηθούν πρέπει να είναι επαρκώς τεκµηριωµένες. Οι όποιες προβλέψεις είναι 

σηµαντικό να βασίζονται σε δηµοσιοποιηµένα µοντέλα, και να ελέγχονται από 

ανεξάρτητα κέντρα τα οποία θα αξιολογούν την αποτελεσµατικότητά τους. Επίσης, είναι 

σηµαντικό να µπορούν να γίνουν προβλέψεις σχετικά µε τις ευρύτερες επιπτώσεις των 

πολιτικών που πρόκειται να εφαρµοστούν. Επίσης, σηµαντικό είναι να µπορούν να 

διαµορφώνονται και εναλλακτικές επιλογές επαρκώς αξιολογηµένες, ενώ η περίπτωση 

κάθε χώρας πρέπει να εξετάζεται λαµβάνοντας υπ' όψιν τις ιδιαιτερότητές της, καθώς δεν 

υπάρχει µια µοναδική συνταγή για όλες τις περιπτώσεις.  

 

1.7. ∆είκτης Παγκοσµιοποίησης 

Η µέτρηση του βαθµού παγκοσµιοποίησης µιας χώρας, γίνεται µε τη χρήση δεικτών. 

Ένας από τους πιο διαδεδοµένους δείκτες µέτρησης του βαθµού παγκοσµιοποίησης είναι 

ο Α.Τ. Kearney/Foreign Policy Globalization Index (KFP Ιndex) (Foreign Policy, 2006). 

Χρησιµοποιείται για να µετρήσει το βαθµό παγκοσµιοποίησης της κάθε οικονοµίας σε 

σχέση µε τέσσερις κύριες συνιστώσες: προσωπική, οικονοµική, τεχνολογική, πολιτική. 
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• Η προσωπική αναφέρεται στα διεθνή ταξίδια, στον τουρισµό, στον όγκο διεθνών 

τηλεφωνικών κλήσεων, σε εµβάσµατα και διασυνοριακές µεταφορές.  

• Η οικονοµική αναφέρεται κυρίως στο εµπόριο (ισοζύγιο εξαγωγών-εισαγωγών) 

και στις άµεσες ξένες επενδύσεις (ισοζύγιο εισροών-εκροών). 

• Η τεχνολογική περιλαµβάνει κυρίως τον αριθµό των χρηστών στο Ιντερνέτ, τον 

αριθµό των παροχών υπηρεσιών διαδικτύου (servers), των υποδοχέων υπηρεσιών 

διαδικτύου (internet hosts) και γενικώς οτιδήποτε έχει σχέση µε τεχνολογικές 

υπηρεσίες και δεξιότητες.  

• Η πολιτική στηρίζεται κυρίως µέσα από τον αριθµό των συµµετοχών σε διεθνείς 

οργανισµούς, αριθµό αποστολών του ΟΗΕ στις οποίες µετέχει η χώρα είτε µε 

ανθρώπινο δυναµικό είτε µε οικονοµική ενίσχυση, αριθµό (επιλεγµένων) διεθνών 

συµβάσεων τις οποίες έχει κυρώσει η χώρα, ισοζύγιο κρατικών µεταβιβάσεων. 

Συντίθεται από ένα σύνολο µεταβλητών, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε τοµείς, και 

περιλαµβάνει αντίστοιχους δείκτες για κάθε µεταβλητή µε διαφορετικούς συντελεστές 

βαρύτητας. Ειδικότερα, ο ∆είκτης KFP αποτελείται από: 

• Τοµέας Προσωπικής Επαφής: Ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει τις εξής 

µεταβλητές: 

o ∆ιεθνείς Τηλεφωνικές Κλήσεις: Οι δείκτες αυτής της µεταβλητής είναι 

τα λεπτά διεθνών τηλεφωνικών κλήσεων κατά κεφαλή πληθυσµού. 

o ∆ιεθνή Ταξίδια: Οι δείκτες αυτής της µεταβλητής είναι ο αριθµός 

τουριστών από και προς το εξωτερικό κατά κεφαλή πληθυσµού. 

o ∆ιασυνοριακά εµβάσµατα και προσωπικές µεταβιβάσεις: Οι δείκτες 

αυτής της µεταβλητής είναι τα διασυνοριακά εµβάσµατα και οι 

προσωπικές µεταβιβάσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

• Τοµέας Οικονοµικής Ολοκλήρωσης: Ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει τις εξής 

µεταβλητές: 

o ∆ιεθνές Εµπόριο: Οι δείκτες αυτής της µεταβλητής είναι οι εξαγωγές και 

οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό τους ΑΕΠ. 

o Ξένες Άµεσες Επενδύσεις: Οι δείκτες αυτής της µεταβλητής είναι οι 

εισροές και οι εκροές ξένων άµεσων επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ. 
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• Τοµέας Τεχνολογικής Συνδεσιµότητας: Ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει τις εξής 

µεταβλητές: 

o Χρήστες ∆ιαδικτύου: Οι δείκτες αυτής της µεταβλητής είναι ο αριθµός 

των χρηστών του ∆ιαδικτύου ως ποσοστό του πληθυσµού. 

o Υποδοχείς Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (Internet Hosts): Οι δείκτες αυτής 

της µεταβλητής είναι ο αριθµός Η/Υ που παρέχουν υπηρεσίες προς άλλους 

Η/Υ κατά κεφαλή του πληθυσµού. 

o Ασφαλείς εξυπηρετητές: Οι δείκτες αυτής της µεταβλητής είναι ο 

αριθµός ασφαλών εξυπηρετητών µέσω των οποίων πραγµατοποιούνται 

κρυπτογραφηµένες συναλλαγής κατά κεφαλή του πληθυσµού. 

• Τοµέας Πολιτικής ∆έσµευσης: Ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει τις εξής 

µεταβλητές: 

o Συνεισφορές σε ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ: Οι δείκτες αυτής της 

µεταβλητής είναι οι οικονοµικές συνεισφορές σε ειρηνευτικές αποστολές 

του ΟΗΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ, και ο αριθµός συνεισφορών σε 

ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ ως ποσοστό του πληθυσµού. 

o Επικύρωση πολυµερών συνθηκών: Οι δείκτες αυτής της µεταβλητής 

είναι ο αριθµός επικυρωµένων πολυµερών συνθηκών. 

o Κυβερνητικές µεταβιβάσεις: Οι δείκτες αυτής της µεταβλητής είναι οι 

κυβερνητικές µεταβιβάσεις, δαπάνες και έσοδα, ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

Ένας άλλος γνωστός δείκτης µέτρησης του βαθµού παγκοσµιοποίησης, είναι ο KOF 

Index of Globalization (Dreher, 2006). Ο συγκεκριµένος δείκτης περιλαµβάνει τρεις 

διαστάσεις µε τους αντίστοιχους δείκτες. Ειδικότερα περιλαµβάνει: 

• ∆ιάσταση Οικονοµικής Παγκοσµιοποίησης: Η παρούσα διάσταση 

περιλαµβάνει δείκτες όπως οι ξένες άµεσες επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι 

επενδύσεις χαρτοφυλακίου ως ποσοστό του ΑΕΠ, εισοδηµατικές πληρωµές στους 

αλλοδαπούς ως ποσοστό του ΑΕΠ, φόροι στο διεθνές εµπόριο, µέσος 

δασµολογικός συντελεστής, δασµολογικοί και µη δασµολογικοί περιορισµοί στις 

εισαγωγές. 
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• ∆ιάσταση Κοινωνικής Παγκοσµιοποίησης: Η παρούσα διάσταση περιλαµβάνει 

δείκτες όπως τα τηλέφωνα προς το εξωτερικό (σε λεπτά ανά 1000 άτοµα), οι 

µεταβιβάσεις προς το εξωτερικό ως ποσοστό του ΑΕΠ, ο αριθµός τουριστών από 

και προς το εξωτερικό κατά κεφαλή του πληθυσµού, οι χρήστες του ∆ιαδικτύου 

ανά 1000 άτοµα, οι εισαγωγές και εξαγωγές βιβλίων και φυλλαδίων ως ποσοστό 

του ΑΕΠ, κλπ. 

• ∆ιάσταση Πολιτικής Παγκοσµιοποίησης: Η παρούσα διάσταση περιλαµβάνει 

δείκτες όπως ο αριθµός πρεσβειών σε µία χώρα, ο αριθµός συµµετοχών σε 

διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισµούς και ο αριθµός συµµετοχών σε αποστολές 

του Συµβουλίου Ασφαλείας. 

Στο επόµενο γράφηµα εµφανίζονται οι 15 περισσότερο και οι 15 λιγότερο 

παγκοσµιοποιηµένες χώρες µε βάση το ∆είκτη KOF (KOF, 2012). 

 
Γράφηµα 1.1.: Οι 15 περισσότερο και 15 λιγότερο παγκοσµιοποιηµένες χώρες – ∆είκτης 

KOF 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1.1.) παρουσιάζεται ο δείκτης παγκοσµιοποίησης 

28 χωρών, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα για την περίοδο 2007-2011. Με βάση τον 

πίνακα οι χώρες που εµφανίζουν υψηλό δείκτη παγκοσµιοποίησης είναι διαχρονικά οι 

ίδιες. Μεταξύ αυτών είναι το Βέλγιο το οποίο κατέχει την πρώτη θέση σε όλα τα χρόνια 

µε δεύτερη χώρα την Αυστρία. Το 2009 κατείχε την τρίτη θέση µε δεύτερη την 

Ολλανδία. Η Ελλάδα εµφανίζεται σε πολύ χαµηλή θέση. Στο διάστηµα 2007-2008 

εµφανίζει πτώση κατά 2,01% διατηρώντας όµως τη θέση της, 25η σε 28 χώρες, στο 

διάστηµα 2008-2009 βελτιώνεται κατά 4,86% αλλά υποβιβάζεται στην 26η θέση, στο 

διάστηµα 2009-2010 εµφανίζει πτώση κατά 1,52% και υποβιβάζεται στην 28η θέση και 

στο διάστηµα 2010-2011 βελτιώνεται κατά 1,50% καταλαµβάνοντας την 26η θέση. 
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Πίνακας 1.1.: ∆είκτης KOF για την περίοδο 2007-2011 για 28 χώρες 

Α/Α Χώρες 2007 2008 2009 2010 2011 Α/Α Χώρες 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Βέλγιο 91,96 92,09 91,51 92,95 92,60 15 Σλοβακία 72,58 75,82 81,24 85,07 85,30 

2 Αυστρία 91,60 91,38 89,14 92,51 91,67 16 Γερµανία 82,48 83,01 81,75 84,16 85,10 

3 Ολλανδία 89,15 88,40 89,92 91,90 91,16 17 Ισπανία 82,52 82,73 82,94 85,71 84,71 

4 Σουηδία 89,89 90,02 88,68 89,75 89,26 18 Σιγκαπούρη 82,14 78,37 84,07 84,58 84,39 

5 Ελβετία 85,53 88,60 89,87 90,55 88,97 19 Νορβηγία 77,75 79,75 82,27 83,53 83,23 

6 ∆ανία 84,27 88,42 87,37 89,68 88,96 20 Κύπρος 62,48 65,93 82,70 82,45 82,81 

7 Γαλλία 87,71 85,38 83,68 86,18 87,65 21 Ηνωµένο 
Βασίλειο 

89,29 86,67 79,31 80,18 81,68 

8 Ουγγαρία 81,15 82,52 85,15 87,00 87,62 22 Αυστραλία 80,91 77,35 80,49 83,82 81,40 

9 Πορτογαλία 83,06 81,57 83,92 87,54 87,28 23 Η.Π.Α. 80,83 76,76 74,93 78,80 79,83 

10 Ιρλανδία 83,09 79,82 91,02 86,92 86,45 24 Ιταλία 80,61 79,44 78,80 82,26 81,12 

11 Φιλανδία 84,84 84,65 84,19 87,31 86,43 25 Ελλάδα 74,94 73,43 77,00 75,83 76,97 

12 Τσεχία 84,46 85,51 84,65 86,87 86,33 26 Μάλτα 63,78 66,96 81,24 76,42 76,64 

13 Καναδάς 87,49 81,21 86,32 88,24 85,80 27 Κροατία 69,30 70,17 80,61 76,85 75,95 

14 Λουξεµβούργο 74,18 72,88 86,28 85,84 85,62 28 Ιαπωνία 64,22 60,91 63,54 68,16 69,13 

Πηγή: http://globalization.kof.ethz.ch  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

2.1. Εισαγωγή 

Από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 άρχισε να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση σε διεθνές 

επίπεδο στην προστασία και στην προαγωγή της υγείας, η οποία και θεωρήθηκε βασικό 

συστατικό για την προώθηση κοινωνικά υπεύθυνων µορφών παγκοσµιοποίησης. Αυτή η 

τάση εκφράστηκε τόσο από πρωτοβουλίες που ανέλαβαν ο Παγκόσµιος Οργανισµός 

Υγείας (ΠΟΥ) και το Ινστιτούτο Έρευνας για την Κοινωνική Ανάπτυξη των Ηνωµένων 

Εθνών (UNRISD), αλλά και από τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στα πλαίσια 

συναντήσεων υψηλής πολιτικής, όπως του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων 

Εθνών και των πλουσιότερων χωρών του κόσµου (Lee, 2003). Παραδείγµατα αποτελούν: 

• Τον Μάιο του 1996 στη συνάντηση των υπουργών Περιβάλλοντος του G7 για 

πρώτη φορά η συζήτηση για την προστασία της δηµόσιας υγείας. 

• Τον Ιανουάριο του 2000 στο Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών η 

επισήµανση του κινδύνου που θέτει η επιδηµία του HIV/AIDS για την ειρήνη και 

την ασφάλεια. 

• Τον Ιούλιο του 2000 στο Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών η 

υιοθέτηση του Ψηφίσµατος 1308 για την ανάγκη καταπολέµησης της διάδοσης 

του HIV/AIDS κατά τη διάρκεια ειρηνευτικών επιχειρήσεων. 

• Τον Ιούλιο του 2000 στη συνάντηση κορυφής του G8 η δέσµευση των οκτώ 

πλουσιότερων χωρών για τη βελτίωση των προσπαθειών ελέγχου του HIV/AIDS 

και άλλων µεταδοτικών ασθενειών σε επιλεγµένες χώρες. 

• Τον Απρίλιο του 2001 
στη διάσκεψη κορυφής του Οργανισµού Αφρικανικής 

Ενότητας η πρόταση του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών για την 

ίδρυση ενός παγκόσµιου ταµείου για το HIV/AIDS και την υγεία. 

• Τον Ιούνιο του 2001 η πραγµατοποίηση ειδικής συνεδρίασης των Ηνωµένων 

Εθνών για το HIV/AIDS, σχετικά µε τη δέσµευση των εθνικών στρατηγικών στην 

αντιµετώπιση της µετάδοσης του HIV/AIDS. 

• Τον Ιούλιο του 2001 η επιβεβαίωση της διάσκεψης κορυφής του G8 για την 

ίδρυση ενός παγκόσµιου ταµείου µε εισφορές ύψους 1 δισ. ∆ολαρίων. 
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• Τον Νοέµβριο του 2001 στη συνάντηση των υπουργών Υγείας του G7 η 

συµφωνία για το σχέδιο για τη βελτίωση της ασφάλειας υγείας. 

• Τον Μάρτιο του 2002 στη συνάντηση των υπουργών Υγείας του G7 η αναφορά 

στην ανάληψη συµφωνηµένων δράσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας υγείας 

των πολιτών τους. 

Η διαδικασία της παγκοσµιοποίησης επηρεάζει την υγεία και τα συστήµατα υγείας σε 

µεγάλο βαθµό. Παράδειγµα αυτής της επίδρασης αποτελεί η έντονη ανησυχία για την 

εξάπλωση κινδύνων για την υγεία από τις φτωχότερες χώρες στις πλουσιότερες, η οποία 

έχει οδηγήσει στη σύνδεση των ζητηµάτων υγείας µε την εξωτερική πολιτική και την 

προσπάθεια προστασίας της εθνικής ασφάλειας και την αντιµετώπιση νεοεµφανιζόµενων 

κινδύνων, όπως η υποβάθµιση του περιβάλλοντος, η βιοτροµοκρατία, τα βιολογικά όπλα, 

οι επιπτώσεις των ένοπλων συγκρούσεων στην υγεία, η αύξηση των µεταναστευτικών 

ρευµάτων κλπ. (Lee & McInnes, 2003). 

 

2.2. Παγκοσµιοποίηση στην υγεία και κοινωνική πολιτική 

Όσον αφορά στην παγκοσµιοποίηση στην υγεία, η κοινωνική πολιτική εστιάζει σε τρεις 

τοµείς: στις επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης στα κράτη πρόνοιας και τις κοινωνικές 

πολιτικές, στη συµβολή των κρατών πρόνοιας και των κοινωνικών πολιτικών στη 

διαδικασία της παγκοσµιοποίησης, και στην παγκοσµιοποίηση της διαδικασίας άσκησης 

της κοινωνικής πολιτικής (Yeates, 2001). Ειδικότερα:  

• Επιπτώσεις παγκοσµιοποίησης στα κράτη πρόνοιας και τις κοινωνικές 

πολιτικές: Σε αυτόν τον τοµέα εξετάζεται η έκταση και οι τρόποι µε τους οποίους 

η παγκοσµιοποίηση συνδέεται µε αλλαγές στη χρηµατοδότηση και την 

οργανωτική δοµή των κρατών πρόνοιας. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις µε τις 

οποίες εξετάζεται αυτός ο τοµέας. Με βάση την πρώτη προσέγγιση, οι 

δυνατότητες των κρατών στην επιλογή των πολιτικών περιορίζεται και 

υποχρεούνται να υιοθετήσουν παραπλήσιες οικονοµικές και κοινωνικές πολιτικές 

για την αντιµετώπιση των κοινών προκλήσεων. Με βάση τη δεύτερη προσέγγιση, 

το επίπεδο κοινωνικής προστασίας µειώνεται συνεχώς ώστε να διατηρήσουν τα 

κράτη την οικονοµική τους ανταγωνιστικότητα.  
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• Συµβολή των κρατών πρόνοιας και των κοινωνικών πολιτικών στη 

διαδικασία της παγκοσµιοποίησης: Ο δεύτερος τοµέας εξετάζει τη συµβολή της 

κοινωνικής πολιτικής στη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης και το ρόλο που 

παίζουν οι µεταρρυθµίσεις των κρατών πρόνοιας στη διεθνοποίηση του εµπορίου, 

της παραγωγής και των επενδύσεων. Η κοινωνική πολιτική αποτελεί 

προσδιοριστικό παράγοντα πολιτικής δράσης, λαµβάνοντας σπουδαίο ρόλο στο 

κατά πόσο µία οικονοµία καθίσταται περισσότερο ή λιγότερο ανοικτή στο διεθνή 

ανταγωνισµό. 

• Παγκοσµιοποίηση της διαδικασίας άσκησης της κοινωνικής πολιτικής: Ο 

τρίτος τοµέας εξετάζει την υπερεθνική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής, 

δηλαδή το βαθµό στον οποίο η εθνική κοινωνική πολιτική επηρεάζεται από τις 

δράσεις και τις πολιτικές διεθνών φορέων και οργανισµών, όπως για παράδειγµα 

ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσµια Τράπεζα, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας κλπ., και τον 

ρόλο των δικτύων και των προγραµµάτων συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο για τη 

βελτίωση της διαχείρισης των παγκόσµιων κοινωνικών ζητηµάτων. 

 

2.3. Επιδράσεις παγκοσµιοποίησης στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας 

2.3.1. Γενικά 

Η παγκοσµιοποίηση επηρεάζει το επίπεδο υγείας του πληθυσµού αλλά και τη λειτουργία 

και την οργάνωση των συστηµάτων υγείας. Παρόλο που η οικονοµική ανάπτυξη και η 

τεχνολογική πρόοδος βελτίωσαν το επίπεδο υγείας ορισµένων πληθυσµών και αύξησαν 

τον µέσο όρο ζωής, υποστηρίζεται ότι από την πλευρά της δηµόσιας υγείας η 

παγκοσµιοποίηση έθεσε σε κίνδυνο την υγεία των πληθυσµών µέσα από τη χειροτέρευση 

των κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, δηµιουργώντας 

κινδύνους για το φυσικό περιβάλλον και την υπερεκµετάλλευση των πόρων. Οι 

σηµαντικότερες προκλήσεις δηµιουργήθηκαν από την απελευθέρωση του εµπορίου 

προϊόντων που βλάπτουν την υγεία, την εκµηδένιση των αποστάσεων και την 

εντατικοποίηση των διεθνών επαφών, οι οποίες, εκτός των άλλων, δηµιούργησαν 

πρόσφορο έδαφος για τη διευκόλυνση της διεθνούς µεταφοράς των παραγόντων κινδύνου 

και ιδιαίτερα µεταδοτικών ασθενειών (McMichael & Beaglehole, 2000). 

Όσον αφορά στα συστήµατα υγείας, η παγκοσµιοποίηση µεταβάλει σε µεγάλο βαθµό τον 

τρόπο χρηµατοδότησης και παροχής των υπηρεσιών υγείας, επηρεάζοντας καθοριστικά 
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ζητήµατα όπως η προσφορά και η ζήτηση υγειονοµικών υπηρεσιών, η ποιότητα, η 

διαθεσιµότητα και η πρόσβαση σε αυτές (Frenk & Gomez-Dantes, 2002). Επίσης, ο 

ρόλος του κράτους στη διαµόρφωση και την άσκηση πολιτικής υγείας µεταβάλλεται, ενώ 

απαιτείται η συµµετοχή διεθνών οργανισµών για την αντιµετώπιση προβληµάτων που 

ξεπερνούν τις δυνατότητες των εθνικών συστηµάτων υγείας (Frenk et al., 1997). 

 

2.3.2. Μοντέλα Παγκοσµιοποίησης στην Υγεία 

Για την εξέταση των επιδράσεων της παγκοσµιοποίησης στην υγεία έχουν αναπτυχθεί 

διάφορα µοντέλα. Αυτά τα µοντέλα βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση και αποτίµηση 

του τρόπου µε τον οποίο η παγκοσµιοποίηση επηρεάζει το επίπεδο υγείας των ανθρώπων, 

και βοηθούν στην ανάπτυξη των κατάλληλων πολιτικών και δράσεων πρόληψης και 

αντιµετώπισης των παραγόντων κινδύνου και προαγωγής της υγείας. 

Σύµφωνα µε το µοντέλο των Woodward et al (2001) το γενικό επίπεδο υγείας του 

πληθυσµού όπως και η ισότιµη διάχυση της καλής υγείας µεταξύ των µελών του 

εξαρτώνται από τρεις προσδιοριστικούς παράγοντες: την επιρροή των ατοµικών 

κινδύνων υγείας (π.χ. διατροφή, συµπεριφορά), από το κοινωνικό-πολιτισµικό πλαίσιο 

και τους συλλογικούς κινδύνους υγείας (π.χ. µόλυνση του περιβάλλοντος, διάθεση 

επικίνδυνων προϊόντων, µολυσµατικές ασθένειες), και από την οργάνωση και τη 

λειτουργία του συστήµατος φροντίδας υγείας, που προσδιορίζει την πρόσβαση και την 

ποιότητα των υπηρεσιών. Σηµαντικό ρόλο στα παραπάνω παίζει και η οργάνωση της 

οικιακής οικονοµίας και η διαθεσιµότητα και κατανοµή πόρων και χρόνου (Οικονόµου, 

2004). 

Η παγκοσµιοποίηση ασκεί άµεση ή έµµεση επίδραση στους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της υγείας. Παράδειγµα άµεσης επίδρασης της παγκοσµιοποίησης στα 

συστήµατα υγείας αποτελεί η δραστηριότητα του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 

σχετικά µε τη σύναψη της Γενικής Συµφωνίας για το Εµπόριο των Υπηρεσιών, κατά την 

οποία επηρεάζονται οι τιµές προϊόντων (π.χ. φαρµακευτικών σκευασµάτων) µέσω των 

διεθνών αγορών. Άµεσες και σηµαντικές επιδράσεις εµφανίζονται και σε σχέση µε τη 

δηµόσια υγεία και τη διασυνοριακή µετάδοση λοιµωδών ασθενειών ή το εµπόριο 

βλαβερών ουσιών για την υγεία. Επίσης, η απελευθέρωση των χρηµατοοικονοµικών 

ροών επηρεάζει τη διαθεσιµότητα πόρων για τη χρηµατοδότηση των δαπανών υγείας. 

Ακόµα, οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας προσδιορίζουν την ευηµερία της οικιακής 
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οικονοµίας και συνεπώς τις διατροφικές συνθήκες και τις συνθήκες διαβίωσης και µέσω 

αυτών το επίπεδο υγείας. Τέλος, στο µοντέλο διακρίνονται οι επιµέρους συνδετικές 

δίοδοι, άνοιγµα των εθνικών οικονοµιών και αύξηση των διασυνοριακών ροών, µέσω 

των οποίων επηρεάζεται η υγεία (Γράφηµα 2.1.). 

 
Γράφηµα 2.1. Παγκοσµιοποίηση στην Υγεία (Woodward et al, 2001) 

Στο επόµενο γράφηµα (Γράφηµα 2.2.) παρουσιάζεται ένα ακόµα µοντέλο που περιγράφει 

τη σχέση της παγκοσµιοποίησης µε την υγεία. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο (Smith, 

2004), η παγκοσµιοποίηση επηρεάζει το επίπεδο της υγείας µέσω της επίδρασής της σε 

τέσσερεις παράγοντες: την εθνική οικονοµία και τους σχετικούς µε την υγεία κλάδους, 
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τους παράγοντες κινδύνου, την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας, και την οικιακή 

οικονοµία. Η αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων επηρεάζει το επίπεδο υγείας του 

πληθυσµού µίας χώρας. Η παγκοσµιοποίηση επηρεάζει τους παραπάνω παράγοντες µέσω 

της αλληλεπίδρασης των διασυνοριακών ροών, του ανοίγµατος των εθνικών οικονοµιών, 

και των διεθνών κανόνων που θεσπίζονται από τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς και τις 

επιδράσεις τους στα αγαθά, τις υπηρεσίες, το κεφάλαιο, τους ανθρώπους, τις ιδέες και τις 

πληροφορίες µίας χώρας.  

 
Γράφηµα 2.2. Παγκοσµιοποίηση στην Υγεία (Smith, 2004) 

Σύµφωνα µε το µοντέλο των Huynen et al (2005), η παγκοσµιοποίηση θεωρείται ως µία 

προεξάρχουσα διαδικασία στην οποία πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα επιµέρους 

διαδικασίες σε διάφορους τοµείς. Αυτό το σύνολο διαδικασιών µεταβάλλει το επίπεδο 

υγείας του πληθυσµού µίας χώρας, επηρεάζοντας διάφορους θεσµικούς, οικονοµικούς, 

κοινωνικούς, πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Στο επόµενο γράφηµα 

(Γράφηµα 2.3.) παρουσιάζεται το µοντέλο, στο οποίο απεικονίζονται οι αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ αυτών των παραγόντων. Για παράδειγµα, παγκόσµιες κυβερνητικές δοµές όπως ο 
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Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) και η Παγκόσµια Τράπεζα συµµετέχουν όλο και 

περισσότερο στον καθορισµό πολιτικών σχετικών µε την υγεία.  

 
Γράφηµα 2.3. Παγκοσµιοποίηση στην Υγεία (Huynen et al, 2005) 

 

2.3.3. Θετικές και αρνητικές επιδράσεις της Παγκοσµιοποίησης στην Υγεία 

Η παγκοσµιοποίηση, καθώς και η οικονοµική µεγέθυνση και ολοκλήρωση που συνδέεται 

µε αυτήν, έχει και θετικές και αρνητικές επιδράσεις στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας. 

Σύµφωνα µε την Έκθεση Οµάδας Εργασίας της Επιτροπής Μακροοικονοµικών και 

Υγείας του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (WHO, 2002), ο τοµέας της υγείας και των 

υπηρεσιών υγείας επηρεάζεται έντονα από την αυξανόµενη φιλελευθεροποίηση του 

εµπορίου στα προϊόντα και τις υπηρεσίες υγείας, καθώς και από την προστασία της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας στην προώθηση ή τον περιορισµό της πρόσβασης σε βασικά 

φάρµακα στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπως ρυθµίζεται από τους κανόνες του διεθνούς 

συστήµατος εµπορίου. Στην Έκθεση δίνεται έµφαση στην αύξηση του εµπορίου 

προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, όπως εκφράζεται από τις υψηλές διασυνοριακές ροές 

ασθενών, επαγγελµατιών υγείας και προµηθευτών υπηρεσιών υγείας, την επέκταση της 

τηλεϊατρικής, τις επενδύσεις ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών σε άλλες χώρες και τη 

δηµιουργία συµµαχιών και συνεργασιών µεταξύ ιατρικών σχολών, πανεπιστηµίων και 
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εκπαιδευτικών ιδρυµάτων για την προσέλκυση σπουδαστών ιατρικής από 

αναπτυσσόµενες χώρες. 

Οι εξελίξεις αυτές θέτουν ζητήµατα τα οποία αφορούν στη σχέση δηµόσιου και ιδιωτικού 

τοµέα στην παροχή υπηρεσιών υγείας, τη σηµασία της απελευθέρωσης της αγοράς 

ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, τη διαθεσιµότητα και κατανοµή των ανθρώπινων πόρων, 

όπου σπουδαία σηµασία αποκτούν η εκπαίδευση, η ειδίκευση και η διαφυγή προσωπικού 

προς τις ανεπτυγµένες χώρες, την υιοθέτηση εθνικών και διεθνών ρυθµιστικών κανόνων 

και τις επιπτώσεις από τη διάδοση µολυσµατικών ασθενειών, την εµφάνιση 

προβληµάτων σε σχέση µε την ασφάλεια των τροφίµων και την κατανάλωση επιβλαβών 

για τον οργανισµό ουσιών.  

Η Έκθεση παρουσιάζει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των τάσεων που εµφανίζονται 

αν δεν ληφθούν µέτρα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, όπως η διαµόρφωση ενός 

κατάλληλου διεθνούς ρυθµιστικού πλαισίου των διασυνοριακών µετακινήσεων, ο 

ευκρινής καθορισµός των εθνικών προτεραιοτήτων της πολιτικής υγείας, η ενδυνάµωση 

των εγχώριων υποδοµών και η ανάπτυξη µηχανισµών συλλογής και επεξεργασίας 

δεδοµένων και εκπόνησης ερευνών σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, η επέκταση της 

κερδοσκοπίας σε βάρος του δηµόσιου τοµέα υγείας µπορεί να αποτελέσει ένα πλήγµα 

στις υπηρεσίες υγείας, µε περιορισµό της πρόσβασης στα φτωχά στρώµατα του 

πληθυσµού και προσφορά υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών προς τα εύπορα στρώµατα. 

Η ενδυνάµωση του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας θα εντείνει τα προβλήµατα 

εµφάνισης της ασύµµετρης πληροφόρησης, µε συνέπεια την έλευση ηθικού κινδύνου και 

αντίστροφης επιλογής. Τέλος, ένας µεγάλος κίνδυνος, σε σχέση µε το ανθρώπινο 

δυναµικό, είναι να µείνουν οι αναπτυσσόµενες χώρες χωρίς ικανό ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό λόγω µετανάστευσης στις αναπτυγµένες χώρες. 

Ακόµα ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας των τάσεων στο διεθνές εµπόριο και των 

επιδράσεων στη δηµόσια υγεία είναι οι συµφωνίες που συνάπτονται στο πλαίσιο του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ). Οι συµφωνίες που έχουν ενδιαφέρον από την 

άποψη της υγείας είναι η Συµφωνία για τα Τεχνικά Εµπόδια στο Εµπόριο (Agreement on 

Technical Barrier to Trade), η Συµφωνία για τη Χρησιµοποίηση Υγειονοµικών και 

Φυτοϋγειονοµικών Μέτρων (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures), η Συµφωνία για τα Σχετικά µε το Εµπόριο ∆ικαιώµατα Πνευµατικής 

Ιδιοκτησίας (Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights) και η Γενική 

Συµφωνία για το Εµπόριο στις Υπηρεσίες (General Agreement on Trade in Services) 
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(Koivusalo, 2003). Η Συµφωνία για τα Σχετικά µε το Εµπόριο ∆ικαιώµατα Πνευµατικής 

Ιδιοκτησίας αφορά ζητήµατα όπως οι πατέντες, τα εµπορικά σήµατα και οι υποχρεώσεις 

των κυβερνήσεων σε σχέση µε την έγκριση κυκλοφορίας των φαρµάκων και έχει 

αντίκτυπο στο κόστος και την τιµολόγηση των φαρµακευτικών προϊόντων και κατά 

συνέπεια στην πρόσβαση σε αυτά. Η Γενική Συµφωνία για το Εµπόριο στις Υπηρεσίες 

έχει σαν βασική επιδίωξη τη ρύθµιση των κυβερνητικών δραστηριοτήτων εντάσσοντάς 

τις σε ένα πλαίσιο προοδευτικής απελευθέρωσης της παροχής των υπηρεσιών υγείας, και 

συνεπώς θέτει προβλήµατα αποδοτικότητας, ισότητας και κόστους. Η Συµφωνία για τη 

Χρησιµοποίηση Υγειονοµικών και Φυτοϋγειονοµικών Μέτρων έχει σχέση µε την 

ασφάλεια των τροφίµων και την υγεία των ζώων και των φυτών, επιδρώντας στην 

ποσοτική και ποιοτική διάσταση του διατροφικού επιπέδου (Οικονόµου, 2004). 

Η εφαρµογή αυτών των συµφωνιών µπορεί να περιορίσει το κυριαρχικό δικαίωµα των 

κρατών για την προστασία και την προαγωγή της υγείας, όταν η άσκηση αυτού του 

δικαιώµατος προϋποθέτει την υιοθέτηση πολιτικών που µπορεί να µην είναι σύµφωνες µε 

τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις συµφωνίες αυτές (Correa, 2000). Η 

απελευθέρωση του εµπορίου, ακόµα και αν υποτεθεί ότι έχει θετικές συνέπειες στην 

οικονοµία, δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι έχει το ίδιο θετική επίπτωση και στον τοµέα της 

υγείας. Για παράδειγµα, ο διαφορετικός τρόπος ενσωµάτωσης, οι διαφορετικοί βαθµοί 

ευελιξίας και προσαρµογής και η διαφορετική έκταση συµµετοχής στην κατανοµή των 

οφελών που προκύπτουν από τη λειτουργία των συµφωνιών στο πλαίσιο του ΠΟΕ 

µεταξύ ανεπτυγµένων και λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών καθορίζουν κατά πόσο θα 

υπάρξουν θετικές ή αρνητικές επιδράσεις. Για αυτό έχει προταθεί ο επαναπροσδιορισµός 

των συµφωνιών αυτών, ώστε να λαµβάνουν υπόψη τους περισσότερο τις ανάγκες 

προστασίας της υγείας των αναπτυσσόµενων χωρών (Sun, 2003). 

Για αυτό ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (ΠΟΕ) και ο Παγκόσµιος Οργανισµός 

Υγείας (ΠΟΥ) εκπόνησαν από κοινού έκθεση, µε σκοπό την περιγραφή των 

διασυνδέσεων µεταξύ των συµφωνιών του ΠΟΕ και της υγείας, έτσι ώστε να καταστεί 

δυνατό στους εµπλεκόµενους φορείς και παράγοντες να τις κατανοήσουν καλύτερα και 

να παρακολουθήσουν τις επιδράσεις αυτών των διασυνδέσεων. Μεγάλη έµφαση δόθηκε 

σε θέµατα όπως ο έλεγχος των µεταδοτικών ασθενειών, ο καπνός, το περιβάλλον, η 

πρόσβαση στα φάρµακα, οι υγειονοµικές υπηρεσίες, η διατροφή και η ασφάλεια των 

τροφίµων και η βιοτεχνολογία.  
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Τέλος, σύµφωνα µε την Lee (2003), η παγκοσµιοποίηση είναι αποτέλεσµα της 

συνάρτησης της τεχνολογίας, της κουλτούρας και της οικονοµίας, που οδηγεί στη 

συµπίεση του χρόνου (όλα είναι γρηγορότερα), του χώρου (κατάργηση γεωγραφικών 

συνόρων) και των διεργασιών της γνωστικής διάστασης (συνειδητοποίηση του κόσµου 

ως συνόλου) της οργάνωσης της κοινωνίας και των επιδράσεων που έχουν αυτές στην 

οικονοµική, την πολιτική, την κοινωνικοπολιτική, την τεχνολογική και την 

περιβαλλοντική σφαίρα της κοινωνικής δράσης. Αυτές οι επιδράσεις παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον επόµενο πίνακα (Πίνακας 2.1.).  

Πίνακας 2.1. ∆ιαστάσεις και επιδράσεις παγκοσµιοποίησης στην υγεία 

Σφαίρες / 

∆ιαστάσεις 
Χωρική Χρονική Γνωστική 

Ταχύτερη διακίνηση των 
µολυσµατικών 
παραγόντων µέσω του 
εντεινόµενου εµπορίου 
φυτών και ζώων 

Εξάπλωση νεο-
φιλελεύθερων πολιτικών 
υγείας στο πλαίσιο της 
µεταρρύθµισης των 
συστηµάτων υγείας 

Οικονοµική Αναδιοργάνωση σε 
διεθνές επίπεδο των 
δραστηριοτήτων 
παραγωγής και εµπορίας 
των σχετικών µε την 
υγεία τοµέων. 

Γρηγορότερη µεταφορά 
από το εργαστήριο στην 
αγορά των νέων 
παρεµβάσεων υγείας 

Παγκόσµια διεκδίκηση 
για την κατοχύρωση των 
πνευµατικών 
δικαιωµάτων 
ιδιοκτησίας σε σχέση µε 
τα φάρµακα κλπ. 

Πολιτική ∆ιεθνής κινητοποίηση 
της κοινωνίας των 
πολιτών για ζητήµατα 
υγείας 

Εκστρατείες ταχείας 
ανταπόκρισης στις 
σχετικές µε την υγεία 
αιτίες 

∆ιάδοση τns αντίληψης 
τns υγείας ως 
ανθρώπινου 
δικαιώµατος 

Κοινωνικο-

πολιτισµική 

Νέες µορφές ταυτότητας 
ως αποτέλεσµα κοινών 
αναγκών υγείας 

∆ιάδοση τρόπων ζωής 
και των σχετικών 
συνθηκών φυσικής και 
ψυχικής υγείας 

Επιρροή των 
παγκόσµιων ΜΜΕ 
στους τρόπους υγιεινής 
ζωής 

Τεχνολογική ∆ηµιουργία νέων τύπων 
«χώρου» µέσω των 
τεχνολογιών της 
πληροφορικής και των 
επικοινωνιών 

Ικανότητα ανάληψης 
ταχύτερης επιτήρησης 
και παρακολούθησης 
των ασθενειών 

Χρήση του Internet για 
τη διάχυση των 
πληροφοριών 

Επιταχυνόµενη 
εξάντληση φυσικών 
πόρων 

Περιβαλλοντική Περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις 

Ταχύτερη παγκόσµια 
διακίνηση γενετικού 
υλικού 

Μετάδοση της έννοιας 
της βιωσιµότητας στη 
διαµόρφωση πολιτικής 
υγείας 

Πηγή: Lee, 2003 
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2.4. Η υγεία ως παγκόσµιο δηµόσιο αγαθό 

Στα πλαίσια της προώθησης κοινωνικά υπεύθυνων µορφών παγκοσµιοποίησης για την 

υγεία κρίνεται επιτακτική η καθιέρωση των απαραίτητων θεσµών και πολιτικών σε 

παγκόσµιο επίπεδο που θα είναι σε θέση να προάγουν την παγκόσµια υγεία και να 

εξασφαλίζουν ότι όλες οι χώρες θα µπορούν να απολαµβάνουν τη µέγιστη δυνατή 

ωφέλεια που απορρέει από το άνοιγµα των συνόρων, της κοινωνίας και της οικονοµίας, 

αντιµετωπίζοντας παράλληλα τους λιγότερους δυνατούς κινδύνους. Σε αυτά τα πλαίσια η 

υγεία θα πρέπει να προσεγγίζεται ως παγκόσµιο δηµόσιο αγαθό, το οποίο προϋποθέτει τη 

συνεργασία µεταξύ των διαφόρων κρατών, πλούσιων και φτωχών, για την ανάπτυξη 

προγραµµάτων, πολιτικών και υπηρεσιών που θα είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τις 

νέες προκλήσεις. 

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη δράση των διεθνών οργανισµών για την 

παροχή του παγκόσµιου αγαθού υγεία είτε άµεσα, µε την συµµετοχή τους σε 

δραστηριότητες που παράγουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και προγράµµατα, είτε έµµεσα, 

προωθώντας τη σύναψη συµφωνιών µεταξύ των κρατών. Οπότε θα πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα στη συνεργασία για τον έλεγχο των µεταδοτικών ασθενειών, στη 

βελτίωση των χρηµατοδοτικών µηχανισµών και στην εξεύρεση πόρων από τους εθνικούς 

προϋπολογισµούς για την υποστήριξη των δράσεων σε ζητήµατα παγκόσµιου 

ενδιαφέροντος, στην ανάπτυξη υποστηρικτικών δοµών για τη συνεργασία στην έρευνα 

και τη διάχυση της πληροφόρησης και της γνώσης, και στον επαναπροσδιορισµό του 

ρόλου και του θεσµικού-καταστατικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των διεθνών 

οργανισµών (Οικονόµου, 2004). 

 

2.5. Προκλήσεις στην Υγεία λόγω της Παγκοσµιοποίησης 

Η διαδικασία της παγκοσµιοποίησης έφερε στο προσκήνιο µια σειρά ζητηµάτων η 

σηµασία των οποίων ξεπερνά την εθνική διάσταση, βάζοντας τα θεµέλια για νέες 

προκλήσεις στο χώρο της υγείας τις οποίες καλούνται η επιστηµονική κοινότητα, οι 

επαγγελµατίες υγείας και οι διαµορφωτές της πολιτικής υγείας να εξετάσουν και να 

αντιµετωπίσουν. Αυτές περιλαµβάνουν (Lee, 1998): 

• Την επιδηµιολογία των ασθενειών στο εσωτερικό και µεταξύ των κρατών και των 

πληθυσµιακών οµάδων. 
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• Τη µετανάστευση και την κινητικότητα των πληθυσµών και την επίπτωση που 

έχουν στη διάδοση µεταδοτικών ασθενειών. 

• Τη χρηµατοδότηση των υπηρεσιών φροντίδας υγείας και την εξασφάλιση των 

αναγκαίων πόρων σε ένα περιβάλλον έντονης κινητικότητας της εργασίας και του 

κεφαλαίου. 

• Τη ρύθµιση του παγκόσµιου εµπορίου και της παραγωγής ώστε να προστατευθεί 

η υγεία των ανθρώπων και των εργαζοµένων έναντι των µεταδοτικών ασθενειών, 

των βιοµηχανικών κινδύνων, των βλαβερών αποβλήτων, των επαγγελµατικών 

ασθενειών κλπ. 

• Την επίπτωση που έχει η ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορικής και των 

τηλεπικοινωνιών στην παροχή υπηρεσιών υγείας, και στην εµφάνιση νέων 

µορφών ανισοτήτων, που σχετίζονται µε τη δυνατότητα πρόσβασης στις 

τεχνολογίες αυτές. 

• Το ρόλο του κράτους, των µη κυβερνητικών οργανώσεων, των διεθνών 

οργανισµών, των ιδιωτικών φορέων κλπ. στη διαµόρφωση της πολιτικής υγείας 

και την ανεύρεση µιας ισορροπίας µεταξύ αυτών. 

• Την υιοθέτηση διεθνών κανόνων που να ρυθµίζουν τα ζητήµατα της παγκόσµιας 

υγείας, την πιστοποίηση των προµηθευτών υπηρεσιών και των επαγγελµατιών 

υγείας, την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων σε σχέση µε τα φάρµακα, 

τη βιοϊατρική τεχνολογία, κλπ. 

 

2.6. Επιδράσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας στην Υγεία 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) είναι ένας ειδικευµένος οργανισµός των 

Ηνωµένων Εθνών µε αρµοδιότητα στα διεθνή θέµατα υγείας και στη δηµόσια υγεία. Το 

1977 έως και το 2000, αφιερώθηκε κατά κύριο λόγο στην επίτευξη του κοινωνικού 

στόχου του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας για όλους τους πολίτες του κόσµου, 

ώστε να έχουν µια κοινωνικά και οικονοµικά παραγωγική ζωή. Το 1985, ο ΠΟΥ 

καθόρισε τη στρατηγική της υγείας για όλους έως το 2000, εξειδικεύοντας 38 στόχους. 

Οι στόχοι αυτοί αποτέλεσαν το ερευνητικό ενδιαφέρον πολλών µελετών, ενώ η 

αποτελεσµατικότητά τους συζητήθηκε και αξιολογήθηκε σε σχέση µε τη γενικότερη 

πολιτική υγείας του ΠΟΥ και των επιµέρους αναπτυγµένων ή αναπτυσσόµενων χωρών 
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(Υφαντόπουλος, 2003). Το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ, αξιολογώντας 

την εµπειρία που προέκυψε από τις πολιτικές υγείας οι οποίες υιοθετήθηκαν από τα µέλη 

της, πρότεινε την αναµόρφωση των 38 στόχων και την αντικατάστασή τους από 21 

στόχους για τον 21ο αιώνα. Ο ΠΟΥ έθεσε ως πρώτο στόχο την αντιµετώπιση των 

ανισοτήτων στην υγεία στα 51 κράτη της Ευρώπης και σε όλη την υφήλιο, κυρίως µέσω 

της ενίσχυσης του κοινωνικού ιστού και της κοινωνικής αλληλεγγύης (Τούντας, 2000) 

Με την άσκηση σύγχρονης πολιτικής η οποία αναβαθµίζει όλους τους παράγοντες του 

κοινωνικού και του φυσικού περιβάλλοντος και της συµπεριφοράς, θα µπορέσουν να 

διασφαλιστούν τα θεµελιώδη δικαιώµατα και να ικανοποιηθούν οι 21 στόχοι που έθεσε ο 

ΠΟΥ για την Ευρώπη του 2020. Οι στόχοι αυτοί περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, µείωση 

των ανισοτήτων µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών τουλάχιστον κατά το 1/3, περιορισµό 

των ανισοτήτων µεταξύ κοινωνικών οµάδων τουλάχιστον κατά 25%, ελάττωση της 

θνησιµότητας και της αναπηρίας από ατυχήµατα και βία τουλάχιστον κατά 50%, µείωση 

της σύγχρονης νοσηρότητας, αύξηση όχι µόνο του προσδόκιµου επιβίωσης αλλά κυρίως 

του προσδόκιµου υγιούς επιβίωσης. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων είναι 

απαραίτητη η αναδιοργάνωση των συστηµάτων υγείας ώστε να παρέχονται 

αποτελεσµατικές υπηρεσίες στους τέσσερις βασικούς άξονες της προαγωγής υγείας, της 

πρόληψης, της θεραπείας και της αποκατάστασης (Τούντας, 2000). 

 

2.7. Επιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Υγεία 

Ανάλογες πρωτοβουλίες αναπτύσσονται και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

συνθήκη του Μάαστριχτ, µε το άρθρο 129, έθεσε τα θεµέλια για την ανάπτυξη της 

δηµόσιας υγείας. Παρά τη σηµαντική συµβολή του άρθρου, η Επιτροπή δεν προχώρησε 

στην εναρµόνιση της νοµοθεσίας ούτε πρότεινε την ανάπτυξη µίας ενιαίας πολιτικής, 

αλλά έκανε έκκληση προς τις κυβερνήσεις των κρατών-µελών να εξειδικεύσουν κοινούς 

στόχους και να αναπτύξουν κοινές στρατηγικές (Υφαντόπουλος, 2003). Ωστόσο, 

οργανώθηκαν σηµαντικά ευρωπαϊκά προγράµµατα για την αντιµετώπιση του καρκίνου, 

του AIDS, των ναρκωτικών, καθώς και για την ανάπτυξη προγραµµάτων προαγωγής και 

αγωγής υγείας. Παράλληλα, χρηµατοδοτήθηκαν πολλά ερευνητικά προγράµµατα και 

ενισχύθηκε η διακρατική επιστηµονική συνεργασία (Τούντας, 2000). 

Στη συνέχεια, το άρθρο 129 της Συνθήκης του Μάαστριχτ αναµορφώθηκε από την 

συνθήκη του Άµστερνταµ και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 152, το οποίο 
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επικεντρώνεται στην άσκηση ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα της δηµόσιας υγείας 

(Υφαντόπουλος, 2003). Η εξέλιξη αυτή θεωρήθηκε ιδιαίτερα σηµαντική, γιατί για πρώτη 

φορά η Ε.Ε. δεσµεύτηκε να λαµβάνει υπ’ όψιν της την προστασία της υγείας στους 

κρίσιµους τοµείς του περιβάλλοντος, των µεταφορών, της γεωργίας, της εργασίας και της 

εκπαίδευσης (Τούντας, 2000). Παρόλα αυτά, η Ε.Ε. δεν έχει κατορθώσει ακόµη να 

διαµορφώσει µία ενιαία πολιτική υγείας, διστάζοντας να αντιµετωπίσει τις ιδιαιτερότητες 

των συστηµάτων υγείας στις επιµέρους χώρες-µέλη, καθώς και τις αντιδράσεις των 

µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων. Το αίτηµα για ένα ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και 

λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας καθίσταται πλέον επιτακτικό, όχι µόνο για να 

επιταχυνθεί η κοινωνική και η πολιτική ενοποίηση της ΕΕ, αλλά και για να 

αντιµετωπιστούν καλύτερα τα προβλήµατα υγείας µετά από την άρση των συνοριακών 

φραγµών και την αυξανόµενη µετακίνηση των ευρωπαϊκών πληθυσµών. Η δηµιουργία 

ξεχωριστής γενικής διεύθυνσης για την υγεία και την προστασία του καταναλωτή 

δηµιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για την αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων και τη 

βελτίωση της υγείας στην Ευρώπη (Χαραλάµπους & Τσίτση, 2010; Τούντας, 2000). Ο 

τοµέας υγείας και υπηρεσιών υγείας στην Ε.Ε. περιλαµβάνει µόνο ελάχιστες, κοινά 

αποδεκτές κοινωνικές προδιαγραφές, λειτουργώντας συµπληρωµατικά στην οικονοµική 

ολοκλήρωση, χωρίς να συγκροτεί ξεχωριστό πεδίο συλλογικών κοινωνικών σχέσεων, 

ενώ διέπεται από την αρχή της επικουρικότητας, σύµφωνα µε την οποία η Ε.Ε. 

υποστηρίζει και συµπληρώνει τη δράση των κρατών-µελών (Σακελλαρόπουλος, 2001).  

Τον Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας έθεσε τις βάσεις για τη 

µεταρρύθµιση των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας στις χώρες-µέλη. Πρότεινε µια 

νέα µέθοδο συνεργασίας µεταξύ των κρατών και των διαφόρων οργανισµών και 

ιδρυµάτων που συµµετέχουν στη χάραξη της κοινωνικής πολιτικής, την οποία ονόµασε 

ανοικτή µέθοδο συντονισµού. Η µέθοδος αυτή προάγει τις εταιρικές σχέσεις µεταξύ όλων 

των φορέων που εµπλέκονται στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια, στο συνταξιοδοτικό 

σύστηµα και, γενικότερα, στο σύστηµα κοινωνικής προστασίας (Υφαντόπουλος, 2003).  

Τον Ιούνιο του 2001, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ πρότεινε την υιοθέτηση 

της ανοικτής µεθόδου συντονισµού στον τοµέα της υγείας και την επικέντρωση της 

πολιτικής υγείας της Ε.Ε. σε τρεις βασικούς άξονες-στόχους που αφορούν στη 

διασφάλιση της προσπέλασης όλων των πολιτών στο σύστηµα της περίθαλψης, 

ανεξάρτητα από οικονοµικά ή κοινωνικά κριτήρια, στην ποιοτική αναβάθµιση και 
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προσφορά των υπηρεσιών υγείας, και στην οικονοµική βιωσιµότητα των συστηµάτων 

υγείας των κρατών-µελών (Υφαντόπουλος, 2003).  

Η νέα στρατηγική δηµόσιας υγείας όπως και η εφαρµογή της ανοικτής µεθόδου 

συντονισµού στην υγεία, αποτελούν ενδείξεις µιας πιθανής ανάπτυξης ενός πλαισίου 

ρυθµιζόµενου ανταγωνισµού που θα βασίζεται σε δύο παραδοχές: πρώτον οι τέσσερις 

βασικές ελευθερίες (ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των υπηρεσιών, των 

προσώπων και των κεφαλαίων µεταξύ των κρατών-µελών) που κατοχυρώνονται στις 

Συνθήκες της Ε.Ε. έχουν πεδίο εφαρµογής και στον τοµέα υγείας, και δεύτερον η παροχή 

υπηρεσιών υγείας αποτελεί τµήµα του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου και η επιδίωξη 

της ενιαίας εσωτερικής αγοράς πρέπει να περικλείεται εντός ενός κοινωνικού 

ρυθµιστικού πλαισίου που να εγγυάται τη θέσπιση βασικών κανόνων ισότητας και 

αλληλεγγύης (Οικονόµου, 2004).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

3.1. Εισαγωγή 

Ο τοµέας της Υγείας αποτελεί έναν από τους πιο σύνθετους τοµείς της οικονοµίας και 

υποδιαιρείται σε µονάδες ή υποσυστήµατα παροχής υπηρεσιών υγείας. Τα συστήµατα 

υγείας παρουσιάζουν µια ιδιοµορφία σε σχέση µε τα άλλα κοινωνικοοικονοµικά 

συστήµατα εξαιτίας των ειδικών χαρακτηριστικών οργάνωσής τους και της ιδιαίτερης 

φύσης του αγαθού υγείας.  

Το αγαθό υγεία είναι ένα δηµόσιο κοινωνικό αγαθό, δηλαδή ένα αγαθό που πρέπει να 

προσφέρεται σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από την οικονοµική και κοινωνική τους 

τάξη, µε καταναλωτικό και ταυτόχρονα επενδυτικό χαρακτήρα. Σύµφωνα µε τον 

Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ), υγεία ορίζεται η κατάσταση της απόλυτης 

φυσικής, ψυχολογικής και πνευµατικής ευρωστίας και όχι απλώς η έλλειψη ασθένειας ή 

αναπηρίας (Σούλης, 1999).  

Τα συστήµατα υγείας αποτελούν σήµερα έναν από τους περισσότερο δυναµικούς 

κλάδους της οικονοµίας, καθώς στις αναπτυγµένες βιοµηχανικά χώρες απασχολούν το 6-

8% του ενεργού πληθυσµού και απορροφούν το 8-12% του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος τους. Το συνολικό κοινωνικό κόστος για την υγεία είναι υπερδιπλάσιο της 

συνολικής εθνικής δαπάνης και προσεγγίζει το 20% του Α.Ε.Π., αν συνυπολογιστεί σε 

αυτήν το σύνολο των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων για ηµιαργίες και απολεσθείσα 

εθνική παραγωγή (Παπαπαναγιώτου, 2000). 

Το σύστηµα υγείας στην Ελλάδα είναι µικτό µε τη µορφή των συστηµάτων Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Εθνικού συστήµατος, µε συνύπαρξη ιδιωτικού και δηµοσίου τύπου 

υπηρεσιών υγείας, αλλά υπό εθνικό σχεδιασµό και κοινωνικό έλεγχο.  

 

3.2. Υπηρεσίες υγείας 

Οι υπηρεσίες υγείας περιλαµβάνουν το σύνολο των παρεχόµενων ιατρικών φροντίδων, 

προληπτικών και θεραπευτικών, καθώς και τους µηχανισµούς παροχής και διανοµής 

τους. Ο όρος αυτός εµπεριέχει τόσο την έννοια της φροντίδας υγείας, όσο και αυτή της 

περίθαλψης. Η φροντίδα αναφέρεται σε υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται και σε υγιή 

άτοµα, ενώ η περίθαλψη αναφέρεται σε υπηρεσίες υγείας που παρέχονται σε άτοµα τα 
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οποία έχουν ήδη εκδηλώσει υποκειµενικά ή αντικειµενικά συµπτώµατα ενός 

συγκεκριµένου προβλήµατος υγείας. 

Οι υπηρεσίες υγείας θεωρούνται τόσο καταναλωτικά όσο και παραγωγικά αγαθά. Η 

περίθαλψη είναι καταναλωτικό αγαθό όσο ικανοποιεί την ανάγκη των ανθρώπων για 

επιβίωση και µακροζωία και επενδυτικό αγαθό διότι ενισχύει την παραγωγικότητα και τα 

προσοδοφόρα έτη µέσω της καλής υγείας. Για αυτόν το λόγο, οι δαπάνες της υγείας 

µπορούν να θεωρηθούν και επένδυση.  

Οι υπηρεσίες υγείας παράγονται στις µονάδες παραγωγής και παροχής υπηρεσιών υγείας 

που µπορεί να είναι ιδιωτικά γραφεία και πολυιατρεία, ιδιωτικά και δηµόσια νοσοκοµεία, 

κέντρα υγείας κ.ά. Η ειδίκευση των µονάδων αυτών καθορίζει το είδος των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. Οι πόροι που χρησιµοποιούν οι µονάδες παραγωγής υπηρεσιών υγείας, 

δηλαδή το προσωπικό και ο εξοπλισµός, αλλά και η οργάνωση τους, καθορίζουν την 

ποσότητα και την ποιότητα των παραγόµενων υπηρεσιών. 

Οι υπηρεσίες υγείας ενός κράτους πρέπει να ανταποκρίνονται σε τρία βασικά 

χαρακτηριστικά ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τις ανάγκες των κατοίκων για 

τους οποίους έχουν δηµιουργηθεί. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες υγείας πρέπει: 

• Να υπάρχουν και να είναι καλά οργανωµένες και εποµένως διαθέσιµες στον 

πληθυσµό σε κάθε ζήτηση ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης. 

• Με δεδοµένη την ύπαρξη και οργάνωση των υπηρεσιών υγείας, να µπορούν οι 

πολίτες να τις προσπελάσουν και να τις χρησιµοποιήσουν. 

• Να είναι αποδεκτές από τους πολίτες. Η αποδοχή αναφέρεται στην ποιότητα των 

προσφερόµενων υπηρεσιών, στο επιστηµονικό και επαγγελµατικό επίπεδο των 

εργαζοµένων, και στην αρτιότητα των εγκαταστάσεων. 

Η οργάνωση των υπηρεσιών υγείας καθορίζεται από τρεις επιλογές. Η πρώτη επιλογή 

είναι ο καθορισµός των ποσών που θα διατεθούν στην υγεία και στις υγειονοµικές 

υπηρεσίες και η σύνθεση αυτών των υπηρεσιών. Η δεύτερη επιλογή περιλαµβάνει την 

επιλογή των άριστων µεθόδων για την παραγωγή υγειονοµικών υπηρεσιών. Οι επιλογές 

αυτές πρέπει να γίνονται µε γνώµονα τον ορθολογικό συνδυασµό της ποσότητας του 

χρησιµοποιούµενου κεφαλαίου και εξοπλισµού µε τον κατάλληλο τύπο και ποσότητα του 

χρησιµοποιούµενου εργατικού δυναµικού. Η τρίτη επιλογή σχετίζεται µε την επιλογή των 
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µεθόδων κατανοµής των υπηρεσιών υγείας ανά τον πληθυσµό. (Καριώτης, 1992; 

Παπαπαναγιώτου, 2000).  

 

3.3. Οι υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα εξαρτώνται από την προσφορά και την 

ζήτηση, και υποδιαιρούνται κατά είδος ανάλογα µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, καθώς και 

σε σχέση µε το µέρος κατανάλωσής τους. Είναι αναγκαίο να λαµβάνονται υπόψη τόσο οι 

εξωτερικές δοµές της µονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας (περιοχή εξυπηρέτησης, 

απόσταση της πλησιέστερης µονάδας υπηρεσιών υγείας) όσο και οι εσωτερικές (φάσµα 

και ποσότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, πόροι, οργάνωση). 

Ο κλάδος της υγείας στην Ελλάδα χωρίζεται σε τρεις τοµείς παροχής υπηρεσιών 

περίθαλψης: 

• Πρωτοβάθµια Περίθαλψη: Η πρωτοβάθµια περίθαλψη περιλαµβάνει τις 

ιατρικές δραστηριότητες οι οποίες αφορούν τη διάγνωση και θεραπεία εκτός 

νοσοκοµείου και καλύπτει τις υπηρεσίες εκείνες που δεν απαιτούν την παραµονή 

του ατόµου στα νοσοκοµεία (εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη). Ασκείται µε τα 

αγροτικά ιατρεία και τους υγειονοµικούς σταθµούς που ιδρύθηκαν µε τον Ν. 

3487/55, καθώς και µε τα κέντρα υγείας αγροτικού τύπου που ιδρύθηκαν µε τον 

Ν. 1397/83 για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας (ΕΣΥ). Σήµερα, η πρωτοβάθµια 

περίθαλψη ασκείται κυρίως από τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς (ΙΚΑ), την 

ιδιωτική πρωτοβουλία και τα εξωτερικά ιατρεία. Η ιδιωτική πρωτοβουλία 

εµπλέκεται στο τοµέα αυτό µέσω µικροβιολογικών εργαστηρίων, διαγνωστικών 

κέντρων και εξωτερικών ιατρείων ιδιωτικών θεραπευτηρίων. 

• ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Περίθαλψη: Η δευτεροβάθµια περίθαλψη 

περιλαµβάνει ιατρικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες οι οποίες παρέχονται στο 

νοσοκοµείο για τη διάγνωση και θεραπεία της ασθένειας, και καλύπτει τις 

υπηρεσίες προς ασθενείς που νοσηλεύονται σε κλινικές ή νοσοκοµεία και 

παρέχονται µε τις εξής µορφές θεραπευτηρίων: 

o ∆ηµόσια νοσοκοµεία, που καλύπτουν το 70% των συνολικών 

νοσοκοµειακών κλινών και χρηµατοδοτούνται από το κράτος.  

o Ολιγάριθµα ανεξάρτητα θεραπευτήρια που επιχορηγούνται από το κράτος. 
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o Ιδιωτικές κλινικές που λειτουργούν ως ανεξάρτητες οικονοµικές µονάδες 

και καλύπτουν ένα ποσοστό της τάξεως 28% περίπου. 

Η τριτοβάθµια περίθαλψη προϋποθέτει και αυτή την εισαγωγή του ασθενούς στο 

νοσοκοµείο, µε τη διαφορά ότι απαιτεί όµως υψηλά εξειδικευµένες γνώσεις και 

ικανότητες προσπέλασης, εξειδικευµένο εξοπλισµό και συνεργασία και 

υποστήριξη και άλλων ιατρικών ειδικοτήτων, εκτός της κύριας. Στην τριτοβάθµια 

περίθαλψη ανήκουν τα περιφερειακά γενικά και πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, που 

κατέχουν εξειδικευµένο εξοπλισµό και τεχνογνωσία. 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3.1.) παρουσιάζεται η κατανοµή των κλινών στα 

ιδιωτικά και δηµόσια ελληνικά νοσοκοµεία το 2009. 

Πίνακας 3.1.: Κατανοµή κλινών στα ελληνικά νοσοκοµεία 

 
∆ηµόσια 

Νοσοκοµεία 

Ιδιωτικά 

Νοσοκοµεία 

Ιδιωτικές 

Κλινικές 
Σύνολο 

Αριθµός 

Νοσοκοµείων 
142 5 166 313 

Αριθµός 

Κλινών 
38.115 1.465 15.124 54.704 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 

3.4. Σύστηµα υγείας 

Ως Σύστηµα Υγείας ορίζεται το σύνολο των ανθρώπινων και υλικών πόρων του τοµέα 

υγείας που µε συγκεκριµένο τρόπο οργάνωσης και διοίκησης, µέσα από 

προγραµµατισµένη ανάπτυξη των υπηρεσιών και στα πλαίσια των διαθεσίµων πόρων 

στοχεύει στη µεγιστοποίηση του επιπέδου υγείας του πληθυσµού. 

Τα συστήµατα υγείας αποτελούν σήµερα έναν από τους περισσότερο δυναµικούς 

κλάδους της οικονοµίας και στις αναπτυγµένες βιοµηχανικές χώρες απασχολούν το 6-8% 

του ενεργού πληθυσµού και απορροφούν το 8-12% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 

(ΑΕΠ) τους. 

Ένα οργανωµένο σύστηµα υγείας οφείλει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις ή αρχές 

λειτουργίας:  
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• Ύπαρξη συγκεκριµένης πολιτικής υγείας µε ευδιάκριτους στόχους. 

• Καθορισµός της διαδικασίας ή των µέτρων πολιτικής για την επίτευξη των 

στόχων. 

• Συνεχής εκτίµηση-αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων ως προς την 

επίτευξη των στόχων και τη λήψη συµπληρωµατικών διορθωτικών µέτρων όποτε 

αυτό χρειάζεται. 

Με βάση τη διεθνή εµπειρία, οι κλασσικές µορφές συστηµάτων υγείας είναι: 

• Το πρότυπο της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας (Beveridge model), του οποίου 

αντιπροσωπευτική χώρα είναι η Μεγάλη Βρετανία µε το National Health Service 

και η Ιταλία. Το σύστηµα αυτό εµφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

o Πλήρη κάλυψη του πληθυσµού. 

o Χρηµατοδότηση µέσω της γενικής φορολογίας (κρατικού 

προϋπολογισµού). 

o Ο έλεγχος των παραγωγικών συντελεστών ανήκει στο κράτος. 

• Το πρότυπο της Κοινωνικής Ασφάλισης (Bismark model), µε αντιπροσωπευτικές 

χώρες τη Γερµανία, την Αυστρία, τη Γαλλία και το Βέλγιο. Το σύστηµα αυτό 

εµφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

o Πλήρη κρατική ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. 

o Η χρηµατοδότησή του γίνεται από εισφορές των εργοδοτών και των 

εργαζοµένων και από το κράτος. 

o Υποχρεωτική ασφάλιση του πληθυσµού από ασφαλιστικούς, µη 

κερδοσκοπικούς οργανισµούς. 

o Η κυριότητα των µέσων παραγωγής µπορεί να είναι δηµόσια ή ιδιωτική.  

• Το πρότυπο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, µε αντιπροσωπευτική χώρα τις ΗΠΑ. Το 

σύστηµα αυτό εµφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

o Ελεύθερη επιλογή του χρήστη-καταναλωτή να ενταχθεί ή όχι στο 

σύστηµα. 

o Οι παραγωγικοί συντελεστές ανήκουν σε ιδιώτες. 
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o Η ατοµική ή εργοδοτική κάλυψη χρηµατοδοτείται από ατοµικές ή 

εργοδοτικές εισφορές. 

Το σύστηµα υγείας αποτελεί µία παραγωγική διαδικασία, το προϊόν της οποίας παράγεται 

και διατίθεται σε µια «αγορά», η οποία δε διαφέρει ιδιαίτερα από τις κλασσικές αγορές 

άλλων αγαθών και υπηρεσιών. Το προϊόν, δηλαδή η ατοµική και συλλογική υγεία και 

έµµεσα οι υπηρεσίες υγείας, αποτελούν επιθυµητά αγαθά. Όπως κάθε παραγωγική 

διαδικασία, έτσι και η διαδικασία παραγωγής υπηρεσιών υγείας χαρακτηρίζεται από µια 

συνάρτηση, η οποία µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει τη γενική µορφή: 

Υ = Α (Χ1) 

όπου Υ: η στάθµη υγεία του πληθυσµού ή οι υπηρεσίες υγείας, 

Χ1: οι συντελεστές παραγωγής των υπηρεσιών υγείας, 

Α: το οργανωτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο πραγµατοποιείται η διαδικασία 

παραγωγής. 

Ο ρόλος της οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας στη λειτουργία και απόδοση του 

συστήµατος υγείας είναι πρωταρχικός και το οργανωτικό πλαίσιο της παραγωγικής 

διαδικασίας επηρεάζει σηµαντικά το µέγεθος της στάθµης της υγείας του πληθυσµού. 

Τα συστήµατα υγείας σε όλο τον κόσµο αντιµετωπίζουν µια τριπλή πρόκληση: α) την 

απαίτηση της παγκόσµιας κοινότητας για ισότιµη παροχή φροντίδων υγείας και 

περίθαλψης σε όλους, β) το διαρκώς αυξανόµενο κόστος παροχής των υπηρεσιών υγείας 

και γ) την ανάγκη εισαγωγής και εφαρµογής της νέας τεχνολογίας µε κριτήριο την 

αποτελεσµατικότητά της. 

Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι στη χώρα µας, επιπλέον των όσων αναφέρθηκαν 

παραπάνω, ιδιαίτερα µεγάλη πρόκληση αποτελεί η ανάγκη εφαρµογής ενός σύγχρονου 

συστήµατος υγείας. Η προσπάθεια για την εφαρµογή του ξεκίνησε το 1983 µε το Ν. 

1379/1983 περί ΕΣΥ (Παπαπαναγιώτου, 2000; Υφαντόπουλος, 2003). 

 

3.5. Σύστηµα Υγείας στην Ελλάδα 

3.5.1. Γενικά 

Το ελληνικό σύστηµα υγείας αποτελεί ένα µικτό σύστηµα µε συµµετοχή του ιδιωτικού 

και δηµόσιου τοµέα, τόσο από την πλευρά της παροχής υπηρεσιών υγείας όσο και από 
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την πλευρά χρηµατοδότησης αυτών. Ιστορικά, αναπτύχθηκε στηριζόµενο, σε µεγάλο 

βαθµό, στην κοινωνική ασφάλιση (µοντέλο Bismarck), δηλαδή στην κάλυψη των 

υγειονοµικών αναγκών διαφόρων επαγγελµατικών οµάδων µέσω Ασφαλιστικών 

Ταµείων. Σήµερα, το µοντέλο αυτό τείνει περισσότερο προς ένα σύστηµα υγείας που 

τουλάχιστον από άποψη χρηµατοδότησης εξαρτάται κατά το µεγαλύτερο ποσοστό από 

τον κρατικό προϋπολογισµό (µοντέλο Beveridge). Συγκεκριµένα, το υγειονοµικό 

σύστηµα της Ελλάδας συνίσταται σε τρία υποσυστήµατα, τα οποία λειτουργούν σχεδόν 

ανεξάρτητα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθµιας φροντίδας 

υγείας: 

• Το ΕΣΥ (κυρίως νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας και ΕΚΑΒ). 

• Τα ασφαλιστικά ταµεία που έχουν ενταχθεί στο ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ, ΟΓΑ, κλπ.) και τα 

λοιπά Ασφαλιστικά Ταµεία, τα οποία προσφέρουν διαφορετική κάλυψη στους 

δικαιούχους περίθαλψής τους.  

• Ο ιδιωτικός τοµέας, µε πολυάριθµα διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, µαιευτήρια, 

εργαστήρια, ιατρεία και οδοντιατρεία. 

Αυτό συνεπάγεται την εµπλοκή στη χάραξη πολιτικής υγείας πολλών και διαφορετικών 

φορέων και Υπουργείων. Συγκεκριµένα, την αρµοδιότητα και ευθύνη για την ανάπτυξη 

και λειτουργία του Ε.Σ.Υ. έχει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την 

εποπτεία των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης έχει το Υπουργείο Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας, το Υπουργείο Άµυνας εποπτεύει τις υπηρεσίες υγείας του 

στρατού, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων έχει την αρµοδιότητα 

παροχής φροντίδας υγείας στον αγροτικό πληθυσµό της χώρας, το Υπουργείο Εµπορικής 

Ναυτιλίας καλύπτει τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους και τέλος το Υπουργείο 

Οικονοµίας και Οικονοµικών εποπτεύει τον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων 

∆ηµοσίου (Ο.Π.Α.∆.). Αποτέλεσµα του κατακερµατισµού των παραπάνω αρµοδιοτήτων 

είναι η δυσκολία χάραξης ενιαίας πολιτικής υγείας (Παπαπαναγιώτου, 2000). 

 

3.5.2. Ιστορική Εξέλιξη 

Μετά το 1950 και την οµαλοποίηση της πολιτικής ζωής, ο τοµέας της υγείας είχε 

διογκωµένες ανάγκες. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των δηµοσίων νοσοκοµείων είχαν ήδη 

κατά µέσο όρο 50-70 χρόνια ζωής, χωρίς όµως να συντηρούνται αρκετά και χωρίς να 

διαθέτουν τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισµό. Στον ιδιωτικό τοµέα υπήρχαν πολλές 
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µικρές κλινικές, διάσπαρτες σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, µε επίκεντρο συγκέντρωσης 

την Αθήνα. Καµία όµως δεν πληρούσε τους όρους λειτουργίας κλινικής ή νοσοκοµείου 

και η περίθαλψη σε αυτές λόγχευε πολλούς κινδύνους.  

Αρκετοί γιατροί ασκούσαν την Ιατρική στο ιδιωτικό τους ιατρείο παράλληλα µε την 

ενασχόλησή τους στο νοσοκοµείο ή την κλινική. Τα ασφαλιστικά ταµεία κατέβαλαν το 

σύνολο των δαπανών στα δηµόσια νοσοκοµεία και εν µέρει τις δαπάνες στις κλινικές. 

Εξυπηρετούσαν τους ασφαλισµένους για απλή ιατρική εξέταση µε συµβασιούχους 

κυρίως και λίγους µόνιµους ιατρούς είτε στα ιατρεία των ταµείων, είτε στα ιδιωτικά 

ιατρεία των ιατρών µε τους οποίους είχαν σύµβαση. 

Κατά την περίοδο της µεταπολίτευσης ο καθηγητής ∆οξιάδης κατήρτισε σχέδιο 

αναδιοργάνωσης του τοµέα Υγείας, µε βάση το οποίο τέθηκε για πρώτη φορά το ζήτηµα 

της αναβάθµισης των υπηρεσιών Υγείας. Χαρακτηριστικό του σχεδίου αυτού υπήρξε η 

παροχή Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης και η έναρξη του θεσµού της ειδικότητας του 

Γενικού Ιατρού. Το σχέδιο ∆οξιάδη δεν εφαρµόστηκε επί των ηµερών του, αλλά 

αποτέλεσε τη βάση της µορφής του συστήµατος Υγείας που έχουµε µέχρι σήµερα.  

Αφού µελετήθηκαν όλες οι προηγούµενες µελέτες που είχαν γίνει στον τοµέα της Υγείας, 

το 1983 έγινε προσπάθεια δόµησης Εθνικού Συστήµατος Υγείας, µε σκοπό την παροχή 

Υπηρεσιών υγείας σε κάθε πολίτη. Μόλις ψηφίστηκαν τα σχετικά νοµοσχέδια και 

τέθηκαν σε εφαρµογή: 

• Τα παλαιά και κατεστραµµένα κτίρια των νοσοκοµείων συντηρήθηκαν. 

• Οι ακατάλληλες κλινικές έκλεισαν. 

• Οι ιατροί µε απόλυτα ελεύθερη επιλογή έγιναν πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης στο ΕΣΥ. 

• Αρκετά ιδιωτικά ιατρεία έκλεισαν αφού οι περισσότεροι ιατροί προτίµησαν το 

ΕΣΥ. 

• Οι ιατροί των ασφαλιστικών ταµείων διατήρησαν το ιδιωτικό τους ιατρείο. 

• Οι πανεπιστηµιακοί και οι στρατιωτικοί ιατροί είχαν το πλεονέκτηµα να 

διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο. 
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• Έγινε αναδιοργάνωση στις παρεχόµενες υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταµείων. 

Επιπλέον, ο µεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας, το ΙΚΑ, απέκτησε 2 νοσοκοµεία 

για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων. 

• Η πρόσβαση στα νοσοκοµεία έγινε ευκολότερη, γιατί εφηµέρευαν τακτικά και 

δεύτερον, γιατί οι µεν ασφαλισµένοι καλύπτονταν από τα ταµεία για τις 

απαραίτητες εξετάσεις, οι δε ανασφάλιστοι δικαιούντο περίθαλψης έναντι µικρής 

χρηµατικής δαπάνης. 

• Έγινε προσπάθεια εκσυγχρονισµού του τεχνολογικού εξοπλισµού των 

νοσοκοµείων µε παράλληλη κατάρτιση των επαγγελµατιών υγείας στις νέες 

τεχνολογικές εξελίξεις. 

• Ταυτόχρονα οι ιατρικές και οι νοσηλευτικές σχολές ενστερνίστηκαν την πρόοδο 

της Ιατρικής Επιστήµης και αύξησαν τον αριθµό των ειδικοτήτων µε παράλληλη 

εκπαίδευση στην τεχνολογία που, ήδη, είχε σηµειώσει αλµατώδη εξέλιξη στο 

εξωτερικό. 

• Πολλοί ιατροί µετεκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό σε εξειδικευµένες τεχνολογίες. 

 

3.5.3. Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας Εθνικού Συστήµατος Υγείας 

Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) της χώρας θεµελιώθηκε νοµοθετικά µε το Νόµο 

1397/1983, ενώ αυτός συµπληρώνεται και τροποποιείται µε διάφορες νοµοθετικές 

διατάξεις, όπως οι Νόµοι 2071/1992 και 2194/1994, οι οποίοι συµβάλλουν στην εξέλιξη  

του Ε.Σ.Υ.  

Στη συνέχεια, ο Νόµος 2889/2001 µε τον τίτλο «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του 

Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις» αποτέλεσε την αρχή για τη 

µεταρρύθµιση της οργάνωσης και της διοίκησης του Συστήµατος Υγείας της χώρας, 

θέτοντας τις βάσεις για τη διοικητική αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας από το 

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας και Πρόνοιας 

(ΠΕ.Σ.Υ.Π.). Με το νόµο αυτό η επικράτεια διαιρέθηκε σε Υγειονοµικές Περιφέρειες, οι 

οποίες ταυτίζονται µε τις ∆ιοικητικές. Σε κάθε Υγειονοµική Περιφέρεια της χώρας 

ιδρύθηκε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Περιφερειακό Σύστηµα 

Υγείας και Πρόνοιας» (που συµπληρώνεται µε το όνοµα της αντίστοιχης περιφέρειας) 
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και µε έδρα την πόλη που εδρεύει η ∆ιοικητική Περιφέρεια. Η εποπτεία και ο έλεγχος 

των ΠΕ.Σ.Υ.Π. ανατέθηκε στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.  

Σκοπός των ΠΕ.Σ.Υ.Π. είναι η δηµιουργία ολοκληρωµένων συστηµάτων παροχής 

υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας, που να εγγυώνται µια πλήρη δέσµη 

υπηρεσιών υγείας από την πρόληψη και την προαγωγή υγείας, την πρωτοβάθµια και τη 

νοσοκοµειακή περίθαλψη µέχρι τη µετανοσοκοµειακή φροντίδα, την αποκατάσταση και 

την κατ’ οίκον νοσηλεία. Επίσης ο συντονισµός των δράσεων και των πολιτικών παροχής 

υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας και η διασφάλιση της αποτελεσµατικής 

οργάνωσης και διοίκησης όλων των µονάδων υγείας του Ε.Σ.Υ., που ανήκουν στην 

αρµοδιότητά τους, µε στόχο την υψηλότερη δυνατή λειτουργική και οικονοµική 

αποδοτικότητα. Όλες οι νοσοκοµειακές µονάδες, τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά 

Ιατρεία τους, που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. µετατράπηκαν από τη δηµοσίευση του νόµου 

αυτού σε αποκεντρωµένες και ανεξάρτητες υπηρεσιακές µονάδες του αντίστοιχου 

ΠΕ.Σ.Υ.Π., µε διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. 

Επίσης, µε τον Νόµο 2889/2001 τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες τα Γενικά και τα Ειδικά, ενώ η διάκριση σε Νοµαρχιακά και Περιφερειακά 

καταργείται. Με τον όρο Γενικά ορίζονται τα νοσοκοµεία που διαθέτουν τµήµατα κύριας 

νοσηλείας σε περισσότερες από µία θεραπευτικές κατηγορίες και Ειδικά αυτά που 

διαθέτουν τµήµατα κύριας νοσηλείας σε µια µόνο θεραπευτική κατηγορία. 

Με το Νόµο 3329/2005 τα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας και Πρόνοιας, 

µετασχηµατίζονται και µετονοµάζονται σε «∆ιοικητικές Υγειονοµικές Περιφέρειες» 

(∆.Υ.ΠΕ.). Σύµφωνα µε το Υπουργείο Υγείας, η Ελλάδα είναι κατανεµηµένη σε 13 

υγειονοµικές περιφέρειες στις οποίες δηµιουργούνται Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) ως αποκεντρωµένες διευθύνσεις της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Π.Φ.Υ. του Υπουργείου Υγείας. Η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Π.Φ.Υ. 

υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Π.Φ.Υ. και ασκεί εποπτικό έλεγχο στις µονάδες Π.Φ.Υ. 

που υπάγονται στην αντίστοιχη ∆.Υ.ΠΕ., συµπεριλαµβανοµένων και των µονάδων 

ψυχικής υγείας καθώς και των άλλων ειδικών µονάδων.  

Με το Νόµο 2920/2001 εισάγεται ένας νέος θεσµός απευθείας από το Υπουργείο Υγείας, 

το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) Κύρια αποστολή 

του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. είναι η διενέργεια συστηµατικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών σε 

όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς αρµοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας και 
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στις υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων, αποσκοπώντας στη βελτίωση της 

ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. διαρθρώνεται οργανωτικά στους 

ακόλουθους τοµείς: α) Υγειονοµικού –Φαρµακευτικού Ελέγχου, β) ∆ιοικητικού-

Οικονοµικού Ελέγχου, γ) Ελέγχου Φορέα Πρόνοιας, δ) Μονάδας ∆ιοικητικής 

Υποστήριξης και ε) Περιφερειακών Γραφείων. 

Συνέχεια του Νόµου 2889/2001 αποτελεί ένα επιπλέον σχέδιο νόµου που αποβλέπει στην 

οργάνωση του συστήµατος προµηθειών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των 

αποκεντρωµένων µονάδων των ∆.Υ.ΠΕ. κατά τρόπο που να αποφεύγονται οι χρονοβόρες 

διαδικασίες, να εξασφαλίζονται υγιείς όροι ανταγωνισµού και να αντιµετωπίζεται το 

πρόβληµα της δηµοσιονοµικής επιβάρυνσης και των σχετικών κονδυλίων του 

προϋπολογισµού που προκαλεί η σπατάλη των πόρων υγείας. Απώτερος στόχος για τη 

θεσµοθέτηση αυτού του συστήµατος είναι η αύξηση της διαπραγµατευτικής δύναµης των 

µονάδων υγείας του Ε.Σ.Υ. µέσα από καταρτισµένα στελέχη και ευέλικτους µηχανισµούς 

υλοποίησής του. Η σύναψη και εκτέλεση των συµβάσεων προµηθειών µπορεί να είναι 

κεντρική ή αποκεντρωµένη. Οι ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά εργαστήρια 

υποχρεούνται να υποβάλλουν στη ∆.Υ.ΠΕ. αντίγραφα των τιµολογίων και των 

συµβάσεων µε τους προµηθευτές τους για να είναι δυνατή η σύγκριση των 

προσφερόµενων τιµών. 

Αναφορικά µε τις κλινικές, ο κλάδος αυτός των ιδιωτικών θεραπευτηρίων περιορίστηκε 

σηµαντικά κατά τη δεκαετία του ’80 λόγω της ακολουθούµενης κυβερνητικής πολιτικής, 

η οποία απέβλεπε στην πλήρη δηµοσιοποίηση του Ε.Σ.Υ., µε την ένταξη των 

νοσοκοµείων ιδιωτικού δικαίου στις διατάξεις του Νόµου 2592/1953. Ο έντονος 

κρατικός παρεµβατισµός παρατηρήθηκε µε τις διατάξεις του Νόµου 1397/1983, όπου 

έπαψε η έκδοση αδειών για ίδρυση νέων κλινικών, όπως και η επέκταση των 

υφισταµένων. Κατά συνέπεια και βάση του χαµηλού κόστους νοσηλίων οι επενδυτές 

αποθαρρύνθηκαν να τοποθετήσουν κεφάλαια σε µονάδες δευτεροβάθµιας περίθαλψης. 

Αποτέλεσµα αυτού ήταν ενώ τα δηµόσια νοσοκοµεία απαριθµούνταν από 122 το 1983 σε 

140 το 1993, τα ιδιωτικά να µειωθούν σε 224 το 1993 από 391 το 1983. 

Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 247/1991 επέτρεψε εκ νέου ωστόσο τη λειτουργία και 

µεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών καθώς και τη δηµιουργία ανεξάρτητων διαγνωστικών 

µονάδων εντός των ιδιωτικών θεραπευτηρίων και τη χορήγηση αδειών λειτουργίας των 

µονάδων αυτών τόσο σε νοµικά όσο και σε φυσικά πρόσωπα. 
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Λόγω των παραπάνω διατάξεων οι κλινικές εκτός από θεραπευτήρια µετατράπηκαν σε 

διαγνωστικά κέντρα µεγάλης κλίµακας, τα οποία σε µικρό χρονικό διάστηµα κάλυψαν 

σηµαντικό ποσοστό της πρωτοβάθµιας περίθαλψης. Οι Νόµοι 517/1991 και 247/1991 

καθορίζουν προδιαγραφές οικοδόµησης, τεχνικού εξοπλισµού, πρόσληψης προσωπικού 

και συναφών λειτουργικών ζητηµάτων. Ο Νόµος 235/2000 θέτει όρους και κριτήρια 

πρόσληψης προσωπικού και τεχνικού εξοπλισµού. Οι διατάξεις του άρθρου 18 του ίδιου 

νόµου απαγορεύουν την ένταξη και λειτουργία σε ιδιωτικές κλινικές αυτοτελών 

ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. που ανήκουν σε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

Από 01.01.2002 έχει επιτραπεί στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. η λειτουργία απογευµατινών 

ιατρείων µετά το τακτικό ωράριο και η διενέργεια διαγνωστικών και θεραπευτικών 

πράξεων. Η λειτουργία πέραν του τακτικού ωραρίου έχει προαιρετικό χαρακτήρα και 

συνεπάγεται τη µη υποχρεωτική συµµετοχή σε αυτή του ιατρικού, νοσηλευτικού και 

διοικητικού προσωπικού, πράγµα το οποίο ρυθµίζεται από ατοµική βούληση. Η δήλωση 

όµως της συµµετοχής τους καθιστά υποχρεωτική την υπαγωγή των συµµετεχόντων στους 

κανόνες λειτουργίας, όπως αυτοί ορίζονται από το νόµο. 

Τέλος, µε τον νόµο 3527/2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων 

εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις», επιχειρήθηκε η µείωση της γραφειοκρατίας και της πολυπλοκότητας του 

συστήµατος και η ενίσχυση των νοσοκοµειακών µονάδων και των µονάδων πρόνοιας µε 

πολύτιµο ανθρώπινο δυναµικό. Βάσει του συγκεκριµένου Νόµου, οι πρώην 17 

∆ιοικητικές Υγειονοµικές Περιφέρειες (∆ΥΠΕ) αναδιοργανώθηκαν σε επτά 

Υγειονοµικές Περιφέρειες. 

 

3.6. Χρηµατοδότηση του Ελληνικού Συστήµατος Υγείας 

Το Ελληνικό Σύστηµα Υγείας έχει την ιδιαιτερότητα της συνύπαρξης σε αυτό στοιχείων 

που παραπέµπουν σε συστήµατα µε δηµόσια αντίληψη, όσο και στοιχείων που 

εντάσσονται στη φιλελεύθερη άποψη για την υγεία, η οποία ευνοεί την ανάπτυξη του 

ιδιωτικού τοµέα. Η πολυσυνθετότητα αυτή σε συνδυασµό µε την ανορθόδοξη παρουσία 

του κράτους (π.χ. µε τον καθορισµό πολύ χαµηλών τιµών και νοσηλίων που δεν 

ανταποκρίνονται στο πραγµατικό κόστος) δεν αφήνει περιθώρια διαπραγµάτευσης 

µεταξύ των εταίρων του συστήµατος (προµηθευτές υπηρεσιών, ασφαλιστικοί οργανισµοί, 
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κράτος, χρήστες), γεγονός που επηρεάζει σηµαντικά τις χρηµατοδοτικές παραµέτρους 

του.  

Το Ελληνικό Σύστηµα Υγείας είναι ένα µικτό σύστηµα το οποίο κινείται µεταξύ 

ελεύθερης αγοράς και κεντρικού σχεδιασµού από το οποίο όµως απουσιάζουν οι 

απαραίτητοι κανόνες δράσης που θα ρυθµίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία του. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λειτουργίας του συστήµατος, οι βασικές πηγές 

χρηµατοδότησης του συστήµατος υγείας που εντοπίζονται, είναι ο κρατικός 

προϋπολογισµός (γενική φορολογία), η κοινωνική ασφάλιση (ταµεία υγείας) και οι 

ιδιωτικές πληρωµές (διαθέσιµο ατοµικό εισόδηµα ή ιδιωτική ασφάλιση). Πιο αναλυτικά 

το Ελληνικό Σύστηµα Υγείας χρηµατοδοτείται από τις παρακάτω πηγές  (Σούλης, 1999):  

• Κρατικός Προϋπολογισµός: Ο κρατικός προϋπολογισµός αποτελεί τη 

βασικότερη µορφή χρηµατοδότησης των υπηρεσιών υγείας. Τα πλεονεκτήµατα 

της χρηµατοδότησης των συστηµάτων υγείας από τον κρατικό προϋπολογισµό 

περιλαµβάνουν το µικρό διοικητικό κόστος, και το ότι οι ιατρικο-νοσηλευτικές 

µέθοδοι που χρησιµοποιούνται δεν λαµβάνουν υπόψη το κόστος των ιατρικών 

πράξεων, παρά µόνο το τελικό θεραπευτικό αποτέλεσµα. Ταυτόχρονα δεν ισχύει 

η αρχή του αποκλεισµού από τις παροχές, αφού πρόκειται περί λειτουργίας ενός 

συστήµατος που εξυπηρετεί την παραγωγή ενός δηµόσιου αγαθού. 

Μειονεκτήµατα του εν λόγω συστήµατος είναι η έλλειψη πλήρους οικονοµικής 

υπευθυνότητας, τόσο από την πλευρά του παραγωγού – προµηθευτή υπηρεσιών 

υγείας, όσο και από την πλευρά του καταναλωτή – ασθενή για τη ζήτηση 

υπηρεσιών και αγαθών υγείας. 

Ο κρατικός προϋπολογισµός µέσω της γενικής φορολογίας είναι υπεύθυνος για τη 

χρηµατοδότηση των κέντρων υγείας και των αγροτικών ιατρείων, την πληρωµή 

των µισθών του νοσοκοµειακού προσωπικού, τη χορήγηση επιδοτήσεων στα 

δηµόσια νοσοκοµεία και τα ασφαλιστικά ταµεία, τις επενδύσεις κεφαλαίου κλπ. 

Ο γενικός προϋπολογισµός του κράτους είναι η σηµαντικότερη πηγή 

χρηµατοδότησης των νοσοκοµείων. Μέσω των τακτικών και έκτακτων 

επιχορηγήσεων καθώς και του προϋπολογισµού των δηµόσιων επενδύσεων 

πραγµατοποιούνται οι εισροές πόρων στα δηµόσια νοσοκοµεία. Τα τελευταία 

χρόνια, το ποσοστό συµµετοχής του κρατικού προϋπολογισµού στη 
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χρηµατοδότηση των δηµόσιων νοσοκοµείων παραµένει σταθερά πάνω από το 

70%. 

• Κοινωνική ασφάλιση: Η δεύτερη µεγαλύτερη πηγή από την οποία αντλούνται 

πόροι για τον τοµέα υγείας στην Ελλάδα, είναι η κοινωνική ασφάλιση και 

ειδικότερα οι κλάδοι υγείας των ασφαλιστικών οργανισµών. Η κύρια πηγή 

εσόδων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα προέρχεται από τις 

εισφορές των εργοδοτών και των εργαζοµένων. Στις εισφορές των εργοδοτών 

περιλαµβάνονται και οι εισφορές των αυτοαπασχολούµενων. Γενικότερη 

διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι υφίστανται µεγάλες ανισότητες µεταξύ των 

ταµείων κοινωνικής ασφάλισης όσον αφορά την αναλογία της εισφοράς ή τις 

εισφορές από διάφορες πηγές προς τα Ταµεία. Ενώ οι πηγές χρηµατοδότησης του 

ΙΚΑ, του ΤΕΒΕ και των Ταµείων Τραπεζικών υπαλλήλων προέρχονται κυρίως 

από τις εισφορές των εργοδοτών και εργαζοµένων, οι πηγές άλλων ταµείων 

προέρχονται από τη γενική φορολογία, (όπως ο ΟΓΑ) ή από κοινωνικούς πόρους. 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει προσπάθεια να εξοµαλυνθούν αυτές οι ανισότητες 

µε τη συγχώνευση πολλών ασφαλιστικών ταµείων, και ειδικά από τον Ιανουάριο 

του 2012 τα περισσότερα από τα ασφαλιστικά ταµεία συγχωνεύθηκαν υπό του 

σκέπη του ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας). 

Η επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισµό ως έσοδο της κοινωνικής 

ασφάλισης συνεχώς αυξάνεται, εξαιτίας του αυξανόµενου ελλείµµατος των 

ασφαλιστικών ταµείων, ιδιαίτερα στον κλάδο των συντάξεων. Η συσσώρευση 

των ελλειµµάτων στα µεγάλα ασφαλιστικά ταµεία από τα µέσα της δεκαετίας του 

‘80 αποδίδεται σε µια σειρά από παράγοντες όπως: 

o Οι δηµογραφικές εξελίξεις. 

o Οι αλλαγές στην απασχόληση. 

o Η επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης. 

o Η αύξηση των επιδοµάτων χωρίς αντίστοιχη αύξηση των εισφορών. 

Σχεδόν το σύνολο των κρατικών επιχορηγήσεων απορροφήθηκε από τους 

κλάδους συντάξεων. Οι κλάδοι υγείας παρέµειναν πλεονασµατικοί διότι η 

κυβέρνηση ακολούθησε πολιτική χαµηλών αµοιβών προς τους παραγωγούς των 

υπηρεσιών. Από το 1992 όµως και έπειτα, λόγω της αύξησης των νοσηλίων που 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 

- 52 - 

πληρώνουν οι οργανισµοί στα δηµόσια και ιδιωτικά συµβεβληµένα νοσοκοµεία, 

άρχισαν να εµφανίζονται ελλείµµατα και στους κλάδους υγείας. Έτσι η άντληση 

πρόσθετων εσόδων από τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης γίνεται 

περισσότερο δύσκολη και θέτει ένα ολοένα µεγαλύτερο βάρος στο Κράτος το 

οποίο θα πρέπει να επιχορηγεί εκτός από τους κλάδους συντάξεων και τους 

κλάδους υγείας. Τέλος, τα ελλείµµατα που εµφάνισαν οι κλάδοι υγείας των 

ασφαλιστικών οργανισµών από τις αρχές του 1993 οφείλονται κυρίως στην 

αύξηση του ηµερήσιου νοσηλίου, η οποία αποτελούσε την έκφραση ενός 

γενικότερου σχεδίου για τη µείωση της συµµετοχής του κράτους στην 

νοσοκοµειακή χρηµατοδότηση. 

• Ιδιωτικές πληρωµές: Η τρίτη µεγαλύτερη πηγή χρηµατοδότησης των υπηρεσιών 

υγείας στην Ελλάδα αποτελούν οι δαπάνες που καταβάλλονται από τους ίδιους 

τους ασφαλισµένους και επιβαρύνουν τα ατοµικά ή τα οικογενειακά τους 

εισοδήµατα. Οι ασθενείς καλούνται να συµµετέχουν στο κόστος των 

υγειονοµικών υπηρεσιών. Η λογική αυτής της συµµετοχής έχει δύο πτυχές: 

Αφενός να µειώσει την άσκοπη χρήση και αφετέρου να συγκεντρώσει επιπλέον 

πόρους. Είναι µια λογική αντιφατική, αφού από τη µία επιβάλλεται συµµετοχή για 

τον περιορισµό της άσκοπης κατανάλωσης, και από την άλλη γίνεται προσπάθεια 

αύξησης των εσόδων. Η αλόγιστη επιβολή συµµετοχής στους χρήστες τείνει να 

αποτρέψει τη χρήση τόσο των απαραίτητων όσο και των λιγότερο απαραίτητων 

υπηρεσιών υγείας.  

Ένα κοµµάτι των πληρωµών που γίνονται από τους χρήστες, προορίζεται να 

καλύψει µέρος του κόστους των υπηρεσιών που παρέχονται από τη δηµόσια ή την 

ιδιωτική ασφάλιση, και ένα άλλο κοµµάτι τις υπηρεσίες που δεν καλύπτονται απ’ 

αυτές. Επίσης, µέρος τους προορίζεται για υπηρεσίες που θεωρητικά 

καλύπτονται, αλλά στις οποίες η πρόσβαση είναι δύσκολη εξαιτίας της µεγάλης 

λίστας αναµονής ή της άνισης γεωγραφικής κατανοµής των υπηρεσιών αυτών.  

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, οι ασθενείς µπορεί να επιλέξουν να αγοράσουν 

υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τοµέα. Τέλος οι ασθενείς καλούνται να πληρώσουν 

επιπλέον χρήµατα στο δηµόσιο τοµέα για υπηρεσίες που λογικά θα πρέπει να 

καλύπτονται πλήρως. Πρόκειται γι’ αυτές που είναι γνωστές ως «ανεπίσηµες 

πληρωµές», «φακελάκια», «πληρωµές κάτω από το τραπέζι». 
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• Ιδιωτική Ασφάλιση: Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας αποτελεί την κύρια πηγή 

χρηµατοδότησης συστηµάτων υγείας, όπου το αγαθό υγεία θεωρείται ως ένα 

οποιοδήποτε καταναλωτικό αγαθό σε µια οικονοµία όπου οι νόµοι της αγοράς και 

η θεωρία του ανταγωνισµού δηµιουργούν και τους όρους διαµόρφωσης των τιµών 

και της γενικότερης ισορροπίας της. Ο µηχανισµός αυτός χρηµατοδότησης είναι 

αρκετά διαδεδοµένος στις ΗΠΑ, ενώ αποτελεί και µια δευτερεύουσα 

συµπληρωµατική πηγή χρηµατοδότησης στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, 

µεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Η συγκεκριµένη πηγή χρηµατοδότησης και το 

ποσοστό συµµετοχής της στο σύνολο των εσόδων για τη λειτουργία ενός 

συστήµατος υγείας εξαρτάται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

προσφερόµενων δηµόσιων παροχών και το επίπεδο ικανοποίησης των 

καταναλωτών – ασθενών, και από την πολιτική που ακολουθούν οι ιδιωτικές 

ασφαλιστικές εταιρίες. 

Στον επόµενο πίνακα (Πίνακας 3.2.) παρουσιάζεται το ποσοστό της συνολικής 

χρηµατοδότησης στην υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ, όπως και το ποσοστό 

χρηµατοδότησης στην Ελλάδα από το ∆ηµόσιο Προϋπολογισµό και από Ιδιωτικές 

Πληρωµές.  

Πίνακας 3.2.: Χρηµατοδότηση υγείας στην Ελλάδα 

 

Συνολική 

Χρηµατοδότηση στην 

υγεία ως ποσοστό του 

ΑΕΠ 

∆ηµόσια Χρηµατοδότηση 

στην υγεία ως ποσοστό της 

συνολικής χρηµατοδότησης 

στην υγεία 

Ιδιωτική Χρηµατοδότηση 

στην υγεία ως ποσοστό της 

συνολικής χρηµατοδότησης 

στην υγεία 

 2000 2008 2000 2008 2000 2008 

Ελλάδα 7,9 10,1 60,0 60,9 40,0 39,1 

Μ.Ο. 

Ευρώπης 
8,0 8,5 73,8 73,7 25,7 23,6 

Πηγή: Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

4.1. Εισαγωγή 

Η αλληλεξάρτηση των οικονοµιών παγκοσµίως, ως απόρροια του φαινοµένου της 

παγκοσµιοποίησης, οδήγησε στην παγκόσµια οικονοµική κρίση που ξεκίνησε το 2007 

από τα επισφαλή στεγαστικά δάνεια στις ΗΠΑ, και εξαπλώθηκε µέσα σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα στις αγορές χρήµατος των αναπτυγµένων χωρών. Αυτή η παγκόσµια 

οικονοµική κρίση µετατράπηκε µέσα στα επόµενα χρόνια σε ευρωπαϊκή οικονοµική 

κρίση, επηρεάζοντας αρνητικά τις οικονοµίες πολλών Ευρωπαϊκών χωρών, µεταξύ των 

οποίων και η Ελλάδα. 

Η οικονοµική κρίση που µαστίζει την Ελλάδα τα δυο τελευταία χρόνια ως απόρροια  της 

γενικότερης παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, έχει οδηγήσει τον τοµέα των υπηρεσιών 

υγείας σε πολλές διαθρωτικές αλλαγές. Αρκετές από αυτές έχουν ως στόχο τη βελτίωση 

της παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και έχουν θετικά αποτελέσµατα. 

Παραδείγµατα αυτών των αλλαγών αποτελούν η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων, 

η εφαρµογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τη µείωση της γραφειοκρατίας και, σε 

συνδυασµό µε τη χρήση γενοσήµων, την καταπολέµηση της τεράστιας σπατάλης 

δισεκατοµµυρίων από την υπερσυνταγογράφηση.  

 

4.2. Παγκόσµια και Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κρίση 

Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση του 2007, η οποία προέκυψε από την αδυναµία 

εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων στην αγορά στεγαστικών δανείων χαµηλής 

εξασφάλισης των Η.Π.Α. καθώς και από την αλόγιστη χρήση δοµηµένων επενδυτικών 

προϊόντων τα οποία ήταν πλήρως εξαρτηµένα από τη δυνατότητα αποπληρωµής των 

δανείων αυτών, άρχισε να επηρεάζει τις αγορές χρήµατος των αναπτυγµένων χωρών τον 

Αύγουστο του 2007 προκαλώντας ένα ντόµινο αντιδράσεων οι οποίες δεν έµειναν εντός 

των πλαισίων της Αµερικανικής Οικονοµίας, αλλά επηρέασαν και τις οικονοµίες των 

Ευρωπαϊκών χωρών.  

Οι αρνητικές επιδράσεις αυτής της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης εντάθηκε από τις 

λανθασµένες αποφάσεις και ενέργειες που πάρθηκαν από τις Κεντρικές Τράπεζες των 

Η.Π.Α. και της Ευρώπης στις νοµισµατικές πολιτικές που ακολούθησαν, όπως και τις 
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διαφωνίες που προέκυψαν για την ακολουθούµενη δηµοσιονοµική πολιτική που έπρεπε 

να ακολουθηθεί για την έξοδο από την κρίση µεταξύ διεθνών οργανισµών (ΟΟΣΑ και 

∆ΝΤ) και κρατών (Ηνωµένο Βασίλειο και Γερµανία). 

Η Ευρωπαϊκή κρίση, η οποία είχε αρχίσει να διαφαίνεται από το 2008, έγινε αισθητή 

κυρίως µέσα στο 2010 και στις αρχές του 2011 όπου τρεις χώρες µέλη της Ευρωζώνης 

προσέφυγαν στην ενεργοποίηση του µηχανισµού στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.  

Ο µηχανισµός στήριξης εγκρίθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

25 Μαρτίου 2010, και προβλέπει τη δηµιουργία ενός πλέγµατος ασφαλείας µε τη 

συµµετοχή του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, προκειµένου να ξεπεράσει η Ελλάδα 

την κρίση την οποία αντιµετωπίζει και να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του ευρώ. Τον 

Απρίλιο, οι υπουργοί οικονοµικών των χωρών µελών της ευρωζώνης δεσµεύτηκαν να 

συνδράµουν την Ελλάδα, εάν και εφόσον χρειαστεί, στο πλαίσιο του µηχανισµού 

στήριξης που αποφασίστηκε, µε ποσό ύψους 30 δισ. ευρώ για το 2010 µε τη µορφή 

διµερών δανείων στα οποία θα συµµετάσχουν και οι 15 χώρες µέλη της ευρωζώνης.  

Στις 23 Απριλίου 2010, η Ελλάδα ενεργοποιεί το πακέτο βοήθειας από την ΕΕ ύψους 45 

δισ. ευρώ µε σκοπό την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης και προσφεύγει και 

επισήµως στο ∆ΝΤ. Είχε προηγηθεί πίεση των αγορών για προσφυγή στο µηχανισµό, 

καθώς οι διεθνείς επενδυτές είχαν εκτοξεύσει στα ύψη τα spreads καθιστώντας 

απαγορευτικό τον δανεισµό της ελληνικής οικονοµίας από τις αγορές. Το όλο κλίµα 

επιδεινώθηκε και από τη σκληρή στάση της Γερµανίας απέναντι στην παροχή 

οικονοµικής βοήθειας στην Ελλάδα, και από τη διαρκώς εντεινόµενη συζήτηση διεθνώς 

σχετικά µε το ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους της. Λίγες 

µέρες µετά, το Eurogroup εγκρίνει την οικονοµική βοήθεια προς την Ελλάδα, ύψους 110 

δισεκατοµµυρίων ευρώ. από Ε.Ε και ∆ΝΤ τα επόµενα τρία χρόνια και µε επιτόκιο 5%, εκ 

των οποίων τα 80 δισ. δίνονται από την Ε.Ε. και τα υπόλοιπα 30 δις. από το ∆ΝΤ. 

Στις 21 Νοεµβρίου 2010 εγκρίθηκε από το Eurogroup η ένταξη και της Ιρλανδίας στο 

µηχανισµό στήριξης της Ε.Ε και του ∆ΝΤ, ύστερα από σχετικό αίτηµα που είχε 

υποβάλλει το ∆ουβλίνο. Στις 28 Νοεµβρίου 2010 οι υπουργοί Οικονοµικών της ΕΕ 

επικύρωσαν το σχέδιο διάσωσης της Ιρλανδίας, ύψους 85 δισ. ευρώ. Η οικονοµική 

στήριξη της Ιρλανδίας εγκρίθηκε και από το ∆ΝΤ. Παράλληλα, η Κοµισιόν δίνει ένα 

επιπλέον έτος στο ∆ουβλίνο για µείωση του ελλείµµατός του, παρατείνοντας µέχρι το 
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2015 την προθεσµία για δηµοσιονοµική εξυγίανση. Η οικονοµική βοήθεια της ΕΕ και της 

Ευρωζώνης θα δοθεί στο πλαίσιο ενός ισχυρού προγράµµατος πολιτικής το οποίο θα 

αντιµετωπίσει τις δηµοσιονοµικές προκλήσεις της ιρλανδικής οικονοµίας µε 

αποφασιστικό τρόπο. Θα βασίζεται στη δηµοσιονοµική προσαρµογή και σε διαρθρωτικές 

µεταρρυθµίσεις τις οποίες θα προωθήσουν οι ιρλανδικές αρχές στο πλαίσιο της 

Τετραετούς ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής η οποία θα παράσχει όλες τις λεπτοµέρειες της 

δέσµευσης της κυβέρνησης για την επίτευξη δηµοσιονοµικής σταθεροποίησης ύψους 6 

δισ. ευρώ το 2011 µε στόχο τη µείωση του ελλείµµατος στο 3% το 2014, κάτι που 

σηµαίνει µια συνολική σταθεροποίηση 15 δισ. ευρώ στη διάρκεια της τετραετίας, µε 

ετήσια επανεξέταση. 

Στις 6 Απριλίου 2011 προσέφυγε στο µηχανισµό στήριξης της ΕΕ και η Πορτογαλία, 

καθιστώντας τη χώρα το τρίτο µέλος της Ευρωζώνης που ζητά τη βοήθεια των εταίρων 

της. Τα προβλήµατα για την Πορτογαλία φάνηκαν και στη δηµοπρασία εντόκων 

γραµµατίων την ίδια µέρα, καθώς το επιτόκιο ήταν αυξηµένο κατά πολύ, σε σχέση µε τις 

προηγούµενες αντίστοιχες δηµοπρασίες, αντλώντας περίπου 1 δις ευρώ. Στη δηµοπρασία 

των 12µηνων εντόκων γραµµατίων η Πορτογαλία άντλησε 455 εκατ. ευρώ, µε µέση 

απόδοση στο 5,90% έναντι 4,33% στην προηγούµενη, ενώ σε αυτή των 6µηνων εντόκων 

γραµµατίων άντλησε 550 εκατ. Ευρώ, µε τη µέση απόδοση στο 5,117% έναντι 2,98% 

στην προηγούµενη (Χαρδούβελης, 2011). 

Τα παραπάνω είναι αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης των εθνικών οικονοµιών και 

πολιτικών, και της αλληλεξάρτησης σε παγκόσµιο επίπεδο που πλέον τις χαρακτηρίζει. 

Οι έντονες πιέσεις προς την Ελλάδα, και τις άλλες χώρες που αντιµετωπίζουν παρόµοια 

προβλήµατα, τόσο από διεθνείς οργανισµούς και φορείς (∆ΝΤ, ΟΟΣΑ, Ε.Ε., Ε.Κ.Τ.), από 

κράτη (Η.Π.Α., Γερµανία), και ιδιωτικούς οργανισµούς (οίκοι χρηµατοπιστωτικής 

αξιολόγησης), για την αποδοχή και υιοθέτηση συγκεκριµένων µέτρων και πολιτικών για 

την αντιµετώπιση της κρίσης, καταδεικνύουν ότι πλέον βρισκόµαστε σε ένα 

παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης. Το ντόµινο το 

οποίο έχει ξεκινήσει προκαλεί µεγάλη αναστάτωση στις αγορές, και πολλοί πιστεύουν ότι 

η οικονοµική κρίση θα χτυπήσει πολύ σύντοµα την Ισπανία και την Ιταλία. 
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4.3. Ελληνική Οικονοµική Κρίση 

Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα άρχισε ως χρηµατοπιστωτική, πολύ σύντοµα όµως 

επεκτάθηκε στην πραγµατική οικονοµία, επηρεάζοντας αρνητικά τα δηµόσια έσοδα, το 

δηµόσιο χρέος και τα δηµόσια οικονοµικά, καταλήγοντας σε µια κρίση του κοινωνικού 

κράτους, της εργασίας και της κοινωνίας.  

Η ένταση της κρίσης, µεταξύ άλλων, είναι άµεση απόρροια της διόγκωσης του 

δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του δηµόσιου χρέους σε επίπεδα που είναι δύσκολο να 

ελεγχθούν, όπως και της γενικότερης οικονοµικής ύφεσης που επικρατούσε παγκοσµίως. 

Η επιδείνωση των δηµοσιονοµικών επιδόσεων οφείλεται στη µη έγκαιρη και 

συστηµατική λήψη µέτρων που ήταν απαραίτητα για τη συγκράτηση του ήδη υπέρογκου 

δηµόσιου χρέους και τη µη εµπέδωση πολιτικών που θα εξασφάλιζαν συνθήκες συνετούς 

δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 

Η επιβάρυνση των δαπανών για κοινωνική ασφάλιση, η χαµηλή αποδοτικότητα των 

δηµοσίων δαπανών και η εκτεταµένη παραοικονοµία και φοροδιαφυγή δηµιούργησαν µια 

ιδιαίτερα δυσµενή δηµοσιονοµική κατάσταση που συνέβαλε στη διαµόρφωση του 

δηµόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα (126% το 2009).  

Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σήµερα στην πιο δύσκολη φάση των τελευταίων 

δεκαετιών, αποτέλεσµα της χρόνιας διστακτικότητας στην αντιµετώπιση των δοµικών 

της προβληµάτων και του µοντέλου ανάπτυξης που ακολούθησε. Με την παρουσία της 

πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, το αδιέξοδο έγινε φανερό σε όλους και 

η θέση της χώρας στις διεθνείς αγορές επιδεινώθηκε δραµατικά.  

Έτσι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σήµερα σε βαθειά ύφεση καθώς υλοποιείται ένα 

πολύ δύσκολο έργο δηµοσιονοµικής αλλά και συνολικότερης προσαρµογής. Τα πρώτα 

µέτρα πολιτικής, τα οποία έχουν ζητηθεί από την τρόικα (∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Ευρωπαϊκή Ένωση), µε την εν γένει αναδιάρθρωση 

της αγοράς εργασίας στην κατεύθυνση της περίσσιας ευελιξίας, την απελευθέρωση των 

απολύσεων, τη µείωση των αποζηµιώσεων και της περικοπής των µισθών, την 

κατάργηση των όποιων προστατευτικών διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας κ.ά., 

αναµένεται να εκτινάξουν στα ύψη την ανεργία και να επιτείνουν την ύφεση. Το έως 

τώρα κόστος των αλλαγών εµφανίζεται υψηλό και διαχέεται στο σύνολο της οικονοµίας. 

Το κόστος αυτό εντοπίζεται κυρίως στις αποδοχές και στις συντάξεις, ιδίως στο δηµόσιο 

τοµέα, στην αυξηµένη φορολογική επιβάρυνση επιχειρήσεων και κυρίως φυσικών 
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προσώπων και στην ύφεση της οικονοµικής δραστηριότητας που επηρεάζει τα 

εισοδήµατα και την απασχόληση σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας. 

Με την όλη προσπάθεια να έχει επικεντρωθεί στη συγκέντρωση χρηµάτων για την 

ικανοποίηση των δανειστών της χώρας, οι παρεµβάσεις που γίνονται χαρακτηρίζονται 

από έντονο µη αναπτυξιακό χαρακτήρα που βαθαίνει ακόµα περισσότερο την ύφεση και 

δυσχεραίνει την έξοδο από αυτή. Για παράδειγµα, η φορολογική πολιτική της αύξησης 

της έµµεσης φορολογίας (ΦΠΑ, ειδικών φόρων κατανάλωσης κ.ά.), στη σηµερινή 

συγκυρία, έχει καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα, χωρίς να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να 

µην επιβαρυνθεί δυσανάλογα η οικονοµική δραστηριότητα. Από την άλλη πλευρά, η 

πολιτική περιστολής των δαπανών υλοποιείται χωρίς καµία αξιολόγηση για την 

αναγκαιότητά τους αλλά µε µόνο κριτήριο την ευκολία περικοπής. Οι αµοιβές 

προσωπικού το 2009 ήταν 65% των άµεσων και έµµεσων φόρων, έναντι 45% στην Ε.Ε. 

Το µνηµόνιο οδηγεί τον λόγο αυτό προς τον ευρωπαϊκό µέσο όρο το 2012 µε πάγωµα 

προσλήψεων, µισθών, µείωση προσωπικού κλπ. Αναφορικά µε τα ελλείµµατα της 

κοινωνικής ασφάλισης, το 2008 οι κοινωνικές µεταβιβάσεις ως ποσοστό των 

φορολογικών εσόδων και των εισφορών για την κοινωνική ασφάλιση έφτασαν στο 61% 

στην Ελλάδα, έναντι 45% στην Ευρώπη. Το ασφαλιστικό σύστηµα, δεν έχει σήµερα τους 

πόρους για να καλύψει τις πληρωµές για συντάξεις, σε έναν πληθυσµό που γερνάει µε 

γρήγορο ρυθµό. Πέραν των άλλων, το ασφαλιστικό υποφέρει και λόγω της πραγµατικής 

του κοινωνικής ανάγκης για επέκταση του συστήµατος για να καλυφθούν ασφαλισµένοι 

µε λίγες ή καθόλου εισφορές, αλλά κυρίως λόγω της εισφοροδιαφυγής και της 

κακοδιαχειρίσεως των πόρων και των περιουσιακών στοιχείων των ταµείων. 

Σε µία προσπάθεια να µειωθεί το κόστος παραγωγής και να αυξηθεί η απασχόληση και 

τα εισοδήµατα, επιχειρείται η χωρίς προηγούµενο απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, 

χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς εργασίας (µικρές 

επιχειρήσεις οικογενειακού τύπου, υψηλά ποσοστά αδήλωτης και ανασφάλιστης 

εργασίας, πολυνοµία που συχνά παραβιάζεται κ.α.). Έτσι, διαµορφώνεται σταδιακά ένα 

σύνολο µη συνεκτικών παρεµβάσεων οικονοµικής και διαρθρωτικής πολιτικής, σε ένα 

κλίµα γενικευµένης απαισιοδοξίας για το µέλλον του τόπου. 

Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες αναδιάρθρωσης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε κύριο 

στόχο την µείωση των δαπανών. Η κατεύθυνση αυτή κρίνεται λανθασµένη, καθώς η 

βάση για µία αποτελεσµατική αναδιάρθρωση θα ήταν µια συνολική, ριζική 
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ανασυγκρότηση του κράτους πάνω σε νέες, πιο διαφανείς βάσεις, ώστε οι λειτουργίες του 

να δίνουν έµφαση στην κοινωνική διάσταση των πραγµάτων, να ενθαρρύνουν τη 

δηµιουργική πρωτοβουλία και να προάγουν την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη 

(Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 2011; Στουρνάρας & Αλµπάνη, 2008). 

 

4.4. Επιδράσεις της παγκοσµιοποίησης στον τοµέα των υπηρεσιών υγείας 

Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα, ως αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας 

και της παγκόσµιας και ευρωπαϊκής οικονοµικής κρίσης, είχε επιπτώσεις και στον τοµέα 

των υπηρεσιών υγείας. Τα δύο µνηµόνια τα οποία έχει συµφωνήσει η Ελλάδα να 

εφαρµόσει, έχουν ως άµεσο αποτέλεσµα την πραγµατοποίηση σηµαντικών αλλαγών σε 

διάφορα θέµατα όπως τα εργασιακά, τη χρηµατοδότηση και τις δοµές των υπηρεσιών 

υγείας, καθώς και την υπερσυνταγογράφηση και τη λειτουργία των ασφαλιστικών 

φορέων. 

 

4.4.1. Εργασιακές αλλαγές  

Οι Νόµοι 3846/2010, 3986/2011 και 4046/2012 επέφεραν σηµαντικές αλλαγές στις 

εργασιακές σχέσεις και αποδοχές σε όλους τους τοµείς της Ελληνικής Οικονοµίας, και 

κατ’ επέκταση στον τοµέα των υπηρεσιών υγείας.  

Οι αλλαγές που επήλθαν στις εργασιακές σχέσεις περιλαµβάνουν:  

• Χορήγηση βασικής σύνταξης στα 360 ευρώ.  

• Χορήγηση ανταποδοτικής σύνταξης η οποία θα κινείται στο µοντέλο της 

ιδιωτικής ασφάλισης (ότι πληρώνεις παίρνεις). Το ποσό της θα εξαρτάται από τα 

χρόνια εργασίας και το µέγεθος των ασφαλιστικών εισφορών. Η ανταποδοτική 

σύνταξη θα είναι µειωµένη σε σχέση µε το τι ισχύει µέχρι σήµερα, µιας και 

µειώνεται το ποσοστό αναπλήρωσης και θα αντιστοιχεί περίπου στο 50% του 

µισθού.  

• Για πλήρη ασφάλιση θα πρέπει κάποιος να έχει συµπληρώσει 40 χρόνια εργασίας 

και ταυτόχρονα να πιάσει το ηλικιακό όριο των 65. Αν κάποιος θελήσει να βγει 

νωρίτερα, χωρίς να έχει 40 χρόνια εργασίας, θα έχει ”πρόστιµο” 6% επί της 

σύνταξης το χρόνο. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 

- 60 - 

• Τα όρια για τα βαρέα διαµορφώνονται στα 60 χρόνια και θα αρχίσουν να 

αυξάνονται από το 2011.  

• Τα όρια συνταξιοδότησης ανέρχονται στα 65 έτη και για τις γυναίκες. Πρακτικά 

καταργούνται όλες οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και ανεβαίνουν τα όριά τους 

µέχρι και 17 χρόνια ανάλογα µε την περίπτωση.  

• Παγώνουν οι συντάξεις για τα επόµενα 3 χρόνια, ενώ ήταν ήδη παγωµένες τα 

τελευταία δύο χρόνια.  

• Τα ηµεροµίσθια και οι µισθοί της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης 

Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), όπως είχαν διαµορφωθεί την 1/1/12, µειώνονται από 

14/2/2012 κατά 22%. Παράλληλα, οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις για τον 

καθορισµό των ελάχιστων µισθών και ηµεροµισθίων στην ουσία καταργούνται, 

αφού πλέον θα καθορίζονται µε νόµο από την κυβέρνηση,  κατόπιν διαβούλευσης 

µε τους κοινωνικούς εταίρους (Μνηµόνιο 2).  

• Οι Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας και οι ∆ιαιτητικές Αποφάσεις  (κλαδικές, 

οµοιοεπαγγελµατικές) που λήγουν ή  θα καταγγελθούν µετά την 14/2/2012 θα 

ισχύουν ακόµη για 3 µήνες. Μετά τη λήξη του τριµήνου, ο µισθός µπορεί να 

επανακαθορίζεται µε βάση τον βασικό µισθό ή ηµεροµίσθιο της ΣΣΕ ή ∆Α που 

έχει λήξει, πλέον των επιδοµάτων που δεν καταργούνται (επιδόµατα  πολυετίας, 

τέκνων, σπουδών και ανθυγιεινής εργασίας, εφόσον βέβαια αυτά προβλέπονταν 

στις εν λόγω ΣΣΕ). 

• Οι Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας που συνάπτονται µετά την 14/2/2012, δεν 

µπορούν να έχουν διάρκεια µεγαλύτερη των τριών χρόνων. Όσες τέτοιες ΣΣΕ ή 

∆ιαιτητικές Αποφάσεις βρίσκονται σε ισχύ για 2 ή περισσότερα χρόνια µέχρι 

14/2/2012, θα λήξουν σε ένα χρόνο από την ψήφιση του µνηµονίου, δηλαδή στις 

14/3/2013. 

• Μετά τις 14/2/2012 παγώνουν οι αυξήσεις µισθών λόγω ωρίµανσης, µέχρι το 

ποσοστό ανεργίας να πέσει στο 10%. 

• Από τις 14/2/2012 και µετά η προσφυγή στη διαιτησία θα γίνεται µόνο µετά από 

συµφωνία εργοδοτών και εργαζοµένων  και καταργείται έτσι το δικαίωµα 

προσφυγής στη διαιτησία από τους εργαζοµένους. Η διαιτησία θα ισχύει µόνο για 

τους βασικούς µισθούς και όχι για οποιαδήποτε άλλη αµοιβή η οποία µπορεί να 

ρυθµίζεται από τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις των εµπλεκοµένων µερών. 
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• Ο µισθός για έναν νέο άνθρωπο ηλικίας κάτω των 25 ετών αναµένεται να φτάσει 

στα 255,47 ευρώ µεικτά, ενώ για έναν εργαζόµενο πάνω από 25 χρονών 

αναµένεται να φτάσει στα 293,04 για εργαζόµενους µερικής απασχόλησης 

(τετράωρη εργασία). Το θέµα που προκύπτει είναι πως πολλές επιχειρήσεις 

αξιοποιούν αυτό το νέο µισθολογικό καθεστώς, προσλαµβάνοντας νέους 

ανθρώπους για 4 ώρες εργασίας, υποχρεώνοντάς τους να εργάζονται πάνω από 8 

ώρες.  

• Με την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011, για την καταπολέµηση της 

ανεργίας καθιερώνεται πρόσθετη εισφορά αλληλεγγύης 2% επί των συνολικών 

ακαθαρίστων τακτικών αποδοχών, των πρόσθετων αµοιβών και των 

αποζηµιώσεων των δηµοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των ΝΠ∆∆ µε 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των 

∆ηµοσίων Επιχειρήσεων, των Οργανισµών και των Ν.Π.Ι.∆.  

• Με το άρθρο 43 του 3986/2011 επιτρέπεται η πρόσληψη νέων µισθωτών από 18-

25 ετών µε την σύναψη σύµβασης απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας 

διαρκείας 24 µηνών. Κατά τη διάρκεια αυτής της σύµβασης, που µπορεί να 

καταρτίζεται και σε τµήµατα του 24µήνου π.χ. για 8 ή 10 µήνες κλπ. µε ανανέωση 

για τους υπολοίπους και µέχρι τους 24 µήνες, ο µισθωτός λαµβάνει τις αποδοχές 

της οικείας κλαδικής ΣΣΕ, στην οποία υπάγεται ως εκ της ειδικότητάς του, ή 

ελλείψει αυτών, της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ, µειωµένες κατά 20% αυτών που 

προβλέπονται για τους υπαγοµένους σ΄ αυτές µισθωτούς χωρίς προϋπηρεσία 

(κλιµάκιο 0-2 έτη). 

Σύµφωνα µε πρόσφατη δηµοσίευση στοιχείων του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για 

την αγορά εργασίας κατά το 2011 αναδεικνύεται η πλήρης ευελιξία της εργασίας που 

συντελείται µε ταχύτατους ρυθµούς στην Ελλάδα. Ειδικότερα:  

• 52 επιχειρησιακές συµβάσεις εργασίας, οι οποίες αφορούσαν συνολικά 17.531 

εργαζοµένους, συµφωνήθηκαν κατά το δίµηνο ∆εκεµβρίου 2011 - Ιανουαρίου 

2012, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 37 του Ν.4024/2011. 

• Με την εφαρµογή των επιχειρησιακών συµβάσεων, οι οποίες υπερισχύουν των 

κλαδικών συµβάσεων, συµφωνήθηκαν µειώσεις αποδοχών που κυµαίνονταν από 

5% έως 40%. 

• 1.727 επιχειρήσεις που απασχολούν 11.085 εργαζοµένους υπέβαλαν στις 

επιθεωρήσεις εργασίας πίνακα προσωπικού για µείωση αποδοχών για το 
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διάστηµα από 01-09-2011 έως 31-12-2011, κάνοντας χρήση του άρθρου 30 του 

Ν. 3996/2011. 

• Κατά το 2011 υπάρχει µείωση των συµβάσεων πλήρους απασχόλησης κατά 

21,42%, ενώ αυξηµένο κατά 1,99% είναι το ποσοστό των συµβάσεων µερικής 

απασχόλησης και κατά 12,56% της εκ περιτροπής απασχόλησης. 

• Οι συµβάσεις πλήρους απασχόλησης των προηγούµενων ετών που άλλαξαν στη 

διάρκεια του 2011 είναι αυξηµένες κατά 73,25% όσον αφορά τη µερική 

απασχόληση, 193,06% για την εκ περιτροπής απασχόληση, κατόπιν συµφωνίας 

µε τους εργαζοµένους και 631,89% για την εκ περιτροπής απασχόληση µε 

µονοµερή απόφαση του εργοδότη σε σχέση µε τις αντίστοιχες του 2010. 

• Συγκεκριµένα, κατά το 2011, οι επιθεωρητές εργασίας πραγµατοποίησαν 

ελέγχους για αδήλωτη εργασία σε 20.246 επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στο 2,5% 

περίπου των συνολικών επιχειρήσεων στη χώρα και επιβλήθηκαν πρόστιµα 

11.409.500 ευρώ. Στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, εντοπίστηκαν 19.968 

ανασφάλιστοι εργαζόµενοι σε συνολικό αριθµό 66.615. ∆ηλαδή, 1 στους 3 

εργαζόµενους περίπου είναι ανασφάλιστος.  

Μεγάλες αλλαγές επήλθαν και στις αποδοχές των εργαζοµένων. Όπως αναφέρει έρευνα 

µισθολογικών αυξήσεων, στην οποία συµµετείχαν 100 ελληνικές και πολυεθνικές 

εταιρείες, µε περισσότερους από 50.000 εργαζόµενους στην Ελλάδα, η κατάσταση στον 

τοµέα της εργασίας είναι δραµατική. Οι µισθοί παγώνουν και βλέπουν την κατιούσα, ενώ 

ένα ακόµα αποθαρρυντικό στοιχείο της έρευνας αφορά στις αυξήσεις µισθών. Ενώ, στην 

ευρωζώνη, 9 στις 10 επιχειρήσεις θα προβούν σε αυξήσεις, το 2012, στην Ελλάδα, η 

αναλογία είναι µόνο 3 στις 10, µε το ποσοστό αύξησης να µην ξεπερνά το 2,3%, ποσοστό 

25% χαµηλότερο από αυτό που είχε προβλεφθεί το φθινόπωρο του 2011. Η Ελλάδα 

υστερεί σηµαντικά σε αυτή την ποσοστιαία αύξηση, σύµφωνα µε την έρευνα, 

καταλαµβάνοντας την τελευταία θέση ανάµεσα στις χώρες της ευρωζώνης, µε 

"πρωταθλητές" το Βέλγιο και την Αυστρία µε αυξήσεις της τάξης του 3,3%. Οι χώρες, 

που ακολουθούν, είναι οι ακόλουθες: Η Γερµανία µε 3%, η Ιταλία µε 2,9%, η Ισπανία µε 

2,7% και η Ιρλανδία µε 2,6%. 

Τα στοιχεία της έρευνας, αναφορικά µε τις µορφές απασχόλησης, δείχνουν πως αρκετές 

επιχειρήσεις στρέφονται στην εκ περιτροπής εργασία και στη µετατροπή των συµβάσεων 

πλήρους απασχόλησης σε µερικής, ιδιαίτερα σε κλάδους που πλήττονται έντονα. Αυτό, 

όπως επισηµαίνεται στην έρευνα, δηµιουργεί επιπρόσθετη ανασφάλεια στα στελέχη των 
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εταιρειών, τα οποία φοβούνται το ντόµινο των ανακατατάξεων, που θα προκληθεί. 

Συγκεκριµένα, εκφράζονται έντονοι φόβοι µήπως οι αναµενόµενες µειώσεις των 

κατώτατων µισθών συµπαρασύρουν και εκείνους των υψηλότερων βαθµίδων. 

Στη συνέχεια, περιγράφονται παραδείγµατα των εργασιακών αλλαγών που 

πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα:  

• Στο µαιευτήριο Ιασώ στο Μαρούσι, οι εργαζόµενοι βρέθηκαν µπροστά στο 

δίληµµα ή να δεχτούν µείωση των αποδοχών, ή να γίνουν απολύσεις. Η πρόταση 

για τη µείωση των αποδοχών ανέφερε την αφαίρεση µίας εργάσιµης µέρας το 

µήνα. Εκτός από τις µειώσεις των µισθών πιέζουν για µείωση των αδειών των 

ακτινολόγων, οι οποίοι δικαιούνται δύο µήνες το χρόνο, κατά το ένα τρίτο, καθώς 

και µείωση κατά 50% των ειδικών αδειών στους κλειστούς χώρους, που 

αντιστοιχούν σε δέκα µέρες πέραν των κανονικών αδειών.  

• Οι εργαζοµένοι του ιδιωτικού κέντρου αποκατάστασης Φιλοκτήτης, µε το φόβο 

της απόλυσης, εξαναγκάστηκαν να υπογράψουν τροποποιητικές ατοµικές 

συµβάσεις µε µείωση 10-25% των µισθών σε σχέση µε την κλαδική σύµβαση της 

ΟΣΝΙΕ. 

• Οι εργαζόµενοι στην ιδιωτική κλινική Κυανούς Σταυρός είναι τρεις µήνες 

απλήρωτοι. Μετά από παρέµβαση της ΟΣΝΙΕ, του κλαδικού συνδικάτου και της 

Σωµατειακής Επιτροπής η διεύθυνση δεσµεύτηκε για την καταβολή του ∆ώρου 

του Πάσχα, ενώ υποσχέθηκε και την καταβολή των δεδουλευµένων. Μάλιστα 

συνέδεσαν την αποπληρωµή των δεδουλευµένων µε την καταβολή των νοσηλίων 

από τα ασφαλιστικά ταµεία. 

• Οι εργαζόµενοι στο Γηροκοµείο Αθηνών είναι απλήρωτοι εδώ και εφτά µήνες.  

• Ο Όµιλος Euromedica χρωστά στους εργαζόµενους στις µονάδες της Αθήνας και 

της Θεσσαλονίκης τους µισθούς του Μάρτη και τις υπερωρίες των υπερεργασιών.  

• Ξεκίνησαν συζητήσεις για τη µείωση των µισθών των εργαζοµένων στο 

Ευγενίδειο Θεραπευτήριο. 

• Οι  1.200 εργαζόµενοι του νοσοκοµείου Ερρίκος Ντυνάν είναι απλήρωτοι από τον 

περασµένο Σεπτέµβριο, και µόνο µετά την κατάληψη του νοσοκοµείου τους 

καταβλήθηκε τµήµα του δώρου των Χριστουγέννων. 

• Οι εργαζόµενοι στο Ωνάσειο έχουν υποστεί µισθολογικές µειώσεις, ενώ έχει 

κοπεί το επίδοµα Χριστουγέννων, Πάσχα και διακοπών, και ήδη σηµειώνονται 

καθυστερήσεις στην έγκαιρη καταβολή των µισθών. Παράλληλα 
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προγραµµατίζονται απολύσεις περίπου 300 εργαζοµένων από το µη ιατρικό 

προσωπικό και 35 από το ιατρικό προσωπικό. 

 

4.4.2. Μείωση της χρηµατοδότησης στις υπηρεσίες υγείας  

Η πρώτη αισθητή συνέπεια της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα στο χώρο της δηµοσίας 

υγείας, ως απόρροια της παγκοσµιοποίησης, είναι ο χώρος της πρόνοιας και της ψυχικής 

υγείας. Θεωρώντας ότι από εκεί µπορούν να εξοικονοµηθούν χρήµατα άρχισαν να 

πραγµατοποιούνται δραστικές µειώσεις στη χρηµατοδότησή τους, υποβαθµίζοντας, 

ακόµη και καταργώντας τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Η µείωση των δαπανών για τις 

υπηρεσίες αυτές και τις προνοιακές δοµές φτάνει από 10% µέχρι και το 100% σε 

ορισµένες περιπτώσεις, µε αποτέλεσµα να κλείνουν ιδρύµατα και να αποδυναµώνονται 

µονάδες, η λειτουργία τους και η απαραίτητη υποδοµή για τη ζωτική φροντίδα ευπαθών 

οµάδων. Ιδιαίτερα πλήττονται παιδιά µε ειδικά προβλήµατα, ηλικιωµένοι, ψυχικά 

ασθενείς, ΑµεΑ, καρκινοπαθείς, εξαρτηµένοι από ουσίες, που χρειάζονται άµεση και 

διαρκή βοήθεια για να αντεπεξέλθουν στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. 

Χαρακτηριστικά ο κρατικός προϋπολογισµός προβλέπει για φέτος µόλις 40 εκατ. ευρώ 

για τους φορείς της Ψυχικής Υγείας και της αποασυλοποίησης, έναντι 85 εκατ. ευρώ για 

το 2011, δηλαδή είναι µειωµένος κατά 55% σε σχέση µε πέρυσι όταν για να καλυφτούν 

οι πραγµατικές ανάγκες των δοµών και προγραµµάτων ψυχικής υγείας χρειάζονται 94 

εκατοµµύρια ευρώ.  

Στη συνέχεια, περιγράφονται παραδείγµατα της µείωσης στη χρηµατοδότηση που 

πραγµατοποιήθηκε στο χώρο πρόνοιας και της ψυχικής υγείας. Ειδικότερα:  

• Μεγάλες δυσκολίες στη φροντίδα των βρεφών αντιµετωπίζει το Κέντρο Βρεφών 

Μητέρα, λόγω της µείωσης των επιχορηγήσεων, και λόγω της αναστολής των 

προσλήψεων. 

• Παύει η λειτουργία των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ), 

που είναι η µόνη σύγχρονη κοινωνική δοµή που εξασφαλίζει εξωσχολική 

δηµιουργική απασχόληση σε χιλιάδες παιδιά σ' όλη τη χώρα τις απογευµατινές 

ώρες. Λόγω της µείωσης των επιχορηγήσεων µέχρι σήµερα έχουν κλείσει 41 

Κ∆ΑΠ, µεταξύ άλλων αυτά της Σερίφου, της Αµανής Χίου, της Αµαλιάδας και 

της ακριτικής Πωγωνιανής. Κλείνοντας αυτά τα κέντρα, άφησαν ένα µεγάλο κενό 

στην εξωσχολική δωρεάν απασχόληση των παιδιών ηλικίας 6-12 χρόνων.  
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• Από τις 31/5/2010, παραµένει κλειστό το Κέντρο ΙΡΙ∆Α του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Γονέων, Κηδεµόνων και Φίλων Ατόµων µε Προβλήµατα Όρασης και 

Πρόσθετες Αναπηρίες - ΑΜΥΜΩΝΗ. Εδώ και πέντε χρόνια, το υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χρηµατοδοτούσε τον σύλλογο, κυρίως µέσω 

προγραµµατικών συµβάσεων, µε ποσό που κάλυπτε περίπου το 35% του ετήσιου 

προϋπολογισµού. Οι υπόλοιποι πόροι για τη λειτουργία του κέντρου προέρχονται 

από τις εισφορές των γονέων, από τα ασφαλιστικά ταµεία, από τη Νοµαρχία 

Αθηνών και από εκδηλώσεις και δωρεές. Από το 2010 το  υπουργείο σταµάτησε 

την επιχορήγηση των 360.000 ευρώ µε αποτέλεσµα το Κέντρο να κλείσει, µη 

µπορώντας να αντεπεξέλθει οικονοµικά.  

• Το χρέος του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής (ΨΝΑ), το οποίο ανέρχεται στα 

40 εκατοµµύρια ευρώ, δεν προµηθεύεται βασικά είδη (τρόφιµα, φάρµακα) λόγω 

αυτού του χρέους προς τους προµηθευτές της. Επίσης, παρατηρείται µεγάλη 

έλλειψη προσωπικού, που έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του 

νοσοκοµείου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα πολλές από τις δοµές του ψυχιατρείου να 

είναι σε άµεσο κίνδυνο.  

 

4.4.3. Συγχωνεύσεις νοσοκοµείων 

Για την περαιτέρω εξοικονόµηση χρηµάτων προτάθηκε και έχει αρχίσει να υλοποιείται η 

ανασυγκρότηση του συστήµατος του ΕΣΥ, µε τη συγχώνευση των νοσοκοµείων του 

ΕΣΥ. Οι Οργανισµοί των «διασυνδεόµενων» νοσοκοµείων θα ενοποιηθούν, µε 

αποτέλεσµα ότι από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα 132 νοσοκοµεία που υπάρχουν σήµερα 

θα γίνουν 82 αυτοτελή και ενιαία Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε ενιαίο 

προϋπολογισµό και πρόγραµµα προµηθειών. Την ίδια στιγµή  επανέρχονται τα 

συµβόλαια αποδοτικότητας, που προέβλεπε παλιότερος νόµος του 2001 για τους 

διοικητές των νοσοκοµείων, ενώ αλλάζει και η οργάνωση των τµηµάτων στα 

νοσοκοµεία, καθώς αυτά δε θα έχουν δική τους σύνθεση προσωπικού και κλίνες. Τόσο το 

προσωπικό όσο και οι κλίνες θα είναι ενιαίες για τον ιατρικό τοµέα (π.χ. παθολογικό ή 

χειρουργικό) στον οποίο ανήκουν.  

Με δεδοµένες τις ελλείψεις προσωπικού και υλικών που καταγράφονται σε καθηµερινή 

βάση στα νοσοκοµεία, η µικρή µονάδα του ΕΣΥ θα χρησιµοποιείται ως τροφοδότης του 

µεγάλου νοσοκοµείου. Οι αρχικά 45.000 κλίνες στα δηµόσια νοσοκοµεία, έχουν ήδη 
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µειωθεί σε 33.000, µε στόχο τη µείωση τους στις 22.000 περίπου. Οι νέοι οργανισµοί που 

θα στηρίζονται στη µείωση των κλινών, και την αντίστοιχη µείωση των εργαζοµένων, θα 

αποδοµούν τις υπάρχουσες λειτουργίες τους, µειώνουν το λειτουργικό ρόλο τους και τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες, οδηγώντας ουσιαστικά στην υπολειτουργία και στην σταδιακή 

απαξίωση των δηµόσιων νοσοκοµείων.  

 

4.4.4. Θετικές επιδράσεις παγκοσµιοποίησης στις Υπηρεσίες Υγείας 

Πέρα από τις αρνητικές επιδράσεις που περιγράφηκαν παραπάνω, η οικονοµική κρίση, 

ως απόρροια της παγκόσµιας και ευρωπαϊκής οικονοµικής κρίσης, έχει και θετικές 

επιδράσεις στον τοµέα των υπηρεσιών υγείας. Αυτές οι θετικές επιδράσεις συνοψίζονται 

στη λήψη διαρθρωτικών αλλαγών στις υπηρεσίες υγείας, µε τη µείωση της 

γραφειοκρατίας και της αντιµετώπισης της υπερσυνταγογράφησης, µέσω της ενοποίησης 

των ασφαλιστικών ταµείων, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τη χρήση γενοσήµων. 

Αναλυτικότερα:  

• Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – ΕΟΠΥΥ: Ο ΕΟΠΥΥ έχει 

ως στόχο την εξασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων των ασφαλισµένων σε 

ενιαίο σύστηµα παροχής υπηρεσιών υγείας. Από 1/1/2012 αρχικά αφορούσε µόνο 

τους ασφαλισµένους των ταµείων ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑ∆, ΤΥ∆ΚΥ, ΟΓΑ 

και τα µέλη των οικογενειών τους που έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Σύµφωνα µε 

τον Νόµο 4052/2012 και ειδικότερα το άρθρο 13, παράγραφος 17, προβλέπεται 

πέρα των παραπάνω ταµείων και  η ένταξη από 1/4/2012 των Οίκος Ναύτου και 

ΤΑΥΤΕΚΩ, και από 1/5/2012 των ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΤΑΑΠΤΓΑ, ΗΛΠΑΠ και ΗΣΑΠ. 

Στην αρχή της λειτουργίας του νέου φορέα υπήρξαν αρκετά προβλήµατα και 

είχαν πραγµατοποιηθεί πολλές αλλαγές, κυρίως λόγω έλλειψης έγκαιρης 

ενηµέρωσης των ασφαλισµένων και έλλειψης προγραµµατισµού. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία σύγχυσης στους ασφαλισµένους αλλά και στους 

παρόχους υπηρεσιών υγείας. Μέσα στους επόµενους µήνες η κατάσταση 

εξοµαλύνθηκε και ο φορέας άρχισε να λειτουργεί αποτελεσµατικά. 

Η βασικότερη επίδραση της ενοποίησης των ταµείων υπό τον ΕΟΠΥΥ αποτελεί η 

µείωση της γραφειοκρατίας µε τη χρήση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και τη 

δυνατότητα επιλογής του ιατρού που επιθυµεί ο ασφαλιζόµενος, ανεξαρτήτως αν 

είναι συµβεβληµένος µε τον ΕΟΠΠΥ.  
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• Ηλεκτρονική συνταγογράφηση και γενόσηµα: Την περίοδο 2000-2009 η 

δαπάνη φαρµάκων στο ΙΚΑ αυξήθηκε πάνω από 400%, και από 583 εκατ. ευρώ 

άγγιξε τα 2,4 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στον ΟΓΑ αυξήθηκε κατά 450% και από 279 

εκατ. σε 1,2 δισ. ευρώ. Το 2009 η συνολική φαρµακευτική δαπάνη έφτασε τα 8,4 

δισ. ευρώ, ενώ η Ισπανία των 47 εκατοµµυρίων είχε 12 δισ. ευρώ. Σε σχέση µε 

χώρες όπως η Σουηδία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η ∆ανία, η Ελλάδα ξόδεψε 

το 2009 περίπου 4 δισ. ευρώ περισσότερα. Την ίδια χρονιά, διακινήθηκαν από την 

Οµοσπονδία Συνεταιρισµών Φαρµακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ) 434 εκατ. κουτιά 

φαρµάκων. Η µέση αξία ανά πωληθέν τεµάχιο στην Ελλάδα ήταν 11,4 ευρώ 

έναντι 8,23 ευρώ του µέσου όρου της Ε.Ε. Το 2011 στην Ελλάδα η µέση τιµή 

έπεσε στα 9,40 ευρώ  και διακινήθηκαν 412 εκατ. κουτιά. 

Λαµβάνοντας υπόψη το Μνηµόνιο πρέπει να υπάρξει  µείωση της ασφαλιστικής 

φαρµακευτικής δαπάνης κατά περίπου ένα δισεκατοµµύριο ευρώ το 2012 σε 

σχέση µε πέρυσι και στο 1% του ΑΕΠ έως το τέλος του 2014. Αναλυτικά για το 

φάρµακο το Μνηµόνιο προβλέπει, µεταξύ άλλων: 

o Μείωση του συνολικού ποσοστού κέρδους των φαρµακείων σε ποσοστό 

κάτω από 15% και των φαρµακαποθηκών σε ποσοστό έως 5%. 

o Επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που θα περιλαµβάνει 

τουλάχιστον το 90% όλων των φαρµάκων και ιατρικών πράξεων που 

καλύπτονται από τα δηµόσια Ταµεία. 

o Εφαρµογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης. 

o Εφαρµογή συστήµατος παρακολούθησης της συνταγογραφικής 

δραστηριότητας και επιβολή κυρώσεων σε γιατρούς που 

υπερσυνταγογραφούν. 

o Αύξηση της χρήσης των γενοσήµων στο 35% του συνολικού όγκου των 

φαρµάκων που πωλούνται από τα φαρµακεία έως το τέλος του 2012, και 

στο 60% στο τέλος του 2013. Για τα νοσοκοµεία στόχος είναι η χρήση 

γενοσήµων στο 40% της ποσότητας των χορηγούµενων φαρµάκων. 

o Μείωση της µέγιστης τιµής των αντίγραφων φαρµάκων και των 

πρωτοτύπων φαρµάκων εκτός πατέντας στο 40% και το 50% αντίστοιχα 

της τιµής των πρωτοτύπων εντός πατέντας. Περαιτέρω µείωση της τιµής 

κάθε γενόσηµου που ακολουθεί κατά 10% επί της µέγιστης τιµής. 
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o Σύνδεση του ποσοστού συµµετοχής των ασφαλισµένων µε την τιµή των 

φαρµάκων (χαµηλότερο ποσοστό σε γενόσηµα, αύξηση της συµµετοχής 

στα ακριβότερα πρωτότυπα). 

o Επιβολή υποχρέωσης στους γιατρούς να συνταγογραφούν µε τη διεθνή 

επιστηµονική ονοµασία της δραστικής ουσίας και δυνατότητα στα 

φαρµακεία να υποκαθιστούν τα συνταγογραφούµενα φάρµακα µε το 

χαµηλότερης τιµής προϊόν της ίδιας δραστικής ουσίας. 

Πέρα από τη µείωση της γραφειοκρατίας µε τη χρήση της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης, δίνεται η δυνατότητα στο κράτος να ελέγξει τους γιατρούς  για 

τις εξετάσεις που γραφούν όσο και τα φάρµακα που συνταγογραφούν. Είναι  

γνωστό στο ιατρικό χώρο ότι οι γιατροί λαµβάνουν ποσοστά από τα διαγνωστικά 

κέντρα για να στέλνουν τους πελάτες στα συγκεκριµένα διαγνωστικά κέντρα και 

ανάλογα µε τη ποσότητα εξετάσεων και το κόστος των εξετάσεων παίρνουν τα 

ανάλογα ποσοστά. Επίσης, κάτι αντίστοιχο γίνεται και µε τα φάρµακα, 

παίρνοντας ποσοστά από τις φαρµακευτικές εταιρείες.  

Με τη χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που επιβάλλεται και µε την 

υποχρέωση των γιατρών να γραφούν την ουσία του φαρµάκου και όχι την µάρκα 

του φαρµάκου θα µπορέσει να καταπολεµηθεί η υπερσυνταγογράφηση και θα 

µειωθεί το κόστος των φαρµακευτικών δαπανών.  

 

4.5. Επιδράσεις της Ε.Ε. στις Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα 

4.5.1. Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά και Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα 

Ο τοµέας των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα αποτελεί τµήµα της ενιαίας αγοράς 

υπηρεσιών υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διέπεται από τις ίδιες αρχές που διέπει 

την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, όπως αυτές περιγράφονται στις συνθήκες της Ε.Ε. Αυτές οι 

αρχές περιλαµβάνουν την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και 

κεφαλαίων. Ειδικότερα για τις υπηρεσίες υγείας περιλαµβάνει (Οικονόµου, 2004):  

• Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων: Μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά 

υπηρεσιών υγείας πρέπει να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία γιατρών και 

νοσηλευτικού προσωπικού σε όλα τα κράτη-µέλη, όπως και η δυνατότητα 

βραχυχρόνιας και µακροχρόνιας διαµονής των ασθενών-πολιτών σε οποιοδήποτε 
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κράτος-µέλος της Ε.Ε. Επίσης, πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ανταλλαγή 

δεδοµένων και προστασίας σε όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. 

• Ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων: Μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά 

υπηρεσιών υγείας πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα αγοράς και δηµόσιας 

προµήθειας φαρµάκων και ιατρικού εξοπλισµού σε όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. 

Επίσης, πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ιατρικών και 

φαρµακευτικών προϊόντων από τους πολίτες των κρατών-µελών. 

• Ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών: Μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά 

υπηρεσιών υγείας πρέπει να διασφαλίζεται η προσφορά υποχρεωτικής και 

προαιρετικής ασφάλισης υγείας, όπως και η δυνατότητα προµήθειας και επιλογής 

υπηρεσιών υγείας από όλα τα κράτη-µέλη. 

• Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων: Μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά 

υπηρεσιών υγείας πρέπει να διασφαλίζονται οι επενδύσεις σε ανάπτυξη νέων 

δοµών ή βελτίωσης υπαρχουσών δοµών παροχής υπηρεσιών υγείας σε όλα τα 

κράτη-µέλη. 

∆εδοµένης της υπάρχουσας οικονοµικής κατάστασης στην Ελλάδα, µε τη συνεχή 

υποβάθµιση των δηµόσιων υπηρεσιών υγείας, τη συνεχή µείωση του εργατικού 

δυναµικού στον τοµέα των υπηρεσιών υγείας, τη συνεχή µείωση των αποδοχών του 

ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κλπ., µεγάλος αριθµός ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού αναγκάζεται να βρει εργασία σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 

Επιπρόσθετα, ασθενείς οι οποίοι δεν καταφέρνουν ή δεν είναι ικανοποιηµένοι από τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα, π.χ. λόγω µεγάλης αναµονής για 

επεµβάσεις, αναγκάζονται να πάνε σε άλλες χώρες της Ε.Ε.  

Στον τοµέα της προµήθειας φαρµάκων, ιατρικού εξοπλισµού και λοιπών προϊόντων 

υγείας, η ελεύθερη διακίνησή τους µέσα στην Ε.Ε. έχει δώσει την ευκαιρία στο σύνολο 

των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας (δηµόσιου και ιδιωτικού) να συµπιέσουν το κόστος 

προµήθειας και πώλησης αυτών των προϊόντων. Ιδιαίτερα το τελευταίο έτος µε την 

εφαρµογή της ηλεκτρονικής προµήθειας φαρµάκων και ιατρικού εξοπλισµού, όπως και 

την εφαρµογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το κόστος αυτών των προϊόντων έχει 

µειωθεί σε µεγάλο βαθµό.   
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4.5.2. Ενέργειες στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισσαβόνας 

Οι πρώτες προτεραιότητες του νοµικού πλαισίου για την εφαρµογή της στρατηγικής της 

Λισσαβόνας στον τοµέα της υγείας περιλαµβάνουν την επιτήρηση της αγοράς βάσει της 

προόδου εφαρµογής όλων των αντίστοιχων κοινοτικών οδηγιών για την υγεία, την 

καταγραφή κάθε στοιχείου που σχετίζεται µε την αξιολόγηση ιατρικών πράξεων και 

πρακτικών, την πλήρη καταγραφή ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και την υιοθέτηση 

πλαισίου περιοδικών ελέγχων όλου του εξοπλισµού που υπάγεται σε ευρωπαϊκές οδηγίες. 

Μεγάλη έµφαση δίνεται στην συστηµατοποίηση των προµηθειών και στη µείωση της 

διασποράς των παραγγελιών. Η ανυπαρξία πληροφοριακού συστήµατος εµποδίζει κάθε 

δυνατότητα παρέµβασης µε στόχο τη βελτίωση, αφού διατηρείται και ενδυναµώνεται η 

αναντιστοιχία µεταξύ πραγµατικών και πλασµατικών αναγκών. Η αποτελεσµατική 

λειτουργία ενός συστήµατος προµήθειας υλικών και υπηρεσιών βασίζεται πάνω στην 

αντικειµενική καταγραφή των αναγκών, η οποία εξαρτάται άµεσα από την ποιότητα των 

πληροφοριών που θα προσδιορίζουν αυτές τις ανάγκες. Το βασικό χαρακτηριστικό ενός 

τέτοιου συστήµατος είναι η διαλειτουργικότητα των συστηµάτων του Κεντρικού Φορέα 

Προµηθειών (ΚΦΠ) µε τα συστήµατα προµηθειών των µονάδων υγείας. Η θέσπιση ΚΦΠ 

στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στοχεύει στην ορθολογικοποίηση 

των προµηθειών και επιπλέον θα επιβάλει τη στενή συνεργασία των µονάδων υγείας µε 

τον φορέα αυτό. Το σύστηµα προµηθειών θα πρέπει να υποστηρίζει την αδιάκοπη ροή 

πληροφοριών µεταξύ των διευθύνσεων προµηθειών των µονάδων υγείας και του ΚΦΠ. 

Επιπλέον, οι µονάδες υγείας θα συλλέγουν και θα στέλνουν στον ΚΦΠ στατιστικά 

στοιχεία κατανάλωσης υλικών, ώστε να γίνεται ενοποίηση των στοιχείων σε επίπεδο 

επικράτειας και εκτίµηση αναγκών κεντρικής προµήθειας για την επόµενη περίοδο 

αναφοράς.  

Επίσης, η ενεργοποίηση πλαισίου Συµπράξεων Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου Τοµέα θεωρείται 

απολύτως απαραίτητη για την ανάπτυξη τοµέων στον χώρο της υγείας που έχουν µείνει 

πίσω από άποψη υποδοµών. Αυτό διότι, τα διαρκώς µειούµενα κοινοτικά κονδύλια, η 

αύξηση της ανεργίας και οι νέες συνθήκες που δηµιουργούνται, οδηγούν στην ανάγκη 

εξεύρεσης νέων πηγών χρηµατοδότησης προκειµένου να συνεχισθεί η ανάπτυξη. 

Πρόκειται για ένα σύστηµα το οποίο εφαρµόζεται εδώ και χρόνια στις περισσότερες 

χώρες της Ευρώπης όπως την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ολλανδία κ.ά. Η εµπειρία από 

αυτές τις χώρες έχει δείξει ότι επιτυγχάνεται ένα χαµηλό κόστος λειτουργικότητας, ενώ 

εξασφαλίζεται βελτιωµένο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών. 
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Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 

προγραµµατίζει πιλοτικές εφαρµογές τέτοιων συµπράξεων. Σε κάθε περίπτωση θα 

διατηρηθεί ο δηµόσιος χαρακτήρας της εκµετάλλευσης των έργων, αφού για τα έργα της 

υγείας θα εκχωρηθούν µόνο οι υποστηρικτικές δραστηριότητες, ασφάλεια, σίτιση, 

καθαριότητα, συντήρηση εγκαταστάσεων κλπ. που ούτως ή άλλως και σήµερα 

εκχωρούνται σε ιδιώτες, αλλά µε µη ελέγξιµο και ασύµφορο πολλές φορές τρόπο. Οι 

οργανισµοί που θα υπαχθούν σε ανάλογες µορφές χρηµατοδότησης, θα καταβάλλουν για 

τις υποστηρικτικές υπηρεσίες µηνιαίο ή ετήσιο προκαθορισµένο τίµηµα που θα προκύψει 

από διαγωνισµό τραπεζικών οίκων σε συνεργασία µε κατασκευαστικές εταιρείες. 

Παράλληλα πρόκειται να µπουν αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για να διασφαλιστεί ότι η 

ποιότητα της παροχής υπηρεσιών θα είναι υψηλή. 

Όσον αφορά στην εργασία εργασίας, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

θα επιδιώξει την αύξηση του συνολικά παραγόµενου ιατρικού προϊόντος της χώρας µε 

παράλληλο στόχο την µείωση της ανεργίας και τη βελτίωση της διεπαγγελµατικής 

κινητικότητας της χώρας. Η ανάπτυξη της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, θα εκτονώσει 

την προσέλευση στα νοσηλευτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας περίθαλψης, αναβαθµίζοντας 

το επίπεδο παρεχόµενων υπηρεσιών συνολικά στη χώρα, εκτονώνοντας την πίεση στους 

τουριστικούς προορισµούς κατά τέτοιο τρόπο που να θεωρείται καθοριστικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι γειτονικών χωρών µε χαµηλότερο κόστος διαβίωσης. 

Με τον τρόπο αυτό, θα δοθεί η δυνατότητα στην τριτοβάθµια περίθαλψη να 

αναδιοργανώσει ριζικά τις παρεχόµενες υπηρεσίες και να απευθυνθεί αποκλειστικά στους 

πληθυσµούς των γειτονικών και όχι µόνο χωρών, για παροχή εξειδικευµένων ιατρικών 

υπηρεσιών. Στη βάση όλων των ανωτέρω, τόσο κατά την φάση υλοποίησης αλλά και 

µετά την ολοκλήρωση των παρεµβάσεων, θα αυξηθεί σηµαντικά η απορρόφηση ανέργων 

στα ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλµατα µε ταυτόχρονη αύξηση του ΑΕΠ.  

 

4.5.3. Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τη ∆ηµόσια Υγεία και Χρηµατοδότηση 

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατήρτισε το 2008, στα πλαίσια του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (Ε.Σ.Π.Α.), το Εθνικό Σχέδιο 

∆ράσης για τη ∆ηµόσια Υγεία. Το Ε.Σ.Π.Α. αποτελεί το σηµείο αναφοράς για τον 

προγραµµατισµό των χρηµατοδοτήσεων των Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

Ελλάδα, για την περίοδο 2007-2013 και αποτελεί τη συνέχεια του Κοινοτικού Πλαισίου 
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Στήριξης για τη ∆΄ προγραµµατική περίοδο. Το Ε.Σ.Π.Α. εκπονήθηκε στο πλαίσιο της 

νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

σύµφωνα µε την οποία το Ε.Σ.Π.Α. «...εξασφαλίζει ότι η συνδροµή από τα ταµεία 

συµβαδίζει µε τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή και 

προσδιορίζει το σύνδεσµο µεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων, αφενός και του 

εθνικού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων αφετέρου». 

Η κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τη ∆ηµόσια Υγεία βασίστηκε στην 

αναθεωρηµένη Στρατηγική της Λισσαβόνας και του Εθνικού Προγράµµατος 

Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008 στην Ε.Ε., όπως και 

σε εθνικές πολιτικές όπως αυτές αποτυπώνονται στην Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για 

την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006 - 2008, τη Ψηφιακή 

Στρατηγική 2006 - 2013, κ.ά.. 

Η διάρθρωση του Αναπτυξιακού Προγράµµατος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης για την περίοδο 2007-2013, εστίασε σε τρεις πυλώνες (ΥΥΚΑ, 2008): 

• Α΄ πυλώνας: Προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας και ανάπτυξη της πρωτοβάθµιας 

περίθαλψης. 

• Β΄ πυλώνας: Βελτίωση της ανταποδοτικότητας του υγειονοµικού συστήµατος. 

• Γ΄ πυλώνας: Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, οι δράσεις στο τοµέα της βελτίωσης και προάσπισης της ∆ηµόσιας Υγείας 

είναι: 

• Η παρακολούθηση της υγείας του πληθυσµού, καθώς και των παραγόντων που 

την επηρεάζουν και την επιβαρύνουν. 

• Η επιδηµιολογική αξιολόγηση και καταγραφή των σηµαντικότερων ασθενειών 

που εµφανίζονται στον ελληνικό πληθυσµό. 

• Η καταγραφή και βελτίωση του τρόπου ζωής του πληθυσµού, µε στόχο την πιο 

υγιεινή διαβίωση. 

• Η συνεχής ενηµέρωση του πληθυσµού για θέµατα υγείας και υγιεινής. 
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• Ο ανασχεδιασµός, ο συντονισµός και η αξιολόγηση των υπηρεσιών ∆ηµόσιας 

Υγείας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µε στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής του πληθυσµού. 

• Η καταγραφή, αξιολόγηση και κάλυψη των βασικών αναγκών υγείας του 

πληθυσµού. 

• Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των µολυσµατικών ασθενειών και η 

παρεµπόδιση εξάπλωσής τους (αν και όπου εµφανιστούν). 

• Ο έλεγχος των φυσικών πόρων, των αποβλήτων, της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, µε 

στόχο την περιβαλλοντική υγεία. 

• Ο αυξηµένος υγειονοµικός έλεγχος στις πύλες εισόδου της χώρας και στις 

περιοχές µε αυξηµένο τουρισµό από το εξωτερικό. 

• Η δηµιουργία δικτύου υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας που θα καλύπτει 

αποτελεσµατικά όλα τα ανωτέρω, σε συνεργασία υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας 

(Εργαστήρια ∆ηµόσιας Υγείας στην περιφέρεια, Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας στη 

νοµαρχία, δηµοτικές υπηρεσίες) µε τις υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας 

και τις αντίστοιχες νοσοκοµειακές και εξωνοσοκοµειακές υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. 

Στον τοµέα της ∆ηµόσιας Υγείας, οι προβλεπόµενες δράσεις στοχεύουν στο γενικότερο 

εθνικό στόχο της εξασφάλισης σε µακροχρόνια βάση υψηλού επιπέδου υγείας και της 

ευεξίας του συνόλου του πληθυσµού της χώρας. Οι µελλοντικές προσπάθειες βελτίωσης 

και ανάπτυξης του συστήµατος ∆ηµόσιας Υγείας θα έχουν ως κεντρικό στόχο µια 

ολοκληρωµένη εθνική και περιφερειακή στρατηγική ∆ηµόσιας Υγείας, που θα 

προασπίζει την υγεία του πληθυσµού, θα µειώνει τη θνησιµότητα και τη νοσηρότητα, 

µέσω κατάλληλων συλλογικών δράσεων. 

Ο τρόπος προσέγγισης του προγραµµατισµού στον τοµέα της υγείας και ειδικότερα της 

∆ηµόσιας Υγείας αλλάζει. Στην τελική διαµόρφωσή του, οι δράσεις για τη ∆ηµόσια 

Υγεία κατανέµονται σε αρκετά επιχειρησιακά προγράµµατα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 

εξής: 

• Οι δράσεις που σχετίζονται µε την ανάπτυξη των δηµόσιων υπηρεσιών θα πρέπει 

να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη της ∆ιοικητικής 

Ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης». 
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• Οι δράσεις που έχουν σχέση µε την ανάπτυξη των υποδοµών ∆ηµόσιας Υγείας 

εντάσσονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα. 

• Οι δράσεις που αφορούν στην περιβαλλοντική υγιεινή εντάσσονται στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

• Ένα µεγάλο µέρος των δράσεων για τη ∆ηµόσια Υγεία και ιδίως αυτές που 

αποσκοπούν στην προστασία και προαγωγή της υγείας του πληθυσµού, έχουν 

περιληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». 

• Οι δράσεις που αφορούν στην πληροφορική οργάνωση της ∆ηµόσιας Υγείας 

εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή σύγκλιση». 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 

- 75 - 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο όρος παγκοσµιοποίηση έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να προκαλεί 

µεγάλα ερωτηµατικά ως προς τη σηµαντικότητα, την έννοια και τις επιπτώσεις του σε 

διεθνές επίπεδο. Στη διεθνή βιβλιογραφία διαπιστώνεται έντονη διαµάχη όχι µόνο για την 

ερµηνεία του όρου, αλλά παράλληλα για τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της 

παγκοσµιοποίησης στα κράτη, τους πολίτες, την ανάπτυξη και γενικότερα στο διεθνές 

οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστηµα. Η διαµάχη για τις επιπτώσεις της 

παγκοσµιοποίησης έχει δηµιουργήσει δύο µεγάλα ρεύµατα τους υπερασπιστές και τους 

πολέµιους της παγκοσµιοποίησης.  

Στο επίκεντρο της επιχειρηµατολογίας των υπερασπιστών της παγκοσµιοποίησης 

βρίσκεται η αντίληψη πως η απελευθέρωση του εµπορίου και των επενδύσεων προωθούν 

την ευηµερία αυξάνοντας τις ευκαιρίες. Οι χώρες έχουν πρόσβαση σε περισσότερες 

αγορές για να διαθέσουν τα προϊόντα τους, σε περισσότερες πηγές χρηµατοδότησης για 

να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξή τους, καθώς και σε ανώτερες τεχνολογίες που µπορούν 

να τις βοηθήσουν να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις 

αυξάνουν τις θέσεις εργασίας, ενώ ο εισαγόµενος ανταγωνισµός µπορεί να συνεισφέρει 

στο µετασχηµατισµό αγορών που είχαν αποκτήσει ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά προς 

όφελος των εγχώριων καταναλωτών.  

Από την άλλη, οι πολέµιοι της παγκοσµιοποίησης, θεωρούν ότι η παγκοσµιοποίηση 

οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας σε περίπτωση απελευθέρωσης των εισαγωγών σε 

µια αγορά. Επίσης, θεωρούν ότι η παγκοσµιοποίηση οδηγεί στη χειροτέρευση των 

εργασιακών συνθηκών και στην εκµετάλλευση των εργαζοµένων (χαµηλότεροι µισθοί, 

χειροτέρευση συνθηκών εργασίας). Ένα ακόµα επιχείρηµα αφορά σε ζητήµατα 

ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, όταν τα προϊόντα είναι κρίσιµα για την άµυνα µιας 

χώρας.  

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αρχίσει να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην προστασία και 

προαγωγή της υγείας µε στόχο την προώθηση κοινωνικά υπεύθυνων µορφών 

παγκοσµιοποίησης. Ο τοµέας της Υγείας αποτελεί έναν από τους πιο σύνθετους τοµείς 

της οικονοµίας και υποδιαιρείται σε µονάδες ή υποσυστήµατα παροχής υπηρεσιών 

υγείας. Το σύστηµα υγείας στην Ελλάδα είναι µικτό µε τη µορφή των συστηµάτων 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Εθνικού συστήµατος, µε συνύπαρξη ιδιωτικού και δηµοσίου 

τύπου υπηρεσιών υγείας, αλλά υπό εθνικό σχεδιασµό και κοινωνικό έλεγχο.  
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Όσον αφορά τις επιδράσεις της παγκοσµιοποίησης στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας, 

έχουν αναπτυχθεί διάφορα µοντέλα. Αυτά τα µοντέλα βοηθούν στην καλύτερη 

κατανόηση και αποτίµηση του τρόπου µε τον οποίο η παγκοσµιοποίηση επηρεάζει το 

επίπεδο υγείας των ανθρώπων, και βοηθούν στην ανάπτυξη των κατάλληλων πολιτικών 

και δράσεων πρόληψης και αντιµετώπισης των παραγόντων κινδύνου και προαγωγής της 

υγείας. Παράδειγµα της επίδρασης της παγκοσµιοποίησης στην υγεία και τις υπηρεσίες 

υγείας αποτελεί η έντονη ανησυχία για την εξάπλωση κινδύνων για την υγεία από τις 

φτωχότερες χώρες στις πλουσιότερες, η οποία έχει οδηγήσει στη σύνδεση των ζητηµάτων 

υγείας µε την εξωτερική πολιτική και την προσπάθεια προστασίας της εθνικής ασφάλειας 

και την αντιµετώπιση νεοεµφανιζόµενων κινδύνων, όπως η υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος, η αύξηση των µεταναστευτικών ρευµάτων κλπ. 

Η αλληλεξάρτηση των οικονοµιών παγκοσµίως, ως απόρροια του φαινοµένου της 

παγκοσµιοποίησης, οδήγησε στην παγκόσµια οικονοµική κρίση που ξεκίνησε το 2007 

στις ΗΠΑ, και εξαπλώθηκε µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα στις αγορές χρήµατος 

των αναπτυγµένων χωρών. Αυτή η παγκόσµια οικονοµική κρίση µετατράπηκε µέσα στα 

επόµενα χρόνια σε ευρωπαϊκή οικονοµική κρίση, επηρεάζοντας αρνητικά τις οικονοµίες 

πολλών Ευρωπαϊκών χωρών, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Οι έντονες πιέσεις προς 

την Ελλάδα, και τις άλλες χώρες που αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα, τόσο από 

διεθνείς οργανισµούς και φορείς (∆ΝΤ, ΟΟΣΑ, Ε.Ε., Ε.Κ.Τ.), από κράτη (Η.Π.Α., 

Γερµανία), και ιδιωτικούς οργανισµούς (οίκοι χρηµατοπιστωτικής αξιολόγησης), για την 

αποδοχή και υιοθέτηση συγκεκριµένων µέτρων και πολιτικών για την αντιµετώπιση της 

κρίσης, καταδεικνύουν ότι πλέον βρισκόµαστε σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον 

αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης.  

Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα, ως αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας 

και της παγκόσµιας και ευρωπαϊκής οικονοµικής κρίσης, είχε επιπτώσεις και στον τοµέα 

των υπηρεσιών υγείας. Τα δύο µνηµόνια τα οποία έχει συµφωνήσει η Ελλάδα να 

εφαρµόσει, έχουν ως άµεσο αποτέλεσµα την πραγµατοποίηση σηµαντικών αλλαγών σε 

διάφορα θέµατα όπως τα εργασιακά, τη χρηµατοδότηση και τις δοµές των υπηρεσιών 

υγείας, καθώς και την υπερσυνταγογράφηση και τη λειτουργία των ασφαλιστικών 

φορέων.  

Οι αρνητικές επιδράσεις της παγκοσµιοποίησης στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα 

περιλαµβάνουν τη χειροτέρευση των εργασιακών συνθηκών και τη συνεχή µείωση των 

αποδοχών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, τη 
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συνεχή µείωση της χρηµατοδότησης των υπηρεσιών υγείας, και τη συγχώνευση των 

δοµών του ΕΣΥ, µε αποτέλεσµα τη συνεχή υποβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών 

υγείας στην Ελλάδα. 

Από την άλλη, η παγκοσµιοποίηση έχει και θετικές επιδράσεις στις υπηρεσίες υγείας 

στην Ελλάδα, δεδοµένου ότι οδήγησε στην πραγµατοποίηση σηµαντικών διαρθρωτικών 

αλλαγών. Παραδείγµατα αυτών των αλλαγών αποτελούν η ενοποίηση των ασφαλιστικών 

ταµείων και η εφαρµογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης µειώνοντας τη γραφειοκρατίας 

και καταπολεµώντας την τεράστια σπατάλη δισεκατοµµυρίων από την 

υπερσυνταγογράφηση. Σε αυτό βοήθησε και η χρήση γενοσήµων, όπως και η εφαρµογή 

ηλεκτρονικής προµήθειας, µειώνοντας σε µεγάλο βαθµό το κόστος προµήθειας 

φαρµάκων και ιατρικού εξοπλισµού. 
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