
Εισαγωγή
Η υγεία είναι ένα βασικό αγαθό για τον άνθρωπο, ο οποίος φροντίζει 
να το διατηρεί και να το βελτιώνει. Η σπουδαιότητα της υγείας σε 
συνδυασμό με τη σοβαρότητα που απαιτείται για την παροχή υπηρε-
σιών υγείας οδήγησε στην ανάπτυξη ενός ξεχωριστού επιστημονικού 
πεδίου, αυτού των οικονομικών της υγείας. Σε αυτό το κεφάλαιο θα 
παρουσιαστούν οι βασικές αρχές και μέθοδοι των οικονομικών της 
υγείας, θα γίνει μια διάκριση μεταξύ των εννοιών της υγείας και των 
υπηρεσιών υγείας, θα αναλυθούν οι ιδιαιτερότητες που έχει η υγεία 
ως αγαθό και θα μελετηθούν σημαντικοί οικονομικοί όροι, όπως οι 
επιθυμίες, οι ανάγκες, η ζήτηση, και θα εξηγηθεί η καμπύλη των πα-
ραγωγικών δυνατοτήτων.

Γιατί τα οικονομικά της υγείας είναι σημαντικά;
Τα οικονομικά της υγείας είναι μια ιδιαίτερη αλλά εφαρμοσμένη κατη-
γορία της επιστήμης των οικονομικών. Πολύ συχνά ορίζεται ως ο κλά-
δος των οικονομικών που αφορά στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία 
κατανέμει τους πόρους των υπηρεσιών υγείας, μεταξύ εναλλακτικών 
χρήσεων (Kernick, 2003). Δηλαδή, αυτό το επιστημονικό πεδίο μελετά 
την προσφορά και τη ζήτηση των πόρων της ιατρικής περίθαλψης και 
την επίδρασή τους στον πληθυσμό.

Τα οικονομικά της υγείας αποτελούν μια διαδεδομένη εφαρμογή 
της οικονομικής επιστήμης, η οποία αξιοποιεί τη θεωρία, τη μοντελο-
ποίηση, αλλά και εμπειρικές τεχνικές των οικονομικών για την ανάλυση 
της λήψης αποφάσεων που γίνονται από ασθενείς, ιατρούς και δημό-
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σιους φορείς, όπως κυβερνητικά στελέχη σχετικά με την υγεία. Είναι 
αλήθεια ότι η θεωρητική βάση των οικονομικών της υγείας εφάπτεται 
σε αυτήν της οικονομικής θεωρίας. Ώστόσο, εμπεριέχονται και άλλες 
εξειδικευμένες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί με στόχο την κατανόηση 
της συμπεριφοράς των ασθενών, των ιατρών, των νοσοκομείων μαζί 
με αναλυτικές τεχνικές για τη διευκόλυνση της κατανομής των πόρων 
στον υγειονομικό κλάδο.

Συγκεκριμένα, η θεωρία των οικονομικών της υγείας βασίζεται σε 
τέσσερις κύριους τομείς των οικονομικών, σε αυτούς της οικονομίας, 
της βιομηχανικής οργάνωσης, της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και 
ασφάλισης, αλλά και σε ιδέες των οικονομικών της εργασίας και των 
δημόσιων οικονομικών (Culyer και Newhouse, 2000). Ουσιαστικά, τα 
οικονομικά της υγείας έχουν δανειστεί ορισμένες στοιχειώδεις έννοιες 
και μεθόδους των οικονομικών, εφαρμόζοντάς τες στα πλαίσια της 
υγείας. Φυσικά, για την καλύτερη αξιολόγηση ιατρικών τεχνολογιών 
και φαρμάκων, αλλά και γενικότερων προγραμμάτων και υπηρεσιών 
υγείας, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός της γνώσης των οικονομικών 
με βιοεπιστήμες, όπως η Ιατρική, η Φαρμακευτική κ.ά. (Culyer και 
Newhouse, 2000). 

Ο σκοπός των οικονομικών της υγείας είναι πολυδιάστατος και 
πολυσύνθετος. Από τη μια μεριά, στοχεύει στην όσο το δυνατόν ορ-
θολογικότερη κατανομή και διάθεση των σπάνιων πόρων στην υγεία. 
Από την άλλη, επιχειρεί να απαντήσει στα τέσσερα βασικά οικονομικά 
ερωτήματα για την παραγωγή και διανομή της φροντίδας υγείας μέσω 
της οικονομικής αξιολόγησης, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. Δηλα-
δή, τα οικονομικά της υγείας δεν περιορίζουν τη μελέτη τους στο πώς 
η περίθαλψη επιδρά στην υγεία του πληθυσμού, αλλά και με ποιον 
τρόπο άλλες παράμετροι, όπως η παιδεία, τα επίπεδα ανεργίας και ο 
τρόπος ζωής, την επηρεάζουν.

Λόγω του γεγονότος ότι οι οικονομολόγοι της υγείας μελετούν τις 
οικονομικές αλλά και τις κοινωνικές προεκτάσεις ενός ζητήματος, η 
κατανόηση αυτής της επιστήμης είναι πολύ σημαντική για πολλούς 
λόγους. Αρχικά, η υγεία είναι πολύτιμη τόσο για το άτομο όσο και 
για το κοινωνικό σύνολο, ενώ ο κλάδος των υπηρεσιών της υγείας 
αποτελεί μεγάλο μέρος της εθνικής οικονομίας και του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) για πολλές χώρες. Ώς Ακαθάριστο Εγχώριο 
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Προϊόν (ΑΕΠ) ορίζεται η συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες των 
τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα σ' ένα 
συγκεκριμένο έτος. 

Οι υπηρεσίες υγείας είναι ένα μέσο για τη μείωση της πιθανότητας 
εμφάνισης μιας ασθένειας, μέσω της πρόληψης αλλά και της θεραπείας, 
ή έστω για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ασθένειας στο άτομο. 
Καθορίζει, λοιπόν, όχι μόνο την ποιότητα ζωής, αλλά και τις προοπτικές 
επιβίωσης του πληθυσμού. Γι’ αυτόν τον λόγο, η οικονομική ανάλυση 
των υπηρεσιών υγείας μπορεί να προσφέρει ένα μοναδικό και συ-
στηματικό εννοιολογικό πλαίσιο για τον εντοπισμό και την επίλυση 
σημαντικών προβλημάτων της περίθαλψης. Επομένως, δεν είναι τυχαία 
η φράση των Morris και συν. (2012) πως «τα οικονομικά της υγείας 
είναι στην κυριολεξία ένα ζήτημα ζωής και θανάτου». 

Η μελέτη των οικονομικών της υγείας ενέχει την εφαρμογή ποικίλων 
εργαλείων της οικονομικής επιστήμης, όπως ο νόμος της προσφοράς 
και της ζήτησης, ο εισοδηματικός περιορισμός και ο νόμος φθίνουσας 
απόδοσης σε θέματα της υγείας που παρουσιάζονται στα Κεφάλαια 2 
και 3. Αυτά τα εργαλεία της μικροοικονομικής θεωρίας συμβάλλουν 
κατά πολύ στην καλύτερη κατανόηση της οικονομικής πλευράς των 
διάφορων προβλημάτων που εντοπίζονται στην υγειονομική περίθαλ-
ψη, ώστε να ληφθούν προληπτικά ή διορθωτικά μέτρα για τη βελτίω-
σή τους. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για την 
πραγματοποίηση αξιόπιστων οικονομικών αναλύσεων, αφού θεωρίες 
και τεχνικές της μικροοικονομίας μπορούν να εφαρμοστούν επιτυχώς 
σε μια πληθώρα ζητημάτων. 

Παράλληλα, εξίσου σημαντική είναι και η αξιοποίηση εργαλείων 
της μακροοικονομίας, διότι ότι ο κλάδος της ιατρικής περίθαλψης και 
υπηρεσιών είναι μια βιομηχανία με μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό 
μερίδιο στη διαμόρφωση μακροοικονομικών μεγεθών, όπως το εθνικό 
προϊόν, ο πληθωρισμός κ.ά. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να μελετώνται 
και οι μακροοικονομικές παράμετροι για τη διαμόρφωση εγκυρότερων 
προβλέψεων. 

Τα οικονομικά της υγείας περιλαμβάνουν την παραγωγή, κατανά-
λωση αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και τη διανομή τους στους κατα-
ναλωτές. Ώστόσο, σε αντίθεση με την κλασική δομή της οικονομίας, 
οι τρεις παραπάνω διαδικασίες μελετώνται η καθεμία μεμονωμένα και 
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στη συνέχεια συσχετίζονται με την υγεία του πληθυσμού. Γι’ αυτόν 
τον λόγο, οι οικονομολόγοι της υγείας χρησιμοποιούν διαφορετικούς 
δείκτες που αφορούν στο κόστος της περίθαλψης (cost), στην ποιότητα 
της περίθαλψης (quality) και στην πρόσβαση σε αυτήν (accessibility). 

Συνοψίζοντας, είναι προφανές ότι τα οικονομικά της υγείας έχουν 
μετατραπεί σε έναν σημαντικό κλάδο της οικονομίας. Η συνεισφορά 
και ο ρόλος τους στην ομαλή οργάνωση και λειτουργία του κλάδου 
της υγείας είναι αξιοσημείωτα και αδιαμφισβήτητα καθοριστικά για 
την εξέλιξή του.

Σύστημα υπηρεσιών υγείας 
Η υγεία θεωρείται για πολλούς το πολυτιμότερο αγαθό. Σε καθημερινή 
βάση, οι άνθρωποι τείνουν να τονίζουν την αξία της «καλής» υγείας 
για τη διαβίωσή τους και αισθάνονται τυχεροί όταν είναι υγιείς. Παρ’ 
όλο που η σπουδαιότητά της αναγνωρίζεται καθημερινά, είναι πολύ 
δύσκολο να προσεγγιστεί με οικονομικούς όρους λόγω κάποιων ιδι-
αιτεροτήτων. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ως υγεία ορίζεται «η 
κατάσταση της ολοκληρωμένης φυσικής, πνευματικής και κοινωνικής 
ευεξίας και όχι μόνο η απουσία κάποιας ασθένειας ή άλλης ανώμαλης 
κατάστασης στο άτομο». Η κατάσταση που περιγράφεται στον παραπά-
νω ορισμό φαίνεται ότι είναι μεταβλητή και πως μπορεί να διαταραχθεί 
ή να αλλάξει λόγω διάφορων παραγόντων, όπως δημογραφικών (η 
ηλικία, το φύλο, ο τρόπος ζωής, η διατροφή, η μόρφωση, οι συνθή-
κες διαβίωσης), καταχρήσεων (κάπνισμα, αλκοόλ, χρήση ναρκωτικών/
εξαρτησιογόνων ουσιών), γενετικών (π.χ., προδιάθεση για εμφάνιση 
κακοηθειών, χρόνιες παθήσεις), περιβαλλοντικών (π.χ., μόλυνση υδρο-
φόρου ορίζοντα, ατμοσφαιρική ρύπανση), κοινωνικών, πολιτιστικών, 
οικονομικών κ.ά. (Εικόνα 1.1). 

Σε κάθε άτομο, όλα τα παραπάνω συνδυάζονται διαφορετικά και 
δημιουργούν μια ξεχωριστή κατάσταση υγείας, με αποτέλεσμα κάθε 
άτομο να έχει ξεχωριστές και διαφορετικές επιθυμίες και ανάγκες για τη 
φροντίδα υγείας. Έτσι, πέρα από τη φροντίδα της υγείας, που δύναται 
να προσεγγιστεί ως ένα οικονομικό αγαθό, και η υγεία αυτή καθαυτήν 
γίνεται να θεωρηθεί ως ένα αγαθό με ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά. 

Αρχικά, η υγεία χαρακτηρίζεται ως ένα θεμελιώδες και αναγκαίο 
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αγαθό και είναι συνήθως από τις πρώτες επιθυμίες που το άτομο θέ-
λει να ικανοποιήσει. Ώς ένα άυλο αγαθό, δεν μπορεί να εκτιμηθεί, να 
μετρηθεί ή να κοστολογηθεί εύκολα, ωστόσο διαθέτει κάποια χαρα-
κτηριστικά τα οποία επιτρέπουν την οικονομική της ανάλυση. 

Η υγεία ως αγαθό έχει έναν αντίκτυπο στην ευζωία του ατόμου, με 
αποτέλεσμα να θέλει να έχει αυτό το αγαθό και να είναι πρόθυμο να 
πληρώσει για να το αποκτήσει. Επιπλέον, η καλή υγεία θεωρείται ότι 
βρίσκεται σε έλλειψη σε σχέση με τις επιθυμίες των ανθρώπων, άρα 
μπορεί να διαμορφωθεί μια σχέση προσφοράς-ζήτησης. Η μορφή του 
αγαθού της υγείας δεν μοιάζει με την εικόνα των συμβατικών αγαθών, 
αλλά μπορεί να μετατραπεί σε απτές μετρήσιμες μορφές, όπως για 
παράδειγμα σε ημέρες νοσηλείας ή σε πόσες φορές παρουσίασε ο 

Εικόνα 1.1

Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση υγείας του ατόμου.

Ηλικία

Φύλο

Τρόπος  
ζωής

Γενετικοί 
παράγοντες

Περιβάλλον

Επίπεδο 
μόρφωσης

Οικογενειακή 
κατάσταση

Κοινωνική  
θέση

Οικονομική 
κατάσταση

Συνθήκες  
διαβίωσης 

και εργασίας

Πολιτιστικοί 
παράγοντες

Υγεία


