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Δαπάνες της γενικής κυβέρνησης για την υγεία
Σ τ ο ι χ ε ί α E u r o s t a t (Μά ρτ ι ο ς 2016 )
Σύμφωνα με τη δημοσίευση της
Eurostat για δημόσιες δαπάνες
στην Ευρώπη, η δαπάνη της
Γενικής κυβέρνησης* για την
υγεία το 2014 , παρέμεινε η
δεύτερη μεγαλύτερη δημόσια
δαπάνη, μετά τις δαπάνες για
την κοινωνική ασφάλιση (Βλ .ΔΤ
Eurostat 3/2015)
Σε ποσοστό επί του ΑΕΠ ήταν
7,2% και 15% ως ποσοστό των
συνολικών δημόσιων δαπανών .
Μεγαλύτερο μερίδιο δαπανών
είχαν με 3,6% στο ΑΕΠ η
νοσοκομειακές υπηρεσίας και οι
υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων
με 2,2 % .
Τα μεγαλύτερα ποσοστά
δα πα ν ών
τ η ς
γ ε ν ικ ής
κυβέρνησης για την υγεία ως
ποσοστό του ΑΕΠ, είχαν η Δανία
(8,7%) η Φινλανδία (8,3 %) η

Γαλλία (8.2 %) το Βέλγιο και η
Ολλανδία (8,1%). Τα χαμηλότερα
ποσοστά δαπανών είχαν η
Σλοβακία (1,9 % ), η Κύπρος
(2,7 % ) και η Λετονία (3,8 %).
Η Ελλάδα με ποσοστό 4,7% (στο
ΑΕΠ) βρίσκεται μεταξύ των
χωρών με το χαμηλότερα
ποσοστά δαπανών
γενικής
κυβέρνησης για την υγεία
(γράφημα 1). Στην κατανομή των
δαπανών ως ποσοστό της
συνολικής δημόσιας δαπάνης η
Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη
θέση από το τέλος με 9,3%.
Ακολουθούν η Ελβετία η Κύπρος
και η Σλοβακία (γράφημα 2).
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη
σύγκριση των ετών 2006 με
2014 η αύξηση είναι ελάχιστη ως ποσοστό του ΑΕΠ 6,6% το

2006. Η μεγαλύτερη αύξηση
καταγράφεται με το ξέσπασμα
της κρίσης το 2009 όπου έφτασε
το 7,4%, κυρίως λόγω της
μεγάλης ονομαστικής μείωσης
του ΑΕΠ σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
και όχι λόγω κάποιας σημαντικής
αύξησης των κυβερνητικών
δαπανών.
Το ίδιο αμελητέα ήταν και η
αύξηση που καταγράφεται ως
ποσοστό των συνολικών δαπανών
όπου στην περίοδο 2006 - 2014
από 14,5% έφτασε στο 15,0%.
*Με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Λ ο γ α ρ ι α σ μ ώ ν 2 010 , κ α θ ο ρ ί ζ ε τ α ι τ ο
Μητρώο
Φορέων
Γενικής
Κυβέρνησης:
περιλαμβάνει
την
Κεντρική Κυβέρνηση, τους ΟΤΑ Α &
Β βαθμού και τους Οργανισμούς
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ).
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Σελίδα 2

Δαπάνες της γενικής κυβέρνησης για Δημόσια τάξη & Ασφάλεια
Σ τ ο ι χ ε ί α E u r o s t a t (Μά ρτ ι ο ς 2016 )

Οι δημόσιες δαπάνες για τη
Δημόσια τάξη & Ασφάλεια
σύμφωνα με την ταξινόμηση
των κρατικών
λειτουργιών
(COFOG) περιλαμβάνουν τις
εξής κατηγορίες δαπανών : για
αστυνομικές υπηρεσίες, για
υπηρεσίες πυρασφάλειας , για
τ α
δ ι κ α σ τ ή ρ ι α ,
γ ι α
σωφρονιστικές υπηρεσίες
(φυλακές) και για έρευνα &
ανάπτυξη της Δημόσιας τάξης
& Ασφάλειας.
Σύμφωνα με τη δημοσίευση της
Eurostat (3/2016) η συνολική
δ α π ά ν η
τ η ς
γ ε ν ι κ ή ς
κυβέρνησης* για υπηρεσίες
Δημόσιας Τάξης & Ασφάλειας ,
στην ΕΕ διαμορφώθηκαν στο
1,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ και
στα 3,7% ως ποσοστό των
συνολικών δημόσιων δαπανών.
Η Ελλάδα με ποσοστό 2,1% στο
ΑΕΠ βρίσκεται στην 4η θέση

των χωρών με τις υψηλότερες
δαπάνες (4,3% επί της
συνολικής δαπάνης (γράφημα
2).
Τα ποσοστά των δαπανών για
την
Άμυνα,
τα
οποία
παρουσιάζονται ως ξεχωριστή
κατηγορία, ήταν σε επίπεδο ΕΕ,
1,3% στο ΑΕΠ και 2,8% στις
συνολικές δημόσιες δαπάνες.
Η Ελλάδα με 5,4% στο σύνολο
των δημόσιων δαπανών και
2,7% στο ΑΕΠ είναι η πρώτη
χώρα σε αμυντικές δαπάνες
(γράφημα 1).
Το 2014, το επίπεδο των
δαπανών για τη δημόσια τάξη
και ασφάλεια, ως ποσοστό του
ΑΕΠ, ήταν υψηλότερο στη
Βουλγαρία (2,8%) και στη
Σλοβα κία
(2, 3% ) .
Τ α
χαμηλότερα ποσοστά είχαν το
Λουξεμβούργο, η Νορβηγία και

η Δανία.
Η Κύπρος, η Βουλγαρία και η
Ελλάδα είχαν τις μεγαλύτερες
δαπάνες (% στο ΑΕΠ) για
αστυνομικές υπηρεσίες (1,4%
του ΑΕΠ το 2014). (Η κατηγορία
περιλαμβάνει επίσης τις
δαπάνες για τη φύλαξη των
συνόρων.)
Επιπλέον η Ελλάδα -μαζί με την
Βουλγαρία, την Εσθονία, τη
Γαλλία και τη Φινλανδία - ήταν
μεταξύ των χωρών μεγαλύτερες
δαπάνες (ως % του ΑΕΠ) για
υπηρεσίες πυροπροστασίας .
*Με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Λ ο γ α ρ ι α σ μ ώ ν 2 010 , κ α θ ο ρ ί ζ ε τ α ι
το
Μητρώο
Φορέων
Γενικής
Κυβέρνησης:
περιλαμβάνει
την
Κεντρική Κυβέρνηση, τους ΟΤΑ Α
& Β βαθμού και τους Οργανισμούς
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ).
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Σελίδα 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ της ΑΔΕΔΥ για την
24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ την Πέμπτη 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Στη μεγαλειώδη απεργιακή κινητοποίηση της 4ης
Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι του Δημοσίου μαζί με τους
εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα,
τους αυτοαπασχολούμενους, τους
αγρότες, τους επιστήμονες, τους
μικρομεσαίους,
τους
συνταξιούχους, τους άνεργους,
εκφράσαμε την αντίθεσή μας στις
προτάσεις της Κυβέρνησης για το
ασφαλιστικό, δείξαμε ότι με την
ενότητα και τον παλλαϊκό
ξεσηκωμό μπορούμε να νικήσουμε,
μπορούμε να αναγκάσουμε την
Κυβέρνηση να αποσύρει το
αντιασφαλιστικό της έκτρωμα.
Τα μέτρα-σφαγείο που προτείνουν
δεν συνιστούν «μεταρρύθμιση που
θα σώσει την Κοινωνική Ασφάλιση»
αλλά τμήμα των δεσμεύσεων του
τρίτου μνημονίου που ψήφισε και
εφαρμόζει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
-ΑΝΕΛ για την περικοπή
των
συνταξιοδοτικών δαπανών κατά
1,8 δις ευρώ για το 2016 και τα επόμενα χρόνια,
προκειμένου να τα δώσει στους δανειστές για την
αποπληρωμή του επαχθούς, παράνομου και άδικου
δημοσίου χρέους της χώρας.
Η βίαιη μνημονιακή, νεοφιλελεύθερη «μεταρρύθμιση» της
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει την πολιτική
λιτότητας των Κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.,
έρχεται να προστεθεί στους προηγούμενους
αντιασφαλιστικούς νόμους (Σιούφα, Ρέππα, Πετραλιά,
Λοβέρδου-Κουτρουμάνη κ.λπ.), στην αύξηση των ορίων
ηλικίας στα 67 χρόνια (ή στα 62 με 40 χρόνια εργασίας),
στην αύξηση των εισφορών για την περίθαλψη στους ήδη
συνταξιούχους καθώς και νέες μειώσεις σε παροχές και
συντάξεις για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων και
συνταξιούχων, σημερινών και μελλοντικών. Ήδη
αποφάσισαν τη νέα περικοπή (κατά 32,5%) του
μερίσματος του ΜΤΠΥ
Παράλληλα, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο η
Κυβέρνηση προωθεί νέες σημαντικές αυξήσεις σε άμεσους

και έμμεσους φόρους για να εξασφαλίσει την είσπραξη
πρόσθετων φορολογικών εσόδων ύψους 2 δισ. ευρώ το
2016 και το 2017.
Τα νέα μέτρα στο ασφαλιστικό μαζί
με την υπερφορολόγηση των
εργαζομένων, των ελεύθερων
επαγγελματιών και των
ε π ι σ τ η μ ό ν ω ν
τ ω ν
αυταπασχολουμένων, των αγροτών
κλπ, φτωχοποιούν και εξαθλιώνουν
τους εργαζόμενους και τα λαϊκά
στρώματα και στέλνουν τη νεολαία
στην ξενιτιά.
Στις «διαπραγματεύσεις » το
κουαρτέτο των δανειστών θέτει το
δίλημμα «είτε απελευθερώνεται η
πώληση όλων των κόκκινων
δανείων στα funds είτε θα βρεθείτε
προ του κινδύνου κουρέματος των
καταθέσεων» και η Κυβέρνηση
υποχωρεί ατάκτως.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους σε όλο το Δημόσιο
να συμμετέχουν και πάλι μαζικά στην απεργιακή
κινητοποίηση κλιμακώνοντας τον αγώνα για την ανατροπή
αυτής της πολιτικής.
Διαβάστε εδώ το οργανωτικό πλαίσιο της απεργίας

