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	1. Introducere
	Sistemul de sănătate publică din Europa este un sistem complex, cu influențe majore asupra vieții economico-sociale a tuturor cetățenilor europeni. De altfel, alături de sistemul educațional, acesta are o influență majoră asupra creșterii economice a ...
	Sistemul (modelul) Beveridge, sau sistemul semicentralizat, este numit după economistul și politicianul britanic William Beveridge, cel care a reformat din temelii sistemul de sănătate public din Marea Britanie, care ulterior a fost adoptat și de alte...
	Al doilea sistem de sănătate public din Europa este cel denumit sistemul (modelul) Bismarck, creat de către Otto von Bismarck, cancelar al Imperiului German între anii 1871-1890. Spre deosebire de sistemul centralizat Beveridge, acest sistem presupune...
	Din punct de vedere istoric, nu putem omite al treilea sistem de sănătate public care a existat în Europa până la prăbușirea comunismului. Este vorba de sistemul de sănătate centralizat, cunoscut și sub denumirea de sistemul Semashko, după numele prof...
	Din punct de vedere al ariei geografice de răspândire a sistemelor de sănătate, situația se prezintă conform figurii 1.
	Figura 1. Răspândirea geografică a sistemelor de sănătate  în țările Uniunii Europene, după cele două modele
	Sursa: Concepția autorului
	Trebuie menționat faptul că această hartă nu este strictă, în sensul în care există țări (ex. Grecia) care au sistemul de sănătate adaptat propriilor condiții, ca o combinație între cele două sisteme mai sus menționate (Bismarck și Beveridge).
	În cele ce urmează, vom analiza modul în care sistemul de sănătate publică din spațiul comunitar european (mai exact, performanța acestui sistem) influențează variabile majore ale activității umane. Totodată, vom încerca să surprindem câteva caracteri...
	2. Performanța în sistemul de sănătate
	Performanța sistemului de sănătate public (ca, de altfel, a sistemului de sănătate în general) este un termen complex, care cuprinde o multitudine de fațete. Evaluarea performanței devine cu atât mai importantă, cu cât sistemul de sănătate (ca, de alt...
	Dacă privim din perspectivă sistemică, performanța (fiind relativ similară eficienței) se poate exprima ca interacțiunea care se stabilește între volumul și structura intrărilor în sistem și volumul și structura ieșirilor din sistem. Cu alte cuvinte, ...
	Întrebarea care se pune este aceea dacă, în aceeași viziune sistemică, evaluarea performanței se realizează la fel în sfera social-culturală (educație, sănătate, cultură, religie, sport, securitatea cetățeanului, ordine publică etc.). Oare în acest ca...
	Această scurtă analiză demonstrează faptul că, în sfera social-culturală performanța nu se mai poate baza pe viziunea sistemică, care presupune o comparabilitate între efecte și eforturi (input-uri vs. output-uri) cu atât mai mult, cu cât efectele sun...
	Mergând mai departe cu analiza, când spunem despre un tratament medical (ca parte a sectorului sanitar, component al domeniului social-cultural) că este performant, se înțelege faptul că acesta produce efecte, înregistrează rezultate, vindecă o afecți...
	Figura 2. Performanța în sfera economică și cea social-culturală
	Sursa: Concepția autorului
	Acest lucru se datorează faptului că, spre deosebire de sfera economică, în sfera social-culturală omul este atât obiectul, cât și subiectul activității; cu alte cuvinte, omul acționează asupra omului. Într-adevăr, în cadrul procesului educațional pro...
	În consecință, atunci când discutăm de performanța în domeniul sanitar trebuie să ne gândim la efectele acestuia. Acestea pot fi diverse, pornind de la numărul de tratamente medicale acordate, continuând cu numărul de zile de spitalizare și terminând ...
	Din acest punct de vedere, se poate face o distincție între „ieșirile” din sistem și „rezultatele” sistemului. Astfel, ieșirile pot fi considerate toate acele efecte imediate ale activității din domeniul sanitar (enunțate anterior), în timp ce rezulta...
	Figura 3. Procesul de producție în domeniul sanitar
	Sursa: Concepția autorului, adaptare după Cylus et. al, 2016
	În concluzie, performanța în cadrul sistemului de sănătate poate fi evaluată prin nivelul stării de sănătate al populației. Fără îndoială, există o multitudine de indicatori cu ajutorul cărora se poate evalua starea de sănătate a populației (National ...
	Pentru țările Uniunii Europene, grupate pe cele două tipuri de sisteme de sănătate, situația acestui indicator în ultimele șase decade se prezintă astfel, conform datelor colectate de la Banca Mondială12F :
	Figura 4. Speranța de viață la naștere în Uniunea Europeană
	Sursa: Concepția autorului, cu datele furnizate de Banca Mondială (World Bank, 2019a)
	La prima vedere, urmărind acest grafic, am fi tentați să credem că sistemul de sănătate după modelul Beveridge este net superior celui după modelul Bismarck (existând o diferență semnificativă a speranței de viață între cetățenii țărilor care au adopt...
	Tabelul 1. Diferența între speranța de viață la naștere pentru cetățenii europeni
	Sursa: Prelucrarea autorului, cu datele furnizate de Banca Mondială (World Bank, 2019a)
	În realitate însă, trebuie menționat un fapt extrem de important, care schimbă radical această impresie. Marea majoritate a țărilor socialiste (cu excepția Letoniei), care până în anul 1989 (momentul la care sistemul comunist s-a prăbușit) au utilizat...
	Figura 5. Speranța de viață la naștere în Uniunea Europeană
	Sursa: Concepția autorului, cu datele furnizate de Banca Mondială (World Bank, 2019a)
	Analizând graficul din această figură, se desprinde foarte ușor ideea că cele două modele de asigurare a serviciilor medicale utilizate în prezent de către statele europene au performanțe extrem de apropiate (practic, ținând cont de diferența extrem d...
	3.Variabile influențate de performanța sistemului de sănătate
	După ce am cristalizat modul de evaluare a performanței în domeniul sanitar în capitolul anterior, ne propunem acum să vedem cum aceasta influențează diferite variabile macroeconomice, cu implicații majore asupra activității umane în spațiul comunitar...
	Marea majoritate a autorilor sunt de acord că nivelul produsului intern brut pe cap de locuitor (ca indicator al bunăstării) este o variabilă foarte importantă, care ilustrează nivelul de dezvoltare economică a unei națiuni. Concomitent, între această...
	Din acest punct de vedere, situația acestui indicator se prezintă conform tabelului 2.
	Tabelul 2. Produsul intern mediu pe cap de locuitor pentru cetățenii europeni
	Sursa: Prelucrarea autorului, cu datele furnizate de Banca Mondială (World Bank, 2019b)
	Înainte de a face câteva remarci, trebuie să precizăm că, până în anul 1990, produsul intern brut mediu pe cap de locuitor pentru țările ce utilizează cele două sisteme de sănătate a fost calculat fără a lua în considerare țările din Europa Centrală ș...
	Al doilea factor important care este influențat (și care influențează, la rândul său) în mod hotărâtor de nivelul performanței în domeniul medical este cel al cheltuielilor în sistemul sanitar, pe cap de locuitor14F ,15F . Conform disponibilității dat...
	Figura 6. Nivelul cheltuielilor în sistemul sanitar pe cap de locuitor,  pentru cetățenii europeni
	Sursa: Concepția autorului, cu datele furnizate de Banca Mondială (World Bank, 2019c)
	Analizând acest grafic, observăm aceeași tendință manifestată și în cazul variabilei analizate anterior (produsul intern brut pe cap de locuitor), și anume faptul că țările care utilizează sistemul Bismarck au un nivel mai scăzut al cheltuielilor din ...
	În sfârșit, al treilea factor luat în considerare care poate fi influențat de performanța în sistemul sanitar este coeficientul sau indexul GINI17F . Încă o dată, trebuie menționat că, la fel ca în cazul celorlalte două variabile analizate anterior, a...
	Figura 7. Nivelul coeficientului GINI pentru țările europene
	Sursa: Concepția autorului, cu datele furnizate de Banca Mondială (World Bank, 2019d)
	Din acest punct de vedere, putem observa că situația țărilor europene (indiferent de sistemul de sănătate ales) este foarte apropiată, diferențele fiind minime. Aici, mai mult decât la ceilalți doi factori, nu există discrepanțe majore între sistemul ...
	În finalul acestei analize, având în vedere influența negativă a sistemului Semashko (adoptat de către țările din centrul și estul Europei) asupra sistemului Bismarck (prin adoptarea acestuia de către fostele țări comuniste), considerăm utilă o analiz...
	Figura 8. Speranța de viață la naștere
	Sursa: Concepția autorului, cu datele furnizate de Banca Mondială (World Bank, 2019a, b, c, d)
	Figura 9. Produsul intern brut pe cap de locuitor
	Sursa: Concepția autorului, cu datele furnizate de Banca Mondială (World Bank, 2019a, b, c, d)
	Figura 10. Nivelul cheltuielilor
	Sursa: Concepția autorului, cu datele furnizate de Banca Mondială (World Bank, 2019a, b, c, d)
	Figura 11. Nivelul coeficientului GINI în sistemul sanitar pe cap de locuitor
	Sursa: Concepția autorului, cu datele furnizate de Banca Mondială (World Bank, 2019a, b, c, d)
	4. Concluzii
	În urma datelor prezentate, se poate desprinde concluzia că cele două sisteme de sănătate care funcționează în momentul actual în Europa (modelul Bismarck și modelul Beveridge) au o performanță relativ egală (conform graficului din figura 5).
	Mai mult decât atât, performanța în domeniul sanitar, pe care am decis să o evaluăm pe baza speranței de viață la naștere, are o influență relativ similară asupra tuturor celor trei variabile analizate (produsul intern brut pe cap de locuitor, nivelul...
	Singurul indicator unde este sesizabilă o mică diferență este indexul GINI, acolo unde Regatul Unit, pe întreaga perioadă analizată, înregistrează valori mai ridicate decât Germania (valoarea medie pentru Regatul Unit este de 33.98 pe întreg orizontul...
	În sfârșit, o concluzie logică apare dacă ne gândim la cel de-al treilea sistem de sănătate public, după modelul Semashko. Deși nu mai este utilizat în prezent de către statele europene, acesta a avut influență negativă asupra tuturor celor trei varia...
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