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Streszczenie
Problematyka efektywnoĞci znajduje coraz szersze odzwierciedlenie w badaniach nad polityką zdrowotną, co przypisaü moĪna rosnącemu znaczeniu
ekonomicznych aspektów ochrony zdrowia. W opracowaniu oszacowano efektywnoĞü
techniczną funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w 27 krajach Unii Europejskiej. Dokonano przy tym porównania efektywnoĞci w trzech grupach krajów
wyodrĊbnionych na podstawie wdroĪonego modelu opieki zdrowotnej. W celu wyznaczenia efektywnoĞci zastosowano nieparametryczną metodĊ data envelopment
analysis. Ocenie podlegał proces produkcyjny, w którym nakłady zdefiniowano jako
liczbĊ lekarzy, pielĊgniarek oraz łóĪek szpitalnych, natomiast efekty jako pozytywne
wskaĨniki zdrowotne (przewidywane dalsze trwanie Īycia kobiet i mĊĪczyzn w wieku
65 lat, a takĪe przeĪywalnoĞü niemowląt) oraz jakoĞü publicznej opieki zdrowotnej.
NajwyĪszą efektywnoĞcią osiągania celów systemu opieki zdrowotnej charakteryzowały siĊ kraje, które działają w oparciu o model Beveridge’a. NajniĪsza efektywnoĞü
cechowała natomiast kraje transformacji ustrojowej, w których organizacja systemów opieki zdrowotnej w przeszłoĞci polegała na modelu Siemaszki.
Słowa kluczowe: modele systemu opieki zdrowotnej; efektywno techniczna; data envelopment
analysis; kraje Unii Europejskiej
1. Wprowadzenie
Efektywno jest jedn z najwaniejszych kategorii opisu procesów gospodarczych. Od ponad
dwóch dekad rozwaania nt. efektywnoci s przedmiotem rosncego zainteresowania take
w obszarze polityki zdrowotnej. Jednym z nurtów analiz w zakresie ekonomicznych aspektów
funkcjonowania lecznictwa jest badanie wpływu czynników instytucjonalnych na efektywno
systemów opieki zdrowotnej. W ten włanie nurt wpisuje si niniejsze opracowanie.
Organizacja systemów opieki zdrowotnej w krajach wysokorozwinitych opiera si na pewnych modelowych rozwizaniach. Jedna z najczciej stosowanych klasyfikacji modelowych
dzieli systemy na działajce w oparciu o modele Beveridge’a, Bismarcka oraz rynkowy. Porównanie sprawnoci funkcjonowania systemów opartych na rónych rozwizaniach modelowych
znajduje odzwierciedlenie w literaturze, wydaje si jednak, e brakuje przekonujcych dowodów
wiadczcych o przewadze któregokolwiek z modeli nad innymi. Istniejce opracowania maj
charakter fragmentaryczny – ocenie poddaje si w nich sytuacj systemów w zakresie jednego,
wybranego wymiaru funkcjonowania, np. sytuacji zdrowotnej, wielkoci zaangaowanych zasobów czy jakoci opieki zdrowotnej. Taka, jednowymiarowa, ocena nie pozwala oczywicie na
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jednoznaczne wyrokowanie o przewadze danego modelu opieki zdrowotnej nad innym. Jako
przykład tej niejednoznacznoci wskaza mona wnioski płynce z dotychczasowych bada, które
wskazuj, e systemy działajce w oparciu o model Beveridge’a charakteryzuj si relatywnie
niskimi kosztami funkcjonowania, z drugiej jednak strony przez uytkowników oceniane s
wzgldnie niekorzystnie z punktu widzenia jakoci wiadczonych usług.
Wielowymiarowo celów systemów opieki zdrowotnej sprawia, e jednoznaczna ocena ich
funkcjonowania jest zadaniem wymagajcym. Po pierwsze, nie istnieje dotd konsensus w zakresie sposobów definiowania celów systemów opieki zdrowotnej. Po drugie, dostpno
porównywalnych w skali midzynarodowej danych statystycznych na temat rónych aspektów
funkcjonowania tych systemów jest ograniczona. Po trzecie, problematyka pomiaru efektywnoci
wie si z istotnymi kontrowersjami natury metodologicznej.
Pomimo istnienia tych trudnoci w niniejszym opracowaniu dokonano próby oszacowania
efektywnoci funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej. Kluczowym wymiarem analizy jest
przy tym porównanie efektywnoci systemów operujcych w oparciu o istniejce modele systemów.
2. Rozwizania modelowe w zakresie organizacji systemów opieki zdrowotnej
Jednym z najistotniejszych obszarów bada teoretycznych nad systemami opieki zdrowotnej,
w szczególnoci bada komparatywnych prowadzonych w perspektywie midzynarodowej, jest
ich klasyfikacja. Tworzenie typologii stanowi nieocenione narzdzie, pozwalajce na dokonywanie uogólnie i lepsze zrozumienie funkcjonowania systemów ekonomicznych1. W szczególnoci,
porównywanie pewnych rozwiza instytucjonalnych moliwe jest włanie poprzez grupowanie
systemów, na podstawie ich wspólnych cech2.
Klasyfikacja systemów ma bogat tradycj w badaniach porównawczych nad opiek zdrowotn, przy czym stosowane kryteria klasyfikacyjne bywaj rónorakie. Wród najwaniejszych
z nich wymienia si: dominujce ródło finansowania; filozofi polityczn lec u podstaw
organizacji systemu; zakres interwencji pastwa; poziom PKB oraz historyczne i kulturalne
cechy3. Jak zwraca si uwag w pimiennictwie klasyfikacje systemów opieki zdrowotnej oparte
s na metodologii tzw. typów idealnych Maxa Webera4. Nie sposób w ramach niniejszego opracowania przedyskutowa wszystkich zaproponowanych dotd w literaturze sposobów klasyfikacji
systemów opieki zdrowotnej, dlatego te uwaga została skoncentrowana na najbardziej znaczcej
i wpływowej propozycji, znajdujcej najszersze odzwierciedlenie w krajowej literaturze.
Zgodnie z t klasyfikacj wyodrbnia si trzy modele systemów opieki zdrowotnej: Beveridge’a, Bismarcka oraz rynkowy. Klasyfikacja ta odwołuje si do trzech wielkich tradycji
budowania systemów w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych. W tabeli 1
wskazano podstawowe charakterystyki tych modeli. Główn cech decydujc o przyporzdko1

S.Y. Lee, Ch.B. Chun, Y.G. Lee, N.K. Seo, The National Health Insurance as one type of new typology: The case of South
Korea and Taiwan, Health Policy 2008, t. 85, nr 1, s. 105.
2
N. Black, R. Gruen, Understanding health services, Open University Press, Maidenhead 2005, s. 147.
3
Ibidem, s. 148.
4
C. Wendt, L. Frisina, H. Rothgang, Healthcare system types: A conceptual framework for comparison, Social Policy &
Administration 2009, t. 43, nr 1, s. 70; E. Nolte, M. McKee, S. Wait, Describing and evaluating health systems,
w: Handbook of health research methods: Investigation, measurement and analysis, red. A. Bowling, S. Ebrahim, Open
University Press, Maidenhead 2005, s. 15.
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waniu systemu opieki zdrowotnej do okrelonego modelu jest sposób finansowania opieki zdrowotnej, konkretnie – mechanizm poboru funduszy na cele zdrowotne5. Cecha ta determinuje bd
jest powizana z innymi charakterystykami systemu, takimi jak sposób redystrybucji rodków,
dostp do wiadcze, regulacja, a w pewnym zakresie take struktura własnociowa wiadczeniodawców. W systemach opartych na modelu Beveridge’a finansowanie opiera si na mechanizmach
budetowych, natomiast w modelu Bismarcka na obowizkowych ubezpieczeniach społecznych.
W modelu rynkowym finansowanie ma z kolei charakter pluralistyczny, przy czym rola pastwa
w tym zakresie jest dalece ograniczona, a dominujce znaczenie odgrywaj ubezpieczenia komercyjne. Z uwagi na fakt, e opis modelowych rozwiza w zakresie organizacji systemów opieki
zdrowotnej jest tematem licznych opracowa6 zrezygnowano z bardziej dogłbnej analizy teoretycznej.
Tabela 1. Klasyfikacja systemów opieki zdrowotnej
Model
BEVERIDGE’A
(ubezpieczeniowy)
BISMARCKA
(narodowej słuby
zdrowia)
RYNKOWY
(rezydualny)

Uprawnienia
Powszechne
Powszechne

Czciowe

Finansowanie
Podatki
ogólne
Ubezpieczenie
społeczne

Kontrola
Publiczna

Ubezpieczenie
prywatne

Indywidualna

Mieszana prywatno-publiczna

Status
wiadczenia
społeczne
Uprawnienia
społeczne
Ryzyko ubezpieczeniowe

ródło: Health care systems in liberal democracies, red., Wall A., Routledge, London-New York 1996, za:
Włodarczyk C., Podzioch S., Systemy zdrowotne. Zarys problematyki, Wyd. Uniwersytetu Jagielloskiego, Kraków 2001, s. 82.

Zastosowanie powyszej klasyfikacji powinno umoliwia przyporzdkowanie kadego systemu opieki zdrowotnej do jednej z trzech grup. Zwraca jednak uwag fakt, i klasyfikacja ta bywa
poszerzana o były model Siemaszki, który funkcjonował w krajach Europy rodkowej i Wschodniej do koca lat 80. XX wieku. Z formalnego punktu widzenia wszystkie kraje transformacji
nalece do Unii Europejskiej wdroyły jeszcze w latach 90. rozwizania oparte na modelu Bismarcka7, jednak w literaturze polskiej wyodrbnia si je czasem jako osobn grup8. Takie
podejcie do klasyfikacji systemów tłumaczy mona, jak si wydaje, niepełnym wdroeniem
rozwiza typowych dla systemu opartego o powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Przykład
stanowi moe Polska, która wprawdzie finansuje opiek zdrowotn za pomoc powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego, jednake sposób organizacji płatnika daleki jest od typowego modelu
5

J. van der Zee, M.W. Kroneman, Bismarck or Beveridge: A beauty contest between dinosaurs, BMC Health Services
Reseach 2007, nr 7(1).
6
W. de Gooijer, Trends in EU health care systems, Springer, New York 2007; J. NiĪnik, W poszukiwaniu racjonalnego
systemu finansowania ochrony zdrowia, Of. Wyd. Branta, Bydgoszcz-Kraków 2004; C. Włodarczyk, S. PoĨdzioch, Systemy zdrowotne. Zarys problematyki, Wyd. Uniwersytetu JagielloĔskiego, Kraków 2001.
7
B. Łyszczarz, A. Hnatyszyn-Dzikowska, Znaczenie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jako elementu systemu
finansowania ochrony zdrowia w krajach transformacji, w: Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe
a regulacje publiczne, red. K. Ryü, Z. Skrzypczak, Wyd. Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2008.
8
P. Białynicki-Birula, Zmiany w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Perspektywa miĊdzynarodowa,
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Monografie: Prace Doktorskie, nr 4, Kraków 2006.
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autonomicznych kas chorych (funkcj płatnika pełni jeden centralny fundusz). Podobna sytuacja
charakteryzuje bd charakteryzowała Bułgari, Rumuni, Słoweni, Wgry i Litw9. Wydaje si
ponadto, e przy takim klasyfikowaniu systemów znaczenie moe mie kontekst makroekonomiczny, w szczególnoci poziom rozwoju gospodarczego. Relatywnie niski poziom dochodu per
capita w krajach transformacji sprawia, e – w porównaniu z krajami zachodnioeuropejskimi –
mniejszy odsetek PKB przeznaczany jest na cele zdrowotne, a to uzna mona za istotny czynnik
rónicujcy funkcjonowanie systemów. Z uwagi na powysze, w niniejszym opracowaniu systemy
opieki zdrowotnej w krajach transformacji ustrojowej wyodrbniono jako osobn grup.
Przedstawion w rozdziale klasyfikacj modeli systemów opieki zdrowotnej rozpatrywa naley jako pewien wzorzec opisujcy pewien idealny10 kształt systemu. Jak zwraca si jednak
uwag w literaturze poszczególne kraje dostosowuj dany model do własnych uwarunkowa
w sposób indywidualny, tzn. decyduj si na zastosowanie tylko pewnych elementów z wzorcowych systemów, adekwatnych do sytuacji kraju11. Sprawia to, e modele, jakkolwiek definiowane
i klasyfikowane, nie wystpuj w zasadzie w czystej formie. aden system opieki zdrowotnej
w wiecie rozwinitym nie charakteryzuje si jednolitoci finansowania i dostarczania usług
zdrowotnych dla całego społeczestwa. Co wicej, zachodzi coraz wiksze zrónicowanie form
tych aktywnoci, a w systemach wizanych tradycyjnie z modelami opartymi na dominacji sektora
publicznego rosnc z czasem rol odgrywaj mechanizmy rynkowe. Zjawisko to zapocztkowane
zostało w latach 80-tych XX w. kiedy to rozpoczł si niemal ogólnowiatowy proces reformowania systemów opieki zdrowotnej.
3. Przegld bada
Klasyfikowanie systemów opieki zdrowotnej słuy nie tylko lepszemu zrozumieniu ich funkcjonowania ale take pozwala na wnioskowanie o sprawnoci ich działania. Dotd w literaturze
problematyka ta była podejmowana relatywnie czsto i wydaje si, e wypracowano pewne
wnioski pozwalajce na porównanie wyników funkcjonowania systemów opartych na poszczególnych modelach. Przy czym porównania prezentowane w literaturze koncentruj si na dwóch
grupach modeli – Bismarcka oraz Beveridge’a. Model rynkowy nie jest z reguły przedmiotem
analizy porównawczej, jako e wystpuje on w jednym zaledwie pastwie rozwinitym – Stanach
Zjednoczonych – co nie pozwala na wyciganie generalnych wniosków na temat funkcjonowania
tego modelu. W pimiennictwie zagranicznym nie wyodrbnia si te w zasadzie systemów
opartych na byłym modelu Siemaszki – s one traktowane jako funkcjonujce w oparciu o model
Bismarcka12. Dotychczasowe wnioski na temat relatywnej sprawnoci czy te efektywnoci
funkcjonowania systemów opartych na poszczególnych modelach ograniczaj si wic do dychotomicznego podziału na systemy oparte na finansowaniu podatkowym (model Beveridge’a) oraz
wykorzystujce mechanizmy z zakresu ubezpiecze społecznych (model Bismarcka). Przedmiotem porównania w prowadzonych analizach były dotd: wyniki zdrowotne, poziom wydatków na
9

B. Łyszczarz, A. Hnatyszyn-Dzikowska, Znaczenie powszechnego ubezpieczenia…, op. cit., s. 140.
Przy czym przymiotnik „idealny” stosowany jest tu w znaczeniu uĪywanym przez M. Webera, a wiĊc nie opisuje poĪądanego charakteru zjawiska, lecz uĪywany jest do okreĞlenia „czystego”, abstrakcyjnego pojĊcia.
11
T. Tatara, A. Matysiak, A. WyrozĊbska, Opieka zdrowotna w krajach Unii Europejskiej – organizacja i funkcjonowanie
systemów ochrony zdrowia, Zdrowie Publiczne 2009, t. 119, nr 2, s. 176.
12
A. Wagstaff, Social health insurance vs. tax-financed health systems – evidence from the OECD, Policy Research
Working Paper nr 4821, World Bank 2009.
10
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cele zdrowotne, satysfakcja uytkowników opieki zdrowotnej z funkcjonoania systemu, sprawiedliwo finansowania, ocena jakoci, długo kolejek i in.
Biorc pod uwag porównanie wyników zdrowotnych w obu grupach modeli J. Elola13, a take J. Figueras i in.14 twierdz, e nie istniej istotne rónice zdrowotne midzy krajami
wysokorozwinitymi, których systemy funkcjonuj w oparciu o modele Beveridge’a i Bismarcka.
Z konkluzj t nie zgadzaj si J. van der Zee i M.W. Kroneman15, którzy twierdz, e społeczestwa krajów, w których wdroono system ubezpieczeniowy charakteryzuj si korzystniejszymi
wynikami zdrowotnymi. Wniosek ten jednak z pewnoci nie jest jednoznaczny w wietle wyników A. Wagstaffa16, który stwierdza, e wdroenie modelu opartego na ubezpieczeniach
społecznych (Bismarcka) nie ma wpływu na zmniejszenie umieralnoci przedwczesnej. Co wicej,
zdaniem tego autora, w przypadku pomiaru stanu zdrowia za pomoc umieralnoci przedwczesnej
spowodowanej nowotworem piersi wród kobiet, systemy oparte na modelu Bismarcka charakteryzuj si o 5–6 procent wysz iloci potencjalnych lat utraconego ycia ni systemy z modelem
Beveridge’a. Niejednoznaczno porównania sytuacji zdrowotnej uwidacznia si take w badaniu
B. Łyszczarza i A. Hnatyszyn-Dzikowskiej17. W przypadku oczekiwanej długoci ycia oraz
standaryzowanej umieralnoci w populacji, a take umieralnoci niemowlt korzystniejsza sytuacja zdrowotna charakteryzuje kraje o modelu Bismarcka. Z drugiej jednak strony rednia warto
wskanika potencjalnych lat utraconego ycia (PYLL – potential years of life lost) jest nisza
w krajach o modelu Beveridge’a, co stawia je w korzystniejszym wietle.
Drugim z czsto porównywanych aspektów funkcjonowania opieki zdrowotnej jest wysoko
wydatków ponoszonych na cele zdrowotne. Wnioski w tym zakresie s bardziej jednoznaczne, ni
w przypadku porównania sytuacji zdrowotnej. W 2005 roku w krajach UE-15 funkcjonujcych
w oparciu o model Bismarcka wydatki per capita na opiek zdrowotn wynosiły rednio 3826
USD wg parytetu siły nabywczej (3392 USD z wyłczeniem Luksemburga), podczas gdy
w krajach z modelem Beveridge’a zaledwie 2647 USD per capita. Do podobnych wniosków
prowadzi zastosowanie alternatywnego wskanika wysokoci wydatków na cele zdrowotne, tj.
wyraenie ich jako odsetka PKB. W 2005 roku kraje z pierwszej grupy wydawały na opiek
zdrowon rednio 10% PKB, z grupy drugiej natomiast tylko 8,8%18.
Trzecim z elementów porównania pastw, których systemy opieki zdrowotnej przyporzdkowuje si do modelu Bismarcka bd Beveridge’a s opinie społeczne o funkcjonowaniu lecznictwa
publicznego. Take w tym zakresie wyniki porównania s jednoznaczne i wskazuj na zdecydowan przewag systemów, w których opieka zdrowotna funkcjonuje w oparciu o model
Bismarcka. W 2002 roku odsetek osób uwaajcych, e system w ich kraju działa dobrze lub
potrzebne s tylko niewielkie jego zmiany, wynosił 59,4% w krajach UE-15 o modelu ubezpiecze13

J. Elola, Health care system reforms in western European countries: the relevance of health care organization, International Journal of Health Services 1996, t. 26, s.239–251.
14
J. Figueras i in., Patterns and performance in social health insurance systems, w: Social health insurance systems in
Western Europe, red. R.B. Saltman, R. Busse, J. Figueras, Open University Press, Maidenhead 2004.
15
J. van der Zee, M.W. Kroneman, Bismarck or Beveridge..., op. cit.
16
A. Wagstaff, Social health insurance…, op. cit., s. 26.
17
B. Łyszczarz, A. Hnatyszyn-Dzikowska, Modele Beveridge’a i Bismarcka – porównanie efektywnoĞci systemów opieki
zdrowotnej na przykładzie krajów UE, w: Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegląd problemów,
red. A. Rączaszek, W. Koczur,Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2009.
18
Ibidem.
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niowym, przy zaledwie 37% w krajach UE-15 o modelu opartym na finansowaniu podatkowym19.
Podsumowujc przegld dotychczasowych bada na temat porównania funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej opartych na modelach Bismarcka oraz Beveridge’a, wycign mona
nastpujce wnioski. Po pierwsze, wydaje si, e trudno wskaza przewag któregokolwiek
z modeli w zakresie ich wpływu na kondycj zdrowotn społeczestwa. Po drugie, systemy oparte
o model Bismarcka ciesz si wikszym poparciem społecznym ni systemy oparte o model
Beveridge’a, cen za to jednak s wysze wydatki na sektor zdrowotny.
W dotychczasowych badaniach komparatywnych ocenie podlegały tylko wybrane aspekty
funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej. Brakuje natomiast podejcia całociowego, które
pozwalałoby na bardziej kompleksow ocen ich funkcjonowania. Luk t wypełnia niniejsze
opracowanie, w którym przeanalizowano jednoczenie róne aspekty funkcjonowania opieki
zdrowotnej. Systemy oceniono bowiem tak z punktu widzenia wielkoci zaangaowanych zasobów, jak i osigania celów systemu opieki zdrowotnej. Pozwoliło to na stworzenie jednej miary
słucej ocenie efektywnoci systemów opieki zdrowotnej.
4. Metodologia
Efektywno jest pojciem niejednoznacznym, które w ekonomii postrzegane jest w zrónicowany sposób. W niniejszym opracowaniu przedmiotem zainteresowania jest efektywno
techniczna, która jest – obok efektywnoci alokacyjnej – jednym z komponentów efektywnoci
ekonomicznej. Efektywno techniczna procesu produkcyjnego oznaczna sytuacj, w której wzrost
produkcji jakiegokolwiek dobra wymaga zmniejszenia produkcji co najmniej jednego innego
dobra lub wzrostu zuycia co najmniej jednego z nakładów procesu produkcyjnego, a take jeli
redukcja zuycia któregokolwiek czynnika produkcji wymaga wzrostu zaangaowania co najmniej
jednego innego czynnika produkcji, bd zmniejszenia wielkoci przynajmniej jednego z produkowanych dóbr20.
W naukach ekonomicznych znajduj zastosowanie liczne metody szacowania efektywnoci,
wród nich B. Guzik wyrónił metody wskanikowe, parametryczne oraz nieparametryczne21.
W tym opracowaniu zastosowano wariant metody data envelopment analysis (DEA), która naley
do grupy metod nieparametrycznych. Metoda ta została stworzona przez A. Charnesa,
W.W. Coopera i E. Rhodesa22 w 1978 roku i od tego czasu zaproponowano ponad 100 modeli
opartych na oryginalnej koncepcji. Metodologia DEA posiada pewne zalety, sporód których jedna
sprawia, e jej zastosowanie wydaje si celowym w kontekcie problemu badawczego bdcego
przedmiotem opracowania. DEA jest bowiem szczególnie przydatna do oceny efektywnoci
w sytuacji mnogoci nakładów i efektów procesu produkcyjnego, co ma szczególne znaczenie
jako, e w badaniu efekt procesu produkcyjnego ma charakter złoony – stanowi go kondycja
19

Ibidem.
T.J. Coelli, D.S.P. Rao, C.J. O’Donnell, G.E. Battese, An introduction to efficiency and productivity analysis, Springer,
New York 2005; H.O. Fried, C.A.K. Lovell, S.S. Schmidt, Efficiency and productivity, w: red. H.O. Fried, C.A.K. Lovell,
S.S. Schmidt, The measurement of productive efficiency and productivity growth, Oxford University Press, New York
2008.
21
B. Guzik, Podstawowe modele DEA w badaniu efektywnoĞci gospodarczej i społecznej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, PoznaĔ 2009, s. 19.
22
A. Charnes, W.W. Cooper, E. Rhodes, Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research 1978, t. 2, nr 6.
20

137

Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management
Nr 39, 2011

zdrowotna społeczestw, a take społeczna ocena jakoci funkcjonowania opieki zdrowotnej.
DEA wykorzystuje technik programowania liniowego, za pomoc której moliwe jest wyznaczenie wzgldnej efektywnoci produkcji w zbiorze podmiotów gospodarczych lub innych
jednostek decyzyjnych. Kada jednostka decyzyjna w procesie produkcyjnym wykorzystuje
kombinacj nakładów w celu wytworzenia kombinacji efektów. Kombinacje nakłady-efekty
charakteryzujce wszystkie jednostki decyzyjne tworz zbiór moliwoci produkcyjnych. Kombinacje lece na krawdzi zbioru reprezentuj efektywny proces produkcyjny, natomiast jednostki,
które charakteryzuj si mniej korzystn struktur nakłady-efekty uwaane s za nieefektywne.
Status efektywnoci ma charakter wzgldny, co oznacza, e jednostka decyzyjna jest efektywna
w porównaniu z innymi z badanego zbioru. Metoda DEA pozwala na dwojak orientacj modelu.
W modelu zorientowanym na nakłady oszacowan nieefektywno interpretuje si jako proporcjonaln redukcj zuycia nakładów, przy niezmienionym poziomie efektów. Z kolei w modelu
zorientowanym na efekty poziom nieefektywnoci oznacza moliwy do osignicia przyrost
efektów przy niezmienionym poziomie nakładów.
W celu zilustrowania techniki obliczeniowej w metodzie DEA wprowadzono nastpujce
oznaczenia. Kady podmiot produkuje M efektów z wykorzystaniem N nakładów. Dla kadego
i-tego podmiotu wielkoci te s reprezentowane odpowiednio przez wektory kolumnowe qi oraz xi.
Macierz nakładów X o wymiarach N×I oraz macierz efektów Q o wymiarach M×I reprezentuj
dane dla wszystkich I podmiotów.
Model DEA zorientowany na efekty, zakładajcy zmienne efekty skali w procesie produkcyjnym, opiera si na rozwizaniu nastpujcego zadania programowania liniowego dla kadego
badanego podmiotu:
max φ,λ φ, (1)
pod warunkami:
λ ≥ 0;
-φqi + Qλ
xi - Xλ
λ ≥ 0;
I1′λ
λ = 1, λ ≥ 0,
gdzie φ jest skalarem, a λ jest I×1 wektorem; 1≤φ< i φ-1 jest proporcjonalnym przyrostem
efektów, który moe zosta osignity przez i-ty podmiot przy stałej iloci nakładów produkcji.
Wyraenie 1/φ z kolei definiuje si jako warto efektywnoci technicznej. Mieci si ona
w przedziale [0,1], przy czym warto równa jeden charakteryzuje podmioty efektywne, natomiast
nisza – nieefektywne23. Jako, e w empirycznej czci rozprawy zastosowano tylko model
z orientacj na efekty procesu produkcyjnego zrezygnowano z prezentacji techniki obliczeniowej
modelu z orientacj na nakłady.
Z uwagi na fakt, e modele zbudowane przy zastosowaniu metody DEA charakteryzuj si
wiksz sił dyskryminacyjn w przypadku mniejszej liczby czynników analizy, zastosowano
analiz głównych składowych24, co pozwoliło na zagregowanie informacji zawartych w trzech
23
24

T.J. Coelli, D.S.P. Rao, C.J. O’Donnell, G.E. Battese, An introduction…, op. cit., s. 172, 180.
K. Kopaczewska, T. Kopaczewski, P. Wójcik, Metody iloĞciowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe, CeDeWu,
Warszawa 2009.
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wskanikach opisujcych stan zdrowia w jeden miernik o charakterze syntetycznym.
5. Specyfikacja modelu
Celem opracowania jest oszacowanie efektywnoci z jak zasoby osobowe i rzeczowe opieki
zdrowotnej krajów UE wykorzystywane s dla realizacji celów systemów zdrowotnych w tych
krajach. Cele systemu zdefiniowano jako utrzymanie i popraw stanu zdrowia oraz dostarczenie
opieki zdrowotnej wysokiej jakoci. Taki sposób formułowania celów systemu opieki zdrowotnej
jest oczywicie tylko jednym z moliwych rozwiza w tym zakresie. Jak zwraca si uwag
w literaturze brakuje dotd konsensusu na temat tego jakie cele systemy opieki zdrowotnej powinny realizowa 25. Zakres prowadzonej tu analizy uniemoliwia przeprowadzenie wyczerpujcej
dyskusji dotyczcej definiowania tych celów, a zaproponowane powyej rozwizanie jest efektem
ogranicze wynikajcych z dostpnoci danych, a take wymogów stosowanej metody. Naley
przy tym zwróci uwag, e w literaturze istniej liczne inne sposoby definiowania celów systemów opieki zdrowotnej, a proponowane tu rozwizanie jest tylko jednym z moliwych uj
badawczych.
Podmiotami, których efektywno podlega ocenie w badaniu s krajowe systemy opieki
zdrowotnej 27 pastw europejskich. Przedmiotem badania jest natomiast efektywno procesu
produkcyjnego, który zakłada transformacj nakładów w efekty. Nakłady oraz efekty tego procesu
zdefiniowano w tabeli 2.
Tabela 2. Nakłady i efekty w ocenie efektywnoĞci technicznej opieki zdrowotnej
Zmienna
Lekarze
Pielgniarki
Łóka szpitalne
Trwanie ycia kobiet
w wieku 65 lat
Trwanie
ycia
mczyzn w wieku
65 lat
Umieralno
niemowlt
Jako
zdrowotnej

opieki

Definicja
NAKŁADY
Praktykujcy lekarze na 100 tysicy ludnoci
Praktykujce pielgniarki na 100 tysicy ludnoci
Łóka szpitalne na 100 tysicy ludnoci
EFEKTY
Przewidywane dalsze trwanie ycia (w latach) kobiet w
wieku 65 lat
Przewidywane dalsze trwanie ycia (w latach) mczyzn w wieku 65 lat
Liczba zgonów osób poniej 1. roku ycia przypadajca
na 1 tysic urodze ywych
Społeczna ocena jakoci usług opieki zdrowotnej
oferowanych w ramach publicznego systemu (w skali
od 1 do 10; gdzie 1 – bardzo niska, 10 – bardzo wysoka)

ródło danych
WHO, Health for All
Database

WHO, Health for All
Database

Eurofund,
Database

EurLIFE

ródło: WHO, Health for All Database; Eurofund, EurLIFE Database.
Powyszy sposób zdefiniowania nakładów ma na celu okrelenie wielkoci zasobów zaangaowanych w produkcj wiadcze zdrowotnych w systemach poszczególnych krajów. Ten zestaw
zmniennych nie odzwierciedla oczywicie w kompletny sposób wielkoci wykorzystywanych
25

M.E. Kruk, L.P. Freedman, Assessing health system performance in developing countries: A review of the literature,
Health Policy 2008, t. 85, nr 3, s. 264.
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zasobów, jednak włczenie do analizy innych istotnych czynników, jak np. wielkoci konsumpcji
farmaceutyków, nie było moliwe ze wzgldu na niedostpno danych. Alternatywnym sposobem przedstawienia wielkoci zasobów systemowych byłoby okrelenie ich jako wydatków per
capita przeznaczanych na cele zdrowotne. W literaturze zwraca si jednak uwag, e w analizach
o charakterze midzynarodowym bardziej uzasadnionym jest porównywanie zasobów realnych,
nie finansowych26. Biorc natomiast pod uwag efekty procesu produkcyjnego, nie ograniczono
si wyłczenie do okrelenie ich jako stanu zdrowia społeczestwa. Przyjto perspektyw szersz,
w której zakłada si, e celem systemu opieki zdrowotnej jest take dostarczenie opieki wysokiej
jakoci.
W metodach z grupy DEA przyjmuje si załoenie o jednolitym kierunku preferencji co oznacza, i zmienna bdca efektem procesu produkcyjnego musi by zdefiniowana w taki sposób, e
jej przyrost oceniany jest pozytywnie z punktu widzenia osigania celów jednostki decyzyjnej.
Inaczej – efekty procesu musz mie charakter stymulant27. W przeciwnym przypadku konieczne
jest dokonanie pewnych transformacji danych. W niniejszym badaniu cechami destymulanty
charakteryzuje si wskanik umieralnoci niemowlt. Jego zastosowanie wymagało wic przekształcenia i zastosowania wskanika przeywalnoci niemowlt28, który ma podane
charakterystyki, gdy wysze jego wartoci interpretuje si jako sytuacj pozytywn z punktu
widzenia osigania celów jednostki decyzyjnej.
Jak wspomniano powyej przy zastosowaniu analizy głównych składowych dokonano agregacji informacji zawartych w trzech zmiennych opisujcych stan zdrowia. Dziki temu stworzono
jedn miar o charakterze syntetycznym, która odpowiada 79,1% całkowitej wariancji zmiennych
opisujcych stan zdrowia29. Miara ta nie posiada wprawdzie interpretacji merytorycznej, pozwala
jednak na uzyskanie wikszej dyskryminacji wyników. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt,
e zbiór badanych jednostek nie jest szczególnie liczny (27 systemów).
6. Dane
W niniejszej czci dokonano analizy porównawczej w zakresie kształtowania sytuacji zdrowotnej; wielkoci zaangaowanych zasobów oraz opinii społecznych nt. jakoci opieki oferowanej
w ramach systemów opieki zdrowotnej w grupie 27 krajów UE.
W tabeli 3 przedstawiono kształtowanie wartoci wskaników w badanej grupie krajów w roku 2007, dokonujc jednoczenie podziału krajów na podstawie przynalenoci do modelu
systemu opieki zdrowotnej. Jak argumentowano wczeniej, systemy krajów transformacji ustrojowej wyodrbniono w oddzielnej grupie. Kształtowanie wartoci stosowanych mierników
potwierdza, i podejcie to jest uzasadnione, gdy zarówno w zakresie dostpnoci zasobów, jak i
stanu zdrowia oraz jakoci rednia dla tej grupy krajów istotnie odbiega od pozostałych dwóch
grup.
Z punktu widzenia dostpnoci zasobów opieki zdrowotnej korzystn sytuacj charakteryzuj
26

A. Anell, M. Willis, International comparison of health care systems using resource profiles, Bulletin of the World Health
Organization 2000, t. 78, nr 6.
27
B. Guzik, Podstawowe modele DEA…, op. cit., s. 28.
28
WskaĨnik obliczono wg wzoru opisanego m.in. w: A. Afonso, M. St. Aubyn, Non-parametric approaches to education and
health efficiency in OECD countries, Journal of Applied Economics 2005, t. 8, nr 2, s. 238.
29
Z uwagi na wymogi zwiĊzłoĞci opracowania wyników analizy głównych składowych nie przytoczono.
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si kraje, w których opieka zdrowotna zorganizowana jest w oparciu o model Bismarcka. Wyjtek
stanowi ilo łóek szpitalnych – w tym zakresie to kraje transformacji charakteryzuj si rednio
najwysz ich iloci na 100 tysicy ludnoci. Take z punktu widzenia stanu zdrowia najwyej
oceni naley kraje o modelu ubezpieczeniowym, najniej natomiast kraje, w których w przeszłoci obowizywał model Siemaszki. Podobnie oceni naley grupy krajów w zakresie oceny jakoci
opieki zdrowotnej – najwyej ocenianymi s systemy oparte na modelu Bismarcka, najniej
natomiast systemy w nowych krajach członkowskich Unii.
Tabela 3. Zasoby, stan zdrowia oraz ocena jakoĞci opieki zdrowotnej
w krajach Unii Europejskiej (2007)
Zasoby systemowe

Kraj

Austria
Belgia
Francja
Niemcy
Luksemburg
Holandia
REDNIA
Cypr
Dania
Finlandia
Grecja
Irlandia
Włochy
Malta
Portugalia
Hiszpania
Szwecja
W. Brytania
REDNIA
Bułgaria
Czechy
Estonia
Wgry
Łotwa
Litwa
Polska
Rumunia
Słowacja
Słowenia
REDNIA

Stan zdrowia
Trwanie ycia w wieku
UmieralPielŁóka
65 lat
Lekarze
no
gniarki
szpitalne
niemowlt
Mczyni
Kobiety
Kraje z systemami funkcjonujcymi w oparciu o model Bismarcka
452,7
736,5
568,7
17,5
21,0
3,7
403,2
1484,0c
428,0
17,3
21,0
4,0
343,6
787,0
365,6
18,4
23,0
3,8
348,4
1042,0
565,9
17,4
20,7
3,9
284,4
1094,1a
440,0
16,4
20,3
1,8
370,0
1051,2
289,0
17,1
20,7
4,1
367,0
1032,5
442,9
17,4
21,1
3,6
Kraje z systemami funkcjonujcymi w oparciu o model Beveridge’a
252,9a
436,0a
350,8a
17,4
19,6
3,7
341,9
1428,9
307,4
16,5
19,2
4,0
268,9
1547,2
204,5
17,0
21,3
2,7
555,8
337,0
395,3
17,4
19,4
3,5
302,9
1549,8
265,8
17,1
20,1
3,1
383,9
607,8
312,7
18,0
21,8
3,7
307,6d
583,5
269,4
16,7
20,3
6,5
357,3
509,8
278,5
16,8
20,2
3,4
365,0
436,8
253,2
17,8
22,0
3,7
357,9a
1083,4a
218,3b
17,9
20,8
2,5
248,7
935,2
272,2
17,5
20,2
4,8
317,8
842,9
292,1
17,3
20,2
5,2
Kraje z systemami funkcjonujcymi w przeszłoci w oparciu o model Siemaszki
364,4
421,0
489,3
13,3
16,4
9,2
356,6
800,8
518,1
15,1
18,5
3,1
326,5
639,7
380,2
13,1
18,5
5,0
280,3
611,8
413,4
13,7
17,8
5,9
303,9
534,9
525,3
12,8
17,2
8,7
371,8
705,2
509,3
12,9
17,9
5,9
219,1
518,0
461,6
14,6
19,0
6,0
192,1a
397,4a
505,2a
13,9
16,9
12,0
300,1
630,6
491,8
13,6
17,5
6,1
238,4
771,8
376,7
15,9
20,2
2,8
295,3
603,1
467,1
13,9
18,0
6,5

Jako
opieki
zdrowotnej
7,8
7,8
7,1
6,0
7,4
7,2
7,2
5,9
7,0
7,5
4,9
4,9
5,3
7,0
4,9
6,8
7,6
6,5
6,0
4,7
6,4
6,0
5,1
5,0
5,2
5,0
5,5
5,8
5,8
5,5

ródło: Zestawienie własne na podstawie: WHO, Health for All Database; Eurofund, EurLIFE Database
oraz OECD, OECD Health Data 2009. Objanienia: a – 2006; b – 2005; c – dane dla roku 2005 na
podstawie OECD Health Data 2009; d – 2009.
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7. Wyniki
W tabeli 4 przedstawiono wyniki szacowania efektywnoci procesu produkcyjnego polegajcego na transformacji nakładów osobowych i rzeczowych systemów opieki zdrowotnej w efekty,
którymi s pozytywne charakterystyki zdrowotne oraz ocena jakoci opieki zdrowotnej.
Tabela 4. EfektywnoĞü systemów opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej (2007)
Efektywno
techniczna

Kraj

Ranga

Obiekty wzorcowe

Austria
Belgia
Francja
Niemcy
Luksemburg
Holandia
MEDIANA

Kraje z systemami funkcjonujcymi w oparciu o model Bismarcka
0,767
19
Cypr, Malta, Hiszpania
0,747
21
Finlandia, Malta, W. Brytania
1
1
0,713
25
Cypr, Luksemburg
1
1
0,841
14
Finlandia, Malta, Hiszpania, Szwecja
0,804
-

Cypr
Dania
Finlandia
Grecja
Irlandia
Włochy
Malta
Portugalia
Hiszpania
Szwecja
W. Brytania
MEDIANA

Kraje z systemami funkcjonujcymi w oparciu o model Beveridge’a
1
1
0,785
17
Finlandia, Malta, W. Brytania
1
1
1
1
0,792
16
Finlandia, Francja, Luksemburg
0,900
12
Finlandia, Francja, Hiszpania
1
1
0,822
15
Cypr, Francja, Hiszpania
1
1
1
1
1
1
1
-

Bułgaria
Czechy
Estonia
Wgry
Łotwa
Litwa
Polska
Rumunia
Słowacja
Słowenia
MEDIANA

Kraje z systemami funkcjonujcymi w przeszłoci w oparciu o model Siemaszki
0,717
24
Hiszpania
0,722
23
Cypr, Malta, Rumunia, W. Brytania
0,773
18
Malta, Rumunia, W. Brytania
0,725
22
Malta, Rumunia, W. Brytania
0,672
26
Cypr, Rumunia, Hiszpania
0,579
27
Cypr, Malta, Rumunia
0,877
13
Cypr, Luksemburg, Rumunia
1
1
0,758
20
Malta, Rumunia, W. Brytania
0,981
11
Cypr, Luksemburg
0,742
-

ródło: Obliczenia własne na podstawie danych z tabeli 3.
Obok wartoci efektywnoci technicznej – oszacowanej za pomoc modelu opisanego w tabeli 2 oraz modelem (1) – w kolejnych kolumnach przedstawiono take rangi oraz wskazano
benchmarki, czyli obiekty wzorcowe. Wyznaczone obiekty wzorcowe wskazuj na te sporód
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efektywnych systemów, na których powinny wzorowa si kraje nieefektywne, aby zwikszy
efektywno .
Sporód badanych 27 krajów Unii Europejskiej systemy opieki zdrowotnej 10 z nich okazały
si efektywnymi technicznie. Warto wskanika efektywnoci wynoszca 1 (100%) oznacza,
przy zastosowanej tu orientacji na maksymalizacj efektów, e w ich przypadku nie była moliwa
jednoczesna poprawa stanu zdrowia społeczestw oraz jakoci opieki zdrowotnej, bez zwikszenia
wielkoci zaangaowanych zasobów systemowych. A siedem sporód efektywnych krajów
opierało organizacj swoich systemów opieki zdrowotnej na modelu Beveridge’a. Wród siedmiu
krajów z systemem Bismarcka dwa kraje – Francja oraz Luksemburg – dysponowały systemami
efektywnymi. Z kolei w grupie krajów transformacji ustrojowej tylko Rumunia charakteryzowała
si efektywnym systemem opieki zdrowotnej (tabela 4).
Biorc pod uwag warto mediany30 wskanika efektywnoci technicznej, uwidaczniaj si
wyrane rónice midzy grupami krajów wyodrbnionych na podstawie modelu systemu.
W krajach z modelem Beveridge’a mediana ma warto równ 1, w krajach z modelem Bismarcka
– 0,804, natomiast w krajach z byłym modelem Siemaszki zaledwie 0,742. Oznacza to, e kraje
UE o modelu ubezpieczeniowym mogły poprawi efektywno przecitnie o 19,6%, a kraje
transformacji ustrojowej a o 25,8% bez zwikszania wielkoci zaangaowanych zasobów. Poprawa ta byłaby moliwa, gdyby funkcjonowały one w pełni efektywnie.
8. Dyskusja
Przedstawione wyniki badania stanowi prób oceny funkcjonowania europejskich systemów
opieki zdrowotnej z punktu widzenia ich efektywnoci technicznej. Prowadzone dotd analizy nie
pozwalały na jednoznaczn ocen, który model opieki zdrowotnej – Beveridge’a czy Bismarcka
(w formie dojrzałej lub w okresie transformacji z modelu Siemaszki) – uzna mona za efektywniejszy w zakresie osiagania celów systemów opieki zdrowotnej. Na podstawie otrzymanych
wyników stwierdzi mona, e – przecitnie – efektywniejszymi s te sporód systemów, które
polegaj na rozwizaniach opartych na modelu Beveridge’a.
Stwierdzenie powysze rodzi pytanie: czy mniej efektywne kraje funkcjonujce w oparciu
o model Bismarcka powinny przyj rozwizania oparte na modelu Beveridge’a, aby w ten sposób
osign wysz efektywno opieki zdrowotnej?
Odpowied na tak sformułowane pytanie nie jest jednoznaczna. Jak pokazuj liczne dowiadczenia reformowania systemów opieki zdrowotnej, rozwizania funkcjonujce dobrze w jednych
krajach, okazuj si niewydolnymi w innych. Sprawia to, e ich wdroenie nie prowadzi do
spodziewanej poprawy funkcjonowania systemów. Wydaje si ponadto, e – przynajmniej
w przypadku krajów o ugruntowanej tradycji organizacji opieki zdrowotnej, jak np. Niemiec czy
Holandii – wdroenie zmian polegajcych na zmianie modelu systemu, mogłoby wiza si ze
sprzeciwem interesariuszy systemu. Naley w kocu zwróci uwag, e przeprowadzona analiza
empiryczna opiera si na badaniu efektywnoci technicznej. Nie wzito wic pod uwag kwestii
preferencji społecznych, które s elementem warunkujcym efektywno alokacyjn. Odnoszc
ten problem do kontekstu prowadzonego badania, postawi mona hipotez, e społeczestwa
niektórych krajów godz si na funkcjonowanie opieki zdrowotnej w mniej efektywny sposób, pod
30

Jako miarĊ centralną rozkładu zmiennej zastosowano medianĊ, gdyĪ rozkład efektywnoĞci czĊsto charakteryzuje siĊ
koncentracją przy wartoĞci maksymalnej, co uwidacznia siĊ szczególnie w przypadku grupy krajów z modelem Beveridge’a – wiĊkszoĞü z nich cechuje siĊ bowiem pełną efektywnoĞcią.
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warunkiem osigania niektórych, podanych społecznie, celów. Systemy w krajach organizujcych opiek zdrowon w oparciu o model Bismarcka s wprawdzie mniej efektywnymi
technicznie, z drugiej jednak strony charakteryzuj si wyszym poparciem społecznym. By
moe wic w ramach systemu preferencji społecznych jako opieki zdrowotnej ceniona jest w
nich wyej od efektywnoci. Rozstrzygnicie tego problemu pozostaje oczywicie poza zakresem
niniejszego opracowania i moe by traktowane wyłcznie jako hipoteza.
Wyniki przeprowadzonego badania maj by moe wiksze znaczenie dla procesu reformowania opieki zdrowotnej w krajach transformacji ustrojowej, w których wdroone dotd
rozwizania nie s jeszcze silnie ugruntowane. Systemy opieki zdrowotnej krajów Europy rodkowej i Wschodniej od kilkunastu lat funkcjonuj w oparciu o mechanizm powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego. Wydaje si, e wybór ubezpiecze społecznych jako dominujcej
formy finansowania opieki zdrowotnej w tych krajach nie był efektem procesu decyzyjnego
opartego na przesłankach ekonomicznych, lecz – w pewnym przynajmniej zakresie – konsekwencj negatywnego stosunku społeczestw do centralistycznych rozwiza, charakteryzujcych si
silnym wpływem pastwa na gospodark. Jak mona sdzi , ta niech społeczna była wan
przyczyn rezygnacji z wdroenia rozwiza typowych dla scentralizowanego modelu Beverdidge’a, w którym finansowanie w wikszym zakresie zalene jest od pastwa.
W wietle powyszej dyskusji, interesujcym wydaje si analiza funkcjonowania polskiego
systemu, w kontekcie dalszego procesu jego reformowania. Co interesujce, proponowane rozwizania w zakresie organizacji opieki zdrowotnej w kraju postuluj przede wszystkim zmiany
w ramach istniejcego modelu ubezpieczeniowego. Ewentualna reforma wdraajca mechanizmy
oparte na scentralizowanej opiece zdrowotnej (modelu Beveridge’a) nie jest tymczasem przedmiotem dyskusji. Trudno wskaza argumenty usprawiedliwiajce aprioryczne odrzucenie rozwiza,
które, w wietle przytoczonych wyników badania, mog by postrzegane jako efektywne. Ewentualny zwrot ku innemu rozwizaniu modelowemu wydaje si tym bardziej wykonalny, e aktualne
rozwizania w zakresie organizacji opieki zdrowotnej nie wydaj si cieszy szczególnym poparciem społecznym czy stabilnoci, które stanowiłyby pewn warto i z tego powodu miały
zniechca do dyskusji nad ewentualnoci fundamentalnych zmian.
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SYSTEM MODEL AS THE DETERMINANT OF HEALTH CARE EFFICIENCY
Summary
The issue of efficiency is widely echoed in contemporary health policy research,
which fact can be explained by growing importance of economic aspects of health
care. In this analysis the technical efficiency of health care systems in 27 countries of
European Union was estimated. Additionally, a comparison of efficiency in three
groups of countries (selected on the basis of the implemented health system model)
was conducted. The data envelopment analysis methodology was used for the estimation of efficiency. The production process was evaluated in which the inputs were
defined as the densities of doctors, nurses, and hospital beds, while the outputs were
positive health measures (life expectancies of males and females at the age of 65 and
infant survival rate) as well as the quality of public health care. The countries with
health systems based on the Beveridge model proved to be the most efficient ones,
while the least efficient were the transition economies, which in the past operated in
the Semashko model framework.
Keywords: health care system models; technical efficiency; data envelopment analysis; European
Union countries
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