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ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΖΕΙ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

 

Μεγάλθ ςυρρίκνωςθ παρουςίαςε θ αγορά των ιδιωτικϊν υπθρεςιϊν υγείασ το 2010, 

εξζλιξθ που είχε ωσ αποτζλεςμα να επανζλκει ο κλάδοσ ςτα επίπεδα δραςτθριότθτασ του 

2007. Αυτό είναι το βαςικό ςυμπζραςμα τθσ μελζτθσ που εκπόνθςε για τισ «Ιδιωτικζσ 

Υπθρεςίεσ Υγείασ» θ ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σφμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρία 

TEC Σφμβουλοι Οργανιςμϊν και Επιχειριςεων Α.Ε.  

Συνοπτικά, τα βαςικά ςυμπεράςματα τθσ  μελζτθσ είναι τα εξισ:   

 Η εξεταηόμενθ αγορά των ιδιωτικϊν υπθρεςιϊν υγείασ αποτελείται από τζςςερισ (4) 

βαςικοφσ τομείσ: 

- Τισ γενικζσ ιδιωτικζσ κλινικζσ 
- Τισ μαιευτικζσ κλινικζσ 
- Τισ ψυχιατρικζσ κλινικζσ 
- Τα διαγνωςτικά κζντρα 

 

 

 Το 2010 ανακόπθκε θ ανοδικι πορεία των ιδιωτικϊν υπθρεςιϊν υγείασ κακϊσ 

παρουςίαςε μείωςθ τθσ τάξθσ του 12% .Τθ μεγαλφτερθ μείωςθ εμφάνιςαν οι γενικζσ 

κλινικζσ (15%), ακολουκοφμενεσ από τισ μαιευτικζσ κλινικζσ (13%). Ανεπαίςκθτθ μείωςθ 

(1%) είχαν οι ψυχιατρικζσ κλινικζσ, ενϊ τα διαγνωςτικά κζντρα εμφάνιςαν επίςθσ μείωςθ 

περίπου 7%.  

 Οι πζντε (%) μεγάλοι όμιλοι του κλάδου καλφπτουν το 59% τθσ ςυνολικισ αγοράσ. 



 

 Ο μειωμζνοσ βακμόσ κάλυψθσ των χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν των γενικϊν 

κλινικϊν για το 2010, ο οποίοσ επθρεάηει και τον κλάδο ςτο ςφνολό του, τισ κακιςτά 

περιςςότερο ευπρόςβλθτεσ ςτο ςθμερινό οικονομικό περιβάλλον.  

 

 Ικανοποιθτικά κεωροφνται τα περικϊρια κερδοφορίασ των διαγνωςτικϊν κζντρων 

και των ψυχιατρικϊν κλινικϊν. Μεγάλθ μείωςθ ςτο περικϊριο μικτοφ και κακαροφ κζρδουσ 

παρουςιάηουν οι μαιευτικζσ κλινικζσ.  



 Ο δθμόςιοσ τομζασ είναι θ κφρια πθγι χρθματοδότθςθσ τθσ υγείασ, ςε όλεσ τισ 

ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, εκτόσ τθσ Κφπρου. Κατά μζςο όρο, το 2008 περίπου 75% των δαπανϊν 

για τθν υγεία χρθματοδοτικθκαν από το δθμόςιο τομζα, μζςω τθσ γενικισ φορολογίασ ι 

των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

 Στισ χϊρεσ τισ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ το 20,7% των κλινϊν ανικουν ςτον ιδιωτικό 

τομζα. Η Ελλάδα διακζτει τον υψθλότερο αρικμό ιατρϊν ανά κλίνθ, μεταξφ των  χωρϊν τθσ 

ΕΕ, ενϊ υπολείπεται ςθμαντικά του μζςου όρου νοςθλευτϊν ανά κλίνθ. 

 

«Η οικονομικι κρίςθ ζχει επθρεάςει τθ ηιτθςθ και ςτον κλάδο των ιδιωτικών υπθρεςιών 

υγείασ. Ωςτόςο, ςφμφωνα με εκτιμιςεισ, λόγω τθσ «ευαίςκθτθσ φφςθσ» των υπθρεςιών 

του, δεν κινδυνεφει τόςο όςο άλλοι κλάδοι τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Οι περιςςότερεσ 

ευρωπαϊκζσ χώρεσ αρχίηουν να ανακεωροφν τα ςυςτιματα υγείασ τουσ, ενώ κα πρζπει να 

αναηθτιςουν αποδοτικότερουσ τρόπουσ χρθματοδότθςθσ των δαπανών τουσ, τακτικι που 

πρζπει να ακολουκιςει και θ Ελλάδα», ςχολιάηει ο κ. Βαςίλθσ Ρεγκοφηασ, Πρόεδροσ και 

Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων Α.Ε.    

 

Η ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, θ οποία δραςτθριοποιείται ςτθν αγορά 

ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, ζχοντασ ωσ αποςτολι τθν παροχι υψθλοφ επιπζδου 

εξατομικευμζνων ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ του 

ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα, ζχει ειςζλκει  δυναμικά και ςτο χϊρο των μελετών αγοράσ 

κλάδων τθσ οικονομίασ, προςφζροντασ μια νζα ςειρά μελετϊν αγοράσ, ευζλικτων και 

πρωτοποριακϊν. 

Οι μελζτεσ αυτζσ αφοροφν αναπτυςςόμενουσ κλάδουσ ι υποκλάδουσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ, φζρουν τθ διακριτικι ονομαςία «Κλαδικζσ τοχεφςεισ» και ζχουν ωσ βαςικό 

χαρακτθριςτικό τθν αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτθν ελλθνικι και 

ευρωπαϊκι αγορά με εφςτοχο, ςφντομο και περιεκτικό τρόπο. 

Με τθ ςφγχρονθ μορφι ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ των δεδομζνων που ζχει υιοκετιςει θ 

ΣΤΟΧΑΣΙΣ, οι μελζτεσ  αυτζσ αποτελοφν ζνα χριςιμο εργαλείο για τα ςτελζχθ του ςιμερα, 



που διακζτουν λίγο χρόνο και ζχουν ανάγκθ από αξιόπιςτεσ και εφχρθςτεσ πλθροφορίεσ 

που κα ςυνδράμουν ςτθ λιψθ κρίςιμων αποφάςεων. 

 

 


