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του κλάδου». Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού τονίζει επίσης 
ότι «η έρευνα στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας και συναφών 
υπηρεσιών ασφάλισης θα διεξαχθεί με γνώμονα τη διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας. Σκοπός της έρευνας είναι να εξεταστούν όλες οι πα-
ράμετροι που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό στις ιδιωτικές υπηρεσίες 
υγείας και ασφάλισης. Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης, η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού θα μπορεί να σταθμίσει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου 
και την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η προστασία της δημόσιας υγείας. 
Ανάλογα με τον τομέα, το δίκαιο ανταγωνισμού θα πρέπει να λαμβά-
νει υπόψη το γενικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει και τους στό-
χους που αυτό υπηρετεί».

Προστασία από το Σύνταγμα
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στην επισκόπηση της σκοπιμότητας και 
του αντικειμένου της συγκεκριμένης κλαδικής μελέτης που θα διεξα-
χθεί, υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στην προστασία της υγείας προ-
βλέπεται και προστατεύεται από το ελληνικό Σύνταγμα ως ένα από τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθότι σχετίζεται με την ίδια την 
ανθρώπινη ύπαρξη. Αναφέρεται, μάλιστα, ότι στην Ελλάδα, αν και το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας προσφέρει καθολική κάλυψη, παρατηρείται δι-
αχρονικά ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή της ιδιωτικής δαπάνης στην 
παροχή υπηρεσιών υγείας, το 90% της οποίας -σύμφωνα με έρευνες 
του κλάδου- φαίνεται να προέρχεται απευθείας από τους ιδιώτες, με 
μόλις το 10% να καλύπτεται από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Η λειτουργία της αγοράς παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας συν-
δέεται άρρηκτα με την αγορά υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης υγεί-
ας, λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει αναφορικά τόσο με την ανά-
γκη χρήσης των σχετικών υπηρεσιών όσο και με το αποτέλεσμα της 
χρήσης τους. 

Σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, υπό 
αυτό το πρίσμα, η οργάνωση και η λειτουργία των γειτονικών και 

αλληλοεξαρτώμενων αγορών της παροχής υπηρεσιών υγείας και 
της παροχής ασφαλιστικής κάλυψης υγείας έχουν ως επίκεντρο 
τους διαφορετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης μεταξύ των παρό-
χων υπηρεσιών υγείας και των παρόχων ασφαλιστικής κάλυψης. 
Οι βασικές μεταβλητές του μηχανισμού των εν λόγω αγορών πε-
ριλαμβάνουν την ποιότητα και τις τιμές των παρεχομένων υπη-
ρεσιών, το εύρος δικτύου, τα ασφάλιστρα και το εύρος ασφαλι-
στικής κάλυψης. Ο ανταγωνισμός που αναπτύσσεται στον ευρύ-
τερο κλάδο μπορεί να είναι οριζόντιος μεταξύ παρόχων υπηρε-

σιών υγείας και μεταξύ παρόχων ασφαλιστικής κάλυψης 
υγείας, αλλά και κάθετος αναφορικά με τη δια-

πραγματευτική δύναμη μεταξύ παρόχων 
ασφαλιστικής κάλυψης και παρόχων 

υπηρεσιών υγείας.
Σε κάθε στάδιο, πρέπει να συνυ-

πολογιστούν όχι μόνο οι προαναφε-
ρόμενες μεταβλητές, αλλά και η δυ-
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Σ
το ραντάρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
μπαίνει ο κλάδος παροχής ιδιωτικών υπη-
ρεσιών υγείας. Ηδη η Επιτροπή Ανταγω-

νισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανακατατάξεις 
που συντελούνται την τελευταία πενταετία στον 
κλάδο παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, 
καθώς και την αναδιαμόρφωση του ρυθμιστι-
κού πλαισίου παροχής συναφών ασφαλιστι-
κών υπηρεσιών, αποφάσισε την έναρξη κλα-
δικής έρευνας στην παροχή ιδιωτικών υπηρε-
σιών υγείας και συναφών υπηρεσιών ασφά-
λισης. Η εν λόγω έρευνα θα αποτυπώσει την 
κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο παρο-
χής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, έτσι ώστε να 
μπορέσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού να ξεκι-
νήσει τον έλεγχο. 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 
Ιωάννης Λιανός, μιλώντας στη Realnews, το-
νίζει ότι «η κλαδική έρευνα θα αποτελέσει ένα 
χρήσιμο εργαλείο για την Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού, προκειμένου να ελεγχθεί εξονυχιστικά 
ένας κλάδος που δεν είχε ελεγχθεί συστηματι-
κά στο παρελθόν. Κάτι που πρέπει να γίνει, με 
δεδομένη τη συγκέντρωση στον εν λόγω κλά-
δο. Θέλουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη ει-
κόνα για τη λειτουργία του κλάδου, έτσι ώστε 
να προχωρήσουμε ενδεχομένως σε γνωμοδο-
τήσεις, αυτεπάγγελτες έρευνες ή και κανονι-
στική όπου απαιτείται. Η κλαδική έρευνα εί-
ναι ένας τρόπος ώστε να έχουμε στη διάθε-
σή μας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να κα-
ταστρώσουμε τη στρατηγική μας προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία 
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η ιδιωτική υγεία 
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ναμική ανάπτυξη του κλάδου υπηρεσιών υγεί-
ας και παροχής υπηρεσιών ασφάλισης, όπως ο 
θολός πλέον διαχωρισμός μεταξύ ιδιωτικών και 
δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και η επίδραση 
της διαχείρισης ιατρικών δεδομένων και δεδο-
μένων ασφάλισης από τους αντίστοιχους πα-
ρόχους, ειδικά στην περίπτωση μερικής ή ολι-
κής καθετοποίησης των υφιστάμενων παρόχων 
υπηρεσιών υγείας και ασφάλισης. 

Ποια θέματα θα διερευνηθούν 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού αναφέρει ότι ζητήματα προς διερεύνηση 
εντοπίζονται, κατ’ αρχάς, στη διαδικασία αντα-
γωνισμού μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υγεί-
ας για την ποιότητα και τις τιμές των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της 
κλαδικής έρευνας, θα πρέπει να αποτυπωθούν 
η νέα δομή και οι ιδιαιτερότητες της αγοράς, 
όπως τείνει να διαμορφωθεί σε συνέχεια των 
εξαγορών που λαμβάνουν χώρα στον ευρύτε-
ρο κλάδο υγείας και ασφάλισης, με την κάθετη 
ολοκλήρωση επιχειρήσεων, αλλά και με τη διε-
ρεύνηση τυχόν διαρθρωτικών δεσμών μεταξύ 
ανταγωνιστών, καθώς και την αποτύπωση σχέ-
σεων μερικής κάθετης ολοκλήρωσης, ώστε να 
κατανοηθούν καλύτερα η λειτουργία των αγο-
ρών και η συγκέντρωση που παρατηρείται σε 
ορισμένες γεωγραφικές αγορές (π.χ. Αττική). 

Στη συνέχεια θα πρέπει να αποτυπωθεί αν 
έχει επέλθει ισχυροποίηση συγκεκριμένων παι-
κτών στην αγορά ή σε ποιο βαθμό η συγκέ-
ντρωση του κλάδου παράγει συμμετρία μερι-
δίων, διευκολύνοντας σε αυτήν την περίπτω-
ση συντονισμένα ή μη αποτελέσματα, απορ-
ρέοντα από τη δομή της αγοράς. Αλλα θέμα-
τα που θα πρέπει να διερευνηθούν είναι η τυ-
χόν ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη συγκε-
κριμένων παικτών στην αγορά ή/και η πιθα-
νότητα σιωπηρού συντονισμού των παρόχων 
υπηρεσιών υγείας στις αγορές που προσδιορί-
ζουν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας (υπο-
δομές, τεχνολογίες, φαρμακευτικό και υγειονο-
μικό υλικό κ.λπ.). Στην αξιολόγηση των ανωτέ-
ρω θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ο βαθμός 
που η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων ασθε-
νών ή/και ιατρών μπορεί να επηρεάσει πραγ-
ματικά ή/και δυνητικά τις παραπάνω σχέσεις 
και πρακτικές.

Αλλα ζητήματα προς διερεύνηση εντοπίζο-
νται στον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων 
ασφαλιστικής κάλυψης για το προσφερόμενο 
δίκτυο υπηρεσιών υγείας, τις τιμές σε συνάρ-
τηση με την προσφερόμενη ποιότητα στα δια-
θέσιμα ασφαλιστικά πακέτα, αλλά κυρίως στη 
διαπραγματευτική δύναμη μεταξύ των παρό-
χων ασφαλιστικής κάλυψης και των παρόχων 
υπηρεσιών υγείας για τις τιμές και την προσέλ-
κυση πελατείας μέσω άλλων παραμέτρων (ποι-
ότητα, ποικιλία, εύρος δικτύου κ.λπ). Συγκε-
κριμένα, θα πρέπει να διερευνηθούν οι σχέ-
σεις που διαμορφώνονται σε ένα οικοσύστη-
μα που ορίζεται από μια δίπλευρη πλατφόρ-
μα, τον ρόλο της οποίας αναλαμβάνει η εται-
ρεία παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών προ-
κειμένου να διασυνδέσει παρόχους υπηρεσι-
ών υγείας με ασφαλισμένους. 

Επίσης, ζητήματα ανταγωνισμού προς διε-
ρεύνηση είναι τα εμπόδια εισόδου στην αγο-
ρά παροχής υπηρεσιών υγείας και στην αγο-
ρά ασφαλιστικής κάλυψης, τα οποία δύναται 
να επηρεάζουν την καινοτομία και την ανάπτυ-
ξη της αγοράς, όπως επίσης τα ρυθμιστικά θέ-
ματα τόσο στην αγορά παροχής υπηρεσιών 
υγείας όσο και στην αγορά παροχής ασφαλι-
στικής κάλυψης. Ειδικότερη ανάλυση χρειάζε-
ται επίσης για να κατανοηθεί περαιτέρω και ο 
τρόπος με τον οποίο οι κρατικοί φορείς και ορ-
γανισμοί, είτε ως πάροχοι υγείας, είτε ως πάρο-
χοι ασφαλιστικής κάλυψης για υπηρεσίες υγεί-
ας, επηρεάζουν την ισορροπία της αγοράς και 
τη συμπεριφορά των ιδιωτών.

Ο πρΟεδρΟς της επιτροπής 
Ανταγωνισμού, Ιωάννης Λιανός, 
μιλώντας στη Realnews, τονίζει ότι 
«η κλαδική έρευνα θα αποτελέσει ένα 
χρήσιμο εργαλείο για την επιτροπή, 
προκειμένου να ελεγχθεί εξονυχιστικά 
ένας κλάδος που δεν είχε ελεγχθεί 
συστηματικά στο παρελθόν»


