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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η υλοποίηση ενός αναπτυξιακού σχεδίου
ενός ελληνικού κέντρου αποκατάστασης στην αγορά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Λόγω
της φύσης του θέματος, η μελέτη διαχωρίζεται σε ένα θεωρητικό σκέλος που αποτελείτε
από τέσσερα κεφάλαια και στο εμπειρικό σκέλος που περιλαμβάνει το αναπτυξιακό
σχέδιο αυτό καθ’ αυτό και τα συμπεράσματα.
Μετά από μία σύντομη εισαγωγή σχετικά με την διεθνοποίηση της οικονομίας
και τις ιδιαιτερότητες όσον αφορά τον τομέα της παροχής υπηρεσιών, ακολουθεί το
δεύτερο κεφάλαιο το οποίο εστιάζει στην παγκοσμιοποίησης και στην δημιουργία
διεθνών επιχειρήσεων. Η επόμενη ενότητα αποτυπώνει τον ελληνικό κλάδο υγείας,
δίνοντας έμφαση στο ευρύτερο προφίλ του κλάδου, στην οργάνωση των υπηρεσιών
υγείας στην Ελλάδα και τέλος στην ύπαρξη ιδιωτικών νοσοκομειακών κέντρων. Το
τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, εμβαθύνοντας στην
υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων. Η πέμπτη ενότητα αποτελεί το ίδιο το αναπτυξιακό
πλάνο, ενώ σε ξεχωριστό κεφάλαιο παραθέτοντας τα συμπεράσματα και οι προτάσεις.
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ABSTRACT

The aim of this work is to set a plan for expansion of a Greek rehabilitation center
in the market of Russia Federation. Because of the sort of the topic, the work is separated
into two parts, the theoretical comprised four units and the empirical, which includes the
expansion plan and the conclusions.
After a brief introduction regarding the internationalization of the economy and
the particularity of the service sector, follows the second unit focusing on globalization
issue and the establishment of international corporations. The next chapter presents the
Greek health sector, underlining its profile, the organization of health services in Greece
and the operation of private hospitals. The fourth unit has to do with business planning,
focusing on the affection of corporate expansion plans. Afterwards, the expansion plan is
presenting in the fifth chapter, while the conclusions are summarized in a separate and
final unit.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την πάροδο του χρόνου η φύση της οικονομίας μεταβάλλεται οδηγώντας σε
νέες επιχειρηματικές συνθήκες, δομές και δεδομένα. Το πλήθος των εν λόγω αλλαγών
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την τεχνολογική πρόοδο σε τομείς όπως οι μεταφορές, η
επικοινωνία και η συγκέντρωση και μεταφορά δεδομένων.
Δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί ότι ο σύγχρονος κόσμος μετακινείται σταθερά από
τις εθνικές οικονομίες σε ένα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα (Parisopoulos, 2012). Το
ανωτέρω έχει ως αποτέλεσμα την μετατροπή της γης σε ένα πλανητικό χωριό, με τις
συνέπειες της παγκοσμιοποίησης να είναι εμφανείς στο σύνολο της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Βασικοί παράγοντες στην σταδιακή ενοποίηση των οικονομιών είναι ο
περιορισμός των δασμών και των περιορισμών στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης του
διεθνούς εμπορίου και η τάση των επιχειρήσεων να δραστηριοποιούνται με κοινά
προϊόντα – υπηρεσίες σε διαφορετικές αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο.
Σύμφωνα με την Θεωρία του Dunning, η διεθνής παραγωγή προϊόντων ή
προσφοράς υπηρεσιών βασίζεται στην υπόθεση της ύπαρξης τριών ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων. Το πρώτο ανταγωνιστικό αφορά τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία και
τα σημεία υπεροχής της επιχείρησης (strengths), το δεύτερο σχετίζεται με την
γεωγραφική τοποθεσία και το τρίτο με την αποφυγή μεσαζόντων (Buckley, 2004).
Όσον αφορά την προσφορά υπηρεσιών στο παγκόσμιο περιβάλλον, υφίστανται
σημαντικές ιδιαιτερότητες λόγω της φύσης των υπηρεσιών. Αρχικά, ενώ στο προϊόν
απαιτείτε η εξαγωγή – μεταφορά του προϊόντος, στον τομέα των υπηρεσιών η υπηρεσία
μπορεί είτε να παρασχεθεί εξ’ αποστάσεως με την υποστήριξη του διαδικτύου (π.χ.
παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών, υπηρεσία τηλεφωνικών κέντρων)
είτε με την φυσική μεταφορά του καταναλωτή στην περιοχή όπου παρέχεται η υπηρεσία.
Στο ανωτέρω πλαίσιο πρέπει να σημειωθεί ότι επίσης λόγω της φύσης της υπηρεσίας, ο
καταναλωτής δεν είναι σε θέση να έχει άποψη για την υπηρεσία πριν την λήψη της όντας
άυλη, ενώ παράλληλα ο λήπτης της υπηρεσίας συμμετέχει στην διαδικασία «παραγωγής»
της, με την ποιότητα αυτής να μεταβάλλεται ανάλογα με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
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Από τα ανωτέρω γίνεται ευκρινής μία ευρύτερη τάση παγκοσμιοποίησης της
οικονομίας με τα αγαθά και τις υπηρεσίες να παράγονται σε διαφορετική χώρα από
αυτήν του τελικού καταναλωτή. Ειδικά όσον αφορά τις υπηρεσίες, υφίστανται
σημαντικές ιδιαιτερότητες.
Λαμβάνοντας υπόψη και το είδος των υπηρεσιών όπου στην υπό εξέταση
περίπτωση εντάσσονται στον ευαίσθητο κλάδο της υγείας, ο ρόλος των ιδιαιτεροτήτων
αυξάνεται καθιστώντας την παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών στην παγκόσμια αγορά
δύσκολη και απαιτητική. Διότι η παροχή υπηρεσιών υγείας διαφοροποιείται σε πολύ
μεγάλο βαθμό με βάση τον καταναλωτή και πολλές φορές είναι αδύνατή η τελική
μορφοποίηση της υπηρεσίας χωρίς την πρώτη επαφή-εξέταση του δυνητικού ασθενή.
Για αυτό η διαφοροποίηση ως προς την προσέγγιση στον ευαίσθητο κλάδο της
παροχής υπηρεσιών υγείας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο και δημιουργεί το
σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
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2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2.1 Εννοιολογική προσέγγιση
Εννοιολογικά

η

παγκοσμιοποίηση

αποτελεί

την

διαδικασία

σταδιακής

κατάργησης των εθνικών συνόρων όσον αφορά την κυκλοφορία κεφαλαίων, αγαθών και
υπηρεσιών

(Grant,

1996).

Μία

εναλλακτική

προσέγγιση

παρομοιάζει

την

παγκοσμιοποίηση ως την διασύνδεση και την αλληλεξάρτηση εθνικών οικονομιών στο
πλαίσιο ανάπτυξης μίας συνολικής οικονομίας, όπου η χρηματοδότηση, η παραγωγή και
οι συναλλαγές οργανώνονται σε μία διεθνή κλίμακα (Nazombe, 1995).
Ο Χατζηδημητρίου (2003) υιοθετώντας την δεύτερη προσέγγιση, θεωρεί ότι η
παγκοσμιοποίηση

ως

φαινόμενο,

ενδυναμώνει

την

αλληλεξάρτηση

και

την

αλληλεπίδραση όχι μόνο των αγορών αλλά και των εθνικών οικονομιών. Πρέπει να
σημειωθεί ότι το ανωτέρω γεγονός καθιστά αναπόφευκτη για μία οικονομία την
επίδραση γεγονότων που εμφανίζονται σε μακρινές χώρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η
βιωσιμότητα αλλά και η κερδοφορία των εταιρειών να επηρεάζεται από φαινόμενα που
καταγράφονται σε άλλες μακρινές οικονομίες. Ένα απτό παράδειγμα αποτελεί η
πτώχευση της Lehman Brothers και η άμεση μετάδοση της χρηματοοικονομικής κρίσης
στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη.
Η σταδιακή ενδυνάμωση της παγκοσμιοποίησης οδηγεί σε ένα ιδιαίτερα
ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον, με τις οικονομικές σχέσεις να αποκτούν
διεθνές υπόβαθρο, με ταυτόχρονη αύξηση της πολυπλοκότητάς τους.
Από την άλλη πλευρά, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας που επιφέρει η
παγκοσμιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας, ωθεί τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα
από το μέγεθός τους, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται, την διοικητική δομή
τους και της κεφαλαιακής τους διάρθρωσης να διεθνοποιήσουν τις δραστηριότητές τους.
Καθώς έτσι μπορούν να επιβιώσουν στο σύγχρονο επιχειρείν και να δημιουργήσουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
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Από εννοιολογικής πλευράς, ως διεθνής ή πολυεθνική επιχείρηση ορίζεται αυτή
που ενώ έχει ιδρυθεί και εδρεύει σε μία χώρα, ασκεί ταυτόχρονα δραστηριότητες με
διάφορους τρόπους σε τρίτες χώρες, με αντικείμενο το εμπόριο, την παραγωγή ή την
παροχή υπηρεσιών (Montana & Charnov, 2002).
Η αύξηση όμως της διεθνούς δραστηριότητας των επιχειρήσεων, οδηγεί σε
αύξηση της αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης των εθνικών οικονομιών, ενισχύοντας
ακόμα περισσότερο την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Και αυτό το βλέπουμε πλέον
στους περισσότερους τομείς της οικονομίας, κάτι που καθιστά αναγκαίο την σκέψη της
διεθνοποίησης κάθε υγιούς οικονομικής μονάδος.

............................................................................................................
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2.2 Παγκοσμιοποίηση της οικονομίας
Όπως έχει ήδη σημειωθεί προηγουμένως, ένας εκ των σημαντικότερων
παραγόντων που συντέλεσαν στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας είναι η ραγδαία
οικονομική ανάπτυξη. Εστιάζοντας όμως μεμονωμένα και εξειδικεύοντας περισσότερο,
οι παράγοντες που οδήγησαν στην μέχρι τώρα παγκοσμιοποίηση του οικονομικού
συστήματος μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
1) Μείωση των περιορισμών κίνησης κεφαλαίου διεθνώς και πλήρως άρση
τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2) Χαλάρωση των εμπορικών φραγμών διεθνώς και πλήρως άρση τους στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
3) Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισαγωγή του ευρώ ως ενιαίο
νόμισμα.
4) Τεχνολογική πρόοδος και ανάπτυξη.
5) Διάχυση εξειδικευμένων οικονομικών και επιχειρηματικών γνώσεων
παγκοσμίως.
6) Εισαγωγή σημαντικών καινοτομιών στον κλάδο των συγκοινωνιών, των
μεταφορών, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που ελάττωσε
τους χρόνους και περιόρισε σημαντικά τα κόστη.
7) Διάδοση και σταδιακή επικράτηση της τάσης οικονομικής ολοκλήρωσης.
8) Εφαρμογή παγκόσμιων εμπορικών συμφωνιών.
9) Κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ και «άνοιγμα» των εθνικών
οικονομιών που υπάγονταν σε αυτό.
Οι ανωτέρω παράγοντες συντέλεσαν άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο στην
ραγδαία αύξηση των διεθνών εταιρικών δραστηριοτήτων και συνεπώς στην
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της
αλληλεπίδρασης και της αλληλεξάρτησης των οικονομιών, επεκτείνοντας κατά τον
Χατζηδημητρίου (2003) τον όρο την παγκοσμιοποίηση στην δημιουργία ενός
Παγκόσμιου Χωριού.
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Άλλωστε, οι δομές που υποστηρίζουν την παγκοσμιοποίηση εδραιώνονται και
αναπτύσσονται διαρκώς, γεγονός που αντικατοπτρίζεται από την αύξηση της
διασυνοριακής ροής αγαθών και υπηρεσιών (Macesich, 2003).
Όσο εδραιώνεται η παγκοσμιοποίηση και υιοθετείται η ιδέα της σε ολόκληρο τον
κόσμο, γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό ότι η απομάκρυνση μιας χώρας από την
παγκόσμια τάση της παγκοσμιοποίησης και η στροφή της στην εσωστρέφεια και στην
αυτάρκεια δεν δύναται να επιτύχουν βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. Άλλωστε, οι
επικριτές της παγκοσμιοποίησης αποδέχονται το γεγονός ότι αποτελεί τον πιο σίγουρο
δρόμο για την οικονομική ανάπτυξη αλλά θέτουν ζητήματα σχετικά με τους όρους και
τους τρόπους εφαρμογής της.
Οι σημαντικότερες επιπτώσεις από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας δύναται
να συνοψιστούν ως εξής:
1) Οι παγκόσμιες εξελίξεις, είτε οικονομικές είτε κοινωνικές, έχουν την
δυνατότητα να επηρεάσουν την δραστηριότητα τόσο των επιχειρήσεων,
ανεξαρτήτως κλάδου και μεγέθους, όσο και των νοικοκυριών.
2) Ο διεθνής ανταγωνισμός ενισχύεται και «εισάγεται» σε όλες τις χώρες.
3) Η κρατική παρέμβαση και ο προστατευτισμός περιορίζεται.
4) Η ενίσχυση του διεθνούς ανταγωνισμού οδηγεί σε μείωση των τιμών και
σε ταυτόχρονη αύξηση της ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών.
5) Η ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας στο πλαίσιο της αύξησης της
αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας για την δημιουργία
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.
6) Αύξηση της σπουδαιότητας της διεθνούς εικόνας μιας εθνικής οικονομίας
στην διεθνείς κεφαλαιαγορές, στο πλαίσιο της οικονομικής ευημερίας
τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών.
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7) Μεταφορές των επιχειρήσεων είτε σε περιοχές-κράτη που συμφέρει λόγω
λειτουργικών εξόδων, είτε σε περιοχές-κράτη όπου υπάρχει αυξημένη
ζήτηση για το παρεχόμενο προϊόν – υπηρεσία.
8) Η εξειδίκευση των κρατών-περιοχών στην παραγωγή προϊόν ή υπηρεσιών
στα οποία έχουνε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Σελίδα 12

2.3 Διεθνές επιχειρείν
Σύμφωνα με τον Καρατζιά (2008), με τον όρο διεθνές επιχειρείν ορίζεται η
άσκηση από πλευράς επιχειρήσεων διασυνοριακών δραστηριοτήτων. Όσες περισσότερες
διεθνείς επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε μία χώρα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η
επίδραση διεθνών γεγονότων στην τοπική οικονομία. Ως διεθνείς επιχειρηματικές
δραστηριότητες ορίζεται (Χατζηδημητρίου, 2003):
1) Το διεθνές εμπόριο αγαθών.
2) Το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών.
3) Οι διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου.
4) Οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό.
Όσον αφορά την ίδια την επιχείρηση, μπορεί να λάβει τον χαρακτηρισμό της
«πολυεθνικής» εφόσον κατέχει ανάλογα περιουσιακά στοιχεία και αποσκοπεί στην
παραγωγή, διάθεση ή / και εμπορία αγαθών ή υπηρεσιών σε περισσότερες από μία χώρες
(Rugman, 1999). Οι βασικότεροι λόγοι που ωθούν μία επιχείρηση στην διεθνοποίηση
είναι οι εξής (Montana & Charnov, 2002):
1) Επιθυμία επέκτασης αγορών που δραστηριοποιείται.
2) Εύρεση φυσικών πόρων.
3) Αποδοχή της έννοιας του παγκόσμιου μάρκετινγκ και της σύγκλισης των
καταναλωτικών τάσεων παγκοσμίως.
4) Απευθείας προσέγγιση του τελικού καταναλωτή.
5) Μείωση του κόστους.
Η σταδιακή εξάπλωση των πολυεθνικών επιχειρήσεων οδήγησε στην αύξηση της
ισχύος και της δύναμής τους τόσο οικονομικά όσο πλέον και πολιτικά. Άλλωστε, πολλές
πολυεθνικές επιχειρήσεις καταγράφουν κύκλους εργασιών μεγαλύτερους από το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) κρατών, γεγονός που τις δίνει σημαντικό ρόλο
στην παγκόσμια πραγματικότητα (Μελάς, 2005). Αυτός είναι και ο λόγος που πολιτικοί
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αναλυτές αναγνωρίζουν στις πολυεθνικές επιχειρήσεις έναν σημαντικό ρόλο στην
άσκηση εξωτερικής πολιτικής και ανάπτυξης διεθνών σχέσεων.
Έτσι βλέπουμε μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται σε
διάφορους τομείς της οικονομίας, προσπαθώντας να προχωρήσουν σε καθετοποίηση και
ολοκλήρωση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Με αυτό τον τρόπο ελέγχουν
σε μεγάλο βαθμό την όλη παραγωγική διαδικασία, δημιουργούν μεγάλο πλήθος θέσεων
εργασίας και όντως διαδραματίζουν σημαντικό πλέον πολιτικό ρόλο, καθώς είναι
αναγκαίες για μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού συγκεκριμένων περιοχών και
εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή ύπαρξή του.
Τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνει μία πολυεθνική επιχείρηση μπορούν να
συνοψιστούν ως εξής (Χατζηδημητρίου, 2003):
1) Δημιουργία οικονομιών κλίμακας.
2) Ενίσχυση του brand και της εταιρικής τους φήμης.
3) Πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογίες και σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία.
4) Προσβασιμότητα σε έναν τεράστιο όγκο παγκόσμιων πληροφοριών.
5) Εύρεση παραγωγικών συντελεστών και προϊόντων με ιδιαίτερα χαμηλό
κόστος.
6) Εσωτερική διαθεσιμότητα έμπειρων και ικανών στελεχών για περαιτέρω
ανάπτυξη.
7) Εύρεση πηγών χρηματοδότησης με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.
8) Διαφοροποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου μέσω διασποράς.
Από την άλλη πλευρά, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με
μειονεκτήματα όπως (Χατζηδημητρίου, 2003):
1) Δραστηριοποίηση σε διαφορετικό περιβάλλον ανά χώρα.
2) Δραστηριοποίηση σε αγορές με διαφορετικές επικρατούσες πρακτικές.
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3) Δραστηριοποίηση σε διαφορετικά κανονιστικά και νομικά πλαίσια.
4) Δραστηριοποίηση σε διαφορετικά νομικά πλαίσια.
5) Αντιμετώπιση νέων – άγνωστων επιχειρηματικών κινδύνων.
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3. ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

3.1 Προφίλ
Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα βασίζεται σε δύο πυλώνες, αφενός στην
παραδοσιακή παροχή δημόσιων υπηρεσιών υγείας και αφετέρου στην συμμετοχή του
ιδιωτικού τομέα μέσω μίας μεγάλης γκάμας υπηρεσιών. Πρέπει δε να σημειωθεί, ότι ο
ρόλος του ιδιωτικού τομέα στον ελληνικό κλάδο υγείας είναι ολοένα και μεγαλύτερος.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πολίτες στο πλαίσιο αναζήτησης ποιοτικότερων
υπηρεσιών υγείας, απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα καταβάλλοντας το αντίστοιχο
χρηματικό ποσό.
Η μεταρρύθμιση του κλάδου της υγείας στην χώρα μας, ξεκίνησε την δεκαετία
του ’80 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αυτό καθώς έχουν συναντηθεί αρκετά εμπόδια
ενώ παράλληλα αρκετοί «μεταρρυθμιστικοί» νόμοι είτε έχουν εφαρμοστεί μερικώς είτε
καθόλου, λόγω κόστους και άλλων παραγόντων (Λαδά – Χαντζοπούλου, 1978).
Σημαντικό ρόλο στο σύστημα υγείας διαδραματίζει η δημόσια ασφάλιση. Πιο
συγκεκριμένα, όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση ακολουθείτο το μοντέλο του
Bismarck, όπου τα ασφαλιστικά ταμεία κάλυπταν ανάγκες ασφαλισμένων όσον αφορά
τις υπηρεσίες υγείας. Απτό παράδειγμα η ύπαρξη νοσοκομείων, ιατρικών εργαστηρίων
και μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας που υπάγονται στο Ίδρυμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Σταδιακά και στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης και εξυγίανσης της
κοινωνικής ασφάλισης, το δημόσιο αναλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο ρόλο έναντι των
ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία περιορίζονται στις βασικές τους δραστηριότητες,
γεγονός που αντιστοιχεί περισσότερο στο μοντέλο Beveridge (Μαστρογιάννης, 1960).
Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ’90, ο ιδιωτικός τομέας γνώρισε σημαντική
ανάπτυξη λόγω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και της αδυναμίας των δημόσιων
μονάδων, να παρέχουν ποιοτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες. Τις οποίες αναζητούσε
το καταναλωτικό κοινό και έτσι δημιουργήθηκε η επιχειρηματική ευκαιρία για επένδυση
στον κλάδο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο ιδιωτικός τομέας να καλύπτει ένα μεγάλο μέρος
τόσο της νοσοκομειακής όσο και της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. Πιο συγκεκριμένα
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ο ιδιωτικός τομέας γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη στην μαιευτική, τα διαγνωστικά κέντρα
και τέλος στην αποκατάσταση.
Ο κλάδος των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας στη χώρα μας περιλαμβάνει τα
Διαγνωστικά Κέντρα και τα Θεραπευτήρια (γενικές, ειδικές και μικτές κλινικές), τα
οποία συγκαταλέγονται αντίστοιχα στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Φροντίδα
Υγείας.
Παρακάτω θα αναφερθούμε συνοπτικά στους παράγοντες προσφοράς και
ζήτησης σύμφωνα με μία κλαδική μελέτη του ιδιωτικού κλάδου της υγείας στην Ελλάδα.
Ζήτηση
Εκτός από τους δημογραφικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, το
επίπεδο των νοσηλευτικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, χαρακτηρίζεται ως ο πλέον
σημαντικός παράγοντας για τη στροφή του κοινού στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Το
μερίδιο της ιδιωτικής συμμετοχής στο σύνολο των δαπανών υγείας (βάσει τρεχουσών
τιμών) διαμορφώθηκε στο 37,07% το 2007.
Από

τα

στοιχεία

της

τελευταίας

διαθέσιμης

Έρευνας

Οικογενειακών

Προϋπολογισμών της Ε.Σ.Υ.Ε., κατά την περίοδο 2004/05 βάσει δείγματος σε όλα τα
νοικοκυριά της χώρας, προκύπτει ότι οι συνολικές μηνιαίες δαπάνες υγείας σε όλες τις
περιοχές της χώρας, ανήλθαν κατά μέσο όρο σε €128,17 ανά νοικοκυριό, καλύπτοντας το
7,2% του συνόλου των μηνιαίων δαπανών για κάθε μορφής αγαθό και υπηρεσία.
Προσφορά
Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια της χώρας, διακρίνονται ευρύτερα σε μεγάλες
πολυδύναμες κλινικές οι οποίες βρίσκονται κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς
και σε κλινικές μικρότερου και μεσαίου μεγέθους ως προς τον αριθμό κλινών και τους
ιατρικούς τομείς που καλύπτουν. Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν τα νευροψυχιατρικά
θεραπευτήρια καθώς και οι μαιευτικές – γυναικολογικές κλινικές.
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Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Γ.Γ. της Ε.Σ.Υ.Ε., το 2007 σε
ολόκληρη τη χώρα καταγράφηκαν 14.707 κλίνες σε ιδιωτικά θεραπευτήρια επί συνόλου
53.888 κλινών. Όσον αφορά στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, κατά το 2007 στα
ιδιωτικά θεραπευτήρια ήταν εγκατεστημένο το 28,3% του συνόλου των ιατρικών
μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας της χώρας.
Τα τελευταία κυρίως χρόνια ο κλάδος χαρακτηρίζεται από σημαντικές
ανακατατάξεις λόγω των εξαγορών και συγχωνεύσεων μεταξύ εταιρειών των τριών
ευρύτερων τομέων δραστηριότητας (γενικές κλινικές, μαιευτικές και γυναικολογικές
κλινικές, διαγνωστικά κέντρα). Αποτέλεσμα της τάσης αυτής, είναι η επικράτηση
πολυδύναμων επιχειρηματικών ομίλων παροχής ιατρικών υπηρεσιών, οι οποίοι
προσφέρουν πλήρες εύρος υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπείας.
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ιδιωτικών μονάδων υγείας, καθίσταται ιδιαίτερα
έντονος

τα

τελευταία

κυρίως

χρόνια

και

εστιάζεται

στην

ανανέωση

του

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, στο εύρος, στην αναβάθμιση της ποιότητας, στην
ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην επέκταση του δικτύου (παρουσία σε
περισσότερες περιοχές), αλλά και στη συνεργασία με ασφαλιστικούς φορείς.
Αγορά
Η συνολική εγχώρια αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (σε αξία) εμφανίζει
διαχρονική αύξηση κατά την περίοδο 1998-2008, το δε μέγεθός της εκτιμάται κατά το
2008 σε €1.985 εκατ. έναντι €574 εκατ. το 1998, παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό
ανόδου 13,2%.
Ειδικότερα κατά κατηγορία, το μέγεθος αγοράς των ιδιωτικών κλινικών εκτιμάται
το 2008 σε €1.330 εκατ. έναντι €1.190 εκατ. το 2007 (ποσοστό αύξησης 11,8%), ενώ το
μέγεθος αγοράς των ιδιωτικών μαιευτικών κλινικών υπολογίζεται το 2008 σε €275 εκατ.
έναντι €250 εκατ. Το προηγούμενο έτος (ποσοστό αύξησης 10%). Σχετικά με τα ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα, η αξία της εν λόγω αγοράς εκτιμάται το ίδιο έτος σε €380 εκατ.
έναντι €352 εκατ. το 2007 (ποσοστό αύξησης 8%). Αναφορικά με την ποσοστιαία
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συμμετοχή της κάθε κατηγορίας στο σύνολο της υπό εξέτασης αγοράς, το 2008 οι
κλινικές κάλυψαν το μεγαλύτερο μερίδιο (67%) και ακολουθούν τα διαγνωστικά κέντρα
(19,1%) και οι μαιευτικές κλινικές (13,9%).
Στον χώρο των ιδιωτικών κλινικών τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς εμφανίζονται
να κατέχουν για το 2008 οι εταιρείες Ιατρικό Αθηνών και Υγεία, ενώ μεταξύ των
μαιευτικών κλινικών σημαντικά μερίδια καταλαμβάνουν το Ιασώ και το Μητέρα. Από
πλευράς διαγνωστικών κέντρων, η Βιοϊατρική και η Euromedica κατέχουν ηγετική θέση
στον κλάδο. Τον υψηλότερο δείκτη συγκέντρωσης παρουσιάζουν οι μαιευτικές κλινικές
καθώς σύμφωνα με στοιχεία του 2008 οι τρεις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου
κατέχουν το 80,2% της αγοράς. Ακολουθούν οι γενικές κλινικές με δείκτη συγκέντρωσης
75,9% για τις 15 μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, ενώ μικρότερος είναι ο βαθμός
συγκέντρωσης στα διαγνωστικά κέντρα καθώς οι 15 μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου
ελέγχουν λίγο πάνω από το ήμισυ της αγοράς για το 2008.
Παράγοντες του εξεταζόμενου κλάδου εκτιμούν ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες
συνθήκες και τάσεις, η αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας θα συνεχίσει την ανοδική
της πορεία κατά το τρέχον έτος αλλά και το 2017. Ειδικότερα ανά τομέα, η άνοδος της
αξίας της αγοράς των ιδιωτικών θεραπευτηρίων εκτιμάται στο 10%-12% σε ετήσια βάση.
Αντίστοιχα, η αγορά των μαιευτηρίων υπολογίζεται ότι θα διευρυνθεί με ετήσιο
ρυθμό 10%, ενώ η αύξηση για τα διαγνωστικά κέντρα εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης
του 7%-9%, ετησίως.
Σήμερα και σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ελληνικό σύστημα υγείας αποτελείται
από τρία σκέλη:
1) Το Ενιαίο Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), το οποίο αποτελείται από
νοσοκομεία, κέντρα υγείας και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
(Ε.Κ.Α.Β.) και εντάσσεται στην δημόσια υγεία.
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2) Τον ιδιωτικό τομέα ο οποίος αποτελείται από έναν μεγάλο αριθμό
διαγνωστικών κέντρων, ιατρείων ιδιωτών, μαιευτήρια και κλινικές που
εντάσσονται ως επί το πλείστων σε ολιγάριθμους ομίλους.
3) Τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και ιδίως το Ίδρυμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), οι οποίοι αν και με σημαντικά περιορισμένες
αρμοδιότητες

παρέχουν

απευθείας

υπηρεσίες

υγείας

στους

ασφαλισμένους τους μέσω νοσοκομείων, ιατρείων και εργαστηρίων.
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3.2 Οργάνωση υπηρεσιών υγείας
Η οργάνωση όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα μπορεί να
αποτυπωθεί ως εξής (Κυριόπουλος, 1995):
1) Πρωτοβάθμια Περίθαλψη.
Στην πρωτοβάθμια περίθαλψη παρέχονται υπηρεσίες υγείας σε ασθενής
όπου δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή τους σε νοσοκομείο. Πάροχοι
πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας είναι τα εξωτερικά ιατρεία των
ιδιωτικών και δημόσιων νοσοκομείων, τα ιατρεία ιδιωτών και τα
διαγνωστικά κέντρα.
2) Δευτεροβάθμια Περίθαλψη.
Η δευτεροβάθμια περίθαλψη περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών από
ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, σε ασθενείς όπου απαιτείται η
εισαγωγή τους και η παραμονή τους

εντός αυτών στο πλαίσιο της

θεραπείας τους. Η δευτεροβάθμια περίθαλψη

είναι αυτή όπου

δραστηριοποιείτε και αναπτύσσεται ραγδαία ο ιδιωτικός τομέας.
3) Τριτοβάθμια Περίθαλψη.
Στην τριτοβάθμια περίθαλψη περιλαμβάνονται τα ιδιωτικά και δημόσια
νοσοκομεία (π.χ. πανεπιστημιακά) τα οποία έχουν τον απαραίτητο
εξοπλισμό αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να παρέχουν
εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.
4) Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα.
Η επείγουσα προ νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται από το Εθνικό
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), και περιλαμβάνει υπηρεσίες
πρώτων βοηθειών. Οι εν λόγω υπηρεσίες είτε ολοκληρώνονται επί τόπου
είτε εάν είναι ανάγκη, διαρκούν μέχρι την εισαγωγή του ασθενή σε μία
νοσοκομειακή μονάδα.

Σελίδα 21

5) Ψυχιατρική Περίθαλψη.
Η ψυχιατρική περίθαλψη περιλαμβάνει τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα
δημόσια ψυχιατρικά – νευρολογικά νοσοκομεία, τις αντίστοιχες
«κλινικές»

εντός

των

δημοσίων

νοσοκομείων

καθώς

και

τις

εξωνοσοκομειακές δομές (π.χ. Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι η οργάνωση των παροχών υγείας μπορεί
να θεωρηθεί πεπερασμένη, καθώς δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη για το σε ποια
κατηγορία εξ αυτών ξεκάθαρα εντάσσεται η ιατρική αποκατάσταση καθώς και η κατ’
οίκον νοσηλεία των ασθενών. Συνεπώς, το σύστημα υγείας χρήζει μίας στρατηγικής
αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας, όπου θα είναι ευκρινής ο
διαχωρισμός των σύγχρονων υπηρεσιών που προέκυψαν κατά τα τελευταία έτη.
Και αυτό είναι αναγκαίο καθώς, τόσο η κατοίκων νοσηλεία όσο και η
αποθεραπεία, είναι πολύ σημαντικό να παρέχονται με τον σωστό τρόπο στους ασθενείς
καθώς είναι ένα αναγκαίο στάδιο για την ολοκλήρωση της θεραπείας των περισσότερων
ασθενών
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3.3 Ιδιωτικά νοσοκομειακά κέντρα
Οι ιδιωτικές νοσοκομειακές μονάδες διακρίνονται σε μικρές κλινικές, οι οποίες
και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των ιδιωτικών νοσοκομειακών κέντρων και σε
μεγάλες πολυδύναμες κλινικές, ιδίως σε αστικά κέντρα, που υπάγονται σε μία
ολιγάριθμη ομάδα ομίλων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο υγείας.
Η πρώτη κατηγορία νοσοκομειακών μονάδων χαρακτηρίζεται από μικρή
δυναμικότητα, αμφίβολη ποιότητα υπηρεσιών λόγω αδυναμίας ανανέωσης του
εξοπλισμού τους και αμφίβολης βιωσιμότητας. Οι εν λόγω κλινικές βασίζονται ως επί το
πλείστων στα ασφαλιστικά ταμεία με τα οποία είναι συμβεβλημένα και στα οποία
παρέχουν υπηρεσίες έναντι ιδιαίτερα χαμηλού τιμήματος.
Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει μεγάλες και σύγχρονες μονάδες, οι οποίες
βρίσκονται στα αστικά κέντρα και παρέχουν ποιοτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες,
δυνάμει ανταγωνιστικές των υπηρεσιών των ανεπτυγμένων χωρών του εξωτερικού
(Ανδριώτης, 1988).
Όπως έχει ήδη σημειωθεί παρατηρείτε σταθερή άνοδος και ανάπτυξη των κλάδου
των ιδιωτικών θεραπευτικών κέντρων, η οποία συνδέεται με ένα εύρος παραγόντων όπως
δημογραφικοί (π.χ. γήρανση πληθυσμού), κοινωνικοί (π.χ. βελτίωση βιοτικού επιπέδου),
οικονομικοί (π.χ. αύξηση κατά κεφαλήν εισοδήματος), ψυχολογικοί (π.χ. ατομικές αξίες
και πεποιθήσεις).

Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί ότι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και η
καλύτερη πληροφόρηση καθιστά τους ασθενείς πληρέστερα ενημερωμένους όσον αφορά
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τις ιατρικές υπηρεσίες. Το γεγονός αυτό τους καθιστά περισσότερο συνειδητοποιημένους
και απαιτητικούς (Τούντας, 2008).
Επιπροσθέτως, η τάση για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας συνδέεται και με την
αδυναμία του δημοσίου τομέα να ανταποκριθεί τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στις
ανάγκες των ασθενών, ωθώντας τους προς τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (Σουλιώτης,
2000).
Αναλόγως του μεγέθους, τα ιδιωτικά κέντρα δύναται να διαχωριστούν σε:
1) Πολυδύναμα.
Τα εν λόγω κέντρα είναι μεγάλες κλινικές, με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 300 κλινών,
με σύγχρονο εξοπλισμό και με εξειδικευμένο προσωπικό. Παρέχουν τόσο πρωτοβάθμιες
όσο και δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας, ενώ συνήθως είναι συμβεβλημένα με τα
ασφαλιστικά ταμεία.
2) Μεσαία.
Τα μεσαία νοσοκομειακά κέντρα, αποτελούν κλινικές με δυναμικότητα μικρότερη των
300 κλινών, με τα έσοδά τους να βασίζονται στην συμφωνίες με τους ασφαλιστικούς
οργανισμούς.
3) Μικρά.
Τα μικρά νοσοκομειακά κέντρα αποτελούν κλινικές με δυναμικότητα μικρότερη των 50
κλινών, που αδυνατούν να παρέχουν υπηρεσίες μεγάλου εύρους και βασίζονται ως επί το
πλείστων στις συμφωνίες με ασφαλιστικούς οργανισμούς.
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Με κριτήριο την ειδικότητα, τα ιδιωτικά νοσοκομειακά κέντρα δύναται να
διαχωριστούν σε:
1) Γενικά.
Τα γενικά κέντρα ή αλλιώς γενικές κλινικές παρέχουν υπηρεσίες οποιουδήποτε
τομέα, αποτελούνται δηλαδή από διαφορετικά τμήματα όπως το παθολογικό, το
χειρουργικό, το ορθοπεδικό και το μαιευτικό.
2) Μεικτά.
Τα κέντρα που χαρακτηρίζονται μεικτά περιλαμβάνουν υπηρεσίες αμιγώς ενός
κλάδου.
3) Ειδικά.
Τέλος, τα ειδικά κέντρα παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά μίας ιατρικής
ειδικότητας.
Μία ξεχωριστή κατηγορία ιδιωτικών κέντρων, αποτελούν οι νευρολογικές –
ψυχιατρικές κλινικές, με εξειδικευμένο αντικείμενο, οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες σε
όλη την Ελλάδα και τα έσοδά τους προέρχονται αποκλειστικά από τους ασθενείς.
Στον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας ο ανταγωνισμός μεταξύ των
επιχειρήσεων

είναι

ιδιαίτερα

έντονος.

Μετά

από

μια

περίοδο

σημαντικών

επιχειρηματικών εξελίξεων και ανακατατάξεων που σηματοδοτήθηκαν από μεγάλες
επενδύσεις, εξαγορές, συγχωνεύσεις, αλλά και συμφωνίες στρατηγικών συνεργασιών, οι
μεγάλοι και οργανωμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι έχοντας εδραιώσει την παρουσία τους
στην αγορά και έχοντας “εξασφαλίσει” την απαραίτητη φήμη και πελατεία,
απολαμβάνουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των μικρότερων επιχειρήσεων του
κλάδου.
Οι εν λόγω όμιλοι παρέχουν σήμερα ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στηρίζοντας τη
στρατηγική τους σε τέσσερις βασικούς άξονες και συγκεκριμένα:
α) στη γεωγραφική κάλυψη,
Σελίδα 25

β) στην παροχή πλήρους φάσματος ιατρικών υπηρεσιών,
γ) στην τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη,
δ) στην επέκταση σε νέες αγορές του εξωτερικού.
Οι αγορές του εξωτερικού και ιδιαίτερα οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης και η
Τουρκία,

οι

οποίες

εμφανίζουν

σημαντικές

ελλείψεις

σε

υποδομές

υγείας,

συγκεντρώνουν τα τελευταία κυρίως χρόνια το επενδυτικό ενδιαφέρον των μεγάλων
επιχειρηματικών ομίλων. Αλλά και στο εσωτερικό, η γεωγραφική ανισοκατανομή των
ιδιωτικών νοσηλευτικών μονάδων, δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης πέραν της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης όπου σήμερα είναι συγκεντρωμένος ο μεγαλύτερος αριθμός
αυτών.
Τούτο ενισχύεται και από το γεγονός ότι, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια
βελτίωσης στην ποιότητα της παροχής υπηρεσιών υγείας σε περιοχές εκτός της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης. Η επέκταση των συνεργασιών των ιδιωτικών μονάδων υγείας με
όλο και περισσότερες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και η σύναψη συμβάσεων
με ασφαλιστικά ταμεία, έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης του
κλάδου μέσω της κάλυψης των νοσηλίων μεγαλύτερου εύρους ασθενών.
Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, η αύξηση του αριθμού των μεταναστών η
οικονομική επιφάνεια των οποίων δεν τους παρέχει τη δυνατότητα να γίνουν αποδέκτες
των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, έχει ως αποτέλεσμα τη συμφόρηση των μονάδων του
δημοσίου, στοιχείο που στρέφει ένα μέρος της ζήτησης προς τον ιδιωτικό τομέα.
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4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

4.1 Εισαγωγή
Ο όρος του σχεδιασμού περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των σκοπών και στόχων,
την χάραξη μίας ευρύτερης στρατηγικής για την επίτευξή τους και τον συντονισμό των
απαραίτητων δραστηριοτήτων (Σαρμανιώτης, 2005). Με τον όρο επιχειρηματικός
σχεδιασμός ορίζεται η διαδικασία υλοποίησης ενός σχεδίου, το οποίο αποτυπώνει την
εφαρμογή μίας ιδέας από έναν επιχειρηματία ή μία επιχείρηση.
Ο σχεδιασμός στο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι αρκετά σύνηθες να
αποφεύγεται καθώς είναι μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία λόγω της πληροφόρησης
που απαιτείτε, είναι χρονοβόρος και δαπανηρός ενώ παράλληλα προέχει η αντιμετώπιση
καθημερινών συμβάντων που απαιτούν άμεση λύση και παρουσιάζουν μεγαλύτερη έλξη.
Η ανωτέρω λανθασμένη προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με τα βασικότερα
πλεονεκτήματα του σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του σχεδιασμού περιορίζεται η
αβεβαιότητα για μελλοντικά συμβάντα μέσω της δημιουργίας εναλλακτικών επιλογών,
αποτυπώνει ξεκάθαρα και με σαφήνεια την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί,
υποστηρίζει την μεταγενέστερη διαδικασία ελέγχου ενώ τέλος περιορίζει τα κόστη, μέσω
της συστηματικής και ορθολογικής διαχείρισης.
Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός δύναται να διαχωριστεί με γνώμονα τον χρονικό
ορίζοντα σε (Σαρμανιώτης, 2005):
1. Βραχυπρόθεσμο, ο οποίος καλύπτει συνήθως διαστήματα μερικών μηνών
(π.χ. τριμηνιαία) και εμπεριέχει υπό μορφή προϋπολογισμών εκτιμήσεις
σχετικά με έσοδα ή έξοδα.
2. Μεσοπρόθεσμο,

ο

οποίος

καλύπτει

συνήθως

ετήσιες

περιόδους

αποτυπώνοντας σχέδια και προγράμματα και εμπεριέχουν τόσο τακτικές
όσο και γενικότερες στρατηγικές.
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3. Μακροπρόθεσμο, ο οποίος καλύπτει διαστήματα μεγαλύτερα του έτους
(π.χ. πενταετία) αποτυπώνοντας στρατηγικά σχέδια.
Επιφορτισμένοι με την διαδικασία του σχεδιασμού μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο
επιχειρηματίας, είτε εξειδικευμένο προσωπικό που βρίσκεται εντός της επιχείρησης είτε
μπορεί να αποτελέσει προϊόν «outsourcing», προερχόμενο από επαγγελματίες –
επιχειρήσεις. Βέβαια τις περισσότερες φορές απαιτείται ένας συνδυασμός των δύο εκ
των τριών επιλογών και αυτό οδηγεί σε ένα καλό αποτέλεσμα.
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4.2 Αναπτυξιακό σχέδιο
Μέσω της κατάρτισης ενός αναπτυξιακού σχεδίου, μία επιχείρηση σχεδιάζει την
επέκτασή της σε μία νέα αγορά. Η νέα αγορά μπορεί να αναφέρεται είτε σε ένα
διαφορετικό προϊόν, είτε σε μία διαφορετική γεωγραφική περιοχή. Ένα αναπτυξιακό
σχέδιο καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο καθώς:
1. Αποτυπώνει την αναπτυξιακή ιδέα.
2. Καθιστά απαραίτητη την μελέτη της αναπτυξιακής ιδέας συστηματικά.
3. Επιβάλει μία περισσότερο εστιασμένη προσέγγιση.
4. Καθιστά δυνατή μία περισσότερο αντικειμενική προσέγγιση στην
αναπτυξιακή ιδέα.
5. Αποκαλύπτει αδύναμα σημεία της αναπτυξιακής ιδέας και συνεπώς
υποστηρίζει την επίλυσή τους.
6. Παρουσιάζει τις πιθανότητες επιτυχίας του εγχειρήματος.
7. Παρουσιάζει τους δυνητικούς πελάτες, την αγορά – στόχο, τις
απαιτούμενες πωλήσεις για την επίτευξη κερδοφορίας και τέλος τον
προβλεπόμενο όγκο πωλήσεων.
8. Καθοδηγεί σωστά την επιχείρηση κατά την εφαρμογή του.
9. Λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για μελλοντικά στελέχη που δεν
συμμετείχαν κατά την σχεδίασή του.
10. Παρέχει κάποιες εναλλακτικές επιλογές, καθώς προβλέπει κάποιες
καταστάσεις
11. Δημιουργεί μία πρόβλεψη των απαιτούμενων και αναμενόμενων
χρηματοροών.
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Όσον αφορά το περιεχόμενο ενός αναπτυξιακού σχεδίου, πρέπει να περιλαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση και την επέκταση της δραστηριότητάς της,
οικονομικά δεδομένα σχετικά με την ίδια την επιχείρηση, την επιλεχθείσα αγορά και
τέλος συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία συνήθως περιλαμβάνονται στο παράρτημα και
λειτουργούν υποστηρικτικά στο αναπτυξιακό σχέδιο.
Οι στόχοι ενός αναπτυξιακού σχεδίου πρέπει να συμπλέουν με τους ευρύτερους
στόχους της ίδιας της επιχείρησης, να είναι ξεκάθαροι και να γίνονται εύκολα αντιληπτοί
από τους αναγνώστες του σχεδίου. Ειδικότερα, οι στόχοι πρέπει να είναι:
1. Ποσοτικοποιημένοι.
2. Χρονικά εφαρμόσιμοι.
3. Ρεαλιστικοί.
4. Επιτεύξιμοι.
Επιπροσθέτως, οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να δύναται να
χρησιμοποιηθούν ως δείκτες επίτευξης της αναπτυξιακής ιδέας. Παράλληλα επιβάλλεται
να περιλαμβάνουν ποιοτικά στοιχεία σχετικά με μη μετρήσιμους παράγοντες.
Το περιεχόμενο ενός αναπτυξιακού σχεδίου δύναται να έχει την παρακάτω
μορφή:
1. Περίληψη, στην οποία αναφέρεται εν συντομία ο στόχος του σχεδίου και
η δομή του.
2. Περιγραφή Επιχείρησης, όπου παρουσιάζεται εν συντομία το προφίλ της
επιχείρησης, οι δυνάμεις και οι αδυναμίες της.
3. Περιγραφή Αναπτυξιακού Σχεδίου, όπου αποτυπώνεται η αναπτυξιακή
ιδέα.
4. Ανάλυση Αγοράς, στην οποία παρουσιάζονται οι σημαντικότερες
πληροφορίες και δεδομένα της αγοράς.
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5. Σχέδιο Μάρκετινγκ, όπου παρουσιάζονται τα εργαλεία και οι πολιτικές
μάρκετινγκ που θα ακολουθηθούν βάσει τόσο των δυνάμεων της
επιχείρησης όσο και του προφίλ της αγοράς.
6. Οικονομοτεχνική Μελέτη, στην οποία και παραθέτονται τα οικονομικά
στοιχεία του αναπτυξιακού σχεδίου και πρακτικά το αποτέλεσμά προς
επίτευξη. κρίνει εν πολλοίς το αν θα υλοποιηθεί ή όχι το σχέδιο.
7. Συμπεράσματα, όπου αποτυπώνονται τα τελικά συμπεράσματα τόσο
σχετικά με το αν θα υλοποιηθεί το σχέδιο, όσο και με τον τρόπο
εφαρμογής του.
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5. Περιγραφή επιχείρησης
5.1 Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης που εμφανίζεται στον
Ελλαδικό χώρο και της στάσης που κρατάει το κράτος απέναντι στον κλάδο της
ιδιωτικής υγείας, γίνεται φανερό πως η κάθε ιδιωτική επιχείρηση υγείας οφείλει να
αναζητήσει νέες πηγές εσόδων, για να εξασφαλίσει την διατήρησης της. Δυστυχώς
διαφαίνεται αναγκαία η αναζήτηση αυτών των πηγών εκτός συνόρων της χώρας, έτσι οι
εταιρεία αρχίζουν να επενδύει σε νέες αγορές και στην ανάπτυξη αυτών των
κατευθύνσεων. Μία εξ αυτών των αγορών που εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτή
της Ρωσίας και των χωρών της πρώην Σοβιετικής ένωσης. Παρακάτω θα αναλύσουμε το
περιβάλλον της αγοράς της Ρωσίας και έπειτα τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε
πως μία αναπτυξιακή πολιτική μίας μονάδας υγείας, case study Κέντρο αποκατάστασης
Ευεξία Α.Ε. προς αυτήν την κατεύθυνση, μπορεί να επιτύχει.
Το κέντρο αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ, είναι ένα από το πιο σύγχρονα και
αναγνωρισμένα κέντρα αποκατάστασης στην Ελλάδα και στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
Κατασκευάστηκε το 2007 τηρώντας τις πιο απαιτητικές ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Διαθέτει 165 κλίνες και 10 κλίνες αυξημένης φροντίδας, για τον εξοπλισμό των
θεραπευτηρίων και εργαστηρίων έχει χρησιμοποιηθεί τελευταίας γενιάς τεχνολογικός
εξοπλισμός. Αυτή την στιγμή απασχολεί περίπου 150 εργαζόμενους διαφορετικών
ειδικοτήτων, που επιλέχθηκαν με κυριότερο κριτήριο την συμβολή τους στον τομέα της
επιστημονικής έρευνας. Όλο το προσωπικό, τόσο η ιατρική ομάδα όσο και η διοικητική,
παρακολουθεί συνεχώς προγράμματα κατάρτισης για την βελτίωση και ανάδειξη της
γνώσης και φυσικά την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Το κέντρο βρίσκεται στην περιοχή της Χαλκιδικής, κοντά στην πόλη της Νέας
Καλλικράτειας και σε απόσταση 3χλμ. από την θάλασσά και 20 χλμ. από την πόλη της
Θεσσαλονίκης. Διαθέτει ειδικά οχήματα για την μεταφορά των ασθενών από το κέντρο
προς την θάλασσα και από το κέντρο προς την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο στόχος του
κέντρου είναι να αποτελεί πρότυπο ποιότητας για τον Ελλαδικό χώρο και να αναδείξει
τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον ευρωπαϊκό ιατρικό χάρτη. Το όραμα της διοικητικής
ομάδας είναι να επαναφέρει την ποιότητα ζωής στους νοσηλευόμενους και να
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προσαρμόσει στο μέγιστο δυνατό τους ανθρώπους να νιώθουν όσο είναι δυνατό
ανεξάρτητοι και σίγουροι για τον εαυτό τους στην καθημερινή τους ζωή.
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5.2 Έννοια της SWOT ανάλυσης
SWOT είναι ένα αρκτικόλεξο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα ιδιαίτερα
πλεονεκτήματα, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές που είναι στρατηγικής σημασίας
παράγοντες για μια συγκεκριμένη εταιρεία. Μια ανάλυση SWOT θα πρέπει να
αναδεικνύει τις βασικές δυνατότητες ενός οργανισμού και να εντοπίζει ευκαιρίες που δεν
μπορεί να εκμεταλλευτεί προς όφελός του, λόγω ενός περιορισμού σε πόρους.
Το πλαίσιο ανάλυσης SWOT έχει κερδίσει ευρεία αποδοχή λόγω της απλότητας
και της ισχύος του στην ανάπτυξη της στρατηγικής. Ακριβώς όπως και κάθε εργαλείο
σχεδιασμού, η ανάλυση SWOT είναι τόσο καλή όσο οι πληροφορίες που την συνθέτουν.
Η έρευνα και τα ακριβή δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας, για να προσδιοριστούν τα
βασικά ζητήματα στο περιβάλλον ενός οργανισμού.
Τα βασικά ερωτήματα που θέτει είναι:
1) Τι συμβαίνει εξωτερικά όσο και εσωτερικά, που θα επηρεάσει την εταιρεία
μας;
2) Ποιοι είναι οι πελάτες μας;
3) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες του κάθε ανταγωνιστή;
4) Ποιες είναι οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από τις τάσεις των πωλήσεων;
5) Ποιες είναι οι σημαντικές και δυνητικά σημαντικές αγορές;
6) Τι συμβαίνει στον κόσμο που μπορεί να επηρεάσει την εταιρεία μας;
7) Τι χρειάζεται για να είναι επιτυχής σε αυτή την αγορά;
Η εσωτερική ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων εστιάζει σε
εσωτερικούς παράγοντες παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στην
ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς-στόχου. Τα δυνατά σημεία αναφέρονται σε
βασικές ικανότητες, που δίνουν στην επιχείρηση αυτή ένα πλεονέκτημα στην κάλυψη
των αναγκών των αγορών-στόχων της. Οποιαδήποτε ανάλυση των ισχυρών σημείων μίας
εταιρείας θα πρέπει να προσανατολίζεται σε μία αγορά / πελάτη γιατί οι δυνάμεις έχουν
νόημα μόνο όταν βοηθούν την εταιρεία στην ικανοποίηση των αναγκών των
συγκεκριμένων πελατών.
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Αδυναμίες αναφέρονται σε τυχόν περιορισμούς που μια εταιρεία αντιμετωπίζει
στην ανάπτυξη ή την εφαρμογή μιας στρατηγικής. Οι αδυναμίες θα πρέπει επίσης να
εξεταστούν από την οπτική πλευρά του πελάτη, επειδή συχνά οι πελάτες
αντιλαμβάνονται τις αδυναμίες που μια εταιρεία δεν μπορεί να δει. Οι επιχειρήσεις θα
πρέπει να εξελίξουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
πελάτη. Μόνο αυτές οι δυνάμεις που σχετίζονται με την ικανοποίηση των αναγκών των
πελατών, θα πρέπει να θεωρούνται πραγματικά βασικές ικανότητες ( Kotler, P. &
Armstrong, G., 2011).
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5.3 Ανάλυση εταιρείας
Τι ξεχωρίζει το κέντρο αποκατάστασης Ευεξία και ποια είναι τα δυνατά του σημεία,
για την επίτευξη των στόχων που θέτει σε αυτή την νέα κατεύθυνση.


Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, πιστοποιημένη με πρότυπα ποιότητας
με παγκόσμια ισχύ.



Η ποικιλία των παρεχόμενων υπηρεσιών εστιασμένη στις ανάγκες και τις
επιθυμίες των καταναλωτών (ασθενών) με έννοια ευελιξίας και προσαρμογής
στους στόχους του κάθε ασθενή.



Η οικονομική ευρωστία του οργανισμού



Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός, που συνεχώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται
συντελώντας στην μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της θεραπείας.



Η συνεχής προσήλωση στην έρευνα που αναδεικνύει το κέντρο στην
επιστημονική κοινότητα σε διεθνές επίπεδο και φυσικά βοηθάει στην δημιουργία
νέων πρωτοκόλλων θεραπείας, που αποτελούν το μυστικό της επιτυχίας.



Η προσήλωση στην εκπαίδευση του προσωπικού, για την συνεχή βελτίωση των
δεξιοτήτων του.



Η απόλυτη προσήλωση στον στόχο του κάθε ασθενή, μέσω του ενστερνισμού του
από όλη την ομάδα.

Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της ιατρικής
αποκατάστασης. Η αποθεραπεία συνήθως διαρκεί από ένα μήνα και πάνω, οπότε είναι
πολύ σημαντικό ο ασθενής να εμψυχώνεται καθημερινά από την θεραπευτική του ομάδα
και να εμπνέεται για την επίτευξη των στόχων του. Η θεραπευτική ομάδα αποτελείται
από τους ιατρούς, τους θεραπευτές, τους νοσηλευτές και το λειτουργικό προσωπικό του
κέντρο, όλα αυτά τα άτομα πρέπει να συμβαδίζουν μαζί με τον ασθενή προς τον στόχο
του.
Οι δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει η εταιρεία στο εσωτερικό της, είναι:


Πρώτο και βασικό το σημαντικό κόστος επένδυση σε μία δύσκολη οικονομική
περίοδο. Είναι κοινώς γνωστό πως τα έξοδα προώθησης και υποστήριξης μίας
νέας κατεύθυνσης είναι σημαντικά και αποσβένονται αργά. Όταν έχεις να
συναγωνιστείς σημαντικές ιδιωτικές μονάδες από οικονομικά εύρωστες χώρες
και ιδίως από κάποιες χώρες που στηρίζουν την ανάλογη κατεύθυνση σε κρατικό
επίπεδο.
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Η Ελλάδα είναι προς το παρόν άγνωστη σαν ιατρικός προορισμός στον
παγκόσμιο χάρτη, οπότε η εταιρεία καλείται να χαράξει για πρώτη φορά την
πορεία μίας χώρας της Ελλάδος στον ιατρικό τουρισμό.



Η κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικής κουλτούρας του κάθε λαού. Όταν
βγαίνεις σε μία νέα αγορά, καλείσαι να προσαρμοστείς στις απαιτήσεις της.



Η εσωτερική αβεβαιότητα που υπάρχει στον οργανισμό, καθώς η κατάσταση
στην Ελλάδα χειροτερεύει συνεχώς και σε τόσο δύσκολη περίοδο, μία νέα
κατεύθυνση αποτελεί ίσως την μόνη λύση αλλά και ένα μεγάλο ρίσκο.

Η ευκαιρίες που διαφαίνονται σε αυτή την νέα κατεύθυνση και στρατηγική απόφαση:


Πρώτον η χειροτέρευση του κρατικού τομέα υγείας στην Ρωσία. Γεγονός που
πρώτον συντελεί στην αύξηση των δυνητικών πελατών και δεύτερων αυξάνει των
αριθμό των δυνητικών συνεργατών, καθώς οι ιδιωτικές μονάδες υγείας είναι πολύ
πιο εύκολα προσβάσιμες προς συνεργασίας από τις αντίστοιχες κρατικές.



Η σταθερή ανοδική πορεία του καταναλωτικού κλάδου και αυτού των υπηρεσιών
στην Ρωσία από το 2000, γεγονός που αναδεικνύει την αυξανόμενη
καταναλωτική δύναμη του πληθυσμού.



Η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα υγείας στην Ρωσία, δημιουργεί ευκαιρία για
συνεργασία και κοινοπραξία με τους αντίστοιχους οργανισμούς. Καθώς αυτοί
διαθέτουν το κεφάλαιο, αλλά αναζητούν την γνώση και την εμπειρία, που δεν
αγοράζεται εύκολα.

Οι κίνδυνοι που καλείται να προβλέψει και να αντιμετωπίσει η εταιρεία είναι οι
παρακάτω:


Η πολιτική κατάσταση λόγω της τελευταίας κρίσης στην Ουκρανία, που
δημιουργεί τόσο πολιτικές επιπλοκές όσο και οικονομικές.



Δεύτερον η πιθανότητα εισόδου στην Ρωσική αγορά μεγάλων πολυεθνικών
ιδιωτικών κλινικών εκ του εξωτερικού που θα προωθούν ιδία συμφέροντα.



Τέλος το αίσθημα του Ρωσικού πατριωτισμού της παλαιάς ρωσικής ιατρικής
σχολής. Πολλοί ιατροί από την Ρωσία θεωρούν πως το ρωσικό ιατρικό σύστημα
δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα τα διεθνή.
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΩΣΙΚΉΣ ΑΓΟΡΑΣ
6.1 Εισαγωγή
Η Ρωσία όπως γνωρίζουμε είναι η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της γης και ο πληθυσμός
της ανέρχεται σε περίπου 140.041.247 κατοίκους. Διοικητικά το κράτος διαιρείται σε 83
ομοσπονδιακές περιφέρειες, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε επτά διαμερίσματα, η
επίσημη γλώσσα είναι τα ρωσικά και νόμισμα της χώρας είναι το ρούβλι.
Ανεξαρτητοποιήθηκε το 1991 και τον Σεπτέμβριο του 2005, ο τότε Πρόεδρος Πούτιν
όρισε τέσσερα προγράμματα εθνικής προτεραιότητας στους ευαίσθητους τομείς της
καθημερινότητας της Ρωσίας.
Τα προγράμματα αυτά προέβλεπαν τη βελτίωση της δημόσιας υγείας (ανακαίνιση
νοσοκομείων, αύξηση μισθών ιατρών) και της παιδείας (ελεύθερη πρόσβαση στο
διαδίκτυο για 38.000 σχολεία, υποτροφίες), την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και,
τέλος, τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας. Η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών
χρηματοδοτήθηκε τόσο από τον ομοσπονδιακό κράτος όσο και από τους περιφερειακούς
προϋπολογισμούς.
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6.2 Έννοια της PEST ανάλυσης
Μια PEST ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος που επηρεάζει κάθε
οργανισμό, είναι ένα αρκτικόλεξο από τα αρχικά των λέξεων Πολιτική, Οικονομία,
Κοινωνία και Τεχνολογία παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι εξωτερικοί
παράγοντες συνήθως είναι πέραν του ελέγχου της επιχείρησης και μερικές φορές
παρουσιάζονται ως απειλές. Για το λόγο αυτό, κάποιοι λένε ότι «απειλές» είναι ένας
κατάλληλος όρος για αυτούς τους παράγοντες. Ωστόσο, οι αλλαγές στο εξωτερικό
περιβάλλον δημιουργούν επίσης νέες ευκαιρίες και έτσι τα γράμματα μερικές φορές
αναδιατάσσονται για να κατασκευαστεί η πιο αισιόδοξη λέξη STEP, ένα βήμα προς την
εξέλιξη.
Πολλοί παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι ξεχωριστοί για κάθε
χώρα, για αυτό τον λόγο μια ανάλυση PEST θα πρέπει να πραγματοποιείται για όλες τις
χώρες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα ορισμένων από
τους παράγοντες που μελετώνται σε μία ανάλυση PEST.
Πολιτική Ανάλυση:
1) Η πολιτική σταθερότητα,
2) Κίνδυνος στρατιωτικής εισβολής,
3) Το νομικό πλαίσιο,
4) Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας,
5) Οι κανονισμοί εμπορίου και τιμολόγησης,
6) Διακρατικές εμπορικές συμφωνίες,
7) Φορολογία - φορολογικούς συντελεστές και κίνητρα,
8) Η νομοθεσία των μισθών - κατώτατο μισθό και υπερωρίες,
9) Βιομηχανικοί κανονισμοί ασφαλείας,
10) Απαιτήσεις επισήμανσης του προϊόντος.
Οικονομική Ανάλυση:
1) Τύπος του οικονομικού συστήματος στην χώρα της λειτουργίας,
2) Η κρατική παρέμβαση στην ελεύθερη αγορά,
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3) Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας υποδοχής,
4) Η σταθερότητα του νομίσματος - συναλλάγματος,
5) Η αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών,
6) Η ποιότητα των υποδομών,
7) Το επίπεδο δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού,
8) Το κόστος εργασίας,
9) Τα στάδιο του κύκλου ζωής (π.χ. ευημερία, ύφεση, ανάκτηση),
10) Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης,
11) Το μέσο εισόδημα, το ποσοστό ανεργίας, ο πληθωρισμός, τα επιτόκια
Κοινωνική Ανάλυση
1) Δημογραφικά στοιχεία,
2) Ταξική δομή,
3) Παιδεία,
4) Πολιτισμός (ρόλοι των φύλων, κλπ.),
5) Επιχειρηματικό πνεύμα,
6) Στάσεις (υγεία, περιβαλλοντική συνείδηση, κλπ.,)
Τεχνολογική Ανάλυση:
1) Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις,
2) Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στην προσφορά προϊόντων,
3) Οι επιπτώσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κόστους,
4) Τον ρυθμό της τεχνολογικής διάχυσης
Ο αριθμός των παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι σχεδόν απεριόριστος.
Στην πράξη, η εταιρεία πρέπει να δώσει προτεραιότητα και να παρακολουθεί τους
παράγοντες που επηρεάζουν τον κλάδο της (Fred R. David, 2010).
Ακόμα κι έτσι, μπορεί να είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι μελλοντικές τάσεις με ένα
αποδεκτό επίπεδο ακρίβειας.
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6.3 Ανάλυση αγοράς
Το περιβάλλον στην Ρωσία βλέπουμε να αλλάζει ιδίως στον τομέα της υγείας,
βλέπουμε πως το κράτος σταματάει να χρηματοδοτεί τον κρατικό τομέα υγείας και
στηρίζει την ιδιωτικοποίησή του. Το κράτος προτρέπει τις κλινικές να αναζητήσουνε
επενδυτές οι οποίοι είτε θα χρηματοδοτήσουν και θα υποστηρίξουν τις υπάρχουσες
ιατρικές υποδομές είτε ενοικιάζοντας τμήματα των υπαρχουσών ιατρικών κέντρων θα
επενδύσουν στην κατασκευή νέων στην θέση των παλιών. Έτσι γίνεται εμφανές το
γεγονός της ιδιωτικοποίησης της υγείας και της ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου.
Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως μία ιατρική μονάδα μπορεί να εξοπλιστεί με τον πιο
σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό εάν υπάρχει το κεφάλαιο, αλλά το δυσκολότερο κομμάτι
είναι να εξοπλιστεί με εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο είναι ικανό να κάνει χρήση
αυτού και εφαρμογή του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Κάτι που αξίζει να σημειωθεί είναι πως υφίστανται σημαντικές ανισότητες
μεταξύ των ομόσπονδων κρατιδίων/περιφερειών, αφού η Μόσχα αντιπροσωπεύει
σήμερα το 40% της ρωσικής αγοράς, η Αγία Πετρούπολη το 8%-12%, ανάλογα με το
προϊόν, και πέντε άλλες μεγάλες πόλεις της Ρωσίας το 5%-8% της αγοράς η κάθε μία.
Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα σε μερικές πόλεις της
επαρχίας και ιδιαίτερα σε περιοχές παραγωγής πετρελαίου είναι υψηλότερο, πολλές
φορές, από εκείνο της περιοχής της Μόσχας. Έτσι, για παράδειγμα το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ στην Ιγκουσέτια υπολογίζεται σε μόλις $445, ενώ στη Μόσχα ανέρχεται σε $9.370
και στο Τυουμέν (πετρελαιοπαραγωγός περιφέρεια) φτάνει τα $20.320.
Η βελτίωση των ατομικών εισοδημάτων τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με
το ενδιαφέρον που δημιουργούσαν τα ξένα εμπορικά σήματα, την στιγμή μάλιστα που τα
αντίστοιχα ρωσικά είχαν καταρρεύσει, οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση των εισαγωγών
καταναλωτικών ειδών και ταχεία άνοδο του λιανικού εμπορίου. Ο καταναλωτικός τομέας
είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους της ρωσικής οικονομίας, με μέση ετήσια
άνοδο της τάξης του 11%. `
Από το 2000 η ρωσική αγορά, με τις αγορές της Κίνας, της Βραζιλίας και της
Ινδίας αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αγορές των αναδυόμενων χωρών. Επίσης
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σε μια πρόσφατη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας αποδεικνύεται , ότι η αγορά της
Ρωσίας είναι περισσότερο ελκυστική για εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών, παρά
εκείνη της Κίνας. H Ρωσία διαθέτει πλεονεκτήματα στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομίας
που την τοποθετούν σε ευνοϊκή θέση. Λόγω του μεγέθους της χώρας (τόσο όσον αφορά
στην έκταση όσο και στον πληθυσμό της), της γεωγραφικής γειτνίασής της με την ΕΕ,
της επάρκειας σε πρώτες ύλες, του υψηλού βαθμού εκπαίδευσης και του χαμηλού
σχετικά εργατικού κόστους, καθίσταται μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αγορά για τις
ευρωπαϊκές και τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Παράλληλα, η σταθερή οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η αύξηση της
κατανάλωσης των νοικοκυριών, δημιουργούν κίνητρα για τους επενδυτές που
ενδιαφέρονται να εισέλθουν ενεργά σε αυτήν την αγορά. H Ρωσία δεν αποτελεί μόνο μια
εξαγωγική δύναμη προϊόντων πετρελαίου, που ενδιαφέρεται να επανεπενδύσει τα
κεφάλαια που εισρέουν στη χώρα με την εξαγορά ξένων εταιρειών, αλλά αποτελεί,
επίσης, μία αγορά με μεγάλη ανάπτυξη, η οποία προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις
μεγάλες ευκαιρίες. Οι ελληνικές εταιρείες, λόγω της ποιότητας των προϊόντων τους,
δύνανται να έχουν ενεργή παρουσία στη ρωσική αγορά, εφόσον θα μπορούν να
εξασφαλίσουν σταθερή διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων.
Η συντριπτική πλειοψηφία των Ρώσων είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, η θρησκεία
είναι ο βασικός πυλώνας για τη λαϊκή παράδοση των Ρώσων, οι περισσότερες γιορτές
είναι συνδεδεμένες με αυτήν. Σήμερα, ο ρωσικός πολιτισμός ενσωματώνει μία σειρά από
παραδόσεις, ήθη και έθιμα, καθώς και μία σειρά δυτικότροπων επιρροών οι οποίες είναι
περισσότερο εμφανείς στις δραστηριότητες των νεαρών Ρώσων.
Η αναπτυσσόμενη ρωσική οικονομία, η χρήση της ρωσικής γλώσσας ως μίας
περιφερειακής lingua franca – γλώσσα του εμπορίου, της εργασίας και της εκπαίδευσης –
για πολλά από τα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, το εύρος της κυκλοφορίας των
νέων ρωσικών καταναλωτικών προϊόντων, μία αναπτυσσόμενη πολιτιστική κουλτούρα
που εξαπλώνεται μέσω της δορυφορικής τηλεόρασης, μία ενισχυόμενη βιομηχανία
κινηματογράφου, ροκ μουσικής, λογοτεχνίας, και η αναγέννηση της μεγάλης ρωσικής
καλλιτεχνικής παράδοσης, έχουν κάνει τη Ρωσία πιο ελκυστική στους γειτονικούς
πληθυσμούς απ’ ότι τη δεκαετία του ’90. Ήδη τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει πόλος
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μετανάστευσης στην Ευρασία. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πλημμυρίσει τη Μόσχα,
την Αγ. Πετρούπολη και άλλες ρωσικές πόλεις, συγκεκριμένα από τον Νότιο Καύκασο
και τη Κεντρική Ασία, προς αναζήτηση δουλειάς και μιας καλύτερης ζωής.
Λαμβάνοντας υπόψη ετήσιες οικονομικές εκθέσεις για την οικονομική
κατάσταση της Ρωσίας, στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρωσίας, καθώς και
εκθέσεις του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου σημειώνει κανείς μία σειρά
στοιχείων που δικαιολογούν τη σκοπιμότητα εξαγωγική επίδοσης στη ρωσική αγορά,
από άποψη ύπαρξης προοπτικών ανάπτυξης της αγοράς αυτής.
Συγκεκριμένα όμως για τον κλάδο των υπηρεσιών πρέπει να σημειωθεί ότι
σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρωσίας, είναι
σήμερα 10 φορές πιο μεγάλος από το 2000, ενώ οι προβλέψεις για τη μελλοντική πορεία
του κάνουν λόγο για περαιτέρω αύξηση. Ο βασικός λόγος στον οποίο οφείλεται η
αύξηση αυτή είναι η αύξηση των εισοδημάτων των Ρώσων καταναλωτών.
Αρχίζοντας από το 2005, η έκρηξη του ιατρικού τουρισμού έχει οδηγήσει σε
αύξηση του αριθμού των μεσαζόντων, που εκμεταλλεύονται τις ανεπαρκείς υποδομές
υγείας της Ρωσίας και την καλή φήμη που έχει το ευρωπαϊκό σύστημα υγείας
γενικότερα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών, η ροή των ασθενών από τη Ρωσία,
την Ουκρανία, το Καζακστάν και άλλες χώρες της ΚΑΚ έχει τριπλασιαστεί, η οποία, με
τη σειρά της, οδήγησε και στην αύξηση του αριθμού των εταιρειών που προσφέρουν
στους ρωσόφωνους ασθενείς τη διαμεσολάβηση της «βοήθειας» στην οργάνωση της
θεραπείας σε κλινικές και ιατρικά κέντρα στη Ευρώπη.
Στόχος της εταιρείας Ευεξία είναι να δώσει ταχύτερη ώθηση στην ανάπτυξη του
Τουρισμού Υγείας, που φαίνεται ότι θα αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους
πόλους προσέλκυσης Ρώσων τουριστών για την Ελλάδα το επόμενο διάστημα.
Σημαντικό να αναφερθεί ότι το μέρος της ρωσικής αγοράς που σχετίζεται με τον ιατρικό
τουρισμό, απαριθμεί 2.000.000 περίπου τουρίστες, με μια ετήσια αύξηση της τάξης του
20%. Σύμφωνα με τις στατιστικές, επί του παρόντος, το

50% των Ρώσων που

ταξιδεύουν εκτός Ρωσίας για ιατρικούς λόγους έχουν ως προορισμό το Ισραήλ ενώ σε
πολλές χώρες όπως στη Γερμανία, λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τις
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υπηρεσίες υγείας από τους Ρώσους ασθενείς, τα νοσοκομεία διαθέτουν πλέον ρωσόφωνο
προσωπικό. Σημειώνεται επίσης ότι οι διεθνείς ασθενείς του ιατρικού τουρισμού έχουν
ένα μέσο όρο δαπάνης τα 3.000 ως 4.000 δολάρια. Την περίοδο 2001-2006, το ύψος
πωλήσεων το 2006 ανήλθε σε $318 δις. ή ποσοστό 32% επί του ΑΕΠ.
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7. Αναπτυξιακό σχέδιο
7.1 Περιγραφή σχεδίου
Η εταιρεία, έχει πάρει την απόφαση της ανάπτυξής της προς την διεθνή αγορά
ξεκινώντας από την αγορά της Ρωσίας και της πρώην Σοβιετικής ένωσης. Το
αναπτυξιακό σχέδιο μπορεί να χωριστεί σε τρία επίπεδα:


Το πρώτο που απαιτεί και λιγότερο αρχικό κεφάλαιο επένδυσης, αφορά την
προσπάθεια ανάπτυξης ιατρικού τουρισμού από τις συγκεκριμένες χώρες προς
την Ελλάδα. Αυτό απαιτεί την δημιουργία σχέσεων αμοιβαίου συμφέροντος με
κλινικές και οργανισμούς από την τοπική αγορά. Και φυσικά την προσπάθεια
άμεσης προσέλκυσης δυνητικών καταναλωτών από το διαδίκτυο.



Το δεύτερο στάδιο, είναι η δημιουργία αντιπροσώπευσης στην τοπική αγορά,
ώστε να εδραιωθεί η παρουσία του Brand και να αυξηθεί η αναγνωρισημότητά
του.



Τρίτο και τελευταίο στάδιο, είναι η δημιουργία κέντρου παροχής υπηρεσιών στην
τοπική αγορά, αρχικά με την συνεργασία ενός local partner και μελλοντικά
ανεξάρτητα.
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7.2 Σχέδιο μάρκετινγκ
Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία ΕΥΕΞΙΑ ΑΕ δεν ανήκουν στην κατηγορία
των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων, καθώς εξυπηρετούν ανάγκες υγείας σε
ασθενείς που χρήζουν αποκατάστασης.
Τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία και τα οποία
καθορίζουν πολλές παραμέτρους σχετικά με την προώθηση και προβολή τους είτε στο
εξωτερικό είτε στο εσωτερικό, παρατίθενται στη συνέχεια:
Η αγορά τους απαιτεί την καταβολή σημαντικού αντίτιμου και αφορά την υγεία που είναι
το σημαντικότερο αγαθό για κάθε άνθρωπο, οπότε η ανάμιξη του καταναλωτή κατά την
αγοραστική διαδικασία είναι σημαντική.


Μπορεί να εφαρμοστούν για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα.



Ζητούνται με αυξημένη συχνότητα, καθώς ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις
ασθενών χρήζουν και αναζητούν αποκατάσταση.



Η διαδικασία παροχής τους είναι σύνθετη, και απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό
και εξειδικευμένο εξοπλισμό.



Το αγαθό είναι πολύ διαφοροποιημένο από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά συνεπάγονται συγκεκριμένους τρόπους στην
επιλογή και εφαρμογή στρατηγικής κατά την προετοιμασία της εξαγωγικής επίδοσης της
εταιρίας στην διεθνή αγορά. Παράλληλα με τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά,
καθοριστικό ρόλο στη χάραξη στρατηγικής παίζει και η φάση του κύκλου ζωής στην
οποία βρίσκονται οι υπηρεσίες, η οποία θα αναλυθεί σε επόμενη παράγραφο.
Το Μάρκετινγκ αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο στα χέρια της διοίκησης της, στο
σχεδιασμό της επέκτασης και της εξαγωγικής της επίδοσης.
Ο προγραμματισμός του μάρκετινγκ βασίζεται στο καθορισμό της αγοράς – στόχου, στη
συστηματική αναζήτηση μελλοντικών επιχειρηματικών ευκαιριών, στην εκτίμηση των
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παραγόντων του περιβάλλοντος, στην ανάλυση της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή και
στην ολοκληρωμένη σύνθεση του μίγματος Μάρκετινγκ (υπηρεσία, τιμή, προβολή,
διανομή).
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7.2.1 Αγοραστική συμπεριφορά
Συγκεκριμένα κατά την ανάλυση της αγοραστικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων
στη νέα αγορά στόχο θα πρέπει να αξιολογηθούν οι ακόλουθες παράμετροι οι οποίοι
προσδιορίζουν και τον βαθμό στον οποίο θα ικανοποιούν τους καταναλωτές της
συγκεκριμένης αγοράς:


Στενή σχέση πελάτη - προμηθευτή



Βαθμός ελαστικότητας ζήτησης



Ενδιαφέρον για εισαγόμενες υπηρεσίες



Οικονομική ευρωστία



Βαθμός ευκολίας πρόσβασης



Εμπιστοσύνη στον κλάδο της υγείας στην Ελλάδα

Σε απόλυτη συνάφεια με την ανάλυση πελάτη βρίσκεται το είδος της συγκεκριμένης
αγοράς, καθώς είναι αυτό που θα επηρεάσει την εκάστοτε αγοραστική απόφαση.
Δεδομένης της στενής σχέσης πελάτη - προμηθευτή, είναι πιο αποτελεσματικό να
επιδιώξει τη συνεργασία με εταιρίες οι οποίες δεν έχουν συγκεκριμένο προμηθευτή
(αγορά ρουτίνας), ενώ το τμήμα λήψης αποφάσεων είναι δραστήριο και «ανοιχτό» σε
νέες προτάσεις / προσφορές. Δηλαδή να επιδιώξει συνεργασία με ιδιωτικούς
οργανισμούς παρά με κρατικούς με τους οποίους είναι πιο δύσκολη η συνεργασία σε
πρώτο στάδιο.
Στην περίπτωση της εταιρίας ΕΥΕΞΙΑ ΑΕ, όπου ο δυνητικός καταναλωτής επιθυμεί
να αγοράσει κάποια υπηρεσία, η εταιρία θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της τo
γεγονός ότι η αγορά υπηρεσιών διαφοροποιείται σε σχέση με εκείνη ενός προϊόντος,
καθώς στην τελευταία περίπτωση, το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου που συνδέεται με
την αγορά μιας υπηρεσίας περιορίζεται στην τιμή αγοράς. Οι υπηρεσίες ωστόσο,
συνοδεύονται από επιπλέον κινδύνους, οι οποίοι αν δεν εξαλειφθούν στο μέτρο του
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εφικτού, μπορεί να εμποδίσουν τον καταναλωτή να ξανά προβεί στην αγορά τους. Οι πιο
συνηθισμένοι τέτοιοι κίνδυνοι είναι οι ακόλουθοι:
Ο κίνδυνος από την τιμή αγοράς είναι η πιθανή ζημία από την τιμή αγοράς όταν
κάποιος καταναλωτής αγοράσει μια υπηρεσία η οποία δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.
Μάλιστα στην περίπτωση των υπηρεσιών που προσφέρει η ΕΥΕΞΙΑ ΑΕ, η ανάγκη για
απόδοση τους στο μέγιστο είναι επιτακτική, καθώς αφορούν στον ιδιαίτερα απαιτητικό
τομέα της υγείας.
H παρανόηση είναι κάτι συνηθισμένο στον τομέα παροχής υπηρεσιών, λόγω του ότι
δεν υπάρχει η δυνατότητα δοκιμής. Ειδικότερα, στις υπηρεσίες που παρέχονται από
επαγγελματίες, ο πάροχος μπορεί να πιστεύει ότι ο πελάτης δεν μπορεί να καταλάβει τις
«λεπτομέρειες» των όσων συμβαίνουν και επομένως, μπορεί να μη μπει στον κόπο να
δώσει πολλές εξηγήσεις.
Σημαντική επίσης παράμετρος στην αγοραστική συμπεριφορά στην περίπτωση των
υπηρεσιών, είναι και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σύμφωνα όμως με τη γνώμη κυρίως
του καταναλωτή και όχι μόνο του παρόχου.
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7.2.2 Ανάλυση προϊόντος
Το προϊόν, δηλαδή η παρεχόμενη υπηρεσία στην περίπτωσή μας έχει ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά όπως προαναφέραμε παραπάνω. Για την υγεία μας ο καθένας μας είναι
διατεθειμένος να διαθέσει όσα χρειάζεται αρκεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που
αντιμετωπίζει.
Εδώ η εταιρεία καλείται να αντιληφθεί γιατί κάποιος δυνητικός καταναλωτής από
μία ξένη χώρα θα μπει στην διαδικασία να πραγματοποιήσει το ταξίδι σε μία άλλη χώρα
για θεραπευτικούς λόγους. Οι περισσότεροι εκ των δυνητικών καταναλωτών, ψάχνουν
την λύση σε δύσκολά προβλήματα υγείας, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στην
περιοχή τους. Οπότε εδώ πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως πρέπει να παρέχουμε μία
ξεχωριστή υπηρεσία, για την οποία θα μας προτιμήσουν και σε επόμενο στάδιο θα μας
συστήσουν σε ένα νέο πελάτη.
Η υπηρεσία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από καινοτομία, εξέχουσα ποιότητα και
να ικανοποιεί τις ανάγκες του καταναλωτή. Πολύ σημαντικό ρόλο θα συντελεί η πρώτη
επαφή με τον καταναλωτή, όπου το αντίστοιχο τμήμα πωλήσεων ή εξυπηρέτησης, θα
πρέπει να αντλήσει την μέγιστη δυνατή πληροφορία για τα θέλω και τις ανάγκες του
καταναλωτή, ώστε ερχόμενος στο κέντρο αποκατάστασης, η ομάδα υποδοχής να είναι
πλήρως προετοιμασμένη να του παρέχει αυτό που αναζητεί.
Πρέπει να κατανοήσουμε σε αυτό το σημείο, ότι στο τομέα της παροχής των
υπηρεσιών υγείας, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα είναι αυτό που σε ξεχωρίζει.
Οπότε στόχος της εταιρείας είναι κάθε υπάλληλός της να ενστερνιστεί αυτό το γεγονός,
ώστε σε κάθε του επαφή με τον ασθενή καταναλωτή να αφήνει τις καλύτερες δυνατές
εντυπώσεις. Για να έχουμε όμως αποτελεσματικότητα σε ότι κάνουμε, πολύ σημαντικό
είναι να υπάρχει διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού και επενδύσεις σε νέες
τεχνολογίες.
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7.2.3 Τιμολογιακή πολιτική
Βασικό στοιχείο του marketing μιας εταιρίας είναι η διαδικασία τιμολόγησης των
προϊόντων της. Παρ’ όλο που παράγοντες άλλοι πλην της τιμής έχουν αποκτήσει
μεγαλύτερη σπουδαιότητα στη συμπεριφορά του αγοραστή στις πρόσφατες δεκαετίες, η
τιμή συνεχίζει να παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν
το μερίδιο αγοράς της εταιρίας και την αποδοτικότητά της. Εξάλλου η τιμή είναι η μόνη,
από τα συστατικά του μίγματος μάρκετινγκ, που παράγει έσοδα.
Είναι λοιπόν φανερή η σπουδαιότητα της επιλογής της κατάλληλης στρατηγικής
τιμολόγησης για το εκάστοτε προϊόν. Η επιχείρηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της πέντε
σημαντικούς παράγοντες στην επιλογή της στρατηγικής τιμολόγησης που θα
ακολουθήσει. Πρώτα απ’ όλα τους στόχους της, το επιθυμητό επίπεδο πωλήσεων, το
μερίδιο πελάτη, την εταιρική εικόνα της, καθώς και άλλους εσωτερικούς παράγοντες,
όπως τη γραμμή προϊόντων και υπηρεσιών.
Έξω από τα ενδο επιχειρησιακά πλαίσια η εταιρία είναι σημαντικό να εξετάζει
τον ανταγωνισμό της, τους πελάτες της και τους συνεργάτες της που επηρεάζουν τα
κανάλια προμηθειών και διανομής.
Ο καθορισμός της τιμολόγησης των υπηρεσιών της εταιρίας ενσωματώνει κόστη
διαμονής και περίθαλψης του ασθενούς, καθώς και τις αμοιβές που πρέπει να δοθούν
στους συνεργάτες στη Ρωσία που θα προσελκύσουν τους τελικούς πελάτες-ασθενείς.
Σύμφωνα λοιπόν με τους παράγοντες που αναφέραμε η διαδικασία της
τιμολόγησης μπορεί να χωριστεί στα παρακάτω βήματα:
Επιλογή του στόχου της τιμολόγησης: Ο στόχος αυτός μπορεί να κινείται από την
επιβίωση της επιχείρησης μέχρι τη μεγιστοποίηση των κερδών, την αύξησης των
πωλήσεων, ή και την ηγεσία στην ποιότητα. Όσο πιο σαφείς είναι αυτοί οι στόχοι, τόσο
ευκολότερα καθορίζεται η τιμή.
Καθορισμός της ζήτησης: Ανάλογα με το υπηρεσία και τα χαρακτηριστικά της,
διαφορετικές τιμές οδηγούν σε διαφορετικά επίπεδα ζήτησής έχοντας έτσι διαφορετική
επίπτωση πάνω στους στόχους του μάρκετινγκ.
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Εκτίμηση του κόστους: Αν θεωρήσουμε ότι η ζήτηση θέτει ένα ανώτατο όριο στην τιμή
τότε το κατώτατο το θέτει το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η εταιρία. Το κόστος αυτό
περιλαμβάνει το κόστος παραγωγής, διανομής και πώλησης του προϊόντος και μπορεί να
μεταβάλλεται ανάλογα με το ύψος παραγωγής, την περίοδο και άλλους παράγοντες.
Ανάλυση του κόστους, των τιμών και των προσφορών των ανταγωνιστών: Η εταιρία
ερευνώντας την υπάρχουσα κατάσταση στο ανταγωνιστικό της περιβάλλον θα έχει τη
δυνατότητα να προσανατολιστεί προς την καταλληλότερη για εκείνη τιμολόγηση. Εδώ
παίζει σημαντικό ρόλο η ευκολία που μπορεί να μεταβληθεί μια τιμή, στοιχείο που την
καθιστά ένα από τα πιο ευέλικτα συστατικά του μίγματος μάρκετινγκ.
Επιλογή της μεθόδου τιμολόγησης: Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία από τις προβλέψεις της
ζήτησης, τις κινήσεις των ανταγωνιστών και το κόστος η επιχείρηση θα καθορίσει
μεθόδους που θα οδηγήσουν σε μια συγκεκριμένη τιμή. Οι διάφορες μέθοδοι λαμβάνουν
σε διαφορετικό βαθμό υπόψη τους τα παραπάνω στοιχεία οδηγώντας σε διαφορετικά
αποτελέσματα. Συνήθως χρησιμοποιούνται περισσότερες από μια για τον καθορισμό της
τιμής.
Επιλογή της τελικής τιμής: Οι παραπάνω μέθοδοι περιορίζουν το εύρος των τιμών απ’ το
οποίο μπορεί η εταιρία να επιλέξει την τελική της τιμή.
Η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει η εταιρία στην τιμολογιακή της
πολιτική ονομάζεται Penetration pricing. Συγκεκριμένα η τιμή στην οποία θα πωλείται
το προϊόν θα καθοριστεί σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον ποιοτικό
ανταγωνισμό Ισραήλ -Γερμανία, κυρίως επειδή είναι η πρώτη απόπειρα εξαγωγικής
επίδοσης στη ρωσική αγορά. Εδώ είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι καλό θα είναι να
είναι υψηλότερη από τον αντίστοιχο εγχώριο ανταγωνισμό, καθώς η ποιοτική
τοποθέτηση έγκειται στο ότι είμαστε οι καλύτεροι στον Ελλαδικό χώρο για αυτό και οι
λίγο υψηλότερη τιμή. Είναι καλό να είσαι ο καλύτερος στο είδος της παρεχόμενης
υπηρεσίας στο περιβάλλον σου και σταδιακά να γίνεις κερδίσεις αναγνώριση και στο νέο
περιβάλλον.
Στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η αποτελεσματική διείσδυση στην αγορά,
ώστε αφενός να αποκτήσει ένα ικανοποιητικό μερίδιο αναλογικά με το γεγονός ότι
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πρώτο μπαίνει στην εξεταζόμενη νέα αγορά, αφετέρου να «σταθεί» αποτελεσματικά
απέναντι στους ανταγωνιστές ο αριθμός των οποίων ολοένα θα αυξάνεται εφόσον η
αγορά αυτή τα τελευταία χρόνια καθίσταται ιδιαίτερα ελκυστική σε ξένους προμηθευτές.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί και το γεγονός της δυνατότητας επίτευξης
υψηλών κερδών, λόγω του χαμηλού κόστους σε σχέση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες που
παρέχουν και τιμολογούν τα Κέντρα Αποκατάστασης στην Κεντρική Ευρώπη.
Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι σε καμία περίπτωση το να τοποθετηθεί χαμηλά
στην τιμή δεν σημαίνει να τοποθετηθεί στην ανάλογη τιμή των νεοεισερχόμενων
ιατρικών προορισμών όπως είναι η Τουρκία και η Κορέα. Είναι πολύ σημαντικό
τιμολογιακά να είναι κοντά στην τιμή των ήδη ποιοτικών ιατρικά και αναγνωρισμένων
brand όπως είναι η Γερμανία και το Ισραήλ. Διότι στον κλάδο της υγείας και γενικότερα
στα προϊόντα – υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από υψηλή ανάμιξη του καταναλωτή, η
τιμή πολλές φορές είναι συνυφασμένη με την ποιότητα.

Σελίδα 53

7.2.4 Πολιτική διανομής
Η εταιρία δεν απευθύνθηκε συστηματικά σε αγορές του εξωτερικού και σχεδιάζει
την έναρξη της εξαγωγικής της δράσης σε νέες αγορές (Ρωσία), καθώς οι συνθήκες στην
ελληνική αγορά δε δικαιολογούν ούτε επιτρέπουν επένδυση για την ίδια δραστηριότητα
σε αυτήν την αγορά. Μάλιστα, η βαθιά οικονομική ύφεση στη χώρα μας, καθιστά
επιτακτική την ανάγκη να αντισταθμιστεί άμεσα και αποτελεσματικά η εγχώρια
«χαμένη» ζήτηση με ζήτηση (άρα πωλήσεις) στο εξωτερικό.
Η ανάληψη εξαγωγικής δράσης δε συνδέεται με υψηλά λειτουργικά κόστη αλλά
με απαιτήσεις για επενδυτικό κεφάλαιο και συνήθως περικλείει μέτριο βαθμό
επιχειρηματικού ρίσκου, καθώς η έξοδος στη νέα αγορά θα συνεπάγεται κεφαλαιακές
απώλειες. Ωστόσο, υπάρχει μία σειρά παραγόντων, οι οποίοι μεμονωμένα ή συνδυαστικά
μπορούν να καταστήσουν αναποτελεσματική την εξαγωγική επίδοση μιας εταιρίας.
Ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες συγκαταλέγεται και η λανθασμένη επιλογή
διανομέα- αντιπροσώπου, ο οποίος καλείται να μεσολαβήσει ανάμεσα στην επενδύτρια
εταιρία και τους πελάτες.
Έτσι, γίνεται σαφές πως η επιλογή αντιπροσώπου/ αντιπροσώπων στη Ρωσία από
πλευράς της διοίκησης είναι καθοριστική για την εξέλιξη των εξαγωγών της στην αγορά
αυτή. Στην περίπτωση που η εύρεση αντιπροσώπων στη νέα αγορά οδηγήσει σε σωστές
επιλογές, η εταιρία θα είναι σε θέση να επωφεληθεί των πλεονεκτημάτων που απορρέουν
κατά τις έμμεσες εξαγωγές (μέσω αντιπροσώπων), όπως είναι ύπαρξη μικρού
επιχειρησιακού κινδύνου και η μικρή σχετικά επένδυση κεφαλαίου.
Η εταιρία πρέπει να λάβει υπόψη της τους ακόλουθους παράγοντες προκειμένου να
επιλέξει τα κατάλληλα κανάλια διανομής:


Χαρακτηριστικά εταιρίας, η οποία είναι μία μικρή επιχείρηση η οποία δεν
μπορεί αρχικά να υποστηρίξει ολοκληρωμένο κανάλι διάθεσης, αλλά πρέπει
να καταφύγει στην εύρεση αντιπροσώπων για την προώθηση των προϊόντων
της στη ρωσική αγορά.
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Χαρακτηριστικά πελατών: Οι συνήθειες, ο αριθμός και η γεωγραφική
διασπορά των πελατών- στόχων είναι τα στοιχεία που θα καθορίσουν τα
κανάλια διανομής.



Χαρακτηριστικά καναλιών διάθεσης: Η ρωσική οικονομία αναπτύσσεται
δυναμικά και σε όλα τα επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Αυτό συνεπάγεται τη
σταδιακή συρρίκνωση του μήκους των καναλιών διανομής στη ρωσική
αγορά. Επίσης, το πλάτος των καναλιών διανομής που διαθέτει, και κατά
συνέπεια και ο ανταγωνισμός, αυξάνονται σταδιακά εφόσον αυξάνεται ο
αριθμός των μεσαζόντων- ενδιάμεσων.



Χαρακτηριστικά υπηρεσιών: Οι υπηρεσίες δεν είναι απλά καταναλωτικά
προϊόντα, οπότε θα έλεγε κανείς ότι η διάθεση τους δεν θα μπορούσε να γίνει
μέσω μεγάλου αριθμού και πλάτους καναλιών και με πολλά επίπεδα
μεσαζόντων. Απαιτείται όμως η ανεύρεση συνεργατών σε διαφορετικά
αντικείμενα

(κλινικές,

ιατρικοί

σύλλογοι,

τουριστικά

πρακτορεία,

ασφαλιστικές εταιρείες κλπ.), καθώς και η προσπάθεια ανάπτυξης
συνεργασιών σε πολλές και διαφορετικές περιοχές και πόλεις
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7.2.5 Πολιτική προώθησης
Η προβολή - προώθηση στο εξαγωγικό μάρκετινγκ περιλαμβάνει τη διαφήμιση,
τις προσωπικές πωλήσεις, τις προωθητικές ενέργειες και τις δημόσιες σχέσεις. Ωστόσο,
καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των μέσων προβολής και προώθησης των προϊόντων της
εκάστοτε εταιρίας σε μία ξένη αγορά είναι η ίδια η φύση των υπηρεσιών.
Στην περίπτωση των συγκεκριμένων υπηρεσιών διακρίνουμε τα εξής χαρακτηριστικά:


Αυξημένη πιθανότητα επαναπώλησής τους από ενδιάμεσους που μπορούν να
λειτουργήσουν σε επίπεδο χονδρικής αγοράς και πώλησης των υπηρεσιών.



Χαμηλή τιμή πώλησης, σε σχέση με τις υφιστάμενες ανταγωνιστικές υπηρεσίες.

Ανάλογα με τη φύση των υπηρεσιών διαμορφώνεται και η αγοραστική συμπεριφορά, η
οποία όπως παρουσιάστηκε προγενέστερα, έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:


Ποικιλότητα

κριτηρίων

επιλογής

υπηρεσιών

(ηλικία,

μόρφωση,

δραστηριότητες, βαθμός αναζήτησης/ αποδοχής καινοτομίας)


Ύπαρξη στοιχείου παρόρμησης κατά την αγοραστική διαδικασία



Περιορισμένη έρευνα σε ανταγωνιστές



Σχετικός έλεγχος/ σύγκριση τιμών

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά, όπως επίσης και το γεγονός ότι η
διοίκηση της εταιρίας ΕΥΕΞΙΑ ΑΕ θα προβεί σε πωλήσεις μέσω χρήσης αντιπροσώπων
και διαδικτύου, γίνεται σαφές ότι τα βασικά εργαλεία προβολής και προώθησης της στη
ρωσική αγορά θα είναι ακριβώς οι ενέργειες των αντιπροσώπων, οι προσωπικές
πωλήσεις και οι δημόσιες σχέσεις. Στόχος της διοίκησης της εταιρίας είναι να πετύχει
συναντήσεις με στελέχη ρωσικών ασφαλιστικών εταιριών, εταιρειών και κλινικών
υγείας, τουριστικών πρακτόρων και ιατρικών συλλόγων. Μάλιστα, με δεδομένο ότι οι
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εταιρίες στη Ρωσία έχουν αρκετά συγκεντρωτική διοίκηση ακόμα, θα πρέπει οι
συναντήσεις αυτές να γίνουν με τη διοίκηση της εκάστοτε εταιρίας - πελάτη. Όπως
αναφέρθηκε προηγούμενα, οι Ρώσοι επιχειρηματίες δίνουν μεγάλη έμφαση στη
διαμόρφωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης.
Η διοίκηση της εταιρίας θα πρέπει να προβεί σε μια σειρά συναντήσεων με
επικεφαλής εταιριών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν δυνητικούς πελάτες της. Στις
πρώτες επαφές θα γίνει καταρχήν η προβολή της εταιρείας, των υπηρεσιών, των πελατών
της, καθώς και των εταιριών που αντιπροσωπεύει, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει
αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον οι δυνητικοί
πελάτες. Η παρουσίαση αυτή είναι απαραίτητη, καθώς όπως προαναφέρθηκε, η φύση
των προϊόντων της επιβάλει την εκτεταμένη παροχή πληροφοριών σχετικά με τα
χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα μίας
πρωτογενούς έρευνας που είχε γίνει μεταξύ των συνεργατών μας στην Ρωσία, για το πώς
αξιολογούνε τον κλάδο των υπηρεσιών αποκατάστασης στην Ελλάδα.

Διάγραμμα: Πως αξιολογείτε τον ευρύτερο κλάδο των υπηρεσιών αποκατάστασης στην
Ελλάδα;
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7.3 Οικονομοτεχνική μελέτη
Στόχος της εκκίνησης της εξαγωγικής επίδοσης της εταιρίας ΕΥΕΞΙΑ ΑΕ στη Ρωσία
είναι η περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων της στο εξωτερικό, στα πλαίσια της
ενίσχυσης του εξαγωγικού προσανατολισμού που διέπει τη φιλοσοφία και το όραμα της.
Οι

προβλεπόμενες

εξαγωγές

για

τα

πέντε

επόμενα

έτη

(2017-2021),

προϋπολογίστηκαν με βάση την εκτιμώμενη ζήτηση στη στοχευόμενη αγορά για το έτος
2017, η οποία υπολογίζεται να ανέλθει στις 120.000€. Οι ποσοστιαίες αυξήσεις για τα
έτη των προβλέψεων προϋπολογίστηκαν στα εξής: από το 2017 στο 2018 στο 33%, από
το 2018 στο 2019 στο 38%, από το 2019 στο 2020 στο 50% και από το 2020 στο 2021
στο 52%, με αποτέλεσμα ο προβλεπόμενος όγκος εξαγωγών να διαμορφωθεί τα
αντίστοιχα έτη ως εξής:
160.000€, 220.000€, 330.000€ και 500.000€.

Έτη

Προβλεπόμενες

2017

120.000

2018

2019

2020

2021

160.000

220.000

330.000

500.000

33%

38%

50%

52%

εξαγωγές
υπηρεσιών στη
Ρωσία (σε €)

Προβλεπόμενη
ποσοστιαία
μεταβολή (%)
2017-2021 στην ρωσική αγορά
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Πρέπει να σημειωθεί ότι ο προ υπολογιζόμενος όγκος εξαγωγών στην Ρωσία,
εντάσσεται σ’ ένα ιδιαίτερα συντηρητικό πλαίσιο, καθώς λήφθηκε υπόψη η
οικονομικοπολιτική αστάθεια της εν λόγω χώρας τους τελευταίους μήνες.

Οι προβλέψεις εξαγωγών στην Ρωσία τα έτη 2017 έως και 2021, παρουσιάζονται
στο διάγραμμα 6.1 που ακολουθεί:

Διάγραμμα 6.1: Προβλεπόμενος όγκος εξαγωγών στην Ρωσία της εταιρίας τα έτη
2016-2020
Σημαντική ώθηση και ταχύτητα στην πορεία των πωλήσεων της εταιρίας δίνει το
γεγονός ότι τα προϊόντα της βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης με βάση τον κύκλο
ζωής τους, ενώ προς αυτήν την κατεύθυνση συντείνει σημαντικά και το γεγονός ότι η
εταιρία δραστηριοποιείται σε καθεστώς ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού όπου οι πωλήσεις
είναι αυξημένες και τα περιθώρια κέρδους σημαντικά.
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Στη συνέχεια παρατίθεται μία σειρά από παρατηρήσεις - παραδοχές αναφορικά με τις
οποίες πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός των προβλέψεων του κύκλου εργασιών και της
συμμετοχής των εξαγωγών σε αυτόν:


Θεωρείται ότι μελλοντικά θα πραγματοποιηθεί αύξηση της τιμής των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αύξηση αυτή, θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια
εισόδου νέων ξένων εταιριών στην ρωσική αγορά. Για τις ανάγκες της
συγκεκριμένης μελέτης όμως έχει ληφθεί υπόψη μία σταθερή τιμή σε βάθος
πενταετίας για την οποία διενεργούνται προβλέψεις.



Η επιλογή της ρωσικής αγοράς ως της νέα αγορά - στόχο από τη διοίκηση της
εταιρίας βασίστηκε σε πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία σε σημαντικό
ποσοστό αφορούν στους ορίζοντες ανάπτυξης της αγοράς αυτής για τα επόμενα
χρόνια. Η ταχύτητα ανάπτυξης του ευρύτερου κλάδου των υπηρεσιών στην
ρωσική αγορά, σε συνδυασμό με τη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας,
στοιχειοθετούν τη σκοπιμότητα της εξαγωγικής επίδοσης στην αγορά αυτή.
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7.4 Συμπεράσματα
Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως η επιβίωση μίας ιδιωτικής μονάδας υγείας στην
Ελλάδα απαιτεί πλέον, την ανάπτυξη και την υποστήριξη μίας νέας ιδέας την
αναγνώριση αυτής στον παγκόσμιο χάρτη του ιατρικού τουρισμού. Καθώς βλέπουμε το
κράτος να μην στηρίζει καθόλου τον ιδιωτικό τομέα υγείας στην Ελλάδα, η μόνη εφικτή
λύση είναι η προσέλκυση πελατών από το εξωτερικό. Η Ελλάδα έχει πολλά
πλεονεκτήματα πάνω στα οποία μπορεί να εγκαθιδρύσει μία σημαντική θέση στο μυαλό
των υποψήφιων ιατρικών τουριστών. Δεν είναι τόσο εύκολο να αναπτύξεις μία τέτοια
κατεύθυνση, χωρίς να εστιάσεις την προσοχή σου σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή του
κόσμου. Έτσι μία μονάδα υγείας καλείται να αποφασίσει, σε ποια αγορά θα στοχεύσει
και πως θα κινηθεί σε αυτήν για να εδραιώσει μία κυρίαρχη θέση.
Το σίγουρο είναι πως είναι μία απόφαση με σημαντικό κόστος επένδυσης, για την
οποία είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε νέες συνεργασίες και να προωθήσουμε με
τον πλέον ιδανικό τρόπο τον προορισμό της Ελλάδος. Ίσως μία σωστή κίνηση να είναι η
δημιουργία συμμαχίας με κάποιες άλλες κλινικές από τον Ελλαδικό χώρο, ώστε οι
προωθητικές ενέργειες να είναι κοινές και τα έξοδα αναλογικά. Βέβαια μία κίνηση
δημιουργίας αντιπροσώπευσης μέσω θυγατρικής σε ξένη χώρα ίσως να αποτελεί επίσης
μία ιδανική λύση, εκμεταλλευόμενοι το know – how και την εμπειρία.
Από κάθε άποψη η Ρωσική αγορά αποτελεί μία καλή επιλογή, καθώς αναμένεται
να έχει καλούς ρυθμούς ανάπτυξης στα επόμενα έτη. Και από την άλλη έχει έναν τομέα
υγείας, που αποτελεί ότι απέμεινε από τον κουμμουνισμό και έχει δημιουργήσει
ανασφάλεια στους κατοίκους της χώρας. Μέχρι να ανατραπεί αυτό το αίσθημα των
ανθρώπων, είναι σίγουρο πως αυτοί που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν θα αναζητούν
την λύση στο πρόβλημα υγείας τους στο εξωτερικό. Και όταν αυτό το αίσθημα
εξουδετερωθεί, θα είναι η ιδανική εποχή για την δημιουργία αντιπροσώπευσης εκεί.
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