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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο αλαπηχμακε, κε βάζε ην κνληέιν ηνπ Porter θαη  

σο πξφηππν ην κνληέιν ηνπ Buttle γηα ηελ αιπζίδα αμίαο CRM εθαξκνγψλ, έλα 

κνληέιν αιπζίδαο αμίαο γηα CRM εθαξκνγέο, πξνζαξκνζκέλν ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

νκάδσλ πσιήζεσλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ 

αμηνινγήζακε ηα λέα δεδνκέλα πνπ ηζρχνπλ ζηελ θαξκαθεπηηθή αγνξά, κε βάζε ηελ 

ελδειερή αλάιπζε ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο πνπ έγηλε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο. ην 

κνληέιν πνπ αλαπηχμακε ππάξρνπλ ηέζζεξηο θχξηεο δηαδηθαζίεο (:Σκεκαηνπνίεζε ηεο 

Αγνξάο θαη ησλ Πειαηψλ, Γλψζε ησλ Πειαηψλ, Αλάπηπμε Πξνηάζεσλ Αμίαο θαη  

Πξνζέιθπζε Γηαηήξεζε θαη Πεξαηηέξσ Αλάπηπμε ησλ Πειαηψλ) θαη ηέζζεξηο 

ππνζηεξηθηηθέο (:Ηγεζία θαη Κνπιηνχξα, Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ, Τπνζηήξημε ηνπ IT Σκήκαηνο θαη σζηή Σξνθνδνζία ηνπ πζηήκαηνο κε 

Γεδνκέλα Πειαηψλ). Ο άιινο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα αμηνινγήζνπκε ηελ ρξήζε 

ησλ CRM εθαξκνγψλ ζε επίπεδν νκάδνο πσιήζεσλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ 

(αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ κε βάζε ηηο δπλακηθέο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 

θαξκαθνβηνκεραλία). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζακε εξσηεκαηνιφγην πνπ 

αλέπηπμε ν Buttle, ην νπνίν δφζεθε ζε 7 ηαηξηθνχο επηζθέπηεο 7 θαξκαθεπηηθψλ 

εηαηξεηψλ, κε πνιχρξνλε θαη επηηπρεκέλε παξνπζία ζηηο πσιήζεηο (θαη νη 7 εηαηξείεο 

έρνπλ ηνλ ίδην πξνκεζεπηή CRM). Απηφ πνπ πξνέθπςε απφ ηα απνηειέζκαηα είλαη φηη 

ηα ηκήκαηα πσιήζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ κε εμαηξεηηθφ ηξφπν ηα CRM ζπζηήκαηα (θαη 

πνιχ θνληά ζην κνληέιν αιπζίδαο αμίαο πνπ πξνηείλακε), θάηη πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη 

θαη ζηηο πσιήζεηο ησλ εηαηξεηψλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ιεηηνπξγνχλ κε θαζαξά 

πειαηνθεληξηθή λννηξνπία, ελψ νη εξσηεζέληεο δελ ζεσξνχλ φηη ππάξρεη ε ίδηα έληαζε 

ζε επίπεδν εζηίαζεο ζηνλ πειάηε ζε φιν ην βάζνο ηεο εηαηξείαο. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Αληηθείκελν ηνπ πξνβιήκαηνο 

Οη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ζηελ Διιάδα, παξνπζίαζαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

(ηνπ 2000) πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, πνπ ζπλδπάζηεθαλ κε ζεκαληηθή ελίζρπζε 

ησλ ηκεκάησλ πσιήζεσλ ηνπο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ αξρηθά (απμεκέλνο αξηζκφο 

ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ), ελψ ζηε ζπλέρεηα πξνρψξεζαλ (ε πιεηνςεθία απηψλ), πξνο 

ππνζηήξημε ησλ ηκεκάησλ πσιήζεσλ, ζε εγθαηάζηαζε εμειηγκέλσλ ζπζηεκάησλ 

Γηαρείξηζεο Πειαηεηαθψλ ρέζεσλ (Customer Relationship Management -CRM- 

systems), επελδχνληαο πιένλ ζε κηα πειαηνθεληξηθή λννηξνπία θαη θνπιηνχξα. 

Αμηνινγψληαο ηελ ζπνπδαηφηεηα σο εξγαιείνπ ησλ CRM εθαξκνγψλ, γηα ηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία αιιά θαη ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ γηα ηηο νκάδεο πσιήζεσλ, 

ηίζεηαη ην εξψηεκα ζε ηη επίπεδν βξίζθεηαη ε ρξήζε ησλ CRM εθαξκνγψλ απφ ηηο 

νκάδεο πσιήζεσλ, ηνπιάρηζηνλ ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ ε 

εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ πθίζηαηαη γηα ηνπιάρηζηνλ κία ηεηξαεηία θαη 

επνκέλσο ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή εκπεηξία ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ, αιιά θαη νη βάζεηο 

δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο πειάηεο εκπεξηέρνπλ πιένλ αξθεηά ζηνηρεία. Δπίζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην παξαπάλσ εξψηεκα έρεη ελδηαθέξνλ λα δνχκε πσο κπνξεί λα 

απνηππσζεί έλα κνληέιν αιπζίδαο αμίαο γηα CRM εθαξκνγέο ζε επίπεδν νκάδσλ 

πσιήζεσλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ, κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα ζηε θαξκαθεπηηθή 

αγνξά θαη εάλ ηα δπλακηθά ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ απηνχ, απνηππψλνληαη ζηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηελ ρξήζε ησλ CRM εθαξκνγψλ. 

 

Μεζνδνινγία θαη δνκή ηεο εξγαζίαο 

Πξνο δηαρείξηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο θαη ζηα πιαίζηα αξρηθά ηνπ 

ζεσξεηηθνχ κέξνπο (αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο), ζα απνδψζνπκε ελ ζπληνκία 
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θάπνηνπο βαζηθνχο νξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηα CRM ζπζηήκαηα θαη ηελ θηινζνθία ηνπο 

ζην 1
ν
  Κεθάιαην. ην 2

ν
 Κεθάιαην ζα αλαπηχμνπκε ην κνληέιν ηεο αιπζίδαο αμίαο  

κηαο επηρείξεζεο θαη εηδηθφηεξα ζε επίπεδν CRM εθαξκνγψλ, κε βάζε ηελ 

βηβιηνγξαθία. Θεσξήζεθε ζθφπηκν ζην 3
ν
 Κεθάιαην λα γίλεη βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά 

θαη ζηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ή απνηπρία ησλ CRM 

εθαξκνγψλ ζε κηα εηαηξεία, δηφηη ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο θαη εγθαηάζηαζε ελφο CRM 

ζπζηήκαηνο, είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο. ην 4
ν
 Κεθάιαην 

πξαγκαηνπνηείηαη ελδειερήο αλαθνξά ζηνλ θιάδν ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο θαη ησλ 

δπλακηθψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν, αιιά θαη ζε επίπεδν Διιάδνο   

ζην 5
ν
 Κεθάιαην. ηε ζπλέρεηα ζην 6

ν
 Κεθάιαην  εληνπίδνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

θαξκαθεπηηθήο αγνξάο (φπσο απνηππψλνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ θιάδν αιιά θαη κειέηεο 

πνπ έρνπλ γίλεη) θαη ν ηξφπνο ελζσκάησζήο ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ CRM εθαξκνγψλ. 

Σν εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ζην 7
ν
 Κεθάιαην, φπνπ 

αλαπηχζζεηαη αξρηθά ην κνληέιν ηεο αιπζίδαο αμίαο γηα CRM εθαξκνγέο, ζε επίπεδν 

νκάδσλ πσιήζεσλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ, βαζηδφκελνη ζην κνληέιν ηεο αιπζίδαο 

αμίαο φπσο αλαπηχρζεθε ζην 2
ν
 Κεθάιαην, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο θαη ησλ απαηηήζεσλ ζε επίπεδν νκάδσλ 

πσιήζεσλ (Κεθάιαηα 4
ν
, 5

ν
 θαη 6

ν
). Δπηπξφζζεηα αμηνινγείηαη ε ρξήζε ησλ CRM 

ζπζηεκάησλ ζε επίπεδν νκάδσλ πσιήζεσλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ απφ 

απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δφζεθαλ ζε ηαηξηθνχο επηζθέπηεο θαξκαθεπηηθψλ 

εηαηξεηψλ (πνπ ρξεζηκνπνηνχλ CRM εθαξκνγή ηνπ ίδηνπ πξνκεζεπηή), κε ζπγθιίλνληα 

ραξαθηεξηζηηθά (ρξφληα εκπεηξίαο, κνξθσηηθφ επίπεδν, επηηπρεκέλε παξνπζία ζηηο 

πσιήζεηο, ρξνληθή πεξίνδνο ρξήζεο CRM εθαξκνγψλ). Ιδηαίηεξα αμηνινγείηαη ε 

έληαζε ησλ δπλακηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ κνληέινπ αιπζίδαο αμίαο γηα CRM εθαξκνγέο 
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πνπ αλαπηχρζεθε ζε επίπεδν νκάδσλ πσιήζεσλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ. Σέινο ζην 

8
ν
 Κεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο. 

 



4 

 

ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ - ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ν
  -  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM 

 

1.1 Οξηζκόο ηνπ CRM 

 

Με ηνλ φξν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πεξηγξάθνπκε έλα ζχλνιν 

αιιειεπηδξψλησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ ζπιινγή, 

επεμεξγαζία απνζήθεπζε θαη δηαλνκή πιεξνθνξηψλ κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ (θαη φρη κφλν) κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ (Malaga, 2005). 

Όπσο πξνδίδεη θαη ν φξνο, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα εκθαλίδνπλ κεγάιε 

πνηθηινκνξθία αλάινγα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επεμεξγάδνληαη θαη ηελ ιεηηνπξγία πνπ 

ππνζηεξίδνπλ. Σα ζπζηήκαηα CRM απνηεινχλ κηα ππνθαηεγνξία ηνπο. 

Αλ θαη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία δελ έρεη θαηαθέξεη λα δψζεη έλαλ γεληθά 

απνδεθηφ νξηζκφ ηνπο (Payne and Frow, 2005), ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη κε ηνλ 

φξν CRM (Customer Relationship Management) δελ αλαθεξφκαζηε απιά ζε έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα αιιά ζε κηα επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ 

επηινγή θαη δηαρείξηζε ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ηεο καθξνπξφζεζκεο αμίαο ηνπ (Βιαρνπνχινπ, 2003). Σν CRM 

απαηηεί ηελ χπαξμε κηαο πειαηνθεληξηθήο αληίιεςεο θαη θνπιηνχξαο γηα λα κπνξέζεη 

λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά ην κάξθεηηλγθ, ηηο πσιήζεηο θαη γεληθά ηηο ππεξεζίεο 

πνπ παξέρνληαη ζηνλ πειάηε (Βιαρνπνχινπ, 2003; Thompson, 2002). χκθσλα κε ηνλ 

παξαπάλσ νξηζκφ ην CRM δελ είλαη απιψο έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα αιιά κηα 

νιφθιεξε θηινζνθία δηαρείξηζεο ησλ πειαηψλ. 

Πνιιέο θνξέο ην CRM αληηκεησπίδεηαη ζαλ κηα επηπξφζζεηε κέζνδνο 

εμεχξεζεο πειαηψλ αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
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αθνξνχλ ην ππάξρνλ πειαηνιφγην κηαο επηρείξεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη 

επηρεηξήζεηο γλσξίδνπλ φηη ε δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο πειαηείαο είλαη πνιχ 

απνδνηηθφηεξε, απφ άπνςε θφζηνπο, απφ ηελ εχξεζε λέαο. Η πψιεζε ζε λέν πειάηε 

θνζηίδεη έσο θαη 6 θνξέο πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε έλα ππάξρνληα πειάηε (Kalakota 

and Robinson, 2001). Γηα παξάδεηγκα ζηνλ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ κέζσ δηαδηθηχνπ ε 

Boston Consulting Group ππνιφγηζε φηη ην θφζηνο πξνψζεζεο ελφο πξντφληνο ζε έλα 

λέν πειάηε αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζηα $34 ελψ γηα έλαλ ππάξρνληα πειάηε είλαη 

κφιηο $6,80 (Hildebrand, 2000).  

Σν CRM ζχζηεκα βνεζά κηα επηρείξεζε λα θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ ηεο θαη λα κπνξέζεη λα επηιέμεη πνηα απφ ηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ 

παξέρεη κπνξνχλ λα ηηο θαιχςνπλ θαιχηεξα. 

 Σα ζπζηήκαηα CRM πξέπεη λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ελφο 

πειάηε ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο απφ φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη 

δηεπθνιχλνληαο ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ  ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ θαη ησλ ππαξρφλησλ 

θαη ππνςήθησλ πειαηψλ. 

ην παξειζφλ ε δηαρείξηζε ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο επηρείξεζεο απφ ηα δηάθνξα 

ηκήκαηα απηήο, δεκηνπξγνχζε φγθν πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ θάζε πειάηε πνπ ζπάληα 

γηλφηαλ δηαζέζηκνο ζην ζχλνιφ ηνπ κέζα ζηελ επηρείξεζε. Κάπνηεο πιεξνθνξίεο 

απνζεθεχνληαλ κε βάζε ηνλ πειάηε ελψ άιιεο κε βάζε ηα πξντφληα πνπ απηφο 

αγφξαδε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ήηαλ ζρεδφλ αδχλαην λα δεκηνπξγεζεί έλα ζπλνιηθφ 

πξνθίι ηνπ πειάηε πνπ ζα επέηξεπε ηελ νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηεο ζπλαιιαθηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαη ηελ δηαρξνληθή αχμεζε ηνπ φγθνπ ζπλαιιαγψλ κε ηνλ πειάηε 

απηφλ (Roberts, 2004). 
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1.2 Καηεγνξίεο πζηεκάηωλ CRM 

 

 Οη CRM εθαξκνγέο κε βάζε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εμππεξεηνχλ, κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο (Trepper, 2000): 

1. Λεηηνπξγηθφ CRM (Operational CRM). Η θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηηο 

εθαξκνγέο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο θαη εμππεξεηεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

απηνκαηνπνηεκέλεο δηαρείξηζεο ησλ δηαθφξσλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο: 

ε Γηαρείξηζε Παξαγγειηψλ, Τπεξεζηψλ πξνο ηνλ Πειάηε, Απηνκαηνπνηεκέλε 

Γηαρείξηζε Μάξθεηηλγθ (Marketing Automation), Απηνκαηνπνηεκέλε Γηαρείξηζε 

Πσιήζεσλ (Sales Force Automation -SFA-) θιπ (Imhoff and Loftis, 2002). Η 

επηηπρία ησλ εθαξκνγψλ απηψλ πξνυπνζέηεη πξνζσπηθφ κε θαηάιιειεο δεμηφηεηεο 

θαη εγθαηεζηεκέλε πειαηνθεληξηθή αληίιεςε ζηελ εηαηξεία (Lawrence et al., 2001).  

2. Αλαιπηηθφ CRM  (Analytical CRM). Απηή ε θαηεγνξία εθαξκνγψλ επηηξέπεη ηελ 

αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο πειάηεο θαη πξνέξρνληαη απφ εξγαιεία ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ CRM (βνεζψληαο έηζη ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ). Σα 

δεδνκέλα απηά ζπλήζσο απνζεθεχνληαη ζε απνζήθεο δεδνκέλσλ (Dyché, 2002), πνπ 

πεξηγξάθνληαη σο κεγάιεο δεμακελέο επηρεηξεκαηηθήο βάζεσο δεδνκέλσλ θαη δίλνπλ 

ζηελ εηαηξεία φιε εθείλε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ζα ηεο επηηξέςεη λα πξνζθέξεη αμία 

ζηνπο πειάηεο ηεο (Zwick and Dholakia, 2004). Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο 

αλάιπζεο φπσο ε αλαιπηηθή επεμεξγαζία άκεζεο επηθνηλσλίαο (OLAP-Online 

Analytical Processing), ε «εμφξπμε» δεδνκέλσλ (Data Mining, ζε απηή ηελ ηερληθή 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ δελ ρξεηάδεηαη αξρηθφ ζελάξην -απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλάιπζε-, ελψ ζηελ OLAP ε αλάιπζε γίλεηαη ζηε βάζε θάπνηαο αξρηθήο ππφζεζεο) 

θιπ. 

3. πλεξγαηηθφ CRM (Collaborative CRM). Απηή ε θαηεγνξία εθαξκνγψλ εζηηάδεη 

ζηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ή δηάδξαζεο κεηαμχ ησλ πειαηψλ θαη ησλ 
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εηαηξεηψλ, έρνληαο σο βαζηθφ ηνπο έξγν απηφ ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηππνπνίεζεο 

ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ: πσιήζεηο, ππεξεζίεο πξνο ηνπο πειάηεο, κάξθεηηλγθ 

θιπ. 

 

1.3 Από ηηο ρεηξόγξαθεο θαξηέιεο ζην Δ- CRM 

 

Με ηνλ φξν Δ-CRM αλαθεξφκαζηε ζηελ εθαξκνγή ηεο θηινζνθίαο ηνπ 

θιαζζηθνχ CRM κέζσ ηεο ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Η 

εμέιημε ππήξμε αλαγθαία δηφηη είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα εθαξκνζηεί ε θηινζνθία ηνπ 

θιαζζηθνχ CRM ζε κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ, κε απνπζία απηνκαηνπνηεκέλσλ, κέζσ 

ηερλνινγίαο, δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ (Βξερφπνπινο, 2008). 

Μία επηηπρεκέλε E-CRM εθαξκνγή έρεη σο πξναπαηηνχκελν ηελ νινθιήξσζε 

ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηεο εηαηξείαο κε ηνλ πειάηε (ζε 

νπηηθή 360 κνηξψλ, δειαδή νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ πειάηε -ζπλδπαζκφο 

πιεξνθνξηψλ απφ: θαηάζηεκα, internet, θηλεηφ ηειέθσλν, ηειεθσληθφ θέληξν θιπ-), κε 

απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλαδχνληαη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο απηέο ζε κία 

θνηλή βάζε δεδνκέλσλ. Η θαηάιιειε E-CRM εθαξκνγή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηε 

ζπλέρεηα αλάθηεζεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ζε ειάρηζην 

ρξφλν θαη κε ειάρηζην θφζηνο (Βξερφπνπινο, 2008). 

ε κειέηε πνπ είρε γίλεη (Sims, 2000), δηαπηζηψζεθε φηη κέρξη θαη 64% ηεο 

δηαθνξάο ζηα θέξδε κεηαμχ κεζαίσλ θαη πςειψλ ζε απφδνζε εηαηξεηψλ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ απφδνζε ησλ E-CRM εθαξκνγψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαιά ζρεδηαζκέλεο 

εθαξκνγέο E-CRM ζπζηεκάησλ νδεγνχλ ζε επηηπρεκέλεο θαηαζηάζεηο θαη γηα ηνπο 

πειάηεο θαη γηα ηηο εηαηξείεο. Η βειηίσζε πνπ αθνξά  ηελ ζπλνιηθή εκπεηξία ζε ζρέζε 

κε έλα πειάηε νδεγεί ζε κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, θάηη πνπ κε ηελ ζεηξά 

ηνπ έρεη ζεηηθή επίπησζε ζηελ θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο. Η ζσζηή εθαξκνγή ελφο E-
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CRM ζπζηήκαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε αθνζίσζε ησλ πειαηψλ, ζε πην 

απνηειεζκαηηθφ κάξθεηηλγθ, ζε βειηίσζε ηεο ππνζηήξημεο θαη ησλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο πειάηεο, ζε κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα θαη κείσζε θφζηνπο (Scullin, Allora, 

Lloyd and Fjermestad, 2002).    

Σν E-CRM απνηειεί νπζηαζηηθά εμέιημε ηνπ θιαζηθνχ CRM θαη  δηαζέηεη 

θάπνηεο εμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

επηθνηλσληαθψλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν. Μεξηθέο ηέηνηεο εθαξκνγέο θαη 

εξγαιεία είλαη (Turban, Rainer and Potter, 2005; Bernett and Kuhn, 2002; Voss, 2000): 

Δμαηνκηθεπκέλεο Ιζηνζειίδεο (Personalized Web Pages), Δθαξκνγέο γηα 

Δμππεξέηεζε Δξσηήζεσλ πνπ Γίλνληαη κε Μεγάιε πρλφηεηα (Frequently Asked 

Questions  -FAQs-), Ηιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν θαη Απηφκαηε Αληαπφθξηζε (E-Mail 

and Automated Response), Γηαδηθηπαθέο Αίζνπζεο πλνκηιίαο (Chat Rooms), 

Γηαδηθηπαθέο Δθαξκνγέο Δπίιπζεο Πξνβιεκάησλ (Web-based Trouble Shooting 

Software), Σειεθσληθά Κέληξα (Call Centers with Multimedia Technologies -φπσο 

Voice-over Internet Protocol (VoIP) telephony-) θιπ. 

 

1.4 Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηωλ ζπζηεκάηωλ CRM 

 

Σν θέξδνο νπζηαζηηθά απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο CRM (κε ηελ 

εγθαηάζηαζε αληίζηνηρεο θνπιηνχξαο), είλαη ζηελ αμία πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηνπο 

πειάηεο ηεο εηαηξείαο θαη ζηελ αμία πνπ επηζηξέθνπλ απηνί ζηελ εηαηξεία. Η αμία απηή 

εληνπίδεηαη ζηε γλψζε ησλ πειαηψλ θαη ζην πσο ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ 

γλψζε ζηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ ηεο κε ηνπο πειάηεο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ιίγεο 

εηαηξείεο κεηαηξέπνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πειάηεο ζε γλώζε απηώλ θαη έηζη 

ράλνπλ ηελ επθαηξία ζην λα δεκηνπξγήζνπλ αμία ζε απηνύο (Newell, 2000).  
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Σα επηκέξνπο θέξδε απφ ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ CRM είλαη πνιιά. 

χκθσλα κε ηνλ Swift (2001) απηά κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ, ζε θάπνηα απφ ηηο αθφινπζεο αλαθνξέο: 

 Μείωζε θόζηνπο πξνζέιθπζεο πειαηώλ. Σν θφζηνο απηφ κεηψλεηαη απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ επηηπγράλνληαη (απφ ηελ ιεηηνπξγία CRM εθαξκνγψλ) νηθνλνκίεο ζε 

επίπεδν κάξθεηηλγθ, αιιεινγξαθίαο, πξνζσπηθψλ επαθψλ, παξαθνινχζεζεο 

πειαηνινγίνπ, ηθαλνπνίεζεο αλαγθψλ απηνχ, ππεξεζηψλ θιπ.  

 Γελ ππάξρεη αλάγθε πξνζέιθπζεο κεγάινπ αξηζκνύ πειαηώλ πξνο δηαηήξεζε 

ελόο ζηαζεξνύ status επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Απηφ δηφηη απμάλεηαη ν 

αξηζκφο ησλ πειαηψλ κε καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή θαη έηζη ε αλάγθε πξνζέιθπζεο 

λέσλ πειαηψλ κεηψλεηαη. 

 Μείωζε θόζηνπο πωιήζεωλ. Σα θφζηε πνπ αθνξνχλ ηηο πσιήζεηο κεηψλνληαη 

δεδνκέλνπ φηη νη ππάξρνληεο (πηζηνί) πειάηεο αληαπνθξίλνληαη ζπλήζσο 

πεξηζζφηεξν. Δπηπξνζζέησο, ε θαιχηεξε γλψζε ησλ δηαθφξσλ θαλαιηψλ -

επηθνηλσλίαο- θαη ησλ αληηπξνζψπσλ-πξνκεζεπηψλ νδεγεί ζε πην απνηειεζκαηηθέο 

(θαη απνδνηηθέο) ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο, ελψ επίζεο πεξηνξίδεηαη θαη ην θφζηνο πνπ 

αθνξά θακπάληεο κάξθεηηλγθ. 

 Αύμεζε απνδνηηθόηεηαο πειαηώλ. Γηφηη επηηπγράλεηαη αχμεζε  ζην κεξίδην πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θάζε πειάηε (αμηνινγεκέλν απφ ηελ εηαηξεία), απμάλνληαη νη 

δηαζηαπξνχκελεο πσιήζεηο, νη «αλαβαζκηζηηθέο»  πσιήζεηο, νη πσιήζεηο απφ 

επαλαιακβαλφκελεο επηζθέςεηο θαη είλαη κεγαιχηεξε ε αληαπφδνζε απφ 

ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο (κεηαμχ ησλ ππαξρφλησλ πειαηψλ). 

 Μεγαιύηεξε αθνζίωζε ηνπ ππάξρνληνο πειαηνινγίνπ πξνο ηελ εηαηξεία. Η 

αθνζίσζε ησλ πειαηψλ κεγαιψλεη απφ ηελ ζηηγκή πνπ απηνί παξακέλνπλ γηα 

κεγαιχηεξν δηάζηεκα, αγνξάδνπλ πεξηζζφηεξν θαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα. Ο 

πειάηεο (ν ηθαλνπνηεκέλνο) επίζεο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παίξλεη θαη 



10 

 

πξσηνβνπιίεο πνπ νδεγνχλ ζε αθφκε κεγαιχηεξε ζχζθημε ζρέζεσλ, πνπ απηφ 

νδεγεί ζε αθφκε κεγαιχηεξε αθνζίσζε.  

 Γπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο απνδνηηθόηεηαο πειαηώλ. Η εηαηξεία κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ CRM έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη πνηνη πειάηεο 

είλαη απνδνηηθνί, πνηνη δελ ζα γίλνπλ πηζαλά πνηέ απνδνηηθνί θαη πνηνη ζα 

θαηαζηνχλ απνδνηηθνί ζην κέιινλ. Απηφ είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, δηφηη ην θιεηδί 

επηηπρίαο ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, απνηειεί ε εζηίαζε ζηελ απφθηεζε πειαηψλ 

πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απνθέξνπλ θέξδνο θαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα ηνπο 

αλαθαιχςεηο απηνχο δελ ηνπο αθήλεηο λα απνκαθξπλζνχλ.  

Γελ είλαη φινη νη πειάηεο ρξήζηκνη ζε κηα εηαηξεία, κεξηθνί κάιηζηα κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη πξφβιεκα ζηελ επηρείξεζε. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ νη πειάηεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ρξφλν, ηελ ελέξγεηα θαη ηνπο πφξνπο ηεο εηαηξείαο, ρσξίο λα 

ππάξρεη ε απαηηνχκελε αληαπφδνζε πνπ ζα ην δηθαηνινγνχζε απηφ (Budhwani, 2002). 

Με δεδνκέλν απηφ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο φπνηαο εηαηξείαο πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη 

ζηνπο πειάηεο εθείλνπο πνπ πξνζδίδνπλ ή ζα πξνζδψζνπλ ζην κέιινλ θέξδνο ζηελ 

εηαηξεία. 

 

1.5 Βαζηθή δνκή ζπζηεκάηωλ CRM 

 

Σα ζπζηήκαηα CRM θαινχληαη λα εθηειέζνπλ έλα δηαξθψο δηεπξπλφκελν 

ζχλνιν εξγαζηψλ πνπ δηαθέξεη αξθεηά απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ην θάζε ζχζηεκα έρεη κηα κνλαδηθή δνκή ε νπνία είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηειεί.  

Παξά ηηο δηαθνξεηηθέο δνκέο πνπ ζπλαληψληαη ζηα ζπζηήκαηα CRM ν βαζηθφο 

ππξήλαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ κνηξάδεηαη θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πεγάδνπλ απφ ηνλ βαζηθφ ξφιν ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Σν ρεδηάγξακκα 1 
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παξνπζηάδεη ηελ βαζηθή αξρηηεθηνληθή δνκή ελφο ζπζηήκαηνο CRM ελψ ην 

ρεδηάγξακκα 2 αθνξά πεξίπησζε αξρηηεθηνληθήο δνκήο ζπζηήκαηνο CRM γηα 

θαξκαθεπηηθή εηαηξεία. 

 

 

ρεδηάγξακκα 1: Η αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ CRM, κε βάζε ηηο δηεξγαζίεο θαη 

ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη (πεγή: Janjicek, 2004, HP Techical White 

Paper, HP website) 
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ρεδηάγξακκα 2: Πεξίπησζε αξρηηεθηνληθήο  ζπζηήκαηνο θαξκαθεπηηθνχ CRM 

(πεγή: Puschmann and Alt, 2001) 

 

1.6 CRM θαη Απηνκαηνπνίεζε Γηαρείξηζεο ηωλ Πωιήζεωλ (SFA) 

 

Mηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο αιιαγέο πνπ έθεξε ην CRM ζηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε Απηνκαηνπνίεζε ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Πσιήζεσλ. 

Η  Απηνκαηνπνίεζε ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Πσιήζεσλ (Sales Force Automation  - 

SFA -) είλαη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεδηάδνληαη γηα λα έρνπλ σο απνηέιεζκα 

πψιεζε ησλ πξντφλησλ ρξεζηκνπνηψληαο ιηγφηεξν ρξφλν θαη πξνζπάζεηα απ’ φηη πξηλ 

(Βιαρνπνχινπ, 2003).  

Μηα πην ελδειερήο αλάιπζε ηνπ παξαπάλσ νξηζκνχ κε βάζε ηα νθέιε ησλ ελ 

δπλάκεη ρξεζηψλ ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο δηαρείξηζεο πσιήζεσλ, έρεη σο εμήο (Buttle, 

Ang and Iriana, 2006): 
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 Πσιεηέο  (sales people): κηθξφηεξνη θχθινη πσιήζεσλ (ρξνληθά), πεξηζζφηεξεο 

ηειηθέο επθαηξίεο (πσιήζεσλ), πςειφηεξα πνζνζηά επηηπρίαο (επίηεπμεο ζηφρσλ-

πσιήζεσλ). 

 Γηεπζπληέο πσιήζεσλ (sales managers): βειηίσζε απνδνηηθφηεηαο ησλ πσιεηψλ, 

βειηίσζε ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο, επαθξηβήο-ζσζηέο αλαθνξέο, κείσζε θφζηνπο 

πσιήζεσλ. 

 Αλψηαηε δηεχζπλζε (senior management): κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ηακεηαθψλ ξνψλ, 

αχμεζε εηζνδήκαηνο πσιήζεσλ, αχμεζε κεξηδίνπ αγνξάο, βειηίσζε θεξδνθνξίαο.  

Μία άιιε πξνζέγγηζε πεξηγξάθεη ηα SFA ζπζηήκαηα σο ππνζηεξηθηηθά ηεο 

δηαδηθαζίαο πσιήζεσλ κέζσ βειηίσζεο ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ξνήο 

πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηνλ πσιεηή, ηνλ πειάηε θαη ηνλ νξγαληζκφ (Speier and 

Venkatesh, 2002).  

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε SFA απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν θάζε 

εθαξκνγήο CRM (θαη αθνξά νπζηαζηηθά ηα εξγαιεία ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ -γηα 

δηαρείξηζε επαθψλ θαη ινγαξηαζκψλ, δηαρείξηζεο ρξφλνπ, αλάιπζεο πσιήζεσλ, 

δηαρείξηζεο παξαγγειηψλ θιπ. (Schillewaer, Ahearne, Frambach and Moenaert, 2005)- 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη). Γεδνκέλνπ φηη νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ  ηα 

ζπζηήκαηα CRM κε ζθνπφ λα πεηχρνπλ ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

πσιεηψλ ηνπο, κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπκε πφζν ζεκαληηθή είλαη ε SFA γηα ηελ  

θαξκαθνβηνκεραλία.  

Παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ην εχξεκα κειέηεο ησλ Ko θαη Dennis (2004), 

ζχκθσλα κε ην νπνίν έλα ζχζηεκα SFA απφ κφλν ηνπ (σο εξγαιείν) δελ πξνζζέηεη 

αμία, ε πξνζηηζέκελε απηή αμία πθίζηαηαη φηαλ ε ρξήζε ηνπ SFA ζπζηήκαηνο 

ζπλδπάδεηαη θαη κε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ηεο νκάδνο πσιήζεσλ. Απηφ είλαη νξαηφ 

φηαλ ε ρξήζε ηεο γλψζεο κέζσ ελφο SFA ζπζηήκαηνο νδεγεί ηελ νκάδα πσιήζεσλ ζην 



14 

 

λα εξγάδεηαη πην απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά θαη κε κεγαιχηεξε αίζζεζε 

ηθαλνπνίεζεο.   

 

1.7 Υάξηεο Δπηρεηξεκαηηθώλ Γηαδηθαζηώλ θαη CRM Λύζεωλ 

 

Σα CRM ζπζηήκαηα ππνζηεξίδνπλ δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο κέζα 

ζε κηα εηαηξεία, φπσο ην κάξθεηηλγθ, νη πσιήζεηο (sales), ην ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-

commerce) θαη νη δηαδηθαζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ (service process). Με ηελ εκθάληζε 

ησλ e-CRM ζπζηεκάησλ, πέξαλ ησλ ππαιιήισλ κηαο εηαηξείαο θαη νη πειάηεο πιένλ 

απέθηεζαλ ηελ δπλαηφηεηα κηαο απεπζείαο αιιειεπίδξαζεο κε ηα ζπζηήκαηα CRM 

κέζσ ηζηνζειίδσλ, ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη εθαξκνγψλ απηνεμππεξέηεζεο (self-

service applications). ρεηηθά πξφζθαηα, νη δηάθνξνη ζπλεξγάηεο κηαο εηαηξείαο ζε 

ζρέζε κε ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο (channel partners), ή γεληθφηεξα νη φπνηνη 

ελδηάκεζνη κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ηειηθψλ πειαηψλ, απέθηεζαλ ηελ δπλαηφηεηα 

ρξήζεο ησλ CRM ζπζηεκάησλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ Γηαρείξηζεο ρέζεσλ 

κε πλεξγάηεο (Partner Relationship Management) -Greenberg, 2001-. ην 

ρεδηάγξακκα 3 απεηθνλίδεηαη ν ράξηεο επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ CRM 

ιχζεσλ.   
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ρεδηάγξακκα 3: Υάξηεο CRM ιχζεσλ γηα επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο (πεγή: 

Greenberg, 2001) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν
 - ΣΟ CRM ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ  «ΑΛΤΙΓΑ ΑΞΙΑ» 

 

2.1 Αιπζίδεο αμίαο ζε κηα επηρείξεζε 

 

Ο εληνπηζκφο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ κνλαδηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη 

αδπλακηψλ πνπ παξνπζηάδεη ε θάζε επηρείξεζε ζπρλά γίλεηαη επθνιφηεξνο φηαλ 

εμεηάδνπκε ηελ θάζε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο μερσξηζηά. Απηφ έρεη πνιχ κεγάιε 

ζεκαζία ζηελ ζεκεξηλή αγνξά θαζψο νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δηεμάγνπλ 

πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα βειηηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αγνξά (Srai and Alinaghian, 2010). 

χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ  Porter (1985) γηα λα κειεηήζνπκε ηελ ιεηηνπξγία 

κηαο ζχλζεηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα κειεηήζνπκε ηηο θχξηεο ζηξαηεγηθέο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηφλ λα δνχκε πνηεο δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη θεξδνθφξεο θαη πνηεο απνηεινχλ πεγή δεκηψλ γηα ηελ 

επηρείξεζε. Η δπλαηφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα ζπλδπάδεη δξαζηεξηφηεηεο 

δεκηνπξγψληαο θεξδνθφξεο Αιπζίδεο Αμίαο πνπ ηελ δηαθνξνπνηνχλ απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ, απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο γηα ηελ επηβίσζε ζε κηα 

δηαξθψο αλαπηπζζφκελε θαη εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθή αγνξά.   

Γηα λα κπνξέζνπκε λα εθηηκήζνπκε ηηο ζηξαηεγηθέο ηθαλφηεηεο κηα επηρείξεζεο 

κε ην παξαπάλσ κνληέιν ζα πξέπεη λα δηαρσξίζνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο εθείλεο πνπ 

παξάγνπλ αμία γηα ηνλ πειάηε ηεο επηρείξεζεο. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο, ζχκθσλα κε ην 

κνληέιν Porter, δηαρσξίδνληαη ζε θχξηεο ιεηηνπξγίεο θαη ιεηηνπξγίεο ππνζηήξημεο.  

Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο αζρνινχληαη κε ηε δηαρείξηζε 

εηζεξρνκέλσλ (δηαρείξηζε πξψησλ πιψλ -inbound logistics-), ηελ παξαγσγή 

(επεμεξγαζία εηζεξρνκέλσλ -operations-), ηε δηαρείξηζε εμεξρνκέλσλ (outbound 

logistics)  ην κάξθεηηλγθ, ηηο πσιήζεηο θαη ηηο ππεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε (after sales 
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service) ελψ νη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ 

θπξίσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο. 

Κάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο ελέρεη θάπνηα θφζηε θαη γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή ζα πξέπεη λα πξνζζέηεη ζην πξντφλ αμία κεγαιχηεξε απφ ηα ελερφκελα 

θφζηε. Σν θξηηήξην απηφ απνηειεί κηα βαζηθή αξρή ηεο θνζηνιφγεζεο ζε θάζε 

ζχγρξνλε επηρείξεζε θαζψο θαη έλα εμαηξεηηθφ θξηηήξην γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ε αμία ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο δελ έρεη λα θάλεη κε ηα θπζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά αιιά κε ηνλ 

ηξφπν πνπ ηα αληηιακβάλεηαη ν πειάηεο. 

Σν  ρεδηάγξακκα 4 παξνπζηάδεη ηηο θχξηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε κηα επηρείξεζε θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. 

 

 

ρεδηάγξακκα 4: Η Αιπζίδα Αμίαο ζε κηα επηρείξεζε κε βάζε ην κνληέιν ηνπ Porter 

(πεγή: Turban, Leidner, Mclean and Wetherbe, 2006) 
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2.2 Πξνζέγγηζε CRM εθαξκνγώλ κε ην κνληέιν ηεο αιπζίδαο αμίαο 

 

Η αιπζίδα αμίαο σο κνληέιν ζρεδηαζκνχ θαη απνηίκεζεο βξίζθεη εθαξκνγή θαη 

ζε επηκέξνπο νληφηεηεο ή δηαδηθαζίεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη CRM εθαξκνγέο. χκθσλα κε ηνλ Buttle (2004), ε αιπζίδα αμίαο κηαο 

CRM εθαξκνγήο απνηειείηαη απφ πέληε θχξηεο θάζεηο θαη ηέζζεξηο ππνζηεξηθηηθέο 

(ρεδηάγξακκα 5). Οη θχξηεο θάζεηο (: αλάιπζε ραξηνθπιαθίνπ πειαηψλ -customer 

portfolio analysis-, ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο -customer intimacy-, αλάπηπμε δηθηχνπ -

network development-, αλάπηπμε πξνηάζεσλ αμίαο -value proposition  development- 

θαη δηαρείξηζε δηαρξνληθφηεηαο πειαηψλ -managing the customer lifecycle-) ηεο 

αιπζίδαο αμίαο κηαο CRM εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, εμαζθαιίδνπλ ζε 

κία εηαηξεία ην ρηίζηκν καθξνρξφλησλ θαη ακνηβαία σθέιηκσλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

ζηξαηεγηθά ζεκαληηθνχο πειάηεο ηεο. Οη ππνζηεξηθηηθέο δηαδηθαζίεο (: εγεζία θαη 

θνπιηνχξα -leadership and culture-, δεδνκέλα θαη ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ -data 

and information technology-, άλζξσπνη -people- θαη δηεξγαζίεο -processes-) 

επηηξέπνπλ ζηηο CRM εθαξκνγέο λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη ηειηθψο 

απνδνηηθά. 

 

 

ρεδηάγξακκα 5: Η αιπζίδα αμίαο ζε CRM εθαξκνγέο (πεγή: Buttle, 2004) 
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Μία άιιε πξνζέγγηζε αθνξά ην κνληέιν ησλ Payne θαη Frow (2005) γηα έλα 

ζεσξεηηθφ πιαίζην CRM ζηξαηεγηθήο (ρεδηάγξακκα 6). ην κνληέιν απηφ 

αλαγλσξίδνληαη  πέληε θχξηεο δηεξγαζίεο ζηηο CRM εθαξκνγέο (: ε δηεξγαζία 

αλάπηπμεο ζηξαηεγηθήο -strategy development process-, ε δηεξγαζία δεκηνπξγίαο 

αμίαο -value creation process-, ε δηεξγαζία ηεο πνιπθαλαιηθήο νινθιήξσζεο -

multichannel integration process-, ε δηεξγαζία εθηίκεζεο απφδνζεο -performance 

assessment process- θαη ε δηεξγαζία δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο -information 

management process-. Οη δχν πξψηεο δηεξγαζίεο αληηπξνζσπεχνπλ εθαξκνγέο 

ζηξαηεγηθνχ CRM -ην ζηξαηεγηθφ CRM απνηειεί εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο εξγαιείν γηα 

ηελ πηνζέηεζε πειαηνθεληξηθήο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ απνζθνπεί ζηελ 

πξνζέγγηζε θαη δηαηήξεζε πξνζνδνθφξσλ πειαηψλ (Buttle, 2004)-, ε δηεξγαζία 

πνιπθαλαιηθήο νινθιήξσζεο αληηπξνζσπεχεη εθαξκνγέο ιεηηνπξγηθνχ CRM θαη ε 

δηεξγαζία δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο αληηπξνζσπεχεη εθαξκνγέο αλαιπηηθνχ CRM). Σν 

κνληέιν απηφ πξνέθπςε απφ έξεπλα πνπ αθνξνχζε κεγάινπ κεγέζνπο βηνκεραλίεο, κε 

βάζε ην γεγνλφο φηη ην κέγεζνο θαη ε πνιππινθφηεηα ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεσλ 

ελέρνπλ θαη ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ζε επίπεδν CRM εθαξκνγψλ, ελψ δελ 

εμεηάζηεθαλ πεξηπηψζεηο κηθξψλ ή κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ φπσο θαη κε 

θεξδνθφξσλ.  
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ρεδηάγξακκα 6: Θεσξεηηθφ πιαίζην εθαξκνγήο CRM ζηξαηεγηθήο (πεγή: Payne and 

Frow, 2005) 

 

2.3 Η έληαμε ηνπ CRM θαη ινηπώλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ ζην πιαίζην ηεο 

αιπζίδαο αμίαο κηαο επηρείξεζεο 

 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κηαο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ππνζηήξημε φισλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ αλαδχνληαη κε βάζε ην 

κνληέιν ηνπ Porter. Με βάζε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο 

θαηεγνξίεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ: ηα ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πφξσλ (Enterprise Resource Planning, ERP), ηα ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Supply Chain Management system, SCM) θαη ηα 

ζπζηήκαηα CRM ζηα νπνία έρνπκε ήδε αλαθεξζεί.  

Έλα ζχζηεκα ERP ελνπνηεί φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα ηκήκαηα κέζα ζε έλαλ 

νξγαληζκφ κέζσ ελφο θνηλνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, δίλνληαο έηζη ηελ 

δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ απφ δηάθνξεο θνκβηθέο επηρεηξεκαηηθέο 
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δηεξγαζίεο (:θαηαζθεπή θαη παξαγσγή, ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηήξην, πσιήζεηο, 

κάξθεηηλγθ θαη αλζξψπηλνη πφξνη) θαη απνζήθεπζεο απηψλ ζε κία εληαία θεληξηθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία έρνπλ πξφζβαζε φια ηα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο (Laudon 

and Laudon, 2009).  

Οη εθαξκνγέο ERP πξνέθπςαλ απφ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990 (πνπ σο ρξνληθή πεξίνδνο ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε 

ησλ αγνξψλ, ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ) θαη έδσζαλ 

ηελ δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο  κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Η 

εγθαηάζηαζε ERP ζπζηεκάησλ πξνζέθεξε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηα πξψηα 

ρξφληα εθαξκνγήο ηνπο, αιιά ζηε ζπλέρεηα ήηαλ κελ απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά αιιά δελ πξνζέθεξαλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (δηφηη 

απιά είραλ πηνζεηεζεί απφ φιεο ηηο εηαηξείεο). Γηα δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο θαη κε δεδνκέλν ηηο νινέλα απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ νη 

επηρεηξήζεηο εζηίαζαλ ζε αλάπηπμε πειαηνθεληξηθήο λννηξνπίαο θαη θνπιηνχξαο 

(θπξίσο θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 2000), κε ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο πνπ 

ιακβάλνπλ νη πειάηεο απφ ηηο εηαηξείεο κέζσ αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

πνπ βαζίδνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληινχλ απφ ηνπο πειάηεο. Η 

δηαρείξηζε απηή έγηλε δπλαηή κε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ CRM ζπζηεκάησλ 

(ρεδηάγξακκα 7), φπσο ηα νξίζακε απηά ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην (Chalmeta, 

2005). 
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ρεδηάγξακκα 7: Δμέιημε ζε επίπεδν ηερλνινγίαο θαη δηνίθεζεο (πεγή: Chalmeta, 

2005) 

 

Σα ζπζηήκαηα SCM πξνζθέξνπλ κία απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο. Σα ζπζηήκαηα απηά δίλνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα πξνβιέπνπλ ηελ δήηεζε γηα ηα πξντφληα ηνπο, λα 

δηαρεηξίδνληαη ηελ αγνξά ησλ πξνκεζεηψλ φπσο θαη ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ 

εκπνξεπκάησλ ηνπο (Malaga, 2005). 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξακε δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα βειηίσζεο 

ηεο αιπζίδαο αμίαο  ζην κνληέιν ηνπ Porter, κε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ θχξησλ θαη 

ππνζηεξηθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη αχμεζεο ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο. Σα SCM 

ζπζηήκαηα ππνζηεξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη 

εμεξρνκέλσλ βειηηζηνπνηψληαο θαη αλαβαζκίδνληαο ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο. Σα ERP ζπζηήκαηα απινπνηνχλ θαη βειηηψλνπλ φιεο 

ηηο δηαδηθαζίεο ζε κία επηρείξεζε κέζσ ελφο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ελνπνηεί φιεο 

ηηο θχξηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο, ελψ έλα CRM ζχζηεκα βειηηψλεη ηηο 
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πσιήζεηο, ην κάξθεηηλγθ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ δηαρείξηζεο φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ γηα ηνπο πειάηεο θαη ηηο πσιήζεηο (Malaga, 2005).  

Όηαλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κηαο επηρείξεζεο ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην 

κηαο αξρηηεθηνληθήο θαηαλεκεκέλσλ εθαξκνγψλ, ηφηε πξφθεηηαη γηα πεξίπησζε 

Γηεπξπκέλεο Δπηρείξεζεο (Extended Enterprise). Απηή ε αξρηηεθηνληθή απνηειεί 

ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ζε έλα πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο (e-business). Μία 

επηρείξεζε μεθηλά λα απνηειεί  «δηεπξπκέλε» φηαλ ηα πιεξνθνξηαθά ηεο ζπζηήκαηα 

ιεηηνπξγνχλ κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο κέζσ ελίζρπζεο ηεο 

ζπλδεζηκφηεηαο κε ηνπο πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο δηαλνκείο θαη ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ηεο (Cherry Tree & Co., 2000). ην ρεδηάγξακκα 8 απνηππψλεηαη ην 

κνληέιν ηεο δηεπξπκέλεο επηρείξεζεο.   

 

 

ρεδηάγξακκα 8: Η «Γηεπξπκέλε Δπηρείξεζε» (πεγή: CherryTree&Co., 2000) 

 

ηα πιαίζηα ηεο δηεπξπκέλεο επηρείξεζεο νη ERP εθαξκνγέο, φπσο θαίλεηαη θαη 

ζην ρεδηάγξακκα 8, απνηεινχλ ηελ ξαρνθνθαιηά απηήο κε ηελ νπνία ζπλδένληαη νη 

εθαξκνγέο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο νδεγψληαο ζηε 

δηεχξπλζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ. Η πιήξεο ζχλδεζε 
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ησλ εθαξκνγψλ απηψλ νδεγεί θαη ζηελ πιήξε νινθιήξσζε ηεο Αιπζίδαο Αμίαο (Value 

Chain) ζηελ επηρείξεζε (Cherry Tree & Co., 2000).  

Σα ζχγρξνλα δηεπξπκέλα ERP ζπζηήκαηα ζηα πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο 

επηρείξεζεο, ζπλδένπλ ηηο εθαξκνγέο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο κε ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα θαηαζηεί έηζη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

ζηα πιαίζηα κηαο παγθφζκηαο αλαδπφκελεο αγνξάο. Γηεπξπκέλν ERP ζχζηεκα ζεκαίλεη 

απειεπζέξσζε δσηηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαζηζηψληαο απηέο πξνζηηέο ζηνπο ππαιιήινπο, 

ηνπο πειάηεο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο επηρείξεζεο έηζη ψζηε θάζε ηκήκα ζε φιε ηελ 

έθηαζε ηεο αιπζίδαο αμίαο ηεο επηρείξεζεο λα είλαη ζε ζέζε λα παίξλεη ηηο ζσζηφηεξεο 

απνθάζεηο (Pramod Kumar et al., 2010). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν
 - ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΥΙΑ ΔΝΟ CRM 

 

Όπσο είδακε κέρξη ηψξα ηα ζπζηήκαηα CRM απνηεινχλ κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο θαηλνηνκίεο ζηνλ ηξφπν πνπ νη επηρεηξήζεηο ρεηξίδνληαη ην πειαηνιφγην 

ηνπο. Σα ζπζηήκαηα απηά εμαπιψλνληαη ήδε κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηελ πεληαεηία 2000-2005, νη εηαηξείεο επέλδπζαλ 220 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε CRM εθαξκνγέο (Payne, 2006) σζηφζν ε πιεηνςεθία ησλ 

εηαηξεηψλ δελ θαηάθεξε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο απφδνζεο (Return Of 

Investment: ROI) πνπ είραλ ηεζεί γηα ηηο επελδχζεηο απηέο (Roberts, Liu and Hazard, 

2005).     

Φπζηθά ε επηηπρία ή απνηπρία κηαο πινπνίεζεο εμαξηάηαη απφ πάξα πνιινχο 

παξάγνληεο (Kim and Kim, 2008; Coltman, 2006; Reimann, Schilke and Thomas, 2010) 

πνπ δηαθέξνπλ απφ θιάδν ζε θιάδν θαη απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε, παξφια απηά 

επηιέμακε λα παξνπζηάζνπκε ηνπο βαζηθφηεξνπο απφ απηνχο πνπ ηείλνπλ λα είλαη 

θνηλνί ζε φιε ηε βηνκεραλία. 

 

3.1 Η δηεζλήο βηβιηνγξαθία γηα ηνπο παξάγνληεο επηηπρίαο θαη απνηπρίαο ηνπ 

CRM 

 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κπνξεί θαλείο λα εληνπίζεη πνιιά επηζηεκνληθά άξζξα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ή απνηπρία ελφο 

ζπζηήκαηνο CRM θαη ζηα νπνία αλαδεηθλχνληαη θπξίσο:  ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο 

επηρεηξεζηαθήο θνπιηνχξαο (Bohling, Bowman, La Valle, et al, 2006), ε νξγαλσζηαθή 

επζπγξάκκηζε (Roberts, Liu and Hazard, 2005), ε θαηάιιειε ρξήζε ηεο αλάιπζεο πνπ 

αθνξά ηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ πειάηε (Ryals, 2005) θαη ε παξαθίλεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πξνο κία θαηεχζπλζε αλαβάζκηζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 



26 

 

πειαηψλ (Bohling, Bowman, La Valle, et al, 2006).  ηελ εξγαζία απηή ζα 

παξνπζηάζνπκε ηα επξήκαηα δχν  εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ην πξφβιεκα απφ 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ εξγαζία ησλ Payne θαη Frow (2006)  ε επηηπρία ζε 

επίπεδν εθαξκνγήο ελφο CRM ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο ηέζζεξηο 

παξάγνληεο:  

 Σελ αμηνιφγεζε εηνηκφηεηαο γηα εθαξκνγή CRM ζπζηήκαηνο (CRM readiness 

assessment). Απνηειεί κία επηζθφπεζε ειέγρνπ πνπ βνεζά ηελ δηνίθεζε λα   

θαζνξίζεη ηελ ζπλνιηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο (αμηνινγψληαο δηάθνξεο 

παξακέηξνπο: ζηξαηεγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, εγεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, νξγαλσηηθή 

δνκή, ζέκαηα θνπιηνχξαο, ζέκαηα ηερλνινγίαο θιπ. - Ocker and Mudambi, 2002- ), 

ζε επίπεδν εηνηκφηεηαο  ζε ζρέζε κε ηελ επηθείκελε εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

CRM αιιά θαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ πξφνδν πνπ έρεη γίλεη ζε ζρέζε κε άιιεο 

εηαηξείεο. Η νξζή ζχληαμε ηεο αλαθνξάο απηήο βνεζά ζηελ πξφιεςε πνιιψλ 

νξγαλσηηθψλ θαη ζρεδηαζηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

 Γηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη ε εγθαηάζηαζε CRM εθαξκνγήο (CRM 

change management). H εθαξκνγή ηνπ CRM απαηηεί ζηξαηεγηθνχ επηπέδνπ 

νξγαλσηηθέο αιιαγέο αιιά θαη αιιαγέο ζηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο. Αλ νη 

αιιαγέο απηέο δελ δξνκνινγεζνχλ, ε εθαξκνγή ζα απνηχρεη. 

 σζηή δηαρείξηζε έξγνπ θαηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ CRM (CRM project 

management). H επηηπρία ηνπ ζρεδίνπ βαζίδεηαη ζηελ δεκηνπξγία νκάδσλ έξγνπ 

απνηεινχκελσλ απφ εηδηθνχο ζηηο εθαξκνγέο CRM θαη ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο. 

Μηα πεηπρεκέλε εηζαγσγή CRM βαζίδεηαη ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

εθαξκνγή CRM νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο. 
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 Κηλεηνπνίεζε θαη εκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο (employee 

engagement). Γηα λα πεηχρεη ε εθαξκνγή ηνπ CRM ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ζηήξημε, 

ηελ ζπκκεηνρή αιιά θαη ηελ αθνζίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο.  

ε ζρέζε κε ηνλ ηειεπηαίν παξάγνληα ζα πξέπεη λα πνχκε φηη ε ηεξάζηηα 

ζεκαζία ηεο ζηάζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο αλαγλσξίδεηαη απφ φιεο ζρεδφλ 

ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηαηηζηηθή έξεπλα πνπ έγηλε ην 

2007 ζηε Μ. Βξεηαλία έδεημε φηη ην 83% ηωλ εκπιεθόκελωλ ζηειερώλ  (από 

ηκήκαηα πωιήζεωλ, κάξθεηηλγθ θιπ) ζηελ εγθαηάζηαζε CRM ζπζηεκάηωλ ζηηο 

εηαηξείεο ηνπο, ζεωξεί ωο κεγαιύηεξε πξόθιεζε γηα απηνύο ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ 

πξνζωπηθνύ γηα ρξήζε ηωλ CRM ζπζηεκάηωλ. Μάιηζηα  ην 43% ηωλ ρξεζηώλ 

δήιωζε όηη ρξεζηκνπνηεί ιηγόηεξεο από ηηο κηζέο δπλαηόηεηεο ηεο εθαξκνγήο 

(Sims, 2007). Δπίζεο ζχκθσλα κε  άξζξν ησλ McCalla, Ezingeard θαη Money (2003), ν 

αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη ν βαζηθφηεξνο ιφγνο απνηπρίαο ησλ ζπζηεκάησλ CRM.   

Η παξαπάλσ εξγαζία ησλ Payne θαη Frow επηθεληξψλεηαη ζηηο ελέξγεηεο ζηηο 

νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί ε επηρείξεζε γηα λα εμαζθαιίζεη κηα πεηπρεκέλε εθαξκνγή. Η 

εξγαζία ηνπ Sudhir Kale (2004) επηθεληξψλεηαη ζηα επηά βαζηθά ιάζε πνπ νδεγνχλ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ CRM ζε απνηπρία. Σα ιάζε απηά είλαη :  

 H αληίιεςε ηνπ CRM ζαλ κηα αθφκα ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. Δάλ νη ππεχζπλνη δελ 

θαηαλνήζνπλ φηη ην CRM είλαη θαηά βάζε κηα επηρεηξεκαηηθή λννηξνπία ηφηε ε 

εθαξκνγή ζα απνηχρεη. 

 Έιιεηςε πειαηνθεληξηθήο αληίιεςεο. 

 Αλεπαξθήο θαηαλφεζε ηεο καθξνπξφζεζκεο αμίαο ηνπ πειάηε. Γεδνκέλνπ φηη ην 

CRM επελδχεη ζηελ κεγηζηνπνίεζε απηήο αθξηβψο ηεο αμίαο, ε κε αληίιεςε ηεο απφ 

ηελ επηρείξεζε νδεγεί ζε απνηπρία. 

 Αλεπαξθήο ζηήξημε απφ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά θιηκάθηα. 
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 Τπνηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ αλαγθαίσλ δηνηθεηηθψλ αιιαγψλ γηα ηελ ζσζηή 

εθαξκνγή ηνπ CRM. 

 Απνηπρία ηεο επηρείξεζεο ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζηψλ (business process) κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ CRM. 

 Τπνηίκεζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη ε επηρείξεζε ζηελ εμφξπμε 

δεδνκέλσλ θαη ηελ δηαζχλδεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηεο ζπζηεκάησλ. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Κale ηα πεξηζζφηεξα ζηειέρε αγλννχλ παληειψο απηά 

ηα πξνβιήκαηα παξά ην φηη κπνξνχλ λα απνβνχλ θαηαζηξνθηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

ινγηζκηθνχ CRM πνπ ε επηρείξεζε απέθηεζε θαηαβάιινληαο έλα ζεκαληηθφ ηίκεκα.  

 

3.2 Η επηξξνή ηνπ ηξόπνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ινγηζκηθνύ CRM ζηηο πηζαλόηεηεο 

επηηπρίαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

 

Σφζν νη Payne θαη Frow φζν θαη ν Kale εζηηάδνπλ ζηνλ ηξφπν πνπ ελεξγεί ε 

επηρείξεζε γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο. Απηφ απφ κφλν ηνπ δελ 

αξθεί. χκθσλα κε άξζξν ησλ Marchand θαη Peppard  (2008) έλαο πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο απνηπρίαο είλαη ε ιαλζαζκέλε αληίιεςε πνπ δηαθαηέρεη ηηο εηαηξείεο 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ζε ζρέζε κε ην πψο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ηα ζπζηήκαηα CRM. 

Οη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο είλαη ζρεδηαζκέλεο γχξσ απφ ηελ λννηξνπία design 

- to - build ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πξνγξακκαηηζηέο πνπ ζρεδηάδνπλ ηα ζπζηήκαηα  

πξνζπαζνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ζε απηά φζεο πεξηζζφηεξεο θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο 

γίλεηαη (γηα θαιχηεξε ξνή δεδνκέλσλ θαη πην νξζνινγηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο) 

γηα λα ηα θάλνπλ ειθπζηηθφηεξα (απφ ηερληθήο απφςεσο) απφ ηα ζπζηήκαηα ησλ 

αληαγσληζηψλ ηνπο. Ο παξαπάλσ ηξφπνο ζρεδηαζκνχ απαληάηαη φπσο αλαθέξακε ζην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ εγθαηεζηεκέλσλ εθαξκνγψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ρσξίο 
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φκσο απηφ λα ζπλνδεχεηαη κε ηελ αλάινγε πξνζηηζέκελε αμία (πνπ είλαη θαη ν ζηφρνο 

ησλ εηαηξεηψλ) ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ.     

 Η ελαιιαθηηθή ιχζε  ζηνλ ζρεδηαζκφ ηέηνησλ εθαξκνγψλ είλαη ε αληίιεςε 

design - for - use. χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή ε εζηίαζε  αθνξά πιένλ ζηελ 

πιεξνθνξία (δηάρπζε απηήο ζε φιν ην βάζνο ηνπ νξγαληζκνχ ζηα πιαίζηα λννηξνπίαο 

πνπ ηε ραξαθηεξίδεη ε δηαθάλεηα θαη ε αλάγθε γηα έγθαηξε πξαγκαηνπνίεζε ελεξγεηψλ)  

θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε απηήο απφ ηνπο δηεπζπληέο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ 

νξγαληζκψλ θαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ν
  -  Ο ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ ΚΛΑΓΟ 

 

4.1 Ιζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ηνπ θιάδνπ 

 

Οη αθεηεξίεο ηεο ζχγρξνλεο θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο εληνπίδνληαη ζηα ηέιε 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα, φηαλ δηαπηζηψζεθε φηη βαθηθέο χιεο έρνπλ αληηζεπηηθέο ηδηφηεηεο. Έηζη 

εηαηξείεο φπσο ε Roche, ε Ciba-Geigy θαη ε Sandoz πνπ μεθίλεζαλ ζαλ νηθνγελεηαθέο 

εηαηξείεο παξαγσγήο βαθηθψλ πιψλ (ρεκηθέο βηνκεραλίεο) κε έδξα θνληά ζηνλ πνηακφ 

Ρήλν ζηε Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο (The Upper Rhine Valley→ www.upperrhine.com -

BioValley-), πξνρψξεζαλ ζηελ παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ (κε βάζε αξρηθά 

κνξηαθέο δνκέο ζπλζεηηθψλ ρξσκάησλ) γηα λα εμειηρζνχλ ζηε ζπλέρεηα ζε 

παγθφζκηνπο παίθηεο ηεο αγνξάο απηήο (θάηη αλάινγν ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε 

γεξκαληθψλ θνινζζψλ ηνπ ρψξνπ φπσο ε Bayer θαη ε Hoechst - πνπ πθίζηαηαη ζήκεξα 

σο Sanofi-Aventis - ). ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο  (ΗΠΑ) θαη ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία (ΜΒ) ε παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ μεθίλεζε επίζεο ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 

αηψλα. Δλψ φκσο ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Διβεηία νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο μεθίλεζαλ 

σο ηκήκαηα ρεκηθψλ βηνκεραληψλ ζηηο ΗΠΑ θαη ζηε ΜΒ αλαπηχρζεθαλ σο ακηγψο 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο φπσο ε Wyeth (αξγφηεξα σο American Home Products θαη 

πιένλ ην θαξκαθεπηηθφ θνκκάηη αλήθεη ζηε Pfizer), ε Eli Lilly, ε Pfizer, ε Warner-

Lambert, ε Burroughs-Wellcome θιπ. Μέρξη θαη ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν 

θπξίαξρνη ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο ήηαλ νη Γεξκαληθέο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο 

ειέγρνληαο πεξίπνπ ην 80% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο (Malerba and Orsenigo, 2001). 

ηα πξψηα ηεο ρξφληα ε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία δελ ήηαλ ηφζν ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ θιαζζηθή επηζηήκε (επηζηεκνληθή κέζνδνο). Μέρξη θαη ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1930, φπνπ θαη αλαθαιχθζεθε ε ζνπιθνλακίδε, νη θαξκαθεπηηθέο 

εηαηξείεο δηέζεηαλ πνιχ κηθξφ εξεπλεηηθφ θνκκάηη θαη ηα πεξηζζφηεξα λέα θάξκαθα 

http://www.upperrhine.com/
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βαζηδφηαλ ζε ππάξρνπζεο νξγαληθέο ρεκηθέο νπζίεο ή πξνέξρνληαλ απφ θπζηθέο πεγέο 

(φπσο ηα βφηαλα γηα παξάδεηγκα) θαη ε αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

αζθάιεηαο πθίζηαην ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ (Lesch, 2007;  Ratti and Trist, 2001). Ο 2
νο

  

παγθφζκηνο πφιεκνο θαη ε κεγάιε αλάγθε γηα αληηβηνηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

πνιέκνπ νδήγεζε ζηε κεηάβαζε ηεο θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο ζε επηρεηξήζεηο πιένλ 

κε κεγάιε έληαζε ζην πεδίν ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (Research & Development  -

R&D-). Με ηελ έθξεμε ηνπ 2
νπ

  παγθνζκίνπ πνιέκνπ ε θπβέξλεζε ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ νξγάλσζε καδηθή πξνζπάζεηα ζε επίπεδν έξεπλαο θαη παξαγσγήο κε 

εζηίαζε ζε ηερληθέο παξαγσγήο θαη ηερληθέο αλαιχζεσλ ρεκηθψλ δνκψλ. ηελ 

πξνζπάζεηα απηή πήξαλ κέξνο πεξηζζφηεξεο απφ 20 εηαηξείεο, αξθεηά παλεπηζηήκηα 

θαη ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο. Η εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο πεληθηιίλεο ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1940 (δπλαηφηεηα καδηθήο παξαγσγήο ηεο -γηα πξψηε θνξά ζηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, παξφιν πνπ ε αλαθάιπςή ηεο έγηλε ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία 

(Campos et al, 2007)-) απνηέιεζε ζηαζκφ ζηελ αλάπηπμε ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο. 

Απηφ πνπ αθνινχζεζε ήηαλ κία πεξίνδνο καδηθψλ επελδχζεσλ ηεο 

θαξκαθνβηνκεραλίαο ζε R&D ελψ παξάιιεια αλέπηπμαλ εζσηεξηθά δηαδηθαζίεο R&D. 

Καηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 ε θαξκαθνβηνκεραλία αλαπηχρζεθε ηαρχηαηα 

εθκεηαιιεπφκελε ηελ αλαθάιπςε πνιιψλ θαη ζεκαληηθψλ λέσλ θαξκάθσλ ζε πνιιέο 

ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο φπσο θαη ην γεγνλφο ηεο κφληκεο πξνζηαζίαο πνπ πξφζθεξε ε 

παηέληα. Σελ ίδηα πεξίνδν νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί ησλ αξκφδησλ αξρψλ ζε επίπεδν 

αλάπηπμεο θιηληθψλ κειεηψλ θαη κάξθεηηλγθ ήηαλ ήπηνη ελψ ππήξμε έθξεμε ζηηο 

δαπάλεο γηα ηελ πγεία θαζψο νη εζληθέο νηθνλνκίεο (θπξίσο ηνπ δπηηθνχ αλεπηπγκέλνπ 

θφζκνπ) βξηζθφηαλ ζε άλζεζε  (Malerba and Orsenigo, 2001).  

Γηα ηηο αιιαγέο ζην νηθνλνκηθφ ππφβαζξν ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο ππήξμαλ 

εξεζίζκαηα θαη ζε επίπεδν πξνζθνξάο θαη ζε επίπεδν δήηεζεο. ε ζρέζε κε ηελ 

πξνζθνξά, νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο άξρηζαλ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 λα 
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αληηκεησπίδνπλ απμεκέλα θφζηε, εηδηθά ζην R&D, θαη κεησκέλα έζνδα, κεηά απφ 

δεθαεηίεο πςειψλ θεξδψλ ζε φιν ην θάζκα ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο (νξφζεκν γηα 

απηή ηελ εμέιημε απνηειεί ε «ηξαγσδία ηεο Θαιηδνκίδεο»  - έλα αληηεκεηηθφ πνπ 

δηλφηαλ γηα πξσηλή λαπηία θαη είρε πξνθαιέζεη γελεηηθέο αλσκαιίεο (Moghe et al, 

2008) -, πνπ νδήγεζε ζε πνιχ πην απζηεξέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ θιηληθψλ 

κειεηψλ). Η απμεκέλε απζηεξφηεηα ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ζήκαηλε νπζηαζηηθά 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα θαη αχμεζε θφζηνπο ησλ θιηληθψλ κειεηψλ, επνκέλσο 

κεγαιχηεξνο ρξφλνο κέρξη λα βγεη ην λέν θάξκαθν ζηελ αγνξά κε ζπλέπεηα κηθξφηεξνο 

ρξφλνο θάιπςεο απφ ηελ παηέληα (επίζεο θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 ζεζπίζηεθαλ 

λφκνη πνπ θαζφξηζαλ ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παηέληαο  - ζηα 20 έηε απφ ηελ αξρηθή 

αλαθάιπςε ηεο νπζίαο -) θαη κηθξφηεξε πεξίνδνο κνλνπσιηαθήο ηηκνιφγεζεο. Απφ ηελ 

ζθνπηά ηεο δήηεζεο, ε θαξκαθνβηνκεραλία επεξεάζηεθε απφ ηηο πεξηθνπέο ησλ 

θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη γηα ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, φπσο επίζεο θαη απφ ηηο πξνζπάζεηεο 

ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ γηα κείσζε ησλ απμεηηθψλ 

ηάζεσλ πνπ παξνπζίαδαλ νη δαπάλεο γηα θάξκαθα. Σν ηειεπηαίν νδήγεζε ζε 

αληηθαηάζηαζε επψλπκσλ θαξκάθσλ κε γελφζεκα  (αληίγξαθα-generic) ηζνδχλακα, ζε 

απαίηεζε θαιχηεξνπ ζεξαπεπηηθνχ απνηειέζκαηνο λέσλ θαξκάθσλ ζε ζρέζε κε ήδε 

ππάξρνληα φπσο θαη ζε κεγαιχηεξε εθιεθηηθφηεηα απηψλ (επνκέλσο κε ιηγφηεξεο 

αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο) γηα δπλαηφηεηα απνδεκίσζήο ηνπο απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο 

θνξείο (Walsh, 2001). 

ε πνιηηηθφ επίζεο επίπεδν, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ζηε δεθαεηία 

ηνπ 1980, πξέπεη λα ζεκεησζεί ε ηδενινγηθή ζηξνθή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ελάληηα 

ζηνλ παξεκβαηηθφ ξφιν ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ πξνο φθεινο ηεο αληίιεςεο φηη νη 

αγνξέο ήηαλ ν θαιχηεξνο αλ φρη ν κνλαδηθφο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο νξγάλσζεο θαη 

ειέγρνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο (ήηαλ ε εθινγή ηεο Thatcher ζηε Μ. Βξεηαλία ην 

1979 θαη ηνπ Reagan ζηηο ΗΠΑ ην 1980 πνπ ιεηηνχξγεζαλ ππέξ απηήο ηεο ζηξνθήο). 
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Απηφ πνπ αθνινχζεζε ήηαλ φηη νη ζρέζεηο ηεο αγνξάο επεθηάζεθαλ θαη ζε ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο πνπ ήηαλ εθηφο αγνξάο, ζε πεξηβάιινλ πηα ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, πνπ 

επλφεζε ηελ αλάπηπμε αγνξάο επελδχζεσλ κε πςειφ επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν (venture 

capital markets) θαη άιισλ λνκηθψλ θαη ζεζκηθψλ αιιαγψλ, ζρεδηαζκέλσλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ κεραληζκψλ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Απηέο νη αιιαγέο ελζάξξπλαλ ηελ 

ίδξπζε λέσλ αλεμάξηεησλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο εθκεηαιιεχηεθαλ εκπνξηθά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (θαη εηδηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιχ 

δαπαλεξήο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ζηηο επηζηήκεο πγείαο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ 

πφιεκν θαηά ηνπ θαξθίλνπ ζηηο ΗΠΑ) φπσο επίζεο ελζάξξπλαλ θαη ηηο ήδε 

θαζηεξσκέλεο εηαηξείεο ζην λα πξνρσξήζνπλ ζε ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο ζε εξεπλεηηθφ 

πεδίν κε ηηο λέεο εηαηξείεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη κε ηα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, πεξηνξίδνληαο έηζη θαη ηα θφζηε αιιά θαη ην φπνην ξίζθν  (Walsh,  

2001).  

 Έηζη νη θαζηεξσκέλεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο απέθηεζαλ ζηαδηαθά πνιιέο 

απφ ηηο εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί (κε θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο 

είραλ ήδε ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο) ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο γηα νηθεηνπνίεζε 

λέσλ ηερλνινγηψλ, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ππήξρε βεβαηφηεηα γηα ηηο εκπνξηθέο 

δπλαηφηεηεο απηψλ αιιά θαη ηεο δηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο αμηνπνίεζεο απηψλ. 

Απνηέιεζκα απηψλ ήηαλ νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο λα απνθηήζνπλ ζε πξψηε θάζε 

ηερλνγλσζία ζηε γελεηηθή κεραληθή (genetic engineering) γηα δεκηνπξγία λέσλ 

θαξκάθσλ, γηα λα ηηο αθνινπζήζνπλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νη εηαηξείεο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ηε ζηηγκή πνπ νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο 

αλέπηπζζαλ πηα ζπκκαρίεο-ζπλεξγαζίεο κε εξγαζηήξηα-εηαηξείεο ζπλδπαζηηθήο ρεκείαο 

(combinatorial chemistry). ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νη πεξηζζφηεξεο 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο είραλ πηα νη ίδηεο ηερλνγλσζία ζηε ζπλδπαζηηθή ρεκεία 

(Pandeya and Thakkar, 2005; Triggle,2007) θαη ζηελ ζάξσζε πςειήο απφδνζεο (high 
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throughput screening) θαη επέλδπαλ ζε ζπκκαρίεο κε εηαηξείεο βηνπιεξνθνξηθήο 

(bioinformatics) ή ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ κεγάινπ φγθνπ 

πιεξνθνξηψλ αλά εκέξα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζάξσζε πςειήο απφδνζεο (Walsh, 

2001).  

Γχν ζεκαληηθέο εμειίμεηο ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 ήηαλ ε εκθάληζε εηαηξεηψλ 

βηνηερλνινγίαο (απφ ηηο κεγάιεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ ρξήζε ηεο 

κνξηαθήο βηνινγίαο) θαη ε κεγαιχηεξεο έθηαζεο αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ζπζηεκάησλ ππνινγηζηψλ (πνπ έδσζε άιιεο δπλαηφηεηεο ζε επίπεδν αξρεηνζέηεζεο - 

π.ρ. αζζελψλ -, φπσο επίζεο θαη ζε επίπεδν αλάπηπμεο εζληθνχ ζπληαγνινγίνπ  - 

formulary -). Δπίζεο ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 νδήγεζε ζε 

κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κέζσ ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

(φπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο Ιηαιίαο, ηεο Ιζπαλίαο, ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο 

θαη ηνπ Καλαδά), κέζσ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (φπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο 

Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ιαπσλίαο) φπσο επίζεο θαη κέζσ 

εξγνδνηηθψλ/ηδησηηθψλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο (φπσο ζπκβαίλεη ζηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο). ε αθφκε κεγαιχηεξε πίεζε νδήγεζε θαη ην νινέλα απμαλφκελν 

πνζνζηφ ηνπ γεξαζκέλνπ  πιεζπζκνχ (άλσ ησλ 65 εηψλ). Μέρξη ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 είρε πξνθχςεη κεγάιε πνηθηιία κεζφδσλ δηαρείξηζεο αληαγσληζκνχ 

πξνο έιεγρν ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ γηα θάξκαθα, κε ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπλδπαζκφ ησλ κεζφδσλ απηψλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κεζφδσλ 

ειέγρνπ ηηκψλ δηλφηαλ έκθαζε ζην θνκκάηη ησλ πξνζθνξψλ (κε δηαπξαγκάηεπζε 

ηηκψλ, κέζεο ηηκέο, ηηκνιφγεζε αλαθνξάο, ιίζηεο θαη άιινπο πεξηνξηζκνχο ζε 

ρνληξηθέο πσιήζεηο θαη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο). Κάπνηεο άιιεο κέζνδνη έδηλαλ 

έκθαζε ζην θνκκάηη ηεο δήηεζεο, πνπ αθνξά θπξίσο ην δίπνιν ζπληαγνγξάθνο-

αζζελήο (κε ζπκκεηνρή ηνπ αζζελή ζηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηεο θαξκαθεπηηθήο 

δαπάλεο, κε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηε ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ, κε πιαθφλ 
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εμφδσλ γηα θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο, κε θίλεηξα γηα αλαγξαθή θαη εθηέιεζε ζπληαγψλ 

γελφζεκσλ θαξκάθσλ ή παξάιιειεο εηζαγσγέο  - απφ θζελφηεξεο αγνξέο - ). Δλψ ζε 

πεξηπηψζεηο ζπζηεκάησλ απνδεκίσζεο επεξεάδεηαη θαη ην θνκκάηη ηεο πξνζθνξάο θαη 

ην θνκκάηη ηεο δήηεζεο θαζψο πεξηπηψζεηο αγνξαζηψλ δηαπξαγκαηεχνληαη ηδησηηθά ην 

χςνο ησλ ηηκψλ κε ηνπο παξαγσγνχο (Bátiz-Lazo and Holland, 2001). 

 

4.2 Σνκείο ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο 

 

ηελ αιιαγή ηεο ρηιηεηίαο, ηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα («ethical» drugs) 

απνηεινχζαλ ην 80% πεξίπνπ ηεο παγθφζκηαο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο ζε αμίεο θαη ην 

50% ζε θνκκάηηα. Σα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα είλαη είηε ζπκβαηηθά 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα είηε πεξηζζφηεξν πνιχπινθνη «βηνινγηθνί» (biological) 

παξάγνληεο θαη εκβφιηα. Σν ππφινηπν θνκκάηη απνηεινχλ ηα κε ζπληαγνγξαθνχκελα 

θάξκαθα («over the counter» medicines  - OTCs -), ηα νπνία κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ 

ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή. Καη ηα ζπληαγνγξαθνχκελα θαη ηα OTC θάξκαθα κπνξεί λα 

είλαη επψλπκα (branded) ή γελφζεκα (generic).  

Οπζηαζηηθά κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηέζζεξηο ηχπνπο παηθηψλ ζηε 

θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία: ethical, OTC, generic θαη biotech (βηνηερλνινγία). Κάζε 

ηχπνο απαηηεί πνιχ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο δπλαηφηεηεο. Οη παξαγσγνί επψλπκσλ 

ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ δηαζέηνπλ ηζρπξφ R&D θαη ππνδνκή πσιήζεσλ θαη 

κάξθεηηλγθ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Σα επψλπκα OTC θάξκαθα πξνυπνζέηνπλ 

ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ απεπζχλεηαη απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή (direct-to-

consumer). Οη εηαηξείεο generics εζηηάδνληαη ζηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο θαη ζηελ εγεζία θφζηνπο. Οη εηαηξείεο biotech πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ θαη 

λα ππεξαζπηζηνχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ζε εμεηδηθεπκέλα εξεπλεηηθά πεδία. Δμαηηίαο 

ησλ δηαθνξεηηθψλ ηδηνηήησλ θαη ηεο δηαθνξεηηθήο δηάηαμεο θφζηνπο πνπ 
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εκπεξηέρνληαη, νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ OTC θαη generics 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηηο «ηξέρνπλ» νπζηαζηηθά μερσξηζηά θαη ζπλήζσο κε 

δηαθνξεηηθή εηαηξηθή νλνκαζία. Παξνκνίσο, απηέο πνπ έρνπλ απνθηήζεη εηαηξείεο 

biotech ηηο αθήλνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζρεδφλ απηφλνκα (Bátiz-Lazo and Holland, 

2004). 

 

4.3 Σν θόζηνο θαηλνηνκίαο 

 

Απφ φια ηα ζπζηαηηθά πνπ εξεπλψληαη γηα ηε ρξήζε ηνπο ζηνλ άλζξσπν κφλν 

έλα κηθξφ πνζνζηφ ηειηθά εγθξίλεηαη θαη πξνσζείηαη πεξαηηέξσ απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο (FDA: Food and Drug Administration  - http://www.fda.gov/ -, EMEA: 

European Medicines Evaluation Agency  - 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/home/Home_Page.jsp -). Απφ ην 

εξεπλεηηθφ εξγαζηήξην κέρξη ην ξάθη ηνπ θαξκαθείνπ, ε δηαδηθαζία γηα λα θηάζεη έλα 

λέν θάξκαθν ζηνπο αζζελείο απαηηεί θαηά κέζν φξν 10-13 ρξφληα (ρεδηάγξακκα 9). 

Απφ ηα 5000 κφξηα πνπ εμεηάδνληαη, κφλν ηα 250 κπαίλνπλ ζε δηαδηθαζία πξν θιηληθψλ 

δνθηκψλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 10 ζα ζπλερίζνπλ ζε θιηληθέο δνθηκέο θαη ηειηθά κφλν 1 ζα 

εγθξηζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ζα πξνσζεζεί ζηελ αγνξά. Απφ ηα θάξκαθα πνπ 

ηειηθά θηάλνπλ ζηελ αγνξά κφλν 3 ζηα 10 παξάγνπλ έζνδα ηα νπνία πιεζηάδνπλ ή 

μεπεξλνχλ ην κέζν θφζηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πξνηνχ ραζεί ε πξνζηαζία ηεο 

παηέληαο θαη αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ησλ γελνζήκσλ (Grabowski et al, 

2002). Σν κέζν θφζηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ελφο λένπ ρεκηθνχ ή βηνινγηθνχ 

παξάγνληα αλέξρεηαη ζε €1,059 δηο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ 

πξνψζεζεο θαη δηαθήκηζήο ηνπ (http://www.efpia.org/Content/Default.asp?, φπνπ 

EFPIA: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, επίζεο ζηε 

δηεχζπλζε http://csdd.tufts.edu/library  πνπ αλήθεη ζην Tufts Center for the Study of 

http://www.fda.gov/
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/home/Home_Page.jsp
http://www.efpia.org/Content/Default.asp
http://csdd.tufts.edu/library
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Drug Development -an independent, academic, non profit research group at Tuft 

University in Boston-). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα θάξκαθα πνπ δελ εγθξίλνληαη ηειηθά 

έρνπλ πξνθαιέζεη κεγάια θφζηε ζηηο βηνκεραλίεο πνπ θπζηθά δελ απνζβέλνληαη.  

Γηα λα ππάξρεη έλα κέηξν ζχγθξηζεο πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ν ρξφλνο γηα λα 

θηάζεη έλα θάξκαθν απφ ην εξγαζηήξην ζηελ αγνξά απμήζεθε θνληά ζηα 7 ρξφληα θαηά 

ηελ πεξίνδν απφ ην 1960 έσο ην 2000. Η αχμεζε απηή αθνξά θπξίσο ηελ θάζε 

θιηληθήο αλάπηπμεο ηνπ θαξκάθνπ. Ο κέζνο αξηζκφο κειεηψλ θαη αζζελψλ γηα θάζε 

λέν θάξκαθν απμήζεθε ζεκαληηθά, απφ 26 κειέηεο πνπ πεξηειάκβαλαλ 1500 αζζελείο 

ην 1980, ζε πεξηζζφηεξεο ησλ 65 κειεηψλ κε ζπκκεηνρή άλσ ησλ 4000 αζζελψλ ην 

1995. Ωο απνηέιεζκα νη θιηληθέο κειέηεο έγηλαλ, κε δηαθνξά, ην πην αθξηβφ ζηνηρείν 

ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελφο θαξκάθνπ.  
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ρεδηάγξακκα 9: Γηαδξνκή ησλ λέσλ κνξίσλ απφ ηελ αλαθάιπςε κέρξη ηνλ αζζελή 

(πεγή: EFPIA, 2010) 

 

Αθφκε ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, σο επηπξφζζεην θφζηνο γηα ηηο 

θαξκαθνβηνκεραλίεο, θαη ην θφζηνο επθαηξίαο ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ. Απηφ 

πξαγκαηνπνηείηαη δηφηη ε αλαθάιπςε, ε αλάπηπμε θαη ε έγθξηζε ησλ θαξκάθσλ 

δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθά θφζηε -ζρεδφλ ην ήκηζπ ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ- ηα νπνία 

απέρνπλ ρξνληθά απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ εζφδσλ.   

Σέινο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε επίπεδν R&D γηα ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο 

ην κεγάιν δεηνχκελν είλαη ε αλάπηπμε θαξκάθσλ «blockbuster». Σα «blockbuster» 

θάξκαθα απνηεινχλ απζεληηθέο πξνηάζεηο θαη δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα γξήγνξε θαη 
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βαζηά δηείζδπζε ζηελ αγνξά. Σα θάξκαθα απηά είλαη ζπλήζσο καθξνρξφληεο ζεξαπείεο  

γηα θνηλέο αζζέλεηεο  πνπ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζε επίπεδν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ή ζπκκφξθσζεο (ζεκαληηθή κείσζε αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ) 

θαη πξνσζνχληαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Οη εηήζηεο πσιήζεηο πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ 

ην $1 δηζεθαηνκκχξην γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα θάξκαθν «blockbuster». Η αλάπηπμε 

ελφο ηέηνηνπ θαξκάθνπ κπνξεί απφ κφλε ηεο λα εθηνμεχζεη ηα έζνδα κηαο εηαηξείαο θαη 

λα ηελ θαηαζηήζεη κεγάιν παίθηε ζηελ θαξκαθνβηνκεραλία, ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε Glaxo πνπ απφ κηθξνκεζαία εηαηξεία ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 εθηνμεχζεθε ζηελ θνξπθή ράξε ζηελ επηηπρία ελφο θαξκάθνπ  - ην Zantac γηα 

έιθνο ζηνκάρνπ -. Η αλάπηπμε ηέηνηνπ είδνπο θαξκάθσλ έγηλε εκθαλήο ηε δεθαεηία 

ηνπ 2000, σζηφζν ε ππέξ εμάξηεζε κηαο εηαηξείαο ζε πσιήζεηο «blockbuster» 

θαξκάθσλ ηελ θάλεη ηδηαίηεξα επάισηε ζηνλ αληαγσληζκφ ησλ γελφζεκσλ φηαλ ιήμεη 

ε παηέληα ηνπ θαξκάθνπ θαη πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηελ δεθαεηία ηνπ 2000 έιεμε ε 

παηέληα πνιιψλ «blockbuster» θαξκάθσλ (Bátiz-Lazo and Holland, 2004).     

 

4.4 Πωιήζεηο θαη κάξθεηηλγθ ζηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο 

 

Σα ηκήκαηα κάξθεηηλγθ θαη πωιήζεωλ είλαη ζεκειηώδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηωλ θαξκαθεπηηθώλ εηαηξεηώλ (παίδνληαο πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηε 

δεκηνπξγία αληαγωληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο). Η θαξκαθνβηνκεραλία ησλ 

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ μφδεςε πάλσ απφ $18 δηζεθαηνκκχξηα ζηελ πξνψζεζε 

θαξκάθσλ ην 2005 (Donohue et al., 2007), αληηπξνζσπεχνληαο ην 6% πεξίπνπ ησλ 

εζφδσλ απφ ηηο πσιήζεηο. Γηα λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο, ηα ηκήκαηα κάξθεηηλγθ 

ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ πξέπεη λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ θαηαλνκή απηψλ ησλ 

πφξσλ έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή απφδνζε ηεο επέλδπζήο ηνπο 

(return of investment) γηα ηελ εηαηξεία. 
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χκθσλα κε ηελ IMS Health (http://www.imshealth.com) ηα έμνδα πξνψζεζεο 

ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ αλήιζαλ ζε $10.95 

δηζεθαηνκκχξηα ην 2009, εκθαλίδνληαο κείσζε ζε ζρέζε κε ηα $11.27 δηζεθαηνκκχξηα 

ηνπ 2008. ηα δεδνκέλα ηεο IMS Health γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηφ πεξηιακβάλνληαη νη 

δηαθεκίζεηο ζηα ηαηξηθά πεξηνδηθά θαη απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο (direct-to-

consumer -DTC- advertising) θαη ε πξνψζεζε ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο απφ ηνπο 

ηαηξηθνχο επηζθέπηεο (sales reps, ε δηαδηθαζία απηή απνδίδεηαη σο «detailing»). ηνλ 

Πίλαθα 1 βιέπνπκε ηελ δηακφξθσζε ησλ εμφδσλ πξνψζεζεο ηα ηειεπηαία πέληε 

ρξφληα (2005-2009). 

 

Πίλαθαο 1: Έμνδα πξνψζεζεο ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ ζηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο αλά θαηεγνξία (πεγή: IMS Health, 2010  - αλαηππσκέλν απφ άξζξν ηεο 

Petrock ζην e-Marketer, 2010 -) 

 

 

Μία άιιε πξνζέγγηζε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ εμφδσλ πξνψζεζεο απφ ηελ 

Cegedim Strategic Data (http://www.cegedimstrategicdata.com), ιακβάλεη ππφςε ηα 

έμνδα πξνψζεζεο πνπ θαηεπζχλνληαη ζηνπο γεληθνχο ηαηξνχο, ηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο, 

ηνπο θαξκαθνπνηνχο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ πγείαο, δηεπξχλνληαο έηζη 

ηελ νπηηθή αλάιπζεο ησλ εμφδσλ πξνψζεζεο ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. χκθσλα 

ινηπφλ κε ηελ εηαηξεία απηή ην 2009 ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ε δαπάλε ηνπ 

θαξκαθεπηηθνχ κάξθεηηλγθ αλήιζε ζε $31 δηζεθαηνκκχξηα, κεησκέλε θαηά 2% ζε 

http://www.imshealth.com/
http://www.cegedimstrategicdata.com/
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ζρέζε κε ην 2008. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 2 ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο 

πξνψζεζεο κέζσ ησλ ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ απνξξνθά ην 51% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εμφδσλ, ελψ ε δεηγκαηνιεςία (sampling) ην 22%. 

 

Πίλαθαο 2: Μεξίδηα εμφδσλ πξνψζεζεο θαξκαθεπηηθνχ κάξθεηηλγθ ζηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο αλά ηαθηηθή πξνψζεζεο (πεγή: Cegedim Strategic Data, 2010  - 

αλαηππσκέλν απφ άξζξν ηεο Petrock ζην e-Marketer, 2010 -) 

 

 

Παξαδνζηαθά ην κάξθεηηλγθ ηωλ θαξκαθεπηηθώλ εηαηξεηώλ εζηηάδεηαη 

θπξίωο ζηελ επηθνηλωλία ηωλ ηαηξηθώλ επηζθεπηώλ κε ηνπο ηαηξνύο, φπνπ γίλεηαη 

αλάιπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ θαξκάθσλ θαη δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ηαηξψλ 

ζε κία πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή κε ηνπο ηαηξνχο φπνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηνπο 

δίλνληαη θαη δσξεάλ δείγκαηα θαξκάθσλ. ε πξψηε θάζε ε εκπεηξία ησλ 
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θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ ηηο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη φζν κεγαιχηεξε ε δχλακε 

ηεο ηαηξηθήο επίζθεςεο, ηφζν απμεκέλεο νη πσιήζεηο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ 

ηξηπιαζηαζκφ ησλ ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηελ πεξίνδν 1995 έσο 

2002, θηάλνληαο πεξίπνπ ηηο 90000, κε δεδνκέλν φηη ν αξηζκφο ησλ ηαηξψλ απμήζεθε 

κφλν 20%, θηάλνληαο ηνπο 850000 ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν. Έηζη πεξηζζφηεξνη ηαηξηθνί 

επηζθέπηεο πνπιψληαο ιηγφηεξα θάξκαθα είρε σο ζπλέπεηα ε απφδνζε θάζε 

επελδπκέλνπ δνιαξίνπ ζην κάξθεηηλγθ λα πέζεη απφ $22 ζε πσιήζεηο ην 1998 ζε $17 

ην 2001. Καη ελψ κε βάζε απηφ ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ζηηο πσιήζεηο είρε 

λφεκα, νη εηαηξείεο αξρηθά δελ ζηακάηεζαλ ηελ ηδηφηππε «θνχξζα εμνπιηζκψλ» πνπ 

είραλ μεθηλήζεη (Bátiz-Lazo and Holland, 2004). Απηφ θαίλεηαη θαη ζην ρεδηάγξακκα 

10, φπνπ βιέπνπκε φηη είρακε αχμεζε 60% ησλ ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ ζηελ Δπξψπε, 

θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2004 (ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία, Γαιιία θαη Γεξκαλία ν αξηζκφο 

παξακέλεη ζηαζεξφο), ελψ νη πεξίπνπ 100000 ηαηξηθνί επηζθέπηεο ζηελ Δπξψπε (2004) 

απνξξνθνχζαλ ην 80% ησλ εμφδσλ πξνψζεζεο. 

 

ρεδηάγξακκα 10: Αξηζκφο ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ ζηελ Δπξψπε (πεγή: Roland Berger 

Strategy Consultants, 2006) 

 

Με δεδνκέλε ηελ πίεζε ζηα θέξδε ηωλ θαξκαθεπηηθώλ εηαηξεηώλ, ε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ηκήκαηνο πωιήζεωλ είλαη δωηηθήο 
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ζεκαζίαο. Σν δεηνύκελν πηα δελ είλαη ε αλάπηπμε ζηξαηώλ ηαηξηθώλ επηζθεπηώλ, 

αιιά ε εζηίαζε ζηελ παξαγωγηθόηεηα θαη ηελ απόδνζε ηνπ ηκήκαηνο πωιήζεωλ 

πνπ ππάξρεη ή ζα παξακείλεη. ηε βάζε απηή εμειίζζνληαη θαη ηα εξγαιεία πνπ 

παξέρνπλ νη εηαηξείεο ζηα ηκήκαηα πσιήζεσλ (απηφ κπνξεί λα αθνξά κνληέια 

εθπαίδεπζεο  -γηα δεμηφηεηεο πσιήζεσλ ή ζπκπεξηθνξηθά πξφηππα θιπ-, πηνζέηεζε 

ζχγρξνλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ  - CRM - θιπ  - Παλαγφπνπινο, 2008 -) φπσο 

θαη ε ζηνρνζέηεζε ηεο πξνζπάζεηαο πσιήζεσλ (Roland Berger Strategy Consultants, 

2006). Απηφ απνηππψλεηαη μεθάζαξα ζην ρεδηάγξακκα 11 φπνπ παξαηεξνχκε ηελ 

αχμεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζπλέδξηα ηεο Eye For Pharma 

(http://social.eyeforpharma.com) κε αληηθείκελν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηκήκαηνο 

πσιήζεσλ θαη ζέκαηα θιεηδηά απφ άπνςε ελδηαθέξνληνο (key topics of interest): 

θαηλνηφκα κνληέια πσιήζεσλ (innovative sales models), ζηξαηεγηθέο θαηαλνκήο 

πφξσλ (resource allocation strategies), εθπαίδεπζε, «πξνπφλεζε» θαη αλάπηπμε ησλ 

ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ (training, coaching and development of sales reps), δηαρείξηζε 

απφδνζεο θαη πιάλν θηλήηξσλ (performance management and incentive schemes) θαη 

αλάπηπμε πειαηνθεληξηθψλ ζηξαηεγηθψλ πσιήζεσλ (customer centric sales strategies). 

 

 

ρεδηάγξακκα 11: Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζε ζπλέδξηα ηεο Eye For Pharma κε ζέκα  

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ (πεγή: Eye For Pharma, Roland 

Berger Strategy Consultants, 2006) 

http://social.eyeforpharma.com/
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4.5 Η παγθόζκηα  θαξκαθεπηηθή αγνξά 

 

Η αμία ηεο παγθφζκηαο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο εθηηκάηαη ζε €579510 

εθαηνκκχξηα ($808300 εθαηνκκχξηα) ζε ηηκέο αγνξάο (ex-factory prices) ην 2009. Η 

αγνξά ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο (Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη Καλαδάο) παξακέλεη ε 

κεγαιχηεξε ζηνλ θφζκν κε 39,8% κεξίδην, έρνληαο κεγάιε απφζηαζε απφ Δπξψπε θαη 

Ιαπσλία (ρεδηάγξακκα 12). Σν 2009 ε πεξηνρή ηεο Αζίαο (εθηφο Ιαπσλίαο) ήηαλ ε 

ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε αγνξά κε εθηηκψκελε αλάπηπμε 15,9%, ηε ζηηγκή πνπ νη 

αγνξέο ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο θαη Δπξψπεο ζεκείσζαλ αλάπηπμε 5,5% θαη 4,8% 

αληίζηνηρα (EFPIA, 2010).  

 

 

ρεδηάγξακκα 12: Σαμηλφκεζε ηεο παγθφζκηαο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο (πεγή: IMS 

Health, 2010  - αλαηππσκέλν απφ EFPIA, 2010 -) 
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ε ζρέζε κε ηελ αλαθάιπςε λέσλ ρεκηθψλ ή βηνινγηθψλ παξαγφλησλ ε 

Δπξσπατθή θαξκαθνβηνκεραλία εγείην ηεο αγνξάο γηα πνιιά ρξφληα. Απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 φκσο νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θπξηάξρεζαλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαξκαθνβηνκεραλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη εξεπλεηηθψλ πεδίσλ φπσο ηεο 

βηνηερλνινγίαο. Με βάζε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα δεδνκέλα (πεξίνδνο 2005-2009), 

δηαπηζηψλεηαη ε θπξηαξρία ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (ρεδηάγξακκα 13), νη νπνίεο 

έρνπλ γίλεη εγέηηδα δχλακε παγθνζκίσο ζηελ αλαθάιπςε λέσλ κνξίσλ γηα 

θαξκαθεπηηθή ρξήζε (EFPIA, 2010). Δπίζεο ζην ρεδηάγξακκα 13 βιέπνπκε ηελ 

κείσζε ζηνλ αξηζκφ λέσλ ρεκηθψλ ή βηνινγηθψλ παξαγφλησλ κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ. 

 

ρεδηάγξακκα 13: Αξηζκφο  θαη πξνέιεπζε λέσλ ρεκηθψλ ή βηνινγηθψλ παξαγφλησλ   

- 1990 έσο 2009 -  (πεγή: EFPIA, 2010) 
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ηνλ Πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηελ θαηάηαμε ησλ 

θαξκαθνβηνκεραληψλ (15 πξψησλ), κε βάζε ηα έζνδά ηνπο ην 2009. 

 

Πίλαθαο 3: Οη πξψηεο 15 θαξκαθνβηνκεραλίεο, βάζεη εζφδσλ ην 2009 (πεγή: IMS 

Health, 2009  - νη πσιήζεηο είλαη ζε US$ κε ηελ ηξηκεληαία ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο) 

 

 

χκθσλα κε ηελ IMS Health ε παγθφζκηα θαξκαθεπηηθή αγνξά αλακέλεηαη λα 

απμεζεί θνληά ζηα $300 δηζεθαηνκκχξηα ηα επφκελα πέληε ρξφληα, θηάλνληαο ηα $1.1 

ηξηζεθαηνκκχξηα ην 2014. Ο 5-8% ζπλνιηθφο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο (compound 

annual growth rate) θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

επίδξαζε απφ ηελ ιήμε πξνζηαζίαο ηεο παηέληαο εμαηξεηηθά θεξδνθφξσλ θαξκάθσλ 

ζηηο αλεπηπγκέλεο αγνξέο, φπσο επίζεο θαη ηελ κεγάιε ζπλνιηθή αλάπηπμε ζηηο 

αλαδπφκελεο αγνξέο (Κίλα, Ιλδία, Ρσζία, Βξαδηιία, Ν. Κνξέα, Σνπξθία)  παγθνζκίσο. 

Σν 2010 ε θαξκαθεπηηθή αγνξά αλακέλεηαη λα έρεη αχμεζε 4-6%. Σν 2009 ζεκεηψζεθε 

αχμεζε 7% κε ζπλνιηθέο πσιήζεηο $837 δηζεθαηνκκχξηα, ελψ ην 2008 ε αχμεζε ήηαλ 

4.8%. Σα ζεξαπεπηηθά πεδία πνπ ζα ζεκεησζεί ε κεγαιχηεξε αχμεζε πσιήζεσλ είλαη ε 
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νγθνινγία, ν δηαβήηεο, ε πνιιαπιή ζθιήξπλζε θαη ν HIV φπνπ αλακέλεηαη ε εηήζηα 

αχμεζε λα μεπεξάζεη ην 10% κέρξη ην 2014 θαζψο λέα θάξκαθα ζα εηζέιζνπλ ζηελ 

αγνξά, ε πξφζβαζε ησλ αζζελψλ ζα δηεπξπλζεί θαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο λέαο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζα θαιπθζεί απφ ηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ ζε άιια 

ζεξαπεπηηθά πεδία φπνπ ζα είλαη δηαζέζηκα κηθξφηεξνπ θφζηνπο θάξκαθα (γελφζεκα).  

 

4.6 πλελώζεηο θαη εμαγνξέο βηνκεραληώλ 

 

Οη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο είραλ εμέρνπζα ζέζε ζην θχκα ησλ δηεζλψλ 

ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ (Mergers and Acquisitions  - M&A -), κεηξψληαο κεξηθέο 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζπγρσλεχζεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (Ornaghi, 2009). ηε 

θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο απνηεινχλ δεκνθηιή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ πξνθιήζεσλ φπσο ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε (R&D), ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ επηηπρίαο αλαθάιπςεο λέσλ 

θαξκάθσλ θαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ blockbuster θαξκάθσλ ησλ νπνίσλ ε παηέληα 

ιήγεη ζε κηθξφ ρξνληθφ νξίδνληα. Απφ ην 1997 έσο ην 2007, ζρεδφλ 5500 ζπγρσλεχζεηο 

θαη εμαγνξέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ θαξκαθνβηνκεραλία ζε παγθφζκηα θιίκαθα, 

αληηπξνζσπεχνληαο αμίεο πάλσ απφ $1 ηξηζεθαηνκκχξην (Mendiratta and Singh, 2009). 

Σν πξψην θχκα ζπγρσλεχζεσλ μεθίλεζε ηελ πεξίνδν 1989-1990. Η εηήζηα αμία 

ησλ ζπγρσλεχζεσλ ζην θαξκαθεπηηθφ ρψξν απηά ηα δχν ρξφληα μεπέξαζε κε 

αμηνζεκείσηε απφζηαζε θάζε πξνεγνχκελν έηνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Αθνινχζεζε 

έλα αθφκε κεγαιχηεξν θχκα ζπγρσλεχζεσλ πνπ μεθίλεζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990 θαη ζπλερίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 2000. Σν κνληέιν πεξηειάκβαλε φρη κφλν 

ζπγρσλεχζεηο κεγάισλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ αιιά θαη εμαγνξέο εηαηξεηψλ 

βηνηερλνινγίαο απφ θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαη ζπγρσλεχζεηο κεηαμχ εηαηξεηψλ 

δηαθφξσλ κεγεζψλ ζηνλ αλαδπφκελν ρψξν ηεο βηνηερλνινγίαο. ηνλ Πίλαθα 4 
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βιέπνπκε πσο δηαθνξνπνηήζεθε ην κεξίδην αγνξάο ζε παγθφζκηα θιίκαθα ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ ηελ πεξίνδν 1989-2004. Οη εηαηξείεο πνπ απνηππψλνληαη 

ζηνλ πίλαθα κε έληνλε ζθηαγξάθεζε νινθιήξσζαλ κεγάιε ζπγρψλεπζε ηελ πεξίνδν 

κεηαμχ ησλ πξνεγνχκελσλ θαηαηάμεσλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα. Δπίζεο βιέπνπκε 

φηη νη 8 απφ ηηο 10 εηαηξείεο κε ηελ πςειφηεξε θαηάηαμε ην 2004 είραλ νινθιεξψζεη 

κεγάιεο ζπγρσλεχζεηο κε άιιεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο. Σα παγθφζκηα κεξίδηα γηα ηηο 

πξψηεο 10 εηαηξείεο απμήζεθαλ ζε 48.3% ην 2004, ζε ζρέζε κε ην 28.3% ην 1989 

(Grabowski and Kyle, 2008). 

 

Πίλαθαο 4: Παγθφζκηα κεξίδηα θαη ζπγρσλεχζεηο ζηελ θαξκαθνβηνκεραλία, 1989-

2004 (αλαηππσκέλν απφ Grabowski and Kyle, 2008) 

 

 

Μία ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ζηε 

θαξκαθνβηνκεραλία, εληνπίδεη ηα δηάθνξα θχκαηα απηψλ κε βάζε ηηο ζηξαηεγηθέο 

πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη αλά πεξίνδν ζηνλ θιάδν (: είζνδνο ζε λέεο αγνξέο -new 
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market entry-, πξφζβαζε ζε blockbuster θάξκαθα θαη ζπλέξγηεο γηα κείσζε θφζηνπο   -

blockbuster access θαη cost synergies-, θαηλνηνκία θαη παξαθείκελεο ζεξαπεπηηθέο 

πεξηνρέο  -innovation and adjacent areas-), πξνο δηαρείξηζε ησλ πξνθιήζεσλ ζηηο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπο (: παγθνζκηνπνίεζε  - globalization -, επίηεπμε νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο  - achieving scale -, αλάπηπμε ζε αγνξά κε απμεκέλε πνιππινθφηεηα  - 

growth in a complex market -). Σα παξαπάλσ απνηππψλνληαη ζην ρεδηάγξακκα 14 

(Jimenez, 2010).  

 

 

ρεδηάγξακκα 14: Σα θχκαηα ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ζηε θαξκαθνβηνκεραλία 

ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν (πεγή: 

McKinsey&Company  - http://www.mckinsey.com -, αλαηππσκέλν απφ Jimenez, 2010) 

 

Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη φηη πιένλ ε αγνξά απνηειείηαη, θαηά θχξην ιφγν 

απφ ηζρπξέο πνιπεζληθέο κε κεγάινπο πφξνπο θαη αθφκα κεγαιχηεξεο βιέςεηο γηα ην 

κέιινλ, νη νπνίεο αληαγσλίδνληαη ε κηα ηελ άιιε γηα επηθξάηεζε ζε κηα αγνξά φπνπ 

θζίλεη ε εκθάληζε λέσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ ηχπνπ blockbuster.  

Μάιηζηα ν αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά θαξκάθνπ είλαη αθφκε πην έληνλνο, κε 

βάζε ηε ρακειή ζρεηηθά ζπγθέληξσζε πνπ παξνπζηάδεη ν θιάδνο ηεο 

http://www.mckinsey.com/
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θαξκαθνβηνκεραλίαο ζε ζρέζε κε άιινπο θιάδνπο (ρεδηάγξακκα 15). Βέβαηα κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο ζηε θαξκαθνβηνκεραλία απμάλεηαη, κε 

ηα κεξίδηα αγνξάο ησλ πξψησλ ζε θαηάηαμε εηαηξεηψλ λα αληηζηνηρνχλ αζξνηζηηθά ζε 

νινέλα θαη κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο (ρεδηάγξακκα 16). 

 

 

ρεδηάγξακκα 15: Βαζκφο ζπγθέληξσζεο ζε δηάθνξνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο κε 

βάζε ην κεξίδην αγνξάο ησλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ αλά θιάδν (πεγή: Kroeger, 

2008   - αλαηππσκέλν απφ Jimenez, 2010 -) 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 16: Μεξίδην αγνξάο (%) δηαρξνληθά, ησλ 10 πξψησλ ζε θαηάηαμε 

θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ, ζε παγθφζκην επίπεδν (πεγή: IMS Health, 2010  - 

αλαηππσκέλν απφ Jimenez, 2010 -) 
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Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ απηήλ ηελ ζηηγκή ζηελ αγνξά νδεγνχλ ζε 

επαλεθηίκεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ νκάδσλ πσιήζεσλ (ζηφρνο δελ είλαη ε αλάπηπμε 

ηαθηηθνχ ζηξαηνχ πηα φπσο αλαθέξακε, αιιά ε αλάπηπμε θαη πξνζέιθπζε ζπλεξγαηψλ 

κε απμεκέλεο δεμηφηεηεο)  θαζψο θαη πξνζαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ  ζηα λέα δεδνκέλα ηεο αγνξάο (Padhy and Patnaik, 2008).  

Οη ζπγρσλεχζεηο ζηελ θαξκαθνβηνκεραλία ζπρλά αηηηνινγνχληαη ζηε βάζε ησλ 

απαηηήζεσλ γηα νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη πεξαηηέξσ πξννπηηθψλ ζε επίπεδν κάξθεηηλγθ 

θαη R&D φπσο αλαθέξακε ήδε. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θαξκαθνβηνκεραλία 

απνξξνθά ηεξάζηηα θεθάιαηα ζε επίπεδν R&D, θαηά κέζν φξν ην 18% επί ησλ 

πσιήζεσλ, ελψ ζηνλ βηνκεραληθφ θιάδν γεληθά ην πνζνζηφ απηφ είλαη 4% 

(Pharmaceutical Researchers and Manufactures of America, 2003). Ωζηφζν, παξά ηελ 

αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε R&D, ν αξηζκφο ησλ κνξίσλ πνπ εγθξίλνληαη θάζε ρξφλν 

απφ ην FDA εμειίζζεηαη κεηνχκελνο απφ ην 1996 θαη ην πνζνζηφ ησλ κνξίσλ απηψλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ έρεη κεησζεί. Απηφ ην γεγνλφο 

ηεο πξνθαλνχο θζίλνπζαο παξαγσγηθφηεηαο ζε επίπεδν R&D, εηδηθά γηα ηηο κεγάιεο 

εηαηξείεο, ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο φιεο ππφζεζεο ησλ 

ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο γεληθά (Danzon, Epstein and Nicholson, 

2007).  

 

4.7 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο παγθόζκηαο θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο 

 

χκθσλα κε ηνλ Kesíĉ (2009) ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παγθφζκηαο 

θαξκαθνβηνκεραλίαο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ σο εμήο: 

 απμεκέλε αλάγθε γηα παγθνζκηνπνίεζε,  

 ζπλερήο αιιαγή ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο,  
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 έιιεηςε λέσλ πξντφλησλ, παξά ηηο απμεκέλεο επελδχζεηο ζε R&D,  

 γξήγνξε ελνπνίεζε θαη ζπγθέληξσζε ηεο παγθφζκηαο θαξκαθνβηνκεραλίαο,  

 απμεκέλε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο (strategic management),  

 αλάπηπμε λέσλ ζεξαπεπηηθψλ πεδίσλ θαη ηερλνινγηψλ (βηνηερλνινγία  -

biotechnology-, θαξκαθνγνληδησκαηηθή έξεπλα -pharmacogenomics-),  

 γήξαλζε ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θαη εκθάληζε λέσλ, φρη αθφκε θαιπκκέλσλ 

ηθαλνπνηεηηθά ζεξαπεπηηθψλ πεδίσλ,  

 γξήγνξε αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο γελνζήκσλ. 

ηα παξαπάλσ πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε ηελ ηάζε πνπ ππάξρεη ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα γηα πεξηνξηζκφ ησλ εμφδσλ (θαη ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε είλαη έλαο εχθνινο 

ζηφρνο), ηελ απμεκέλε πίεζε ζηελ ηηκνιφγεζε λέσλ θαξκάθσλ, ηνλ κεγάιν αξηζκφ 

επψλπκσλ θαξκάθσλ ησλ νπνίσλ ιήγεη ε παηέληα, ηελ απμεκέλε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

αλαδπφκελσλ αγνξψλ, ηελ εζηίαζε ησλ εηαηξεηψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θάξκαθα (IMS 

Health, 2006, «Pharma Complexity: the need for new models and metrics»).  

ην ρεδηάγξακκα 17 βιέπνπκε κία πξφβιεςε γηα ηελ παγθφζκηα 

θαξκαθεπηηθή αγνξά (Jimenez, 2010), φπνπ απνηππψλεηαη ν κεγάινο ξπζκφο 

αλάπηπμεο ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ  -Emerging Markets-  (απφ ηα $55 

δηζεθαηνκκχξηα ην 2006 ζηα $400 ην 2020). 
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ρεδηάγξακκα 17: Δθηίκεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ φγθνπ θαξκαθεπηηθψλ πσιήζεσλ ζηηο 

αλαδπφκελεο αγνξέο (αλαηππσκέλν απφ Jimenez, 2010) 

 

Δπίζεο ζην ρεδηάγξακκα 18 βιέπνπκε ηηο κεγάιεο απψιεηεο πσιήζεσλ (ζε 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα) απφ ηελ είζνδν ζηελ αγνξά γελνζήκσλ (generic), κε βάζε 

ηελ ιήμε ηεο παηέληαο θαξκάθσλ κε πςειή θεξδνθνξία ηα επφκελα ρξφληα αιιά θαη 

ηζηνξηθά (Jimenez, 2010). 
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ρεδηάγξακκα 18: Αχμεζε ησλ πσιήζεσλ γελνζήκσλ  -ηζηνξηθά θαη πξννπηηθά- σο 

αληηζηάζκηζκα ηεο ιήμεο ηεο παηέληαο εμαηξεηηθά θεξδνθφξσλ θαξκάθσλ 

(αλαηππσκέλν απφ Jimenez, 2010) 

 

Με ηηο παξαπάλσ επηζεκάλζεηο, δελ απνηειεί έθπιεμε φηη νη δξαζηεξηόηεηεο 

R&D, καδί κε ην κάξθεηηλγθ θαη ηηο πωιήζεηο, απνηεινύλ ηηο δύν πην ζεκαληηθέο 

ιεηηνπξγηθέο αιιά αθόκε πεξηζζόηεξν ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηόηεηεο ηεο 

παγθόζκηαο θαξκαθεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Καη ζε απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

γίλνληαη θαη νη κεγαιύηεξεο επελδύζεηο ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο. Οη κεγαιχηεξεο, 

εξεπλεηηθέο θαξκαθνβηνκεραλίεο επελδχνπλ, θαηά κέζν φξν, πεξίπνπ ην 16% ησλ 

πσιήζεψλ ηνπο ζε R&D ή αθφκε πεξηζζφηεξν θαη ην 26% ή πεξηζζφηεξν ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πσιήζεσλ θαη κάξθεηηλγθ. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ Kesíĉ (2009) ε 

ζηξαηεγηθή δηνίθεζε κε ηζρπξφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ αγνξά, είλαη απφ φιεο ηηο 

απφςεηο, ε πην ζεκαληηθή επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο παγθφζκηαο 

θαξκαθνβηνκεραλίαο. 
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χκθσλα κε ηνλ Corstjens (1991) ν ηνκέαο ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο, παξά ηνπ 

φηη είλαη εμεηδηθεπκέλνο απφ φιεο ηηο απφςεηο, απνηειεί ηδαληθή πεξίπησζε, ζην πσο ε 

εθαξκνγή θαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηεο έλλνηαο ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο κάξθεηηλγθ 

ζρεηίδεηαη απεπζείαο κε πνιχ επηηπρεκέλε επηρεηξεκαηηθή απφδνζε ζε απηφ ηνλ ηνκέα 

ηεο βηνκεραλίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ν
 - Η ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

5.1 O θιάδνο ζε αξηζκνύο 

 

Σν 2008, ε ζπλνιηθή θαξκαθεπηηθή αγνξά ζηελ Διιάδα εκθάληζε αχμεζε 18% 

κε πσιήζεηο $6,527 δηζεθαηνκκχξηα. Η Διιάδα αληηπξνζσπεχεη ην 3,2% ηνπ 

Δπξσπατθνχ ηνκέα ζε πσιήζεηο θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ 17
ε
 ζέζε ζηελ παγθφζκηα 

θαξκαθεπηηθή αγνξά. Σελ ηειεπηαία πεληαεηία (2004-2008), ε Διιεληθή θαξκαθεπηηθή 

αγνξά ζεκείσζε εμαηξεηηθέο επηδφζεηο κε δηςήθηα πνζνζηά αλάπηπμεο 

(http://www.imshealth.gr). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ηα γελφζεκα 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 14% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο  ζε πσιήζεηο (2008), πνπ 

απνηειεί πνιχ κηθξφ πνζνζηφ δηείζδπζεο ζπγθξηλφκελν κε ηνλ κέζν Δπξσπατθφ φξν  

(EFPIA, 2010 ). 

Ο θιάδνο απνηειείηαη απφ 350 πεξίπνπ θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

παξάγνπλ ή δηαθηλνχλ πεξηζζφηεξα απφ 6,5 ρηιηάδεο θάξκαθα θαη απαζρνινχλ πεξίπνπ 

15000 εξγαδνκέλνπο, εθ ησλ νπνίσλ νη κηζνί απαζρνινχληαη ζηηο πσιήζεηο, κε πςειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν -παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε θπξίσο ζεηηθήο θαηεχζπλζεο-, πνπ 

αλεβάδεη ηα standard ηνπ ρψξνπ αξθεηά  (Πίλαθαο 5). Βαζηθφ θαλάιη δηαλνκήο ησλ 

θαξκάθσλ είλαη νη θαξκαθαπνζήθεο θαη ηα θαξκαθεία, κε κεξίδην πεξίπνπ 75%, ελψ 

ην ππφινηπν αθνξά λνζνθνκεία (http://www.hellastat.eu).  

http://www.imshealth.gr/
http://www.hellastat.eu/
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Πίλαθαο 5: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ππαιιήισλ αλά ηκήκα, ζηε θαξκαθνβηνκεραλία 

(πεγή: ΙΟΒΔ 2009) 

ΠΩΛΗΔΙ 47.9% 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΓΙΑΝΟΜΗ-ΤΚΔΤΑΙΑ 13,7% 

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 12,4% 

ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 5,6% 

ΓΙΟΙΚΗΗ 5,2% 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ 3,6% 

REGULATORY 1,7% 

ΑΛΛΟ 9,8% 

 

Η Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 2
ε
 ζέζε ζηελ Δπξώπε, όζνλ αθνξά ην πιήζνο 

ηωλ θαξκαθαπνζεθώλ αλά θάηνηθν (1,35 αλά 100.000 θαηνίθνπο), ελώ ζε απόιπηα 

κεγέζε έρεη ηελ 3
ε
 ζέζε (150 θαξκαθαπνζήθεο), απηφ ζεκαίλεη ππεξπξνζθνξά 

επηρεηξήζεσλ πνπ νδεγεί ζε έληνλν αληαγσληζκφ (ΙΟΒΔ, 2009). 

Αληίζηνηρε εηθφλα παξαηεξείηαη θαη κε ηα θαξκαθεία, φπνπ ζηελ Διιάδα 

αληηζηνηρνύλ 94,2 θαξκαθεία αλά 100000 θαηνίθνπο, πνπ απνηειεί θαη ην 

κεγαιύηεξν ζθνξ αλάκεζα ζηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο (ΙΟΒΔ, 2009). 

Σν Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ-Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ 

(ΙΚΑ-ΔΣΑΜ), πνπ απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ηεο ρψξαο (κε 

5,5 εθαηνκκχξηα αζθαιηζκέλνπο), έρεη θαη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηηο θαξκαθεπηηθέο 

δαπάλεο (53,6%), αθνινπζεί ν Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ), κε 

πνζνζηφ 28,7% θαη ν Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (ΟΑΔΔ), κε 

κεξίδην 7,4% (ΙΟΒΔ, 2009).  

Σα πνζνζηά απνδεκίσζεο ζηελ Διιάδα είλαη ηξία, αλάινγα κε ηελ αζζέλεηα 

θαη ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πιήξεο 
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απνδεκίσζε (100%) ηζρχεη γηα ζνβαξέο παζήζεηο φπσο ν θαξθίλνο, ε επηιεςία, ε 

λεθξηθή αλεπάξθεηα, 90% απνδεκίσζε έρνπλ νη αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληεο 

παζήζεηο, φπσο ε λφζνο ηνπ Parkinson, θαξδηνπάζεηεο, νζηενπφξσζε θαη 75% ηζρχεη 

γηα φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 

(ΙΟΒΔ, 2009). 

 

5.2 Οη πωιήζεηο θαη ε παξαγωγή θαξκάθωλ θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2007 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (ΔΟΦ), νη ζπλνιηθέο 

πσιήζεηο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο πξνο ηα 

λνζνθνκεία θαη ηηο θαξκαθαπνζήθεο-θαξκαθεία αλήιζαλ ην 2007 ζηα €5,5 δηζ. 

(ρεδηάγξακκα 19). Ο Μέζνο Δηήζηνο Ρπζκόο Μεηαβνιήο ησλ πσιήζεσλ θαηά ηελ 

πεξίνδν 2000-2007 είλαη 17,5% (ΙΟΒΔ, 2009). 

 

ρεδηάγξακκα 19: Πσιήζεηο θαξκάθσλ ζε αμίεο θαη κεξίδηα πσιήζεσλ πξνο 

Ννζνθνκεία θαη Φαξκαθεία-Φαξκαθαπνζήθεο, πεξίνδνο 2000-2007 (αλαηχπσζε απφ 

ΙΟΒΔ, 2009) 

 

Η εγρψξηα παξαγσγή θαξκάθνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat, 

δηακνξθψζεθε ην 2007 ζηα €704 εθαηνκκχξηα, κεησκέλε ζε ζρέζε κε ην 2006 θαηά 1% 
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(ηα ζηνηρεία γηα ην 2007 είλαη πξνζσξηλά θαη ζπλήζσο αλαζεσξνχληαη πξνο ηα πάλσ). 

Ο Μέζνο Δηήζηνο Ρπζκόο Μεηαβνιήο γηα ηελ πεξίνδν 2000-2007 είλαη 11,1% 

(ΙΟΒΔ, 2009). 

 

5.3 Κύθινο εξγαζηώλ, θέξδε, απνδνηηθόηεηα, πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο ζην 

ρώξν ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο 

 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Hellastat (ζε δείγκα 128 επηρεηξήζεσλ) πξνθχπηεη φηη: 

 Σν 2009 ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ δείγκαηνο αλήιζε ζε €6,5 δηζεθαηνκκχξηα, 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε 7,1% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

  Η κέζε κεηαβνιή ησλ πσιήζεσλ ήηαλ 10,4% ηε ζηηγκή πνπ ε κέζε Διιεληθή 

επηρείξεζε αληηκεηψπηζε ππνρψξεζε ησλ εζφδσλ κε ξπζκφ -6,8%. 

 Σα θέξδε πξν θφξσλ (ΚΠΦ) επεθηάζεθαλ κε κέζν ξπζκφ 3,4%, είλαη αμηνζεκείσην 

φκσο φηη ην 46,6% ηνπ δείγκαηνο αληηκεηψπηζε θάκςε ησλ απνηειεζκάησλ έλαληη 

ηνπ 2008. 

 Ο δείθηεο ησλ κηθηψλ θαη ησλ θαζαξψλ απνηειεζκάησλ παξέκεηλε ζηαζεξφο ζην 

34,8 θαη 3,6% αληίζηνηρα, δειαδή ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ ηελ κέζε ηηκή ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Αληίζεηα ην πεξηζψξην ΚΠΣΦΑ (Κέξδε Πξν Σφθσλ Φφξσλ 

θαη Απνζβέζεσλ -Λεηηνπξγηθά Πεξηζψξηα Κέξδνπο-) πεξηνξίζηεθε απφ 7,5% ζε 

6,8% (κέζε επίδνζε νηθνλνκίαο: 8,5%). 

 Ο βξαρππξφζεζκνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο θάιπςε ην 19,3% ησλ πσιήζεσλ κε ηελ 

ηθαλφηεηα θάιπςεο ησλ ηφθσλ απφ ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε λα είλαη πνιχ θαιή 

(ζρεδφλ 9 θνξέο). 

 Η απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ππνρψξεζε γηα δεχηεξε ζπλερφκελε ρξνληά, 

απφ 21,6% ζε 19%. Ωζηφζν, παξέκεηλε ζεκαληηθά θαιχηεξε απφ ηελ κέζε ηηκή ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο (5,6%). 
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 Ο εκπνξηθφο θχθινο θαη ε ξεπζηφηεηα δηαρξνληθά δε κεηαβάιινληαη ηδηαίηεξα. Σν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο κε θεθάιαην θίλεζεο αλήιζε ζε 57 εκέξεο. Η 

γεληθή ξεπζηφηεηα ζρεκαηίζηεθε ζε 1,2 θαη ε άκεζε ζε 0,9. 

 

Η αγνξά ιεηηνπξγεί ζε έληνλα ξπζκηζηηθφ πιαίζην, δεδνκέλνπ φηη νη ηηκέο 

δηάζεζεο ησλ θαξκάθσλ είλαη θαζνξηζκέλεο (κέζνο φξνο ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ 22 

θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), φπσο θαη ηα πεξηζψξηα θεξδνθνξίαο ζηελ 

αιπζίδα δηαλνκήο (θαξκαθεπηηθή επηρείξεζε-θαξκαθαπνζήθεο-θαξκαθεία). 

Σα πξνβιήκαηα  (ζχκθσλα κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ) εληνπίδνληαη: ζηηο ζπρλέο αιιαγέο ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ θαξκάθσλ (πνπ έρνπλ 

πξνθαιέζεη θαηά ην ηειεπηαίν έηνο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα φπσο αχμεζε ησλ 

παξάιιεισλ εμαγσγψλ, απφζπξζε παιαηψλ θαξκάθσλ θαη ππνθαηάζηαζε κε 

αθξηβφηεξα, αδπλακία πξνγξακκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο θαη πςειή πίεζε απφ ηνπο 

θαξκαθεπηηθνχο νκίινπο ζρεηηθά κε ηηο πνζφηεηεο πνπ πξνσζνχλ ζηελ εγρψξηα 

αγνξά). Οη θαζπζηεξήζεηο θαη ηα ιάζε ζηα Γειηία Σηκψλ επηβαξχλνπλ επηπιένλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. αδπλακία θπθινθνξίαο λέσλ θαξκάθσλ, 

δηαρεηξηζηηθά θφζηε θ.ά.). Δπίζεο ηα πςειά λνζνθνκεηαθά ρξέε (ρεδηάγξακκα 20, 

ππνινγίδνληαη πεξίπνπ ζην €1 δηζεθαηνκκχξην πξνο ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ 

Φαξκαθεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Διιάδνο  -ΦΔΔ- εληφο ηνπ 2010) θαη ε θαζπζηέξεζε 

ζηελ απνπιεξσκή ηνπο πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη απμάλνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ζε θεθάιαην θίλεζεο. Σέινο, ε έιιεηςε κεραλνγξάθεζεο ζηνλ θιάδν ηνπ 

θαξκάθνπ πξνθαιεί ζπαηάιε πφξσλ (π.ρ. πξαθηηθέο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, 

ππεξβνιηθή θαη πιαζηή ζπληαγνγξάθεζε, απνπζία ειέγρσλ θ.ά.). 
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ρεδηάγξακκα 20: Γηαρξνληθή εμέιημε λνζνθνκεηαθψλ ρξεψλ γηα θάξκαθα 

(αλαηππσκέλν απφ ΙΟΒΔ, 2009) 

 

Απφ ηελ κειέηε ηεο Hellastat πξνθχπηεη φηη νη πξννπηηθέο ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ εμαξηψληαη άκεζα απφ ηηο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην ηνπ θιάδνπ. Η ηζνξξνπία ζηελ αγνξά, έπεηηα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

αλαηηκνιφγεζεο ησλ θαξκάθσλ πξηλ απφ έλαλ ρξφλν πεξίπνπ (2009), ηελ επίπεδε 

κείσζε ησλ ηηκψλ ηνλ πεξαζκέλν Μάην (2010) θαη ην λέν Γειηίν Σηκψλ βάζεη ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ην επηέκβξην, δελ έρεη επέιζεη, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη 

θαη ζηελ πηψζε ησλ πσιήζεσλ θαηά -6,7% ζην 5-κελν ηνπ έηνπο (2010). Η επέθηαζε 

ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε 

κείσζε ηεο δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο αγνξάο 

θαξκάθσλ θαη ηελ απνθπγή «βίαησλ» παξεκβάζεσλ. Δπηπιένλ, ε πξνψζεζε ησλ 

ζπδεηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ θαη ηνλ ηξφπν 

θαηάξηηζεο ηεο ιίζηαο ησλ θαξκάθσλ ζα είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηηο θαξκαθεπηηθέο 

εηαηξείεο. Σέινο, ηα γελφζεκα θάξκαθα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεηηθέο πξννπηηθέο, ράξε 
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ζηε ρακειφηεξε ηηκή ηνπο, ζηε ρακειή δηείζδπζή ηνπο ζπγθξηηηθά κε άιιεο 

Δπξσπατθέο ρψξεο (φπσο ήδε αλαθέξακε κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο EFPIA), θαζψο θαη 

ζην γεγνλφο φηη παξάγνληαη απφ ηελ εγρψξηα θαξκαθνβηνκεραλία.  

 

5.4 Η θαξκαθεπηηθή δηαθήκηζε ζηελ Διιάδα 

 

Η κφλε θαηεγνξία θαξκάθσλ πνπ κπνξεί λα δηαθεκηζηεί, είλαη ηα κε 

ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα (OTC), ηα νπνία δελ απνδεκηψλνληαη απφ ηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε. 

Η δηαθεκηζηηθή δαπάλε ην 2008, δηακνξθψζεθε ζηα €35,8 εθαηνκκχξηα, 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε 18,9% ζε ζρέζε κε ην 2007. Σελ πεξίνδν 2003-2008, ν κέζνο 

εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ είλαη αξθεηά πςειφο (16,4%). 

To ρεδηάγξακκα 21 απεηθνλίδεη ηνλ ηξφπν πνπ θαηαλέκνληαη νη δαπάλεο δηαθήκηζεο 

ζηελ ρψξα καο ηελ πεξίνδν 2003-2008 (IOBE, 2009). 

 

 

ρεδηάγξακκα 21: Μεξίδηα δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο αλά ΜΜΔ (πεγή: ΙΟΒΔ, Media 

Services, 2009) 
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Όπσο είλαη εκθαλέο θαη απφ ην δηάγξακκα ηα πεξηνδηθά θεξδίδνπλ ηελ κεξίδα 

ηνπ ιένληνο ζηελ θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο. Η 

ζηξνθή απηή νθείιεηαη ηφζν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηππσκέλσλ κελπκάησλ 

φζν θαη ζηελ ζρέζε θφζηνπο – σθέιεηαο ζε φηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα θάζε 

εθζηξαηείαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
ν
 - ΟΙ ΙΓΙΑΙΣΔΡΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ CRM 

 

6.1 Πνηνο είλαη ηειηθά ν πειάηεο 

 

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηα ηαηξηθά ζθεπάζκαηα πσινχληαη ζε θαξκαθεία ελψ 

ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη ε δηαλνκή ηνπο απφ πνιπθαηαζηήκαηα θαη 

supermarket. ε θάζε πεξίπησζε ε θχζε ησλ θαξκάθσλ είλαη ηέηνηα πνπ ν 

θαηαλαισηήο δελ επηιέγεη ην θάξκαθν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη φηαλ επηζθέπηεηαη ην 

θαξκαθείν. 

Η ηδηαηηεξφηεηα απηή δεκηνπξγεί κηα παξάδνμε θαηάζηαζε ζηελ αγνξά 

θαξκάθσλ θαηά ηελ νπνία ν ηειηθφο θαηαλαισηήο (δειαδή ν αζζελήο) αγνξάδεη έλα 

θάξκαθν ρσξίο λα ην επηιέγεη.  Ο θαξκαθνπνηφο, πνπ είλαη νπζηαζηηθά ν ιηαληθφο 

πσιεηήο, πνπιά δηάθνξα πξντφληα ρσξίο λα έρεη ην πεξηζψξην λα επεξεάζεη ηνλ πειάηε 

ηνπ (γηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα) σο πξνο ην πξντφλ πνπ ζα αγνξάζεη ελψ ν 

γηαηξφο, ν νπνίνο δελ εκπιέθεηαη ζηελ παξαπάλσ ζπλαιιαγή, παίξλεη ηελ ηειηθή  

απφθαζε. 

Η φιε ππφζεζε πεξηπιέθεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηελ χπαξμε ζπζηεκάησλ 

ηαηξηθήο αζθάιηζεο. ηελ πεξίπησζε απηή (πνπ απνηειεί θαλφλα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο) ν αζζελήο δελ πιεξψλεη ην θφζηνο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο -ή θαιείηαη λα 

πιεξψζεη έλα πνζνζηφ ηεο δαπάλεο, γηα παξάδεηγκα ην 25%-  ην νπνίν ηειηθά θαιχπηεη 

ην θξάηνο. Δπεηδή ινηπφλ ηα δηάθνξα αζθαιηζηηθά ηακεία ηνπ θξάηνπο θαινχληαη λα 

πιεξψζνπλ γηα θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο, νξίδνπλ θαλφλεο ζπληαγνγξάθεζεο αλά 

ζεξαπεπηηθφ πεδίν -κε βάζε guidelines νξγαληζκψλ πγείαο-, πνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ θαη ιίζηεο θαξκάθσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

ζπληαγνγξάθεζεο φισλ ησλ γηαηξψλ ζηελ ρψξα κεηψλνληαο ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο  -

κε ηελ έλλνηα φηη θάξκαθα εθηφο ιίζηαο είλαη δχζθνιν λα ζπληαγνγξαθεζνχλ-. 
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ε ηειηθή αλάιπζε πειάηεο κηαο επηρείξεζεο (απφ ηελ ζθνπηά ηνπ κάξθεηηλγθ) 

είλαη απηφο πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ πηζαλή αγνξά ησλ πξντφλησλ ηεο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ν βαζηθφο πειάηεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ είλαη νη ηαηξνί πνπ 

ζπληαγνγξαθνχλ ηα θάξκαθα θαη απνθαζίδνπλ γηα ην πην ππνθαηάζηαην ηαηξηάδεη 

θαιχηεξα ζηελ πεξίπησζε θάζε αζζελνχο. 

Η ζπληαγνγξαθηθή ζπκπεξηθνξά ηωλ ηαηξώλ θαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη 

ζηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο κπνξνύλ λα επεξεαζηνύλ από πιεζώξα παξακέηξωλ 

(Karayanni, 2010; Karayanni and Georgi, 2010; Karayanni and Polychronopoulos, 

2006; Montoya, Netzer and Jedidi, 2010; Singh, 2008; Peppin, 1996), ε ζεκαληηθφηεηα 

ησλ νπνίσλ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηαηξφ ζε ηαηξφ (γηα παξάδεηγκα ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο θαξκάθνπ είλαη δεηνχκελν απφ θάζε ηαηξφ, ζηελ πεξίπησζε 

φκσο ηαηξνχ κε πειαηεηαθή βάζε αζζελείο κε ρακειά εηζνδήκαηα, ην θφζηνο ζεξαπείαο 

ζα ιεθζεί επίζεο ζνβαξά ππφςε γηα ηελ φπνηα επηινγή), πξνζδίδνληαο κία 

πνιππινθφηεηα ζηνλ «αιγφξηζκν» πνπ ζα εμέθξαδε ηελ ζπληαγνγξαθηθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ ηαηξψλ.   

Δίλαη ζαθέο βέβαηα φηη νη ηαηξνί δελ απνηεινχλ ηνλ κνλαδηθφ ζηφρν ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ (Wadman and Hütt, 2004; Puschmann, Thalmann and Alt, 

2001). ην ρεδηάγξακκα 22 απνηππψλεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ηα ηκήκαηα κάξθεηηλγθ, πσιήζεσλ θαη ππνζηήξημεο κηαο 

θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο φπσο επίζεο θαη ηα δηάθνξα ηκήκαηα ησλ πειαηψλ θαηά 

κήθνο ησλ δηαθφξσλ θαλαιηψλ αιιειεπίδξαζεο  (Alt and Puschmann, 2005). 
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ρεδηάγξακκα 22: Παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε 

θαξκαθνβηνκεραλία (πεγή: Alt and Puschmann, 2005) 

 

Οη αζζελείο (patients) κπνξεί λα κελ επηιέγνπλ ην θάξκαθν αιιά κπαίλνπλ ζε 

δηαδηθαζία ελεκέξσζεο γηα λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζπδήηεζεο κε ηνπο ηαηξνχο ηνπο. 

Οη εηαηξείεο παξέρνληαο πιεξνθφξεζε (π.ρ. κέζσ εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ) κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ επηινγή θαξκάθνπ. Σα λνζνθνκεία (hospitals) απνηεινχλ πςειήο 

αμίαο πειάηεο γηα θάξκαθα, δεδνκέλνπ φηη δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

πξνκεζεηψλ (ηδαληθφ ζρήκα) πνπ κπνξεί λα αζθήζεη αληαγσληζηηθέο πηέζεηο ζηηο 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο (κεηνδνηηθνί δηαγσληζκνί θιπ). Οη θαξκαθαπνζήθεο 

(wholesalers) δελ ινγίδνληαη σο πειάηεο παξά σο θαλάιηα δηαλνκήο, ηα θαξκαθεία 

(pharmacies) απφ ηελ άιιε πνπινχλ θάξκαθα βάζεη ζπληαγψλ, κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ φκσο ζηελ επηινγή OTC θαξκάθσλ (πνπ δίλνληαη φπσο αλαθέξακε ρσξίο 

ηαηξηθή ζπληαγή). Οη νκάδεο αζζελψλ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο (interest 

groups), παξέρνληαο πιεξνθφξεζε θαη ππνζηήξημε θαη έρνληαο δπλαηφηεηεο επηξξνήο 

ζε επίπεδν πνιηηείαο αιιά θαη ζηελ θαξκαθνβηνκεραλία (π.ρ. ν ζχιινγνο 
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λεθξνπαζψλ). Δμαηηίαο απηψλ νη νκάδεο απηέο ηπγράλνπλ ππνζηήξημεο θαη ελεκέξσζεο 

απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο. 

Οη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο έρνπλ εγθαηαζηήζεη ηξία δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ηηο θαηεγνξίεο πειαηψλ 

πνπ αλαθέξακε (Alt, Österle, Puschmann, Barak and Huber, 2003): 

 πζηήκαηα Πεξηνρηθήο Γηαρείξηζεο (Territory Management Systems  -TMS-  ή 

Απηνκαηνπνηεκέλεο Γηαρείξηζεο Πσιήζεσλ -SFA-), γηα θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ 

επηζθέςεσλ ησλ ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ ζηνπο ηαηξνχο ζηα πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλήο 

ηνπο ξνπηίλαο 

 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο εκαληηθψλ Λνγαξηαζκψλ (Key Account Management        

-KAM-, Fleischer, 2009), γηα δηαρείξηζε κεγάισλ πειαηψλ (λνζνθνκεία, 

θαξκαθαπνζήθεο θιπ) 

 Σειεθσληθά θέληξα θαη εθαξκνγέο δηαδηθηπαθψλ ππιψλ (call centers, portal 

applications), πνπ έρνπλ θάλεη εκθάληζε ζε πνιιέο ρψξεο θαη αθνξνχλ ηφζν ηνπο 

ηαηξνχο φζν θαη ηνπο αζζελείο 

Απηφ πνπ έρεη πηνζεηεζεί ζήκεξα απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο είλαη κία 

πνιχ-θαλαιηθή CRM πξνζέγγηζε πνπ νπζηαζηηθά ελζσκαηψλεη ην παξαδνζηαθφ ηκήκα 

πσιήζεσλ θαη ηα βαζηδφκελα ζην Internet θαλάιηα επηθνηλσλίαο (e-CRM,  Hagemeier, 

2002;  Bernewitz, 2001; Joshi, et al, 2003). Απηφ νδεγεί ζε βειηηψζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηξεηο ηνκείο:  

 Σελ ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο ή ησλ πειαηψλ πνπ απνηειεί ηε βάζε γηα 

δηαθνξνπνηεκέλεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πειάηεο (Nairm, 2002; Meyer and Pesse, 

2005) θαη νπζηαζηηθά αλαγλσξίδεη φηη νχηε νη αζζελείο νχηε νη ηαηξνί απνηεινχλ 

νκνγελνπνηεκέλεο νκάδεο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα νη αζζελείο 

κπνξεί λα ηκεκαηνπνηεζνχλ κε βάζε ηελ αζζέλεηά ηνπο  (ρξφληα πάζεζε -chronic 

disease- ή νμεία πάζεζε  -acute disease-, ρεδηάγξακκα 23) . Οη αζζελείο κε 
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ρξφληεο παζήζεηο, είλαη καθξνρξφληνη αζζελείο, νη νπνίνη επελδχνπλ ρξφλν ζην λα 

δηεξεπλήζνπλ -θαηαλνήζνπλ- ηελ αζζέλεηά ηνπο φπσο θαη ηηο ελαιιαθηηθέο 

ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Η εγθαηάζηαζε εμαηνκηθεπκέλεο ακθίπιεπξεο 

πξνζέγγηζεο ζρέζεσλ, απνηειεί κία ππνζρφκελε ζηξαηεγηθή γη’ απηφ ην ηκήκα 

αζζελψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη αζζελείο κε νμείεο παζήζεηο ελδηαθέξνληαη 

θπξίσο γηα ζπγθεθξηκέλε πιεξνθφξεζε πξνο αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 

αζζέλεηάο ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή κία πξνζέγγηζε καδηθνχ κάξθεηηλγθ κε 

κηθξφηεξεο επελδχζεηο ζε αλάπηπμε πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ είλαη ε πην θαηάιιειε. 

Ωζηφζν νη CRM ελέξγεηεο κίαο θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ 

δηεχξπλζε ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ απηνχ ηνπ ηκήκαηνο, γηα παξάδεηγκα απφ 

πεξίπησζε βξαρπρξφληαο αζζέλεηαο ζε πεξίπησζε καθξνρξφληαο επεμίαο. 

 Οη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κε πξνζηηζέκελε 

αμία βαζηδφκελεο ζε κία εμαηξεηηθά  ελδειερή ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο, πνπ 

νπζηαζηηθά είλαη έλα βήκα παξαπέξα απφ ηελ πψιεζε απιά ησλ θαξκάθσλ 

(ρεδηάγξακκα 24). Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη ππεξεζίεο ππνζηεξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο  -ηκήκαηα-  πειαηψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο.  

 Γηαζηαπξνχκελεο-/«Αλαβαζκηζηηθέο»-πσιήζεηο (Cross-/Up-selling), είλαη 

νπζηαζηηθά ην απνηέιεζκα ηεο ελνπνηεκέλεο γλψζεο πειαηψλ απφ ηα δηάθνξα 

ηκήκαηα ηεο θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο, φπσο ην ηκήκα δηαγλσζηηθψλ θαη ηκήκα 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, ηαηξφο ν νπνίνο αζρνιείηαη κε 

δηαβεηηθνχο αζζελείο θαη ρξεζηκνπνηεί δηαγλσζηηθά θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο γηα 

αλαιχζεηο αίκαηνο κπνξεί επίζεο λα ελεκεξσζεί γηα θάξκαθα ηεο εηαηξείαο (εάλ 

ππάξρνπλ) πξνο αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ βάξνπο (δηαζηαπξνχκελε-πψιεζε). Σν 

ίδην εθαξκφδεηαη θαη κεηαμχ μερσξηζηψλ γξακκψλ πξντφλησλ πξνο ππνζηήξημε 

πσιήζεσλ πξντφλησλ πςειφηεξεο δηαβάζκηζεο θαη πξνθαλψο κεγαιχηεξεο ηηκήο 

(«αλαβαζκηζηηθή»-πψιεζε). 
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ρεδηάγξακκα 23: Σκεκαηνπνίεζε αζζελψλ (πεγή:  Alt, Österle  et al, 2003) 

 

 

ρεδηάγξακκα 24: Δμέιημε απφ ην πξντφλ ζε πξνζηηζέκελεο αμίαο ππεξεζίεο (πεγή:  

Alt, Österle  et al, 2003) 

 

Η αμηνπνίεζε ησλ θαξκαθνπνηψλ θαη ησλ ππνινίπσλ κεζαδφλησλ κπνξεί λα 

δψζεη ζηελ επηρείξεζε επηπξφζζεηε πιεξνθφξεζε θαη λα ηεο επηηξέςεη λα απνθηήζεη 
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κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο αγνξάο. Σέινο νη πεξηζζφηεξεο θαξκαθεπηηθέο 

εηαηξείεο δηαζέηνπλ ζθεπάζκαηα πνπ δελ απαηηνχλ ηαηξηθή ζπληαγή (φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα απιά παπζίπνλα) ε πξνψζεζε ησλ νπνίσλ απαηηεί ζπλεξγαζία κε ηνπο 

δηάθνξνπο θαξκαθνπνηνχο αιιά θαη πηνζέηεζε DTC ζηξαηεγηθψλ πξνψζεζεο. 

 

6.2 Πεξηνξηζκνί ζην κάξθεηηλγθ 

 

Όπσο αλαθέξακε θαη πην επάλσ, ε δηαθίλεζε θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ 

ππφθεηηαη ζε ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη επεθηείλνληαη θαη ζηηο κεζφδνπο 

πξνψζεζεο ηνπο.  

Έλα επηπξφζζεην ζηνηρείν είλαη νη πεξηνξηζκνί ζηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ 

κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα θαξκαθεπηηθή εηαηξεία ζε φηη αθνξά ηνπο γηαηξνχο. Όπσο 

είλαη πξνθαλέο ε απφδνζε ρξεκαηηθψλ ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ επί ησλ θεξδψλ 

αληηβαίλεη ζηνπο λφκνπο ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ αιιά θαη ζην ζχζηεκα εζηθψλ 

αμηψλ  πνπ πεξηβάιεη ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. Ο πεξηνξηζκφο απηφο νδεγεί ηηο 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ζηελ παξνρή δεπηεξεπφλησλ παξνρψλ (φπσο π.ρ. δσξεάλ 

ζεκηλάξηα κε επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν), νη νπνίεο είλαη λνκφηππεο θαη ζηα πιαίζηα 

ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο ησλ εηαηξεηψλ (θαη εζσηεξηθνχ αιιά θαη γεληθφηεξα ηνπ 

θιάδνπ). 

Δπηπιένλ νη ηηκέο ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ  ειέγρνληαη λνκνζεηηθά 

απφ ην θξάηνο (κε ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο ηηκνιφγεζεο θαη πεξηζσξίνπ θέξδνπο). Σν 

γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ ζθεπαζκάησλ (ην πξντφλ 

επηιέγεηαη απφ ηνλ γηαηξφ θαη φρη απφ ηνλ αζζελή πνπ ζα ην πιεξψζεη) θαζηζηνχλ ηνλ 

πφιεκν ηηκψλ αλαπνηειεζκαηηθφ κέζν πξνψζεζεο (Γθφιλα, Κνληηάδεο θαη νπιηψηεο, 

2005).  
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Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ είλαη φηη νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ην 

κείγκα κάξθεηηλγθ ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζηηο 

απνθάζεηο πξνβνιήο (ρεδηάγξακκα 25) αθνχ νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ην πξντφλ, 

ηελ ηηκή θαη ηα δίθηπα δηαλνκήο πεξηνξίδνληαη βάζεη λνκνζεζίαο (Απισλίηεο θαη 

Παλαγφπνπινο, 2007). 

 

ρεδηάγξακκα 25: Μίγκα Μάξθεηηλγθ Φαξκαθεπηηθψλ Δηαηξεηψλ (πεγή: Απισλίηεο 

θαη Παλαγφπνπινο, 2007) 

 

6.3 Γπζθνιίεο ζηελ ζπγθέληξωζε δεδνκέλωλ 

 

Η θαηαλάισζε ελφο θαξκάθνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηαηξηθή 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο  πνπ ην ρξεηάδεηαη. Όπσο είλαη εχθνια θαηαλνεηφ φια ηα 

δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ελφο αζζελνχο απνηεινχλ απαξάβαην 

ηαηξηθφ απφξξεην. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηηο εθαξκνγέο CRM δελ κπνξνχλ λα 

θαηαγξαθνχλ ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξίεο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ             

CRM εθαξκνγή ηεο επηρείξεζεο αθνξνχλ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 



72 

 

νπνίν ζπληαγνγξαθεί, θπζηθά ε παξαθνινχζεζε ηέηνησλ ζηνηρείσλ δελ είλαη εχθνιε 

ππφζεζε, απνηειεί παξφια απηά κηα ζεκαληηθή αλάγθε ηεο επηρείξεζεο. 

Σα θαξκαθεπηηθά CRM ρξεζηκνπνηνύλ θπξίωο ηελ θαηαρώξεζε 

παξαηεξήζεωλ από ηελ ζπλέληεπμε κε ηνπο ηαηξνύο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπληαγνγξαθεί έλαο γηαηξόο. Φπζηθά ηα 

δεδνκέλα απηά δελ απνηεινχλ ζίγνπξε πεγή πιεξνθνξηψλ θαζψο ππάξρνπλ δηάθνξνη 

παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο. 

Σν πξφβιεκα ινηπφλ πνπ πξνθχπηεη αθνξά ηελ δηαζηαχξσζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Μφλν εάλ ε επηρείξεζε γλσξίδεη κε αθξίβεηα ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηεη 

κπνξεί λα ιάβεη ζσζηέο θαη θπξίσο απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο. ε αληίζεζε κε 

άιινπο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο ηα θαηαρσξεζέληα δεδνκέλα κπνξνχλ λα 

αληηπαξαβιεζνχλ κε ηα ππφινηπα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο, ζηνλ 

θαξκαθεπηηθφ θιάδν θάηη ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ θαη νη επηρεηξήζεηο ελζσκαηψλνπλ 

θαη άιια εξγαιεία παξαθνινχζεζεο ηεο αγνξάο (φπσο ηα ζηνηρεία ηεο IMS Health  -

φπνπ ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία απνθσδηθνπνηεί ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο κέζσ ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ επεμεξγάδεηαη απφ ηθαλφ δείγκα θαξκαθείσλ ζε εζληθφ επίπεδν-  θαη 

ηνπ ΟΦΔ  -Οκνζπνλδία πλεηαηξηζηηθψλ Φαξκαθαπνζεθψλ Διιάδνο- πνπ ηα 

δεδνκέλα ηνπ αθνξνχλ πσιήζεηο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ θαξκαθαπνζεθψλ πξνο ηα 

θαξκαθεία). 

 

6.4 Οη ηαηξηθνί επηζθέπηεο (Ι.Δ.) 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ην θαξκαθεπηηθφ κάξθεηηλγθ δηέπεηαη 

απφ κηα ζεηξά λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ, πνπ ζέηνπλ ζε απζηεξά πιαίζηα ην θαζεζηψο ησλ 
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πξνσζεηηθψλ θηλήζεσλ θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εμαηξεηηθά έληνλν αληαγσληζκφ, 

έρνπλ πξνζδψζεη κεγάιε αμία  ζηνλ ζεζκφ ησλ ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ. 

Οη ηαηξηθνί επηζθέπηεο είλαη ζηελ νπζία ην νξγαληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο 

πσιήζεσλ θάζε θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο. Ο ξφινο ηνπ ηαηξηθνχ επηζθέπηε είλαη λα 

παξαθνινπζεί ηνλ ηξφπν πνπ ζπληαγνγξαθνχλ νη γηαηξνί ηνπο νπνίνπο έρεη ππφ ηελ 

επίβιεςε ηνπ θαη λα θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα έηζη ψζηε ε ζπληαγνγξάθεζε απηή 

λα γίλεηαη ππέξ ησλ ζθεπαζκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο, ζηα πιαίζηα κηαο 

πειαηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο πνπ πξέπεη λα είλαη ζηνηρείν ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο 

εγεζίαο ηεο εηαηξείαο γηα λα εγθαηαζηαζεί θαη ζηε λννηξνπία ησλ ηαηξηθψλ 

επηζθεπηψλ. Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε εδψ ηνλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ηωλ εγεηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ ζηα πιαίζηα κηαο εηαηξείαο γηα ηελ παξαθίλεζε θαη δέζκεπζε ηεο 

νκάδνο πωιήζεωλ (ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε πεξίπησζε ηνπ Fred Hassan 

πξνέδξνπ ηεο Schering Plough -αλήθεη πιένλ ζηνλ φκηιν ηεο Merck Sharp and Dohme-, 

ν νπνίνο αληηιακβαλφκελνο ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο νκάδνο πσιήζεσλ εγθαηέζηεζε 

θαλάιη άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηα κέιε ηεο -κέζσ ζπρλψλ ζπλαληήζεσλ κε 

πεξηνξηζκέλν θάζε θνξά αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αλαπηχζζεη 

πξνζσπηθή επηθνηλσλία καδί ηνπο-, θάλνληαο ζαθή ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπο, 

εκπλένληάο ηνπο γηα παξαγσγηθή εξγαζία γεκάηε πξνθιήζεηο, πνπ νδήγεζε ζε 

ζεακαηηθή βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο -Harvard Business Review, 

2006-). 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηηο Η.Π.Α. ππάξρνπλ πάλσ απφ 90.000 ηαηξηθνί 

επηζθέπηεο θαη ε αλαινγία κε ηνπο ηαηξνχο είλαη 1/7 (φπσο αλαθέξζεθε ζην 4ν 

θεθάιαην). Η πςειή απηή αλαινγία (πνπ είλαη αθφκε πςειφηεξε, δεδνκέλνπ φηη δελ 

είλαη φινη νη ηαηξνί ζηνρνπνηεκέλνη γηα επίζθεςε)  ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ν 

ζεζκφο ηνπ ηαηξηθνχ επηζθέπηε γηα ην θαξκαθεπηηθφ κάξθεηηλγθ. 
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Γηα λα ην πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ ν ηαηξηθφο επηζθέπηεο πξέπεη λα παξαθνινπζεί 

ζηελά ηνπο γηαηξνχο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί θαη λα θξνληίδεη λα δηαηεξεί πξνζσπηθή 

επαθή καδί ηνπο (δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο). Όπσο πξνδίδεη θαη ν ηίηινο ην 

επάγγεικα ηνπ ηαηξηθνχ επηζθέπηε απαηηεί θαηά πξφζσπν επηθνηλσλία θαη ε εκπεηξία 

ηεο αγνξάο δηδάζθεη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ ηα δεηνχκελα απνηειέζκαηα 

κέζσ ηνπ ηειεθψλνπ ή ηεο επηθνηλσλίαο κε e-mail (θπζηθά θαη ηα δχν απηά κέζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε επηθνπξηθφ ραξαθηήξα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

απηά ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζηηο CRM εθαξκνγέο  -

νινθιήξωζε CRM εθαξκνγώλ-). 

Ο έληνλνο αληαγσληζκφο πνπ ππάξρεη απηήλ ηελ ζηηγκή ζηελ αγνξά ζεκαίλεη 

φηη ε πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ απφ κφλε ηεο δελ αξθεί. Ο ηαηξηθφο επηζθέπηεο πξέπεη 

λα κπνξεί λα δηαηεξήζεη ην ήδε ππάξρνλ πειαηνιφγηφ ηνπ (ηαηξνχο ησλ νπνίσλ ειέγρεη 

κεγάιν πνζνζηφ ζπληαγνγξαθίαο) ελάληηα ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ αληαγσληζηψλ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζπλερηδφκελε  επαθή κε ηαθηηθέο επηζθέςεηο θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ θάζε ηαηξνχ μερσξηζηά. 

Φπζηθά ν ρξφλνο ηνπ θάζε ηαηξηθνχ επηζθέπηε είλαη πεπεξαζκέλνο (φπσο θαη ν 

ρξφλνο πνπ ηνπο δηαζέηνπλ νη ηαηξνί, ν νπνίνο ζπλήζσο είλαη θάησ ησλ 5 ιεπηψλ). Ο 

ξφινο θάζε  CRM εθαξκνγήο είλαη λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ αμηνπνίεζε απηνχ ηνπ 

ρξφλνπ επηηξέπνληαο ζηνλ θάζε ηαηξηθφ επηζθέπηε λα παξαθνινπζήζεη απνηειεζκαηηθά 

ηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπ (SFA) θαη ζηαδηαθά λα πεηχρεη ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο 

ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ηνκέα απηφ (Ahearne et al, 2007). 

Οη ηαηξηθνί επηζθέπηεο θαηέρνπλ έλα λεπξαιγηθφ ξφιν ζην ηκήκα πσιήζεσλ 

θάζε θαξκαθεπηηθήο επηρείξεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

πξνζπάζεηα εηζαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο CRM πνπ ζα επηιέμεη ε 

επηρείξεζε. Δμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο ηνπο ζέζεο νη ηαηξηθνί επηζθέπηεο ζα πξέπεη λα 

αληηκεηωπίδνληαη ωο εζωηεξηθνί πειάηεο θάζε πξνζπάζεηαο πινπνίεζεο 
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ζπζηεκάηωλ CRM, ζα πξέπεη δειαδή λα έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο σο ρξήζηεο απηνχ (Avlonitis and Panagopoulos, 2005).  

Η βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ CRM ζπζηεκάησλ, φπσο είλαη αληηιεπηφ 

εμαξηάηαη απφ ηελ απνδνρή ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Οη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνδνρή ησλ CRM ζπζηεκάησλ ζπλνςίδνληαη ζε ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο παξαγφλησλ (Απισλίηεο θαη Παλαγφπνπινο, 2008):    

 Κνηλσληθέο επηδξάζεηο (αληηιακβαλφκελε πίεζε απφ ηνλ πξντζηάκελν, ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ αληαγσληζκφ γηα ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο) 

 Δπηρεηξεζηαθέο επηδξάζεηο (ζεηηθφ επηρεηξεζηαθφ θιίκα, ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζνξηζκφο επαθξηβψλ πξνζδνθηψλ απφ ηε ρξήζε, 

ππνζηήξημε απφ ηελ δηνίθεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε) 

 Αηνκηθέο επηδξάζεηο (θαηλνηνκηθή ζηάζε)  

Έηζη εάλ ε δηνίθεζε δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά απηέο ηηο αληηιήςεηο, ηφηε νη 

ρξήζηεο αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην ζχζηεκα γεγνλφο πνπ ηνπο νδεγεί φρη 

απιψο ζηε ρξήζε ηνπ, αιιά ζηελ απνδνρή ηνπ σο αλαπφζπαζην εξγαιείν ηεο εξγαζίαο 

ηνπο.  
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ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ – ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ/ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7
ν
 – ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ/ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ εηζαγσγή, αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη 

αξρηθά ε αλάπηπμε ελφο κνληέινπ αιπζίδαο αμίαο CRM εθαξκνγψλ πξνζαξκνζκέλν 

ζηηο αλάγθεο ησλ νκάδσλ πσιήζεσλ ζηε θαξκαθνβηνκεραλία, ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ θαη ηηο αλάγθεο πνπ αλαδχνληαη, φπσο απηά 

εληνπίζηεθαλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ πνπ έγηλε ζην 4
ν
, 5

ν
 θαη 6

ν
 Κεθάιαην. Θα 

αθνινπζήζεη αμηνιφγεζε ρξήζεο ησλ CRM εθαξκνγψλ ζε επίπεδν νκάδσλ πσιήζεσλ 

θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο κε 

ρξήζε 11-βαζκεο θιίκαθαο αμηνιφγεζεο. ηελ πξνζπάζεηα γηα αληηπξνζσπεπηηθφ 

δείγκα εξσηεζέλησλ, δφζεθε έκθαζε ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ (πνιιά 

ρξφληα εκπεηξίαο, επηηπρεκέλνη ζπλεξγάηεο βάζεη πσιήζεσλ  - ε δηαζηαχξσζε απηνχ 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πξνέθπςε απφ αλεμάξηεηεο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ρψξν ησλ 

πσιήζεσλ ζηε θαξκαθεπηηθή αγνξά -, πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν  - παλεπηζηεκηαθή 

εθπαίδεπζε, πνπ απνηειεί θαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ρψξνπ -, δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο κε 

κεγάιν φγθν πσιήζεσλ θαη κεγάιν πιεζπζκφ ζηηο νκάδεο πσιήζεσλ, φπσο επίζεο θαη 

ηνπιάρηζηνλ 4 ρξφληα εγθαηάζηαζε CRM ζπζηήκαηνο) θαη φρη ζηνλ κεγάιν αξηζκφ 

απηψλ (απηνχ ηνπ ηχπνπ νη ζπλεξγάηεο πνπ επηιέρηεθαλ, εθθξάδνπλ κε ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν ηελ θηινζνθία θαη ηηο αμίεο ησλ εηαηξεηψλ, έρνληαο επίζεο κεγάιε δπλακηθή 

κέζα ζηηο εηαηξείεο ηνπο). Δπίζεο απφ ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζα ζπγθεληξψζεη 

θάζε εξψηεζε, ζα επηρεηξήζνπκε λα αλαδείμνπκε ή φρη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

κνληέινπ αιπζίδαο αμίαο πνπ ζα αλαπηχμνπκε γηα ηηο CRM εθαξκνγέο ζηα πιαίζηα 

νκάδσλ πσιήζεσλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ. 
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7.1 Αλάπηπμε αιπζίδαο αμίαο CRM εθαξκνγήο ζηα πιαίζηα ηνπ ηκήκαηνο 

πωιήζεωλ θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο 

 

Έρνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξακε ζην 2
ν
 Κεθάιαην γηα ηηο αιπζίδεο 

αμίαο ζε κηα επηρείξεζε κε βάζε ην κνληέιν ηνπ Porter θαη σο πξφηππν ην κνληέιν ηνπ 

Buttle γηα ηελ αιπζίδα αμίαο ζε CRM εθαξκνγέο, ζα πξνηείλνπκε έλα κνληέιν 

αιπζίδαο αμίαο CRM εθαξκνγήο γηα ην ηκήκα πσιήζεσλ θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο, κε 

βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο θαξκάθνπ θαη ησλ λέσλ ηζνξξνπηψλ πνπ 

δηακνξθψλνληαη ζηνλ θιάδν, πνπ αλαιχζεθαλ ζηα Κεθάιαηα 4
ν
 θαη 5

ν
, αιιά θαη ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηψλ (ηαηξψλ) ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο, φπσο επίζεο 

θαη ην πνπ ζηνρεχεη απηή, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία ηνπ 6
νπ

 Κεθαιαίνπ. 

ην κνληέιν πνπ ζα πξνηείλνπκε αλαγλωξίδνπκε ηέζζεξηο θύξηεο (: 

Σκεκαηνπνίεζε ηεο Αγνξάο θαη ηωλ Πειαηώλ, Γλώζε ηωλ Πειαηώλ, Αλάπηπμε 

Πξνηάζεωλ Αμίαο θαη ε Πξνζέιθπζε Γηαηήξεζε θαη Πεξαηηέξω Αλάπηπμε ηωλ 

Πειαηώλ) θαη ηέζζεξηο ππνζηεξηθηηθέο δηαδηθαζίεο (: Ηγεζία θαη Κνπιηνύξα, νη 

Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, ε Τπνζηήξημε ηνπ IT 

Σκήκαηνο θαη ε ωζηή Σξνθνδνζία ηνπ πζηήκαηνο κε Γεδνκέλα Πειαηώλ) ζηελ 

αιπζίδα αμίαο CRM εθαξκνγώλ γηα ηηο νκάδεο πωιήζεωλ, φπνπ θαη ζα αλαιχζνπκε 

ζηε ζπλέρεηα. 

Όπσο έγηλε θαηαλνεηφ απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζακε γηα ηνλ θιάδν ηεο 

θαξκαθνβηνκεραλίαο, ην ηκήκα πσιήζεσλ (sales reps) παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εηαηξεηψλ θαη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ησλ 

επελδχζεψλ ηνπο θαηεπζχλεηαη φπσο είλαη αλακελφκελν ζηα ηκήκαηα πσιήζεσλ θαη 

κάξθεηηλγθ (πεξίπνπ ην 26% φπσο αλαθέξζεθε). 

Έηζη παξαηεξήζεθε αξρηθά κία ζεκαληηθή αχμεζε ζηνλ πιεζπζκφ ησλ 

ηκεκάησλ πσιήζεσλ (απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 έσο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 
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ηνπ 2000) θαη ζηε ζπλέρεηα δφζεθε έκθαζε ζηε βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δνπιεηάο ηνπο (πνπ αθνξνχλ κηα πην νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ 

ηνκέα ηνπο) κε ηελ βνήζεηα CRM ζπζηεκάησλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε πειαηνθεληξηθήο 

λννηξνπίαο θαη θνπιηνχξαο.  

Απηφ πνπ έγηλε ζαθέο απφ ηηο αλαθνξέο ζηνλ θιάδν, είλαη φηη ππάξρεη πιένλ 

έιιεηκκα λέσλ θαηλνηφκσλ θαξκάθσλ, ε παηέληα πνιιψλ εμαηξεηηθά θεξδνθφξσλ 

θαξκάθσλ έρεη ιήμεη ή πξφθεηηαη λα ιήμεη ζε κηθξφ ρξνληθφ νξίδνληα πνπ ζεκαίλεη 

είζνδν γελφζεκσλ ζηελ αγνξά θαη ηειηθά φια απηά (ζπλ ηηο εμαγσξέο ή ζπγρσλεχζεηο 

ζην ρψξν, πνπ δεκηνπξγνχλ ηζρπξνχο νκίινπο) ζπλεπάγνληαη κεγάιε έληαζε ζε 

επίπεδν αληαγσληζκνχ, πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ε νκάδα πσιήζεσλ.  

Σν δεηνχκελν επνκέλσο είλαη ηη είδνπο νξγάλσζε θαη θηινζνθία ηεο νκάδνο 

πσιήζεσλ ζα δεκηνπξγήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Σν θξίζηκν κέγεζνο εδψ ζε 

επίπεδν ηαθηηθψλ πιένλ «καρψλ» (θαζεκεξηλφηεηαο) ηεο νκάδνο πσιήζεσλ είλαη ε 

ζσζηή Σκεκαηνπνίεζε ηεο Αγνξάο θαη ηωλ Πειαηώλ, πνπ φπσο αλαθέξακε 

(Κεθάιαην 6.1) δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο. Σα ζχγρξνλα 

ζπζηήκαηα CRM εμαζθαιίδνπλ απηή ηελ δπλαηφηεηα (TMS, SFA, KAM κε 

εμαηξεηηθέο ηερληθέο αλάιπζεο: OLAP, Data Mining θιπ, Κεθάιαηα 1.2, 1.4, 1.8, 6.1) 

θαη απηή ζεωξνύκε όηη απνηειεί ζην κνληέιν καο ηελ πξώηε θύξηα δηαδηθαζία 

ζηελ αιπζίδα αμίαο ηεο CRM εθαξκνγήο γηα ηηο νκάδεο πσιήζεσλ. Μέζσ απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο επηηπγράλεηαη ζσζηή θαηαλνκή αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ ηεο νκάδνο 

πσιήζεσλ (θαη έηζη ε εηαηξεία εμαζθαιίδεη θαη’ επέθηαζε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή 

απφδνζε ησλ επελδχζεψλ ηεο).  

Σν ζηνηρείν εθείλν πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ζηε 

ζπλέρεηα, είλαη απηφ πνπ νξίδνπκε σο Γλώζε ηωλ Πειαηώλ (ή Δκπεηξία ησλ Πειαηψλ 

-Customer Experience-, Κεθάιαην 1.4). Σν ζηνηρείν απηφ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν γηα 

ηελ ππνζηήξημε κηαο πειαηνθεληξηθήο θνπιηνχξαο θαη λννηξνπίαο, πνπ θαηά θφξνλ 
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έγηλε αλαθνξά ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά νη πειάηεο 

(ηαηξνί) εκθαλίδνπλ απμεκέλε πνιππινθφηεηα φζνλ αθνξά ηηο αλάγθεο ηνπο (Κεθάιαην 

6.1) θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπο (θαξκαθνινγηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θιπ) πνπ 

απαηηείηαη κία εηο βάζνο θαηάδπζε θαη ζπλερή αλαλέσζε ζηα ζηνηρεία πνπ νηθνδνκνχλ 

ην πξνθίι ηνπο γηα λα ππάξμεη κία πξαγκαηηθά δεκηνπξγηθή επηθνηλσλία κεηαμχ απηψλ 

θαη ηεο νκάδνο πσιήζεσλ. Η κεγάιε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ, 

έδσζε ζε θάπνηα θάζε ηελ δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξείεο γηα αχμεζε ηνπ φγθνπ 

θαηαρσξήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο πειάηεο, κε δεδνκέλν φηη πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ 

ηαηξηθνί επηζθέπηεο επηθνηλσλνχζαλ κε ην ίδην γθξνππ πειαηψλ (γηα παξάδεηγκα 

ηαηξηθνί επηζθέπηεο απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο -άιια θάξκαθα ή άιιεο ελδείμεηο-, 

κνληέιν θαζξέθηε, εδψ απαηηείηαη νινθιήξσζε ησλ εθαξκνγψλ CRM δηαηκεκαηηθά 

φπσο αλαθέξακε θαη ζην Κεθάιαην 6.4). Με βάζε ηα παξαπάλσ ε γλψζε ησλ πειαηψλ 

ζεωξνύκε όηη απνηειεί ζην κνληέιν καο ηελ δεύηεξε θύξηα δηαδηθαζία ζηελ 

αιπζίδα αμίαο ηεο CRM εθαξκνγήο γηα ηηο νκάδεο πσιήζεσλ. 

Απφ ηελ ζηηγκή ινηπφλ πνπ κέρξη εδψ ζηνρεχνπκε ζηνπο πειάηεο πνπ καο 

ελδηαθέξνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ επηβάιιεηαη (ζπρλφηεηα επηζθέςεσλ πνπ πξέπεη κε 

ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ) θαη ζηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγηθήο επηθνηλσλίαο πνπ 

αλαθέξακε, ε επφκελε πξάμε αθνξά ηελ Αλάπηπμε Πξνηάζεωλ Αμίαο (φπσο 

αλαθέξνληαη θαη ζην κνληέιν ηνπ Buttle, Κεθάιαην 2.2), πξνζαξκνζκέλεο ζηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη αλάγθεο (ζε επίπεδν ηαηξηθήο πξάμεο, ζε πξνζσπηθφ 

επίπεδν -επηζηεκνληθέο αλάγθεο, αλαγλσξηζηκφηεηα θιπ-, ζε επίπεδν νξγαληζκνχ  -

λνζνθνκείν, ηαηξηθφ θέληξν θιπ-) θάζε πειάηε μερσξηζηά, εληζρχνληαο έηζη ηηο ζρέζεηο 

καδί ηνπο αλαπηχζζνληαο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο, πνπ θαζηζηνχλ ηνπο ηαηξηθνχο 

επηζθέπηεο ζε έλα είδνο ζπλεξγάηε πιένλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ πειαηψλ 

ηνπο. Δχθνια γίλεηαη αληηιεπηή ε ζεκαζία απηνχ ηνπ ζηαδίνπ πνπ ζεωξνύκε όηη 

απνηειεί ζην κνληέιν καο ηελ ηξίηε θύξηα δηαδηθαζία ζηελ αιπζίδα αμίαο ηεο 
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CRM εθαξκνγήο γηα ηηο νκάδεο πσιήζεσλ (εδψ έρεη κεγάιε ζεκαζία ην ηζηνξηθφ 

ελεξγεηψλ ζε θάζε πειάηε θαη ε απφδνζε απηψλ, πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηα CRM 

ζπζηήκαηα ησλ εηαηξεηψλ). 

Η κεγάιε ζπκβνιή ησλ CRM εθαξκνγψλ ηέινο ζηηο νκάδεο πσιήζεσλ σο 

ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ είλαη πέξαλ ηεο πξνζέιθπζεο λέωλ πειαηώλ (πνπ κπαίλνπλ 

ζε δηαδηθαζία ζπληαγνγξάθεζεο), ε δηαηήξεζε ηωλ ππαξρόληωλ πειαηώλ (Κεθάιαην 

6.4) θαη ε παξαπέξα αλάπηπμή ηνπο (αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο εηαηξείαο ζηε 

ζπληαγνγξαθία ηνπο ή ζηε ζπληαγνγξαθία άιισλ ηαηξψλ ηνπο νπνίνπο επεξεάδνπλ 

(π.ρ. πεξηπηψζεηο εγεηψλ γλψκεο -opinion leades-). ηα πιαίζηα ελφο ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, 

αληηιακβαλφκαζηε ηελ κεγάιε ζεκαζία ελφο ηέηνηνπ output απφ ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ηεο νκάδνο πσιήζεσλ θαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί. Έηζη ε Πξνζέιθπζε, ε Γηαηήξεζε θαη Πεξαηηέξω Αλάπηπμε ηωλ 

Πειαηώλ απνηειεί ζην κνληέιν καο ηελ ηέηαξηε θύξηα δηαδηθαζία ζηελ αιπζίδα 

αμίαο ηεο CRM εθαξκνγήο γηα ηηο νκάδεο πσιήζεσλ.  

Σα δνκηθά ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ην νηθνδφκεκα ησλ θχξησλ δηαδηθαζηψλ 

ζηελ αιπζίδα αμίαο ηεο CRM εθαξκνγήο γηα ηηο νκάδεο πσιήζεσλ, είλαη αξρηθά ε 

Ηγεζία θαη ε Κνπιηνύξα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ εηαηξεία (Κεθάιαην 6.4), πνπ 

απνηεινχλ θαζνξηζηηθέο παξακέηξνπο ζηελ πξνζπάζεηα εγθαηάζηαζεο 

πειαηνθεληξηθήο λννηξνπίαο θαη πξνζέγγηζεο, φπσο επίζεο θαη εγθαηάζηαζε 

δηαηκεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε φιν ην βάζνο ηεο εηαηξείαο (παξάκεηξνο ζεκαληηθή 

φπσο αλαθέξακε γηα θαιχηεξε γλψζε ησλ πειαηψλ) πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο νδεγνχλ 

ζηελ πηνζέηεζε θαη πιήξε εθκεηάιεπζε ησλ CRM εθαξκνγψλ (πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε 

εδψ ηνλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ επηηεινχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ηα ζηειέρε 

ησλ νκάδσλ πσιήζεσλ -Field Sales Managers-, ηα νπνία είλαη νπζηαζηηθά ππεχζπλα 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ησλ εηαηξεηψλ ζε επίπεδν αμηψλ θαη θνπιηνχξαο). Η 
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Ηγεζία θαη ε Κνπιηνύξα απνηεινύλ ζην κνληέιν καο ηελ πξώηε ππνζηεξηθηηθή 

δηαδηθαζία ζηελ αιπζίδα αμίαο ηεο CRM εθαξκνγήο γηα ηηο νκάδεο πσιήζεσλ. 

Σελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ πειαηψλ ζηηο «αγνξαζηηθέο ζθάιεο» ησλ 

εηαηξεηψλ (φπνπ νη πειάηεο ραξαθηεξίδνληαη βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

ζπληαγνγξαθηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο), πξέπεη λα αθνινπζεί θαη αληίζηνηρε αλάπηπμε 

θαη εμέιημε ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ πσιήζεσλ, κε πξνγξάκκαηα εθπαηδεχζεσλ 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ πσιήζεσλ θάζε θνξά 

(Κεθάιαην 4.4), φιε απηή ε δηαδηθαζία βνεζά ηα ηκήκαηα πσιήζεσλ λα 

απνθσδηθνπνηνχλ κε κεγαιχηεξε επρέξεηα ηηο λφξκεο ηεο αγνξάο θαη απηφ θάλεη αθφκε 

πην απνηειεζκαηηθή ηελ ρξήζε ησλ CRM ζπζηεκάησλ. Βαζηθφο ππεχζπλνο γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ αλάπηπμεο ησλ αηφκσλ κέζα ζε κηα εηαηξεία είλαη ην ηκήκα αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. Με βάζε απηφ νη Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ απνηεινύλ ζην κνληέιν καο ηελ δεύηεξε ππνζηεξηθηηθή δηαδηθαζία 

ζηελ αιπζίδα αμίαο ηεο CRM εθαξκνγήο γηα ηηο νκάδεο πσιήζεσλ.  

Οη CRM εθαξκνγέο πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη εθθξάδνπλ θπξίσο κία 

ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία δηαρείξηζεο ησλ πειαηψλ (Κεθάιαην 1
ν
), απνηεινχλ θαη 

εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ θαη ζην επίπεδν απηφ απαξαίηεηε είλαη ελίνηε θαη ε παξνρή 

ηερληθήο ππνζηήξημεο, αιιά θαη εθπαίδεπζεο γηα ηελ ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ απηψλ. 

Σνλ ξφιν απηφ αλαιακβάλνπλ ζηηο εηαηξείεο ηα ηκήκαηα IT (InformationTechnology). 

Η Τπνζηήξημε ηνπ IT Σκήκαηνο απνηειεί ζην κνληέιν καο ηελ ηξίηε 

ππνζηεξηθηηθή δηαδηθαζία ζηελ αιπζίδα αμίαο ηεο CRM εθαξκνγήο γηα ηηο νκάδεο 

πσιήζεσλ. 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζην πξνεγνχκελν Κεθάιαην (6.3) θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

παξάκεηξνο γηα απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ CRM εθαξκνγψλ είλαη ε πνηφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ κε ηηο νπνίεο ηξνθνδνηείηαη ην ζχζηεκα. Πξέπεη ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηνπο πειάηεο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη 
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απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ηκήκαηα πσιήζεσλ ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο ηαηξνχο (κε ζηνηρεία φπσο αλαθέξακε απφ 

IMS, ΟΦΔ, απεπζείαο απφ θαξκαθεία, ελδνεηαηξεηαθά -π.ρ. κέζσ άιισλ ηκεκάησλ- 

θιπ).Έηζη ε ωζηή Σξνθνδνζία ηνπ πζηήκαηνο κε Γεδνκέλα Πειαηώλ απνηειεί 

ζην κνληέιν καο ηελ ηέηαξηε ππνζηεξηθηηθή δηαδηθαζία ζηελ αιπζίδα αμίαο ηεο 

CRM εθαξκνγήο γηα ηηο νκάδεο πσιήζεσλ. ην ρεδηάγξακκα 26 απνδίδεηαη ην 

κνληέιν πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 26: Κχξηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ Αιπζίδα Αμίαο CRM 

εθαξκνγψλ ζηα πιαίζηα ησλ νκάδσλ πσιήζεσλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ 
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Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ  

 

Τπνζηήξημε ηνπ ΙΣ Σκήκαηνο  
 

σζηή Σξνθνδνζία ηνπ πζηήκαηνο κε Γεδνκέλα 

Πειαηψλ  
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7.2 Έξεπλα αμηνιόγεζεο ρξήζεο CRM εθαξκνγώλ από ηα ηκήκαηα πωιήζεωλ 

θαξκαθεπηηθώλ εηαηξεηώλ ζηελ Διιάδα 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο CRM εθαξκνγψλ, ρξεζηκνπνηήζακε έλα 

εξσηεκαηνιφγην πνπ αλέπηπμε ν Buttle (www.buttleassociates.com, Παξάξηεκα 1), 20 

εξσηήζεσλ κε 11-βαζκε θιίκαθα αμηνιφγεζεο, φπνπ ην 0 αληηζηνηρεί ζε θαζφινπ 

ρξήζε θαη ην 10 ζε ηδαληθή ρξήζε. χκθσλα κε ηνλ Buttle ζθνξ>150 ζεκαίλεη 

εμαηξεηηθή ρξήζε ηνπ CRM, 100≤ ζθνξ≤150 ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε ηνπ CRM θαη ε 

πξνζπάζεηα είλαη πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε θαη ζθνξ<100 ζεκαίλεη θαθή ρξήζε ηνπ 

CRM θαη ρξεηάδεηαη επεηγφληνο αιιαγή πξνζέγγηζεο. Οη εξσηήζεηο δηαπξαγκαηεχνληαη 

ηελ εμνηθείσζε ζηε θηινζνθία πνπ πξέπεη λα δηέπεη ην ηκήκα πσιήζεσλ θαη νιφθιεξε 

ηελ εηαηξεία ζηελ αμηνπνίεζε ησλ CRM εθαξκνγψλ θαη είλαη πνιχ θνληά ζηελ αιπζίδα 

αμίαο πνπ πξνηείλακε παξαπάλσ. 

Γηα λα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φζν ην δπλαηφλ πην 

αληηπξνζσπεπηηθά, θαηαξρήλ επηδηψμακε ην δείγκα ησλ εξσηεζέλησλ λα είλαη νκνγελέο 

θαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ηζρχεη ζε επίπεδν εηαηξεηψλ. Έηζη ε 

επηινγή αθνξνχζε 7 ηαηξηθνχο επηζθέπηεο απφ 7 δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο, 2 Διιεληθέο 

θαη 5 Πνιπεζληθέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ CRM εθαξκνγέο ηνπ ίδηνπ πξνκεζεπηή 

(:Cegedim, Παξάξηεκα 2, λα ζεκεηψζνπκε εδψ φηη νη πεξηζζφηεξεο θαξκαθεπηηθέο 

εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ CRM ζπζηήκαηα απφ δχν θπξίσο πξνκεζεπηέο: ηελ Cegedim 

θαη ηελ Oracle -Siebel-, θαη νη δχν εθαξκνγέο έρνπλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο θαη καθξά 

εκπεηξία απφ ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ αγνξά, επνκέλσο δελ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ην 

είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ε θηινζνθία είλαη παξφκνηα). Καη ζηηο 7 εηαηξείεο 

νη CRM εθαξκνγέο πθίζηαληαη γηα ηνπιάρηζηνλ 4 ρξφληα. Καη νη 7 εηαηξείεο έρνπλ 

εηήζηνπο ηδίξνπο άλσ ησλ €50 εθαηνκκπξίσλ θαη νκάδεο πσιήζεσλ άλσ ησλ 60 

αηφκσλ. Σν δείγκα ησλ πσιεηψλ αθνξνχζε κία γπλαίθα θαη έμη άληξεο, ειηθίαο απφ 30 

http://www.buttleassociates.com/
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έσο 43 έηε θαη εκπεηξίαο ζηηο πσιήζεηο άλσ ησλ 7 εηψλ, κε παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε 

(είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα ηκήκαηα πσιήζεσλ ζηε θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο 

απαζρνινχλ ζε κεγάιν πνζνζηφ απφθνηηνπο παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ, θπξίσο ζεηηθήο 

θαηεχζπλζεο θαη απηφ αλεβάδεη ην επίπεδν ηνπ ρψξνπ πάξα πνιχ -ΙΟΒΔ, 2009-)  θαη κε 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη είλαη φινη επηηπρεκέλνη ζηηο εηαηξείεο ηνπο βάζεη πσιήζεσλ. Απηνχ 

ηνπ ηχπνπ νη πσιεηέο απνηεινχλ θαη ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ θαη ελδηαθέξνλ δείγκα 

γηα κία εηαηξεία, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ ελζσκαηψζεη πιήξσο ηελ θηινζνθία ηεο 

εηαηξείαο παξαζχξνληαο θαη ηνπο ππφινηπνπο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

ηνλ Πίλαθα 6 πνπ αθνινπζεί, βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

 

Πίλαθαο 6: Απνηειέζκαηα έξεπλαο αμηνιφγεζεο ηεο ρξήζεο CRM εθαξκνγήο απφ 7 

ηαηξηθνχο επηζθέπηεο 7 θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ κε βάζε εξσηεκαηνιφγην 20 

εξσηήζεσλ 

 1νο 2νο 3νο 4νο 5νο 6νο 7νο ΤΝΟΛΟ 

1ε 10 10 9 10 10 9 9 67 

2ε 10 10 10 9 8 9 9 65 

3ε 8 10 9 6 8 8 8 57 

4ε 8 9 9 8 8 7 7 56 

5ε 9 10 9 9 9 8 9 63 

6ε 8 8 8 7 10 8 6 55 

7ε 7 7 7 8 8 7 7 51 

8ε 8 8 8 9 9 8 8 58 

9ε 7 8 8 8 9 8 8 56 

10ε 6 6 8 8 9 7 7 51 

11ε 8 9 8 9 10 9 9 62 

12ε 9 9 8 9 9 9 9 62 

13ε 9 8 8 9 8 9 9 60 

14ε 9 8 8 9 9 8 8 59 

15ε 9 9 8 10 10 8 9 63 

16ε 9 7 8 7 7 8 7 53 
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17ε 9 9 8 8 8 9 7 58 

18ε 9 8 7 9 9 8 8 58 

19ε 9 9 8 8 9 8 8 59 

20ε 8 8 8 10 9 7 6 56 

ΤΝΟΛΟ 169 170 164 170 176 162 158  

 

Αμηνινγψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξαηεξνχκε φηη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο θαηαγξάθεθε εμαηξεηηθή ρξήζε ηεο CRM εθαξκνγήο (ζθνξ άλσ ηνπ 150), 

θάηη πνπ εθθξάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ρψξν αλ αλαινγηζηνχκε ηηο πςειέο επηδφζεηο 

ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη κάιηζηα ζε ζπλζήθεο έληνλνπ 

αληαγσληζκνχ φπσο πεξηγξάςακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Ο κεγάινο αξηζκφο 

ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ελδειερνχο 

ραξηνγξάθεζεο ηεο αγνξάο πνπ αμηνπνηήζεθε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ κέζσ ησλ CRM 

εθαξκνγψλ. Δπίζεο ζηελ θαηεχζπλζε πηνζέηεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ CRM 

εθαξκνγψλ βνήζεζαλ αξρηθά ε έληαζε κε ηελ νπνία αζρνιήζεθαλ νη εηαηξείεο ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ (πνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ 

ήηαλ ζέκα θεληξηθήο ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθήο) θαη ην πςειφ φπσο αλαθέξακε κέζν 

επίπεδν ησλ νκάδσλ πσιήζεσλ. 

Δπίζεο έρεη ελδηαθέξνλ λα δνχκε αξρηθά πνηεο εξσηήζεηο ζεκείσζαλ ηα 

πςειφηεξα ζθνξ, έηζη δηαπηζηψλνπκε φηη απηέο ήηαλ ε 1
ε
, 2

ε
, 5

ε
, 11

ε
, 12

ε
, 13

ε
,14

ε
 θαη 

15
ε
, πνπ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο δηαπξαγκαηεχνληαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ ηνκέα θαη ησλ 

πειαηψλ, φπσο εθθξάζηεθε θαη ζην κνληέιν ηεο αιπζίδαο αμίαο κέζσ ησλ θχξησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ νξίζακε, ελψ ε 15
ε
 εξψηεζε αθνξά ζηνηρεία θνπιηνχξαο θαη εγεζίαο 

ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο πνπ νξίζακε σο πξψηε ππνζηεξηθηηθή δηαδηθαζία ζην κνληέιν 

αιπζίδαο αμίαο CRM εθαξκνγψλ. Μέζσ απηήο ηεο βαζκνινγίαο αλαδχεηαη ε εζηίαζε 

ησλ εξσηεζέλησλ ζε κηα πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο αγνξάο πνπ είλαη θαη ην 
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δεηνχκελν θαη απηφ εθθξάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο νκάδεο πσιήζεσλ ζην ρψξν ηνπ 

θαξκάθνπ γεληθά. 

Οη εξσηήζεηο πνπ εκθαλίδνπλ ηα κηθξφηεξα ζθνξ είλαη ε 7
ε
, 10

ε
 θαη 16

ε
. Με 

απηέο ηηο εξσηήζεηο αμηνινγείηαη ε πξνζήισζε φινπ ηνπ νξγαληζκνχ ζε απηφ πνπ 

πνιιάθηο αλαθέξζεθε ζηελ εξγαζία απηή θαη αθνξά ηελ εζηίαζε ζηνλ πειάηε θαη ηηο 

αλάγθεο απηνχ. Γηαπηζηψλνπκε απφ ηα ζθνξ πνπ θαηαγξάθεθαλ φηη νη εξσηεζέληεο δελ 

ζεσξνχλ φηη ππάξρεη ζε φιν ην βάζνο ηνπ νξγαληζκνχ ε ίδηα πξνζήισζε ζηνλ πειάηε 

θαη ηηο αλάγθεο απηνχ. Απηφ ζε έλα βαζκφ είλαη ινγηθφ, δεδνκέλνπ φηη νη νκάδεο 

πσιήζεσλ θηλνχληαη ζηελ πξψηε γξακκή, ζην πεδίν κάρεο, επνκέλσο είλαη 

πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλεο ζηηο αιιαγέο πνπ βηψλεη ν ρψξνο θαη ε αλάγθε πξνζαξκνγήο 

ζηα λέα δεδνκέλα είλαη πην έληνλε ζε απηέο θαη πξαγκαηνπνηείηαη πην γξήγνξα ζρεδφλ 

κε φξνπο λνκνηέιεηαο. Βέβαηα απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ θαη 

ηα ππφινηπα ηκήκαηα κε ηηο ίδηεο ηαρχηεηεο, εδψ βέβαηα δελ κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε 

ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηα πιαίζηα ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνχ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ ζηε θαξκαθνβηνκεραλία (Κεθάιαην 

4.6) θαη πνπ επεξέαζε φια ηα ηκήκαηα θαη θπξίσο ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη κέζα 

ζε απηφ ηα ηκήκαηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηα νπνία επηθνξηίζηεθαλ κεγάιν βάξνο 

ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ (ηέζζεξηο απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ δείγκαηνο είλαη πξντφλ 

εμαγνξάο ή ζπγρψλεπζεο), κέλνληαο πηζαλψο πίζσ ν ζρεδηαζκφο αλάπηπμεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ (εμαηνκηθεπκέλα πιάλα εθπαίδεπζεο θιπ). 

ηελ 6
ε
 εξψηεζε φπνπ νπζηαζηηθά αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

ηαηξψλ ζρεηηθά κε ηελ εηαηξεία, ζηα πιαίζηα κηαο ζπλερνχο δηαδηθαζίαο, ην ζθνξ ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθφ (κέζνο φξνο πεξίπνπ 8, θνληά ζην άξηζηα) θαη ην ζεκεηψλνπκε απηφ 

δεδνκέλνπ φηη ε εξψηεζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ ηέηαξηε ππνζηεξηθηηθή δηαδηθαζία 

πνπ αθνξά ηελ ζσζηή ηξνθνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε δεδνκέλα πειαηψλ, πνπ απηά 

ζρεηίδνληαη ζε έλαλ βαζκφ ηηο αληηιήςεηο ησλ ηαηξψλ γηα ηελ εηαηξεία. Ωζηφζν ζίγνπξα 
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ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο εδψ θαη ε φπνηα πζηέξεζε έρεη λα θάλεη κε ηελ 

εγθαηάζηαζε απφ έλα ζεκείν θαη κεηά κηαο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο ζηα κέιε ησλ 

νκάδσλ πσιήζεσλ θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν ξφινο ησλ πξντζηακέλσλ  (Field Sales 

Managers) εδψ, γηα αλαηξνπή απηήο ηεο θαηάζηαζεο (meetings, δηπιέο επηζθέςεηο, on 

the job training θιπ).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8
ν 
– ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ε κία αγνξά κε πνιχ ζθιεξφ αληαγσληζκφ πνπ θιπδσλίδεηαη θαη απφ ηελ 

παγθφζκηα χθεζε, νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαινχληαη λα δνπιέςνπλ εμππλφηεξα 

δηαηεξψληαο παξάιιεια ηα έμνδά ηνπο ζηα ίδηα επίπεδα. Ωο απνηέιεζκα, νη 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο δηαπηζηψλνπλ ζηαδηαθά φηη δελ αξθεί λα παξακέλνπλ κφλν 

εζηηαζκέλεο ζηα πξντφληα ή ζηελ αγνξά. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη αλάγθε ηψξα λα 

εζηηάζνπλ ζηε Γηαρείξηζε ησλ Πειαηεηαθψλ ρέζεσλ (CRM), ψζηε λα θεξδίζνπλ ηελ 

πιήξε ππνζηήξημε ησλ ππαξρφλησλ θαη κειινληηθψλ πειαηψλ ηνπο. Οη εηαηξείεο νη 

νπνίεο εγθαζηζηνχλ CRM εθαξκνγέο δελ απμάλνπλ κφλν ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

ηκεκάησλ πσιήζεσλ θαη κάξθεηηλγθ, αιιά επίζεο εληζρχνπλ ηελ πίζηε -πξνζθφιιεζε- 

θαη ηελ αληίιεςή ησλ πειαηψλ ηνπο πξνο απηέο. 

Σα ηκήκαηα πσιήζεσλ είλαη απηά πνπ δέρνληαη θαη ηελ κεγαιχηεξε πίεζε ζε 

επίπεδν δηαρείξηζεο ησλ λέσλ ζπλζεθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ αγνξά. Ωζηφζν 

φπσο πξνέθπςε θαη απφ ηελ έξεπλά καο νη άλζξσπνη ησλ πσιήζεσλ δείρλνπλ κεγάιε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηα λέα δεδνκέλα θαη έρνπλ ελζσκαηψζεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 

ηελ πειαηνθεληξηθή θηινζνθία θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθείλεο, ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ θαη 

εθηέιεζεο, πνπ έρνπλ σο βάζε ηελ εζηίαζε ζηνλ πειάηε θαη πνπ απνδψζακε ζην 

κνληέιν πνπ πξνηείλακε γηα ηελ αιπζίδα αμίαο CRM εθαξκνγψλ γηα νκάδεο 

πσιήζεσλ.  

Με βάζε ηα φζα πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα, ε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ζε επίπεδν νκάδσλ πσιήζεσλ ζηε θαξκαθνβηνκεραλία, ζην πνιχ 

θνληηλφ κέιινλ, ζα έρεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε ηελ επηινγή ησλ αλζξψπσλ 

(ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο θιπ) θαη ιηγφηεξν κε ηηο ηερλνινγίεο πνπ 

εθαξκφδνληαη (δεδνκέλνπ φηη ζε απηέο έρνπλ πξφζβαζε ζρεδφλ φιεο νη εηαηξείεο 

πιένλ). Δπνκέλσο θαηά ηελ άπνςή κνπ έρεη πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ πιένλ ε φπνηα 
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έξεπλα γηα κνληεινπνίεζε δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ αμηνιφγεζε θαη επηινγή 

ζπλεξγαηψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΡΗΗ CRM ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Αθνινπζνχλε 20 εξσηήζεηο. Αμηνιφγεζε ηελ απφδνζε ηεο εηαηξείαο ζνπ ζρεηηθά κε 

ηελ ρξήζε ηνπ CRM. Η βαζκνινγία ζα γίλεη βάζεη κηαο 11-βαζκεο θιίκαθαο, σο εμήο: 

 

 

 

 

1. Σκεκαηνπνηνχκε ηνπο πειάηεο κε βάζε ηελ αμία, θαζψο επίζεο κε βάζε ηηο 

απαηηήζεηο service, κε βάζε ηνλ ηνκέα πνπ εξγάδνληαη θαη κε άιινπο θαηάιιεινπο 

ηξφπνπο.   

2. Έρνπκε εληνπίζεη ηνπο ζηξαηεγηθά ζεκαληηθνχο πειάηεο θαη έρνπκε θαηαλνήζεη ηελ 

αμία θαη ηηο αλάγθεο ηνπο.   

3. Έρνπκε κία εθηελή βάζε δεδνκέλσλ πειαηψλ, ζηελ νπνία ππάξρνπλ 

θαηαγεγξακκέλεο ιεπηνκέξεηεο απφ ηηο επαθέο κε ηνπο πειάηεο, ην ηζηνξηθφ, ε αμία θαη 

νη πξνζδνθίεο γηα παξνρέο ππεξεζηψλ, ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο θαη ε πξνδηάζεζή ηνπο 

γηα αιιαγέο  -ζηηο ζπλήζεηέο ηνπο θιπ-.  

4. Τπάξρνπλ απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο ζε ιεηηνπξγία γηα ζηξαηνιφγεζε, 

δηαρείξηζε, πηζηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ θχξησλ πξνκεζεπηψλ θαη ζπλεξγαηψλ  ηεο 

εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ.  

5. Δίλαη πιήξσο μεθάζαξε θαη θαηαλνεηή ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ε ζηξαηεγηθή 

ηκεκαηνπνίεζεο/θαηεγνξηνπνίεζεο, ε απνηχπσζε θαη θαηαλφεζε ησλ πξνθίι ησλ 

πειαηψλ θαη νη αμίεο πνπ απηνί απαηηνχλ.      

6. ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κε εθηελή ηξφπν εμεηάδνπκε ηηο αληηιήςεηο ησλ 

πειαηψλ ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγψλ κε ηελ εηαηξεία καο.  

7. Όινη (front office θαη back office) έρνπκε κία μεθάζαξε θαη δηακνηξαδφκελε 

αληίιεςε γηα ηηο θχξηεο πεγέο πνπ πξνθαινχλ αμία ζηνπο πειάηεο θαη/ή 

ηθαλνπνίεζε/δπζαξέζθεηα.  

8. Γεκηνπξγνχκε εμαηνκηθεπκέλεο πξνηάζεηο αμίαο φπνπ απηφ απαηηείηαη. Δκπιέθνπκε 

ηνπο πειάηεο ζε απηή ηελ δηαδηθαζία.  

9. Οη δηαδηθαζίεο καο είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα απνδίδνπλ εμαηξεηηθή 

γλψζε/αμία πειαηψλ.  

Γελ ην θάλνπκε 

θαζφινπ 

Σν θάλνπκε 

ηδαληθά 
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10. Τπάξρεη μεθάζαξε αίζζεζε επζχλεο γηα ηνπο πειάηεο θαη/ή ηα δηάθνξα ηκήκαηα 

απηψλ ζε φιν ην εχξνο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηεο εηαηξείαο.  

11. Κιίκαθεο αμηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο έρνπλ αλαπηπρζεί θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά.  

12. Τπάξρεη μεθάζαξν θαη δηακνηξαδφκελν πιάλν απφθηεζεο πειαηψλ.      

13. Τπάξρεη μεθάζαξν θαη δηακνηξαδφκελν πιάλν δηαηήξεζεο πειαηψλ.      

14. Τπάξρεη μεθάζαξν θαη δηακνηξαδφκελν πιάλν αλάπηπμεο πειαηψλ.    

15. Η νκάδα αλψηεξεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη αθνζησκέλε θαη δνπιεχεη πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο αμίαο ν «πειάηεο είλαη πξψηνο»  -νη αλάγθεο ηνπ θιπ-.  

16. Απηνί πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ζηξαηνιφγεζε, εθπαίδεπζε θαη δηαηήξεζε ησλ 

αλζξψπσλ ζηελ εηαηξεία θαηαλννχλ ηηο δεμηφηεηεο, ηε γλψζε θαη ηηο απαηηήζεηο ζε 

επίπεδν ζπκπεξηθνξάο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αμία ν «πειάηεο είλαη 

πξψηνο».  

17. Οη άλζξσπνί καο ελζαξξχλνληαη θαηαιιήισο γηα απνηειεζκαηηθή ζπλ-δηαρείξηζε 

ηεο Γλψζεο ησλ Πειαηψλ (ή Δκπεηξία ησλ Πειαηψλ –Customer Experience-).  

18. Τπάξρεη έλα νξαηφ, ρξεκαηνδνηνχκελν πιάλν γηα αλάπηπμε ησλ IT ζπζηεκάησλ 

πνπ απαηηείηαη γηα λα εληζρχζεη ηελ Γλψζε ησλ Πειαηψλ.     

19. Οη βαζηθέο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαζνξίδνληαη, εθηεινχληαη θαη βειηηψλνληαη 

έηζη ψζηε λα βειηηψλνπλ ηελ Γλψζε ηνπ Πειάηε, ηελ αμία θαη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ.  

20. πγθξίλνπκε ηελ CRM απφδνζή καο έλαληη ησλ θαιχηεξσλ θαη είκαζηε 

αθνζησκέλνη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

 

Η ΓΙΔΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ CRM 

 

Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε παγθφζκην επίπεδν ζηελ θαξκαθεπηηθή 

βηνκεραλία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ζχγρξνλεο 

πιαηθφξκεο έρνπλ νδεγήζεη ζε κηα έληνλε δήηεζε γηα εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο πνπ 

ζα θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θιάδνπ. 

Απαληψληαο ζηελ απμεκέλε απηή δήηεζε πνιιέο ζεκαληηθέο εηαηξείεο ζηνλ 

θιάδν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ  

επέθηεηλαλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο δεκηνπξγψληαο εθαξκνγέο εηδηθά 

θαηαζθεπαζκέλεο γηα ηελ θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία. Η θίλεζε απηή δεκηνχξγεζε έλα 

εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ νδεγεί ζηελ δηαξθή 

βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εθαξκνγψλ κε λέεο θαη θαηλνηφκεο δπλαηφηεηεο. 

ηελ ζπλέρεηα ζα δνχκε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ βαζηθφηεξσλ εηαηξηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν απηφλ. 

 

Η εηαηξεία πνπ ηδξχζεθε ην 1978 ππφ ηνλ ηίηιν Software Development 

Laboratories (SDL) αλαπηχρζεθε ξαγδαία θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

δεκηνπξγνχο επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Σν 2006 ε εηαηξεία 

πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά ηεο Siebel systems ε νπνία δηέζεηε ηεξάζηηα ηερλνγλσζία 

ζηνλ θιάδν ηνπ CRM θαζψο θαη κεγάιε εμεηδίθεπζε ζηηο θαξκαθεπηηθέο εθαξκνγέο. 

Η εηαηξεία Siebel είρε ηδξπζεί απφ ηνλ Thomas Siebel ην 1993 θαη θαζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα ηεw ιεηηνπξγίαο ηεο δεκηνπξγνχζε πνιιαπιέο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κε 

ζθνπφ ηελ απφθηεζε εγεηηθνχ κεξηδίνπ ζηελ αγνξά ησλ εθαξκνγψλ CRM. Σν 1995 ε 
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Siebel νινθιήξσζε ησλ πξψηε ηεο εθαξκνγή ζηνλ θιάδν ηνπ CRM θαη απφ ηφηε ε 

εηαηξεία ζπλερψο βειηηψλεη θαη επεθηείλεη ηελ πιαηθφξκα ηεο. Η ζεκαληηθφηεξε 

εθαξκνγή ηεο Siebel  πνπ θέξεη ην φλνκα ηεο (Siebel CRM v 8.0) απνηειεί κηα απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο θαη πιένλ γλσζηέο εθαξκνγέο ζηνλ θιάδν ηνπ θαξκαθεπηηθνχ CRM θαη 

ελζσκαηψλεη ηελ εκπεηξία εηψλ πνπ δηαζέηεη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία.  

  Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαιάβνπκε ηνλ ραξαθηήξα ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη 

λα εμεηάζνπκε ελ ζπληνκία ηα βαζηθά ηεο πιενλεθηήκαηα: 

 Μεδεληθή εγθαηάζηαζε. Γηα λα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο ζπκβαηφηεηαο κε ηα 

δηάθνξα κνληέια ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη λα επηηξέςεη ηελ άκεζε πξφζβαζε 

απφ νπνηνδήπνηε ηεξκαηηθφ ε Oracle ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηελ «Oracle-Siebel 

Smart Web Architecture» (www.oracle.com ). Η αξρηηεθηνληθή απηή επηηξέπεη ηελ 

εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο κέζσ ηνπ web browser ρσξίο ηελ εγθαηάζηαζε αξρείσλ 

ζηνλ ζθιεξφ δίζθν ηνπ ππνινγηζηή.  Παξφκνηεο ηερλνινγίεο έρνπλ εθαξκνζηεί θαη 

ζε απινχζηεξεο εθαξκνγέο είλαη φκσο ε πξψηε θνξά πνπ θάηη ηέηνην 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην CRM. 

 Δθηεηακέλε ιεηηνπξγηθόηεηα. Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα επηρεηξήκαηα πνπ 

πξνβάιιεη ε Oracle γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ CRM ηεο είλαη ε δηαξθήο έξεπλα θαη 

βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλεη ε εηαηξεία απφ ηνπο 

πειάηεο ηεο. Φπζηθά φινη νη δεκηνπξγνί ινγηζκηθνχ θάλνπλ βειηηψζεηο ζηα 

πξνγξάκκαηα ηνπο αιιά ε Oracle, εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξα κεγάισλ πειαηψλ πνπ 

δηαζέηεη, έρεη ηελ ηερλνγλσζία θαη ηηο αλαγθαίεο δνκέο γηα λα θάλεη ηελ δηαδηθαζία 

γξεγνξφηεξα θαη πην απνηειεζκαηηθά απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Απηφ πξαθηηθά 

ζεκαίλεη φηη νη πειάηεο απνθηνχλ κηα δηαξθψο βειηηνχκελε εθαξκνγή. 

 Real-time reporting θαη αλάιπζε. Σν ζπγθεθξηκέλν CRM επηηξέπεη ηελ 

επεμεξγαζία θαη εθκεηάιιεπζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηα ζηειέρε κπνξνχλ λα έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο δπλακηθέο 

http://www.oracle.com/
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αλαθνξέο (dynamic reports) πνπ αιιάδνπλ θαζψο νη ρξήζηεο θαηαρσξνχλ λέα 

δεδνκέλα. Η δπλαηφηεηα απηή είλαη πξαθηηθά άρξεζηε ζηνπο κηθξνχο 

θαξκαθεπηηθνχο αληηπξνζψπνπο αιιά έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία ζηηο πνιπεζληθέο 

εηαηξείεο θαζψο κεηψλεη θαηά πνιχ ηνλ ρξφλν αληίιεςεο ησλ πηζαλψλ κεηαβνιψλ.  

 Δπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ιεηηνπξγηθόηεηαο. Σν Siebel CRM ζπλνδεχεηαη απφ 

κηα ζεηξά εθαξκνγψλ – επεθηάζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηα 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εθαξκνγψλ 

είλαη νη εθαξκνγέο Partner Relationship  Management (PRM) θαη ηνπ Employee 

Relationship Management (ERM). Η αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 

εθαξκνγψλ απηψλ μεθεχγεη απφ ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο αιιά είλαη ζαθέο 

φηη ε επέθηαζε ηνπ CRM ζε παξαπιήζηνπο ηνκείο είλαη κηα δπλαηφηεηα πνπ 

εθηηκάηαη ηδηαίηεξα ζηελ αγνξά ηνπ ζρεηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

 Δμαηξεηηθά αλεπηπγκέλα εξγαιεία αλάιπζεο θαη reporting. Σν Siebel πξνζθέξεη 

κηα κεγάιε πνηθηιία εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ 

λα πξνζαξκνζηνχλ ζε φια ηα θιηκάθηα ηεο εηαηξηθήο ηεξαξρίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ε εθαξκνγή πξνζθέξεη ην αλαγθαίν επίπεδν πιεξνθφξεζεο ζε θάζε ζηέιερνο ρσξίο 

λα δαπαλά ρξφλν θαη πφξνπο ζε άζθνπε αλάιπζε. ε βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ 

θαιχπηνπλ αξθεηέο ρψξεο θαη πεξηέρνπλ δεθάδεο ρηιηάδεο θαηαρσξήζεσλ, ε 

πνηφηεηα ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ κπνξεί λα θάλεη ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζε κηα 

πεηπρεκέλε θαη κηα απνηπρεκέλε εθαξκνγή. 

 Πιήξεο ππνζηήξημε θηινζνθίαο Application Network. Έηζη επηηπγράλεηαη ε 

επηθνηλσλία κε άιιεο εθαξκνγέο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κέζσ έηνηκσλ 

connectors  (SAP, Oracle, Peoplesoft, JDE, i2), middleware (BEA, MQSeries, 

BizTalk, TIBCO, Vitria, webMethods) θαη ηερληθψλ (XML, COM, CORBA, EIM) 

θαη ην CRM έρεη ηελ δπλαηφηεηα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κε φια απηά ράξε ζηελ 

χπαξμε εηδηθψλ θσδηθνπνηήζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ άκεζε επηθνηλσλία εθαξκνγψλ 
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ηνπ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ. Σν πιενλέθηεκα απηφ γίλεηαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ φηαλ εμεηάδνπκε ηελ ζπλεξγαζία CRM θαη ERP (ζηελ πεξίπησζε καο 

Siebel θαη Sap) ε νπνία είλαη απαξαίηεηε ζηνπο κεγάινπο νξγαληζκνχο θαζψο ν 

φγθνο ησλ δεδνκέλσλ απαγνξεχεη θάζε ζθέςε γηα δηπιή θαηαρψξεζε ηνπο.  

Η ζπγρψλεπζε ηεο Siebel κε ηελ Oracle έρεη δεκηνπξγήζεη έλαλ πνιχ ηζρπξφ 

αληαγσληζηή πνπ δηαζέηεη ηελ εθηεηακέλε πείξα ηεο Siebel ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

κεγάιε θεθαιαηαθή βάζε ηεο Oracle (www.oracle.com). 

 

Η γεξκαληθή απηή εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1972 κε ηνλ ηίηιν Systeme, 

Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung (Systems, Applications and 

Products in Data Processing). Απφ ην 2009 είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξεία αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ ζηελ Δπξψπε θαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εηαηξείεο ηνπ είδνπο ζηνλ 

θφζκν κε έζνδα πνπ μεπεξλάλ ηα €10,25 δηζεθαηνκκχξηα  (www.sap.com ). 

Η SAP εηδηθεχεηαη ζηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ γηα επηρεηξήζεηο θαη δηαζέηεη 

κεγάιε εκπεηξία ζηελ δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ εθαξκνγψλ θαη εηδηθά 

ζρεδηαζκέλσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Η βαζηθφηεξε εθαξκνγή ηεο εηαηξείαο  ζε ζρέζε κε 

ην CRM νλνκάδεηαη SAP CRM θαη πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλεο ιχζεηο γηα επηρεηξήζεηο 

θάζε θιάδνπ πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θαξκαθεπηηθνχ. 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα φπια πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία ζηελ πξνψζεζε ηεο 

εθαξκνγήο SAP CRM είλαη ε εμαηξεηηθά πεηπρεκέλε πνξεία ηεο θχξηαο εθαξκνγήο ηεο 

SAP ERP ε νπνία είλαη εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλε ζε επηρεηξήζεηο φισλ ησλ κεγεζψλ. Οη 

δπν εθαξκνγέο ζπλεξγάδνληαη εμαηξεηηθά κεηαμχ ηνπο θαη ζπρλά ε εηαηξεία ηηο πξνσζεί 

ζαλ παθέην πξνζθέξνληαο κηα νινθιεξσκέλε ιχζε ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα 

αλαβαζκίζνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ηνπο ζπζηήκαηα. 

 

http://www.oracle.com/
http://www.sap.com/
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ε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο αληαγσληζηέο ηεο νη νπνίνη μεθίλεζαλ απφ 

άιινπο θιάδνπο θαη επεθηάζεθαλ ζηηο θαξκαθεπηηθέο εθαξκνγέο, ε Cegedim ηδξχζεθε 

ην 1969 απφ έλα θνλζφξηζηνπκ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη 

ηηο εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο πνπ είρε αλάγθε ν θιάδνο. 

Σν 2007 ε εηαηξεία νινθιήξσζε ηελ εμαγνξά ηεο εηαηξίαο Dendrite πνπ 

απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο αληαγσληζηέο ζην ρψξν ηνπ CRM. H εμαγνξά 

απηή βειηίσζε αξθεηά ην κεξίδην αγνξάο ηεο εηαηξείαο θαη ηελ αλέδεημε ζε εγέηε ζηελ 

αγνξά ηνπ θαξκαθεπηηθνχ CRM.  

Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο επηηπρίεο ηεο εηαηξείαο είλαη ε αλάπηπμε ηεο Βάζεο 

Γεδνκέλσλ «One Key» ε νπνία παξαθνινπζεί ηελ δξαζηεξηφηεηα ζηνλ θαξκαθεπηηθφ 

θιάδν (κέζσ ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ιακβάλεη απφ ηηο εηαηξείεο -θαη ηνπο ππφινηπνπο 

πειάηεο ηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπο ηαηξνχο- κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη) ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 57 ρψξεο, κε πάλσ απφ 5.000.000 εγγξαθέο εηεζίσο θαη αξηζκφ 

ρξεζηψλ πεξίπνπ 115000, ελψ 550 ρεηξηζηέο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ θάλνπλ 7.000.000 

ελεκεξψζεηο ην ρξφλν. ηε Βάζε Γεδνκέλσλ απηή έρνπλ πξφζβαζε φιεο νη 

ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείεο (ππφ ηελ έλλνηα φηη ελεκεξψλνληαη απηφκαηα γηα ηπρφλ 

αιιαγή ζην ζηάηνπο ηεο αγνξάο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη -γηα παξάδεηγκα λέεο αθίμεηο 

ηαηξψλ ζε λνζνθνκεία ή ηδησηηθά ηαηξεία-). ην ρεδηάγξακκα 27 βιέπνπκε ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ «One Key».  
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ρεδηάγξακκα 27: Λεηηνπξγία Βάζεσο Γεδνκέλσλ «OneKey» (πεγή: πξνσζεηηθφ 

πιηθφ ηεο Cegedim Dendrite, 2008) 

 

ήκεξα ε εηαηξεία απαζρνιεί 8.600 εξγαδνκέλνπο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 80 ρψξεο θαζψο ζεσξείηαη απζεληία ζηηο εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο 

θαη θπξίσο ζην θαξκαθεπηηθφ CRM. To βαζηθφ πξντφλ ηεο εηαηξείαο νλνκάδεηαη 

Dendrite θαη απνηειεί κηα εθαξκνγή CRM πνπ ελζσκαηψλεη ηελ εκπεηξία 30 θαη πιένλ 

εηψλ ζηνλ θαξκαθεπηηθφ θιάδν (www.cegedim.com). 

 

H salesforce.com ηδξχζεθε ην 1999 απφ πξψελ ζηειέρε ηεο Oracle, απφ ηφηε 

αθνινχζεζε κηα αλνδηθή πνξεία πνπ νδήγεζε ζηελ είζνδν ηεο ζην ρξεκαηηζηήξην 

(N.Y.S.E.) ην 2007. 

ε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, ε salesforce.com δελ βιέπεη 

ην ινγηζκηθφ ζαλ πξντφλ αιιά ζαλ ππεξεζία (software as a service). Αληί λα πνπιά ην 

ινγηζκηθφ ην δηαλέκεη εηζπξάηηνληαο ζπλδξνκή αλάινγε πξνο ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο 

http://www.cegedim.com/
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(Carr, 2004). Η κέζνδνο απηή θάλεη ην πξντφλ ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ ζηηο κηθξφηεξεο 

επηρεηξήζεηο  θαζψο κπνξνχλ λα δνθηκάζνπλ ηελ εθαξκνγή ρσξίο λα θαηαβάιινπλ ην 

ηδηαίηεξα πςειφ θφζηνο αγνξάο ηεο.  

H εηαηξεία δηαζέηεη κηα πιεζψξα εθαξκνγψλ γηα επηρεηξήζεηο αιιά είλαη 

ηδηαίηεξα γλσζηή γηα ηα CRM ζπζηήκαηα ηεο. Σν βαζηθφ CRM παθέην πνπ πξνζθέξεη 

νλνκάδεηαη salescloud 2 θαη ιεηηνπξγεί κέζσ ηνπ web browser ηνπ πειάηε ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη θάπνηα εγθαηάζηαζε. Οη εηαηξείεο πειάηεο ηνπο μεπεξλνχλ ηηο 87.000 

(www.salesforce.com). 

 

 

ΚΑΙ 

Οη δχν παξαπάλσ εηαηξείεο απνηεινχλ λέεο αθίμεηο ζηνλ ρψξν θαη 

εμεηδηθεχνληαη ζηελ δηάζεζε ινγηζκηθνχ κε ηελ κέζνδν SaaS (Software as a Service) ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηεί θαη ε salesforce.com. H εηαηξεία Veeva πνπ ηδξχζεθε ην 2007 

(www.veeva.com) απνηειεί ηελ εμέιημε ηεο εηαηξείαο Verticals on Demand θαη 

ζπλερίδεη ηελ δηάζεζε ηεο επηηπρεκέλεο απηήο εθαξκνγήο ζε Η.Π.Α. θαη Δπξψπε ελψ ε 

StayinFront, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1990, έρεη πεηχρεη αθφκα κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή 

εμάπισζε θαη δηαζέηεη ην ινγηζκηθφ ηεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 65 ρψξεο ζε 25 γιψζζεο 

(http://www.stayinfront.com). Όπσο ζα δνχκε θαη νη δχν εηαηξείεο έρνπλ θάλεη κηα πνιχ 

δπλακηθή είζνδν ζηνλ ρψξν θαη απεηινχλ αλνηθηά ηα πνζνζηά αγνξάο ησλ βαζηθψλ 

αληαγσληζηψλ ηνπο.   

            ε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ην 2007 ε εηαηξεία datamonitor ζηνλ θιάδν ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ εμεηάδεη ηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπλ ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο 

CRM νη ηειηθνί ρξήζηεο. Η datamonitor θαηέηαμε ηηο εθαξκνγέο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο 

(ρεδηάγξακκα 28). ηελ θαηεγνξία shortlist (κπιε ρξψκα) θαηαηάζζνληαη νη εγέηεο 

ηνπ θιάδνπ, ζηελ θαηεγνξία consider (πνξηνθαιί) θαηαηάζζνληαη νη εηαηξείεο πνπ 

http://www.salesforce.com/
http://www.veeva.com/
http://www.stayinfront.com/
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δηαζέηνπλ αλαγλσζηκφηεηα θαη πξνζθέξνπλ θαιήο πνηφηεηαο πξντφληα ζε 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Σέινο ζηελ θαηεγνξία explore (ιεπθφ) εκθαλίδνληαη νη λέεο 

εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ θαηαμησζεί ζηνλ θιάδν.  

 

ρεδηάγξακκα 28: Η αγνξά ηνπ θαξκαθεπηηθνχ CRM  (πεγή: Datamonitor, 2007) 

 

ηελ παξαπάλσ έξεπλα δελ εκθαλίδεηαη ε εηαηξεία SAP θαζφηη ην ινγηζκηθφ 

ηεο δελ εμεηδηθεχεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ θαξκαθεπηηθφ θιάδν αλ θαη ε εηαηξεία 

αλαπηχζζεη On Demand εθαξκνγέο γηα ηνπο πειάηεο ηεο. 

Δπηπξφζζεηα ην ρεδηάγξακκα 29 απεηθνλίδεη ηηο ηζνξξνπίεο αιιά θαη ηελ 

δπλακηθή ζην θαξκαθεπηηθφ CRM απεηθνλίδνληαο ηελ θαηάηαμε ησλ δεκνθηιέζηεξσλ 

εηαηξεηψλ ζε βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο φπσο ην κέγεζνο, ε αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ν 

ξπζκφο πξνζέιθπζεο λέσλ πειαηψλ. 
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ρεδηάγξακκα 29: Οη επηδφζεηο ησλ εγεηψλ ζηελ αγνξά ηνπ θαξκαθεπηηθνχ CRM 

(πεγή: Datamonitor, 2007) 

 

ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα (29) βιέπνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

δηαθνξνπνηνχληαη νη δηάθνξνη παξαρείο θαξκαθεπηηθνχ CRM. Οη κεγάιεο εηαηξείεο 

φπσο ε Oracle θαη ε Cegedim έρνπλ ηα πξνηεία ζηελ αλαγλσξηζηκφηεηα, ηα θέξδε αιιά 

θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί. Οη άκεζνη αληαγσληζηέο 

απφ ηελ άιιε φπσο ε salesforce.com  παξνπζηάδνπλ ηαρχηαηε αχμεζε ηνπ 

πειαηνινγίνπ ηνπο θαη απεηινχλ λα αιιάμνπλ ηηο ηζνξνπίεο ζηνλ θιάδν. 

πλνιηθά ε αλαθνξά ηεο datamonitor απνδεθλχεη ηνλ πνιχ έληνλν αληαγσληζκφ 

πνπ επηθξαηεί ζηνλ ρψξν ηνπ θαξκαθεπηηθνχ CRM θαη ππνγξακκίδεη ηηο ξαγδαίεο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ θιάδν φπσο ε ρξήζε ινγηζκηθνχ κε 

ζπλδξνκή πνπ πξνσζεί ε salesforce.com. Γεδνκέλσλ ησλ δηαθνξψλ ζηελ ζηξαηεγηθή 
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κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ έρεη ελδηαθέξνλ λα δνχκε πσο 

αληηιακβάλνληαη νη αγνξαζηέο ηελ πνηφηεηα ησλ εθαξκνγψλ πνπ απέθηεζαλ. 

Σν ρεδηάγξακκα 30 παξνπζηάδεη ηελ γλψκε ησλ εξσηηζέλησλ (ππνθεηκεληθή 

άπνςε) ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή πνπ επέιεμαλ. 

 

ρεδηάγξακκα 30: Αλάιπζε αγνξάο – Η γλψκε ησλ ρξεζηψλ γηα ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαξκαθεπηηθψλ CRM εθαξκνγψλ (πεγή: Datamonitor, 2007) 

 

Αμίδεη ζηελ παξαπάλσ αλάιπζε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε θαηλνηφκα ηερλνινγία 

ηεο salesforce.com αληαγσλίδεηαη επη ίζνηο φξνηο αλησγσληζηέο φπσο ε Oracle θαη ε 

Cegedim πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα αξθεηά ρξφληα ζηελ αγνξά θαη δηαζέηνπλ πνιχ 

κεγαιχηεξα θεθάιαηα θαη αλαγλσξηζηκφηεηα.  

Η ζεκαζία ησλ εθαξκνγψλ CRM ζηε θαξκαθνβηνκεραλία ζεσξείηαη δεδνκέλε 

(φπσο θαη ζηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο), απνθηά φκσο ζηηο κέξεο καο αθφκε κεγαιχηεξε 

ζεκαζία, ζχκθσλα κάιηζηα κε ηελ γλψκε ησλ εκπιεθνκέλσλ -ζηειερψλ απφ φιν ην 
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θάζκα ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο θαη άιισλ εηδηθψλ-, φπσο απηή αλαδχζεθε ζηα 

πιαίζηα  κειέηεο ησλ Danner, Ruzicic θαη Biecheler (ηεο Roland Berger Strategy 

Consultants, Germany, 2007). Όηαλ ξσηήζεθαλ πνηα παξάκεηξνο ηεο βειηηζηνπνίεζεο 

ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο (Customer Excellence) απνηειεί -θαη ζα ζπλερίζεη λα 

απνηειεί ζην κέιινλ- ην πεδίν πνπ ζα εζηηάζνπλ πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ηνπο, νη 

CRM εθαξκνγέο ήηαλ ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο. ε αθφκε κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 60%, 

νη εξσηεζέληεο αλέθεξαλ φηη ε εθαξκνγή CRM ζπζηεκάησλ δίλεη θαη ηελ κεγαιχηεξε 

δπλαηφηεηα αχμεζεο ησλ θεξδψλ (ρεδηάγξακκα 31). 

 

 

ρεδηάγξακκα 31: Πνηα παξάκεηξνο ηνπ πεδίνπ Customer Excellence έρεη ηελ 

κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ; ε πνηα παξάκεηξν ηνπ πεδίνπ 

Customer Excellence ζα εζηηάζεη πεξηζζφηεξν ε εηαηξεία ζαο ηα επφκελα δχν ρξφληα; 

(πεγή: Danner,, Ruzicic and Biecheler, 2007) 

 


