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ix

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

Αναγκαιότητα Διπλωματικής Εργασίας

Η παρούσα εργασία στοχεύει στη μελέτη της σύνδεσης της εταιρικής κουλτούρας και
των πωλήσεων στο νευραλγικό κλάδο του φαρμάκου στην Ελλάδα. Το ιδιαίτερο αυτό
δημόσιο αγαθό τοποθετείται σε ένα κλάδο με ισχυρό ανταγωνισμό.
Κατά συνέπεια, οι επιμέρους στόχοι που τίθενται για την παρούσα εργασία αφορούν
στη διερεύνηση ορισμένων παραγόντων που επηρεάζουν τη συνταγογράφηση των
ιατρών αλλά και το μέγεθος των παραγγελιών των φαρμακοποιών.

Οι

παράμετροιπου εξετάστηκαν ως παράγοντες για τησυνταγογράφηση των ιατρών,
είναιη επιρροή του ιατρικού επισκέπτη, το ήθος του, ο επαγγελματισμός του, η γνώση
του για το προωθούμενο σκεύασμα και η επιρροή του διευθυντή της φαρμακευτικής
εταιρία.Επίσης ως παράγοντας χρησιμοποιήθηκε η επιρροή που ασκεί η
φαρμακευτική εταιρία στους συνταγογράφους ιατρούς και πιο συγκεκριμένα, η
εικόνα της, η οικονομική της κατάσταση, το κοινωνικό της πρόσωπο, η δυνατότητα
της φαρμακευτικής εταιρίας να παρέχει εκπαίδευση, συμβουλές και υποστήριξη, η
σταθερότητα του προσωπικού και οι επενδύσεις ανάπτυξής της.Ακόμη, ερευνήθηκε
στο αν επηρεάζει τη συνταγογράφηση το γεγονός ότι η φαρμακευτική εταιρία είναι
ελληνική ή όχι, αν η φαρμακευτική εταιρία ανήκει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αν είναι σημαντική η άποψη του ανταγωνισμού για τη φαρμακευτική εταιρία, η τιμή
του σκευάσματος καθώς και η κοινή γνώμη για τα γενόσημα, τα πρωτότυπα, τα
ΣΥΦΑ και τα ΜΗ ΣΥΦΑ. Οι παράμετροι που εξετάστηκαν ως παράγοντες για το
μέγεθος των παραγγελιών των φαρμακοποιών είναι η εικόνα του ιατρικού επισκέπτη,
η συνέπειά του, η αξιοπιστία του, η επιμονή του, η γνώση του για το προωθούμενο
σκεύασμα και ηεπιρροή του διευθυντή της φαρμακευτικής εταιρίας. Τέλος,
εξετάστηκε η επιρροή που ασκεί η φαρμακευτική εταιρία στους φαρμακοποιούς και
πιο συγκεκριμένα, ο τρόπος που επικοινωνεί τα προϊόντα της, η αξιοπιστία της, η
συνέπεια που επέδειξε η εταιρία σε προηγούμενες συνεργασίες, το κοινωνικό της
πρόσωπο, οι προωθητικές της ενέργειες και η ύπαρξη τμήματος R&D. Σκοπός της
εργασίας είναι διερευνηθεί εάν κάποιοι παράγοντες της γενικής κουλτούρας της
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επιχείρησης επηρεάζουν τις πωλήσεις των φαρμακευτικών προϊόντων στον
φαρμακευτικό κλάδο.

1.2

Διάρθρωση Διπλωματικής Εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται δύο μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει τη
θεωρητική προσέγγιση του θέματος της εταιρικής διακυβέρνησης και της επιρροής
της στην επίδοση των επιχειρήσεων (κεφάλαια.2, 3). Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει
το ερευνητικό κομμάτι (κεφάλαιο 4) και την ανάλυση των συμπερασμάτων της
έρευνας (κεφάλαιο 5).
Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της παρούσας
διπλωματικής εργασίας καθώς και η διάρθρωσή της. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται
επισκόπηση της έρευνας και της βιβλιογραφίας. Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται
διεξοδικά η ιστορία του φαρμάκου, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, ενώ
προβάλλονται οι ανάγκες που οι άνθρωποι προσπάθησαν να καλύψουν με τη χρήση
του. Γίνεται απόπειρα ορισμού και κατηγοριοποίησης των φαρμάκων και ανάλυση
των βασικών χαρακτηριστικών του Φαρμακευτικού Κλάδου.Λαμβάνοντας υπόψη την
κοινωνικοοικονομική κατάσταση και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της σημερινής
Ελλάδας, γίνεται αναφορά στη συνταγογαφούμενη λίστα και στον τρόπο επιλογής
των φαρμάκων από τον τελικό καταναλωτή, τον Έλληνα ασθενή αλλά και τα
ασφαλιστικά ταμεία. Είναι φανερό ότι τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα σε μια
παγκοσμιοποιημένη αγορά που διέπεται από κανόνες και συσχετισμούς. Στο ίδιο
κεφάλαιο γίνεται μνεία στον Κλάδο της Παραγωγής Φαρμάκου στην Ελλάδα, έναν
από τους πιο υγιείς και δυναμικούς κλάδους της Οικονομίας, που προσφέρει χιλιάδες
θέσεις απασχόλησης στη χώρα μας. Περιγράφεται αναλυτικά το προφίλ της
ελληνικής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας και η φαρμακευτική πολιτική που
αντικατοπτρίζει τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της ελληνικής
Οικονομίας. Ακόμα, αναλύονται οι πωλήσεις των φαρμάκων και οι τύποι πώλησης
στη συγκεκριμένη αγορά. Η έννοια της κουλτούρας απασχολεί τον γράφοντα
προκειμένου να δοθεί έμφαση στην εταιρική κουλτούρα στη Φαρμακευτική
Βιομηχανία. Επιπλέον, προβάλλεται η σημασία της εταιρικής φήμης, της εταιρικής
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εικόνας και της εταιρικής ταυτότητας που χαρακτηρίζουν τις εταιρίες και επηρεάζουν
τον τρόπο επιλογής του καταναλωτή. Έμφαση δίνεται στις πελατοκεντρικές εταιρίες
που κατανοούν ότι η παρουσία πελατών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη
βιωσιμότητά τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται διεξοδικά η παρούσα έρευνα
που πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διερευνηθούν ορισμένοι από τους
παράγοντες που επηρεάζουν τη συνταγογράφηση των ιατρών αλλά και το μέγεθος
των παραγγελιών των φαρμακοποιών. Επιπλέον, περιγράφονται διεξοδικά τα
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, τα χαρακτηριστικά του δείγματος και οι συνθήκες
της έρευνας.Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της
έρευνας.Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα που αναδείχθηκαν
από την παρούσα μελέτη καθώς και απόπειρα αξιοποίησης των συγκεκριμένων
συμπερασμάτων μέσα από προτάσεις που στόχο έχουν να συμβάλλουν στη βελτίωση
της προώθησης των φαρμάκων από τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες.

3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

2.1

Εισαγωγή

Η ερευνητική βιβλιογραφία όσον αφορά την εταιρική κουλτούρα στην Ελλάδα είναι
σε πρώιμο στάδιο ακόμα. Για τον φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα, τη
φαρμακευτική δαπάνη και τις πωλήσεις των φαρμάκων, όμως, γίνονται σημαντικές
και συχνές οικονομικές εκθέσεις και αναφορές μιας και θεωρείται ένας από τους
πλέον παραγωγικούς τομείς στην χώρα μας. Στην ξένη βιβλιογραφία, από την άλλη
πλευρά, υπάρχει μεγάλο πλήθος ερευνών που ασχολούνται με την εταιρική
κουλτούρα, τόσο με τη σύνδεση της με τις στρατηγικές μάνατζμεντ και μάρκετινγκ,
όσο και με την οριοθέτηση και την τοποθέτηση της στις βασικές λειτουργίες της
επιχείρησης.Η διαμόρφωση μιας ενιαίας εταιρικής κουλτούρας είναι η βάση πάνω
στην οποία χτίζει ένας οργανισμός για να προσδιορίσει τους στόχους του και να
σχεδιάσει τη στρατηγική και το επιχειρηματικό του πλάνο. Η ύπαρξη ενιαίας
εταιρικής κουλτούρας βελτιώνει εν τέλει την εμπειρία του πελάτη και συμβάλλει στον
περιορισμό της ανασφάλειας και της ανησυχίας των πελατών, των μετόχων και των
επενδυτών και τον μετασχηματισμό του φόβου σε αυτοπεποίθηση. Μέσα από την
παρουσίαση και σύνθεση τωνερευνητικών προσεγγίσεων δύνανται να εξαχθούν
χρήσιμα συμπεράσματα ως προς την αξία της εταιρικής κουλτούρας στη λειτουργία
των επιχειρήσεων και εμμέσως στις πωλήσεις.

2.2

Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Η βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος βασίστηκε κυρίως σε έρευνες, βιβλία,
άρθρα, νόμους και διαδικτυακές πηγές σχετικά μετην ιστορία του φαρμάκου, τις
κατηγορίες των φαρμάκων, την ανάλυση του κλάδου, τις πωλήσεις και την επιρροή
της εταιρικής κουλτούρας στην επίδοση των επιχειρήσεων.
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2.2.1 Ελληνική βιβλιογραφία

Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκε το εγχειρίδιο των Γκόλνα, Κοντιάδη και
Σουλιώτη (2005) για τη φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και
το βιβλίο των Ζηλίδη και Μωραϊτη (1991) για την ανάλυση των χαρακτηριστικών της
φαρμακευτικής δαπάνης.
Για

τις

αναπτυξιακές

προοπτικές

χρησιμοποιήθηκαν

οι

της

ελληνικής

φαρμακευτικής

μελέτες

του

δαπάνης
ΙΟΒΕ

(2012,2013) και η ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (2012) που
περιλαμβάνουν οικονομικά στοιχεία για τον φαρμακευτικό κλάδο και την πορεία του
στην Ελλάδα.
Γενικότερα, από επίσημες δικτυακές πηγές αντλήθηκαν αρκετές πληροφορίες σχετικά
με το ελληνικό φάρμακο, την ιστορία του και τα χαρακτηριστικά του κλάδου.
Τέλος, για τις αξίες και την εταιρική κουλτούρα χρησιμοποιήθηκε το βιβλίο του
Χυτήρη Λ. (2005).

2.2.2 Ξένη Βιβλιογραφία

Η έννοια της κουλτούρας αναλύθηκε εκτενώς σύμφωνα με τους SimpsonB. etal.
(2010), τον PettigrewA.M (1979), τον ScheinE.H (1990), των καθηγητών του
HarvardKotterκαι

Heskett

(1992),

τωνDealT.Kκαι

KeneddyA.

(1984),

τουArmstrongM. (2006) και των Deshpandeκαι Farley 1999.
Η έννοια της εταιρικής φήμης περιγράφηκε και αναλύθηκε από τους Weigelt και
Camerer (1988), τους MilgromP. και RobertJ. (1986), τους Kleinκαι Leffler (1981),
τον Wilson (1983), τονDravoneD. (1983), τονRogersonW. P (1983) και τους Fillκαι
DimopoulouE. (1999).
Για την εταιρική εικόνα χρησιμοποιήθηκαν τα άρθρα των Fillκαι Dimopoulou (1999),
του Holden (2001), και του CorstjensM. (1991).
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Και τέλος, για τη εταιρική ταυτότητα και για την στρατηγική μετάδοσης της
εταιρικής εικόνας μέσα και έξω από την εταιρία χρησιμοποιήθηκαν οι μελέτες των
ScottS.Gκαι LaneV.R (2000) και των Deyetal. (1997).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

3.1

Η Ιστορία του Φαρμάκου

Από τα πανάρχαια χρόνια ο άνθρωπος έκανε χρήση φαρμάκων προκειμένου να
αντιμετωπίσει ασθένειες που τον ταλαιπωρούσαν. Η φαρμακευτική γεννήθηκε μαζί
με την ιατρική και αυτό δικαιολογεί τον τίτλο όχι της κόρης αλλά της αδερφής όπως
εκφράζεται

και

με

μια

λατινική

φράση

“Pharmaciaesorrormedicinae non ancilla”.Κατά την εποχή αυτή ο θεραπευτής
μπορούσε να επιλέξει στοιχεία από το φυτικό, ζωικό και ορυκτό βασίλειο και
αναμειγνύοντάς τα να καταλήξει στις επιθυμητές φαρμακοτεχνικές μορφές.
Οι πρώτοι που ανέπτυξαν ιατροφαρμακευτική γνώση ήταν οι λαοί της Ασίας και της
Βορειοανατολικής Αφρικής, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Περσία, η Βαβυλωνία, η
Φοινίκη και η Αίγυπτος. Στην Κίνα το 2700 πΧ ο αυτοκράτορας Σεν Νουγκ
συνέγραψε το ≪ΠενΤσάο≫ και περιέγραψε 365 δρόγες και χιλιάδες συνταγές από
την Κινέζικη προφορική παράδοση. Το 1775 π. Χ στη Βαβυλωνία ο ≪ Κώδικας
Χαμουραμπί

≫περιελάμβανε

τη

συμπτωματολογία

ασθενειών

αλλά

και

ενδεικνυόμενα φάρμακα. Ακόμα, στην Αίγυπτο που θεωρείται το λίκνο της
φαρμακευτικής, το 1500 π. Χ στον ≪ Πάπυρο Έμπερς≫ κατεγράφησαν 700
φάρμακα και 800 συνταγές που χρονολογούνται από το 4000 π.Χ.
Ο όρος φάρμακο στην αρχαία Ελλάδα σήμαινε πέρα από τη σημερινή του
σημασιολογία και δηλητήριο καθώς αναφέρεται και στους Πλατωνικούς Διαλόγους
ως ≪ φάρμακο ≫ αυτό που ήπιε ο Σωκράτης μετά την καταδίκη του.Κατά την προιπποκρατική περίοδο, σημειώθηκε πρόοδος στη μελέτη του ανθρώπινου σώματος,
στη φυσιολογία, στην Παθολογία αλλά και στη μελέτη της δράσης των φαρμάκων.Ο
Ιπποκράτης απομάκρυνε τη μαγεία από τη θεραπευτική και συσχέτισε ασθένειες με
τα αίτια τους προκειμένου να βασίσει τη θεραπεία στις ιδιότητες των δρογών.
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Κατά τα χρόνια της επικράτησης των Ρωμαίων συνεχίστηκε η πορεία εκλογίκευσης
της επιστήμης καθώς η πνευματική ζωή κυριαρχήθηκε από τον ελληνικό πολιτισμό.
Στην περίοδο αυτή ξεχώρισε ο Διοσκουρίδης, ο διασημότερος φαρμακογνώστηςφαρμακολόγος της εποχής, ο οποίος συνέγραψε το ≪ Περί Ύλης Ιατρικής ≫ που
αποτελείται από 5 τόμους όπου περιγράφονται περισσότερα από 600 φυτικά
φάρμακα. Ο Γαληνός, ο πατέρας της Φαρμακευτικής, παρασκεύαζε φάρμακα και
πειραματιζόταν πάνω σε ζώα αλλά και στο εαυτό του. Επίσης, έκανε έρευνες γύρω
από τις νοθείες των απλών φαρμάκων.
Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα διαχωρίστηκε η Ιατρική από τη Φαρμακευτική. Ο
Αβίκενας θεωρήθηκε ο Γαληνός των Αράβων καθώς συνέγραψε πλήθος βιβλίων για
τη Φαρμακευτική. Η λέξη φαρμακοποιοί apothicaires αναφέρεται για πρώτη φορά σε
έγγραφο του 1178 ενώ οι νόμοι StatuteSiveLegesmunicipalsarelates του 1123
οριοθέτησαν την επαγγελματική δραστηριότητα των ιατρών και των φαρμακοποιών
στην πόλη Arles της Γαλλίας.
Στο Βυζάντιο ο Νικόλαος Μυρεψός τον 13ο αιώνα συνέγραψε το ≪Δυναμερόν≫ που
χρησιμοποιούνταν μέχρι το 16ο αιώνα.
Κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης, ο Ελβετός Παράκελσος έστρεψε τη
Φαρμακευτική από τη Βοτανική στη Χημεία. Έτσι, προκάλεσε αντιπαράθεση
ανάμεσα στη Γαληνική Ιατρική που έκανε χρήση φυσικών φαρμάκων και στην
Ιατροχημεία που προέκρινε τη χορήγηση φαρμάκων που δημιουργήθηκαν σε
εργαστήρια.
Το 1650 ο βασιλιάς Φίλιππος της Ισπανίας με διάταγμά του ανακήρυξε τη
Φαρμακευτική ως επιστημονική τέχνη ίδιας αξίας με την Ιατρική. Με βασιλικό
διάταγμα του 1777 δημιουργήθηκε στη Γαλλία το CollegePharmacie.
Κατά τον 20ο αιώνα, η Φαρμακευτική άνθησε σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Μέχρι τον Α’
Παγκόσμιο

Πόλεμο

τα

φαρμακεία

παρασκεύαζαν

τα

φάρμακα

που

συνταγογραφούσαν οι ιατροί. Μετά από τον Πόλεμο, η Φαρμακοβιομηχανία κέρδισε
ολοένα

και

περισσότερο

έδαφος.

Κατά

την

περίοδο

1920-

1930

η

Φαρμακοβιομηχανία παρήγαγε μαζικά πενικιλίνη και αντιβιοτικά ενώ εκτινάχθηκε
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κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με την παραγωγή των εμβολίων,
μετατρέποντας το φαρμακοποιό σε ενδιάμεσο ανάμεσα στη Φαρμακοβιομηχανία και
τον

ασθενή

και

το

φαρμακείο

σε

κανάλι

διανομής.

(www.vision4pharmacy.gr/index.php/history)

3.2 Ορισμός και Κατηγορίες Φαρμάκου
Φάρμακο ονομάζεται κάθε χημική ουσία ικανή να επηρεάσει την λειτουργία του
οργανισμού κάθε έμβιου όντος ή μικροοργανισμού όταν εισέλθει σε αυτόν. Σύμφωνα
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας φάρμακο χαρακτηρίζεται:≪Κάθε ουσία ή μίγμα
ουσιών που παράγεται, προσφέρεται προς πώληση, ή παρουσιάζεται για χρήση στη
διάγνωση, στη θεραπεία, στον μετριασμό ή στην πρόληψη νόσου, μη φυσιολογικής
φυσικής κατάστασης ή συμπτωμάτων τους στον άνθρωπο ή στα ζώα και για χρήση στην
αποκατάσταση, τη διόρθωση, ή τη μεταβολή οργανικών λειτουργιών στον άνθρωπο ή τα
ζώα. ≫. Το φάρμακο αποτελεί ένα κοινωνικό αγαθό που μπορεί να συμβάλλει στη
διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Τα φάρμακα ταξινομούνται ανάλογα με το χρόνο γένεσής τους στις εξής κατηγορίες:
τα

πρωτότυπα,

τα

γενόσημα

και

τα

ορφανά.Τα

πρωτότυπα

φάρμακα

παρασκευάζονται από μια φαρμακοβιομηχανία, η οποία έχει τα αποκλειστικά
δικαιώματα μιας ευρεσιτεχνίας αλλά και της πώλησης ενός σκευάσματος για ένα
καθορισμένο χρονικό διάστημα κυκλοφορίας του. Μέσα από αυτή τη διαδικασία η
φαρμακοβιομηχανία καλύπτει τα έξοδα που έχει κάνει για την έρευνα και βγάζει
κέρδος από την ανακάλυψη του φαρμάκου. Αφού λήξει η διάρκεια της ≪ πατέντας
≫, είναι δυνατό μια άλλη φαρμακοβιομηχανία η οποία δεν διαθέτει τις οικονομικές
αλλά και τεχνολογικές δυνατότητες που απαιτούνται για την ανακάλυψη ενός
πρωτότυπου φάρμακου να παράγει νόμιμα το φάρμακο ως γενόσημο.
Ο εμπορικός όρος γενόσημο χαρακτηρίζει οποιοδήποτε φάρμακο του οποίου η
δραστική ουσία δεν καλύπτεται πλέον από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Το φάρμακο αυτό
πρέπει να περιέχει ακριβώς την ίδια ενεργό δραστική ουσία και να έχει την ίδια
βιοδιαθεσιμότητα καθώς και τις ίδιες φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές
ιδιότητες που διαθέτει το πρωτότυπο φάρμακο. Το γενόσημο είναι ως εκ τούτου
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πανομοιότυπο στη δοσολογία, τον τρόπο χορήγησης, την αποτελεσματικότητα αλλά
και την ασφάλεια με το πρωτότυπο φάρμακο, ενώ έχει χαμηλότερη τιμή.
Τα ορφανά είναι πρωτότυπα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση,
την πρόληψη ή τη θεραπεία παθήσεων που συνεπάγονται κίνδυνο για τη ζωή ή για
παθήσεις πολύ σοβαρές ή σπάνιες. Οι φαρμακευτικές εταιρίες δεν επιθυμούν να
αναπτύξουν ορφανά φάρμακα κάτω από τις συνήθεις συνθήκες διότι το κόστος τους
όσο αφορά τόσο στην παραγωγή όσο και στην εμπορία δεν μπορεί να καλυφθεί από
τις αναμενόμενες πωλήσεις τους χωρίς την παροχή κινήτρων (pespa).
Τα φάρμακα μπορεί να ταξινομηθούν και με βάση την ανατομική, θεραπευτική και
χημική τους κατηγορία.

Τα φάρμακα χωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες

ανάλογα με το όργανο ή το σύστημα στο οποίο επιδρούν και καταχωρούνται σε
κύριες κατηγορίες που έχουν επιμέρους επίπεδα. Υπάρχουν δεκατέσσερις κύριες
κατηγορίες καθεμία εκ των οποίων αποτελείται από πέντε διαφορετικά επίπεδα.
A.

Πεπτικό σύστημα & μεταβολισμός

B.

Αίμα & αιμοποιητικά όργανα

C.

Καρδιαγγειακό σύστημα

D.

Δερματολογικά

G. Ουροποιογεννητικό σύστημα και γενετικές ορμόνες
H. Συστηματικά ορμονικά φάρμακα
J. Φάρμακα κατά των λοιμώξεων για συστηματική χορήγηση
L.Αντινεοπλασματικοί και ανοσορυθμιστικοί παράγοντες
M. Φάρμακα αρθροπαθειών και μυοσκελετικών παθήσεων
N. Νευρικό σύστημα
P. Αναπαρασιτικά φάρμακα, εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά
R. Αναπνευστικό σύστημα
S. Αισθητήρια όργανα
V.Διάφορα άλλα φάρμακα
Η κάθε κύρια κατηγορία αποτελεί το 1ο επίπεδο, με 2ο επίπεδο τις φαρμακολογικές/
θεραπευτικές κατηγορίες. Το 3ο και το 4ο επίπεδο είναι το χημικό/φαρμακολογικό/
θεραπευτικό και το 5ο η χημική σύσταση.
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3.3 Ανάλυση

Βασικών Χαρακτηριστικών του Φαρμακευτικού

Κλάδου
3.2. 1 Η Συνταγογραφία
Η συνταγή αποτελεί τη γραπτή εντολή του ιατρού προς το φαρμακοποιό που περιέχει
το όνομα και την ποσότητα του φαρμάκου και κάποιες οδηγίες για τη χορήγησή του.
Στη σύγχρονη πραγματικότητα ο ρόλος του φαρμακοποιού περιορίζεται τις
περισσότερες φορές στην απλή εμπορική διακίνηση έτοιμων σκευασμάτων. Στη
συνταγή μπορεί να γραφεί το χημικό/ επίσημο αλλά και το κοινόχρηστο /εμπορικό
όνομα των φαρμάκων. Η συνταγογραφία αποτελεί τη συχνότερη αιτία επίσκεψης στα
ιατρεία. (Ζηλίδης, Χ., Μωραϊτης Ε., 1991)
Η συνταγογραφία, σύμφωνα με τον Drews (2003), μπορεί να διαχωριστεί στις
ακόλουθες κατηγορίες:
1. Επαναλαμβανόμενη
2. Φθηνή και ακριβή
3. Χρήσητωνσυνταγών διαρκείας
4. Συνταγογραφία φαρμάκων για ηλικιωμένους ή μικρούς ασθενείς

3.3.2Το Πέρασμα στην Ηλεκτρονική Συνταγογραφία
Στο παρελθόν, η συνταγογράφηση των φαρμάκων γινόταν με τρόπο που οδηγούσε
στην αλόγιστη αύξηση των δαπανών χωρίς ουσιαστικά να υπάρχουν και οι
αντίστοιχες ανάγκες. Ο έλεγχος του όγκου της συνταγογράφησης έγινε εφικτός μέσα
από την πλατφόρμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, εργαλείο το οποίο παρέχει
τα εχέγγυα που οδηγούν στον εξορθολογισμό της δαπάνης με την εισαγωγή
κατευθυντηρίων γραμμών συνταγογράφησης και κλινικών πρωτοκόλλων. Η
ηλεκτρονική συνταγογράφηση γίνεται με βάση τη δραστική ουσία σε συνδυασμό με
την υποχρεωτική υποκατάσταση με το φθηνότερο διαθέσιμο γενόσημο σε επίπεδο
φαρμακείου.
Ο απτός χαρακτήρας των φαρμακευτικών προϊόντων, αλλά και το αυστηρό
ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς με διατάξεις που καθορίζουν την παραγωγή, την
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αδειοδότηση, την τιμολόγηση, τη διάθεση και την αποζημίωση των παραπάνω
προϊόντων σε συνδυασμό με την ευχέρεια αποτύπωσης της φαρμακευτικής δαπάνης
έχουν οδηγήσει σε πιέσεις μέσα από αυστηρούς και χρονοδιαγεγραμμένους στόχους
περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης.
Με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησηςεπιτεύχθηκε η μείωση των
πλασματικών αποδοχών των ιατρών και η εμφάνιση των αποδοχών τους στην εφορία
με αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών του κράτους. Επίσης, εξαλείφθηκε η
διαπραγμάτευση μεταξύ φαρμακοποιού και ασθενή αλλά και η σπατάλη των
φαρμάκων. Μειώθηκαν οι εργαστηριακές εξετάσεις κατά 50% καθώς και ο κύκλος
εργασιών των φαρμακευτικών εταιριών κατά 50% και των κέντρων κατά 30%. Η
μειωμένη δαπάνη καθιστά ευκολότερη την αποπληρωμή από τα Ταμεία και οδηγεί
στη διεκδίκηση χαμηλότερων τιμών.(WratschkoK, 2009)
Τα έσοδα των φορέων προέρχονται από τις εισφορές των ασφαλιζόμενων, των
εργοδοτών, από κοινωνική εισφορά και από έσοδα περιουσιακών στοιχείων. Οι
ασφαλισμένοι έχουν τις ελάχιστες δυνατές παροχές από τα ταμεία εξαιτίας:
1. Του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών
2. Τωνχρονοβόρων διαδικασιών
3. Της έγκρισης και των ορίων σε φάρμακα και εξετάσεις
4. Της δυσκολίας απουσίας του εργαζόμενου από την εργασία του
5. Τωνσυγκοινωνιακών προβλημάτων
Οι παραπάνω λόγοι αποθαρρύνουν τους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των
δικαιωμάτων τους.
Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα το σύστημα υγείας και το φαρμακευτικό ήταν ευνοϊκό για
τον πολίτη παρέχοντάς του μεγάλη μείωση του φαρμακευτικού κόστους μέσα από
τους ασφαλιστικούς φορείς, πχ ΟΓΑ, ΙΚΑ. Σήμερα το νέο σύστημα ενιαίου
ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Υ. χορηγεί με έκπτωση συγκεκριμένα φάρμακα που
υπάγονται στη λίστα των συνταγογραφούμενων.
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3.3.3ΗΣυνταγογραφούμενη Λίστα
Ο τρόπος εισαγωγής ενός σκευάσματος στη συνταγογραφούμενηλίστα γίνεται με
σύστημα ταξινόμησης των φαρμάκων και υπολογισμού τιμών αναφοράς ανά
θεραπευτική κατηγορία δραστικών ουσιών. Η ταξινόμηση γίνεται με βάση το
σύστημα Ανατομικής, Θεραπευτικής, Χημικής κατηγοριοποίησης Α.Θ.Χ. του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στη θετική
λίστα, πρωτότυπα και γενόσημα και αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία
έχουν διπλή τιμή, ασφαλιστική και λιανική. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.
καλούνται να πληρώνουν δυο συμμετοχές εφόσον το σκεύασμα που επιλέγουν δεν
εντάσσεται στη λίστα, ενώ στην περίπτωση που συμβαίνει το αντίθετο η συμμετοχή
του ασφαλισμένου είναι 25%. Εάν ο ασφαλισμένος επιλέξει φάρμακο ακριβότερο
από τα αντίστοιχα της λίστας καλείται να πληρώσει τη συμμετοχή του αλλά και το
50% της διαφοράς ανάμεσα στις τιμές των δυο σκευασμάτων. Το υπόλοιπο 50%
καλύπτει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

3.3.4Τα Γενόσημα
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιμές των γενοσήμων σημειώνουν σημαντικές
διαφοροποιήσεις ως ποσοστό της τιμής του πρωτότυπου αναφοράς τόσο στους 12
όσο και στους 24 μήνες μετά τη λήξη της πατέντας. Σημαντικές διαφορές
σημειώνονται και μεταξύ των κρατών-μελών ακόμα και στο ίδιο σκεύασμα. Ο
έλεγχος των τιμών των γενοσήμων στοχεύει στη βέλτιστη μεταστροφή χρηστώνασθενών και ιατρών- από πρωτότυπα σε γενόσημα φάρμακα. Οι πολιτικές γενόσημης
υποκατάστασης διαφοροποιούνται σημαντικά και καλύπτουν όλο το φάσμα από
υποχρεωτικές στη Σουηδία έως προαιρετικές στη Γαλλία και μη επιτρεπόμενες στην
Αυστρία.
Η έναρξη της γενόσημης υποκατάστασης εξαρτάται από τη δυνατότητα ασθενών και
ιατρών να αρνηθούν την υποκατάσταση αλλά και από τη διαθεσιμότητα γενόσημων
εναλλακτικών επιλογών.
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Η πολιτική των γενοσήμων στη χώρα μας, όπως και στις άλλες χώρες, διέπεται από
τη λογική της διαχείρισης των δυνατοτήτων εξοικονόμησης και ελέγχου της
φαρμακευτικής φροντίδας και των αναπτυξιακών ευκαιριών που σηματοδοτεί η λήξη
του χρόνου προστασίας της ευρεσιτεχνίας των πρωτότυπων φαρμάκων. Πρόσφατη
έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των
κινήτρων για μείωση του κόστους ανάπτυξης και διάθεσης των γενοσήμων με τον
παράλληλο καθορισμό ασφαλιστικών τιμών σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες
κάθε χώρας- μέλους.(Puig-Junoy, J., 2010)
Η πολιτική γενοσήμων έχει σχετιστεί και με την αναπτυξιακή πολιτική των εθνικών
οικονομιών, ιδιαίτερα των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, καθώς στο παρελθόν η
πλειοψηφία τους παράγονταν από εθνικές βιομηχανίες που συνεισέφεραν στην
αύξηση του εθνικού ΑΕΠ και στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσα από την
απασχόληση

προσωπικού

υψηλών

προδιαγραφών,

την

πραγματοποίηση

παραγωγικών επενδύσεων και τη συνεργασία με πολλούς τομείς της Οικονομίας.
(ΙΟΒΕ, 2013)
Παρόλα τα παραπάνω, η πολιτική των γενοσήμων στην Ελλάδα, όπως και το σύνολο
της φαρμακευτικής δαπάνης, χαρακτηρίζεται ως αποσπασματική με έμφαση στην
επίλυση πιεστικών θεσμικών δημοσιονομικών εκκρεμοτήτων με κατεύθυνση τη
μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης μέσα από τον έλεγχο των τιμών. Η πολιτική
αυτή χαρακτηρίζεται από τη σωρευτική και πολλές φορές αναποτελεσματική
εισαγωγή του συνόλου των μέτρων και των πρακτικών που εφαρμόζονται επιλεκτικά
στις άλλες χώρες. Τα μέτρα αυτά, όπως ο έλεγχος των τιμών των γενοσήμων, μπορεί
να

συνοδεύονται

από

εργαλεία

εξορθολογισμού

και

τυποποίησης/ομογενοποιήσης/κατεύθυνσης της συνταγογραφικής συμπεριφοράς
μέσω συνταγογραφικών πρωτοκόλλων και οδηγιών συνταγογράφησης και να
επιφέρουν βραχυπρόθεσμα περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης χωρίς όμως να
μπορούν να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.
Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι η παραπάνω πολιτική συχνά οδηγεί στην άμβλυνση
του ανταγωνισμού των τιμών και στη πρόκληση εμποδίων για την είσοδο νέων
γενοσήμων με αποτέλεσμα τη δημιουργία ολιγοπωλίου. Επίσης, κατευθύνει στην
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αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης στρέφοντας τη συνταγογράφηση σε ακριβότερες
θεραπείες.
Τα γενόσημα στην Ελλάδα τιμολογούνται ως ποσοστό της τιμής του πρωτοτύπου
αναφοράς, δηλαδή στο 40% της τιμής του πρωτοτύπου όταν βρισκόταν σε προστασία
της πατέντας. Σήμερα, η τιμή των γενοσήμων μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των
γενοσήμων που ήδη κυκλοφορεί στην ίδια θεραπευτική κατηγορία. Είναι επίσης
σημαντικό το γεγονός ότι τα πρωτότυπα φάρμακα, οι τιμές των οποίων καθορίζουν
και αυτές των γενοσήμων , τιμολογούνται με το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων
τιμών μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Επιπλέον, το επιβεβλημένο καθεστώς των
υποχρεωτικών επιστροφών (rebate) μειώνει περισσότερο τις πραγματικές τιμές των
σκευασμάτων σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ του -9% έως και -17%. Με τον όρο
rebate εννοείται ποσό επιστροφής ίσο με 9% επί της τιμής παραγωγού ή εισαγωγέα
επί της αξίας των συνταγογραφούμενων σκευασμάτων κάθε εταιρίας. Τέλος, ο στόχος
της δαπάνης διασφαλίζεται μέσα από ένα σύστημα αυτόματων επιστροφών
(clawback) από τους προμηθευτές προς τα ταμεία στην περίπτωση υπέρβασης του
τιθέμενου στόχου. Με τον όρο clawbacks εννοείται μια επιπλέον επιβάρυνση των
κατόχων αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων που αποφέρει στους
ασφαλιστικούς φορείς επιστροφή χρημάτων εφόσον το ύψος των πωλήσεων των
φαρμάκων υπερβαίνει το

ποσό των 2.880 εκατομ. Ευρώ για το 2012

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ισομερώς σε διμηνιαία βάση. (Άρθρο 22 τουν.
4052/2012, European Commission (2011),The Economic Adjustment Programme for
Greece (2011).
Η διείσδυση σε όγκο των γενοσήμων στην εγχώρια αγορά φτάνει το 60%, ποσοστό
χαμηλότερο σε σχέση με αυτό των Ευρωπαϊκών αγορών. Το γεγονός ότι σε όρους
αξίας η διείσδυση δεν διαφοροποιείται μεταξύ πρωτοτύπων και μη, αντίθετα με ότι
συμβαίνει στις άλλες χώρες δηλώνει ότι οι τιμές των γενοσήμων στη χώρα μας είναι
υψηλότερες από αυτές των άλλων χωρών. Αντίθετα, οι τιμές των προϊόντων με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι από τις χαμηλότερες στην Ε.Ε. εξαιτίας του τρόπου
τιμολογήσεώς .
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3.3.5Η Φαρμακευτική Δαπάνη στην Ελλάδα
Η φαρμακευτική δαπάνη περιλαμβάνει τη συνολική δαπάνη για φάρμακα και λοιπά
φαρμακευτικά είδη που χορηγούνται σε ασθενείς. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για
όλα τα συνταγογραφούμενα, αποζημιωμένα και μη, αλλά και για τα μη
συνταγογραφούμενα φάρμακα, είτε είναι πρωτότυπα είτε είναι γενόσημα. Η δαπάνη
αυτή είναι δημόσια και ιδιωτική.
Η δημόσια δαπάνη περιλαμβάνει τις δαπάνες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης για
τα συνταγογραφούμενα (εκτός νοσοκομείων ) φάρμακα, ενώ η ιδιωτική τα ποσοστά
συμμετοχής των ασφαλισμένων για τα αποζημιούμενα φάρμακα, τις δαπάνες των
ασθενών για τα μη καλυπτόμενα από τα ασφαλιστικά ταμεία φάρμακα και συναφή
είδη και την αποζημίωση μέρους της δαπάνης από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές
επιχειρήσεις.(http://www.eof.gr/web/guest/activities)
Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε κατά 2.2 δισεκ. Ευρώ την περίοδο 20092012 και διαμορφώθηκε το 2013 στα 2,37 δισεκ. Ευρώ, ενώ αναμένεται να μειωθεί
στα 1,94 δισεκ. Ευρώ το 2014. Έτσι, το 2014 η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη
αναμένεται να είναι μειωμένη κατά 60,5% σε σχέση με το 2009. Αντιστοίχως, η κατά
κεφαλήν δημόσια φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε στα 214€ το 2013, από 456€ το
2009, ενώ αναμένεται περαιτέρω κάμψη το 2014, στα 183€, δαπάνη που είναι κατά
36% χαμηλότερη από τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Παράλληλα,
μείωση καταγράφηκε και στις δημόσιες δαπάνες υγείας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η
νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε κατά 49% την περίοδο 2009-2013,
ενώ η εξωνοσοκομειακή δαπάνη και οι εργαστηριακές δαπάνες μειώθηκαν κατά 31%
με αποτέλεσμα την αύξηση της δημόσιας ενδονοσοκομειακής δαπάνης στο 3,4% του
ΑΕΠ το 2012. (IOBE& ΣΦΕΕ, 2013)
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Πίνακας 3.1: Τα βασικά στατιστικά στοιχεία αγοράς φαρμάκου

Βασικά στατιστικά στοιχεία αγοράς φαρμάκου
Παραγωγοί και Εισαγωγείς φαρμάκων (2012)
Αριθμός Επιχειρήσεων
Φαρμακαποθήκες (2012)
Συνεταιρισμοί φαρμακοποιών (2012)

Πωλήσεις Φαρμάκων (Στοιχεία ΕΟΦ)

Εγχώρια Παραγωγή
Εξαγωγές**
Εισαγωγές**

Παράλληλες εξαγωγές
Απασχόληση

Δημόσια Φαρμακευτική Δαπάνη

6Δημόσια Δαπάνη Υγείας
Δομή τιμών
Μεταβολή τιμών
Γενόσημα

Γενόσημα και off-patent
ΜΗΣΥΦΑ

-106
120
27
€3.954
εκ.
€1.338 εκ
€5.292 εκ
-11,30%
€ 858 εκ.
€ 965 εκ
5%
€ 2.939
εκ
-10%

Σε φαρμακεία/φαρμακαποθήκες (τιμές λιανικής
Σε νοσοκομεία (νοσοκομειακές τιμές)
Σύνολο πωλήσεων (2013)
% Μεταβολή 2012/2013
Σε τιμές παραγωγού (ex-factory) (2012)
Αξία (2012)
% μεταβολή 2011/2012
Αξία (2012)
% μεταβολή 2011/2012
Ποσοστό ως προς το σύνολο της αξίας πωλήσεων
φαρμάκων (2012)
Αριθμός εργαζομένων (2013)
% μεταβολή 2009/2013
Δαπάνη 2009
Δαπάνη 2013

7%
13.600
(-3,6%)
€5.108 εκ
€2.371 εκ
€152,5
εκ.
€222,0 εκ

Clawback 2013
3 Rebate 2013
Μεταβολή Δημόσιας Φαρμακευτικής Δαπάνης
2009/2013
% ΑΕΠ (2013)
Καθαρή κατά κεφαλήν Δημόσια Φαρμακευτική
Δαπάνη (2013)
Δημόσια Φαρμακευτική Δαπάνη / Πωλήσεις
Φαρμάκων (2012)
% ΑΕΠ (2012)
% Σύνολο Δημοσίων Δαπανών (Τακτικός
Προϋπολογισμός & ΠΔΕ) (2012)
Ποσοστό τιμής παραγωγού / εισαγωγέα στην τιμή
λιανικής πώλησης (2012)
Δείκτης τιμών φαρμάκων 2009/2013
Ποσοστό ως προς το σύνολο της αξίας πωλήσεων
φαρμάκων (IMS 2013)
Ποσοστό ως προς το σύνολο του όγκου πωλήσεων
φαρμάκων (IMS 2013)
Ποσοστό ως προς το σύνολο του όγκου πωλήσεων
φαρμάκων (IMS 2013)
Ποσοστό ως προς το σύνολο της αξίας Φαρμάκων

-54%
1,30%
214,00 €
49,60%
6,20%
17,80%
67,60%
-26,50%
15,00%
27,40%
61,80%
11,90%
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3.3.6Η Επιρροή της Παγκοσμιοποίησης
Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας επηρεάζει ιδιαίτερα τη συμπεριφορά και τη
δράση των επιχειρήσεων. Στο στάδιο αυτό εισήλθε η διεθνής οικονομία από τις αρχές
της δεκαετίας του ’80. Η παγκοσμιοποίηση παρουσιάζει χαρακτηριστικά που
συνδέονται με την απελευθέρωση των αγορών, την αλματώδη τεχνολογική εξέλιξη
και διακίνηση της γνώσης, την απελευθέρωση των κεφαλαίων και των
χρηματοπιστωτικών συστημάτων και τη διάδοση ευέλικτων μορφών συστημάτων
πληροφορίας και τηλεπικοινωνιών.
Τα παραπάνω είχαν ως συνέπεια την κατάλυση των συνόρων του επιχειρείν, την
κατάργηση των ελέγχων στη διακίνηση των ατόμων, των κεφαλαίων και των αγαθών,
την εξάλειψη των εμποδίων που προέβαλε η εμπορική καχυποψία, την ταχεία
μετάδοση των πληροφοριών, των μεθόδων αλλά και των πρακτικών και την
καθιέρωση

νέων

μορφών

συνεργασιών-συμμαχιών,

περιθωριοποίησης

και

ανταγωνισμού των επιχειρήσεων και αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων.
Η παγκόσμια αγορά φαρμακευτικών προϊόντων το 2014 ξεπέρασε το 1 τρις ενώ η
παγκόσμια δαπάνη για φάρμακα αναμένεται να αυξηθεί στο 1,2 τρις έως το 2017. Η
ζήτηση που είναι σχετικά συνδεδεμένη με την ανελαστικότητα της τιμής συγκριτικά
με τη ζήτηση άλλων αγαθών, προβλέπεται να είναι συνεχώς αυξανόμενη.
Ο Ευρωπαϊκός φαρμακευτικός χώρος παρουσίασε ένα τζίρο 220 δις και απασχόλησε
περίπου 800.000 εργαζόμενους το 2012. Προσμετρά το 1,8% του συνόλου της
βιομηχανίας με την υψηλότερη εργασιακή παραγωγικότητα. Από τον Οκτώβριο του
2012 η Commissionέχει ανακοινώσει την επιθυμία της να προχωρήσει σε ατζέντα
πολιτικών που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της φαρμακοβιομηχανίας καθώς ο
ευρωπαϊκός

φαρμακευτικός

τομέας

υποφέρει

από

έλλειψη

εμπιστοσύνης,

αβεβαιότητα αγοράς και προβλήματα προϋπολογισμών.(OECD, 2012)
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3.3.7Ο Κλάδος της Παραγωγής Φαρμάκου στην Ελλάδα
Ο κλάδος του φαρμάκου αποτελεί έναν από τους πιο υγιείς αλλά και δυναμικούς
κλάδους της οικονομίας, ο οποίος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αύξηση της
απασχόλησης. Η απασχόληση στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας
ανέρχεται σε 13.500 εργαζόμενους και είναι ανοδική την ώρα που στους άλλους
κλάδους μειώνεται ή παραμένει στάσιμη.
Σύμφωνα με έκθεση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), η οποία
επικαλείται στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το φάρμακο κατέχει τη 2η θέση ανάμεσα στα 20
κορυφαία εξαγώγιμα προϊόντα στην Ελλάδα για το 2014 μετά από τα ορυκτέλαια
πετρελαίου.Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εξαγωγέων και το Κέντρο
Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών το 2014 οι εξαγωγές φαρμάκων ανήλθαν στα
740,9 εκατ. ευρώ και στους 19.236,9 τόνους.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν την υψηλή ανταγωνιστικότητα του ελληνικού
φαρμάκου στο εξωτερικό. Σύμφωνα με έκθεση του ΠΣΕ, τα τελευταία 4χρόνια έχουν
δημιουργηθεί 6 σύγχρονες παραγωγικές μονάδες ενώ παρατηρήθηκε συμμετοχή σε
85 ερευνητικά προγράμματα και επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη που επέφερε την
κατοχύρωση 90 ευρεσιτεχνιών.
Η χώρα μας αναδεικνύεται σε επενδυτικό προορισμό για τον τομέα των φαρμάκων
εξαιτίας:
1. Της παραγωγής φαρμάκων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά standards ποιότητας
και ασφάλειας.
2. Του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού της.
3. Της πολύτιμης και πολύχρονης τεχνογνωσίας που διαθέτει.
4. Της γεωγραφικής της θέσης.
Τα παραπάνω πλεονεκτήματα οδήγησαν το ελληνικό φάρμακο σε 80 χώρες στον
κόσμο.(http://www.onmed.gr/farmako/item/326959-to-elliniko-farmako-stin-v-thesiton -eksagogon-tis-xoras-ekthesi-tou-pse#ixzz3b2i1Vb9o)
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Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (ΔΒΠ) αποτυπώνει την εξέλιξη της
προστιθέμενης αξίας του κόστους των παραγωγικών συντελεστών σε σταθερές τιμές.
Ο ΔΒΠ του κλάδου παραγωγής φαρμάκου στη χώρα μας παρουσιάζει τον υψηλότερο
μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου την περίοδο 2000-2011 (11,6%) που είναι σχεδόν
τριπλάσιος του αντίστοιχου ρυθμού μεταβολής για το μέσο όρο της ΕΕ-27 και της
ΕΖ-17. (ΙΟΒΕ, 2013)
Τα παραπάνω αποδίδονται στην υψηλή απόδοση που παρατηρήθηκε την περίοδο
2000-2007 (15,2%) ενώ η οικονομική ύφεση είχε ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση
του ρυθμού ανάπτυξης στο 6,4% την περίοδο 2008-2011.Ο κλάδος παραγωγής
φαρμάκων εντάσσεται στον τομέα της Μεταποίησης από στατιστική άποψη. Κατά
την περίοδο 2000-2010 αύξησε το ποσοστό συμμετοχής του στη μεταποιητική
παραγωγή της Ελλάδας κατά περίπου 7 εκατοστιαίες μονάδες από 2,7% το 2000 σε
9,6% το 2010 καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των ευρωπαϊκών
χωρών. (ΙΟΒΕ, 2013)
Η αύξηση της συμβολής του φαρμακευτικού κλάδου στην παραγωγή του
μεταποιητικού τομέα συντελέστηκε μετά το2008 φτάνοντας το 2010 στο 10% της
μεταποιητικής παραγωγής, ποσοστό 3ο υψηλότερο στην Ε.Ε. έπειτα από τη Σλοβενία
και τη Δανία. Σύμφωνα με το μέσο όρο της περιόδου 2000-2010, ο κλάδος αποτελεί
το 4,9% της συνολικής μεταποιητικής παραγωγής, υψηλότερα από τον αντίστοιχο
μέσο όρο της ΕΕ-27 και της ΕΖ-17. (ΙΟΒΕ, 2013)

3.3.8Το Προφίλ της Ελληνικής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας
Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία εκπροσωπείται θεσμικά από την Πανελλήνια
Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας που κατέχει μερίδιο στην αγορά φαρμάκου περίπου το
18%. Η ΠΕΦ απαριθμεί 39 μέλη και 21 εργοστάσια παραγωγής, 6 εκ των οποίων
δημιουργήθηκαν τα τελευταία 3 χρόνια και έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό. Οι
φαρμακευτικές εταιρίες απασχολούν 8.500 εργαζόμενους, το 50% περίπου της
συνολικής απασχόλησης στο φαρμακευτικό κλάδο.
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Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες παράγουν επώνυμα κυρίως γενόσημα αλλά και
πρωτότυπα φάρμακα. Τα φάρμακα παράγονται στην Ελλάδα και ελέγχονται ποιοτικά
από

τον

Ελληνικό

Οργανισμό

Φαρμάκων

(ΕΟΦ),

το

ευρωπαϊκό

EuropeanMedicinesAgency (EMA) και τον αμερικάνικο FoodandDrugAdministration
(FDA).
Τα ελληνικά φάρμακα ελέγχονται σε πιστοποιημένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου
με την εφαρμογή των προτύπων της διασφάλισης της ποιότητας (OA) και τους
κανόνες ορθής βιομηχανικής παραγωγής (GMP). Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες
επενδύουν σε τεχνολογικό εξοπλισμό και σε συστήματα ελέγχου της παραγωγής
προκειμένου να εξασφαλίσουν μια ανταγωνιστική παρουσία στην εγχώρια αλλά και
στη διεθνή αγορά που περιλαμβάνει χώρες της Ε.Ε., των Η.Π.Α., του Καναδά, της
Αυστραλίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κ.α. (Τράπεζα της Ελλάδος, 2012)
Οι εξαγωγές κατέχουν το 4ο μεγαλύτερο μερίδιο εξαγωγών στο σύνολο των
εξαγωγών της ελληνικής Μεταποίησης. Ο κλάδος συμβάλει με περίπου 2,8 δις ευρώ
στο ΑΕΠ της χώρας, ενώ εκτιμάται ότι για κάθε 1.000 ευρώ που δαπανώνται για την
αγορά φαρμάκων που παράγονται στην Ελλάδα το ΑΕΠ της χώρας ενισχύεται κατά
3.420 ευρώ. Το εμπόριο, η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, η μεταποίηση και οι
Τράπεζες επωφελούνται από την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας μέσα
από τις σημαντικές εισροές για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων. (Γκόλνα,
Χ. κ.α., 2005, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016)

3.3.9Η Φαρμακευτική Πολιτική
Ο όρος φαρμακευτική πολιτική αφορά στο σύνολο των μέτρων, δράσεων και
παρεμβάσεων, οι οποίες σχετίζονται με τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας
φαρμακευτικών θεραπειών στο σύστημα υγείας και την απρόσκοπτη καθολική
πρόσβαση των ασθενών-πολιτών σε θεραπείες που έχουν ανάγκη με δαπάνη την
οποία το σύστημα υγείας μπορεί να καλύψει.
Η φαρμακευτική πολιτική ασχολείται με πολιτικές και μέτρα που σχετίζονται με τον
ορισμό τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, με τον έλεγχο του όγκου της
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κατανάλωσης καθώς και με τον εξορθολογισμό και τη σταθεροποίηση του καναλιού
διανομής με απώτερο πάντα στόχο τη διασφάλιση της επάρκειας των παραπάνω
προϊόντων και την προστασία της δημόσιας υγείας.Ητιμολόγηση των φαρμάκων
γίνεται παραδοσιακά μετά από σύγκριση της τιμής τους στην εγχώρια αγορά με
εκείνη σε άλλες χώρες με παρόμοια πληθυσμιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά.
Πολλές φορές όμως, προτιμάται η απονομή μιας ελεύθερα οριζόμενης από τη
φαρμακοβιομηχανία τιμής στα πρωτότυπα φάρμακα και στη συνέχεια η
διαπραγμάτευση της ασφαλιστικά καλυπτόμενης τιμής με το Σύστημα Υγείας και
Κοινωνικής Ασφάλισης ή την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά. Με τον τρόπο αυτό,
αναγνωρίζεται η συνεισφορά στην καινοτομία αλλά και ελέγχεται αποτελεσματικά η
συνολική φαρμακευτική δαπάνη που θα πρέπει να είναι ανάλογη με τις δυνατότητες
του συστήματος που καλείται να την καλύψει.
Η φαρμακευτική πολιτική αναλύεται σε δράσεις και παρεμβάσεις που σχετίζονται με
τον έλεγχο και τον περιορισμό του όγκου της κατανάλωσης φαρμακευτικών
σκευασμάτων και με την εισαγωγή και εφαρμογή περιορισμών στη ζήτηση αλλά και
την προσφορά σχετικών υπηρεσιών. Στα μέτρα αυτά εντάσσονται ο καθορισμός
ποσοστό συνασφάλισης ιδιωτικής συμμετοχής, η εισαγωγή κατευθυντήριων γραμμών
στη συνταγογράφηση καθώς και κλινικών πρωτοκόλλων, η αποζημίωση στη βάση
κλειστών προϋπολογισμών των ιατρών αλλά και η αποζημίωση του σκευάσματος
μόνο όταν πληρούνται κριτήρια οικονομικής αποτελεσματικότητας.
Επιπλέον, περιοριστικά στη δαπάνη λειτουργεί η υποχρεωτική αντικατάσταση των
πρωτότυπων φαρμάκων με γενόσημα. Ο ανταγωνισμός στην τιμή λειτουργεί έτσι με
όρους υγιείς προάγοντας την επιλογή πραγματικά ποιοτικών και φθηνότερων
φαρμάκων. Επίσης, λειτουργούν μηχανισμοί ελέγχου της επιλογής φαρμακευτικής
θεραπείας προκειμένου να αποφεύγεται

η υποκατάσταση πρωτοτύπων εκτός

πατέντας με πρωτότυπα metoo που προστατεύονται από την πατέντα με αποτέλεσμα
να είναι ακριβότερα.
Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται περισσότερες από 200 φαρμακευτικές εταιρίες.
Κάποιες από αυτές διαθέτουν παραγωγικές μονάδες, ενώ οι περισσότερες είναι
εμπορικές εταιρίες που διακινούν φάρμακα. Στην Ελλάδα η φαρμακευτική αγορά
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χαρακτηρίζεται από πολλαπλότητα αρμόδιων φορέων και πολυπλοκότητα στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων με αποτέλεσμα η άσκηση της φαρμακευτικής
πολιτικής να είναι αποσπασματική και μερικές φορές αναποτελεσματική.
Όπως όλοι οι κλάδοι έτσι και ο φαρμακευτικός δεν θα μπορούσε να είναι
αποκομμένος από το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον και επηρεάζεται από τις
πιέσεις που δέχεται σε περιόδους οικονομικής ύφεσης ενώ σημειώνει μεγαλύτερους
ρυθμούς ανάπτυξης όταν οι συνθήκες της αγοράς είναι ευνοϊκότερες.

3.4 Πωλήσεις Φαρμάκων
Με τον όρο φαρμακευτικές πωλήσεις εννοούμε:
1. Τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη που επιβαρύνει την κοινωνική ασφάλιση
2. Τις πωλήσεις φαρμάκων στα Νοσοκομεία
3. Τις πωλήσεις φαρμάκων που επανεξάγονται
4. Τις πωλήσεις φαρμάκων που διατίθενται σε πολίτες της Ελλάδας ή σε
ιδιώτες που αναλαμβάνουν το κόστος
5. Πωλήσεις σε ασφαλισμένους ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών που
αναλαμβάνουν το κόστος
6. Τη συμμετοχή των ασφαλισμένων που δεν επιβαρύνει τα ταμεία
Το προσωπικό που απασχολείται στον κλάδο του φαρμάκου είναι εξαιρετικά υψηλού
επιπέδου εκπαίδευσης. Η απασχόληση στο χώρο του φαρμάκου προϋποθέτει διά βίου
εκπαίδευση. Σε έρευνα του 2013 το απασχολούμενο προσωπικό στις φαρμακευτικές
εταιρίες που αποτελούσαν το δείγμα απαρτίζονταν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από
Απόφοιτους Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (45,5% ) και Μέσης
Εκπαίδευσης (32%). Οι απόφοιτοι της Ανώτατης Εκπαίδευσης είχαν εξειδίκευση στα
Οικονομικά (15,6%) και στη Χημεία (15,5%) καθώς και στη Βιολογία (9,8%), στη
Φαρμακευτική (9,5%) στη Διοίκηση (7,8%), στο Marketing (7,1%) και στην Τεχνική
εκπαίδευση (5,5%). Ακόμα, υπάρχουν απόφοιτοι της Γεωπονικής, ης Ιατρικής, της
Βιοχημείας και της Φυσικής. (http://www.onmed.gr/farmako/item/326959-to-ellinikofarmako-stin-v-thesi-ton-eksagogon-tis-xoras---ekthesi-tou-pse#ixzz3b2iVb9o)
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Οι ιατρικοί επισκέπτες οφείλουν να διαθέτουν γνώση και εξειδίκευση σχετικά με τα
προϊόντα που είναι αρμόδιοι προκειμένου να ενημερώνουν αποτελεσματικά με
ακρίβεια και αξιοπιστία

τους πελάτες. Επίσης, πρέπει να είναι αξιόπιστοι ως

επαγγελματίες και να κατέχουνεπικοινωνιακές ικανότητες και επαγγελματισμό.
Ιδιαίτερα σημαντικά κρίνονται ο τρόπος που συμπεριφέρονται, η εμφάνιση, η
ευγένεια, η διακριτικότητα αλλά και η ικανότητα κατανόησης των πελατών. Τέλος η
εικόνα των ιατρικών επισκεπτών διαμορφώνεται από την ποιότητα της προσωπικής
επαφής με τους πελάτες, τις διάφορες υπηρεσίες και διευκολύνσεις που είναι
διατεθειμένοι

να

παρέχουν,

όπως

συγγράμματα

και

συμμετοχές

σε

συνέδρια.(http://www.onmed.gr/farmako/item/326959-to-elliniko-farmako-stin-vthesi-ton-eksagogon-tis-xoras---ekthesi-tou-pse#ixzz3b2iVb9o)
Η πώληση των φαρμάκων απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις εκ μέρους του ιατρικού
επισκέπτη. Αποτελεί μια έμμεση πώληση καθώς δεν υπάρχει εμπορική συναλλαγή
μεταξύ πωλητή και αγοραστή. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος πώλησης των φαρμάκων
είναι η άμεση επικοινωνία του ιατρικού επισκέπτη με τον ιατρό/ φαρμακοποιό που
στόχο έχει την ενημέρωση για το προϊόν και την επιχείρηση, την πρόκληση
ενδιαφέροντος για το προϊόν, την προσπάθεια προώθησης του προϊόντος μέσα από
τον ιατρό, την εδραίωση αρμονικής συνεργασίας αλλά και τη λήψη παραγγελίας.
Υπάρχουνδιάφοροιτύποι πώλησης:
1. Ιεραποστολική πώληση: προωθεί την πώληση μέσα από την ενημέρωση για τα
φάρμακα και τη φήμη της εταιρίας, χωρίς να δίδεται άμεσα παραγγελία. Η
πώληση αυτή επιτυγχάνεται μέσα από συμφωνίες που γίνονται με τη βοήθεια
των δημοσίων σχέσεων, των προωθητικών ενεργειών, κ.α.
2. Τεχνική πώληση: επικεντρώνεται στην εξοικείωση του ιατρού/ φαρμακοποιού
με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος δίνοντας έμφαση στην επίλυση
τεχνικών προβλημάτων.
3. Εμπορική πώληση: βασίζεται στις μακροχρόνιες σχέσεις με τους ιατρούς/
φαρμακοποιούς που προϋποθέτουν τη γνώση των ιδιαιτεροτήτων τους αλλά
και την ύπαρξηεμπιστοσύνης.
4. Πώληση σε νέους ιατρούς/ φαρμακοποιούς: βασικό στόχο της αποτελεί η
εύρεση και κατάκτηση νέων ιατρών/ φαρμακοποιών.
Η ιατρική ενημέρωση είναι σήμερα το πιο έγκυρο αλλά και ακριβό μέσο των
φαρμακευτικών εταιριών να επικοινωνήσουν με το πιο σημαντικό κοινό24

συνεργάτες τους, δηλαδή με τους ιατρούς. Οι ομάδες πωλήσεων θεωρούνται
το τρίτο σημαντικό χαρακτηριστικό στοιχείο μιας εταιρίας.

3.5 Η Έννοια της Κουλτούρας
Η λέξη κουλτούρα είναι λατινικής προέλευσης και πρωτογενώς σημαίνει
καλλιέργεια. Προέρχεται από το λατινικό cultus, δηλαδή φύση εννοώντας πως όπως η
γεωργική καλλιέργεια επενεργεί στο φυσικό τοπίο έτσι και η κουλτούρα επενεργεί
στον άνθρωπο και τον μετατρέπει από φυσικό ον σε κοινωνικό μέλος μέσα από τη
διαδικασία της κοινωνικοποίησης. Με τον όρο κουλτούρα εννοούμε καθετί που
αποκτά ο άνθρωπος, το οποίο δεν οφείλεται σε γενετική κληρονομιά. Η κουλτούρα
εμπεριέχει την υλική και πνευματική κληρονομιά μιας οργάνωσης και καθορίζει
συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς. Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της
κουλτούρας και της στρατηγικής οργάνωσης .
Η κουλτούρα συμπεριλαμβάνει τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τις παραδοχές που έχουν
διαμορφωθεί στη διάρκεια της ζωής ενός οργανισμού και εκδηλώνονται μέσα από τη
συμπεριφορά των μελών του. Λειτουργεί υποσυνείδητα και καθορίζει τον τρόπο που
αντιλαμβανόμαστε το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον, διαμορφώνοντας και
τη συμπεριφορά των εργαζομένων.
Ως κουλτούρα μπορεί να χαρακτηρισθεί η κοινή κληρονομιά αλλά και οι αξίες και οι
πεποιθήσεις που μοιράζεται μια ομάδα ανθρώπων. Οι αξίες αυτές επηρεάζουν και τις
πεποιθήσεις που συνδέονται με την ιατρική και τον τρόπο που εφαρμόζεται, καθώς
και τη συμπεριφορά των ασθενών και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
ιατρικών πρακτικών επηρεάζοντας τελικά την ιατρική δεοντολογία. (Simpson, B.
etal, 2010)
Τα δομικά χαρακτηριστικά της έννοιας κουλτούρα είναι τα υλικά αντικείμενα, οι
αξίες, οι ιδέες και οι στάσεις ζωής καθώς και οι τυπικοί ή κοινωνικά προσδοκώμενοι
κανόνες συμπεριφοράς. Οι υποδομές και τα υλικά αντικείμενα είναι τα
χαρακτηριστικά και τα πράγματα που αντιλαμβανόμαστε όπως τα κτίρια και ο τρόπος
ένδυσης. Οι αξίες περιλαμβάνουν όλα όσα θεωρούνται αποδεκτά, ενώ οι παραδοχές
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είναι ο τρόπος που ερμηνεύουμε το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον. Είναι
φανερό ότι η κουλτούρα θα πρέπει να μοιράζεται τουλάχιστον ανάμεσα σε δύο άτομα
αφού δεν μπορεί να υπάρξει κουλτούρα του ερημίτη.Προκειμένου να ανήκει ένα
αντικείμενο, μια ιδέα ή μια συμπεριφορά σε μια κουλτούρα θα πρέπει να αποτελεί
κοινή περιουσία μιας κοινωνικής ομάδας ή ολόκληρης της κοινωνίας. Έτσι η
κουλτούρα δεν μπορεί να είναι σωστή ή λάθος, ενώ κληρονομείται και αφορά την
ατομική συμπεριφορά.
Οι ορισμοί για την κουλτούρα ποικίλουν καθώς άλλοι ερευνητές δίνουν έμφαση στην
εκμάθηση και στη συμμετοχή ενώ άλλοι στα ιδανικά και στις πεποιθήσεις που είναι
ριζωμένα στην ομάδα. Όλοι οι ορισμοί όμως τονίζουν το γεγονός ότι η κουλτούρα
συνδέει την ομάδα, αυξάνοντας τη συνοχή και την κοινωνική συγκρότηση του
συνόλου. Η συμμόρφωση σε όσα επιβάλλει η κουλτούρα αποτελεί και δομικό
χαρακτηριστικό της. Υπάρχουν δύο είδη κουλτούρας. Οι ομοιόμορφες κουλτούρες
επιτρέπουν ελάχιστες αποκλίσεις από τις πεποιθήσεις, τα έθιμα και τη συμπεριφορά
των ατόμων. Οι ποικιλόμορφες είναι πιο ελαστικές επιτρέποντας μεγαλύτερα
περιθώρια απόκλισης.

3.6 Η Εταιρική Κουλτούρα στη Φαρμακευτική Βιομηχανία
Η εταιρική κουλτούρα είναι το σύνολο των πεποιθήσεων, των προσδοκιών και των
αξιών που έμαθαν να μοιράζονται τα μέλη μιας επιχείρησης και μεταδίδεται από τη
μια γενιά προσωπικού στην άλλη. Ο όρος αυτός δηλώνει ταυτόχρονα τις αξίες των
ιδρυτών αλλά και την αποστολή της επιχείρησης, περιλαμβάνοντας τον κυρίαρχο
προσανατολισμό της εταιρίας και την ποιότητα των προϊόντων.
Η εταιρική κουλτούρα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει
συστήματα κοινών αξιών και πεποιθήσεων που δημιουργούν κανόνες συμπεριφοράς,
οι οποίοι καθοδηγούν τις δραστηριότητες των μελών του οργανισμού και επηρεάζουν
τις αποφάσεις στρατηγικής σημασίας και τον καθορισμό των στόχων. Οι ισχυρές
εταιρικές κουλτούρες λειτουργούν και σαν παράγοντας προαγωγής της υψηλής
απόδοσης.(Χυτήρης, Λ., 2006)
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Η έννοια της εταιρικής κουλτούρας εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ένα άρθρο του
HarvardBusinessReview το 1972 με θέμα τις οργανωσιακές ιδεολογίες αν και πολλοί
θεωρούν ότι ο Pettigrewεισήγαγε τον όρο το 1979.(Pettigrew, A.M., 1979)
Στη δεκαετία του1980 η κουλτούρα κίνησε το ενδιαφέρον των στελεχών και
συνδέθηκε με την απόδοση της επιχείρησης. Σύμφωνα με τον Schein,η κουλτούρα
αποτελείται από τα ασυνείδητα δεδομένα, πιστεύω, παραδοχές, σκέψεις και
συναισθήματα και συνιστά τη βάση της επιτυχίας της επιχείρησης. (Schein, E.H.,
1990)
Το 1992 οι καθηγητές του Harvard, Kotter και Heskett. εξέδωσαν το βιβλίο
≪CorporateCultureandPerformance≫ μέσα στο οποίο παρουσίασαν θέματα εταιρικής
κουλτούρας και ο συσχετισμός αυτών με την επιχειρηματική επίδοση. Ακόμα,
κατέληξαν ότι οι εταιρίες δεν έχουν μια αλλά πολλές συσχετιζόμενες μεταξύ τους
κουλτούρες. Η κουλτούρα αποτελεί παράγοντα που διαμορφώνει τη συμπεριφορά
μιας επιχείρησης μαζί με την επίσημη δομή της, τα συστήματα, τα σχέδια, τη
στρατηγική αλλά και το ανταγωνιστικό περιβάλλον. (Kotter, J. P.andHeskett, J.
L.,1992)
Σύμφωνα με τους Kotter και Heskett η εταιρική κουλτούρα μπορεί να έχει
μεγαλύτερη συμβολή στη μακρόχρονη οικονομική επίδοση και αποτελεί σημαντικό
παράγοντα για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στο χρόνο. Υπάρχουν όμως και
παραδείγματα ≪ κακής κουλτούρας ≫ που σχετίζονται με εταιρίες δύσκαμπτες στις
αλλαγές που είναι απαραίτητες στο συνεχώς εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον.
Ο κάθε οργανισμός έχει κάποια χαρακτηριστικά που δημιουργούν την κουλτούρα του
και συνδέονται με τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες λειτουργεί. Έτσι η έννοια της
κουλτούρας αφορά σε νοοτροπίες ή σε αλλαγές νοοτροπιών, ενώ το βάρος δίνεται
στη δυναμική, ποιοτική και δημιουργική πλευρά των επιχειρήσεων. Όλα τα μέλη του
οργανισμού οφείλουν να ενστερνίζονται ένα κοινό σύστημα αξιών, πιστεύω,
προτύπων, υποθέσεων και τρόπου σκέψης αποδεικνύοντας έτσι το συλλογικό
χαρακτήρα της εταιρικής κουλτούρας. Ακόμα τα μέλη μοιράζονται την κοινή γνώση
που αφορά σε ενδεδειγμένες συμπεριφορές. Οι συμπεριφορές αυτές βασίζονται σε
ένα κοινό σύστημα εννοιών που καθοδηγούν την αντίληψη των μελών και βοηθούν
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στην ερμηνεία και στην αξιολόγηση των γεγονότων προκειμένου να εντοπιστούν τα
σημεία που χρειάζονται προσοχή.
Η εταιρική κουλτούρα αναφέρεται στο σύνολο των βαθιά ριζωμένων αξιών,
πεποιθήσεων και κανόνων συμπεριφοράς της εταιρίας. Οι αξίες και οι πρακτικές
αυτές διέπουν τις ισχύουσες πρακτικές πρόσληψης, ανταμοιβής και επιβράβευσης
των εργαζόμενων. Ακόμα επηρεάζουν παραμέτρους, όπως τον τρόπο ένδυσης των
εργαζόμενων και τη διαρρύθμιση των γραφείων επιδρώντας άμεσα στη συμπεριφορά
αλλά και στην απόδοση του προσωπικού.
Η εταιρική κουλτούρα παίζει καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της συμπεριφοράς
των εργαζόμενων, στον τρόπο που αισθάνονται, σκέφτονται και πιστεύουν
συνολικά.Στους λειτουργικούς πόρους μιας επιχείρησης δεν περιλαμβάνονται μόνο τα
οικονομικά, τα φυσικά και τα ανθρώπινα περιουσιακά στοιχεία, αλλά και η ικανότητα
των ατόμων να διαμορφώνουν και να εφαρμόζουν τους στόχους, τις στρατηγικές
αλλά και τις πολιτικές που χαράζονται. Η κουλτούρα της επιχείρησης αποτελεί ένα
από τα κύρια μέρη της αλυσίδας αξίας της εταιρίας.Οι Deal και Kennedy πιστεύουν
ότι η κουλτούρα δημιουργεί μια ενδογενή μεταβλητή και για αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντική για την εκπλήρωση των σκοπών της οργάνωσης.(Deal, T., andKennedy,
A., 1984)
Επίσης,περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά των αξιών, των ηρώων, των εθίμων και
τελετουργιών αλλά και των δικτύων πολιτισμικής επικοινωνίας. Οι αξίες αποτελούν
τις κοινές πεποιθήσεις και τη φιλοσοφία που διέπει τις δραστηριότητες του
οργανισμού. Οι ήρωες είναι οι οραματιστές που λειτουργούν ως πρότυπο για τα μέλη
της ομάδας. Τα έθιμα και οι τελετουργίες αποτελούν συμβολικές τελετές που
διοργανώνονται ώστε να υπάρχει επαφή ανάμεσα στους ηγέτες και στους
εργαζόμενους μιας επιχείρησης. Τέλος, τα δίκτυα πολιτισμικής επικοινωνίας
αποτελούν

άτυπους

δίαυλους

επικοινωνίας

που

χρησιμοποιούνται

για

να

μεταλαμπαδεύσουν πεποιθήσεις, αξίες και στάσεις. Οι πεποιθήσεις σε αυτή την
περίπτωση περιλαμβάνουν τα πιστεύω των μελών, οι αξίες αποτελούν τα πρότυπα με
τα οποία πορεύονταικαι συνδέονται με τους κανόνες ηθικής ενώ οι στάσεις
αντιπροσωπεύουν τον τρόπο που ενεργούν. Οι αξίες ενός οργανισμού φαίνονται στην
απόδοση, στις αρμοδιότητες, στον ανταγωνισμό, στην καινοτομία, στην ποιότητα,
28

στην εξυπηρέτηση των πελατών, στις ομαδικές εργασίες, στη φροντίδα και στο
ενδιαφέρον για τους ανθρώπους.(Armstrong, M.,2006)
Η κουλτούρα προσφέρει στα άτομα μιας επιχείρησης την αίσθηση μιας
οργανωσιακής ταυτότητας δημιουργώντας μια αίσθηση δέσμευσης απέναντι στις
πεποιθήσεις του οργανισμού. Ιδιαίτερα σημαντικοί είναι οι όροι εσωτερική και
εξωτερική ενοποίηση.

Η εσωτερική ενοποίηση αφορά στην ανάπτυξη μιας

συλλογικής ταυτότητας των μελών ενός συνόλου που σκοπό έχει την επίτευξη μιας
αποτελεσματικής συνεργασίας ενώ η εξωτερική ενοποίηση αναφέρεται στους
τρόπους με τους οποίους ο οργανισμός πετυχαίνει τους σκοπούς του και
συναλλάσσεται με τρίτους. Η κουλτούρα οδηγεί στην αποτελεσματική καθοδήγηση
των εργαζόμενων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του οργανισμού, να
καλυφθούν οι ανάγκες των πελατών και να ξεπεραστούν τα προβλήματα που
δημιουργεί ο ανταγωνισμός δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε η επιχείρηση να
μεταβεί από το στάδιο της μεσαίας απόδοσης στην άριστη απόδοση.4Η εταιρική
κουλτούρα αναφέρεται στο σύνολο βαθιά ριζωμένων αξιών, πεποιθήσεων και
κανόνων συμπεριφοράς της εταιρίας. Οι κανόνες αυτοί εκδηλώνονται με τη μορφή
των ισχυουσών πρακτικών πρόσληψης, ανταμοιβής και επιβράβευσης και
επηρεάζουν άμεσα τη συμπεριφορά και την απόδοση των εργαζόμενων.
Η εταιρική κουλτούρα έχει δύο χαρακτηριστικά: την ένταση και την ολοκλήρωση. Η
ένταση είναι ο βαθμός στον οποίο τα μέλη της ομάδας αποδέχονται τα πρότυπα, τις
αξίες και τα άλλα στοιχεία της κουλτούρας. Η ολοκλήρωση συνδέεται με το βαθμό
στον οποίο οι μονάδες σε όλη την έκταση του οργανισμού αποδέχονται μια κοινή
κουλτούρα.Οι Deshpandeκαι Farleyτο 1999 πρότειναν 4 κατηγορίες εταιρικής
κουλτούρας: (Deshpande, R. AndFarley, J., 1999)
α. την ανταγωνιστική που δίνει έμφαση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και στην
ηγεσία της αγοράς
β. την επιχειρηματική η οποία δίνει έμφαση στην καινοτομία και στην ανάληψη
κινδύνου
γ. τη γραφειοκρατική που έχει ως επίκεντρο τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις
επίσημες αξίες
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δ. τη συναινετική που δίνει έμφαση στη νομιμότητα, την παράδοση, την εσωτερική
και υπηρεσιακή εστίαση
Σαν σύστημα κοινωνικών αξιών η εταιρική κουλτούρα αντανακλά το κλίμα μέσα στο
οποίο οι εργαζόμενοι εκτιμούν τα ίδια πράγματα και εφαρμόζουν τις ίδιες αξίες για
να ωφελήσουν την εταιρία σαν σύνολο. Η εταιρική κουλτούρα ως όρος
χρησιμοποιείται για να περιγράψεις συστήματα κοινών αξιών και πεποιθήσεων που
δημιουργούν κανόνες συμπεριφοράς που καθοδηγούν τις δραστηριότητες των μελών
του οργανισμού, επηρεάζουν τις αποφάσεις και καθορίζουν τους στόχους της
επιχείρησης. Η εταιρική κουλτούρα επηρεάζεται από ανθρώπους κλειδιά που
απασχολούνται στην επιχείρηση, γεγονότα αλλά και τις συνθήκες του εξωτερικού
περιβάλλοντος. Η διαμόρφωση μιας επιχειρηματικής δεοντολογίας πρέπει να
ικανοποιεί το περί δικαίου αίσθημα, την εμπιστοσύνη των εργαζόμενων και την κοινή
αποδοχή της άσκησης του επαγγέλματος.

3.7 Εταιρική Φήμη
Η εταιρική φήμη είναι το σύνολο των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν μια εταιρία και
πηγάζουν από τις δραστηριότητές της στο παρελθόν. Σύμφωνα με τους Weigelt και
Camerer, καθώς το περιβάλλον της αγοράς χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια στη
διάχυση των πληροφοριών η συμπεριφορά των εταιριών κατά τη δημιουργία
εταιρικής φήμης είναι ιδιαίτερα σημαντική. (WeigeltandCamerer, 1988)
Οι ιδιότητες που ορίζουν την εταιρική φήμη μπορεί να είναι οι λειτουργίας της
επιχείρησης που της επιτρέπουν να λειτουργεί με χαμηλό κόστος, οι ικανότητες
παραγωγής, η τοποθεσία της παραγωγικής μονάδας, οι ικανότητες διοίκησης της
επιχείρησης, τα σχέδια του marketing, τα έξοδα για έρευνα, οι αξίες της εταιρίας, κ.α.
Η φήμη είναι ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο για μια επιχείρηση, το οποίο όμως
μπορεί να αποφέρει κέρδη. Πολλοί οικονομολόγοιθεωρούν τηνεταιρική φήμη ως ένα
περιουσιακό στοιχείο στο οποία μπορεί να επενδύσουν. Για το λόγο αυτό κρίνεται
σκόπιμη η θυσίαπρόσκαιρου οφέλους προκειμένου να επιτευχθεί η μακροπρόθεσμη
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ευημερία της εταιρίας. Η φήμη μιας εταιρίας μπορεί να αποτρέψει την είσοδο
ανταγωνιστών στην αγορά, κάνοντας την αγορά να φαίνεται μη ελκυστική.

3.7.1 Εταιρική Φήμη και Ποιότητα των Προϊόντων
Τα καταναλωτικά προϊόντα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα προϊόντα έρευνας και
τα προϊόντα εμπειρίας. Οι καταναλωτές εξετάζουν την ποιότητα των προϊόντων
έρευνας μέσα από τα χαρακτηριστικά τους πριν τα αγοράσουν, ενώ ανακαλύπτουν
την ποιότητα των προϊόντων εμπειρίας μόνο αφού τα αγοράσουν.Σύμφωνα με το
μοντέλο των Milgrom και Robert,η φήμη ενός προϊόντος που σχετίζεται με την
ποιότητά του μπορεί να μεταδοθεί στους καταναλωτές μέσα από την τιμή και τη
διαφήμιση. Η τιμή είναι ανάλογη με την ποιότητα καθώς πιστοποιεί την ποιότητα. Η
επιχείρηση πρώτα διαλέγει την τιμή του προϊόντος και μετά αποφασίζει το κόστος της
διαφήμισης. (Milgrom, P. andJ. Roberts, 1986)
Σύμφωνα με τους Klein και Leffler, οι παραγωγοί διαδίδουν την ποιότητα μέσα από
τη διαφήμιση και την τιμή. Θεωρούν ότι η υψηλή τιμή συνεπάγεται και υψηλή
ποιότητα ενώ οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύουν σε άυλες πλευρές τους όπως η
διαφήμιση και οι φιλανθρωπίες πριν οι καταναλωτές αγοράσουν τα προϊόντα
τους.(Klein, B. AndLeffler, K., 1981)

3.7.2 ΗΕταιρικήΦήμηστηνΠαροχήΥπηρεσιών
Η φήμη είναι ιδιαίτερα σημαντική στην παροχή υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον Wilson,
οι εταιρίες κερδίζουν αξιοπιστία σχετικά με τους ισολογισμούς τους μισθώνοντας
εξωτερικούς ελεγκτές με καλή φήμη προκειμένου οι επενδυτές να δείχνουν
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην οικονομική επίδοση που δηλώνεται.(Wilson, R., 1983)
ΟDranoveανέπτυξε ένα μοντέλο δημιουργίας φήμης σχετικά με τη σχέση ιατρών και
ασθενών. Οι ιατροί μπορούν να εκμεταλλευτούν τη διαφορά που έχουν στην
επιστημονική τους κατάρτιση και πληροφόρηση συγκριτικά με τους ασθενείς και να
αποσπάσουν πρόσκαιρα οφέλη συνταγογραφώντας θεραπείες που δεν είναι
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απαραίτητες. Με αυτό τον τρόπο θέτουν σε κίνδυνο τα μακροπρόθεσμα οφέλη που θα
μπορούσαν να αποκομίσουν καθώς η φήμη τους στηρίζεται στην αντιμετώπιση
προηγούμενων περιστατικών και στην ορθότητα των θεραπειών που έχουν
συνταγογραφήσει. (Dranove, D., 1983)
ΟRogerson, έδειξε ότι η αύξηση στα πάγια κόστη εισόδου των υπηρεσιών, όπως η
επένδυση σε ακριβά γραφεία ή η λειτουργία της επιχείρησης σε περιοχές υψηλής
αναγνώρισης, αυξάνει τη συσχέτιση για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Με τον τρόπο
αυτό μειώνονται οι πιθανότητες δυσαρεστημένων πελατών και αυξάνονται οι
πιθανότητες οι ίδιοι οι πελάτες να προωθούν τη φήμη της εταιρίας. Ιδιαίτερα
σημαντική για τη φήμη μιας επιχείρησης είναι η πρόσληψη διευθυντών υψηλής
φήμης και αναγνώρισης. Έτσι η δημιουργία φήμης είναι μια αμφίδρομη διαδικασία
καθώς οι εταιρίες χρησιμοποιούν τους διευθυντές τους για να χτίσουν την εταιρική
φήμη ενώ οι διευθυντές χρησιμοποιούν τη θέση τους για να φτιάξουν την προσωπική
τους φήμη. (Rogerson, W.P.,1983).
Καθημερινά η εταιρία μεταβιβάζει μηνύματα από τα οποία μπορεί να διακριθεί, να
αναγνωριστεί και να γίνει κατανοητή. Με τον τρόπο αυτό οι άλλοι σχηματίζουν
εντυπώσεις και συναισθήματα για την εταιρία με αποτέλεσμα να καλλιεργείται η
αναγνώριση που οδηγεί στην εξοικείωση και τελικά στην προτίμηση.(Fill, C. AndE.
Dimopoulou, E., 1999)

3.7.3 Η Εταιρική Εικόνα
Η εταιρική εικόνα είναι το σύνολο των συναισθηματικών αντιδράσεων που
προκαλούνται στον άνθρωπο κάθε φορά που ανακαλεί στη σκέψη του μια εταιρία και
οι οποίες οδηγούν σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Μέρος της εταιρικής εικόνας
είναι η γνώμη, η εμπιστοσύνη και τα συναισθήματα καθώς διεισδύει τόσο στο λογικό
όσο και στο συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων, επηρεάζοντας τελικά τη
διαδικασία επιλογής των προϊόντων.
Ηκαλήεταιρικήεικόναμιαςφαρμακευτικήςεπιχείρησηςεπηρεάζειτησυνταγογραφία.
Σύμφωνα με έρευνα της εταιρίας ScottLevinAss, περισσότεροι από το 80% των
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ιατρών θα συνταγογραφούσαν προϊόντα από τις τρεις πρώτες επιχειρήσεις της
προτίμησής τους αν θα έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα σε ισοδύναμα ως προς την
αποτελεσματικότητα αλλά και τις ανεπιθύμητες παρενέργειες φάρμακα. Ακόμα, οι
ιατροί αισθάνονται πιο άνετα όταν χρησιμοποιούν προϊόντα εταιριών με καλή φήμη
που προσφέρουν εκπαίδευση, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη. Μόνο το 20%
των ιατρών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα δήλωσε ότι το ίδιο το προϊόν
καθορίζει τη συνταγογραφική τους απόφαση.
Στην ίδια έρευνα, η αξιοπιστία των ιατρικών επισκεπτών που είναι συνυφασμένη με
την πολύ καλή γνώση των φαρμάκων αλλά και της θεραπευτικής κατηγορίας,
καθορίζει την εταιρική ταυτότητα επηρεάζοντας τελικά τη συνταγογράφηση. Αυτό
δηλώνει ότι οι εταιρίες οφείλουν να συγκεντρώσουν τις προσπάθειές τους στο να
δημιουργήσουν πρόσωπα εμπιστοσύνης, φερέγγυα και έντιμα, που θα διέπονται από
επαγγελματισμό και διάθεση να θέσουν πάνω από όλα τον πελάτη και τις ανάγκες
του.(Fill, C. andDimopoulou, E., 1999)
Ακόμα, σύμφωνα με τον Holden, για τους περισσότερους ιατρούς, φαρμακοποιούς
αλλά και μέλη της υγειονομικής κοινότητας, ο ιατρικός επισκέπτης αποτελεί τον πιο
σημαντικό σύνδεσμο που διαθέτουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις για τη
διαμόρφωση της συνταγογραφικής απόφασης. (Holden, A., 2001)
Ο Corstjensθεωρεί ότι η προσωπική επικοινωνία με τους συνταγογράφους αποτελεί
τον καθοριστικό παράγοντα της επιτυχίας της φαρμακοβιομηχανίας.(Corstjens, M.,
1991)
Ενώ, οι Fillκαι Dimopoulouυποστηρίζουν ότι το 37% ιατρών που συμμετείχαν σε
έρευνα δήλωσαν ότι οι ιατρικοί επισκέπτες επηρεάζουν την επιλογή των
φαρμακευτικών σκευασμάτων.(Fill, C. andEDimopoulou, E., 1999)
Ηεταιρικήεικόνατωνφαρμακευτικών επιχειρήσεων διαμορφώνεται από έναν αριθμό
παραγόντων και είναι ιδιαίτερα σημαντική για πέντε κατηγορίες- στόχους. Επηρεάζει
τους συνταγογράφους καθώς δημιουργεί κλίμα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης που
ελαχιστοποιεί τους κινδύνους κατά τη λήψη αποφάσεων. Επίσης, επηρεάζει το
χρηματιστήριο στηρίζοντας και αυξάνοντας την τιμή της μετοχής της εταιρίας. Η
εταιρική εικόνα διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τη στάση της Κυβέρνησης και των
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υπηρεσιών εγκρίσεων με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης των
φαρμάκων. Ακόμα, βελτιώνει την αφοσίωση των υπαλλήλων της επιχείρησης και
προσελκύει καλύτερους υποψήφιους συνεργάτες. Τέλος, επηρεάζει ομάδες ειδικού
ενδιαφέροντος, όπως συλλόγους καταναλωτών, ώστε να αποφευχθεί η αρνητική
επίδραση από την πλευρά τους.(Corstjens, M., 1991)
Από το 1996, η εταιρική εικόνα των επιχειρήσεων προωθείται και από τις
τηλεοράσεις προκειμένου να συμπεριληφθούν στους στόχους της επιχείρησης και οι
πιθανοί μέτοχοι αλλά και το κοινό. Η καλή εικόνα της επιχείρησης αυξάνει την άυλη
της καθαρή αξία και δημιουργεί ισχυρά θεμέλια που θα βοηθήσουν την επιχείρηση να
αντιμετωπίσει μια πιθανή μελλοντική κρίση.(Fill, C. AndE. Dimopoulou, E., 1999)

3.7.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την Εταιρική Εικόνα
Η εταιρική εικόνα επηρεάζεται από έναν αριθμό παραγόντων που την καθορίζουν. Η
ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ μιας επιχείρησης και των ομάδων που αυτή
επικοινωνεί επιδρά θετικά στις ομάδες. Η οικειότητα του κοινού με την εταιρία
αποτελεί κριτήριο επένδυσης προς αυτή.
Η εταιρική εικόνα καθορίζεται από την αξιοπιστία της εταιρίας που υποδηλώνει τη
συνέπειά της με τις δηλώσεις της αλλά και με την εικόνα που επικοινωνεί. Ακόμα, η
καινοτομία θεωρείται σημαντική καθώς υποδηλώνει την επένδυση της εταιρίας στην
έρευνα και στην ανάπτυξη αλλά και τη διάθεσή της να παράγει νέα προϊόντα και να
προτείνει νέες υπηρεσίες.
Σήμερα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό το στυλ διοίκησης και η συμπεριφορά των
στελεχών που αντανακλά τον τρόπο που η εταιρία διαχειρίζεται τους υλικούς και τους
ανθρώπινους πόρους της. Λίστες επιχειρήσεων με το καλύτερο εργασιακό
περιβάλλον διερευνούν τη γνώμη των εργαζόμενων επηρεάζοντας την άποψη του
κοινού. Ακόμα, η συμπεριφορά των στελεχών της επιχείρησης έναντι του κοινού
αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιλογής των προϊόντων της. Επιπλέον, ρόλο παίζει η
ευαισθητοποίηση της εταιρίας απέναντι στην κοινωνία αλλά και η εμπλοκή της σε
34

κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά θέματα. Η εταιρική κουλτούρα καθορίζει
ακόμα και την άσκηση των ηγετικών συμπεριφορών, καθώς σε εταιρίες όπου έμφαση
δίνεται μόνο στα αποτελέσματα και όχι στην ανάπτυξη των ανθρώπων είναι ιδιαίτερα
δύσκολο να αναδειχθεί η ηγετική φυσιογνωμία του διευθυντή πωλήσεων.
Εν κατακλείδι, η καλή εταιρική εικόνα δημιουργείται όταν η επιχείρηση παρέχει
ποιότητα μέσα από καινοτομικά προϊόντα, αποπνέοντας ατμόσφαιρα σύγχρονης
επιχείρησης που διατηρεί αρμονικές σχέσεις με τους συμμέτοχους και τον Τύπο,
εμφανίζει κοινωνική δράση και επιλέγει ως πιο ενδεδειγμένη τη συνεργατική
πολιτική.

3.7.5 Η Εταιρική Ταυτότητα
Εταιρική ταυτότητα είναι το σύνολο των ιδιαίτερων και μοναδικών συμβόλων και
συμβολισμών κάθε εταιρίας που οδηγούν στην αναγνώριση αλλά και στη
διαφοροποίησή της μεταξύ των υπολοίπων που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά.
Η εταιρική ταυτότητα περιλαμβάνει το λογότυπο, τα χρώματα, την οπτική
παραστατική εικόνα, το σλόγκαν, το όνομα, την εμφάνιση, τη διαφημιστική
επικοινωνία και όλα όσα συμβολίζουν την επιχείρηση και την θυμίζουν στις ομάδες
κοινού που επικοινωνεί. Μέσα από τα παραπάνω ανακαλείται από τους καταναλωτές
η επιχείρηση και τα συναισθήματα που υπάρχουν για αυτή. Επίσης, η εταιρική
ταυτότητα συνδέεται με την εταιρική φήμη και αποτελεί το γενικό πλαίσιο μέσα στο
οποίο τα μέλη που σχετίζονται με τον οργανισμό αναπτύσσουν τη δική τους
υπόσταση. (Scott, S. G., Lane, V.R., 2000)
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε επιχείρηση να διαφοροποιείται μέσα από την
εταιρική της ταυτότητα από τις άλλες επιχειρήσεις καθώς και να είναι αναγνωρίσιμη.
Η εταιρική ταυτότητα περιλαμβάνει θέματα όπως η κουλτούρα, η συμπεριφορά, το
κύρος, η φήμη, κ.ά. συμβάλλοντας στην οικοδόμηση σχέσεων με τους πελάτες αλλά
και με άλλες επιχειρήσεις.
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3.7.6 Η Στρατηγική Μετάδοσης της Εταιρικής Εικόνας μέσα και έξω από
την Εταιρία
Η επικοινωνία της διοίκησης με το προσωπικό μιας επιχείρησης είναι ιδιαίτερα
σημαντική γιατί συμβάλλει στο να έρθουν πιο κοντά υπάλληλοι διαφορετικών
τμημάτων και να αφομοιώσουν το όραμα, την κουλτούρα και τους στόχους της
επιχείρησης.
Κάθε νέος υπάλληλος πρέπει να μπορεί να κατανοήσει αλλά και να συμβαδίσει με τις
πολιτικές και τις διαδικασίες της επιχείρησης με τη στήριξη της διοίκησης. Από τη
μεριά της η διοίκηση οφείλει να συνεργάζεται με το προσωπικό προκειμένου να
αναπτυχθεί ένα αίσθημα δέσμευσης και εμπιστοσύνης στους σκοπούς αλλά και στους
στόχους της εταιρίας.
Στις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στη
διοίκηση

και

στο

προσωπικό

δημιουργούνται

παρεξηγήσεις

και

χρονικές

καθυστερήσεις, ενώ διαμορφώνεται χαμηλό ηθικό εντός της επιχείρησης.
Όταν το προσωπικό μεταφέρει μηνύματα στη διοίκηση μιας επιχείρησης
πραγματοποιείται προς τα πάνω επικοινωνία. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνει
μέσα από ένα ερωτηματολόγιο που οργανωμένα αποτυπώνει τις απόψεις των
εργαζομένων, μέσα από την υποβολή προτάσεων ή ιδεών αλλά και μέσα από
προσωπικές συνεντεύξεις. Αυτού του είδους η επικοινωνία βοηθά στη δημιουργία και
στη διατήρηση κλίματος εμπιστοσύνης και ταυτόχρονα επιτρέπει στα στελέχη της
επιχείρησης να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τους υφισταμένους τους.
Όταν τα μηνύματα εκπορεύονται από τη διοίκηση και απευθύνονται στο προσωπικό
πραγματοποιείται προς τα κάτω επικοινωνία. Αυτή επιτυγχάνεται μέσα από
ηλεκτρονικά μηνύματα, ανακοινώσεις, εταιρικό περιοδικό ή οργανωμένες τακτικές
συναντήσεις.

Η

διοίκηση

επιστρατεύοντας

τα

παραπάνω

προσπαθεί

να

μεταλαμπαδεύσει στους εργαζόμενους τους στόχους, τις αξίες και τη φιλοσοφία του
οργανισμού.
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Οι εργαζόμενοι είναι πιο αποτελεσματικοί όταν είναι πιο ενημερωμένοι. Η εμπλοκή
των εργαζόμενων στο όραμα και τους στόχους της επιχείρησης γίνεται ευκολότερη
μέσα από την επικοινωνία γιατί έτσι νιώθουν ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην
εργασία τους και στην αποστολή του οργανισμού, κάνοντας πιο προσωπική την
εμπλοκή αλλά και τη συμμετοχή τους στην προώθηση των στόχων.
Ο αποκλεισμός των εργαζόμενων από πληροφορίες που σχετίζονται με την
επιχείρηση οδηγεί στην αποξένωση και στην έλλειψη ικανοποίησης, στην αρνητική
στάση και στην απώλεια της πίστης στην ιεραρχία του οργανισμού.
Η αποτελεσματική επικοινωνία διέπεται από ορισμένες βασικές αρχές. Η διοίκηση
οφείλει να αποσαφηνίζει όσα θέλει να επικοινωνήσει πριν την επικοινωνία,
λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του αποδέκτη της από άποψη μόρφωσης, εμπειρίας,
συναισθηματικής αλλά και ψυχολογικής κατάστασης. Ακόμα, είναι αποδοτικότερο να
έχουν προσδιοριστεί οι στόχοι της επικοινωνίας καθώς η επίτευξη πολλών στόχων
μέσα από ένα μήνυμα είναι λιγότερο αποτελεσματική. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται
και η κατανόηση των συνθηκών του περιβάλλοντος που περιλαμβάνουν την
καταλληλότητα του χρόνου μετάδοσης αλλά και τις εργασιακές και τις προσωπικές
σχέσεις. Για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας σημαντική θεωρείται η
απόδοση του μηνύματος, ο τόνος της φωνής , η πίστη στον επιδιωκόμενο στόχο,
ακόμα και η χρήση κατανοητών παραδειγμάτων. Το μήνυμα της επικοινωνίας πρέπει
να είναι απαλλαγμένο από υπερβολικές εκφράσεις καθώς διεκπεραιώνει καλύτερα το
στόχο του μέσα από την αξιοπιστία και τη συνέπεια του περιεχομένου του.
Οι στόχοι της επικοινωνίας δεν μπορεί να είναι αποσυνδεδεμένοι από την
πραγματικότητα

διότι

σε

τέτοιες

περιπτώσεις

οι

εργαζόμενοι

αυτόματα

χαρακτηρίζουν τους στόχους ανέφικτους και αποφεύγουν την ενεργό εμπλοκή τους
με τις διαδικασίες διεκπεραίωσης. Επιπλέον, η διοίκηση πρέπει να μπορεί να
συγκεράσει μέσα στην επικοινωνία αυτά που η ίδια θέλει να μεταδώσει με αυτά που
το προσωπικό επιθυμεί να μεταδώσει, ενώ δεν αρκεί απλά η μετάδοση αλλά και η
αποδοχή του περιεχομένου του μηνύματος. Ένας από τους ρόλους της διοίκησης είναι
η δυνατότητα επιλογής του κατάλληλου μηνύματος που θεωρείται σημαντικό από το
προσωπικό. Τέλος, η αποδοχή του ηγέτη από το προσωπικό δημιουργεί πλεονέκτημα
μεταδοτικότητας κατά την επικοινωνία.
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Υπάρχουν τρεις μέθοδοι επικοινωνίας με τους εργαζόμενους:
1. Μιας κατεύθυνσης, όταν δεν υπάρχει άμεση αναπληροφόρηση
2. Αμφίδρομης επικοινωνίας , όπου υπάρχει άμεση αναπληροφόρηση
3. Επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο
Μια από τις πιο σημαντικές και συστηματικές μεθόδους επικοινωνίας είναι η σύντομη
ενημέρωση των ομάδων, όπου ο επικεφαλής της ομάδας πραγματοποιεί ολιγόωρη
συνάντηση με τους εργαζόμενους για να τους ενημερώσει. Ένα από τα
μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι είναι εφήμερη και πρέπει να ενισχύεται
και από γραπτή ενημέρωση.
Οι κύκλοι ποιότητας αποτελούν άλλη μια μέθοδο επικοινωνίας όπου το βασικό
καθήκον των μελών του είναι να ανακαλύπτουν και να αναγνωρίζουν τα
σπουδαιότερα προβλήματα που οδηγούν σε χαμηλής ποιότητας προϊόντα. Το
προσωπικό που συμμετέχει σε τέτοιους κύκλους προτείνει λύσεις και ενέργειες που
παρουσιάζονται στη διοίκηση της επιχείρησης παρέχοντας ταυτόχρονα στους άλλους
εργαζόμενους εκπαίδευση στις τεχνικές ανάλυσης των προβλημάτων αλλά και στις
λύσεις τους. (Dey, Κ.etal, 1997)
Μία ακόμη μέθοδος επικοινωνίας είναι η συνάντηση με όλους τους εργαζόμενους.
Κατά τη συνάντηση, ο manager 0της επιχείρησης χρησιμοποιώντας οπτικά
βοηθήματα, όπως powerpoint καθώς και νέες τεχνολογίες και μεθόδους, ενημερώνει
το προσωπικό για την πορεία και το μέλλον της επιχείρησης.
Η προσωπική συνέντευξη αποτελεί έναν από του πιο ενδεδειγμένους τρόπους
προκειμένου να αναδυθούν προσωπικά ερωτήματα και προβλήματα. Η μέθοδος αυτή
απαιτεί πολύ χρόνο και για αυτό χρησιμοποιείται μόνο όταν προκύπτουν εξαιρετικά
προβλήματα. Η συνέντευξη μπορεί να αφορά σε κάποιο παράπονο, σε πειθαρχικές
ποινές, στην αξιολόγηση και στην αποχώρηση κάποιου εργαζόμενου.
Προκειμένου ο manager να γνωρίζει την ομάδα του πρέπει να επισκέπτεται συχνά το
χώρο όπου η ομάδα εργάζεται για να συναντά τα μέλη της και να μιλά μαζί τους.
Συχνά εκπρόσωποι των εργαζόμενων και του εργοδότη ή των μετόχων της
επιχείρησης επικοινωνούν μέσα από συμβούλια, επιτροπές και συλλογικές
διαπραγματεύσεις.
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Η εταιρική εικόνα επικοινωνεί πολλές φορές με προγράμματα υποδοχής των νέων
μελών μιας επιχείρησης προκειμένου να ενημερωθούν για τον εργοδότη, την
επιχείρηση, τις συνθήκες εργασίας αλλά και το όραμα της εταιρίας. Οι διαδόσεις και
οι φήμες που κατασκευάζονται και διαδίδονται από τους εργαζόμενους μπορεί να
είναι παραπλανητικές ή αληθείς επηρεάζουν την επικοινωνία της εταιρικής εικόνας.
Συχνά τα μέλη μιας επιχείρησης επιλέγουν να επικοινωνούν γραπτά. Αυτό μπορεί να
γίνει με τη χρήση του πίνακα ανακοινώσεων, ο οποίος αποτελεί ένα φθηνό μέσο
άμεσης ενημέρωσης πολλών ατόμων που επιτρέπει στον αποδέκτη να επανελέγξει
την επικοινωνία και αποκλείει το ενδεχόμενο αντιπαραθέσεων και εμπαθειών καθώς
δεν περιέχει το στοιχείο του διαλόγου και της προσωπικής αντιπαράθεσης.
Το περιοδικό ή η εφημερίδα της επιχείρησης θεωρείται ακριβό μέσο επικοινωνίας,
εκδίδεται ανά δεκαπενθήμερο ή μήνα και αφορά σε θέματα όπως η πορεία της
επιχείρησης στην αγορά εργασίας, η επιχειρηματική ή η χρηματοοικονομική επίδοση
και τα αποτελέσματα στην παραγωγή.
Τα δελτία τύπου, τα οποία διανέμονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στόχο
έχουν την ενημέρωση του κοινού, επιτρέπουν στην επιχείρηση να πραγματοποιήσει
επίσημες ανακοινώσεις για θέματα που την αφορούν. Στη θεματολογία αυτή
εντάσσονται η πρόοδος και οι επιδόσεις της εταιρίας ή εκδηλώσεις που διοργανώνει.
Το βιβλίο προσωπικού περιέχει πληροφορίες για τους εργαζόμενους και περιλαμβάνει
θέματα όπως οι συμβάσεις εργασίας, το οργανόγραμμα της επιχείρησης, οι
φωτογραφίες των διευθυντών, οι εικόνες των προϊόντων και των υπηρεσιών, το
προφίλ των πελατών και η ιστορία της επιχείρησης.
Τέλος, ο ετήσιος απολογισμός στους εργαζόμενους αναφέρεται στις δραστηριότητες
στελέχωσης και διεύθυνσης του προσωπικού και ανασκόπηση του χρόνου που
πέρασε σε θέματα που αφορούν σε νέα προϊόντα, επιτυχία στις πωλήσεις, βραβεία και
διακρίσεις καθώς και τον οικονομικό απολογισμό.( Stuart, B.E.etal.,2008, Jones, E.
etal., 2004)

39

3.7.7 ΠελατοκεντρικέςΕταιρίες
Οιπελατοκεντρικές εταιρίες κατανοούν ότι η παρουσία πελατών είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και για το λόγο αυτό
επικεντρώνονται στον προσδιορισμό και στην ικανοποίηση των αναγκών των
πελατών τους. Επίσης, κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να μπορούν να
αντιμετωπίσουν τις αλλαγές στις απαιτήσεις των πελατών τους, τους οποίους
αντιμετωπίζουν με σεβασμό. Ο πρωταρχικός σκοπός κάθε στελέχους της επιχείρησης
είναι η εξεύρεση, η προσέλκυση και η διατήρηση της πελατείας.
Η πελατοκεντρική κουλτούρα που χαρακτηρίζει τις παραπάνω εταιρίες διαθέτει
διαλειτουργικό συντονισμό. Το σύστημα κανόνων

συμπεριφοράς και αξιών της

επιχείρησης δίνει έμφαση στην κοινοποίηση της πληροφορίας που αφορά στον
πελάτη αλλά και στη διατμηματική και διαλειτουργική συνεργασία.
Οι πελατοκεντρικές επιχειρήσεις υιοθετούν ένα συνεργατικό επιχειρηματικό μοντέλο
σύμφωνα με το οποίο αναπτύσσονται μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες, που
αποτελούν κεφάλαιο για την επιχείρηση. Ως απώτερος στόχος αναδεικνύεται η
δημιουργία αμοιβαίων ωφελειών με τους πελάτες.
Οι ανάγκες των πελατών αντιμετωπίζονται με σεβασμό και ως εκ τούτου απαραίτητη
προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης κρίνεται η δημιουργία
διαδικασιών οι οποίες αφορούν στην ανάλυση των αναγκών του πελάτη και στη
συλλογή πληροφοριών για τον πελάτη.
Ο πελάτης αποτελεί το επίκεντρο κάθε προσπάθειας. Η βελτίωση της επιχείρησης
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανοποίηση του πελάτη που αποτελεί σημείο
εκκίνησης και τερματισμού κάθε δραστηριότητας.
Ο πωλητής στην πελατοκεντρική επιχείρηση αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου,
παρέχοντας λύσεις στον πελάτη και επιλύοντας τα προβλήματά του. Παράλληλα, η
εκπαίδευση των πελατών είναι ιδιαίτερης σημασίας και η νέα γνώση κοινοποιείται
στον πελάτη προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπαίδευσή του σε νέα θέματα.
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Ο ρόλος της ανώτατης διοίκησης στη δημιουργία πελατοκεντρικής κουλτούρας είναι
ιδιαίτερα σημαντικός. Οι ηγέτες της επιχείρησης δημιουργούν τις αξίες και τις
πεποιθήσεις για τον τρόπο λειτουργίας της αλλά και για τον τρόπο που
επιτυγχάνονται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και κατόπιν τις μεταλαμπαδεύουν
στους εργαζόμενους. Παρά την αυξημένη σημασία του ρόλου της ανώτατης
διοίκησης η μετάβαση σε μια πελατοκεντρική προσέγγιση απαιτεί τη στενή
συνεργασία της διοίκησης με τους υφισταμένους για μακροχρόνιο ορίζοντα. Είναι
εξαιρετικά σημαντικό οι επιχειρήσεις να επενδύουν προσεκτικά στην επάνδρωση των
τμημάτων πωλήσεων καθώς οι αποχωρήσεις στα τμήματα αυτά μπορεί να έχουν
ολέθριες συνέπειες. Ακόμα, καθοριστικό ρόλο παίζουν η καθοδήγηση των πωλητών
αλλά και οι επιδιώξεις τους.
Οι πωλητές συχνά βρίσκονται μακριά από την εταιρία

καθώς συμμετέχουν σε

ταξίδια, μετακινήσεις και επισκέψεις. Οι συναντήσεις πωλήσεων αποτελούν το
βασικό δίαυλο μετάδοσης της κουλτούρας στα στελέχη της εταιρίας.
Η επιτυχία της πελατοκεντρικής κουλτούρας αναγνωρίζεται μέσα από συστήματα
ανταμοιβής, εκπαίδευσης και αξιολόγησης των πωλητών που στόχο έχουν την
ενδυνάμωση και την ενίσχυσή της.
Η πελατοκεντρική κουλτούρα προϋποθέτει τη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης
αλλά και το μακροχρόνιο προσανατολισμό στη φιλοσοφία της ικανοποίησης των
αναγκών του πελάτη. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός ικανού
δυναμικού πωλήσεων, το οποίο ανταμείβεται για τη δημιουργία βραχυπρόθεσμων
στόχων αλλά και για τη μακροχρόνια ικανοποίηση των πελατών.
Η εστίαση στους πελάτες αποτελεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας των επιχειρήσεων. Η
πελατοκεντρικότητα προϋποθέτει δέσμευση από την ανώτατη διοίκηση και
μακροχρόνιο προσανατολισμό στη φιλοσοφία ικανοποίησης των αναγκών του
πελάτη. Ακόμα, επενδύει στη δημιουργία ενός ικανού δυναμικού πωλήσεων, το οποίο
ανταμείβεται για τη δημιουργία βραχυπρόθεσμων στόχων και για τη μακροχρόνια
ικανοποίηση των πελατών.
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Σήμερα, η έμφαση στην ανάπτυξη και στη διατήρηση σχέσεων με τους πελάτες
εμφανίζεται πιο έντονα σε κλάδους όπου το επιβάλλουν τα χαρακτηριστικά της
αγοράς. Επίσης, ελάχιστα τμήματα πωλήσεων λειτουργούν πελατοκεντρικά καθώς
αξιολογούν και επιβραβεύουν τους πωλητές τους με μη-πελατοκεντρικά κριτήρια,
ενώ οργανώνονται στη βάση των προϊόντων ή της γεωγραφίας. Επιπλέον, λίγες μόνο
επιχειρήσεις προχωρούν σε σύγχρονα θέματα εκπαίδευσης, όπως τα πελατοκεντρικά
συστήματα.
Οι φαρμακευτικές εταιρίες αποτελούν τον καλύτερο εργοδότη για τους πωλητές αφού
παρέχουν κατά μέσο όρο τη μεγαλύτερη συνολική αμοιβή. Οι εταιρίες αυτές
προσδίδουν αξία στους πελάτες τους γνωρίζοντας και κατανοώντας τις ανάγκες τους.

3.7.8 Το Μάρκετινγκ των Πελατοκεντρικών Επιχειρήσεων
ΟόροCustomerRelationshipManagementήMarketingεμφανίστηκεγιαπρώτηφορά στις
αρχές της δεκαετίας του ’90 και χρησιμοποιείται για να περιγράψει πρακτικές αλλά
και το ανάλογο λογισμικό που αξιοποιεί μια επιχείρηση για να κατανοήσει και να
εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες παλαιών και νέων πελατών.
ΤοCustomerRelationshipManagementήMarketing(CRM)αποτελείμιαπελατοκεντρικήπ
ροσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισμό, την προσέλκυση και τη δημιουργία
διαχρονικά πιστών πελατών μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της
διαπροσωπικής σχέσης μαζί τους. Το CRM επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας
πελατοκεντρικής κουλτούρας που στόχο έχει την απόκτηση αλλά και τη διατήρηση
πελατών καθώς και τη δημιουργία σχέσεων αξίας συγκριτικά με τις ανταγωνιστικές
επιχειρήσεις.
Τα συστήματα αυτά αποτελούν μια μεθοδολογία που συμβάλει στην καλύτερη
κατανόηση των αναγκών των πελατών, υπαρχόντων και μελλοντικών, με στόχο την
πληρέστερη εξυπηρέτησή τους. Στηρίζονται στην εκτεταμένη χρήση και διακίνηση
της πληροφορίας και αποτελούν τη βάση στην οποία στηρίζεται η πελατοκεντρική
επιχείρηση προκειμένου να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
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αποτελεσματικά και να αξιοποιήσει το κλίμα που διαμορφώνεται στις σχέσεις της με
τους πελάτες της, θετικό αλλά και αρνητικό, προς όφελός της.
Οι πόροι μιας πελατοκεντρικής επιχείρησης αξιοποιούνται προκειμένου να προάγουν
τη συμπεριφορά των εργαζόμενων αλλά και τη συλλογή πληροφοριών για τους
πελάτες, οι οποίες μοιράζονται και εφαρμόζονται στην επιχείρηση. Τα CRM έχουν ως
στόχο να υποστηρίζουν την εταιρία στην προσπάθειά της για αναγνώριση,
επικοινωνία και απόκτηση νέων πελατών. Επιπλέον, συμβάλλουν στη βελτίωση των
σχέσεων της επιχείρησης με τους υπάρχοντες πελάτες της προωθώντας την αφοσίωσή
τους μέσα από την ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών τους.
Τα CRMφροντίζουν να προσδιορίσουν τους πελάτες και τα στοιχεία τους. Ακόμα,
κατηγοριοποιούν τους πελάτες ανάλογα με το πόσο σημαντικοί είναι για την
επιχείρηση και αναπτύσσουν μηχανισμούς αμφίδρομης επικοινωνίας με αυτούς, με
απώτερο στόχο την ανάπτυξη σχέσης μαζί τους. Απώτερο στόχο αποτελεί πάντοτε η
προσήλωση στην ενίσχυση της ικανοποίησης του πελάτη μέσα από τη συνεχιζόμενη
βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και την
τήρηση των επαγγελματικών όρων και υποσχέσεων που έχουν δοθεί.
Οι επιχειρηματικές στρατηγικές κάθε επιχείρησης αποβλέπουν στην αύξηση των
κερδών. Η πελατοκεντρική προσέγγιση επιδιώκει τον παραπάνω στόχο μέσα από την
αναζήτηση, τον εντοπισμό, την κατανόηση, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των
αναγκών και των προτιμήσεων των πελατών.
Οι ανάγκες των πελατών αποτελούν αντικείμενο έρευνας που αποσκοπεί στην πλήρη
κατανόησή τους προκειμένου να καταστεί δυνατή η ικανοποίησή τους. Επιπλέον, οι
επιχειρήσεις φροντίζουν για την αξιοποίηση των υπαρχόντων πελατών σε
δραστηριότητες που μπορεί να αποδειχθούν περισσότερο κερδοφόρες για την εταιρία,
ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να προσελκύσουν νέους πελάτες και να προσαρμόσουν
τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους στις ανάγκες του καθένα ξεχωριστά πελάτη. Οι
πελατοκεντρικές επιχειρήσεις προσπαθούν να βελτιώσουν το ποσοστό διατήρησης
των πελατών τους μέσα από διαδικασίες αμφίδρομης επικοινωνίας και αυξημένης
ανάμειξης του πελάτη με την επιχείρηση.
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Τα συστήματα CRM δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εντοπίσουν
σημαντικότερους πελάτες που θα ενισχύσουν την κερδοφορία τους. Οι επιχειρήσεις
αυτές επενδύουν στην εμπορική επικοινωνία και αυξάνουν τα ποσά που διαθέτουν για
καταναλωτικές δαπάνες, ενώ προωθούν και διαφημίζουν νέες υπηρεσίες και
προϊόντα. Μέσα στα πλαίσια της πελατοκεντρικής προσέγγισης, επιλέγουν
κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης και αξιολόγησης της πληροφορίας σε όλα τα επίπεδα
και τις φάσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ ενημερώνουν διαρκώς τους
εμπλεκόμενους για το σύνολο της πελατοκεντρικής βάσης.
Τα CRM επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να καλύπτουν κάθε μορφή επικοινωνίας
ανάμεσα στους πελάτες και στην επιχείρηση συγκεντρώνοντας και αναλύοντας κάθε
στοιχείο που καταγράφηκε στην παραπάνω επικοινωνία και κάθε μέσο που ο πελάτης
χρησιμοποιεί για να έρθει σε επαφή με την επιχείρηση.
Τα CRM βασίζονται στη συλλογή και στην επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται
με τους πελάτες με στόχο την απόδοση αξίας στους τελευταίους με τη βοήθεια της
τεχνολογίας και της Πληροφορικής. Ακόμα, εμπλέκονται στο

μάρκετινγκ, τις

πωλήσεις, την εξυπηρέτηση των πελατών, τον προγραμματισμό των επιχειρησιακών
πόρων και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η σχέση ανάμεσα στον πελάτη και στην επιχείρηση προϋποθέτει την ταξινόμηση του
πελάτη σε κατηγορία που σχετίζεται με τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά, τα
ψυχογραφικά του γνωρίσματα, τα χαρακτηριστικά χρήσης του προϊόντος ή της
υπηρεσίας, τον τζίρο ανά πελάτη. Μέσα από τη διαδικασία της ταξινόμησης, η
επιχείρηση καθίσταται ικανή να οργανώσει στρατηγικές διαχείρισης των σχέσεων με
τους πελάτες της, τους υπάρχοντες αλλά και τους μελλοντικούς. Επίκεντρο των
προσπαθειών του μάρκετινγκ αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.

3.7.9 Η Διαχείριση της σχέσης Πελάτη- Επιχείρησηςστις Πελατοκεντρικές
Επιχειρήσεις
Η σχέση πελάτη- επιχείρησης αποτελεί θεμέλιο λίθο για τις πελατοκεντρικές
επιχειρήσεις. Στη σχέση αυτή σημαντικό ρόλο παίζει η διάρκεια ζωής του πελάτη,
δηλαδή η παρούσα αξία όλων των καθαρών περιθωρίων κέρδους για την επιχείρηση
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που απορρέουν από τη σχέση αυτής με τον πελάτη, καθιστώντας ιδιαίτερα χρήσιμη
την πιθανότητα ο πελάτης να αγοράσει προϊόντα και υπηρεσίες από τη συγκεκριμένη
επιχείρηση στο μέλλον. Αυτό το ενδεχόμενο ταξινομεί τους πελάτες σε περισσότερες
κατηγορίες, οι οποίες προσελκύουν λιγότερο ή περισσότερο το ενδιαφέρον της
επιχείρησης.
Οι πελάτες υψηλής μελλοντικά αξίας διάρκειας ζωής αποτελούν τον κεντρικό στόχο
των επιχειρήσεων καθώς αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στη μελλοντική τους
κερδοφορία. Οι πελάτες υψηλού όγκου αγορών βοηθούν στην απορρόφηση δαπανών.
Η κατηγορία των πελατών- προτύπων αποτελείται από άτομα τα οποία επηρεάζουν
μια συγκεκριμένη αγορά, διευρύνοντας το καταναλωτικό κοινό της επιχείρησης.
Ακόμα, οι πελάτες συνεργάτες σε τεχνολογικό επίπεδο βοηθούν στη βελτίωση της
απόδοσης της τεχνολογικής υποδομής των προμηθευτών τους ενώ οι πελάτες οι
οποίοι διευρύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα του προμηθευτή επιτρέπουν
την πρόσβαση της επιχείρησης σε νέες αγορές.

3.7.10 Οι Στρατηγικές Χαρτοφυλακίου Πελατών
Η σχέση ανάμεσα στην επιχείρηση και στους πελάτες είναι ιδιαίτερα σημαντική στις
πελατοκεντρικές επιχειρήσεις και υπάρχουν πολλές στρατηγικές που συμβάλουν στη
διατήρησή της. Καθώς ο πελάτης έχει στρατηγική σημασία για την επιχείρηση και
προσελκύει το ενδιαφέρον των ανταγωνιστών, οι επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρούν
τη σχέση μαζί του. Ακόμα, η σχέση αυτή πρέπει να αναδιοργανώνεται προκειμένου
να μειώνεται το κόστος της πχ με την εξυπηρέτηση του πελάτη μέσω καναλιών
χαμηλότερου κόστους. Οι επιχειρήσεις προσδοκούν ο πελάτης να δαπανά όλο και
μεγαλύτερα ποσά στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών που
προσφέρει η επιχείρηση, αναπτύσσοντας τη σχέση του μαζί της, ενώ αποτελεί στόχο
η αποδοχή των προσφορών της επιχείρησης και σε άλλες κατηγορίες. Όταν η σχέση
με τον πελάτη φτάσει σε ένα σημείο και η επιχείρηση δεν επιθυμεί να επενδύσει
περισσότερους πόρους στην ανάπτυξη αυτής της σχέσης υπάρχει η δυνατότητα
θερισμού, δηλαδή της αξιοποίησης της χρηματικής ροής από τον πελάτη προκειμένου
να δαπανηθεί για την ανάπτυξη σχέσεων με άλλους πελάτες. Όταν ο πελάτης δεν
μπορεί να συμβάλει περισσότερο ή ακόμα και αποτελεί εμπόδιο στα μελλοντικά
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σχέδια της επιχείρησης, η σχέση μπορεί να τερματιστεί, ενώ σε ορισμένες
περιπτώσεις αξιοποιούνται στρατηγικές επανάκτησης της σχέσης έχοντας πάντα ως
σημείο εκκίνησης την κατανόηση των λόγων απομάκρυνσης του πελάτη. Ο νέος
πελάτης αποτελεί πάντα τον απώτερο στόχο για την πελατοκεντρική επιχείρηση. Τα
στελέχη των επιχειρήσεων αναπτύσσουν πλάνα προσέγγισης και απόκτησης του
πελάτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ

4.1 Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την
διενέργεια της εμπειρικής έρευνας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, αρχικά
παρουσιάζεται το δείγμα της έρευνας, καθώς και ο τύπος και η δομή του
ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια, παρατίθεται η στατιστική μεθοδολογία που
εφαρμόστηκε για την επεξεργασία και την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Η στατιστική ανάλυση που θα γίνει θα είναι η περιγραφική και η παραγοντική.

4.2 Σκοπός και Μεθοδολογία
Το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας μελέτης αφορούσε στη διερεύνηση ορισμένων
παραγόντων που επηρεάζουν τη συνταγογράφηση των ιατρών αλλά και το μέγεθος
των παραγγελιών των φαρμακοποιών. Για τη διερεύνηση του παραπάνω ερωτήματος
κατασκευάστηκαν

από

το

συγγραφέα

δύο

ερωτηματολόγια.Το

πρώτο

ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν σε ιατρούς διέθετε 23 ερωτήσεις. Το πρώτο μέρος
του αποτελούνταν από

τις ερωτήσεις 1-4 που

αφορούσαν σε δημογραφικές

πληροφορίες για το δείγμα, όπως το αν είναι νοσοκομειακοί ή ιδιώτες ιατροί, το
φύλο, την ηλικία και την προϋπηρεσία τους.
Το επόμενο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελούνταν από τις ερωτήσεις 5-10 που
αφορούσαν σε παραμέτρους που επηρεάζουν τη συνταγογράφηση των ιατρών, όπως
ο ιατρικός επισκέπτης, το ήθος του, ο επαγγελματισμός του, η γνώση του για το
προωθούμενο σκεύασμα, ο διευθυντής της φαρμακευτικής εταιρίας καθώς και το
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περιθώριο να εκφράσει ο κάθε ερωτηθείς τις απόψεις του στην παραπάνω δοκιμασία
στην ερώτηση 10.
Το επόμενο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελούνταν από τις ερωτήσεις 11-17 που
αφορούσαν στην επιρροή που ασκεί η φαρμακευτική εταιρία στους συνταγογράφους
ιατρούς και πιο συγκεκριμένα, η εικόνα της, η οικονομική της κατάσταση, το
κοινωνικό της πρόσωπο, η δυνατότητα της φαρμακευτικής εταιρίας να παρέχει
εκπαίδευση, συμβουλές και υποστήριξη, η σταθερότητα του προσωπικού και οι
επενδύσεις ανάπτυξής της. Η ερώτηση 17 έδινε το περιθώριο να εκφράσει ο κάθε
ερωτηθείς τις απόψεις του στην παραπάνω δοκιμασία.
Τέλος, το τελευταίο τμήμα του ερωτηματολογίου αποτελούνταν από τις ερωτήσεις
18-23, οι οποίες αφορούσαν στο αν επηρεάζει τη συνταγογράφηση το γεγονός ότι η
φαρμακευτική εταιρία είναι ελληνική ή όχι, αν η φαρμακευτική εταιρία ανήκει σε
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν είναι σημαντική η άποψη του ανταγωνισμού για
τη φαρμακευτική εταιρία, η τιμή του σκευάσματος καθώς και η κοινή γνώμη για τα
γενόσημα, τα πρωτότυπα, τα ΣΥΦΑ και τα ΜΗ ΣΥΦΑ. Ακόμα, η ερώτηση 23 έδινε
το περιθώριο να εκφράσει ο κάθε ερωτηθείς τις απόψεις του στην παραπάνω
δοκιμασία.
Επίσης, κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν σε φαρμακοποιούς,
βοηθούς φαρμακοποιών και υπαλλήλους φαρμακείων, με 19 ερωτήσεις. Από αυτές
οι ερωτήσεις 1-4 αφορούσαν σε δημογραφικές πληροφορίες για το δείγμα, όπως το αν
είναι φαρμακοποιοί, βοηθοί φαρμακοποιού, ή υπάλληλοι φαρμακείου, το φύλο, την
ηλικία και την προϋπηρεσία τους.
Το επόμενο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελούνταν από τις ερωτήσεις 5-11 που
αφορούσαν σε παραμέτρους που επηρεάζουν το μέγεθος της παραγγελίας, όπως η
εικόνα του ιατρικού επισκέπτη, η συνέπειά του, η αξιοπιστία του, η επιμονή του, η
γνώση του για το προωθούμενο σκεύασμα, ο διευθυντής της φαρμακευτικής εταιρίας
καθώς και το περιθώριο να εκφράσει ο κάθε ερωτηθείς τις απόψεις του στην
παραπάνω δοκιμασία στην ερώτηση 11.
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Το επόμενο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελούνταν από τις ερωτήσεις 12-19 που
αφορούσαν στην επιρροή που ασκεί η φαρμακευτική εταιρία στους φαρμακοποιούς
και πιο συγκεκριμένα, ο τρόπος που επικοινωνεί τα προϊόντα της, η αξιοπιστία της, η
συνέπεια που επέδειξε η εταιρία σε προηγούμενες συνεργασίες, το κοινωνικό της
πρόσωπο, οι προωθητικές της ενέργειες, η ύπαρξη τμήματος R&D. Η ερώτηση 19
έδινε το περιθώριο να εκφράσει ο κάθε ερωτηθείς τις απόψεις του στην παραπάνω
δοκιμασία.
Οι ερωτήσεις και των δύο ερωτηματολογίων, εκτός από αυτές που αφορούσαν στα
δημογραφικά στοιχεία του δείγματος καθώς και εκείνες που έδιναν το περιθώριο στον
ερωτηθέντα να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του, απαντήθηκαν μέσα από κλίμακα
Likert, με 5 δυνατότητες επιλογών, δηλαδή καθόλου, σε μικρή κλίμακα, σε μέτρια
κλίμακα, σε μεγάλη κλίμακα, πάρα πολύ.Ταδύο ερωτηματολόγια δόθηκαν από τον
ίδιο τον ερευνητή και αφού παρασχέθηκαν οι απαραίτητες επεξηγήσεις στους
εξεταζόμενους, συμπληρώθηκαν από αυτούς και δόθηκαν στον συγγραφέα.
Πληθυσμός:
Το πρώτο ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε 50 ιατρούς. Από αυτούς το 52% ήταν
νοσοκομειακοί ενώ το 48% ιδιώτες. Το 36% ήταν γυναίκες ενώ το 64% άντρες. Η
επαγγελματική τους προϋπηρεσία ήταν από 0- 3 έτη για το 8%, από 4-10 έτη για το
20%, από 11-20 έτη για το 20% και από 20 έτη και πάνω για το 52%.
Το δεύτερο ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε 53 ερωτηθέντες. Το 81,1% ήταν
φαρμακοποιοί, το 13,2% βοηθοί φαρμακοποιών και τι 5,7% υπάλληλοι φαρμακείου.
Το 69,8% ήταν γυναίκες και το 30,20 % άντρες. Το 34% ήταν μικρότεροι των 30
ετών, το 32,1% μεταξύ 31 και 45 ετών και το 34% μεγαλύτεροι των 45 ετών. Η
επαγγελματική τους προϋπηρεσία ήταν η ακόλουθη: το 24,5% είχε προϋπηρεσία από
0-3 έτη, το 32,1% από 4-10 έτη, το 15,1% από 11-20 έτη και το 28,3% μεγαλύτερη
από 20 έτη.

49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τμήμα Α. Γενικές Ερωτήσεις
Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, ερωτήσεις 1-4, υπάρχουν γενικές ερωτήσεις
που αφορούν τα γενικά χαρακτηριστικά των προσώπων που απάντησαν το
ερωτηματολόγιο.
Η πρώτη ερώτηση αφορά την ιδιότητα του ερωτώμενου γιατρού.
Πίνακας 5 1: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 1 γιατρών
Iδιότητα
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Νοσοκομειακός Γιατρός

26

52,0

52,0

52,0

ΙδιώτηςΓιατρός

24

48,0

48,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Πίνακας 1.Κατανομήσυχνοτήτωνιδιότητας

Εικόνα 5. 1: Γράφημα ερώτησης 1 γιατρών

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 50
ερωτηθέντες οι 26 (52%) είναι νοσοκομειακοί γιατροί ενώ 24 άτομα (48%) είναι
ιδιώτες.
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Η δεύτερη ερώτηση αφορά το φύλο του ερωτώμενου.
Πίνακας 5 2: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 2 γιατρών
Φύλο
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Θήλυ

18

36,0

36,0

36,0

Άρρεν

32

64,0

64,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Εικόνα 5. 2: Γράφημα ερώτησης 2 γιατρών

Ο πίνακας 2 και το αντίστοιχο γράφημα δείχνουν ότι από τα 50 άτομα που απάντησαν
οι 18 (36%) ήταν γυναίκες ενώ οι 32 (64%) ήταν άντρες.Η τρίτη ερώτηση αφορούσε
τα έτη προϋπηρεσίας του ερωτώμενου.
Πίνακας 5 3: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 3 γιατρών
Έτη προϋπηρεσίας
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

0-3

4

8,0

8,0

8,0

4-10

10

20,0

20,0

28,0

11-20

10

20,0

20,0

48,0

>20

26

52,0

52,0

100,0

Total

50

100,0

100,0
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Εικόνα 5. 3: Γράφημα ερώτησης 3 γιατρών

Στον πίνακα 3 και το αντίστοιχο γράφημα παρατηρούμε ότι από τα 50 άτομα που
απάντησαν οι 4 (8%) έχουν μέχρι 3 έτη προϋπηρεσίας, οι 10 (20%) έχουν από 4 έως
10 έτη προϋπηρεσίας, οι 10 (20%) έχουν από 11 έως 20 έτη προϋπηρεσίας ενώ οι 26
(52%) έχουν τουλάχιστον 20 έτη προϋπηρεσίας.
Η τέταρτη ερώτηση αφορά την ηλικία του ερωτώμενου.
Πίνακας 5 4: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 4 γιατρών
Ηλικία
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

4

8,0

8,0

8,0

31-45

20

40,0

40,0

48,0

>46

26

52,0

52,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

<30

Εικόνα 5. 4: Γράφημα ερώτησης 4 γιατρών
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Ο πίνακας 4 και το αντίστοιχο γράφημα δείχνουν ότι από τα 50 άτομα που απάντησαν
οι 4 (8%) είναι έως 30 ετών, οι 20 (40%) έχουν ηλικία από 31 έως 45 ενώ οι 26 (52%)
είναι πάνω από 46 ετών.

Τμήμα B. Ποιοτική Αξιολόγηση των Εργαζομένων ΕπισκεπτώνΙατρών
Το μέρος Β του ερωτηματολογίου, ερωτήσεις 5-9, ασχολείται με την αξιολόγηση των
αιτιών που επηρεάζουν τους 50 ερωτώμενος γιατρούς για τηνεπιλογή ενός
σκευάσματος που πρόκειται να συνταγογραφήσουν.
Η ερώτηση 5 αξιολογεί το αν επηρεάζει ο ιατρικός επισκέπτης της εταιρίας.
Πίνακας 5 5: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 5 γιατρών
Ο ιατρικός επισκέπτης της εταιρίας
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλου

3

6,0

6,0

6,0

Σεμικρήκλίμακα

7

14,0

14,0

20,0

Σεμέτρια κλίμακα

10

20,0

20,0

40,0

Σεμεγάληκλίμακα

22

44,0

44,0

84,0

8

16,0

16,0

100,0

50

100,0

100,0

Πάρα πολύ
Total

Εικόνα 5. 5: Γράφημα ερώτησης 5 γιατρών

Στον πίνακα 5 και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 50 γιατρούς που
απάντησαν το ερωτηματολόγιο μόλις 3 (6%) θεωρούν ότι ο ιατρικός επισκέπτης της
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εταιρίας δεν επηρεάζει καθόλου την επιλογή σκευάσματος του γιατρού, οι 7 (14%)
θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μικρή κλίμακα, οι 10 (20%) θεωρούν ότι μπορεί
να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 22 (44%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε
μεγάλη κλίμακα ενώ οι 8 (16%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.
Η ερώτηση 6 αξιολογεί το αν επηρεάζει το ήθος του.
Πίνακας 5 6: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 6 γιατρών
Τοήθοςτου
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Σεμικρήκλίμακα

4

8,0

8,0

8,0

Σεμέτρια κλίμακα

8

16,0

16,0

24,0

Σεμεγάληκλίμακα

27

54,0

54,0

78,0

Πάρα πολύ

11

22,0

22,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Εικόνα 5. 6: Γράφημα ερώτησης 6 γιατρών

Στον πίνακα 6 και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 50 γιατρούς που
απάντησαν το ερωτηματολόγιο 4 μόνο (8%) πιστεύουν ότι το ήθος του ιατρικού
επισκέπτη μπορεί να επηρεάσει σε μικρή κλίμακα την επιλογή σκευάσματος του
γιατρού, οι 8 (16%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 27 (54%)
θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ 11 (22%) θεωρούν ότι
μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.
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Η ερώτηση 7 αξιολογεί το αν επηρεάζει ο επαγγελματισμός του.
Πίνακας 5 7: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 7 γιατρών
Ο επαγγελματισμός του
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλου

1

2,0

2,0

2,0

Σεμέτρια κλίμακα

4

8,0

8,0

10,0

Σεμεγάληκλίμακα

32

64,0

64,0

74,0

Πάρα πολύ

13

26,0

26,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Εικόνα 5. 7: Γράφημα ερώτησης 7 γιατρών

Στον πίνακα 7 και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 50 γιατρούς που
απάντησαν το ερωτηματολόγιο μόλις 1 (2%) θεωρεί ότι ο επαγγελματισμός του δεν
επηρεάζει καθόλου την επιλογή σκευάσματος από τον γιατρό, οι 4 (8%) θεωρούν ότι
μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 32 (64%) θεωρούν ότι μπορεί να
επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ οι 13 (26%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει
πάρα πολύ.
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Η ερώτηση 8 αξιολογεί το αν επηρεάζει η γνώση του για τα σκευάσματα που
προωθεί.
Πίνακας 5 8: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 8 γιατρών
Η γνώση του για τα σκευάσματα που προωθεί
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Σεμικρήκλίμακα

1

2,0

2,0

2,0

Σεμέτρια κλίμακα

6

12,0

12,0

14,0

Σεμεγάληκλίμακα

25

50,0

50,0

64,0

Πάρα πολύ

18

36,0

36,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Εικόνα 5. 8: Γράφημα ερώτησης 8 γιατρών

Στον πίνακα 8 και το αντίστοιχο γράφημα παρατηρείται ότι από τους 50 γιατρούς
που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μόνο 1 (2%) θεωρεί ότι η γνώση του ιατρικού
επισκέπτη για τα σκευάσματα που προωθεί μπορεί να επηρεάσει σε μικρή κλίμακα, οι
6 (12%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 25 (50%) θεωρούν
ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ οι 18 (36%) θεωρούν ότι μπορεί να
επηρεάσει πάρα πολύ.
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Η ερώτηση 9 αξιολογεί το αν επηρεάζει ο διευθυντής της εταιρίας.
Πίνακας 5 9: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 9 γιατρών
Ο διευθυντήςτηςεταιρίας
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλου

11

22,0

22,0

22,0

Σεμικρήκλίμακα

10

20,0

20,0

42,0

Σεμέτρια κλίμακα

18

36,0

36,0

78,0

Σεμεγάληκλίμακα

11

22,0

22,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Εικόνα 5. 9: Γράφημα ερώτησης 9 γιατρών

Στον πίνακα 9 και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 50 γιατρούς που
απάντησαν το ερωτηματολόγιο 11 (22%) θεωρούν ότι ο διευθυντής της εταιρίας δεν
επηρεάζει καθόλου την επιλογή σκευάσματος του γιατρού, οι 10 (20%) θεωρούν ότι
μπορεί να επηρεάσει σε μικρή κλίμακα, οι 18 (36%) θεωρούν ότι μπορεί να
επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα ενώ οι 11 (22%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε
μεγάλη κλίμακα.
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Τμήμα Γ. Ποιοτική Αξιολόγηση του Προφίλ της Φαρμακευτικής
εταιρίας
Το μέρος Γ του ερωτηματολογίου, ερωτήσεις 11-16, ασχολείται με την αξιολόγηση
των αιτιών που επηρεάζουν τους 50 ερωτώμενος γιατρούς για τηνεπιλογή ενός
σκευάσματος που πρόκειται να συνταγογραφήσουν.
Η ερώτηση 11 αξιολογεί το πόσο επηρεάζει η εικόνα της εταιρίας.
Πίνακας 5 10: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 11 γιατρών
Η εικόνα της εταιρίας. (π.χ. διαφημίσεις, κοινή γνώμη )
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

4

8,0

8,0

8,0

Σεμικρήκλίμακα

12

24,0

24,0

32,0

Σεμέτρια κλίμακα

22

44,0

44,0

76,0

Σεμεγάληκλίμακα

12

24,0

24,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Καθόλου

Εικόνα 5. 10: Γράφημα ερώτησης 11 γιατρών

Στον πίνακα 10 και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 50 γιατρούς που
απάντησαν το ερωτηματολόγιο μόλις 4 (8%) θεωρούν ότι η εικόνα της εταιρίας δεν
επηρεάζει καθόλου την επιλογή σκευάσματος του γιατρού, οι 12 (24%) θεωρούν ότι
μπορεί να επηρεάσει σε μικρή κλίμακα, οι 22 (44%) θεωρούν ότι μπορεί να
επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα ενώ οι 12 (24%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε
μεγάλη κλίμακα.
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Η ερώτηση 12 αξιολογεί το πόσο επηρεάζει η οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
Πίνακας 5 11: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 12 γιατρών
Η οικονομική της κατάσταση. (π.χ. ισολογισμοί, κύκλος εργασιών, μερίδιο αγοράς)
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλου

10

20,0

20,0

20,0

Σεμικρήκλίμακα

19

38,0

38,0

58,0

Σεμέτρια κλίμακα

16

32,0

32,0

90,0

Σεμεγάληκλίμακα

5

10,0

10,0

100,0

50

100,0

100,0

Total

Εικόνα 5. 11: Γράφημα ερώτησης 12 γιατρών

Στον πίνακα 11 και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 50 γιατρούς που
απάντησαν το ερωτηματολόγιο οι 10 (20%) θεωρούν ότι η οικονομική κατάσταση της
εταιρίας δεν επηρεάζει καθόλου την επιλογή σκευάσματος του γιατρού, οι 19 (38%)
θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μικρή κλίμακα, οι 16 (32%) θεωρούν ότι μπορεί
να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα ενώ οι 5 (10%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε
μεγάλη κλίμακα.
Η ερώτηση 13 αξιολογεί το πόσο επηρεάζει το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρίας.
Πίνακας 5 12: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 13 γιατρών
Το κοινωνικό της πρόσωπο. (π.χ.φιλανθρωπίες, προστασία περιβάλλοντος, Αριστεία)
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλου

2

4,0

4,0

4,0

Σεμικρήκλίμακα

7

14,0

14,0

18,0

Σεμέτρια κλίμακα

20

40,0

40,0

58,0

Σεμεγάληκλίμακα

17

34,0

34,0

92,0

59

4

8,0

8,0

50

100,0

100,0

Πάρα πολύ
Total

100,0

Εικόνα 5. 12: Γράφημα ερώτησης 12 γιατρών

Στον πίνακα 12 και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 50 γιατρούς που
απάντησαν το ερωτηματολόγιο μόνο 2 (4%) θεωρούν ότι το κοινωνικό πρόσωπο της
εταιρίας δεν επηρεάζει καθόλου την επιλογή σκευάσματος του γιατρού, οι 7 (14%)
θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μικρή κλίμακα, οι 20 (40%) θεωρούν ότι μπορεί
να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 17 (34%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε
μεγάλη κλίμακα ενώ οι 4 (8%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.
Η ερώτηση 14 αξιολογεί τη δυνατότητα της εταιρίας να τους προσφέρει εκπαίδευση,
συμβουλές και υποστήριξη.
Πίνακας 5 13: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 14 γιατρών
Η δυνατότητά της να σας προσφέρει εκπαίδευση, συμβουλές, υποστήριξη
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλου

1

2,0

2,0

2,0

Σεμικρήκλίμακα

4

8,0

8,0

10,0

Σεμέτρια κλίμακα

8

16,0

16,0

26,0

Σεμεγάληκλίμακα

24

48,0

48,0

74,0

Πάρα πολύ

13

26,0

26,0

100,0

Total

50

100,0

100,0
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Εικόνα 5. 13: Γράφημα ερώτησης 14 γιατρών

Στον πίνακα 13 και το αντίστοιχο γράφημα παρατηρούμε ότι από τους 50 γιατρούς
που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μόλις 1 (2%) θεωρεί ότι η δυνατότητα της
εταιρίας να τους προσφέρει εκπαίδευση, συμβουλές και υποστήριξη δεν επηρεάζει
καθόλου την επιλογή σκευάσματος του γιατρού, οι 4 (8%) θεωρούν ότι μπορεί να
επηρεάσει σε μικρή κλίμακα, οι 8 (16%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια
κλίμακα, οι 24 (48%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ οι 13
(26%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.
Η ερώτηση 15 αξιολογεί το πόσο επηρεάζει η σταθερότητα του προσωπικού της
εταιρίας.
Πίνακας 5 14: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 15 γιατρών
Η σταθερότητα του προσωπικού της.(μεταβολές στο προσωπικό)
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλου

2

4,0

4,0

4,0

Σεμικρήκλίμακα

1

2,0

2,0

6,0

Σεμέτρια κλίμακα

22

44,0

44,0

50,0

Σεμεγάληκλίμακα

16

32,0

32,0

82,0

9

18,0

18,0

100,0

50

100,0

100,0

Πάρα πολύ
Total
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Εικόνα 5. 14: Γράφημα ερώτησης 15 γιατρών

Στον πίνακα 14 και το αντίστοιχο γράφημα παρατηρούμε ότι από τους 50 γιατρούς
που απάντησαν το ερωτηματολόγιο 2 (4%) θεωρούν ότι η σταθερότητα του
προσωπικού της εταιρίας δεν επηρεάζει καθόλου την επιλογή σκευάσματος του
γιατρού, μόνο1 (2%) θεωρεί ότι μπορεί να επηρεάσει σε μικρή κλίμακα, οι 22 (44%)
θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 16 (32%) θεωρούν ότι μπορεί
να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ οι 9 (18%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει
πάρα πολύ.
Η ερώτηση 16 αξιολογεί το πόσο επηρεάζουν οι επενδύσεις της εταιρίας.
Πίνακας 5 15: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 16 γιατρών
Οι επενδύσεις που κάνει. (π.χ κτίρια, νέα φάρμακα, προσλήψεις, εξαγωγές)
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλου

3

6,0

6,0

6,0

Σεμικρήκλίμακα

9

18,0

18,0

24,0

Σεμέτρια κλίμακα

16

32,0

32,0

56,0

Σεμεγάληκλίμακα

19

38,0

38,0

94,0

3

6,0

6,0

100,0

50

100,0

100,0

Πάρα πολύ
Total
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Εικόνα 5. 15: Γράφημα ερώτησης 16 γιατρών

Στον πίνακα 15 και το αντίστοιχο γράφημα παρατηρούμε ότι από τους 50 γιατρούς
που απάντησαν το ερωτηματολόγιο 3 (6%) θεωρούν ότι η σταθερότητα του
προσωπικού της εταιρίας δεν επηρεάζει καθόλου την επιλογή σκευάσματος του
γιατρού, οι 9 (18%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μικρή κλίμακα, οι 16 (32%)
θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 19 (38%) θεωρούν ότι μπορεί
να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ οι 3 (6%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει
πάρα πολύ.

Τμήμα Δ. Ποιοτική αξιολόγηση της επιρροής του νομοθετικού
περιβάλλοντος της εταιρίας
Το μέρος Δ του ερωτηματολογίου, ερωτήσεις 18-22, ασχολείται με την αξιολόγηση
των αιτιών που επηρεάζουν τους 50 ερωτώμενος γιατρούς για τηνεπιλογή ενός
σκευάσματος που πρόκειται να συνταγογραφήσουν.
Η ερώτηση 18 αξιολογεί πόσο επηρεάζει το αν η εταιρία είναι ελληνική ή όχι.
Πίνακας 5 16: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 18 γιατρών
Αν η εταιρία είναι ελληνική ή όχι;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλου

3

6,0

6,0

6,0

Σεμικρήκλίμακα

5

10,0

10,0

16,0

Σεμέτρια κλίμακα

7

14,0

14,0

30,0

Σεμεγάληκλίμακα

20

40,0

40,0

70,0

Πάρα πολύ

15

30,0

30,0

100,0

Total

50

100,0

100,0
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Εικόνα 5. 16: Γράφημα ερώτησης 18 γιατρών

Στον πίνακα 16 και το αντίστοιχο γράφημα παρατηρούμε ότι από τους 50 γιατρούς
που απάντησαν το ερωτηματολόγιο 3 (6%) θεωρούν ότι το αν ηεταιρία είναι ελληνική
δεν επηρεάζει καθόλου την επιλογή σκευάσματος του γιατρού, οι 5 (10%) θεωρούν
ότι μπορεί να επηρεάσει σε μικρή κλίμακα, οι 7 (14%) θεωρούν ότι μπορεί να
επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 20 (40%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε
μεγάλη κλίμακα ενώ οι 15 (30%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.
Η ερώτηση 19 αξιολογεί

πόσο επηρεάζει το αν η εταιρία ανήκει σε χώρα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι.
Πίνακας 5 17:Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 19 γιατρών
Αν η εταιρία ανήκει σε χώρα της Ευρωπαϊκή Ένωσης ή όχι
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλου

3

6,0

6,0

6,0

Σεμικρήκλίμακα

9

18,0

18,0

24,0

Σεμέτρια κλίμακα

20

40,0

40,0

64,0

Σεμεγάληκλίμακα

11

22,0

22,0

86,0

7

14,0

14,0

100,0

50

100,0

100,0

Πάρα πολύ
Total
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Εικόνα 5. 17: Γράφημα ερώτησης 19 γιατρών

Στον πίνακα 17 και το αντίστοιχο γράφημα παρατηρούμε ότι από τους 50 γιατρούς
που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μόνο 3 (6%) θεωρούν ότι το αν η εταιρία ανήκει
σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι δεν επηρεάζει καθόλου την επιλογή
σκευάσματος του γιατρού, οι 9 (18%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μικρή
κλίμακα, οι 20 (40%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 11
(22%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ οι 7 (14%) θεωρούν
ότι μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.
Η ερώτηση 20 αξιολογεί το πόσο επηρεάζει η άποψη του ανταγωνισμού για την
εταιρία.
Πίνακας 5 18: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 20 γιατρών
Η άποψη του ανταγωνισμού για την εταιρία
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

9

18,0

18,0

18,0

Σεμικρήκλίμακα

21

42,0

42,0

60,0

Σεμέτρια κλίμακα

12

24,0

24,0

84,0

Σεμεγάληκλίμακα

7

14,0

14,0

98,0

Πάρα πολύ

1

2,0

2,0

100,0

50

100,0

100,0

Καθόλου

Total
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Εικόνα 5. 18: Γράφημα ερώτησης 20 γιατρών

Στον πίνακα 18 και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 50 γιατρούς που
απάντησαν το ερωτηματολόγιο οι 9 (18%) θεωρούν ότι η άποψη του ανταγωνισμού
για την εταιρία δεν επηρεάζει καθόλου την επιλογή σκευάσματος του γιατρού, οι 21
(42%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μικρή κλίμακα, οι 12 (24%) θεωρούν ότι
μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 7 (14%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει
σε μεγάλη κλίμακα ενώ μόλις 1 (2%) θεωρεί ότι μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.
Η ερώτηση 21 αξιολογεί το πόσο επηρεάζει η τιμή του προϊόντος.
Πίνακας 5 19: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 21 γιατρών
Η τιμή του προϊόντος; (θετική ή όχι λίστα )
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλου

1

2,0

2,0

2,0

Σεμικρήκλίμακα

5

10,0

10,0

12,0

Σεμέτρια κλίμακα

17

34,0

34,0

46,0

Σεμεγάληκλίμακα

17

34,0

34,0

80,0

Πάρα πολύ

10

20,0

20,0

100,0

Total

50

100,0

100,0
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Εικόνα 5. 19: Γράφημα ερώτησης 21 γιατρών

Στον πίνακα 19 και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 50 γιατρούς που
απάντησαν το ερωτηματολόγιο μόνο 1 (2%) θεωρεί ότι η τιμή του προϊόντος δεν
επηρεάζει καθόλου την επιλογή σκευάσματος του γιατρού, οι 5 (10%) θεωρούν ότι
μπορεί να επηρεάσει σε μικρή κλίμακα, οι 17 (34%) θεωρούν ότι μπορεί να
επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 17 (34%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε
μεγάλη κλίμακα ενώ οι 10 (20%) θεωρεί ότι μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.
Η ερώτηση 22 αξιολογεί το πόσο επηρεάζει η κοινή γνώμη για τα γενόσημα, τα
πρωτότυπα, τα ΣΥ.ΦΑ και τα ΜΗ. ΣΥ.ΦΑ.
Πίνακας 5 20:Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 22 γιατρών
Η κοινή γνώμη για τα γενόσημα, τα πρωτότυπα, τα ΣΥ.ΦΑ και τα ΜΗ. ΣΥ.ΦΑ
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

9

18,0

18,0

18,0

Σεμικρήκλίμακα

11

22,0

22,0

40,0

Σεμέτρια κλίμακα

22

44,0

44,0

84,0

Σεμεγάληκλίμακα

3

6,0

6,0

90,0

Πάρα πολύ

5

10,0

10,0

100,0

50

100,0

100,0

Καθόλου

Total
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Εικόνα 5. 20: Γράφημα ερώτησης 22 γιατρών

Στον πίνακα 20 και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 50 γιατρούς που
απάντησαν το ερωτηματολόγιο οι 9 (18%) θεωρεί ότι η κοινή γνώμη για τα
γενόσημα, τα πρωτότυπα, τα ΣΥ.ΦΑ και τα ΜΗ. ΣΥ.ΦΑ δεν επηρεάζει καθόλου την
επιλογή σκευάσματος του γιατρού, οι 11 (22%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε
μικρή κλίμακα, οι 22 (44%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι
3 (6%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ οι 5 (10%) θεωρεί
ότι μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.
Έλεγχος Κανονικότητας των μεταβλητών
Για την εκτενέστερη ανάλυση των ερωτήσεων με συσχετίσεις θα πρέπει πρώτα να
γίνει έλεγχος κανονικότητας, έτσι ώστε να αποφασιστεί ο καταλληλότερος
συντελεστής συσχέτισης προς χρήση.Ο έλεγχος κανονικότητας είναι ένας έλεγχος
υποθέσεων, της κατηγορίας έλεγχος καλής προσαρμογής, ο οποίος διερευνά κατά
πόσο οι μεταβλητές μπορούν να μοντελοποιηθούν με κάποια Κανονική Κατανομή ή
προέρχονται από μία τέτοια. Πιο αναλυτικά ο έλεγχος υπό τη μηδενική υπόθεση
υποθέτει πως τα δεδομένα ακολουθούν Κανονική κατανομή.

H 0 :   έ  έ   ό  ή  ή
vs
H1 :   έ δεν  έ   ό  ή  ή
Επειδή δεν υπάρχει κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο που να μας υποδεικνύει ότι η
κλίμακα Likert ακολουθεί κάποια κατανομή με γνωστή μέση τιμή και διακύμανση,
καταλληλότερος έλεγχος κρίνεται ο Kolmogorov-Smirnovμε τη διόρθωση του
Lilliefors που χρησιμοποιείται όταν η μέση τιμή και η διακύμανση εκτιμώνται από το
δείγμα, όπως επίσης ο Shapiro-Wilk εφόσον το δείγμα είναι αρκετά μικρό (50
παρατηρήσεις).Οι έλεγχοι θα παρατεθούν κατά τμήμα.
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Τμήμα Β
Πίνακας 5 21: Έλεγχος Κανονικότητας τμήματος Β γιατρών
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

,274

50

,000

,877

50

,000

Τοήθοςτου

,307

50

,000

,829

50

,000

Ο επαγγελματισμός του

,334

50

,000

,711

50

,000

,252

50

,000

,804

50

,000

,233

50

,000

,861

50

,000

Ο ιατρικός επισκέπτης της
εταιρίας

Η

γνώση

του

για

τα

σκευάσματα που προωθεί
Ο διευθυντήςτηςεταιρίας
a. LillieforsSignificanceCorrection

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα δεδομένα καμίας ερώτησης δεν είναι
Κανονικά εφόσον οι p-valuesείναι μικρότερες του 1‰ και κατά συνέπεια η μηδενική
υπόθεση απορρίπτεται σε οποιοδήποτε επίπεδο σημαντικότητας από τα συνηθισμένα
(1%,5%,10%).
Τμήμα Γ
Πίνακας 5 22: Έλεγχος Κανονικότητας τμήματος Γ γιατρών
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
Η εικόνα της εταιρίας. (π.χ.

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

,251

50

,000

,864

50

,000

,217

50

,000

,877

50

,000

,204

50

,000

,898

50

,000

,290

50

,000

,844

50

,000

,229

50

,000

,854

50

,000

διαφημίσεις, κοινή γνώμη )
Η

οικονομική

της

κατάσταση. (π.χ. ισολογισμοί,
κύκλος

εργασιών,

μερίδιο

αγοράς)
Το κοινωνικό της πρόσωπο.
(π.χ.φιλανθρωπίες,
προστασία

περιβάλλοντος,

Αριστεία)
Η δυνατότητά της να σας
προσφέρει

εκπαίδευση,

συμβουλές, υποστήριξη
Η

σταθερότητα

προσωπικού

του

της.(μεταβολές

στο προσωπικό)
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Οι επενδύσεις που κάνει. (π.χ
κτίρια,

νέα

,226

50

,000

,893

50

,000

φάρμακα,

προσλήψεις, εξαγωγές)
a. LillieforsSignificanceCorrection

Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι τα δεδομένα καμίας ερώτησης δεν είναι
Κανονικά εφόσον οι p-valuesείναι μικρότερες του 1‰ και κατά συνέπεια η μηδενική
υπόθεση απορρίπτεται σε οποιοδήποτε επίπεδο σημαντικότητας από τα συνηθισμένα
(1%,5%,10%).
Τμήμα Δ
Πίνακας 5 23: Έλεγχος Κανονικότητας Τμήματος Δ γιατρών
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
Αν η εταιρία είναι ελληνική ή

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

,275

50

,000

,842

50

,000

,213

50

,000

,911

50

,001

,254

50

,000

,888

50

,000

,197

50

,000

,895

50

,000

,230

50

,000

,880

50

,000

όχι;
Αν η εταιρία ανήκει σε χώρα
της Ευρωπαϊκή Ένωσης ή
όχι
Η άποψη του ανταγωνισμού
για την εταιρία
Η

τιμή

του

προϊόντος;

(θετική ή όχι λίστα )
Η

κοινή

γνώμη

για

τα

γενόσημα, τα πρωτότυπα, τα
ΣΥ.ΦΑ και τα ΜΗ. ΣΥ.ΦΑ
a. LillieforsSignificanceCorrection

Στον πιο πάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα δεδομένα καμίας ερώτησης δεν είναι
Κανονικά εφόσον οι p-valuesείναι μικρότερες του 1‰ και κατά συνέπεια η μηδενική
υπόθεση απορρίπτεται σε οποιοδήποτε επίπεδο σημαντικότητας από τα συνηθισμένα
(1%,5%,10%).
Έλεγχος Γραμμικής Συσχέτισης - Διασταυρώσεις
Παρακάτω ακολουθεί ο έλεγχος γραμμικής συσχέτισης μεταξύ των γενικών
ερωτήσεων του μέρους Α με τα μέρη Β,Γ και Δ. Δεδομένου ότι τα δεδομένου δεν
προέρχονται από κάποια Κανονική Κατανομή καταλληλότεροιμη παραμετρικοί
συντελεστές συσχέτισης κρίνονται οι Kendall'stau-bκαι Spearman'sRho.
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Πίνακας 5 24Έλεγχος συσχετίσεων μέρους Α με το μέρος Βγιατρών

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων 1 με 9 και 3,4 με τις ερωτήσεις 5,7 και 9
τουτμήματος Β.

Ραβδόγραμμα 5. 1: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 1 με 9
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Από το

παραπάνω

γράφημα

και

τον

αντίστοιχο συντελεστή

συσχέτισης

(Kendall0,271, Spearman 0.296) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση
μεταξύ της ιδιότητας και του κατά πόσο επηρεάζει ο διευθυντής της εταιρίας στη
συνταγογράφηση ενός σκευάσματος, με του ιδιώτες να έχουν την τάση να πιστεύουν
ότι ο διευθυντής της εταιρίας

επηρεάζει τη συνταγογράφηση σε μεγαλύτερη

κλίμακα.

Ραβδόγραμμα 5. 2: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 3 με 5 γιατρών

Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης
(Kendall0,498, Spearman 0.566) φαίνεται ότι υπάρχει μέτρια θετική συσχέτιση
μεταξύ των ετών προϋπηρεσίας του ιατρού και του κατά πόσο επηρεάζει ο ιατρικός
επισκέπτης της εταιρίας στη συνταγογράφηση ενός σκευάσματος, με τους ιατρούς
που έχουν μεγαλύτερη προϋπηρεσία να πιστεύουν ότι ο ιατρικός επισκέπτης της
εταιρίας επηρεάζει τη συνταγογράφηση σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ραβδόγραμμα 5. 3: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 3 με 7 γιατρών
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Στο παραπάνω γράφημα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης (Kendall0,324,
Spearman 0.357) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση μεταξύ των ετών
προϋπηρεσίας του ιατρού και του κατά πόσο επηρεάζει ο επαγγελματισμός του
ιατρικού επισκέπτη της εταιρίας στη συνταγογράφηση ενός σκευάσματος, με τους
ιατρούς που έχουν μεγαλύτερη προϋπηρεσία να πιστεύουν ότι ο επαγγελματισμός
του επηρεάζει τη συνταγογράφηση σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ραβδόγραμμα 5. 4: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 3 με 9 γιατρών

Από το

παραπάνω

γράφημα

και

τον

αντίστοιχο συντελεστή

συσχέτισης

(Kendall0,444, Spearman 0.504) φαίνεται ότι μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ των
ετών προϋπηρεσίας και του κατά πόσο επηρεάζει ο διευθυντής της εταιρίας στη
συνταγογράφηση ενός σκευάσματος, με του ιατρούς με περισσότερη προϋπηρεσία να
έχουν την τάση να πιστεύουν ότι ο διευθυντής της εταιρίας

επηρεάζει τη

συνταγογράφηση σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ραβδόγραμμα 5. 5: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 4 με 5
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Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης
(Kendall0,428, Spearman 0.477) φαίνεται ότι υπάρχει μέτρια θετική συσχέτιση
μεταξύ της ηλικίας του ιατρού και του κατά πόσο επηρεάζει ο ιατρικός επισκέπτης
της εταιρίας στη συνταγογράφηση ενός σκευάσματος, με τους ιατρούς που έχουν
μεγαλύτερη ηλικία να πιστεύουν ότι ο ιατρικός επισκέπτης της εταιρίας επηρεάζει τη
συνταγογράφηση σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ραβδόγραμμα 5. 6: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 4 με 7 γιατρών

Στο παραπάνω γράφημα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης (Kendall0,267,
Spearman 0.357) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας
του ιατρού και του κατά πόσο επηρεάζει ο επαγγελματισμός του ιατρικού επισκέπτη
της εταιρίας στη συνταγογράφηση ενός σκευάσματος, με τους ιατρούς που έχουν
μεγαλύτερη ηλικία να πιστεύουν ότι ο επαγγελματισμός του

επηρεάζει τη

συνταγογράφηση σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ραβδόγραμμα 5. 7: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 4 με 9 γιατρών

Από το

παραπάνω

γράφημα

και

τον

αντίστοιχο συντελεστή

συσχέτισης

(Kendall0,427, Spearman 0.469) φαίνεται ότι μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ
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ηλικίας και του κατά πόσο επηρεάζει ο διευθυντής της εταιρίας στη συνταγογράφηση
ενός σκευάσματος, με του μεγαλύτερους σε ηλικία ιατρούς να έχουν την τάση να
πιστεύουν ότι ο διευθυντής της εταιρίας

επηρεάζει τη συνταγογράφηση σε

μεγαλύτερη κλίμακα.
Έλεγχος συσχετίσεων μέρους Α με το μέρος Γ
Πίνακας 5 25: Έλεγχος συσχετίσεων μέρους Α με το μέρος Γ γιατρών

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
συσχετίσεις μεταξύ των ετών προϋπηρεσίας με το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρίας
όπως επίσης και με τις επενδύσεις που κάνει.
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Ραβδόγραμμα 5. 8: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 3 με 13 γιατρών

Από το

παραπάνω

γράφημα

και

τον

αντίστοιχο συντελεστή

συσχέτισης

(Kendall0,258, Spearman 0.302) φαίνεται ότι ασθενής θετική συσχέτιση μεταξύ των
ετών προϋπηρεσίας και του κατά πόσο επηρεάζει το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρίας
στη συνταγογράφηση ενός σκευάσματος, με του ιατρούς με μεγαλύτερη προϋπηρεσία
να έχουν την τάση να πιστεύουν ότι το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρίας επηρεάζει
τη συνταγογράφηση σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ραβδόγραμμα 5. 9: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 3 με 16 γιατρών

Στο παραπάνω γράφημα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης (Kendall0,273,
Spearman 0,315) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση μεταξύ των ετών
προϋπηρεσίας του ιατρού και του κατά πόσο επηρεάζουν οι επενδύσεις της εταιρίας
στη συνταγογράφηση ενός σκευάσματος, με τους ιατρούς που έχουν μεγαλύτερη
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προϋπηρεσία να πιστεύουν ότι οι επενδύσεις επηρεάζουν τη συνταγογράφηση σε
μεγαλύτερη κλίμακα.
Έλεγχος συσχετίσεων μέρους Α με το μέρος Δ
Πίνακας 5 26:Έλεγχος συσχετίσεων μέρους Α με το μέρος Δ γιατρών

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
συσχετίσεις μεταξύ της ιδιότητας, των ετών προϋπηρεσίας και της ηλικίας του ιατρού
με το αν η εταιρία ανήκει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι.

Ραβδόγραμμα 5. 10: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 1 με 19 γιατρών

Από το παραπάνω γράφημα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης (Kendall0,278, Spearman -0,306) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής αρνητική συσχέτιση μεταξύ
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της ιδιότητας και του κατά πόσο επηρεάζει το αν η εταιρία ανήκει σε χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι στη συνταγογράφηση ενός σκευάσματος, με τους
νοσοκομειακούς ιατρούς να έχουν την τάση να πιστεύουν ότι επηρεάζει τη
συνταγογράφηση σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ραβδόγραμμα 5. 11: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 3 με 19 γιατρών

Από το παραπάνω γράφημα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης (Kendall0,392, Spearman -0,449) φαίνεται ότι υπάρχει μέτρια αρνητική συσχέτιση μεταξύ των
ετών προϋπηρεσίας του ιατρού και του κατά πόσο επηρεάζει το αν η εταιρία ανήκει
σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι στη συνταγογράφηση ενός σκευάσματος, με
τους ιατρούς που έχουν μεγαλύτερη προϋπηρεσία να έχουν την τάση να πιστεύουν
ότι επηρεάζει τη συνταγογράφηση σε μικρότερη κλίμακα.

Ραβδόγραμμα 5. 12: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 4 με 19 γιατρών

Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης
(Kendall-0,343, Spearman -0,386) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής αρνητική συσχέτιση
μεταξύ της ηλικίας του ιατρού και του κατά πόσο επηρεάζει το αν η εταιρία ανήκει σε
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χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι στη συνταγογράφηση ενός σκευάσματος, με
τους ιατρούς μεγαλύτερης ηλικίας να έχουν την τάση να πιστεύουν ότι επηρεάζει τη
συνταγογράφηση σε μικρότερη κλίμακα.
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Παρουσίαση Περιγραφικών Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου
Τμήμα Α. Γενικές Ερωτήσεις
Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, ερωτήσεις 1-4, υπάρχουν γενικές ερωτήσεις
που αφορούν τα γενικά χαρακτηριστικά των προσώπων που απάντησαν το
ερωτηματολόγιο.
Η πρώτη ερώτηση αφορά την ιδιότητα του ερωτώμενου φαρμακοποιού.
Πίνακας 5 27: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 1 φαρμακοποιών

Εικόνα 5. 21: Γράφημα ερώτησης 1 φαρμακοποιών

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 53
ερωτηθέντες οι 43 (81,1%) είναι φαρμακοποιοί, οι 7 (13,2%) είναι βοηθοί
φαρμακοποιού ενώ 3 άτομα (48%) είναι υπάλληλοι.
Η δεύτερη ερώτηση αφορά το φύλο του ερωτώμενου.
Πίνακας 5 28: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 2 φαρμακοποιών
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Εικόνα 5. 22: Γράφημα ερώτησης 2 φαρμακοποιών

Ο πίνακας 2 και το αντίστοιχο γράφημα δείχνουν ότι από τα 53 άτομα που απάντησαν
οι 37 (69,8%) ήταν γυναίκες ενώ οι 16 (30,2%) ήταν άντρες.
Η τρίτη ερώτηση αφορούσε τα έτη προϋπηρεσίας του ερωτώμενου.
Πίνακας 5 29: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 3 φαρμακοποιών

Εικόνα 5. 23: Γράφημα ερώτησης 3 φαρμακοποιών

Στον πίνακα 3 και το αντίστοιχο γράφημα παρατηρούμε ότι από τα 53 άτομα που
απάντησαν οι 13 (24,5%) έχουν μέχρι 3 έτη προϋπηρεσίας, οι 17 (32,1%) έχουν από 8
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έως 10 έτη προϋπηρεσίας, οι 10 (15,1%) έχουν από 11 έως 20 έτη προϋπηρεσίας ενώ
οι 15 (28,3%) έχουν τουλάχιστον 20 έτη προϋπηρεσίας.
Η τέταρτη ερώτηση αφορά την ηλικία του ερωτώμενου.
Πίνακας 5 30: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 4 φαρμακοποιών

Εικόνα 5. 24: Γράφημα ερώτησης 4 φαρμακοποιών

Ο πίνακας 4 και το αντίστοιχο γράφημα δείχνουν ότι από τα 53 άτομα που απάντησαν
οι 18 (34%) είναι έως 30 ετών, οι 17 (32,1%) έχουν ηλικία από 31 έως 45 ενώ οι 18
(34%) είναι πάνω από 46 ετών.

Τμήμα

B.

Ποιοτική

αξιολόγηση

των

εργαζομένων

των

φαρμακευτικών εταιριών
Το μέρος Β του ερωτηματολογίου, ερωτήσεις 5-10, ασχολείται με την αξιολόγηση
των αιτιών που επηρεάζουν τους 53 ερωτώμενους φαρμακοποιούς για τηνεπιλογή
ενός σκευάσματος που πρόκειται να παραγγείλουν.
Η ερώτηση 5 αξιολογεί το αν επηρεάζει η εικόνα του επιστημονικού συνεργάτη.
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Πίνακας 5 31: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 5 φαρμακοποιών

Εικόνα 5. 25: Γράφημα ερώτησης 5 φαρμακοποιών

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 53
φαρμακοποιούς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο οι 7 (13,2%) θεωρούν ότι η
εικόνα του επιστημονικού συνεργάτη μπορεί να επηρεάσει σε μικρή κλίμακα, οι 13
(24,5%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 19 (35,8%) θεωρούν
ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ οι 14 (26,4%) θεωρούν ότι μπορεί
να επηρεάσει πάρα πολύ.
Η ερώτηση 6 αξιολογεί το αν επηρεάζει η συνέπεια του.
Πίνακας 5 32: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 6 φαρμακοποιών
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Εικόνα 5. 26: Γράφημα ερώτησης 6 φαρμακοποιών

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 53
φαρμακοποιούς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο 4 μόνο (7,5%) πιστεύουν ότι η
συνέπεια του του επιστημονικού συνεργάτη μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα,
οι 16 (30,2%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ 33 (62,3%)
θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.
Η ερώτηση 7 αξιολογεί το αν επηρεάζει η αξιοπιστία του.
Πίνακας 5 33: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 7 φαρμακοποιών
Η αξιοπιστία του
CumulativePerc
Frequency
Valid

Percent

ValidPercent

ent

Σε μέτρια κλίμακα

2

3,8

3,8

3,8

Σε μεγάλη κλίμακα

16

30,2

30,2

34,0

Πάρα πολύ

35

66,0

66,0

100,0

Total

53

100,0

100,0

Εικόνα 5. 27: Γράφημα ερώτησης 7 φαρμακοποιών
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Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 53
φαρμακοποιούς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μόλις 2 (3,8%) πιστεύουν ότι η
αξιοπιστία του επιστημονικού συνεργάτη μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι
16 (30,2%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ 35 (66%)
θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.
Η ερώτηση 8 αξιολογεί το αν επηρεάζει η επιμονή του.
Πίνακας 5 34: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 8 φαρμακοποιών

Εικόνα 5. 28: Γράφημα ερώτησης 8 φαρμακοποιών

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 53
φαρμακοποιούς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο οι 15 (28,3%) θεωρούν ότι η
επιμονή του επιστημονικού συνεργάτη δεν επηρεάζει καθόλου την επιλογή
σκευάσματος φαρμακοποιού, οι 13 (24,5%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε
μικρή κλίμακα, οι 9 (17%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 4
(7,5%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ οι 12 (22,6%)
θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.
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Η ερώτηση 9 αξιολογεί το αν επηρεάζει η γνώση για το σκεύασμα.
Πίνακας 5 35: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 9 φαρμακοποιών

Εικόνα 5. 29: Γράφημα ερώτησης 9 φαρμακοποιών

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 53
φαρμακοποιούς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο οι 9 (17%) θεωρούν ότι η η
γνώση για το σκεύασμα του επιστημονικού συνεργάτη μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια
κλίμακα, οι 14 (26,4%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ οι
30 (56,6%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.
Η ερώτηση 10 αξιολογεί το αν επηρεάζει ο διευθυντής της εταιρίας.
Πίνακας 5 36: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 10 φαρμακοποιών

86

Εικόνα 5. 30: Γράφημα ερώτησης 10 φαρμακοποιών

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 53
φαρμακοποιούς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο οι 23 (43,4%) θεωρούν ότι ο
διευθυντής της εταιρίας δεν επηρεάζει καθόλου την επιλογή σκευάσματος του
φαρμακοποιού, οι 15 (28,3%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μικρή κλίμακα, οι
9 (17%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 3 (5,7%) θεωρούν
ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ οι 3 (5,7%) θεωρούν ότι μπορεί να
επηρεάσει πάρα πολύ.

Τμήμα Γ. Ποιοτική αξιολόγηση του προφίλ της φαρμακευτικής
εταιρίας
Το μέρος Γ του ερωτηματολογίου, ερωτήσεις 12-18, ασχολείται με την αξιολόγηση
των αιτιών που επηρεάζουν τους 53 ερωτώμενους φαρμακοποιούς για τηνεπιλογή
ενός σκευάσματος που πρόκειται να παραγγείλουν.
Η ερώτηση 12 αξιολογεί το αν επηρεάζει τον τρόπο που η εταιρία επικοινωνεί τα
προϊόντα της.
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Πίνακας 5 37: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 12 φαρμακοποιών

Εικόνα 5. 31: Γράφημα ερώτησης 12 φαρμακοποιών

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 53
φαρμακοποιούς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο οι 2 (3,8%) θεωρούν ότι ο τρόπος
που η εταιρία επικοινωνεί τα προϊόντα της μπορεί να επηρεάσει σε μικρή κλίμακα, οι
7 (13,2%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 27 (50,9%)
θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ οι 17 (32,1%) θεωρούν ότι
μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.
Η ερώτηση 13 αξιολογεί το αν επηρεάζει η αξιοπιστία της εταιρίας.
Πίνακας 5 38: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 13 φαρμακοποιών
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Εικόνα 5. 32: Γράφημα ερώτησης 13 φαρμακοποιών

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 53
φαρμακοποιούς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μόνο 1 (1,9%) θεωρεί ότι η
αξιοπιστία της εταιρίας μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 17 (32,1%)
θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ οι 35 (66%) θεωρούν ότι
μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.
Η ερώτηση 14 αξιολογεί το αν επηρεάζει η συνέπεια που επέδειξε η εταιρία σε
προηγούμενες συνεργασίες.
Πίνακας 5 39: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 14 φαρμακοποιών

Εικόνα 5. 33: Γράφημα ερώτησης 14 φαρμακοποιών
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Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 53
φαρμακοποιούς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μόνο 1 (1,9%) θεωρεί ότι η
συνέπεια που επέδειξε η εταιρία σε προηγούμενες συνεργασίες μπορεί να επηρεάσει
σε μέτρια κλίμακα, οι 9 (17%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα
ενώ οι 43 (81,1%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.
Η ερώτηση 15 αξιολογεί το αν επηρεάζει η δυνατότητα της εταιρίας να τους
προσφέρει εκπαίδευση,υποστήριξη και προσωπικό για την προώθηση του προϊόντος.
Πίνακας 5 40: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 15 φαρμακοποιών

Εικόνα 5. 34: Γράφημα ερώτησης 15 φαρμακοποιών

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 53
φαρμακοποιούς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μόνο 1 (1,9%) θεωρεί ότι η
δυνατότητα της εταιρίας να τους προσφέρει εκπαίδευση,υποστήριξη και προσωπικό
για την προώθηση του προϊόντος δεν επηρεάζει καθόλου την επιλογή σκευάσματος
του φαρμακοποιού, επίσης μόνο 1 (1,9%) θεωρεί ότι μπορεί να επηρεάσει σε μικρή
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κλίμακα, οι 8 (15,1%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 20
(37,7%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ οι 23 (43,4%)
θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.
Η ερώτηση 16 αξιολογεί το αν επηρεάζει το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρίας.
Πίνακας 5 41: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 16 φαρμακοποιών

Εικόνα 5. 35: Γράφημα ερώτησης 16φαρμακοποιών

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 53
φαρμακοποιούς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο οι 4 (7,5%) θεωρούν ότι το
κοινωνικό πρόσωπο της εταιρίας δεν επηρεάζει καθόλου την επιλογή σκευάσματος
του φαρμακοποιού, επίσης μόνο 2 (3,8%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μικρή
κλίμακα, οι 15 (28,3%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 18
(34%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ οι 14 (26,4%)
θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.

Η ερώτηση 17 αξιολογεί το αν επηρεάζουν οι πρωθητικές ενέργειες της εταιρίας.
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Πίνακας 5 42: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 17 φαρμακοποιών

Εικόνα 5. 36: Γράφημα ερώτησης 17 φαρμακοποιών

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 53
φαρμακοποιούς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο οι 3 (5,7%) θεωρούν ότι οι
πρoωθητικές ενέργειες της εταιρίας μπορούν να επηρεάσουν σε μικρή κλίμακα, οι 5
(9,4%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 27 (50,9%) θεωρούν
ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ οι 18 (34%) θεωρούν ότι μπορεί να
επηρεάσει πάρα πολύ.
Η ερώτηση 18 αξιολογεί το αν επηρεάζει η ύπαρξη τμήματος R&D.
Πίνακας 5 43: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 18 φαρμακοποιών
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Εικόνα 5. 37: Γράφημα ερώτησης 18 φαρμακοποιών

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 53
φαρμακοποιούς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μόνο 1 (1,9%) θεωρεί ότι η
ύπαρξη τμήματος R&D δεν επηρεάζει καθόλου την επιλογή σκευάσματος του
φαρμακοποιού, οι 10 (18,9%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μικρή κλίμακα, οι
21 (39,6%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 17 (32,1%)
θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ οι 4 (7,5%) θεωρούν ότι
μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.

Τμήμα

Δ.

Ποιοτική

αξιολόγηση

του

κοινωνικοοικονομικού

περιβάλλοντος
Το μέρος Δ του ερωτηματολογίου, ερωτήσεις 20-25, ασχολείται με την αξιολόγηση
των αιτιών που επηρεάζουν τους 53 ερωτώμενους φαρμακοποιούς για τηνεπιλογή
ενός σκευάσματος που πρόκειται να παραγγείλουν.
Η ερώτηση 20 αξιολογεί το αν επηρεάζει αν η εταιρία είναι ελληνική ή όχι.
Πίνακας 5 44: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 20 φαρμακοποιών
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Εικόνα 5. 38΅: Γράφημα ερώτησης 20 φαρμακοποιών

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 53
φαρμακοποιούς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μόλις 4 (7,5%) θεωρούν ότι το αν
η εταιρία είναι ελληνική ή όχι δεν επηρεάζει καθόλου την επιλογή σκευάσματος του
φαρμακοποιού, οι 3 (5,7%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μικρή κλίμακα, οι
18 (34%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 18 (34%) θεωρούν
ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ οι 10 (18,9%) θεωρούν ότι μπορεί
να επηρεάσει πάρα πολύ.
Η ερώτηση 21 αξιολογεί το αν επηρεάζει αν η εταιρία ανήκει σε χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι.
Πίνακας 5 45: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 21 φαρμακοποιών

Εικόνα 5. 39: Γράφημα ερώτησης 21 φαρμακοποιών

94

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 53
φαρμακοποιούς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μόλις 1 (1,9%) θεωρεί ότι το αν η
εταιρία ανήκει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι δεν επηρεάζει καθόλου την
επιλογή σκευάσματος του φαρμακοποιού, οι

4 (7,5%) θεωρούν ότι μπορεί να

επηρεάσει σε μικρή κλίμακα, οι 13 (24,5%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε
μέτρια κλίμακα, οι 19 (35,8%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα
ενώ οι 16 (30,2%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.
Η ερώτηση 22 αξιολογεί το αν επηρεάζει η τιμή του προϊόντος.
Πίνακας 5 46: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 22 φαρμακοποιών

Εικόνα 5. 40: Γράφημα ερώτησης 22 φαρμακοποιών

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 53
φαρμακοποιούς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μόνο 2 (3,8%) θεωρούν ότι η
τιμή του προϊόντος δεν επηρεάζει καθόλου την επιλογή σκευάσματος του
φαρμακοποιού, οι 4 (7,5%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μικρή κλίμακα, οι 8
(15,1%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 18 (34%) θεωρούν
ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ οι 21 (39,6%) θεωρούν ότι μπορεί
να επηρεάσει πάρα πολύ.
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Η ερώτηση 23 αξιολογεί το αν επηρεάζει η άποψη των πελατών τους για την εταιρία.
Πίνακας 5 47: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 23 φαρμακοποιών

Εικόνα 5. 41: Γράφημα ερώτησης 23 φαρμακοποιών

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 53
φαρμακοποιούς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο οι 5 (9,4%) θεωρούν ότι η άποψη
των πελατών τους για την εταιρία δεν επηρεάζει καθόλου την επιλογή σκευάσματος
του φαρμακοποιού, οι 3 (5,7%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μικρή κλίμακα,
οι 13 (24,5%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα, οι 17 (32,1%)
θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ οι 15 (28,3%) θεωρούν ότι
μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.
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Η ερώτηση 24 αξιολογεί το αν επηρεάζει η άποψη των πελατών τους για το προϊόν.
Πίνακας 5 48: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 24 φαρμακοποιών

Εικόνα 5. 42: Γράφημα ερώτησης 24 φαρμακοποιών

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 53
φαρμακοποιούς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μόνο 1 (1,9%) θεωρεί ότι η
άποψη των πελατών τους για το προϊόν δεν επηρεάζει καθόλου την επιλογή
σκευάσματος από τον φαρμακοποιό, οι 2 (3,8%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει
σε μικρή κλίμακα, οι 7 (13,2%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μέτρια κλίμακα,
οι 16 (30,2%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα ενώ οι 27
(50,9%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.
Η ερώτηση 25 αξιολογεί το αν επηρεάζει αν το προϊόν είναι γενόσημο, ΣΥ.ΦΑ ή ΜΗ
ΣΥ.ΦΑ.
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Πίνακας 5 49: Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 25 φαρμακοποιών

Εικόνα 5. 43: Γράφημα ερώτησης 25 φαρμακοποιών

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι από τους 53
φαρμακοποιούς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο οι 8 (15,1%) θεωρούν ότι αν το
προϊόν είναι γενόσημο, ΣΥ.ΦΑ ή ΜΗ ΣΥ.ΦΑ δεν επηρεάζει καθόλου την επιλογή
σκευάσματος από τον φαρμακοποιό, ακόμα 8 (15,1%) θεωρούν ότι μπορεί να
επηρεάσει σε μικρή κλίμακα, οι 19 (35,8%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε
μέτρια κλίμακα, οι 10 (18,9%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλη κλίμακα
ενώ οι 8 (15,1%) θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ.
Έλεγχος Κανονικότητας των μεταβλητών
Για την εκτενέστερη ανάλυση των ερωτήσεων με συσχετίσεις θα πρέπει πρώτα να
γίνει έλεγχος κανονικότητας, έτσι ώστε να αποφασιστεί ο καταλληλότερος
συντελεστής συσχέτισης προς χρήση.Ο έλεγχος κανονικότητας είναι ένας έλεγχος
υποθέσεων, της κατηγορίας έλεγχος καλής προσαρμογής, ο οποίος διερευνά κατά
πόσο οι μεταβλητές μπορούν να μοντελοποιηθούν με κάποια Κανονική Κατανομή ή
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προέρχονται από μία τέτοια. Πιο αναλυτικά ο έλεγχος υπό τη μηδενική υπόθεση
υποθέτει πως τα δεδομένα ακολουθούν Κανονική κατανομή.

H 0 :   έ  έ   ό  ή  ή
vs
H1 :   έ δεν  έ   ό  ή  ή
Επειδή δεν υπάρχει κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο που να μας υποδεικνύει ότι η
κλίμακα Likert ακολουθεί κάποια κατανομή με γνωστή μέση τιμή και διακύμανση,
καταλληλότερος έλεγχος κρίνεται ο Kolmogorov-Smirnovμε τη διόρθωση του
Lilliefors που χρησιμοποιείται όταν η μέση τιμή και η διακύμανση εκτιμώνται από το
δείγμα, όπως επίσης ο Shapiro-Wilk εφόσον το δείγμα είναι αρκετά μικρό (50
παρατηρήσεις).
Οι έλεγχοι θα παρατεθούν κατά τμήμα.
Τμήμα Β
Πίνακας 5 50: Έλεγχος Κανονικότητας τμήματος Β φαρμακοποιών

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα δεδομένα καμίας ερώτησης δεν είναι
Κανονικά εφόσον οι p-valuesείναι μικρότερες του 1‰ και κατά συνέπεια η μηδενική
υπόθεση απορρίπτεται σε οποιοδήποτε επίπεδο σημαντικότητας από τα συνηθισμένα
(1%,5%,10%).
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Τμήμα Γ
Πίνακας 5 51: Έλεγχος Κανονικότητας τμήματος Γ φαρμακοποιών

Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι τα δεδομένα καμίας ερώτησης δεν είναι
Κανονικά εφόσον οι p-valuesείναι μικρότερες του 1‰ και κατά συνέπεια η μηδενική
υπόθεση απορρίπτεται σε οποιοδήποτε επίπεδο σημαντικότητας από τα συνηθισμένα
(1%,5%,10%).
Τμήμα Δ
Πίνακας 5 52: Έλεγχος Κανονικότητας τμήματος Δ φαρμακοποιών

Στον πιο πάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα δεδομένα καμίας ερώτησης δεν είναι
Κανονικά εφόσον οι p-valuesείναι μικρότερες του 1‰ και κατά συνέπεια η μηδενική
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υπόθεση απορρίπτεται σε οποιοδήποτε επίπεδο σημαντικότητας από τα συνηθισμένα
(1%,5%,10%).
Έλεγχος Γραμμικής Συσχέτισης - Διασταυρώσεις
Παρακάτω ακολουθεί ο έλεγχος γραμμικής συσχέτισης μεταξύ των γενικών
ερωτήσεων του μέρους Α με τα μέρη Β,Γ και Δ. Δεδομένου ότι τα δεδομένου δεν
προέρχονται από κάποια Κανονική Κατανομή καταλληλότεροιμη παραμετρικοί
συντελεστές συσχέτισης κρίνονται οι Kendall'stau-bκαι Spearman'sRho
Έλεγχος συσχετίσεων μέρους Α με το μέρος Β
Πίνακας 5 53: Έλεγχος συσχετίσεων μέρους Α με το μέρος Β φαρμακοποιών

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων 1 με 6 και 3,4 με τις ερωτήσεις 7 και 9 του
τμήματος Β.
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Ραβδόγραμμα 5. 13: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 1 με 6 φαρμακοποιών

Από το παραπάνω γράφημα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης (Kendall0,280, Spearman -0,295) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής αρνητική συσχέτιση μεταξύ
της ιδιότητας και του κατά πόσο επηρεάζει το η συνέπεια του επιστημονικού
συνεργάτη στη παραγγελία ενός σκευάσματος, με τους φαρμακοποιούς να έχουν την
τάση να πιστεύουν ότι επηρεάζει την παραγγελία σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ραβδόγραμμα 5. 14: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 3 με 7 φαρμακοποιών

Στο παραπάνω γράφημα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης (Kendall0,276,
Spearman 0,305) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση μεταξύ των ετών
προϋπηρεσίας του φαρμακοποιού και του κατά πόσο επηρεάζει η αξιοπιστία του
επιστημονικού

συνεργάτη

στη

παραγγελία

ενός

σκευάσματος,

με

τους
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φαρμακοποιούς που έχουν μεγαλύτερη προϋπηρεσία να πιστεύουν ότι η αξιοπιστία
επηρεάζει την παραγγελία σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ραβδόγραμμα 5. 15: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 3 με 9 φαρμακοποιών

Στο παραπάνω γράφημα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης (Kendall0,414,
Spearman 0,466) φαίνεται ότι υπάρχει μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ των ετών
προϋπηρεσίας του φαρμακοποιού και του κατά πόσο επηρεάζει η γνώση του
επιστημονικού

συνεργάτη

στη

παραγγελία

ενός

σκευάσματος,

με

τους

φαρμακοποιούς που έχουν μεγαλύτερη προϋπηρεσία να πιστεύουν ότι η αξιοπιστία
επηρεάζει την παραγγελία σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ραβδόγραμμα 5. 16: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 4 με 7 φαρμακοποιών

Στο παραπάνω γράφημα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης (Kendall0,290,
Spearman 0,309) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας
του φαρμακοποιού και του κατά πόσο επηρεάζει η αξιοπιστία του επιστημονικού
103

συνεργάτη στη παραγγελία ενός σκευάσματος, με τους φαρμακοποιούς που έχουν
μεγαλύτερη προϋπηρεσία να πιστεύουν ότι η αξιοπιστία επηρεάζει την παραγγελία σε
μεγαλύτερη κλίμακα.

Ραβδόγραμμα 5. 17: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 4 με 9 φαρμακοποιών

Στο παραπάνω γράφημα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης (Kendall0,334,
Spearman 0,372) φαίνεται ότι υπάρχει μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας
του φαρμακοποιού και του κατά πόσο επηρεάζει η γνώση του επιστημονικού
συνεργάτη στη παραγγελία ενός σκευάσματος, με τους φαρμακοποιούς που έχουν
μεγαλύτερη προϋπηρεσία να πιστεύουν ότι η αξιοπιστία επηρεάζει την παραγγελία σε
μεγαλύτερη κλίμακα.
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Έλεγχος συσχετίσεων μέρους Α με το μέρος Γ
Πίνακας 5 54: Έλεγχος συσχετίσεων μέρους Α με το μέρος Γ φαρμακοποιών

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων 1 με 12,3 με 16 και 4 με τις ερωτήσεις 12 και 16
του τμήματος Γ.
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Ραβδόγραμμα 5. 18: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 1 με 12 φαρμακοποιών

Από το παραπάνω γράφημα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης (Kendall0,291, Spearman -0,309) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής αρνητική συσχέτιση μεταξύ
της ιδιότητας και του κατά πόσο επηρεάζει η αξιοπιστία της εταιρίας στη
παραγγελεία ενός σκευάσματος, με τους φαρμακοποιούς να έχουν την τάση να
πιστεύουν ότι επηρεάζει την παραγγελία σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ραβδόγραμμα 5. 19΅: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 3 με 16 φαρμακοποιών

Στο παραπάνω γράφημα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης (Kendall0,309,
Spearman 0,345) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση μεταξύ των ετών
προϋπηρεσίας του φαρμακοποιού και του κατά πόσο επηρεάζουν οι προωθητικές
ενέργειες της εταιρίας στη παραγγελία ενός σκευάσματος, με τους φαρμακοποιούς
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που έχουν μεγαλύτερη προϋπηρεσία να πιστεύουν ότι οι προωθητικές ενέργειες
επηρεάζουν την παραγγελία σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ραβδόγραμμα 5. 20: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 4 με 12 φαρμακοποιών

Στο παραπάνω γράφημα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης (Kendall0,244)
φαίνεται ότι υπάρχει μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας του φαρμακοποιού
και του κατά πόσο επηρεάζει αξιοπιστία της εταιρίας στη παραγγελία ενός
σκευάσματος, με τους φαρμακοποιούς που

έχουν μεγαλύτερη προϋπηρεσία να

πιστεύουν ότι η αξιοπιστία επηρεάζει την παραγγελία σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ραβδόγραμμα 5. 21: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 4 με 16 φαρμακοποιών

Στο παραπάνω γράφημα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης (Kendall0,297)
φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας του
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φαρμακοποιού και του κατά πόσο επηρεάζουν οι προωθητικές ενέργειες της εταιρίας
στη παραγγελία ενός σκευάσματος, με τους φαρμακοποιούς που έχουν μεγαλύτερη
προϋπηρεσία να πιστεύουν ότι οι προωθητικές ενέργειες επηρεάζουν την παραγγελία
σε μεγαλύτερη κλίμακα.
Έλεγχος συσχετίσεων μέρους Α με το μέρος Δ
Πίνακας 5 55: Έλεγχος συσχετίσεων μέρους Α με το μέρος Δ φαρμακοποιών

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων 1 και 4 με την ερώτηση 22 του τμήματος Δ.
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Ραβδόγραμμα 5. 22: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 1 με 22 φαρμακοποιών

Από το παραπάνω γράφημα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης (Kendall0,247, Spearman -0,272) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής αρνητική συσχέτιση μεταξύ
της ιδιότητας και του κατά πόσο επηρεάζει η άποψη των πελατών τους για το προϊόν
στη παραγγελία ενός σκευάσματος, με τους φαρμακοποιούς να έχουν την τάση να
πιστεύουν ότι επηρεάζει την παραγγελία σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ραβδόγραμμα 5. 23: Ραβδόγραμμα συσχέτισης 4 με 22 φαρμακοποιών

Από το

παραπάνω

γράφημα

και

τον

αντίστοιχο συντελεστή

συσχέτισης

(Kendall0,266, Spearman 0,299) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση
μεταξύ της ηλικίας και του κατά πόσο επηρεάζει η άποψη των πελατών τους για το
προϊόν στη παραγγελία ενός σκευάσματος, με τους ερωτώμενους να έχουν την τάση
να πιστεύουν ότι επηρεάζει την παραγγελία σε μεγαλύτερη κλίμακα.
Για τη σύγκριση της γνώμης ιατρών και φαρμακοποιών στις κοινές ερωτήσεις
χρησιμοποιήθηκαν έλεγχοι υποθέσεων για δύο ανεξάρτητους πληθυσμούς. Ο
καταλληλότερος παραμετρικός έλεγχος είναι t – testγια δύο ανεξάρτητα δείγματα ενώ
ο αντίστοιχος μη παραμετρικός είναι ο έλεγχος των Mann – Whitney. Για την επιλογή
του πιο αξιόπιστου ανάμεσα στους δύο πρέπει να γίνει έλεγχος των προϋποθέσεων
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του παραμετρικού δηλαδή έλεγχος κανονικότητας. Όπως έχουμε δει σε προηγούμενη
ενότητα τα δεδομένα δεν προέρχονται από Κανονική Κατανομή επομένως ο έλεγχος
που θα χρησιμοποιηθεί στην παρακάτω ανάλυση είναι ομη παραμετρικός έλεγχος των
Mann

–

Whitney.

Πίνακας 5 56:Συγκρίσεις γιατρών και φαρμακοποιών

Συγκρίσεις
Μ.Ο.
Ερώτηση

Ιδιότητα
Φαρμακοποιοί

Ο διευθυντήςτηςεταιρίας

(n = 53)
Ιατροί (n = 50)

Η δυνατότητα της εταιρίας να σας προσφέρει

Φαρμακοποιοί

εκπαίδευση, υποστήριξη αλλά και προσωπικό

(n = 53)

για την προώθηση του προϊόντος

Ιατροί (n = 50)
Φαρμακοποιοί

Το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρίας

(n = 53)
Ιατροί (n = 50)
Φαρμακοποιοί

Αν η εταιρία είναι ελληνική ή όχι

(n = 53)
Ιατροί (n = 50)

Αν η εταιρία ανήκει σε χώρα της Ευρωπαϊκή
Ένωσης ή όχι

Φαρμακοποιοί
(n = 53)
Ιατροί (n = 50)
Φαρμακοποιοί

Η τιμή του προϊόντος (θετική ή όχι λίστα)

(n = 53)
Ιατροί (n = 50)

Αν το προϊόν είναι γενόσημο, πρωτότυπο, ΣΥ.
ΦΑ, ή ΜΗ. ΣΥ.ΦΑ

Φαρμακοποιοί
(n = 53)
Ιατροί (n = 50)

± τυπική απόκλιση
2,02 ± 1,17

p_value
0,006

2,58 ± 1,07
4,19 ± 0,9

0,077

3,88 ± 0,96
3,68 ± 1,14

0,026

3,28 ± 0,95
3,51 ± 1,1

0,129

3,78 ± 1,17
3,85 ± 1,01

0,002

3,2 ± 1,09
3,98 ± 1,1

0,029

3,6 ± 0,99
3,04 ± 1,26

0,112

2,68 ± 1,15

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα στατιστικά σημαντικές διαφορές στη γνώμη
φαρμακοποιών και ιατρών παρατηρούνται στην ερώτηση αν ο διευθυντής της
εταιρίας επηρεάζει με τους ιατρούς ότι επηρεάζει σε μεγαλύτερη κλίμακα. Ακόμα
στην ερώτηση αν το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρίας επηρεάζει οι φαρμακοποιοί
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πιστεύουν ότι επηρεάζει σε μεγαλύτερη κλίμακα. Στην ερώτηση αν η εταιρία ανήκει
σε χώρα της Ευρωπαϊκή Ένωσης οι φαρμακοποιοί πιστεύουν ότι επηρεάζει σε
μεγαλύτερη κλίμακα, ενώ όσον αφορά την τιμή του προϊόντος οι φαρμακοποιοί
πιστεύουν ότι επηρεάζει σε μεγαλύτερη κλίμακα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η παρούσα έρευνα ανέδειξε τα εξής:
 Οι ιατροί επηρεάζονται σε μεγάλη κλίμακα από τον ιατρικό επισκέπτη. Όσο
μεγαλύτερη προϋπηρεσία διαθέτουν οι ιατροί τόσο περισσότερο φαίνεται να
επηρεάζονται από τον ιατρικό επισκέπτη καθώς η σχέση που αναπτύσσεται
μεταξύ τους είναι ισχυρότερη. Επίσης, όσο μεγαλύτερη ηλικία έχουν οι ιατροί
τόσο περισσότερο φαίνεται να επηρεάζονται από τον ιατρικό επισκέπτη.
 Οι ιατροί επηρεάζονται σε μεγάλη κλίμακα από το ήθος του ιατρικού
επισκέπτη.
 Οι ιατροί επηρεάζονται σε μεγάλη κλίμακα από τον επαγγελματισμό του
ιατρικού επισκέπτη. Επίσης, όσο μεγαλύτερη ηλικία έχουν οι ιατροί τόσο
περισσότερο φαίνεται να επηρεάζονται από τον επαγγελματισμό του ιατρικού
επισκέπτη.Ακόμα, όσο μεγαλύτερη προϋπηρεσία διαθέτουν οι ιατροί τόσο
περισσότερο φαίνεται να επηρεάζονται από τον επαγγελματισμό του ιατρικού
επισκέπτη.
 Η γνώση του ιατρικού επισκέπτη για το σκεύασμα επηρεάζεισε μεγάλη
κλίμακα τη συνταγογράφηση των ιατρών.
 Ο διευθυντής του τμήματος πωλήσεων της φαρμακευτικής εταιρίας επηρεάζει
σε μέτρια κλίμακα τη συνταγογράφηση. Οι ιδιώτες ιατροί φαίνεται να
επηρεάζονται περισσότερο από το διευθυντήτου τμήματος πωλήσεων της
φαρμακευτικής εταιρίας συγκριτικά με τους νοσοκομειακούς ιατρούς. Επίσης,
από το διευθυντή επηρεάζονται περισσότερο αυτοί που έχουν μεγαλύτερη
επαγγελματική προϋπηρεσία αλλά και αυτοί που είναι μεγαλύτερης ηλικίας.
 Η εικόνα της εταιρίας επηρεάζει σε μέτρια κλίμακα τη συνταγογράφηση.
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 Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας επηρεάζει σε μικρή κλίμακα τη
συνταγογράφηση.
 Το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρίαςεπηρεάζει σε μέτρια κλίμακα τη
συνταγογράφηση. Οι ιατροί με μεγαλύτερη επαγγελματικήπροϋπηρεσία
φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από το κοινωνικό πρόσωπο της
εταιρίας.
 Η δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης, συμβουλών και υποστήριξης της
εταιρίας επηρεάζει σε μεγάλη κλίμακα τη συνταγογράφηση.
 Η σταθερότητα του προσωπικού της φαρμακευτικής εταιρίας επηρεάζει σε
μέτριακλίμακα τη συνταγογράφηση.
 Οι επενδύσεις της φαρμακευτικής εταιρίας επηρεάζει σε μεγάληκλίμακα τη
συνταγογράφηση.
 Το αν είναι ελληνική η φαρμακευτική εταιρία επηρεάζει σε μεγάληκλίμακα τη
συνταγογράφηση.
 Το αν η εταιρία ανήκει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζει σε μέτρια
κλίμακα τη συνταγογράφηση. Οι νοσοκομειακοί ιατροί φαίνεται να
επηρεάζονται περισσότερο από το γεγονός ότι η εταιρία ανήκει σε χώρα της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

ενώ

οι

ιατροί

με

μεγαλύτερη

επαγγελματικήπροϋπηρεσία φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από το
γεγονός ότι η εταιρία ανήκει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Η άποψη του ανταγωνισμού για την εταιρία επηρεάζει σε μικρή κλίμακα τη
συνταγογράφηση.
 Η τιμή του σκευάσματος όπως και το γεγονός ότι ανήκει στη θετική λίστα
επηρεάζει σε μεγάληκλίμακα τη συνταγογράφηση.
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Όσο αφορά στα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από τους φαρμακοποιούς η
παρούσα έρευνα κατέδειξε ότι:
 Η κοινή γνώμη για τα γενόσημα, τα πρωτότυπα, τα ΣΥΦΑ και τα ΜΗ ΣΥΦΑ
επηρεάζει σε μέτρια κλίμακα τη συνταγογράφηση.Η εικόνα του ιατρικού
επισκέπτη επηρεάζει σε μεγάλη κλίμακα το μέγεθος της παραγγελίας.
 Η συνέπεια του ιατρικού επισκέπτη επηρεάζει πάρα πολύ το μέγεθος της
παραγγελίας.

Οι

φαρμακοποιοί

με

την

μεγαλύτερη

επαγγελματική

προϋπηρεσία επηρεάζονται περισσότερο από τη συνέπεια του ιατρικού
επισκέπτη.
 Η αξιοπιστία του ιατρικού επισκέπτη επηρεάζει πάρα πολύ το μέγεθος της
παραγγελίας.

Οι

φαρμακοποιοί

με

την

μεγαλύτερη

επαγγελματική

προϋπηρεσία καθώς και οι φαρμακοποιοί με τη μεγαλύτερη ηλικία
επηρεάζονται περισσότερο από τη συνέπεια του ιατρικού επισκέπτη.
 Η επιμονή του ιατρικού επισκέπτη φαίνεται να μην επηρεάζει καθόλου το
μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων.
 Η γνώση του ιατρικού επισκέπτη για το σκεύασμα επηρεάζει πάρα πολύ το
μέγεθος της παραγγελίας.Οι φαρμακοποιοί με την μεγαλύτερη επαγγελματική
προϋπηρεσία επηρεάζονται περισσότερο από τη

γνώση του ιατρικού

επισκέπτη για το σκεύασμα.
 Ο διευθυντής του τμήματος πωλήσεων της φαρμακευτικής εταιρίας φαίνεται
να μην επηρεάζει καθόλου το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων.
 Ο τρόπος που η φαρμακευτική εταιρία επικοινωνεί επηρεάζει σε μεγάλη
κλίμακα το μέγεθος της παραγγελίας.
 Η αξιοπιστία της εταιρίας επηρεάζει πάρα πολύ το μέγεθος της παραγγελίας.
Οι φαρμακοποιοί επηρεάζονται περισσότερο από την αξιοπιστία της εταιρίας.
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Επίσης, οι φαρμακοποιοί με την μεγαλύτερη επαγγελματική προϋπηρεσία
επηρεάζονται περισσότερο από την αξιοπιστία της εταιρίας.
 Η συνέπεια που επέδειξε η φαρμακευτική εταιρία σε προηγούμενες
συνεργασίες επηρεάζει πάρα πολύ το μέγεθος της παραγγελίας.
 Η εκπαίδευση, η υποστήριξη και το προσωπικό που μπορεί να διαθέσει η
φαρμακευτική εταιρία για την προώθηση ενός σκευάσματος επηρεάζει πάρα
πολύ το μέγεθος της παραγγελίας.
 Το κοινωνικό πρόσωπο της φαρμακευτικής εταιρίας επηρεάζει σε μεγάλη
κλίμακα το μέγεθος της παραγγελίας.
 Οι προωθητικές ενέργειες της φαρμακευτικής εταιρίας επηρεάζει σε μεγάλη
κλίμακα το μέγεθος της παραγγελίας. Οι φαρμακοποιοί με την μεγαλύτερη
επαγγελματική προϋπηρεσία επηρεάζονται περισσότεροαπό τις προωθητικές
ενέργειες της φαρμακευτικής εταιρίας.
 Η ύπαρξη τμήματος R&D επηρεάζει σε μέτρια κλίμακα το μέγεθος της
παραγγελίας.
 Το αν η φαρμακευτική εταιρία είναι ελληνική ή όχι επηρεάζει σε μεγάλη
κλίμακα το μέγεθος της παραγγελίας.
 Το να η φαρμακευτική εταιρία ανήκει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
επηρεάζει σε μεγάλη κλίμακα το μέγεθος της παραγγελίας.
 Η τιμή του προϊόντος και το αν ανήκει ή όχι στη θετική λίστα επηρεάζει πάρα
πολύ το μέγεθος της παραγγελίας.
 Η άποψη των πελατών για την φαρμακευτική εταιρία επηρεάζει σε μεγάλη
κλίμακα το μέγεθος της παραγγελίας.
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 Η άποψη των πελατών για το προϊόν επηρεάζει πάρα πολύ το μέγεθος της
παραγγελίας. Οι φαρμακοποιοί είναι αυτοί που φαίνεται να επηρεάζονται
περισσότερο από την άποψη των πελατών για το προϊόν.
 Το αν το προϊόν είναι γενόσημο, ΣΥΦΑ ή ΜΗ ΣΥΦΑ επηρεάζει σε μέτρια
κλίμακα το μέγεθος της παραγγελίας.
Υπήρχαν ερωτήσεις και στα δύο ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν τόσο από τους
ιατρούς όσο και από τους φαρμακοποιούς για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη
συνταγογράφηση αλλά και το μέγεθος των παραγγελιών φαρμάκων. Οι ερωτήσεις
αυτές αφορούσαν στο κατά πόσο ο διευθυντής της εταιρίας επηρεάζει τη στάση των
τελικών αποδεκτών, η δυνατότητα της εταιρίας να παρέχει εκπαίδευση, υποστήριξη ή
προσωπικό για την προώθηση των σκευασμάτων, το κοινωνικό πρόσωπο της
εταιρίας, το αν η εταιρία είναι ελληνική, το αν ανήκει σε χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η τιμή του προϊόντος και το αν αυτό είναι γενόσημο, πρωτότυπο, ΣΥΦΑ ή
ΜΗΣΥΦΑ.
Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση προέκυψαν τα εξής:
 Οι ιατροί επηρεάζονται περισσότερο από τους φαρμακοποιούς από το
διευθυντή της εταιρίας.
 Η δυνατότητα της εταιρίας να παρέχει εκπαίδευση, υποστήριξη ή προσωπικό
για την προώθηση των σκευασμάτων δεν επηρεάζει διαφορετικά ιατρούς και
φαρμακοποιούς.
 Το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρίας θεωρείται πιο σημαντικό για τους
φαρμακοποιούς.
 Το αν η εταιρία είναι ελληνική δεν επηρεάζει διαφορετικά ιατρούς και
φαρμακοποιούς.
 Το αν η εταιρία ανήκει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζει
περισσότερο τους φαρμακοποιούς από ότι τους ιατρούς
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 Η τιμή του προϊόντος επηρεάζει περισσότερο τους φαρμακοποιούς.
 Το αν το προϊόν είναι γενόσημο, πρωτότυπο, ΣΥΦΑ ή ΜΗΣΥΦΑ δεν
επηρεάζει διαφορετικά ιατρούς και φαρμακοποιούς

Το 2000 οι φαρμακευτικές εταιρίες στις ΗΠΑ ξόδεψαν πάνω από 15,7 δις $ για την
προώθηση φαρμάκων. Τα 4,8 δις επενδύθηκαν στην προώθηση φαρμάκων από
ιατρικούς επισκέπτες σε ιατρούς. (Rosenthal, M.Betal., 2003)
Το μέγεθος της επένδυσης καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία που δίνουν οι εταιρίες
στη δυνατότητα των ιατρικών επισκεπτών να τροποποιούν τις συνταγογραφικές
συνήθειες των ιατρών προσδίδοντας κέρδη στις επιχειρήσεις. Σε μικρότερα μεγέθη
αλλά με παρόμοιο σκεπτικό κινούνται οι φαρμακευτικές εταιρίες και στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι ιατροί θεωρούν ως έναν εύκολο τρόπο
πληροφόρησης για τα φάρμακα την ενημέρωση που δέχονται από τους ιατρικούς
επισκέπτες, αν και πιστεύουν ότι υπολείπεται σε αξιοπιστία. Προκειμένου να
επενδύσουν στη δυνατότητα του νέου ιατρικού επισκέπτη να επηρεάζει τη
συνταγογράφηση, οι φαρμακευτικές εταιρίες στις ΗΠΑ ξοδεύουν περί τις 89.000$ για
την εκπαίδευση των πωλητών.(Goldberg, M., Davenport, B., 2005)
Παρά την πρόοδο της Τεχνολογίας και την πληθώρα πηγών πληροφόρησης, ο
ιατρικός επισκέπτης αναλαμβάνει πρωταρχικό ρόλο στην ενημέρωση. (Prosser,
H.etal., 2003)
Ο ιατρικός επισκέπτης αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο προώθησης της πώλησης
καθώς καθίσταται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον ιατρό και στην εταιρία. Ακόμα,
θεωρείται ότι η σχέση μεταξύ ιατρού και ιατρικού επισκέπτη είναι πρωτογενής,
μοναδική και εμπεριέχει το στοιχείο της προσωπικής αλληλεπίδρασης που
επαναλαμβάνεται, μπορεί να πείσει τον ιατρό να τροποποιήσει τις συνταγογραφικές
του συνήθειες, ενώ ταυτόχρονα, ενημερώνει και εκπαιδεύει. (Geiger, S. and
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Turley,D.,

2003,

Macneil,

I.R.,1993,

Andaleeb,

S.S.,1996,

Holden,

P.,

1992,McGettingan, P.etal.,2000)
Τα παραπάνω συνάδουν με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας που αναδεικνύουν ότι
οι ιατροί επηρεάζονται από τον ιατρικό επισκέπτη σε μεγάλη κλίμακα, λαμβάνοντας
υπόψη το ήθος, τον επαγγελματισμό, αλλά και τη γνώση του για τα σκευάσματα που
προωθεί. Έρευνες αναδεικνύουν ότι η αξιοπιστία του ιατρικού επισκέπτη, η γνώση
του για τα σκευάσματα που προωθεί και ο επαγγελματισμός του επηρεάζουν τη
συνταγογράφηση. (Fill, C. Dimopoulou, E., 1999)
Επίσης, καθίσταται φανερό ότι όσο μεγαλύτερη σε διάρκεια είναι η σχέση που
μεταξύ τους αναπτύσσεται τόσο περισσότερη επιρροή μπορεί να ασκήσει ο ιατρικός
επισκέπτης στον ιατρό. Οι μακροχρόνιες σχέσεις μπορεί να αποβούν επικίνδυνες στις
περιπτώσεις όπου ο ιατρικός επισκέπτης δεν επιδεικνύει την ενδεδειγμένη
εντιμότητα, οι αξιόπιστοι όμως ιατρικοί επισκέπτες μπορούν να διατηρήσουν τη
σχέση που περιγράφηκε ακόμα και σε περιόδους οικονομικής κρίσης. (Doney, P. M.
andCannon, J.P., 1997)
Η παρούσα μελέτη ανέδειξε ότι οι ιατροί επηρεάζονται από τη δυνατότητα της
φαρμακευτικής εταιρίας να καλύπτει τη συμμετοχή τους σε συνέδρια και ημερίδες
στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, να προσφέρει δώρα και εργαλεία, κάτι
που συνάδει και με τη διεθνή βιβλιογραφία. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα είναι από τις πιο χαμηλές στην Ε.Ε. (ΙΟΒΕ Η
αγορά του φαρμάκου στην Ελλάδα, Ετήσια Έκθεση 2004).
Η παρούσα μελέτη ανέδειξε ότι η τιμή του φαρμάκου επηρεάζει σε μεγάλη κλίμακα
τους ιατρούς, οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν ένα σκεύασμα αξιόπιστο που θα
ικανοποιήσει τους ασθενείς τους χωρίς να κοστίζει ακριβά. Ο ιατρός συνεκτιμά το
κόστος που καλείται να επωμιστεί ο ασθενής για τη θεραπεία του. (Alexander, G.,
Casalino, L., Meltzer, D.,2005, Reichert, S. et al., 2000)
Η φήμη της εταιρίας αποτελεί περιουσιακό της στοιχείο και παράγει οφέλη. (Weigelt,
K., Camerer, C. 1988,Wilson, R. 1999, Dowling, G.R., 1993)
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παρούσαέρευνα,

φάνηκεότιεπηρεάζονταισεμέτριακλίμακααπότηνεικόνακαιτοκοινωνικόπρόσωπο

της

εταιρίας, ενώδίνουνμεγαλύτερησημασίαστη δυνατότητα της νακάνειεπενδύσεις.
Η φήμη της εταιρίας δημιουργεί ένα κλίμα αξιοπιστίας και περιορίζει τους κινδύνους
που αφορούν στη λήψη συνταγογραφικών αποφάσεων. (Corstjens, M.,1991)
Η παρούσα έρευνα κατέδειξε ότι οι ιατροί επηρεάζονται σε μέτρια κλίμακα από το
διευθυντή της εταιρίας. Οι ιδιώτες ιατροί αναπτύσσουν στενότερες σχέσεις με το
διευθυντή συγκριτικά με αυτές των νοσοκομειακών. Οι ιατροί που είναι μεγαλύτερης
ηλικίας και διαθέτουν μεγαλύτερη προϋπηρεσία στο χώρο είναι πιθανό να
αναπτύσσουν σχέσεις επιρροής με το διευθυντή της εταιρίας περισσότερο από ότι οι
νεότεροι ιατροί που μπορεί να μην αποτελούν στόχο για το διευθυντή, που συχνά
ενδιαφέρεται για την ομάδα εκείνων που λόγω εμπειρίας ελέγχουν μεγαλύτερο
μερίδιο της συνταγογράφησης.
Ακόμα, η οικονομική κρίση που μαστίζει εδώ και χρόνια τη χώρα επηρεάζει τους
συνταγογράφους που επιθυμούν να ενισχύσουν μια εταιρία εγχώρια που προσφέρει
θέσεις εργασίας σε συμπολίτες τους, συμβάλλοντας στην προσπάθεια οικονομικής
ανάκαμψης της Ελλάδας, ενώ δεν ενδιαφέρονται τόσο για το αν η εταιρία ανήκει σε
κάποια χώρα της Ε.Ε. Την παράμετρο αυτή φαίνεται, σύμφωνα με την παρούσα
έρευνα, να την λαμβάνουν περισσότερο υπόψη οι νοσοκομειακοί ιατροί αλλά και οι
συνάδελφοί τους με μεγαλύτερη ηλικία και προϋπηρεσία. Το πλαίσιο εργασίας των
νοσοκομειακών ιατρών είναι πιθανό να διέπεται από κανόνες που αφετηρία έχουν την
Ε.Ε., επηρεάζοντας σε κάποιο βαθμό τις συνταγογραφικές τους συνήθειες. Τέλος, το
κοινωνικό πρόσωπο της εταιρίας φαίνεται να επηρεάζει σε μέτρια κλίμακα τη
συνταγογράφηση καθώς η οικονομική συγκυρία απαιτεί την προώθηση ενός
κοινωνικού προφίλ που δεν εξαιρεί τον άνθρωπο από τις οικονομικές του
δραστηριότητες.
Ο ρόλος του φαρμακοποιού έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Στη δεκαετία του 60,
οι φαρμακοποιοί εστίαζαν στη διάχυση, στη δεκαετία του 70 στην Κλινική
Φαρμακευτική, στη δεκαετία του 90 στη φαρμακευτική φροντίδα, ενώ στη δεκαετία
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του 2000 στη διαχείριση της φαρμακευτικής θεραπείας. (Stzankovsky, L.Z.et al.,
2015,Beauty, S. J., 2012, Doucette, W.R. et al., 2012)
Η διεθνής βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι η σχέση του ιατρικού επισκέπτη με το
φαρμακοποιό καθορίζει το μέγεθος της παραγγελίας του φαρμακείου. (Iorga, M.
2015)
Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, οι φαρμακοποιοί επηρεάζονται σε μεγάλη κλίμακα
από την εικόνα, τη συνέπεια, την αξιοπιστία του ιατρικού επισκέπτη, αλλά και τη
γνώση που ο τελευταίος διαθέτει για τα σκευάσματα που προωθεί. Είναι φανερό, ότι
η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε φαρμακοποιούς και ιατρικούς επισκέπτες
είναι ιδιαίτερα σημαντική και ενισχύεται με τα χρόνια, καθώς οι φαρμακοποιοί
μεγαλύτερης ηλικίας που διαθέτουν μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία τείνουν να
επηρεάζονται σε μεγαλύτερη κλίμακα από το πρόσωπο του ιατρικού επισκέπτη.
Παρά την εντύπωση που πιθανά διέπει τους επαγγελματίες στο χώρο της πώλησης, η
επιμονή του ιατρικού επισκέπτη δεν φαίνεται να επηρεάζει την άποψη των
φαρμακοποιών, ούτε να καθορίζει το μέγεθος των παραγγελιών τους. Το
συγκεκριμένο εύρημα πιθανά θα πρέπει να προβληματίσει τα τμήματα που
αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των ιατρικών επισκεπτών, τα οποία μπορούν να
συμπεριλάβουν

άλλες

τακτικές

προκειμένου

να

επιτύχουν

τα

επιθυμητά

αποτελέσματα.
Ακόμα, ο διευθυντής της φαρμακευτικής εταιρίας δεν φαίνεται σύμφωνα με τα
ευρήματα της παρούσας μελέτης, να επηρεάζει σημαντικά το μέγεθος των
παραγγελιών, ίσως γιατί ο ίδιος δεν φροντίζει να αποκτήσει μια προσωπική σχέση με
το φαρμακοποιό, αναθέτοντας το παραπάνω έργο σε κάποιον ιατρικό επισκέπτη.
Αντίθετα, ο τρόπος που η φαρμακευτική εταιρία επιλέγει να επικοινωνεί τα
σκευάσματά της, η αξιοπιστία της και η συνέπεια που έχει επιδείξει σε προηγούμενες
συνεργασίες επηρεάζουν τις προθέσεις των φαρμακοποιών που αφορούν στο μέγεθος
των παραγγελιών τους. Δεν θα πρέπει να παραληφθεί το γεγονός ότι ο φαρμακοποιός
έχει μια διττή ιδιότητα, αυτή του επιστήμονα αλλά και του εμπόρου που τον
διαφοροποιεί από τον ιατρό ως προς το σκεπτικό αλλά και το στόχο των
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δραστηριοτήτων του. Ακόμα, η δυνατότητα της εταιρίας να παρέχει εκπαίδευση στο
φαρμακοποιό και οι προωθητικές της ενέργειες επηρεάζουν το φαρμακοποιό, όπως
και τον ιατρό.
Τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το αν η εταιρία είναι ελληνική καθώς και για το
κοινωνικό της πρόσωπο, φαίνεται να επηρεάζουν επίσης και τους φαρμακοποιούς. Οι
Έλληνες φαρμακοποιοί καλούνται να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη οικονομική
συγκυρία, που θέτει τις επιχειρήσεις τους σε κίνδυνο, αναπτύσσοντας λογικές
προώθησης των ελληνικών εταιριών, προκειμένου να συμβάλλουν στο ποσοστό που
τους αναλογεί στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Επίσης, οι φαρμακοποιοί
φάνηκε στην παρούσα μελέτη ότι επηρεάζονται σε μεγάλη κλίμακα από το αν η
φαρμακευτική εταιρία ανήκει σε χώρα της Ε.Ε. πιθανά γιατί αυτό επηρεάζει το
εμπορικό σκέλος των παραγγελιών τους.
Πολλά έχουν γραφθεί για τα γενόσημα, τα πρωτότυπα, τα ΣΥΦΑ και τα ΜΗΣΥΦΑ
φάρμακα, επηρεάζοντας την κοινή γνώμη των τελικών καταναλωτών, δηλαδή των
ασθενών. Η πολιτική προώθησης των φαρμάκων, πίσω από την οποία κρύβονται
προθέσεις και συμφέροντα, με την συμπαράσταση των ΜΜΕ, καθορίζει τον τρόπο
σκέψης και διαμορφώνει συνειδήσεις. Οι φαρμακοποιοί φάνηκε στην παρούσα
μελέτη ότι επηρεάζονται σε μέτρια κλίμακα από την γνώμη των ασθενών για τις
κατηγορίες φαρμάκων, προκειμένου να διαμορφώσουν το μέγεθος των παραγγελιών
τους. Αντίθετα, η τιμή των φαρμάκων αλλά και η άποψη των ίδιων των ασθενών για
την αποτελεσματικότητά τους επηρεάζει τους φαρμακοποιούς. Η ύπαρξη τμήματος
R&D προσθέτει στην αξιοπιστία της εταιρίας επηρεάζοντας σε μέτρια κλίμακα τους
φαρμακοποιούς.
Τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε ιατρούς και φαρμακοποιούς στην παρούσα
μελέτη διέθεταν και κάποιες κοινές ερωτήσεις που στόχο είχαν να διακρίνουν κοινές
ή διαφορετικές πρακτικές που σχετίζονται με την προώθηση του φαρμάκου. Σύμφωνα
με τα ευρήματα, οι φαρμακοποιοί και οι ιατροί επηρεάζονται παρόμοια από τη
δυνατότητα της εταιρίας να προσφέρει εκπαίδευση και υποστήριξη, αναδεικνύοντας
την κοινή τους ανάγκη για διά βίου μάθηση που δεν μπορούν πια να καλύψουν με
δικά τους μέσα. Ακόμα, επηρεάζονται με τον ίδιο τρόπο από το κοινωνικό πρόσωπο
της εταιρίας, από το αν είναι ελληνική και από την άποψη των ασθενών για τις
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κατηγορίες των φαρμάκων. Αντίθετα, η τιμή των σκευασμάτων φάνηκε ότι επηρεάζει
περισσότερο τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι και καλούνται να την ανακοινώσουν
στον ασθενή και να εισπράξουν από αυτόν προκειμένου να του παρέχουν το φάρμακο
που προτείνεται. Επίσης, επηρεάζονται περισσότερο οι φαρμακοποιοί από τους
ιατρούς από το αν η φαρμακευτική εταιρία ανήκει σε χώρα της Ε.Ε. Τέλος, οι ιατροί
φάνηκε να επηρεάζονται περισσότερο από τους φαρμακοποιούς από το διευθυντή της
εταιρίας, πιθανά επειδή αυτοί έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν μια
απευθείας σχέση μαζί του.
Η παρούσα μελέτη ανέδειξε συμπεράσματα που συνάδουν με αυτά της διεθνούς
βιβλιογραφίας, καταδεικνύοντας ταυτόχρονα στοιχεία της σύγχρονης ελληνικής
πραγματικότητας. Είναι φανερό ότι τόσο η προσωπικότητα αλλά και ο τρόπος
προσέγγισης του ιατρικού επισκέπτη επηρεάζει τη συνταγογράφηση, συμβάλλοντας
στην απόκτηση κέρδους για τις φαρμακευτικές εταιρίες. Πέρα όμως από αυτό, πολλά
στοιχεία που αφορούν στις ίδιες τις επιχειρήσεις αλλά και σε ολόκληρο το
κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι, επηρεάζουν τις πωλήσεις που λαμβάνουν χώρα στην
Ελλάδα, σε μια εποχή συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, που πλήττει βαρύτατα και
την αγορά του φαρμάκου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,
Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αποτελεί μέρος της έρευνας στα πλαίσια εκπόνησης της διπλωματικής
μου εργασίας, με θέμα «Οι επιπτώσεις της εταιρικής κουλτούρας στη διάθεση των φαρμακευτικών
προϊόντων στην Ελλάδα.», για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και
Χρηματοοικονομική» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αφορά την έρευνα για την επιρροή της εταιρικής
κουλτούρας για την πώληση φαρμακευτικών προϊόντων.
Σκοπός της έρευνας είναι, μέσω της διεξαγωγής ενός ερωτηματολογίου που απευθύνεται σε επαγγελματίες
υγείας, ιατρούς και φαρμακοποιούς, να εξεταστούν τα βασικά σημεία της εταιρικής κουλτούρας κάθε
εταιρίας που δημιουργούν επιπρόσθετη αξία στο φαρμακευτικό προϊόν και κατ΄ επέκταση στην συνολική
αξία της επιχείρησης.
Το παρόν ερωτηματολόγιο, έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να απαιτήσει όσο το δυνατό λιγότερό τον πολύτιμο
χρόνο σας. (όχι περισσότερο από 10 λεπτά).
Οι απαντήσεις σας μπορούν να αποσταλούν:
 ηλεκτρονικά στο
 μέσω φαξ στο
 ταχυδρομικά ή με courier με δική μου χρέωση στην διεύθυνση:

Σε περίπτωση που συναντήσετε ερωτήσεις που κρίνετε πως δεν είναι κατάλληλες, παρακαλώ να τις
αγνοήσετε και να συνεχίσετε με τις υπόλοιπες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Ακόμη και αν δεν
απαντήσετε σε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση, ενδιαφέρομαι για τις υπόλοιπες απαντήσεις.
Σας διαβεβαιώνω πως για τα στοιχεία που θα μου αποστείλετε θα τηρηθεί απολύτως η ανωνυμία και η
εμπιστευτικότητα, και θα χρησιμοποιηθούν για στατιστικές και μόνο αναλύσεις. Μετά την ολοκλήρωση
της έρευνας θα αποσταλεί στις επιχειρήσεις που θα ανταποκριθούν αντίγραφο των αποτελεσμάτων, εφόσον
το ζητήσετε.
Αναμένοντας την ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση,
Δημήτριος Παντελής
Φοιτητής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
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(1)
Στοιχεία Ιατρού Νοσοκομειακού ή Ιδιώτη

I.
II.
III.

Νοσοκομειακό Ίδρυμα (Προαιρετικά)
Γεωγραφική Περιοχή (Προαιρετικά)
Ειδικότητα (Προαιρετικά)

………………………….......................
……………………………...................
……………………………....................

Τμήμα A:: Γενικέςερωτήσεις πληροφοριών
(Δηλώστε με ή υπογραμμίστε την απάντησή σας)
1. Ποια είναι η ιδιότητα σας;
Νοσοκομειακός ΙατρόςΙδιώτης
Ιδιώτης Ιατρός
2. Φύλο
ΆρρενΘήλυ

3. Πόσα έτη προϋπηρεσίας έχετε;
 0-3
 4-10
4. Ποια είναι η ηλικία σας;
<30
 31-45

 11-20
20

>20

>46
>46

Τμήμα Β: Αφορά την ποιοτική αξιολόγηση των εργαζομένων επισκεπτών-ιατρών

Β1. Για την επιλογή ενός σκευάσματος που πρόκειται να συνταγογραφήσετε σας
επηρεάζει:

Καθόλου
Σεμικρήκλ
ίμακα
Σεμέτρια
κλίμακα
Σεμεγάληκ
λίμακα
Πάρα
πολύ

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας x στο αντίστοιχο τετραγωνάκι:

5. Ο ιατρικός επισκέπτης της εταιρίας.
6. Τοήθοςτου.
7. Ο επαγγελματισμός του.
8. Η γνώση του για τα σκευάσματα που προωθεί.
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9. Ο διευθυντήςτηςεταιρίας.
Άλλοςλόγος (αναφέρατε ποιος )…………………………………………………….

Γ1:Για την επιλογή ενός σκευάσματος που πρόκειται να συνταγογραφήσετε
σας επηρεάζει:

Καθόλου
Σεμικρήκλίμακ
α
Σεμέτρια
κλίμακα
Σεμεγάληκλίμα
κα
Πάρα πολύ

10.

11. Η εικόνα της εταιρίας. (π.χ. διαφημίσεις, κοινή γνώμη )

12. Η οικονομική της κατάσταση. (π.χ. ισολογισμοί, κύκλος εργασιών, μερίδιο αγοράς)
13. Το κοινωνικό της πρόσωπο. (π.χ.φιλανθρωπίες, προστασία περιβάλλοντος, Αριστεία)
14. Η δυνατότητά της να σας προσφέρει εκπαίδευση, συμβουλές, υποστήριξη.
15. Η σταθερότητα του προσωπικού της.(μεταβολές στο προσωπικό)

16. Οι επενδύσεις που κάνει. (π.χ κτίρια, νέα φάρμακα, προσλήψεις, εξαγωγές)
17. Άλλοςλόγος (αναφέρατε ποιος )…………………………………………………….

Για την επιλογή ενός σκευάσματος που πρόκειται να συνταγογραφήσετε
σας επηρεάζει:

Καθόλου
Σεμικρήκλίμ
ακα
Σεμέτρια
κλίμακα
Σεμεγάληκλί
μακα
Πάρα πολύ

Τμήμα Δ: Διατυπώνονται ερωτήσεις αφορούν την επιρροή του νομοθετικό περιβάλλον
Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας x στο αντίστοιχο τετραγωνάκι

18. Αν η εταιρία είναι ελληνική ή όχι;
19. Αν η εταιρία ανήκει σε χώρα της Ευρωπαϊκή Ένωσης ή όχι.
20. Η άποψη του ανταγωνισμού για την εταιρία
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21. Η τιμή του προϊόντος; (θετική ή όχι λίστα )
22. Η κοινή γνώμη για τα γενόσημα, τα πρωτότυπα, τα ΣΥ.ΦΑ και τα ΜΗ. ΣΥ.ΦΑ
23. Άλλοςλόγος (αναφέρατε ποιος )…………………………………………………….

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στην έρευνα και για το χρόνο που διαθέσατε.
(2)
Στοιχεία Φαρμακείου

IV.
V.
VI.
VII.

Επωνυμία Επιχείρησης
ΈτοςΊδρυσης
Νομικήμορφή
ΑριθμόςΠροσωπικού

………………………….......................
……………………………...................
……………………………..................
……………………………...................
……………………………...................

Τμήμα A:: Γενικέςερωτήσεις πληροφοριών
(Δηλώστε με ή υπογραμμίστε την απάντησή σας)
24. Ποια είναι η ιδιότητα σας;
 Φαρμακοποιός
Βοηθός
Βοηθός Φαρμακοποιού
Φαρμακοποιού Υπάλληλος
25. Φύλο
ΆρρενΘήλυ
26. Πόσα έτη προϋπηρεσίας έχετε;
 0-3
27. Ποια είναι η ηλικία σας;
<30
 31-45

 4-10

 11-20
20

>20

>46
>46
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Τμήμα Β: Αφορά την ποιοτική αξιολόγηση των εργαζομένων των φαρμ. εταιριών

Β1. Για την επιλογή ενός σκευάσματος που πρόκειται να παραγγείλετε στο φαρμακείο
σας, σας επηρεάζει:

28.

Η εικόνα του επιστημονικού συνεργάτη.

29.

Η συνέπεια του.

30.

Η αξιοπιστία του.

31.

Η επιμονήτου.

32.

Η γνώση για το σκεύασμα.

Καθόλο
υ
Σεμικρ
ήκλίμα
Σεμέτρι
κα
α
κλίμακ
Σεμεγά
α
ληκλίμ
ακα
Πάρα
πολύ

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας x στο αντίστοιχο τετραγωνάκι:

33. Ο διευθυντήςτηςεταιρίας.
34. Άλλοςλόγος (αναφέρατε ποιος )…………………………………………………….
Τμήμα Γ : Εξετάζεται ποιοτικά το προφίλ της φαρμακευτικής εταιρίας

Καθόλου
Σεμικρήκλίμακ
α
Σεμέτρια
κλίμακα
Σεμεγάληκλίμα
κα
Πάρα πολύ

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας x στο αντίστοιχο τετραγωνάκι:

Γ1:Για την επιλογή ενός σκευάσματος που πρόκειται να παραγγείλετε στο φαρμακείο σας, σας
επηρεάζει:

35. Ο τρόπος που η εταιρία επικοινωνεί τα προϊόντα της.

36. Η αξιοπιστία τηςεταιρίας.
37. Η συνέπεια που επέδειξε σε προηγούμενες συνεργασίες.
38. Η δυνατότητα της εταιρίας να σας προσφέρει εκπαίδευση, υποστήριξη αλλά και
προσωπικό για την προώθηση του προϊόντος.

39. Το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρίας.
40. Οι προωθητικέςτηςενέργειες.
41. Η ύπαρξη τμήματος R&D.
42. Άλλοςλόγος (αναφέρατε ποιος )…………………………………………………….
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Για την επιλογή ενός σκευάσματος που πρόκειται να παραγγείλετε στο
φαρμακείο σας, σας επηρεάζει:

Καθόλου
Σεμικρήκλίμ
ακα
Σεμέτρια
κλίμακα
Σεμεγάληκλί
μακα
Πάρα πολύ

Τμήμα Δ: Διατυπώνονται ερωτήσεις αφορούν την επιρροή του κοινωνικοοικονομικού
περιβάλλοντος
Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας (x) στο αντίστοιχο τετραγωνάκι

43. Αν η εταιρία είναι ελληνική ή όχι.
44. Αν η εταιρία ανήκει σε χώρα της Ευρωπαϊκή Ένωσης ή όχι.
45. Η τιμή του προϊόντος (θετική ή όχι λίστα )
46. Η άποψη των πελατών σας για την εταιρία
47. Η άποψη των πελατών σας για το προϊόν
48. Αν το προϊόν είναι γενόσημο, πρωτότυπο, ΣΥ. ΦΑ, ή ΜΗ. ΣΥ.ΦΑ
49. Άλλοςλόγος (αναφέρατε ποιος )…………………………………………………….

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στην έρευνα και για το χρόνο που διαθέσατε.

136

