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Πεξίιεςε
Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ελφο
νινθιεξσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ζηφρν ηελ θαηάξηηζε κεραληθψλ ζε ζέκαηα
δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηνπο ηνκείο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ
θαη ηεο πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο θαη ε δεκηνπξγία πηινηηθψλ Μαδηθψλ Διεχζεξσλ
Γηαδηθηπαθψλ Μαζεκάησλ (Massive Open Online Courses- MOOCs) γηα πξψηε
θνξά απφ ειιεληθφ παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα.
Ζ δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηε
εχξπζκε ιεηηνπξγία θάζε επηρείξεζεο θαζψο ελνπνηεί θαη νινθιεξψλεη ζεκαληηθέο
δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ, ηε κεηαπνίεζή ηνπο ζε
ηειηθά πξντφληα θαη ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ζηνπο ηειηθνχο πειάηεο.
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απαηηνχληαη
δηνηθεηηθά ζηειέρε (managers), κε γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ζε φιν ην εχξνο ησλ
δηαδηθαζηψλ ηεο, φπσο (α) ν ππεχζπλνο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (supply chain
manager), (β) ν ππεχζπλνο logistics (logistics manager), (γ) ν κεραληθφο logistics
(logistics engineer), (δ) ν ππεχζπλνο πξνκεζεηψλ (procurement manager), (ε) ν
ππεχζπλνο πξνγξακκαηηζκνχ (planner) θ.α.
Σην

ζεκεξηλφ

ζπλερψο

κεηαβαιιφκελν θαη

ηδηαίηεξα

αληαγσληζηηθφ

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, νη managers ζηνλ ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζα
πξέπεη λα αλαζεσξνχλ θαη λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο
ηθαλφηεηέο ηνπο, ζηνπο ηνκείο ελαζρφιεζήο ηνπο. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο
αλάγθεο ζεκαληηθφ ξφιν αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ε εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία
πνπ βαζίδεηαη ζηα Μαδηθά Διεχζεξα Γηαδηθηπαθά Μαζήκαηα (Massive Open Online
Courses- MOOCs). Τα MOOCs πξνζθέξνπλ ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ειεχζεξε
πξφζβαζε ζε πιεζψξα εθπαηδεπηηθψλ δηαιέμεσλ, πνπ δηαηίζεληαη απφ παγθνζκίνπ
θήκεο θνξείο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ θαηλνηνκία απηή απνηειεί εμαηξεηηθή επηινγή
γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη εκπεηξίαο θαιχπηνληαο δηάθνξα
γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ απαζρνινχλ ηφζν ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα φζν θαη ηνλ
ζχγρξνλν θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ.
Τα MOOCs ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηθεληξψλνληαη ζηνπο ηνκείο ησλ
πξνβιέςεσλ δήηεζεο θαη εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. Ο πξψηνο ηνκέαο αθνξά ζηηο
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κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα λα εθηηκήζνπλ ην
χςνο ηεο κειινληηθήο δήηεζεο γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζην ελ ιφγσ θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε ζεκαζία ησλ πξνβιέςεσλ ζηελ
θεξδνθνξία θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ηα
δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνβιέςεσλ, νη ρξνληθνί νξίδνληεο θαη ε γεληθή
κεζνδνινγία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί. Σηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη πνιιαπιέο
πνζνηηθέο κέζνδνη πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο, δηαρσξίδνληαο ηηο αλάινγα κε ην
πξφηππν δήηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη εθαξκφδνληαο παξάιιεια παξαδείγκαηα
γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπο. Οη κέζνδνη απηέο έρνπλ πινπνηεζεί ζε εξγαιείν
πξφβιεςεο δήηεζεο πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Τν
ζρεηηθφ θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ πεξηγξαθή δχν εθ ησλ πην δηαδεδνκέλσλ
πνηνηηθψλ κεζφδσλ πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο.
Όζνλ αθνξά ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, αξρηθά παξνπζηάδνληαη
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ, νη δηαθνξεηηθνί εκπιεθφκελνη θαη νη κνλάδεο
εκπνξεπκαηηθψλ

κεηαθνξψλ.

Σηε

ζπλέρεηα,

πεξηγξάθνληαη

αλαιπηηθά

ηα

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πέληε θχξησλ κέζσλ κεηαθνξάο, ηφζν ζηηο κνλνηξνπηθέο, φζν
θαη ζηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο. Ζ ζεψξεζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ
νινθιεξψλεηαη κε ηελ πεξηγξαθή ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή κέζνπ
εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο θαζψο θαη κε ηελ εθαξκνγή δχν πνζνηηθψλ κεζφδσλ πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ ηειηθή απφθαζε επηινγήο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ κέζνπ.
Λέμεηο θιεηδηά: Massive Open Online Course (MOOC), εθνδηαζηηθή αιπζίδα,
πξφβιεςε δήηεζεο, εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, δηαδηθαζία αλαιπηηθήο ηεξάξρεζεο
(AHP).
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Abstract
This thesis focuses on the development of innovative training material in supply
chain management in the areas of freight transportation and demand forecasting. This
material has been used to develop pilot MOOCs (Massive Open Online Courses) for
the first time in a Greek university.
Supply chain management is critical for any business. It integrates important
processes relating to the supply of raw materials, their processing into finished
products and the distribution of the products to the end customers.
For effective supply chain performance, capable, well trained managers are
required, including (a) supply chain manager, (b) logistics manager, (c) logistics
engineer, (d) procurement manager, (e) production planner etc.
In today’s highly competitive business environment, these managers should
continuously refresh and sharpen their knowledge. An important lever in responding
to this imperative is offered by the educational innovation of Massive Open Online
Courses (MOOC). MOOCs offer free access to a multitude of educational topics
offered by world famous educational institutions over the internet. This is proving to
be an excellent choice for acquiring knowledge, skills and experience on various
subjects of interest in both the academic community as well as the modern world of
businesses.
The MOOCs of this thesis focus on the areas of demand forecasting and freight
transportation. The first area concerns methods and techniques used by companies to
assess the level of future demand for their products and services. Initially the
importance of demand forecasting in business profitability and operations is
highlighted, and the characteristics, time horizons and general methodologies are
discussed. Subsequently, significant quantitative demand forecasting methods are
presented based on the pattern of demand pattern. The forecasting methods discussed
are have been implemented in an Excel-based forecasting tool developed as part of
this thesis. The forecasting review concludes by discussing two of the most widely
used qualitative forecasting methods.
The second area concerns the criteria, methods and modes employed to
transport products or freight. Initially the importance and role of freight transport is
v
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discussed, together with related statistics, the various involved stakeholders, and
various unit loads. Subsequently, we present the characteristics of the five main
modes of transport (unimodal and combined). The discussion concludes with an
analysis of the criteria to select transport modes, and the presentation of two
quantitative methods used to support this selection.
Keywords: Massive Open Online Course (MOOC), supply chain, demand
forecasting, freight transportation, Big Data, Analytical Hierarchy Process (AHP).
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1. Δκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο θαη πξόβιεςε δήηεζεο: Γύν
ζεκαληηθνί ηνκείο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο

Τν δηαδίθηπν πξνζθέξεη λέεο δπλαηφηεηεο, ηθαλέο λα αλαηξέςνπλ ηελ
πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία πιένλ, ππφ νξηζκέλεο
πξνυπνζέζεηο, κπνξεί λα μεθχγεη απφ ηηο αίζνπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Τα
ηειεπηαία ρξφληα, κηα ζεκαληηθφηαηε εμέιημε ζηνλ ηνκέα απηφλ είλαη ηα Μαδηθά
Διεχζεξα Γηαδηθηπαθά Μαζήκαηα (Massive Open Online Courses- MOOCs) (Yuan
and Powell, 2013).
Τα MOOCs είλαη δηαδηθηπαθά καζήκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απεξηφξηζηε
ζπκκεηνρή θαη πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα MOOCs
ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεσξεηηθά απεξηφξηζην πιήζνο εγγεγξακκέλσλ ζπκκεηερφλησλ
(Massive), επηηξέπνπλ θαζνιηθή πξφζβαζε, ζπλήζσο ρσξίο θφζηνο εγγξαθήο (Open),
κε ηηο δηαιέμεηο ηνπο λα δηαηίζεληαη ζην δηαδίθηπν (Online) αθνινπζψληαο κηα ζεηξά
απφ εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ζε κηα θαζνξηζκέλε πεξηνρή κειέηεο θαη ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα (Educause, 2013; Hossain et al., 2014).
Ο φξνο MOOC ρξεζηκνπνηήζεθε πξψηε θνξά ην 2008 απφ ηνπο θαζεγεηέο
Siemens θαη Downes φηαλ αλέπηπμαλ θαη πξφζθεξαλ δηαδηθηπαθά ην πξψην MOOC,
ζηνρεχνληαο ζηελ πξνζέιθπζε θνηλνχ απφ φιν ηνλ θφζκν ζην κάζεκα πνπ δίδαζθαλ
1
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ζην παλεπηζηήκην ηεο Manitoba (Parry, 2010; Limbu and Gurung, 2013). Τα MOOCs
εδξαηψζεθαλ ην 2012 φηαλ νη θαζεγεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Stanford, Ng θαη
Koller, ζπλεξγαδφκελνη εληφο δηθηχνπ 33 παλεπηζηεκίσλ, δεκηνχξγεζαλ ηε
δηαδηθηπαθή εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα Coursera, πξνζθέξνληαο ζηνπο ρξήζηεο ηεο
δσξεάλ καζήκαηα θαιχπηνληαο δηάθνξνπο ηνκείο κειέηεο. Μεξηθέο αθφκα γλσζηέο
πιαηθφξκεο πνπ αθνινχζεζαλ ήηαλ ε edX ηνπ MIT θαη ηνπ Harvard θαη ε Udacity
απφ ηνλ θαζεγεηή Thrun ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Stanford (Ingolfsdottir, 2014).
Έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ MOOCs έλαληη ηεο θιαζζηθνχ ηξφπνπ
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζηηο αίζνπζεο είλαη ε επειημία ηνπο. Τα MOOCs
ραξαθηεξίδνληαη απφ έλαλ απηνξπζκηδφκελν ξπζκφ κάζεζεο έηζη ψζηε νη ρξήζηεο λα
παξαθνινπζνχλ θαη λα κειεηνχλ ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπο πξφγξακκα. Δπίζεο
πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο επαλαιακβαλφκελεο παξαθνινχζεζεο ησλ
δηαιέμεσλ (Eisenberg and Fischer, 2014; North et al., 2014). Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη
θαη ην πιήζνο αιιά θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ππφβαζξνπ ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη
κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ, λα αληαιιάδνπλ απφςεηο θαη λα αιιεινυπνζηεξίδνληαη
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ (North et al., 2014; Toven-Lindsey et al., 2014).
Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, πνιιά απφ ηα κεγαιχηεξα παλεπηζηήκηα
ηνπ θφζκνπ έρνπλ επηιέμεη λα δεκηνπξγήζνπλ MOOCs θαη κάιηζηα κε ηελ ίδηα
πνηφηεηα πνπ παξαηεξείηαη θαη ζηηο δηαιέμεηο ηνπο. Έηζη ηα MOOCs έρνπλ ζεκεηψζεη
ηεξάζηηα αλάπηπμε ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, εηδηθά ζπγθξίλνληαο ηελ θαηάζηαζή ηνπο ην
2011. Οη εγγεγξακκέλνη καζεηέο ζηνπο 5 κεγαιχηεξνπο πάξνρνπο αζξνηζηηθά
μεπεξλνχλ ηα 16 εθαηνκκχξηα, ελψ ηα καζήκαηα πιεζηάδνπλ ηα 2.500, πνπ
πξνζθέξνληαη απφ πεξηζζφηεξα απφ 400 παλεπηζηήκηα παγθνζκίσο, κε ηα 22 απφ ηα
25 θαιχηεξα ακεξηθάληθα παλεπηζηήκηα λα βξίζθνληαη κέζα ζε απηά (Edsurge,
2014).
Σηελ Διιάδα, απηή ε θαηλνηνκία δελ έρεη εθαξκνζηεί απφ θάπνην
παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα. Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ
ειιήληθνχ MOOC γηα θαηάξηηζε κεραληθψλ ζε ζέκαηα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.
Καζψο ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα απνηειεί έλα απφ ηα καζήκαηα εθπαίδεπζεο ησλ
παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ παγθνζκίσο (Arizona State University, 2014; Michigan
State University, 2014), ΜΟΟCs ζηνλ ηνκέα απηφ ήδε πξνζθέξνληαη (Massachusetts
Institute of Technology, 2014), αιιά ζε ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ. Σηηο πην
2
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δηαδεδνκέλεο πιαηθφξκεο (Coursera, edX, Futurelearn, Udemy), ππάξρνπλ δέθα
MOOCs κε ζέκα ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Σπγθεθξηκέλα παξαηεξνχληαη απηή ηε
ζηηγκή 7 καζήκαηα πάλσ ζηηο πξνβιέςεηο θαη 3 ζηηο κεηαθνξέο.
H παξνχζα δηπισκαηηθή ζα αζρνιεζεί κε ηελ αλάπηπμε MOOCs ζε απηνχο
ηνπο δχν ηνκείο πνπ είλαη θξίζηκνη ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Σηφρνο είλαη κε ην
πέξαο ησλ δηαιέμεσλ, ν ζπκκεηέρσλ λα απνθηήζεη ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ
απαηηνχληαη απφ έλα δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ζηνπο ηνκείο απηνχο.
1.1 Σθνπόο θαη ζηόρνη ηεο εξγαζίαο
Με βάζε ηα παξαπάλσ ν ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία
ηνπ πξψηνπ MOOC ζηελ ειιεληθή γιψζζα, πνπ ζα πξνζθέξεη κηα λέα πξνζέγγηζε
θαηάξηηζεο κεραληθψλ ζηνπο ηνκείο ηεο πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο (Forecasting) θαη
ηεο εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο (Freight transportation).
Σηφρνη ηεο εξγαζίαο απνηεινχλ:


ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, δειαδή ε παξάζεζε ζεσξεηηθήο, αθαδεκατθήο
θαη επηρεηξεζηαθήο γλψζεο θαη εκπεηξίαο γηα ηα δχν ππφ κειέηε ζέκαηα ηεο
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία
ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ζηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ 



ε αλάπηπμε πξσηνπφξνπ, νινθιεξσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ζηφρν ηελ
θαηάξηηζε κεραληθψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηνπο
ηνκείο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ηεο πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο



ε εθαξκνγή πηινηηθψλ ΜΟOCs γηα πξψηε θνξά ζε ειιεληθφ παλεπηζηεκηαθφ
ίδξπκα.

1.2 Μεζνδνινγία επηινγήο πιαηθόξκαο αλάπηπμεο MOOC
Λφγσ ηεο χπαξμεο δηαθφξσλ εξγαιείσλ θαη ζπζηεκάησλ πνπ είλαη δηαζέζηκα
γηα ηελ αλάπηπμε ησλ MOOCs, εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο
κε ζθνπφ ηελ επηινγή ηνπ κέζνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο.
Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ επηινγή ηεο
θαηαιιειφηεξεο πιαηθφξκαο αλάπηπμεο MOOCs.
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Οη πην αλαγλσξηζκέλεο θαη δηαδεδνκέλεο πιαηθφξκεο κε πιεζψξα αξηζκνχ
ρξεζηψλ είλαη νη εμήο: Coursera, edX, Udemy, Openlearning, Canvas θαη Udacity
(Dhiman, 2013). Απφ ηηο ελ ιφγσ πιαηθφξκεο, κφλν 3 θαη ζπγθεθξηκέλα ε Udemy, ε
Openlearning θαη ε Canvas, παξέρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζε νπνηνλδήπνηε
ελδηαθεξφκελν λα δεκηνπξγήζεη, λα δηαρεηξηζηεί, λα ελεκεξψζεη θαη ηειηθά λα
δηαλείκεη δσξεάλ MOOCs. Ζ ηειεπηαία πιαηθφξκα απνξξίθζεθε δηφηη δελ παξέρεη
εμνινθιήξνπ ειεχζεξε πξφζβαζε, θαζψο ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα θάλεη πξψηα
αίηεζε δεκηνπξγίαο καζήκαηνο, ε νπνία ζα εμεηαζηεί απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο
πιαηθφξκαο θαη κφλν αλ γίλεη απνδεθηή ζα κπνξέζεη λα μεθηλήζεη ε δεκηνπξγία ηνπ
MOOC. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ν θίλδπλνο είηε θάπνηα είηε φια ηα καζήκαηα πνπ
έρνπλ ζρεδηαζηεί λα κελ γίλνπλ απνδεθηά, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα
πινπνηεζνχλ. Σπλεπψο ε ηειηθή επηινγή πξαγκαηνπνηήζεθε αλάκεζα ζηηο
πιαηθφξκεο Udemy θαη Openlearning εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηεο πνιπθξηηεξηαθήο
αλάιπζεο κε κνληέιν ζηαζκηζκέλνπ αζξνίζκαηνο.
Πξψην βήκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο πιαηθφξκαο MOOCs θαζψο θαη ν νξηζκφο βαξπηήησλ
ζεκαληηθφηεηαο ζε θάζε έλα απφ απηά. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ βαζίζηεθε
ζην άξζξν ησλ Ortega et al. (2014), ηα νπνία θαηφπηλ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε
θξηηήξηα δηαρεηξηζηψλ θαη ρξεζηψλ φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα
1.1, ελψ νη βαξχηεηεο νξίζηεθαλ απφ ηνπο ελ δπλάκεη δηαρεηξηζηέο.

Ενδιαφερόμενοι

Διαχειριςτζσ

Χριςτεσ

Πίλαθαο 1.1 Καηεγνξηνπνίεζε θξηηεξίσλ επηινγήο πιαηθφξκαο
Κριτιρια
Ευκολία δθμιουργίασ
το πόςο εφκολα μπορεί να δθμιουργθκεί το MOOC
Περιβάλλον διαχειριςτι
το περιβάλλον ςτο οποίο εργάηεται ο διαχειριςτισ
Μζγεκοσ κοινότθτασ
πόςοι είναι οι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ τθσ πλατφόρμασ
τατιςτικζσ αναλφςεισ
οι ςτατιςτικζσ αναλφςεισ που προςφζρονται για το MOOC
Επιλογζσ δθμιουργίασ
οι διαφορετικζσ επιλογζσ που προςφζρονται για τθ δθμιουργία
του MOOC
Βοθκιματα δθμιουργίασ
το βοθκθτικό υλικό που παρζχει θ πλατφόρμα για τθν υποςτιριξθ
τθσ δθμιουργίασ του MOOC
Εργαςίεσ-Αςκιςεισ
τα χαρακτθριςτικά των εργαςιών και αςκιςεων που παρζχονται
από τθν πλατφόρμα
Περιβάλλον χριςτθ
το περιβάλλον ςτο οποίο εργάηεται ο χριςτθσ

Βαρφτθτα
5,0%
5,0%
20,0%
10,0%
10,0%

5,0%

5,0%
10,0%
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Πιςτοποίθςθ
θ ποιότθτα και θ δυνατότθτα απόκτθςθσ πιςτοποιθτικοφ
ολοκλιρωςθσ μακιματοσ
Βοθκθτικό υλικό
επιλογζσ που παρζχει θ πλατφόρμα για να υποςτθρίξει τθν
εμπειρία του χριςτθ
Προςβαςιμότθτα
βοθκθτικζσ λειτουργίεσ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ
Επικοινωνία και αλλθλεπίδραςθ
οι τρόποι με τουσ οποίουσ γίνεται θ αλλθλεπίδραςθ διαχειριςτιχριςτθ και χριςτθ-χριςτθ

10,0%

5,0%
5,0%
10,0%

Γεχηεξν βήκα ηεο κεζφδνπ απνηέιεζε ε βαζκνιφγεζε ησλ παξαπάλσ
θξηηεξίσλ απφ δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο εξσηεζέλησλ, ηνπο ελ δπλάκεη δηαρεηξηζηέο
θαη ηνπο πηζαλνχο ρξήζηεο ησλ ΜOOCs. Ωο δείγκα πηζαλψλ ρξεζηψλ ζεσξήζεθε ην
10% ησλ θνηηεηψλ ηνπ 5νπ έηνπο ηνπ Τκήκαηνο Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη
Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ζ βαζκνιφγεζε γηα ηα θξηηήξηα ησλ
δηαρεηξηζηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο 2 δηαρεηξηζηέο ηεο πιαηθφξκαο, κε βάζε
ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε άιισλ MOOCs, θαζψο θαη ηηο
αλάγθεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο. Γηα ηε βαζκνιφγεζε θαη ηελ επηηπρή
ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ζπληάρζεθε εξσηεκαηνιφγην κέζσ ηεο
ππεξεζίαο Google Forms θαη παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Α. Κάζε θξηηήξην
βαζκνινγήζεθε ζε κηα θιίκαθα κε ηηκέο απφ 1 (θησρά) έσο 5 (άξηζηα).
Τξίην βήκα ηεο κεζφδνπ επηινγήο απνηέιεζε ν ππνινγηζκφο ηνπ
ζηαζκηζκέλνπ αζξνίζκαηνο γηα θάζε θξηηήξην ησλ 2 θαηεγνξηψλ εθαξκφδνληαο ηε
κέζνδν πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο κε κνληέιν ζηαζκηζκέλνπ αζξνίζκαηνο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζηαζκηζκέλνπ αζξνίζκαηνο (

)

εθαξκφζηεθε ε Δμίζσζε 1.1, φπνπ είλαη ην πιήζνο ησλ ππφ κειέηε θξηηεξίσλ (
) θαη
θξηηήξην

ην πιήζνο ησλ ππφ κειέηε πιαηθνξκψλ (
ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα βαξχηεηα

), φπνπ ην θάζε

θαη απνδίδεη κία βαζκνινγία

γηα

θάζε πιαηθφξκα.
∑

(1.1)

Τα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ γηα ηηο δχν ππφ
κειέηε πιαηθφξκεο παξνπζηάδνληαη ζηα παξαθάησ ηζηνγξάκκαηα ησλ Σρεκάησλ 1.1
θαη 1.2 γηα ηα θξηηήξηα ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ αληίζηνηρα. Ζ πιαηθφξκα
Udemy ππεξηεξεί ηφζν ζηα θξηηήξηα ησλ δηαρεηξηζηψλ, κε πνζνζηηαία δηαθνξά
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21,9%, φζν θαη ησλ ρξεζηψλ, κε πνζνζηηαία δηαθνξά 12,3%, ελψ ε ζπλνιηθή
δηαθνξά αλέξρεηαη ζε 17,5%.
Ευκολία
δθμιουργίασ
5
4

ΕργαςίεσΑςκιςεισ

3

Περιβάλλον
χριςτθ
5
4

Περιβάλλον
διαχειριςτι

2

3
2

Πιςτοποίθςθ

1
0
Βοθκιματα
δθμιουργίασ

0

Μζγεκοσ
Κοινότθτασ

Επιλογζσ
δθμιουργίασ

Επικοινωνία και
Αλλθλεπίδραςθ

Στατιςτικζσ
αναλφςεισ

Udemy

Βοθκθτικό υλικό

1

Openlearning

Προςβαςιμότθτα

Udemy

Σρήκα 1.1 Βαζκνινγία θξηηεξίσλ δηαρεηξηζηψλ

Openlearning

Σρήκα 1.2 Βαζκνινγία θξηηεξίσλ ρξεζηψλ

Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο γηα ηελ
επηινγή ηεο πιαηθφξκαο αλάπηπμεο ησλ MOOCs, ε πιαηθφξκα Udemy θξίζεθε
θαιχηεξε απφ ηελ ελαιιαθηηθή πιαηθφξκα OpenLearning, θαιχπηνληαο έλα επξχ
θάζκα ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη παξνπζηάδνληαο θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη
σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ζην δηαρεηξηζηή, αιιά θαη σο πξνο ηα
εξγαιεία πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ θαιχηεξε εκπεηξία εθπαίδεπζεο ηνπ ρξήζηε. Ζ
πιαηθφξκα

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθε

ζηελ

παξνχζα

δηπισκαηηθή

εξγαζία,

AegeanMoodle ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, έρεη παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε απηά
ηεο επηιερζείζαο Udemy. Σρεηηθά κε ηηο επηινγέο δηαρείξηζεο, ε AegeanMoodle
ππεξηεξεί ζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Udemy. Δπηπιένλ, ε πιαηθφξκα
AegeanMoodle είλαη δηαζέζηκε θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ.
1.3 Γνκή ηεο εξγαζίαο
H εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζε δχν βαζηθνχο ηνκείο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.
Αλαιπηηθφηεξα, ην δεχηεξν θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ πξφβιεςε δήηεζεο ζηελ
εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Αξρηθά γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηελ πξφβιεςε δήηεζεο, ηα
ραξαθηεξηζηηθά, ηηο εθαξκνγέο θαη ηε ζεκαζία ηεο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Σηε
ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη ζπλεζέζηεξεο κεζνδνινγίεο πξφβιεςεο ηεο
δήηεζεο θαη εθαξκφδνληαη ζε παξαδείγκαηα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γηα ηελ
θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπο. Παξάιιεια παξνπζηάδεηαη λέν δηδαθηηθφ εξγαιείν
ππνινγηζκνχ πξνβιέςεσλ δήηεζεο, εθαξκφδνληαο φιεο ηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο πνπ
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πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. Τν εξγαιείν απηφ αλαπηχρηεθε
ζην ινγηζκηθφ Excel ηεο Microsoft. Τν ελ ιφγσ εξγαιείν, ιακβάλεη σο είζνδν
δεδνκέλα πξαγκαηηθψλ πσιήζεσλ θαη απνδίδεη ηελ πξφβιεςε δήηεζεο ησλ επφκελσλ
πεξηφδσλ κε 12 δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο πξφβιεςεο. Τέινο ην εξγαιείν αλαδεηθλχεη
ηελ θαηαιιειφηεξε κέζνδν ιακβάλνληαο ππφςε ην κηθξφηεξν ζθάικα πνπ
απνδίδνπλ νη πνζνηηθέο κέζνδνη πνπ εθαξκφζηεθαλ.
Τν ηξίην θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ εκπνξεπκαηηθψλ
κεηαθνξψλ. Αξρηθά, γίλεηαη εηζαγσγή ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο θαη ζηε
ζεκαζία ηνπο. Σηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά βαζηθψλ κέζσλ
κεηαθνξάο, φπσο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο κέζνπ ή κέζσλ αλάινγα κε ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθάζηνηε κεηαθνξηθήο αλάγθεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην είδνο
θαη ην κέγεζνο ηνπ θνξηίνπ, ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θ.α. Τν θεθάιαην
νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε δχν πνζνηηθψλ κεζφδσλ επηινγήο κέζνπ
κεηαθνξάο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θξηηήξηα ησλ
κέζσλ ψζηε λα γίλεη ε βέιηηζηε επηινγή ηνπο.
Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ην ηέηαξην θεθάιαην, ζην νπνίν
αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε
ζηελ δηπισκαηηθή εξγαζία, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα.
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2. Καηάξηηζε κεραληθώλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξόβιεςεο δήηεζεο

Οη ζπλερείο αιιαγέο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλζεθψλ (π.ρ. ξαγδαία αλάπηπμε
ηεο ηερλνινγίαο) απαηηνχλ απφ ηε δηνίθεζε (management) ηεο επηρείξεζεο αθξηβείο
πξνβιέςεηο πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα ζρεδηάζεη βέιηηζηα, ηηο κειινληηθέο ηεο
ελέξγεηεο.
Ωο πξφβιεςε (forecasting) νξίδεηαη ε πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηεί εθ ησλ
πξνηέξσλ ην πην πηζαλφ απνηέιεζκα κηαο κεηαβιεηήο (Ghiani et al., 2004).
Υπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη πξνβιέςεσλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο κεηαβιεηήο πνπ ε
επηρείξεζε επηζπκεί λα πξνβιέςεη. Γηα παξάδεηγκα, νη νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο
(economic forecasting), αζρνινχληαη κε κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
νηθνλνκία, φπσο ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηελ αλεξγία, ελψ νη ηερλνινγηθέο πξνβιέςεηο
(technological forecasting), πξνβιέπνπλ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο (Heizer and
Render, 2011). Έλαο άιινο ηχπνο πξφβιεςεο είλαη θαη ε πξφβιεςε δήηεζεο (demand
forecasting), πνπ εθηηκά ηελ πνζφηεηα ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο πνπ ζα
πσιεζεί ζε θάπνηα κειινληηθή πεξίνδν απφ ηελ επηρείξεζε (Heizer and Render,
2011).
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2.1 Πξόβιεςε δήηεζεο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα
Όζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, νη πξνβιέςεηο δήηεζεο
ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηεο (π.ρ. πξνκήζεηεο,
παξαγσγή, απνζήθεπζε/ δηαρείξηζε απνζεκάησλ, κεηαθνξά θαη δηαλνκή θηι.) κε
πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηξφπνπο θαη απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο
(Chopra et al., 2013). Γηα παξάδεηγκα, ε πξφβιεςε ηεο δήηεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ
πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη έλα θέληξν απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο (distribution center) είλαη
δπλαηφ λα θαζνξίζεη, κεηαμχ άιισλ, ην κέγεζνο ηεο εγθαηάζηαζεο (π.ρ. m2 ηεο
απνζήθεο, ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ, ην πιήζνο θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ
απνζεθεπηηθψλ ζπζηεκάησλ), ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαζψο θαη ην πιήζνο ησλ
νρεκάησλ. Ο θαζνξηζκφο ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα επηδείμεη αχμεζε ή
κείσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο, ηνπ πιήζνπο ησλ ξαθηψλ, ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαζψο θαη ησλ νρεκάησλ, βειηηζηνπνηψληαο ηε ιεηηνπξγία
ηνπ θέληξνπ. Δπίζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα αλάζεζεο ηεο δηαλνκήο ζε
ηξίηνπο (Third Party Logistics - 3PL), αιιάδνληαο νινθιεξσηηθά ηε θχζε ηεο
επηρείξεζεο καθξνπξφζεζκα.
Όζνλ αθνξά ζηελ απνζήθεπζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, αλ ε
επηρείξεζε ππεξεθηηκήζεη ηε δήηεζε, ζα θαηαιήμεη κε πεξηζζφηεξν απφζεκα
απμάλνληαο ηα θφζηε απνζήθεπζεο θαη απνζεκαηνπνίεζεο. Δπηπιένλ, αλ ην απφζεκα
έρεη κηθξή δηάξθεηα δσήο, ε εηαηξία ζα πξέπεη λα δηαζέζεη ην εκπφξεπκά ηεο κε
έθπησζε ψζηε λα απνθχγεη ηελ νινθιεξσηηθή απαμίσζή ηνπ, κεηψλνληαο φκσο θαη
πάιη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηεο εηαηξίαο. Αληίζεηα, πηζαλή ππνηίκεζε ηεο δήηεζεο ζα
νδεγήζεη ζε έιιεηςε απνζέκαηνο θαη αδπλακία άκεζεο εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε, κε
απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ πσιήζεσλ (Saint-Leger, 2015).
Δθηφο απφ ηε δηαρείξηζε απνζεκάησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεπζεο, ε
πξφβιεςε δήηεζεο επεξεάδεη άκεζα θαη ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο. Θεσξείζηε, γηα παξάδεηγκα, ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. Ζ
χπαξμε πιενλάδνληνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ειινρεχεη θηλδχλνπο πςεινχ εξγαηηθνχ
θφζηνπο θαη απνιχζεσλ. Δμ ίζνπ πξνβιεκαηηθή είλαη θαη ε έιιεηςε αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ πνπ νδεγεί ζε ππεξσξηαθά θφζηε, θφζηε πξνζιήςεσλ θαη πςειέο
απαηηήζεηο ρξφλνπ εθπαίδεπζεο λένπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σπλεπψο, νη αθξηβείο
πξνβιέςεηο ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ζπκβάιινπλ ζηελ απνθπγή επηπιένλ
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δαπαλψλ θαη θίλδπλσλ, απμάλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο
επηρείξεζεο (Bulmash et al., 2010).
Οη πξνβιέςεηο δήηεζεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο θαη γηα ην ζηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ κηαο επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη πξνβιέςεηο δηαδξακαηίδνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε ησλ ππνδνκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ιαλζαζκέλε
εθηίκεζε ησλ απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ ηεο επηρείξεζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε
εμαηξεηηθά ρξνλνβφξεο θαη θνζηνβφξεο δηαδηθαζίεο φπσο είλαη ε αγνξά λέσλ
θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη νηθνπέδσλ, ε επέθηαζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ ή
πψιεζε ηνπο. Αθξηβείο πξνβιέςεηο κπνξνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξφλν θαη θεθάιαην,
θαζψο γίλεηαη λα απνθεπρζνχλ νη ελέξγεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (Sutterer,
2010). Δπίζεο, παξαδείγκαηα ζηφρσλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη λα
θαζνξίζεη καθξνπξφζεζκεο ιεηηνπξγηθέο ελέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο γηα
παξάδεηγκα πνηα λέα πξντφληα λα ζρεδηάζεη θαη λα πξνσζήζεη θαη ζε πνηεο αγνξέο
(π.ρ. αλαπηπζζφκελεο αγνξέο φπσο ε Ηλδία θαη ε Βξαδηιία), πνην θαλάιη δηαλνκήο λα
ρξεζηκνπνηήζεη θηι.
Μειέηεο πεξίπησζεο: Δηαηξίεο παγθνζκίνπ θήκεο θαη πξόβιεςε δήηεζεο
Πηγές: ForecastPRO, 2006; Mabert et al., 2006; PALISADE, 2015
Ζ Abu Dhabi Water & Electricity Company είλαη ν κνλαδηθφο πάξνρνο
λεξνχ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα Δκηξάηα ηνπ Άκπνπ Νηάκπη. Ο ξφινο
ηεο είλαη λα εγγπεζεί ηελ αζθάιεηα θαη ηελ παξνρή λεξνχ θαη ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή. Ζ εηαηξία βαζίδεηαη ζρεδφλ
απνθιεηζηηθά ζε αθαιαησκέλν λεξφ γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ησλ
πειαηψλ ηεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο αθαιάησζεο είλαη ζεκαληηθά θνζηνβφξα,
ην νπνίν έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ αλάγθε γηα εμαηξεηηθά αθξηβείο πξνβιέςεηο
δήηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζεη ηελ πην απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή
ρξήζε ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ φινπ ηνπ
Δκηξάηνπ.
Ζ εηαηξία Pratt and Whitney, θαηαζθεπαζηήο κεραλψλ αεξνζθαθψλ,
ρξεζηκνπνηεί πξνβιέςεηο γηα λα ππνινγίζεη ηε δήηεζε ησλ αληαιιαθηηθψλ
πνπ ζα ρξεηαζηεί. Ζ πξφβιεςε πξαγκαηνπνηείηαη γηα 22.000 δηαθνξεηηθά
εμαξηήκαηα, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε
αξρηθά ήηαλ ε απιή κέζνδνο ηνπ θηλνχκελνπ κέζνπ φξνπ, κέρξη πνπ
απνθαζίζηεθε λα γίλεη ε κεηάβαζε ζε έλα νινθιεξσκέλν ππνινγηζηηθφ
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ζχζηεκα κε 36 δηαθνξεηηθά εξγαιεία γηα πξνβιέςεηο. Ζ θαηλνχξγηα
πξφθιεζε ηεο δηνίθεζεο ηψξα είλαη λα εληνπηζηεί ε βέιηηζηε κέζνδνο γηα
ην θάζε εμάξηεκα.
Τν 2001 ε Brooks Sports επηθεληξψζεθε ζε πξντφληα πςειψλ επηδφζεσλ
πνπ απεπζχλνληαη ζε επαγγεικαηίεο δξνκείο, ζε αληίζεζε κε ηελ επξεία
ζεηξά πξντφλησλ πνπ παξήγαγε πξνεγνπκέλσο. Ήηαλ ινηπφλ πξνθαλέο φηη
ε δηαδηθαζία πξφβιεςεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ έπξεπε λα αιιάμεη ψζηε λα
ππνζηεξίμεη ηε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο. Ζ ιχζε πνπ
αθνινπζήζεθε ήηαλ κηα δηαδηθαζία πξνβιέςεσλ κε 3 βαζηθά βήκαηα, πνπ
πεξηείραλ πξνβιέςεηο κε δηαθνξεηηθνχο ρξνληθνχο νξίδνληεο γηα πξντφληα
θαη πσιήζεηο, αιιά θαη ζχγθξηζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεζφδσλ. Τν
απνηέιεζκα ήηαλ βειηίσζε ηεο παξαγσγήο, αχμεζε ηεο αθξίβεηαο
πξνβιέςεσλ θαη κείσζε ησλ ρακέλσλ πσιήζεσλ.

2.1.1 Κύξηα θαηεγνξηνπνίεζε κεζόδσλ πξόβιεςεο δήηεζεο
Οη κέζνδνη πξφβιεςεο δήηεζεο θαηεγνξηνπνηνχληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηε
βηβιηνγξαθία. Ζ πην ζπλήζεο θαηεγνξηνπνίεζε δηαθξίλεη ηηο κεζφδνπο ζε πνηνηηθέο
(qualitative) θαη πνζνηηθέο (quantitative) (Bizzell et al., 2011).
Οη πνηνηηθέο κέζνδνη βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ εκπεηξία ηνπ κειεηεηή θαη ηελ
αλζξψπηλε θξίζε, εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρνπλ αξθεηά ηζηνξηθά
δεδνκέλα ή ππάξρεη θάπνηα γλψζε γηα ηελ αγνξά ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ
πξφβιεςε (Chopra et al., 2013). Απηέο νη κέζνδνη φκσο ρξεζηκνπνηνχληαη
πεξηνξηζκέλα γηα πξνβιέςεηο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ
ρξφλνπ πνπ απαηηνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο (Bowersox et al., 2002). Ωζηφζν, νη
πνηνηηθέο κέζνδνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα αμηνινγήζνπλ θαη λα
ηξνπνπνηήζνπλ ηηο πξνβιέςεηο πνπ έγηλαλ κέζσ πνζνηηθψλ κεζφδσλ. Οη πην
δηαδεδνκέλεο πνηνηηθέο κέζνδνη είλαη ε κέζνδνο Delphi, ε έξεπλα αγνξάο (market
research) θαη νη εθηηκήζεηο πσιεηψλ (salesforce estimates) (Krajewski et al., 2013).
Όζνλ αθνξά ζηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ππάξρεη
πιεζψξα ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία εθαξκφδνληαη ζε καζεκαηηθά κνληέια κε
ζηφρν ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κειινληηθψλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ (Ghiani et al., 2004).
Οη βαζηθέο ππνθαηεγνξίεο ησλ πνζνηηθψλ κεζνδνινγηψλ είλαη: (α) νη ρξνλνζεηξέο,
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(β) ηα αηηηαθά κνληέια θαη (γ) νη πξνεγκέλεο κέζνδνη. Σην Σρήκα 2.1 παξνπζηάδνληαη
κεξηθέο πνζνηηθέο κέζνδνη πξφβιεςεο αλά ππνθαηεγνξία.
Ποςοτικζσ μζκοδοι

Xρονοςειρζσ

Προθγμζνεσ

Αιτιακζσ

 τακερισ ηιτθςθσ

 Γραμμικι παλινδρόμθςθ

 Με τάςθ

 Οικονομετρικά μοντζλα

 Με εποχικότθτα

 Νευρωνικά δίκτυα

 Big data analytics
 Προςομοίωςθ

 Αυτοπαλίνδρομα μοντζλα
κινθτοφ μζςου όρου
Σρήκα 2.1 Πνζνηηθέο κέζνδνη πξφβιεςεο

2.1.2 Χξνληθόο νξίδνληαο θαη πξόβιεςε δήηεζεο
Μία άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξνβιέςεσλ δήηεζεο πνπ ζπλαληάηαη ζηε
βηβιηνγξαθία είλαη αλάινγα κε ην ρξνληθφ νξίδνληα ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη θαη
δηαρσξίδνληαη ζε βξαρππξφζεζκεο, κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ρσξίο φκσο
λα είλαη απνιχησο δηαθξηηά ηα ρξνληθά φξηα κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ. Γηα παξάδεηγκα
ζχκθσλα κε ηνλ Waters (2003) νη καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο πξνζδηνξίδνπλ ηε
δήηεζε ζε πεξίνδν πνιιψλ εηψλ θαη ζπληζηψληαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθήο
κηαο επηρείξεζεο. Οη κεζνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο αθνξνχλ ρξνληθφ νξίδνληα απφ 3
κήλεο έσο έλα ρξφλν, ελψ νη βξαρππξφζεζκεο κεξηθέο εβδνκάδεο, θαζνξίδνληαο ηηο
ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη ε επηρείξεζε. Οη Heizer θαη Render
(2011) ππνζηεξίδνπλ φηη νη βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο θηάλνπλ ηνλ έλα ρξφλν,
ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο, αιιά εμεγνχλ φηη ζπλήζσο δελ
μεπεξλνχλ ηνπο ηξεηο κήλεο.
Σχκθσλα κε ηνπο Whittington and Delaney (2011), νη βξαρππξφζεζκεο
πξνβιέςεηο έρνπλ ρξνληθφ νξίδνληα κέρξη 3 κήλεο, νη κεζνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο
κέρξη 3 έηε θαη νη καθξνπξφζεζκεο απφ 3 έηε θαη πάλσ. Οη ζπγγξαθείο ζεσξνχλ φηη
νη πνζνηηθέο κέζνδνη είλαη πην απνδνηηθέο ζε βξαρππξφζεζκεο θαη κεζνπξφζεζκεο
πξνβιέςεηο,

ελψ

νη

πνηνηηθέο

κέζνδνη

ρξεζηκνπνηνχληαη

ζπρλφηεξα

γηα
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καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο. Απηή ε ζεσξία ηνπο βξίζθεη ζχκθσλνπο θαη άιινπο
ζπγγξαθείο φπσο νη Russell θαη Taylor (2011) (Σρήκα 2.2).

Ποιοτικζσ

Μακροπρόκεςμεσ
προβλζψεισ
πάνω από 3 ζτθ

Ποςοτικζσ

Μεςοπρόκεςμεσ
προβλζψεισ

Βραχυπρόκεςμεσ
προβλζψεισ

μζχρι 3 ζτθ

μζχρι 3 μινεσ
Χρονικόσ ορίηοντασ

Σρήκα 2.2 Πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κέζνδνη πξφβιεςεο δήηεζεο αλάινγα κε ην ρξνληθφ νξίδνληα
(Πεγή: Delaney and Whittington, 2011)

Όζνλ αθνξά ηψξα ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο, νη πνηνηηθέο κέζνδνη
ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά ζηα ζηάδηα ηεο εηζφδνπ θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ
πξντφληνο ελψ νη πνζνηηθέο εθαξκφδνληαη θαηά ηελ σξίκαλζε θαη ηελ θάκςε ηνπ,
φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην Σρήκα 2.3. Σπλεπψο νη πνηνηηθέο καθξνπξφζεζκεο
κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο θαηά ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ζηε ζέζπηζε
καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ, ζην ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ, ζηελ είζνδν ζε λέεο
αγνξέο, ζηε βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο, ζην ζρεδηαζκφ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο
θ.α. (Russell and Taylor, 2011). Γηα απηφ ην ιφγν, νη καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο
εθαξκφδνληαη θπξίσο απφ ηα ζηειέρε ηνπ marketing, δηφηη πξνζπαζνχλ λα
επεξεάζνπλ ηε δήηεζε πξαγκαηνπνηψληαο, γηα παξάδεηγκα, κηα δηαθεκηζηηθή
θακπάληα γηα έλα πξντφλ πνπ θαηέγξαθε ρακειέο πσιήζεηο (Ghiani et al., 2004). Απφ
ηελ άιιε πιεπξά, νη πνζνηηθέο βξαρππξφζεζκεο θαη κεζνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ιεηηνπξγηθψλ απνθάζεσλ, φπσο γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαλνκήο, ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ
απνζεκάησλ θ.α. (Russell and Taylor, 2011). Αξκφδηνη ηεο εθαξκνγήο ησλ πην
βξαρππξφζεζκσλ πξνβιέςεσλ είλαη θπξίσο νη ππεχζπλνη/εηδηθνί ηεο εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο (logisticians) (Ghiani et al., 2004).
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Κάμψθ

Ωρίμανςθ

Ποιοτικζσ

Ποςοτικζσ

Ανάπτυξθ

Ειςαγωγι

Χρονικόσ ορίηοντασ
Σρήκα 2.3 Πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κέζνδνη πξφβιεςεο δήηεζεο αλάινγα κε ηνλ θχθιν δσήο ηνπ
πξντφληνο (Πεγή: Cook, 2015)

2.1.3 Βαζηθά βήκαηα απνηειεζκαηηθήο πξόβιεςεο δήηεζεο
Γηα ηελ αθξηβή θαη απνηειεζκαηηθή εθηίκεζε ηεο δήηεζεο, ζα πξέπεη λα
αθνινπζεζεί κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνιιαπιψλ βεκάησλ. Σχκθσλα κε ηελ
αθαδεκατθή θνηλφηεηα ππάξρεη πιεζψξα βεκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε δηαδηθαζία ησλ
πξνβιέςεσλ (Reid and Sanders, 2007; Heizer and Render, 2011; Stevenson, 2012;
Anderson et al., 2013). Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε γεληθή ζεηξά ησλ βεκάησλ
πξφβιεςεο.
Βήκα 1. Καζνξηζκόο παξακέηξσλ
Αξρηθά πξέπεη λα θαζνξηζηεί ε κεηαβιεηή ηεο πξφβιεςεο (π.ρ. χςνο πσιήζεσλ
πξντφληνο ή νηθνγέλεηαο πξντφλησλ) θαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο ηεο πξφβιεςεο (π.ρ. 3
κήλεο). Όηαλ ε πξφβιεςε πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν νηθνγέλεηαο πξντφλησλ
(νκάδα νκνεηδψλ πξντφλησλ) ηείλεη λα είλαη πην αθξηβήο, δηφηη ε δηαθχκαλζε ηεο
δήηεζεο ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο εμνκαιχλεηαη κέζσ ηεο νκαδνπνίεζήο ηνπ
(aggregation). Απηή ε νκαδνπνίεζε ζπρλά πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζε επίπεδν
γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ (Anderson et al., 2013).
Υπάξρνπλ δχν κεζνδνινγίεο ζρεδηαζκνχ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε
νκαδνπνίεζε, ε bottom-up θαη ε top-down. Τα ραξαθηεξηζηηθά θάζε κεζνδνινγίαο
νκαδνπνίεζεο παξνπζηάδνληαη ζην Σρήκα 2.4. Με ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο
bottom-up, ε πξφβιεςε πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε πξντφλ μερσξηζηά θαη ζηε
ζπλέρεηα ζπλαζξνίδεηαη κε ηηο πξνβιέςεηο γηα ηα ππφινηπα πξντφληα ηεο ίδηαο
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νηθνγέλεηαο ψζηε λα ππνινγηζηεί ε ζπλνιηθή πξφβιεςε. Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα
εληνπίζεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο ζε κηα αγνξά αιιά
απαηηεί πην αθξηβή ηήξεζε δεδνκέλσλ θαη είλαη πην δχζθνιε ζηε ζεψξεζε εμσγελψλ
παξαγφλησλ, φπσο ε αχμεζε ηεο δήηεζεο εμαηηίαο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο. Ζ
κεζνδνινγία top-down είλαη ε αληίζεηε δηαδηθαζία θαη εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο
φπνπ ε δήηεζε είλαη ζηαζεξή ή κεηαβάιιεηαη νκνηφκνξθα ζε φιε ηελ αγνξά. Σε απηή
ηε κέζνδν δεκηνπξγείηαη κηα πξφβιεςε γηα φιε ηελ νκάδα ησλ πξντφλησλ θαη ζηε
ζπλέρεηα δηαζπάηαη ζηα επηκέξνπο πξντφληα αλάινγα κε ηα δεδνκέλα ησλ πσιήζεσλ
πνπ είλαη δηαζέζηκα (Bowersox et al., 2002).
Μεκοδολογίεσ ομαδοποίθςθσ

bottom-up
 Θ πρόβλεψθ πραγματοποιείται για κάκε
προϊόν ξεχωριςτά
 τθ ςυνζχεια ςυνακροίηεται με τισ
προβλζψεισ για τα υπόλοιπα προϊόντα τθσ
ίδιασ οικογζνειασ
 Μπορεί να εντοπίςει με μεγαλφτερθ
ακρίβεια τισ διακυμάνςεισ τθσ ηιτθςθσ ςε
μια αγορά
 Απαιτεί πιο ακριβι τιρθςθ δεδομζνων
 Είναι πιο δφςκολθ ςτθν εφαρμογι νζων
παραγόντων

top-down
 Θ πρόβλεψθ πραγματοποιείται για
μια οικογζνεια προϊόντων
 τθ ςυνζχεια κατανζμεται ςτθ
ηιτθςθ των επιμζρουσ προϊόντων
 Εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ όπου θ
ηιτθςθ είναι ςτακερι ι
μεταβάλλεται ομοιόμορφα

Σρήκα 2.4 Μεζνδνινγίεο νκαδνπνίεζεο πξντφλησλ

Γηα παξάδεηγκα, ζην πξψην βήκα ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πξνβιέςεσλ δήηεζεο,
κηα επηρείξεζε πνπ παξάγεη παγσηά πξέπεη λα απνθαζίζεη αλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
πξφβιεςε ζε επίπεδν "θσδηθνχ" πξντφληνο, κηαο "νηθνγέλεηαο" νκνεηδψλ πξντφλησλ
παγσηψλ (π.ρ. παγσηφ μπιάθη) ή ζπλνιηθά γηα φια ηεο ηα παγσηά θαη αλ ζα γίλεη γηα
κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν κε απμεκέλε δήηεζε, γηα ηνπο 3 κήλεο ηνπ θαινθαηξηνχ,
γηα φιν ην ρξφλν ή θαη πεξηζζφηεξν.
Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέγεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί νκαδνπνίεζε ησλ
πξντφλησλ είλαη επεηδή νη πξνβιέςεηο "νηθνγέλεηαο" νκνεηδψλ πξντφλησλ είλαη πην
αθξηβείο απφ απηέο ζε επίπεδν "θσδηθψλ". Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί καζεκαηηθά.
Υπφ ηελ ππφζεζε φηη ε δήηεζε

πξντφλησλ κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί ζαλ
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αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο
ηππηθή απφθιηζε

κε αλακελφκελε ηηκή

, ηφηε ε νκαδνπνηεκέλε δήηεζε

θαη ίδηα

είλαη κηα ηπραία κεηαβιεηή

(Δμίζσζε 2.1):
(2.1)
ηεο νπνίαο ε θαηαλνκή πξνζεγγίδεη ηελ θαλνληθή, κε αλακελφκελε ηηκή θαη ηππηθή
απφθιηζε:
(2.2)
(2.3)
Σπλεπψο ν ιφγνο κεηαμχ ηεο ηππηθήο απφθιηζεο

θαη ηεο κέζεο ηηκήο

ππνινγίδεηαη κε ηελ Δμίζσζε (2.4). Γειαδή ε ζρεηηθή δηαζπνξά ηεο νκαδνπνηεκέλεο
δήηεζεο γηα ηελ αληίζηνηρε αλακελφκελε ηηκή

είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε απφ ηε

ζρεηηθή δηαζπνξά ηεο δήηεζεο ελφο κφλν πξντφληνο (Ghiani et al, 2004).
√

(2.4)

Βήκα 2. Δπηινγή κεζόδνπ
Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο, ζεηξά έρεη ε
επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπ πξφβιεςεο κε βάζε δηάθνξα θξηηήξηα φπσο
απηά πνπ παξνπζηάζηεθαλ αλσηέξσ. Σεκαληηθά θξηηήξηα επηινγήο είλαη ε
δηαζεζηκφηεηα ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ, ε πνιππινθφηεηα ηφζν ζηελ εθαξκνγή φζν θαη
ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε
ηεο πξφβιεςεο θ.α. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ δελ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ηζηνξηθψλ
δεδνκέλσλ πσιήζεσλ (φηαλ π.ρ. αλαθεξφκαζηε ζηελ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο ελφο
λένπ πξντφληνο ζηελ αγνξά), φπσο πξναλαθέξζεθε, νη πνηνηηθέο κέζνδνη είλαη νη
θαηαιιειφηεξεο (Σρήκα 2.3). Όκσο ε επηινγή πνηνηηθήο κεζφδνπ φπσο ε κέζνδνο
Delphi, πνπ ρξεζηκνπνηεί εξσηεκαηνιφγηα θαη απεπζχλεηαη ζε νκάδα εηδηθψλ,
ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα, πξαγκαηνπνηεί ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο φπνπ είλαη
απαξαίηεην θαη αλ ρξεηαζηεί επαλαιακβάλεη φιε ηε δηαδηθαζία, απαηηεί ρξφλν
(Krajewski et al., 2013). Οπφηε απνηειεί ρξνλνβφξα δηαδηθαζία θαη πξέπεη ν
ππεχζπλνο ησλ πξνβιέςεσλ λα ην ιάβεη ππφςε ηνπ πξηλ ηελ νξηζηηθή επηινγήο ηεο.
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Όζνλ αθνξά ζηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο, ελδεηθηηθφ δέληξν απφθαζεο γηα ηελ
επηινγή θαηάιιειεο κεζφδνπ βάζε ηνπ κνηίβνπ ηεο δήηεζεο παξνπζηάδεηαη ζην
Σρήκα 2.5.
Στακερι ηιτθςθ;
Ναη







Αφελισ μζκοδοσ
Απλόσ μζςοσ όροσ
Κινοφμενοσ μζςοσ όροσ
τακμιςμζνοσ μζςοσ όροσ
Απλι εκκετικι εξομάλυνςθ

Όχι

Ηιτθςθ με τάςθ;
Ναι

Όχι

Ηιτθςθ με εποχικότθτα;

Ηιτθςθ με εποχικότθτα;







Δείκτθσ εποχικότθτασ
Σριπλι εκκετικι
εξομάλυνςθ
Δείκτθσ εποχικότθτασ
Κλαςςικι χρονοςειρά
διαχωριςμοφ
Μοντζλα ARMA

Ναι

Όχι

Ναι





Γραμμικι
παλινδρόμθςθ
Διπλι εκκετικι
εξομάλυνςθ
Μοντζλα ARMA



Δείκτθσ εποχικότθτασ

Σρήκα 2.5 Γέληξν απφθαζεο κε βάζε ην κνηίβν ηεο δήηεζεο

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη αθφκε δχν θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ
επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπ πξφβιεςεο είλαη ην θφζηνο εθαξκνγήο ηεο θαη
ε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ Σρήκα 2.6,
ηα αηηηαθά θαη νηθνλνκεηξηθά κνληέια ζρεηίδνληαη κε πςειφ θφζηνο αιιά,
ηαπηφρξνλα, θαηαιήγνπλ ζε αξθεηά αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Αληίζεηα, ηα απιντθά
ζηαηηζηηθά κνληέια δελ είλαη ηδηαίηεξα θνζηνβφξα, αιιά ηα απνηειέζκαηά ηνπο
ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη απφ αλαθξίβεηα.
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Αφξθςθ κόςτουσ
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Αιτιακά και
οικονομετρικά
μοντζλα

Βζλτιςτθ περιοχι

Προθγμζνεσ
μζκοδοι
Απλοϊκά
ςτατιςτικά
μοντζλα
Αφξθςθ ανακρίβειασ
Κόςτοσ μεκόδου

Κόςτοσ ανακρίβειασ

υνολικό κόςτοσ

Σρήκα 2.6 Σπζρέηηζε θφζηνπο πξφβιεςεο θαη θφζηνπο αλαθξίβεηαο γηα κεζνπξφζεζκε πξφβιεςε
δήηεζεο, κε δηαζέζηκα ηζηνξηθά δεδνκέλα (Πεγή: Chambers et al., 1971)

Βήκα 3. Σπιινγή δεδνκέλσλ
Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ
πεγέο εθηφο ηεο επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε νκάδα πξνβιέςεσλ ηεο Disney, πέξα
απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο, ηνπο πειάηεο ηεο θαη άιιεο
επηρεηξήζεηο, ζπιιέγεη θαη πιεξνθνξίεο γηα ηζνηηκίεο ζπλαιιάγκαηνο, πξνγξάκκαηα
ζρνιηθψλ δηαθνπψλ, εθπηψζεηο ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θ.α. (Heizer and Render,
2011).
Πιεζψξα ζηνηρείσλ ζπιιέγνληαη θαη απνζεθεχνληαη απφ κηα επηρείξεζε, φπσο
γηα παξάδεηγκα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπνζεζία πξνκήζεηαο, παξαγσγήο,
απνζήθεπζεο, ηνλ ρξφλν παξαγσγήο, ηε δηάξθεηα δηαλνκήο, ηηο πξαγκαηηθέο
πσιήζεηο θ.α. Ζ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ επηδξά θαηαιπηηθά ζην εθάζηνηε κνληέιν
πξφβιεςεο δήηεζεο. Ωο αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ νξίδεηαη ην πφζν θνληά βξίζθνληαη
ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαηεξήζεσλ ζηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο. Αλ ηo επίπεδν
αθξίβεηαο είλαη ρακειφ, ην απνηέιεζκα ηεο πξφβιεςεο ζα επεξεαζηεί αξλεηηθά. Ζ
αθξίβεηα κπνξεί λα κεησζεί απφ γεγνλφηα φπσο ιάζνο θαηαρψξεζε πιεξνθνξηψλ ή
αλαθξίβεηεο ζην πεξηερφκελν ησλ δεδνκέλσλ. Τα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα
ζπιιέγνληαη πξνζεθηηθά θαη κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα (Gilliland, 2010).
Αθνχ ζπιιερζνχλ ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα, αθνινπζεί ε αμηνιφγεζή ηνπο κε
ζθνπφ ηελ απνκάθξπλζε δεδνκέλσλ πνπ ζα κεηψζνπλ ηελ αθξίβεηα ηεο κεζφδνπ
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πξφβιεςεο πνπ ζα επηιεγεί. Αξρηθά πξέπεη λα εξεπλεζεί αλ νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο
έρνπλ κεηαβιεζεί απφ ηελ ηειεπηαία πξφβιεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, θαζψο θαη λα
εθηηκεζεί ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Κάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο είλαη, γηα
παξάδεηγκα, ην πθηζηάκελν επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ φπσο θαη ε θαηάζηαζε ηεο
νηθνλνκίαο (Handfield, 2006).
Έλα ζεκαληηθφ ζέκα φζνλ αθνξά ζηελ πξνθαηαξθηηθή «εμπγίαλζε» ησλ
δεδνκέλσλ απνηειεί ε χπαξμε πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, φπσο εθπηψζεηο, πξνζθνξέο,
δηαθεκίζεηο θ.α. Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαηά
ηελ πεξίνδν ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, ελψ νη επφκελεο πεξίνδνη ραξαθηεξίδνληαη
απφ κεησκέλεο πσιήζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη πειάηεο ηείλνπλ λα αγνξάδνπλ
κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο πξντφλησλ απφ φζν ζα αγφξαδαλ ρσξίο ηελ χπαξμε
πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ ψζηε λα επσθειεζνχλ απφ απηέο, κε απνηέιεζκα ηηο
επφκελεο πεξηφδνπο λα κελ παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξε δήηεζε απφ ηα ελ ιφγσ
πξντφληα. Τν θαηλφκελν απηφ δεκηνπξγεί αλαθξίβεηεο ζηηο πξνβιέςεηο δηφηη νη
πξαγκαηηθέο πσιήζεηο κε χπαξμε πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ δελ κπνξνχλ λα
ζπγθξηζνχλ κε ηηο πξαγκαηηθέο πσιήζεηο ρσξίο ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ ελεξγεηψλ.
Μηα ιχζε πνπ πξνηείλνπλ νη Silver et al. (1998) γηα ηελ αθαίξεζε ηεο επηπιένλ
δήηεζεο είλαη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ θηλνχκελνπ κέζνπ φξνπ. Σπγθεθξηκέλα
πξνηείλνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο δήηεζεο ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ κε ηελ ηηκή
ηεο δήηεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ θηλνχκελνπ κέζνπ
φξνπ ησλ ηεζζάξσλ ηειεπηαίσλ πεξηφδσλ θαζαξψλ δεδνκέλσλ (ρσξίο πξνσζεηηθέο
ελέξγεηεο). Δμαηηίαο απηνχ, δίλεηαη κεγάιε βαξχηεηα ζηα πξφζθαηα δεδνκέλα, κε
απνηέιεζκα νπνηεζδήπνηε αιιαγέο λα αλαγλσξίδνληαη πην εχθνια. Αλαθέξνπλ
επίζεο πσο νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζρεδηάδνληαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν
νκαδνπνίεζεο, ζπλεπψο θαη ε αθαίξεζή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζην ίδην επίπεδν. Σην
παξαθάησ Σρήκα 2.7 παξνπζηάδεηαη ε δήηεζε 12 πεξηφδσλ κε δχν πεξηφδνπο
πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ε κεηαβνιή ηεο δήηεζεο πνπ ζα ιεθζεί ππφςε κεηά ηελ
αθαίξεζε ηεο επίδξαζεο ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ.
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Σρήκα 2.7 Αθαίξεζε δήηεζεο πνπ νθείιεηαη ζε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο

Πέξαλ απφ ηνλ θηλνχκελν κέζν φξν, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνσζεηηθψλ
ελεξγεηψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιιεο κέζνδνη, φπσο ε εθζεηηθή
εμνκάιπλζε. Μηα άιιε ινγηθή φκσο πνπ αθνξά ηηο πξνβιέςεηο κε χπαξμε
πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ απνηειεί ε ρξήζε πξνγλσζηηθήο αλάιπζεο. Με ηελ
εθαξκνγή κεζφδσλ φπσο ηα νινθιεξσκέλα απηνπαιίλδξνκα κνληέια θηλνχκελνπ
κέζνπ (Autoregressive Integrated Moving Average – ARIMA), ηα νινθιεξσκέλα
απηνπαιίλδξνκα

κνληέια

θηλνχκελνπ

κέζνπ

κε

επεμεγεκαηηθή

κεηαβιεηή

(Autoregressive Integrated Moving Average with Explanatory Variable – ARIMAX)
θαη δπλακηθή παιηλδξφκεζε, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο
ζπκπεξηιακβάλνληαο παξακέηξνπο φπσο ηάζε, επνρηθφηεηα, πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο,
ηηκή θ.α. ρσξίο απηέο λα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ ζε πξνεγνχκελν βήκα (Chase, 2015).
Σην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ζε παγθφζκην επίπεδν, ε λέα ηάζε πνπ
έρεη επηθξαηήζεη ζηνλ ηνκέα ησλ πξνβιέςεσλ ηεο δήηεζεο είλαη ε ζπιινγή θαη
κεηέπεηηα ε αλάιπζε κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ (big data analytics), εμαηηίαο ηεο
επξείαο ρξήζεο ηερλνινγηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ρξήζεο
ησλ big data ζηνλ ηνκέα ησλ πξνβιέςεσλ αθνινπζεί ζην Κεθάιαην 2.9.1.
Βήκα 4. Δθαξκνγή ηεο κεζόδνπ θαη αμηνιόγεζε
Δίλαη γεγνλφο φηη φζν πξνεγκέλεο θαη αθξηβείο θαη αλ είλαη νη κέζνδνη
πξφβιεςεο, ηα απνηειέζκαηά ηνπο παξνπζηάδνπλ ζθάικαηα αθνχ είλαη αδχλαηνλ λα
θαζνξηζηνχλ κε απφιπηε αθξίβεηα νη κειινληηθέο ζπλζήθεο (Heizer and Render,
2011). Σπλεπψο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ λα
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αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηά ηεο κε δηάθνξα κέηξα απφδνζεο θαη ζθαικάησλ,
φπσο ε αθξίβεηα (forecasting accuracy) θαη ην ζθάικα ηεο πξφβιεςεο (forecasting
error) (Reid and Sanders, 2007).
Σθάικαηα πξνβιέςεσλ δήηεζεο

2.1.4

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, νη κέζνδνη πξνβιέςεσλ φζν πξνεγκέλεο
θαη λα είλαη, δελ θαηαιήγνπλ ζε απφιπηα αθξηβείο πξνβιέςεηο. Υπάξρνπλ δηάθνξεο
κέζνδνη γηα λα εθηηκεζνχλ ηα ζθάικαηα πξφβιεςεο. Οη πην ζπρλά εθαξκφζηκεο
κέζνδνη είλαη: (α) ε κέζνδνο ηνπ απινχ ζθάικαηνο πξφβιεςεο, (β) ε κέζνδνο ηεο
κέζεο απφιπηεο απφθιηζεο, (γ) ε κέζνδνο ηεο κέζεο απφιπηεο πνζνζηηαίαο
απφθιηζεο θαη (δ) ε κέζνδνο ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο (Heizer and
Render, 2011).
Σθάικα πξόβιεςεο
Ζ κέζνδνο ηνπ απινχ ζθάικαηνο πξφβιεςεο ππνινγίδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο
δήηεζεο θαη ηεο πξφβιεςεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν (Δμίζσζε 2.5). Ζ κέζνδνο
απηή απνηειεί ην πην απιφ κέηξν ζθάικαηνο ζηηο πξνβιέςεηο.
(2.5)
Όπνπ,
: Τν ζθάικα πξφβιεςεο γηα ηελ πεξίνδν t
: Ζ αθξηβήο δήηεζε ηελ πεξίνδν
: Ζ πξφβιεςε γηα ηε πεξίνδν t
Ζ εθηίκεζε ηνπ ζθάικαηνο κηαο πεξηφδνπ δελ πξνζθέξεη ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ
εθαξκνγή άιισλ, πην ζχλζεησλ, κεζφδσλ (Krajewski et al., 2013).
Μέζε Απόιπηε Απόθιηζε (Mean Absolute Deviation)
Ζ κέζνδνο ηεο κέζεο απφιπηεο απφθιηζεο (Mean Absolute Deviation-MAD)
ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηεί ε αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ ζε
πνιιαπιέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Ζ κέζε απφιπηε απφθιηζε είλαη ν κέζνο φξνο ηεο
δηαθνξάο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξφβιεςεο γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ εμεηάδνληαη
(Δμίζσζε 2.6).
∑

(2.6)

21

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ

Τκήκα Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο

Όπνπ,
: Ζ αθξηβήο δήηεζε ηελ πεξίνδν
: Ζ πξφβιεςε γηα ηε πεξίνδν t
: Ο αξηζκφο ησλ πεξηφδσλ πνπ εμεηάδνληαη
Όζν κηθξφηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ MAD, ηφζν πην αθξηβήο είλαη ε πξφβιεςε. Έλα
πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ρξεζηκνπνηεί απφιπηεο ηηκέο. Απηφ
ζεκαίλεη φηη ζθάικαηα κε δηαθνξεηηθά πξφζεκα δελ εμαιείθνληαη κεηαμχ ηνπο αιιά,
αληίζεηα, πξνζηίζεληαη (Reid and Sanders, 2007). Γηα ην ιφγν απηφ ε κεηξηθή MAD
κπνξεί λα ζπγθξίλεη ηελ αθξίβεηα πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ (Russell and
Taylor, 2011).
Μέζε απόιπηε πνζνζηηαία απόθιηζε (Mean Absolute Percentage Deviation)
Ζ κέζε απφιπηε πνζνζηηαία απφθιηζε (Mean Absolute Percentage DeviationMAPD) ππνινγίδεη ην απφιπην ζθάικα ζαλ πνζνζηφ. Δμαιείθεη ην πξφβιεκα πνπ
ζπλαληάηαη ζην MAD, φπνπ ην απνηέιεζκα ηνπ κέηξνπ αθξίβεηαο πξέπεη λα
ζπγθξηζεί κε ην χςνο ηεο δήηεζεο (Russell and Taylor, 2011) (Δμίζσζε 2.7).
∑

(2.7)

∑

Όπνπ,
: Ζ αθξηβήο δήηεζε ηελ πεξίνδν
: Ζ πξφβιεςε γηα ηε πεξίνδν t
Οκνίσο κε ηελ πξνεγνχκελε κέζνδν, φζν κηθξφηεξε ε ηηκή ηνπ MAPD, ηφζν
πην αθξηβήο ε πξφβιεςε. Φξεζηκνπνηείηαη ζηηο ίδηεο πεξηπηψζεηο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηνχηαλ ην MAD, αιιά ηα απνηειέζκαηά ηεο παξνπζηάδνληαη σο πνζνζηά
θαη φρη ηηκέο ηεο δήηεζεο.
Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα (Mean Squared Error)
Τν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα (Mean Squared Error-MSE) απνηειεί έλα αθφκα
κέηξν ππνινγηζκνχ ζθάικαηνο. Υπνινγίδεηαη σο ε κέζε ηηκή ηνπ ηεηξαγψλνπ ηεο
δηαθνξάο ηεο δήηεζεο απφ ηελ πξφβιεςε γηα θάζε πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη (Δμίζσζε
2.8).
∑

(

)

(2.8)
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Όπνπ,
: Ζ αθξηβήο δήηεζε ηελ πεξίνδν
: Ζ πξφβιεςε γηα ηε πεξίνδν t
: Ο αξηζκφο ησλ πεξηφδσλ πνπ εμεηάδνληαη
Τν MSE, εθηφο ηνπ πιενλεθηήκαηνο ησλ απφιπησλ ηηκψλ φπσο θαη ζην MAD,
έρεη θαη έλα δεχηεξν πιενλέθηεκα ην νπνίν αθνξά ηνλ ηεηξαγσληζκφ ησλ ηηκψλ.
Μέζσ απηνχ δίλεηαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηα πςειά ζθάικαηα πξφβιεςεο, ηα νπνία
κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ επηρείξεζε, ελψ ηα κηθξά ζθάικαηα ζρεδφλ
αγλννχληαη (Hillier and Lieberman, 2001).
2.1.5 Δξσηήζεηο θαη αζθήζεηο θαηαλόεζεο
Να απαληεζνχλ ηα παξαθάησ:
1) Πνην απφ ηα παξαθάησ είλαη αιεζέο;

5) Πνην απφ ηα παξαθάησ είλαη
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο bottom-up
α. Τν θφζηνο εθαξκνγήο κηαο κεζφδνπ
νκαδνπνίεζεο;
είλαη ακειεηέν
α. Ζ πξφβιεςε πξαγκαηνπνηείηαη γηα
β. Οη πνηνηηθέο κέζνδνη είλαη πην αθξηβείο
κηα νηθνγέλεηα πξντφλησλ
απφ ηηο πνζνηηθέο
β. Δθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε
γ. Σπάληα έσο πνηέ ζα ππάξμεη ζσζηή
δήηεζε είλαη ζηαζεξή
πξφβιεςε
γ. Γελ ρξεηάδεηαη κεγάιε αθξίβεηα ζηα
δ. Μεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηηο
δεδνκέλα
καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο
δ. Πξαγκαηνπνηείηαη πξφβιεςε γηα
θάζε πξντφλ μερσξηζηά θαη ζηε
2) Πνην είλαη ην πξψην βήκα ηεο δηαδηθαζίαο
ζπλέρεηα ζπλαζξνίδνληαη
ηεο πξφβιεςε δήηεζεο;
6) Αλ ε πξαγκαηηθή δήηεζε ηξηψλ
α. Δπηινγή κεζφδνπ πξφβιεςεο
πεξηφδσλ ηζνχηαη κε 500, 480 θαη 510
β. Σπιινγή ησλ δεδνκέλσλ
κνλάδεο θαη νη πξνβιέςεηο
γ. Καζνξηζκφο αληηθεηκέλνπ, πξντφλησλ,
ππνινγηζηνχλ ίζεο κε 510, 500 θαη 540
ρξνληθνχ νξίδνληα
κνλάδεο αληίζηνηρα, πφζν ππνινγίδεηαη
δ. Δπηθνηλσλία κεηαμχ πξνβιέςεσλ θαη
ην ζθάικα MAD;
ζρεδηαζκνχ
α. 20
β. -20
3) Σχκθσλα κε ηνπο Whittington and Delaney
γ. 70/3
δ. 10/3
(2011), νη πνζνηηθέο κέζνδνη
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα βξαρππξφζεζκεο
πξνβιέςεηο.
7) Φξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα ηεο
α. Σσζηφ
β. Λάζνο

άζθεζεο 6, πφζν πεξίπνπ ππνινγίδεηαη
ην ζθάικα MAPD;
α. 0,0387
β. 0,0402

4) Φξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο απφιπηεο
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πνζνζηηαίαο απφθιηζεο ζε κηα πξφβιεςε,
γ. 0,0647
δ. 0,0215
αλ ην απνηέιεζκα ππνινγηζηεί ίζν κε 1500
κνλάδεο, είλαη ζσζηφ;
8) Αλ παξαηεξεζεί κφλν ηάζε ζηα
α. Ναη
δεδνκέλα ησλ πσιήζεσλ, είλαη νξζφ λα
β. Όρη
ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ηξηπιήο
εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο;
α. Ναη
β. Όρη

2.2 Πνζνηηθέο κέζνδνη πξόβιεςεο δήηεζεο
Σην παξφλ θεθάιαην ζα πεξηγξαθνχλ νη θπξηφηεξεο πνζνηηθέο κέζνδνη
πξφβιεςεο δήηεζεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε θαη ζην Κεθάιαην 2.1. νη πνζνηηθέο
κέζνδνη δηαρσξίδνληαη ζε 3 βαζηθέο θαηεγνξίεο: (α) κεζφδνη ρξνλνζεηξψλ, (β)
αηηηαθέο κεζφδνη θαη (γ) πξνεγκέλεο κεζφδνη.
2.2.1 Μέζνδνη ρξνλνζεηξώλ
Οη ρξνλνζεηξέο είλαη κέζνδνη πξφβιεςεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηζηνξηθά
δεδνκέλα ηεο δήηεζεο κε ηελ παξαδνρή πσο ηα αλαγλσξίζηκα ηζηνξηθά πξφηππα ή νη
ηάζεηο ηεο δήηεζεο ζα επαλαιεθζνχλ ζην κέιινλ. Σπλεπψο, αξρηθά ζα πξέπεη λα
κειεηεζεί θαη λα αλαγλσξηζηεί ην πξφηππν πνπ αθνινπζνχλ ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα.
Απηφ κπνξεί ζπρλά λα επηηεπρζεί δεκηνπξγψληαο έλα δηάγξακκα ησλ δεδνκέλσλ θαη
εμεηάδνληάο ην νπηηθά (Stevenson, 2012). Τα ζπλεζέζηεξα πξφηππα είλαη ηα εμήο:


Σηαζεξή δήηεζε: ε δήηεζε παξακέλεη πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν θαζ’ φιν ην
ρξνληθφ νξίδνληα κειέηεο (π.ρ. ε δήηεζε γηα ςσκί ζε έλα θνχξλν είλαη πεξίπνπ
ε ίδηα θάζε κέξα).



Τάζε: ε δήηεζε είηε απμάλεηαη είηε κεηψλεηαη ζηαζεξά (π.ρ. ε δήηεζε γηα
tablets απμάλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα).



Δπνρηθφηεηα: ε δήηεζε παξνπζηάδεη κηα αλνδηθή ή θαζνδηθή θίλεζε αλά
πεξηφδνπο (π.ρ. ε δήηεζε γηα παγσηά απμάλεηαη ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν θαη
ζηε ζπλέρεηα κεηψλεηαη κέρξη ην επφκελν θαινθαίξη).



Κπθιηθή κεηαβνιή: ε δήηεζε παξνπζηάδεη έλα θπθιηθφ κνηίβν, δηαθνξεηηθφ
απφ ηελ επνρηθφηεηα θαζψο κεηαβάιιεηαη ζε δηάξθεηα θαη κέγεζνο θαη είλαη
δχζθνια πξνβιέςηκν. Κπθιηθή επηξξνή ζηε δήηεζε κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί
απφ γεγνλφηα φπσο πνιηηηθέο εθινγέο, πνιέκνπο θιπ (Jacobs and Chase, 2008).
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Τπραία: ε δήηεζε παξνπζηάδεη αλεμήγεηεο δηαθπκάλζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα



πξνβιεθηνχλ. Γηα ην ιφγν απηφ, πνιιέο κέζνδνη πξνζπαζνχλ λα αθαηξέζνπλ
απηήλ ηελ ηπραία δηαθχκαλζε (Reid and Sanders, 2007).
Σην παξαθάησ Σρήκα 2.8 παξνπζηάδνληαη δηαθνξεηηθά πξφηππα δήηεζεο σο
πξνο ην ρξφλν.

Πραγματικζσ πωλιςεισ

Πρότυπα δεδομζνων ηιτθςθσ

12000

Τάςθ

Εποχιακζσ
κορυφζσ

8000

4000

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47
Χρονικζσ περίοδοι
Σρήκα 2.8 Πξφηππα δήηεζεο σο πξνο ην ρξφλν

Οη κέζνδνη ησλ ρξνλνζεηξψλ πεξηιακβάλνπλ κεζφδνπο κέζσλ φξσλ, εθζεηηθήο
εμνκάιπλζεο, απηνπαιίλδξνκα κνληέια θηλνχκελσλ κέζσλ (autoregressive moving
average ARMA models) θ.α. θαη είλαη θαηάιιειεο φηαλ ην πξφηππν ηεο δήηεζεο δελ
δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην έλα έηνο ζην επφκελν. Γηα απηφ ην ιφγν, απνηεινχλ ηηο
πην δεκνθηιείο κεζφδνπο γηα βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο (Russell and Taylor,
2011). Δπίζεο, είλαη νη απινχζηεξεο κέζνδνη σο πξνο ηελ εθαξκνγή θαη νη ιηγφηεξν
θνζηνβφξεο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζαλ έλα θαιφ ζεκείν εθθίλεζεο ηεο
πξφβιεςεο (Chopra et al., 2013). Έλα κεγάιν κεηνλέθηεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο
ρξνλνζεηξέο είλαη ην γεγνλφο φηη δελ παίξλνπλ ππφςε λέεο κεηαβνιέο απφ
εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηζηνξηθά δεδνκέλα
10 εηψλ θαη δεηεζεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα πξφβιεςε, ε πξφβιεςε απηή δελ ζα
αληηθαηνπηξίζεη ηηο αιιαγέο πνπ ζα ζπκβνχλ απφ ηελ είζνδν ελφο λένπ αληαγσληζηή
ζηελ αγνξά (Mentzer and Moon, 2005). Σην Σρήκα 2.9 παξνπζηάδνληαη ηα
πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ ρξνλνζεηξψλ, ηα νπνία είλαη θαη ηα θξηηήξηα
επηινγήο ηνπο αληί θάπνηαο δηαθνξεηηθήο κεζφδνπ.
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Πλεονεκτιματα

Μειονεκτιματα

Σρήκα 2.9 Φαξαθηεξηζηηθά ησλ ρξνλνζεηξψλ

Σην Σρήκα 2.10 παξνπζηάδνληαη ηα δηαθνξεηηθά πξφηππα ηεο δήηεζεο ζε ζρέζε
κε ην ρξφλν.

Σρήκα 2.10 Πξφηππα ηεο δήηεζεο

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ κέζσ πνζνηηθψλ κεζφδσλ, ππάξρνπλ δχν
δηαθνξεηηθά κνληέια: (α) ην πξνζζεηηθφ κνληέιν (Δμίζσζε 2.9), φπνπ νη επηδξάζεηο
ησλ κεκνλσκέλσλ παξαγφλησλ δηαθνξνπνηνχληαη θαη πξνζηίζεληαη καδί γηα λα
δηακνξθψζνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη (β) ην πνιιαπιαζηαζηηθφ κνληέιν (Δμίζσζε
2.10) ζην νπνίν νη απφιπηεο δηαθνξέο ζηα δεδνκέλα είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθέο απφ
φηη νη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο (Dagum and Cholette, 2006; Deshpande, 2014; Minitab,
2016).
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(2.9)
(2.10)
Όπνπ,
: ηα αξρηθά δεδνκέλα
: ε ηάζε
: ε επνρηθφηεηα
: ε θπθιηθή δηαθχκαλζε
: ε αθαλφληζηε δηαθχκαλζε
2.3

Μέζνδνη ρξνλνζεηξώλ ζηαζεξώλ πξνηύπσλ δεδνκέλσλ
Σε απηφ ην θεθάιαην, ζα πεξηγξαθνχλ νη πνζνηηθέο κέζνδνη πξφβιεςεο ηεο

δήηεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ρξνλνζεηξέο ζηαζεξψλ πξνηχπσλ δεδνκέλσλ
(Constant Data Pattern). Μηα κεηαβιεηή ε νπνία αθνινπζεί ζηαζεξφ πξφηππν
δεδνκέλσλ ζεσξείηαη φηη έρεη κηα αλαιινίσηε ή ακεηάβιεηε αλακελφκελε ηηκή
(Σρήκα 2.11). Τέηνηα πξφηππα έρνπλ κηα κνλαδηθή ζηαζεξή παξάκεηξν, ε νπνία είλαη
ε κέζε ηηκή κ (Goetschalckx, 2011). Απηφ ην πξφηππν είλαη ην πην εχθνιν γηα λα
γίλεη πξφβιεςε θαη είλαη ζχλεζεο ζε πξντφληα πνπ βξίζθνληαη ζε ψξηκν ζηάδην ηνπ
θχθινπ δσήο ηνπο, ζην νπνίν ε δήηεζε είλαη ζηαζεξή θαη πξνβιέςηκε (Reid and
Sanders, 2007). Οη πεξηζζφηεξεο κέζνδνη απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ εμνκάιπλζε ηνπ ζθάικαηνο (Shah, 2009).

Πραγματικζσ πωλιςεισ
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Σρήκα 2.11 Πξφηππν ζηαζεξήο δήηεζεο
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2.3.1 Αθειήο κέζνδνο (Naive method) ή Μέζνδνο ηειεπηαίαο ηηκήο (Last-value
method)
Ζ πην απιή ζεψξεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο πξφβιεςεο είλαη ε
παξαδνρή φηη ε πξφβιεςε δήηεζεο ηεο επφκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ζα είλαη ίζε κε
απηήλ ηεο πην πξφζθαηεο, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ παξαθάησ Δμίζσζε 2.11.
(2.11)
Όπνπ,
: Ζ πξφβιεςε δήηεζεο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν
: Οη πξαγκαηηθέο πσιήζεηο ηελ ρξνληθή ζηηγκή
Σπλεπψο, αλ νη πξαγκαηηθέο πσιήζεηο κηαο επηρείξεζεο ηνλ κήλα Μάην ήηαλ
200 κνλάδεο πξντφληνο Α, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο πξνβιέπεη φηη ηνλ Ηνχλην νη
πσιήζεηο θαη πάιη ζα είλαη 200 κνλάδεο.
Ο ραξαθηεξηζκφο "αθειήο" ζηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν απνδίδεηαη απφ ηνπο
ζηαηηζηηθνιφγνπο, επεηδή ζεσξνχλ "αθειέο" λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν κηα
παξαηήξεζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο φηαλ ππάξρεη κεγαιχηεξνο αξηζκφο
πιεξνθνξηψλ δηαζέζηκνο. Ωζηφζν, φηαλ νη ζπλζήθεο κεηαβάιινληαη ξαγδαία, ίζσο ε
θαιχηεξε επηινγή γηα λα ππνινγηζηεί ε επφκελε ηηκή ηεο δήηεζεο είλαη ε ρξήζε ηεο
πην πξφζθαηεο δηαζέζηκεο ηηκήο (Hillier and Lieberman, 2001). Σίγνπξα πάλησο
παξέρεη έλα ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ εθαξκνγή πην εμειηγκέλσλ κεζφδσλ (Heizer
and Render, 2011).
2.3.2 Απιόο κέζνο όξνο (Simple average)
Μία πην εμειηγκέλε κέζνδνο είλαη απηή ηνπ απινχ κέζνπ φξνπ πνπ
ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο

δηαζέζηκεο παξαηεξήζεηο ηεο δήηεζεο, ππνινγίδνληαο ην

κέζν φξν ηνπο γηα λα βξεζεί ε ηηκή ηεο πξφβιεςεο ηεο επφκελεο πεξηφδνπ, φπσο
παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ παξαθάησ Δμίζσζε 2.12.
∑

(2.12)

Όπνπ,
: ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ παξαηεξήζεσλ γηα ηελ ππφ κειέηε
κεηαβιεηή
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: Ζ πξφβιεςε δήηεζεο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν
: Οη πξαγκαηηθέο πσιήζεηο ηελ ρξνληθή ζηηγκή
Ωο κεηνλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη νη παιηφηεξεο παξαηεξήζεηο έρνπλ
ηελ ίδηα βαξχηεηα κε ηηο πην πξφζθαηεο ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο
(Goetschalckx, 2011). Πξνθαλψο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη ηδαληθφ
απηφ, θαζψο κπνξεί λα έρνπλ ππάξμεη αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, κε
απνηέιεζκα γηα παξάδεηγκα, ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ηεο δήηεζεο λα δηαθνξνπνηνχληαη
απφ ηελ πθηζηάκελε δήηεζε.
2.3.3 Κηλνύκελνο κέζνο όξνο (Moving average)
Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ πξνβιήκαηα εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ ηνπ πεξηβάιινληνο,
εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηνπ θηλνχκελνπ κέζνπ φξνπ φπνπ αληί λα ρξεζηκνπνηνχληαη
παιαηφηεξα ηζηνξηθά δεδνκέλα ηα νπνία κπνξεί λα κελ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν νη πην πξφζθαηεο

παξαηεξήζεηο,

φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ Δμίζσζε 2.13. Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα
αλαλεσζεί εχθνια ζε θάζε λέα πεξίνδν, αθαηξψληαο ηελ παιηφηεξε παξαηήξεζε θαη
πξνζζέηνληαο ηελ ηειεπηαία δηαζέζηκε. Ο θηλνχκελνο κέζνο φξνο ζπλδπάδεη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν πξνεγνχκελσλ κεζφδσλ, θαζψο ρξεζηκνπνηεί κφλν ηα πην
πξφζθαηα δεδνκέλα πσιήζεσλ (Hillier and Lieberman, 2001).
∑

(2.13)

Όπνπ,
: ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πην πξφζθαησλ παξαηεξήζεσλ γηα ηελ ππφ κειέηε
κεηαβιεηή
: Ζ πξφβιεςε δήηεζεο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν
: Οη πξαγκαηηθέο πσιήζεηο ηελ ρξνληθή ζηηγκή
Ζ κέζνδνο θηλνχκελνπ κέζνπ φξνπ πξνηείλεηαη γηα βξαρππξφζεζκεο
πξνβιέςεηο απνηειψληαο απιή σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο κέζνδν γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο. Μεξηθά απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2.1. Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ε
αθξίβεηα ηεο πξφβιεςεο αλάινγα κε ην ρξνληθφ νξίδνληα πνπ έρεη επηιεγεί, νη
εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο εθηειείηαη ζπρλφηεξα ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, ηα δεδνκέλα
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ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηε βέιηηζηε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαη ν ρξφλνο πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο πξφβιεςεο. Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
είλαη ην θφζηνο εθηέιεζεο ηεο κεζφδνπ πξφβιεςεο. Τν θφζηνο κηαο κεζφδνπ
εμαξηάηαη απφ δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ζεκαληηθφο
παξάγνληαο είλαη ην θφζηνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην
Κεθάιαην 2.11 ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ, έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπιιέγνληαη ηα
δεδνκέλα είλαη ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη
επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο. Τα βήκαηα απηά απμάλνπλ ζεκαληηθά ην θφζηνο ηεο
πξφβιεςεο. Αληίζεηα, αλ ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη απφ ηηο πσιήζεηο πνπ έρεη
θαηαγξάςεη ε επηρείξεζε, ην θφζηνο είλαη κεδακηλφ. Έλα δεχηεξν παξάδεηγκα είλαη
ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο κηαο πξφβιεςεο. Αλ ε πξφβιεςε ππνινγηζηεί κε ηε ρξήζε
ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχληαη νιφθιεξεο νκάδεο εηδηθψλ, αλαιπηψλ, managers
θ.α. Έλαο γεληθφο θαλφλαο είλαη πσο νη πνζνηηθέο κέζνδνη είλαη ιηγφηεξν θνζηνβφξεο
απφ ηηο πνηνηηθέο.
Πίλαθαο 2.1 Φαξαθηεξηζηηθά κεζφδνπ θηλνχκελνπ κέζνπ φξνπ (Πεγή: Chambers et al., 1971)
Μζκοδοσ κινοφμενου μζςου όρου
Ακρίβεια
Μες.

Μακρ.

Φτωχι
Φτωχι
προσ καλι

Πολφ
φτωχι

Βραχ.

Εφαρμογζσ

Δεδομζνα

Κόςτοσ

Ζλεγχοσ αποκζματοσ Δφο χρόνια ιςτορικϊν
για μικρζσ ποςότθτεσ δεδομζνων το ελάχιςτο, 0,005$
αντικειμζνων
αν υπάρχει εποχικότθτα

Χρόνοσ
εφαρμογισ
1 μζρα

Παξάδεηγκα 2.1 Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θηλνχκελνπ κέζνπ φξνπ
Μηα επηρείξεζε δηαζέηεη πξνο πψιεζε εμαξηήκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
ζε απφζηαζε 100 ρικ. απφ ηελ απνζήθε ηεο. Γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηφζν ηεο
παξαγσγήο φζν θαη ηεο δηαλνκήο ηεο, επέιεμε λα εθαξκφζεη ηε κέζνδν ηνπ απινχ θαη
ηνπ θηλνχκελνπ κέζνπ φξνπ πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο γηα ην κήλα Γεθέκβξην. Σηνλ
Πίλαθα 2.2 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα πσιήζεσλ πνπ
θαηέγξαςε ε εηαηξία απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ην Ννέκβξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Γηα ηε
κέζνδν ηνπ θηλνχκελνπ κέζνπ φξνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηζηνξηθά δεδνκέλα ησλ 6
πξνγελέζηεξσλ κελψλ.
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Πίλαθαο 2.2 Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηνπ θηλνχκελνπ κέζνπ φξνπ
Απλόσ μζςοσ όροσ
Κινοφμενοσ μζςοσ όροσ 6 μινεσ
Πραγματικι
Πρόβλεψθ
Σφάλμα
Πρόβλεψθ
Σφάλμα
Μινασ
ηιτθςθ
ηιτθςθσ
πρόβλεψθσ
ηιτθςθσ
πρόβλεψθσ
Ιανουάριοσ
90
Φεβρουάριοσ

92

90

2,17%

-

-

Μάρτιοσ

96

91

5,21%

-

-

Απρίλιοσ

103

93

10,03%

-

-

Μάιοσ

111

95

14,19%

-

-

Ιοφνιοσ

110

98

10,55%

Ιοφλιοσ

109

100

7,95%

100

7,95%

Αφγουςτοσ

112

102

9,31%

104

7,59%

επτζμβριοσ

110

103

6,48%

107

2,88%

Οκτϊβριοσ

115

104

9,86%

109

5,07%
1,62%
-

Νοζμβριοσ

113

105

7,26%

111

Δεκζμβριοσ

-

106

-

112

Γηα ηελ επηινγή ηεο θαιχηεξεο κεζφδνπ ππνινγίζηεθε ε ηηκή ηνπ MAPD
(Δμίζσζε 2.7) γηα ηηο δχν κεζφδνπο. Ζ ηηκή ηνπ MAPD γηα ηνλ απιφ κέζν φξν
θαηαγξάθεη κέζε ηηκή (κ) 8,30% θαη ηππηθή απφθιηζε (ζ) 3,1%, ελψ ε ηηκή ηνπ
MAPD γηα ηνλ θηλνχκελν κέζν φξν θαηαγξάθεη κ=5,02% θαη ζ=2,5%. Παξαηεξείηαη
πσο γηα ηνπο κήλεο Ηνχιην κέρξη Ννέκβξην γηα ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ν
θηλνχκελνο κέζνο φξνο, ηα ζθάικαηα είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξα απφ ηε κέζνδν ηνπ
απινχ κέζνπ φξνπ. Δπεηδή παξαηεξείηαη κηα ηάζε ζηα δεδνκέλα, νη πξαγκαηηθέο
πσιήζεηο ησλ πξψησλ κελψλ δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηέο ησλ ηειεπηαίσλ
δηαζέζηκσλ. Σπλεπψο ε κέζνδνο ηνπ θηλνχκελνπ κέζνπ φξνπ ησλ 6 ηειεπηαίσλ
κελψλ ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα ηα νπνία πξνζεγγίδνπλ θαιχηεξα ηηο πξαγκαηηθέο
πσιήζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε κέζνδνο ηνπ θηλνχκελνπ κέζνπ φξνπ είλαη ε πην
αθξηβήο κέζνδνο ιακβάλνληαο ππφςε ην ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ πσιήζεσλ.
2.3.4 Σηαζκηζκέλνο κέζνο όξνο (Weighted average)
Σηνρεχνληαο ζηελ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο ηεο πξφβιεςεο ε κέζνδνο ηνπ
ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ αλαζέηεη βαξχηεηεο

ζηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ησλ

πξνγελέζηεξσλ πεξηφδσλ. Γηα λα θαζνξηζηνχλ νη ηηκέο ηνπ βάξνπο θάζε πεξηφδνπ,
αιιά θαη ην πιήζνο ησλ πεξηφδσλ πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε, απαηηνχληαη δνθηκέο, έηζη
ψζηε λα ππνινγηζηεί ε πξφβιεςε κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ ζθάικα. Σθάικα γηα
παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη, αλ απνδνζεί πςειφηεξν βάξνο ζηηο πην
πξφζθαηεο πεξηφδνπο θαη παξνπζηαζηεί κηα κεγάιε ηπραία αχμεζε ηεο δήηεζεο ελφο
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απφ ηνπο πην πξφζθαηνπο κήλεο. Παξαθάησ αθνινπζνχλ νη εμηζψζεηο γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο κε ηελ κέζνδν ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ.
(2.14)

∑

(2.15)

∑

Όπνπ,
: Ζ πξφβιεςε δήηεζεο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν
: Οη πξαγκαηηθέο πσιήζεηο ηελ ρξνληθή ζηηγκή
: Οη βαξχηεηεο ησλ παξαηεξήζεσλ
Τν πιενλέθηεκα ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ είλαη φηη επηηξέπεη λα δνζεί
έκθαζε ζηηο πξφζθαηεο δεηήζεηο ζε ζρέζε κε παιαηφηεξεο. Μπνξεί λα ρεηξηζηεί
αθφκα θαη πξφηππα επνρηθφηεηαο αλαζέηνληαο κεγαιχηεξα βάξε ζε πξνγελέζηεξεο
πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα επνρηθφηεηα κε ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. Γεληθά
ε κέζνδνο ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ πξνζαξκφδεηαη επθνιφηεξα ζε αιιαγέο ζηα
πξφηππα ηεο δήηεζεο απφ ηε κέζνδν ηνπ θηλνχκελνπ κέζνπ φξνπ (Krajewski et al.,
2013).
Παξάδεηγκα 2.2 Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ
Ζ επηρείξεζε ηνπ Παξαδείγκαηνο 2.1 πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ην επίπεδν ησλ
πξνβιέςεψλ ηεο εθαξκφδνληαο πην εμειηγκέλεο κεζφδνπο, φπσο απηή ηνπ
ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ. Σχκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν πξνβιέςεσλ απνθαζίζηεθε λα
δνζεί βαξχηεηα γηα ηελ πξφβιεςε δήηεζεο ζηνπο 6 πην πξφζθαηνπο κήλεο, φπσο
παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.3.
Πίλαθαο

2.3 Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ

Μινασ

Πραγματικι ηιτθςθ

Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ

90
92

Μάρτιοσ

96

Απρίλιοσ

103

Βαρφτθτα

Πρόβλεψθ
ηιτθςθσ

Σφάλμα
πρόβλεψθσ

Μάιοσ

111

Ιοφνιοσ

110

0,05

Ιοφλιοσ

109

0,05

106

3,12%

Αφγουςτοσ

112

0,1

108

3,93%

επτζμβριοσ

110

0,2

109

0,59%
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Οκτϊβριοσ

115

0,3

110

4,26%

Νοζμβριοσ

113

0,3

112

1,02%

Δεκζμβριοσ

-

-

113

-

Ζ κέζνδνο ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ παξνπζίαζε κηθξφηεξν κέζν φξν
ζθαικάησλ (MAPD) απφ ηε κέζνδν ηνπ θηλνχκελνπ κέζνπ φξνπ (κ=2,58%, ζ=1,5%
θαη κ=3,30%, ζ=1,9% αληίζηνηρα). Παξφιν πνπ θαη νη δχν κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα
6 πην πξφζθαηα δεδνκέλα πσιήζεσλ, ε κέζνδνο ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ
αλαζέηεη πςειφηεξεο ηηκέο βαξχηεηαο ζηηο 3 πην πξφζθαηεο πσιήζεηο θαη ιφγσ ηεο
ηάζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηα ηζηνξηθά δεδνκέλα πσιήζεσλ, αλακέλεηαη νη πην
πξφζθαηεο ηηκέο λα πξνζεγγίδνπλ θαιχηεξα ηελ πψιεζε ηνπ επφκελνπ κήλα πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ε πξφβιεςε.
2.3.5 Απιή εθζεηηθή εμνκάιπλζε (Simple exponential smoothing)
Ζ εθζεηηθή εμνκάιπλζε είλαη απφ ηηο πην δηάζεκεο κεζφδνπο πξνβιέςεσλ γηα
αξθεηνχο ιφγνπο. Δίλαη καζεκαηηθά απιή, νηθνλνκηθή, απαηηεί ιίγα δεδνκέλα θαη
είλαη απηνπξνζαξκνδφκελε ζε αιιαγέο ζην ππνθείκελν πξφηππν δεδνκέλσλ. Σηνλ
Πίλαθα 2.4 παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο κεζφδνπ.
Πίλαθαο 2.4 Φαξαθηεξηζηηθά κεζφδνπ απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο Πεγή: (Chambers et al., 1971)
Μζκοδοσ απλισ εκκετικισ εξομάλυνςθσ
Ακρίβεια
Χρόνοσ
Εφαρμογζσ
Δεδομζνα
Κόςτοσ
Βραχ.
Μες. Μακρ.
εφαρμογισ
Δφο χρόνια
Ζλεγχοσ αποκζματοσ
ιςτορικϊν
Μζτρια Φτωχι
και παραγωγισ,
Πολφ
δεδομζνων το
μζχρι
μζχρι
προβλζψεισ
0,005$
1 μζρα
φτωχι
ελάχιςτο, αν
πολφ καλι καλι
οικονομικϊν
υπάρχει
δεδομζνων
εποχικότθτα

Ζ εθζεηηθή εμνκάιπλζε ρξεζηκνπνηεί βαξχηεηεο ζηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ησλ
ρξνληθψλ πεξηφδσλ, εζηηάδνληαο ζηηο πην πξφζθαηεο παξαηεξήζεηο. Σπλεπψο, ε
πξφβιεςε ρξεζηκνπνηψληαο εθζεηηθή εμνκάιπλζε είλαη πην επαίζζεηε ζηηο πην
πξφζθαηεο αιιαγέο ηεο δήηεζεο. Δίλαη ρξήζηκε εάλ νη πξφζθαηεο αιιαγέο ζηα
δεδνκέλα είλαη ζεκαληηθέο θαη απξφβιεπηεο θαη φρη κφλν ηπραίεο δηαθπκάλζεηο γηα
ηηο νπνίεο έλαο απιφο θηλνχκελνο κέζνο φξνο ζα αξθνχζε (Hillier and Lieberman,
2001). Αθνινπζεί ε Δμίζσζε 2.16 πνπ ππνινγίδεη ηελ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο κε ηε
κέζνδν ηεο απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο.
(

)

(2.16)

Όπνπ,
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: ε πξφβιεςε γηα ηελ επφκελε πεξίνδν
: ε δήηεζε γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν
: ε πξφβιεςε πνπ έγηλε γηα ηελ ησξηλή πεξίνδν
: ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ή ζηαζεξά εμνκάιπλζεο
Ο ζπληειεζηήο εμνκάιπλζεο

ιακβάλεη ηηκέο απφ ην 0 έσο ην 1 θαη

αληηθαηνπηξίδεη ηε βαξχηεηα ησλ πην πξφζθαησλ δεδνκέλσλ πσιήζεσλ ζηελ
πξφβιεςε. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν ζπληειεζηήο

ιάβεη ηελ ηηκή 0,2 ζεκαίλεη φηη ε

πξφβιεςε γηα ηελ επφκελε πεξίνδν βαζίδεηαη θαηά 20% ζηηο πην πξφζθαηεο
πσιήζεηο θαη θαηά 80% ζηηο πξνγελέζηεξεο. Αλ κειεηεζεί κηα αθξαία πεξίπησζε
φπνπ ν ζπληειεζηήο

ηζνχηαη κε ην 0, ηφηε ε Δμίζσζε 2.16 απνηππψλεηαη σο εμήο:
(2.17)

Άξα ε πξφβιεςε ηεο επφκελεο πεξηφδνπ είλαη ίζε κε ηελ πξφβιεςε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. Αληίζεηα, αλ

, ηφηε:
(2.18)

δειαδή ε πξφβιεςε ηεο επφκελεο πεξηφδνπ ηζνχηαη κε ηελ πην πξφζθαηε πψιεζε.
Σπλεπψο, φζν πςειφηεξε ε ηηκή ηνπ

, ηφζν πην επαίζζεηε είλαη ε πξφβιεςε ζε

αιιαγέο ηεο δήηεζεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο ηηκέο ηνπ

θπκαίλνληαη απφ 0,01 - 0,5 θαη

ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ είλαη ζπλήζσο ππνθεηκεληθφο θαη απαηηεί δνθηκέο
πξνζεγγίδνληαο θαιχηεξα ηελ θάζε πεξίπησζε πξφβιεςεο. Μηα ιάζνο εθηίκεζε ηνπ
κπνξεί λα κεηψζεη δξακαηηθά ηελ αθξίβεηα ηεο κεζφδνπ (Russell and Taylor, 2011).
Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηζηνξηθά δεδνκέλα πσιήζεσλ, γηα λα
ππνινγηζηεί ε ηηκή ηνπ F0 (αξρηθνπνίεζε), ρξεζηκνπνηείηαη ν κέζνο φξνο φισλ ησλ
πξαγκαηηθψλ πσιήζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ.
Παξάδεηγκα 2.3 Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο
Δπηρείξεζε επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε δήηεζε ηνπ παξαθάησ πξντφληνο γηα ην
2ν έηνο (Πίλαθαο 2.5) εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηεο απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο. Ζ
επηρείξεζε ιακβάλεη ππφςε ηηο πξαγκαηηθέο πσιήζεηο ηνπ 1νπ έηνπο γηα ην πξντφλ
θαη ηηο ηηκέο 0,1 θαη 0,3 γηα ην ζπληειεζηή

. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ F0

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζε ηηκή φισλ ησλ πξαγκαηηθψλ πσιήζεσλ ηνπ 1νπ έηνπο. Τα
απνηειέζκαηα ησλ πξνβιέςεσλ εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηεο απιήο εθζεηηθήο
εμνκάιπλζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2.5.
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Πίλαθαο 2.5 Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο
Πραγματικζσ
Πραγματικζσ Πρόβλεψθ
Σφάλμα
Πρόβλεψθ
Σφάλμα
Μινασ
πωλιςεισ 1ου πωλιςεισ 2ου
ηιτθςθσ
πρόβλεψθσ
ηιτθςθσ
πρόβλεψθσ
ζτουσ
ζτουσ
α=0,1
α=0,1
α=0,3
α=0,3
12.000
13.000
11.725
9,81%
12.008
7,63%
Ιανουάριοσ
11.000
12.000
11.853
1,23%
12.306
2,55%
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ

12.000

13.000

11.867

8,71%

12.214

6,05%

Απρίλιοσ

13.000

11.000

11.981

8,91%

12.450

13,18%

Μάιοσ

11.000

12.000

11.882

0,98%

12.015

0,12%

Ιοφνιοσ

9.000

11.000

11.894

8,13%

12.010

9,19%

Ιοφλιοσ

10.000

10.000

11.805

18,05%

11.707

17,07%

Αφγουςτοσ

12.000

12.000

11.624

3,13%

11.195

6,71%

επτζμβριοσ

13.000

11.000

11.662

6,02%

11.437

3,97%

Οκτϊβριοσ

12.000

10.000

11.596

15,96%

11.306

13,06%

Νοζμβριοσ

11.000

9.000

11.436

27,07%

10.914

21,27%

Δεκζμβριοσ

13.000

-

11.193

-

10.340

-

F0

11.583

Γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζπληειεζηή

εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο

ππνινγηζκνχ ζθάικαηνο MAPD (Δμίζσζε 2.7) θαη παξαηεξήζεθε φηη φηαλ ν
ζπληειεζηήο

ιάβεη ηελ ηηκή 0,1 θαηαγξάθεηαη κεγαιχηεξε απφθιηζε απφ ηηο

πξαγκαηηθέο πσιήζεηο (κ= 9,8%, ζ=7,5% ζπγθξηηηθά κε ηελ ηηκή ηνπ

ίζε κε 0,3

(κ=9,2%, ζ=6,1%). Σπλεπψο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα πσιήζεσλ
γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, παξαηεξείηαη φηη φζν ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο εμνκάιπλζεο
απμάλεηαη, ηφζν ε πξφβιεςε θαηαγξάθεη αθξηβέζηεξα απνηειέζκαηα. Ο ιφγνο πνπ
ζπκβαίλεη απηφ είλαη φηη νη πξαγκαηηθέο πσιήζεηο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ
ηνπο νπφηε κηα κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή
2.4

ζεσξείηαη θαηαιιειφηεξε.

Χξνλνζεηξέο κε ηάζε
Οη Bowersox et al. (2002) νξίδνπλ ηελ ηάζε σο "κηα καθξνπξφζεζκε γεληθή

θίλεζε ζε πεξηνδηθέο πσιήζεηο ζε κηα εθηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν". Όηαλ ππάξρεη
ηάζε ζε κηα ρξνλνζεηξά, ε δήηεζε είηε απμάλεηαη είηε κεηψλεηαη ζηαζεξά (Waters,
2003). Σην Σρήκα 2.12 παξαηεξείηαη κία απμαλφκελε ηάζε ηνπο πξψηνπο 10 κήλεο
ελψ θαηαγξάθεη κία πησηηθή ηάζε ηνπο 2 πην πξφζθαηνπο.
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Πραγματικζσ πωλιςεισ

10000
8000
6000
4000
2000
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Χρονικζσ περίοδοι
Ηιτθςθ πωλιςεων
Μζςθ τιμι πωλιςεων
Σρήκα 2.12 Πξφηππν δήηεζεο δεδνκέλσλ κε ηάζε

Παξάδεηγκα φπνπ παξαηεξείηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν είλαη ζηελ
πεξίπησζε ελφο λένπ κνληέινπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, φπνπ φηαλ γίλεη δηαζέζηκν πξνο
πψιεζε ζεκεηψλεη πςειέο πσιήζεηο θαη απηή ε πνξεία ζπλερίδεηαη κε ηελ πάξνδν
ηνπ ρξφλνπ θαζψο πξαγκαηνπνηνχληαη εθπηψζεηο θαη πξνζθνξέο. Απηή ε δήηεζε
ιακβάλεη κία κέγηζηε ηηκή θαη ζηε ζπλέρεηα κεηψλεηαη, φηαλ ην κνληέιν "απαμησζεί"
απφ ηνπο θαηαλαισηέο.
Όηαλ παξαηεξείηαη ηάζε ζηα ηζηνξηθά δεδνκέλα, νη πξνεγνχκελεο κέζνδνη
πξνζαξκφδνληαη σο έλαλ βαζκφ αιιά ηείλνπλ λα ππεξεθηηκνχλ ή λα ππνηηκνχλ ηελ
αλακελφκελε δήηεζε (Krajewski et al., 2013). Σην παξφλ θεθάιαην ζα πεξηγξαθνχλ
νη κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δήηεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ
παξαηεξείηαη ηάζε ζηα ηζηνξηθά δεδνκέλα πσιήζεσλ.
2.4.1 Μέζνδνο δηπιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο (Μέζνδνο ηνπ Holt)
Ζ κέζνδνο ηεο απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο πνπ αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην
ησλ ζηαζεξψλ πξνηχπσλ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ ππάξρεη γξακκηθή ηάζε.
Γηα απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ Holt (Ghiani et al., 2004). Απηή ε
κέζνδνο απνηειείηαη απφ ηελ εθζεηηθή εμνκάιπλζε καδί κε έλα ζπληειεζηή
πξνζαξκνγήο γηα ηελ ηάζε.
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Ο λένο ππνινγηζκφο ηεο πξφβιεςεο ζεσξεί φηη ε λέα δήηεζε

απνηειείηαη

απφ ην άζξνηζκα ηεο εθζεηηθά εμνκαιπκέλεο δήηεζεο θαη ηεο εθζεηηθά εμνκαιπκέλεο
ηάζεο.
(2.19)
(
(

)(
)

)
(

)

(2.20)
(2.21)

Όπνπ,
: πξφβιεςε δήηεζεο γηα ηελ πεξίνδν t
: εθζεηηθά εμνκαιπκέλε δήηεζε γηα ηελ πεξίνδν t
: εθζεηηθά εμνκαιπκέλε ηάζε γηα ηελ πεξίνδν t
: αθξηβήο δήηεζε γηα ηελ πεξίνδν t
: ζηαζεξά εμνκάιπλζεο γηα ηε δήηεζε
: ζηαζεξά εμνκάιπλζεο γηα ηελ ηάζε
Αλ ρξεηαζηεί λα ππνινγηζηεί ε πξφβιεςε πνιιψλ πεξηφδσλ κπξνζηά, ηφηε ε
Δμίζσζε (2.19) γίλεηαη:
(2.22)
Όπνπ,
: ην πιήζνο ησλ επηζπκεηψλ πεξηφδσλ πξφβιεςεο.
Ζ κέζνδνο απηή αθνινπζεί 3 βήκαηα γηα λα ππνινγίζεη ηελ πξφβιεςε ηεο
δήηεζεο:
Βήκα 1: Υπνινγηζκφο ηεο εθζεηηθά εμνκαιπκέλεο δήηεζεο (

), ρξεζηκνπνηψληαο

ηελ Δμίζσζε (2.20).
Βήκα 2: Υπνινγηζκφο ηεο εθζεηηθά εμνκαιπκέλεο ηάζεο ( ), ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
Δμίζσζε (2.21).
Βήκα 3: Υπνινγηζκφο ηεο πξφβιεςεο ( ), ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Δμίζσζε (2.19)
(Heizer and Render, 2011).
Απηά ηα βήκαηα ζα επαλαιακβάλνληαη γηα θάζε πεξίνδν ηεο νπνίαο
ζηνρεχνπκε λα ππνινγίζνπκε ηε κειινληηθή δήηεζε.
Ζ ζηαζεξά

ιακβάλεη ηηκέο απφ ην 0 κέρξη ην 1 θαη αληηθαηνπηξίδεη ηε

βαξχηεηα πνπ δίλεηαη ζηα πην πξφζθαηα δεδνκέλα ηάζεο. Ζ ηηκή πνπ ζα πάξεη ε
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κεηαβιεηή, ζπλήζσο εμαξηάηαη απφ ηελ θξίζε ηνπ κειεηεηή (Russell and Taylor,
2011).
Έλα ηδηαίηεξν ζεκείν ζε απηή ηε κέζνδν απνηειεί ε αξρηθνπνίεζε ησλ
κεηαβιεηψλ εμνκαιπκέλεο δήηεζεο θαη ηάζεο. Υπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη
ππνινγηζκνχ ηεο αξρηθνπνίεζεο, αλάινγα κε ηνλ θάζε κειεηεηή.
Μηα κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ αξρηθψλ ηηκψλ ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο
γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κεηαμχ ηεο δήηεζεο θαη ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ. Ζ αξρηθή
ηηκή ηεο εμνκαιπκέλεο δήηεζεο είλαη ε κεηαβιεηή

ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο

θαη ε αξρηθή ηηκή ηεο ηάζεο είλαη ε κεηαβιεηή

(Nahmias, 2005;

Chopra et al., 2013).
Έλαο αθφκε ηξφπνο αξρηθνπνίεζεο πνπ ζπλαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία (Russell
and Taylor, 2011) νξίδεη σο αξρηθή ηηκή ηεο εμνκαιπκέλεο δήηεζεο ην κέζν φξν ηεο
πξαγκαηηθήο δήηεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ζαλ αξρηθή ηηκή ηεο
εμνκαιπκέλεο ηάζεο δίλεηαη ε ηηκή 0. Αλαθέξνπλ φηη ε αξρηθή ηηκή ηεο ηάζεο
πξνζδηνξίδεηαη ππνθεηκεληθά θαη βαζίδεηαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα. Σηελ πεξίπησζε
φκσο πνπ ππάξρεη κηα πιεζψξα δεδνκέλσλ δήηεζεο, ζεσξνχλ φηη αλ ηεζεί ε αξρηθή
ηηκή ηεο ηάζεο 0, δελ ζα επεξεάζεη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο. Δπίζεο, κέρξη
ηελ νινθιήξσζε ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ, ζα ππάξμεη κηα ηθαλνπνηεηηθή ηηκή γηα ηελ
ηάζε.
Παξάδεηγκα 2.4 Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ Holt
Μηα επηρείξεζε παξαηεξψληαο κηα αλνδηθή δήηεζε ζηα πξντφληα ηεο, επηζπκεί
λα πξνβιέςεη ηε κειινληηθή δήηεζε ψζηε λα κελ ππάξμνπλ ρακέλεο πσιήζεηο
ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ Holt. Σηηο ζηαζεξέο εμνκάιπλζεο

θαη

αλαζέηνληαη νη ηηκέο 0,3 θαη 0,4 αληίζηνηρα. Ζ κέζνδνο εθαξκφδεηαη παξαθάησ
(Πίλαθαο 2.6), ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αξρηθνπνίεζε πνπ πξνηείλνπλ νη Russell θαη
Taylor (2011).

Περίοδοσ
1
2
3
4

Πραγματικι
ηιτθςθ
ου
1 ζτουσ
24
26
27
29

Πίλαθαο 2.6 Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηνπ Holt
Πραγματικι
Εκκετικά
Εκκετικά
ηιτθςθ
εξομαλυμζνθ εξομαλυμζνθ Πρόβλεψθ
ου
2 ζτουσ
ηιτθςθ
τάςθ
ηιτθςθσ
50
40,43
1,64
36
56
46,25
3,31
42
60
52,69
4,56
50
55
56,58
4,29
57

Σφάλμα
πρόβλεψθσ
27,33%
24,87%
17,40%
4,10%
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5
6
7
8
9
10
11
12
13

32
37
36
39
42
45
48
51

62
67
65
70
72
78
76
82
-
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61,21
66,05
68,95
72,00
74,50
77,75
79,46
82,03
-

4,43
4,59
3,91
3,57
3,14
3,18
2,59
2,59
-

61
66
71
73
76
78
81
82
85

1,82%
2,03%
8,67%
4,09%
4,96%
0,46%
6,49%
0,06%
-

Ζ κέζνδνο δηπιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο παξνπζίαζε κεγάια ζθάικαηα ηηο
πξψηεο 3 πεξηφδνπο (κ=23,20%, ζ=4,2%), αιιά ην ζθάικα ειαηηψζεθε ζεκαληηθά
ζηηο επφκελεο (κ=3,63%, ζ=2,7%). Ο ιφγνο γηα απηφ ην θαηλφκελν είλαη ε
αξρηθνπνίεζε ηεο ηάζεο, ε νπνία μεθηλάεη απφ ην 0 απφ ππφζεζε θαη ρξεηάδεηαη
κεξηθέο πεξηφδνπο γηα λα θηάζεη ζηα θαλνληθά ηεο επίπεδα.
2.5

Χξνλνζεηξέο κε ηάζε θαη επνρηθόηεηα
Οη Heizer θαη Render (2011) αλαθέξνπλ φηη ε επνρηθφηεηα νξίδεηαη σο

αλνδηθέο θαη θαζνδηθέο θηλήζεηο ζε κηα ρξνλνζεηξά νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε
γεγνλφηα, φπσο θαηξηθέο ζπλζήθεο, νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ή πεξίνδνη εθπηψζεσλ θαη
πξνζθνξψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε δήηεζε γηα παγσηά απμάλεηαη ηνπο θαινθαηξηλνχο
κήλεο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηψλεηαη, γηα λα απμεζεί μαλά ην επφκελν θαινθαίξη. Ζ
επνρηθφηεηα εθθξάδεηαη σο ε κεηαβνιή ηεο ηηκήο κηαο ζεηξάο απφ ην κέζν φξν ηεο
(Stevenson, 2012). Ζ επνρηθφηεηα ηεο δήηεζεο ησλ παγσηψλ παξνπζηάδεηαη ζην
παξαθάησ Σρήκα 2.13. Παξφκνηα ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδεηαη θαη γηα ηε δήηεζε
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο.

Πραγματικζσ πωλιςεισ

12000

8000

4000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Χρονικζσ περίοδοι
Ηιτθςθ πωλιςεων

Μζςθ τιμι πωλιςεων

Σρήκα 2.13 Πξφηππν δήηεζεο κε επνρηθφηεηα
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Φπζηθά ε επνρηθφηεηα κπνξεί λα ηεζεί γηα δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, φπσο
ψξεο, κέξεο, εβδνκάδεο θ.ν.θ. Γηα παξάδεηγκα, ηα εζηηαηφξηα έρνπλ πνιινχο πειάηεο
ην κεζεκέξη, ε δήηεζε κεηψλεηαη ην απφγεπκα θαη απμάλεηαη πάιη ην βξάδπ. Σηνπο
θηλεκαηνγξάθνπο παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε δήηεζε ηα Σαββαηνθχξηαθα απφ φηη ηηο
ππφινηπεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο.
Ζ γλψζε ησλ επνρηαθψλ δηαθπκάλζεσλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα ζην
ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ ηεο δήηεζεο. Ζ γλψζε ηεο έθηαζεο
ηεο επνρηθφηεηαο ζε κηα ρξνλνζεηξά κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ αθαίξεζή ηεο απφ ηα
δεδνκέλα (εμνκαιπκέλε επνρηθφηεηα), ψζηε λα δηαθξηζνχλ άιια πξφηππα ζηα
δεδνκέλα απηά ή θαη λα ζπγθξηζνχλ νη πσιήζεηο δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ (Stevenson,
2012).
2.5.1 Μέζνδνο δείθηε επνρηθόηεηαο
Ζ κέζνδνο ηνπ δείθηε επνρηθφηεηαο ρξεζηκνπνηεί ην πνζνζηφ ησλ δεδνκέλσλ
θάζε πεξηφδνπ πνπ βξίζθνληαη πάλσ ή θάησ απφ ην κέζν φξν. Αλ γηα παξάδεηγκα, γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κειινληηθήο δήηεζεο, ν δείθηεο γηα ηε δήηεζε ελφο πξντφληνο
ηνπο κήλεο ηνπ θαινθαηξηνχ ιάβεη ηελ ηηκή 1,20 ηνπ κέζνπ φξνπ, ηφηε ε δήηεζε απηή
βξίζθεηαη 20% πάλσ απφ ην κέζν φξν (Reid and Sanders, 2007).
Ζ κέζνδνο απηή αθνινπζεί πέληε βήκαηα. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ είλαη
απαξαίηεην λα είλαη γλσζηή ε ζπλνιηθή δήηεζε γηα ην επφκελν ζχλνιν πεξηφδσλ
(π.ρ. έηνο), ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζην βήκα 4.
Βήκα 1: Υπνινγηζκφο ηεο κέζεο δήηεζεο γηα θάζε έηνο.
Βήκα 2: Υπνινγηζκφο ηνπ δείθηε επνρηθφηεηαο γηα θάζε πεξίνδν θάζε έηνπο φπνπ
ππάξρνπλ δεδνκέλα.
Βήκα 3: Υπνινγηζκφο ηνπ κέζνπ δείθηε επνρηθφηεηαο γηα θάζε έηνο.
Βήκα 4: Υπνινγηζκφο ηεο κέζεο δήηεζεο αλά πεξίνδν γηα ην επφκελν έηνο.
Βήκα 5: Πνιιαπιαζηαζκφο ηεο κέζεο επνρηαθήο δήηεζεο ηνπ επφκελνπ έηνπο κε
θάζε επνρηαθφ δείθηε.
Ζ κέζνδνο ηνπ δείθηε επνρηθφηεηαο πξνβιέπεη ην πψο ζα θαηαλεκεζεί ε δήηεζε
ηνπ επφκελνπ έηνπο ζηηο δηάθνξεο πεξηφδνπο (ηξίκελα).
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Παξάδεηγκα 2.5 Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ δείθηε επνρηθφηεηαο
Μηα επηρείξεζε επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε δήηεζε θάζε ηξηκήλνπ ελφο
πξντφληνο γηα ην επφκελν έηνο ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα πξαγκαηηθψλ πσιήζεσλ
ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εηψλ (ζε ηξίκελα) (Πίλαθαο 2.7), θαζψο θαη ηελ παξαδνρή
φηη ε δήηεζε γηα ην επφκελν έηνο ζα είλαη 100.000 ηεκάρηα. Πνηα είλαη ε πξφβιεςε
γηα θάζε ηξίκελν ηνπ λένπ έηνπο εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν δείθηε επνρηθφηεηαο;

Βιμα 1

Πίλαθαο 2.7 Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ δείθηε επνρηθφηεηαο
Πραγματικι ηιτθςθ
Τρίμθνο
Ζτοσ 1
Ζτοσ 2
Φκινόπωρο
30.000
31.000
Χειμϊνασ
25.000
27.000
Άνοιξθ
18.000
19.000
Καλοκαίρι
15.000
17.000
υνολικι Ηιτθςθ
88.000
94.000
Μζςθ ηιτθςθ ανά τρίμθνο
22.000
23.500

Βιμα 2

Τρίμθνο
Φκινόπωρο
Χειμϊνασ
Άνοιξθ
Καλοκαίρι

Ζτοσ 1
1,36
1,14
0,82
0,68

Ζτοσ 2
1,41
1,23
0,86
0,77

Βιμα 3

Τρίμθνο
Φκινόπωρο
Χειμϊνασ
Άνοιξθ
Καλοκαίρι

Μζςοσ Όροσ
1,39
1,18
0,84
0,73

Βιμα 4

Πρόβλεψθ ηιτθςθσ νζου ζτουσ
100.000

Μζςθ ηιτθςθ ανά τρίμθνο
25.000

Βιμα 5

Τρίμθνο
Φκινόπωρο
Χειμϊνασ
Άνοιξθ
Καλοκαίρι

Πρόβλεψθ
34.659
29.545
21.023
18.182

2.5.2 Τξηπιή εθζεηηθή εμνκάιπλζε (Μνληέιν ηνπ Winters)
Ζ

ηξηπιή

εθζεηηθή

εμνκάιπλζε,

ή

αιιηψο

κέζνδνο

ηνπ

Winters,

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη επνρηθφηεηα θαη ηάζε. Ο λένο
ππνινγηζκφο ηεο πξφβιεςεο (Δμίζσζε 2.23) ζεσξεί φηη ε λέα δήηεζε γηα ηελ πεξίνδν
απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα ηεο εθζεηηθά εμνκαιπκέλεο δήηεζεο θαη ηεο εθζεηηθά
εμνκαιπκέλεο ηάζεο επί ην δείθηε επνρηθφηεηαο κηαο πεξηφδνπ επνρηθφηεηαο πξηλ.
(

)

(2.23)
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(

)

(

(

)(
)

(

)

)

(

(

(2.24)

)

(2.25)

)

(2.26)

Όπνπ,
: πξφβιεςε δήηεζεο γηα ηελ πεξίνδν
:

εθζεηηθά εμνκαιπκέλε δήηεζε γηα ηελ πεξίνδν

: εθζεηηθά εμνκαιπκέλε ηάζε γηα ηελ πεξίνδν
: δείθηεο επνρηθφηεηαο κηα πεξίνδν επνρηθφηεηαο πξηλ
: ρξνληθή δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ επνρηθφηεηαο
: αθξηβήο δήηεζε γηα ηελ πεξίνδν
: ζηαζεξά εμνκάιπλζεο γηα ηε δήηεζε
: ζηαζεξά εμνκάιπλζεο γηα ηελ ηάζε
: ζηαζεξά εμνκάιπλζεο γηα ηελ επνρηθφηεηα
Αλ ρξεηαζηεί λα ππνινγηζηεί ε πξφβιεςε πεξηζζφηεξσλ απφ κία πεξηφδσλ ζην
κέιινλ, ηφηε ε Δμίζσζε (2.27) πξνζαξκφδεηαη σο εμήο:
(

)

(2.27)

Όπνπ,
: ην πιήζνο ησλ επηζπκεηψλ πεξηφδσλ πξφβιεςεο
Μηα δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο επνρηθφηεηαο βξίζθεηαη
ζηελ Δμίζσζε (2.24), φπνπ ε πξαγκαηηθή δήηεζε δηαηξείηαη κε ην δείθηε
επνρηθφηεηαο

κηαο

πεξηφδνπ

επνρηθφηεηαο

πξηλ,

δειαδή

ε

δήηεζε

απφ-

επνρηθνπνηείηαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη αθαηξείηαη ε επίδξαζε ηεο επνρηθφηεηαο απφ ηε
δήηεζε, ην νπνίν απνδίδεη ηε κέζε δήηεζε απνθεχγνληαο πηζαλά ζθάικαηα. To
Management and Development Center (2007) παξαζέηεη σο παξάδεηγκα ηηο πσιήζεηο
ξαθέηαο παξαιίαο. Δμεγεί φηη ε δήηεζε είλαη πςειή ην θαινθαίξη, αιιά θαζψο
θάπνηνη παίδνπλ ξαθέηεο θαη εληφο θηεξίνπ (θιεηζηφο ρψξνο), ππάξρεη θάπνηα δήηεζε
θαη ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Σπλεπψο, αλ ην θαινθαίξη πσινχληαη 24.000 ξαθέηεο θαη
ην ρεηκψλα 5.200 ξαθέηεο, εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ηεο επνρηθφηεηαο, ε ζχγθξηζή ηνπο
είλαη αδχλαηε ψζηε λα αλαδεηρζεί ν κήλαο κε ηηο κεγαιχηεξεο πσιήζεηο.

42

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ

Τκήκα Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο

Παξάδεηγκα 2.6 Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ Winters
Μηα επηρείξεζε ζηνρεχνληαο ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο ζηελ
αγνξά παγσηνχ επηζπκεί λα βειηηψζεη ηηο πξνβιέςεηο δήηεζεο, εθαξκφδνληαο ηε
κέζνδν ηνπ Winters. Απνθάζηζε φηη νη ζπληειεζηέο ,

θαη

ζα ηζνχληαη κε 0,4, 0,3

θαη 0,2 αληίζηνηρα. Τα δεδνκέλα ησλ πξαγκαηηθψλ πσιήζεσλ θαζψο θαη ν
ππνινγηζκφο ησλ πξνβιέςεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2.8.
Ζ αξρηθνπνίεζε ηεο εθζεηηθά εμνκαιπκέλεο δήηεζεο, ηάζεο θαη ηνπ δείθηε
επνρηθφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:


Ζ εθζεηηθά εμνκαιπκέλε δήηεζε ηνπ 4νπ ηξηκήλνπ ηνπ πξψηνπ έηνπο
ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο φξνο ηεο δήηεζεο φινπ ηνπ πξψηνπ έηνπο.



Ζ ηάζε ηνπ ίδηνπ ηξηκήλνπ ζεσξείηαη κεδέλ.



Ο δείθηεο επνρηθφηεηαο θάζε ηξηκήλνπ ηνπ πξψηνπ έηνπο ηζνχηαη κε ην πειίθν
ηεο δήηεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ σο πξνο ην κέζν φξν ηεο δήηεζεο φινπ
ηνπ πξψηνπ έηνπο.



Ζ πξφβιεςε ησλ επφκελσλ πεξηφδσλ πξαγκαηνπνηείηαη εθαξκφδνληαο ηηο
Δμηζψζεηο 2.21-2.24.

Ζτοσ
1

2

3

4

Πίλαθαο 2.8 Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηνπ Winters
Εκκετικά
Εκκετικά
Πραγματικι
Δείκτθσ
Σφάλμα
Τρίμθνο
εξομαλυμζνθ εξομαλυμζνθ
Πρόβλεψθ
ηιτθςθ
εποχικότθτασ
πρόβλεψθσ
ηιτθςθ
τάςθ
1
5.384
0,65
2
8.081
0,98
3
10.282
1,25
4
9.156
8.225,75
0,00
1,11
1
6.118
8.674,32
134,57
0,66
5.384
12,00%
2
9.139
9.006,41
193,83
0,99
8.654
5,31%
3
12.460
9.507,42
285,98
1,26
11.500
7,70%
4
10.717
9.727,30
266,15
1,11
10.901
1,72%
1
7.825
10.705,07
479,64
0,68
6.642
15,11%
2
9.693
10.631,68
313,73
0,97
11.060
14,10%
3
15.177
11.377,35
443,31
1,28
13.814
8,98%
4
11.740
11.319,90
293,08
1,10
13.131
11,85%
1
7.873
-

Ζ κέζνδνο ηνπ Winters θαηέγξαςε πνιχ κεγάια ζθάικαηα (κ=9,60%,
ζ=4,3%). Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη πσο νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ ,

θαη

δελ είλαη νη βέιηηζηεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ γίλνπλ 0,3, 0,4
θαη 0,7 αληίζηνηρα, ην κέζν ζθάικα κεηψλεηαη (κ=8,46%, ζ=3,8%).
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Απηνπαιίλδξνκα κνληέια θηλνύκελσλ κέζσλ (Autoregressive Moving
Average models – ARMA)
Τα απηνπαιίλδξνκα κνληέια θηλνχκελνπ κέζνπ (Autoregressive Moving

Average models – ARMA), ηα νπνία έγηλαλ δεκνθηιή απφ ηνπο Box θαη Jenkins,
απνηεινχλ κηα κέζνδν πξφβιεςεο ε νπνία βαζίδεηαη (α) ζηηο πξνεγνχκελεο
παξαηεξήζεηο ηεο δήηεζεο (πξαγκαηηθέο πσιήζεηο) αιιά θαη (β) ζηηο πξνεγνχκελεο
παξαηεξήζεηο ηνπ ζθάικαηνο κεηαμχ ησλ πξνβιέςεσλ θαη ηεο πξαγκαηηθήο δήηεζεο.
Σπλεπψο ηα κνληέια ARMA είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ απηνπαιίλδξνκσλ δηαδηθαζηψλ
(Auto Regressive process-AR) θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θηλνχκελσλ κέζσλ φξσλ
(Moving Average process-MA) (Hanke and Wichern, 2014). Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ
κνληέισλ ARMA ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ μερσξηζηά νη δχν απηέο δηαδηθαζίεο.
2.6.1 Απηνπαιίλδξνκεο δηαδηθαζίεο (Auto Regressive process-AR)
Ζ δηαδηθαζία AR απνηειείηαη απφ καζεκαηηθφ κνληέιν πνπ νξίδεη φηη ε
κεηαβιεηή πνπ επηζπκνχκε λα πξνβιέςνπκε εμαξηάηαη γξακκηθά απφ ηηο ηηκέο πνπ
είρε θαηαγξάςεη ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Ζ κέζνδνο επίιπζεο απηψλ ησλ
κνληέισλ είλαη παξφκνηα κε απηήλ ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (Κεθάιαην 2.7.1)
θαη πεξηιακβάλεη: (α) εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο, (β) αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη (γ)
ζπληειεζηέο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ππνινγίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο
γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο.
Οη απηνπαιίλδξνκεο δηαδηθαζίεο νξίδνληαη απφ ηελ ηάμε ηνπο, ε νπνία εθθξάδεη
ην πιήζνο ησλ πην πξφζθαησλ πεξηφδσλ πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξφβιεςεο (Hanke and Wichern, 2014). Έλα AR( ) (κνληέιν
ηεο -ηάμεο) έρεη ηε κνξθή (Δμίζσζε 2.28):
(2.28)
Όπνπ,
: πξφβιεςε δήηεζεο ηε ρξνληθή ζηηγκή
: δήηεζε ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο
:ζπληειεζηέο ηεο απηνπαιίλδξνκεο δηαδηθαζίαο
: ε ηηκή ηνπ ζθάικαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή

(ιεπθφο ζφξπβνο), ζπλήζσο δελ

ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο
Σηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν (α) ζαλ εμαξηψκελε κεηαβιεηή ζηελ παιηλδξφκεζε
ρξεζηκνπνηνχληαη νη πξαγκαηηθέο πσιήζεηο, μεθηλψληαο απφ ηφζεο πεξηφδνπο κεηά
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φζε θαη ε ηάμε ηνπ κνληέινπ, (β) ζαλ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ρξεζηκνπνηνχληαη
ηφζεο ζηήιεο πξαγκαηηθψλ πσιήζεσλ φζεο θαη ε ηάμε ηνπ κνληέινπ. Σηνλ παξαθάησ
Πίλαθα 2.9 παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα ησλ εμαξηεκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ
κεηαβιεηψλ γηα ηε κέζνδν AR(1), ρξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα ηνπ Παξαδείγκαηνο
2.7. Καζψο ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη 1εο ηάμεο, ππάξρεη κηα ζηήιε κφλν
κε εμαξηψκελεο κεηαβιεηέο. Ο πίλαθαο μεθηλάεη απφ ηε 2ε πεξίνδν θαζψο ε 1ε
πεξίνδνο δελ έρεη άιιεο πεξηφδνπο πξηλ απφ απηή. Έπεηηα, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα
2.10, παξαηεξείηαη φηη ζηε 2ε πεξίνδν ρξεζηκνπνηείηαη ε πξαγκαηηθή δήηεζε ζαλ
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, ελψ ε πξαγκαηηθή δήηεζε ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ (1ε
πεξίνδνο) ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Τν ίδην ζπκβαίλεη ζε θάζε
πεξίνδν ηνπ Πίλαθα 2.9.
Πίλαθαο 2.9 Παξάδεηγκα εμαξηεκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ γηα ηε κέζνδν AR(1)
Περίοδοσ
Εξαρτ. μεταβλθτι
Ανεξ. μεταβλθτι
2
5.384
8.081
3
8.081
10.282
4
10.282
9.156
5
9.156
6.118
6
6.118
9.139
7
9.139
12.460
8
12.460
10.717
9
10.717
7.825
10
7.825
9.693
11
9.693
15.177
12
15.177
11.740

Όηαλ ε ηάμε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη κεγαιχηεξε απφ 1, ηφηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ησλ ζπληειεζηψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο
παιηλδξφκεζεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δμίζσζε 2.29:
(

)

(2.29)

Όπνπ,
: ν πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ
: ν πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο
: ν πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο
Όηαλ ε ηάμε ηνπ κνληέινπ ηζνχηαη κε 1 (

) νη ηηκέο ησλ

ζπληειεζηψλ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ κε ηε κέζνδν ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο
(Κεθάιαην 2.7.1).
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Παξάδεηγκα 2.7 Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ AR(1)
Μηα επηρείξεζε επηζπκεί λα πξνβιέςεη δήηεζε ησλ πξντφλησλ ηεο
εθαξκφδνληαο ην κνληέιν AR(1) θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηζηνξηθά δεδνκέλα πσιήζεσλ
(πξαγκαηηθή δήηεζε) 12 πεξηφδσλ. Σηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2.10 παξνπζηάδεηαη ε
πξαγκαηηθή δήηεζε ησλ 12 πεξηφδσλ θαζψο θαη νη πξνβιεπφκελεο ηηκέο ηεο δήηεζεο
κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ AR(1). Σηνλ Πίλαθα 2.11 εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο
γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο κεζφδνπ AR(1).
Περίοδοσ t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Περίοδοσ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Πίλαθαο 2.10 Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο AR(1)
Πραγματικι ηιτθςθ
Πρόβλεψθ ηιτθςθσ
5.384
8.081
8.913
10.282
9.656
9.156
10.262
6.118
9.952
9.139
9.116
12.460
9.948
10.717
10.862
7.825
10.382
9.693
9.586
15.177
10.100
11.740
11.610
10.664

Πίλαθαο 2.11 Υπνινγηζκφο ζπληειεζηψλ κνληέινπ AR(1)
Εξαρτ. μεταβλθτι
Ανεξ. μεταβλθτι
5.384
8.081
43.508.104
8.081
10.282
83.088.842
10.282
9.156
94.141.992
9.156
6.118
56.016.408
6.118
9.139
55.912.402
9.139
12.460
113.871.940
12.460
10.717
133.533.820
10.717
7.825
83.860.525
7.825
9.693
75.847.725
9.693
15.177
147.110.661
15.177
11.740
178.177.980

28.987.456
65.302.561
105.719.524
83.832.336
37.429.924
83.521.321
155.251.600
114.854.089
61.230.625
93.954.249
230.341.329

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ, ρξεζηκνπνηείηαη ην άζξνηζκα ηεο ζηήιεο
, πνπ ηζνχηαη κε 1.065.070.399 θαη ην άζξνηζκα ηεο ζηήιεο

, πνπ ηζνχηαη κε

1.060.425.014. Σηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ε κέζε ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο
( ̅ = 9.457,45) θαη ε κέζε ηηκή ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο

( ̅ =10.035,27).

Σπλεπψο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο Δμηζψζεηο 2.46 θαη 2.47, ππνινγίδεηαη ην
αληηζηνηρία κε ην

θαη ην

= 0,28 ζε

= 7.430,71 ζε αληηζηνηρία κε ην .
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Λακβάλνληαο ππφςε ηελ απηνπαιίλδξνκε δηαδηθαζία 1εο ηάμεο AR(1), ε
πξφβιεςε θάζε πεξηφδνπ ζα εμαξηάηαη απφ ηε δήηεζε ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ
(Δμίζσζε 2.30).
(2.30)
Σπλεπψο ε Δμίζσζε 2.30 επαλαπξνζδηνξίδεηαη σο εμήο:
(2.31)
(2.32)
(

)

(2.33)

Με ηελ Δμίζσζε 2.30 κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε θαη ηηο πξνβιέςεηο ησλ
πεξηφδσλ 2 έσο 12, απιά αληηθαζηζηψληαο κε ηηο αληίζηνηρεο πξαγκαηηθέο δεηήζεηο.
Παξάδεηγκα 2.8 Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ AR(2)
Ζ πξνεγνχκελε επηρείξεζε επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ
ηεο εθαξκφδνληαο ην κνληέιν AR(2) θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηζηνξηθά δεδνκέλα
πσιήζεσλ (πξαγκαηηθή δήηεζε) 12 πεξηφδσλ. Σηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2.12
παξνπζηάδεηαη ε πξαγκαηηθή δήηεζε ησλ 12 πεξηφδσλ θαζψο θαη νη πξνβιεπφκελεο
ηηκέο ηεο δήηεζεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ AR(2).
Περίοδοσ t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Πίλαθαο 2.12 Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο AR(2)
Πραγματικι ηιτθςθ
Πρόβλεψθ ηιτθςθσ
5.384
8.081
10.282
13.038
9.156
11.227
6.118
8.609
9.139
8.539
12.460
12.724
10.717
11.029
7.825
7.061
9.693
7.659
15.177
11.251
11.740
11.540
4.771

Πίλαθαο 2.13 Μεηαβιεηέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ζπληειεζηψλ κνληέινπ AR(2)
Περίοδοσ
Εξαρτ. μεταβλθτι
Ανεξ. μεταβλθτι
Ανεξ. μεταβλθτι
3
10.282
8.081
5.384
4
9.156
10.282
8.081
5
6.118
9.156
10.282
6
9.139
6.118
9.156
7
12.460
9.139
6.118
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9
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11
12

10.717
7.825
9.693
15.177
11.740
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12.460
10.717
7.825
9.693
15.177

9.139
12.460
10.717
7.825
9.693

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε Δμίζσζε 2.29, φπνπ
εθαξκφδεηαη πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε. Υπνινγίδεηαη
θαη

= 0,39,

= -0,99

= 15.217.
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ απηνπαιίλδξνκε δηαδηθαζία 2εο ηάμεο AR(2), ε

πξφβιεςε θάζε πεξηφδνπ ζα εμαξηάηαη απφ ηε δήηεζε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ
πεξηφδσλ (Δμίζσζε 2.30).
(2.34)
Σπλεπψο ε Δμίζσζε 2.34 επαλαπξνζδηνξίδεηαη σο εμήο:
(

)

(2.35)

(

)

(2.36)
(2.37)

Με ηελ Δμίζσζε 2.34 κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε θαη ηηο πξνβιέςεηο ησλ
πεξηφδσλ 3 έσο 12, απιά αληηθαζηζηψληαο κε ηηο αληίζηνηρεο πξαγκαηηθέο δεηήζεηο.
2.6.2 Γηαδηθαζία θηλνύκελσλ κέζσλ όξσλ (Moving Average process-MA)
Ζ δηαδηθαζία ΜΑ αληηζηνηρεί ζε καζεκαηηθφ κνληέιν πνπ νξίδεη φηη ε
κεηαβιεηή πνπ επηζπκνχκε λα πξνβιέςνπκε εμαξηάηαη γξακκηθά απφ ηηο ηηκέο ηνπ
ζθάικαηνο πνπ είρε θαηαγξάςεη ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Πεξηιακβάλεη ην κέζν
φξν ηεο δήηεζεο, ηα ζθάικαηα ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ θαη ηνπο ζπληειεζηέο
πνπ πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ γηα θάζε ζθάικα. Όπσο θαη κε ηηο απηνπαιίλδξνκεο
δηαδηθαζίεο, έηζη θαη νη δηαδηθαζίεο θηλνχκελσλ κέζσλ φξσλ νξίδνληαη απφ ηελ ηάμε
ηνπο, ε νπνία ζπκβνιίδεηαη κε

θαη δείρλεη ην πιήζνο ησλ πην πξφζθαησλ πεξηφδσλ

ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζθάικα (Hanke and Wichern, 2014). Έλα ΜΑ( )
(κνληέιν ηεο q-ηάμεο) έρεη ηε κνξθή (Δμίζσζε 2.38):
(2.38)
Όπνπ,
: πξφβιεςε δήηεζεο ηε ρξνληθή ζηηγκή
48

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ

Τκήκα Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο

: ε κέζε ηηκή ηεο δήηεζεο
: ε ηηκή ηνπ ζθάικαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή

(ιεπθφο ζφξπβνο), ζπλήζσο δελ

ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο
: ε ηηκή ηνπ ζθάικαηνο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο
αληίζηνηρα.
: νη ζπληειεζηέο ηεο δηαδηθαζίαο θηλνχκελνπ κέζνπ φξνπ
Σηελ πεξίπησζε ηεο δηαδηθαζίαο θηλνχκελσλ κέζσλ φξσλ δελ κπνξεί λα
εθαξκνζηεί ε κέζνδνο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
ζπληειεζηψλ, δηφηη ηα ζθάικαηα θάζε πεξηφδνπ δελ είλαη γλσζηά. Υπάξρνπλ φκσο
πνιιέο δηαζέζηκεο ηερληθέο γηα ηελ αθξηβή εχξεζή ηνπο θαη ζηα πιαίζηα ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο ζα ππνινγηζηνχλ κέζσ δνθηκψλ θαη επαλαιήςεσλ ηεο κεζφδνπ
ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ ζθαικάησλ (Sum of Squares of Errors – SSE).
Ζ κέζνδνο απηή ππνινγίδεη ην ζθάικα πξφβιεςεο ζε θάζε πεξίνδν (Δμίζσζε 2.5),
ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδεη ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ φισλ ησλ ζθαικάησλ θαη
ηέινο πξνζπαζεί λα βξεη ηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ηελ
ειάρηζηε ηηκή ηνπ αζξνίζκαηνο απηνχ. Οη επαλαιήςεηο νινθιεξψλνληαη φηαλ ε
δηαθνξά ζηηο ηηκέο ησλ δχν πην πξφζθαησλ νκάδσλ ζπληειεζηψλ είλαη κηθξφηεξε
απφ 0,001.
Σπλνιηθά, ηα βήκαηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαδηθαζίαο θηλνχκελσλ κέζσλ φξσλ
είλαη ηα εμήο:
Βήκα 1: Υπνινγηζκφο ηνπ κ (κέζε ηηκή ηεο δήηεζεο) θαη ππφζεζε
Βήκα 2: Γίλνληαη απζαίξεηεο ηηκέο ζηα

=0.

. Τν ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ

Minitab πξνηείλεη ζαλ αξρηθή ηηκή ησλ παξακέηξσλ ηελ ηηκή 0,1.
Βήκα 3: Υπνινγηζκφο ησλ πξνβιέςεσλ θάζε πεξηφδνπ (Δμίζσζε 2.34) θαη ησλ
αληίζηνηρσλ ζθαικάησλ πξφβιεςεο (Δμίζσζε 2.5).
Βήκα 4: Υπνινγηζκφο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγψλσλ φισλ ησλ ζθαικάησλ
πξφβιεςεο (SSE).
Βήκα 5: Δπαλάιεςε ησλ βεκάησλ 1-4 κε λέα απζαίξεηε ηηκή ζηα
ζχγθξηζε ησλ 2 SSE. Δπηιέγνληαη ηα

θαη

πνπ παξνπζηάδνπλ ην κηθξφηεξν

SSE. Τα βήκαηα επαλαιακβάλνληαη έσο φηνπ βξεζνχλ ηα

πνπ

παξνπζηάδνπλ ην ειάρηζην SSE θαη ε δηαθνξά ησλ ηηκψλ ησλ 2 πην πξφζθαησλ
νκάδσλ ζπληειεζηψλ

πνπ ζπγθξίλνληαη είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0,001.
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Παξάδεηγκα 2.9 Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ MA(1)
Ζ επηρείξεζε ηνπ Παξαδείγκαηνο 2.7 επηζπκεί λα πξνβιέςεη δήηεζε ησλ
πξντφλησλ ηεο εθαξκφδνληαο ην κνληέιν ΜΑ(1) (Πίλαθαο 2.14), ρξεζηκνπνηψληαο ηα
ηζηνξηθά δεδνκέλα πσιήζεσλ (πξαγκαηηθή δήηεζε) 12 πεξηφδσλ (Πίλαθαο 2.10).
Υπνζέηνληαο φηη ην ζθάικα

ηζνχληαη κε 0 θαη εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηνπ

αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ ζθαικάησλ ππνινγίζηεθε φηη ην ειάρηζην
ηζνχηαη κε -0,6. Ζ κέζε ηηκή ηεο πξαγκαηηθήο δήηεζεο κ ηζνχηαη κε κ=9.648.

Περίοδοσ t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Πίλαθαο 2.14 Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ MA(1)
Πραγματικι ηιτθςθ
Πρόβλεψθ
5.384
9.648
8.081
7.089
10.282
10.243
9.156
9.671
6.118
9.338
9.139
7.715
12.460
10.502
10.717
10.823
7.825
9.584
9.693
8.592
15.177
10.308
11.740
12.569
9.150

Σφάλμα
-4.264
992
39
-515
-3.220
1.424
1.958
-106
-1.759
1.101
4.869
-829

Λακβάλνληαο ππφςε ηε δηαδηθαζία θηλνχκελσλ κέζσλ φξσλ 1εο ηάμεο MA(1),
ε πξφβιεςε θάζε πεξηφδνπ ζα εμαξηάηαη απφ ην ζθάικα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ
(Δμίζσζε 2.39).
(2.39)
Γηα ηελ πξφβιεςε ηεο πξψηεο πεξηφδνπ εθαξκφδεηαη ε Δμίζσζε 2.35
ρξεζηκνπνηψληαο κ= 9.648,
9.648=-4.264.

Έπεηηα

= -0,6 θαη

γίλεηαη

ν

=0. Σπλεπψο

ππνινγηζκφο

ησλ

= 9.648 θαη
επφκελσλ

=5.384πεξηφδσλ

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Δμίζσζε 2.39. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο ηεο 13εο
πεξηφδνπ, ε Δμίζσζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ε εμήο:
(
(
(

)

(2.40)

)

(2.41)

)
(

)

(2.42)
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Παξάδεηγκα 2.10 Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ MA(2)
Ζ επηρείξεζε ηνπ Παξαδείγκαηνο 2.7 επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε δήηεζε ησλ
πξντφλησλ ηεο εθαξκφδνληαο ην κνληέιν ΜΑ(2) (Πίλαθαο 2.15), ρξεζηκνπνηψληαο ηα
ηζηνξηθά δεδνκέλα πσιήζεσλ (πξαγκαηηθή δήηεζε) 12 πεξηφδσλ (Πίλαθαο 2.10).
Υπνζέηνληαο φηη ηα ζθάικαηα

θαη

ηζνχληαη κε 0 θαη εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν

ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ ζθαικάησλ ππνινγίζηεθε φηη ηα

θαη

ηζνχληαη κε -0,81 θαη 0,05, αληίζηνηρα. Ζ κέζε ηηκή ηεο πξαγκαηηθήο δήηεζεο κ
ηζνχηαη κε κ=9.648.

Περίοδοσ t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Πίλαθαο 2.15 Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ MA(1)
Πραγματικι ηιτθςθ
Πρόβλεψθ
5.384
8.081
9.648
10.282
8.379
9.156
11.268
6.118
7.842
9.139
8.357
12.460
10.368
10.717
11.304
7.825
9.068
9.693
8.670
15.177
10.538
11.740
13.354
8.109

Σφάλμα

-1.567
1.903
-2.112
-1.724
782
2.092
-587
-1.243
1.023
4.639
-1.614

Λακβάλνληαο ππφςε ηε δηαδηθαζία θηλνχκελσλ κέζσλ φξσλ 2εο ηάμεο MA(2),
ε πξφβιεςε θάζε πεξηφδνπ ζα εμαξηάηαη απφ ην ζθάικα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ
(Δμίζσζε 2.43).
(2.43)

-

Γηα ηελ πξφβιεςε ηεο 2εο πεξηφδνπ εθαξκφδεηαη ε Δμίζσζε 2.43
ρξεζηκνπνηψληαο κ= 9.648,
θαη

= -0,81,

= 0,05,

=0 θαη

=0. Σπλεπψο

= 9.648

=8.081-9.648=-1.567. Έπεηηα γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ επφκελσλ πεξηφδσλ

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Δμίζσζε 2.43. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο ηεο 13εο
πεξηφδνπ, ε Δμίζσζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ε εμήο:
(

(2.44)

)
(

)

(2.45)
(2.46)
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2.6.3 Απηνπαιίλδξνκα κνληέια θηλνύκελσλ κέζσλ (Autoregressive Moving
Average models – ARMA)
Τα κνληέια ARMA, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, απνηεινχλ έλα ζπλδπαζκφ
ησλ απηνπαιίλδξνκσλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θηλνχκελσλ κέζσλ φξσλ.
Σπκβνιίδνληαη σο ARMA(p,q), φπνπ ην

εθθξάδεη ην πιήζνο ησλ πην πξφζθαησλ

πεξηφδσλ ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε δήηεζε γηα ην AR κέξνο θαη ην
εθθξάδεη ην πιήζνο ησλ πην πξφζθαησλ πεξηφδσλ ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην
ζθάικα γηα ην MA κέξνο (Hanke and Wichern, 2014). Έλα ARMA(p,q) ζρεηίδεηαη κε
ηελ παξαθάησ Δμίζσζε (Δμίζσζε 2.47):
(2.47)
Όπνπ,
: πξφβιεςε δήηεζεο ηε ρξνληθή ζηηγκή
: πξαγκαηηθή δήηεζε ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο
: ζπληειεζηέο ηεο απηνπαιίλδξνκεο δηαδηθαζίαο
: ε ηηκή ηνπ ζθάικαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή

(ιεπθφο ζφξπβνο), ζπλήζσο δελ

ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο
: ε ηηκή ηνπ ζθάικαηνο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο
αληίζηνηρα.
: ζπληειεζηέο ηεο δηαδηθαζίαο θηλνχκελνπ κέζνπ φξνπ πνπ πξέπεη λα
ππνινγηζηνχλ.
Όπσο θαη κε ηηο πξνεγνχκελεο δχν κεζφδνπο (AR θαη MA), έηζη θαη ζηα
ARMA, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο ρξεζηκνπνηνχληαη αληίζηνηρα νη
πξνεγνχκελεο ηηκέο ηεο πξαγκαηηθήο δήηεζεο θαη ηνπ ζθάικαηνο. Σε απηήλ ηελ
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί πξφβιεςε γηα ηελ πξψηε πεξίνδν δηφηη είλαη
άγλσζηε ε πξαγκαηηθή ηηκή ηεο δήηεζεο ηελ πεξίνδν 0. Γηα ηε δεχηεξε πεξίνδν θαη
κεηά, εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο SSE γηα ηελ εχξεζε ησλ ζπληειεζηψλ
θαη

κε ηελ ίδηα ινγηθή φπσο θαη ζηε κέζνδν ΜΑ. Γίλνληαη απζαίξεηεο

ηηκέο ζηνπο ζπληειεζηέο θαη κέζσ επαλαιήςεσλ βξίζθνληαη εθείλεο πνπ
ειαρηζηνπνηνχλ ην SSE.
Σπλνιηθά, ηα βήκαηα γηα ηελ επίιπζε ησλ απηνπαιίλδξνκσλ κνληέισλ
θηλνχκελσλ κέζσλ είλαη ηα εμήο:
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=0.

Βήκα 2: Γίλνληαη απζαίξεηεο ηηκέο ζηα

θαη

. Τν

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ Minitab πξνηείλεη ζαλ αξρηθή ηηκή ησλ παξακέηξσλ ηελ ηηκή
0,1.
Βήκα 3: Υπνινγηζκφο ησλ πξνβιέςεσλ θάζε πεξηφδνπ (Δμίζσζε 2.47) θαη ησλ
αληίζηνηρσλ ζθαικάησλ πξφβιεςεο (Δμίζσζε 2.5).
Βήκα 4: Υπνινγηζκφο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγψλσλ φισλ ησλ ζθαικάησλ
πξφβιεςεο (SSE)
Βήκα 5: Δπαλάιεςε ησλ βεκάησλ 1-4 κε λέα απζαίξεηε ηηκή ζηα
θαη

θαη ζχγθξηζε ησλ 2 SSE. Δπηιέγνληαη ηα

θαη

πνπ παξνπζηάδνπλ ην κηθξφηεξν SSE. Τα βήκαηα επαλαιακβάλνληαη
έσο φηνπ βξεζνχλ ηα

θαη

πνπ παξνπζηάδνπλ ην

ειάρηζην SSE θαη ε δηαθνξά ησλ ηηκψλ ησλ 2 πην πξφζθαησλ νκάδσλ ζπληειεζηψλ
θαη
Τν

πνπ ζπγθξίλνληαη λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0,001.

κπνξεί θαη λα ζεσξεζεί απφ ππφζεζε σο ε κέζε ηηκή ηεο πξαγκαηηθήο

δήηεζεο.
Παξάδεηγκα 2.11 Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ARMA(1,1)
Ζ επηρείξεζε ηνπ Παξαδείγκαηνο 2.7 επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε δήηεζε ησλ
πξντφλησλ ηεο εθαξκφδνληαο ην κνληέιν ARΜΑ(1,1), ρξεζηκνπνηψληαο ηα ηζηνξηθά
δεδνκέλα

πσιήζεσλ

(πξαγκαηηθή

δήηεζε)

12

πεξηφδσλ

(Πίλαθαο

Δθαξκφδνληαο ηε κέζνδν SSE, ππνινγίζηεθε πσο νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ
θαη

2.10).
,

πνπ παξνπζηάδνπλ ην ειάρηζην SSE ηζνχληαη κε 9.648, 0,04 θαη -0,85

αληίζηνηρα. Σηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2.16 παξνπζηάδνληαη ηηκέο ηεο πξφβιεςεο ηεο
δήηεζεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ARΜΑ(1,1), θαζψο θαη νη ηηκέο ησλ
ζθαικάησλ.
Περίοδοσ t
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Πίλαθαο 2.16 Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ARMA(1,1)
Πραγματικι ηιτθςθ
Πρόβλεψθ ηιτθςθσ
5.384
8.081
9.863
10.282
8.456
9.156
11.611
6.118
7.927
9.139
8.355
12.460
10.680
10.717
11.659
7.825
9.276

Σφάλμα
0
-1.782
1.826
-2.455
-1.809
784
1.780
-942
-1.451
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9.693
15.177
11.740
-

8.728
10.856
13.928
8.258

965
4.321
-2.188
-

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε πξφβιεςε δήηεζεο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ δελ
ππνινγίδεηαη. Γηα ηελ πξφβιεςε ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ εθαξκφδεηαη ε Δμίζσζε 2.47
ρξεζηκνπνηψληαο

= 9.648,

= -0,85 θαη

=0,04,

=0. Σπλεπψο

= 9.863 θαη

=8.081-9.863=-1.782. Έπεηηα γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ επφκελσλ πεξηφδσλ
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Δμίζσζε 2.39. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο ηεο 13εο
πεξηφδνπ, ε εμίζσζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ε εμήο:

(

(

)

(2.48)

(

)

(2.49)

)

(

(2.50)

)

Παξάδεηγκα 2.12 Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ARMA(2,2)
Ζ επηρείξεζε ηνπ Παξαδείγκαηνο 2.7 επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε δήηεζε ησλ
πξντφλησλ ηεο εθαξκφδνληαο θαη ην κνληέιν ARΜΑ(2,2), ρξεζηκνπνηψληαο ηα
ηζηνξηθά δεδνκέλα πσιήζεσλ (πξαγκαηηθή δήηεζε) 12 πεξηφδσλ (Πίλαθαο 2.10).
Δθαξκφδνληαο ηε κέζνδν SSE, ππνινγίζηεθε πσο νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ
,

θαη

,

,

πνπ παξνπζηάδνπλ ην ειάρηζην SSE ηζνχληαη κε 9.648, 0,19, -1, -0,72

θαη -0,81 αληίζηνηρα. Σηνλ Πίλαθα 2.17 παξνπζηάδνληαη ηηκέο ηεο πξφβιεςεο ηεο
δήηεζεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ARΜΑ(2,2), θαζψο θαη νη ηηκέο ησλ
ζθαικάησλ.
Περίοδοσ t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Πίλαθαο 2.17 Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ARMA(2,2)
Πραγματικι ηιτθςθ
Πρόβλεψθ ηιτθςθσ
5.384
8.081
10.282
5.799
9.156
6.748
6.118
6.470
9.139
3.351
12.460
9.148
10.717
9.949
7.825
2.460
9.693
4.903
15.177
11.459
11.740
9.395
1.401

Σφάλμα
4.483
2.408
-352
5.788
3.312
768
5.365
4.790
3.718
2.345
-

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε πξφβιεςε δήηεζεο ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο
πεξηφδνπ δελ ππνινγίδεηαη. Γηα ηελ πξφβιεςε ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ εθαξκφδεηαη ε
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Δμίζσζε 2.39 ρξεζηκνπνηψληαο
=0 θαη

=0. Σπλεπψο

= 9.648,

= 5.799 θαη

=0,19,

=-1,

= -0,72,

= -0,81,

=10.282-5.799=4.483. Έπεηηα γίλεηαη ν

ππνινγηζκφο ησλ επφκελσλ πεξηφδσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Δμίζσζε 2.47. Γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο ηεο 13εο πεξηφδνπ, ε εμίζσζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί
είλαη ε εμήο:
(

)
(

)
(

(

2.7

)

(

)

(

)

(

)

(
(

)
)

)

(2.51)
(2.52)
(2.53)

Αηηηαθέο κέζνδνη (Causal methods)
Τα αηηηαθά κνληέια ρξεζηκνπνηνχλ κηα πνιχ δηαθνξεηηθή ινγηθή απφ φηη νη

ρξνλνζεηξέο. Υπνζέηνπλ φηη ε κεηαβιεηή πνπ ζα πξνβιεθζεί ζρεηίδεηαη κε θάπνην
ηξφπν κε άιιεο κεηαβιεηέο ζην πεξηβάιινλ. Σπλεπψο, νη αηηηαθέο κέζνδνη είλαη πην
πεξίπινθεο απφ ηηο κεζφδνπο ρξνλνζεηξψλ, εηδηθφηεξα αλ εμεηάδνληαη νη ζρέζεηο
κεηαμχ πνιιψλ κεηαβιεηψλ (Reid and Sanders, 2007). Ο ππεχζπλνο ηεο δηαδηθαζίαο
ηεο πξφβιεςεο πξέπεη λα αλαθαιχςεη πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ
κεηαβιεηψλ κε καζεκαηηθνχο φξνπο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απηήλ ηελ πιεξνθνξία
γηα λα πξνβιέςεη ηε κειινληηθή δήηεζε (Reid and Sanders, 2007). Οη βαζηθφηεξνη
κέζνδνη αηηηαθψλ κνληέισλ είλαη ε γξακκηθή παιηλδξφκεζε πνπ απνηειεί θαη ηελ πην
επξέσο εθαξκφζηκε κέζνδν (Ghiani et al., 2004), ηα νηθνλνκεηξηθά κνληέια θαη ηα
λεπξσληθά δίθηπα.
Οη αηηηαθέο κέζνδνη εμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν κεηαβνιήο ηεο κειινληηθήο δήηεζεο
εμαηηίαο θάπνησλ αηηηαθψλ κεηαβιεηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξηζηνχλ απηέο νη
ζρέζεηο δηφηη αλ είλαη γλσζηφ φηη θάηη πξνθάιεζε ηε δήηεζε λα ζπκπεξηθέξεηαη κε
έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζην παξειζφλ, είλαη δπλαηφλ ε ζρέζε απηή λα επαλαιεθζεί
ζην κέιινλ θαη λα κπνξεί λα πξνβιεθζεί (Russell and Taylor, 2011).
Τν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ησλ αηηηαθψλ κεζφδσλ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα
πξνβιέςνπλ κεηαβνιέο ζηε δήηεζε. Γηα απηφ ην ιφγν είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθέο ζε
κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο. Σε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, είλαη
δχζθνιν λα αλαγλσξηζηνχλ αηηηαθέο κεηαβιεηέο νη νπνίεο λα έρνπλ κεγάιε
ζπζρέηηζε κε ηελ κειινληηθή δήηεζε. Δπίζεο, είλαη αθφκα πην δχζθνιν λα
εληνπηζηνχλ νη κεηαβιεηέο απηέο εγθαίξσο. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, νη αηηηαθέο
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κέζνδνη πξφβιεςεο είλαη ιηγφηεξν δεκνθηιείο απφ ηηο κεζφδνπο ησλ ρξνλνζεηξψλ
(Ghiani et al., 2004).
2.7.1 Γξακκηθή παιηλδξόκεζε (Linear regression)
Ζ γξακκηθή παιηλδξφκεζε απνηειεί κηα ζηαηηζηηθή κέζνδν ε νπνία
ζπζρεηίδεη κηα εμαξηεκέλε κεηαβιεηή
κεηαβιεηή

(π.ρ. κειινληηθή δήηεζε) κε κηα αλεμάξηεηε

(π.ρ. ρξνληθή πεξίνδνο), ζηε κνξθή κηαο ζπλάξηεζεο επζείαο γξακκήο

(Δμίζσζε 2.54).
(2.54)
Όπνπ,
: ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή
: ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή
: ε ηνκή κε ηνλ άμνλα y
: ε θιίζε ηεο επζείαο
Γηα λα ππνινγηζηεί ε ηνκή κε ηνλ άμνλα

( ) θαη ε θιίζε ηεο επζείαο ( ),

ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (Δμηζψζεηο 2.55-2.56).
̅

̅

∑
∑

(2.55)
̅̅
̅

(2.56)

Όπνπ,
̅
̅

∑

= ν κέζνο φξνο ησλ κεηαβιεηψλ

∑

= ν κέζνο φξνο ησλ κεηαβιεηψλ

: ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ παξαηεξήζεσλ γηα ηελ ππφ κειέηε
κεηαβιεηή
Αλ γηα παξάδεηγκα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ κίαο πξφβιεςεο δήηεζεο
ρξνληθή πεξίνδν κεηά ηελ ηξέρνπζα (
ρξνληθή πεξίνδνο

), ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή

ελψ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή

γηα κία
ζα ήηαλ ε

ζα ήηαλ ε πξαγκαηηθή δήηεζε

.

Σπλεπψο, αληηθαζηζηψληαο ζηηο πξνεγνχκελεο Δμηζψζεηο (2.54-2.56) ηα παξαπάλσ:
(2.57)
̅
̅

(2.58)
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̅̅̅

∑
∑

(2.59)

̅

Όπνπ,
: ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ παξαηεξήζεσλ γηα ηελ ππφ κειέηε
κεηαβιεηή
: ρξνληθή πεξίνδνο
∑

̅

: ν κέζνο φξνο ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ

: πξφβιεςε ηε ρξνληθή ζηηγκή
̅

∑

: ν κέζνο φξνο ηεο πξαγκαηηθήο δήηεζεο

: ε ηνκή κε ηνλ άμνλα y
: ε θιίζε ηεο επζείαο
Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη λα ππνινγηζηεί ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Ζ
ζπζρέηηζε είλαη έλα κέηξν γηα ηε δχλακε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο εμαξηψκελεο θαη ηεο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (Δμίζσζε 2.60).
∑
√

Ζ ηηκή ηνπ

∑

(∑

∑
)

∑
∑

(∑

)

(2.60)

παίξλεη ηηκέο απφ -1 έσο 1, κε ηελ ηηκή +1 λα ζεκαίλεη κηα δπλαηή

γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Αλ

= 1, ηφηε κηα αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο

κεηαβιεηήο ζα πξνθαιέζεη αληίζηνηρε αχμεζε ζηελ εμαξηψκελε κεηαβιεηή. Αλ
1, ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Μηα ηηκή ηνπ

=-

θνληά ζην κεδέλ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη

ειάρηζηε ή θαζφινπ ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ (Russell and Taylor, 2011).
Οη αηηηαθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ είλαη δηαζέζηκα ηζηνξηθά ζηνηρεία
θαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζπληειεζηή πνπ πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαη άιισλ εμσηεξηθψλ
ή εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ (π.ρ. θπβεξλεηηθέο ελέξγεηεο ή πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο)
κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ. Οη ζρέζεηο απηέο εθθξάδνληαη κε καζεκαηηθνχο φξνπο
θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ αξθεηά πεξίπινθεο (Krajewski et al., 2013). Οη αηηηαθέο
κέζνδνη είλαη ρξήζηκεο γηα καθξνρξφληεο πξνβιέςεηο ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ. Έλα
πξφβιεκα πνπ ππάξρεη κε ηε γξακκηθή παιηλδξφκεζε είλαη ε παξαδνρή φηη ε δήηεζε
αθνινπζεί επζεία γξακκή. Ωζηφζν, αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ
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νξίδνληα, απηφ ην πξφβιεκα κπνξεί ζε έλα κεγάιν βαζκφ λα εμαιεηθζεί (Jacobs and
Chase, 2008).
Παξάδεηγκα 2.13 Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο
Μηα επηρείξεζε επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε δήηεζε ηεο 13εο πεξηφδνπ γηα έλα
πξντφλ, εθαξκφδνληαο ηε κέζνδνο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Τα ηζηνξηθά
δεδνκέλα ηεο κεληαίαο πξαγκαηηθήο δήηεζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα
2.18.
Πίλαθαο 2.18 Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο
Περίοδοσ ( )
Πραγματικι ηιτθςθ ( )
1
8.000
8.000
2
8.500
17.000
3
9.500
28.500
4
10.000
40.000
5
9.000
45.000
6
11.000
66.000
7
12.500
87.500
8
11.500
92.000
9
12.000
108.000
10
13.000
130.000
11
14.000
154.000
12
14.500
174.000
Άκροιςμα
78
133.500
950.000

1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144
650

Δθαξκφδνληαο ηηο Δμηζψζεηο 2.58 θαη 2.59, ππνινγίζηεθαλ νη ζπληειεζηέο
θαη

. Σπλεπψο ε γξακκηθή εμίζσζε ηεο επζείαο ιακβάλεη

ηε κνξθή:

φπνπ ε κεηαβιεηή

ηελ πεξηνρή ηεο πξφβιεςεο θαη ε κεηαβιεηή

(ρξφλνο) αληηθαηνπηξίδεη

ηελ ηηκή ηεο πξφβιεςεο. Σπλεπψο

εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ε δήηεζε ηεο 13εο πεξηφδνπ
ππνινγίζηεθε ζε

πξντφληα.

2.7.2 Κιαζζηθή ρξνλνζεηξά δηαρσξηζκνύ κε ηάζε θαη επνρηθόηεηα
Ζ θιαζζηθή ρξνλνζεηξά δηαρσξηζκνχ κε ηάζε θαη επνρηθφηεηα είλαη κηα
ζπλέρεηα ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (Κεθάιαην 2.7.1), φπνπ πξνζηίζεηαη ε
δπλαηφηεηα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο επνρηθφηεηαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο.
Οη εμηζψζεηο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ηεο ηάζεο θαη ζπκπιεξψλνληαη κε απηέο ηηο επνρηθφηεηαο.
( )(

)

(2.61)
(2.62)
(2.63)
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̅
̅

(2.64)
̅̅̅

∑
∑

(2.65)

Όπνπ,
: ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ παξαηεξήζεσλ γηα ηελ ππφ κειέηε
κεηαβιεηή
: ρξνληθή πεξίνδνο
∑

̅

= ε κέζε ηηκή ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ

: πξφβιεςε ηε ρξνληθή ζηηγκή
ε αθξηβήο δήηεζε ηε ρξνληθή ζηηγκή t
̅

∑

= ε κέζε ηηκή ηεο πξαγκαηηθήο δήηεζεο

ε ηάζε ηε ρξνληθή ζηηγκή t
ε επνρηθφηεηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t
: ην πιήζνο πεξηφδσλ θχθινπ επνρηθφηεηαο
: ε ηνκή κε ηνλ άμνλα y
: ε θιίζε ηεο επζείαο
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Παξάδεηγκα 2.14 Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ θιαζζηθήο ρξνλνζεηξάο
δηαρσξηζκνχ κε ηάζε θαη επνρηθφηεηα
Μηα επηρείξεζε επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε δήηεζε ηεο 25εο πεξηφδνπ γηα έλα
πξντφλ εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηεο θιαζζηθήο ρξνλνζεηξάο δηαρσξηζκνχ κε ηάζε
θαη επνρηθφηεηα. Σηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2.19 παξνπζηάδνληαη ηα πξαγκαηηθά
δεδνκέλα πσιήζεσλ ησλ 24 πξνγελέζηεξσλ πεξηφδσλ, θαζψο θαη νη ππνινγηζκνί ησλ
κεηαβιεηψλ ηεο ηάζεο, ηεο επνρηθφηεηαο θαη ηεο πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο.
Δθαξκφδνληαο ηηο Δμηζψζεηο 2.64 θαη 2.65, ππνινγίζηεθαλ νη ζπληειεζηέο
θαη
πξφβιεςε ηεο 25

εο

. Σπλεπψο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Δμίζσζε 2.61, ε
πεξηφδνπ ηζνχηαη κε:

.
Πίλαθαο 2.19 Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ θιαζζηθήο ζεηξάο δηαρσξηζκνχ κε ηάζε θαη
επνρηθφηεηα

Πραγματικι
Περίοδοσ ( )
ηιτθςθ ( )
1
5.384
5.384
1
2
8.081
16.162
4
3
10.282
30.846
9
4
9.156
36.624
16
5
6.118
30.590
25
6
9.139
54.834
36
7
12.460
87.220
49
8
10.717
85.736
64
9
7.825
70.425
81
10
9.693
96.930
100
11
15.177
166.947 121
12
11.740
140.880 144
13
8.632
112.216 169
14
9.987
139.818 196
15
17.032
255.480 225
16
12.354
197.664 256
17
9.120
155.040 289
18
10.986
197.748 324
19
19.873
377.587 361
20
14.032
280.640 400
21
10.306
216.426 441
22
12.569
276.518 484
23
22.548
518.604 529
24
15.813
379.512 576
Άκροιςμα
300
279.024 3.929.831 4.900

7.205,69
7.590,06
7.974,44
8.358,81
8.743,19
9.127,56
9.511,94
9.896,31
10.280,69
10.665,06
11.049,44
11.433,81
11.818,19
12.202,56
12.586,94
12.971,31
13.355,69
13.740,06
14.124,44
14.508,81
14.893,19
15.277,56
15.661,94
16.046,31

0,75
1,06
1,29
1,10
0,70
1,00
1,31
1,08
0,76
0,91
1,37
1,03
0,73
0,82
1,35
0,95
0,68
0,80
1,41
0,97
0,69
0,82
1,44
0,99

6.533
9.718
12.264
10.840
7.194
10.678
14.474
12.382
8.995
11.090
17.289
13.319
9.755
11.245
19.112
13.818
10.170
12.215
22.036
15.519
11.370

Σφάλμα
πρόβλεψθσ
6,78%
6,33%
1,57%
1,15%
8,07%
10,17%
4,63%
5,47%
4,21%
11,05%
1,51%
7,81%
6,96%
2,36%
3,83%
1,52%
1,32%
2,81%
2,27%
1,86%

Ζ κέζνδνο θιαζζηθήο ρξνλνζεηξάο δηαρσξηζκνχ παξνπζηάδεη αξθεηά
αμηφπηζηεο πξνβιέςεηο (κ=4,58%, ζ=3%). Απνηειεί κηα πνιχ θαιή επηινγή γηα
πξνβιέςεηο φηαλ ε δήηεζε πεξηιακβάλεη ηάζε θαη επνρηθφηεηα φπσο ζην
ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα.
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Οη κέζνδνη πνπ παξνπζηάζηεθαλ εθαξκφδνληαη γηα πξνβιέςεηο κηαο πεξηφδνπ
ζην κέιινλ. Παξφια απηά, θάπνηεο απφ απηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιέςνπλ
ηε δήηεζε πεξηζζφηεξσλ πεξηφδσλ ζην κέιινλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα
2.20.
Πίλαθαο 2.20 Γπλαηφηεηα πξφβιεςεο πνιιαπιψλ κειινληηθψλ πεξηφδσλ απφ ηηο κεζφδνπο
Δυνατότθτα πρόβλεψθσ πολλαπλϊν περιόδων
Δυνατότθτα πρόβλεψθσ μιασ μόνο περιόδου
ςτο μζλλον;
Αφελισ μζκοδοσ
Όχι
Απλόσ μζςοσ όροσ
Όχι
Κινοφμενοσ μζςοσ όροσ
Όχι
τακμιςμζνοσ μζςοσ όροσ
Όχι
Απλι εκκετικι εξομάλυνςθ
Όχι
Διπλι εκκετικι εξομάλυνςθ
Ναι
Σριπλι εκκετικι εξομάλυνςθ
Ναι
Αυτοπαλίνδρομεσ διαδικαςίεσ
Όχι
Διαδικαςίεσ κινοφμενου μζςου
Όχι
Αυτοπαλίνδρομα μοντζλα κινοφμενου μζςου
Όχι
Γραμμικι παλινδρόμθςθ
Ναι
Κλαςςικι χρονοςειρά διαχωριςμοφ
Όχι

2.8

Δξγαιείν ππνινγηζκνύ πξόβιεςεο δήηεζεο
Σηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλαπηχρηεθε

εξγαιείν ππνινγηζκνχ πξνβιέςεσλ ηεο δήηεζεο πνπ πινπνηεί ηηο πνζνηηθέο
κεζφδνπο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Τν ελ ιφγσ εξγαιείν
ιακβάλεη σο είζνδν δεδνκέλα πξαγκαηηθψλ πσιήζεσλ θαη απνδίδεη ηελ πξφβιεςε
δήηεζεο ησλ επφκελσλ πεξηφδσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ Excel ηεο Microsoft, ην ελ
ιφγσ εξγαιείν πξαγκαηνπνηεί πξφβιεςε ηεο δήηεζεο εθαξκφδνληαο 12 πνζνηηθέο
κεζφδνπο. Ταπηφρξνλα αλαδεηθλχεη ηελ θαηαιιειφηεξε κέζνδν πξφβιεςεο ηεο
δήηεζεο ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο πνπ κειεηάηαη, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζθάικα πνπ
απνδίδνπλ νη πνζνηηθέο κέζνδνη πνπ εθαξκφζηεθαλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη
ηηκέο ησλ ζηαζεξψλ ζηηο κεζφδνπο εμνκάιπλζεο επηιέρζεθαλ εκπεηξηθά θαη δελ
ρξεζηκνπνηήζεθε θάπνηα κέζνδνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ βέιηηζησλ ηηκψλ ηνπο.
Ωο είζνδν ην εξγαιείν ρξεζηκνπνηεί ηηο πξαγκαηηθέο πσιήζεηο ελφο πξντφληνο
(Σρήκα 2.14- ζηήιε C) ηηο νπνίεο θαη απνηππψλεη γξαθηθά. Μεηά ηελ εηζαγσγή ησλ
πξαγκαηηθψλ πσιήζεσλ, ππνινγίδεη θαη απνδίδεη ζε θάζε θαξηέια ηνπ ινγηζηηθνχ
βηβιίνπ Excel: (α) ηελ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο ηεο επφκελεο πεξηφδνπ θαη (β) ην
ζθάικα ηεο πξφβιεςεο. Έπεηηα απνηππψλεη γξαθηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο
πξφβιεςεο (Σρήκα 2.15).
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Σρήκα 2.14 Δξγαιείν ππνινγηζκνχ πξφβιεςεο δήηεζεο

Σηελ ηειεπηαία θαξηέια ηνπ εξγαιείνπ θαηαηάζζνληαη κε αχμνπζα ζεηξά νη 12
κέζνδνη ηνπ εξγαιείνπ αλάινγα κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ ζθάικαηφο ηνπο απφ
ηηο πξαγκαηηθέο πσιήζεηο ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληαη πνπ κειεηάηαη ζηνρεχνληαο ζηελ
αλάδεημε ηεο αθξηβέζηεξεο κεζφδνπ πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν
πξφβιεκα (Σρήκα 2.16). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζθαικάησλ ρξεζηκνπνηείηαη ην
MAPD, πνπ επηηξέπεη θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο ρξήζεο
πνζνζηψλ, αληί γηα απιέο ηηκέο.
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Σρήκα 2.15 Καξηέια ππνινγηζκνχ πξφβιεςεο δήηεζεο εθαξκφδνληαο ηελ αθειή κέζνδν

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο κεζφδνπο ηεο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο, ε πξφβιεςε ηεο
δήηεζεο ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζπληειεζηψλ έηζη
ψζηε λα επηηεπρζεί ε αθξηβέζηεξε πξφβιεςε, πξνζαξκφδνληαο θαηάιιεια ηνπο
ζπληειεζηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφηππν ηεο δήηεζεο πνπ κειεηάηαη (Σρήκα 2.16).

Σρήκα 2.16 Καξηέια θαηάηαμεο ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ηεο πξφβιεςεο δήηεζεο

Τα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν
είλαη ηα εμήο:
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ζπγθέληξσζε θαη εθαξκνγή ησλ ζπλεζέζηεξσλ κεζφδσλ πξφβιεςεο ηεο
δήηεζεο



εχθνιε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ (πξαγκαηηθψλ πσιήζεσλ) απφ ηνλ ρξήζηε
(επέκβαζε ηνπ ρξήζηε κφλν ζηελ πξψηε θαξηέια ηνπ εξγαιείνπ)



δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο ησλ κεζφδσλ απφ ηνλ ρξήζηε γηα αθξηβέζηεξα
απνηειέζκαηα ηεο πξφβιεςεο αλάινγα κε ηα πξφηππα δήηεζεο ηνπ πξντφληνο
πνπ κειεηψληαη θάζε θνξά (πξνζαξκνγή ζπληειεζηψλ)



γξαθηθή απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ πνπ επηηξέπεη ηελ άκεζε
θαηαλφεζε ηνπ πξνηχπνπ δήηεζεο



γξαθηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηξέπεη ηελ νπηηθή ζχγθξηζε
ηεο πξφβιεςεο κε ηηο πξαγκαηηθέο πσιήζεηο



αλάδεημε ηεο αθξηβέζηεξεο κεζφδνπ πξφβιεςεο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ
κειεηάηαη.
Έπεηηα απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ εξγαιείνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα παξακεηξηθή

αλάιπζε εμεηάδνληαο 4 δηαθνξεηηθά πξφηππα δήηεζεο (ηζηνξηθά δεδνκέλα
πσιήζεσλ): (α) ζηαζεξή δήηεζε, (β) ηπραία δήηεζε, (γ) δήηεζε κε ηάζε θαη (δ)
δήηεζε κε ηάζε θαη επνρηθφηεηα. Ο παξαθάησ Πίλαθαο 2.21 παξνπζηάδεη ηελ
θαηαιιειφηεξε θαη ηελ ιηγφηεξν θαηάιιειε κέζνδν πξφβιεςεο γηα ηα 4 πξφηππα
δήηεζεο πνπ κειεηήζεθαλ.
Πίλαθαο 2.21 Απνηειέζκαηα κεζφδσλ εξγαιείνπ γηα ηα πξφηππα δήηεζεο
Εφαρμογι εργαλείου
Ακριβζςτερθ μζκοδοσ
Λιγότερο ακριβισ μζκοδοσ
ςε πρότυπο ηιτθςθσ
πρόβλεψθσ τθσ ηιτθςθσ
πρόβλεψθσ τθσ ηιτθςθσ
τακερι
Κινοφμενοσ μζςοσ όροσ
Σριπλι εκκετικι εξομάλυνςθ
Συχαία
Αυτοπαλίνδρομθ διαδικαςία
Κλαςςικι χρονοςειρά διαχωριςμοφ
Σάςθ
Γραμμικι παλινδρόμθςθ
Απλόσ μζςοσ όροσ
Σάςθ και εποχικότθτα
Γραμμικι παλινδρόμθςθ
Αφελισ μζκοδοσ

Όζνλ αθνξά ζην πξφηππν ηεο ζηαζεξήο δήηεζεο, νη κέζνδνη πνπ ππνινγίδεη ην
εξγαιείν θαηέγξαςαλ κέζν πνζνζηηαίν ζθάικα κε κ=2,52% θαη ζ=0,7%, ελψ ν
θηλνχκελνο κέζνο φξνο αλαδεηθλχεηαη σο ε αθξηβέζηεξε κέζνδνο πξφβιεςεο ηεο
δήηεζεο θαηαγξάθνληαο ην κηθξφηεξν ζθάικα (κ= 1,84%, ζ=1,4%).
Σηελ πεξίπησζε ηνπ πξνηχπνπ ηεο ηπραίαο δήηεζεο, ηα ζθάικαηα ησλ κεζφδσλ
ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ησλ ζθαικάησλ ηεο πξφβιεςεο ηνπ
πξνηχπνπ ζηαζεξήο δήηεζεο (κ=9,31%, ζ=1,5%) ηνλίδνληαο ηε δπζθνιία
πξαγκαηνπνίεζεο αθξηβνχο πξφβιεςεο ζηελ πεξίπησζε ηπραίαο δήηεζεο. Ωο
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αθξηβέζηεξε κέζνδνο αλαδείρζεθε ε απηνπαιίλδξνκε δηαδηθαζία κε κ=7,35% θαη
ζ=5,3%, κε ηε γξακκηθή παιηλδξφκεζε λα παξνπζηάδεη ειάρηζηα κεγαιχηεξν
ζθάικα (κ=7,4% θαη ζ=4,8%), αιιά θαη ηα κνληέια ARMA (κ=7,35% θαη ζ=5,6%).
Σπλεπψο

νη

απηνπαιίλδξνκεο

θαηαιιειφηεξεο

κέζνδνη

ζηελ

κέζνδνη

πξφβιεςεο

πεξίπησζε

ηπραίαο

αλαδεηθλχνληαη
δήηεζεο.

Ζ

σο

νη

επφκελε

θαηαιιειφηεξε κέζνδνο ζηελ πεξίπησζε ηεο ηπραίαο δήηεζεο αλαδείρζεθε ε ηξηπιή
εθζεηηθή εμνκάιπλζε (κε ζπληειεζηέο α=0,3, β=0, γ=0,1) κε κ=8,4% θαη ζ=8,3%,
απνδεηθλχνληαο φηη αθφκε θαη φηαλ ππάξρεη ηπραηφηεηα ζηε δήηεζε, κπνξνχλ λα
αλαδεηρζνχλ πξφηππα θαη ηειηθά λα πξνβιεθζεί ε δήηεζε κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα.
Σην πξφηππν δήηεζεο κε ηάζε, θαηαγξάθεθαλ κέζα πνζνζηηαία ζθάικαηα κε
κ=7,26% θαη ζ=5,6%, κε ηνλ απιφ κέζν φξν λα παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν ζθάικα
(κ=24,95%, ζ=2,6%). Τν απνηέιεζκα απηφ παξνπζηάδεη ηελ αλαμηνπηζηία ησλ
κεζφδσλ κέζσλ φξσλ φηαλ ην πξφηππν ηεο δήηεζεο δελ είλαη ζηαζεξφ. Σε απηήλ ηελ
πεξίπησζε, ε κέζνδνο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαηέγξαςε ην κηθξφηεξν
ζθάικα (κ=2,47%, ζ=1,4%).
Σην πξφηππν δήηεζεο κε ηάζε θαη επνρηθφηεηα, ηα κέζα πνζνζηηαία ζθάικαηα
παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά κε κ=22,7% θαη ζ= 4,5% ζηηο κεζφδνπο πνπ
δελ ππνζηήξηδαλ ηελ χπαξμε επνρηθφηεηαο (π.ρ. ε κέζνδνο ηνπ απινχ κέζνπ φξνπ,
ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ, ηεο απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο, θαη ηεο δηπιήο
εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο). Αληηζέησο, νη κέζνδνη πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ηάζε θαη
ηελ επνρηθφηεηα, φπσο ε ηξηπιή εθζεηηθή εμνκάιπλζε θαη ε θιαζζηθή ρξνλνζεηξά
δηαρσξηζκνχ, θαηέγξαςαλ αξθεηά κηθξφηεξα ζθάικαηα (κ=4,7%, ζ=4,2% θαη
κ=4,6%, ζ=3% αληίζηνηρα). Απηφ ην επξχ θάζκα ζθαικάησλ κεηαμχ ησλ κεζφδσλ
απνδεηθλχεη φηη ε επηινγή κεζφδνπ πξφβιεςεο επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηελ αθξίβεηα
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Σπκπεξαζκαηηθά:


νη κέζνδνη κέζσλ φξσλ παξνπζηάζηεθαλ αλαμηφπηζηεο ζηα πεξηζζφηεξα
πξφηππα, θαηαγξάθνληαο πνιχ πςειά ζθάικαηα. Δμαίξεζε απνηειεί ε κέζνδνο
ηνπ θηλνχκελνπ κέζνπ φξνπ πνπ αλαδεηθλχεηαη σο ε αθξηβέζηεξε ζηελ
πεξίπησζε ζηαζεξνχ πξνηχπνπ δήηεζεο



ε κέζνδνο ηεο θιαζζηθήο ρξνλνζεηξάο δηαρσξηζκνχ θαηέγξαςε πςειά πνζνζηά
ζθαικάησλ ζε φια ηα πξφηππα δήηεζεο εθηφο απφ ην πξφηππν δήηεζεο κε
επνρηθφηεηα
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ε απιή εθζεηηθή εμνκάιπλζε, ε δηπιή εθζεηηθή εμνκάιπλζε θαη ηα κνληέια AR
θαη MA βξίζθνληαλ ζην κέζν ηεο θαηάηαμεο, κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα
ζηα πξφηππα πνπ δελ παξνπζίαδαλ επνρηθφηεηα. Τα κνληέια ARMA
παξνπζίαζαλ πνιχ κηθξφ ζθάικα ζηελ ηπραία δήηεζε, αιιά βξέζεθαλ αξθεηά
αλαμηφπηζηα ζηα ππφινηπα πξφηππα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη δηαδηθαζίεο AR,
MA θαη ARMA εμεηάζηεθαλ κφλν ζε κνληέια πξψηεο ηάμεο. Δίλαη πηζαλφ φηη
αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ κνληέια κεγαιχηεξεο ηάμεο αλάινγα κε ην θάζε πξφηππν,
ην ζθάικα πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ζα είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν



ε ηξηπιή εθζεηηθή εμνκάιπλζε παξνπζηάδεηαη σο κηα απφ ηηο πην αμηφπηζηεο
κεζφδνπο πξφβιεςεο ζηα πξφηππα δήηεζεο πνπ κειεηήζεθαλ. Ο ιφγνο είλαη ε
δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη ζηνλ ρξήζηε λα θαζνξίζεη θαηάιιεια ηνπο
ζπληειεζηέο ηάζεο θαη επνρηθφηεηαο ηεο δήηεζεο, αλαγλσξίδνληαο θαη
πξνζεγγίδνληαο ηα πξφηππα ζηε δήηεζε ηα νπνία δελ είλαη εχθνια εκθαλή.
Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κειέηεο ηνπ πξνηχπνπ ηεο ηπραίαο δήηεζεο, κε
ηνλ θαηάιιειν πξνζδηνξηζκφ ηνλ ζπληειεζηψλ ηάζεο θαη επνρηθφηεηαο απφ ηνλ
ρξήζηε, ε ηξηπιή εθζεηηθή εμνκάιπλζε κπνξεί λα αλαδείμεη πξφηππα θαη λα
πξνζαξκνζηεί ζε απηά, θαηαιήγνληαο ζε ηδηαίηεξα αμηφπηζηεο πξνβιέςεηο.

2.9

Πξνεγκέλεο κέζνδνη πξόβιεςεο δήηεζεο
Σηα πξνεγνχκελα Κεθάιαηα 2.2-2.7 πεξηγξάθεθαλ νη δεκνθηιέζηεξεο

πνζνηηθέο

κεζνδνινγίεο

πξφβιεςεο

δήηεζεο.

Υπάξρνπλ

φκσο

πξνεγκέλεο

κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ. Μεηαμχ
ησλ πξνεγκέλσλ κεζφδσλ ζπγθαηαιέγνληαη: (α) ε αλάιπζε κεγάινπ φγθνπ
δεδνκέλσλ (big data analytics), (β) νη εθαξκνγέο πξνζνκνίσζεο (simulation) θαζψο
θαη (γ) νη ζπλδπαζκνί δηάθνξσλ κεζνδνινγηψλ πξφβιεςεο.
2.9.1 Big data analytics
O φξνο big data analytics αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερληθψλ
αλάιπζεο ζε πνιχ κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πνπ κπνξεί λα
μεπεξάζνπλ θαη ηα petabytes. Ο φξνο big data ραξαθηεξίδεη ζεη δεδνκέλσλ ησλ
νπνίσλ ην κέγεζνο ή ν ηχπνο είλαη πέξαλ ησλ ηθαλνηήησλ ησλ παξαδνζηαθψλ βάζεσλ
δεδνκέλσλ λα ηα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα ηα επεμεξγαζηνχλ εχθνια (ΗΒΜ, 2015). Έλα
παξάδεηγκα big data κπνξεί λα είλαη έλα ζεη petabytes ή exabytes δεδνκέλσλ, φια
απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαηαγξαθήο, φπσο ην δηαδίθηπν, πξαγκαηηθέο πσιήζεηο,
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θέληξα επηθνηλσλίαο, κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, δεδνκέλα θηλεηήο ηειεθσλίαο θ.α.
(SAS, 2015).
Σχκθσλα κε ηελ IBM (2012), ην 90% ησλ δεδνκέλσλ ηεο πθειίνπ
δεκηνπξγήζεθε ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα ηεο έξεπλαο απηήο (2011, 2012). Γηα λα βξεζεί
αμία ζε απηά ηα δεδνκέλα, νη επηρεηξήζεηο πεηξακαηίδνληαη κε κηα πιεζψξα λέσλ
ηερληθψλ αλάιπζεο, παξάιιεια κε απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη ηερλνινγίεο
νινθιήξσζεο. Σηε ζχγρξνλε επνρή, ηα big data βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά θάζε
ςεθηαθνχ εξγαιείνπ. Γηα παξάδεηγκα, νη θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ πειαηψλ
ηξνθνδνηνχληαη εμνινθιήξνπ απφ "έμππλεο" εθαξκνγέο. Οη "έμππλεο" εθαξκνγέο
είλαη ηθαλέο λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα νιφθιεξν ην πξνθίι ελφο ρξήζηε, αθφκα
θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε απνηέιεζκα ηαρχηεξεο θαη πην αμηφπηζηεο
επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο θαη δεκηνπξγία κεγάινπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο
(Oracle, 2015).
Τα big data, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηξία "V": (α) ηνλ φγθν ησλ δεδνκέλσλ
(Volume), (β) ηελ ηαρχηεηα ιήςεο ησλ δεδνκέλσλ (Velocity) θαη (γ) ηε πνηθηιία ησλ
δεδνκέλσλ (Variety).


Όγθνο: Γηάθνξνη παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ
δεδνκέλσλ. Αδφκεηα δεδνκέλα ζπλερνχο ξνήο απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα (social
media), απμεκέλεο πνζφηεηεο απφ αηζζεηήξεο θαη δεδνκέλα κεραλήο-πξνοκεραλή πνπ ζπιιέγνληαη θ.α. Ο κεγάινο φγθνο δεδνκέλσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε
πξνβιήκαηα απνζήθεπζεο, φπσο ην πςειφ θφζηνο, θαζψο θαη κε πξνβιήκαηα
επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο (πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ- δεο Αμία)
(SAS, 2015).



Ταρχηεηα: Ο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη ηα δεδνκέλα. Μεξηθέο
εθαξκνγέο Internet-of-Things ιεηηνπξγνχλ πάλσ ζε ζέκαηα πγείαο θαη
αζθάιεηαο θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα αμηνινγνχλ θαη λα ελεξγνχλ ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δθαξκνγέο e-Commerce επηδηψθνπλ λα ζπλδπάζνπλ ηελ
ηνπνζεζία ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο θαη πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο γηα λα
δεκηνπξγήζνπλ επαίζζεηεο ζην ρξφλν πξνζθνξέο κάξθεηηλγθ (Oracle, 2015).
Όιεο απηέο νη εθαξκνγέο θαηαγξάθνπλ δεδνκέλα κε πςειή ηαρχηεηα.



Πνηθηιία: Τα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά κέζα θαηαγξαθήο φπσο
ην

ζχζηεκα

δηαρείξηζεο

ζρέζεσλ

πειαηψλ

(Customer

Relationship
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Management - CRM), ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ην ηειεθσληθφ θέληξν
θ.α. δεκηνπξγψληαο επξεία πνηθηιία δεδνκέλσλ, έλα νινθιεξσκέλν πξνθίι
πειαηψλ κε ζηφρν ηε ιήςε θαιχηεξσλ απνθάζεσλ (ΗΒΜ, 2013).
Σηα ηξία "V" κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ πεξηζζφηεξα αθφκε "V" γηα ηα big data,
αλάινγα κε ηελ θξίζε ηνπ αλαιπηή. Παξνπζηάδνληαη ηξία αθφκα ραξαθηεξηζηηθά,
πνπ πξνηείλνπλ κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ big data: (α) ε κεηαβιεηφηεηα
(Variability), (β) ε νπηηθνπνίεζε (Visualization) θαη (γ) ε αμία (Value).


Μεηαβιεηφηεηα: Δθηφο απφ ηηο απμαλφκελεο ηαρχηεηεο θαη πνηθηιία, νη ξνέο
δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα αζπλεπήο, κε πεξηνδηθέο αηρκέο.
Καζεκεξηλνί, επνρηαθνί φγθνη δεδνκέλσλ αηρκήο παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηε
δηαρείξηζε, εηδηθά αλ εκπιέθνληαη αδφκεηα δεδνκέλα (SAS, 2015).



Οπηηθνπνίεζε: Ζ δπλαηφηεηα απεηθφληζεο κεγάινπ φγθνπ πνιχπινθσλ
δεδνκέλσλ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο ζηε ζεκεξηλή επνρή. Φξεζηκνπνηψληαο
ζρήκαηα θαη γξαθήκαηα, ηα απνηειέζκαηα ησλ δεδνκέλσλ γίλνληαη
θαηαλνήζηκα πην εχθνια ζε ζρέζε κε ππνινγηζηηθά θχιια θαη αλαθνξέο
γεκάηεο αξηζκνχο (Impact Radius, 2016).



Αμία: Τα δεδνκέλα έρνπλ αμία θαζψο πεξηέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ε
επηρείξεζε κπνξεί λα αμηνπνηήζεη πξνο φθειφο ηεο (big data analytics).
Υπάξρεη κηα ζεηξά πνζνηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηερληθψλ γηα λα αλαδείμνπλ ηελ
αμία ησλ δεδνκέλσλ, απφ ηελ αλαθάιπςε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ
κέρξη ηελ αλαγλψξηζε ελφο εμαξηήκαηνο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα
αζηνρήζεη. Τν ηερλνινγηθφ επίηεπγκα είλαη φηη ηφζν ην θφζηνο ηεο
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ φζν θαη ην θφζηνο ηεο ππνινγηζηηθήο δχλακεο έρεη
κεησζεί ξαγδαία. Ζ πξαγκαηηθή πξφθιεζε ησλ big data είλαη ν άλζξσπνο, ν
νπνίνο πξέπεη λα ζέηεη ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο, λα αλαγλσξίδεη πξφηππα, λα
πξνβαίλεη ζε ζχγρξνλεο ππνζέζεηο θαη λα πξνβιέπεη ζπκπεξηθνξέο (Oracle,
2015).
Σπλεπψο, νη επηρεηξήζεηο ζηξέθνληαη ζε πξνεγκέλεο κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ

big data (analytics) φπσο: (α) ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε, (β) αλάιπζε κέζσλ
θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη (γ) πξνγλσζηηθή αλάιπζε (predictive analytics).
Σεκαληηθφ ξφιν φκσο δηαδξακαηίδνπλ θαη ηα ινγηζκηθά πνπ ζα επεμεξγαζηνχλ
απηνχο ηνπο κεγάινπο φγθνπο δεδνκέλσλ. Κάπνηα απφ ηα ινγηζκηθά πνπ
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ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν ησλ big data analytics είλαη: (α) βάζεηο
δεδνκέλσλ (NoSQL), (β) ινγηζκηθά αλνηρηνχ θψδηθα δηαρείξηζεο κεγάινπ φγθνπ
δεδνκέλσλ (Hadoop, YARN), (γ) ινγηζκηθά εμφξπμεο δεδνκέλσλ (RapidMiner)
(TechTarget, 2012).
Ο Columbus (2015) αλαθέξεη ζην Forbes φηη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο
πηνζέηεζαλ ηα big data θαη ηηο ηερλνινγίεο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο (cloud computing)
ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο νδεγήζεθαλ ζε κηα αλάπηπμε πάλσ απφ 50% ζε ζρέζε κε φζεο
δελ ην έθαλαλ. Ο Marr (2015) αλαθέξεη φηη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ big
data αχμεζαλ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπο θαηά 60%. Ζ αγνξά ησλ big data βξηζθφηαλ
ζηα 28,5 δηο. δνιάξηα ην 2014 θαη ππνινγίδεηαη φηη ζα απμεζεί ζε 50,1 δηο. δνιάξηα
ην 2017. Ο Columbus (2015) επίζεο αλαθέξεη πσο ε θπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη 500 δηο. δνιάξηα εηεζίσο ρξεζηκνπνηψληαο big
data projects.
Μειέηεο πεξίπησζεο: Δθαξκνγέο big data analytics ζην ζύγρξνλν θόζκν ησλ
επηρεηξήζεσλ
Πηγές: ΙΒΜ, 2012; Marr, 2014; Van Rijmenam, 2015
Ζ Jabil έρεη ηηο εμήο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο: (α) ζρεδηάδεη θαη παξάγεη
εθηφο απφ θαηαλαισηηθά αγαζά, πξντφληα πνπ αλήθνπλ ζε
δηάθνξνπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, ηε βηνκεραλία, ηελ
απνζήθεπζε, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, θαη (β) πξνζθέξεη ζπκβνπιεπηηθέο
ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ζ εηαηξία
απαζρνιεί

130.000

εξγαδφκελνπο

ζε

πεξηζζφηεξεο

απφ

60

εγθαηαζηάζεηο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη ηα έζνδά ηεο ην 2012
έθηαζαλ ηα 17,1 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ζ Jabil θαηαγξάθεη
ηεξάζηην φγθν δεδνκέλσλ απφ έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ
ζηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ηεο. Ζ ζπιινγή θαη αλάιπζε απηψλ
ησλ δεδνκέλσλ σο επί ην πιείζηνλ πξαγκαηνπνηνχηαλ κε ρεηξνθίλεηεο
δηαδηθαζίεο

ππνινγηζηηθψλ

θχιισλ,

δηαδηθαζίεο

ηδηαίηεξα

ρξνλνβφξεο. Σηφρνο ηεο επηρείξεζεο ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη έλα
ζχζηεκα πνπ ζα ζπγθεληξψλεη φια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηε
δηαρείξηζε θαη αλάιπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο,
κεηψλνληαο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν δηεθπεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο,
εληζρχνληαο ηαπηφρξνλα ηελ έκθαζε ζηελ απφθηεζε γλψζεο θαη
αλάιεςε δξάζεο. Ζ Jabil ρξεζηκνπνηψληαο ινγηζκηθφ ηεο ΗΒΜ κε
έκθαζε ζηα analytics θαηάθεξε: (α) λα πξνζδηνξίζεη κνηίβα φπσο

69

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ

Τκήκα Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο

πνηα είδε παξαγγειηψλ είλαη ηα πην θεξδνθφξα αλά εξγνζηάζην, (β)
λα αλαγλσξίζεη ηα πεξηνδηθά κνηίβα ζηηο πξνβιέςεηο δήηεζεο
ζηνρεχνληαο ζηελ άκεζε εθαξκνγή δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ θαη (γ) λα
κεηψζεη ην ζπλνιηθφ ρξφλν ηεο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ηνπ φγθνπ
δεδνκέλσλ ηεο θαηά δχν κε ηξεηο εξγάζηκεο κέξεο. Μεηά ηελ
επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηε βειηίσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, ν Chief Financial Officer ηεο Jabil
δήισζε πσο ε αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ επέηξεςε ηε
βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο δεκηνπξγψληαο
έλα κεγάιν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ επηρείξεζε.
Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαηλνηνκίεο ηεο Amazon είλαη ε δεκηνπξγία
ησλ ππεξεζηψλ-Amazon Web Services (AWS). Οη AWS πξνζθέξνπλ
εξγαιεία γηα λα ππνζηεξίμνπλ ππεξεζίεο φπσο ηε ζπιινγή, ηελ
απνζήθεπζε θαη ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. Με ηε ρξήζε ηεο AWS ε
Amazon θαηαθέξλεη λα δεκηνπξγεί πξνθίι πειαηψλ πνπ βαζίδνληαη
ζηα δεδνκέλα ησλ εθαηνκκχξηα ζπλαιιαγψλ ηεο. Με ηελ δεκηνπξγία
πξνθίι πειαηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία εμαηνκηθεπκέλσλ
πξνηάζεσλ αγνξάο, ε εηαηξία παξνηξχλεη θαη ηειηθά πείζεη ηνπο
πειάηεο ηεο λα πξνβνχλ ζε αγνξέο πνπ κπνξεί λα κελ είραλ
ζρεδηάζεη. Ταπηφρξνλα, απηφο ν κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ
δηαζθαιίδεη φηη νη εμππεξεηεηέο ησλ πειαηψλ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο
φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηε ζηηγκή πνπ ν πειάηεο
ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε. Έηζη επηηπγράλεηαη ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ
επηπέδνπ

εμππεξέηεζεο

ηνπ

πειαηνινγίνπ

ηεο

εηαηξείαο

πξνζθέξνληάο ηεο έλα αξθεηά ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Ζ
πην πξφζθαηε θαηλνηνκία ηεο Amazon φζνλ αθνξά ζηελ αλάιπζε
ησλ big data, απνηειεί έλα ζχζηεκα ην νπνίν είλαη ζρεδηαζκέλν λα
πξνεηνηκάδεη ηελ απνζηνιή ησλ πξντφλησλ ζηνπο πειάηεο, πξηλ απηνί
απνθαζίζνπλ λα ηα αγνξάζνπλ. Ζ επηρείξεζε ζρεδηάδεη λα κεηαθέξεη
ηα πξντφληα πνπ αλακέλεη λα παξαγγειζνχλ ζε έλα θέληξν δηαλνκήο
θνληά ζηελ πεξηνρή ηεο δήηεζεο (The verge, 2014). Απηφ ζεκαίλεη
φηη ε Amazon ζεσξεί φηη ηα big data ζα γίλνπλ ηφζν αθξηβή ζην
κέιινλ, κε απνηέιεζκα λα πξνβιέπνπλ κε αθξίβεηα "ποιος" ζα
παξαγγείιεη "ηι" θαη "πόηε", επηηπγράλνληαο ηαρχηεξνπο ρξφλνπο
παξάδνζεο.
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Ωο ε κεγαιχηεξε εηαηξεία κε-αιθννινχρσλ πνηψλ ζηνλ θφζκν, ε
Coca-Cola επεμεξγάδεηαη petabytes δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγεη απφ
δηάθνξεο πεγέο, φπσο δεδνκέλα πσιήζεσλ, κέζσλ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, αληαγσληζηψλ θ.α. Ο Esat Sezer,
Chief Big Data Insights Officer ηεο εηαηξίαο, εμεγεί φηη ε Coca-Cola
ρξεζηκνπνηεί ζην έπαθξν ηελ ηερλνινγία ησλ big data, κε κεγάιε
επηηπρία. Έλαο απφ ηνπο ηνκείο ηεο Coca-Cola πνπ εθαξκφδεη
δηαδηθαζίεο big data analytics είλαη απηφο ηεο παξαγσγήο. Ζ εηαηξία
ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ζηαζεξήο γεχζεο ρπκνχ πνξηνθαιηνχ φιν ην
ρξφλν, παξφιν πνπ ηα πνξηνθάιηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ
θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν ηξηψλ κφλν κελψλ. Σηνρεχνληαο ζηελ
επίηεπμε ζηαζεξήο γεχζεο, ε Coca-Cola ζπιιέγεη κεγάινπο θαη
πνηθίινπο φγθνπο δεδνκέλσλ, φπσο δνξπθνξηθέο εηθφλεο ησλ
θαιιηεξγεζίκσλ
αλακελφκελε

εθηάζεσλ,

απφδνζε

ησλ

εκεξνκελίεο

θαηξηθψλ

θαιιηεξγεηψλ,

ζπλζεθψλ,

πξνηηκήζεηο

ησλ

θαηαλαισηψλ, ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξεηηθέο
γεχζεηο θαη πνιιέο άιιεο κεηαβιεηέο. Καηφπηλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο
αιγνξίζκνπ πνπ έρεη αλαπηχμεη (κνληέιν Black Book), ζπλδπάδεη φια
ηα παξαπάλσ ζχλνια δεδνκέλσλ θαη θαζνξίδεη ηνπο ζπλδπαζκνχο
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα λα δεκηνπξγεζεί ε επηζπκεηή γεχζε.
Δθηφο απφ ην ηκήκα ηεο παξαγσγήο, ε δηαδηθαζία ησλ big data
analytics ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε άιια ηκήκαηα ηεο Coca-Cola
Company, φπσο ζε απηφ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηνπ
κάξθεηηλγθ. Σηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα έρεη αλαπηπρζεί πξνεγκέλν
ζχζηεκα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα παξάγεη ιεπηνκεξή
εηθφλα φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ πνιιαπιψλ θαλαιηψλ ιηαληθήο
πψιεζεο. Ζ εηθφλα απηή επηηξέπεη ζηα θαλάιηα πσιήζεσλ/δηαλνκήο
λα αληαπνθξίλνληαη γξήγνξα θαη κε αθξίβεηα ζηηο κεηαβαιιφκελεο
ζπλζήθεο αγνξάο. Τα δεδνκέλα απηά ηππνπνηνχληαη ψζηε λα κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εχθνια απφ θάζε επηρείξεζε-πειάηε ηεο CocaCola. Απψηεξνο ζηφρνο απνηειεί ε ηξνθνδφηεζε ηνπ επξχ φγθνπ
δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ζηνπο πειάηεο-κεηαπσιεηέο ηεο Coca-Cola,
ψζηε κέζσ ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ λα βειηησζνχλ νη ιεηηνπξγίεο
ηνπο, λα απμεζνχλ νη πσιήζεηο ηνπο θαη λα βειηηζηνπνηεζεί ην
επίπεδν εμππεξέηεζήο ηνπο.
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2.9.2 Σπλδπαζκνί κεζόδσλ
Σηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα αλαθέξζεθαλ κέζνδνη πξνβιέςεσλ θαη πψο
απνδίδνπλ αηνκηθά. Ωζηφζν δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα βαζίδνληαη νη πξνβιέςεηο ζηα
απνηειέζκαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο κφλν κεζφδνπ. Ο πξσηνπφξνο βηνιφγνο
Richard Levins (1966) πξφηεηλε ηελ εθαξκνγή πνιιαπιψλ κνληέισλ πξφβιεςεο θαη
ηε ρξήζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο έλαληη ηεο αλάπηπμεο ελφο
πνιχπινθνπ κνληέινπ.
Δίλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη νη ζπλδπαζκνί πξνβιέςεσλ ζπρλά
επηηπγράλνπλ πςειφηεξε αθξίβεηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απφ φηη ε θαιχηεξε
αηνκηθή κέζνδνο πξφβιεςεο. Ο ζπλδπαζκφο κεζφδσλ κπνξεί λα παξνπζηάζεη
αμηφπηζηα απνηειέζκαηα ζε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη κέζνδνο ε νπνία λα
θαηαιήγεη δηαρξνληθά θαη ζηαζεξά ζε αθξηβέζηεξεο πξνβιέςεηο. (Krajewski et al.,
2013).
Παξφιν πνπ ν ζπλδπαζκφο κεζφδσλ πξφβιεςεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
θαηαιήγεη ζε πην αθξηβείο πξνβιέςεηο, πνιινί αλαιπηέο ηηο απνθεχγνπλ
ππνζηεξίδνληαο φηη αιινηψλνπλ ην απνηέιεζκα θαη ζεσξνχλ φηη κία θαη κφλν
κέζνδνο είλαη ζε ζέζε λα θαηαιήμεη ζην αθξηβέζηεξν απνηέιεζκα (Armstrong, 2001).
2.10 Δξσηήζεηο θαη αζθήζεηο θαηαλόεζεο
Να απαληεζνχλ ηα παξαθάησ:
1. Τνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο, κηα επηρείξεζε θαηέγξαςε πσιήζεηο ησλ 200, 350 θαη
287 πξντφλησλ. Δθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηνπ θηλνχκελνπ κέζνπ φξνπ, λα
ππνινγηζηεί ε ηηκή ηεο πξφβιεςεο ηνπ 4νπ κήλα. Αλ ε πξαγκαηηθή δήηεζε γηα ηνλ 4ν
κήλα ππνινγίδεηαη ζηα 300 πξντφληα, πνηα είλαη ε ηηκή ηεο πξφβιεςεο ηνπ 5νπ κήλα;
2. Δηαηξία παξαγσγήο θαθέ επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε δήηεζε γηα ηνλ κήλα Ηνχιην,
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξαγκαηηθέο πσιήζεηο ηνπ Πίλαθα 2.22.

Μινασ
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ



Πίλαθαο 2.22 Πξαγκαηηθέο πσιήζεηο θαθέ
Πραγματικζσ πωλιςεισ (κιλά)
320
410
380
390
430

Να πξνβιεθζεί ε δήηεζε ηνπ Ηνπλίνπ εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηνπ θηλνχκελνπ
κέζνπ φξνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηειεπηαίνπο 3 θαη 5 κήλεο.
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Πνηα είλαη ε πξφβιεςε ησλ πσιήζεσλ ηνπ Ηνπλίνπ εθαξκφδνληαο ηελ αθειή
κέζνδν;



Αλ νη πξαγκαηηθέο πσιήζεηο ηνπ Ηνπλίνπ ηζνχληαη κε 410 θηιά θαθέ, πνηα είλαη
ε ηηκή ηεο πξφβιεςεο ηνπ Ηνπιίνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξνεγνχκελεο
κεζφδνπο;



Να ζπγθξηζεί ε αθξίβεηα ησλ πξνεγνχκελσλ εξσηεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε
κέζε απφιπηε απφθιηζε (MAD) θαη ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα (MSE).

3. Ζ ίδηα εηαηξία θαθέ (Πίλαθαο 2.22) επηζπκεί λα ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο
κεζφδνπ ηνπ θηλνχκελνπ κέζνπ φξνπ κε απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κέζνδν ηνπ
ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο βαξχηεηεο 5%, 15% θαη 80% γηα
ηνπο κήλεο Μάξηην, Απξίιην θαη Μάην αληίζηνηρα, λα ππνινγηζηεί ε ηηκή ηεο δήηεζεο
πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ ηνπ Ηνπλίνπ γηα 3
κήλεο. Πνηα κέζνδνο παξνπζηάδεη ηα αθξηβέζηεξα απνηειέζκαηα εθαξκφδνληαο ηηο
κεζφδνπο MAD θαη MSE;
4. Μηα εηαηξία πψιεζεο ειεθηξηθψλ εηδψλ επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε δήηεζε
ηειενξάζεσλ ηνπ Ηαλνπαξίνπ έρνληαο ηηο πσιήζεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εηψλ
ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο. Μέζσ πξνεγνχκελσλ
πξνβιέςεσλ πνπ είραλ δηεμαρζεί, απνθαζίζηεθε φηη ε θαιχηεξε ηηκή ηεο ζηαζεξάο
ηζνχηαη κε 0,3. Να ππνινγηζηεί ε πξφβιεςε ρξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα πσιήζεσλ
ηνπ παξαθάησ Πίλαθα 2.23.
Πίλαθαο 2.23 Πξαγκαηηθέο πσιήζεηο ηειενξάζεσλ

Μινασ
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
επτζμβριοσ
Οκτϊβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ

Πραγματικζσ πωλιςεισ 1ου ζτουσ
13256
14231
13114
13874
14002
13236
14115
13198
14652
13654
13597
13589

Πραγματικζσ πωλιςεισ 2ου ζτουσ
14232
14223
14300
13987
13867
14102
13443
13997
14236
13564
13764
13621

5. Έλα πξαηήξην θαπζίκσλ έρεη παξαηεξήζεη κηα απμεηηθή ηάζε ζηηο πσιήζεηο
πεηξειαίνπ (Πίλαθαο 2.24) θαη επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηηο πσιήζεηο ηνπ επφκελνπ
κήλα ψζηε λα δηαρεηξηζηεί θαιχηεξα ηηο πξνκήζεηέο ηνπ. Δπέιεμε λα ρξεζηκνπνηήζεη
ηε κέζνδν δηπιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο ρξεζηκνπνηψληαο γηα ηηο ζηαζεξέο

θαη
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ηηο ηηκέο 0,3 θαη 0,1 αληίζηνηρα. Πνηα είλαη ε ηηκή ηεο πξφβιεςεο δήηεζεο ηνπ
Ηαλνπαξίνπ θαη πνηα ε ηηκή ηνπ ζθάικαηνο εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν MAPD;

Μινασ
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
επτζμβριοσ
Οκτϊβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ

6.

Έλα

Πίλαθαο 2.24 Πξαγκαηηθέο πσιήζεηο πεηξειαίνπ
Πραγματικζσ πωλιςεισ 1ου ζτουσ Πραγματικζσ πωλιςεισ 2ου ζτουσ
195
441
230
432
256
463
289
488
331
501
357
495
382
523
370
503
397
534
414
567
409
573
446
552

εξγνζηάζην

κεηαιιεπκάησλ

πξνθεηκέλνπ

λα

βειηηζηνπνηήζεη

ην

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ησλ βαξδηψλ ησλ ππαιιήισλ ψζηε λα κελ ππάξμνπλ
ειιείςεηο ζηε δήηεζε επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε δήηεζε ησλ επφκελσλ ηεζζάξσλ
κελψλ. Σηνλ Πίλαθα 2.25 παξνπζηάδεηαη ε δήηεζε ηνπ κπεληνλίηε. Πνηα είλαη ε ηηκή
ηεο πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο ηνπ Ηαλνπαξίνπ εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηεο ηξηπιήο
εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζπληειεζηέο α=0,3, β=0,1, γ=0,1.

Μινασ
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
επτζμβριοσ
Οκτϊβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ

Πίλαθαο 2.25 Πξαγκαηηθέο πσιήζεηο κπεληνλίηε
Πραγματικζσ πωλιςεισ 1ου ζτουσ Πραγματικζσ πωλιςεισ 2ου ζτουσ
5384
8632
8081
9987
10282
17032
9156
12354
6118
9120
9139
10986
12460
19873
10717
14032
7825
10306
9693
12569
15177
22548
11740
15813

7. Μηα αιπζίδα μελνδνρείσλ, εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο, επηζπκεί
λα πξνβιέςεη ηε δήηεζε ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο.
Φξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα πξαγκαηηθψλ πσιήζεσλ ηνπ Πίλαθα 2.26, λα
εθαξκνζηεί ε κέζνδνο θιαζζηθήο ρξνλνζεηξάο δηαρσξηζκνχ ππνινγίδνληαο ηελ
πξφβιεςε δήηεζεο γηα φιν ην ππφινηπν έηνο.
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Πίλαθαο 2.26 Πξαγκαηηθέο πσιήζεηο δσκαηίσλ
Πραγματικζσ πωλιςεισ 1ου ζτουσ Πραγματικζσ πωλιςεισ 2ου ζτουσ
893
995
930
805
740
932
1012
977
1007
803
1200
801
915
1253
941
1009
1024
1193
1149
1061
869
1149
1028
982

Πνηνηηθέο κέζνδνη πξόβιεςεο δήηεζεο

2.11

Σε πεξηπηψζεηο φπνπ νη πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεηαβάιινληαη
δηαξθψο, εηζάγνληαη λέα πξντφληα ζηελ αγνξά ή κεηαβάιινληαη ηα ήδε ππάξρνληα,
ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα (ηζηνξηθά δεδνκέλα πσιήζεσλ) είλαη πηζαλφλ λα κελ είλαη
πιένλ ρξήζηκα, λα πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ, ή αθφκε θαη λα είλαη αλχπαξθηα. Σηηο
πεξηπηψζεηο απηέο ε ρξήζε πνζνηηθψλ κεζφδσλ θαζίζηαηαη ηδηαηηέξα δχζθνιε θαη
αλαθξηβήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνβιέςεσλ. Καιχηεξε επηινγή ζεσξείηαη ε
ρξήζε πνηνηηθψλ κεζφδσλ πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο (Stevenson, 2012). Αλάκεζα ζηηο
πην δεκνθηιείο πνηνηηθέο κεζφδνπο ζπγθαηαιέγνληαη ε κέζνδνο ησλ Γειθψλ, ε
έξεπλα αγνξάο, ην ζπκβνχιην ζηειερψλ θαη ε ηζηνξηθή αλαινγία (Hillier and
Lieberman, 2001; Ghiani et al., 2004; Bajpai, 2010).
Σηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο ε πξφβιεςε βαζίδεηαη ζηε
δηαίζζεζε, ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ησλ εηδηθψλ κειεηεηψλ (Reid and Sanders,
2007). Δξγαιεία γηα ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ ηα
εξσηεκαηνιφγηα, νη ζπλεληεχμεηο, νη παξαηεξήζεηο ή θαη ε ρξήζε απιψλ
καζεκαηηθψλ εξγαιείσλ γηα ην ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ πξνβιέςεσλ (Ghiani et al.,
2004).
Οη κέζνδνη πνπ ζα πεξηγξαθνχλ παξαθάησ είλαη (α) ε κέζνδνο ησλ Γειθψλ θαη
(β) ε έξεπλα αγνξάο, νη νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηηο πην δηαδεδνκέλεο
πνηνηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ επηρεηξήζεηο (Ghiani et al., 2004).
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2.11.1 Μέζνδνο ησλ Γειθώλ
Ζ κέζνδνο ησλ Γειθψλ ή κέζνδνο Delphi, ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηε RAND
Corporation ην 1950, απνηειεί κηα απφ ηηο πην γλσζηέο πνηνηηθέο κεζφδνπο θαη
ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο (Gordon, 1994).
Καηά

ηελ

εθαξκνγή

ηεο

κεζφδνπ

Delphi

εκπιέθνληαη

ηξεηο

ηχπνη

ζπκκεηερφλησλ: (α) νη εξσηεζέληεο, (β) ην πξνζσπηθφ θαη (γ) νη ιήπηεο απνθάζεσλ
(Heizer and Render, 2011). Οη εξσηεζέληεο είλαη νκάδα αλζξψπσλ, ησλ νπνίσλ νη
γλψκεο έρνπλ αμία γηα ηελ πξφβιεςε (εηδηθνί εκπεηξνγλψκνλεο). Ζ ζπγθεθξηκέλε
εξεπλεηηθή κεζνδνινγία επηδηψθεη λα επηηχρεη ηε κέγηζηε δπλαηή ζπλαίλεζε κηαο
πξνεπηιεγκέλεο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα/ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ. Τν πξνζσπηθφ πξνεηνηκάδεη κηα ζεηξά απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ ηα
δηαλέκεη ζηνπο επηιεγκέλνπο εξσηεζέληεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα παξαζέηεη ζηνπο
ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ. Οη ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ θαη πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξφβιεςε. Αλαιπηηθφηεξα, ε κέζνδνο
Delphi απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα βήκαηα:
Βήκα 1: Πξνζδηνξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο πξφβιεςεο θαη επηινγή ησλ εηδηθψλ
εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ.
Βήκα 2: Γεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίνπ, κε ζθνπφ ηε ιήςε απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξφβιεςεο.
Βήκα 3: Σπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ,
αλαζεψξεζή ηνπ (λέα εξσηήκαηα) θαη αλαδηαλνκή ηνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε
ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ηεο πξφβιεςεο. Δπαλάιεςε ηνπ βήκαηνο κέρξη ηελ
επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο ζπλαίλεζεο κεηαμχ ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ (Keeney et
al., 2006).
Βήκα 4: Γηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Με ηε κέζνδν Delphi επηηπγράλνληαη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζε ηξεηο
ηνπιάρηζηνλ γχξνπο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη αλαζεψξεζεο ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ (Βήκα 3). Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο είλαη ρξήζηκε ζε νπνηνλδήπνηε
ρξνληθφ νξίδνληα πξφβιεςεο θαη ζεσξείηαη ηδαληθή γηα πξνβιέςεηο λέσλ πξντφλησλ.
Ωζηφζν, εμαηηίαο ηεο αλάγθεο πνιιψλ αλαιπηψλ θαη ησλ επαλαιακβαλφκελσλ
βεκάησλ, ην θφζηνο θαη ν ρξφλνο εθαξκνγήο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξα ζε ζρέζε
κε ηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο. Όζνλ αθνξά ζην ρξφλν πνπ απαηηείηαη, εμαξηάηαη απφ ηνλ
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αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην θφξην εξγαζίαο πνπ ηνπο αλαηίζεηαη γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ πξνβιέςεσλ θαη ηελ ηαρχηεηα αληαπφθξηζήο ηνπο (Chambers et al.,
1971).
Πιενλεθηήκαηα ηεο Delphi απνηεινχλ ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο πνιιψλ
εκπεηξνγλσκφλσλ, ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ, πνπ επηηξέπεη λα κελ
αιινησζνχλ νη απαληήζεηο ηνπο ιφγσ απηνινγνθξηζίαο, θαη ην γεγνλφο φηη παξέρεη
δνκεκέλν ηξφπν

ιήςεο

απνθάζεσλ

γηα

πνιχπινθα

πξνβιήκαηα.

Βαζηθά

κεηνλεθηήκαηα απνηεινχλ ην θφζηνο, ν ζεκαληηθφο ρξφλνο εθαξκνγήο θαη ε
δπζθνιία δηαηήξεζεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ εξσηεζέλησλ θαζφιε ηε δηάξθεηα
εθηέιεζεο ηεο κεζφδνπ (Roberts, 2015). Σηνλ Πίλαθα 2.27 παξνπζηάδνληαη κεξηθά
απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ ησλ Γειθψλ.
Πίλαθαο 2.27 Φαξαθηεξηζηηθά κεζφδνπ ησλ Γειθψλ (Πεγή: Chambers et al., 1971)
Μζκοδοσ των Δελφϊν
Ακρίβεια
Χρόνοσ
Εφαρμογζσ
Δεδομζνα
Κόςτοσ
Βραχ.
Μες.
Μακρ.
εφαρμογισ
Μζτρια
Μζτρια
Μζτρια
υλλογι
Πωλιςεισ νζων
μζχρι πολφ μζχρι πολφ μζχρι πολφ
πλθροφοριϊν μζςω 2.000$ + 2 μινεσ +
προϊόντων
καλι
καλι
καλι
ερωτθματολογίων

2.11.2 Μέζνδνο έξεπλα αγνξάο
Ζ κέζνδνο ηεο έξεπλαο αγνξάο, κηα ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε πνηνηηθή κέζνδνο
πξφβιεςεο, απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο
πιεξνθνξηψλ θαη ζηνρεχεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηαλαισηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα
έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία (Krajewski et al, 2013). Σπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη απφ
ην ηκήκα κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κάξθεηηλγθ ή
ζχκβνπινπο επηρεηξήζεσλ θαη είλαη εμαηξεηηθά αμηφπηζηε ζε θάζε ρξνληθφ νξίδνληα
θαη εηδηθφηεξα ζηηο βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο.
Ζ κέζνδνο ηεο έξεπλαο αγνξάο είλαη πηζαλφλ λα εθαξκνζηεί ζε δηαθνξεηηθέο
πεξηπηψζεηο πξνβιέςεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε
πξνζπαζεί λα αλαπηπρζεί ζε κηα λέα πεξηνρή κε αλππαξμία ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ
πσιήζεσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα εηθφλα γηα ηηο
ζπλήζεηεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Σπρλά κπνξεί λα
θαηαγξάςεη θαηαλαισηηθέο αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο δελ είλαη εχθνια
παξαηεξήζηκεο. Δπίζεο ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο δχλαηαη λα
πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ηδεψλ γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο,
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αλαιχνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο ηάζεηο θαη πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ. Τέινο, ε έξεπλα
αγνξάο απνηειεί πξψηε πξνζέγγηζε γηα πξνσζεηηθή ελέξγεηα, δηαθεκηζηηθή
θακπάληα ή ηελ αλάδεημε ελφο πξντφληνο. Απηή ε πξνζέγγηζε κεηά ηελ νινθιήξσζή
ηεο κπνξεί λα πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ πξντφληνο θαη δεδνκέλα
γηα ηε δηεμαγσγή κηαο πην πξνεγκέλεο έξεπλαο, πνπ ζα εμαζθαιίζεη πςειή πνηφηεηα
πξντφληνο (Power Decision Groups, 2015).
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηεο έξεπλαο αγνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα
εξγαιεία θαηαγξαθήο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ πειαηψλ. Έλα απφ ηα ζπλεζέζηεξα
εξγαιεία είλαη ηα εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ είηε κε άκεζε
επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε, είηε ηειεθσληθψο, ηαρπδξνκηθψο, δηαδηθηπαθά θ.α. Κάζε
ηξφπνο έρεη δηαθνξεηηθφ θφζηνο θαη επίπεδν ζπκκεηνρήο, νπφηε πξέπεη λα
εθαξκφδνληαη

κε

πξνζνρή.

Δπίζεο

κπνξνχλ

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ

νκάδεο

εξσηεζέλησλ ή πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, ζηηο νπνίεο νη εξσηεζέληεο πξέπεη λα
απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε. Τα απνηειέζκαηα
απηψλ ησλ κεζφδσλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά αμηφπηζηα εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ πιήζνπο ησλ
εξσηεζέλησλ, αιιά κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο
ζηάζεηο ησλ πειαηψλ θαη είλαη άξηζηνη ηξφπνη λα απνθαιπθζνχλ ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε λέα πξντφληα ή ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ (Kent, 2007).
Δμαηηίαο

ηνπ

γεγνλφηνο

φηη

νη

πξνεγνχκελνη

ηξφπνη

ζπρλά

δελ

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ, ε επηρείξεζε κπνξεί
λα επηιέμεη ηε κέζνδν ηεο παξαηήξεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
αγνξψλ ή ηεο ρξήζεο ελφο πξντφληνο. Τέινο, ν πην άκεζνο ηξφπνο είλαη ε ηνπνζέηεζε
ελφο λένπ πξντφληνο ζε επηιεγκέλα θαηαζηήκαηα γηα λα εξεπλεζεί ε αληαπφθξηζε
ησλ θαηαλαισηψλ θάησ απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πψιεζεο. Ο ηξφπνο απηφο
δχλαηαη λα απνθέξεη δεδνκέλα πνπ ζα βνεζήζνπλ ζην λα γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζην
πξντφλ, πξνζαξκνγέο ζηηο ηηκέο ή βειηίσζε ηεο ζπζθεπαζίαο (AllBusiness, 2015). Αλ
ε έξεπλα αγνξάο εθαξκνζηεί ζσζηά θαη επηδέμηα απνηειεί κία αθξηβή θαη ρξήζηκε
κεζνδνινγία πξφβιεςεο δήηεζεο (Russell and Taylor, 2011). Ωζηφζν δελ πξέπεη λα
παξαβιεθηνχλ ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ.
Έλα απφ ηα πην ζπλήζε πξνβιήκαηα είλαη ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κπνξεί λα
αθνξά ην πξνηηκψκελν κέζν εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ηνπ εξσηεζέληα αλάκεζα
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ζε νδηθέο θαη ζαιάζζηεο. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, αλ ε εξψηεζε ηνλ αλαγθάδεη λα
επηιέμεη αλάκεζα απφ ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ ιάζνο, δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ
πξφβιεςε θαη ηελ επηρείξεζε (Reid and Sanders, 2007). Σεκαληηθφ κεηνλέθηεκα
απνηειεί θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη, θαζψο ην εξσηεκαηνιφγην πξέπεη λα
ζρεδηαζηεί πξνζεθηηθά, λα ζπγθεληξσζεί κεγάινο αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ απφ
δηάθνξνπο ηχπνπο πειαηψλ (επξχ θαη κεγάιν κέγεζνο δείγκαηνο εξσηεζέλησλ) θαη
ζηε ζπλέρεηα λα αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα, δηαδηθαζίεο ηδηαίηεξα ρξνλνβφξεο πνπ
νδεγνχλ ζε έλα πςειφ θφζηνο. Σηνλ Πίλαθα 2.28 παξνπζηάδνληαη κεξηθά απφ ηα
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο.
Πίλαθαο 2.28 Φαξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ έξεπλαο αγνξάο (Πεγή: Chambers et al., 1971)
Ζρευνα αγοράσ
Ακρίβεια
Χρόνοσ
Δεδομζνα
Κόςτοσ
εφαρμογισ
Βραχ.
Μες. Μακρ. Εφαρμογζσ
υλλογι πλθροφοριϊν μζςω
Μζτρια Πωλιςεισ
ερωτθματολογίων,
5.000$ +
3 μινεσ +
Εξαιρετικι Καλι
μζχρι
νζων
διεξαγωγι ερευνϊν και
καλι
προϊόντων
ανάλυςθ χρονοςειράσ των
μεταβλθτϊν τθσ αγοράσ

2.11.3 Δξσηήζεηο θαη αζθήζεηο θαηαλόεζεο
Να απαληεζνχλ ηα παξαθάησ:
1) Οη πνηνηηθέο κέζνδνη πξνηηκψληαη φηαλ δελ 5) Ζ έξεπλα αγνξάο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν
ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα.
κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ.
α. Σσζηφ
α. Σσζηφ
β. Λάζνο
β. Λάζνο
2) Οη πνηνηηθέο κέζνδνη βαζίδνληαη ζηε 6) Σηελ έξεπλα αγνξάο, έλα απφ ηα
δηαίζζεζε θαη ηελ εκπεηξία ησλ εηδηθψλ.
κεγαιχηεξα κεηνλεθηήκαηα είλαη ν
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπληάζζνληαη νη
α. Σσζηφ
εξσηήζεηο.
β. Λάζνο
α. Σσζηφ
β. Λάζνο
3) Ζ κέζνδνο ησλ Γειθψλ εθηειείηαη κφλν
κηα θνξά γηα λα γίλεη ε πξφβιεςε.
α. Σσζηφ
β. Λάζνο

7) Ζ κέζνδνο ησλ Γειθψλ εθαξκφδεηαη
κέζσ εξσηήζεσλ ζε εκπεηξνγλψκνλεο.
α. Σσζηφ
β. Λάζνο

4) Ζ κέζνδνο ησλ Γειθψλ είλαη ιηγφηεξν
θνζηνβφξα ζηελ εθαξκνγή απφ ηηο 8) Ζ έξεπλα αγνξάο ζπιιέγεη δεδνκέλα
απφ εκπεηξνγλψκνλεο.
κεζφδνπο ρξνλνζεηξψλ.
α. Σσζηφ
α. Σσζηφ
β. Λάζνο
β. Λάζνο
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2.12 Σύλνςε
Σην παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθεθαλ αλαιπηηθά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
πξνβιέςεσλ ηεο δήηεζεο, ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζε δηαθνξεηηθνχο ρξνληθνχο
νξίδνληεο θαη ζε δηαθνξεηηθά πξφηππα δήηεζεο. Δπίζεο παξνπζηάζηεθαλ θαη
αλαιχζεθαλ νη θπξηφηεξεο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κέζνδνη πξφβιεςεο. Σηε ζπλέρεηα
πεξηγξάθεθε ην εξγαιείν ππνινγηζκνχ πξνβιέςεσλ δήηεζεο, πνπ εθαξκφδεη 12
πνζνηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνβιέςεσλ. Τν ελ ιφγσ εξγαιείν
εθαξκφζηεθε ζε 3 δηαθνξεηηθά πξφηππα δήηεζεο αλαδεηθλχνληαο ηελ ηξηπιή
εθζεηηθή εμνκάιπλζε σο ηελ αθξηβέζηεξε κέζνδν πξφβιεςεο ιφγσ ηεο
παξακεηξνπνίεζεο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη θαη ζηηο αθξηβέζηεξεο κεζφδνπο θαηαγξάθεηαη ζθάικα,
δειαδή απφθιηζε απφ ηελ πξαγκαηηθή πξφβιεςε. Ο αλαιπηήο γηα λα θαηαιήμεη ζηελ
επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπ (κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ ζθάικα) πξέπεη λα
ιάβεη ππφςε ηνπ δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο, φπσο ηελ χπαξμε ησλ δεδνκέλσλ, ην
ρξνληθφ νξίδνληα ηεο πξφβιεςεο, ην δηαζέζηκν θεθάιαην, ην δηαζέζηκν ρξφλν θ.α.
Φπζηθά θακία επηρείξεζε δελ πξέπεη λα είλαη πξνζθνιιεκέλε ζε κηα κφλν κέζνδν
πξφβιεςεο αιιά πξέπεη λα επηιέγεη κέζνδν ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αιιαγέο ζηελ
αγνξά, ζηελ νηθνλνκία, ζηνπο αληαγσληζηέο, ζηηο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο, ζηελ ίδηα
ηελ επηρείξεζε, θ.α.
Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αθξηβνχο πξφβιεςεο δήηεζεο δελ
αξθεί κφλν ε επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπ. Αθξηβείο πξνβιέςεηο απαηηνχλ
θαη θαηάιιειε ζηξαηεγηθή πσιήζεσλ, ηθαλή λα αλαγλσξίδεη επθαηξίεο θαη λα
πξαγκαηνπνηήζεη ελέξγεηεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο επηρείξεζεο. Γηα
παξάδεηγκα, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
πειαηψλ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. Σπλεπψο
αλαγλσξίδνληαο "πξνθίι" πειαηψλ, κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ε
θαηαλαισηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ζε κία πηζαλή αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο. Ωο
απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο πέξα απφ ηελ επηινγή, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε
κεζφδσλ πξφβιεςεο δήηεζεο ζηξέθνληαη πιένλ θαη ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
πνπ δεκηνπξγνχλ αμία γηα ηελ επηρείξεζε.
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3. Δκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο: Έλαο ζεκαληηθόο ηνκέαο ηεο
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο

Ωο εκπνξεπκαηηθή κεηαθνξά νξίδεηαη ε θπζηθή δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο
εκπνξεπκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ (Chopra
et al., 2013). Οη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο απνηεινχλ θπξίαξρν ζηνηρείν ηεο
παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Οη νηθνλνκίεο ησλ πεξηζζφηεξσλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ
ζηεξίδνληαη ζηελ εμεηδηθεπκέλε παξαγσγή πνπ εθκεηαιιεχεηαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο
θαη ζηελ εμεηδίθεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Monczka et al., 2009). Απηή ε
εμεηδίθεπζε ηεο εξγαζίαο θαη παξαγσγήο δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε ππεξπξνζθνξά
αγαζψλ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ελψ ε δήηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ
δεκηνπξγείηαη ζε άιιε. Γηα παξάδεηγκα, έλα εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ
κεγάιεο δπλακηθφηεηαο ζην Αλφβεξν ηεο Πελζπιβάληα, παξάγεη κεγαιχηεξεο
πνζφηεηεο πξντφλησλ απφ ηε δήηεζε ηεο πεξηνρήο κε απνηέιεζκα λα πξνσζεί ηα
πξντφληα ηεο ζε απνκαθξπζκέλεο αγνξέο, ψζηε λα επσθειεζεί απφ ηελ θιίκαθα ησλ
εγθαηαζηάζεψλ ηνπ (Coyle et al., 2011). Γηα ηε δηεθπαηξέσζε ηεο θπζηθήο
κεηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ απηψλ, απαξαίηεηε πξνππφζεζε απνηεινχλ νη
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εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, επηηξέπνληαο ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε λα
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πεξηνρέο πνπ κπνξνχλ λα απέρνπλ εθαηνληάδεο ρηιηφκεηξα
(Ghiani et al., 2004).
Αλαθέξεηαη πσο ην θφζηνο φισλ ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ην 2013 έθηαζε ηα 862 δηο. δνιάξηα θαηαιακβάλνληαο ην 5,1%
ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ ηνπο. Αλαθέξεηαη επίζεο πσο ην 2012 θαζεκεξηλά κεηαθέξνληαλ
θαηά κέζν φξν 53,9 εθ. ηφλνη θνξηίνπ αμίαο 47,5 δηο. δνιαξίσλ. Ζ ελ ιφγσ αμία
αλακέλεηαη λα απμεζεί ηαρχηεξα απφ φηη ην βάξνο ησλ κεηαθεξφκελσλ
εκπνξεπκάησλ, απφ 882 δνιάξηα αλά ηφλν ην 2007 ζε 1.377 δνιάξηα αλά ηφλν ην
2040, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πιεζσξηζκφ. Όζνλ αθνξά ηψξα ηηο εκπνξεπκαηηθέο
κεηαθνξέο εληφο θαη εθηφο νξίσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, νη εμαγσγέο θαη νη
εηζαγσγέο εκπνξεπκάησλ αληηπξνζψπεπαλ ην 10,7% ησλ ζπλνιηθψλ κεηαθεξφκελσλ
ηφλσλ θαη 19,1% ηεο αμίαο ην 2007 θαη αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ην 2040 ζε 19,0%
ησλ ηφλσλ θαη 30,9% ηεο αμίαο αληίζηνηρα. Ζ ζεκαζία ησλ εκπνξεπκαηηθψλ
κεηαθνξψλ ππνγξακκίδεηαη θαη ζηνλ θιάδν ησλ logistics θαηαιακβάλνληαο ην 62%
ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπο (Council of Supply Chain Management Professionals,
2014; United States Department of Transportation, 2015).
Σηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην ζχλνιν ηνπ βάξνπο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ
κεηαθέξνληαη απμήζεθε θαηά 5,3% κεηαμχ ησλ εηψλ 2009 θαη 2014. Τν κεηαθνξηθφ
έξγν απμήζεθε απφ 3,19 δηο. ηνλνρηιηφκεηξα ζε 3,36 δηο. ηνλνρηιηφκεηξα (Eurostat,
2015). Ζ αχμεζε απηή απνδίδεηαη θπξίσο ζηηο ζαιάζζεο κεηαθνξέο ελδνρψξαο θαη
ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, νη νπνίεο ζεκείσζαλ αχμεζε ηεο
ηάμεο ησλ 15,6% θαη 13% αληίζηνηρα (Eurostat, 2015). Σρεδφλ ην 90% ησλ εμαγσγψλ
θαη ην 40% ησλ εηζαγσγψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ
ζαιάζζηαο κεηαθνξάο (European Commission, 2014). Όζνλ αθνξά ηηο ρεξζαίεο
εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νη νδηθέο θαηαιακβάλνπλ ην
74,9%, κε ηηο ζηδεξνδξνκηθέο λα θαηαιακβάλνπλ ην 18,4% θαη ηηο παξαπνηάκηεο ην
6,7% (Eurostat, 2014a). Σηα πεξηζζφηεξα Κξάηε Μέιε, νη νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο
κεηαθνξέο θπξηαξρνχλ, ελψ εμαηξνχληαη ε Δζζνλία, ε Λεηνλία θαη ε Ληζνπαλία, ζηηο
νπνίεο ν ζηδεξφδξνκνο ππεξηζρχεη κε πνζηνζηά 55,2%, 81,2% θαη 69,1% αληίζηνηρα.
Ζ Διιάδα θαηέρεη έλα απφ ηα κηθξφηεξα πνζνζηά ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο
(κφιηο 1,6%), ελψ ε Οιιαλδία θαηέρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξαπνηάκησλ
αγγίδνληαο ην 46,6%. Σπλνιηθά εληφο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο ρξεζηκνπνηνχληαη
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νδηθέο κεηαθνξέο θαηά 98,4%, εμαηξεηίθα κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηηο
ζηδεξνδξνκηθέο (1,6%), ελψ ηα πνζνζηά ησλ ελαέξησλ θαη ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ
είλαη κεδακηλά. Σε εζληθφ επίπεδν ην 2013, νη νδηθέο κεηαθνξέο ρξεζηκνπνηνχληαλ
θαηά 82,9%, νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο θαηά 0,3%, ελψ νη ελαέξηεο θαη ζαιάζζηεο
κεηαθνξέο ρξεζηκνπνηνχληαλ θαηά 11,4% θαη 5,3% αληίζηνηρα (Eurostat, 2014a;
Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή, 2015).
Σην Σρήκα 3.1 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ
ζηελ ΔΔ αλά κέζν κεηαθνξάο γηα ην έηνο 2009 θαη 2013 αληίζηνηρα.
4,1%

4,5% 0,1%
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33,4%
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Σρήκα 3.1 Πνζνζηά εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ γηα ηα έηε 2009 θαη 2013 (Πεγή: Eurostat, 2014b)

Όζν πην απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή είλαη ε κεηαθνξά ελφο πξντφληνο, ηφζν
ρακειφηεξε είλαη θαη ε ηηκή πψιεζήο ηνπ, δεκηνπξγψληαο αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα (Ross, 2015). Οη εηαηξίεο γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ ην αληαγσληζηηθφ απηφ
πιενλέθηεκα θαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ βησζηκφηεηά ηνπο ζα πξέπεη λα
πξνζαξκφδνπλ ηηο εκπνξεπκαηηθέο ηνπο κεηαθνξέο ζηηο ηαρέσο κεηαβαιιφκελεο
πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηάζεηο. Σηνλ ελ ιφγσ ηνκέα
απαηηνχληαη αθξηβείο θαη απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη θαη εξγαιεία πνπ ζα βνεζήζνπλ
θαη ζα εληζρχζνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ (Laporte and
Crainic, 1997).
Οη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο κπνξνχλ επίζεο λα πξνζθέξνπλ ζε κηα
επηρείξεζε δπλαηφηεηεο γηα λέεο ζηξαηεγηθέο. Γηα παξάδεηγκα, εμαηηίαο ησλ
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ επηηξέπεηαη ε παξαγσγή κε ηε κέζνδν «ηε ζηηγκή πνπ
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ρξεηάδεηαη» (Just In Time- JIT) (Taylor, 2006), κέζσ ηεο νπνίαο ε επηρείξεζε κπνξεί
λα ιεηηνπξγεί δηαηεξψληαο ειάρηζην ή θαζφινπ απφζεκα, κεηψλνληαο ηα θφζηε
απνζέκαηνο (Monczka et al., 2009; Coyle et al., 2011; Min, 2015).
Ζ θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ πξνζθέξεη
ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ επηρείξεζε. Αληίζεηα, νη ιάζνο επηινγέο ζηηο
κεηαθνξέο κπνξνχλ λα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα απμεκέλα θφζηε, επηζηξνθέο
πξντφλησλ, θαζπζηεξήζεηο, απψιεηεο θαη θινπέο θαη ζπλνιηθά θαθή θήκε γηα ηελ
επηρείξεζε. Σπλεπψο πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ
κεηαθνξψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο (Ballou, 2004; Chopra et
al., 2013). Παξφια απηά, νη επηρεηξήζεηο δελ επηζπκνχλ πάληα λα αζρνινχληαη κε
άιιεο δξαζηεξηφηεηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πέξαλ απφ ηελ παξαγσγηθή ηνπο
δξαζηεξηφηεηα. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε θαιχηεξε επηινγή είλαη ε αλάζεζε ησλ
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζε κεζάδνληεο, δηακεηαθνξείο θιπ.
3.1

Δκπιεθόκελνη ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο
Ζ δήηεζε γηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ πξνέξρεηαη ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο

κεηαμχ ησλ απνζηνιέσλ (πσιεηψλ) θαη ησλ ηειηθψλ απνδεθηψλ (πειαηψλ) θαη ησλ
ζεκαληηθψλ απνζηάζεσλ πνπ ηνπο ρσξίδνπλ. Οη πσιεηέο ησλ εκπνξεπκάησλ
(πξνκεζεπηέο/ παξαγσγνί/ εκπνξεπκαηηθά θέληξα) απαηηνχλ ππεξεζίεο κεηαθνξάο
γηα λα δηαθηλήζνπλ πξψηεο χιεο θαη εκπνξεχκαηα, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηε
δήηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. Γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο θαη
θαη’ επέθηαζε ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο ησλ πειαηψλ, ελδέρεηαη λα ζπκκεηέρνπλ
δηαθνξεηηθνί ηχπνη εκπιεθνκέλσλ: (α) κεηαθνξείο, (β) πάξνρνη ππεξεζηψλ logistics
ζε ηξίηνπο (third Party Logistics service providers - 3PL), (γ) κεζίηεο, (δ)
δηακεηαθνξείο.
Οη κεηαθνξείο, νη νπνίνη κεηαμχ άιισλ είλαη εηαηξίεο ζηδεξνδξνκηθψλ
κεηαθνξψλ, λαπηηιηαθέο εηαηξίεο, εηαηξίεο νδηθψλ κεηαθνξψλ θ.α., πξνζθέξνπλ ηηο
απαξαίηεηεο ππεξεζίεο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ψζηε λα κεηαθεξζεί έλα πξντφλ απφ ην
ζεκείν απνζηνιήο ζην ζεκείν παξαιαβήο. Οη πφξνη πεξηιακβάλνπλ νρήκαηα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ, εηδηθφ εμνπιηζκφ γηα ζπγθεθξηκέλα είδε πξντφλησλ, νδεγνχο
νρεκάησλ, αζθάιηζε ησλ θνξηίσλ θ.α. (Chopra et al., 2013). Οη θπβεξλήζεηο
ρξεκαηνδνηνχλ έξγα ππνδνκψλ κεηαθνξψλ φπσο θαηαζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο
νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ δηθηχσλ, νδψλ, θαζψο θαη εγθαηαζηάζεσλ ιηκέλσλ θαη
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αεξνιηκέλσλ. Οη θπβεξλήζεηο επίζεο ξπζκίδνπλ κέζσ θαλνληζκψλ θαη ειέγρνπλ ηηο
ζπλζήθεο κεηαθνξάο, θφξησζεο, εθθφξησζεο (π.ρ. κεηαθνξά επηθίλδπλσλ θαη
ηνμηθψλ εκπνξεπκάησλ) θαη επηβάιινπλ θνξνινγίεο (Crainic, 2003).
Οη δηαδηθαζίεο, ε γξαθεηνθξαηία θαη νη θαλνληζκνί πνπ δηέπνπλ ην δηεζλέο
εκπφξην ζπλήζσο σζνχλ κηα επηρείξεζε λα αλαζέηεη ηηο αλάγθεο ησλ κεηαθνξψλ θαη
γεληθφηεξα ησλ ιεηηνπξγηψλ logistics ζε ηξίηνπο - third-Party Logistics service
providers (3PL) (Universal Cargo, 2014). Οη εηαηξίεο 3PL ιεηηνπξγνχλ σο
δηακεζνιαβεηέο κεηαμχ απνζηνιέα θαη ηειηθνχ απνδέθηε, ζπληνλίδνληαο ηηο
επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο logistics, κεηαμχ απηψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξάο (Min,
2015). Πέξαλ ησλ άιισλ, νη εηαηξίεο 3PL επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
παξέρνληαη απφ ηνλ απνζηνιέα θαη ηνλ ηειηθφ απνδέθηε γηα λα επαλαζρεδηάζνπλ θαη
λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο κεηαθνξέο ησλ θνξηίσλ, λα δηαρεηξηζηνχλ απνδνηηθφηεξα
ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο logistics ηεο επηρείξεζεο θαη λα ζπληνλίζνπλ φια ηα
εκπιεθφκελα κέιε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Russell and Taylor, 2011).
Έλαο αθφκε ηχπνο εκπιεθνκέλσλ ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο είλαη νη
κεζίηεο (brokers) πνπ δξνπλ σο δηακεζνιαβεηέο κεηαμχ ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ
κεηαθνξέα. Οη κεζίηεο επηθνηλσλνχλ κε ηνπο απνζηνιείο θαη ζπγθεληξψλνπλ ηα
εκπνξεχκαηα ψζηε λα ζπγθεληξψζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πνζφηεηεο θνξηίνπ πνπ
ρξεηάδνληαη νη κεηαθνξείο (Coyle et al., 2013). Σπλήζσο νη κεηαθνξέο κπνξνχλ λα
εθηειεζηνχλ κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηξφπνπο. Οη κεζίηεο έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο
ηθαλφηεηεο ψζηε λα πξνηείλνπλ ηηο θαιχηεξεο ελαιιαθηηθέο ζηνλ απνζηνιέα θαη γηα
απηφ ην ιφγν πξνηηκψληαη (Wisner et al., 2012).
Έλαο ζεκαληηθφο ηχπνο εκπιεθνκέλνπ πνπ ιακβάλεη κέξνο θαηά ηε
δηεθπαηξέσζε ηεο εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο είλαη ν δηακεηαθνξέαο (freight
forwarder). Οη δηακεηαθνξείο κπνξνχλ λα ελεξγνχλ ηνπηθά αιιά θαη ζε δηεζλέο
επίπεδν. Σην δηεζλέο εκπφξην έρνπλ θπξίαξρν ξφιν, ειέγρνληαο ην 90% ησλ κεγάισλ
δηεζλψλ ελαέξησλ κεηαθνξψλ. Απηφ ην πνζνζηφ έρεη παξακείλεη ζηαζεξφ ηα 30
ηειεπηαία ρξφληα, παξφιεο ηηο ηερληθέο θαη επηρεηξεζηαθέο αιιαγέο ζε απηήλ ηελ
πεξίνδν, φπσο ε εκθάληζε λέσλ εηδψλ εκπιεθνκέλσλ θαη ε θαζνιηθή ρξήζε ησλ
ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Σηηο
ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, νη δηακεηαθνξείο ειέγρνπλ ην 75% ησλ εζφδσλ ηεο κεηαθνξάο
ηκεκαηηθνχ θνξηίνπ Less Than Truckload (LTL) (InboundLogistics, 2016).
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Πην ζπγθεθξηκέλα, θαζφηη νη κεηαθνξέο κεηαμχ ρσξψλ πεξηιακβάλνπλ έλα
πιήζνο κεηαθνξέσλ, απαηηήζεσλ θαη λνκηθψλ δεηεκάησλ, νη δηακεηαθνξείο
ρεηξίδνληαη απηέο ηηο νξγαλσηηθέο αλάγθεο εθ κέξνπο ηνπ εκπιεθφκελνπ πνπ επηζπκεί
ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο (Wisegeek, 2016). Γηα παξάδεηγκα, αλ κηα εηαηξία
επηζπκεί λα κεηαθέξεη ηα πξντφληα ηεο απφ κηα ρψξα ζε κηα άιιε, ν δηακεηαθνξέαο
ζα αλαδεηήζεη ηε βέιηηζηε δηαδξνκή, κέζν κεηαθνξάο θαη κεηαθνξέα γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εηαηξίαο (NiBusinessInfo, 2012). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη
ππεξεζίεο ελφο δηακεηαθνξέα είλαη νη εμήο (Schramm, 2012):


Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο



Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα απνζήθεπζεο θαη
δηαλνκήο



Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα ζπζθεπαζίαο



Παξνρή ππεξεζηψλ εθηεισληζκνχ



Δμαζθάιηζε ηθαλνπνίεζεο θαλνληζκψλ εκπνξίνπ άιισλ ρσξψλ



Δπηινγή ηνπ βέιηηζηνπ κεηαθνξέα θαη δηεθπεξαίσζε ζπκβνιαίσλ



Παξνρή ππεξεζηψλ ελνπνίεζεο θνξηίσλ



Παξνρή αζθαιηζηηθήο θάιπςεο γηα ηε κεηαθνξά



Παξνρή εγγξάθσλ γηα κεηαθνξείο



Παξνρή επίβιεςεο ζηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ.
Σχκθσλα κε έξεπλα ηεο Accenture (2016), ε νπνία αλέιπζε ηελ επίδνζε ηεο

δηακεηαθνξάο κεηαμχ 2008 θαη 2011, ε επηηπρία ησλ θαιχηεξσλ δηακεηαθνξέσλ
νθεηιφηαλ ζε έλα ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ: (α) θπξηαξρία ζε θεξδνθφξεο εκπνξηθέο
γξακκέο, (β) ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ζε βαζηθέο αλαδπφκελεο αγνξέο θαη (γ)
επηρεηξεκαηηθά

κνληέια

πνπ

ππνζηεξίδνληαη

απφ

ιεηηνπξγηθή

αξηηφηεηα,

πξνζθέξνληαο ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηφζν ζην δηακεηαθνξέα, φζν θαη ζηνπο
πειάηεο ηνπ.
Καζψο ν ξφινο ηνπ δηακεηαθνξέα είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, κηα εηαηξία πνπ
επηζπκεί ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη πξνζεθηηθά ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ψζηε λα θαηαιήμεη ζηνλ θαηαιιειφηεξν δηακεηαθνξέα. Αξρηθά
πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν πνηα ραξαθηεξηζηηθά ζα αλαδεηήζεη ε επηρείξεζε θαηά ηελ
εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ κεηαθνξέα. Έπεηηα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην θφζηνο ηνπ
δηακεηαθνξέα θαη ε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε (More Than Shipping, 2012). Σηε
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ζπλέρεηα πξέπεη λα εξεπλεζνχλ νη ηθαλφηεηεο ηνπ δηακεηαθνξέα. Σεκαληηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο πνιιαπιψλ ηχπσλ θνξηίσλ θαη ην αλ
είλαη κέινο θάπνηαο εκπνξηθήο έλσζεο ή δηθηχνπ δηακεηαθνξάο ή πξνζθέξεη
αζθάιηζε γηα ηα εκπνξεχκαηα. Τέινο, ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ε εκπεηξία ηνπ
δηακεηαθνξέα ζε ζέκαηα ηνπηθήο θαη δηεζλνχο κεηαθνξάο (American Export Lines,
2013).
Τν 2015 παξνπζίαζε πξνθιήζεηο γηα ηνπο δηακεηαθνξείο. Οη ηηκέο ησλ θνξηίσλ
θαη ησλ θαπζίκσλ είλαη εμαηξεηηθά αζηαζείο θαη ε αγνξά πθίζηαηαη δηαξζξσηηθέο
αιιαγέο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ζεκαζία ηεο ηερλνινγίαο ζηνπο δηακεηαθνξείο είλαη
ηεξάζηηα γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (Kiwill, 2015). Παξαηαχηα,
ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Manners-Bell θαη Lyon (2015) θαη
εζηίαζε ζην κέιινλ ησλ δηακεηαθνξέσλ, ππνγξάκκηζε φηη πνιινί δηακεηαθνξείο,
αθφκα θαη νη κεγαιχηεξνη, δελ θαηέρνπλ ηα απαξαίηεηα εξγαιεία πνπ ζα ηνπο
πξνζθέξνπλ δηνξαηηθφηεηα θαη επειημία ζε απηφ ην εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθφ θαη
κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ησλ αγνξψλ.
3.2

Μνλάδεο εκπνξεπκάησλ κεηαθνξάο
Τν αίηεκα γηα εκπνξεπκαηηθή κεηαθνξά αληηπξνζσπεχεη νπζηαζηηθά ηελ

αλάγθε γηα κεηαθίλεζε ελφο θνξηίνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε κεηαμχ δχν
ζεκείσλ. Υπάξρνπλ δηάθνξεο κνλάδεο εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ (unit load)
κεηαμχ ησλ νπνίσλ (α) κνλάδεο βάξνπο (π.ρ. θηιά, ηφλνη), (β) κνλάδεο απφζηαζεο
(π.ρ. ρηιηφκεηξα), (γ) κνλάδεο βάξνπο-απφζηαζεο (π.ρ. ηνλνρηιηφκεηξα), (δ) κνλάδεο
κέγηζηνπ θνξηίνπ ζε έλα κέζν (π.ρ. θνξηεγά, Panamax containership), (ε) κνλάδεο
πνζνζηνχ θφξησζεο ελφο κέζνπ κεηαθνξάο ή ελφο εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ.
Οη δηαθνξεηηθέο ρσξεηηθφηεηεο θάζε νρήκαηνο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κηαο κεηαθνξάο, ψζηε λα απνζηαιεί ην βέιηηζην κέγεζνο
θνξηίνπ. Σην Σρήκα 3.2 παξνπζηάδνληαη δηαθνξεηηθά είδε νρεκάησλ, ε ρσξεηηθφηεηά
ηνπο, θαζψο θαη ε αληηζηνηρία ηνπο κε ηε ρσξεηηθφηεηα ελφο νρήκαηνο νδηθήο
κεηαθνξάο.
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Σρήκα 3.2 Φσξεηηθφηεηεο νρεκάησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ (Πεγή: Rodrigue et al., 2013)

Όζνλ αθνξά ηηο κνλάδεο πνζνζηνχ θφξησζεο ελφο κέζνπ κεηαθνξάο, ε πιήξεο
θφξησζε αληηπξνζσπεχεη ην κέγηζην θνξηίν πνπ κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε έλα κέζν
κεηαθνξάο ή ζε έλα εκπνξεπκαηνθηβψηην (νδηθή κεηαθνξά: Full Truckload (FTL),
ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά: Full Trainload (FTL), ζαιάζζηα κεηαθνξά: Full
Containerload (FCL)). Αληίζηνηρα, ε ηκεκαηηθή θφξησζε αληηπξνζσπεχεη έλα ηκήκα
κφλν ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο ή ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, νκαδνπνηψληαο πνιιαπιέο
παξαγγειίεο (νδηθή κεηαθνξά: Less Than Truckload (LTL), ζηδεξνδξνκηθή
κεηαθνξά: Less Than Trainload (LTL), ζαιάζζηα κεηαθνξά: Less Than
Containerload (LCL)).
Οη δχν δηαθνξεηηθνί ηχπνη θφξησζεο, ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο
ηηκνινγηαθέο πνιηηηθέο, δεδνκέλνπ φηη ε πιήξεο θφξησζε εθκεηαιιεχεηαη νηθνλνκίεο
θιίκαθνο. Σπλεπψο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαθνξάο
εκπνξεπκάησλ, γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ επλντθφηεξε ηηκνιφγεζε ηεο πιήξνπο
θφξησζεο, πξαγκαηνπνηνχλ κεηαθνξά φηαλ ε δήηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπο
αμηνπνηεί ην κέγηζην δπλαηφ θνξηίν ηνπ κέζνπ ή ηνπ εκπνξεπκαηηθηβσηίνπ αλάινγα
κε ην είδνο ηεο κεηαθνξάο πνπ έρεη επηιεγεί (Min, 2015).
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Όζνλ αθνξά ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ζε απηά ζπγθαηαιέγνληαη 4 βαζηθνί
ηχπνη πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηα θιαζζηθά θηβψηηα ησλ 20 θαη 40 ft: (α)
εκηξπκνπιθφκελα

(semitrailer),

(β)

θηλεηφ

ακάμσκα

(swap-body),

(γ)

εκπνξεπκαηνθηβψηην θαη (δ) απηνηειή κνλάδα κεηαθνξάο θνξηίνπ (unit load device).
Τν εκηξπκνπιθφκελν είλαη ξπκνπιθφκελν (trailer) εκπνξεπκαηνθηβψηην δίρσο
κπξνζηηλφ άμνλα θαη ζπλήζσο ζπλδέεηαη ζην πίζσ κέξνο θνξηεγνχ. Τν θηλεηφ
ακάμσκα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο νδηθέο θαη ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο,
πεξηιακβάλεη αλαδηπινχκελα πφδηα γηα λα ζηεξίδνληαη κέρξη λα θνξησζνχλ ζην
αλάινγν φρεκα θαη ε θφξησζή ηνπο γίλεηαη κνλφ κε ηελ αλχςσζε ηνπ,
ππνζηεξίδνληαο ηε βάζε ηνπ. Σεκαληηθφ κεηνλέθηεκά ηνπο απνηειεί ε αδπλακία
ππνζηήξημεο κεγάινπ βάξνπο ζε πεξίπησζε ζηνίβαμεο (WiseGeek, 2016a). Τν
εκπνξεπκαηνθηβψηην απνηειεί έλα κεγάιν ηππνπνηεκέλν θηβψηην κεηαθνξάο.
Φξεζηκνπνηείηαη απφ ηα πεξηζζφηεξα είδε κεηαθνξάο ιφγσ ηεο αλζεθηηθφηεηάο ηνπ
θαηά ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηε ζηνίβαμε
(Container Transportation, 2012). Τέινο, ε απηνηειήο κνλάδα κεηαθνξάο θνξηίνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά θνξηίνπ κε αεξνπιάλν. Τα unit load devices
κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ θάζε είδνο θνξηίνπ, απφ βαιίηζεο επηβαηψλ κέρξη
απηνθίλεηα (VRR Aviation, 2016). Σην Σρήκα 3.3 απεηθνλίδεηαη ε δπλαηφηεηα
κεηαθνξάο ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ εκπνξεπκαηηθηβσηίσλ απφ ηα βαζηθά είδε
εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο.

Σρήκα 3.3 Αληηζηνηρία ηχπσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κε ηα είδε εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο (Πεγή:
Jeschke, 2011)
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3.3 Μνλνηξνπηθέο κεηαθνξέο
Οη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ην κέζν ην νπνίν
εθηεινχληαη. Κάζε είδνο κεηαθνξάο παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά,
πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα φζνλ αθνξά ην θφζηνο, ηελ ηαρχηεηα, ηελ
αμηνπηζηία, ηελ αζθάιεηα θ.α. Σε θάζε πεξίπησζε, ν κειεηεηήο ζα πξέπεη λα
αμηνινγεί ηηο πηζαλέο επηινγέο είδνπο εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο κέζσ δηαθφξσλ
δεηθηψλ

απφδνζεο

(Δλφηεηα

3.5)

ζηνρεχνληαο

ζηελ

πξαγκαηνπνίεζε

ηεο

θαηαιιειφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο ππνζηήξημεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο
(Brown et al., 2013, Chopra et al., 2013).
Σηα είδε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζπγθαηαιέγνληαη: (α) νη νδηθέο
κεηαθνξέο, (β) νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, (γ) νη ελαέξηεο κεηαθνξέο, (δ) νη
ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη (ε) νη κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ. Σην παξφλ θεθάιαην ζα
αλαιπζνχλ ηα παξαπάλσ είδε κεηαθνξψλ σο πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, ηα
δηαθνξεηηθά νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηά ηνπο.
Σην Σρήκα 3.4 παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο
θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ δηαθνξεηηθψλ κέζσλ. Τα κέζα πνπ βξίζθνληαη ζηα
αξηζηεξά ηνπ Σρήκαηνο αληηζηνηρνχλ ζε πην αμηφπηζηεο θαη ηαρχηεξεο κεηαθνξέο,
αιιά κε κεγαιχηεξν θφζηνο. Αληίζεηα ηα κέζα πνπ βξίζθνληαη ζηα δεμηά ηνπ
Σρήκαηνο εθηεινχλ ρακειήο ηαρχηεηαο θαη ιηγφηεξν αμηφπηζηεο κεηαθνξέο, αιιά
είλαη πην αληαγσληζηηθά σο πξνο ην θφζηνο. Αληίζηνηρα ζπκβαίλεη θαη κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ. Τα κέζα πνπ βξίζθνληαη ζηα αξηζηεξά ηνπ Σρήκαηνο
είλαη πην ρξήζηκα ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην θνξηίν έρεη κεγάιε αμία ή κηθξή δηάξθεηα
δσήο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξή ρσξεηηθφηεηα. Αληίζεηα ηα κέζα ζηα δεμηά ηνπ
Σρήκαηνο έρνπλ κεγάιε ρσξεηηθφηεηα θαη πξνηηκψληαη φηαλ ε αμία ηνπ θνξηίνπ είλαη
ρακειή θαη δελ ππάξρεη ζέκα κε ηε δηάξθεηα δσήο.
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Σρήκα 3.4 Φαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ θαη θφζηνπο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο (Πεγή: National Highway
Institute, 2016)

3.3.1 Οδηθέο κεηαθνξέο
Οη νδηθέο κεηαθνξέο απνηεινχλ ην πην δηαδεδνκέλν είδνο εκπνξεπκαηηθήο
κεηαθνξάο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Τν 2014, νη νδηθέο κεηαθνξέο θάιπςαλ ην
49,8% ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Eurostat, 2015). Ζ
θπξηαξρία ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ νθείιεηαη ζηε κεγάιε επειημία
πνπ πξνζθέξνπλ, επηηξέπνληαο ηε κεηαθνξά θνξηίσλ ζε ζρεδφλ θάζε ηνπνζεζία
(Waters, 2003). Δμαηηίαο απηήο ηεο επειημίαο, ζπρλά ζπλδπάδνληαη κε άιια είδε
εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο (Brown et al., 2013).
Οη Coyle et al. (2011) θαηεγνξηνπνηνχλ ηηο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο
αλάινγα κε ην είδνο ηνπ κεηαθνξέα πνπ ιακβάλεη κέξνο. Γχν είλαη ηα είδε ησλ
κεηαθνξψλ: (α) δεκφζηαο θαη (β) ηδησηηθήο ρξήζεο (Σρήκα 3.5).
Οη δεκφζηνη κεηαθνξείο παξέρνπλ ππεξεζίεο ζην θνηλφ έλαληη ελφο πνζνχ
(Min, 2015) θαη δηαρσξίδνληαη ζε εζληθνχο θαη δηεζλείο (βι. Σρήκα 3.5). Οη εζληθνί
κεηαθνξείο παξαιακβάλνπλ θαη παξαδίδνπλ ηα θνξηία εληφο κίαο ρψξαο, ελψ νη
δηεζλείο κεηαθνξείο ιεηηνπξγνχλ κεηαμχ εκπνξηθψλ δσλψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο
εθάζηνηε ρψξεο (βι. Νφκν 3887/2010 (ΦΔΚ 174/Α’/30.9.2010, 2010). Οη εζληθνί
κεηαθνξείο κπνξνχλ λα είλαη θνηλνί (common carriers), κε ζπκβφιαην (contract
carriers) ή απαιιαγκέλνη (exempt carriers). Οη θνηλνί κεηαθνξείο πξνζθέξνπλ
ππεξεζίεο κεηαθνξψλ ζε θάζε απνζηνιέα, κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ, κε ηελ
ίδηα ηηκή γηα θάζε πειάηε (Monczka et al., 2009). Οη κεηαθνξείο κε ζπκβφιαην δελ
έρνπλ ππνρξέσζε λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην θνηλφ, αιιά ηηο παξέρνπλ
έλαληη κηαο δηαπξαγκαηεχζηκεο ηηκήο ζε επηιεγκέλνπο πειάηεο πνπ νξίδεηαη κέζσ
ζπκβαηηθήο ζπκθσλίαο (Ross, 2015). Τέινο, νη απαιιαγκέλνη κεηαθνξείο
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ιεηηνπξγνχλ κέζα ή θνληά ζε ηδησηηθή ηδηνθηεζία θαη έηζη δελ ππφθεηληαη ζε
δηάθνξνπο θαλνληζκνχο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απαιιαγκέλνπ κεηαθνξέα
απνηεινχλ νη κεηαθνξείο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ εληφο
ιηκαληψλ (Long, 2003).
Όζνλ αθνξά ηνπο ηδησηηθνχο κεηαθνξείο, είλαη ππεχζπλνη γηα ηε κεηαθνξά
εκπνξεπκάησλ ησλ νπνίσλ θαηέρνπλ ηελ θπξηφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο ην δηθφ ηνπο
ζηφιν νρεκάησλ (Min, 2015). Έλαο ηδησηηθφο κεηαθνξέαο δελ ππφθεηηαη ζε
νηθνλνκηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηππηθά κεηαθέξεη εκπνξεχκαηα γηα ηελ επηρείξεζε
ηνπ κεηαθνξέα. Οη επηρεηξήζεηο πνπ κεηαθέξνπλ ηα δηθά ηνπο εκπνξεχκαηα ζπλήζσο
δηαηεξνχλ αξθεηά κεγάινπο ζηφινπο ψζηε ην θφζηνο κεηαθνξάο λα είλαη κηθξφηεξν
απφ ην θφζηνο πξφζιεςεο ελφο κεηαθνξέα δεκφζηαο ρξήζεο (Wisner et al., 2012).

Σρήκα 3.5 Δίδε κεηαθνξέσλ ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο (Πεγή: Monczka et al., 2009)

Όζνλ αθνξά ηα νρήκαηα πνπ εθηεινχλ νδηθέο κεηαθνξέο, δηαθξίλνληαη ζε: (α)
κεηαθνξέο κεγάισλ απνζηάζεσλ (line-haul) θαη (β) ζε αζηηθέο εκπνξεπκαηηθέο
κεηαθνξέο. Τα νρήκαηα πνπ εθηεινχλ κεηαθνξέο ηχπνπ line-haul απνηεινχληαη
ζπλήζσο απφ έλα ζπλδπαζκφ ηξάθηνξα θαη ηξέηιεξ, ηξηψλ ή πεξηζζφηεξσλ αμφλσλ.
Οη αζηηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο ιακβάλνπλ κέξνο ζηα αζηηθά θέληξα
εθηειψληαο ππεξεζίεο παξαιαβήο θαη παξάδνζεο (Coyle et al., 2011). Τα νρήκαηα
αζηηθψλ κεηαθνξψλ είλαη κηθξφηεξα ζε κέγεζνο θαη ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ ηνλ
ηξάθηνξα θαη ην θνξηίν ζην ίδην ακάμσκα (Transportation Dictionary, 2008).
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Πέξα απφ απηέο ηηο δχν θαηεγνξίεο νρεκάησλ νδηθήο κεηαθνξάο ππάξρνπλ θαη
ηα εηδηθά νρήκαηα, ηα νπνία είλαη ζρεδηαζκέλα λα ηθαλνπνηήζνπλ εηδηθέο αλάγθεο
πειαηψλ. Παξαδείγκαηα νρεκάησλ εηδηθψλ αλαγθψλ απνηεινχλ ηα παξαθάησ (Σρήκα
3.6) (H&P Leasing, Inc., 2013; ABCO Transportation, 2015; Ross, 2015; Great
Western Transportation, 2016; TIS, 2016) :


Dry van: Τν απιφ ηξέηιεξ ή φρεκα πφιεο κε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ θαιπκκέλεο



Open top: Τν επάλσ κέξνο ηνπ ηξέηιεξ είλαη αλνηρηφ γηα λα επηηξέπεη ηε
θφξησζε θνξηίνπ αθαλφληζησλ-κεγάισλ δηαζηάζεσλ



Flatbed: Τν ηξέηιεξ δελ έρεη θάιπκκα θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε
κεηαθνξά νγθσδψλ, αγθπξσκέλσλ θνξηίσλ



Tank trailer: Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά πγξψλ θνξηίσλ



Refrigerated: Διεγρφκελε ζεξκνθξαζία θνξηίνπ



High cube: Μεγαιχηεξν χςνο ζην ηξέηιεξ



Special: Όρεκα κε ηδηαίηεξν ζρεδηαζκφ γηα ηε κεηαθνξά ζπγθεθξηκέλσλ
θνξηίσλ

Σρήκα 3.6 Γηαθνξεηηθά είδε νρεκάησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ

Καζψο νη νδηθέο κεηαθνξέο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, είλαη
ζεκαληηθφ λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πφηε πξέπεη λα επηιέγνληαη. Σηελ παξνχζα Δλφηεηα
ζα αλαιπζνχλ κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ,
θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηνπο.
Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, νη νδηθέο κεηαθνξέο θπξηαξρνχλ θαηά ηε
κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ιφγσ ηεο επειημίαο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δπλαηφηεηα
κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ πφξηα-πφξηα (door-to-door) θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ζηάζε
ζηε δηαδξνκή γηα αιιαγή ηνπ νρήκαηνο, θαζηζηά ηελ νδηθή κεηαθνξά άθξσο
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αληαγσληζηηθή (Waters, 2003). Τα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο νδηθέο
κεηαθνξέο, εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπο, κπνξνχλ λα κεηαθνξησζνχλ ζε άιια
κέζα (π.ρ. ζηδεξνδξνκηθά θαη αθηνπιντθά κέζα) παξέρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα
άκεζεο παξάδνζεο κε ην ίδην φρεκα, αθφκα θαη φηαλ άιια είδε κεηαθνξάο
ραξαθηεξίδνληαη αλαγθαία (Smith, 2002). Σαλ απνηέιεζκα, νη νδηθέο κεηαθνξέο
κπνξνχλ λα παξαδψζνπλ εκπνξεχκαηα ζρεδφλ παληνχ. Έλα αθφκα ζεηηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ αθνξά ην κέγεζνο ηνπ θνξηίνπ πνπ κπνξεί
λα κεηαθεξζεί. Παξφιν πνπ νη νδηθέο κεηαθνξέο κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ιηγφηεξν
θνξηίν απφ έλα ηξαίλν ή έλα πινίν, απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα είλαη επθνιφηεξν
γηα ηνλ απνζηνιέα λα επσθειεζεί απφ ηηο εθπηψζεηο ελφο FTL. Ταπηφρξνλα, αλ έλα
θνξηίν δελ είλαη αξθεηά κεγάιν γηα λα γεκίζεη φιν ην δηαζέζηκν ρψξν ελφο
θνξηεγνχ, ππάξρεη ε επηινγή ηνπ LTL, ε νπνία είλαη πην ζπκθέξνπζα (Ross, 2015).
Τα κηθξφηεξα κεγέζε θνξηίσλ πξνζθέξνπλ θαη ζηνλ πειάηε θαη ζηνλ πσιεηή ηα
νθέιε ηνπ κηθξφηεξνπ επηπέδνπ απνζεκάησλ, κηθξφηεξνπ θφζηνπο κεηαθνξάο
απνζέκαηνο

θαη

πην

ζπρλέο

ππεξεζίεο

(Coyle

et

al.,

2011).

Σχγθξηζε

ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ κεηαθνξάο κπνξεί λα ππάξμεη θαη
ζηελ ηαρχηεηα παξάδνζεο. Παξφιν πνπ ε ελαέξηα κεηαθνξά είλαη ηαρχηεξε απφ ηελ
νδηθή, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα θηάζεη ην θνξηίν ζην
αεξνδξφκην, φπσο θαη λα θχγεη απφ απηφ, λα γίλεη ν έιεγρνο θαη ε θφξησζε, αιιά θαη
ην γεγνλφο πσο ηα αεξνπιάλα δελ κπνξνχλ λα ηαμηδέςνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή
(Waters, 2003).
Δπηζεκαίλεηαη φηη ελψ νη νδηθέο κεηαθνξέο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ άκεζα,
ππφθεηληαη ζε θαζπζηεξήζεηο εμαηηίαο ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο (Smith,
2002). Έλα αθφκε ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ είλαη πσο
επεξεάδνληαη απφ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο θαλνληζκνχο. Κπξίσο επεξεάδνληαη απφ
νδηθνχο θαλνληζκνχο φπσο ηα φξηα ηαρχηεηαο, πνπ κεηαβάιινληαη ζπλερψο θαηά ηε
δηάξθεηα ελφο ηαμηδίνπ. Απηφ είλαη έλα γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνζαξξχλεη ηηο νδηθέο
κεηαθνξέο κεγάισλ απνζηάζεσλ (Long, 2003). Δπίζεο νη νδηθέο κεηαθνξέο είλαη
ζεκαληηθά θνζηνβφξεο γηα κεηαθνξέο κεγάισλ απνζηάζεσλ θαη δελ πξνζθέξνπλ ηε
ρσξεηηθφηεηα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο ζηδεξνδξνκηθέο
κεηαθνξέο (Ballou, 2004). Σεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ
απνηεινχλ νη πςειέο εθπνκπέο ξχπσλ. Οη νδηθέο κεηαθνξέο είλαη ην πιένλ ξππνγφλν
κέζν κεηαθνξάο κεηά ηηο ελαέξηεο θαη ην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηφζν
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κεγάιν πνζνζηφ ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο, απνηειεί κείδνλ ζέκα ζηε ζχγρξνλε
επνρή (Khan, 2001).
Σηνλ παξαθάησ Πίλαθα 3.1 παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα
θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ.
Πίλαθαο 3.1 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο
Πλεονεκτιματα
Μειονεκτιματα
 Μεγάλθ ευελιξία
 Τψθλι ταχφτθτα
 Τψθλά επίπεδα αξιοπιςτίασ






Τψθλό κόςτοσ για μεγάλεσ αποςτάςεισ
Άμεςθ επιρροι από οδικοφσ κανονιςμοφσ
Τψθλά επίπεδα κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ
Τψθλζσ εκπομπζσ ρφπων

3.3.2 Σηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο
Ηζηνξηθά, νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο είλαη θαηαιιειφηεξεο γηα ηε κεηαθνξά
κεγάινπ φγθνπ θνξηίνπ γηα κεγάιεο απνζηάζεηο. Τν 2014, νη ζηδεξνδξνκηθέο
κεηαθνξέο θάιπςαλ ην 18,4% ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε (Eurostat, 2015). Ζ βηνκεραλία ησλ ζηδεξνδξφκσλ απνηειείηαη απφ
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κεγάισλ εηαηξηψλ θαη ραξαθηεξίδνληαη σο θπζηθά κνλνπψιηα.
Έλαο θχξηνο ιφγνο γηα ηελ χπαξμε ηφζν πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ κεηαθνξέσλ είλαη ε
αλάγθε γηα ηεξάζηηεο επελδχζεηο. Ωζηφζν ε κεγάιε δπλακηθφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ
νδεγεί ζε κεησκέλα θφζηε (Coyle et al., 2013).
Οη ζηδεξνδξνκηθνί κεηαθνξείο δηαρσξίδνληαη ζε: (α) ηδησηηθνχο κεηαθνξείο, νη
νπνίνη κεηαθέξνπλ κφλν ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη ζε (β)
δεκφζηνπο κεηαθνξείο, νη νπνίνη πξνζθέξνπλ ηηο κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο ηνπο ζε
φινπο ηνπο απνζηνιείο. Οη ηειεπηαίνη ππαθνχλ ζηνπο θαλνληζκνχο πνπ ζέηεη ε
αληίζηνηρε θξαηηθή αξρή (Ballou, 2004).
Οη ζηδεξφδξνκνη θαηέρνπλ θαη ζπληεξνχλ ηα δηθά ηνπο ζηδεξνδξνκηθά
νρήκαηα. Όπσο θαη ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε νρεκάησλ γηα
λα θαιχςνπλ νπνηαδήπνηε αλάγθε θνξηίνπ (Σρήκα 3.7) (Long, 2003; Coyle et al.,
2011; CSX Corporation, 2015; Mitsui Rail Capital, 2015; CN, 2016):


Boxcar: Τν πην ζπλεζηζκέλν βαγφλη, κε θιεηζηή νξνθή θαη ζπξφκελεο πιατλέο
πφξηεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα γεληθά εκπνξεχκαηα



Hopper car: Όρεκα κε θεθιηκέλν δάπεδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά
ρχδελ πξντφληνο
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Flatcar: Όρεκα ρσξίο θάιπςε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα containers
ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, αιιά θαη γηα κεγάια θνξηία φπσο νρήκαηα θαη
κεραλήκαηα



Refrigerator car: Όρεκα ζαλ ην boxcar, ζην νπνίν έρεη εγθαηαζηαζεί
εμνπιηζκφο γηα ειεγρφκελε ζεξκνθξαζία



Gondola: Όρεκα ρσξίο νξνθή θαη κε ζηαζεξέο πιεπξέο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά ρχδελ πξντφληνο



Tank car: Δηδηθφ φρεκα γηα ηε κεηαθνξά πγξψλ θαη αέξησλ θνξηίσλ

Σρήκα 3.7 Γηαθνξεηηθά είδε βαγνληψλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ

Παξφιν πνπ νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο εθηεινχληαη ζηελ μεξά φπσο θαη νη
νδηθέο, ηα δχν απηά κέζα παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο.
Οη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ ζηαζεξφ θφζηνο,
εμαηηίαο ηνπ δαπαλεξνχ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη, φπσο νη θηλεηήξηεο κεραλέο θαη
νη απηνθηλεηάκαμεο θαη ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο θαη δηαηήξεζεο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ
δηθηχνπ. Αληίζεηα φκσο, ην κεηαβιεηφ θφζηνο είλαη αξθεηά ρακειφ. Απαηηείηαη
κεγάιν πνζφ ελέξγεηαο θαηά ηελ εθθίλεζε θαη ηελ αθηλεηνπνίεζε ηεο ακαμνζηνηρίαο,
αιιά δαπαλάηαη πεξηνξηζκέλε ελέξγεηα θαηά ηε δηαδξνκή (Swink et al., 2014).
Σεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζηδεξνδξφκσλ είλαη ην γεγνλφο φηη είλαη πην
ζπκθέξνπζεο σο πξνο ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ηηο νδηθέο κεηαθνξέο γηα απνζηάζεηο
κεγαιχηεξεο ησλ 500 ρηιηνκέηξσλ (PPIAF, 2016). Κχξην πιενλέθηεκα ησλ
ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ είλαη ε πνηθηιία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κπνξνχλ λα
κεηαθέξνπλ. Παξφιν πνπ κεγάιν πνζνζηφ ζηδεξνδξνκηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ
κεηαθνξψλ αληηζηνηρνχλ ζε ρχδελ θνξηία, φπσο ην θάξβνπλν θαη γεσξγηθά πξντφληα,
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κηα απηνθηλεηάκαμα κπνξεί λα ρεηξηζηεί ζρεδφλ νπνηνδήπνηε είδνο εκπνξεχκαηνο
(Monczka et al., 2009). Δμαηηίαο ησλ κεγάισλ δηαδξνκψλ θαη ηνπ κηθξνχ θφζηνπο, ε
ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά είλαη ηδαληθή γηα βαξηά θνξηία ρακειήο αμίαο (κεηαμχ
απηψλ θαη θνξηεγψλ νρεκάησλ), πνπ δελ είλαη επαίζζεηα ζην ρξφλν. Ταπηφρξνλα, νη
ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο απνηεινχλ πνιχ θαιή επηινγή φζνλ αθνξά ηηο εθπνκπέο
ξχπσλ (Khan, 2001).
Τν θχξην κεηνλέθηεκα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ είλαη ε επειημία ηνπο.
Όιεο νη ζηδεξνδξνκηθέο ππεξεζίεο πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ κε
απφιπηε αθξίβεηα. Απηφ δελ πξνζθέξεη κεγάιε επειημία γηα κεηαθνξέο ηεο
ηειεπηαίαο ζηηγκήο ή παξαδφζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Έλα πην πξνθαλέο κεηνλέθηεκα
είλαη πσο νη ακαμνζηνηρίεο κπνξνχλ λα θαιχςνπλ κφλν ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο
(φζν ην δίθηπν) θαη δελ κπνξνχλ λα ζηακαηήζνπλ ζε ελδηάκεζα ζεκεία (Waters,
2003). Σεκαληηθφ κεηνλέθηεκα απνηειεί ν κεγάινο ρξφλνο παξάδνζεο. Όηαλ έλαο
ζπξκφο απνηειείηαη απφ πνιιά βαγφληα, ε αλάγθε γηα εηζαγσγή λέσλ αιιά θαη
αθαίξεζή ηνπο φηαλ θζάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο, ή αθφκε θαη ε κεηαθφξησζή
ηνπο ζε άιιν ζπξκφ, επεξεάδεη ζεκαληηθά ην ρξφλν παξάδνζεο. Τέινο, ε αδπλακία
ηεο ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο πφξηα-πφξηα αλαγθάδεη ηνπο
πειάηεο λα κεηαθέξνπλ ηα εκπνξεχκαηά ηνπο απφ θαη πξνο ηνπο ζηδεξνδξνκηθνχο
ζηαζκνχο ρξεζηκνπνηψληαο νδηθή κεηαθνξά, επεξεάδνληαο ζεκαληηθά ην ρξφλν θαη
ην θφζηνο δηεθπεξαίσζεο ηεο κεηαθνξάο (Coyle et al., 2013).
Σηνλ παξαθάησ Πίλαθα 3.2 παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα
θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ.
Πίλαθαο 3.2 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο
Πλεονεκτιματα
Μειονεκτιματα
 Χαμθλό κόςτοσ ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ
 Μεταφορά ευρείασ γκάμασ εμπορευμάτων
 Μθδαμινι επιρροι από κυκλοφοριακι
ςυμφόρθςθ
 Χαμθλζσ εκπομπζσ ρφπων

 Χαμθλά επίπεδα ευελιξίασ
 Μεγάλοσ χρόνοσ παράδοςθσ

3.3.3 Δλαέξηεο κεηαθνξέο
Οη ελαέξηεο κεηαθνξέο εμππεξεηνχλ θπξίσο πξντφληα επαίζζεηα ζην ρξφλν θαη
πςειήο αμίαο. Τν 2014, νη ελαέξηεο κεηαθνξέο θάιπςαλ κφλν ην 0,1% ησλ
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Eurostat, 2015). Τα
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αεξνπνξηθά θνξηία ζπλήζσο θηλνχληαη είηε κε εηδηθά αεξνζθάθε είηε κε ηα ηαθηηθά
πξνγξακκαηηζκέλα αεξνζθάθε πνπ κεηαθέξνπλ επηβάηεο.
Οη κεηαθνξείο ζηηο ελαέξηεο κεηαθνξέο δηαρσξίδνληαη ζε: (α) ηδησηηθνχο
κεηαθνξείο θαη ζε (β) δεκφζηνπο κεηαθνξείο. Οη ηδησηηθνί κεηαθνξείο είλαη
επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δηαηεξνχλ εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε κεηαθνξψλ ησλ δηθψλ
ηνπο πξντφλησλ. Οη δεκφζηνη κεηαθνξείο ρσξίδνληαη αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξνπλ.
Οη δεκφζηνη κεηαθνξείο δηαρσξίδνληαη ζε: (α) κεηαθνξείο πάζεο θχζεσο
θνξηίσλ (all-cargo carriers), νη νπνίνη κεηαθέξνπλ θπξίσο εκπνξεχκαηα, ζε (β)
κεηαθνξείο νη νπνίνη εθηεινχλ δξνκνιφγηα κεηαμχ ιηγφηεξν θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ
θαη κεγάισλ πφιεσλ (commute air carriers) θαη (γ) ζε κεηαθνξείο κε λαχισζε
πηήζεσλ (charter carriers), νη νπνίνη είλαη γλσζηνί θαη ζαλ αεξνηαμί (air taxis), πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο αεξνζθάθε γηα λα κεηαθέξνπλ
αλζξψπνπο

ή

θνξηία.

Οη

ηειεπηαίνη

δελ

ιεηηνπξγνχλ

βάζε

θάπνηνπ

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ή δξνκνινγίνπ αιιά ζρεδηάδνπλ ηε δηαδξνκή ηνπο αλάινγα κε
ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε (Coyle et al., 2011).
Σην Σρήκα 3.8 παξνπζηάδεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κεηαθνξέσλ ζηηο
ελαέξηεο κεηαθνξέο, φπσο αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο.

Σρήκα 3.8 Δίδε κεηαθνξέσλ ζηηο ελαέξηεο κεηαθνξέο (Πεγή: Coyle et al., 2011)

Υπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ αεξνζθαθψλ, ην θαζέλα κε ηα
δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο κέγεζνο, ηαρχηεηα, θφζηνο θ.α. θαη ε θάζε επηρείξεζε
ή ελδηάκεζνο πξέπεη λα εμεηάζεη πνηα είλαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε θαη πνηα είλαη ηα
πην ζπκθέξνληα γηα ηελ εθάζηνηε αλάγθε. Παξαδείγκαηα ησλ πην γλσζηψλ
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αεξνζθαθψλ είλαη νη ζεηξέο Boeing, Airbus, Antonov θαη Cessna, φπσο θαίλνληαη
ζην Σρήκα 3.9 (Airbus, 2016; Antonov, 2016; Boeing, 2016; Cessna, 2016).

Σρήκα 3.9 Γηαθνξεηηθά είδε αεξνζθαθψλ ελαέξησλ κεηαθνξψλ

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, νη ελαέξηεο κεηαθνξέο απνηεινχλ πνιχ
κηθξφ πνζνζηφ ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. Παξφια απηά είλαη ε βέιηηζηε
επηινγή γηα ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα.
Τα αεξνζθάθε πξαγκαηνπνηνχλ ηηο πην ηαρείο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο ζε
νξηζκέλεο

αγνξέο. Πέξαλ ησλ κηθξψλ

ρξνληθψλ απαηηήζεσλ,

ε ελαέξηα

εκπνξεπκαηηθή κεηαθνξά παξνπζηάδεη ειάρηζηε θζνξά ησλ εκπνξεπκάησλ θαη
κεγαιχηεξε αζθάιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ελ κέξεη εμαηηίαο ηεο
κηθξφηεξεο δηάξθεηαο ηνπ ηαμηδηνχ θαη ελ κέξεη εμαηηίαο ηεο πην νκαιήο κεηαθνξάο
ζε ζρέζε κε ηηο νδηθέο ή ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Σπλεπψο απαηηείηαη ιηγφηεξν
πιηθφ ζπζθεπαζίαο, εμνηθνλνκψληαο θφζηνο, φγθν θαη βάξνο. Ταπηφρξνλα, ηα
ζπκβφιαηα αζθάιηζεο ηείλνπλ λα είλαη ιηγφηεξν θνζηνβφξα. (Long, 2003). Δπίζεο νη
ελαέξηεο κεηαθνξέο πξνζθέξνπλ ηαρείο ρξφλνπο παξάδνζεο (lead time), ην νπνίν
νδεγεί ζε κηθξφηεξα θφζηε απνζήθεπζεο. Έλα θχξην πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ είδνπο
κεηαθνξάο απνηειεί ε δπλαηφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο ησλ αεξνζθαθψλ ζηα
πεξηζζφηεξα κέξε ηνπ θφζκνπ. Οη πεξηζζφηεξνη πξννξηζκνί δηαζέηνπλ αεξνδξφκηα
ηθαλά λα ππνδερζνχλ ηα αεξνζθάθε θαη λα δηαρεηξηζηνχλ εκπνξεχκαηα, κε
απνηέιεζκα εχθνιεο θαη γξήγνξεο κεηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Τν γεγνλφο απηφ
ζεκαίλεη πσο κηα επηρείξεζε δελ ρξεηάδεηαη λα επελδχζεη ζε εθηελή δίθηπα
κεηαθνξψλ θαη δηαλνκήο ζε θάζε πεξηνρή (Rushton et al., 2010).
Τν θχξην κεηνλέθηεκα ησλ ελαέξησλ κεηαθνξψλ είλαη ην πςειφ θφζηνο ζε
ζρέζε κε ηα ππφινηπα είδε κεηαθνξψλ. Τα αεξνζθάθε πεξηνξίδνληαη ζην είδνο ησλ
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εκπνξεπκάησλ πνπ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ, φπσο γηα παξάδεηγκα πξντφληα κε κηθξή
δηάξθεηα δσήο, εκπνξεχκαηα κεγάιεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην βάξνο ηνπο (π.ρ.
θνζκήκαηα) θαη εκπνξεχκαηα κηθξνχ βάξνπο (Brown et al., 2013). Παξφιε ηελ
πςειή ηαρχηεηα ησλ ελαέξησλ κεηαθνξψλ, ζπρλά δεκηνπξγνχληαη θαζπζηεξήζεηο
ζηα δξνκνιφγηα, θπξίσο φζνλ αθνξά ηα επηβαηηθά αεξνζθάθε πνπ κεηαθέξνπλ
ηαπηφρξνλα θαη εκπνξεχκαηα θαη ην γεγνλφο φηη ηα αεξνπιάλα κεηαθηλνχληαη απφ
αεξνζηαζκφ ζε αεξνζηαζκφ. Απηφ ζεκαίλεη πσο ην θνξηίν ζα πξέπεη λα εθθνξησζεί
απφ ην αεξνζθάθνο θαη λα θνξησζεί ζε έλα θνξηεγφ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα
κεηαθέξεη ην πξντφλ ζηνλ ηειηθφ πειάηε. Έλα αθφκε ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηηο ελαέξηεο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο είλαη ηα πςειά επίπεδα
εμάξηηζήο ηνπο απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ δχλαηαη λα απμήζνπλ ηε δηάξθεηα ηεο
κεηαθνξάο, δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα αμηνπηζηίαο (Ross, 2015). Δπηπιένλ, νη
ελαέξηεο κεηαθνξέο εθπέκπνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ξχπσλ ζην πεξηβάιινλ,
γεγνλφο πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηε ζχγρξνλε επνρή.
Σηνλ παξαθάησ Πίλαθα 3.3 παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα
θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ ελαέξησλ κεηαθνξψλ.
Πίλαθαο 3.3 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα γηα ηηο ελαέξηεο κεηαθνξέο
Πλεονεκτιματα
Μειονεκτιματα
 Τψθλι ταχφτθτα
 Τψθλι αςφάλεια
 Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυςκευαςίασ
 Τψθλι ευελιξία

 Τψθλό κόςτοσ
 Τψθλι πικανότθτα κακυςτεριςεων
 Εξάρτιςθ από καιρικζσ ςυνκικεσ
 Τψθλζσ εκπομπζσ CO2

3.3.4 Θαιάζζηεο κεηαθνξέο
Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο δηαθξίλνληαη ζε ηξία είδε: (α) κεηαθνξέο ελδνρψξαο,
(β) παξάθηηεο κεηαθνξέο θαη (γ) σθεάληεο κεηαθνξέο. Τν πξψην είδνο ζαιάζζηαο
εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο ζπλαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη σο παξαπνηάκηα
κεηαθνξά θαη αλαθέξεηαη ζηελ κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κέζσ πνηακψλ ή θαλαιηψλ
φπσο π.ρ. ν Γνχλαβεο ζηελ θεληξηθή Δπξψπε. Οη παξάθηηεο κεηαθνξέο αληηζηνηρνχλ
ζε κεηαθνξέο ησλ πξντφλησλ απφ έλα ιηκάλη ζε έλα άιιν θαηά κήθνο αθηήο. Οη
σθεάληεο κεηαθνξέο δηαζρίδνπλ σθεαλνχο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε δηάξθεηα
δηεθπεξαίσζεο ηεο κεηαθνξάο θαη ρακειά θφζηε (Brown et al., 2013).
Φξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά ρχδελ θνξηίνπ ή κεγάινπ κεγέζνπο
εκπνξεπκάησλ/ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε κεγάιεο ζαιάζζηεο απνζηάζεηο. Τν 2014,
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νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θάιπςαλ ην 37,9% ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε (Eurostat, 2015).
Αληίζηνηρα κε ηα πξνεγνχκελα κέζα κεηαθνξάο, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε
πινίσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ εκπνξεχκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα (Σρήκα
3.10) (Waters, 2003; Ross, 2015; MarineInsight, 2016):


Containerized: Πινίν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά container



Bulk: Πινίν κε εηδηθφ εμνπιηζκφ γηα ηε κεηαθνξά ρχδελ πξντφληνο (π.ρ.
tankers)



Roll-on/Roll-off: Πην ζπρλά νλνκάδεηαη RORO θαη κεηαθέξεη θνξηίν ην νπνίν
κπνξεί λα θπιίζεη πξνο θαη απφ ην πινίν, φπσο απηνθίλεηα ή containers κε
ξφδεο



Breakbulk: Πινίν ην νπνίν κεηαθέξεη θνξηίν ζε δηακεξίζκαηα ζην εζσηεξηθφ
ηνπ, ην νπνίν δελ έρεη θαλνληθνπνηεκέλε ζπζθεπαζία



Refrigerated: Σπλήζσο έλα breakbulk ην νπνίν έρεη εμνπιηζκφ ειεγρφκελεο
ζεξκνθξαζίαο



Barges: Μηα επηπιένπζα πιαηθφξκα πνπ κεηαθέξεη θνξηίν θαη ζχξεηαη απφ
θηλεηήξην πινίν



Mixed: Πινίν κε πνιιά δηακεξίζκαηα δηαθνξεηηθψλ εηδψλ

Σρήκα 3.10 Γηαθνξεηηθά είδε πινίσλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ

Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο απνηεινχλ ηελ πην ζπκθέξνπζα επηινγή γηα ηε
κεηαθνξά κεγάινπ φγθνπ θνξηίσλ γηα κεγάιεο απνζηάζεηο. Οη ζαιάζζηεο θαη νη
ελαέξηεο κεηαθνξέο είλαη νη κφλεο πνπ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ εκπνξεχκαηα ζε
πξννξηζκνχο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ρεξζαίεο δηαδξνκέο. Τν πιενλέθηεκα ησλ
ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη πσο κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ
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ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο εκπνξεπκάησλ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα
δηαρείξηζεο ζρεδφλ θάζε είδνπο θνξηίνπ (Smith, 2002). Γηα θάπνηα πξντφληα, ην πην
νηθνλνκηθφ είδνο κεηαθνξάο παξακέλεη ε ζαιάζζηα, φπσο πεηξέιαην θαη
κεηαιιεχκαηα. Όηαλ ν ρξφλνο παξάδνζεο δελ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηινγήο
κέζνπ κεηαθνξάο, ην ρακειφ θφζηνο απηνχ ηνπ είδνπο κεηαθνξάο ηηο θαζηζηά πνιχ
αληαγσληζηηθέο (Rushton et al., 2010). Ταπηφρξνλα, ηα πινία πνπ εθηεινχλ
κεηαθνξέο είλαη πην απνδνηηθά σο πξνο ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ, ην νπνίν θαζηζηά
ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο πην θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ απφ ηα άιια είδε (Min, 2015).
Παξφια ηα ζεηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο παξνπζηάδνπλ
ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα. Τν πξψην θχξην κεηνλέθηεκα είλαη ην γεγνλφο φηη νη
δηαζέζηκεο ζηάζεηο ησλ πινίσλ πεξηνξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ιηκάληα, θαζηζηψληαο
ηα ιηγφηεξν ειαζηηθά ζηηο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ (Waters, 2003). Τν
δεχηεξν κεηνλέθηεκα είλαη ν κεγάινο ρξφλνο κεηαθνξάο, εμαηηίαο ηεο ρακειήο
ηαρχηεηαο κε ηελ νπνία ηαμηδεχνπλ ηα πινία, αιιά θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα
ηελ θφξησζε-εθθφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηα ιηκάληα. Ταπηφρξνλα, νη ζαιάζζηεο
κεηαθνξέο επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ θαηξηθέο ζπλζήθεο, απμάλνληαο ηνλ
θίλδπλν θαη ηηο αλάγθεο γηα ζπζθεπαζία θαη αζθάιηζε (Ballou, 2004).
Σηνλ παξαθάησ Πίλαθα 3.4 παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα
θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ.
Πίλαθαο 3.4 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο
Πλεονεκτιματα
Μειονεκτιματα
 Διαχείριςθ ευρείασ γκάμασ φορτίου
 Χαμθλό κόςτοσ
 Φιλικζσ ςτο περιβάλλον






Χαμθλά επίπεδα ευελιξίασ
Τψθλοί χρόνοι παράδοςθσ
Εξάρτιςθ από καιρικζσ ςυνκικεσ
Τψθλζσ απαιτιςεισ ςυςκευαςίασ και
αςφάλειασ

3.3.5 Μεηαθνξέο κέζσ αγσγώλ
Οη αγσγνί ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά πξντφλησλ πεηξειαίνπ,
θπζηθνχ αεξίνπ ή άλζξαθα. Τν 2012, νη κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ θάιπςαλ ην 3%
ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Eurostat, 2015). Δίλαη ν
κφλνο ηχπνο κεηαθνξάο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί θηλνχκελν φρεκα.
Όπσο θαη κε ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, νη κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ
ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιν ζηαζεξφ θφζηνο θαη κηθξφ κεηαβιεηφ θφζηνο (Monczka
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et al., 2009). Οη αγσγνί ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιχ ρακειέο ηαρχηεηεο, αιιά ηα
πξντφληα κεηαθηλνχληαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ρσξίο δηαθνπέο. Δπίζεο δελ
επεξεάδνληαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο φπσο άιια είδε εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ
(Swink et al., 2014). Απψιεηεο θαη δεκηέο ζηα πξντφληα δελ είλαη ζεκαληηθφ ζέκα
δηφηη ηα πγξά θαη ηα αέξηα δελ ππφθεηληαη ζε δεκηέο φπσο άιια πξντφληα θαη νη
θίλδπλνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζηνπο αγσγνχο είλαη πεξηνξηζκέλνη (Ballou,
2004).
Σηνλ παξαθάησ Πίλαθα 3.5 παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα
θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ κεηαθνξψλ κέζσ αγσγψλ.
Πίλαθαο 3.5 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα γηα ηηο κεηαθνξέο κε αγσγφ
Πλεονεκτιματα
Μειονεκτιματα






Χαμθλό μεταβλθτό κόςτοσ
Κατάλλθλεσ για αζρια και υγρά
υνεχισ ροι
Ελάχιςτεσ ηθμιζσ ςτα φορτία
Μθδενικι επίδραςθ από καιρικζσ ςυνκικεσ






Τψθλά ςτακερά κόςτθ
Περιοριςμόσ ςτα είδθ των φορτίων
Χαμθλι ταχφτθτα
Χαμθλά επίπεδα ευελιξίασ

3.4 Σπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο (Combined transportation)
Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε ρξήζε ελφο κφλν είδνπο κεηαθνξάο κπνξεί λα κελ
είλαη ε θαηαιιειφηεξε επηινγή, κε απνηέιεζκα λα θαζηζηνχληαη αλαγθέεο νη
ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο (Russell and Taylor, 2011). Ωο ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά
(combined transport) νξίδεηαη ε κεηαθνξά πξντφλησλ ρξεζηκνπνηψληαο δηαδνρηθά
δχν ή πεξηζζφηεξα κέζα κεηαθνξάο. Σηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο, ην κεγαιχηεξν
ζθέινο ηνπ ηαμηδηνχ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ζηδεξνδξνκηθψλ, ζαιάζζησλ ή ελαέξησλ
κεηαθνξψλ, ελψ ην πξψην θαη ηειεπηαίν ζθέινο εθηεινχληαη κέζσ νδηθψλ
κεηαθνξψλ θαη νη απνζηάζεηο ζε απηά ηα ζθέιε πξέπεη λα είλαη νη κηθξφηεξεο
δπλαηέο (Economic Commission for Europe, 2001).
Τν πξψην ζθέινο νξίδεηαη σο ε δηαδξνκή απφ ην ζεκείν θφξησζεο κέρξη ηνλ
θνληηλφηεξν ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ, ιηκάλη ή αεξνδξφκην φπνπ ζα γίλεη ε θφξησζε
ζην επφκελν κέζν. Τν ηειεπηαίν ζθέινο νξίδεηαη σο ε δηαδξνκή απφ ην
ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ, ην ιηκάλη ή ην αεξνδξφκην φπνπ ζα γίλεη ε εθθφξησζε ησλ
εκπνξεπκάησλ ζε έλα φρεκα κέρξη ην ζεκείν παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. Οη
απνζηάζεηο ζην πξψην θαη ην ηειεπηαίν ζθέινο δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηα 150
ρηιηφκεηξα ζε επζεία γξακκή, κε ζθνπφ λα πεξηνξίδνληαη νη νδηθέο κεηαθνξέο
κεγάισλ απνζηάζεσλ. Αληίζεηα, ην ελδηάκεζν ζθέινο ζην νπνίν εθαξκφδνληαη νη
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ζηδεξνδξνκηθέο, ζαιάζζηεο θαη ελαέξηεο κεηαθνξέο πξέπεη λα εθηειείηαη ζε
απνζηάζεηο πνπ μεπεξλνχλ ηα 100 ρηιηφκεηξα ζε επζεία γξακκή (European
Commission, 2016). Ωζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο νδηθήο
θαη ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο, ε εηζαγσγή ηεο δεχηεξεο είλαη πην ζπκθέξνπζα γηα
απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 500 ρηιηνκέηξσλ (Σρήκα 3.13). Σην Σρήκα 3.11
παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο φπσο αλαθέξζεθε
πξνεγνπκέλσο.

Σρήκα 3.11 Παξάδεηγκα ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο

Οη

ζπλδπαζκέλεο

κεηαθνξέο

ζηνρεχνπλ

ζηε

κεγηζηνπνίεζε

ησλ

πιενλεθηεκάησλ ησλ εκπιεθφκελσλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ
κεηνλεθηεκάησλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε ζπλδπαζκέλε
κεηαθνξά ζηδεξνδξνκηθψλ θαη ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζρεηίδεηαη κε κηθξφηεξν
ζπλνιηθφ θφζηνο απφ κηα εμνινθιήξνπ ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά, αιιά κε
κεγαιχηεξν θφζηνο απφ κηα εμνινθιήξνπ ζαιάζζηα κεηαθνξά, φηαλ απηή θαζίζηαηαη
δπλαηή. Αληίζηνηρα, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ηεο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο είλαη
κηθξφηεξνο κηαο ζαιάζζηαο, αιιά κεγαιχηεξνο κηαο ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο
(Coyle et al., 2013). Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ηνπ κέζνπ
κεηαθνξάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, απνηειεί ε επηβάξπλζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Γηα
παξάδεηγκα, κηα ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά ελαέξησλ θαη νδηθψλ κεηαθνξψλ
παξνπζηάδεη πνιχ κηθξφ ρξφλν παξάδνζεο. Παξφια απηά, νη ζπλνιηθέο εθπνκπέο
ξχπσλ είλαη πνιχ πςειέο. Αλ ρξεηαζηεί λα βξεζεί κηα ιχζε πνπ λα είλαη πεξηζζφηεξν
θηιηθή ζην πεξηβάιινλ ρσξίο λα απμεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ν ρξφλνο παξάδνζεο, κηα
θαιή επηινγή είλαη ε ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά ζηδεξνδξνκηθψλ θαη νδηθψλ
κεηαθνξψλ.
Υπάξρνπλ δχν ηχπνη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο: (α) ζπλνδεπφκελε κεηαθνξά
(accompanied transportation) (intermodal transportation) θαη (β) αζπλφδεπηε
κεηαθνξά

(unaccompanied

transportation)

(multimodal

transportation).

Ζ

ζπλνδεπφκελε κεηαθνξά ζρεηίδεηαη κε ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο ζηηο νπνίεο ν
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νδεγφο ηνπ νρήκαηνο ηεο νδηθήο κεηαθνξάο θηλείηαη κε ηα πξντφληα απφ ηελ
αθεηεξία κέρξη ην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ή ην ιηκάλη θαη έπεηηα ηαμηδεχεη καδί κε ην
φρεκα θαη ηα πξντφληα ζην ηξαίλν ή ην πινίν. Καηά ηελ απνβίβαζε, ν νδεγφο
ζπλερίδεη πάιη κε νδηθή κεηαθνξά κέρξη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ (Logistics and
Management, 2014). Σηελ πεξίπησζε ζπλδπαζκνχ νδηθήο κε ζηδεξνδξνκηθή
νλνκάδεηαη Rolling Road (ROLA), ελψ ζηελ πεξίπησζε ζπλδπαζκνχ νδηθήο κε
ζαιάζζηα Roll-On/Roll-Off (RORO).
ROLA είλαη κηα κνξθή ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο ζηελ νπνία φρεκα νδηθήο
κεηαθνξάο καδί κε ηνλ νδεγφ θνξηψλεηαη καδί κε ηα πξντφληα ζε ακαμνζηνηρία θαη
κεηαθέξεηαη ζηδεξνδξνκηθψο κέρξη ην ζηαζκφ εθθφξησζεο. Έπεηηα ην φρεκα
εθθνξηψλεηαη θαη ζπλερίδεη ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ νδηθψο κέρξη ην ζεκείν
παξάδνζεο. Απηφο ν ηξφπνο κεηαθνξάο εμνηθνλνκεί θαχζηκα, είλαη πην θηιηθφο ζην
πεξηβάιινλ απφ κηα εμνινθιήξνπ νδηθή κεηαθνξά θαη απνθεχγεη ηελ θπθινθνξηαθή
ζπκθφξεζε, κεηψλνληαο ην ρξφλν παξάδνζεο (DB Schenker Rail AG, 2011).
RORO είλαη αληίζηνηρα ε κεηαθνξά ελφο νρήκαηνο νδηθήο κεηαθνξάο καδί κε
ηα πξντφληα κέζσ πινίνπ. Τν φρεκα θνξηψλεηαη ζην πινίν καδί κε ηνλ νδεγφ. Καηά
ηελ απνβίβαζε ζην ιηκάλη πξννξηζκνχ, ην φρεκα εθθνξηψλεηαη θαη ζπλερίδεη ηε
κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ νδηθψο κέρξη ην ζεκείν παξάδνζεο. Απηφο ν ηξφπνο
κεηαθνξάο εμνηθνλνκεί ρξφλν θαη θεθάιαην, θαζψο ην θνξηίν δελ ρξεηάδεηαη λα
κεηαθνξησζεί, φπσο έλα απιφ container, θαη κπνξεί λα μεθηλήζεη γηα ηνλ πξννξηζκφ
ηνπ άκεζα (Universal Cargo, 2013).
H αζπλφδεπηε κεηαθνξά απνηειεί ηνλ πην ζπλήζε ηξφπν ζπλδπαζκέλεο
κεηαθνξάο. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ηα πξντφληα θηάλνπλ νδηθψο ζην ζηαζκφ
θφξησζεο θαη έπεηηα θνξηψλνληαη ζην επφκελν κέζν κεηαθνξάο. Αθνχ ηα πξντφληα
θηάζνπλ ζην ζηαζκφ εθθφξησζεο, θνξηψλνληαη εθ λένπ ζε φρεκα νδηθήο κεηαθνξάο,
ην νπνίν ζα εθηειέζεη ηελ ππφινηπε κεηαθνξά κέρξη ην ζεκείν παξάδνζεο. Σηελ
πεξίπησζε πνπ ζπλδπάδεηαη νδηθή κε ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά ππάξρνπλ 2
ππνθαηεγνξίεο αζπλφδεπηεο κεηαθνξάο: (α) φηαλ ην ξπκνπιθφκελν (trailer) ηεο
νδηθήο κεηαθνξάο κεηαθνξηψλεηαη ζε βαγφλη ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο (Τrailer On
FlatCar-TOFC) θαη (β) φηαλ ην εκπνξεπκαηνθηβψηην (container) ηεο νδηθήο
κεηαθνξάο κεηαθνξηψλεηαη ζε βαγφλη ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο (Container On
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al.,

2014).

Οη

παξαπάλσ

θαηεγνξηνπνηήζεηο

παξνπζηάδνληαη ζην Σρήκα 3.12.

Σρήκα 3.12 Καηεγνξηνπνίεζε ηχπσλ ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο

Παξά ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο,
ππάξρνπλ θαη κεξηθά κεηνλεθηήκαηα φπσο: (α) ε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ δηεθπαηξαίσζεο
ηεο κεηαθνξάο ιφγσ κεηαθνξηψζεσλ, (β) ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο ιφγσ πηζαλήο
ζπκθφξεζεο ζηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο, (γ) πςειφηεξν θφζηνο κεηαθνξάο (ζε
θάπνηεο πεξηπηψζεηο) θαη ζπζθεπαζίαο, (δ) πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα θαη αχμεζε
ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επνρηαθψλ αηρκψλ, (ε) άληζε
δπλακηθφηεηα κεηαμχ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη ζέκαηα ζπκβαηφηεηαο, (ζη) ζέκαηα
αζθάιεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ (Wiegmans and Bruinsma, 1999; Min, 2015; Široký,
2015).
Όζν αθνξά ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, θαίλεηαη λα
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ζπλνιηθή απφζηαζε πνπ θαιχπηεηαη. Σην Σρήκα 3.13
ζπγθξίλεηαη ην θφζηνο κηαο (κνλνηξνπηθήο) νδηθήο κεηαθνξάο κε ην θφζηνο κηαο
ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο (νδηθή θαη ζηδεξνδξνκηθή) αλάινγα κε ηελ απφζηαζε πνπ
δηαλχνπλ. Παξνπζηάδεηαη πσο ε ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά είλαη πξνηηκφηεξε κεηά απφ
ηελ θξίζηκε απφζηαζε (dc=500km).
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Κόςτοσ

Εξ ολοκλιρου οδικι μεταφορά

υνδυαςμζνθ μεταφορά
(οδικι και ςιδθροδρομικι)

Κόςτοσ αλλαγισ μζςου ςτουσ
τερματικοφσ ςτακμοφσ

Απόςταςθ
Οδικι μεταφορά είναι
προτιμότερθ

dc =500km

Οδικι και ςιδθροδρομικι
μεταφορά είναι προτιμότερθ

Σρήκα 3.13 Σχγθξηζε θφζηνπο κνλνηξνπηθήο θαη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο αλάινγα κε ηελ απφζηαζε
(Πεγή: Reis et al., 2013)

Έλα κνληέιν πνπ ππνζηεξίδεη ηε κεηαθνξά πξντφλησλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ
πεξηνρψλ θαη κε πνιιά κέζα, ρξεζηκνπνηεί ζεκεία αληαπνθξίζεσλ, ή ζεκεία
ζπγθέληξσζεο θαη ζρεκαηηζκνχ παξηίδσλ θνξηίνπ (hub and spoke). Σηηο πεξηπηψζεηο
φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαθνξά πξντφλησλ κεηαμχ πνιιαπιψλ ζεκείσλ, ε ζχλδεζε
φισλ ησλ ζεκείσλ κεηαμχ ηνπο θξίλεηαη κε απνδνηηθή θαη γηα απηφ ην ιφγν
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δίθηπα hub and spoke. Σε απηφ ην κνληέιν, ζηηο ηνπνζεζίεο ησλ
hubs γίλεηαη ε ζπιινγή ησλ πξντφλησλ θαη έπεηηα, αλάινγα κε ηε δήηεζε ηα πξντφληα
δηαρσξίδνληαη, ελνπνηνχληαη θαη θνξηψλνληαη ζηα αληίζηνηρα δξνκνιφγηα ψζηε
ελνπνηεκέλα πιένλ λα κεηαθεξζνχλ ζηα ζεκεία ηεο δήηεζεο (Elledge, 2014). Γηα
παξάδεηγκα, ζηελ Αλαηνιηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, νη ππεξεζίεο απηέο έρνπλ
ζαλ θέληξν ην hub πνπ βξίζθεηαη ζην Sopron ηεο Οπγγαξίαο (Bookbinder, 2013).
Σην Σρήκα 3.14 παξνπζηάδεηαη παξάδεηγκα δηθηχνπ hub and spoke. Ζ δήηεζε
γηα κεηαθνξά πξντφλησλ απφ ηα ζεκεία Β θαη Γ, πξνο ηα ζεκεία Γ, Δ θαη Ε είλαη
ρακειή. Σπλεπψο δελ ζπκθέξεη λα εθηεινχληαη δξνκνιφγηα γηα φινπο ηνπο
ζπλδπαζκνχο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κεηαμχ φισλ ησλ ζεκείσλ. Γηα ην ιφγν
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απηφ έρεη δεκηνπξγεζεί έλα hub ζηελ ηνπνζεζία Α, φπνπ ηα πξντφληα θάζε ζεκείνπ
απνζηνιήο ζπιιέγνληαη. Σηε ζπλέρεηα απνζηέιινληαη ζηα ζεκεία παξαιαβήο.

Σρήκα 3.14 Παξάδεηγκα hub and spoke

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κειέηεο πεξίπησζεο απφ εηαηξίεο δηεζλνχο θήκεο
πνπ αθνξνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ.
Μειέηεο πεξίπησζεο: Δηαηξίεο παγθνζκίνπ θήκεο θαη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο
Πηγές: AnyLogic, 2015; Lanner, 2015; Simul8, 2015
Ζ αιπζίδα επίπισλ ΗΚΔΑ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα
παγθφζκην δίθηπν κε πεξίπνπ 270 θαηαζηήκαηα ζε 26 ρψξεο
βαζηζκέλν θπξίσο ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. Οη
πσιήζεηο ηεο ΗΚΔΑ γηα ην 2009 αλήιζαλ 21,5 δηο. επξψ. Ζ
ζηξαηεγηθή ηεο είλαη ρηηζκέλε γχξσ απφ ηελ παξνρή
πξντφλησλ θαιήο πνηφηεηαο ζε ρακειέο ηηκέο. Σηφρνο ηεο είλαη
λα κεηψλεη ηηο ηηκέο θαηά 2%-3% θάζε ρξφλν. Ο ζρεδηαζκφο
ησλ επίπισλ ηεο εμαζθαιίδεη ζηελ ΗΚΔΑ κηα πην απνδνηηθή
θαη νηθνλνκηθή εκπνξεπκαηηθή κεηαθνξά ζε ζχγθξηζε κε έλαλ
παξαδνζηαθφ θαηαζθεπαζηή επίπισλ. Ζ κεγάιε δήηεζε θαζψο
θαη ν εξγνλνκηθφο ζρεδηαζκφο ζπζθεπαζηψλ επηηξέπεη ζηελ
ΗΚΔΑ λα επσθειείηαη απφ νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη λα
εθκεηαιιεχεηαη ζην έπαθξν ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ κέζσλ
κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ηεο.
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Ζ Tesco ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγαιχηεξεο αιπζίδεο
θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζηνλ
θφζκν. Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ φγθνπ κεηαθεξφκελσλ
εκπνξεπκάησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη θαζεκεξηλά, ε εηαηξία
εζηηάδεη ζε ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο βειηίσζήο ηνπο. Μηα
απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πνιηηηθέο πνπ εθάξκνζε αθνξνχζε ηελ
επηινγή ζηδεξνδξνκηθήο θαη ζαιάζζηαο κεηαθνξάο ησλ
εκπνξεπκάησλ ηεο, κεηψλνληαο ην πνζνζηφ ησλ νδηθψλ
κεηαθνξψλ. Ζ κεηάβαζε ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο
εμνηθνλφκεζε ζηελ εηαηξία πεξηζζφηεξα απφ 4 εθαη. νδηθά
κίιηα ην ρξφλν. Αληίζηνηρα νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο κείσζαλ
ην πιήζνο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ θαηά 80%, εμνηθνλνκψληαο
παξαπάλσ απφ 300 ρηι. επξψ εηεζίσο.

3.5 Γηαδηθαζία επηινγήο κέζνπ εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο
Ζ επηινγή ηνπ είδνπο κεηαθνξάο είλαη κηα ζεκαληηθή απφθαζε πνπ εμαξηάηαη
απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα, πην γξήγνξεο θαη ζπρλέο κεηαθνξέο
απαηηνχλ ρακειφηεξν απφζεκα αιιά επηθέξνπλ κεγαιχηεξν θφζηνο κεηαθνξάο.
Σηνρεχνληαο ζηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ κέζνπ κεηαθνξάο γηα ηε
δηεθπεξαίσζε κηαο εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο, ζα πξέπεη αξρηθά λα αλαιπζνχλ ηα
κέηξα απφδνζεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο. Κάζε επηρείξεζε έρεη δηαθνξεηηθέο
αλάγθεο γηα ηηο κεηαθνξέο ηεο θαη ελδέρεηαη λα απνδίδεη δηαθνξεηηθέο βαξχηεηεο ζηα
θξηηήξηα απφ θάπνηα άιιε. Γηα παξάδεηγκα, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα απαηηεί κεγάιε
επειημία, ελψ κηα δεχηεξε επηρείξεζε λα δίλεη πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζην θφζηνο ησλ
κεηαθνξψλ.
Σην παξφλ θεθάιαην ζα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη ηα
κέηξα απφδνζεο γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο θαη έπεηηα ζα παξνπζηαζηνχλ δχν
πνζνηηθέο κέζνδνη επηινγήο κέζνπ κεηαθνξάο.
3.5.1 Κξηηήξηα επηινγήο εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο
Σηε βηβιηνγξαθία ππάξρεη πιεζψξα θξηηεξίσλ εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο.
Έπεηηα απφ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, ηα θξηηήξηα επηινγήο κέζνπ κεηαθνξάο
παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 3.6. Ζ θάζε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη
επηκέξνπο θξηηήξηα, ηα νπνία αθνξνχλ πην ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, βνεζψληαο ζε κηα
πην αλαιπηηθή επηινγή.
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Πίλαθαο 3.6 Παξάγνληεο επηινγήο είδνπο κεηαθνξάο
Κατθγορία κριτθρίων
Κριτιρια επιλογισ

Κόςτοσ

Κόςτοσ μεταφοράσ, κόςτοσ αποςτολισ,
κόςτοσ διαχείριςθσ προϊόντων, κόςτοσ
αςφάλιςθσ, κόςτοσ απωλειϊν, πικανά
επιπρόςκετα κόςτθ κατά τθ μεταφορά,
διακυμάνςεισ ςτισ τιμζσ ςυναλλάγματοσ,
κόςτοσ επεξεργαςίασ εγγράφων

Χρόνοσ

Χρόνοσ μεταφοράσ, χρόνοσ φόρτωςθσ –
εκφόρτωςθσ, χρόνοσ εκτελωνιςμοφ, χρονικοί
περιοριςμοί κατά τθ μεταφορά, ταχφτθτα
μεταφοράσ, απόςταςθ μεταφοράσ

Χρονικζσ διακυμάνςεισ

Αποκλίςεισ μζςου χρόνου μεταφοράσ,
αποκλίςεισ χρόνου φόρτωςθσ - εκφόρτωςθσ

Αςφάλεια

Πικανότθτα κλοπϊν, πικανότθτα μεταφοράσ
με ατφχθμα, πικανότθτα ηθμιάσ προϊόντοσ,
πικανότθτα απϊλειασ προϊόντοσ, ποςοςτό
μεταφοράσ με απϊλεια προϊόντοσ

Αξιοπιςτία

Πικανότθτα κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ,
ποςοςτό κακυςτερθμζνων παραδόςεων,
ποςοςτό λάκοσ παραδόςεων, αςφάλεια
προϊόντων, διακεςιμότθτα οχθμάτων
μεταφοράσ

Είδοσ εμπορεφματοσ
Χωρθτικότθτα
Ευελιξία

Βάροσ, χαρακτθριςτικά ςυςκευαςίασ, όγκοσ,
ειδικά χαρακτθριςτικά προϊόντοσ, διάρκεια
ηωισ, αξία προϊόντοσ
Μζγεκοσ οχιματοσ, διακεςιμότθτα χϊρου
Διαχείριςθ απροςδόκθτων αλλαγϊν,
ευελιξία διαδρομισ, ευελιξία χωρθτικότθτασ

Προςβαςιμότθτα

Προςβαςιμότθτα μζςου, προςβαςιμότθτα
διαδρομισ

Κίνδυνοσ (Ρίςκο)

Κίνδυνοσ αποκικευςθσ, πολιτικόσ κίνδυνοσ,
κοινωνικόσ κίνδυνοσ, περιβαλλοντικόσ
κίνδυνοσ

Περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ

Εκπομπζσ CO2, εκπομπζσ επικίνδυνων
ουςιϊν, κόρυβοσ και δόνθςθ, ατυχιματα και
καταςτροφζσ ςτο οικοςφςτθμα.

Τν ζεκαληηθφηεξν ίζσο θξηηήξην επηινγήο κέζνπ εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο
είλαη ην θφζηνο πνπ επηκεξίδεηαη ζε θφζηνο κεηαθνξάο, θφζηνο απνζηνιήο, θφζηνο
δηαρείξηζεο πξντφλησλ, θφζηνο αζθάιηζεο, θφζηνο απσιεηψλ, πηζαλά επηπξφζζεηα
θφζηε θαηά ηε κεηαθνξά, δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο, θφζηνο
επεμεξγαζίαο εγγξάθσλ θ.α. (Florida Department of Transportation, 2008). Δπίζεο
ζεκαληηθφ είλαη θαη ην θαλνληθνπνεκέλν θφζηνο, φπσο επξψ/ηνλνρηιηφκεηξα,
επξψ/ρηιηφκεηξα, επξψ/ηφλν, επξψ/ψξα θ.α. Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο νδεγεί ζε
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ρακειφηεξεο ηηκέο ησλ πξντφλησλ, ζπλεπψο θαη ζε κεγαιχηεξν αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα (Chopra et al., 2013).
Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή κέζνπ κεηαθνξάο απνηειεί θαη ν ρξφλνο
κεηαθνξάο, εηδηθφηεξα φηαλ ην εκπφξεπκα ζρεηίδεηαη κε κηθξή δηάξθεηα δσήο. Σηα
θξηηήξηα επηινγήο πεξηιακβάλνληαη ν ρξφλνο κεηαθνξάο, ρξφλνο θφξησζεο –
εθθφξησζεο, ρξφλνο εθηεισληζκνχ, ρξνληθνί πεξηνξηζκνί θαηά ηε κεηαθνξά,
ηαρχηεηα κεηαθνξάο, απφζηαζε κεηαθνξάο θ.α. Οη ηαρείο ρξφλνη κεηαθνξάο
παξέρνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε κηα επηρείξεζε, φπσο ε δπλαηφηεηα
δηαρείξηζεο κέζσ Just-In-Time (JIT), κεγαιχηεξε επειημία ζηηο αιιαγέο ηεο ηάζεο
ηεο αγνξάο θ.α. (Waters, 2003). Οη ρξφλνη δηεθπεξαίσζεο κηαο δηαδηθαζίαο, είηε απηή
είλαη ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, είηε ε θφξησζε θαη εθθφξησζε ελφο νρήκαηνο δελ
είλαη ζηαζεξνί. Πάληα ππάξρεη ην ελδερφκελν θαζπζηέξεζεο θαη είλαη ζεκαληηθφ λα
ιεθζνχλ νη ζρεηηθνί παξάγνληεο ππφςε γηα ηελ νκαιή νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο
(Ballou, 2004).
Τα ζέκαηα αζθάιεηαο πεξηιακβάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα θινπψλ, πηζαλφηεηα
κεηαθνξάο κε αηχρεκα, πηζαλφηεηα δεκηάο πξντφληνο, πηζαλφηεηα απψιεηαο
πξντφληνο, πηζαλφηεηα κεηαθνξάο κε απψιεηα πξντφληνο θ.α. Αθνξά νηηδήπνηε
κπνξεί λα πξνμελήζεη δεκηά ζην πξντφλ, ηνλ εμνπιηζκφ, ηνλ νδεγφ, ηξίηνπο θ.α. ή λα
απνθέξεη θαζπζηεξήζεηο (Coyle et al., 2011).
Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε αμηνπηζηία, ε νπνία αλαιχεηαη ζε πηζαλφηεηα
θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο, πνζνζηφ θαζπζηεξεκέλσλ παξαδφζεσλ, πνζνζηφ ιάζνπο
παξαδφζεσλ, δηαζεζηκφηεηα νρεκάησλ κεηαθνξάο θ.α. θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ
ηθαλφηεηα ηνπ κεηαθνξέα λα νινθιεξψζεη κηα κεηαθνξά ρσξίο ιάζε θαη
θαζπζηεξήζεηο (Long, 2003).
Έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην επηινγήο κέζνπ αθνξά ην είδνο ηνπ θνξηίνπ. Πξηλ
μεθηλήζεη ε κεηαθνξά, πξέπεη λα είλαη γλσζηά φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ
φπσο ην βάξνο, ραξαθηεξηζηηθά ζπζθεπαζίαο, ν φγθνο, εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά
πξντφληνο, ε δηάξθεηα δσήο θαη αμία πξντφληνο (Ross, 2015). Σρεηηθνί παξάγνληεο
επηινγήο πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ νρήκαηνο, θαζψο θαη ηε
δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα ζε ζρέζε κε άιια θνξηία (Rushton et al., 2010).
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Μεγάιε έκθαζε δίλεηαη θαη ζηελ επειημία, ε νπνία αλαιχεηαη ζε δηαρείξηζε
απξνζδφθεησλ αιιαγψλ, επειημία δηαδξνκήο, επειημία ρσξεηηθφηεηαο θ.α. θαη αθνξά
ηελ ηθαλφηεηα ηνπ κεηαθνξέα λα δηαρεηξηζηεί απξνζδφθεηεο αιιαγέο (Coyle et al.,
2013).
Ζ πξνζβαζηκφηεηα ραξαθηεξίδεη ην βαζκφ δπζθνιίαο γηα λα θηάζεη έλα κέζν
κεηαθνξάο ζε έλαλ πξννξηζκφ. Ζ πξνζβαζηκφηεηα αθνξά ην κέζν, φπσο θαη ηελ
πξνζβαζηκφηεηα κηαο δηαδξνκήο (Goetschalckx, 2011).
Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ απνηειεί ζεκαληηθή δηαδηθαζία, ηφζν γηα ηνπο
απνζηνιείο φζν θαη γηα ηνπο κεηαθνξείο. Ο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ νπνηαδήπνηε
δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηηο κεηαθνξέο φπσο ε απνζήθεπζε, ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή
θαηάζηαζε, ε θνηλσλία, ην πεξηβάιινλ θ.α. (Min, 2015).
Οη κεηαθνξέο πξνθαινχλ κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ ξχπσλ ηνπ
πεξηβάιινληνο. Κξηηήξηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ πεξηιακβάλνπλ ηηο εθπνκπέο
CO2, ηηο εθπνκπέο επηθίλδπλσλ νπζηψλ, ην ζφξπβν θαη ηε δφλεζε, αηπρήκαηα θαη
θαηαζηξνθέο ζην νηθνζχζηεκα θ.α. (Brown et al., 2013).
Σηνλ Πίλαθα 3.7 παξνπζηάδεηαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο
σο πξνο ηα παξαπάλσ θξηηήξηα.
Πίλαθαο 3.7 Βαζκνιφγεζε θξηηεξίσλ αλά κέζν κεηαθνξάο (Πεγέο: Ballou, 2004; Pride et al.,
2011)
Είδοσ

Είδοσ μεταφοράσ

Κόςτοσ

Χρόνοσ

1=ακριβότερο 1=μικρότεροσ

Χρονικζσ
διακυμάνςεισ
1=μικρότερθ

Αςφάλεια
1=αςφαλζςτερο

Αξιοπιςτία

εμπορεφματοσ

1=πιο

1=διαχείριςθ

αξιόπιςτο

περιςςότερων
ειδϊν

Οδικζσ
ιδθροδρομικζσ
Εναζριεσ
Θαλάςςιεσ
Αγωγοί

2
3
1
5
4

2
3
1
5
4

3
3
1
5
2

4
4
3
2
1

2
3
2
4
2

3
1
4
1
4

Ζ απμεκέλε έκθαζε ζην πεξηβάιινλ έρεη δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζε κέζα ηα
νπνία κεηαθέξνπλ κεγάινπο φγθνπο θνξηίσλ κε κεησκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη
κηθξφηεξεο εθπνκπέο αέξησλ ξχπσλ θαη ζσκαηηδίσλ (Brown et al., 2013). Σηνλ
Πίλαθα 3.8 παξνπζηάδεηαη ε θαηάηαμε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο αλάινγα κε ηηο
εθπνµπέο αησξνχµελσλ ζσµαηηδίσλ (Particulate Matter-PM), κνλνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα (Carbon Monoxide-CO), νμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ (Nitrogen Oxide-NO),
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δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (Carbon Dioxide-CO2) θαη πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ
(Volatile Organic Compounds-VOC). Οη βαζκνινγίεο θπκαίλνληαη απφ 1 έσο 4, φπνπ
1 απνδίδεηαη ζην κέζν ην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο ειάρηζηεο εθπνκπέο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ξχπν.
Πίλαθαο 3.8 Καηάηαμε κέζσλ κεηαθνξάο αλάινγα κε ηηο εθπνκπέο ξχπσλ (Πεγή: Khan, 2001)
Είδοσ μεταφοράσ
NO
VOC
PM
CO
CO2
Οδικζσ
3
4
4
4
3
ιδθροδρομικζσ
1
1
2
1
1
Εναζριεσ
4
3
1
3
4
Θαλάςςιεσ
2
2
3
2
2

Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ θξηηεξίσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ δηαθέξεη απφ εηαηξία ζε
εηαηξία θαη εμαξηάηαη απφ ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή θαη ζηφρνπο, αιιά θαη ηνλ θιάδν
ζηνλ νπνίν αλήθεη ε εηαηξία. Γηα παξάδεηγκα, νη εηαηξίεο βαξηάο βηνκεραλίαο ζέηνπλ
ζαλ πην ζεκαληηθφ θξηηήξην ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο. Σεκαληηθφ επίζεο θξηηήξην
απνηειεί ε αμηνπηζηία. Αληίζεηα, ζην θαξκαθεπηηθφ ηνκέα, ην θχξην θξηηήξην είλαη ε
ηαρχηεηα (Punakivi and Hinkka, 2006). Σε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα
ε κεηαθνξά κεγάισλ θνξηίσλ απφ ηε Σηγθαπνχξε ζην Σχδλευ, ε επηινγή ησλ
ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ είλαη αξθεηά πξνθαλήο. Σηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε επηινγή ηνπ
κέζνπ κεηαθνξάο είλαη πην ζχλζεηε, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη δηαθνξεηηθέο
αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο.
Σηνλ Πίλαθα 3.9 παξνπζηάδεηαη ε ηεξάξρεζε ησλ θξηηεξίσλ, γηα ηελ επηινγή
ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο ζε 4 βηνκεραληθνχο ηνκείο.
Πίλαθαο 3.9 Κξηηήξηα επηινγήο κέζνπ κεηαθνξάο γηα δηαθνξεηηθνχο ηνκείο (Punakivi and Hinkka,
2006)
Θλεκτρονικόσ
Φαρμακευτικόσ
Μθχανικόσ
Καταςκευαςτικόσ
Κατάταξθ
τομζασ
τομζασ
εξοπλιςμόσ
τομζασ
Κριτιριο 1
Ποιότθτα
Σαχφτθτα
Κόςτοσ
Κόςτοσ
Κριτιριο 2
Σαχφτθτα
Ευκολία
Αξιοπιςτία
Χρονοδρομολόγθςθ
Κριτιριο 3
Κόςτοσ
Αςφάλεια
Ακρίβεια
Ακρίβεια
Κριτιριο 4
Ευκολία
Αξιοπιςτία
Σαχφτθτα
Ευκολία

3.5.2 Μέζνδνο επηινγήο κέζνπ εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο
Πέξαλ ηεο εκπεηξίαο ησλ εηδηθψλ, ζηελ επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ κέζνπ
εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη δχν εθ ησλ
νπνίσλ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ.
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Μέζνδνο πίλαθα σθειεηώλ
Οη Majerčák et al. (2015) πξνηείλνπλ ηελ πνζνηηθή κέζνδν ηνπ πίλαθα ησλ
σθειεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ ηειηθή επηινγή κέζνπ εκπνξεπκαηηθήο
κεηαθνξάο. Ζ κέζνδνο αμηνινγεί μερσξηζηά θάζε έλα κέζν εκπνξεπκαηηθήο
κεηαθνξάο, ιακβάλνληαο ππφςε δηάθνξα θξηηήξηα επηινγήο (π.ρ. θφζηνο, ρξφλνο,
αζθάιεηα θ.α.). Μεηά ηνλ αθξηβή θαζνξηζκφ ηνπ πιήζνπο θαη ηνπ είδνο ησλ
θξηηεξίσλ, απνδίδνληαη ηηκέο βαξχηεηαο ζην θαζέλα απφ ηα επηιεγκέλα θξηηήξηα, πνπ
αληηθαηξνπηίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ θάζε θξηηεξίνπ γηα ηελ επηρείξεζε. Σηε
ζπλέρεηα, πνζνηηθνπνηείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ θάζε εκπνξεπκαηηθνχ κέζνπ λα
ηθαλνπνηήζεη ην αληίζηνηρν θξηηήξην, απνδίδνληαο βαζκνινγίεο. Ζ ηειηθή βαζκνινγία
ηνπ θάζε κέζνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ηεο βαξχηεηαο ηνπ θάζε
θξηηεξίνπ κε ηελ βαζκνινγία ηνπ κέζνπ γηα απηφ ην θξηηήξην.
Πην αλαιπηηθά, νη ηηκέο βαξχηεηαο θάζε θξηηεξίνπ αλήθνπλ ζε θιίκαθα 1-4,
φπνπ ε ηηκή 1 αληηζηνηρεί ζε ρακειή ζεκαληηθφηεηα ελψ ε 4 αληηζηνηρεί ζε πςειή
ζεκαληηθφηεηα. Αληίζηνηρα, ε αμηνιφγεζε ηνπ θάζε κέζνπ γηα ην εθάζηνηε θξηηήξην
ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα θιίκαθα (1 = ρακειή ηθαλνπνίεζε, 4 = πςειή ηθαλνπνίεζε).
Ο ππνινγηζκφο ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ρξεζηκνπνηεί ηελ Δμίζσζε 3.1, φπνπ
πνιιαπιαζηάδεηαη ε ηηκή ηεο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο
ηνπ θξηηήξηνπ απφ ην κέζν θαη αζξνίδνληαη ηα ζρεηηθά γηλφκελα ζηελ ηειηθή
βαζκνινγία:
∑

(3.1)

Όπνπ,
: ε ηειηθή βαζκνινγία ηνπ κέζνπ
: ην πιήζνο ησλ θξηηεξίσλ
: ε βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ
: ε ηθαλφηεηα ηθαλνπνίεζεο ηνπ θξηηεξίνπ

απφ ην κέζν
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Παξάδεηγκα 3.1 Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ πίλαθα σθειεηψλ
Σηνλ Πίλαθα 3.10 παξνπζηάδεηαη παξάδεηγκα ηεο κεζφδνπ ηνπ πίλαθα
σθειεηψλ γηα θνξηίν κε κηθξή δηάξθεηα δσήο. Ο απνζηνιέαο επηζπκεί λα επηιέμεη ην
βέιηηζην κέζν κεηαθνξάο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πίλαθα σθειεηψλ. Σηνλ
Πίλαθα 3.10 παξνπζηάδνληαη νη βαξχηεηεο πνπ δίλνληαη ζηα θξηηήξηα, θαζψο θαη ν
βαζκφο ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ην θάζε κέζν κεηαθνξάο.

Ευελιξία
Σαχφτθτα
Κόςτοσ
Αξιοπιςτία
Αςφάλεια
Είδοσ εμπορεφματοσ

Πίλαθαο 3.10 Παξάδεηγκα κεζφδνπ πίλαθα σθειεηψλ
Βαρφτθτα
Εναζριεσ
Θαλάςςιεσ Σιδθροδρομικζσ
4
2
1
2
5
5
1
2
3
1
4
4
3
4
2
3
2
4
2
2
4
2
3
5
Χ
64
43
63

Οδικζσ
4
4
3
2
1
4
69

Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ην θαηαιιειφηεξν κέζν κεηαθνξάο γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε θαη θνξηίν είλαη νη νδηθέο κεηαθνξέο. Ο ιφγνο είλαη πσο ε
επηρείξεζε έρεη δψζεη κεγάιε βαξχηεηα ζηελ επειημία, ζηελ ηαρχηεηα (θαζψο ην
θνξηίν έρεη κηθξή δηάξθεηα δσήο) θαη ζην είδνο ηνπ εκπνξεχκαηνο πνπ κπνξεί λα
δηαρεηξηζηεί ην κέζν (π.ρ. κεηαθνξά ππφ ςχμε).
Γηαδηθαζία αλαιπηηθήο ηεξάξρεζεο
Ζ δηαδηθαζία αλαιπηηθήο ηεξάξρεζεο (Analytic Hierarchy Process-AHP) είλαη
κέζνδνο πνιπθξηηεξηαθήο βειηηζηνπνίεζεο πνπ εθαξκφδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε
θαη επηινγή κέζνπ εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο (Kumru and Kumru, 2013). Ζ AHP
δνκεί ηεξαξρία ζρεηηθή κε ην πξφβιεκα θαη αλαπηχζζεη πίλαθεο ζχγθξηζεο κεηαμχ
ησλ θξηηεξίσλ, θαζψο θαη ζχγθξηζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο (έλα
πίλαθα αλά θξηηήξην).
Σην Σρήκα 3.14 παξνπζηάδεηαη βαζηθή δνκή AHP γηα ηελ επηινγή κέζνπ
κεηαθνξάο, ε νπνία αλαιχεηαη ζε 3 επίπεδα. Σην πξψην επίπεδν εκθαλίδεηαη ν
αξρηθφο ζηφρνο, δειαδή ε επηινγή ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο. Τν δεχηεξν επίπεδν
απεηθνλίδεη ηα θξηηήξηα επηινγήο. Σην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ε επηινγή ζα γίλεη
κε θξηηήξηα ην θφζηνο, ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία. Τν ηξίην επίπεδν
πεξηιακβάλεη ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Κάζε ελαιιαθηηθή ιχζε ζπγθξίλεηαη κε ηα
επηκέξνπο θξηηήξηα κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί ν αξρηθφο ζηφρνο. Σην ζπγθεθξηκέλν
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παξάδεηγκα, νη δηαζέζηκεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο είλαη νη νδηθέο, νη ζηδεξνδξνκηθέο θαη
νη ελαέξηεο κεηαθνξέο.

Σρήκα 3.15 Βαζηθή δνκή κεζφδνπ AHP

Σηελ AHP απνδίδεηαη ζε θάζε θξηηήξην βαζκνινγία ζρεηηθήο ζεκαληηθφηεηαο,
ζε ζρέζε κε φια ηα άιια θξηηήξηα. Οη ηηκέο πνπ κπνξνχλ λα δνζνχλ θπκαίλνληαη απφ
1 έσο 9, φπνπ ε ηηκή 1 απνδίδεηαη φηαλ ηα δχν ζπγθξηλφκελα θξηηήξηα είλαη ίδηαο
ζεκαληηθφηεηαο θαη ε ηηκή 9 απνδίδεηαη φηαλ ην πξψην θξηηήξην είλαη εμαηξεηηθά πην
ζεκαληηθφ απφ ην δεχηεξν. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη πίλαθαο δηαζηάζεσλ
(

), φπνπ

ην πιήζνο ησλ θξηηεξίσλ θαη ην ζηνηρείν

είλαη ε ζρεηηθή

ζεκαληηθφηεηα ηνπ θξηηεξίνπ σο πξνο ην θξηηήξην
Σηε ζπλέρεηα, γηα θάζε έλα θξηηήξην, απνδίδνληαη βαζκνινγίεο ζρεηηθήο
ηθαλνπνίεζεο ηνπ θξηηεξίνπ απφ ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο (κεηαθνξηθά κέζα ζε απηή
ηελ πεξίπησζε), εμεηάδνληαο ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο κηαο ελαιιαθηηθήο ιχζεο ζε
ζρέζε κε άιιε ιχζε γηα ην ππφςε θξηηήξην. Ζ θιίκαθα ηεο βαζκνινγίαο ησλ
ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ είλαη ίδηα κε απηήλ ησλ θξηηεξίσλ (Triantaphyllou and Mann,
1995). Έηζη γηα θάζε θξηηήξην δεκηνπξγείηαη πίλαθαο δηαζηάζεσλ (
πιήζνο ησλ ελαιιαθηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη ην ζηνηρείν

), φπνπ

ην

είλαη ε ζρεηηθή

ζεκαληηθφηεηα ηνπ κέζνπ σο πξνο ην κέζν ζε ζρέζε κε ην ελ ιφγσ θξηηήξην.
Σηνλ Πίλαθα 3.11 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ζχγθξηζεο, θαζψο θαη νη
επεμεγήζεηο γηα ηελ θάζε ηηκή.
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Πίλαθαο 3.11 Τηκέο θαη επεμεγήζεηο γηα ηε κέζνδν δηαδηθαζίαο αλαιπηηθήο ηεξαξρίαο (Πεγή: Saaty,
1980)
Στάκμιςθ

Οριςμόσ

Επεξιγθςθ

1

Κςθ ςθμαςία

Σα δφο ςτοιχεία ςυμβάλλουν εξίςου ςτο ςτόχο

3

Αςκενισ
προτίμθςθ

Θ εμπειρία ι θ κρίςθ ευνοεί ελαφρά το ζνα ςτοιχείο ςε ςχζςθ
με το άλλο

5

Ιςχυρι
προτίμθςθ

Θ εμπειρία ι θ κρίςθ ευνοεί κακαρά το ζνα ςτοιχείο ςε ςχζςθ
με το άλλο

7

Αποδεδειγμζνθ
προτίμθςθ

Θ κυριαρχία του ενόσ ςτοιχείου ζχει αποδειχκεί ςτθν πράξθ

9

Απόλυτθ
προτίμθςθ

Θ κυριαρχία του ενόσ ςτοιχείου ζχει επιβεβαιωκεί ςτο μζγιςτο
βακμό

2,4,6,8

Ενδιάμεςεσ τιμζσ

Αν υπάρχει ανάγκθ για υποδιαιρζςεισ

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ βαζκψλ ζρεηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ, ε
επηρείξεζε ζπκπιεξψλεη εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα θξηηήξηα αλά
δεπγάξηα θαη θιίκαθα απφιπησλ αξηζκψλ. Τν εξσηεκαηνιφγην γηα ην παξαπάλσ
παξάδεηγκα παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.12.
Πίλαθαο 3.12 Αμηνιφγεζε ησλ 3 θξηηεξίσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζεκειηψδε θιίκαθα ησλ απφιπησλ
αξηζκψλ ηνπ Saaty
Κριτιρια
Κλίμακα απόλυτων αρικμϊν
Κριτιρια
Κόςτοσ

9

8

7

6 5 4

3 2

1 2

3 4 5

6 7

8 9

Σαχφτθτα

Σαχφτθτα

9

8

7

6 5 4

3 2

1 2

3 4 5

6 7

8 9

Αξιοπιςτία

Αξιοπιςτία

9

8

7

6 5 4

3 2

1 2

3 4 5

6 7

8 9

Κόςτοσ

Μέζσ ηνπ παξφκνηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαζνξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε ε
ζρεηηθή ηθαλνπνίεζε θάζε θξηηεξίνπ απφ ηα κέζα κεηαθνξάο, ζπκπιεξψλνληαο 3
επηπιένλ πίλαθεο. Σηνλ Πίλαθα 3.13 παξνπζηάδεηαη ην εξσηεκαηνιφγην κε ηηο
δπαδηθέο ζπγθξίζεηο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο γηα ην θξηηήξην ηνπ θφζηνπο. Αληίζηνηρνη
πίλαθεο ζπκπιεξψλνληαη θαη γηα ηα ππφινηπα 2 θξηηήξηα.
Πίλαθαο 3.13 Δξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο κέζσλ κεηαθνξάο γηα ην θξηηήξην θφζηνπο
ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζεκειηψδε θιίκαθα ησλ απφιπησλ αξηζκψλ ηνπ Saaty
Κλίμακα απόλυτων αρικμϊν
Μζςο μεταφοράσ
Μζςο μεταφοράσ
Οδικι
ιδθροδρομικι
Εναζρια

9 8
9 8
9 8

7
7
7

6
6
6

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

8 9
8 9
8 9

ιδθροδρομικι
Εναζρια
Οδικι

Μεηά ηελ απφδνζε φισλ ησλ βαζκνινγηψλ, εθηειείηαη ε δηαδηθαζία
θαλνληθνπνίεζεο ησλ πηλάθσλ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί θαλνληθνπνίεζε ζηνπο
πίλαθεο, αξρηθά ππνινγίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ ησλ θειηψλ γηα θάζε ζηήιε.
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Έπεηηα δηαηξείηαη ε ηηκή ηνπ θάζε θειηνχ κε ηελ ηηκή ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο
αληίζηνηρεο ζηήιεο. Ζ θαλνληθνπνίεζε γίλεηαη θαη ζηνπο πίλαθεο ησλ θξηηεξίσλ θαη
ζηνπο πίλαθεο ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ.
Όηαλ εθηεινχληαη πνιιέο ζπγθξίζεηο, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα δεκηνπξγεζνχλ
αζπλέπεηεο. Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη ππάξρνπλ 3 θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή θάπνηνπ
κέζνπ θαη ν ρξήζηεο ηεο κεζφδνπ ζεσξήζεη φηη ην πξψην είλαη ζεκαληηθφηεξν απφ ην
δεχηεξν θαη ην δεχηεξν είλαη ζεκαληηθφηεξν απφ ην ηξίην. Αζπλέπεηα δεκηνπξγείηαη
αλ ν ρξήζηεο θαηά ιάζνο αμηνινγήζεη ην ηξίην θξηηήξην πην ζεκαληηθφ απφ ην πξψην.
Γηα ηελ απνθπγή ηέηνησλ θηλδχλσλ, ππνινγίδεηαη ε ζπλέπεηα ησλ πηλάθσλ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλέπεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη δχν δείθηεο. Ο πξψηνο
είλαη ν δείθηεο ζπλέπεηαο (Consistency Index -CI) (Δμίζσζε 3.2):
(

) (

)

(3.2)

Όπνπ,
: ε κεγαιχηεξε ηδηνηηκή ηνπ πίλαθα
: ην πιήζνο ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ
Ο δεχηεξνο δείθηεο είλαη ν ιφγνο ζπλέπεηαο (Consistency Ratio –CR), ν νπνίνο
ππνινγίδεηαη απφ ην ιφγν ηνπ δείθηε ζπλέπεηαο κε ηελ ηηκή ηνπ ηπραίνπ δείθηε
(Random Index – RI) (Δμίζσζε 3.3):
(3.3)
Όπνπ,
: ν δείθηεο ζπλέπεηαο
: ν ηπραίνο δείθηεο, ηνπ νπνίνπ ε ηηκή δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 3.14
Πίλαθαο 3.14 Πίλαθαο ηηκψλ ηπραίνπ δείθηε RI (Πεγή: Saaty, 1990)
# κριτθρίων
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RI
0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49

11
1,51

12
1,48

Ζ ηδαληθφηεξε ηηκή γηα ηε ζπλέπεηα είλαη ην κεδέλ. Ο Saaty ζέηεη σο απνδεθηφ
φξην ηνπ CR ηελ ηηκή 0,1. Μεγαιχηεξεο ηηκέο έρνπλ σο απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη ν
πίλαθαο αζπλεπήο θαη πξέπεη λα γίλεη αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηνπ. Σηελ πξάμε φκσο,
ηηκέο ιίγν κεγαιχηεξεο ηνπ 0,1 κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο. Αθνχ ειεγρζεί ε
ζπλέπεηα ησλ πηλάθσλ θαη βξίζθεηαη εληφο νξίσλ (CR

0,1), ε κέζνδνο ζπλερίδεηαη.
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Με βάζε ηνπο θαλνληθνπνηεκέλνπο πίλαθεο ππνινγίδεηαη ε επίδνζε ηνπ θάζε
θξηηεξίνπ, θαζψο θαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηνπ θάζε θξηηεξίνπ απφ ην θάζε κέζν.
Ζ επίδνζε ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ε κέζε ηηκή ηεο αληίζηνηρεο γξακκήο ηνπ πίλαθα
ζχγθξηζεο ησλ θξηηεξίσλ. Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ελφο θξηηεξίνπ απφ έλα κέζν είλαη
ε κέζε ηηκή ηεο γξακκήο εθείλεο ηνπ πίλαθα ηνπ θξηηεξίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην ελ
ιφγσ κέζν. Γηα ηελ αμηνιφγεζε θάζε κέζνπ ρξεζηκνπνηείηαη εμίζσζε παξφκνηα κε
ηελ (3.1) αλσηέξσ. Γειαδή ππνινγίδεηαη ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ ππφ κειέηε
κέζνπ σο πξνο ηε βαξχηεηα ησλ θξηηεξίσλ (Zoran et al., 2011). Δπηιέγεηαη ην κέζν
κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία.
Παξάδεηγκα 3.2 Δθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο αλαιπηηθήο ηεξάξρεζεο
Δπηρείξεζε επηζπκεί λα επηιέμεη ην βέιηηζην κέζν κεηαθνξάο γηα ζπγθεθξηκέλε
απνζηνιή. Τα δηαζέζηκα κέζα κεηαθνξάο είλαη νη νδηθέο, νη ζηδεξνδξνκηθέο, νη
ζαιάζζηεο θαη νη ελαέξηεο κεηαθνξέο. Τα θξηηήξηα κέζσ ηνλ νπνίσλ ζα γίλεη ε ηειηθή
επηινγή είλαη ε ηαρχηεηα, ην θφζηνο, ε αμηνπηζηία θαη ε αζθάιεηα. Σην Σρήκα 3.16
παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο ζχγθξηζεο ησλ θξηηεξίσλ θαη ηα αζξνίζκαηα ησλ ζηειψλ.
Δπίζεο παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο ζχγθξηζεο ησλ κέζσλ γηα θάζε θξηηήξην θαη ηα
ζρεηηθά αζξνίζκαηα ησλ ζηειψλ.

Σρήκα 3.16 Σχγθξηζε θξηηεξίσλ θαη ελαιιαθηηθψλ κέζσλ αλά θξηηήξην
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Σηε ζπλέρεηα γίλεηαη θαλνληθνπνίεζε ησλ πηλάθσλ θαη ππνινγίδεηαη ην βάξνο
θαη ε επίδνζε, δειαδή ν κέζνο φξνο αλά γξακκή ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο (Σρήκα
3.17). Γηα λα γίλεη ε ζσζηή επηινγή ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο, πξέπεη αξρηθά λα
εμεηαζηεί ε ζπλέπεηα ησλ πηλάθσλ. Σπλεπψο πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ νη δείθηεο CI
θαη CR. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ αθνινπζνχληαη ηα αθφινπζα
βήκαηα:


Γεκηνπξγία ηεο ζηήιεο "Γηλφκελν". Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζηήιεο γίλεηαη
πνιιαπιαζηαζκφο

ηνπ

πίλαθα

ζχγθξηζεο

θξηηεξίσλ

θαη

ηεο

ζηήιεο

βάξνπο/επίδνζεο. Γηα ηελ πξάμε απηή ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπλάξηεζε MMULT
ηνπ Microsoft Excel, ε νπνία επηζηξέθεη ην γηλφκελν δχν πηλάθσλ θαη ην
απνηέιεζκά ηεο είλαη έλαο πίλαθαο κε ίζν αξηζκφ γξακκψλ κε ηνλ πξψην πίλαθα
θαη ίζν αξηζκφ ζηειψλ κε ην δεχηεξν πίλαθα.


Γεκηνπξγία ηεο ζηήιεο "Λφγνο", δηαηξψληαο ηελ ηηκή ηνπ βάξνπο/επίδνζεο κε
ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο ζηήιεο "Γηλφκελν".



Υπνινγηζκφο ηνπ δείθηε CI, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Δμίζσζε 3.2. Σαλ
ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζε ηηκή ηεο ζηήιεο "Λφγνο", ελψ ε ηηκή ηνπ RI ζην
ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.14 ηζνχηαη κε 0,9 ( =4).



Υπνινγηζκφο ηνπ δείθηε CR, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Δμίζσζε 3.3.



Έιεγρνο πσο νη ηηκέο ηνπ CR ζε θάζε πίλαθα είλαη απνδεθηέο. Σην ζπγθεθξηκέλν
παξάδεηγκα (Σρήκα 3.17), θάζε πίλαθαο απνδεηθλχεηαη ζπλεπήο (CI

0,1). Άξα ε

κέζνδνο κπνξεί λα ζπλερίζεη γηα ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηειηθήο ιχζεο, φπσο
πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.
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Σρήκα 3.17 Καλνληθνπνίεζε πηλάθσλ θαη ππνινγηζκφο βάξνπο θξηηεξίσλ, επίδνζεο κέζνπ αλά
θξηηήξην θαη ζπλέπεηαο

Τέινο, νη επηδφζεηο θάζε κέζνπ αλά θξηηήξην πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην βάξνο
ηνπ θξηηεξίνπ γηα λα ππνινγηζηεί ε ζπλνιηθή επίδνζε ηνπ κέζνπ. Ζ δηαδηθαζία
επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε κέζν.
Πην ζπγθεθξηκέλα ζην παξάδεηγκα, ε ηειηθή επίδνζε γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο
ηζνχηαη κε ην βάξνο ηεο ηαρχηεηαο επί ηελ επίδνζε ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ σο πξνο
ηελ ηαρχηεηα, ζπλ ην βάξνο ηνπ θφζηνπο επί ηελ επίδνζε ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ σο
πξνο ην θφζηνο, ζπλ ην βάξνο ηεο αμηνπηζηίαο επί ηελ επίδνζε ησλ νδηθψλ
κεηαθνξψλ σο πξνο ηελ αμηνπηζηία, ζπλ ην βάξνο ηεο αζθάιεηαο επί ηελ επίδνζε ησλ
νδηθψλ κεηαθνξψλ σο πξνο ηελ αζθάιεηα (Σρήκα 3.18).

Σρήκα 3.18 Τειηθή ιχζε παξαδείγκαηνο AHP

Τν βέιηηζην κέζν κεηαθνξάο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ είλαη νη
ελαέξηεο κεηαθνξέο, κε ηηκή 0,39, κε ηηο νδηθέο κεηαθνξέο λα αθνινπζνχλ κε ηηκή
0,24. Ο ιφγνο πνπ ππάξρεη απηή ε δηαθνξά είλαη ε κεγάιε βαξχηεηα πνπ δφζεθε
ζηελ ηαρχηεηα, ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα θξηηήξηα.
3.6 Σύλνςε
Σην παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθεθαλ αλαιπηηθά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ε ζεκαληηθφηεηά ηνπο ζην θφζηνο (θαη ζπλεπψο ηελ
θεξδνθνξία) ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο παξνπζηάζηεθαλ νη δηάθνξνη εκπιεθφκελνη
ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθηέιεζε εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο, φπσο θαη ηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σηε ζπλέρεηα αλαιχζεθαλ νη κνλνηξνπηθέο
κεηαθνξέο εμεηάδνληαο ηηο νδηθέο κεηαθνξέο, ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, ηηο
ελαέξηεο κεηαθνξέο, ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ηηο κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θάζε κέζνπ ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, ν δηαθνξεηηθφο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαρείξηζε θνξηίσλ,
ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ κέζσλ, θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηά ηνπο. Δπίζεο πεξηγξάθεθαλ νη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο, ηα
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζψο θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. Ζ
ηειεπηαία

Δλφηεηα

παξνπζίαζε

δχν

πνζνηηθέο

κεζφδνπο

επηινγήο

κέζνπ

εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο, ζηηο νπνίεο νη βαξχηεηεο ησλ θξηηεξίσλ απνδίδνληαη κε
βάζε ηελ εκπεηξία ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο.
Οη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο απνηεινχλ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, θαζψο επηηξέπνπλ ζε κηα επηρείξεζε λα δηαλείκεη ηα
πξντφληα ή εκπνξεχκαηά ηεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Οξζή δηαρείξηζε ησλ
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ νδεγεί ζε κεησκέλα θφζηε θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε
πειαηψλ. Τα αλσηέξσ ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
επηρείξεζεο.
Σεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ είλαη ε επηινγή
κέζνπ κεηαθνξάο. Ζ ηειεπηαία πξνυπνζέηεη άξηζηε γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ,
ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ θάζε κέζνπ. Γηα ηελ νξζή επηινγή ηνπ
θαηάιιεινπ κέζνπ κεηαθνξάο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο,
πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο θαη ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο. Οη επηδφζεηο
ησλ ελαιιαθηηθψλ κέζσλ σο πξνο ηα θξηηήξηα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ ηειηθή
επηινγή πνπ βαζίδεηαη ζε εχξσζηεο κεζφδνπο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο.
3.7 Δξσηήζεηο θαη αζθήζεηο θαηαλόεζεο
Να απαληεζνχλ ηα παξαθάησ:
1) Οη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο απνηεινχλ 11) Οη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο
κέξνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.
παξέρνπλ ππεξεζίεο πφξηα-πφξηα.
α. Σσζηφ
α. Σσζηφ
β. Λάζνο
β. Λάζνο

δελ

2) Καηάιιειε
επηινγή
κέζνπ 12) Οη ελαέξηεο κεηαθνξέο είλαη θηιηθφηεξεο
εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο κπνξεί λα
ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο ζαιάζζηεο.
νδεγήζεη ζε κεγάιν αληαγσληζηηθφ
α. Σσζηφ
πιενλέθηεκα.
β. Λάζνο
α. Σσζηφ
β. Λάζνο

13) Σηηο κεηαθνξέο Τrailer On FlatCar
(TOFC), ην ξπκνπιθφκελν θαη ν νδεγφο
ηεο νδηθήο κεηαθνξάο κεηαθέξνληαη
3) Οη νδηθέο κεηαθνξέο κπνξνχλ λα
κέζσ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ.
δηαρεηξηζηνχλ πεξηζζφηεξα είδε πξντφλησλ
α. Σσζηφ
απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο.
β. Λάζνο
α. Σσζηφ
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β. Λάζνο

14) Οη απαηηήζεηο γηα ζπζθεπαζία ζηηο
ζαιάζζηεο κεηαθνξέο απμάλνπλ ην
4) Δίλαη ππνρξεσηηθφ θάζε επηρείξεζε λα
θφζηνο ηεο κεηαθνξάο.
επηιέγεη ελδηάκεζν εκπιεθφκελν γηα ηηο
α. Σσζηφ
κεηαθνξέο ηεο.
β. Λάζνο
α. Σσζηφ
β. Λάζνο
15) Σεκαληηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ
ησλ
κεηαθνξψλ κέζσ αγσγψλ απνηειεί ε
5) Σηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο κηθξνχ φγθνπ
ζπλερήο ξνή.
εκπνξεχκαηνο ζα ζπλέθεξε ε επηινγή
α. Σσζηφ
νδηθήο κεηαθνξάο πιήξνπο θφξησζεο (Full
β. Λάζνο
Truckload- FTL).
α. Σσζηφ
16) Σηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο, κφλν ε
β. Λάζνο
δηαδξνκή απφ ηνλ απνζηνιέα κέρξη ην
ζηαζκφ θφξησζεο πξέπεη λα γίλεηαη κε
6) Τν πην ζεκαληηθφ θξηηήξην επηινγήο κέζνπ
νδηθή κεηαθνξά.
εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο γηα φιεο ηηο
α. Σσζηφ
κεηαθνξέο είλαη ην θφζηνο.
β. Λάζνο
α. Σσζηφ
β. Λάζνο
17) Μηα ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά ζαιάζζηαο
θαη ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο είλαη
ηαρχηεξε
απφ
κηα
εμνινθιήξνπ
ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά.
7) Ζ απφζηαζε ησλ 500km απνηειεί θξίζηκν
α. Σσζηφ
ζεκείν γηα ηελ επηινγή ζηδεξνδξνκηθήο
β. Λάζνο
κεηαθνξάο έλαληη νδηθήο.
α. Σσζηφ
18) Οη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο έρνπλ
β. Λάζνο
απμεκέλν ρξφλν δηεθπεξαίσζεο εμαηηίαο
ησλ κεηαθνξηψζεσλ.
8) Έλαέξηα κεηαθνξά γηα ηελ εμππεξέηεζε
α. Σσζηφ
ρχδελ θνξηίσλ απνηειεί ηελ πιένλ
β. Λάζνο
θαηάιιειε επηινγή.
α. Σσζηφ
19) Σηε ζεκεξηλή επνρή, νη πεξηβαιινληηθέο
β. Λάζνο
επηπηψζεηο ησλ κεηαθνξψλ είλαη
ιηγφηεξν ζεκαληηθέο ζε ζρέζε κε ην
9) Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο αληαγσλίδνληαη
παξειζφλ.
ηηο νδηθέο κεηαθνξέο σο πξνο ηε
α. Σσζηφ
ρσξεηηθφηεηα.
β. Λάζνο
α. Σσζηφ
β. Λάζνο
20) Μηα επηρείξεζε βηνινγηθψλ θξνχησλ
ζέηεη ζαλ ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην ζηηο
10) Οη κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ δελ
εκπνξεπκαηηθέο ηεο κεηαθνξέο ηελ
επεξεάδνληαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
αμηνπηζηία.
α. Σσζηφ
α. Σσζηφ
β. Λάζνο
β. Λάζνο
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4. Γηαδηθαζία πινπνίεζεο MOOC

Σην παξφλ θεθάιαην αλαιχεηαη φιε ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ MOOC γηα
ηνπο ηνκείο ησλ πξνβιέςεσλ δήηεζεο θαη ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ
Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα, φπσο αλαθέξζεθαλ ζηα Κεθάιαηα 2 θαη 3 ηεο παξνχζαο
δηπισκαηηθήο. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ MOOC αθνινπζήζεθαλ δχν βήκαηα.
Τν πξψην βήκα αθνξά ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ. Γηα ηε ζπιινγή ησλ
πιεξνθνξηψλ αλαδεηήζεθε ε βηβιηνγξαθία θαη ην πιηθφ πξνπηπρηαθψλ θαη
κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παλεπηζηεκίσλ παγθνζκίσο κε
ζέκα ηελ "Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα". Ζ πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία ησλ ελ ιφγσ
παλεπηζηεκίσλ ζπγθεληξψζεθε ζε αλαιπηηθέο ιίζηεο κε ηε βνήζεηα ηνπ Microsoft
Excel, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 4.1. Οη ζηήιεο πεξηιάκβαλαλ ηα θεθάιαηα ησλ
βηβιίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο δχν ηνκείο ηνπ MOOC, ην φλνκα ηνπ βηβιίνπ θαζψο
θαη ν ππεξζχλδεζκνο ζε πεξίπησζε πνπ δηαηίζεηαη ζην δηαδίθηπν, ην φλνκα ηνπ
παλεπηζηεκίνπ θαη ηηο ζειίδεο ησλ θεθαιαίσλ.
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Σρήκα 4.1 Καηαγξαθή πιεξνθνξηψλ πιηθνχ ζην Microsoft Excel

Σηε ζπλέρεηα κειεηήζεθαλ ζρεηηθά επηιεγκέλα αθαδεκατθά θαη θιαδηθά
πεξηνδηθά, ηα νπνία βξέζεθαλ κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο Google Scholar,
Scopus θ.α. Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πιεξνθνξηψλ, έγηλε ε ζχλζεζε
ηνπ θεηκέλνπ, φπσο θαη ε δεκηνπξγία αζθήζεσλ θαη εξσηήζεσλ θαηαλφεζεο κε
απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ εγρεηξηδίνπ ζηνπο ηνκείο ησλ
πξνβιέςεσλ δήηεζεο θαη εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ.
Τν δεχηεξν βήκα ηεο δηαδηθαζίαο πεξηιακβάλεη ηε κεηαηξνπή ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ εγρεηξηδίνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ MOOC.
Αξρηθά παξαθνινπζήζεθαλ MOOCs παλεπηζηεκίσλ παγθνζκίαο θήκεο κε ζθνπφ ηελ
θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη ηεο εθηέιεζεο ελφο MOOC. Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ
εγρεηξηδίνπ ζε κνξθή θαηάιιειε γηα ηα MOOCs, έγηλαλ νη αθφινπζεο ελέξγεηεο.
Αξρηθά ην εθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην απνδφζεθε ζε κνξθή δηαθαλεηψλ κε ηε
βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζίαζεο Microsoft PowerPoint. Σηε ζπλέρεηα έγηλε ε
ερνγξάθεζε θαη ε επεμεξγαζία ηνπ MOOC κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ VideoPad
Editor, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 4.2.
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Σρήκα 4.2 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Videopad Editor

Έπεηηα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ Bandicam γηα ηελ πξνζζήθε
ππνγξακκίζεσλ θαη επηπιένλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε απφ ην
ρξήζηε, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 4.3.

Σρήκα 4.3 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Bandicam
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Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγήζεθε ην πξψην ειιεληθφ MOOC κε ζέκα ηελ
Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. Όζνλ αθνξά ζηελ πξφβιεςε δήηεζεο αλαπηχρζεθαλ επηά
δηαιέμεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 4.1.
Πίλαθαο 4.1 Γηαιέμεηο γηα ηηο πξνβιέςεηο δήηεζεο

Γηαιέμεηο
Πξφβιεςε δήηεζεο ζηελ

Πεξηγξαθή Γηάιεμεο
Σηελ πξψηε δηάιεμε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα βαζηθά

Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνβιέςεσλ ηεο δήηεζεο, ν ξφινο πνπ
δηαδξακαηίδνπλ ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζε δηαθνξεηηθνχο ρξνληθνχο
νξίδνληεο θαη ζε δηαθνξεηηθά πξφηππα δήηεζεο.

Μέζνδνη ρξνλνζεηξψλ

Σηε

δεχηεξε

δηάιεμε

παξνπζηάδνληαη

αλαιπηηθά

ηα

ζηαζεξψλ πξνηχπσλ

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξνλνζεηξψλ, θαζψο θαη πέληε κέζνδνη

δεδνκέλσλ

ρξνλνζεηξψλ ζηαζεξψλ πξνηχπσλ δεδνκέλσλ.

Φξνλνζεηξέο κε ηάζε θαη

Σηελ ηξίηε δηάιεμε πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηξηψλ

επνρηθφηεηα

κεζφδσλ ρξνλνζεηξψλ κε πξφηππα ηάζεο θαη επνρηθφηεηαο.

Απηνπαιίλδξνκα κνληέια

Σηελ ηέηαξηε δηάιεμε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη κέζνδνη

θηλνχκελσλ κέζσλ

AR, MA θαη ARMA θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.

Αηηηαθέο κέζνδνη

Σηελ πέκπηε δηάιεμε παξνπζηάδνληαη νη αηηηαθέο κέζνδνη ηεο
γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαη ηεο θιαζζηθήο ρξνλνζεηξάο
δηαρσξηζκνχ.

Πξνεγκέλεο κέζνδνη

Σηελ έθηε δηάιεμε γίλεηαη αλαθνξά ζηα big data analytics θαη
ζην ζπλδπαζκφ κεζφδσλ πξνβιέςεσλ δήηεζεο.

Πνζνηηθέο κέζνδνη

Σηελ

έβδνκε

δηάιεμε

πεξηγξάθνληαη

αλαιπηηθά

ηα

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνζνηηθψλ κεζφδσλ πξφβιεςεο, θαζψο
θαη νη κέζνδνη Delphi θαη έξεπλαο αγνξάο.

Γηα ην θεθάιαην ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ δεκηνπξγήζεθαλ ηέζζεξηο
δηαιέμεηο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.2.
Πίλαθαο 4.2 Γηαιέμεηο γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο

Γηαιέμεηο
Δκπνξεπκαηηθέο

Πεξηγξαθή Γηάιεμεο
Σηελ πξψηε δηάιεμε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα βαζηθά

κεηαθνξέο: Έλαο

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ε

ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο

ζεκαληηθφηεηά ηνπο ζην θφζηνο θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο

επηρείξεζεο. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξνη εκπιεθφκελνη
ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθηέιεζε εκπνξεπκαηηθήο
κεηαθνξάο, φπσο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
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Σηε δεχηεξε δηάιεμε αλαιχνληαη νη κνλνηξνπηθέο κεηαθνξέο
εμεηάδνληαο

ηηο

νδηθέο

κεηαθνξέο,

ηηο

ζηδεξνδξνκηθέο

κεηαθνξέο, ηηο ελαέξηεο κεηαθνξέο, ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο
θαη ηηο κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ.

Σπλδπαζκέλεο

Σηελ ηξίηε δηάιεμε πεξηγξάθνληαη νη ζπλδπαζκέλεο

κεηαθνξέο

κεηαθνξέο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζψο θαη ε ζεκαζία
ηνπο ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο.

Γηαδηθαζία επηινγήο κέζνπ

Σηελ ηέηαξηε δηάιεμε παξνπζηάδνληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο

εκπνξεπκαηηθήο

κέζνπ κεηαθνξάο, θαζψο θαη δχν πνζνηηθέο κέζνδνη επηινγήο

κεηαθνξάο

κέζνπ εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο, ζηηο νπνίεο νη βαξχηεηεο
ησλ θξηηεξίσλ απνδίδνληαη κε βάζε ηελ εκπεηξία ηεο
επηρείξεζεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο.

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην Κεθάιαην 1, ε επηινγή ηεο πιαηθφξκαο
AegeanMoodle έγηλε κε ηε ρξήζε κηαο κεζφδνπ πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο. Σηα
Σρήκαηα 4.4 θαη 4.6 παξνπζηάδεηαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηεο πιαηθφξκαο
AegeanMoodle θαη παξαηίζεηαη ε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα
δεκνζηεπηεί έλα αξρείν.
Αξρηθά ν δηαρεηξηζηήο ηνπ MOOC πξέπεη λα επηιέμεη ηε δηάιεμε ηελ νπνία ζα
επεμεξγαζηεί (Σρήκα 4.4). Σηε ζπλέρεηα πξέπεη λα επηιέμεη ην είδνο ηνπ αξρείνπ πνπ
επηζπκεί λα πξνζζέζεη ζηε δηάιεμε κέζα απφ κηα ιίζηα επηινγψλ θαη λα εηζάγεη ηελ
πεξηγξαθή ηνπ αξρείνπ (Σρήκα 4.5). Έπεηηα πξέπεη λα εηζάγεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ
αξρείνπ, φπσο ην φλνκα θαη ηελ πεξηγξαθή (Σρήκα 4.6). Τέινο, ην MOOC είλαη
δηαζέζηκν πξνο φινπο ηνπο ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο. Ζ ηζηνζειίδα ηεο πιαηθφξκαο
είλαη ε εμήο: https://aegeanmoodle.aegean.gr/
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Σρήκα 4.4 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο AegeanMoodle

Σρήκα 4.5 Λίζηα επηινγψλ αξρείσλ δηάιεμεο
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Σρήκα 4.6 Πεξηβάιινλ εηζαγσγήο πιεξνθνξηψλ αξρείσλ

130

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ

Τκήκα Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο

5. Σπκπεξάζκαηα θαη κειινληηθή
έξεπλα

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή επηθεληξψζεθε ζε δχν βαζηθνχο ηνκείο ηεο
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο: (α) ηηο πξνβιέςεηο δήηεζεο θαη (β) ηηο εκπνξεπκαηηθέο
κεηαθνξέο. Σηφρνο ηεο εξγαζίαο απνηέιεζε ε αλάπηπμε MOOCs γηα ηελ εθπαίδεπζε
κεραληθψλ ζε απηέο ηηο δχν πεξηνρέο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.
Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ αθνινπζήζεθαλ ηα παξαθάησ:
-

Αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο θαη πιηθνχ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ
πξνγξακκάησλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παλεπηζηεκίσλ παγθνζκίσο κε ζέκα ηελ
"Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα". Παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα πνπ κειεηήζεθαλ
ελδειερψο είλαη εθείλα ησλ Copenhagen Business School, ην HEC Montreal
Business School, ην Massachusetts Institute of Technology θ.α.

-

Δθηφο απφ ηελ πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία ησλ παξαπάλσ παλεπηζηεκίσλ,
κειεηήζεθαλ θαη ζρεηηθά επηζηεκνληθά άξζξα δεκνζηεπκέλα ζε πεξηνδηθά,
θαζψο θαη κειέηεο πεξίπησζεο εηαηξηψλ παγθνζκίνπ εκβέιεηαο δεκνζηεπκέλεο
ζηνπο επίζεκνπο ηζηνηφπνπο ηνπο.
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Ζ παξαπάλσ αλάιπζε θαη θαηαγξαθή απνηειεί ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ
καδηθψλ ειεχζεξσλ δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ (Massive Open Online Courses –
MOOCs) κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ Microsoft PowerPoint θαη ηνπ
ινγηζκηθνχ θαηαγξαθήο ήρνπ θαη εηθφλαο Bandicam, θαζψο θαη ηνπ ινγηζκηθνχ
επεμεξγαζίαο

νπηηθναθνπζηηθνχ

πιηθνχ

VideoPad.

Τν

πιηθφ

πνπ

δεκηνπξγήζεθε κε ζηφρν ηελ θαηάξηηζε λέσλ κεραληθψλ ζηνπο ηνκείο ησλ
πξνβιέςεσλ δήηεζεο θαη εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ είλαη πιένλ δηαζέζηκν
δσξεάλ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο AegeanMoodle.
Με βάζε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία αλαπηχρζεθε πξσηνπνξηαθφ εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ γηα ηηο πξνβιέςεηο δήηεζεο. Σην πιηθφ απηφ πεξηγξάθεθε ε ζεκαζία ησλ
πξνβιέςεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο, νη δηαθνξεηηθνί ρξνληθνί νξίδνληεο, ηα ζθάικαηα
πξφβιεςεο θ.α. Αλαιχζεθαλ πνζνηηθέο κέζνδνη πξφβιεςεο δήηεζεο γηα 3
δηαθνξεηηθά κνληέια δήηεζεο ((α) ζηαζεξή δήηεζε, (β) ηάζε θαη (γ) επνρηθφηεηα).
Δπίζεο πεξηγξάθεθαλ πξνεγκέλεο κέζνδνη πξφβιεςεο δήηεζεο. Γεκηνπξγήζεθε
εξγαιείν ππνινγηζκνχ πξνβιέςεσλ ηεο δήηεζεο ζε ινγηζκηθφ Microsoft Excel, ην
νπνίν δέρεηαη απφ ην ρξήζηε ηηο ηηκέο ηεο δήηεζεο θαζψο θαη ηηο ηηκέο ησλ δηάθνξσλ
παξακέηξσλ θαη ππνινγίδεη ηηο ηηκέο ησλ πξνβιέςεσλ. Σην εξγαιείν ελζσκαηψζεθαλ
φιεο νη κέζνδνη πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. Τν εξγαιείν
θαηαηάζζεη ηηο πξνβιέςεηο ησλ κεζφδσλ αλάινγα κε ηελ αθξίβεηά ηνπο. Τέινο,
παξνπζηάζηεθαλ δχν πνηνηηθέο κέζνδνη πξφβιεςεο δήηεζεο ((α) κέζνδνο ησλ
Γειθψλ θαη (β) κέζνδνο έξεπλαο αγνξάο), θαζψο θαη νη δηαθνξέο ηνπο απφ ηηο
πνζνηηθέο κεζφδνπο.
Τν

δεχηεξν

κέξνο

ηεο

δηπισκαηηθήο

εξγαζίαο

επηθεληξψζεθε

ζηηο

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. Αξρηθά αλαθέξζεθαλ ηα ζηνηρεία ρξήζεο ησλ
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ παγθνζκίσο θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ απνδνηηθή
ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Σηε ζπλέρεηα αλαιχζεθαλ νη εκπιεθφκελνη ησλ
κεηαθνξψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Μειεηήζεθαλ ηα 5 βαζηθά κέζα
κνλνηξνπηθψλ κεηαθνξψλ, παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, παξνπζηάζηεθαλ νη
ηχπνη

νρεκάησλ

θαη

εμνπιηζκνχ

πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη,

θαζψο

θαη

ηα

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σρεηηθά κε ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο, παξνπζηάζηεθαλ ηα
πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηνπο, θαζψο θαη κειέηεο πεξίπησζεο εηαηξηψλ
παγθφζκηαο εκβέιεηαο. Ζ εκβάζπλζε ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο νινθιεξψζεθε
κε ηελ παξνπζίαζε δηαδηθαζίαο επηινγήο κέζνπ εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο, ησλ
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θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ θαη δχν κεζφδσλ επηινγήο: (α) κέζνδνο πίλαθα σθειεηψλ θαη
(β) δηαδηθαζία αλαιπηηθήο ηεξάξρεζεο.
Θέκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν κειινληηθψλ
δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:
Σηνλ ηνκέα ησλ πξνβιέςεσλ δήηεζεο, κειινληηθέο εξγαζίεο κπνξνχλ λα
επηθεληξσζνχλ ζηελ αλάιπζε πεξηζζφηεξσλ θαη πην ζχλζεησλ κεζφδσλ, φπσο ηα
λεπξσληθά δίθηπα, απηνπαιίλδξνκα κνληέια θηλνχκελσλ κέζσλ θ.α. Δπίζεο ζα
κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ λέα θαη πην ζχλζεηα εξγαιεία ππνινγηζκνχ πξνβιέςεσλ
πνπ λα εθαξκφδνπλ ηηο ελ ιφγσ κεζφδνπο θαη λα πξνζθέξνπλ ζην ρξήζηε
πεξηζζφηεξεο επηινγέο.
Σηνλ ηνκέα ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ πξνηείλεηαη πεξαηηέξσ έξεπλα θαη
αλάιπζε ζηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο, δεκηνπξγία κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ
επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ ζπλδπαζκνχ κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, φπσο θαη ε
εθαξκνγή ηνπο ζε παξαδείγκαηα επηρεηξήζεσλ δηάθνξσλ θιάδσλ.
Τέινο, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία MOOCs γηα επηπιένλ αληηθείκελα κειέηεο ηεο
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, φπσο ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηαρείξηζε απνζεθψλ θ.α. Σηφρν
απνηειεί ε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ νινθιεξσκέλνπ ειιεληθνχ MOOC κε ζέκα ηελ
θαηάξηηζε λέσλ κεραληθψλ ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.
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Παξάξηεκα Α- Δξσηεκαηνιόγην θξηηεξίσλ επηινγήο
πιαηθνξκώλ παξνρήο MOOCs

Κξηηήξηα επηινγήο ηωλ πιαηθνξκώλ παξνρήο
MOOCs
Βαζκνινγήζηε ηα θξηηήξηα επηινγήο ηωλ πιαηθνξκώλ παξνρήο MOOCs Udemy θαη
Openlearning.
* Απαηηείηαη

1. Έρεηε πξνεγνύκελε εκπεηξία ζηα MOOCs; *
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
Ναη
Όρη
2. Udemy Δπθνιία Γεκηνπξγίαο *
Τν πόζν εύθνια κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ην MOOC.
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Φηωρά

Δμαηξεηηθά

3. Openlearning Δπθνιία Γεκηνπξγίαο *
Τν πόζν εύθνια κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ην MOOC.
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Φηωρά

Δμαηξεηηθά

4. Udemy Πεξηβάιινλ δηαρεηξηζηή*
Τν πεξηβάιινλ ζην νπνίν εξγάδεηαη ν δηαρεηξηζηήο.
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Φηωρά

Δμαηξεηηθά

5. Openlearning Πεξηβάιινλ δηαρεηξηζηή*
Τν πεξηβάιινλ ζην νπνίν εξγάδεηαη ν δηαρεηξηζηήο.
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1
Φηωρά

2

3

4

5
Δμαηξεηηθά
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6. Udemy Μέγεζνο Κνηλόηεηαο *
Πόζνη είλαη νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ηεο πιαηθόξκαο.
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Φηωρά

Δμαηξεηηθά

7. Openlearning Μέγεζνο Κνηλόηεηαο *
Πόζνη είλαη νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ηεο πιαηθόξκαο.
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Φηωρά

Δμαηξεηηθά

8. Udemy Σηαηηζηηθέο αλαιύζεηο*
Οη ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ην MOOC.
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Φηωρά

Δμαηξεηηθά

9. Openlearning Σηαηηζηηθέο αλαιύζεηο*
Οη ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ην MOOC.
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Φηωρά

Δμαηξεηηθά

10. Udemy Δπηινγέο Γεκηνπξγίαο *
Οη δηαθνξεηηθέο επηινγέο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ MOOC.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Φηωρά

Δμαηξεηηθά

11. Openlearning Δπηινγέο Γεκηνπξγίαο *
Οη δηαθνξεηηθέο επηινγέο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ MOOC.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1
Φηωρά

2

3

4

5
Δμαηξεηηθά
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12. Udemy Βνήζεηεο Γεκηνπξγίαο *
Τν βνεζεηηθό πιηθό πνπ παξέρεη ε πιαηθόξκα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο
ηνπ MOOC.
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Φηωρά

Δμαηξεηηθά

13. Openlearning Βνήζεηεο Γεκηνπξγίαο *
Τν βνεζεηηθό πιηθό πνπ παξέρεη ε πιαηθόξκα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο
ηνπ MOOC.
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Φηωρά

Δμαηξεηηθά

14. Udemy Δξγαζίεο-Αζθήζεηο*
Τα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ εξγαζηώλ θαη αζθήζεωλ πνπ παξέρνληαη από ηελ πιαηθόξκα.
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Φηωρά

Δμαηξεηηθά

15. Openlearning Δξγαζίεο-Αζθήζεηο*
Τα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ εξγαζηώλ θαη αζθήζεωλ πνπ παξέρνληαη από ηελ πιαηθόξκα.
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Φηωρά

Δμαηξεηηθά

16. Udemy Πεξηβάιινλ ρξήζηε*
Τν πεξηβάιινλ ζην νπνίν εξγάδεηαη ν ρξήζηεο.
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Φηωρά

Δμαηξεηηθά

17. Openlearning Πεξηβάιινλ ρξήζηε*
Τν πεξηβάιινλ ζην νπνίν εξγάδεηαη ν ρξήζηεο.
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1
Φηωρά

2

3

4

5
Δμαηξεηηθά
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18. Udemy Βνεζεηηθό πιηθό *
Δπηινγέο πνπ παξέρεη ε πιαηθόξκα γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε.
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Φηωρά

Δμαηξεηηθά

19. Openlearning Βνεζεηηθό πιηθό *
Δπηινγέο πνπ παξέρεη ε πιαηθόξκα γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε.
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Φηωρά

Δμαηξεηηθά

20. Udemy Πξνζβαζηκόηεηα *
Βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Φηωρά

Δμαηξεηηθά

21. Openlearning Πξνζβαζηκόηεηα *
Βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Φηωρά

Δμαηξεηηθά

22. Udemy Δπηθνηλωλία θαη αιιειεπίδξαζε *
Οη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε αιιειεπίδξαζε δηαρεηξηζηή ρξήζηε θαη ρξήζηε
ρξήζηε.
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Φηωρά

Δμαηξεηηθά

23. Openlearning Δπηθνηλωλία θαη αιιειεπίδξαζε *
Οη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε αιιειεπίδξαζε θαζεγεηή ρξήζηε θαη ρξήζηε
ρξήζηε.
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1
Φηωρά

2

3

4

5
Δμαηξεηηθά
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24. Udemy Πηζηνπνίεζε *
Η πνηόηεηα θαη ε δπλαηόηεηα απόθηεζεο πηζηνπνηεηηθνύ νινθιήξωζεο
καζήκαηνο.
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1

2

3

4

5

Φηωρά

Δμαηξεηηθά

25. Openlearning Πηζηνπνίεζε *
Η πνηόηεηα θαη ε δπλαηόηεηα απόθηεζεο πηζηνπνηεηηθνύ νινθιήξωζεο
καζήκαηνο.
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.
1
Φηωρά

2

3

4

5
Δμαηξεηηθά
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