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Α’ Μέρος 

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται το ζήτηµα των 

χρηµατοοικονοµικών προβλέψεων την πρακτική εφαρµογή τους µε τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών. Η εργασία διαιρείται σε δύο µεγάλες ενότητες. Η 

πρώτη περιλαµβάνει µια θεωρητική προσέγγιση του όρου πρόβλεψη, ενώ στη 

δεύτερη γίνεται αναφορά της υλοποίησης της θεωρίας των προβλέψεων στην 

πράξη χρησιµοποιώντας την τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας.  

Αρχικά δίνεται µια γενική εικόνα της έννοιας πρόβλεψη και του ρόλου 

της στις επιχειρηµατικές διαδικασίες και παρουσιάζονται όλες οι δυνατές 

ταξινοµήσεις των προβλέψεων όπως αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο θεωρητικό πλαίσιο γύρω από τη µέθοδο των 

χρονοσειρών λόγω της ευρείας χρήσης της στην πράξη.(κεφάλαιο 1) Στη 

συνέχεια του θεωρητικού µέρους µελετώνται πιο πρακτικά θέµατα όπως 

πιθανά σφάλµατα που λαµβάνουν χώρα κατά την πρόβλεψη και ορισµένοι 

κανόνες που είναι καλό κανείς να τηρεί για την ορθή διεξαγωγή της (κεφάλαιο 

2), δείκτες που χρησιµοποιούνται ευρέως στις προβλέψεις (κεφάλαιο 3) αλλά 

και η επίδραση (θετική και αρνητική) µιας πρόβλεψης (καλής ή κακής) στις 

επιχειρήσεις (κεφάλαιο 4) και προτείνονται τρόποι αποφυγής των λαθών 

(κεφάλαιο 5). Η µελέτη περιλαµβάνει και µια συνοπτική περιγραφή της 

µεθόδου Delphi  που χρησιµοποιείται στις προβλέψεις (κεφάλαιο 2.3). 

Στο δεύτερο µέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα επιτεύγµατα της 

συνεργασίας της επιστήµης της πληροφορικής µε τη χρηµατοοικονοµική. 

Επιχειρείται µια παρουσίαση των τρεχόντων τεχνολογικών επιτευγµάτων και 

λύσεων που δίνονται από διάφορες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον 

τοµέα αυτό. (κεφάλαιο 6) Η παρουσίαση είναι χωρισµένη σε κεφάλαια ανά 

εταιρία και περιγράφονται όσο αναλυτικά χρειάζεται για τους σκοπούς της 

συγκεκριµένης διπλωµατικής η δοµή και ο τρόπος λειτουργίας των 

πλατφορµών  που είναι διαθέσιµες σήµερα. Έγινε εκτεταµένη έρευνα προς 

αναζήτηση πλατφορµών που να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για 

προβλέψεις αλλά δεν απέδωσε τα αναµενόµενα αφού οι εταιρίες εστιάζουν 

στο να παρέχουν στους πελάτες τους, που στην πλειοψηφία τους είναι 
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τράπεζες και οργανισµοί, ολοκληρωµένα συστήµατα που βοηθούν στον 

έλεγχο ολόκληρης της δοµής και λειτουργίας της επιχείρησης, από τις πιο 

απλές έως τις πιο σύνθετες διαδικασίες. Φυσικά σε αυτές 

συµπεριλαµβάνονται και οι προβλέψεις όσον αφορά τη διαχείριση του 

επιχειρησιακού κινδύνου (risk management), στον τοµέα τις έκδοσης 

αναφορών (reports) για διοικητική πληροφόρηση, µελέτη στρατηγικών  και 

επενδύσεις. 
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2. ABSTRACT 
 

This study deals with the question of financing forecasts and their 

practical application with the use of new technologies. The work is divided into 

two big capitals. The first includes a theoretical approach of the term forecast, 

while the second refers to the concretisation of the theory of forecasts into 

practice using the latest technological developments. 

Firstly, a general picture of the significance of forecast is given and her 

role in the enterprising processes and are presented all the possible 

classifications of forecasts as they are reported in the international literature. 

Particular gravity is given in the theoretical frame round the method of time 

series because of their wide use into practice (chapters 1.2, 1.3, 1.4). 

Afterwards more practical subjects are studied as likely faults that take place 

in the forecast and certain rules that are good to be taken into account for a 

right conduct (chapter 2), the indicators that are widely used in the forecasts 

(chapter 3) but also which is the effect (positive and negative) of a forecast 

(good or bad) in the enterprises (chapter 4) and are proposed ways to 

eliminate the errors (chapter 5). The study includes also a concise description 

of the method Delphi that is used in the forecasts (chapter 2.3). 

In the second part of this work are presented the offspring of the 

collaboration of the science of information technology with financing. A 

presentation of running technological realisations and solutions that are given 

by various companies that are activated in this sector is attempted.(chapter 6) 

The presentation is separated into sub-capitals per company and the structure 

and the way of operation of platforms that is available today is described as 

analytically as needed for the aims of this work. An extensive research of the 

platforms that would be used exclusively for forecasts took place but it did not 

attribute the expected results since the companies focus in providing their 

customers that are in their majority banks and organisms, completed systems 

that help them to take control of the entire structure and operation of their 

enterprise, from the simplest to the most complex processes. In those 

solutions are also included the ones that are used to forecast with regard to 

the management of operational danger (risk management), in the sector of 
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publication of reports (reports) on administrative information, the study of 

strategies and investments. 
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⇒ Εικόνα 6.1, ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ QLIKVIEW, σελ 70 
⇒ Εικόνα 6.2, ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ QLIKVIEW, σελ 71 
⇒ Εικόνα 6.3, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ QLIKVIEW, 

σελ.73 
⇒ ∆ιάγραµµα 1.1, σελ 27, Οµαδοποίηση Προβλέψεων 
⇒ ∆ιάγραµµα 1.2, σελ 30, Οµαδοποίηση Προβλέψεων (2) 
⇒ Πίνακας 6.1 , σελ 79, Συγκεντρωτικός πίνακας συγκριτικής µελέτης 

Πλατφορµών 
 
 

5. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 
 
ΑΕΠ : Ακαθάριστο εθνικό Προϊόν 
ΣΜΕ: Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης 
ΤΠ : Τεχνολογίες Πληροφορικής 
ADO : ActiveX Data Objects 
BAP : Bandwidth Allocation Protocol 
BI: Business Intelligence 
CFD : Computational Fluid Dynamics 
COICOP : Classification of Individual Consumption by Purpose 
CRM : Customer Relationship Management 
EPM : Enterprise Performance Management 
ERP : Enterprise Resource Planning 
ETF : Exchange-Traded Fund 
GUI : Graphical User Interface 
IPRE : Information Processing and Retrieval Environment 
IT : Information Technoligy 
KPSS : Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Sh 
MAPE : Mean Absolute Percentage Error 
MAPV : Mean Area Peak Value 
MIS : Management Information System 
ODBC : Open Database Connectivity 
OLAP : Online Analytical Processing 
PDA : Personal Digital Assistant 
RDBMS : Relational Database Management System 
RMSPE : Root Mean Square Percentage Error 
SOA : Service Oriented Architecture 
SQL : Structured Query Language 
VaR : Value at Risk 
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Β’ Μέρος  
 

Κεφάλαιο 1ο  ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ο Οργανισµός για την Οικονοµική 

Συνεργασία και Ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι διεθνείς οργανισµοί 

δηµοσιεύουν προβλέψεις για την παγκόσµια οικονοµία αλλά και για την κάθε 

χώρα ξεχωριστά. Γιατί είναι τόσο σηµαντικές οι προβλέψεις, και γιατί είναι 

πολύ σηµαντικό οι προβλέψεις να είναι ανεξάρτητες και αντικειµενικές; Η 

απάντηση είναι ότι οι προβλέψεις επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων των 

επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Η πρόβλεψη είναι πάντα δύσκολη και 

µπορεί να απαιτεί ένα σηµαντικό ποσό υπολογισµών.  

Οι βασικές προσεγγίσεις στις προβλέψεις που ένας διοικητικός 

διαχειριστής πρέπει να γνωρίζει είναι η εξοµάλυνση, η παλινδρόµηση και οι 

χρονοσειρές (Management Accounting, 1994). Οι χρονοσειρές είναι µια 

σηµαντική τεχνική προβλέψεων που µπορεί να βελτιωθεί βολικά και να 

χρησιµοποιηθεί σε ένα φύλλο εργασίας. Από πολλούς θεωρείται µια από τις 

πιο εξεζητηµένες προσεγγίσεις προβλέψεων από ότι οι άλλες δύο. Παρέχει 

µια πολύ δυνατότερη βάση πρόβλεψης καθώς επιτρέπει στο διαχειριστή να 

έχει µια καλύτερη οπτική των όσων συµβαίνουν στον οργανισµό του. Εκτός 

αυτού οι χρονοσειρές δεν είναι τόσο δεν είναι τόσο δύσκολο να εκτελεστούν 

σε ένα φύλλο εργασίας. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι η γνώση σχετικά 

απλής στατιστικής όπως επίσης και µια εξοικείωση µε τις εντολές φύλλων 

εργασίας.  

Η τεχνική αυτή είναι διαθέσιµη για πολλά χρόνια αλλά µέχρι την εξέλιξη 

των φύλλων εργασίας απαιτούνταν ένας µεγάλης κλίµακας και υψηλής ισχύος 

υπολογιστής µε εκτεταµένο λογισµικό. Τα φύλλα εργασίας βοήθησαν στην 

εξέλιξή του και έχουν κάνει δυνατό ακόµη και στις µικρές επιχειρήσεις να 

αποκτήσουν τα πλεονεκτήµατα που ο αυτός ο τύπος τεχνικής  µπορεί να 

προσφέρει.  

 Για παράδειγµα, µια σοβαρή επιχείρηση που προγραµµατίζει να 

επενδύσει θέλει να γνωρίζει την κατάσταση της οικονοµίας. Αν η οικονοµία 
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αναπτύσσεται τότε οι πιθανότητες επιτυχίας της επένδυσης είναι µεγαλύτερες, 

έτσι τα χρήµατα που θα ξοδέψει η επιχείρηση ενδεχοµένως να 

δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας, παραγωγή στην οικονοµία και κέρδη. Αν 

όµως η οικονοµία προβλέπεται ότι θα εισέλθει σε ύφεση, τότε η επιχείρηση 

µπορεί να αναβάλει την επένδυση για αργότερα, διότι οι πιθανότητες 

επιτυχίας της είναι περιορισµένες. Στην περίοδο οικονοµικής κρίσης που 

διανύουµε, η χρήση της λέξης πρόβλεψη έχει καταλάβει κύρια θέση στο 

καθηµερινό µας λεξιλόγιο.  

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας θα παρουσιαστεί η 

θεωρητική βάση της έννοια πρόβλεψη. Η ενότητα 1.2 περιλαµβάνει συνοπτικά 

τον ορισµό, το ρόλο και την ανάγκη για σχεδιασµό και πρόβλεψη στις 

επιχειρήσεις και µια πρώτη εννοιολογική προσέγγιση των χρονοσειρών 

(1.2.4). Στις ενότητες 1.3, 1.4 και 1.5 γίνεται αναφορά στους τρόπους 

οµαδοποίησης των µεθόδων πρόβλεψης και συµπεριλαµβάνονται δυο 

συγκεντρωτικά διαγράµµατα που παρουσιάζουν µε οπτικό τρόπο την 

ανάλυση που ακολουθεί. Η ενότητα 1.3 περιγράφει τις ποσοτικές µεθόδους 

που χρησιµοποιούνται µε τη χρήση χρονοσειρών και γίνεται εκτενής ανάλυση 

των πιο διαδεδοµένων µεθόδων µε τις ιδιαιτερότητές τους, η ενότητα 1.4 

αναφέρεται στις ποιοτικές µεθόδους, ενώ η ενότητα 1.5 αναφέρεται σε µια 

άλλη οµαδοποίηση που προτείνουν οι Tull- Hawkins και ο Higgins. 

 

1.2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

1.2.1  Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τέσσερις εισαγωγικές υποενότητες που 

δίνουν µια βασική θεωρητική δοµή (ορισµός και ρόλος των προβλέψεων και 

στην 1.2.5 ορισµός των χρονοσειρών) ώστε να γίνει ευκολότερα αντιληπτό 

στον αναγνώστη και να του δώσει το θεωρητικό υπόβαθρο ώστε να 

κατανοήσει τα  όσα ακολουθούν στην ενότητα 1.3 όπου αναλύονται  ανά 

κατηγορία οι µέθοδοι προβλέψεων. 
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1.2.2 Ορισµός  

 

Πρόβλεψη είναι µια προσπάθεια να οπτικοποιηθεί και να γίνει 

αντιληπτός ο τρόπος µε τον οποίο η αγορά και άλλες εξωτερικές και 

περιβαλλοντικές µεταβλητές θα συµπεριφερθούν κατά τη διάρκεια του 

προβλεπτικού ορίζοντα µέσα στον οποίο θα δουλεύει µια επιχείρηση. 

 

1.2.3 Ρόλος και σκοπός της πρόβλεψης 
 

Η πρόβλεψη είναι µια σηµαντική εισαγωγή στον επιχειρηµατικό 

σχεδιασµό και την δηµιουργία πολιτικής. Πράγµατι , η πρόβλεψη και ο 

σχεδιασµός είναι συσχετιζόµενες έννοιες. Μια επιχείρηση δε µπορεί να κάνει 

σχέδια χωρίς να κάνει προβλέψεις, και δε µπορεί να κάνει προβλέψεις χωρίς 

να έχει κάποιου τύπου πλάνο σαν πλαίσιο για την προβλεπτική διαδικασία. Η 

διαδικασία της πρόβλεψης προσπαθεί να δηµιουργήσει µια εικόνα του είδους 

του µελλοντικού περιβάλλοντος στο οποίο θα πραγµατοποιηθούν τα σχέδια 

και οι δραστηριότητες της επιχείρησης. Κάνει υποθέσεις για τις µελλοντικές 

συνθήκες που είναι πιθανό να καθορίσουν την επιτυχία αυτών των σχεδίων. 

Και προσπαθεί να προβλέψει το αποτέλεσµα από την ολοκλήρωση των 

σχεδίων αυτών.  

Οι σχεδιαστές βασίζουν τις προβλέψεις σε σχεδιαστικές υποθέσεις και 

µελλοντικές προσδοκίες. Σχεδιαστικές υποθέσεις είναι προβλέψεις για σχετικά 

περιβάλλοντα στα οποία αναµένεται να ολοκληρωθούν τα σχέδια. Οι 

αποφάσεις που βασίζονται σε αυτές τις υποθέσεις έπειτα γίνονται οι 

προβλέψεις µελλοντικών προσδοκιών. 

 

1.2.4 Ανάγκη για σχεδιασµό και πρόβλεψη 
 

Η επιχειρησιακή διοίκηση  χρειάζεται να προσπαθεί να προλαµβάνει τα 

µελλοντικά περιβάλλοντα µέσα στα οποία θα λειτουργήσει ο οργανισµός. 

Σχεδιάζοντας για το µέλλον είναι τόσο σηµαντικό όσο το να παίρνεις 

αποφάσεις για το παρόν. 
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Οι µέθοδοι προβλέψεων µπορούν να ταξινοµηθούν σε Ποσοτικές και 

Ποιοτικές. Στην ενότητα 1.3 θα παρουσιαστούν οι ποσοτικές και στην ενότητα 

1.4 οι ποιοτικές µέθοδοι προβλέψεων. Οι ποσοτικές µέθοδοι  προβλέψεων 

βασίζονται στην ανάλυση ιστορικών δεδοµένων που αφορούν µια χρονοσειρά 

και πιθανό και άλλες σχετιζόµενες χρονοσειρές. Αν τα ιστορικά γεγονότα που 

χρησιµοποιούνται είναι αυστηρά περιορισµένα σε παρελθοντικές τιµές των 

σειρών που προσπαθούµε να προβλέψουµε, η διαδικασία προβλέψεων 

ονοµάζεται Μέθοδος Χρονοσειρών. Υπάρχουν τρείς µέθοδοι χρονοσειρών : η 

εξοµάλυνση (κινητοί µέσοι όροι και εκθετική εξοµάλυνση), η προβολή τάσης, 

και η προσαρµοσµένη προβολή τάσης για εποχιακή επιρροή. Αν τα ιστορικά 

δεδοµένα που χρησιµοποιούνται σε ποσοτική µέθοδο προβλέψεων 

περιλαµβάνουν άλλες χρονοσειρές που θεωρείται πως σχετίζονται µε τις 

χρονοσειρές που προσπαθούµε να προβλέψουµε, λέµε πως χρησιµοποιούµε 

µια αιτιολογική µέθοδο. Η χρήση της ανάλυσης µε πολλαπλή παλινδρόµηση 

είναι µια τέτοια αιτιολογική µέθοδος. 

Οι ποιοτικές µέθοδοι προβλέψεων χρησιµοποιούν γενικά την κρίση των 

ειδικών για να κάνουν προβλέψεις. Ένα πλεονέκτηµα των µεθόδων αυτών 

είναι πως µπορούν να εφαρµοστούν σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν 

καθόλου ιστορικά δεδοµένα διαθέσιµα. 

 

1.2.5 Χρονοσειρές 
 

Χρονοσειρά είναι µια ακολουθία n παρατηρήσεων Y1, Y2,…,Yi,…,Yn σε 

µια διαδικασία χωρισµένων σε ίσα διαστήµατα χρονικών στιγµών (µήνες, 

χρόνια, ώρες). 

Οι χρονοσειρές µπορεί να είναι είτε διακριτών τιµών (οι παρατηρήσεις 

ανήκουν σε συγκεκριµένα χρονικά σηµεία) , είτε συνεχείς (η µεταβλητή Y 

παίρνει συνεχείς τιµές στο χρόνο). 

Οι µάνατζερ και οι κοινωνικοί επιστήµονες συχνά έχουν να 

διαχειριστούν διαδικασίες που µεταβάλλονται µε την πάροδο του χρόνου. 

Παρατηρήσεις σε µια τέτοια διαδικασία σε χρονική συνέπεια καλούνται 
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χρονοσειρές. Παράδειγµα χρονοσειρών είναι οι µηνιαίες πωλήσεις ενός 

προϊόντος τους τελευταίους 240 µήνες και το ετήσιο ΑΕΠ στις ΗΠΑ το 1900. 

Οι χρονοσειρές αναλύονται ώστε να γίνει αντιληπτό , να περιγραφεί και 

να ελεγχθεί και να προβλεφθεί µε καλύτερο τρόπο η παραπάνω διαδικασία. Η 

ανάλυση συνήθως περιλαµβάνει µια µελέτη των στοιχείων των χρονοσειρών- 

όπως η τάση, η περιοδικότητα και η εποχικότητα- τα ιδιαίτερα στοιχεία 

ενδιαφέροντος που ποικίλουν από το ένα πρόβληµα στο άλλο. 

 

1.3 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 

1.3.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 
Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι ποσοτικές προβλέψεις και διακρίνονται στις 

παρακάτω κατηγορίες: 1.3.1 Προβλέψεις µε τη χρήση µεθόδων εξοµάλυνσης, 

1.3.2 Προσθετικό Μοντέλο, 1.3.3 Πολλαπλασιαστικό Μοντέλο, 1.3.4 

Προβλέψεις Χρονοσειρών µε τη Χρήση Προβολής Τάσης, 1.3.5 Προβλέψεις 

Χρονοσειρών µε Τάση και Εποχικά Στοιχεία, 1.3.6 Προβλέψεις Χρονοσειρών 

µε Χρήση Μοντέλων Παλινδρόµησης, 1.3.7 Παλινδροµικά Μοντέλα µε 

ανεξάρτητα Σφάλµατα και  1.3.8 Παλινδροµικά Μοντέλα µε 

Αυτοσυσχετιζόµενα Σφάλµατα. Αντίστοιχα στην 1.3.2 όπου αναλύονται οι 

µέθοδοι εξοµάλυνσης διακρίνονται σε Κινητός µέσος όρος (Simple Moving 

Average (MA) method), Σταθµισµένος κινητός µέσος όρος (Weighted moving 

average model), Σταθµισµένος κινητός µέσος όρος (Weighted moving 

average model) και Εκθετική εξοµάλυνση (Exponential Smoothing). 

 
 

1.3.2 Προβλέψεις µε τη χρήση µεθόδων εξοµάλυνσης 
 

Η εξοµάλυνση είναι µια στατιστική διαδικασία που χρησιµοποιείται για 

να µειώσει ή να στρογγυλοποιήσει τις µετρήσεις µας σε µια χρονοσειρά για να 
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προκύψει ένα εξοµαλυµένο στοιχείο που να αντικατοπτρίζει τη συστηµατική 

κίνηση των σειρών. 

Οι µέθοδοι αυτές χρησιµοποιούνται για καθαρά σταθερές χρονοσειρές, 

δηλαδή αυτές που δεν παρουσιάζουν καµιά ιδιαίτερη τάση, κυκλικά ή εποχικά 

φαινόµενα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο σκοπός της µεθόδου προβλέψεων 

είναι να εξοµαλύνει τα ακανόνιστα στοιχεία της χρονοσειράς  µέσω µεθόδου 

που βασίζεται στο µέσο όρο. Μια από αυτές τις µεθόδους είναι γνωστή ως 

κινητός µέσος όρος. Οι Brown (1990), Engle (1993) και Aydemir (1998) 

κάνουν µια λεπτοµερή περιγραφή των υποδειγµάτων πρόβλεψης της 

µεταβλητότητας βασισµένα σε ανάλυση χρονοσειρών. Σε όλα τα µοντέλα 

ιστορικής µεταβλητότητας που αναφέρονται στη συνέχεια της ενότητας, ως 

µεταβλητότητα, σt ορίζεται η τυπική απόκλιση του δείγµατος των αποδόσεων 

για t περιόδους, ενώ  σˆt ορίζεται η πρόβλεψη της σt.  (Φάσσας, 2009, σελ 40-

41) 

 

1.3.2.1 Κινητός µέσος όρος (Simple Moving Average (MA) method) 

 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί το µέσο όρο των πιο πρόσφατων  n  

τιµών στη χρονοσειρά σαν πρόβλεψη για την επόµενη περίοδο. Μαθηµατικά , 

ο υπολογισµός του κινητού µέσου όρου γίνεται  µε τον παρακάτω τύπο: 

                                          

 

Ο όρος «κινητός» µέσος όρος βασίζεται στο γεγονός πως κάθε νέα 

παρατήρηση που είναι διαθέσιµη για τη χρονοσειρά, αντικαθιστά  την 

παλαιότερη παρατήρηση στον παραπάνω τύπο και ένας νέος µέσος όρος 

υπολογίζεται. Συνεπώς ο µέσος όρος θα αλλάξει ή κινηθεί ,καθώς νέες 

παρατηρήσεις είναι διαθέσιµες. 
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1.3.2.2 Σταθµισµένος κινητός µέσος όρος (Weighted moving average 

model) 

 

Στην περίπτωση του κινητού µέσου όρου κάθε παρατήρηση στον 

υπολογισµό του κινητού µέσου όρου έχει το ίδιο βάρος. Μια πιθανή 

παραλλαγή ,γνωστή ως σταθµισµένος κινητός µέσος όρος , περιλαµβάνει την 

επιλογή διαφορετικού βάρους για κάθε τιµή και έπειτα υπολογίζεται ο 

σταθµισµένος µέσος όρος σαν πρόβλεψη. 

                                              

 

1.3.2.3 Εκθετική εξοµάλυνση (Exponential Smoothing) 

 

Η εκθετική εξοµάλυνση είναι µια τεχνική προβλέψεων που 

χρησιµοποιεί ένα σταθµισµένο µέσο όρο παρελθόντων χρονοσειρών για να 

γίνει πρόβλεψη της τιµής χρονοσειρών επόµενης περιόδου.  

 

Το βασικό µοντέλο εκθετικής εξοµάλυνσης είναι το παρακάτω 

                                

 

⇒ Εκθετική εξοµάλυνση για Στατικές Χρονοσειρές 
 

Εξ ορισµού  µια στατική χρονοσειρά έχει κατάλοιπα ή ένα τυχαίο 

στοιχείο αλλά δεν έχει τάση ,περιοδικότητα ή εποχικότητα. 

Για να γίνει πρόβλεψη σε χρονοσειρά µε τη µέθοδο της εκθετικής 

εξοµάλυνσης πρέπει αρχικά να γίνει εξοµάλυνση στη χρονοσειρά µε τη 

µέθοδο του κινητού µέσου όρου ώστε να αποµονωθεί ο συστηµατικός ή 

εξοµαλυντικός παράγοντας της σειράς. Έπειτα προβάλουµε το στοιχείο αυτό 

στο µέλλον. Ο κινητός µέσος όρος που χρησιµοποιείται από το εκθετικό 

εξοµαλυντικό µοντέλο είναι ένας ειδικός τύπος σταθµισµένου κινητού µέσου 

όρου. 
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Το εξοµαλυµένο στοιχείο της στατικής χρονοσειράς θεωρείται σαν 

ακολουθία εκτιµήσεων του υποκείµενου µέσου επιπέδου της διαδικασίας. 

Ο τύπος που περιγράφεται από τα παραπάνω είναι ο ακόλουθος : 

 

                                       Αt = aYt + (1-a) A t-1   t= 1,2,… 

 

Όπου, 

At είναι η εξοµαλυµένη εκτίµηση για την τρέχουσα περίοδο t 

A t-1  είναι η εξοµαλυµένη εκτίµηση για την προηγούµενη περίοδο t-1 

Y είναι οι παρατηρήσεις για την τρέχουσα περίοδο t 

a είναι η εξοµαλυντική σταθερά , 0<a<1 

 

Το εκθετικό εξοµαλυντικό µοντέλο χρησιµοποιεί τις τρέχουσες 

εξοµαλυµένες εκτιµήσεις του µέσου επιπέδου της διαδικασίας σαν πρόβλεψη 

για τη στατική χρονοσειρά. Ο λόγος είναι ότι η διαδικασία εξοµάλυνσης  

µετακινεί αρκετά τα κατάλοιπα από τις στατικές χρονοσειρές. 

 

⇒ Εκθετική εξοµάλυνση για χρονοσειρές µε περισσότερους παράγοντες 

(Τάση , Εποχικότητα)  

 

Όταν µια χρονοσειρά περιλαµβάνει τάση, η εκθετική εξοµάλυνση 

περιλαµβάνει δυο βήµατα- ένα για την εκτίµηση της εξοµάλυνση και ένα για 

την εκτίµηση της τάσης. Αντίστοιχα στην περίπτωση που υπάρχουν και τάση 

και εποχικότητα απαιτούνται τρία βήµατα.  

Η ανάλυση των παραπάνω βηµάτων µε περισσότερες λεπτοµέρειες 

δεν ανήκει στα πλαίσια της παρούσας µελέτης. 

 

1.3.3 Προσθετικό Μοντέλο 
 

Στην ανάλυση χρονοσειρών υπολογίζεται µια τάση, αλλά 

συµπληρώνεται µε τον υπολογισµό του παράγοντα εποχικότητας, ενός δείκτη 

επιχειρηµατικού κύκλου και ενός παράγοντα σφάλµατος. (Management 
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Accounting, 1994) Σε µερικές µεθόδους χρονοσειρών ο δείκτης 

επιχειρηµατικού κύκλου και ο παράγοντας σφάλµατος συνδυάζονται σε ένα 

στατιστικό όρο το οποίο αναφέρεται ως κατάλοιπο. Μαθηµατικά αυτή η 

προσέγγιση εκφράζεται ως ακολούθως:  

 

                      ∆εδοµένα = Τάση + Εποχικότητα + Κατάλοιπο 

 

Υπάρχουν 2 προσεγγίσεις χρονοσειρών που είναι γνωστές ως η 

προσθετική και η πολλαπλασιαστική προσέγγιση. Στην προσθετική 

προσέγγιση τα δεδοµένα θεωρείται ότι είναι αποτέλεσµα της τάσης συν τον 

παράγοντα εποχικότητας συν τα κατάλοιπα. Στη πολλαπλασιαστική 

προσέγγιση τα δεδοµένα θεωρείται ότι είναι παράγωγο της τάσης 

πολλαπλασιασµένη µε την εποχικότητα επί των καταλοίπων. Το 

πολλαπλασιαστικό µοντέλο, το οποίο είναι επίσης γνωστό και ως κλασµατικό 

µοντέλο είναι γενικότερα πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο διότι είναι πιο 

ευαίσθητο σε αλλαγές του περιβάλλοντος. 

 

1.3.4 Πολλαπλασιαστικό Μοντέλο 
 

Πριν προχωρήσουµε στις ιδιαίτερες περιπτώσεις- µεθόδους τον 

χρονοσειρών στην υποενότητα 1.3.2 παρουσιάζεται το κλασσικό 

πολλαπλασιαστικό µοντέλο των χρονοσειρών  και τι υποδηλώνουν τα στοιχεία 

που εµφανίζονται σε αυτό και θα εξακολουθούν να αναφέρονται εκτενέστερα 

και στις υποενότητες 1.3.3, 1.3.4 και 1.3.5 . 

 

Το κλασικό πολλαπλασιαστικό µοντέλο χρονοσειρών είναι :  

 

                                  Y= T * C * S * I 

 

Όπου, 

 T, C, S και I αποτελούν αντίστοιχα την τάση, την περιοδικότητα, την 

εποχικότητα και τα κατάλοιπα της χρονοσειράς. 
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Τα στοιχεία του παραπάνω µοντέλου ορίζονται ως εξής: 

 

⇒ Η τάση περιγράφει µια µακροχρόνια κίνηση των σειρών, συνήθως 

απεικονίζεται µε µια εξοµαλυµένη καµπύλη. 

⇒ Η περιοδικότητα περιγράφει τις εναλλακτικές περιόδους σχετικών 

εκτάσεων και συρρικνώσεων διάρκειας µεγαλύτερης ενός έτους στις 

χρονοσειρές, περιλαµβάνει κύκλους που ποικίλουν σε εύρος και 

διάρκεια. 

⇒ Η εποχικότητα περιγράφει το πλάνο αλλαγών που συµβαίνει µέσα στις 

περιόδους ενός έτους ή λιγότερο, περιλαµβάνει µια ακολουθία σχετικά 

επαναλαµβανόµενων κύκλων. 

⇒ Τα κατάλοιπα περιγράφουν τα αποτελέσµατα όλων των άλλων 

παραγόντων, τείνουν να έχουν ένα άτακτο, πριονωτό σχήµα. 

 

1.3.5 Προβλέψεις Χρονοσειρών µε τη Χρήση Προβολής Τάσης 
 

Με τη µέθοδο της προβολής τάσης επιλέγουµε να προβλέπουµε τιµές 

χρονοσειρών που παρουσιάζουν µια µακροχρόνια γραµµική τάση. Θεωρούµε 

πως µια γραµµική τάση δυνητικά παρέχει µια λογική περιγραφή µιας 

µακροχρόνιας κίνησης στις σειρές και έτσι επικεντρωνόµαστε στο να βρεθεί 

µια γραµµική σχέση που να προσεγγίζει περισσότερο την τάση. Ο τύπος που 

εκφράζει καλύτερα τη γραµµική συσχέτιση των εκτιµηµένων τιµών συναρτήσει 

του χρόνου είναι ο ακόλουθος.(κεφάλαιο 16.3, σελ 667) 

Στις περιπτώσεις που οι χρονοσειρές εµφανίζουν καµπύλη . ή µη 

γραµµική τάση, ο κάθε αναλυτής πρέπει να επιλέγει τη µέθοδο πρόβλεψης 

που αρµόζει καλύτερα στην κάθε περίπτωση. 

 
 
 
 



∆ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήµατα - Μέθοδοι  χρηµατοοικονοµικών προβλέψεων και 
προϋποθέσεις πρακτικής εφαρµογής τους µε τη χρήση της Πληροφορικής. 
 
 

Λιλέ Παναγιώτα 22 

 

1.3.6 Προβλέψεις Χρονοσειρών µε Τάση και Εποχικά Στοιχεία  
 

Παρακάτω θα αναφερθούµε σε περιπτώσεις χρονοσειρών που έχουν 

και τάση και εποχικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή αφαιρούµε αρχικά τους 

εποχικούς παράγοντες ή εποχικά στοιχεία από τη χρονοσειρά. Αυτό το βήµα 

ονοµάζεται από-εποχοποίηση της χρονοσειράς. Μετά την από-εποχοποίηση 

στη χρονοσειρά υπάρχει µόνο ένα στοιχείο τάσης. Συνεπώς µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε την παραπάνω µέθοδο για να ταυτοποιήσουµε την τάση 

της χρονοσειράς και έπειτα µε τον υπολογισµό προβολής τάσης µπορεί να 

γίνει πρόβλεψη της χρονοσειράς για µελλοντικές περιόδους.(κεφ16.4, σελ 

673) 

Τέλος, για να αναπτυχθεί η πρόβλεψη πρέπει να ενσωµατωθούν τα 

εποχικά στοιχεία για να προσαρµοστεί η προβολή τάσης. Με αυτό τον τρόπο, 

θα είµαστε ικανοί να ταυτοποιήσουµε την τάση και τα εποχικά στοιχεία και να 

τα λάβουµε και τα δυο υπόψη στην πρόβλεψη της χρονοσειράς. 

Πέρα από το στοιχείο της τάσης (Τ) και µια εποχική µεταβλητή(S) , 

υποθέτουµε πως οι χρονοσειρές έχουν επίσης µια µεταβλητή(Ι), τα 

κατάλοιπα. Αυτή η µεταβλητή αντιπροσωπεύει κάθε τυχαίο φαινόµενο στις 

χρονοσειρές που δε µπορεί να εξηγηθεί µε τάση ή εποχική µεταβλητή. 

Χρησιµοποιώντας τους παραπάνω συµβολισµούς µια πραγµατική τιµή 

χρονοσειράς δίνεται από το ακόλουθο πολλαπλό µοντέλο χρονοσειράς: 

 

                                                Υt = Tt x S t x I t 

 

Μαθηµατικά το παραπάνω µοντέλο µπορεί να επεκταθεί και να 

συµπεριλάβει και µια κυκλική µεταβλητή ως ακολούθως : 

 

                                                Υt = Tt x Ct x S t x I t 

 

Όπως ακριβώς και µε την εποχική µεταβλητή, η κυκλική εκφράζεται 

σαν ποσοστό της τάσης.  Αυτή η µεταβλητή αφορά πολυετείς κύκλους στις 

χρονοσειρές. Είναι ανάλογη της εποχικής µεταβλητής αλλά πάνω σε 
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µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Εντούτοις, λόγω του µεγάλου χρονικού 

διαστήµατος που περιλαµβάνει ,είναι συχνά δύσκολο να αποκτήσεις σχετικά 

δεδοµένα για να υπολογίσεις την κυκλική µεταβλητή. Μια ακόµη δυσκολία 

που προκύπτει είναι πως η έκταση του χρόνου συχνά ποικίλει. 

 

1.3.7 Προβλέψεις Χρονοσειρών µε Χρήση Μοντέλων        

Παλινδρόµησης 

 

Χρησιµοποιώντας την ανάλυση παλινδρόµησης σαν εργαλείο 

προβλέψεων, η τιµή της χρονοσειράς που θα θέλαµε να προβλέψουµε µπορεί 

να θεωρηθεί σαν την εξαρτηµένη µεταβλητή. Έτσι αν µπορούµε να 

ταυτοποιήσουµε µια καλή οµάδα συσχετιζόµενων ανεξάρτητων ή 

προβλεπτικών µεταβλητών θα µπορούσαµε να αναπτύξουµε µια 

υπολογισµένη παλινδροµική εξίσωση για την πρόβλεψη χρονοσειρών.  

Η έµφυτη πολυπλοκότητα των περισσότερων  πραγµατικών 

προβληµάτων απαιτεί τη θεώρηση περισσότερων της µιας µεταβλητές για να 

προβλέψουν τη µεταβλητή που µας ενδιαφέρει. Η στατιστική τεχνική , γνωστή 

ως  ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε αυτές 

τις περιπτώσεις. Η εξίσωση που µας δίνει την εκτιµώµενη παλινδρόµηση δεν 

άπτεται των ενδιαφερόντων της παρούσης εργασίας. 

Άλλα µοντέλα προβλέψεων που βασίζονται στην παλινδρόµηση 

χρησιµοποιούν µια µίξη οικονοµικών και δηµογραφικών ανεξάρτητων 

µεταβλητών. 

Σύµφωνα µε τη  συνηθισµένη διαδικασία πολλαπλής παλινδρόµησης  , 

µια εκτιµηµένη εξίσωση παλινδρόµησης µε πέντε ανεξάρτητες µεταβλητές θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για προβλέψεις. Είτε µια προσέγγιση 

παλινδρόµησης παρέχει µια καλή πρόβλεψη, είτε όχι, εξαρτάται πολύ στο 

πόσο πολύ είναι κανείς ικανός να ταυτοποιήσει και να αποκτήσει δεδοµένα 

για ανεξάρτητες µεταβλητές που σχετίζονται πολύ µε τις χρονοσειρές. Γενικά, 

κατά τη διάρκεια ανάπτυξης µιας εκτιµηµένης εξίσωσης παλινδρόµησης θα 

θέλαµε να έχουµε υπόψη πολλές πιθανές οµάδες ανεξάρτητων µεταβλητών. 

Έτσι µέρος της διαδικασίας ανάλυσης παλινδρόµησης πρέπει να 
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επικεντρωθεί στην επιλογή της οµάδας των ανεξάρτητων µεταβλητών που 

δίνουν το καλύτερο µοντέλο προβλέψεων. 

Τα αιτιολογικά µοντέλα προβλέψεων χρησιµοποιούν χρονοσειρές που 

σχετίζονται στη µονοσήµαντη πρόβλεψη ,σε µια προσπάθεια να εξηγήσουν 

καλύτερα την αιτία της συµπεριφοράς της χρονοσειράς. Η ανάλυση 

παλινδρόµησης είναι το πιο πολυχρησιµοποιηµένο εργαλείο στην ανάπτυξη 

τέτοιων αιτιολογικών µοντέλων. Οι συσχετιζόµενες χρονοσειρές γίνονται οι 

ανεξάρτητες µεταβλητές και η χρονοσειρά που προβλέπεται είναι η 

εξαρτηµένη µεταβλητή. 

Ένας άλλος τύπος µοντέλου προβλέψεων βασισµένο στην 

παλινδρόµηση είναι όταν οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι όλες προηγούµενες 

τιµές της ίδιας χρονοσειράς. Τα µοντέλα παλινδρόµησης που οι ανεξάρτητες 

µεταβλητές είναι προηγούµενες τιµές της χρονοσειράς λέγονται 

αυτοπαλίνδροµα µοντέλα. 

Τέλος, ένα άλλο µοντέλο που βασίζεται στην παλινδρόµηση είναι αυτό 

που ενσωµατώνει µια ανάµειξη των ανεξάρτητων µεταβλητών που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Για παράδειγµα, θα µπορούσε να είναι ένας 

συνδυασµός χρονοσειρών , µερικών οικονοµικών/ δηµογραφικών µεταβλητών 

και µερικές προηγούµενες τιµές από την ίδια τη χρονοσειρά. 

Αναφερόµενοι στην παλινδρόµηση δεν πρέπει να παραλείψουµε να 

αναφέρουµε τη διαφορά ανάµεσα σε αιτιοκρατικά και στοχαστκά µοντέλα. Σε 

ένα αιτιοκρατικό µοντέλο η σχέση µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής y  και 

της ανεξάρτητης x  είναι τέτοια που αν προσδιορίσουµε την τιµή της 

ανεξάρτητης µεταβλητής , η τιµή της εξαρτηµένης  µπορεί να προσδιοριστεί 

ακριβώς. 

Στην περίπτωση που η τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής y δε µπορεί 

να προσδιοριστεί ακριβώς από την τιµή της τιµής του x ,το µοντέλο 

συσχέτισης των x και y είναι στοχαστικό. Ένα στοχαστικό µοντέλο είναι ένα 

εργαλείο για τον υπολογισµό της κατανοµής πιθανοτήτων των ενδεχόµενων 

αποτελεσµάτων επιτρέποντας για τυχαία ποικιλότητα σε ένα ή περισσότερα 

δεδοµένα κάθε φορά. Η τυχαία ποικιλότητα βασίζεται συνήθως σε 

παρατηρηθείσες διακυµάνσεις στα ιστορικά δεδοµένα για µια επιλεγµένη 

περίοδο χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες µεθόδους χρονοσειρών. Οι 
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κατανοµή των ενδεχόµενων αποτελεσµάτων προκύπτει από ένα µεγάλο 

αριθµό προσοµοιώσεων (στοχαστικών προβολών) που αντανακλούν την 

τυχαία ποικιλότητα των δεδοµένων.  

1.3.8 Παλινδροµικά Μοντέλα µε Ανεξάρτητα Σφάλµατα 
 

Τα κλασικά µοντέλα χρονοσειρών και τα µοντέλα εκθετικής 

εξοµάλυνσης ανήκουν στα περιγραφικά µοντέλα. ∆ε γίνεται καµιά 

προσπάθεια να προσδιοριστούν τα κατάλοιπα µε πιθανοτικούς όρους και δεν 

προσδιορίζονται οι παράµετροι που δίνουν επίσηµα στατιστικά πορίσµατα. Οι 

ανακρίβειες διαχειρίζονται µε κριτική ικανότητα , όχι µε στατιστική θεωρία. 

Τα µοντέλα παλινδροµικών χρονοσειρών, από την άλλη πλευρά, είναι 

επίσηµα µοντέλα που επιτρέπουν στατιστικά πορίσµατα και προβλέψεις. 

Θεωρούµε τα παλινδροµικά µοντέλα που τα σφάλµατα συσχετίζονται. Τα 

παλινδροµικά µοντέλα για δεδοµένα χρονοσειρών µε ανεξάρτητα σφάλµατα 

είναι ειδικές περιπτώσεις µοντέλων πολλαπλής παλινδρόµησης. Τα τυχαία 

σφάλµατα θεωρείται πως είναι ανεξάρτητα του χρόνου. 

Σε πολλές περιπτώσεις όπου η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι η 

χρονοσειρά, οι ανεξάρτητες µεταβλητές στο παλινδροµικό µοντέλο 

συµπεριλαµβάνουν επιχειρηµατικούς δείκτες ή άλλες σειρές πρόβλεψης. Οι 

επιχειρηµατικοί δείκτες  είναι δραστηριότητες µέτρησης χρονοσειρών σε 

τοµείς κλειδιά της οικονοµίας. 

Μερικές φορές είναι πιθανό να κατασκευαστεί ένα παλινδροµικό 

µοντέλο στο οποίο µερικές ή όλες οι ανεξάρτητες µεταβλητές  να είναι 

υστερηµένες. Το πλεονέκτηµα ενός  παλινδροµικού µοντέλου µε υστερηµένες 

ανεξάρτητες µεταβλητές είναι πως οι ανεξάρτητες µεταβλητές δε χρειάζεται να 

προβλεφθούν για να γίνει η πρόβλεψη της εξαρτηµένης µεταβλητής. 
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1.3.9 Παλινδροµικά Μοντέλα µε Αυτοσυσχετιζόµενα Σφάλµατα 
 

Στην περίπτωση αυτή τα σφάλµατα δεν είναι ανεξάρτητα από περίοδο 

σε περίοδο αλλά συσχετίζονται. Όταν συµβαίνει αυτό, λέµε πως τα σφάλµατα 

αυτοσυσχετίζονται ή σχετίζονται σειριακά. 

Αυτοσυσχετιζόµενα σφάλµατα προκύπτουν από µια ποικιλία αιτίων. Η 

κυριότερη αιτία είναι η παράλειψη µίας ή περισσότερων µεταβλητών - κλειδιά 

από το προσαρµοσµένο παλινδροµικό µοντέλο. Μια άλλη σηµαντική αιτία 

είναι πως οι κύριες τυχαίες επιρροές συχνά τείνουν να διατηρούνται για 

αρκετές περιόδους. 

Όταν τα σφάλµατα σχετίζονται µε το χρόνο, ένα µοντέλο για τα 

σφάλµατα που συχνά χρησιµοποιείται είναι το πρώτης τάξης αυτοπαλίνδροµο 

υπόδειγµα λάθους.  

Το πρώτης τάξης αυτοπαλίνδροµο υπόδειγµα λάθους δίνεται από τον 

παρακάτω τύπο: 

 

                                                 εt = ρε t-1 + ut 

 

όπου, 

ρ είναι η παράµετρος αυτοσυσχέτισης , -1< ρ <1 

u  είναι ανεξάρτητα Ν (0, σ2) 

 

Το µοντέλο αυτό υποθέτει πως ο όρος σφάλµατος εt για περίοδο t 

περιλαµβάνει ένα στοιχείο που προκύπτει από τον όρο σφάλµατος εt-1 για την 

τρέχουσα περίοδο (όταν ρ≠0) και ένας τυχαίος διαταρακτικός όρος ut που 

είναι ανεξάρτητος από τις προηγούµενες χρονικές περιόδους. Τις δυσκολίες 

που προκύπτουν από την αυτοσυσχέτιση µπορούµε να τις ξεπεράσουµε είτε 

µε υπολογισµό της παραµέτρου αυτοσυσχέτισης ρ , είτε µε απλή µετατροπή 

των µεταβλητών.  
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1.4 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 
 

Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιµα ιστορικά στοιχεία οι 

ποσοτικές µέθοδοι προβλέψεων δε µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Επιπλέον, 

ακόµη κι όταν ιστορικά δεδοµένα είναι διαθέσιµα, µια σηµαντική αλλαγή των 

περιβαλλοντικών συνθηκών που επηρεάζει τις χρονοσειρές µπορεί να κάνει 

τη χρήση παρελθόντων δεδοµένων αµφισβητήσιµη στην πρόβλεψη 

µελλοντικών τιµών των χρονοσειρών. Στις περιπτώσεις αυτές οι ποιοτικές 

µέθοδοι προβλέψεων προσφέρουν µια εναλλακτική λύση. 

Μια από τις πιο ευρέως χρησιµοποιούµενες  ποιοτικές µεθόδους 

προβλέψεων είναι η προσέγγιση Delphi. Στη συνήθη εφαρµογή αυτής της 

τεχνικής, οι επιστήµονες – άγνωστοι µεταξύ του και σε διαφορετικά µέρη 

τοποθετηµένοι- απαντούν σε µια σειρά ερωτηµατολογίων. Οι απαντήσεις του 

πρώτου ερωτηµατολογίου χρησιµοποιούνται για τη σύσταση του δεύτερου 

ερωτηµατολογίου , το οποίο περιέχει πληροφορίες και απόψεις ολόκληρης της 

οµάδας. Έπειτα ζητείται από καθένα που απάντησε να ξανασκεφτεί τις 

απαντήσεις του και να κάνει τυχόν αλλαγές αν αναθεώρησε τις προηγούµενες 

απαντήσεις του υπό τη γνώση και των υπόλοιπων απόψεων της οµάδας. 

Αυτή η βασική διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι ο διεξαγωγέας της έρευνας 

θεωρήσει πως έχει επιτευχθεί ένας σηµαντικός βαθµός οµοφωνίας. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι ο στόχος της µεθόδου Delphi  δεν είναι να προκύψει µια 

µοναδική απάντηση ως αποτέλεσµα αλλά να παραχθεί ένα σχετικά µικρό 

πλάτος µέσα στο οποίο να κυµαίνονται οι απόψεις της πλειοψηφίας των 

ειδικών. 

Η ποιοτική µέθοδος που είναι γνωστή ως «σενάριο» αποτελείται από 

την ανάπτυξη ενός αντιληπτού µελλοντικού σεναρίου βασισµένου σε 

καλοδιατυπωµένες υποθέσεις. Έτσι, ξεκινώντας µε µια διαφορετική οµάδα 

υποθέσεων , µπορούν να παρουσιαστούν  πολλά διαφορετικά µελλοντικά 

σενάρια. Η δουλειά του υπεύθυνου είναι να αποφασίσει ποιο σενάριο είναι 

πιθανότερο να πραγµατοποιηθεί στο µέλλον ώστε να πάρει τις ανάλογες 

αποφάσεις. 

Υποκειµενικές ή διαισθητικές ποιοτικές προσεγγίσεις βασίζονται στην 

ικανότητα του ανθρώπινου µυαλού να επεξεργαστεί µια ποικιλία 
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πληροφοριών που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δύσκολο να 

ποσοτικοποιηθούν. Τέτοιες τεχνικές χρησιµοποιούνται συχνότερα σε οµαδικές 

εργασίες , σε περιπτώσεις που µια επιτροπή πρέπει να αναπτύξει νέες ιδέες ή 

να λύσει πολύπλοκα προβλήµατα µέσω µιας σειράς συνόδων «καταιγισµού 

ιδεών» (brainstorming sessions). Σ’ αυτές τις συνόδους  τα άτοµα είναι 

ελεύθερα από τους συνηθισµένους περιορισµούς, την πίεση και την κριτική , 

αφού κάθε ιδέα ή γνώµη µπορεί να παρουσιαστεί ανεξάρτητα µε τη 

σχετικότητά της και ακόµη σηµαντικότερα, χωρίς το φόβο της επίκρισης. 

Οι χρονοσειρές αποτελούνται από τέσσερα στοιχεία: τάση, 

περιοδικότητα, εποχιακές και κατάλοιπα. Αποµονώνοντας αυτά τα στοιχεία 

και µετρώντας την προφανή επιρροή του καθενός, είναι πιθανό να 

προβλέψουµε τις µελλοντικές τιµές της χρονοσειράς. Οι µέθοδοι εξοµάλυνσης 

χρησιµοποιούνται σε προβλέψεις χρονοσειρών που δεν εκδηλώνουν κάποια 

συγκεκριµένη τάση , εποχικότητα ή περιοδικότητα. Η προσέγγιση του κινητού 

µέσου όρου συµπεριλαµβάνει τον υπολογισµό ενός µέσου όρου 

παρελθόντων τιµών και έπειτα το χρησιµοποιεί σαν πρόβλεψη για την 

επόµενη περίοδο. Η µέθοδος εκθετικής εξοµάλυνσης προτιµάται περισσότερο 

και χρησιµοποιεί ένα σταθµισµένο µέσο όρο παρελθόντων τιµών για να 

υπολογίσει την πρόβλεψη. 

Όταν οι χρονοσειρές έχουν µόνο µια µακροχρόνια τάση ,προτιµάται η 

χρήση παλινδροµικής ανάλυσης ώστε να γίνει προβολή της τάσης. Σε 

περιπτώσεις που και η τάση και η εποχικότητα είναι σηµαντικές, 

αποµονώνουµε τις επιρροές των δυο παραγόντων ώστε να προετοιµάσουµε 

καλύτερες προβλέψεις. Τέλος η ανάλυση παλινδρόµησης περιγράφεται ως η 

διαδικασία ανάπτυξης των αιτιολογικών µοντέλων προβλέψεων. Αιτιολογικό 

µοντέλο πρόβλεψης είναι αυτό που συσχετίζει την τιµή της χρονοσειράς 

(εξαρτηµένη µεταβλητή) µε τις άλλες ανεξάρτητες µεταβλητές που θεωρείται 

πως εξηγούν (προκαλούν) αυτή τη συµπεριφορά των χρονοσειρών. 

Οι ποιοτικές µέθοδοι προβλέψεων θεωρούνται ως προσεγγίσεις που 

είναι χρήσιµες όταν υπάρχουν περιορισµένα ή καθόλου ιστορικά δεδοµένα  

διαθέσιµα. Αυτές οι µέθοδοι θεωρούνται επίσης πιο αποτελεσµατικές όταν οι 

παρελθοντικές κινήσεις της χρονοσειράς δεν προβλέπεται να συνεχιστούν και 



∆ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήµατα - Μέθοδοι  χρηµατοοικονοµικών προβλέψεων και 
προϋποθέσεις πρακτικής εφαρµογής τους µε τη χρήση της Πληροφορικής. 
 
 

Λιλέ Παναγιώτα 29 

στο µέλλον. Οι καλύτερες µέθοδοι για ποιοτικές προβλέψεις περιλαµβάνουν 

κρίσεις ειδικών, έρευνες αγοράς, σενάρια και τεχνικές Delphi. 

 

                            ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         ∆ιάγραµµα 1.1 

 

 

 

1.5 ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1.5.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

Εκτός από την κλασική οµαδοποίηση που προηγήθηκε στην ενότητα 

1.3 και 1.4 στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν κάποιοι διαφορετικοί 

τρόποι κατηγοριοποίησης των µεθόδων προβλέψεων. Στη συνέχεια αναλύ 

Οι  Tull και Hawkins (1990) οµαδοποιούν τις τεχνικές προβλέψεων σε 

κριτικές µεθόδους (1.5.3), ανάλυση χρονοσειρών (1.5.4) και προβολή και 

αιτιολογικές µεθόδους (1.5.5). (strategic audits, σελ 79-81) 

Στο παρελθόν, η ανάλυση παλινδρόµησης, η προσέγγιση της τάσης και 

τα οικονοµετρικά µοντέλα αντιπροσωπεύουν τις καλύτερες προσεγγίσεις. Ο 

Higgins προτείνει το διαχωρισµό των µεθόδων σε τρεις οµάδες, ανάλογα µε 

το εξωτερικό περιβάλλον: οικονοµικές προβλέψεις (1.5.6), τεχνολογικές 

προβλέψεις (1.5.7) και κοινωνικοπολιτικές προβλέψεις(1.5.8). 
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1.5.2 Προβλέψεις αγορών 
 

Στις προβλέψεις αυτές πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνδυασµένη 

επιρροή από πελάτες, αγορές, ανταγωνιστές και βιοµηχανίες στην ένταση των 

αγορών ώστε να επιτευχθεί µια ορθή πρόβλεψη. 

1.5.3 Κριτικές µέθοδοι 
 

Οι εκτιµήσεις δίνονται συνήθως από τους εµπορικούς αντιπροσώπους, 

ενώ συχνά ζητείται και από επιλεγµένους ειδικούς να δώσουν τις εκτιµήσεις 

τους. Στις εκτιµήσεις αυτές βασίζεται και η σχετική οµοφωνία. Στο σηµείο αυτό 

η µέθοδος µοιάζει µε τη µέθοδο  Delphi  αλλά στη δεύτερη γίνονται πολύ 

περισσότερες και συνεχείς εκτιµήσεις έως ότου προκύψει οµοφωνία, γεγονός 

που την κάνει πολύ πιο αξιόπιστη σα µέθοδο. Στις περιπτώσεις των κριτικών 

µεθόδων µια βραχυπρόθεσµη εκτίµηση είναι συνήθως ορθή , αλλά σε 

µακροπρόθεσµα πλαίσια αυτός ο τύπος προβλέψεων υστερεί. 

1.5.4 Ανάλυση και προβολή χρονοσειρών 
 

Αυτή η οµάδα τεχνικών βασίζεται στις παρατηρήσεις µιας µεταβλητής 

στο χρόνο και στην υπόθεση πως τα πλαίσια αλλαγών της µεταβλητής , 

προηγούµενων χρονικών περιόδων , µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

µελλοντική πρόβλεψη της µεταβλητής. Οι κυριότερες µέθοδοι που ανήκουν σε 

αυτή την κατηγορία βασίζονται σε ένα «αφελές» µοντέλο, κινητούς µέσους 

όρους, εκθετική εξοµάλυνση και ανάλυση παλινδρόµησης. Πρέπει όµως να 

δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις που δεν είναι σίγουρο πως τα 

ιστορικά δεδοµένα θα ακολουθήσουν την ίδια ακριβώς πορεία και στο µέλλον. 

1.5.5 Αιτιολογικές µέθοδοι 
 

Στις µεθόδους αυτές υπάρχει αιτιώδης σχέση ανάµεσα στους 

ανεξάρτητους παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο αγορών και την 

εξαρτηµένη µεταβλητή. Οι κυριότερες µέθοδοι τις κατηγορίας αυτής 

περιλαµβάνουν αιτιολογικά µοντέλα παλινδρόµησης, οικονοµετρικά µοντέλα , 

έρευνες πρόθεσης αγοραστικού κοινού, µοντέλα εισαγωγών- εξαγωγών  και 
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βαροµετρικές προβλέψεις. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή στη µετάφραση των προβλέψεων εφόσον βασίζονται σε 

πολύ µεγάλο βαθµό στις ιστορικές σχέσεις στων µεταβλητών που είναι 

πιθανό να µεταβληθούν στο µέλλον. 

1.5.6 Οικονοµικές προβλέψεις 
 

Σύµφωνα µε τον  Higgins οι περισσότερες από τις παραπάνω 

µεθόδους ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Παρόλα αυτά το οικονοµετρικό 

µοντέλο είναι η πιο ευρέως διαδεδοµένη µέθοδος πρόβλεψης οικονοµικών 

µεταβλητών. Τα µοντέλα που χρησιµοποιούνται όµως σε αυτή την κατηγορία 

προβλέψεων είναι τόσα πολλά που δηµιουργείται πρόβληµα, αφού είναι 

πιθανό να προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσµατα στις έρευνες των ίδιων 

φαινοµένων. 

1.5.7 Τεχνολογικές προβλέψεις 
 

Είναι εµφανές πως παρόλο που οι τεχνικές προβλέψεων θα ήταν 

δυνατό να χρησιµοποιηθούν και στις τεχνολογικές προβλέψεις, ο τοµέας 

αυτός διαφέρει αρκετά από βιοµηχανία σε βιοµηχανία. Ο Higgins προτείνει έξι 

κύριες κατηγορίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε αυτό τον τοµέα: 

δηµιουργία σεναρίου (χειρότερο, πιθανό, αισιόδοξο), ποσοτικές µέθοδοι 

(ανάλυση παλινδρόµησης, κινητοί µέσοι όροι) , δέντρα σχετικότητας, δέντρα 

απόφασης, µορφολογική ανάλυση , ανάλυση αλληλεπιδράσεων. 

1.5.8 Κοινωνικοπολιτικές προβλέψεις 
 

Παρότι όπως και στις οικονοµικές προβλέψεις θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν κάποιες από τις παραπάνω µεθόδους, ο Higgins προτείνει 

ως αποτελεσµατικότερες πέρα από την παραδοσιακή µέθοδο των ιστορικών 

αναλογιών, τη δηµιουργία σεναρίου, τη µέθοδο Delphi, την ανάλυση 

αλληλεπιδράσεων, ποσοτική προσέγγιση, έρευνες αγοράς, µέθοδος «προφίλ 

τιµών» και µέθοδος «µήτρας διάχυσης πιθανοτήτων». 
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                               ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (2) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  ∆ιάγραµµα 1.2 
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Κεφάλαιο 2ο  ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Στην πρώτη ενότητα  παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε θεωρητικό 

πλαίσιο όλες οι ευρέως διαδεδοµένες µέθοδοι προβλέψεων οµαδοποιηµένες 

σε κατηγορίες µε κριτήριο τα δεδοµένα αλλά και τον τρόπο επεξεργασίας 

τους. Το σηµαντικότερο όµως βήµα που θα µας οδηγήσει σε µια ορθή 

πρόβλεψη είναι να επιλέξουµε το κατάλληλο µοντέλο για την περίπτωσή µας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας πραγµατεύεται αυτή τη διαδικασία στην 

ενότητα 2.2. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε µια από της καλύτερες 

µεθόδους προβλέψεων εξαιρετικά διαδεδοµένη σε επιχειρησιακό επίπεδο, τη 

Μέθοδο Delphi (2.3) και το δυναµικό µοντέλο προβλέψεων Monte Carlo(2.4). 

Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την παράθεση ορισµένων «νόµων» που θα 

οδηγήσουν σε µια αποτελεσµατική διοικητική πρόβλεψη που προέκυψαν από 

συστηµατική µελέτη έµπειρων ερευνητών του χώρου.. 

 

2.2 ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
 

Η επιλογή της µεθόδου φαίνεται να µην επηρεάζεται και πολύ από τις 

εκτιµηµένες στατιστικές αξίες.(Fildes, 1979) 

Η προσέγγιση των Box - Jenkins είναι λιγότερο γνωστή, 

χρησιµοποιείται λιγότερο από άλλες και συνήθως απορρίπτεται από αυτούς 

που την έχουν υιοθετήσει στο παρελθόν. 

 

Ένα καλό µοντέλο πρέπει να είναι : 

 

⇒ Εύκολα κατανοητό από το χρήστη 

⇒ Εύκολα ελεγχόµενο 

⇒ Προσαρµοστικό  

⇒ Πλήρες σε σηµαντικά θέµατα 

⇒ Αλληλεπιδραστικό µε το χρήστη 
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⇒ Με ισχυρή δοµή 

Ένα πρότυπο πρέπει να είναι τόσο ευέλικτο, όσο ευέλικτη είναι και µια 

πρόβλεψη αλλά µε οργανωµένη δοµή. 

Η επιλογή του προτύπου πρόβλεψης όσον αφορά την αποδοχή του 

χρήστη γίνεται µε κριτήριο το λογικό οικονοµικό υπόβαθρο µέσω µιας 

εκτίµησης των εσόδων που θα προκύψουν από τις βελτιωµένες προβλέψεις 

συγκριτικά µε το κόστος της πληροφορίας. 

Η δευτεροβάθµιες απώλειες θεωρούνται ένα κατάλληλο µέτρο του 

κόστους των σφαλµάτων πρόβλεψης. 

 

Τα µοντέλα προσέγγισης υποδιαιρούνται σε : 

⇒ Ανάλυση καµπύλης της τάσης ( µακροχρόνιες προβλέψεις) 

⇒ Εξοµαλυντικές µέθοδοι και µέθοδος  Box-Jenkins (βραχυχρόνιες 

προβλέψεις) 

⇒ Προβλέψεις Bayesian (βραχυχρόνιες προβλέψεις) 

⇒ Προσαρµοστικά µοντέλα (βραχυχρόνιες προβλέψεις) 

 

2.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ DELPHI 
 

Σύµφωνα µε τους  Ismail και Ahamad (2003), οι προβλέψεις που 

βασίζονται σε µια οµάδα ατόµων είναι καλύτερες από τις προβλέψεις ενός 

ατόµου. Ένα από αυτά τα µοντέλα που δηµιουργήθηκε από τους Helmer και 

Rescher τη δεκαετία του 1950 σαν µέρος ερευνητικού προγράµµατος της 

αµερικάνικης αεροπορίας είναι το µοντέλο Delphi. Η διαδικασία έχει ως εξής: 

1. Ο οργανωτής έρχεται σε επαφή µε τους ειδικούς για να συµµετάσχουν 

στη διαδικασία Delphi. 

2. ο οργανωτής στέλνει τις απαραίτητες πληροφορίες σε κάθε 

συµµετέχοντα και τους ζητά να τον προµηθεύσουν µε τις προβλέψεις 

και τα σχόλιά τους. (1ος γύρος) 

3. Ο οργανωτής αναλύει τις προβλέψεις (µέσος όρος, τυπική απόκλιση, 

εύρος τιµών, σηµεία κλειδιά των συµµετεχόντων). 
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4. Ο οργανωτής στέλνει τις στατιστικές πληροφορίες µε τα σχόλια κλειδιά 

και τους ζητά αν έχουν να κάνουν κάποια αναθεώρηση στους αριθµούς 

προβλέψεών τους κι αν ναι, τους ζητά και τις αιτίες. (2ος γύρος) 

5. Ο οργανωτής για ακόµη µια φορά υπολογίζει τους µέσους όρους της 

πρόβλεψης κτλ και τα στέλνει στους ειδικούς για δεύτερη φορά για να 

τα επανεξετάσουν για δεύτερη φορά. (3ος γύρος) 

6. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται µέχρις ότου οι συµµετέχοντες να µην 

έχουν να κάνουν άλλες σηµαντικές αλλαγές στα αποτελέσµατά τους 

(τελευταίος γύρος). Ο µέσος όρος αυτού του γύρου γίνεται το σηµείο 

της πρόβλεψης µας και οι υψηλότερη και χαµηλότερη τιµή γίνονται το 

εύρος τιµών της. 

 

Η σκοπιµότητα της µέσης τιµής είναι να δοθεί µια αντιπροσωπευτική τιµή. 

Η τυπική απόκλιση χρησιµοποιείται για να δώσει µια µέτρηση µεταβλητότητας 

µεταξύ διαφόρων τιµών προβλέψεων. Η διάµεσος της πρόβλεψης είναι η 

µεσαία τιµή. 

Η µέθοδος Delphi παρέχει καλύτερα αποτελέσµατα από αυτά που 

προκύπτουν από ένα υπεύθυνο προβλέψεων µιας εταιρίας. Σε όλες τις 

εταιρίες το ποσοστό σφάλµατος ήταν χαµηλότερο από την πρόβλεψη της 

εταιρίας. Οι προβλέψεις µε τη µέθοδο Delphi  ήταν ανώτερες από των 

εταιριών σε 3 από τις 5 περιπτώσεις. Συνεπώς οι τεχνικές Delphi τείνουν να 

βελτιώσουν την ποιότητα των προβλέψεων. 

Η επιτυχία της µεθόδου αυτή εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον 

οργανωτή, ο οποίος πρέπει να έχει µια σωστή συνεργασία µε τους 

συµµετέχοντες ειδικούς και να σιγουρευτεί πως η τοποθέτηση και τα  σχόλιά 

που τους δίνονται είναι ξεκάθαρα και κατανοητά. Είναι πολύ σηµαντικό οι 

ειδικοί που συµµετέχουν στην πρόβλεψη να είναι ευχαριστηµένοι και όπως 

δηλώνουν οι Ismail και Ahamad, όλοι τους ήταν ικανοποιηµένοι από την 

προσέγγιση και τόνισαν πως έµαθαν πολλά από τα αποτελέσµατα στο τέλος 

κάθε γύρου. 
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2.4 ΜΟΝΤΕΛΟ MONTE CARLO 
 

2.4.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

Κατά τη διάρκεια της προηγούµενης δεκαετίας αναπτύχθηκε µια 

ουσιαστική βιβλιογραφία σχετικά µε την εκτίµηση της συµπεριφοράς των 

δυναµικών µοντέλων διακριτής επιλογής. Ο λόγος αυτής της ανάπτυξης της 

βιβλιογραφίας είναι ότι πολλά οικονοµικά µοντέλα συµπεριφοράς 

περιγράφονται φυσικά ως προβλήµατα βελτιστοποίησης διακριτής επιλογής 

υπό τους εισοδηµατικούς περιορισµούς και την ασύµµετρη (ή ελλειπή) 

πληροφόρηση  σχετικά µε τα µελλοντικά γεγονότα. Τέτοιου είδους µοντέλα 

βρίσκουν εφαρµογή στη βιοµηχανική οργάνωση, τα οικονοµικά εργασίας, τα 

οικονοµικά της υγείας, τα οικονοµικά της ανάπτυξης, τα δηµόσια οικονοµικά 

και τα δηµογραφικά οικονοµικά. Πρόσφατες έρευνες των Eckstein και Wolpin 

(1989) και του Rust (1992) αποτελούν µια πολύ καλή εισαγωγή σ’ αυτή τη 

βιβλιογραφία . 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστεί ένα τέτοιο µοντέλο, το µοντέλο 

Monte Carlo (2.4.2) και κάποιοι τοµείς στους οποίους βρίσκει εφαρµογή 

(2.4.3) 

 

2.4.2 Μοντέλο Monte Carlo και µεθοδολογία ένταξης Monte 

Carlo (Monte Carlo Integration) 

 
Monte Carlo ονοµάζεται κάθε µέθοδος που επιλύει ένα πρόβληµα 

χρησιµοποιώντας τους κατάλληλους τυχαίους αριθµούς και παρατηρώντας το 

διαχωρισµό των αριθµών να ακολουθούν µία ή περισσότερες ιδιότητες. Η 

µέθοδος αυτή είναι χρήσιµη για την απόκτηση αριθµητικών λύσεων σε 

προβλήµατα που είναι πάρα πολύ πολύπλοκα για να λυθούν αναλυτικά. Πήρε 

το όνοµά της από τον S. Ulam ο οποίος τo 1946 ήταν ο πρώτος µαθηµατικός 

που προσέδωσε στην προσέγγιση αυτή όνοµα, προς τιµήν ενός συγγενή του 

που είχε ροπή προς τα τυχερά παιχνίδια (Hoffman 1998, p. 239). Εξίσου 
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σηµαντική είναι και η συµβολή του Nicolas Metropolis στην ανάπτυξη τέτοιων 

µεθόδων. 

⇒ Ένταξη  Monte Carlo (Monte Carlo Integration) 

Με στόχο την ένταξη µιας διαδικασίας πάνω σε ένα πολύπλοκο τοµέα 

D, κατά την ένταξη  Monte Carlo επιλέγονται τυχαία σηµεία ενός απλού τοµέα 

D’, ο οποίος είναι υπερσύνολο του D, ελέγχεται αν το κάθε σηµείο βρίσκεται 

µέσα στο D, και υπολογίζεται η περιοχή του D καθώς η περιοχή D’ 

πολλαπλασιάζεται µε το κλάσµα των σηµείων που συµπίπτουν µε το D. 

Επιλέγοντας Ν τυχαία κατανεµηµένα σηµεία  x1, x2,…, xN σε µια 

πολυδιάστατη ένταση V για να προκύψει το ολοκλήρωµα µια συνάρτησης f 

στην ένταση αυτή δίνει σαν αποτέλεσµα 

                                            
 
Όπου,  
 

                                                              
 

                                                           
 

(Press et al. 1992, p. 295) 

 

2.4.3 Εφαρµογές του Μοντέλου Monte Carlo 
 

Η προσοµοίωση µε τη µέθοδο Monte Carlo µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

µε επιτυχία σαν εργαλείο εκτίµησης και διαχείρισης κινδύνου. (Deleris, Erhum, 

2005). Μπορούµε επίσης να χρησιµοποιήσουµε την προσοµοίωση του Monte 

Carlo για να αποκτήσουµε την πιθανότητα πυκνότητας των απωλειών. 

Τέτοιου είδους µοντέλα βρίσκουν επίσης εφαρµογή στη βιοµηχανική 

οργάνωση, τα οικονοµικά εργασίας, τα οικονοµικά της υγείας, τα οικονοµικά 
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της ανάπτυξης, τα δηµόσια οικονοµικά και τα δηµογραφικά οικονοµικά. 

Πρόσφατες έρευνες των Eckstein και Wolpin (1989) και του Rust (1992) 

αποτελούν µια πολύ καλή εισαγωγή σ’ αυτή τη βιβλιογραφία . 

 Ένα σηµαντικό εµπόδιο στην εφαρµογή αυτής της προσέγγισης αφορά 

κυρίως το υπολογιστικό µέρος. Όπως στο στατικό µοντέλο διακριτής 

επιλογής, όπου το φάσµα επιλογής είναι πολύ µεγάλο, έτσι και στο δυναµικό 

µοντέλο, είναι χαρακτηριστικό ότι οι µέθοδοι διαστατικών ολοκληρώσεων θα 

πρέπει να εκτελεστούν προκειµένου να υπολογιστούν οι πιθανότητες 

επιλογής που χρειάζονται για την πραγµατοποίηση της εκτίµησης. Επίσης 

όλοι αυτοί οι υπολογισµοί θα πρέπει να γίνουν για το σύνολο του φάσµατος 

τιµών , δηλαδή είτε αυτοί είναι διακριτοί είτε συνεχείς, κάτι το οποίο σύµφωνα 

µε τον Bellman (1957) ονοµάζεται «πληγή της διαστατικότητας».  

 Αυτό το έµφυτο υπολογιστικό πρόβληµα αντιµετωπίστηκε µέσα στη 

βιβλιογραφία µε διάφορους τρόπους. Σε πολλές περιπτώσεις-εφαρµογές η 

διαστατικότητα του προβλήµατος κρατήθηκε  σε αρκετά χαµηλό επίπεδο, 

τόσο όσον αφορά τον αριθµό των επιλογών όσο και το φάσµα τιµών. 

Ένας µεγάλος αριθµός εναλλακτικών µεθόδων έχει αναπτυχθεί και 

εφαρµοστεί για τη µείωση του αριθµού επιλογών και / ή του φάσµατος των 

τιµών. Μπορούν να ταξινοµηθούν ως µέθοδοι που στηρίζονται στην πλήρη 

λύση των µοντέλων του δυναµικού προγραµµατισµού αλλά εκµεταλλεύονται 

τις ιδιαίτερες δοµές, τις λειτουργικές µορφές ή τις διανεµητικές υποθέσεις 

(Miler 1984, Pakes 1987, Rust 1987) ή τις µεθόδους που παρακάµπτουν το 

γεγονός ότι πρέπει να λυθεί ολοκληρωτικά το πρόβληµα βελτιστοποίησης 

(Hotz  και Miller 1991, Manski 1991, Hotz-Miller-Sanders και Smith 1992). 

Η προσοµοίωση Monte Carlo µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

επίλυση των προβληµάτων διακριτής επιλογής του δυναµικού 

προγραµµατισµού και αυτή η προσεγγιστική µέθοδος βελτιώνει το πρόβληµα 

του Bellman «πληγή της διαστατικότητας»  µε τη λήψη των κατά προσέγγιση 

λύσεων µέσα από ένα µεγάλο φάσµα τιµών. (Keane, Wolpin, 1994) 
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2.5 «ΝΟΜΟΙ» ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 
 

2.5.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

Σύµφωνα µε τους Flores και Whybark (1985) υπάρχουν τρεις 

κατηγορίες «νόµων» πρόβλεψης για τη διοίκηση: οι θεµελιώδεις νόµοι (2.4.2), 

οι λειτουργικοί (2.4.3) και οι εξελικτικοί (2.4.4). 

 

2.5.2 Θεµελιώδεις νόµοι 
 

⇒ Η πρόβλεψη θα είναι πάντα λανθασµένη. Ποτέ µην προβλέπεις 

πράγµατα που δε χρειάζεται να προβλεφθούν. Η διοικητική 

ευελιξία και η απόκριση στην πρόβλεψη είναι πιο σηµαντικές 

από την ίδια την πρόβλεψη. Ακόµη και ο καλές προβλέψεις 

µειώνουν µόνο ένα µέρος της αβεβαιότητας που αντιµετωπίζει η 

διοίκηση. 

 

⇒ Επιπλέον επενδύσεις σε τεχνικές δεν αποδίδουν την αξία τους. 

Η βέλτιστη µέθοδος πρόβλεψης είναι αυτή που δουλεύει. Ο 

µέσος όρος αρκετών απλών µεθόδων συνήθως δουλεύει 

καλύτερα. Πρέπει να επιλέγεται η µέθοδος που είναι κοµµένη και 

ραµµένη στα µέτρα του εκάστοτε προβλήµατος. 

 

 

⇒ Η ακρίβεια µια µεθόδου προβλέψεων είναι πρόσκαιρα η 

καλύτερη. Η παραγωγή και η βελτίωση των προβλέψεων είναι 

µια συνεχής διαδικασία. Ο τρόπος αντίδρασης µιας µεθόδου 

προβλέψεων σε µη αναµενόµενες αλλαγές είναι πιο σηµαντική 

από την ακρίβεια. Είναι καλό να υπάρχει µια συστηµατική 

συνέχεια και εξέλιξη των προβλέψεων που παράγονται. 
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2.5.3 Λειτουργικοί νόµοι 
 

⇒ Η επιτυχία µιας πρόβλεψης καθορίζεται και από τους 

παραγωγούς και από τους χρήστες της. Η ευθύνη του 

συστήµατος προβλέψεων πρέπει να αποδίδεται σαφώς. Οι 

ανάγκες των χρηστών πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη. 

Οι άνθρωποι µπορεί να µετατρέψουν τις προβλέψεις σε 

προφητείες προσωπικής ολοκλήρωσης. 

 

⇒ Προφανείς απαιτήσεις συνήθως αµελούνται κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης. Τα δεδοµένα που θα χρησιµοποιηθούν στην 

προβλεπτική διαδικασία πρέπει να αναλύονται και να 

φιλτράρονται πριν τη χρήση. Η πρόβλεψη πρέπει να είναι 

εύκολο να χρησιµοποιηθεί και ευκολονόητη και να προκύπτει 

έγκαιρα έτοιµη προς χρήση. 

⇒ Οι πιο προφανείς έλεγχοι στις προβλέψεις δε θα γίνονται. Όσο 

µικρότερος είναι ο προβλεπτικός ορίζοντας, τόσο λιγότερο 

πιθανό είναι ένα µεγάλο σφάλµα. Όσο πιο οµαδική είναι µια 

πρόβλεψη τόσο πιο µεγάλη ακρίβεια πρέπει να υπάρχει. Η 

µικρότερη τιµή σε προβλέψεις πωλήσεων πρέπει να είναι µηδέν. 

 

2.5.4 Εξελικτικοί νόµοι 
 

⇒ Μια µέθοδος πρόβλεψης δε µπορεί να αποδειχθεί ποτέ σωστή 

αλλά πάντα µπορεί να φανεί πως υπάρχει λάθος. Μια µέθοδος 

προβλέψεων είναι καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη αν η 

µέτρηση σφάλµατος είναι µικρότερη, αν είναι λιγότερο δαπανηρή 

στη χρήση και αν απαιτεί λιγότερο χρόνο υλοποίησης από την 

άλλη. Όλες οι µετρήσεις εξέλιξης προβλέψεων αντιφάσκουν. 

 

Πέρα από τους παραπάνω κανόνες που οι Benito και Whybark  

προτείνουν, το κεφάλαιο της βελτίωσης των προβλέψεων µπορεί να 
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συµπληρωθεί από τις απόψεις των Moon, Mentzer, Smith και Garver στο 

άρθρο τους «Seven Keys to better forecasting».  

Είναι σηµαντικό να περιορίζονται οι νησίδες ανάλυσης (islands of 

analysis) µέσα σε έναν οργανισµό ώστε να ρέει καλύτερα και αποδοτικότερα η 

πληροφορία και να µη διενεργούνται χωριστές προβλέψεις σε κάθε τµήµα 

αλλά µια συνολική πρόβλεψη που θα αντικατοπτρίζει ολόκληρη 

αντικειµενικότερα την εικόνα της εταιρίας, αφού θα προέρχεται από 

περισσότερα δεδοµένα. 

Οι εταιρίες δεν πρέπει να δείχνουν προτίµηση είτε σε ποσοτικές είτε 

στις ποιοτικές µεθόδους προβλέψεων, αφού για να προκύψει µια 

αποτελεσµατική πρόβλεψη πρέπει να υπάρχει µια ολοκληρωµένη εικόνα και 

από ποιοτικά και από ποσοτικά εργαλεία προβλέψεων. 

Σε κάθε διαφορετική περίπτωση πρέπει να επιλέγεται η µέθοδος και τα 

εργαλεία που είναι κατάλληλα γι’ αυτή. Θα πρέπει δηλαδή να γίνεται ένας 

συνδυασµός των στοιχείων από κάθε διαθέσιµη µέθοδο που χρειάζονται για 

την εκάστοτε πρόβλεψη ώστε να δηµιουργηθεί ουσιαστικά µια µοναδική 

βέλτιστη µέθοδος πρόβλεψης για την κάθε περίπτωση. Φυσικά είναι πολύ 

σηµαντικό η επιλογή και η διενέργεια όλων των ανωτέρω ενεργειών να γίνεται 

από εκπαιδευµένο στις τεχνικές προσωπικό. 

Είναι εµφανές πως µια µικρή επιχείρηση συνήθως δεν έχει τους 

πόρους που διαθέτει µια µεγαλύτερη επιχείρηση και σε αυτές τις περιπτώσεις 

οι προβλέψεις βασίζονται σε ένστικτο και υποθέσεις παρά σε τακτική ανάλυση 

δεδοµένων. Η εναλλακτική που προσφέρεται για να επιλυθεί το συγκεκριµένο 

ζήτηµα σε επιχειρήσεις που έχουν µια τακτικότητα στις πωλήσεις µπορούν να 

κάνουν προβλέψεις µε τη µέθοδο της αποσύνθεσης των στοιχείων της 

κλίµακας πωλήσεων. Αν γίνουν κατανοητά αυτά τα στοιχεία ,µπορούν να 

γίνουν προβλέψεις για τις πωλήσεις σε µελλοντικές περιόδους συνθέτοντας τα 

αποτελέσµατα των στοιχείων αυτών σε µια προβολή ης εκτίµησης των 

πωλήσεων. (Arsham, Shao, 1985) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Σύµφωνα µε τους Ζάρκο & Κωνσταντόπουλο(1999), για τη διεξαγωγή 

ερευνών οικονοµικής συγκυρίας χρησιµοποιούνται διάφορες µεθοδολογικές 

προσεγγίσεις που επιχειρούν να ερµηνεύσουν τις διακυµάνσεις στην 

οικονοµική δραστηριότητα. Η βασική µεθοδολογία περιλαµβάνει τη χρήση 

πολλών και σύνθετων δεικτών (χρονοσειρών). 

Στο κεφάλαιο 3 θα αναλυθεί η σηµασία των δεικτών και πώς µπορούν να 

βοηθήσουν στη διεξαγωγή προβλέψεων. Στην ενότητα 3.2 περιγράφεται η 

διαδικασία εξέτασης- επιλογής ενός κατάλληλου δείκτη, ενώ στην ενότητα 3.3 

παρατίθενται οι δείκτες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για µελλοντικές 

προβλέψεις και αναλύεται ο καθένας ξεχωριστά όπως αναλύθηκαν σε 

αναφορές τραπεζικών ιδρυµάτων και ερευνητών σε διεθνή βιβλιογραφία.  

 

3.2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ 
 

Οι έρευνες συγκυρίας αποτελούν την κύρια µέθοδο συλλογής 

πληροφοριών µε σκοπό τη διατύπωση συγκεκριµένων συµπερασµάτων για 

τον πληθυσµό που όσον αφορά προβλέψεις και εκτιµήσεις οικονοµικών 

µεγεθών. Οι έρευνες συγκυρίας διεξάγονται σε µηνιαία βάση και δεν έχουν 

ανάγκη θεωρητικής τεκµηρίωσης. Η συλλογή των δεδοµένων γίνεται µε τη 

χρήση ειδικών ερωτηµατολογίων προσεκτικά σχεδιασµένων ώστε να 

µπορούν να απεικονιστούν ποσοτικά, τα ποιοτικά δεδοµένα. 

 

Για να εξεταστούν οι υποψήφιοι δείκτες βραχυχρόνιας πρόβλεψης 

ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

1. Εξασφαλίζεται η στασιµότητα των χρονοσειρών ( έλεγχος Dickey-Fuller 

– µηδενική υπόθεση αποτελεί η ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας και 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) – µηδενική υπόθεση 

αποτελεί η στασιµότητα της χρονοσειράς 
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2. Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger και στατιστικής συνάφειας των 

σειρών σε σχέση µε τη σειρά αναφοράς. 

3. Ταυτοποίηση, εκτίµηση και αξιολόγηση µονοµεταβλητών και 

πολυµεταβλητών αυτοπαλίνδροµων οικονοµετρικών υποδειγµάτων , 

αναφορικά µε την ερµηνευτική και προβλεπτική τους ικανότητα.  

4. Αξιοποίηση στα πλαίσια πολυµεταβλητού αυτοπαλίνδροµου 

υποδείγµατος στα πλαίσια του οποίου εξετάζεται η ερµηνευτική και 

προβλεπτική τους ικανότητα (MAPE, MSPE και RMSPE) 

 

3.3 ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

3.3.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

Η παρούσα ενότητα πραγµατεύεται τους δείκτες τιµών που µπορούν 

αν χρησιµοποιηθούν σε προβλέψεις και αναφορικά είναι οι παρακάτω: 3.3.2 

Νέος ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή, 3.3.3 Εναρµονισµένος ∆είκτης Τιµών 

Καταναλωτή, 3.3.4 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, 3.3.5 Εθνικό Εισόδηµα, 3.3.5 

Εθνικό Εισόδηµα, 3.3.6 Εργατικό ∆υναµικό, 3.3.7 Ανεργία, 3.3.8 Βιοµηχανική 

Παραγωγή, 3.3.9 Τιµές Χονδρικής, 3.3.10 Τιµές Καταναλωτή, 3.3.11 

Νοµισµατικές και Οικονοµικές Μονάδες 

 

3.3.2 Νέος ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή  
 

Ο δείκτης τιµών καταναλωτή έχει σκοπό τη µέτρηση των µεταβολών 

του γενικού επιπέδου των τιµών των αγαθών και υπηρεσιών του προτύπου 

κατανάλωσης του µέσου νοικοκυριού (του καλαθιού της νοικοκυράς, όπως 

ονοµάζεται). Η αλλαγή του δείκτη τιµών καταναλωτή είναι απαραίτητη για να 

παραµείνει ο δείκτης αντιπροσωπευτικός ενός προτύπου κατανάλωσης του 

µέσου νοικοκυριού, καθώς οι καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν από καιρό 

σε καιρό. Στον αναθεωρηµένο δείκτη τιµών καταναλωτή η οµαδοποίηση των 
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ειδών (αγαθών και υπηρεσιών) έγινε µε τη νέα διεθνή ταξινόµηση της 

ιδιωτικής κατανάλωσης κατά σκοπό COICOP (Classification of Individual 

Consumption by Purpose) και ειδικότερα όπως αυτή έχει προσαρµοσθεί για 

τις ανάγκες των εναρµονισµένων ∆εικτών Τιµών Καταναλωτή (HIPC). 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σύµφωνα µε τον Denis Karnosky στο «A 

primer on the consumer price index» στην ευαισθησία του δείκτη τιµών 

καταναλωτή  κατά τη διάρκεια µικρών περιόδων όταν οι τιµές προϊόντων 

αλλάζουν δραµατικά.(Ιονική Τράπεζα Οικονοµική ενηµέρωση, 1997) 

 

3.3.3 Εναρµονισµένος ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή 
 

Επειδή ο δείκτης τιµών καταναλωτή δεν θεωρείται επαρκώς 

συγκρίσιµος δείκτης για την αξιολόγηση και σύγκλιση διαφορετικών 

οικονοµιών καθώς εκφράζει ένα µέσο καταναλωτικό πρότυπο που είναι 

διαφορετικό από χώρα σε χώρα, η Ευρωπαϊκή επιτροπή αποφάσισε τη 

δηµιουργία ενός συγκρίσιµου δείκτη καταναλωτή κι έτσι οδηγηθήκαµε στην 

κατάρτιση των εναρµονισµένων δεικτών καταναλωτή. Οι συντελεστές 

στάθµισης και η επιλογή των ειδών των εναρµονισµένων δεικτών τιµών 

καταναλωτή βασίζονται στα εθνικά στοιχεία των επιµέρους χωρών, 

λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των καταναλωτικών προτιµήσεων των 

πληθυσµών τους.(Ιονική Τράπεζα Οικονοµική ενηµέρωση, 1997) 

Σύµφωνα µε τον Daniel Michel στο «Should the Consumer Price Index 

Determine Wages?» (1982), δε θα υπάρξει ποτέ ένας τέλειος δείκτης τιµών. 

Το πιο πιθανό είναι πως ο δείκτης τιµών καταναλωτή θα βελτιωθεί αν µειωθεί 

η σηµαντικότητά του στη διαµόρφωση των µισθών και η αντιπαράθεση γύρω 

από το δείκτη ακολούθως θα καταλαγιάσει αν ο µισθοί ανταποκρινόταν πιο 

ολοκληρωτικά σε άλλες οικονοµικές συνθήκες. 

 

3.3.4 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 
 

Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν είναι το πιο συχνό µέτρο της συνολικής 

οικονοµικής δραστηριότητας και χρησιµοποιείται κατά κόρον από τους 
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στατιστικούς αναλυτές για να εκφράσουν τις προβλέψεις τους. Το ακαθάριστο 

εθνικό προϊόν µετρά την αγοραστική αξία της εθνικής παραγωγής των τελικών 

προϊόντων και υπηρεσιών. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν διαφέρει από το 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στο ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν παράγεται 

µέσα στα σύνορα µιας χώρας, ενώ το ακαθάριστο εθνικό προϊόν µπορεί να 

παράγεται από επιχειρήσεις που ανήκουν σε πολίτες της χώρας. Οι δυο 

δείκτες θα ταυτίζονταν στην περίπτωση που όλες οι εταιρίες παραγωγής µιας 

χώρας ανήκαν σε µόνο σε πολίτες της χώρας αυτής.(Angle, 1969) 

 

3.3.5 Εθνικό Εισόδηµα 
 

Το εθνικό εισόδηµα αφορά όσους ασχολούνται µε επιχειρηµατικές 

προβλέψεις καθώς µετρά τα συνολικά εισοδήµατα των παραγόντων 

παραγωγής (εργασία και ιδιοκτησία) στην εθνική παραγωγή αγαθών και 

υπηρεσιών. Είναι το άθροισµα της αποζηµίωσης του εργατικού δυναµικού 

,του κεφαλαίου ,των ενοικίων που λαµβάνονται από τα άτοµα και των 

εισοδηµάτων των επιχειρήσεων. (Angle, 1969) 

 

3.3.6 Εργατικό ∆υναµικό 
 

Η σηµαντικότερη οικονοµική πηγή ενός έθνους είναι το εργατικό 

δυναµικό του. Στοιχεία για τη χρησιµότητα και τα χαρακτηριστικά των εθνικών 

ανθρώπινων πηγών είναι διαθέσιµα από τρεις πηγές: έρευνα στα νοικοκυριά 

σε ότι αφορά την κατάσταση του εργατικού δυναµικού, έρευνα σε µη 

αγροτικές επιχειρήσεις και οι επίσηµες καταγραφές των ασφαλιστικών 

προγραµµάτων ανεργίας. Οι τρεις αυτές σειρές είναι συµπληρωµατικές . 

(Angle, 1969) 
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3.3.7 Ανεργία 
 

Η πιο κατανοητή µέτρηση της συνολικής ανεργίας προκύπτει από 

µηνιαία έρευνα ενός δείγµατος νοικοκυριών. Άνεργος θεωρείται το άτοµο που 

κατά τη διάρκεια την ηµερολογιακής εβδοµάδας που περιλαµβάνει τη 12η του 

µήνα ,δε δούλευε, ήταν διαθέσιµο για δουλειά και έψαχνε για εργασία µέσα 

στην προηγούµενες τέσσερεις εβδοµάδες. Στη µέτρηση περιλαµβάνονται και 

όσοι περιµένουν να ανακληθούν από προσωρινή απόλυση ή να κληθούν σε 

νέα θέση εργασίας τις επόµενες 30 ηµέρες. (Angle, 1969) 

 

3.3.8 Βιοµηχανική Παραγωγή 
 

Το βιοµηχανικό προϊόν µετρά της αλλαγές στη φυσική παραγωγή του 

βιοµηχανικού τοµέα της οικονοµίας- βιοµηχανικές και µεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αερίου και ρεύµατος. 

Εξαιρούνται η γεωργική καλλιέργεια, οι κατασκευές, το χονδρεµπόριο και το 

λιανικό εµπόριο, οι εξαγωγές, τα χρηµατοοικονοµικά, οι µεταφορές και οι 

εµπορικές υπηρεσίες. Ο δείκτης αυτός δε χρησιµοποιείται σα µέτρο γενικής 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. (Angle, 1969) 

 

3.3.9 Τιµές Χονδρικής 
 

Οι οικονοµικοί αναλυτές ενδιαφέρονται για τη µέτρηση τιµών σε πολλά 

επίπεδα συναλλαγών όπως και σε συγκεκριµένους οικονοµικούς τοµείς. Ο 

µηνιαίος δείκτης τιµών χονδρικής είναι το πιο κατανοητό µέτρο του γενικού 

επιπέδου τιµών προϊόντων. Είναι σχεδιασµένος να µετράει τις αλλαγές στις 

τιµές όλων των προϊόντων που πωλούνται σε όλες τις πρωτογενείς αγορές 

µιας χώρας. Επικεντρώνεται στις τιµές που πληρώνει η πρώτη τάξη 

αγοραστών. (Angle, 1969) 
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3.3.10 Τιµές Καταναλωτή 
 

Ο δείκτης αυτός µετρά τις αλλαγές στις τιµές των αγαθών και των 

υπηρεσιών , όπως αγοράζονται από µισθωτούς και υπαλλήλους. Είναι ένας 

δείκτης των επιρροών των αλλαγών στις τιµές σε ένα στενά ορισµένο σύνολο 

εργαζοµένων ,όχι σε όλους τους καταναλωτές. (Angle, 1969) 

3.3.11 Νοµισµατικές και Οικονοµικές Μονάδες 
 

Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των 

κυβερνήσεων επηρεάζει το γενικό επίπεδο οικονοµικής δραστηριότητας. 

Όµως, οι αποφάσεις δαπανών εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό στη 

διαθεσιµότητα και το κόστος του χρήµατος και της πίστωσης. Ο ρόλος , 

λοιπόν, του επιχειρηµατικού αναλυτή είναι να κατανοήσει το ρόλο του 

χρήµατος και της πίστωσης στην ελεύθερη αγορά. Το οµοσπονδιακό σύστηµα 

αποθεµάτων  είναι υπεύθυνο να ενθαρρύνει µια ροή πιστώσεων και χρήµατος 

για να διευκολύνει την οικονοµική ανάπτυξη και ένα σταθερό νόµισµα. Για να 

πραγµατοποιήσει το έργο αυτό συλλέγει και δηµοσιεύει µια οµάδα 

στατιστικών στοιχειών που αφορούν το τραπεζικό και νοµισµατικό σύστηµα 

της χώρας. Μερικές µετρήσεις κλειδιά που αφορούν το οικονοµικό κλίµα είναι 

τα αποθέµατα τραπεζών µελών, η οµοσπονδιακή πίστωση αποθεµάτων και η 

εµπορική τραπεζική πίστωση. Ένας αναλυτής όµως πρέπει να δει πίσω από 

τις αποθεµατικές µετρήσεις στους παράγοντες που παρέχουν ή απορροφούν 

τα αποθέµατα. (Angle, 1969) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 
 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Στα προηγούµενα κεφάλαια της µελέτης έγινε αναφορά στις µεθόδους 

προβλέψεων(κεφάλαιο 1) , σε τεχνικές που χρησιµοποιούνται (κεφάλαιο 2) 

καθώς και σε δείκτες που µπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο σε τακτικές 

λήψης αποφάσεων. Είναι σηµαντικό όµως να δούµε σε αυτό το σηµείο και το 

πώς εφαρµόζονται αυτές οι µέθοδοι στην πράξη. Στο παρόν κεφάλαιο 

(κεφάλαιο 4) θα δοθεί µια πρώτη εικόνα του τρόπου µε τον οποίο επιδρούν οι 

προβλέψεις κατά την εφαρµογή τους. Στην ενότητα 4.2 παρουσιάζονται τα 

οφέλη µακροπρόθεσµων προβλέψεων. Η ενότητα 4.3 πραγµατεύεται την 

επιρροή των προβλέψεων στην αποδοτικότητα µιας επιχείρησης, ενώ στην 

ενότητα 4.4 µελετάται το πώς η συνεργασία µε τους πελάτες µπορεί να 

οδηγήσει µια εταιρία σε ορθότερη πρόβλεψη ζήτησης. 

 

4.2 ΟΦΕΛΗ  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 
 

1. Η ακρίβεια των µακροπρόθεσµων αποτελεσµάτων των προβλέψεων 

των αναλυτών µπορεί να επιτευχθεί απλά µε την υπόθεση ότι η 

ανάπτυξη των µακροπρόθεσµων αποτελεσµάτων είναι µηδέν. 

 

2. Οι προβλέψεις των αναλυτών είναι πολύ αισιόδοξες. Η ανάπτυξη των 

αποτελεσµάτων των προβλέψεων , κατά µέσο όρο ,υπερβαίνει τα 

πραγµατικά αποτελέσµατα περίπου 7% κάθε χρόνο. 

 

3. Οι προβλέψεις των αναλυτών είναι ασθενώς ανεπαρκείς. Τα σφάλµατα 

προβλέψεων δεν είναι ανεξάρτητα από τις ίδιες τις προβλέψεις. 

Συγκεκριµένα, υψηλές προβλέψεις σχετίζονται µε υψηλά σφάλµατα, 

ενώ χαµηλές προβλέψεις σχετίζονται µε χαµηλά σφάλµατα. 
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4. Οι προβλέψεις των αναλυτών δεν ενσωµατώνουν όλες τις 

πληροφορίες που εµπεριέχονται στις τρέχουσες τιµές. Μια ανώτερη 

πρόβλεψη µπορεί να διεξαχθεί υποθέτοντας πως οι εισπράξεις κάθε 

εταιρίας θα συνεισφέρουν µε τέτοιο τρόπο που ο ρυθµός των τιµών-

εισπράξεων θα µετατραπεί στον τρέχοντα εύρους-αγοράς εισπρακτικό 

ρυθµό. 

 

5. Παρά την προκατάληψη και την ανεπάρκεια που παρατηρείται 

παραπάνω, τα συστηµατικά στοιχεία του σφάλµατος της πρόβλεψης 

ενός αναλυτή συνεισφέρουν σχετικά λίγο στην ανακρίβεια. 

Περισσότερο από 88% του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος 

πρόβλεψης σε µια πρόβλεψη είναι τυχαίο. Αυτό είναι ένα πολύ 

σηµαντικό αποτέλεσµα για τους χρήστες των µακροπρόθεσµων 

προβλέψεων των αναλυτών, αφού σηµαίνει πως η ακρίβεια των 

προβλέψεων δε µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά χρησιµοποιώντας 

µεθόδους γραµµικής βελτιστοποίησης. 

 

6. Το µεγαλύτερο µέρος του σφάλµατος πρόβλεψης συµβαίνει σε ατοµικό 

επίπεδο της επιχείρησης. Η ανικανότητα των αναλυτών να 

προβλέψουν τη µέση ανάπτυξη των εισπράξεων δε συµβάλει 

ουσιαστικά στην ανακρίβειά τους. Εντούτοις, υπάρχει απόδειξη πως το 

επίπεδο στο οποίο συµβαίνουν τα σφάλµατα των αναλυτών αλλάζει µε 

τον καιρό, αυξάνοντας την ακρίβεια σε βιοµηχανικό επίπεδο και 

µειώνοντας την ακρίβεια σε επίπεδο ατοµικής επιχείρησης. 

 

7. Υπάρχουν λίγες αποδείξεις που να υποδεικνύουν πως η ανακρίβεια , η 

µεροληψία ή η αναποτελεσµατικότητα των αναλυτών µειώνεται µε το 

χρόνο. (Harris, 1999) 
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4.3 ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 

 

Για να υπάρχει µια καλύτερη συνεργασία µε τον πελάτη, ο ερευνητής 

των προβλέψεων για να κατανοήσει τις ανάγκες του θα πρέπει να 

προσεγγίσει τις ευθύνες, το επαγγελµατικό παρελθόν και τα ενδιαφέροντα του 

πελάτη του. Σύµφωνα µε το άρθρο «Χτίζοντας συµµαχία µε τον πελάτη: το 

κλειδί της επιτυχίας στην πρόβλεψη» του H. Song και J. Triantis (2002-03), οι 

πελάτες δεν απαιτούν απαραίτητα την πιο ακριβή πρόβλεψη αλλά κάποιον 

που να διώξει τις ανησυχίες τους και να βρίσκεται στο πλευρό τους, να τους 

γλιτώσει από την αντιπαράθεση και να προσπαθεί να τους βοηθήσει , όχι να 

τους κριτικάρει.  

Ο υπεύθυνος προβλέψεων πρέπει να χει πάντα στο µυαλό του να 

κερδίσει την εµπιστοσύνη του πελάτη, να είναι µέλος µιας οµάδας και όχι να 

λειτουργεί ηγετικά, ώστε να καταφέρει να γνωρίσει τον πελάτη και να τον 

βοηθήσει να βγάλει τα δικά του συµπεράσµατα γνωρίζοντας πως αυτά 

προέκυψαν έτσι ώστε να µπορεί να υπερασπιστεί και ο ίδιος ο πελάτης τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν. Είναι καλύτερο να υπάρχουν διάφορες 

εναλλακτικές διαθέσιµες και όχι να προσπαθεί ο αναλυτής να επιβάλει τη δική 

του γνώµη. Ένας σωστός αναλυτής πρέπει να λαµβάνει υπόψη την 

προσωπικότητα και την περηφάνια του πελάτη του και να λειτουργεί µε 

οµαδικές δυναµικές ,εξαλείφοντας τις διαχωριστές γραµµές πελάτη – 

προµηθευτή ανάµεσά του. 

 

4.4 Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Η διοίκηση των επιδόσεων εταιρίας (EPM- Enterprise Performance 

Management) αναγνωρίζει τα πιθανά κενά στους στόχους επιδόσεων, 

ενηµερώνει τους υπευθύνους που λαµβάνουν αποφάσεις σχετικά µε αυτά και 
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εκτελεί µια διαδικασία για να τα λύσει και να κλείσει την επαναληπτική 

διαδικασία των αναµενόµενων χασµάτων στις επιδόσεις. 

Περιγράφοντας ανάµεσα σε προβλέψεις, προϋπολογισµούς και στόχους, 

αν αυτοί διαφέρουν ο υπεύθυνος διοίκησης πρέπει να λαµβάνει επιδιορθωτική 

δράση και όχι να αποφεύγει τη σύγκρουση. 

Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να φτάσει τους στόχους 

και να κλείσει τα κενά, σύµφωνα µε τον Larry Lapide στο άρθρο «Demand 

forecasting can support enterprise performance management»(2003) είναι τα 

παρακάτω: 

 

1. πρόβλεψη υπό το business-as-planned (BAP), πρόβλεψη στη βάση σε 

συνδυασµό µε την καλύτερη προοπτική της µελλοντικής ζήτησης 

 

2. σύγκριση της πρόβλεψης BAP  µε τους επιχειρηµατικούς στόχους 

 

3. επισήµανση σηµαντικών κενών επίδοσης 

 

4. διερεύνηση των αιτιών για τα κενά αυτά 

 

5. επισήµανση ενδεχόµενων ενεργειών για να κλείσουν τα κενά, ενέργειες 

που θα µπορούσαν να έχουν µια πραγµατική επιρροή στις επιδόσεις 

σε επαναλαµβανόµενη βάση 

 

6. πρόβλεψη του αποτελέσµατος των ενδεχόµενων πράξεων (αν δεν έχει 

αποτέλεσµα υπάρχει η ανάγκη για εναλλακτικές ενέργειες) 

 

7. λήψη της έγκρισης των µετόχων 

 

8. ολοκλήρωση της πρόβλεψης 

 

Το ιδανικό είναι µια εταιρία να ενσωµατώσει τα παραπάνω στάδια στη 

διαδικασία Σχεδιασµού και πωλήσεων και διαχείρισης. Το κλειδί τις επίτευξης 

ενός επιτυχηµένου τοµέα προβλέψεων είναι να υπάρχει η υποστήριξη και η 



∆ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήµατα - Μέθοδοι  χρηµατοοικονοµικών προβλέψεων και 
προϋποθέσεις πρακτικής εφαρµογής τους µε τη χρήση της Πληροφορικής. 
 
 

Λιλέ Παναγιώτα 52 

βοήθεια της διαχείρισης (management), πηγές να αγοράσουν και να χτίσουν 

εξοπλισµό , να υπάρχει πρόσβαση σε εσωτερικά και εξωτερικά δεδοµένα. 

Σύµφωνα µε τον Chaman L. Jain του  St. John University,  στο άρθρο του  

«Benchmarking the management support for a forecasting function» (2003) 

δεν υπάρχει πλήρης υποστήριξη από τη διοίκηση στις µέρες µας. Μόνο το 

47.66% θεωρεί πως η ανώτατη διοίκηση τους παρέχει πλήρη στήριξη. Η 

διοίκηση πρέπει να έχει πλήρη γνώση των αναγκών του τµήµατος 

προβλέψεων , ώστε να µπορεί να ζητά τη βοήθειά της. 

Η  Debra Shramm στο ίδιο άρθρο υποστηρίζει «Αν και η διαδικασία να 

γίνεις αποδεκτός από την ανώτατη διοίκηση είναι µακρύς και δύσκολος, είναι 

επιτεύξιµος µε αφοσίωση, επιµονή και υποµονή. Αν το πετύχεις µια φορά, σε 

ανταµείβει απεριόριστα.» 

Είναι καλό να παραδειγµατίζεσαι από τις επιλογές των άλλων εταιριών. 

Μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή της σωστής µεθόδου και στη βελτίωσή της 

αφού είναι ήδη σε λειτουργία. 

Ο Larry Lapide τονίζει πως δεν έχει σηµασία σε ποιο τοµέα της 

επιχείρησης θα ενσωµατωθεί η πρόβλεψη, αρκεί να µην είναι στο σχεδιασµό, 

γεγονός που θα εµπεριέχει τον κίνδυνο οι έννοιες πλάνο και πρόβλεψη να 

ταυτιστούν. Η µεροληπτικότητα των προβλέψεων θα ελαχιστοποιηθεί µόνο 

στην περίπτωση που ιδρυθεί ένα ξεχωριστό τµήµα προβλέψεων, γεγονός που 

συµβαίνει µόνο στο 9.15% των εταιριών. Κάποιες εταιρίες έχουν τοµέα 

πρόβλεψης σε κάθε τµήµα. Το πλεονέκτηµα είναι πως κάθε τµήµα έχει τους 

δικούς του ανεξάρτητους στόχους και δεν είναι υπόλογο σε κανένα. Από την 

άλλη πλευρά αυτό µπορεί να δηµιουργήσει χάος σε µια επιχείρηση αν δε 

λειτουργεί µε ένα συγκεκριµένο συνολικό στόχο. 

Προς επίλυση του πιθανού αυτού προβλήµατος, σε ορισµένες 

επιχειρήσεις, διαφορετικά τµήµατα παράγουν τη δική τους πρόβλεψη, αλλά 

στο τέλος του µήνα τα εναρµονίζουν σε ένα κατά τη διάρκεια του µηνιαίου 

απολογισµού. 

Η πραγµατικότητα αντικατοπτρίζεται στους παρακάτω αριθµούς. Το 

19.63% των επιχειρήσεων έχουν ενσωµατώσει τις προβλέψεις στο τµήµα 

µάρκετινγκ, το 20.47% στο τµήµα παραγωγής/ διαχείρισης, ενώ το υπόλοιπο 

ποσοστό το έχουν διασκορπισµένο σε άλλα τµήµατα. 
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Μια άλλη κίνηση που παρατηρήθηκε τα έτη 2001 προς 2002 είναι η κίνηση 

του 3,1% των εταιριών να µεταφέρουν τις προβλέψεις εκτός του οικονοµικού 

τµήµατος και το 5,36% των εταιριών να µεταφέρουν την διεξαγωγή των 

προβλέψεων στη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).  

Το πόσο µακροπρόθεσµη θα είναι µια πρόβλεψη εξαρτάται από το πόσος 

χρόνος χρειάζεται να παρθεί µια απόφαση και πόσο µεγάλο είναι το 

περιθώριο που κλειδώνει η παραγωγή. Οι περισσότερες εταιρίες προβλέπουν 

µακροπρόθεσµα (66.9%) (περισσότερο από ένα έτος µπροστά). Η 

πλειοψηφία των εταιριών (40.98%) κλειδώνουν την παραγωγή σε σχέδια ενός 

µήνα, ενώ το αµέσως µικρότερο ποσοστό (22%) κάνουν τετράµηνα σχέδια. 

Όσον αφορά τις αναθεωρήσεις των προβλέψεων, ο Chaman 

συµβουλεύει να µη γίνεται αναθεώρηση απλά για να γίνει. Είναι ορθότερο να 

αναθεωρείται µια πρόβλεψη µόνο αν µια αλλαγή στο πλάνο της επιχείρησης 

θα επηρεάσει το µέλλον. Τέλος, είναι καλό να αποφεύγει κανείς τις 

αναθεωρήσεις σε περιπτώσεις που υπάρχει µια αρκετά σταθερή πρόβλεψη. 

Παρατηρήθηκε πως κατά τη διάρκεια των ετών 2001-2002, οι εταιρίες άρχισαν 

να αναθεωρούν τις προβλέψεις τους συχνότερα. 

Αυτό που δεν πρέπει ποτέ να λησµονηθεί είναι πως τα σωστά 

δεδοµένα µε τα σωστά µοντέλα δίνουν τις καλύτερες προβλέψεις. Τα µοντέλα 

κατηγοριοποιούνται σε: 

 

⇒ χρονοσειρές (απλούστερες, εύκολες στη χρήση, προτιµούνται σε 

βραχυχρόνιες προβλέψεις) 

 

⇒ αιτίας-αποτελέσµατος (όταν υπάρχει ισχυρή σχέση ανάµεσα σε 

αιτία και αποτέλεσµα), παλινδρόµησης, οικονοµετρικά, νευρικά 

 

⇒ κριτικά (όταν δεν υπάρχουν καθόλου ιστορικά στοιχεία) 

 

Γενικότερα οι χρονοσειρές είναι το πιο ευρέως διαδεδοµένο µοντέλο. 

Στο τεχνολογικό τοµέα και στον τοµέα της πληροφορικής προτιµούνται τα 

κριτικά µοντέλα λόγω του βραχυχρόνιου κύκλου ζωής των προϊόντων τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

 Μια πρόβλεψη είναι πάντα ένα δύσκολο εγχείρηµα καθώς βασίζεται σε 

πολλούς παράγοντες και υπολογισµούς,. Εξ ορισµού ο ειδικός προσπαθεί 

µέσα από δεδοµένα και σταθερές παρελθόντων περιόδων να προβλέψει µια 

µεταβλητή κατάσταση (Weatherford, Kimes, 2003). Κανένας λογικός ειδικός 

στις προβλέψεις δε µπορεί να αναγνωρίσει την «άριστη» µέθοδο ανάµεσα 

στις ποικίλες προβλεπτικές ανταγωνιστικές µεθόδους ώστε να την υιοθετήσει 

για την επίλυση ενός συγκεκριµένου προβλεπτικού ζητήµατος που έχει να 

αντιµετωπίσει (Fildes, Lusk, 1984). Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα 

σφάλµατα κατά τη διάρκεια των προβλέψεων από οικονοµετρικής πλευράς 

(κεφάλαιο 5.2) , η επιρροή τους στις επιχειρήσεις (κεφάλαιο 5.3) και 

ολοκληρώνεται µε κάποιες συµβουλές για να αποφεύγονται τα πιο 

συνηθισµένα λάθη και να υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα εκπλήρωσης της 

πρόβλεψης (κεφάλαιο 5.4) 

 

5.2 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
 

5.2.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

Σύµφωνα µε το σύγγραµµα του Erich W. Streissler «PITFALLS IN 

ECONOMETRIC FORECASTING» (1970) τα προβλήµατα που µπορεί να 

αντιµετωπίσει κάποιος κατά τη διάρκεια προβλέψεων στην οικονοµετρία 

χωρίζονται στους παρακάτω τοµείς: 5.2.2 Προβλήµατα γραµµικής 

παλινδρόµησης, 5.2.3 Υπόθεση ανεξάρτητης δράσης 
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5.2.2 Προβλήµατα γραµµικής παλινδρόµησης 
 

Ακόµη κι αν είναι γνωστό το µελλοντικό επίπεδο τυχαίας µεταβλητής µε 

απόλυτη ακρίβεια, οι προβλέψεις συνέχειας γίνονται όλο και λιγότερο ακριβείς 

όσο προχωράµε βαθύτερα, απλά επειδή το διάστηµα ανοχής των εκτιµητών 

αποκλίνει  όλο και περισσότερο, και διογκώνεται συνεχώς. 

Ακόµη και σε άριστες συνθήκες προβλέψεων ,οι προβλέψεις συνέχειας 

έχουν όλο και υψηλότερα σχετικά µέσα τετραγωνικά σφάλµατα, όσο περνά ο 

χρόνος. Οι προβλέψεις συνέχειας ανήκουν πάντα στην περιοχή της 

µεγαλύτερης ανακρίβειας των προβλέψεων. Προβλέποντας µε απλή 

παλινδρόµηση ,αν οι συνθήκες παλινδρόµησης δεν πληρούνται, η απόκλιση 

της επεξηγηµατικής µεταβλητής y παραµένει σταθερή για δεδοµένο x σε 

σχέση µε όλη τη γκάµα τυχαίων και επεξηγηµατικών µεταβλητών x : 

οµοιοσκεδαστικότητα. 

Συνήθως όµως η παραπάνω συνθήκη δεν καλύπτεται στις 

οικονοµετρικές προβλέψεις και µιλάµε για το φαινόµενο της 

ετεροσκεδαστικότητας, δηλαδή την έλλειψη σταθεράς. Αυτού του τύπου τα 

σφάλµατα είναι µεγαλύτερα από αυτά που υπολογίζονται από τον κοινό τύπο 

για την ανοχή των εκτιµητών, όπου θεωρείται δεδοµένη η απουσία 

ετεροσκεδαστικότητας. Το υποκείµενο σύστηµα πιθανοτήτων είναι ασταθές, 

τα σφάλµατα δεν είναι κανονικά κατανεµηµένα και η µεταβλητή σφάλµατος 

είναι πιθανό να αυξηθεί. 

 

5.2.3 Υπόθεση ανεξάρτητης δράσης 
  

Η εξάρτηση στην οποία τυχαία διαµορφώθηκε ο άνθρωπος στο 

παρελθόν, δε διαµορφώνει δραστικά το µέλλον και ονοµάζεται αυτοσυσχέτιση 

ή σειριακή συσχέτιση (του διαταρακτικού όρου). Η κοινή ανάλυση 

παλινδρόµησης υποθέτει πως οι επεξηγηµατικές µεταβλητές δεν έχουν 

καθόλου σφάλµατα µετρήσεως. Ταυτόχρονα οικονοµετρικά µοντέλα δεν 

απαιτούν µόνο ακριβείς στατιστικές αλλά και ακριβείς θεωρίες επίσης. ∆ε 

µπορούµε να προβλέψουµε σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε προβλέψεις. 

∆εν πρέπει να εκτιµούµε τις προβλέψεις σαν κάτι περισσότερο από 
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εµπνευσµένες υποθέσεις. Αν αυτές συµπληρώνονται και από άλλες 

υποθέσεις  είναι αρκετά χρήσιµες. 

Η οικονοµετρία δεν είναι προσαρµοσµένη µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο για προβλεπτικούς σκοπούς. 

 

5.3 ΛΑΘΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ -  Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 

Μια πρόβλεψη µπορεί να µην είναι ακριβής µε δυο τρόπους. Μια 

αισιόδοξη πρόβλεψη µπορεί να οδηγήσει σε εκτεταµένες επενδύσεις των 

οικονοµικών πηγών, ενώ µια συγκρατηµένη υπό-εκτίµηση  µπορεί να 

οδηγήσει σε µειωµένα κέρδη λόγω αύξησης κόστους και µείωσης των 

πωλήσεων.(Kahn, 2003) 

Για να εγκαθιδρύσει κανείς ένα όριο ανάµεσα στην πρόβλεψη και το 

καθαρό κέρδος (bottom line), µπορεί να επικεντρώσει είτε στην ακρίβεια της 

πρόβλεψης, είτε στο σφάλµα της. 

Το σφάλµα προβλέψεων δε µπορεί να εξαλειφτεί γιατί µια τέλεια 

πρόβλεψη δεν είναι ρεαλιστική, αλλά αυτό αποδεικνύει την εν δυνάµει 

επιρροή του προβλεπτικού σφάλµατος. Πράγµατι, το σφάλµα µπορεί να 

ποσοτικοποιηθεί µε σχετικά άµεσο τρόπο και αξίζει να σηµειωθεί πως το 

κόστος σφάλµατος για µια επιχείρηση δεν είναι µηδαµινό.    

 

5.4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 

Τα σηµεία κλειδιά που πρέπει να χει κάθε ερευνητής , σύµφωνα µε τον 

Gilland (2003) για την επίτευξη των προκλήσεων των προβλέψεων του είναι: 

 

⇒ Ξεκίνα µια πρόβλεψη έχοντας το τελικό αποτέλεσµα στο µυαλό. 

 

⇒ Χτίσε ένα ολοκληρωµένο µοντέλο προβλέψεων από κάτω προς 

τα πάνω. Κάθε παράγοντας καθοδηγητικός θα πρέπει να 

υπολογίζεται ατοµικά. 
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⇒ Εφάρµοσε την ίδια µεθοδολογία για να δηµιουργήσεις τις 

µετρικές για κάθε εναλλακτικό σχέδιο. 

 

⇒ Κάνε την ανάλυση όσο πιο διαφανή γίνεται. 

 

Προσπαθούµε να προβλέψουµε τη «ζήτηση» των καταναλωτών, όπου 

ζήτηση αναφερόµαστε στις παραγγελίες ή τη µεταφορά των προϊόντων. 

Συχνά η ζήτηση δίνεται µε κάποιον από τους παρακάτω τύπους : 

 

                         Ζήτηση = (αποστολή εµπορευµάτων + παραγγελίες ) / 2 

Ή 

                         Ζήτηση = αποστολή εµπορευµάτων + αυξηµένα αποθέµατα 

Ή 

                     Ζήτηση = αποστολή εµπορευµάτων + τελευταία αποθέµατα 

 

Είναι αποτυχία της διοίκηση πωλήσεων να αποδέχεται παραγγελίες 

που είναι γνωστό εκ των προτέρων πως δεν µπορούν να εκτελεστούν. 

Συχνά χρησιµοποιούµενες µέθοδοι όπως η ΜΑΡΕ δείχνουν το τελικό 

αποτέλεσµα της προβλεπτικής µεθόδου αλλά δε δίνουν καµία ένδειξη πόσο 

επαρκής είναι ο οργανισµός στο να πετύχει αυτό το επίπεδο ακρίβειας 

προβλέψεων. Η αξία προστιθέµενης πρόβλεψης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 

Lapide, συγκρίνοντας τους MAPE και MAPV, µπορεί να βελτιώσει τα 

αποτελέσµατα κάνοντας λιγότερα. 

Οι οικονοµική εκδοχή των προβλέψεων πρέπει να προκύπτει από την 

πρόβλεψη εφοδιαστικής αλυσίδας. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στο 

πόσο αισιόδοξη ή όχι θα είναι µια πρόβλεψη , αφού µια ευαγγελική πρόβλεψη 

θα οδηγήσει την εφοδιαστική αλυσίδα σε λάθος σηµάδια. 

Η έµφυτη αστάθεια της κατανάλωσης µπορεί να µετρηθεί µε το 

συντελεστή µεταβολής του σηµείου πώλησης (point-of-sale)  των δεδοµένων. 

Ο πιο σίγουρος τρόπος να κάνεις καλύτερες προβλέψεις είναι να κάνεις τη 

ζήτηση προβλέψιµη. Σε έρευνα τους οι Moon, Mentzer και Smith (2003) 

σηµειώνουν πως η εκπαίδευση στις προβλέψεις δεν πρέπει να 

επικεντρώνεται µόνο στις τεχνικές αλλά πρέπει να περικλείει και την 
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κατανόηση των δραστηριοτήτων της διαχείρισης των προβλέψεων. Ακόµη και 

οι καλύτερες προβλέψεις δε θα είναι ακριβείς αλλά τις χρειαζόµαστε για να 

παίρνουµε λογικές αποφάσεις. (Allen, 1998) 

Οι προβλέψεις και οι ερµηνείες των µεταβλητών είναι ένα σηµαντικό 

στοιχείο σε ένα πακέτο επικοινωνίας χωρίς το οποίο µια οµαδική προσέγγιση 

δε θα ήταν πιθανό να συµβεί και τα χρήµατα είναι η κοινή γλώσσα για 

επιχειρηµατική επικοινωνία. 

 Η τιµή των προβλέψεων εξαρτάται επίσης σε µεγάλο βαθµό από τη 

στατιστική µεθοδολογία που χρησιµοποιείται στην εξέλιξη. (Stekler, Petrei, 

2003).Για παράδειγµα εξαµηνιαίες προβλέψεις δεν είναι ορθολογιστικές, δεν 

έχουν προβλεπτική αξία και δε θα ήταν χρήσιµες στους χρήστες. Αντίστοιχα, 

οι Stekler και Petrei σε έρευνα που διεξήχθη απέδειξαν πως οι ετήσιες 

προβλέψεις δεν έχουν ούτε αυτές προβλεπτική αξία. 

Οι δείκτες ακαθάριστο εθνικό και ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είχαν 

αξία αλλά απέτυχαν να διακρίνουν εκτεταµένη ανάπτυξη του 2% συγκριτικά µε 

άλλους τύπους ανάπτυξης. Τα αποτελέσµατα των ανεξάρτητων τεστ 

απέφεραν τις µόνες αντιφατικές αποδείξεις, αλλά αυτό το τεστ έχει λιγότερη 

δύναµη από άλλες διαδικασίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήµατα - Μέθοδοι  χρηµατοοικονοµικών προβλέψεων και 
προϋποθέσεις πρακτικής εφαρµογής τους µε τη χρήση της Πληροφορικής. 
 
 

Λιλέ Παναγιώτα 59 

Γ’ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 

Στις µέρες µας υπάρχουν διάφορες τεχνολογικές λύσεις που βοηθούν 

στις προβλέψεις όπως τα συστήµατα  SAP, τα Manngistics, σχεδιαστές 

ζήτησης της Oracle, i2 τεχνολογίες και λύσεις ζήτησης. (Jain, 2003) 

Στο επόµενο κεφάλαιο θα αναλυθούν τα συστήµατα (ολοκληρωµένα ή 

µεµονωµένα) που βοηθούν στην υλοποίηση των παραπάνω θεωριών. Στο 

προηγούµενο µέρος της παρούσης εργασίας αναλύθηκαν οι τρόποι και οι 

µεθοδολογίες προβλέψεων. Στο 3Ο µέρος της εργασίας θα επιχειρηθεί µια 

παρουσίαση των τρεχόντων τεχνολογικών επιτευγµάτων και λύσεων που 

δίνονται από διάφορες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό. 

Η παρουσίαση είναι χωρισµένη σε κεφάλαια ανά εταιρία και 

περιγράφονται όσο αναλυτικά χρειάζεται για τους σκοπούς της συγκεκριµένης 

διπλωµατικής η δοµή και ο τρόπος λειτουργίας των πλατφορµών  που είναι 

διαθέσιµες σήµερα. 

Έγινε εκτεταµένη έρευνα προς αναζήτηση πλατφορµών που να 

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για προβλέψεις αλλά δεν απέδωσε τα 

αναµενόµενα αφού οι εταιρίες εστιάζουν στο να παρέχουν στους πελάτες τους 

που στην πλειοψηφία τους είναι τράπεζες και οργανισµοί, ολοκληρωµένα 

συστήµατα που βοηθούν στον έλεγχο ολόκληρης της δοµής και λειτουργίας 

της επιχείρησης, από τις πιο απλές έως τις πιο σύνθετες διαδικασίες. Φυσικά 

σε αυτές συµπεριλαµβάνονται και οι προβλέψεις όσον αφορά τη διαχείριση 

του επιχειρησιακού κινδύνου (risk management), στον τοµέα τις έκδοσης 

αναφορών (reports) για διοικητική πληροφόρηση, µελέτη στρατηγικών  και 

επενδύσεις. 
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6.2 INTRACOM – PROFITS 

   

Η INTRACOM IT SERVICES έχει καθιερωθεί ως o κορυφαίος 

Integrator ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής για τον Τραπεζικό και 

Χρηµατοοικονοµικό Τοµέα στη Νότιο-ανατολική Ευρώπη, µετά από 14 έτη 

συνεχούς επιτυχούς δραστηριότητας και εµπειρίας στο χώρο. Έχοντας 

υλοποιήσει τα µεγαλύτερα έργα τραπεζικής πληροφορικής στην Ελλάδα, η 

INTRACOM IT SERVICES έχει επενδύσει στρατηγικά στον 

χρηµατοοικονοµικό τοµέα ενσωµατώνοντας στο λογισµικό που παράγει 

σύγχρονες τραπεζικές πρακτικές και state-of-the-art τεχνολογίες στις οποίες 

έχουν επενδύσει στρατηγικά οι µεγαλύτεροι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 

διεθνώς. Με µεγάλη δυναµικότητα προωθεί ο όµιλος Intracom στο εξωτερικό 

τις λύσεις που προσφέρει στο χώρο της µηχανογράφησης ιδρυµάτων του 

χρηµατοπιστωτικού και τραπεζικού τοµέα. 

To 2002 κατακυρώθηκε στην εταιρεία, µέσω της θυγατρικής της 

Intrasoft Jordan, η υλοποίηση 9 περιφερειακών συστηµάτων Data Warehouse 

για λογαριασµό της Arab Bank, της τρίτης σε µέγεθος τράπεζας της Μέσης 

Ανατολής (2002, www.nooz.gr).Το ίδιο έτος ξεκίνησε επίσηµα η πλήρης 

παραγωγική λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήµατος της APS Bank 

της Μάλτας, το οποίο εγκαταστάθηκε από την Intracom και βασίζεται στο 

τραπεζικό της προϊόν PROFITS. Η APS Bank Μάλτας αποτελεί τη δεύτερη 

τράπεζα (µετά την Bank of Valletta) στη Μάλτα που έχει εµπιστευτεί (µετά 

από διεθνή διαγωνισµό) στην Intracom την υλοποίηση του νέου 

ολοκληρωµένου τραπεζικού της συστήµατος για την κάλυψη των αναγκών της 

σε όλα τα επίπεδα (καταστήµατα, κεντρικές υπηρεσίες, κλπ). 

Στην Ελλάδα το PROFITS είναι εγκατεστηµένο στους ακόλουθους 

οργανισµούς: Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, Γενική Τράπεζα, Αγροτική τράπεζα 

της Ελλάδος, Εµπορική τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου), Ελληνικά 

Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ). 
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Το Σύστηµα  προσφέρει ένα οµοιόµορφο και ευέλικτο περιβάλλον front 

- office και back - office εργασιών για καταστήµατα, κεντρικές υπηρεσίες και 

ηλεκτρονικά κανάλια εξυπηρέτησης, εξασφαλίζοντας 24ωρη επεξεργασία 

τραπεζικών συναλλαγών σε πραγµατικό χρόνο. Παρέχοντας πλήρη 

ασφάλειας πρόσβασης και παραµετρικά οριζόµενους κανόνες 

εξουσιοδότησης χρηστών, το PROFITS® διευκολύνει τη τυποποίηση στη ροή 

εργασίας και αυξάνει τη παραγωγικότητα και τη ποιότητα παροχής 

υπηρεσιών. Παράλληλα, η πελατοκεντρική αρχιτεκτονική και ο σπονδυλωτός 

σχεδιασµός του εξασφαλίζουν την ταχεία δηµιουργία νέων προϊόντων και την 

εφαρµογή πρακτικών relationship banking, σύµφωνα µε τις δυναµικά 

µεταβαλλόµενες ανάγκες της αγοράς. 

6.2.1 Λειτουργικότητα 

Η λειτουργικότητα του PROFITS® έχει σχεδιασθεί µε τρόπο ώστε να: 

⇒ υποστηρίζει αποτελεσµατικά όλες τις εργασίες της τράπεζας που αφορούν 

στο σχεδιασµό, στη διάθεση και στη διαχείριση τραπεζικών προϊόντων και 

υπηρεσιών 

 

⇒ διαχειρίζεται πλήρως όλα τα είδη πελατειακών συναλλαγών για όλο το φάσµα 

εργασιών και το δίκτυο της τράπεζας, παρέχοντας δυνατότητες εξειδικευµένης 

τιµολογιακής πολιτικής σύµφωνα µε το προφίλ και τις ανάγκες του πελάτη 

 

⇒ παρέχει πλήρη λογιστική και χρηµατο-οικονοµική παρακολούθηση και 

αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων τόσο σε αναλυτικό όσο και σε 

συγκεντρωτικό επίπεδο 

 

⇒ προσφέρει πλούσια διοικητική πληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα του 

οργανισµού 
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Το PROFITS® διαθέτει ένα µεγάλο εύρος Υποσυστηµάτων που 

προσφέρουν ολοκληρωµένη λειτουργικότητα για πολλαπλά είδη τραπεζικών 

εργασιών, όπως ∆ιαχείριση Πελατών, ∆ιαχείριση Προϊόντων, Καταθέσεις, 

Εισπράξεις-Πληρωµές, Πάγιες Εντολές, Συµβάσεις Πιστοδοτικών Προϊόντων, 

Καλύµµατα, Χορηγήσεις, Κίνηση Κεφαλαίων, Αγοραπωλησία Συναλλάγµατος, 

Χρεόγραφα, Αξιόγραφα, Ενέγγυες Πιστώσεις, Εγγυητικές Επιστολές, Θυρίδες, 

Γενική Λογιστική, Αποδοτικότητα, Προϋπολογισµός, Κοστολόγηση, Ασφάλεια 

Χρηστών & ∆ιαχείριση Ηλεκτρονικών Συµπράξεων, Υποστήριξη Teller 

/Καταστήµατος, ∆ιαχείριση Παραµέτρων και ∆ιοικητική Πληροφόρηση ( MIS ), 

κ.α. Με την υιοθέτηση των πλέον καταξιωµένων τεχνολογιών διεθνώς, το 

PROFITS® παρέχει πρόσθετη λειτουργικότητα που καλύπτει ηλεκτρονικές 

τραπεζικές συναλλαγές (e - banking) από εναλλακτικά µέσα διανοµής 

(Telephone Banking, Mobile/ Voice Banking, Internet Banking), 

προσφέροντας ένα ενιαίο αρχιτεκτονικά περιβάλλον για την εξυπηρέτηση 

πελατείας. 

6.2.2 Τεχνική Αρχιτεκτονική 

Το PROFITS® παρέχει µεγάλο εύρος λειτουργικότητας βασισµένο σε 

τεχνολογίες αιχµής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλή διαθεσιµότητα, 

επεκτασιµότητα και ευελιξία. Η αρθρωτή και πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική του 

Συστήµατος εγγυώνται τη δυνατότητα εξέλιξης και προσαρµογής σύµφωνα µε 

τις δυναµικά µεταβαλλόµενες ανάγκες της αγοράς. 

Το Σύστηµα έχει σχεδιασθεί και λειτουργεί σε περιβάλλον ανοιχτής 

αρχιτεκτονικής, προσφέροντας απεριόριστη ελευθερία επιλογών σε όλα τα 

επίπεδα, από το τεχνολογικό περιβάλλον λειτουργίας (ΙΒΜ mainframes , all 

UNIX platforms, Windows enviroments, J2EE architecture), τη βάση 

δεδοµένων (DB2, ORACLE , Sybase , Informix , SQL Server , JDBC, κ.α) και 

το middleware (CICS , Tuxedo , Encina , MQ Series, κ.α) έως το περιβάλλον 

εργασίας χρήστη (GUI , web - based , κ.α) και τις γλώσσες προγραµµατισµού 

(C , Cobol , Java , EJB). 

Επιπλέον, η χρήση καθιερωµένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας 

διασφαλίζουν τη διασυνδεσιµότητα του PROFITS® µε άλλα συστήµατα, 
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παρέχοντας έτσι προστασία επένδυσης για τα υπάρχοντα συστήµατα της 

Τράπεζας. (PROFITSR Ολοκληρωµένο Τραπεζικό Πληροφορικό Σύστηµα, 

2006) 

6.2.3 INTRACOM -  RiskProTM   

Το RiskProTM αποτελεί ένα Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Κινδύνων και Ανάλυσης Αποδοτικότητας της ελβετικής εταιρείας IRIS 

Integrated Risk Management AG (http://www.irisunified.com/) και έχει 

καθιερωθεί ως µία από τις κορυφαίες παγκοσµίως λύσεις για ∆ιαχείριση 

Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων και Ανάλυση Αποδοτικότητα. 

Το RiskProTM προσφέρει πλούσια και περιεκτική λειτουργικότητα για τη 

διαχείριση των Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας, καθώς και των Πιστωτικών 

Κινδύνων. Το Σύστηµα καλύπτει τόσο το Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών όσο και 

το Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο, παρέχοντας προηγµένες δυνατότητες 

διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού (Assets & Liabilities Management). 

Επίσης διαθέτει προαιρετικά modules για µέτρηση της κεφαλαιακής επάρκειας 

σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις της Επιτροπής της Βασιλείας (Basel ΙΙ), για 

δυναµική προσοµοίωση εναλλακτικών επιχειρηµατικών στρατηγικών και 

συνθηκών αγοράς (Dynamic Monte-Carlo simulation for strategy & scenario 

analysis, behavioral modelling), για ανάλυση αποδοτικότητας (Funds Transfer 

Pricing, Budgeting & Risk-Adjusted Performance Analysis), καθώς και ειδική 

λειτουργικότητα για την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IFRS/IAS 39 Framework).  

Το RiskProTM καλύπτει µία ευρύτατη γκάµα χρηµατοοικονοµικών 

προϊόντων, η οποία και εµπλουτίζεται συνεχώς ακολουθώντας τις εξελίξεις 

των αγορών. Οι θέσεις ενός οργανισµού αποτιµώνται διαχρονικά στο 

παρελθόν (Historization), το παρόν (Static Analysis) και το µέλλον (Dynamic 

Analysis), ακόµα και σε επίπεδο µοναδικού συµβολαίου (Contract-level 

detail), σύµφωνα µε πολλαπλές µεθόδους αποτίµησης (λογιστικά, βάσει τιµών 

αγοράς ή ακόµα και µε customised µεθόδους). 
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Η δυνατότητα ανάλυσης σε επίπεδο µοναδικού συµβολαίου απλοποιεί 

τις διαδικασίες διασύνδεσης µε άλλα συστήµατα και ελέγχου των 

αποτελεσµάτων. Η ολοκληρωµένη και σπονδυλωτή (modular) αρχιτεκτονική 

του Συστήµατος επιτρέπει τη χρήση κοινών δεδοµένων και αλγορίθµων από 

όλα τα modules του συστήµατος (Market, Credit, FTP, IAS κλπ), 

επιτρέποντας τη συνέπεια και τη συγκρισιµότητα όλων των παραγοµένων 

αποτελεσµάτων. Έτσι διευκολύνεται και η επέκταση των εφαρµογών του 

RiskProδ ανάλογα µε την εξέλιξη των επιχειρησιακών απαιτήσεων του 

οργανισµού, χωρίς να χρειάζεται επανάληψη της βασικής παραµετροποίησης 

και ανάπτυξη περίπλοκων µηχανισµών εξακρίβωσης αποτελεσµάτων. 

 H ανοικτή αρχιτεκτονική του RiskProTM διασφαλίζει επίσης την εύκολη 

διασύνδεση µε συστήµατα καταχώρησης συναλλαγών και δεδοµένων αγοράς. 

Η επεκτασιµότητα του επιτρέπει την διαµόρφωση της εγκατάστασης ανάλογα 

µε το µέγεθος και τις ανάγκες του κάθε οργανισµού - αρχίζοντας από µία 

απλή standalone εγκατάσταση και φθάνοντας σε servers πολλαπλών 

παράλληλων επεξεργαστών µε δυναµική εξισορρόπηση φορτίου. Το 

RiskProTM χρησιµοποιείται µε επιτυχία σε περισσότερες από 60 τράπεζες και 

χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς διεθνώς (UBS, Bayerische Landesbank, 

ABN-AMRO Schweiz κ.α.), δύο εκ των οποίων βρίσκονται στην Ελλάδα 

(Τράπεζα Πειραιώς και Αγροτική Τράπεζα). 

Στην Ελλάδα το RiskProTM αντιπροσωπεύεται από την INTRACOM IT 

SERVICES, η οποία διαθέτει ειδικό τµήµα χρηµατοοικονοµικών και τεχνικών 

συµβούλων για την εγκατάσταση, υλοποίηση και υποστήριξη του συστήµατος, 

καθώς και τον σχεδιασµό και υλοποίηση των απαιτουµένων διασυνδέσεων. 

(RiskProTM - Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κινδύνων και Ανάλυσης Αποδοτικότητας, 

2006) 
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6.3 PROFILE 

 

  

Η PROFILE κατέχει ηγετική παρουσία στον τοµέα της πληροφορικής 

για περισσότερα από 15 χρόνια, µε εξειδίκευση στην ανάπτυξη λύσεων 

επιχειρηµατικού λογισµικού για το χρηµατοοικονοµικό και ευρύτερο 

επιχειρηµατικό χώρο. Με ένα εκτεταµένο αλλά και ταυτόχρονα εξειδικευµένο  - 

για κάθε τοµέα – know how , η profile προτείνει στους πελάτες της ότι πιο 

σύγχρονο έχει να επιδείξει η εφαρµοσµένη πληροφορική και οι επικοινωνίες. 

Οι τοµείς δραστηριότητάς της αφορούν κυρίως την ανάπτυξη προϊόντων και 

λύσεων επιχειρησιακού λογισµικού , που περιλαµβάνουν συστήµατα ERP, 

CRM, portals, καθώς και σύνθετα συστήµατα e-business που αξιοποιούν τις 

τεχνολογίες του internet. Επιπλέον δραστηριοποιείται στην παροχή 

εξειδικευµένων λύσεων risk management.  

Η εταιρία έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες µε τους 

γνωστότερους και πλέον καταξιωµένους διεθνείς οίκους παραγωγής 

τεχνολογίας και αποτελεί εξουσιοδοτηµένο και πιστοποιηµένο συνεργάτη των 

IBM, Microsoft, oracle, HP, Siemens, SUN Microsystems, Expand, Cisco, 

TietoEnator, Amdex, SunGard, SAP κ.α.  

Θα αναφερθούµε στις πλατφόρµες και τα συστήµατα της Intracom – 

profile που αγγίζουν τους τοµείς των προβλέψεων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

(στατιστικές, επενδύσεις, risk management, ΒΙ management).  

 

∆ιαχείριση κινδύνων 

Η διαχείριση κινδύνων στις εταιρίες όλων των κλάδων αποτελεί ένα 

σηµαντικό ανταγωνιστικό εργαλείο για να εκτιµούν και να ελέγχουν 

εναλλακτικά σενάρια δράσης µέσω συστηµάτων διαχείρισης κινδύνου και 

σεναρίων κάλυψης. Οι ολοκληρωµένες λύσεις της profile και της SunGard 

Energy επιτρέπουν λεπτοµερή διαχείριση των διαφόρων µορφών κινδύνου, 

µε σενάρια Monte Carlo, VaR, Volumetric Risk κ.α.  
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6.3.1 PROFILE- FMS (Financial Management System) 

 

 

Το FMS είναι ένα σύστηµα τραπεζικής διαχείρισης που καλύπτει ένα 

ευρύ φάσµα των επιχειρηµατικών διαδικασιών σε ένα χρηµατοπιστωτικό 

ίδρυµα ενσωµατώνοντας εφαρµογές τελευταίας τεχνολογίας και άριστες 

επιχειρηµατικές τακτικές. Το FMS διαθέτει µια ευρεία γκάµα παρεχόµενων 

υπηρεσιών, στο παρόν κείµενο θα αναφερθούν µόνο όσες άπτονται άµεσα 

του αντικειµένου της εργασίας. 

 

FMS Market risk 

Ένα εύχρηστο και ισχυρό εργαλείο για τη µέτρηση και το έλεγχο των 

κινδύνων αγοράς του portfolio που χρησιµοποιεί απόλυτη και σχετική VaR 

υποστηριζόµενη για παραµετρικούς υπολογισµούς από µεθοδολογίες 

ιστορικών δεδοµένων και προσοµοίωση Monte Carlo.  

 

FMS Financial Planning 

Ο οικονοµικός σχεδιασµός αποτελεί µια ολοκληρωµένη λύση για την 

συγκέντρωση δεδοµένων, τη θέσπιση οικονοµικών στόχων και την 

παρακολούθηση της προόδου, καταγραφή στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού, διαχείριση πόρων για έσοδα και έξοδα µε ισχυρούς και 

παραµετρικούς χρηµατοοικονοµικούς υπολογισµούς, παρέχοντας ταυτόχρονα 

εναλλακτικές για την επίτευξη των στόχων. 

 

Τεχνική αρχιτεκτονική 

Η τεχνική αρχιτεκτονική της πλατφόρµας FMS χρησιµοποιεί τις 

τελευταίες µεθόδους επιχειρηµατικών προτύπων, σκοπεύοντας σε ασφαλή 

ισχυρή απόδοση, υψηλή κλιµάκωση, ολική φορητότητα και απόλυτη 

συνδεσιµότητα.  
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Η τεχνολογία που χρησιµοποιείται πρακτικά επιτρέπει απεριόριστη οριζόντια 

και κάθετη επεκτασιµότητα, καθώς επίσης και επαναχρησιµοποίηση όλων 

των στοιχείων της πλατφόρµας. Η FMS βασίζεται σε ένα µοντέλο 

αρχιτεκτονικής προσανατολισµένης στις υπηρεσίες (service oriented 

architecture – SOA) και επιπλέον χρησιµοποιεί την n – Tier σύνδεση για τα 

στοιχεία και τις υπηρεσίες που παρέχει.  

(The next generation Financial Management System, n.d ) 
 

6.3.2 PROFILE- IMS plus 

 

  

Το IMS plus είναι ένα νέο σύστηµα διαχείρισης επενδύσεων που 

προσφέρει εκτεταµένη λειτουργικότητα για κάθε τύπο χρηµατοοικονοµικών 

ιδρυµάτων. Σε ένα ευέλικτο και ολοκληρωµένο περιβάλλον, η IMS plus 

διατηρεί ένα απόθεµα τεχνογνωσίας σε προϊόντα, πελάτες και σχέσεις, 

διευκολύνοντας πολυδιάστατη λήψη αποφάσεων.  

Η IMS plus έχει σχεδιαστεί ως µοναδική, ευέλικτη πλατφόρµα που 

µπορεί να καλύψει τις ανάγκες κάθε επιχείρησης χρηµατοοικονοµικών 

υπηρεσιών µέσω µιας µοναδικής διεπαφής χρήστη, ενώ µπορεί να 

τροποποιηθεί ανάλογα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες και πρακτικές κάθε 

ιδρύµατος. Το σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µια κάθετη αγορά ενώ 

ταυτόχρονα προσφέρει οριζόντια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα. Καθώς η 

εταιρία λαµβάνει υπόψη της τις ανάγκες των πελατών και τις απαιτήσεις τις 

αγοράς, η συγκεκριµένη εφαρµογή έχει φτάσει στο επίπεδο µιας 

ολοκληρωµένης λύσης επενδυτικής διαχείρισης για κάθετο 

χρηµατοοικονοµικό τοµέα. Εστιάζοντας στις λειτουργίες που µας αφορούν 

άµεσα στη συγκεκριµένη εργασία, θα αναφερθούµε µόνο στις λειτουργίες της 

πλατφόρµας που µας ενδιαφέρουν.  

Η IMS plus περιλαµβάνει ευέλικτα και ισχυρά στοιχεία και λειτουργίες 

για την υποστήριξη ολόκληρης της διαδικασίας διαχείρισης portfolio , από τη 

δηµιουργία προφίλ και παραγγελιών έως τη µέτρηση απόδοσης, ανάλυση 

κινδύνου περιλαµβάνοντας υπολογισµούς VaR και ευαισθησίας και τελικά 
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στην επαναπροσδιορισµό της ισορροπίας στα παρεχόµενα µοντέλα portfolio. 

Η διεξαγωγή όλων των παραπάνω γίνεται ακολουθώντας συγκεκριµένους 

κανόνες που µπορούν να εγκατασταθούν µέσω ενός εύχρηστου µα εν τούτοις 

ισχυρού συντάκτη κανόνων, ώστε να ολοκληρώνει τόσο τις στρατηγικές της 

εταιρίας, όσο και την  µοντελοποίηση του portfolio.  

H IMS plus εφαρµογή για τη διαχείριση του ενεργητικού παρέχει στους 

διαχειριστές άµεσες διαδικασίες µέσω front – to – back office λειτουργίες, 

άρρηκτα συνδεδεµένες, από τη µοντελοποίηση του portfolio έως ελέγχους 

συνέπειας, επαναπροσδιορισµό σεναρίων και προσοµοιώσεις, διαχείριση 

παραγγελιών, ανάλυση κινδύνου, έως διακανονισµό και υπολογισµό portfolio. 

Όλες οι διαδικασίες υποστηρίζονται από ισχυρά εργαλεία διαχείρισης 

πελατών που σκοπεύουν στη βελτίωση της επικοινωνίας και αναφορών 

επιτυγχάνοντας εν τέλει υψηλή ικανοποίηση των πελατών. 

 Εκτός από τις λειτουργίες front office και back office που 

υποστηρίζονται από το σύστηµα για εγχώριες και διεθνείς αγορές σε κάθε 

συχνότητα και για ποικιλία οργάνων απλών και δοµηµένων, η IMS plus 

παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο middle office που επιτρέπει στους διαχειριστές 

να θέσουν κανόνες συµµόρφωσης, µοντέλα portfolio και να διεξάγουν 

αυτοµατοποιηµένους ελέγχους συµµόρφωσης και να επαναπροσδιορίζουν τα 

σενάρια και τις δράσεις. Τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, όπως τα µέτρα 

σύγκρισης, έλεγχοι ορίων, VaR, ευαισθησία καµπυλών απόδοσης και 

τεταµένα σενάρια συµπληρώνουν µια προσοµοίωση πρόβλεψης εµπορίου και 

προσφέρουν ισχυρή λήψη αποφάσεων και εργαλεία εξασφάλισης 

συµµόρφωσης στον διαχειριστή του portfolio.  

Οι διαχειριστές επενδύσεων µπορούν να αναλύσουν αποτελεσµατικά 

και να επικοινωνήσουν την απόδοση των επενδύσεών τους συγκρίνοντας τες 

µε ένα σηµείο αναφοράς. Η παρακολούθηση και η οριοθέτηση διεξάγονται σε 

ένα σαφώς προσδιορισµένο επίπεδο. Η µέτρηση της απόδοσης του portfolio 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε πραγµατικό χρόνο και εκτός σύνδεσης πάνω 

σε έναν ελεύθερα ορισµένο χρονικό ορίζοντα και µπορεί να εφαρµοστεί σε 

κάθε τύπο portfolio συµπεριλαµβανοµένου του ανοιχτού τύπου. Το σύστηµα 

παρέχει τεταµένη drill down λειτουργικότητα που επιτρέπει στον front officer 

να αναλύσει την απόδοση ενός portfolio από το επίπεδο των αντιληπτών και 
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µη αντιληπτών κερδών και απωλειών έως την επίδραση µιας συγκεκριµένης 

συναλλαγής. Είναι επίσης δυνατόν να επαναϋπολογιστεί  η απόδοση ενός 

portfolio λαµβάνοντας υπόψη παρελθούσες συναλλαγές. Η διαδικασία 

απόδοσης επιτρέπει στους διαχειριστές επενδύσεων να ταυτοποιούν ποιοι 

παράγοντες της επενδυτικής στρατηγικής συνέβαλαν (θετικά ή αρνητικά) στα 

επίπεδα απόδοσης που επετεύχθησαν. Επίσης βοηθάει τους διαχειριστές των 

στοιχείων του ενεργητικού να ταυτοποιούν  την επίδραση που είχαν 

συγκεκριµένες αποφάσεις κατά τη διάρκεια της επενδυτικής διαδικασίας στην 

απόδοση αυτής της επένδυσης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόδοσης 

αρκετοί παράγοντες λαµβάνονται υπόψη όπως : η τάξη του ενεργητικού, η 

βιοµηχανία, το ρευστό , το κέντρο κέρδους, τα στοιχεία κερδών και ζηµιών και 

το περιθώριο κέρδους. Το σύστηµα επιτρέπει στους χρήστες να 

προσωποποιούν τη διαµόρφωση και την αναφορά των αποτελεσµάτων 

χρησιµοποιώντας παραµετρικές φόρµες αναφορών. 

∆ίνοντας στον πελάτη την ευχέρεια να χρησιµοποιεί µια πλατφόρµα 

που του καλύπτει όλη σχεδόν τη διαδικασία από την παραγγελιοληψία έως 

και τον έλεγχο κάθε τοµέα της επιχείρησής του ακόµη και την δυνατότητα 

πρόβλεψης των συνεπειών των ενεργειών του, σε ένα περιβάλλον ασφαλές, 

προσωποποιηµένο και εύχρηστο η IMSplus πλατφόρµα της profile αποτελεί 

µια από τις πιο ολοκληρωµένες λύσεις που παρέχει η εταιρία. 

(Investment Management Solutions, n.d. ) 

 

6.3.3 PROFILE- SPECTRUM 

 

Η SPECTRUM ενσωµατώνει µια σειρά πλατφορµών συγκεκριµένης 

λειτουργικότητας που µπορεί είτε να εφαρµοστούν ανεξάρτητα είτε σαν µια 

ολοκληρωµένη λύση. Η αρχιτεκτονική του, που αποτελείται από πρότυπα 

συναρτησιακά στοιχεία, επιτρέπει στην τράπεζα να λειτουργεί µε την άµεση 

εγκατάσταση της πλατφόρµας η οποία έχει τα απαραίτητα στοιχεία και 

ταυτόχρονα τον τρόπο αναβάθµισης καθώς αυξάνονται οι ανάγκες. Η 

πλατφόρµα περιλαµβάνει συστήµατα πληρωµών , θησαυροφυλάκιο, ταµειακή 
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διαχείριση, χρηµατοοικονοµικές λειτουργίες, υπηρεσία αναφορών προς την 

κεντρική τράπεζα, διαδικτυακές υπηρεσίες, υπηρεσίες διασταύρωσης 

πελατών άλλων ιδρυµάτων και άλλων χωρών.  

Αυτό που έχει αξία όµως στη συγκεκριµένη πρόταση είναι η 

αρχιτεκτονική της. Η λύση έχει σχεδιαστεί και προγραµµατιστεί µε τέτοιο 

τρόπο που κοινά στοιχεία να οµαδοποιούνται και να µοιράζονται σε όλες τις 

λειτουργίες µέσα στην πλατφόρµα. Η υιοθέτηση αντικειµενοστρεφών µεθόδων 

σχεδιασµού και προγραµµατισµού εξασφαλίζει την προτυποποίηση, χαµηλά 

έξοδα συντήρησης και διευκολύνει τη φορητότητα και τη διαδραστικότητα.  

Η spectrum βασίζεται σε µια σταθερή αρχιτεκτονική n – tier µε 

πρότυπα βιοµηχανικά στοιχεία. Η επιλογή αυτού του τύπου αρχιτεκτονικής 

προσφέρει κλιµακωτή και κατανεµηµένη λειτουργικότητα µε µεγάλες 

δυνατότητες εξισορρόπησης και αυξηµένη διαθεσιµότητα του συστήµατος, 

συγκρινόµενη µε παραδοσιακά συστήµατα client – server.Συγκεκριµένα, τα 

επίπεδα που υποστηρίζονται είναι η διεπαφή χρήστη (thin client), το 

επιχειρηµατικό διάζωµα (όπου βρίσκεται όλη η λογική διάταξη), το διάζωµα 

των δεδοµένων (µε το απαραίτητο middle wear που εξασφαλίζει την 

ανεξαρτησία από συγκεκριµένους πρότυπους κανόνες RDBMS). Το 

επιχειρηµατικό διάζωµα επικοινωνεί µε το διάζωµα παρουσίασης 

χρησιµοποιώντας πρότυπες βιοµηχανικές συνδέσεις (για παράδειγµα COM+ 

πάνω σε τυπικές συνδέσεις TCP/IP).  

Η αναπαράσταση των δεδοµένων µε XML χρησιµοποιείται ευρέως, 

παρέχοντας µια τυποποιηµένη δοµή δεδοµένων ενώ ταυτόχρονα η άνωθεν 

επικοινωνία που επιβάλλεται από κλήσεις αποµακρυσµένων διαδικασιών, 

ελέγχεται µέσα σε δεδοµένα πλαίσια. Η δραστηριοποίηση just in time που 

χρησιµοποιείται κατά κόρον στο σύστηµα αυξάνει την αποτελεσµατικότητά 

του. Το επιχειρηµατικό επίπεδο επικοινωνεί µε το επίπεδο δεδοµένων µε ένα 

διαφανή τρόπο διασταύρωσης βάσεων δεδοµένων, χρησιµοποιώντας OLE 

DB ή διεπαφές ODBC σε σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. Σε όλα τα στοιχεία 

που ορίζουν τη συµπεριφορά αυτού του επιπέδου έχουν εφαρµοστεί αυστηρά 

πρότυπα και τεχνολογίες ANSI επιτρέποντας στο επίπεδο δεδοµένων να 

προσαρµόζεται στις υπάρχουσες ή επιθυµητές προδιαγραφές της βάσης 

δεδοµένων του πελάτη. 
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 Η πρόσβαση στα δεδοµένα της βάσης δεδοµένων γίνεται µόνο µέσω 

συγκεκριµένων λειτουργιών χρήστη, εξαλείφοντας κάθε ίχνος SQL κώδικα 

µέσα στα στοιχεία του επιπέδου δεδοµένων, γεγονός που έχει ως 

αποτέλεσµα την επαναχρησιµοποίηση του κώδικα, την ενοποιηµένη 

πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων και τη άµεση υψηλού επιπέδου 

προσαρµογή στις αλλαγές της βάσης δεδοµένων. Ο κώδικας πρόσβασης στη 

βάση δεδοµένων παράγεται χρησιµοποιώντας embedded SQL, ADO και 

διεπιφάνειες ODBC και χρειάζεται ελάχιστα δεδοµένα από το χρήστη. 

Ιδιαίτερος κώδικας βάσεων δεδοµένων, όπως πολύπλοκα ερωτήµατα, 

διαδικασίες αποθήκευσης και triggers αποφεύγονται ώστε να ενισχυθεί η 

ικανότητα διασταύρωσης δεδοµένων µεταξύ των βάσεων µέσα στο σύστηµα 

και να έχει ως αποτέλεσµα στην ευκολότερη διαχείριση και ενηµέρωση των 

βάσεων δεδοµένων.  

Η spectrum έχει κατασκευαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει τη 

διασταύρωση καναλιών και υπηρεσιών. Έτσι, το αρχικό επίπεδο πελάτη 

µπορεί να αντικατασταθεί ή να συµπληρωθεί από κάθε front – end όπως 

βασισµένα στο διαδίκτυο GUI, τηλεφωνικά κέντρα κλπ. Η πλατφόρµα 

συνδυάζει πλήρως απαιτήσεις αρχιτεκτονικής προσανατολισµένης στην 

υπηρεσία (service oriented architecture – SOA). Όλες οι λειτουργίες µπορούν 

να κληθούν από άλλα συστήµατα ή το αντίστροφο και να εκτελεστούν σε 

πολυσυστηµικές παγκόσµιες συναλλαγές. Η πλατφόρµα συνοδεύεται από ένα 

ισχυρό, RDBMS ανεξάρτητο , IPRE (information processing and retrieval 

environment), το οποίο επιτρέπει στους χρήστες της τράπεζας να χτίζουν, 

συντηρούν και ενηµερώνουν τις δικές τους, απλές ή εξεζητηµένες, εφαρµογές 

πληροφοριών , καθώς επίσης και το πληροφοριακό σύστηµα της τράπεζας.       

(A universal banking solution, n.d) 
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6.4 SiEBEN Innovative Solutions – Soft1 

 
 

Η SiEBEN Innovative Solutions αναλαµβάνει την εγκατάσταση και 

υποστήριξη του Soft1, ενός καινοτόµου ολοκληρωµένου πληροφοριακού 

συστήµατος ενιαίας διαχείρισης πόρων για εµπορικές, παραγωγικές 

επιχειρήσεις και εταιρίες παροχής υπηρεσιών. 

Το Soft1 είναι το µόνο ελληνικό πληροφοριακό σύστηµα που ενοποιεί 

σε ολοκληρωµένο σύστηµα λειτουργίες ERP, Μισθοδοσίας, ∆ιαχείρισης 

Προσωπικού, CRM, Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών και ∆ιασφάλισης Ποιότητας. 

Είναι σε θέση να καλύψει από τις πιο απλές ανάγκες µιας επιχείρησης ως και 

τις πιο πολύπλοκες. Λειτουργεί είτε ως τυποποιηµένο σύστηµα, είτε ως 

ανοικτή business Πλατφόρµα που µεταµορφώνεται τελείως από εγκατάσταση 

σε εγκατάσταση ή από διαδικασία σε διαδικασία. Το Soft1 έχει αρκετές 

εκδόσεις, ξεκινώντας από την Soft1 120 , τη Soft1 150 και τις Soft1 210, Soft1 

220  και Soft1 250 και καταλήγοντας στη Soft1 300. 

Παρατηρώντας τις αλλαγές, προσθήκες και βελτιώσεις στο λογισµικό 

κάθε έκδοσης και στις υπηρεσίες που παρέχει, η βασική διαφορά εντοπίζεται 

στον τοµέα Report Generator-Basic.Είναι λοιπόν εµφανές πως η εταιρία έχει 

αντιληφθεί τη λειτουργική σηµασία που έχει για έναν οργανισµό τα Reports – 

Tools και γι’ αυτό σε κάθε νέα έκδοση βελτιώνει την εφαρµογή. Στα Reports – 

Tools περιλαµβάνονται πλήρη οριζόµενα ευρετήρια, Report Generator – 

Basic, ελεύθερα πεδία και αθροιστές, σχεδιασµός οθονών, διαχείριση 

επισυναπτόµενων ηλεκτρονικών αρχείων (Έγγραφα). 

Αυτό όµως που αξίζει να αναφερθεί στην περίπτωση της SiEBEN είναι 

το QlikView Analyzer (Business Intelligence – Data Analysis). Παρακάτω θα 

αναλυθεί η σηµασία την επιχειρηµατικής ευφυΐας (Business Intelligence - BI) 

στις σηµερινές επιχειρήσεις και πως έχει αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας τους 

και θα περιγραφεί εκτεταµένα η λειτουργικότητα του εργαλείου QlikView 

Analyzer (ενότητα 6.6). 

 



∆ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήµατα - Μέθοδοι  χρηµατοοικονοµικών προβλέψεων και 
προϋποθέσεις πρακτικής εφαρµογής τους µε τη χρήση της Πληροφορικής. 
 
 

Λιλέ Παναγιώτα 73 

6.5 Επιχειρηµατική Ευφυΐα (Business Intelligence) 
 

Οι εφαρµογές επιχειρηµατικής ευφυΐας δηµιουργήθηκαν συγκεκριµένα 

για να εισχωρήσουν στο σωρό των δεδοµένων και να δώσουν στους 

∆ιευθυντές των επιχειρήσεων δραστικές πληροφορίες, οι οποίες βοηθούσαν 

στην εισαγωγή σε ένα πλήθος τόσο των εσωτερικά-αναπτυγµένων όσο και 

των συσκευασµένων λύσεων περισσότερο από µια δεκαετία πριν. Όπως στις 

περισσότερες άλλες κατηγορίες εφαρµογών, στη συζήτηση ανάµεσα στο να 

φτιάξεις αντί να αγοράσεις προηγούνται οι έτοιµες λύσεις από την πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων. 

Οι απογοητεύσεις έχουν αυξηθεί, εντούτοις, µε τις «παραδοσιακές» 

επιλογές επιχειρηµατικής ευφυΐας καθώς οι εφαρµογές χρειάζονται µήνες και 

εκατοµµύρια δολαρίων. Και αφού επεκταθούν οι εφαρµογές, το περίπλοκο 

φορτίο της αλλαγής αναφορών για να συναντήσει τις δυναµικές ανάγκες των 

∆ιευθυντών των επιχειρήσεων πέφτει σε ήδη υπερεκτεταµένους πόρους ΤΠ. 

Στην πράξη, η «κατόπιν παραγγελίας» επιχειρησιακή έκδοση εκθέσεων, δεν 

είναι παρά επιρροή σε όλους τους τοµείς της επιχείρησης.  

Στο µεγαλύτερο µέρος, οι αποτυχίες των παραδοσιακών εφαρµογών BI 

είναι έµφυτες. Πολλές από τις σύγχρονες δηµοφιλείς εφαρµογές OLAP 

(Online Analytical Processing) είναι βασισµένες σε µια αρχιτεκτονική που 

αναπτύχθηκε για να διαθέσει ακριβή µνήµη και να προσαρµόσει την αργή 

επεξεργασία των υπολογιστών. Θεµελιώδεις αλλαγές στην τεχνολογία, από 

τις γρηγορότερες και φτηνότερες ταχύτητες των επεξεργαστών και τα τσιπ 

µνήµης στο µηδενικό-ίχνος επέκτασης του Ιστού, έχουν καταστήσει εκείνο το 

παράδειγµα σχεδίου ξεπερασµένο.  

Ένα πρόσφατο άρθρο στο περιοδικό Ευφυής Επιχείρηση εντόπισε τα 

τρία σηµαντικά ζητήµατα των σηµερινών παραδοσιακών λύσεων BI:  

1) Η υποβολή έκθεσης στοιχείων είναι µια ύστερη σκέψη για τη 

χρησιµοποίηση των εφαρµογών  πυρήνα µιας επιχείρησης σε καθηµερινή 

βάση, σπάζοντας τη σύνδεση µεταξύ της διορατικότητας και της δράσης. 

 2) Η παγίωση ανόµοιων εργαλείων σε µια ακολουθία δεν είναι αρκετή 

να δώσει στους χρήστες µιας επιχείρησης τις πληροφορίες που χρειάζονται. Η 

αναζήτηση και η ανάγκη σηµασιολογίας πρέπει να ενσωµατωθούν.  
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3) Η άποψη «Χτίσε το και θα έρθουν» δεν παρέχει διορατικότητα, µόνο 

περισσότερη τεχνολογία. Η επιχειρηµατική ευφυΐα πρέπει να καλύψει τις 

ανάγκες των ιθυνόντων, και πρέπει να προκαλέσει µεγαλύτερη επιτυχία στην 

πορεία.(Προϊόντα και λύσεις, 2006) 

6.6 QlikVeiw 

 
 
 

Η κατοχυρωµένη µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία του QlikView 

είναι βασισµένη σε έναν εξαιρετικά αποδοτικό, πρότυπο στοιχείων -µνήµης. 

Οι υψηλής ταχύτητας ενώσεις εµφανίζονται καθώς ο χρήστης χτυπά στις 

εφαρµογές και η επίδειξη ενηµερώνεται αµέσως, επιτρέποντας στους χρήστες 

εργάζοµαι µε τα εκατοµµύρια των κελιών των στοιχείων και αποκρίνεται στις 

ερωτήσεις σε ένα λιγότερο από δευτερόλεπτο. Ως αποτέλεσµα αυτού του 

σχεδίου, το QlikView αφαιρεί την ανάγκη να αθροιστούν τα στοιχεία, να 

καθοριστούν οι σύνθετες διαστατικές ιεραρχίες και να παραχθούν οι κύβοι. Το 

QlikView εκτελεί τους υπολογισµούς ταυτόχρονα, δίνοντας τη δύναµη της 

πολυδιάστατης ανάλυσης σε κάθε χρήστη, όχι µόνο στους λίγους, ιδιαίτερα 

εκπαιδευµένους.  

Με το  να εκµεταλλευθεί πλήρως την τεχνολογία µνήµης χωρητικότητας 

64 bit, το QlikView µπορεί να παρέχει τις συνοπτικές µετρικές επιπέδων και 

να καταγράφει τη λεπτοµέρεια επιπέδων στην ίδια αρχιτεκτονική. Οι 

επιχειρήσεις αποκτούν απείρως εξελικτικές λύσεις επιχειρησιακής ανάλυσης 

που παρέχει συνοπτικό KPIs καθώς επίσης και ιδιαίτερα λεπτοµερείς 

αναλύσεις. Η λύση QlikView, λόγω των µοναδικών ενσωµατωµένων 

συστατικών της και επειδή λειτουργεί εξ ολοκλήρου στη µνήµη, προσφέρει 

µερικά µοναδικά πλεονεκτήµατα επί των παραδοσιακών OLAP, αφού είναι:  

⇒ Γρήγορη από άποψης χρόνου—αξίας 

⇒ Εύχρηστη 

⇒ Ισχυρή 

⇒ Εύκαµπτη 

⇒ Κλιµακούµενη 
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                          ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ QLIKVIEW 

 
 Εικόνα 6.1: Πηγή: Technical Overview White Paper, QlikView, pp 11 
 

 

6.6.1 Η πλατφόρµα QlikView  

 

Το QlikView προσφέρει όλες τις ικανότητες που απαιτούσαν 

παραδοσιακά µια σύνθετη και δαπανηρή οµάδα προϊόντων, σε µια ενιαία 

ενοποιηµένη πλατφόρµα. Το QlikView παρέχει εύκαµπτες ειδικές ικανότητες 

ανάλυσης, ισχυρές αναλυτικές εφαρµογές, και απλές εκτυπώσιµες εκθέσεις. 

Αυτό επιτρέπει στους οργανισµούς να επεκτείνουν το QlikView σε όλους – σε 

πολύ καλά καταρτισµένους αναλυτές που κάνουν ειδική λεπτοµερή υποβολή 

έκθεσης, σε ανώτερους υπάλληλους που απαιτούν ένα ταµπλό των κρίσιµων 

επιχειρησιακών πληροφοριών και στους επόπτες εγκαταστάσεων που 

αναλύουν την απόδοση παραγωγής.  

Το QlikView χτίστηκε µε µια απλή αρχιτεκτονική προϋπόθεση - όλα τα 

στοιχεία πρέπει να φυλαχτούν στη µνήµη, και όλοι οι υπολογισµοί πρέπει να 

εκτελεσθούν όταν ζητούνται και όχι νωρίτερα. Ο στόχος του QlikTech είναι να 

παραδοθούν ισχυρές αναλυτικές και λύσεις υποβολής εκθέσεων στο ένα 
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τέταρτο του χρόνου, µε τις µισές δαπάνες, και µε δύο φορές την αξία των 

ανταγωνιστικών βασισµένων στον κύβο προϊόντων OLAP.  

Το QlikView σχεδιάζεται έτσι ώστε ολόκληρη η εφαρµογή 

(συµπεριλαµβανόµενου του  πρότυπου στοιχείων) να κρατιέται στη µνήµη 

RAM - αυτό είναι που την καθιστά µοναδικά αποδοτική έναντι των 

παραδοσιακών βασισµένων-στον-κύβο OLAP εφαρµογών. Το QlikView 

λειτουργεί πολύ γρηγορότερα και απαιτεί σηµαντικά λιγότερο διάστηµα από 

µια ισοδύναµη σχεσιακή βάση δεδοµένων επειδή βελτιστοποιεί τα στοιχεία 

καθώς φορτώνει - αφαιρώντας τα περιττά πεδία στοιχείων και αυτόµατα 

συνδέει τους πίνακες. ∆εν απαιτούνται δείκτες, καθιστώντας κάθε πεδίο 

διαθέσιµο ως πεδίο αναζήτησης χωρίς οποιαδήποτε ποινική ρήτρα 

απόδοσης. Λόγω αυτού του σχεδίου, QlikView απαιτεί το ένα δέκατο του 

χώρου που απαιτείται για τα ίδια στοιχεία που αντιπροσωπεύονται σε ένα 

σχεσιακό πρότυπο, δηλ. 100GB στοιχείων χωρούν σε 10GB της µνήµης. ∆εν 

υπάρχει κανένα όριο στον αριθµό πινάκων που επιτρέπονται σε µια 

εφαρµογή, ή στον αριθµό των πεδίων, γραµµών ή κελιών σε ένα πίνακα. Η 

RAM είναι ο µόνος παράγοντας που περιορίζει το µέγεθος µιας εφαρµογής. 

 

                ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ QLIKVIEW 

 
 
 Εικόνα 6.2: Πηγή: Technical Overview White Paper, QlikView, pp24 



∆ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήµατα - Μέθοδοι  χρηµατοοικονοµικών προβλέψεων και 
προϋποθέσεις πρακτικής εφαρµογής τους µε τη χρήση της Πληροφορικής. 
 
 

Λιλέ Παναγιώτα 77 

6.6.2 Επέκταση του QlikView  

 
Το QlikView µπορεί να επεκταθεί από πολλές απόψεις για να 

ικανοποιήσει τις συγκεκριµένες ανάγκες των διαφορετικών οργανισµών, 

χειριζόµενη ακόµη και τις πιο σύνθετες οργανωτικές δοµές και περίπλοκες 

ανάγκες εφαρµογών. Ο server της QlikView είναι η καρδιά της λύσης, 

παρέχοντας ασφάλεια. Ο εκδότης QlikView διαχειρίζεται έπειτα τις 

παραµέτρους χρήστη για να διανείµει την ανάλυση και την υποβολή έκθεσης 

κατάλληλα.  

Η πολυδιάστατη ανάλυση πωλήσεων βελτιώνει τα βασικά (θεµελιώδη) 

αποτελέσµατα. Με την QlikView, οι επιχειρήσεις µπορούν να αναλύσουν την 

απόδοση σε απεριόριστες διαστάσεις: πελάτης, περιοχή, προϊόν, οµάδα, για 

τη µεγαλύτερη αποδοτικότητα.  

⇒ Καθορίζει το αληθινό κόστος των πωλήσεων  

 

⇒ Οδηγεί τις επιτροπές και τα προγράµµατα κινήτρου  

 

 

⇒ Εκτελεί την «πελάτης-συγκεκριµένη πώληση» ανάλυση και καθορίζει 

την αποδοτικότητα από πελάτη-σε-πελάτη 

 

⇒ ∆ιεξάγει αναλύσεις προβλέψεων τιµολογώντας, συσσωρευµένα 

προϊόντα και εδάφη  

 

 

⇒ ∆ιαφανής, οπτική υποβολή έκθεσης σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική 

απόδοση  

 

Σε µια στιγµή το QlikView παρέχει τις γραφικές παραστάσεις  KPI για 

τη µέτρηση της  επιχειρησιακής βελτίωσης σε ολόκληρο τον οργανισµό, 

οικονοµική ανάλυση σε απεριόριστες διαστάσεις - από τον πελάτη, προϊόν, 

γραµµή παραγωγής, τµήµα βιοµηχανίας, γεωγραφία, εµπορική µονάδα 
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                  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ QLIKVIEW 

 
 
Εικόνα 6.3: Πηγή: Technical Overview White Paper, QlikView, pp 19 
 
 

 
  Αυτοµατοποιηµένη, παγιωµένη υποβολή οικονοµικής έκθεσης - από τις 

εφαρµογές ERP ή τις συνηθισµένες εφαρµογές, τους υπολογισµούς µε : 

⇒ Λογιστικά φύλλα (spreadsheet) ExcelTM, ή άλλες πηγές - σε µια στιγµή  

 

⇒ Περιλήψεις προϋπολογισµών µε κριτήριο τη γεωγραφία 

 

⇒ Λεπτοµερής ανάλυση αποδοτικότητας 

 

⇒ Υποθετικά σενάρια και ανάλυση προβλέψεων για δυναµικό 

προγραµµατισµό 

 

⇒ Βελτιωµένες SOX και υποβολή έκθεσης συµµόρφωσης µε τη Βασιλεία 

ΙΙ - µε µια σαφή διαδροµή του ελέγχου στις πολλαπλές πηγές στοιχείων 
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Η επιχειρηµατική ευφυΐα πρέπει να παρέχει όχι µόνο παρελθόντα και 

τρέχοντα στιγµιότυπα των επιχειρήσεων, αλλά και να επιτρέπει την 

προβλεπτική ανάλυση, που δίνει µια εικόνα προς τα πού οδεύει η επιχείρησή.  

(Next Generation Business Intelligence, n.d) 
 

6.7 Saxo Bank 
 

Η Saxo Bank είναι µια διεθνής τράπεζα επενδύσεων, η οποία 

ειδικεύεται σε συναλλαγές και επενδύσεις στα διεθνή χρηµατιστήρια µέσω 

Internet. Η Saxo Bank επιτρέπει στους ιδιώτες επενδυτές και τους εταιρικούς 

πελάτες να διαπραγµατεύονται συνάλλαγµα, συµβόλαια επί της διαφοράς 

(CFD), µετοχές, διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια (ETF), συµβόλαια 

µελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ), δικαιώµατα προαίρεσης και άλλα παράγωγα 

µέσα από τις πολυβραβευµένες πλατφόρµες που διαθέτει στο Internet, 

προσφέροντας παράλληλα υπηρεσίες επαγγελµατικής διαχείρισης κεφαλαίου 

και χαρτοφυλακίου. Ευθύς εξαρχής η Saxo Bank έδωσε έµφαση στην 

τεχνολογία ως κύριο στοιχείο ανταγωνιστικότητας στην ηλεκτρονική αγορά 

συναλλαγών. 

Η Saxobank χρησιµοποιεί αυτή τη στιγµή τρία διαφορετικά µοντέλα 

πλατφορµών: SaxoTrader, SaxoWebTrader kai SaxoMobileTrader. 

6.7.1 Saxo Bank – SaxoTrader 
 

Η βραβευµένη πλατφόρµα SaxoTrader επιτρέπει στους επενδυτές να 

διαπραγµατεύονται συνάλλαγµα, συµβόλαια επί της διαφοράς (CFDs), 

µετοχές, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ), δικαιώµατα προαίρεσης 

συναλλάγµατος (FX Options) και προθεσµιακές αγορές συναλλάγµατος (FX 

Forward), όλα µέσα από µία, ολοκληρωµένη διαδικτυακή πλατφόρµα. 

∆ιαθέτει µια πλήρη γκάµα προϊόντων - πάνω από 155 συνδυασµοί 

συναλλάγµατος (περιλαµβάνονται συναλλαγές spot σε χρυσό και άργυρο), 

6.000+ συµβόλαια επί της διαφοράς (CFDs), 16 συµβόλαια επί της διαφοράς 

δεικτών (Index CFDs), διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια (ETFs), µετοχές 

από 22 χρηµατιστήρια, καθώς και προϊόντα συναλλάγµατος µε δικαίωµα 

προαίρεσης (FX Option), συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και άλλα 
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παράγωγα. ∆ίνει τη δυνατότητα διπλής µόχλευσης σε συνάλλαγµα (µε 

εγγύηση έως 25.000 USD) και σε µια σειρά από συµβόλαια επί της διαφοράς 

(CFDs) µίας µετοχής και συµβόλαια επί της διαφοράς δεικτών (Index CFDs) 

(µε εγγύηση έως 25.000 USD). Σε ότι αφορά τη διεπαφή µε το χρήστη διαθέτει 

ένα πλήρως προσαρµοσµένο στις ανάγκες του περιβάλλον συναλλαγών, 

ολοκληρωµένο µε υποσυστήµατα τιµών, αναλύσεων της αγοράς, δεδοµένων 

και ενηµέρωσης, καθώς και λειτουργίες τεχνικής ανάλυσης και διαγραµµάτων. 

Επιπλέον, προσφέρει εκτενείς αναλύσεις της αγοράς, υπηρεσία ζωντανής 

µετάδοσης ειδήσεων και απευθείας πρόσβαση στους χρηµατιστές της Saxo 

Bank µε ανταλλαγή µηνυµάτων. Η εξαιρετική ρευστότητα, οι συναλλαγές µε 

ένα κλικ για ταχεία εκτέλεση και µια πλήρης γκάµα χρηµατιστηριακών εντολών 

είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά της, ενώ παρέχει στο χρήστη αξιοπιστία 

στις συναλλαγές µε µια επίσηµη Ευρωπαϊκή τράπεζα. (SaxoTrader, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, 

2010) 

 

6.7.2 Saxo Bank – SaxoWebTrader 
 

Tο SaxoWebTrader αποτελεί µια διαδικτυακή πλατφόρµα συναλλαγών, 

η οποία προσφέρει στους χρηµατιστές που συναλλάσσονται µέσω διαδικτύου 

24-ωρη πρόσβαση στα παρακάτω προϊόντα: Ισοτιµίες  (Forex spot), 

Προθεσµιακές αγορές συναλλάγµατος (FX Forward), συναλλαγές  σε χρυσό 

και άργυρο (Spot Gold και Spot Silver), Συµβόλαια επί της διαφοράς (CFDs), 

συµβόλαια επί της διαφοράς δεικτών (Index CFDs), Μετοχές, 

∆ιαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια (ETFs) και µετοχοποιηµένα µερίδια 

εµπορικών αξιών (ETCs).Το βασικό της πλεονέκτηµα της έναντι της 

SaxoTrader είναι πως δε χρειάζεται να εγκατασταθεί κάποιο αρχείο στον 

υπολογιστή, γεγονός που κάνει την πλατφόρµα  προσβάσιµη  µέσα από τα 

περισσότερα firewall. (SaxoWebTrader, ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, 2010) 
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6.7.3 Saxo Bank – SaxoMobileTrader  
 

Το SaxoMobileTrader συµπληρώνει τα SaxoWebTrader και 

SaxoTrader, παρέχοντας στον σοβαρό χρηµατιστή ακόµα περισσότερες 

δυνατότητες για άµεση επαφή µε τις διεθνείς αγορές. ο SaxoMobileTrader 

λειτουργεί µε κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν δυνατότητα σύνδεσης στο 

διαδίκτυο ή PDA, επιτρέποντας στους πελάτες να δουν όλες τις θέσεις και τις 

ανοικτές εντολές, να διαβάσουν ειδήσεις, να εµφανίσουν απλά διαγράµµατα ή 

να προβάλλουν την κατάσταση του λογαριασµού τους από οποιοδήποτε 

µέρος του κόσµου, όλα στο χέρι τους. Η πλατφόρµα αυτή µπορεί να 

ενσωµατωθεί µε τις πλατφόρµες SaxoWebTrader και SaxoTrader. Η 

SaxoBank  δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να έχουν πρόσβαση µέσω 

του ιδίου κωδικού στις  ολοκληρωµένες πλατφόρµες  SaxoTrader , 

SaxoWebTraderκαι SaxoMobileTrader (διαδικτυακή πλατφόρµα κινητού 

τηλεφώνου).(SaxoMobileTrader, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, 2010) 

 

6.8 Adaptive Planning  

Η Express Edition του Adaptive Planning παρέχει πλήρες σύνολο 

δυνατοτήτων για συνεργατική σχεδίαση προϋπολογισµών, εκπόνηση 

εκθέσεων αναφορών και ανάλυση. Τα χαρακτηριστικά του περιλαµβάνουν: 

διαισθητική διεπαφή µε τον χρήστη που µοιάζει µε λογιστικά φύλλα, 

τυποποιηµένα δελτία για τον προγραµµατισµό εσόδων και εξόδων, 

εξειδικευµένο φύλλο σχεδιασµού για το προσωπικό, διαχείριση ιεραρχικής 

οργάνωσης και δικαιώµατα πρόσβασης του χρήστη. Ο χρήστης µπορεί να 

ανακτήσει και να εγκαταστήσει την εφαρµογή για προσωπική χρήση, καθώς 

επίσης και να ρυθµίσει την εφαρµογή ώστε να παρέχει διαδικτυακή 

υποστήριξη σε οµάδες τµηµάτων ή σύνολα εταιρειών. (Adaptive Planning, 

2009 ) Μεταξύ των χαρακτηριστικών της εφαρµογής είναι οι ακόλουθες:  

⇒ πλήρες σύνολο στοιχείων προγραµµατισµού και οικονοµικών 

καταστάσεων: Προϋπολογισµός και προβλέψεις προσωπικού, 
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δαπανών, πωλήσεων και κεφαλαίου. Σύνδεση των στοιχείων αυτών 

µέσω φόρµουλας για τη δηµιουργία πλήρους συνόλου δυναµικών 

οικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των 

χρηµατοοικονοµικών ροών, του ισολογισµού και κατάσταση 

εσόδων 

 

⇒ µετρικό σύστηµα: Επέκταση προγραµµατισµού πέρα από το 

λογιστικό σχέδιο. Προϋπολογισµός και προβλέψεις οποιωνδήποτε 

δεδοµένων που απαιτούνται για το µοντέλο του χρήστη, 

συµπεριλαµβανοµένων των µετρικών επιχειρησιακών υπολογισµών 

 

⇒ αυτοµατοποιηµένη ενοποίηση: Οι αλλαγές στον προϋπολογισµό και 

τις προβλέψεις που πραγµατοποιήθηκαν σε επίπεδο τµήµατος 

ενσωµατώνονται αυτοµάτως στο εταιρικό σχέδιο. Τα χάσµατα 

εξαιτίας διακοπής των συνδέσεων και αποκοπής και επικόλλησης 

δεδοµένων εξαλείφονται 

 

⇒ διαµορφώσιµα λογιστικά φύλλα κατά την εισαγωγή δεδοµένων: Η 

καταχώρηση δεδοµένων είναι εύκολη για τους διαχειριστές. Τα 

φύλλα εισαγωγής δεδοµένων προσαρµόζονται, ώστε να 

εµφανίζονται µόνο τα σχετικά δεδοµένα και η διεπαφή έχει τη 

µορφή λογιστικών φύλλου 

 

⇒ δυναµικοί τύποι: Τύποι µπορεί να δηµιουργηθούν σε κάθε κελί 

δεδοµένων, όπως ένα υπολογιστικό φύλλο και µπορούν να 

συσχετίσουν δεδοµένα και παραδοχές από άλλα κελιά για τη 

δηµιουργία δυναµικών αποτελεσµάτων. Οι τύποι µπορούν να 
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δηµιουργηθούν σε κεντρικό επίπεδο για την εύκολη τροποποίηση 

του συνόλου του µοντέλου 

 

⇒ Drill-Downs: οι δυνατότητες Drill-downs επιτρέπουν στους χρήστες 

να βλέπουν την προέλευση των δεδοµένων τους 

 

 

⇒ διαδικτυακή πρόσβαση: Ο προϋπολογισµός, οι προβλέψεις και οι 

εκθέσεις αναφορών µπορούν να εκπονηθούν από οποιοδήποτε 

φυλλοµετρητή, οποτεδήποτε και οπουδήποτε. ∆εν απαιτούνται 

αιτήσεις για την εγκατάσταση, ούτε προσωπικό πληροφορικής για 

την υποστήριξη ή διατήρηση της εφαρµογής. Οι νέοι χρήστες 

µπορούν να προστεθούν οποτεδήποτε. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ 

 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

INTRACOM-
PROFIT 

⇒ πλήρη λογιστική και 
χρηµατο-οικονοµική 
παρακολούθηση 

⇒ Αποδοτικότητα 
⇒ ∆ιαχείριση Παραµέτρων 

και ∆ιοικητική 
Πληροφόρηση ( MIS ) 

⇒ αρθρωτή και πολυεπίπεδη 
αρχιτεκτονική 

⇒ ελευθερία επιλογών σε όλα 
τα επίπεδα : το τεχνολογικό 
περιβάλλον λειτουργίας, τη 
βάση δεδοµένων, το 
περιβάλλον εργασίας 
χρήστη και τις γλώσσες 
προγραµµατισµού 

INTRACOM-
RiskPro TM 

⇒ διαχείριση κινδύνων 
Αγοράς, Ρευστότητας και 
Πιστωτικών Κινδύνων 

⇒ προαιρετικά modules για 
µέτρηση της κεφαλαιακής 
επάρκειας σύµφωνα µε τις 
νέες απαιτήσεις της 
Επιτροπής της Βασιλείας 
(Basel ΙΙ) 

⇒ δυναµική προσοµοίωση 
εναλλακτικών 
επιχειρηµατικών 
στρατηγικών και 
συνθηκών 
αγοράς(Dynamic Monte-
Carlo simulation for 
strategy & scenario 
analysis, behavioral 
modelling)  

⇒ ανάλυση αποδοτικότητας 
(Funds Transfer Pricing, 
Budgeting & Risk-
Adjusted Performance 
Analysis) 

⇒ ειδική λειτουργικότητα για 
την εφαρµογή των 
∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IFRS/IAS 39 
Framework) 

⇒ ολοκληρωµένη και 
σπονδυλωτή (modular) 
αρχιτεκτονική 

⇒ χρήση κοινών δεδοµένων 
και αλγορίθµων από όλα τα 
modules του συστήµατος 

⇒ εύκολη διασύνδεση µε 
συστήµατα καταχώρησης 
συναλλαγών και δεδοµένων 
αγοράς 

PROFILE- FMS ⇒ µέτρηση και το έλεγχο των 
κινδύνων αγοράς του 
portfolio 

⇒ χρησιµοποιεί απόλυτη και 
σχετική VaR 
,µεθοδολογίες ιστορικών 
δεδοµένων και 
προσοµοίωση Monte 
Carlo.  

 

⇒ ισχυρή απόδοση, υψηλή 
κλιµάκωση, ολική 
φορητότητα και απόλυτη 
συνδεσιµότητα. 

⇒ οριζόντια και κάθετη 
επεκτασιµότητα 

⇒ επαναχρησιµοποίηση όλων 
των στοιχείων της 
πλατφόρµας 

⇒ µοντέλο αρχιτεκτονικής 
προσανατολισµένης στις 
υπηρεσίες 

⇒ n – Tier σύνδεση για τα 
στοιχεία και τις υπηρεσίες 
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που παρέχει 
PROFILE- 
IMSplus 

⇒ επενδυτική διαχείριση για 
κάθετο 
χρηµατοοικονοµικό τοµέα 

⇒ διαχείρισης portfolio 
⇒ µέτρηση απόδοσης 
⇒ ανάλυση κινδύνου 

περιλαµβάνοντας 
υπολογισµούς VaR µέτρα 
σύγκρισης, ελέγχους 
ορίων, VaR, ευαισθησία 
καµπυλών απόδοσης  

⇒ µοναδική διεπαφή χρήστη 
⇒ λειτουργεί σε µια κάθετη 

αγορά ενώ ταυτόχρονα 
προσφέρει οριζόντια 
ολοκλήρωση και 
λειτουργικότητα 

⇒ front – to – back office 
λειτουργίες 

⇒ ισχυρό εργαλείο middle 
office που επιτρέπει στους 
διαχειριστές να θέσουν 
κανόνες συµµόρφωσης 

⇒ drill down λειτουργικότητα 
PROFILE- 
SPECTRUM 

⇒ ενσωµατώνει µια σειρά 
πλατφορµών 
συγκεκριµένης 
λειτουργικότητας που 
µπορεί είτε να 
εφαρµοστούν ανεξάρτητα 
είτε σαν µια 
ολοκληρωµένη λύση 

⇒ αντικειµενοστρεφείς 
µέθοδοι σχεδιασµού και 
προγραµµατισµού 

⇒ φορητότητα και 
διαδραστικότητα 

⇒ αρχιτεκτονική n – tier µε 
πρότυπα βιοµηχανικά 
στοιχεία 

⇒ µεγάλες δυνατότητες 
εξισορρόπησης και 
αυξηµένη διαθεσιµότητα 
του συστήµατος 

⇒ middle wear που 
εξασφαλίζει την 
ανεξαρτησία από 
συγκεκριµένους πρότυπους 
κανόνες RDBMS 

⇒ αναπαράσταση των 
δεδοµένων µε XML 

⇒ δραστηριοποίηση just in 
time 

⇒ OLE DB ή διεπαφές ODBC 
σε σχεσιακές βάσεις 
δεδοµένων 

⇒ αυστηρά πρότυπα και 
τεχνολογίες ANSI 

⇒ ενοποιηµένη πρόσβαση 
στις βάσεις δεδοµένων 

⇒ διευκολύνει τη 
διασταύρωση καναλιών και 
υπηρεσιών 

SIEBEN- Soft1 
QlickView 
Analyzer 

⇒ ολοκληρωµένο σύστηµα 
⇒ ERP 
⇒ Reports – Tools 
⇒ QlikView Analyzer 

(Business Intelligence – 
Data Analysis) 

⇒ απλές εκτυπώσιµες 
εκθέσεις 

⇒ ισχυρές αναλυτικές και 
λύσεις υποβολής 
εκθέσεων στο ένα τέταρτο 
του χρόνου 

⇒ οδηγεί τις επιτροπές και 

⇒ µνήµη χωρητικότητας 64 bit 
⇒ λειτουργεί εξ ολοκλήρου 

στη µνήµη 
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τα προγράµµατα κινήτρου  
⇒ εκτελεί την «πελάτης-

συγκεκριµένη πώληση» 
ανάλυση και καθορίζει την 
αποδοτικότητα από 
πελάτη-σε-πελάτη 

⇒ διεξάγει αναλύσεις 
προβλέψεων 
τιµολογώντας, 
συσσωρευµένα προϊόντα 
και εδάφη  

⇒ οικονοµική ανάλυση σε 
απεριόριστες διαστάσεις 

⇒ υποθετικά σενάρια και 
ανάλυση προβλέψεων για 
δυναµικό 
προγραµµατισµό 

⇒ βελτιωµένες SOX και 
υποβολή έκθεσης 
συµµόρφωσης µε τη 
Βασιλεία ΙΙ - 

Saxo Bank- 
SaxoTrader 

⇒ ολοκληρωµένη 
διαδικτυακή 
χρηµατιστηριακή 
πλατφόρµα 

⇒ ανάλυση της αγοράς 
 

⇒ προσαρµοσµένο στις 
ανάγκες του χρήστη, 
περιβάλλον συναλλαγών 

⇒ λειτουργίες τεχνικής 
ανάλυσης και 
διαγραµµάτων 

Saxo Bank- 
SaxoWebTrader 

⇒ διαδικτυακή πλατφόρµα 
συναλλαγών 

⇒ ανάλυση της αγοράς 
 

⇒ δε χρειάζεται να 
εγκατασταθεί κάποιο αρχείο 
στον υπολογιστή 

⇒ προσβάσιµη  µέσα από τα 

περισσότερα firewalls 

Saxo Bank- 
SaxoMobileTrader 

⇒ διαδικτυακή πλατφόρµα 
κινητού τηλεφώνου 

⇒ περισσότερες δυνατότητες 
για άµεση επαφή µε τις 
διεθνείς αγορές 

⇒ λειτουργεί µε κινητά 
τηλέφωνα ή PDA 

Adaptive 
Planning- Open 
Source 

⇒ συνεργατική σχεδίαση 
προϋπολογισµών 

⇒ εκπόνηση εκθέσεων 
αναφορών και ανάλυση 

⇒ προϋπολογισµός και 
προβλέψεις προσωπικού, 
δαπανών, πωλήσεων, και 
κεφαλαίου 

⇒ σύνδεση των στοιχείων 
για τη δηµιουργία 
πλήρους συνόλου 
δυναµικών οικονοµικών 
καταστάσεων 

⇒ µετρικό σύστηµα 
⇒ αυτοµατοποιηµένη 

ενοποίηση 

⇒ Λογισµικό ανοιχτού κώδικα 
⇒ Drill-Downs 
⇒ διαδικτυακή πρόσβαση 
⇒ δυναµικοί τύποι 
⇒ διαµορφώσιµα λογιστικά 

φύλλα εισαγωγή 
δεδοµένων 

                                                     Πίνακας 6.1  
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