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Η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε στην πρόβλεψη ζήτησης προϊόντων στο στάδιο του 

διανομέα διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας με εφαρμογή στην εμπορία φαρμάκων. 

Μελετήθηκαν τα μοντέλα πρόβλεψης ζήτησης και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας 

ως βέλτιστο επιλέχθηκε το μοντέλο της απλής εκθετικής εξομάλυνσης. Περεταίρω, έγινε 

σύγκριση της πραγματικής ζήτησης με την προβλεφθείσα, μέσω της εφαρμογής τριών 

διαφορετικών μεθόδων υπολογισμού σφάλματος, ώστε ο ερευνητής να αποφασίσει αν η 

χρήση των μοντέλων πρόβλεψης χρίζει κατάλληλη και αξιόπιστη ως εργαλείο για την εργασία 

του. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η πρόβλεψη της ζήτησης στον τομέα της 

εμπορίας φαρμάκων είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία που επηρεάζεται από πολλούς 

παράγοντες, και θεωρείται απαραίτητη η σωστή κρίση και η εμπειρία του ερευνητή στον 

τομέα για την βέλτιστη ερμηνεία των προβλέψεων. Ο ερευνητής κατέληξε πως τα μοντέλα 

πρόβλεψης προσφέρουν αξιόλογα στοιχεία μόνο σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων και κάτω 

από συγκεκριμένες συνθήκες. 
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Abstract 

The current study focused on product demand forecasting at the tier of an international supply 

chain distributor with application to pharmaceutical sector. Demand forecasting models were 

studied and according to the results of the research, the model of simple exponential 

smoothing was chosen as the most proper. In addition, actual demand was compared with the 

forecasted demand by applying three different error calculation methods, so that the 

investigator can decide whether the use of forecasting models is appropriate and reliable as a 

tool for his work. The results of the survey have shown that the demand forecast in the 

pharmaceutical sector is a very challenging process that is influenced by many factors and the 

right judgment and experience of the researcher is essential to optimize the interpretation of 

the forecasts. The researcher concluded that prediction models offer valuable information only 

in specific product categories and under specific circumstances.  
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1. Εισαγωγή 

Στην παρούσα μελέτη, ο συγγραφέας  εφαρμόζει μοντέλα πρόβλεψης ζήτησης στο στάδιο του 

διανομέα διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας με εφαρμογή στην εμπορία φαρμάκων, με στόχο 

την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεμάτων της επιχείρησης, για την εξυπηρέτηση 

των μηνιαίων απαιτήσεων των πελατών. 

Η ακρίβεια της πρόβλεψης αποτελεί ακόμα και σήμερα μια μεγάλη πρόκληση στη 

φαρμακευτική βιομηχανία (Durbha, 2016), καθώς η αλυσίδα εφοδιασμού των φαρμακευτικών 

προϊόντων χαρακτηρίζεται από μεγάλη πολυπλοκότητα και τα κανάλια εφοδιασμού και 

παράδοσης προς τους πελάτες είναι περιορισμένα και εξαιρετικά ρυθμισμένα. Η 

πολυπλοκότητα αυτή, θεωρείται ως ένας από τους κύριους φραγμούς στην βελτίωση των 

επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας μιας αλυσίδας εφοδιασμού φαρμακευτικών 

προϊόντων (Lukas and Mencer, 2018). Δεν υπάρχει περιθώριο για σφάλματα, καθώς το 

παραμικρό λάθος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία του τοπικού αλλά και του 

παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το κόστος των αποθεμάτων για 

φαρμακευτικά προϊόντα δεν μπορεί να εκφραστεί μόνο με νομισματικούς όρους. Η αποφυγή 

της εξάντλησης και η πρόβλεψη της ακρίβειας της ζήτησης από τους πελάτες οδηγούν σε 

υψηλή αποθεματοποίηση, συγκριτικά με τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται βάσει της 

ζήτησης των καταναλωτών (Scheel et al., 2014). Για το λόγο αυτό, καθώς και των 

περιορισμένων ερευνών στον τομέα, ο συγγραφέας, προσπαθεί να προσφέρει στην Ελληνική 

αλλά και τη Διεθνή βιβλιογραφία πληροφορίες που μπορεί να φανούν ενδιαφέρουσες ή 

ακόμα και χρήσιμες.  

Τυπικά, η φαρμακευτική βιομηχανία αποτελείται από επιχειρήσεις που ασχολούνται με την 

έρευνα, την ανάπτυξη, την παρασκευή και τη διανομή φαρμάκων. Τα φάρμακα που 

προσφέρονται από αυτές τις εταιρείες της φαρμακευτικής βιομηχανίας διαδραματίζουν 

θεμελιώδη ρόλο στη βελτίωση της υγείας, την πρόληψη των επιπλοκών της υγείας και την 

αύξηση της διάρκειας ζωής των ατόμων. Παρόλο που η φαρμακευτική βιομηχανία στοχεύει 

στην κερδοφορία, ο κλάδος επενδύει μεγάλα χρηματικά ποσά σε καινοτομίες που βοηθούν 

στη μείωση των απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων και ασθενειών και επιφέρουν 

περαιτέρω επανάσταση στα μοντέλα θεραπείας των ασθενών τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, η 



2 
 

αύξηση του αριθμού της μεσαίας τάξης πληθυσμού, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις 

αναδυόμενες χώρες, καθώς και το διαθέσιμο εισόδημα και η προσδοκία για καλύτερες λύσεις 

υγειονομικής περίθαλψης οδηγούν στην περεταίρω ανάπτυξη του κλάδου. 

Ωστόσο, πολλοί παράγοντες αναμένεται να επηρεάσουν τις προοπτικές ανάπτυξης της 

φαρμακευτικής βιομηχανίας κατά τα επόμενα χρόνια. Αυτοί οι παράγοντες είναι κατά κύρια 

βάση ο αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης και των αυστηρών κυβερνητικών κανονισμών. Η 

τήρηση των κυβερνητικών ρυθμίσεων γύρω από τη φορολογία, το εμπόριο, τις εγκρίσεις, την 

πρόσβαση στην αγορά και την τιμολόγηση αποτελεί αγώνα για τις επιχειρήσεις στο χώρο της 

φαρμακευτικής βιομηχανίας. Από την άλλη πλευρά, οι απαιτήσεις συμμόρφωσης ποικίλλουν 

ανάλογα με τις χώρες και οι επιχειρήσεις αναμένεται να εξασφαλίσουν ότι τα πρωτόκολλα 

αυτά πληρούνται πριν από την κυκλοφορία των προϊόντων στην αγορά. Αυτές οι διακυμάνσεις 

των κανονισμών συμμόρφωσης αναμένεται να δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα στις 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν σε καινοτομίες προϊόντων. 

Οι παραπάνω παράγοντες υποχρεώνουν τους φορείς της φαρμακευτικής βιομηχανίας να 

στραφούν σε αναπτυγμένες τακτικές που προβλέπουν τη ζήτηση με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι 

τακτικές αυτές βοηθούν τις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν τους τύπους προϊόντων και την 

ποσότητα που προβλέπεται να αγοραστεί, ενώ παράλληλα βελτιστοποιούν δραστηριότητες 

σχετικές με τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού. Ο συγγραφέας στην παρούσα έρευνα 

προσπαθεί να προσφέρει αξιόπιστες προβλέψεις για την αγορά και να βελτιώσει τα επίπεδα 

εξυπηρέτησης των πελατών. Συγκεκριμένα, προσπαθεί να προβλέψει με ακρίβεια τη ζήτηση 

για φαρμακευτικά προϊόντα ώστε η προσφορά να ταυτιστεί με τη ζήτηση.  

Η αποτελεσματική ανάλυση δεδομένων και η πρόβλεψη για μελλοντικές καταστάσεις 

αναμένεται να παρουσιάσει στρατηγική κατεύθυνση για τη φαρμακοβιομηχανία και να δώσει 

λύσεις στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (MacAffe and Brynjolfsson, 2012). Γενικότερα, 

υπάρχουν διάφορες απόψεις σχετικά με την κατηγοριοποίηση των τεχνικών πρόβλεψης. Μια 

από τις επικρατούσες απόψεις περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση των τεχνικών σε ποιοτικές 

και ποσοτικές μεθόδους. Οι τελευταίες κατηγοριοποιούνται ξανά σε ανάλυση χρονοσειρών και 

αιτιώδης μοντέλα πρόβλεψης (Chambers et al., 1971; Riggs, 1970). 
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Οι ποιοτικές τεχνικές πρόβλεψης εφαρμόζονται κυρίως σε μακροπρόθεσμες προοπτικές. Το 

δυναμικό της αγοράς επηρεάζεται από εξωτερικές περιβαλλοντικές αλλαγές. Έτσι, η ζήτηση 

προβλέπεται με βάση την υποκειμενική κρίση των εμπειρογνωμόνων. Οι τεχνικές ανάλυσης 

χρονοσειρών για την πρόβλεψη της ζήτησης καθορίζουν το μοντέλο της εξαρτώμενης από το 

χρόνο ζήτησης στο παρελθόν και προβλέπουν τη μελλοντική ζήτηση επεκτείνοντας το μοντέλο 

αυτό. Μια βασική παραδοχή των τεχνικών αυτών, είναι η σταθερότητα της αγοράς, στην οποία 

τα μελλοντικά πρότυπα ζήτησης υποθέτουν ότι παραμένει όπως ήταν στο παρελθόν. Αυτό το 

σχήμα πρόβλεψης είναι χρήσιμο για βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη και καθιστά δυνατή την 

ακριβή πρόβλεψη με σχετικά λίγα διαθέσιμα δεδομένα. Ο κινητός μέσος όρος, η εκθετική 

εξομάλυνση, και η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων είναι ορισμένα παραδείγματα 

ανάλυσης χρονοσειρών. Από την άλλη, τα αιτιώδης μοντέλα πρόβλεψης προσδιορίζουν τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση και τις σχέσεις μεταξύ αυτών των 

παραγόντων προκειμένου να προβλεφθεί η μελλοντική ζήτηση. Η ανάλυση παλινδρόμησης, τα 

οικονομετρικά μοντέλα, η ανάλυση εισροών-εκροών και οι βασικοί δείκτες οικονομίας είναι 

παραδείγματα μεθόδων αιτιώδους πρόβλεψης. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι έρευνες στον τομέα της πρόβλεψης ζήτησης στην 

εμπορία φαρμάκων και ειδικότερα στο στάδιο του διανομέα είναι περιορισμένες σε αριθμό. 

Οι Merkuryeva et al. (2018), στην έρευνά τους, παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη διαδικασία 

για την πρόβλεψη της ζήτησης προϊόντων στην αγορά και τη διαχείριση των παραγγελιών 

αγοράς στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων. Η μελέτη τους επικεντρώνεται στην προμήθεια 

φαρμακευτικών προϊόντων από χονδρέμπορο σε εταιρεία διανομής σε μια αναδυόμενη 

αγορά. Εξετάζουν πειραματικά εναλλακτικά σενάρια πρόβλεψης για τους υπολογισμούς της 

ζήτησης βάσης με χρήση μοντέλου απλού κινητού μέσου όρου (SMA) και πολλαπλών 

γραμμικών παλινδρομήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως το μοντέλο SMA 

προσαρμόζει τις προβλέψεις, οι οποίες προκύπτουν από τον κινητό μέσο όρο της ζήτησης, 

μετά από την εισαγωγή κάθε παρατήρησης και ως εκ τούτου επηρεάζεται περισσότερο από τις 

πιο πρόσφατες. Στο πείραμα τους, τα ιστορικά δεδομένα ζήτησης είναι υπερβολικά 

πολύπλοκα και δεν ανταποκρίνονται σαφώς στις περιοδικές διακυμάνσεις της ζήτησης. Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο το μοντέλο SMA δημιουργεί ασυνεπείς και ανακριβείς προβλέψεις 
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πωλήσεων. Σε σύγκριση με το μοντέλο SMA, ο συντελεστής σφάλματος είναι χαμηλότερος 

στην περίπτωση προβλέψεων που βασίζονται στη γραμμική παλινδρόμηση. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι τα πολλαπλά κριτήρια που τέθηκαν στην εξίσωση της γραμμικής 

παλινδρόμησης δείχνουν καλύτερα αποτελέσματα από το μοντέλο SMA και έχουν καλύτερη 

ικανότητα αναπαραγωγής της συμπεριφοράς του μοτίβου της ζήτησης. Παρόλα αυτά, 

συμπεραίνουν πως ακόμα και το μοντέλο αυτό δεν έχει τη δυνατότητα να προβλέψει με 

ακρίβεια τις ακραίες ποσότητες ζήτησης. Τέλος, καταλήγουν πως απαιτείται περαιτέρω 

διεξοδική ανάλυση, ώστε να εξεταστούν οι προβλέψεις γραμμικής παλινδρόμησης και να 

εξακριβωθεί αν οι λειτουργίες μη γραμμικής παλινδρόμησης (για παράδειγμα πολυωνυμική, 

εκθετική, λογαριθμική, κ.ά.) μπορούν να ταιριάζουν καλύτερα για την ανάλυση των 

δεδομένων. Εξάλλου, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να εξετάζονται συστηματικά μη 

παραμετρικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάζουν τη ζήτηση των προϊόντων, όπως το 

μέγεθος και η γήρανση του πληθυσμού, η αναλογία ανδρών και γυναικών κ.ά. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιλογή του κατάλληλου μοντέλου πρόβλεψης είναι ένα πολύ 

περίπλοκο και σοβαρό πρόβλημα ακόμα και για τους εμπειρογνώμονες στον τομέα. Ο 

συγγραφέας ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές τάσεις της ζήτησης κατά την 

περίοδο του έτους, όπως για παράδειγμα την εποχικότητα που παρατηρείται στα δεδομένα, 

χρησιμοποίησε το εργαλείο Expert Modeler, του στατιστικού προγράμματος SPSS, το οποίο 

επιλέγει αυτόματα το βέλτιστο μοντέλο, μέσα από μια σειρά δοκιμών πάνω σε μια ευρεία 

γκάμα διαθέσιμων μοντέλων, όπως το Simple Seasonal, το Winters’ Additive, Damped 

Exponential Smoothing, κ.ά. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε σε παραπλήσια έρευνα του 

Huusko (2011), ο οποίος κατάληξε πως το συγκεκριμένο μοντέλο είναι το πλέον κατάλληλο. 

Στην έρευνά του, η καταλληλότητα του μοντέλου ελέγχθηκε συγκρίνοντας την προβλεπόμενη 

ζήτηση με την πραγματική ζήτηση σε διάστημα τριών μηνών.  
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1.1 Σκοπός της Εργασίας 

Μέσω της ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων που συλλέχθηκαν από τον διανομέα διεθνούς 

εφοδιαστικής αλυσίδας ο συγγραφέας επιχειρεί να εκτιμήσει μελλοντικές παραγγελίες 

συγκεκριμένων προϊόντων και να συγκρίνει τα αποτελέσματα αυτά με την πραγματική ζήτηση. 

Συνεπώς το κύριο ερευνητικό ερώτημα της εργασίας διαμορφώνεται ως εξής :  

«Είναι αξιόπιστα τα μοντέλα πρόβλεψης ώστε να προσφέρουν ακριβή αποτελέσματα που 

μπορούν να αξιοποιηθούν από τον διανομέα διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας ;» 

 

1.2 Δομή της Εργασίας 

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπου αναφέρονται οι 

βασικές θεωρίες που διέπουν την έρευνα καθώς και αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών. 

Ακολουθεί η μεθοδολογική προσέγγιση, όπου επιλέγεται ο τρόπος που αναλύονται τα 

δεδομένα, καθώς και τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα 

της έρευνας και τα σχόλια του συγγραφέα σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας. Επίσης, 

αναφέρονται οι περιορισμοί που προέκυψαν, καθώς και προτάσεις για μελλοντικές μελέτες. 
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2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες της πρόβλεψης ζήτησης, τα μοντέλα 

πρόβλεψης που έχουν χρησιμοποιηθεί σε παραπλήσιες έρευνες και συγκεκριμένα οι 

ποσοτικές μέθοδοι πρόβλεψης, καθώς και αποτελέσματα παρόμοιων ερευνών. Ο συγγραφέας 

διεξήγαγε την συγκεκριμένη έρευνα ώστε να εμβαθύνει τις εργασιακές του γνώσεις στον 

κλάδο του παράλληλου εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων καθώς εργάζεται για διανομέα 

φαρμακευτικών προϊόντων που δραστηριοποιείται εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης. 

Το παράλληλο εμπόριο φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή εντός της Ε.Ε. 

λαμβάνει χώρα όταν ένας έμπορος αγοράζει ένα συγκεκριμένο φάρμακο σε ένα κράτος μέλος 

σε σχετικά χαμηλή τιμή, το εξάγει σε άλλο κράτος μέλος και στη συνέχεια το μεταπωλεί 

παράλληλα με το ίδιο προϊόν που παράγεται τοπικά, μέσω των κανονικών καναλιών διανομής 

σε υψηλότερη τιμή. Αυτή η κατηγορία εμπορίου ενθαρρύνεται κυρίως από τις συχνά 

σημαντικές διαφορές στις τιμές ορισμένων επώνυμων φαρμάκων, κατοχυρωμένων με 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μεταξύ των κρατών μελών. Οι διαφορές τιμών μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα της στρατηγικής μάρκετινγκ ενός κατασκευαστή, ωστόσο διαμορφώνονται κυρίως 

από τις πολιτικές των διαφόρων εθνικών αρχών.  

Υπάρχουν δύο μορφές παράλληλου εμπορίου. Η πρώτη μορφή αφορά ένα φάρμακο που 

παρασκευάζεται σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη και πωλείται σε σημαντικά διαφορετικές 

τιμές εκ του εργοστασίου. Το φάρμακο αγοράζεται από τον παράλληλο έμπορο στη χώρα 

χαμηλής τιμής (Low Price Cost-LPC) και εξάγεται στη χώρα με υψηλή τιμή (High Price Cost-

HPC), όπου πωλείται «παράλληλα» με το ίδιο φάρμακο το οποίο παρέχεται απευθείας από τον 

εγχώριο κατασκευαστή. Η δεύτερη μορφή αφορά ένα φάρμακο που εξάγεται από τον 

κατασκευαστή σε χαμηλότερη τιμή από εκείνη που έχει καθοριστεί στην εγχώρια αγορά. Αυτό 

μπορεί να συμβεί επειδή οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν παράγουν κάθε προϊόν σε κάθε 

χώρα, αλλά συχνά προμηθεύουν χονδρεμπόρους στο εξωτερικό. Το φάρμακο αγοράζεται από 

έναν παράλληλο εισαγωγέα σε αγορά με χαμηλότερη τιμή, ο οποίος στη συνέχεια το 

μεταπωλεί στην αγορά υψηλών τιμών, όπου μπορεί να πωληθεί σε χαμηλότερη τιμή από το 

ίδιο φάρμακο που πωλείται μέσω του «κανονικού» καναλιού διανομής. Αυτή η μέθοδος είναι 

γνωστή ως «παράλληλες επανεισαγωγές» (Darba and Rovira, 1998). 
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Σύμφωνα με τον Homer (1987), η παράλληλη εισαγωγή φαρμάκων υφίσταται όταν υπάρχουν 

δύο βασικές συνθήκες. Η πρώτη, είναι η ύπαρξη σημαντικών διαφορών τιμής του φαρμάκου 

μεταξύ των εν λόγω δύο χωρών. Η δεύτερη συνθήκη είναι η ύπαρξη ελεύθερων συναλλαγών 

μεταξύ τους. Η παραδοσιακή αλυσίδα διανομής σε μια χώρα, για φάρμακα που χορηγούνται 

με ιατρική συνταγή και πωλούνται μέσω φαρμακοποιών απεικονίζεται παρακάτω: 

Κατασκευαστής → Χονδρέμπορος → Λιανικός φαρμακοποιός → Ασθενής 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα νοσοκομεία προμηθεύονται κατά κανόνα απευθείας από τους 

κατασκευαστές. Στην περίπτωση των παράλληλων εισαγωγών, η αλυσίδα διανομής λειτουργεί 

εντελώς διαφορετικά, όπως φαίνεται παρακάτω: 

Κατασκευαστής στη χώρα παραγωγής → Χονδρέμπορος στη χώρα παραγωγής → 

Παράλληλος εισαγωγέας στη χώρα προορισμού → Φαρμακοποιός στη χώρα προορισμού → 

Ασθενής 

Βάσει της παραπάνω διαδικασίας, ο συγγραφέας εργάζεται στο στάδιο του χονδρέμπορου στη 

χώρα παραγωγής. Σε όλες τις μορφές παράλληλου εμπορίου, οι τιμές που καθιστούν το 

παράλληλο εμπόριο κερδοφόρο είναι η τιμή αγοράς του φαρμακοποιού στη χώρα προορισμού 

και η τιμή πώλησης του χονδρεμπόρου στη χώρα εξαγωγής. Ο έμπορος πρέπει να λάβει άδεια 

παράλληλου εμπορίου από τη χώρα εισαγωγής και για το σκοπό αυτό, πρέπει να αποδείξει ότι 

το εισαγόμενο προϊόν είναι πανομοιότυπο με εκείνο που πωλείται ήδη στη σχετική αγορά. Η 

άδεια ισχύει μόνο για συγκεκριμένη παρουσίαση (συσκευασία, επισήμανση κ.λπ.) του 

προϊόντος για συναλλαγές μεταξύ δύο συγκεκριμένων χωρών.  

Τα φάρμακα μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο ομάδες, στα συνταγογραφούμενα φάρμακα και 

σε φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή (Over the counter-OTC) ή αλλιώς μη συνταγογραφούμενα 

φάρμακα. Επιπλέον, καμία αρχή κράτους μέλους της Ε.Ε. δεν ελέγχει τις τιμές των μη 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων και οι κατασκευαστές είναι ελεύθεροι να τις προσαρμόζουν 

ανά πάσα στιγμή. Ως εκ τούτου, το παράλληλο εμπόριο είναι απίθανο να συμβεί σε μεγάλη 

κλίμακα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα (Darba and Rovira, 1998). 
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2.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Η πρόβλεψη της ζήτησης χρησιμοποιείται ευρέως στη τη διαχείριση αποθεμάτων, στις 

μεταφορές, στη διανομή, στην αποκατάσταση, στην επισκευή και τη συντήρηση, στο 

συντονισμό των προμηθευτών και σε πολλές άλλες περιπτώσεις διαχείρισης έργων (Fildes and 

Ord, 2006). Όταν χρησιμοποιείται αποτελεσματικά, βοηθάει τις εφοδιαστικές αλυσίδες των 

προμηθευτών να ακολουθήσουν τις κινήσεις των εταιρειών και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες 

της αγοράς (Fildes και Beard, 1992; Granger, 1989; Wacker και Lummus 2002). Γενικά, οι 

εφοδιαστικές αλυσίδες στρέφονται προς τέτοιες τεχνικές όταν μειώνεται η απόδοσή τους και 

κατευθύνονται είτε προς ανάλογες υπηρεσίες ή δράσεις αναβάθμισης, ώστε να αντιστρέψουν 

την κατάσταση (Armstrong, 1988; Winklhoferet et al., 1996). 

Η πρόβλεψη αποσκοπεί στη μείωση της αβεβαιότητας που περιβάλλει το μέλλον (Tersine, 

1974). Λόγω της αβεβαιότητας η χρήση της πρόβλεψης ζήτησης είναι σημαντική καθώς βοηθά 

στην πρόβλεψη των επιπέδων ζήτησης του όγκου των παραγγελιών των πελατών. 

Σύμφωνα με τον Johnson (2009), η πρόβλεψη ζήτησης δημιουργεί μια βάση για τον σχεδιασμό 

και προγραμματισμό των εταιρικών διαδικασιών και δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές 

να σχεδιάζουν μελλοντικές ανάγκες και κατά συνέπεια να λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις. 

Γενικά, η πρόβλεψη ζήτησης είναι μια συνεχής διαδικασία που απαιτεί από τους διαχειριστές 

των προϊόντων να μελετούν τις αγορές και να τις κατανοούν (Haines, 2008). 

Γενικότερα, η πρόβλεψη ζήτησης είναι μια διαδικασία ανάλυσης και ρύθμισης των 

πληροφοριών που καθιστά δυνατές τις προβλέψεις μελλοντικών πωλήσεων. Η ανάπτυξη της 

πρόβλεψης της ζήτησης είναι μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων που περιλαμβάνει την 

ένδειξη της ζήτησης στο στάδιο του διανομέα και την ένδειξη της επίσημης ζήτησης στο στάδιο 

του αγοραστή (Kress and Snyder, 1994). Μετά την αξιολόγηση και τον προσδιορισμό της 

εσωτερικής και της εξωτερικής ζήτησης, οι διαδικασίες όπως η ποσότητα παραγγελίας, η 

κάλυψη των αναγκών του πελάτη και τα χρονικά περιθώρια εκτέλεσης των παραγγελιών 

βελτιώνονται. Πολλές εταιρείες διαμορφώνουν τη στρατηγική του μάρκετινγκ σύμφωνα με 

αυτές τις προβλέψεις. Στο τέλος της διαδικασίας πρόβλεψης, ακολουθείται η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητα της πρόβλεψης. Είναι σημαντικό να υπάρχει συνεκτικότητα στα 

αποτελέσματα και να παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα ανάλογα την εκάστοτε περίπτωση. Οι 
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ποιοτικές και ποσοτικές τεχνικές είναι σημαντικές κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι 

υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων επιλέγουν κατά κύριο λόγο τις καταλληλότερες τεχνικές 

πρόβλεψης αναλόγως της φύσης του εκάστοτε προβλήματος. Η διαδικασία πρόβλεψης που 

ακολουθείται πρέπει να συμπλέει με τη φύση των πληροφοριών και τις διαδικασίες 

λειτουργειών της εκάστοτε εταιρείας (Monks, 1987). 

Ο σχεδιασμός της ζήτησης αντιπροσωπεύει ένα σύνολο μεθοδολογιών και τεχνολογιών 

πληροφοριών για τη χρήση των προβλέψεων ζήτησης στη διαδικασία σχεδιασμού. Στόχος 

είναι να επιταχυνθεί η ροή των πρώτων υλών, των υλικών και των υπηρεσιών ξεκινώντας από 

τους προμηθευτές μέσω της μετατροπής τους σε προϊόντα της εταιρείας και στη διανομή τους 

στους τελικούς τους καταναλωτές. Η διαδικασία σχεδιασμού της ζήτησης γίνεται για να 

βοηθήσει την επιχείρηση να κατανοήσει και να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους. Εν μέσω πλην 

σαφώς, καθορίζει το πλαίσιο της αποδοτικότητας, του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και τα 

επίπεδα εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων μερών (Sheldon, 2006). Η εφαρμογή του 

σχεδιασμού της ζήτησης επιτρέπει τον προσδιορισμό της πλησιέστερης πιθανής πρόβλεψης 

στον ορίζοντα σχεδιασμού και τον καθορισμό του όγκου της παραγωγής, τον όγκο των 

αποθεμάτων και πρώτων υλών μεταξύ συγκεκριμένων προϊόντων για τη μεγιστοποίηση των 

κερδών ολόκληρης της εταιρείας. 

 

2.2 Τεχνικές Πρόβλεψης 

Οι τεχνικές πρόβλεψης χρησιμοποιούνται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μιας 

επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν παράγοντες όπως το χρονικό διάστημα και η 

ποσότητα των δεδομένων που λαμβάνονται, το περιθώριο σφάλματος και τα προσόντα των 

υπευθύνων λήψης αποφάσεων. (Schroeder and Snyder 1994; Klassen and Flores 2001). Οι 

τεχνικές πρόβλεψης μπορεί να είναι ποιοτικές ή ποσοτικές. 

Η ποιοτική τεχνική πρόβλεψης απαιτεί την συλλογή ιδεών, απόψεων και αποφάσεων του 

ατόμου που σχετίζονται με τη μελλοντική και την παρούσα κατάσταση (Monks, 1987). Οι 

απόψεις των εμπειρογνωμόνων αντιμετωπίζονται με υποκειμενικούς παράγοντες και 

εμπειρίες (Render and Stair, 2000). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποιοτικές τεχνικές κατά τη 
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διάρκεια της αναποτελεσματικότητας των αριθμητικών δεδομένων και της αβεβαιότητας ή 

των ακραίων μεταβολών των δεδομένων. Δεδομένα ποιοτικής πρόβλεψης μπορούν να 

ληφθούν από πολλές πηγές, όπως πελάτες, πωλητές, διευθυντές, ή ειδικών στον εκάστοτε 

κλάδο (Stevenson, 1989). Για προϊόντα με ιστορικό ζήτησης, η μελλοντική δραστηριότητα 

μπορεί να βασιστεί περισσότερο ποσοτικά σε προηγούμενες καταχωρήσεις (Tersine, 1994). Οι 

ποσοτικές μέθοδοι αποτελούνται από δύο κύριους τύπους, τις χρονολογικές σειρές και τα 

αιτιώδη μοντέλα. Τα αιτιώδη μοντέλα υποθέτουν μια σταθερή συσχέτιση αιτίας και 

αποτελέσματος μεταξύ των δεδομένων πρόβλεψης και των πραγματικών αποτελεσμάτων της 

ζήτησης. Οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα επηρεάζει τα αποτελέσματα της μεθόδου με 

προβλέψιμο τρόπο. Τα αιτιώδη μοντέλα χρησιμοποιούνται κυρίως σε περιπτώσεις όταν δεν 

υπάρχουν μεταβλητές που περιέχουν χρονικά δεδομένα (Wheelwright and Makridakis, 1985). 

Όσο χρησιμοποιούνται οι ποιοτικές τεχνικές τόσο χρησιμοποιούνται και οι ποσοτικές ως 

μέθοδος πρόβλεψης από τις εταιρείες. Για τη χρησιμοποίηση των ποσοτικών μεθόδων 

απαιτούνται ποσοτικά δεδομένα τα οποία μπορούν να αντληθούν από βάσεις δεδομένων ή το 

διαδίκτυο. Για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες μπορούν να συλλεχθούν 

από την βάση δεδομένων του λογισμικού διαχείρισης λογαριασμών πελατών (CRM). Βασική 

προϋπόθεση αυτών των μεθόδων προβλέψεων ζήτησης είναι μια υποτυπώδης σταθερότητα 

της τάσης των δεδομένων. Ως τάση, χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε πρότυπο σταδιακής αλλαγής 

μιας κατάστασης ή διαδικασίας και διατυπώνεται βάσει των δεδομένων μιας χρονοσειράς, τα 

οποία κινούνται σε μια ορισμένη κατεύθυνση με την πάροδο του χρόνου και μπορούν να 

αποτυπωθεί από μια καμπύλη ή γραμμή σε ένα γράφημα. Ακόμη και αν αυτή η υπόθεση είναι 

εν μέρει σωστή για το εγγύς μέλλον, όσο μεγαλώνει ο προγνωστικός ορίζοντας, η ακρίβεια των 

ποσοτικών μεθόδων μειώνεται. Όσο η τάση που διαμορφώνεται από τις προβλέψεις αλλάζει, 

η αξιοπιστία των μεθόδων μειώνεται. Για να εφαρμοστούν ποσοτικές μέθοδοι, πρέπει να 

ισχύουν τρεις προϋποθέσεις (Colin, 1997): 

• Πληροφορίες προηγούμενων ετών 

• Πληροφορίες που ερμηνεύονται ως ποσοτικά δεδομένα 

• Διατήρηση της προ υπάρχουσας τάσης στο μέλλον 
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2.3 Μοντέλα Πρόβλεψης Ζήτησης 

Η ποσοτική ανάλυση βασίζεται σε στατιστικές μεθόδους, ενώ η ποιοτική ανάλυση βασίζεται σε 

ανάλυση κρίσεως. Γενικά οι ποσοτικές τεχνικές χρησιμοποιούν τρία βασικά μοντέλα 

πρόβλεψης της ζήτησης: την ανάλυση χρονοσειρών, την ανάλυση οικονομικών δεικτών και την 

οικονομετρική ανάλυση. Στην παρούσα μελέτη ο ερευνητής θα ασχοληθεί μόνο με την 

ανάλυση των χρονοσειρών. 

Η ανάλυση χρονοσειρών προβλέπει το μέλλον από το παρελθόν (Tersine, 1994). Κατά την 

αξιολόγηση των αλλαγών μιας μεταβλητής με την πάροδο του χρόνου, αξιολογείται η σχέση 

της ζήτησης ανάλογα με τον χρόνο. Με αυτό τον τρόπο προβλέπεται το μέλλον. Δύο σκέψεις 

εμπλέκονται στην παραγωγή μιας ακριβούς και χρήσιμης πρόβλεψης μιας χρονοσειράς. Η 

πρώτη σκέψη είναι να συγκεντρωθούν τα δεδομένα που σχετίζονται με την πρόβλεψη. Η 

δεύτερη είναι να επιλεχθεί το κατάλληλο μοντέλο πρόβλεψης που θα χρησιμοποιήσει πλήρως 

τις πληροφορίες που περιέχονται στα στοιχεία των χρονοσειρών (Hanke and Reitsch, 1992).Τα 

συστατικά στοιχεία των χρονολογικών σειρών ενδέχεται να περιέχουν έως και πέντε 

αλληλεπιδραστικές συνιστώσες. Οι πέντε συνιστώσες είναι τα ακατέργαστα δεδομένα, οι 

επικρατούσες τάσεις, η εποχικότητα, τα κυκλικά και τα τυχαία γεγονότα. Εάν η τάση που 

επικρατεί στα ιστορικά στοιχεία διατηρείται στο μέλλον, τότε οι προβλέψεις με χρονοσειρές 

μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες (Tersine, 1994). 

Η βασικότερη συνιστώσα είναι τα ακατέργαστα δεδομένα, τα οποία σχηματίζουν την κεντρική 

εικόνα μιας χρονοσειράς. Αυτή η συνιστώσα αναδεικνύει την κεντρική αποτύπωση των 

χρονοσειρών σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή (Syzdek, 1989). Από την άλλη, η 

επικρατούσα τάση αποτελεί μια μακροπρόθεσμη συνιστώσα που δείχνει το ρυθμό ανάπτυξης 

ή ύφεσης. Οι βασικές δυνάμεις που επηρεάζουν και συμβάλλουν στην εξήγηση της 

συνιστώσας αυτής είναι η αύξηση του πληθυσμού, ο πληθωρισμός των τιμών, οι τεχνολογικές 

αλλαγές και η αύξηση της παραγωγικότητας (Hanke και Reitsch, 1992). Στη συνέχεια, η 

συνιστώσα της εποχικότητας αντιπροσωπεύεται από διακυμάνσεις που εμφανίζονται πάνω 

στη καμπύλη της τάσης που επαναλαμβάνεται από εποχή σε εποχή ή από έτος σε έτος. Η 

εποχικότητα μπορεί να αντανακλά τις καιρικές συνθήκες, τις διακοπές ή τη διάρκεια των 

ημερολογιακών μηνών (Hanke και Reitsch, 1992) και είναι παρούσα όταν η ζήτηση 
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παρουσιάζει διακυμάνσεις με παρόμοιο ρυθμό κατά την διάρκεια κάθε έτους. Ο κύκλος των 

δώδεκα μηνών μπορεί να σχετίζεται με παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, οι αργίες, το 

άνοιγμα των σχολείων, και οι διακοπές κ.α. (Tersine, 1982). Για παράδειγμα στο περιβάλλον 

του διανομέα διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμάκων, η εποχή της γρίπης που 

εμφανίζεται κατά τους χειμερινούς μήνες προκαλεί ακραίες αυξήσεις της ζήτησης για πολλά 

είδη φαρμάκων, τα οποία κατά το υπόλοιπο του έτους δείχνουν κανονικές και τυχαίες 

διακυμάνσεις της ζήτησης. Οι κυκλικές μεταβολές, που αποτελούν την τέταρτη συνιστώσα των 

συστατικών στοιχείων των χρονολογικών σειρών, μπορεί να είναι περιοδικές ή μη, αλλά συχνά 

είναι αποτέλεσμα των επιχειρηματικών κύκλων επέκτασης και συρρίκνωσης της οικονομικής 

δραστηριότητας μιας επιχείρησης σε βάθος ετών (Tersine, 1994).Τέλος, η συνιστώσα των 

τυχαίων γεγονότων μετρά τη μεταβλητότητα των χρονοσειρών που δεν μπορούν να εξηγηθούν 

από τις υπόλοιπες συνιστώσες (Hanke και Reitsch, 1992). Ως τυχαία γεγονότα είναι εκείνες οι 

διακυμάνσεις των δεδομένων που δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη διαφορετικά και δεν 

ακολουθούν συγκεκριμένες δομές (Syzdek, 1989).  

Στη θεωρία της διαχείρισης των αποθεμάτων το μοντέλο οικονομικής ποσότητας παραγγελίας 

(EOQ) χρησιμοποιεί το ελάχιστο επίπεδο αποθέματος για να καθορίσει πότε πρέπει να 

αναπληρωθεί μια προκαθορισμένη σταθερή ποσότητα παραγγελίας. Υπάρχουν όμως 

δυσκολίες στη χρήση μοντέλου αυτού, που είναι απαραίτητο στο στάδιο διανομέα διεθνούς 

εφοδιαστικής αλυσίδας (Hill, 1988). Για παράδειγμα, η ζήτηση και ο χρόνος παράδοσης μπορεί 

να μην είναι σταθερός ή η ζήτηση να μην ικανοποιείται πλήρως με αποτέλεσμα το σημείο 

αναπλήρωσης μιας παραγγελίας να μην είναι ξεκάθαρο. Αυτές τις δυσκολίες προσπαθούν να 

εξομαλύνουν τα μοντέλα πρόβλεψης της ζήτησης. Γενικά, τα επίπεδα ελέγχου των 

αποθεμάτων και των βέλτιστων οικονομικών παραγγελιών είναι τις περισσότερες φορές 

χρήσιμα για περιπτώσεις εποχικότητας, κατά τις οποίες η ζήτηση είναι αμελητέα εκτός 

περιόδου αιχμής. Οι Peterson και Silver (1979) παρέχουν τρία κριτήρια με τα οποία κάποιος 

μπορεί να εντοπίσει την εποχικότητα απλά κοιτάζοντας την τάση των δεδομένων:  

• Η κορυφή της ζήτησης πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότερη από τις τυχαίες 

διακυμάνσεις ή τον "θόρυβο" στη ζήτηση. 

• Η κορυφή της ζήτησης πρέπει να συμβαίνει κατά την ίδια χρονική περίοδο κάθε χρόνο. 
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• Ο λόγος που δημιουργείται η κορυφή της ζήτησης πρέπει να είναι κατανοητός. 

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω δύο πρώτα κριτήρια, μια δειγματοληπτική πλοκή της ζήτησης 

με την πάροδο του χρόνου θα αποκαλύψει την ύπαρξη εποχικότητας. Ο λόγος που 

δημιουργούνται οι κορυφές (για παράδειγμα, η εποχή της γρίπης) είναι γνωστός εκ των 

προτέρων. Μια έντονη ένδειξη της εποχικότητας θα ήταν ένα πρότυπο ζήτησης που γενικά 

επαναλαμβάνεται μέσα σε αρκετά χρόνια με τις κορυφές να θεωρούνται στατιστικά 

σημαντικές εάν υπερβαίνουν τις δύο τυπικές αποκλίσεις από τη μέση ζήτηση (Syzdek, 1989).  

Μια πιο στατιστικά επαληθεύσιμη μέθοδος για τον προσδιορισμό της εποχικότητας θα 

χρησιμοποιούσε τη χρήση της αυτοσυσχέτισης. Η αυτοσυσχέτιση μεταξύ διαδοχικών τιμών 

μιας χρονοσειράς είναι ένα βασικό εργαλείο για τον προσδιορισμό της βασικής τάσης και για 

τον προσδιορισμό ενός κατάλληλου μοντέλου που αντιστοιχεί σε μια σειρά δεδομένων 

(Wheelwright and Makridakis, 1985). Ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών μετριέται 

με τον συντελεστή συσχέτισης, εκφραζόμενο ως r. Αυτό περιγράφει τι τείνει να συμβεί σε μία 

από τις μεταβλητές εάν υπάρχει αλλαγή στην άλλη. Ο συντελεστής συσχέτισης κυμαίνεται 

μεταξύ -1 και +1. Μια τιμή κοντά στο -1 ή +1 δείχνει μια ισχυρή αρνητική ή θετική γραμμική 

σχέση, αντίστοιχα, μεταξύ των δύο μεταβλητών. Όσο πιο κοντά στο μηδέν είναι ο συντελεστής, 

τόσο μικρότερη είναι η στατιστική σχέση μεταξύ των μεταβλητών. 

Ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης (ACF) είναι παρόμοιος με τον συντελεστή συσχέτισης, με την 

διαφορά ότι περιγράφει τη σχέση μεταξύ των τιμών της ίδιας μεταβλητής σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους. Η συσχέτιση μεταξύ του αρχικού συνόλου δεδομένων και ενός δεύτερου 

συνόλου (που αντιπροσωπεύουν κάποια διαφορετική χρονική περίοδο) δείχνει το πώς 

συσχετίζονται τα δεδομένα από διαφορετικές χρονικές περιόδους και αν τείνουν να κινούνται 

προς την ίδια κατεύθυνση (Syzdek, 1989). Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ του αρχικού 

συνόλου δεδομένων και ενός δεύτερου συνόλου δεδομένων δείχνει πώς συσχετίζονται τα 

δεδομένα μιας χρονικής περιόδου (lag) και αν τείνουν να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση 

(Syzdek, 1989). Η αυτοσυσχέτιση συμβαίνει όταν μια παρατήρηση τείνει να συσχετιστεί 

πλήρως με την επόμενη (Tersine, 1994). Παραδείγματος χάριν, εάν ο συντελεστής 

αυτοσυσχέτισης για την 12η υστέρηση για τα μηνιαία δεδομένα είναι στατιστικά σημαντικός, 
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τότε τα δεδομένα μπορούν να χαρακτηριστούν με εποχικότητα (Wheelwright and Makridakis, 

1977). 

 

2.4 Είδη Μοντέλων Πρόβλεψης 

Όλες οι μέθοδοι εξομάλυνσης των χρονολογικών σειρών χρησιμοποιούν κάποια μορφή 

σταθμισμένων μέσων τιμών παρελθουσών παρατηρήσεων, για την εξομάλυνση των 

βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων. Οι βασικές υποθέσεις αυτών των μεθόδων είναι ότι οι 

διακυμάνσεις στις προηγούμενες τιμές αντιπροσωπεύουν τυχαίες αποκλίσεις από κάποια 

ομαλή καμπύλη, που όταν προσδιοριστεί, μπορεί εύλογα να προεκτείνεται στο μέλλον για να 

παράγει μια πρόβλεψη ή σειρά προβλέψεων (Wilson and Keating, 1994). Παρακάτω 

περιγράφονται πέντε από τις βασικότερες μεθόδους εξομάλυνσης. Οι μέθοδοι είναι: 

• Κινητός μέσος όρος 

• Εκθετική εξομάλυνση 

• Εκθετική εξομάλυνση του Holt 

• Εκθετική εξομάλυνση του Winter 

 

Κινητός Μέσος Όρος 

Η μέθοδος του κινητού μέσου όρου δημιουργεί την πρόβλεψη της επόμενης περιόδου 

υπολογίζοντας τον μέσο όρο της πραγματικής ζήτησης των τελευταίων περιόδων n (Wilson and 

Keating, 1994). Μαθηματικά, αντιπροσωπεύεται ως (Hanke και Reitsch, 1992): 

Ft + 1 = (Yt + Yt-1 +...- + Yt-n ) / n  

όπου: 

Yt = πραγματικό δεδομένο στην χρονική περίοδο t 

Ft + 1 = πρόβλεψη που έγινε στην χρονική περίοδο t για t + 1 

n = αριθμός όρων στον κινητό μέσο όρο 
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Αυτή η τεχνική δίνει περισσότερο βάρος στις πιο πρόσφατες χρονικές περιόδους. Αν ο αριθμός 

των περιόδων είναι μικρός, αυτό το μοντέλο ανταποκρίνεται καλύτερα στο μοτίβο της τάσης 

των δεδομένων. Για μεγάλο αριθμό περιόδων, η μέθοδος αυτή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 

μικρές τιμές πρόβλεψης. Το μοντέλο κινητού μέσου όρου λειτουργεί καλύτερα με στατικά 

δεδομένα. Ωστόσο, δεν χειρίζεται πολύ σωστά δυναμικά δεδομένα όπως την τάση ή την 

εποχικότητα. (Hanke και Reitsch, 1992). 

 

Εκθετική Εξομάλυνση 

Η απλή εκθετική εξομάλυνση, όπως ο κινητός μέσος όρος, χρησιμοποιεί μόνο τις 

προηγούμενες τιμές μιας μεταβλητής για την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών και 

χρησιμοποιείται σωστά όταν δεν υπάρχει τάση ή εποχικότητα στα δεδομένα (Wheelwright and 

Makridakis, 1985). Αυτό το μοντέλο υπολογίζει τον μέσο όρο των προηγούμενων τιμών της 

ζήτησης με μια φθίνουσα και εκθετική μέθοδο δηλαδή, δίνει πιο πολύ βάρος στα πιο 

πρόσφατα δεδομένα. Αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι η πιο πρόσφατη ημερομηνία περιέχει τις 

πιο έγκυρες πληροφορίες. Συνεπώς, η εκθετική εξομάλυνση ανταποκρίνεται στις αλλαγές των 

μοτίβων που ακολουθούν τα δεδομένα. Ένα πλεονέκτημα της εκθετικής εξομάλυνσης είναι ότι 

είναι μια απλή τεχνική και απαιτεί λίγα ιστορικά δεδομένα (Evans, 1993). Εκφράζεται 

μαθηματικά ως (Wheelwright και Makridakis, 1985): 

Ft = αDt ‐ 1 + α(1‐α)Dt ‐ 2 + α(1‐ α)2∙Dt ‐ 3 + α(1‐ α)3Dt ‐ 4 + ... + α(1‐ α)n‐1∙Dt-n 

ή συντομότερα : Ft = Ft-1 + α(Dt-1 - Ft-1) 

όπου: 

Ft = εκτιμώμενη τιμή  

a = σταθερά εξομαλύνσεως (0 <α <1) 

Dt = πραγματική τιμή τώρα (κατά την περίοδο t) 

Καθώς η τιμή της σταθεράς εξομάλυνσης προσεγγίζει το 1, δίνεται μεγαλύτερο βάρος στα πιο 

πρόσφατα δεδομένα. Γενικά, επιλέγεται το a που οδηγεί στο χαμηλότερο ριζικό μέσο 

τετραγωνικό σφάλμα (RMSE), αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε τιμή στην 
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περιοχή 0<α<1. Με το μοντέλο της εκθετικής εξομάλυνσης, οι εξισώσεις πρόβλεψης μπορούν 

να αναθεωρηθούν γρήγορα με έναν σχετικά μικρό αριθμό υπολογισμών, καθώς κάθε νέο 

σημείο δεδομένων συλλέγεται. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι επιτρέπει στον χρήστη να 

τοποθετήσει περισσότερη βαρύτητα στα πιο πρόσφατα δεδομένα αντί να μεταχειρίζεται τα 

δεδομένα όλων των περιόδων με τον ίδιο τρόπο. Η εκθετική εξομάλυνση ελαχιστοποιεί επίσης 

τις απαιτήσεις αποθήκευσης δεδομένων όταν οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται χειροκίνητα 

ή με υπολογιστή. Το κύριο μειονέκτημα των μεθόδων εκθετικής εξομάλυνσης αφορά τη 

βασική υπόθεση ότι οι τάσεις και τα μοτίβα του παρελθόντος θα συνεχιστούν στο μέλλον 

(Sullivan and Claycombe, 1977). 

 

Εκθετική Εξομάλυνση του Holt 

Η εκθετική εξομάλυνση του Holt είναι μια επέκταση της απλής εκθετικής εξομάλυνσης. Το 

μοντέλο Holt προσθέτει τον συντελεστή β στην εξίσωση της εξομάλυνσης, ο οποίος 

χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση των τάσεων στο μοντέλο (Wilson and Keating, 1994).Οι 

εξισώσεις εκφράζονται ως εξής: 

Ft + 1 = aΧt + (1-α) (Ft + Tt) 

Tt + 1 = β (Ft + 1 - Ft) + (1 - β) Tt 

Ht + m = Ft + 1 + mTt + 1 

όπου: 

Tt + 1 = εκτίμηση τάσης 

β = σταθερή εξομάλυνση για την τάση (0< β <1) 

m = ο αριθμός των μελλοντικών περιόδων για πρόβλεψη 

Ht + m = πρόβλεψη Holt για την περίοδο t + m 

Η πρώτη εξίσωση ρυθμίζει την εκτιμώμενη τιμή Ft + 1 προσθέτοντας την εκτιμώμενη τάση Tt 

στην εξομαλυνθείσα τιμή της προηγούμενης περιόδου Ft. Η εξίσωση Tt + 1 αντιπροσωπεύει την 

εκτίμηση της τάσης. Η πιο πρόσφατη τάση (Ft + 1 ) - Ft σταθμίζεται από τον συντελεστή τάσης β 
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και η προηγούμενη ομαλοποιημένη τάση Τt σταθμίζεται με τον συντελεστή (1 - β). Το 

άθροισμα των σταθμισμένων τιμών είναι η νέα τιμή της ομαλοποιημένης τάσης Tt + 1 (Wilson 

and Keating, 1994). Το μοντέλο απαιτεί λίγα δεδομένα, αλλά είναι πιο περίπλοκο από τον απλό 

κινητός μέσος όρος. Ένα πιθανό μειονέκτημα της εκθετικής εξομάλυνσης του Holt είναι ότι για 

δεδομένα που δεν έχουν τάση, η πρόβλεψη μπορεί να υποτιμηθεί ή να υπερεκτιμηθεί (Hanke 

και Reitsch, 1992). 

 

Εκθετική Εξομάλυνση του Winter  

Το μοντέλο εκθετικής εξομάλυνσης του Winter (WES) είναι η δεύτερη επέκταση της απλής 

εκθετικής εξομάλυνσης. Το μοντέλο του Winter προσθέτει τον εποχιακό παράγοντα στο 

μοντέλο του Holt, με την εφαρμογή μιας τρίτης σταθεράς γ. Το μοντέλο εκφράζεται 

μαθηματικά ως(Wilson and Keating, 1994): 

Ft = αXt / St-p + (1-α) (Ft-1 + Tt-1) 

Tt = β (Ft - Ft-1) + (1 - β) Tt-1 

St = γXt / Ft + (1 - γ) St-p 

Wt + m = (Ft + mTt) St 

Όπου: 

St = η εκτίμηση της εποχικότητας 

β = η σταθερά εξομάλυνσης για την εκτίμηση της τάσης  

γ = η σταθερά εξομάλυνσης για την εκτίμηση της εποχικότητας 

m = ο αριθμός των μελλοντικών περιόδων για πρόβλεψη 

p = ο αριθμός των περιόδων σε ένα εποχικό κύκλο 

wt + m = η πρόβλεψη του Winter για περιόδους m 

Το μοντέλο του Winter είναι χρήσιμο για μοτίβα δεδομένων που εμπεριέχουν τάση και 

εποχικότητα. Ωστόσο, το μοντέλο είναι πιο δύσκολο να χρησιμοποιηθεί λόγω της παρουσίας 
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των τριών σταθερών εξομάλυνσης. Αυτό αυξάνει σημαντικά τις απαιτήσεις σε δεδομένα και 

τον όγκο των υπολογισμών (Syzdek, 1989). 

Στον Πίνακα 1 παρακάτω, παρουσιάζονται διάφοροι τύποι τάσης και εποχικότητας οι οποίοι, 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, αναλύονται από το βέλτιστο μοντέλο εκθετικής 

εξομάλυνσης. Γενικότερα, μια διαδικασία για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου 

πρόβλεψης είναι να χωριστεί η χρονολογική σειρά σε συστηματικά και μη συστηματικά 

στοιχεία. Τα συστηματικά στοιχεία εμφανίζουν συνέπεια ή επανάληψη και έχουν την ιδιότητα 

να περιγραφούν και να κατηγοριοποιηθούν. Αντιθέτως τα μη συστηματικά στοιχεία των 

χρονοσειρών δεν μπορούν να εξηγηθούν άμεσα (Chopra and Meindl, 2013). Μια τυπική 

χρονολογική σειρά αποτελείται από τρία συστηματικά στοιχεία, το επίπεδο, την τάση, και την 

εποχικότητα καθώς και από ένα μη συστηματικό στοιχείο που ονομάζεται θόρυβος. Το 

επίπεδο αναφέρεται στον μέσο όρο της τιμής της χρονοσειράς, η τάση παρατηρείται εφόσον 

υπάρχουν αυξανόμενες ή μειούμενες διαδοχικές τιμές στη χρονοσειρά, η εποχικότητα 

αντιστοιχεί σε βραχυπρόθεσμους παρατηρούμενους κύκλους των τιμών στη χρονοσειρά και ο 

θόρυβος μεταφράζεται ως η τυχαία διακύμανση που εμπεριέχεται στη χρονοσειρά (Brownlee, 

2017). 

Πίνακας 1: Διαγράμματα Αναγνώρισης Τάσης και Εποχικότητας 

 
(Gardner, 1985) 
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2.5 Αξιολόγηση Σφάλματος Πρόβλεψης 

Τα μέτρα σφάλματος πρόβλεψης χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση των δεδομένων 

πρόβλεψης με τα πραγματικά αποτελέσματα. Η βασική υπόθεση πολλών τεχνικών πρόβλεψης 

είναι ότι υπάρχει ένα θεμελιώδες μοτίβο στις παρατηρήσεις, καθώς και κάποιο σφάλμα ή 

διακύμανση (Syzdek, 1989). Τα μέτρα σφάλματος πρόβλεψης περιλαμβάνουν τη σύγκριση της 

μέσης τιμής των διαφορών μεταξύ των παρατηρούμενων και των προβλεπόμενων δεδομένων. 

Οι τρείς βασικότερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: η μέση απόλυτη απόκλιση 

(MAD), το μέσο τετραγωνικό λάθος (MSE) και το μέσο απόλυτο ποσοστιαίο σφάλμα (MAPE).  

 

MAD 

Το MAD μετρά τη μέση απόλυτη διαφορά μεταξύ των προβλεπόμενων και των πραγματικών 

τιμών. Χρησιμοποιείται σε μελέτες καθώς είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο όταν οι αναλυτές 

θέλουν να μετρήσουν το σφάλμα πρόβλεψης στις ίδιες μονάδες με την αρχική σειρά (Hanke 

and Reitsch, 1992). Ο τύπος MAD παρουσιάζεται παρακάτω: 
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= 1
||
 

όπου: 

Ft = Πρόβλεψη στον χρόνο t 

Yt = Πραγματική τιμή στον χρόνο t 

n = αριθμός περιόδων 

 

MSE και RMSE 

Το MSE είναι παρόμοιο με το MAD, εκτός από το ότι κάθε λάθος είναι υψωμένο στο 

τετράγωνο. Με αυτόν τον τρόπο, τα μεγαλύτερα σφάλματα πρόβλεψης τονίζονται 

περισσότερο. Γενικά χρησιμοποιείται σε μελέτες έτσι ώστε να επισημαίνονται οι προβλέψεις 

με σχετικά μεγάλα σφάλματα. Όπως και με το MAD, η τιμή που αποδίδεται από το MSE 
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βρίσκεται στις ίδιες μονάδες με την αρχική χρονοσειρά υψωμένη στο τετράγωνο (Hanke and 

Reitsch, 1992). Μια πιο διαδεδομένη μορφή του MSE είναι η τετραγωνική ρίζα του μέσου 

τετραγωνικού λάθους (RMSE), η οποία έχει ίδιες τιμές με το MAD και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ευκολότερα .Ο τύπος MSE και του RMSE παρουσιάζονται παρακάτω: 
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όπου: 

Ft = Πρόβλεψη στον χρόνο t 

Yt = Πραγματική τιμή στον χρόνο t 

n = αριθμός περιόδων 

 

MAPE 

Το MAPE παρέχει μια ένδειξη για το μέγεθος του σφάλματος της πρόβλεψης συγκρίνοντας τις 

προβλεπόμενες με τις πραγματικές τιμές, εκφρασμένο ως ποσοστό των πραγματικών τιμών 

(Dussault, 1994; Hanke and Reitsch, 1992). Ο τύπος MAPE παρουσιάζεται παρακάτω: 
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όπου: 

Ft = Πρόβλεψη στον χρόνο t 

Yt = Πραγματική τιμή στον χρόνο t 

Pt = Yt 

n = αριθμός περιόδων 
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Η ακρίβεια πολλών διαφορετικών τεχνικών πρόβλεψης συγκρίθηκε σε διαγωνισμό (γνωστό ως 

M-Competition), κατά τον οποίο οι εμπειρογνώμονες σε κάθε μία από τις κύριες μεθόδους 

πρόβλεψης χρονολογικών σειρών επεξεργάστηκαν προβλέψεις για μέχρι 1001 πραγματικές 

χρονολογικές σειρές (Wheelwright and Makridakis, 1985). Είκοσι τέσσερις μέθοδοι 

συγκρίθηκαν με βάση το μέσο απόλυτο ποσοστό σφάλματος (MAPE) για προβλέψεις που 

κάλυπταν δέκα διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες μεταξύ 1 και 18 μηνών (Hill, 1988). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η αύξηση της στατιστικής πολυπλοκότητας δεν σημαίνει αυτόματα 

βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων. (Wheelwright και Makridakis, 1985). Η απλοϊκότητα 

της μεθόδου θεωρήθηκε θετικός παράγοντας. Επιπλέον, όταν η πραγματική ζήτηση ισούται με 

το μηδέν, ο αριθμητής είναι απροσδιόριστος και έτσι, η πρόβλεψη της ζήτησης πρέπει να 

αγνοηθεί (Sherbrooke, 1992). 

 

2.6 Παρόμοιες Μελέτες 

Οι Panana et al. (2012), σε μελέτη τους, υπέδειξαν τη χρησιμότητα των μεθόδων πρόβλεψης 

χρονοσειρών με πολύ λίγα δεδομένα. Ειδικότερα, προσπάθησαν να προβλέψουν την 

μελλοντική ζήτηση του φαρμάκου RAPILYSIN LYPDINJ 2X1.16G / VIAL (RL) στο Γενικό 

Νοσοκομείο Κατερίνης βασιζόμενοι σε μηνιαία δεδομένα τριών ετών, 2009 με 2011. 

Εφάρμοσαν μερικές από τις βασικές μεθόδους πρόβλεψης χρονολογικών σειρών και 

κατέληξαν πως η χρήση του απλού εποχιακού εκθετικού μοντέλου εξομάλυνσης είχε τα 

καλύτερα αποτελέσματα, βάσει των ενδείξεων του MSE. Τονίζουν πως οι απλοϊκότερες 

μέθοδοι αποδείχτηκαν πιο αξιόπιστες από τις πιο προχωρημένες και καταλήγουν πως δεν 

υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο που να καλύπτει όλων των τύπων τα δεδομένα. 

Οι Bittel και Gartner (1982) εξέτασαν τη ζήτηση για αναλώσιμα αντικείμενα σε επίπεδο 

αποθεμάτων. Ανέλυσαν πάνω από 800 προϊόντα χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως ο κινητός 

μέσος όρος, η απλή εκθετική εξομάλυνση, η απλή παλινδρόμηση, κ.α., και διαπίστωσαν πως η 

απλή εκθετική εξομάλυνση δίνει τη χαμηλότερη μέση απόλυτη απόκλιση όλων των μεθόδων 

που ελέγχθηκαν. Αναγνώρισαν ότι το εκάστοτε μοντέλο πρόβλεψης που επιλέγεται εξαρτάται 

από τα χαρακτηριστικά του προβλήματος και αναλόγως κάθε τεχνική πρόβλεψης έχει τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Σε αυτό το σημείο, ο Blazer, (1984) πρόσθεσε πως η 
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ανεπαρκής έκταση των δεδομένων καθιστά δύσκολη την ανάλυση ανάμεσα σε διαφορετικές 

μεθόδους πρόβλεψης και συστήνει την επάρκεια δεδομένων για τουλάχιστον 10 έτη (Blazer, 

1984). 

Οι Ramirez-Ceballos et al. (2018) παρουσίασαν μια συγκριτική ανάλυση στατιστικών τεχνικών 

για την πρόβλεψη της ζήτησης στον τομέα της ένδυσης. Οι τεχνικές εφαρμόστηκαν με 

δεδομένα που συλλέχθηκαν από κλωστοϋφαντουργική εταιρεία που παράγει πλεκτά 

ενδύματα στο νότιο τμήμα της μεξικάνικης πολιτείας του Guanajuato. Αναλύθηκαν μοντέλα 

πρόβλεψης χρονοσειρών που είχαν την δυνατότητα να προσδιορίζουν την κυκλικότητα, την 

τάση, την εποχικότητα και τις τυχαίες διακυμάνσεις των δεδομένων. Συγκεκριμένα, τα μοντέλα 

αυτά ήταν ο κινητός μέσος όρος, ο σταθμισμένος κινητός μέσος όρος, η εκθετική εξομάλυνση, 

η μέθοδος του Holt και η μέθοδος του Winter. Η εγκυρότητα των μοντέλων ελέγχθηκε με τη 

μέση απόλυτη απόκλιση MAD, το μέσο τετραγωνικό σφάλμα MSE και τον συντελεστή 

προσδιορισμού R2. Τα αποτελέσματα απέδειξαν πως η απλή εκθετική εξομάλυνση ήταν η 

καλύτερη τεχνική για την πρόβλεψη της ζήτησης στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Ο Huusko (2011) σε μελέτη περίπτωσης για μια επιχειρηματική μονάδα του κέντρου 

επαγγελματικής υγείας του Ελσίνκι ανέλυσε τη ζήτηση του ιατρικού προσωπικού στη μονάδα 

αυτή. Ακολούθησε ποσοτική ανάλυση, ενώ χρησιμοποίησε το πρόγραμμα Expert Modeler του 

SPSS το οποίο επιλέγει από μόνο του το βέλτιστο μοντέλο πρόβλεψης ανάλογα με το είδος των 

δεδομένων. Το πρόγραμμα πρότεινε μοντέλα διαφόρων τύπων εκθετικής εξομάλυνσης που 

επιλέχθηκαν λόγω του χαμηλού ποσοστού σφαλμάτων, καθώς λαμβάνεται υπόψιν η τάση, η 

εποχικότητα, η κυκλικότητα και μη στατικά χαρακτηριστικά των δεδομένων. 
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3. Μεθοδολογία 

3.1 Ερευνητικός Σχεδιασμός 

Στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας παρουσιάζεται το πλάνο και η δομή της έρευνας που 

ακολουθήθηκε ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της εργασίας. Στη μεθοδολογία επιλέγεται το 

σχέδιο για την συλλογή και ανάλυση πληροφοριών που οδηγούν στον προσδιορισμό της 

σχέσης μεταξύ των μεταβλητών της μελέτης (Cooper and Emory 1994). Ο τύπος του 

ερευνητικού σχεδιασμού μπορεί να προσεγγισθεί από διάφορες οπτικές γωνίες, όπως ο 

σκοπός, η χρονική διάσταση, η μέθοδος συλλογής δεδομένων, η μεθοδολογική προσέγγιση και 

η διαχείριση των μεταβλητών από τον ερευνητή. 

Οι Saunders et al. (2009), προσδιορίζουν τρεις διαφορετικούς τύπους μεθοδολογικής 

προσέγγισης. Συγκεκριμένα: (i) την διερευνητική, (ii) την περιγραφική και (iii) την 

επεξηγηματική προσέγγιση. Στην περίπτωση της διερευνητικής προσέγγισης, η οποία είναι 

ευέλικτη και προσαρμόσιμη στις αλλαγές, ο ερευνητής προσπαθεί να αποκτήσει χρήσιμες 

πληροφορίες για να κατανοήσει ένα θέμα, συνήθως, μέσω της διαδικασίας ανάλυσης μιας 

μεγάλης ποσότητας δεδομένων. Η περιγραφική προσέγγιση μπορεί να περιγραφεί ως μέρος ή 

επέκταση της ερευνητικής προσέγγισης, που επιτρέπει στον ερευνητή να κατανοήσει σωστά τα 

γεγονότα έτσι ώστε να αντλήσει τις σωστές πληροφορίες. Τέλος, η επεξηγηματική προσέγγιση 

σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εξετάζει τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται σε 

μια ερευνητική μελέτη. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι επεξηγηματικός, καθώς 

προσπαθεί να εξηγήσει τη σχέση μεταξύ της ζήτησης σε καθορισμένες χρονικές περιόδους. 

Συγκεκριμένα, προσδιορίζοντας και ποσοτικοποιώντας μια τέτοια σχέση, το ιστορικό ζήτησης 

μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να παράγει ένα εργαλείο πρόβλεψης για τον διανομέα 

διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας με εφαρμογή στην εμπορεία φαρμάκων.  

Η χρονική διάσταση μιας μελέτης είναι είτε συγχρονική-κάθετη είτε διαμήκης-διαχρονική. Οι 

συγχρονικές-κάθετες μελέτες πραγματοποιούνται μία φορά και αντιπροσωπεύουν ένα 

«στιγμιότυπο» ενός χρονικού σημείου. Οι διαμήκεις-διαχρονικές μελέτες επαναλαμβάνονται 

για μεγάλο χρονικό διάστημα και επομένως μπορούν να παρακολουθούν τις αλλαγές με την 

πάροδο του χρόνου (Cooper and Emory, 1994). Αυτή η μελέτη ανήκει στην κατηγορία των 
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συγχρονικών-κάθετων, δεδομένου ότι τα δεδομένα ζήτησης συλλέγονται από ιστορικά αρχεία 

και η διαδικασία συλλογής δεν επαναλαμβάνεται με την πάροδο του χρόνου. 

Τα δεδομένα μπορούν να συγκεντρωθούν εφαρμόζοντας είτε μια διαδικασία παρατήρησης, 

είτε μια διαδικασία έρευνας. Η διαδικασία παρατήρησης διεξάγεται από τον ερευνητή ο 

οποίος καταγράφει τις δραστηριότητες ενός υποκειμένου, ενώ η διαδικασία έρευνας 

συγκεντρώνει δεδομένα μέσω συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων ή παραπλήσιων μεθόδων 

(Cooper and Emory, 1994). Η παρούσα μελέτη χαρακτηρίζεται ως παρατηρητική, καθώς ο 

συγγραφέας συγκεντρώνει μόνο δεδομένα από παρελθόντα γεγονότα. Η διαδικασία έρευνας 

δεν ισχύει για τη μελέτη αυτή, καθώς απόψεις και υποκειμενικές σκέψεις δεν απαιτούνται για 

την ανάλυση των δεδομένων. 

Η μεθοδολογική προσέγγιση μιας μελέτης μπορεί να προσδιοριστεί είτε ως αφαιρετική είτε ως 

επαγωγική. Όταν υιοθετείται μια αφαιρετική προσέγγιση, ο ερευνητής προσπαθεί να 

δοκιμάσει μια θεωρία έτσι ώστε τα αποτελέσματα της μελέτης είτε να επιβεβαιώσουν είτε να 

απορρίψουν αυτή τη θεωρία και να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με πιθανές αποκλίσεις. 

Αντίθετα, στην περίπτωση της επαγωγικής προσέγγισης, ο ερευνητής συλλέγει δεδομένα, τα 

οποία, μετά από προσεκτική εξέταση οδηγούν σε κάποιο συμπέρασμα (Saunders et al., 2009). 

Η παρούσα μελέτη ακολουθεί την επαγωγική προσέγγιση καθώς χρησιμοποιεί ποσοτικά 

δεδομένα για να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα, ενώ δεν απαιτούνται ποιοτικά δεδομένα 

σχετικά με το ιστορικό ζήτησης. 

Η διαχείριση των μεταβλητών από τον ερευνητή διαφοροποιείται μεταξύ των πειραματικών 

και εκ των υστέρων σχεδιασμών. Με τον πειραματικό σχεδιασμό, ο ερευνητής προσπαθεί να 

ελέγξει ή και να διαμορφώσει τις μεταβλητές και συνήθως χρησιμοποιείται όταν εξετάζονται 

μεταβλητές που ασκούν επιρροή σε κάποιες άλλες (Cooper and Emory, 1994). Ο εκ των 

υστέρων σχεδιασμός διεξάγεται χωρίς την παρέμβαση του ερευνητή στην διαμόρφωση των 

μεταβλητών και απλά χρησιμοποιεί τις καταγεγραμμένες παρατηρήσεις. Η παρούσα μελέτη 

ακολουθεί εκ των υστέρων σχεδιασμό έτσι ώστε να μην υπάρχει αλλοίωση των δεδομένων. 

Συνοψίζοντας, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από τον ερευνητή, βασίστηκε στην 

επεξηγηματική προσέγγιση ποσοτικών μεταβλητών συγχρονικής-κάθετης χρονικής διάστασης, 
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των οποίων τα δεδομένα συλλέχθηκαν από διαδικασία παρατήρησης και διαχειρίστηκαν 

σύμφωνα με την διαδικασία του εκ των υστέρων σχεδιασμού. 

 

3.2 Συλλογή Δεδομένων 

Ο ερευνητής, ως υπεύθυνος εξαγωγών διανομέα διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας στην 

εμπορεία φαρμάκων, εξέφρασε την ανάγκη μελέτης της ζήτησης για τα δημοφιλέστερα 

προϊόντα της επιχείρησης. Τα δεδομένα αναλύθηκαν για να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν 

κάποια πρότυπα ζήτησης που μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για την 

μελλοντική εξυπηρέτηση της ζήτησης των πελατών της επιχείρησης. 

Το σύνολο των δεδομένων για τη μελέτη αυτή αποτελείται από την καταγραφή της ζήτησης 

για τα 11 προϊόντα με τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων. Το ιστορικό ζήτησης είναι οι μηνιαίες 

τιμές ζήτησης όλου του πελατολογίου για τα συγκεκριμένα αυτά προϊόντα. Συνολικά 

συλλέχθηκαν 38 μηνιαίες παρατηρήσεις για κάθε προϊόν, εκ των οποίων οι πρώτες 33 

χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της ζήτησης, ενώ οι τελευταίες 5 χρησιμοποιήθηκαν για 

την εύρεση του σφάλματος της εκτίμησης της ζήτησης. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από το 

τμήμα πωλήσεων της επιχείρησης αφορούσαν την χρονική περίοδο Απριλίου 2016 έως και τον 

Μάιο του 2019.  

 

3.3 Ανάλυση Δεδομένων 

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον ερευνητή αναλύθηκαν μέσω του στατιστικού 

προγράμματος ΙΒΜ SPSS, το οποίο επέλεξε αυτόματα το βέλτιστο μοντέλο πρόβλεψης για 

κάθε ένα από τα 11 προϊόντα, μέσα από μια γκάμα διαθέσιμων μοντέλων, βασιζόμενο στη 

θεωρία που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, και τα οποία 

παρουσιάζονται ενδελεχώς παρακάτω. Τα μοντέλα πρόβλεψης αξιολογήθηκαν ως προς την 

ακρίβειά τους συγκριτικά με τα πραγματικά δεδομένα ζήτησης. Για τον σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα Microsoft Excel για την εύρεση του σφάλματος 

των προβλέψεων μέσω των μεθόδων MAD, MSE, MAPE που προαναφέρθηκαν επίσης στο 

Κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Από τα παραπάνω, καθώς το MAPE εκφράζεται 
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ως ποσοστό, προτιμάται μερικές φορές έναντι του MAD το οποίο εκφράζεται σε αντίστοιχες 

μονάδες ζήτησης προϊόντων. Τέλος, το MSE εφαρμόζεται καθώς τονίζει τις προβλέψεις με το 

μεγαλύτερο σφάλμα πιο έντονα από τις άλλες δύο μεθόδους. Στη συνέχεια των αναλύσεων 

παρουσιάζεται πίνακας με τα αποτελέσματα των τριών αυτών μεθόδων. 

Τα μοντέλα πρόβλεψης της ζήτησης που χρησιμοποιούνται από το IBM SPSS Expert Modeler 

παρουσιάζονται παρακάτω (SPSS, 2016): 

• Απλή Εκθετική Εξομάλυνση (Simple Exponential Smoothing). Αυτό το μοντέλο είναι 

κατάλληλο για χρονοσειρές στις οποίες δεν υπάρχει τάση ή εποχικότητα. Η μόνη 

παράμετρος εξομάλυνσης είναι η τάξη (εκθέτης) της εξίσωσης.  

• Εκθετική Εξομάλυνση Holt (Holt’s Linear Trend). Το μοντέλο αυτό είναι κατάλληλο για 

χρονοσειρές στις οποίες υπάρχει γραμμική τάση και δεν υπάρχει εποχικότητα. Οι 

παράμετροι εξομάλυνσής είναι η τάξη της εξίσωσης και η τάση, οι οποίες δεν 

περιορίζονται από τις μεταξύ τους τιμές.  

• Εκθετική Εξομάλυνση Brown (Brown’s Linear Trend). Αυτό το μοντέλο είναι κατάλληλο 

για χρονοσειρές στις οποίες υπάρχει γραμμική τάση χωρίς εποχικότητα. Οι παράμετροι 

εξομάλυνσής είναι η τάξη της εξίσωσης και η τάση, οι οποίες θεωρούνται ίσες. 

Επομένως, το μοντέλο του Brown είναι μια ειδική περίπτωση του μοντέλου του Holt, με 

διαφορά ότι η σταθερά εξομάλυνσης της δεύτερης τάξης του κινητού μέσου όρου 

ισούται με το τετράγωνο του μισού του συντελεστή της πρώτης τάξης. 

• Εκθετική Εξομάλυνση με Μετριασμένη Τάση (Damped Trend). Αυτό το μοντέλο είναι 

κατάλληλο για χρονοσειρές με γραμμική τάση που τείνει προς το μηδέν και δεν έχει 

εποχικότητα. Οι παράμετροι εξομάλυνσής είναι η τάξη της εξίσωσης, η τάση και ο 

συντελεστής απόσβεσης.  

• Απλή Εποχιακή Εκθετική Εξομάλυνση (Simple Seasonal). Αυτό το μοντέλο είναι 

κατάλληλο για χρονοσειρές με σταθερή εποχικότητα ενώ δεν παρατηρείται η τάση. Οι 

παράμετροι εξομάλυνσής είναι η τάξη της εξίσωσης και η εποχικότητα. 

• Εκθετική Εξομάλυνσης Winter (Winter’s Additive). Αυτό το μοντέλο είναι κατάλληλο για 

χρονοσειρές με γραμμική τάση και εποχικότητα η οποία δεν επηρεάζεται από την τάξη 
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της εξίσωσης. Οι παράμετροι εξομάλυνσης είναι η τάξη της εξίσωσης, η τάση και 

εποχικότητα. 

• Εκθετική Εξομάλυνσης με πολλαπλασιαστικό παράγοντα Winter (Winter’s 

Multiplicative). Αυτό το μοντέλο είναι κατάλληλο για χρονοσειρές με γραμμική τάση και 

εποχικότητα η οποία επηρεάζεται από την τάξη της εξίσωσης. Οι παράμετροι 

εξομάλυνσης είναι η τάξη της εξίσωσης, η τάση και η εποχικότητα. 
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4. Αποτελέσματα Ανάλυσης 

Στο παρών κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των 

δεδομένων, τα αποτελέσματα από τα μοντέλα πρόβλεψης της ζήτησης για τα δημοφιλέστερα 

προϊόντα στο επίπεδο διανομέα διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας με εφαρμογή στην εμπορία 

φαρμάκων καθώς και τα αποτελέσματα μετρήσεων όσον αφορά το σφάλμα που διέπει τις 

προβλέψεις αυτές. Τα στατιστικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο ήταν το IBM SPSS και το Microsoft Excel. Για λόγους δεοντολογίας και 

διασφάλισης της προστασίας των δεδομένων τα προϊόντα αυτά, στην παρούσα εργασία, 

παρουσιάζονται με κωδική ονομασία, συγκεκριμένα ως προϊόν P001 , P002 ,P003, κ.ο.κ. 

 

4.1 Περιγραφικά Χαρακτηριστικά 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των δεδομένων που 

συλλέχθηκαν από τον ερευνητή. Τα περιγραφικά στατιστικά παρέχουν μια γρήγορη περίληψη 

του δείγματος καθώς εμφανίζουν τα δεδομένα σε πιο διαχειρίσιμη μορφή. Συγκεκριμένα, ο 

μέσος όρος χρησιμοποιείται για την εύρεση του κέντρου κατανομής των δεδομένων, η 

διάμεσος καταγράφει την κεντρική τάση του συνόλου των δεδομένων, εύρος των δεδομένων 

το οποίο καταγράφει την διαφορά της μέγιστης από την ελάχιστη τιμή, καθώς και η τυπική 

απόκλιση η οποία αντιπροσωπεύει την διασπορά των δεδομένων από τον μέσο όρο τους. Στον 

Πίνακα 2, παρακάτω, παρουσιάζονται τα περιγραφικά χαρακτηριστικά. Όπως παρατηρείται, 

υπάρχουν μεγάλες τυπικές αποκλίσεις ανάλογα με τον μέσο όρο κάθε προϊόντος, γεγονός που 

οδηγεί στην πιθανότητα ύπαρξης εποχικότητας ή ακραίων τιμών. Επιπλέον η μηδενική 

ελάχιστη τιμή σε ορισμένα προϊόντα ενισχύει το προηγούμενο συμπέρασμα, δηλαδή, την 

ύπαρξη εποχικότητας καθώς είναι λογικό και αναμενόμενο κάποια προϊόντα να μην 

εμφανίζουν ζήτηση όλες τις χρονικές περιόδους κατά την διάρκεια ενός έτους. Από την άλλη οι 

τιμές του Μέσου Όρου και της Διαμέσου είναι σχετικά παραπλήσιες, γεγονός που δηλώνει ότι 

τα δεδομένα είναι περίπου ίσα κατανεμημένα γύρο από τον Μέσο Όρο τους. Επίσης, η μικρή 

διαφορά μεταξύ τους, αποκλείει την πιθανότητα ύπαρξης ακραίων τιμών. 
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Πίνακας 2: Περιγραφικά Χαρακτηριστικά Προϊόντων 

Προϊόν P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 

Μέσος Όρος  973,64 1276,85 2134,09 1793,94 1313,64 2064,7 954,55 1918,21 1426,36 592,42 230,45 

Διάμεσος 930 1300 2200 1600 1200 2000 900 1850 1200 500 200 

Μέγιστη Τιμή 1610 3100 6425 4600 4000 5600 3750 4300 4000 2850 620 

Ελάχιστη Τιμή 310 0 0 200 0 100 0 0 0 100 50 

Εύρος Τιμών 1300 3100 6425 4400 4000 5500 3750 4300 4000 2750 570 

Τυπική Απόκλιση 333,68 801,25 1501,9 958,25 833,5 1264,56 776,65 1242,74 1131,6 468,56 158,21 

 

Ωστόσο, στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα καθαυτά δεδομένα, ώστε να δοθεί στον αναγνώστη 

μια εικόνα της ζήτησης των προϊόντων ανά μήνα και να εντοπισθούν τυχόν σημάδια τάσης ή 

εποχικότητας. 

 

Πίνακας 3: Ποσοτικά Δεδομένα Ζήτησης Προϊόντων  

Ημερομηνία P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 

Απρ-16 880 300 5400 1000 2000 700 1300 0 0 500 50 

Μαϊ-16 670 400 6425 2700 1200 2200 1600 1000 1000 750 350 

Ιουν-16 1600 0 2450 3850 2200 2585 3750 200 200 2850 400 

Ιουλ-16 1100 1400 5500 1150 700 1200 1000 4300 2100 550 300 

Αυγ-16 1300 0 1000 2400 0 400 900 0 0 200 450 

Σεπ-16 1050 300 1400 2300 500 1500 900 2000 200 400 400 

Οκτ-16 500 1500 800 2000 1500 1500 800 3500 3000 500 300 

Νοε-16 850 800 2600 2300 500 1600 1000 600 200 400 620 

Δεκ-16 900 2050 2900 800 50 600 800 4000 3000 400 560 

Ιαν-17 1100 400 400 2300 4000 1900 1100 301 200 400 530 

Φεβ-17 1120 1350 500 3100 700 1900 1300 2600 2200 400 280 

Μαρ-17 930 1800 400 900 1200 600 500 1700 1300 250 250 

Απρ-17 1350 786 0 1600 1100 2000 400 2800 2500 300 320 

Μαϊ-17 1450 3100 1300 2200 2450 2550 400 3700 2500 450 260 

Ιουν-17 1370 2400 0 2100 2650 3450 150 3250 4000 350 160 

Ιουλ-17 1170 900 500 2300 2300 2100 200 1450 400 600 270 

Αυγ-17 1610 700 1300 200 1300 100 0 1000 320 100 280 

Σεπ-17 1100 2900 3050 1500 500 3450 300 1850 850 650 70 
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Οκτ-17 1000 900 2200 1000 1350 2250 300 1900 1050 600 70 

Νοε-17 310 1300 1700 900 800 1850 150 1900 500 400 50 

Δεκ-17 800 1150 3100 1100 1050 1500 150 2250 1200 700 80 

Ιαν-18 600 600 2450 500 900 150 150 1700 800 300 100 

Φεβ-18 850 2450 2450 3000 1600 1900 400 2250 4000 900 90 

Μαρ-18 1295 2050 2200 1500 2400 2200 600 3800 2350 750 110 

Απρ-18 880 400 2800 1300 1450 550 1050 2400 900 450 200 

Μαϊ-18 435 1850 2000 1100 1550 2300 1000 500 1250 350 70 

Ιουν-18 780 1750 2600 1400 1450 2700 1000 1000 1400 500 200 

Ιουλ-18 850 1100 1700 1900 1850 2500 1400 800 1200 550 65 

Αυγ-18 1130 1300 3400 1200 1150 3600 1300 1150 1600 700 100 

Σεπ-18 350 1000 1600 2000 700 3400 1500 3500 1700 450 180 

Οκτ-18 1270 1500 2500 4600 650 5600 2500 1600 1300 1250 210 

Νοε-18 730 1900 2250 800 900 2300 1550 3300 3200 550 180 

Δεκ-18 800 1800 1550 2200 700 5000 2050 1000 650 1050 50 

Ιαν-19 1050 1100 1200 2200 1600 4100 1800 2300 4000 800 200 

Φεβ-19 670 1050 1700 700 900 2600 1620 1900 7800 400 50 

Μαρ-19 0 500 0 0 2100 4200 1900 0 5850 0 100 

Απρ-19 0 950 0 0 3070 4500 1750 0 4600 0 165 

Μαϊ-19 0 550 1900 1000 3000 7700 1950 3500 3550 250 50 

 

Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 3, πολλά από τα προϊόντα παρουσιάζουν σημάδια 

εποχικότητας, καθώς κάποιους συγκεκριμένους μήνες εμφανίζεται επανάληψη ενός μοτίβου 

το οποίο χαρακτηρίζεται είτε από χαμηλές είτε από πολύ υψηλές επαναλαμβανόμενες 

παρατηρήσεις. Για παράδειγμα, στο προϊόν P001 παρατηρούνται αυξημένες τιμές ζήτησης στις 

περιόδους Ιουνίου-Αυγούστου σε κάθε χρονιά συγκριτικά με τους υπόλοιπους μήνες του 

χρόνου. Ωστόσο, λόγω της δυσκολίας εύρεσης της εποχικότητας και της τάσης των δεδομένων 

με γυμνό μάτι, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS, το οποίο εντοπίζει 

αυτόματα εάν τα δεδομένα εμπεριέχουν τάση ή εποχικότητα. Τα αποτελέσματα αυτά 

παρουσιάζονται παρακάτω, στον Πίνακα 4. Όπως παρατηρείται, όλα τα προϊόντα 

παρουσιάζουν εποχικότητα και μόνο τα προϊόντα P002 και P006 εμφανίζουν μια επιπλέον 

τάση. Βάση της τάσης και της εποχικότητας που παρατηρείται, το πρόγραμμα IBM SPSS 

επιλέγει αυτόματα το μοντέλο πρόβλεψης που είναι το καταλληλότερο για κάθε προϊόν. 

 

 



31 
 

Πίνακας 4:Τάση και Εποχικότητα των Δεδομένων ανά Προϊόν 

Προϊόν P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 

Τάση - √ - - - √ - - - - - 

Εποχικότητα √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Μοντέλο 
Πρόβλεψης 

Simple 
Seasonal 

Winters 
Additive 

Simple 
Seasonal 

Simple 
Seasonal 

Simple 
Seasonal 

Winters 
Additive 

Simple 
Seasonal 

Simple 
Seasonal 

Simple 
Seasonal 

Simple 
Seasonal 

Simple 
Seasonal 

 

 

4.2 Πρόβλεψη Ζήτησης 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι τιμές πρόβλεψης της μηνιαίας ζήτησης κάθε προϊόντος, 

μαζί με τα ανώτατα και τα κατώτατα όρια της, καθώς και η καμπύλη πρόβλεψης της ζήτησης 

ανά προϊόν. 

 

Προϊόν P001 

Σύμφωνα με τον Διάγραμμα 1, οι μέγιστες τιμές ζήτησης παρατηρούνται τη θερινή περίοδο 

Ιουνίου-Αυγούστου, ενώ παρατηρείται πτώση τους φθινοπωρινούς μήνες από Σεπτέμβρη έως 

Νοέμβριο. Κατά τους χειμερινούς μήνες παρατηρείται μια αντιστροφή στην φθίνουσα ζήτηση 

των προηγούμενων μηνών. Το μοτίβο αυτό είναι επαναλαμβανόμενο και συνεπώς δείχνει την 

εποχικότητα των δεδομένων. Ένας πολύ σημαντικός λόγος που εμφανίζεται εποχικότητα είναι 

το γεγονός ότι οι διανομείς προμηθεύονται τα προϊόντα λίγο πριν το ύψος των αποθεμάτων 

τους φτάσει το κρίσιμο σημείο επαναπαραγγελίας. Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τις τιμές 

πρόβλεψης της ζήτησης, οι οποίες αντιστοιχούν στο μπλε κομμάτι της καμπύλης ζήτησης του 

Διαγράμματος 1. Η πρόβλεψη ζήτησης έχει μεγαλύτερες τιμές τον μήνα Ιούνιο και Αύγουστο 

και χαμηλότερες τιμές τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο, όπως παρατηρήθηκε στο 

προηγούμενο χρονικό διάστημα των πραγματικών παρατηρήσεων. 
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Διάγραμμα 1: Καμπύλη Πρόβλεψης Ζήτησης Προϊόντος P001 

 

Πίνακας 5: Πρόβλεψη Ζήτησης Προϊόντος P001 

P001 
Ιαν-
19 

Φεβ-
19 

Μαρ-
19 

Απρ-
19 

Μαϊ-
19 

Ιουν-
19 

Ιουλ-
19 

Αυγ-
19 

Σεπ-
19 

Οκτ-
19 

Νοε-
19 

Δεκ-
19 

Πρόβλεψη 778 913 1041 965 780 1178 968 1275 761 851 558 761 

Ανώτατο Όριο 1334 1480 1618 1553 1378 1787 1587 1903 1400 1499 1216 1428 

Κατώτατο Όριο 222 346 463 377 181 569 349 646 123 203 -99 95 

 

Προϊόν P002 

Σύμφωνα με τον Διάγραμμα 2, παρατηρούνται αυξομειώσεις στη ζήτηση του προϊόντος ανά 

μικρά χρονικά διαστήματα, κυρίως ενός ή δύο μηνών, ενώ παράλληλα εμφανίζεται μια 

ελαφρώς αυξητική τάση στη ζήτηση του προϊόντος κατά το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί 

στη συλλογή των δεδομένων. Η τάση παρατηρείται καθώς η ποσότητα της ζήτησης στη 

χρονοσειρά αυξάνεται σταδιακά, κατά μέσο όρο με τον χρόνο. Η ζήτηση εμφανίζεται μειωμένη 

τους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Αύγουστο, ενώ οι υψηλότερες παρατηρήσεις είναι κατά τους 

μήνες, Μάρτιο, Μάϊο και Δεκέμβριο. Ο συγγραφέας παρατήρησε πως η τιμή πώλησης του 

συγκεκριμένου προϊόντος είχε καθοδική πορεία κατά την διάρκεια της έρευνας, με 

αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησής του. Το γεγονός αυτό να αποτελεί έναν από τους 

πιθανούς λόγους της παρατηρηθείσας τάσης στο Διάγραμμα 2. Αντίστοιχα, η καμπύλη 

πρόβλεψης της ζήτησης σημειώνει παραπλήσιες αυξομειώσεις ενώ παράλληλα ακολουθεί την 
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ελαφρώς αυξητική τάση όπως παρατηρήθηκε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα των 

πραγματικών παρατηρήσεων. 

Διάγραμμα 2: Καμπύλη Πρόβλεψης Ζήτησης Προϊόντος P002 

 

 

Πίνακας 6: Πρόβλεψη Ζήτησης Προϊόντος P002 

P002 
Ιαν-
19 

Φεβ-
19 

Μαρ-
19 

Απρ-
19 

Μαϊ-
19 

Ιουν-
19 

Ιουλ-
19 

Αυγ-
19 

Σεπ-
19 

Οκτ-
19 

Νοε-
19 

Δεκ-
19 

Πρόβλεψη 1036 2436 2461 1201 2489 2089 1839 1373 2106 2006 2039 2373 

Ανώτατο Όριο 2283 3683 3708 2448 3736 3336 3086 2619 3352 3252 3286 3619 

Κατώτατο Όριο -211 1189 1214 -45 1243 843 593 126 859 759 793 1126 

 

 Προϊόν P003 

Σύμφωνα με τον Διάγραμμα 3, παρατηρούνται αυξομειώσεις στη ζήτηση του προϊόντος ανά 

μικρά χρονικά διαστήματα, κυρίως ενός ή δύο μηνών, ενώ παράλληλα εμφανίζεται μηδενική 

ζήτηση του προϊόντος κατά τους μήνες Απρίλιο και Ιούνιο του 2017. Γενικότερα, η ζήτηση 

εμφανίζεται μειωμένη τους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Αύγουστο, ενώ οι υψηλότερες 

παρατηρήσεις είναι κατά τους μήνες, Μάρτιο, Μάϊο και Δεκέμβριο. Αντίστοιχα, η καμπύλη 

πρόβλεψης της ζήτησης σημειώνει παραπλήσιες αυξομειώσεις με τους μήνες Μάιο, Ιούλιο και 

Δεκέμβριο να εμφανίζουν τις υψηλότερες κορυφές. 
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Διάγραμμα 3: Καμπύλη Πρόβλεψης Ζήτησης Προϊόντος P003 

 

 

Πίνακας 7: Πρόβλεψη Ζήτησης Προϊόντος P003 

P003 
Ιαν-
19 

Φεβ-
19 

Μαρ-
19 

Απρ-
19 

Μαϊ-
19 

Ιουν-
19 

Ιουλ-
19 

Αυγ-
19 

Σεπ-
19 

Οκτ-
19 

Νοε-
19 

Δεκ-
19 

Πρόβλεψη 1053 1103 928 2361 2870 1311 2195 1528 1645 1461 1811 2145 

Ανώτατο Όριο 3594 3944 4040 5723 6463 5123 6212 5742 6046 6042 6565 7065 

Κατώτατο Όριο -1488 -1738 -2184 -1000 -724 -2500 -1823 -2686 -2756 -3119 -2942 -2776 

 

Προϊόν P004 

Στο Διάγραμμα 4 παρακάτω, επίσης παρατηρούνται πολλές αυξομειώσεις στη ζήτηση του 

προϊόντος ανά χρονικά διαστήματα ενός ή δύο μηνών, με τις περισσότερες κορυφές να 

εμφανίζονται τους μήνες Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο, και τις χαμηλότερες τιμές ζήτησης 

να εμφανίζονται τους μήνες Μάρτιο, Αύγουστο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Το μοτίβο αυτό είναι 

επαναλαμβανόμενο και συνεπώς δείχνει την εποχικότητα των δεδομένων. Στον Πίνακα 8, η 

μέγιστη τιμή εκτιμώμενης ζήτησης ανέρχεται στα 3093 τεμάχια προϊόντος το μήνα 

Φεβρουάριο, με τον αμέσως επόμενο μήνα, Μάρτιο, να εμφανίζει σημαντική μείωση και 

ελάχιστο με αριθμό τεμαχίων 1243. 
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Διάγραμμα 4: Καμπύλη Πρόβλεψης Ζήτησης Προϊόντος P004 

 

 

Πίνακας 8: Πρόβλεψη Ζήτησης Προϊόντος P004 

P004 
Ιαν-
19 

Φεβ-
19 

Μαρ-
19 

Απρ-
19 

Μαϊ-
19 

Ιουν-
19 

Ιουλ-
19 

Αυγ-
19 

Σεπ-
19 

Οκτ-
19 

Νοε-
19 

Δεκ-
19 

Πρόβλεψη 1443 3093 1243 1343 2043 2493 1826 1309 1976 2576 1376 1409 

Ανώτατο Όριο 3085 4743 2902 3010 3718 4176 3517 3008 3683 4291 3099 3140 

Κατώτατο Όριο -200 1442 -417 -325 367 809 135 -390 269 861 -347 -321 

 

Προϊόν P005 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 5, παρατηρείται μια αυξημένη ζήτηση κατά τους μήνες Μάρτιο, 

Ιούνιο και Ιούλιο με εξαίρεση τον Ιανουάριο του 2017, ενώ, παρατηρείται μειωμένη ζήτηση 

κατά τους φθινοπωρινούς μήνες καθώς και τον Δεκέμβριο. Συνεπώς, δημιουργείται μια 

εποχικότητα στη εκτίμηση της ζήτησης, με κορυφή τον Ιούνιο στα 2110 τεμάχια και ελάχιστο 

τον μήνα Σεπτέμβριο με 577 τεμάχια ζήτησης. 
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Διάγραμμα 5: Καμπύλη Πρόβλεψης Ζήτησης Προϊόντος P005 

 

 

Πίνακας 9: Πρόβλεψη Ζήτησης Προϊόντος P005 

P005 
Ιαν-
19 

Φεβ-
19 

Μαρ-
19 

Απρ-
19 

Μαϊ-
19 

Ιουν-
19 

Ιουλ-
19 

Αυγ-
19 

Σεπ-
19 

Οκτ-
19 

Νοε-
19 

Δεκ-
19 

Πρόβλεψη 2460 1160 1810 1527 1744 2110 1627 827 577 1177 744 610 

Ανώτατο Όριο 3745 2451 3107 2830 3053 3426 2949 2155 1911 2518 2090 1963 

Κατώτατο Όριο 1176 -130 513 224 434 794 305 -501 -758 -164 -603 -743 

 

Προϊόν P006 

Η κόκκινη καμπύλη ζήτησης στο Διάγραμμα 6 παρακάτω, που αντιστοιχεί σε πραγματικά 

παρελθοντικά δεδομένα, σημειώνει αυξητική πορεία κατά την πάροδο του χρόνου, ενώ 

παράλληλα παρατηρείται αύξηση της ζήτησης κατά τους μήνες Μάϊο ,Ιούνιο και Ιούλιο, με την 

ζήτηση να μειώνεται σημαντικά τους μήνες Απρίλιο, Αύγουστο και προς το τέλος του έτους. Η 

τάση ανιχνεύεται από το Διάγραμμα 6 καθώς η τιμή της ζήτησης στη χρονοσειρά αυξάνεται 

σταδιακά, κατά μέσο όρο με πάροδο του χρόνου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συγγραφέας 

εντοπίζει τον βασικό λόγο της δημιουργίας τάσης στην πτώση της τιμής του προϊόντος λόγω 

της ευκαιριακής συμφωνίας του διανομέα με τον κατασκευαστή. Συγκεκριμένα, ο διανομέας 

στον οποίο εργάζεται ο συγγραφέας εκμεταλλεύτηκε τη μειωμένη τιμή πώλησης του 

συγκεκριμένου προϊόντος από τον παραγωγό και εν συνεχεία διέθεσε το προϊόν στους πελάτες 
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του σε καλύτερη τιμή από τους ανταγωνιστές με αποτέλεσμα την σταδιακή αύξηση της 

ζήτησής του. Συνεπώς, η μέθοδος εκθετικής εξομάλυνσης του Winter που έχει επιλεχθεί 

αυτόματα από το στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS αρμόζει πλήρως ως μοντέλο για την 

εκτίμηση της ζήτησης. 

Διάγραμμα 6: Καμπύλη Πρόβλεψης Ζήτησης Προϊόντος P006 

 

 

Πίνακας 10: Πρόβλεψη Ζήτησης Προϊόντος P006 

P006 
Ιαν-
19 

Φεβ-
19 

Μαρ-
19 

Απρ-
19 

Μαϊ-
19 

Ιουν-
19 

Ιουλ-
19 

Αυγ-
19 

Σεπ-
19 

Οκτ-
19 

Νοε-
19 

Δεκ-
19 

Πρόβλεψη 2348 3223 2723 2806 4072 4644 3655 3088 4505 4838 3648 4088 

Ανώτατο Όριο 4211 5094 4603 4693 5968 6538 5567 5009 6433 6774 5582 6040 

Κατώτατο Όριο 485 1351 843 918 2176 2729 1743 1168 2577 2902 1694 2136 

 

Προϊόν P007 

Στο διάγραμμα 7 παρατηρείται μια μεγάλη κορυφή ζήτησης τον μήνα Ιούνιο του 2016, μια 

μικρότερη τον Φεβρουάριο του 2017, ενώ στην συνέχεια ακολουθεί χαμηλή ζήτηση έως τον 

Σεπτέμβριο του 2017 όπου παρατηρείται μια ελαφριά αύξηση στη ζήτηση. Επιπλέον, 

παρατηρούνται δύο ακόμη κορυφές στη ζήτηση τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 2018. 

Ουσιαστικά, το μοτίβο που επικρατεί, υποδεικνύει μια αύξηση της ζήτησης ανά περίπου έξι 
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μήνες κατά την διάρκεια των καταγεγραμμένων δεδομένων. Αυτό εξηγεί και την επιλογή του 

μοντέλου της απλής εκθετικής εξομάλυνσης. 

Διάγραμμα 7: Καμπύλη Πρόβλεψης Ζήτησης Προϊόντος P007 

 

 

Πίνακας 11: Πρόβλεψη Ζήτησης Προϊόντος P007 

P007 
Ιαν-
19 

Φεβ-
19 

Μαρ-
19 

Απρ-
19 

Μαϊ-
19 

Ιουν-
19 

Ιουλ-
19 

Αυγ-
19 

Σεπ-
19 

Οκτ-
19 

Νοε-
19 

Δεκ-
19 

Πρόβλεψη 1533 1758 1458 1825 1908 2542 1775 1642 1808 2108 1808 1908 

Ανώτατο Όριο 2709 3073 2899 3381 3571 4306 3634 3592 3845 4228 4008 4186 

Κατώτατο Όριο 358 444 18 270 245 778 -84 -308 -228 -11 -392 -369 

 

Προϊόν P008 

Στο Διάγραμμα 8 παρακάτω, παρατηρούνται πολλές αυξομειώσεις στη ζήτηση του προϊόντος 

ανά χρονικά διαστήματα ενός ή δύο μηνών, με τις περισσότερες κορυφές να εμφανίζονται τον 

μήνα Μάρτιο, καθώς και τους πρώτους φθινοπωρινούς μήνες, και τις χαμηλότερες τιμές 

ζήτησης να εμφανίζονται τους μήνες Ιανουάριο και Αύγουστο. Το μοτίβο αυτό είναι 

επαναλαμβανόμενο και συνεπώς δείχνει την εποχικότητα των δεδομένων. Στον Πίνακα 12, η 

μέγιστη τιμή εκτιμώμενης ζήτησης ανέρχεται στα 2706 τεμάχια προϊόντος το μήνα Μάρτιο, 

ενώ, η χαμηλότερη τιμή, παρατηρείται τον μήνα Αύγουστο, με μειωμένο αριθμό τεμαχίων 672. 
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Διάγραμμα 8: Καμπύλη Πρόβλεψης Ζήτησης Προϊόντος P008 

 

 

Πίνακας 12: Πρόβλεψη Ζήτησης Προϊόντος P008 

P008 
Ιαν-
19 

Φεβ-
19 

Μαρ-
19 

Απρ-
19 

Μαϊ-
19 

Ιουν-
19 

Ιουλ-
19 

Αυγ-
19 

Σεπ-
19 

Οκτ-
19 

Νοε-
19 

Δεκ-
19 

Πρόβλεψη 956 2381 2706 1689 1689 1439 2139 672 2406 2289 1889 2372 

Ανώτατο Όριο 3321 4758 5094 4089 4101 3862 4574 3118 4863 4758 4369 4864 

Κατώτατο Όριο -1409 4 317 -711 -723 -984 -296 -1774 -52 -180 -591 -119 

 

Προϊόν P009 

Παρομοίως με το προϊόν P008, στο Διάγραμμα 9, παρατηρούνται πολλές αυξομειώσεις στη 

ζήτηση του προϊόντος ανά χρονικά διαστήματα ενός ή δύο μηνών, με τις περισσότερες 

κορυφές να εμφανίζονται τον μήνα Φεβρουάριο, καθώς και τους φθινοπωρινούς και 

χειμερινούς μήνες και τις χαμηλότερες τιμές ζήτησης να εμφανίζονται τους μήνες Ιανουάριο, 

Απρίλιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Το μοτίβο αυτό είναι επαναλαμβανόμενο και συνεπώς δείχνει 

την εποχικότητα των δεδομένων. Στον Πίνακα 13, η μέγιστη τιμή εκτιμώμενης ζήτησης 

ανέρχεται στα 3224 τεμάχια προϊόντος το μήνα Φεβρουάριο, ενώ, οι χαμηλότερες τιμές, 

παρατηρούνται τους μήνες Ιανουάριο και Αύγουστο, με μειωμένο αριθμό τεμαχίων 672 και 

764 αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 9: Καμπύλη Πρόβλεψης Ζήτησης Προϊόντος P009 

 

 

Πίνακας 13: Πρόβλεψη Ζήτησης Προϊόντος P009 

P009 
Ιαν-
19 

Φεβ-
19 

Μαρ-
19 

Απρ-
19 

Μαϊ-
19 

Ιουν-
19 

Ιουλ-
19 

Αυγ-
19 

Σεπ-
19 

Οκτ-
19 

Νοε-
19 

Δεκ-
19 

Πρόβλεψη 624 3224 1949 1257 1707 1990 1357 764 1040 1907 1424 1740 

Ανώτατο Όριο 2668 5278 4013 3331 3791 4085 3461 2878 3164 4041 3567 3894 

Κατώτατο Όριο -1420 1169 -116 -817 -377 -104 -747 -1351 -1084 -227 -720 -413 

 

Προϊόν P010 

Στο διάγραμμα 10, παρακάτω, παρατηρείται μια μεγάλη κορυφή ζήτησης τον μήνα Ιούνιο του 

2016, ακολουθεί σημαντική πτώση τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου, και η ζήτηση παραμένει σε 

χαμηλά επίπεδα μέχρι τον Ιούλιο του 2017 όπου παρατηρείται μικρή αύξηση. Στην συνέχεια, 

παρατηρούνται τρείς ακόμη κορυφές, τον Φεβρουάριο, τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο του 

2018. Γενικά, επικρατεί αυξημένη ζήτηση τους περισσότερους καλοκαιρινούς μήνες, στην 

οποία, οφείλεται και η εποχικότητα που εμφανίστηκε στην πρόβλεψη. 
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Διάγραμμα 10: Καμπύλη Πρόβλεψης Ζήτησης Προϊόντος P010 

 

 

Πίνακας 14: Πρόβλεψη Ζήτησης Προϊόντος P010 

P010 
Ιαν-
19 

Φεβ-
19 

Μαρ-
19 

Απρ-
19 

Μαϊ-
19 

Ιουν-
19 

Ιουλ-
19 

Αυγ-
19 

Σεπ-
19 

Οκτ-
19 

Νοε-
19 

Δεκ-
19 

Πρόβλεψη 399 699 549 465 565 1282 615 382 549 832 499 765 

Ανώτατο Όριο 1247 1551 1405 1326 1430 2151 1489 1259 1430 1718 1388 1659 

Κατώτατο Όριο -450 -154 -308 -396 -300 413 -258 -496 -333 -54 -391 -129 

 

Προϊόν P011 

Στο Διάγραμμα 11, παρατηρούνται πολλές αυξομειώσεις στη ζήτηση του προϊόντος ανά 

χρονικά διαστήματα ενός ή δύο μηνών, με τις περισσότερες κορυφές να εμφανίζονται τους 

μήνες Ιανουάριο, Ιούνιο, Αύγουστο και Νοέμβριο και τις χαμηλότερες τιμές ζήτησης να 

εμφανίζονται τους μήνες Φεβρουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο. Το μοτίβο αυτό είναι 

επαναλαμβανόμενο και συνεπώς δείχνει την εποχικότητα των δεδομένων. Στον Πίνακα 15, η 

μέγιστη τιμή εκτιμώμενης ζήτησης ανέρχεται στα 178 τεμάχια προϊόντος το μήνα Ιανουάριο, 

ενώ, οι χαμηλότερες τιμές, παρατηρούνται τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο , με 

μειωμένο αριθμό τεμαχίων 48, 43 και 53 αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 11: Καμπύλη Πρόβλεψης Ζήτησης Προϊόντος P011 

 

 

Πίνακας 15: Πρόβλεψη Ζήτησης Προϊόντος P011 

P011 
Ιαν-
19 

Φεβ-
19 

Μαρ-
19 

Απρ-
19 

Μαϊ-
19 

Ιουν-
19 

Ιουλ-
19 

Αυγ-
19 

Σεπ-
19 

Οκτ-
19 

Νοε-
19 

Δεκ-
19 

Πρόβλεψη 178 48 43 53 90 117 75 140 80 57 147 93 

Ανώτατο Όριο 396 302 329 367 430 481 462 549 509 505 614 578 

Κατώτατο Όριο -39 -205 -242 -261 -250 -248 -312 -268 -349 -392 -320 -391 

 

 

4.3 Υπολογισμοί Σφάλματος Πρόβλεψης 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι υπολογισμοί των σφαλμάτων MAD, RMSE και 

MAPE, για την περίοδο Ιανουαρίου - Μάϊου 2019, συγκρίνοντας την πραγματική ζήτηση των 

προϊόντων με την προβλεφθείσα.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 2, οι τιμές των 

τυπικών αποκλίσεων της ζήτησης των προϊόντων ήταν υψηλές, γεγονός που προμηνύει ότι η 

ζήτηση των προϊόντων αναμένεται να έχει μεγάλες διακυμάνσεις, που πιθανότατα να 

οδηγήσουν σε αντιφάσεις με τις προβλεφθείσες τιμές και συνεπώς σε υψηλές τιμές 

σφάλματος. Στον Πίνακα 16 παρακάτω παρουσιάζονται οι Μέσοι Όροι των προβλεφθέντων 

τιμών ζήτησης για τους μήνες Ιανουάριο με Μάϊο 2019 καθώς και η αντίστοιχοι Μέσοι Όροι 
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των πραγματικών τιμών ζήτησης. Ο λόγος που υπολογίστηκαν οι συγκεκριμένοι Μέσοι Όροι 

είναι για να δοθεί στον αναγνώστη μια απλούστερη, πιο κατανοητή εικόνα για τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης. Όπως αναφέρθηκε, οι τιμές MAD και RMSE αφορούν τεμάχια 

προϊόντος, ενώ οι τιμές του MAPE είναι εκφρασμένες ως ποσοστό των πραγματικών τιμών 

ζήτησης.  

Οι τιμές του σφάλματος πρόβλεψης της ζήτησης με τις μεθόδους MAD και RMSE, συγκριτικά 

με τους μέσους όρους πραγματικής και προβλεφθείσας ζήτησης για τους μήνες Ιανουάριο με 

Μάιο 2019 είναι σχετικά υψηλές, ωστόσο οι τιμές των προϊόντων P005, P006, P007 και P011 

κυμαίνονται σε φυσιολογικά πλαίσια. Επιπλέον, για τα προϊόντα P002, P003, P007 και P011 η 

διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων είναι σχετικά μεγάλη, γεγονός που 

υποδεικνύει ότι ορισμένους μήνες παρατηρήθηκε μεγάλη απόκλιση στην πρόβλεψη της 

ζήτησης σε σχέση με την πραγματική που οφείλεται στο γεγονός ότι η μέθοδος RMSE 

υπολογίζει την διαφορά της πραγματικής από την προβλεπόμενη, καθώς είναι υψωμένη στο 

τετράγωνο. 

Οι μετρήσεις του σφάλματος πρόβλεψης της ζήτησης με τη μέθοδο MAPE στα προϊόντα P002, 

P005, P006, P007, P009 και P011 κυμαίνονταν σε φυσιολογικά πλαίσια, σε αντίθεση με τα 

υπόλοιπα προϊόντα, τα οποία, ορισμένους μήνες, είχαν μηδενική πραγματική ζήτηση για 

λόγους που θα αναφερθούν στο Κεφάλαιο των συμπερασμάτων. Συνεπώς, οι υψηλές τιμές 

του MAPE οφείλονται στη μηδενική αυτή ζήτηση, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ακραία η 

συγκεκριμένη μέθοδος εκτίμησης σφάλματος.  
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Πίνακας 16: Μέτρηση Σφάλματος Ζήτησης Κάθε Προϊόντος. 

Προϊόν 
Μέσος Όρος 

Προβλεφθείσας 
Ζήτησης 

Μέσος Όρος 
Πραγματικής 

Ζήτησης 
MAD RMSE MAPE 

P001 895.4 344 660.2 742.47 556.72 

P002 1924.6 830 1120.2 1385.16 1.82 

P003 1663 960 897.6 1198.84 726.74 

P004 1833 780 1355.8 1465.34 517.76 

P005 1740.2 2134 841.8 984.85 0.38 

P006 3034.4 4620 1834.8 2081.88 0.37 

P007 1696.4 1804 192.8 242.11 0.11 

P008 1884.2 1540 1602.2 1756.44 874.87 

P009 1752.2 5160 3407.8 3524.98 0.67 

P010 535.4 290 405.8 416.43 202.9 

P011 82.4 113 46.6 59.80 0.44 
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5. Συμπεράσματα 

Στη παρούσα μελέτη, ο ερευνητής κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν τα μοντέλα 

πρόβλεψης είναι αρκετά αξιόπιστα ώστε να προσφέρουν ακριβή αποτελέσματα τα οποία θα 

μπορούν να αξιοποιηθούν στο επίπεδο διανομέα διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας. Η 

πρακτική σημασία της έρευνας βοηθάει μελλοντικά τον συγγραφέα, ώστε, να βελτιστοποιήσει 

την κερδοφορία της εταιρείας, από την ενασχόλησή της στο παράλληλο εμπόριο φαρμάκων.  

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των ερευνών που παρατέθηκαν στο Κεφάλαιο της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η καταλληλότερη μέθοδος για την εξαγωγή ακριβέστερων 

προβλέψεων αναδείχτηκε η απλή εκθετική εξομάλυνση. Η μέθοδος αυτή συμπίπτει με τις 

αυτόματα επιλεγμένες μεθόδους της παρούσας μελέτης, από το πρόγραμμα Expert Modeler 

του IBM SPSS. Ειδικότερα, στα εννέα από τα έντεκα προϊόντα που ερευνήθηκαν, ως βέλτιστη 

μέθοδος επιλέχθηκε η απλή εποχιακή εκθετική εξομάλυνση, ενώ στα υπόλοιπα δύο λόγω 

ύπαρξης τάσης επιλέχθηκε η εκθετική εξομάλυνση του Winter. Συνεπώς, στο στάδιο επιλογής 

μεθόδου πρόβλεψης, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έρχονται σε συμφωνία με αυτά 

των Panana et al. (2012), των Bittel και Gartner (1982) και των Ramirez-Ceballos et al. (2018), οι 

οποίοι υποστήριξαν ότι οι διάφορες μορφές της απλής εκθετικής εξομάλυνσης ήταν οι πλέον 

κατάλληλες. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, ενισχύουν τα συμπεράσματα των 

Panana et al. (2012) πως η επιλογή μίας και μόνο μεθόδου που να καλύπτει όλων των τύπων 

τα δεδομένα δεν είναι δυνατή, αλλά, όπως διατυπώθηκε από τους Bittel και Gartner (1982), 

κάθε μέθοδος πρόβλεψης έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. 

Στα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον ερευνητή για την περίοδο από τον Απρίλιο του 2016 

έως τον Μάιο του 2019 παρατηρήθηκαν μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές της ζήτησης με 

παράλληλες ενδείξεις εποχικότητας για κάθε προϊόν που ερευνήθηκε. Επιπλέον σε δύο από τα 

έντεκα προϊόντα εντοπίστηκε και παρουσία τάσης, συγκεκριμένα αυξητικής (P002, P006). Οι 

μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές της ζήτησης καθώς και ο περιορισμένος αριθμός δεδομένων 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου πρόβλεψης και την 

ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Παρόλο το μεγάλο βαθμό δυσκολίας για την διεξαγωγή 

έγκυρων προβλέψεων ζήτησης, ο ερευνητής χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία καθώς 

και την εμπειρία του στον κλάδο της εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων κατέληξε πως τα 
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μοντέλα πρόβλεψης μπορούν να προσφέρουν ακριβή αποτελέσματα μόνο για τύπους 

προϊόντων που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  

Όσον αφορά την ακρίβεια των αποτελεσμάτων υπήρχαν πολλοί λόγοι που μπορούν να 

εξηγήσουν γιατί οι προβλέψεις περιείχαν μεγάλο βαθμό σφάλματος. 

Ένας από τους λόγους αυτούς είναι ότι το παράλληλο εμπόριο παρεμποδίζεται από διάφορους 

παράγοντες, οι οποίοι συχνά είναι αποτέλεσμα των αμυντικών στρατηγικών των παραγωγών 

που επηρεάζονται από το εμπόριο αυτό. Τα συχνά αναφερόμενα εμπόδια στο παράλληλο 

εμπόριο περιλαμβάνουν την ελεγχόμενη προμήθεια πρώτων υλών σε συνεργαζόμενους και 

αδειοδοτημένους διανομείς, περιοριστικές συμφωνίες διανομής, συχνές διακυμάνσεις των 

αριθμών αδειών κυκλοφορίας, διαφοροποίηση προϊόντων (εμπορικό σήμα, εμφάνιση, 

σύνθεση, ισχύς, μέγεθος συσκευασίας), πολλαπλές μικρές παρτίδες και περιορισμού 

πωλήσεων στις ποσότητες που ένας αγοραστής μπορεί να πωλήσει στην εγχώρια αγορά. 

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στην επιρροή του παράλληλου εμπορίου τόσο στον καθορισμό της 

τιμής ενός προϊόντος όσο και στην πρόβλεψη ζήτησής του, είναι οι αναπροσαρμογές των 

τιμών που απευθύνονται κυρίως στα δημοφιλέστερα φαρμακευτικά προϊόντα που 

διακινούνται μέσω του παράλληλου εμπορίου. Επειδή οι αυξήσεις των τιμών στη χώρα 

προέλευσης είναι συνήθως μη δυνατές και οι μόνιμες μειώσεις των τιμών των καταλόγων στη 

χώρα εξαγωγής επηρεάζουν αρνητικά τα κέρδη, ορισμένοι κατασκευαστές προσφέρουν 

περιοδικά ειδικές συμφωνίες τιμών στους χονδρεμπόρους, επηρεάζοντας έτσι οποιοδήποτε 

μοντέλο πρόβλεψης ζήτησης. Επιπλέον, οι παράλληλοι εισαγωγείς επικεντρώνονται πάντοτε 

στα πιο πρόσφατα αδειοδοτούμενα προϊόντα, με βελτιστοποιημένες προδιαγραφές και με 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.  

Επίσης, η κεντρική ευρωπαϊκή διαδικασία καταχώρισης που διεξάγεται από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Αξιολόγησης Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) συμβάλει στον τομέα του παράλληλου εμπορίου 

φαρμάκων και αποτελεί τη συνήθη ρυθμιστική οδό για τα περισσότερα νέα και θεραπευτικά 

καινοτόμα φάρμακα. Ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης του EMEA, τα εγκεκριμένα φάρμακα 

έχουν ενιαία «σύνοψη χαρακτηριστικών του προϊόντος», επισήμανση, συσκευασία και 

ενημερωτικά φυλλάδια ασθενών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. Αυτό σημαίνει ότι τα 

κείμενα ειδικά για τη γλώσσα είναι εγκεκριμένα και είναι διαθέσιμα για χρήση από 
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παράλληλους εισαγωγείς. Επιπλέον, είναι πιθανό να μην χρειαστούν εθνικοί έλεγχοι 

χορήγησης αδειών παράλληλης εισαγωγής. Τα υπάρχοντα προϊόντα δεν θα επηρεαστούν και 

οι εισαγωγείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ανανέωση άδειας σε εθνικό επίπεδο. 

 Όπως παρατηρήθηκε στο κεφάλαιο της Ανάλυσης και τον Πίνακα 16, πέντε από τα έντεκα 

προϊόντα βάσει του MAPE είχαν απαγορευτικά μεγάλο για χρήση ποσοστό σφάλματος. Ο 

κυριότερος λόγος για τις ενδείξεις αυτές είναι ότι κάποιους από τους πέντε μήνες από τους 

οποίους έγινε η σύγκριση της πραγματικής με την προβλεπόμενη ζήτηση δεν υπήρχαν 

παραγγελίες προϊόντων με αποτέλεσμα ο σχεδόν αμελητέος παρονομαστής της πραγματικής 

ζήτησης να αυξάνει το βαθμό σφάλματος. Το γεγονός αυτό σε κάποιες περιπτώσεις οφείλεται 

σε αποφάσεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), με τις οποίες απαγόρευε την 

εξαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, το 

προϊόν P001 συγκαταλέχθηκε σε μια λίστα προϊόντων προς πώληση στο εξωτερικό και η 

ζήτηση του τους τρείς πρώτους μήνες του 2019 ήταν μηδενική. Γενικά τέτοια φαινόμενα 

επηρεάζουν τη ζήτηση καθόλη τη διάρκεια του έτους για αυτό στα διαγράμματα της ζήτησης 

των προϊόντων οι καμπύλες της ζήτησης πολλές φορές διαγράφουν απότομες αυξομειώσεις.  

Εκτός από τις απαγορεύσεις του ΕΟΦ, φαινόμενα που επηρέασαν την ζήτηση, στο εύρος των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν, ήταν και οι τυχαίες μειώσεις των τιμών ή τυχαίες προσφορές σε 

κάποια συγκεκριμένα προϊόντα, οι οποίες οδήγησαν σε αγορά μεγάλων ποσοτήτων για ένα 

συγκεκριμένο μήνα με παράλληλη πτώση της ζήτησης για του ακόλουθους μήνες λόγω του 

μεγάλου αποθέματος. Σημαντικό ρόλο στη μείωση τιμών παίζουν οι στρατηγικές που 

ακολουθούνται από τις κυβερνήσεις, καθώς έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν σε συνεργασία 

με τους εκάστοτε εγχώριους παραγωγούς τον καθορισμό της τιμής πώλησης των προϊόντων. 

Για παράδειγμα, το προϊόν P007 την περίοδο Αύγουστο 2016 με Απρίλιο του 2018 είχε χαμηλή 

ζήτηση καθώς οι ενδιαφερόμενοι στράφηκαν σε μια άλλη Ευρωπαϊκή αγορά γιατί η τιμή του 

αντίστοιχου προϊόντος βρισκόταν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά της Ελληνικής 

αγοράς.  

Ένας άλλος λόγος που παρατηρείται μειωμένη ζήτηση σε ένα προϊόν είναι η έλλειψη πρώτων 

υλών για την παραγωγή του προϊόντος που οδηγεί σε περιορισμένη διάθεση από τους 

παραγωγούς προς την αγορά. Για παράδειγμα, στο προϊόν P010 τον Μάιο του 2016 
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ανακοινώθηκε ότι τον Ιούλιο του 2016 θα μειωθεί η διάθεση του προϊόντος λόγο έλλειψης 

πρώτων υλών με αποτέλεσμα οι πελάτες του διανομέα να στραφούν σε μαζική αγορά του 

προϊόντος τον Ιούνιο του 2016 ώστε να μπορέσουν να έχουν αποθέματα ασφαλείας για τους 

επόμενους μήνες. Επιπλέον, ορισμένα προϊόντα με την πάροδο των ετών αντικαθίστανται από 

πιο εξελεγμένα και δραστικά προϊόντα. Συνεπώς μετά τη λήξη της πατέντας αυτών των 

προϊόντων η ζήτηση μειώνεται σταδιακά έως την εξάλειψη του όγκου των αποθεμάτων. 

Μία άλλη περίπτωση που οδηγεί σε έντονες αυξομειώσεις της ζήτησης, εκτός των 

περιπτώσεων εποχιακής ζήτησης όπως για παράδειγμα αλλεργιογόνα του εαρινούς μήνες, 

είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και η πελατειακή συμπεριφορά των πελατών του διανομέα. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις, ορισμένοι πελάτες προτιμούν να μην προμηθεύονται συγκεκριμένες 

ποσότητες προϊόντων κάθε μήνα αλλά να αγοράζουν μόνο όταν το επίπεδο αποθεμάτων τους 

φτάνει στο κρίσιμο σημείο για επαναπαραγγελία. Μια τέτοια περίπτωση αντιστοιχεί στο 

προϊόν P008, του οποίου η καμπύλη ζήτησης παρουσιάζει αυξομειώσεις ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα οι οποίες οφείλονται στο λόγο ότι ο βασικός αγοραστής επιλέγει να συγκεντρώνει 

αποθέματα μόνο όταν το επίπεδο αποθεμάτων του φτάνει στο κρίσιμο σημείο για 

επαναπαραγγελία. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στη χάραξη των στρατηγικών σχεδιασμών και 

συμπεριφορών παίζει και ο ανταγωνισμός, ο οποίος στρέφει τους πελάτες προς άλλους 

διανομείς στην εγχώρια αλλά και στην διεθνή αγορά, οι οποίοι μπορούν είτε να προσφέρουν 

ένα προϊόν σε χαμηλότερη τιμή είτε να προβαίνουν σε στρατηγικές συμμαχίες με τους 

προμηθευτές τους. Ως στρατηγική συμμαχία για κάποιον πελάτη μπορεί να χαρακτηριστεί η 

επιλογή συγκεκριμένων διανομέων ως προμηθευτές για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα, για παράδειγμα ένα εξάμηνο ή ένα έτος. Ειδικότερα, το προϊόν P006, για το 

εξάμηνο Μαΐου 2018 έως Οκτώβριο 2018 ο διανομέας στον οποίο εργάζεται ο ερευνητής 

μπόρεσε να πετύχει έκπτωση αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος από τον παραγωγό και εν 

συνεχεία να μπορεί να διαθέτει το προϊόν στους πελάτες του σε καλύτερες τιμές από τους 

ανταγωνιστές με αποτέλεσμα την σταδιακή αύξηση της ζήτησής του. 

Ένας επιπλέον λόγος που επηρεάζει την πρόβλεψη ζήτησης είναι οι διακυμάνσεις των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και του πληθωρισμού, που μπορούν να προξενήσουν 

διαφοροποίηση των τιμών του προϊόντος στην αγορά. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να 
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επιτευχθεί πλήρης εναρμόνιση των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα, εκτός αν οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι σταθερές ή όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. υιοθετήσουν την 

ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα, το ευρώ. 

 

5.1 Περιορισμοί και Προτάσεις για Περεταίρω Έρευνα 

Ο βασικότερος περιορισμός στην παρούσα μελέτη είναι ο μικρός όγκος των δεδομένων της 

ζήτησης των προϊόντων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα ζήτησης 38 μηνών ενώ 

σύμφωνα με τον Blazer (1984) για μια ικανοποιητική προσέγγιση στην πρόβλεψη ζήτησης ενός 

προϊόντος χρειάζονται δεδομένα τουλάχιστον 120 μηνών. Ο λόγος που ο αριθμός των 

παρατηρήσεων ήταν περιορισμένος οφείλεται ότι τα παλαιότερα έτη είναι καταγεγραμμένα σε 

έντυπη μορφή και όχι σε ηλεκτρονική στην οποία ο ερευνητής δεν είχε πρόσβαση. Συνεπώς 

μια πρόταση για μελλοντική έρευνα θα ήταν ο εκάστοτε ερευνητής να προσπαθήσει να 

συλλέξει στοιχεία για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε τα αποτελέσματα της ανάλυσής 

του να περιέχουν μικρότερο ποσοστό σφάλματος και μεγαλύτερη αξιοπιστία. 

Ένας επιπλέον περιορισμός ήταν η επιλογή συγκεκριμένα μόνο των δημοφιλέστερων 

προϊόντων για τα οποία υπήρχε σχεδόν συνεχή ζήτηση, σε αντίθεση με άλλα προϊόντα που για 

κάποιο λόγο είτε αποσύρθηκαν από την αγορά είτε απαγορεύτηκαν από τον ΕΟΦ, με 

αποτέλεσμα η καταγεγραμμένες παρατηρήσεις ζήτησης να είναι κυρίως μηδενικές (για 

παράδειγμα εμβόλια της ηπατίτιδας στα οποία υπάρχει μεγάλη έλλειψη στην εσωτερική 

αγορά για χρόνια). Για τα συγκεκριμένα προϊόντα εκτός του ότι η πρόβλεψη δεν είναι εφικτή 

λόγο έλλειψης δεδομένων, παράλληλα δεν είναι και αναγκαία καθώς υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα τα συγκεκριμένα προϊόντα να μην ξανά κυκλοφορήσουν στην αγορά. 

Κλείνοντας, μια πρόταση για μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να είναι η συλλογή δεδομένων 

πωλήσεων των πελατών του διανομέα, με σκοπό την εύρεση και μελέτη της πρόβλεψης των 

πωλήσεων των προϊόντων τους, ώστε τα αποτελέσματα να συγκριθούν με την πρόβλεψη 

ζήτησης των αντίστοιχων προϊόντων στο επίπεδο του διανομέα. Για παράδειγμα, αν για 

κάποιους μήνες οι προβλέψεις πωλήσεων των πελατών είναι πτωτικές, ενώ οι προβλέψεις 

ζήτησης στο επίπεδο του διανομέα κυμαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα, τότε θα πρέπει να 
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ληφθεί υπόψιν πρωτίστως η πρόβλεψη των πωλήσεων των πελατών και συνεπώς να 

«διορθωθεί» η καμπύλη ζήτησης στο επίπεδο του διανομέα. Με αυτό τον τρόπο έρευνας 

βελτιώνεται η «ορατότητα» μεταξύ των σταδίων διανομέα - πελατών με αποτέλεσμα να 

βελτιώνεται η αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.  
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