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Abstract 
 
Accomplishment of strategic goals in public transport systems depends on both the management practices 
followed by the respective agencies and the exogenous influences on their operations. Exogenous influences are 
defined by factors that cannot be altered by agencies' actions, such as the characteristics of the local geography, 
population, economic activity and road infrastructure within the area of delivered public transport services. This 
paper attempts to explain the assessment methods used and the content of exogenous influences on public 
transport performance composing the hitherto findings of the respective studies. It also highlights the 
weaknesses of the existing methodological approaches and suggests directions for a more integrated and reliable 
consideration of the subject. 
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Περίληψη 
 
Η επίτευξη των στρατηγικών στόχων στα συστήματα μέσων μαζικής μεταφοράς εξαρτάται τόσο από τις 
πολιτικές και δράσεις που αναπτύσσουν οι υπόψη οργανισμοί όσο και από τις εξωγενείς επιρροές στη 
λειτουργία τους. Οι εξωγενείς επιρροές ορίζονται από παράγοντες που δεν μπορούν να μεταβληθούν με 
ενέργειες των οργανισμών, όπως τα χαρακτηριστικά της τοπικής γεωγραφίας, του πληθυσμού, της οικονομικής 
δραστηριότητας και του συστήματος της οδικής υποδομής στην περιοχή εξυπηρέτησης. Η παρούσα εργασία 
επιχειρεί να εξηγήσει τις μεθόδους αποτίμησης και το περιεχόμενο των εξωγενών επιρροών στις επιδόσεις των 
δημόσιων αστικών συγκοινωνιών συνθέτοντας τα έως τώρα ευρήματα των σχετικών μελετών. Επιπλέον, 
διαπιστώνει τις αδυναμίες των υφιστάμενων μεθοδολογικών προσεγγίσεων και προτείνει κατευθύνσεις για την 
περισσότερο ολοκληρωμένη και αξιόπιστη θεώρηση του ζητήματος.    
 
Λέξεις κλειδιά: Δημόσιες συγκοινωνίες; Επίδοση; Επιχειρησιακό περιβάλλον; Εξωγενείς παράγοντες; Ανάλυση 
παλινδρόμησης; DEA; Βιβλιογραφική ανασκόπηση.    
 

1. Εισαγωγή 

Η βιώσιμη αστική κινητικότητα εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από την ύπαρξη και τη 
λειτουργία ποιοτικών, αποδοτικών και αποτελεσματικών συστημάτων Δημόσιων Αστικών 
Συγκοινωνιών (ΔΑΣ). Ήδη από τη Λευκή Βίβλο του 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) 
παρατηρεί ότι η συμφόρηση και ρύπανση των πόλεων μπορούν να αντιμετωπιστούν με την 
παροχή ΔΑΣ υψηλής ποιότητας (Ε.Ε, 2001). Στην Πράσινη Βίβλο του 2007, η Ε.Ε. 
διαπιστώνει την ανάγκη αύξησης της ελκυστικότητας και της επιβατικής κίνησης των ΔΑΣ 
(Ε.Ε., 2007) και στο Σχέδιο Δράσης για την Αστική Κινητικότητα προτείνει συγκεκριμένες 
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δράσεις (Ε.Ε., 2009). Σε παρόμοια κατεύθυνση, η UITP (Union Internationale des Transports 
Publics) επισημαίνει ότι οι ΔΑΣ αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση εξασφάλισης της 
ποιότητας ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες (UITP, 2005) και θέτει 
ως στρατηγικό της στόχο το διπλασιασμό του μεριδίου των μετακινήσεων που 
πραγματοποιούνται με ΔΑΣ, έως το 2025, σε όλο τον κόσμο.  
 
Η παρακολούθηση της προόδου των συστημάτων ΔΑΣ προϋποθέτει τη διαρκή εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιδόσεων τους. Η προσπάθεια βελτίωσης τους ισοδυναμεί με το σχεδιασμό 
και την εφαρμογή πρακτικών που στόχο έχουν να άρουν τις αδυναμίες που διαπιστώνονται 
και να οδηγήσουν, τελικά, στην επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων. Όμως, στις ΔΑΣ, 
όπως και σε κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα, κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση του επιπέδου 
των επιδόσεων δεν παίζουν μόνο οι διαχειριστικές πρακτικές που ακολουθούν οι οργανισμοί 
αλλά και το επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν. Έτσι, το επιχειρησιακό 
περιβάλλον, δηλαδή, οι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις και βρίσκονται 
εκτός του διαχειριστικού ελέγχου των οργανισμών (Witte and Marques, 2010), όπως για 
παράδειγμα η πληθυσμιακή πυκνότητα, το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας, η 
σύνθεση πληθυσμού, τα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου κ.ά., είναι δυνατόν να 
ευθύνονται για άλλοτε υψηλότερες και άλλοτε χαμηλότερες επιδόσεις συγκριτικά με εκείνες 
που θα έπρεπε να παρουσιάζονται αποκλειστικά και μόνο ως αποτέλεσμα των πρακτικών που 
εφαρμόζονται.  
 
Η συγκεκριμένη εργασία επιχειρεί να εξηγήσει τις μεθόδους αποτίμησης και το περιεχόμενο 
των εξωγενών επιρροών στις επιδόσεις των ΔΑΣ. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύεται το 
περιεχόμενο της επίδοσης και της επίδρασης σε αυτές των εξωγενών παραγόντων στις ΔΑΣ. 
Οι μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί για την αποτίμηση των εξωγενών επιρροών εξετάζονται 
στο τρίτο κεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται και τα κυριότερα ευρήματα από την εφαρμογή 
τους. Στα συμπεράσματα της εργασίας συνοψίζονται τα πορίσματα των έως τώρα μελετών, 
διαπιστώνονται οι αδυναμίες των υφιστάμενων μεθοδολογικών προσεγγίσεων και 
προτείνονται κατευθύνσεις για την περισσότερο αξιόπιστη θεώρηση του ζητήματος.   

2. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες των επιδόσεων στις ΔΑΣ 

Η επίδοση των συστημάτων ΔΑΣ είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών που αναλαμβάνουν 
οι φορείς για να πραγματοποιήσουν τους στρατηγικούς τους στόχους. Σήμερα, το πλαίσιο 
στόχων που υιοθετείται από τους οργανισμούς ΔΑΣ προκύπτει τόσο από οικονομικά όσο και 
από κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τους στόχους που 
υιοθετούνται σε κάθε σύστημα, σε επιχειρησιακό επίπεδο η λειτουργία ενός δικτύου ΔΑΣ δεν 
διαφοροποιείται και τελικά σε όλες τις περιπτώσεις οι οργανισμοί χρησιμοποιούν ένα πλήθος 
υλικών και ανθρώπινων πόρων (χρησιμοποιούμενοι ή διαθέσιμοι πόροι) με στόχο την 
παραγωγή συγκοινωνιακού έργου (παραγόμενο προϊόν) για την αξιοποίηση ή κατανάλωση 
του από τους μετακινούμενους (καταναλισκόμενο προϊόν).  
 
Οι Fielding et al. (1985) και οι Hensher και Daniels (2007) υιοθετώντας τον παραπάνω 
συλλογισμό διαπιστώνουν τρεις (3) πτυχές της επίδοσης για τα συστήματα ΔΑΣ: (α) την 
αποδοτικότητα πόρων, (β) την αποτελεσματικότητα πόρων και (γ) την αποτελεσματικότητα 
της εξυπηρέτησης. Η αποδοτικότητα πόρων εξετάζει την ικανότητα του συστήματος να 
χρησιμοποιεί τους πόρους που διαθέτει, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που 
επιβάλλονται από το πλαίσιο λειτουργίας τους. Η αποτελεσματικότητα εκφράζει την 
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απήχηση που έχουν στην επιβατική κίνηση, δηλαδή στο καταναλισκόμενο προϊόν, οι πόροι 
που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό και με το προσφερόμενο έργο. Η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας μπορεί να γίνει συσχετίζοντας τα μεγέθη που περιγράφουν την 
κατανάλωση έργου με τα μεγέθη των υπόλοιπων κατηγοριών. Έτσι, μπορούν να προκύψουν 
οι δύο (2) εκφράσεις της αποτελεσματικότητας. Το Σχήμα 1 απεικονίζει το πλέγμα των 
παραπάνω σχέσεων και τις τρεις (3) πτυχές της επίδοσης για τα συστήματα ΔΑΣ.  
 

 
 

Σχήμα 1. Το πλέγμα ορισμού της επίδοσης στις ΔΑΣ (Fielding et al., 1985).  
 
Τα επίπεδα επιδόσεων διαμορφώνονται από δύο (2) ομάδες παραγόντων: τους ενδογενείς και 
τους εξωγενείς παράγοντες. Στη σχετική βιβλιογραφική ανασκόπηση των σχεδίων ενίσχυσης 
της επιβατικής κίνησης των ΔΑΣ (ECTR, 1996), η Ε.Ε. σημειώνει ότι οι στρατηγικές που 
υιοθετούνται για τη βελτίωση των επιδόσεων των φορέων ΔΑΣ μπορούν να διαιρεθούν σε 
δύο (2) ομάδες: (α) στις άμεσες στρατηγικές, που περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, 
τροποποιήσεις στην τιμολογιακή πολιτική, στην ποιότητα και στην ποσότητα των υπηρεσιών, 
στο μάρκετινγκ, στις εγκαταστάσεις και στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την 
παροχή της υπηρεσίας και (β) στις έμμεσες στρατηγικές, που αφορούν στην εφαρμογή 
πολιτικών σε ευρύτερο πλαίσιο και περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την επιβολή (ή την 
διαφοροποίηση) της χρέωσης στη χρήση του οδικού δικτύου ή/και των θέσεων στάθμευσης, 
στην αναθεώρηση του σχεδιασμού των χρήσεων γης κ.λπ. Ενώ στην πρώτη περίπτωση οι 
διαχειριστικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν πλήρη έλεγχο στο σχεδιασμό και 
στην εφαρμογή των στρατηγικών, στη δεύτερη περίπτωση ο έλεγχος τους αυτός περιορίζεται. 
Οι Taylor και Fink (2003) σημειώνουν ότι οι παράγοντες που εμπίπτουν στο πλαίσιο 
τροποποίησης τους με άμεσες στρατηγικές χαρακτηρίζονται ως ενδογενείς παράγοντες, ενώ οι 
παράγοντες που είναι δυνατό να τροποποιηθούν με έμμεσες στρατηγικές καθώς και όσοι 
επηρεάζουν μεν τις επιδόσεις των συστημάτων αλλά είναι αδύνατο να τροποποιηθούν (π.χ. 
κλιματικές και τοπογραφικές συνθήκες) χαρακτηρίζονται ως εξωγενείς παράγοντες των ΔΑΣ.  
 

Χρησιμοποιούμενοι Πόροι
• Απασχολούμενοι
• Οχήματα
• Καύσιμα/ Ενέργεια

Καταναλισκόμενο 
συγκοινωνιακό έργο
• Επιβάτες
• Επιβατοχιλιόμετρα
• Έσοδα

Αποτελεσματικότητα 
Εξυπηρέτησης

Παραγόμενο 
συγκοινωνιακό έργο
• Οχηματοώρες
• Οχηματοχιλιόμετρα
• Χιλιομετρικές Θέσεις
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Σχήμα 2. Η ομαδοποίηση των εξωγενών και ενδογενών δεικτών που επιδρούν στα μεγέθη της 
επιβατικής κίνησης των ΔΑΣ (Taylor et al., 2009) 

 
Οι Taylor et al. (2009), ομαδοποιούν τους εξωγενείς παράγοντες που συνθέτουν το 
επιχειρησιακό περιβάλλον στα συστήματα ΔΑΣ σε πέντε (5) κατηγορίες δεικτών: (α) τοπικής 
γεωγραφίας, (β) μητροπολιτικής οικονομίας, (γ) χαρακτηριστικών πληθυσμού, (δ) υποδομής 
και συστήματος ιδιωτικών μέσων μετακίνησης και (ε) συστήματος ΔΑΣ (Σχήμα 2). Οι 
δείκτες της τελευταίας ομάδας μπορούν να αντιμετωπιστούν άλλοτε ως ενδογενείς και άλλοτε 
ως εξωγενείς παράγοντες. Προσδιοριστικός παράγοντας για αυτή την απόφαση αποτελούν οι 
αρμοδιότητες όσων ορίζουν το επιχειρησιακό περιβάλλον λειτουργίας. Για παράδειγμα, η 
απόσταση των κατοικιών από τις στάσεις/σταθμούς των ΔΑΣ αποτελεί εξωγενή δείκτη του 

Τοπική Γεωγραφία

•Έκταση Αστικής Περιοχής
• Συγκέντρωση/ Διασπορά θέσεων 

απασχόλησης
• Μητροπολιτική Μορφή/ Εξάπλωση

• Πληθυσμός
• Πυκνότητα πληθυσμού

• Σχετική θέση περιοχής στη χώρα
• Τοπογραφία/ Κλίμα

Μητροπολιτική Οικονομία

• Ακαθαριστό περιφερειακό προϊόν
• Κατανομή εισοδημάτων

• Τιμές μισθωμάτων
• Προσωπικό/ Οικογενειακό 

εισόδημα
• Τομεακή σύνθεση της οικονομία

• Ποσοστά ανεργίας

Πληθυσμιακά Χαρακτηριστικά

• Κατανομή πληθυσμού ανά ηλικία
• Ποσοστό πληθυσμού φοιτητών
• Ποσοστό φτωχού πληθυσμού 

• Ποσοστό πληθυσμού πρόσφατων 
μεταναστών

• Πολιτική ταυτότητα
• Σύνθεση ανά φυλή/εθνότητα

Οδική Υποδομή/Σύστημα Ι.Χ.

• Επίπεδα συμφόρησης
• Έκταση αυτοκινητοδρόμων

• Τιμές καυσίμων
• Πλήθος μετακινήσεων άνευ χρήσης Δ.Α.Σ.

• Διαθεσιμότητα/ Κόστος θέσεων 
στάθμευσης Ι.Χ.

• Πλήθος νοικοκυριών άνευ Ι.Χ.
• Έκταση οδικής υποδομής

•Οχηματοχιλιόμετρα ανά κάτοικο
• Οχήματα ανά κάτοικο

Χαρακτηριστικά Συστήματος Δ.Α.Σ. 

• Επιρροή του κύριου παρόχου
• Κόμιστρο

• Πλήθος οχηματοχιλιομέτρων
• Μήκος δικτύου

• Έκταση περιοχής εξυπηρέτησης
• Αξιοπιστία/ Ασφάλεια εξυπηρέτησης
• Ποικιλία διαθέσιμων μέσων μαζικής 

μεταφοράς
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επιχειρησιακού περιβάλλοντος του παρόχου όταν το δίκτυο προσδιορίζεται από άλλη αρχή 
και ενδογενή δείκτη όταν ο πάροχος συμμετέχει στο σχεδιασμό του.  
 
3. Μέθοδοι αποτίμησης εξωγενών επιρροών 
Οι μελέτες που έχουν διερευνήσει την επιρροή των εξωγενών παραγόντων στις επιδόσεις των 
ΔΑΣ, μπορούν να διαιρεθούν σε δύο (2) κατηγορίες συναρτήσει της μεθοδολογικής τους 
προσέγγισης: 
1. Στις μελέτες που επιχειρούν να διαπιστώσουν την έκταση και το πρόσημο της επιρροής 

που έχουν εξωγενείς μαζί με, κατά περίπτωση, ενδογενείς παράγοντες σε μεγέθη ή/και 
απλούς δείκτες (λόγους) που σχετίζονται με τις επιδόσεις. Η εξέταση της σχέσης ανάμεσα 
στις μεταβλητές επιχειρείται με τη χρήση τεχνικών παλινδρόμησης που διαφοροποιούνται 
(π.χ. γραμμική, λογιστική παλινδρόμηση κ.λπ.) ανάλογα με την μορφή της εξαρτημένης 
μεταβλητής. 

2. Στις μελέτες όπου αρχικά επιχειρείται η σύγκριση διαφορετικών συστημάτων (ή υπό-
συστημάτων) ΔΑΣ και εν συνεχεία οι διαφορές που παρατηρούνται στις τιμές των 
επιδόσεων τους, εξηγούνται με την εξέταση εξωγενών και ενδογενών παραγόντων. Στις 
μελέτες αυτές χρησιμοποιούνται, ως επί το πλείστον, εργαλεία σύγκρισης που βασίζονται 
σε μη-παραμετρικές μεθόδους εκτίμησης ορίων παραγωγικών δυνατοτήτων, όπως η Data 
Envelopment Analysis (DEA).  

3.1 Υποδείγματα παλινδρόμησης 

3.1.1 Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η μεθοδολογική προσέγγιση των μελετών της πρώτης ομάδας βασίζεται στον υπολογισμό, με 
τη χρήση μεθόδων παλινδρόμησης, της συσχέτισης που υφίσταται ανάμεσα σε μία ομάδα 
ανεξάρτητων μεταβλητών  και σε μία εξαρτημένη μεταβλητή		 . Στη γραμμική τους μορφή, 
οι εξισώσεις που υπολογίζονται για να εκτιμήσουν την παραπάνω συσχέτιση έχουν την 
παρακάτω μορφή: 
 
																																																																												 ; 		 (1)	
 
όπου 1,… ,  το πλήθος των παρατηρήσεων,  οι συντελεστές των ανεξάρτητων 
μεταβλητών  και  η απόκλιση ανάμεσα στην πραγματική παρατήρηση  και την 
υπολογιζόμενη από την εξίσωση παρατήρηση ; .	 
 
Οι έρευνες που χρησιμοποιούν μεθόδους παλινδρόμησης για να εξετάσουν τη σχέση ανάμεσα 
στους προσδιοριστικούς παράγοντες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και στις συνήθειες 
μετακίνησης των κατοίκων που διαμένουν σε αυτό ξεπερνούν τις 200 (Ewing and Cervero, 
2010). Από τις μετά-αναλύσεις και επισκοπήσεις των σχετικών ερευνών (Ewing και Cervero, 
2001; Taylor και Fink, 2003; Leck, 2006; Ewing και Cervero, 2010) διαπιστώνεται μία 
μεγάλη ποικιλομορφία στα υποδείγματα τα οποία αναπτυχθήκαν. Οι κυριότερες συνθήκες 
διαφοροποίησης των υποδειγμάτων είναι οι εξής: 

 Εξαρτημένη μεταβλητή : Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, μεγέθη επιβατικής 
κίνησης των ΔΑΣ εμφανίζονται ως εξαρτημένες μεταβλητές. Περιπτώσεις εξαρτημένων 
μεταβλητών που υιοθετήθηκαν στα υποδείγματα αποτελούν: (α) Η πιθανότητα χρήσης 
ΔΑΣ για την πραγματοποίηση μετακινήσεων από/προς εργασία/εκπαίδευση ή και για 
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άλλους σκοπούς μετακίνησης (Cervero, 1994, 1996; Schwanen et al., 2001 κ.ά.), (β) τo 
ποσοστό χρήσης ΔΑΣ για την πραγματοποίηση μετακινήσεων από/προς 
εργασία/εκπαίδευση ή και για άλλους σκοπούς μετακίνησης (Cervero, 1991; Frank και 
Pivo, 1994 κ.ά.), (γ) τo πλήθος ημερήσιων ή ετήσιων μετακινήσεων με ΔΑΣ σε απόλυτη 
τιμή ή ανά κάτοικο (Kitamura et al., 1997; Μilakis et al., 2008; Taylor et al., 2009; 
Souche, 2010; Chakrabotry και Mishra, 2013 κ.ά.) και (δ) μεγέθη προσφερόμενου έργου 
όπως το πλήθος των οχηματοωρών ανά κάτοικο (Taylor et al., 2009) ή των χιλιομετρικών 
θέσεων ανά κάτοικο (Albalate και Bel, 2010).  

 Ανεξάρτητες μεταβλητές : Τα υφιστάμενα υποδείγματα διαφοροποιούνται ως προς: (α) 
την συμπερίληψη και ενδογενών δεικτών σε συνδυασμό με εξωγενείς στην ομάδα των 
ανεξάρτητων μεταβλητών, (β) το πλήθος των ανεξάρτητων μεταβλητών και (γ) τον τρόπο 
εκτίμησης τους, ακόμα και εάν πρόκειται ουσιαστικά για δείκτες που έχουν όμοιο 
περιεχόμενο (π.χ. ωφέλιμη έναντι συνολικής πληθυσμιακής πυκνότητας).  

 Μέθοδος Παλινδρόμησης: Η μορφή της εξαρτημένης μεταβλητής ορίζει εν πολλοίς και 
την υιοθετούμενη μέθοδο παλινδρόμησης. Έτσι, για παράδειγμα, συναντάμε: (α) 
γραμμική παλινδρόμηση, όταν η εξαρτημένη μεταβλητή είναι συνεχής (Cervero, 
1991,1994; Frank και Pivo, 1994 κ.ά.), (β) λογιστική παλινδρόμηση όταν η εξαρτημένη 
μεταβλητή εκφράζεται ως πιθανότητα (Cervero, 1996; Schwanen et al., 2001 κ.ά.), (γ) 
ordered probit ή logit παλινδρόμηση όταν η εξαρτημένη μεταβλητή παίρνει διακριτές 
τιμές (Crane και Crepeau, 1998; Greenwald και Boarnet, 2001 κ.ά.) καθώς και (δ) 
διάφορες παραλλαγές των παραπάνω όπως γραμμική παλινδρόμηση 2 και 3 σταδίων, 
seemingly unrelated regression κ.λπ..   

 Επίπεδο αναφοράς μεταβλητών: Τα υποδείγματα διαφοροποιούνται και σε σχέση με την 
αναφερόμενη περιοχή όπως και με την επιλογή των ποσοτικών μεγεθών που αθροίζονται 
για την ανάπτυξη των μεταβλητών τους. Ειδικότερα: 

o Αναφέρονται υποδείγματα που έχουν προσδιοριστεί σε επίπεδο οικιστικών 
ενοτήτων (γειτονιών) (Cervero, 1996; Greenwald και Boarnet, 2001; Milakis et 
al., 2008 κ.ά.), μητροπολιτικών αστικών περιοχών ή/και ενοτήτων αυτών εντός 
της ίδιας χώρας ή περιφέρειας (Frank και Pivo, 1994; Schwanen et al., 2001; 
Taylor et al., 2009; Chakrabotry και Mishra, 2013 κ.ά.) καθώς και υποδείγματα 
που προκύπτουν από την εξέταση πόλεων σε διαφορετικές χώρες (Albalate και 
Bel, 2010; Souche, 2010 κ.ά.).  

o Στις περισσότερες περιπτώσεις όλα τα μεγέθη που αφορούν σε ένα σύστημα ή σε 
έναν τρόπο μετακίνησης που εξετάζεται αθροίζονται έστω και εάν προέρχονται 
από διαφορετικά υπό-συστήματα. Για παράδειγμα, η επιβατική κίνηση των ΔΑΣ 
εκτιμάται ως άθροισμα των τιμών της επιβατικής κίνησης όλων των διαφορετικών 
μέσων μαζικής μεταφοράς των υπό διερεύνηση περιοχών. Η προσέγγιση αυτή 
φαίνεται να υιοθετείται ακόμα και όταν οι υπό διερεύνηση περιοχές δεν έχουν τον 
ίδιο συνδυασμό μέσων μαζικής μεταφοράς (Taylor et al., 2009; Albalate και Bel, 
2010; Souche, 2010).  
 

3.1.2 Κύριες Διαπιστώσεις 

 Τοπική Γεωγραφία 

Η επιρροή της πληθυσμιακής πυκνότητας στη χρήση ΔΑΣ είναι εκείνη η οποία έχει 
περισσότερο μελετηθεί έως τώρα. Οι Wegener και Furst (1999) εξετάζουν την (έως τότε) 
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υφιστάμενη βιβλιογραφία και συμπεραίνουν ότι υπάρχουν σαφείς και πολλές ενδείξεις 
θετικής συσχέτισης μεταξύ πληθυσμιακής πυκνότητας και χρήσης ΔΑΣ αναφερόμενοι σε 
έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στις Η.Π.Α. καθώς και σε ευρωπαϊκές μελέτες που 
υποστηρίζουν ότι υψηλότερες πληθυσμιακές πυκνότητες συνοδεύονται από μειωμένη χρήση 
ιδιωτικού αυτοκινήτου, μεγαλύτερο μερίδιο επιβατικής κίνησης για τις ΔΑΣ και μικρότερο 
μήκος διαδρομών με αυτοκίνητο ανά κάτοικο. Ωστόσο, οι Wegener και Furst (1999) 
αναφέρουν, επίσης, ότι σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές (Kockelman, 1997; 
Loutzenheiser, 1997) η πληθυσμιακή πυκνότητα της πόλης δεν είναι τόσο καθοριστική όταν 
λαμβάνονται υπόψη κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες και το επίπεδο της προσφερόμενης 
ποιότητας των ΔΑΣ.  
 
Αναφορικά με την πυκνότητα των θέσεων απασχόλησης, οι Frank και Pivo (1994) εξέτασαν 
το ποσοστό μετακινήσεων με ΔΑΣ στην πολιτεία της Ουάσινγκτον των Η.Π.Α. και 
κατέληξαν ότι μία πυκνότητα υπαλλήλων της τάξης των 0,3 υπαλλήλων ανά τετ. χλ. είναι 
ικανή για μία σημαντική μεταστροφή στην επιλογή των μέσων μαζικής μεταφοράς έναντι της 
μετακίνησης με ιδιωτικό αυτοκίνητο. Στην περίπτωση των χρήσεων γης, οι Meurs και Haaijer 
(2001) βρίσκουν ότι για την Ολλανδία ο συνδυασμός κατοικιών, σχολείων, εμπορικών 
καταστημάτων και υπηρεσιών συσχετίζεται αρνητικά με την χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου. 
Σε αντίθεση με τα παραπάνω, οι Crane και Crepeau (1998) δεν συμπεραίνουν σημαντική 
συσχέτιση ανάμεσα σε λιγότερες μετακινήσεις με αυτοκίνητο και περισσότερη ποικιλία στις 
υφιστάμενες χρήσης γης. Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και τα συμπεράσματα των Milakis et al. 
(2008) στην περίπτωση της Αθήνας.  

 

 Μητροπολιτική Οικονομία 

Το εισόδημα και τα ποσοστά απασχόλησης είναι οι δείκτες της ομάδας που εμφανίζονται τις 
περισσότερες φορές στα υποδείγματα παλινδρόμησης. Ο Gomez-Ibanez (1996) βρίσκει ότι 
στην Βοστώνη κατά τη χρονική περίοδο 1970-1990 οι διακυμάνσεις της επιβατικής κίνησης 
των μέσων μαζικής μεταφοράς οφείλονταν κατά κύριο λόγο στις τάσεις των εξωγενών 
παραγόντων. Από αυτούς, το ποσοστό απασχόλησης βρέθηκε να είναι πιο σημαντικό από το 
ύψος εισοδήματος ανά κάτοικο. Ο Hendrickson (1986) βρίσκει ότι σε 25 μεγάλες 
μητροπολιτικές περιοχές των Η.Π.Α. τα ποσοστά απασχόλησης στις κεντρικές πόλεις των 
περιοχών εξηγούν, σε μεγαλύτερο βαθμό από το πληθυσμό των περιοχών, το πλήθος των 
μετακινήσεων με ΔΑΣ από/προς τους χώρους εργασίας.  
 
Εντούτοις, οι Paulley et al. (2006) συνθέτουν ευρήματα προηγούμενων μελετών και 
σημειώνουν ότι, τουλάχιστον σε επίπεδο Βρετανίας, το εισόδημα και ο βαθμός ιδιοκτησίας 
ιδιωτικού αυτοκίνητου συσχετίζονται θετικά και παράλληλα συνδέονται αρνητικά με τη 
ζήτηση για μετακινήσεις με λεωφορειακές αστικές συγκοινωνίες. Οι Schwanen et al. (2001) 
διαπιστώνουν ότι από τη μία το ύψος εισοδήματος συσχετίζεται αρνητικά με τη χρήση ΔΑΣ 
για τη μετακίνηση από/προς εργασία αλλά από την άλλη συσχετίζεται θετικά με τη χρήση 
ΔΑΣ για μετακινήσεις με σκοπό την αναψυχή.  

 Πληθυσμιακά Χαρακτηριστικά 

Οι Schwanen et al. (2001) εξετάζοντας τα αποτελέσματα της εθνικής έρευνας μετακινήσεων 
στην Ολλανδία (1998) βρήκαν ότι οι γυναίκες πραγματοποιούν μετακινήσεις με ΔΑΣ, 
ποδήλατο και πεζή περισσότερο συχνά από ότι οι άντρες. Σημειώνουν, ακόμα, ότι όσο πιο 
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υψηλό το επίπεδο μόρφωσης τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα χρήσης ΔΑΣ. Με το 
συμπέρασμα αυτό είχαν συμφωνήσει νωρίτερα και οι Kitamura et al. (1997) στην περίπτωση 
του Σαν Φρανσίσκο (Η.Π.Α.). Οι Taylor et al. (2009) εντοπίζουν ότι η επιβατική κίνηση των 
ΔΑΣ ευνοείται σε πόλεις με μεγάλο ποσοστό φοιτητών και οι Chakrabotry και Mishra (2013) 
καταλήγουν στο ίδιο εύρημα όταν εξετάζουν τα ποσοστά μαθητών μέσης εκπαίδευσης.   

Οι Schwanen et al. (2001) εντόπισαν ότι τα ζευγάρια στα οποία εργάζονται και τα δύο μέλη 
είναι περισσότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν ΔΑΣ για τη μετακίνηση τους από/προς τα 
σημεία εργασίας τους συγκριτικά με τη χρήση ποδηλάτου ή πεζή μετακίνησης. Στην 
περίπτωση των μετακινήσεων για αναψυχή και αγορές, οι άγαμοι και τα ζευγάρια είναι 
περισσότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν ΔΑΣ από ότι οι οικογένειες. Πάντως οι Kitamura et 
al. (1997) δεν βρίσκουν σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη χρήση ΔΑΣ και το μέγεθος των 
νοικοκυριών ενώ παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν και από τη μελέτη των Milakis et al. 
(2008).  

Θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία και στη χρήση ΔΑΣ για αγορές και αρνητική για τις 
μετακινήσεις αναψυχής εντοπίζεται από τους Schwanen et al. (2001). Οι Paulley et al. (2006) 
αναφέρουν, ωστόσο, ότι η μεγαλύτερη χρήση ΔΑΣ από ηλικιωμένους ίσως οφείλεται και από 
την επιδότηση των εισιτηρίων που δικαιούνται, τουλάχιστον σε επίπεδο Βρετανίας.  

 Οδικής Υποδομή/Σύστημα Ι.Χ. 

H αρνητική συσχέτιση του ποσοστού ιδιοκτησίας αυτοκινήτων και της χρήσης ΔΑΣ έχει 
διαπιστωθεί πολλάκις (Cervero, 1994, 1996; Schwanen et al., 2001; Taylor et al., 2009; 
Albalate and Bel, 2010; Chakrabotry and Mishra; 2013 κ. ά.). Τα πορίσματα των Kitamura et 
al. (1997) δείχνουν ότι το πλήθος θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων συνδέεται με τη 
συχνότητα πραγματοποίησης μετακινήσεων και την επιλογή μεταφορικού μέσου. Όπως 
αποδεικνύουν και οι Albalate και Bel (2010), μεγαλύτερο πλήθος θέσεων στάθμευσης 
συνδέεται με μικρότερη χρήση ΔΑΣ. Από την άλλη, οι Balcomble και York (1993) 
αναφέρουν ότι η αδυναμία εύρεσης θέσεων στάθμευσης δεν συνδέεται απαραίτητα με 
αποθάρρυνση απόκτησης και χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου για μετακινήσεις. 
 
Σε συνδυασμό με τα ποσοστά ιδιοκτησίας ιδιωτικών αυτοκινήτων, η τιμή των καυσίμων 
συμπεριλαμβάνεται, επίσης, σε αρκετά υποδείγματα. Στις περισσότερες, ωστόσο, 
περιπτώσεις δεν αποδεικνύεται σημαντική συσχέτιση των δύο μεγεθών εξαιτίας του 
γεγονότος ότι η δαπάνη καυσίμων αποτελεί μικρό ποσοστό της συνολικής δαπάνης χρήσης 
αυτοκινήτου (Taylor and Fink, 2003). Έτσι, η Souche (2010) χρησιμοποιεί το κόστος χρήσης 
ιδιωτικού αυτοκινήτου ως μία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές του υποδείγματος της και 
βρίσκει ότι υψηλότερα κόστη συνδέονται με μεγαλύτερη  χρήση των ΔΑΣ.  

 Χαρακτηριστικά ΔΑΣ 

Ο Van Wee (2011) σχολιάζει ότι η απόσταση των κατοικιών και των χώρων εργασίας 
από/προς τα σημεία πρόσβασης των ΔΑΣ είναι σημαντικός δείκτης προσδιορισμού του 
προφίλ των μετακινουμένων. Αναφέρεται στην μελέτη του Cervero (1994) που παρατηρεί ότι 
στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. οι κάτοικοι που διαμένουν σε περιοχές κοντά σε 
σιδηροδρομικούς σταθμούς έχουν πέντε φορές περισσότερες πιθανότητες να ταξιδέψουν με 
τρένο σε σύγκριση με τους μέσους εργαζόμενους της ίδιας περιοχής. Ο Cervero (1996) 
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επιβεβαιώνει αντίστοιχα ευρήματα και όταν εξετάζει το μέγεθος της πιθανότητας χρήσης 
ΔΑΣ στους κατοίκους κεντρικών πόλεων σε 44 μητροπολιτικές περιοχές των Η.Π.Α. 
Εντούτοις, οι Kitamura et al. (1997) αναφέρουν αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην απόσταση 
από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τη χρήση τρένων όταν εξετάζουν πέντε οικιστικές 
ενότητες στην παράκτια περιοχή του Σαν Φρανσίσκο (Η.Π.Α.).  
 
Ένας επιπλέον εξωγενής δείκτης που έχει απασχολήσει τους ερευνητές είναι η μορφή 
ιδιοκτησίας του παρόχου ΔΑΣ. Οι Albalate και Bel (2010) έλεγξαν εάν η μορφή ανάθεσης 
του συγκοινωνιακού έργου επηρεάζει τα μεγέθη προσφοράς και ζήτησης των ΔΑΣ. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν αρνητική και στατιστικά σημαντική επιρροή στην προσφορά και 
θετική αλλά όχι στατιστικά σημαντική επιρροή στη ζήτηση υπό την παρουσία διαγωνιστικών 
διαδικασιών ανάθεσης.  

3.2 Υποδείγματα DEA  

3.2.1 Μεθοδολογική προσέγγιση 

Οι μελέτες αυτής της κατηγορίας συγκρίνουν, παράλληλα με εξωγενείς ή/και ενδογενείς 
δείκτες, μία ή περισσότερες πτυχές των επιδόσεων ανάμεσα σε  συστήματα ΔΑΣ, όπου κάθε 
εξεταζόμενη πτυχή της επίδοσης αντιστοιχίζεται με μία συγκεκριμένη παραγωγική 
διαδικασία. Έτσι, εάν υποθέσουμε ότι μία εξεταζόμενη παραγωγική διαδικασία ορίζεται από 
ένα σύνολο  εισερχόμενων μεταβλητών (εισροών) που μετατρέπονται σε  εξερχόμενες 
μεταβλητές (εκροές), τότε η λειτουργία κάθε οργανισμού (Decision Making Unit-DMU) που 
εκτελεί τη συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία δύναται να προσδιοριστεί μέσα στα πλαίσια 
του συνόλου παραγωγικών δυνατοτήτων (production possibility set) , το οποίο στον 
Ευκλείδειο χώρο  ορίζεται ως:  
 

, | 	 ∈ 	 , 	 ∈ 	 	, , 	εφικτό ,																																																																														    
 
Η μέθοδος Data Envelopment Analysis (DEA) επινοήθηκε από τον Farrell (1957) και 
εκφράστηκε ως πρόβλημα εξισώσεων γραμμικού προγραμματισμού από τους Charnes et al. 
(1978). Η DEA προϋποθέτει ότι εντός του συνόλου παραγωγικών δυνατοτήτων	  (εξ. 2) 
ισχύουν οι παραδοχές της κυρτότητας (convexity)1 και της "free disposability"2. Η μέτρηση 
της (σχετικής) επίδοσης ενός DMU με διάνυσμα παραγωγικής δραστηριότητας , 	γίνεται 
εντός των ορίων του γεωμετρικού τόπου που ορίζεται από την παρακάτω εξίσωση:  

Ψ , ∈ | 	; 	,	υ.π.	 1;	 0, 1, . . 			 3  

 
Η εξίσωση (3) υποθέτει μεταβαλλόμενες αποδόσεις κλίμακας (VRS) ενώ οι σταθερές 
αποδόσεις κλίμακας (CRS) επιτυγχάνονται όταν ο όρος ∑ 1	διαγραφεί. Οι αποδόσεις 

                                                 
1 Η κυρτότητα ενός συνόλου παρατηρήσεων σημαίνει ότι εάν δύο σημεία ανήκουν στο σύνολο τότε ο κάθε γραμμικός 
συνδυασμός σημείων μεταξύ τους ανήκει επίσης στο σύνολο.  
2 Γίνεται η παραδοχή ότι εάν μία ποσότητα εκροών 	 μπορεί να παραχθεί από μία ποσότητα εισροών	  , τότε (προφανώς) 
μπορεί να παραχθεί και από μία ποσότητα εισροών ′ .  
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κλίμακας αφορούν στον ρυθμό μεταβολής των εισροών και εκροών της εξεταζόμενης 
παραγωγικής διαδικασίας3. 
 
Για μία μονάδα λήψης αποφάσεων DMUο, της οποίας η παραγωγική δραστηριότητα ορίζεται 
με το διάνυσμα , , ο συντελεστής επίδοσης ,  υπολογίζεται από την εξίσωση 4 
και είναι προσανατολισμένος προς την μείωση των εισροών ενώ ο συντελεστής επίδοσης 

,  δίνεται από την εξίσωση 5 και είναι προσανατολισμένος προς την αύξηση των 
εκροών.  
 

, 	 	min	 | ∑ 	 	 ; 	 	 ∑ 	 	 ; 	 0; 0; 	 1, … , 								(4)	

, =  max	 | ∑ 	 	 ; 	 	 ∑ 	 	 ; 	 0; 0; 	 1, … , 									(5) 
 
Η τιμή του συντελεστή επίδοσης , 	 1, είναι η ποσοστιαία μείωση των εισροών 
που πρέπει να επιτύχει η μονάδα DMUο έτσι ώστε να λειτουργεί με την βέλτιστη 
παρατηρούμενη αναλογία εισροών-εκροών στο δείγμα, ενώ η τιμή του συντελεστή 
επίδοσης	 ,  1	είναι η ποσοστιαία αύξηση των εκροών που πρέπει να επιτύχει έτσι 
ώστε να λειτουργεί με την βέλτιστη παρατηρούμενη αναλογία εισροών-εκροών στο δείγμα.  

Σε συνδυασμό με τη μέθοδο DEA αναγνωρίζονται δύο (2) τρόποι αποτίμησης επιρροών 
εξωγενών δεικτών στις επιδόσεις όταν αυτοί είναι συνεχείς (Daraio and Simar, 2005): 

 Ανάλυση ενός (1) σταδίου: Σε αυτήν την μορφή της ανάλυσης οι εξωγενείς δείκτες 	 ∈
 αντιμετωπίζονται ως μεταβλητές που συμμετέχουν στην εξεταζόμενη κάθε φορά 

παραγωγική διαδικασία. Έτσι, εμφανίζονται ως εισερχόμενες μεταβλητές (εισροές) εάν η 
επιρροή τους θεωρηθεί θετική και ως εξερχόμενες (εκροές) εάν η επιρροή τους θεωρηθεί 
αρνητική. 

 Ανάλυση δύο (2) σταδίων: Σε αυτήν την προσέγγιση, εκτιμάται η συσχέτιση ανάμεσα 
στους συντελεστές επίδοσης	 	ή	  (εξ. 4 και 5) και τις τιμές των εξωγενών δεικτών με τη 
χρήση υποδειγμάτων παραμετρικής παλινδρόμησης (π.χ. απλή γραμμική παλινδρόμηση, 
Tobit, Truncated κ.ά.)  

Όταν οι εξωγενείς δείκτες παίρνουν διακριτές τιμές (π.χ. ιδιοκτησιακό καθεστώς παρόχων 
ΔΑΣ ή άλλες dummy μεταβλητές κ.λπ.), για να διαπιστωθεί η επιρροή τους, συγκρίνονται οι 
τιμές των συντελεστών επίδοσης ανάμεσα σε ομάδες DMUs που διαφέρουν ως προς την τιμή 
των εξωγενών δεικτών. 

Όπως προκύπτει, από τις μετά-αναλύσεις και επισκοπήσεις των σχετικών εργασιών (Brons, 
2005; De Borger et al. 2002; De Borger and Kerstens, 2008) οι εφαρμογές DEA (και τελικά 
και τα πορίσματα τους) στις ΔΑΣ διαφοροποιούνται μεταξύ τους κυρίως ως προς τις εξής 
παραμέτρους: 
 Την επιλογή των εισερχόμενων και εξερχόμενων μεταβλητών της παραγωγικής 

διαδικασίας. Η επιλογή αυτή καθορίζει και την εξεταζόμενη πτυχή της επίδοσης, η οποία 

                                                 
3 Για παράδειγμα, όταν μία παραγωγική διαδικασία ακολουθεί σταθερές αποδόσεις κλίμακας τότε μία ποσοστιαία αύξηση 
α% των ποσοτήτων των εισροών συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση α% των εκροών. Με αντίστοιχο τρόπο ορίζονται και 
οι αυξανόμενες και μειούμενες αποδόσεις κλίμακας, όπου στις πρώτες η αύξηση των εκροών είναι β > α και στις δεύτερες η 
αύξηση είναι γ < α . Στις μεταβαλλόμενες αποδόσεις κλίμακας, γίνεται η υπόθεση ότι οι εξεταζόμενοι οργανισμοί 
ακολουθούν τόσο σταθερές όσο και αυξανόμενες ή μειούμενες αποδόσεις κλίμακας.  
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συνήθως είναι η αποδοτικότητα και λιγότερο συχνά η αποτελεσματικότητα. Δεν λείπουν 
βέβαια και παραγωγικές διαδικασίες που συνδυάζουν τις παραπάνω πτυχές (Viton, 1997; 
Karlaftis, 2004; Pina και Torres, 2006 κ.ά.).  

 Τον τρόπο εκτίμησης των εισερχόμενων/εξερχόμενων μεταβλητών ακόμα και όταν 
πρόκειται για την ίδια συνιστώσα της παραγωγικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, το 
υπαλληλικό προσωπικό των φορέων ΔΑΣ έχει άλλοτε εκτιμηθεί ως το πλήθος των 
οδηγών (Von Hirschhausen και Cullmann, 2010 κ.ά.) ή ως το πλήθος εργατοωρών 
συνολικά (Boame, 2004) ή κάθε κατηγορίας προσωπικού ξεχωριστά (Viton, 1997). 

 Οι παραδοχές ανάλυσης. Οι εργασίες χρησιμοποιούν, ανάλογα με τις παραδοχές και τον 
σκοπό της εφαρμογής, μεταβαλλόμενες (Kerstens, 1996; Viton, 1997; Boame, 2004; 
Odeck, 2006 κ.ά.) ή σταθερές αποδόσεις κλίμακας (Pina και Torres, 2006 κ.ά.) και 
προσανατολισμό στις εισροές (Boame, 2004; Odeck, 2006 κ.ά.) ή τις εκροές (Kerstens, 
1996 κ.ά.).  

 Το πλαίσιο αναφοράς των δεδομένων. Τα δεδομένα μπορεί να είναι άλλοτε 
διαστρωματικά και άλλοτε διαχρονικά μεταβαλλόμενα όπως επίσης να αναφέρονται σε 
μία γεωγραφική ενότητα (π.χ. χώρα (Boame, 2004; Karlaftis, 2004 κ.ά.)) ή σε διάφορες 
πόλεις ή/και συστήματα από διαφορετικές χώρες (Pina και Torres, 2006 κ.ά.).  

 Το πλήθος και το περιεχόμενο των εξωγενών μεταβλητών που εξετάζονται ως προς την 
επιρροή τους στα αποτελέσματα των συντελεστών επίδοσης. Αντίστοιχα μπορεί να 
διαφέρει και ο τρόπος υπολογισμού τους. 

3.2.2 Κύριες Διαπιστώσεις 

Για τις εργασίες που ακολούθησαν τη μέθοδο DEA και εξέτασαν ένα μεγάλο, συγκριτικά, 
πλήθος εξωγενών δεικτών ή/και υποδειγμάτων παραγωγικών διαδικασιών στις ΔΑΣ, 
επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
 Ο Kerstens (1996) εξέτασε την αποδοτικότητα 114 παρόχων ΔΑΣ που προσφέρουν 

εξυπηρέτηση στη Γαλλία με έναν τύπο μέσου και εκτός της περιοχής του Παρισιού. 
Χρησιμοποιώντας ανάλυση δύο (2) σταδίων και υπόδειγμα Tobit βρήκε ότι η 
πληθυσμιακή πυκνότητα, η μέση εμπορική ταχύτητα και η μέση ηλικία οχημάτων στόλου 
έχουν μικρή ή ανύπαρκτη επιρροή στις τιμές των συντελεστών επίδοσης. Ο Kerstens 
(1996) βρήκε ότι η σημαντικότερη επιρροή προκύπτει από το πλήθος των ετών διάρκειας 
του συμβολαίου ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου και από την κατανομή των κινδύνων 
ανάμεσα στον πάροχο και στη διαχειριστική αρχή.  

 Ο Viton (1997) εντόπισε ότι οι ιδιωτικοί φορείς λεωφορειακών ΔΑΣ στις Η.Π.Α. δεν 
εμφανίζουν, συστηματικά, περισσότερο καλές επιδόσεις από τους δημόσιους. Επίσης, 
βρήκε ότι η κατανομή των τιμών των συντελεστών επίδοσης δεν συσχετίζεται σημαντικά 
με το πλήθος των δρομολογημένων οχημάτων την ώρα αιχμής και τη μέση ηλικία των 
οχημάτων του στόλου. 

 Ο Boame (2004) διαπίστωσε ότι η μέση εμπορική ταχύτητα έχει στατιστικά σημαντική 
θετική επιρροή στην αποδοτικότητα των φορέων λεωφορειακών ΔΑΣ του Καναδά και 
εξηγεί ότι αυτό οφείλεται στη μικρότερη συμφόρηση και στις χαμηλότερες δαπάνες που 
προκύπτουν στα υπόψη δίκτυα. Ταυτόχρονα, δείχνει ότι το μεγάλο πλήθος 
διακοπτόμενων βαρδιών οδηγών (για την εξυπηρέτηση περισσότερων δρομολογίων την 
ώρα αιχμής) και η μέση ηλικία οχημάτων στόλου έχουν αρνητική επίδραση.  

 Ο Karlaftis (2004), διερεύνησε τις επιδόσεις 256 συστημάτων λεωφορειακών ΔΑΣ στις 
Η.Π.Α. με δεδομένα που κάλυπταν πέντε (5) έτη (1990-1994). Ο Karlaftis (2004) βρίσκει 
ότι συσχετίζοντας τους συντελεστές επίδοσης του μοντέλου συνδυασμένης επίδοσης 
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(εισροές: οχήματα, υπάλληλοι, λίτρα καυσίμων- εκροές: οχηματοχιλιόμετρα, επιβιβάσεις) 
με το πλήθος των οχημάτων του στόλου (ανάλυση δύο (2) σταδίων) δημιουργείται μία U-
shape εικόνα, όπου οι επιδόσεις επιδεινώνονται όταν τα εξεταζόμενα συστήματα έχουν 
πάνω από 500 οχήματα στο στόλο τους.   

 O Odeck (2006) χρησιμοποίησε ανάλυση δύο (2) σταδίων για να εξετάσει εάν η 
αποτελεσματικότητα των παρόχων στη Νορβηγία επηρεάζεται από το μέγεθος του 
παρόχου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τον τύπο της περιοχής εξυπηρέτησης (αστική ή 
αγροτική) και βρίσκει ότι κανένας από τους παραπάνω παράγοντες δεν ασκεί σημαντική 
επιρροή.  

 Οι Pina και Torres (2006) ανέλυσαν τις επιδράσεις της απελευθέρωσης της αγοράς στον 
τομέα των λεωφορειακών ΔΑΣ σε 73 πόλεις και καταλήγουν ότι παρουσιάζονται 
καλύτερες επιδόσεις σε συστήματα όπου επικρατούν συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού 
και διαγωνισμών ανάθεσης από ότι σε συστήματα με απευθείας ανάθεση.  

 Οι Von Hirschhausen και Cullmann (2010) εξέτασαν την αποδοτικότητα 179 παρόχων 
λεωφορειακών ΔΑΣ της Γερμανίας για μία περίοδο 14 ετών (1990-2004). 
Συμπεριλαμβάνουν την πληθυσμιακή πυκνότητα σαν εισερχόμενη μεταβλητή (ανάλυση 
ενός (1) σταδίου) της παραγωγικής διαδικασίας (υπόλοιπες εισροές: οδηγοί, οχήματα και 
εκροές: χιλιομετρικές θέσεις) και διαπιστώνουν ότι η σύνθεση αυτή ευνοεί τις τιμές των 
συντελεστών επίδοσης των λιγότερο πυκνοκατοικημένων περιοχών εξυπηρέτησης 
συγκριτικά με τις τιμές που θα προέκυπταν εάν δεν την συμπεριελάμβαναν.  

4. Σύνοψη διαπιστώσεων - Συμπεράσματα 

Η αποτίμηση των εξωγενών επιρροών στις επιδόσεις των ΔΑΣ αποτελεί αντικείμενο που 
συνεχίζει να αποσπά το ερευνητικό ενδιαφέρον. Η γνώση του ζητήματος αφορά κατά κύριο 
λόγο:  
 στους παρόχους ΔΑΣ οι οποίοι, συναρτήσει του εκάστοτε επιχειρησιακού περιβάλλοντος, 

επιθυμούν: (α) να προσαρμόζουν τους στόχους τους και να αναπτύσσουν τις κατάλληλες 
πολιτικές και δράσεις για να τους υλοποιούν, (β) να τεκμηριώνουν την ανάγκη 
επενδύσεων και υποστήριξης τους σε περιπτώσεις όπου το επιχειρησιακό περιβάλλον δεν 
ευνοεί τις επιδόσεις τους και (γ) να αποφασίζουν για την ανάληψη συγκοινωνιακής 
εξυπηρέτησης ή/και να συνδιαμορφώνουν τους όρους της συμφωνίας ανάθεσης έχοντας 
σαν επιχείρημα τις ιδιότητες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, 

 στις αρχές που αναθέτουν και επιδοτούν ΔΑΣ ώστε να είναι σε θέση: (α) να συσχετίζουν 
τις απαιτήσεις, τα κίνητρα και συνολικά τους όρους των συμφωνιών που συνάπτουν με 
τις αντικειμενικές συνθήκες ικανοποίησης τους στο εκάστοτε επιχειρησιακό περιβάλλον 
του πεδίου ευθύνης τους και (β) να ορίζουν τις επί μέρους περιοχές ανάθεσης 
εξυπηρέτησης συνθέτοντας με τον κατάλληλο τρόπο τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά 
τους, 

 στην ανάπτυξη πολεοδομικών/χωροταξικών πολιτικών ενθάρρυνσης της χρήσης των ΔΑΣ 
μέσα από τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού επιχειρησιακού περιβάλλοντος για τη λειτουργία 
τους.  

Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης της παρούσας 
εργασίας. Για τους 13 από τους 30 εμφανιζομένους εξωγενείς δείκτες επικρατεί διαφωνία ως 
προς την ύπαρξη επιρροής τους στη λειτουργία των ΔΑΣ.  
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Πίνακας 1. Σύνοψη ευρημάτων: Τα πρόσημα των επιρροών των συχνότερα εμφανιζόμενων εξωγενών 
δεικτών σε μεγέθη και πτυχές της επίδοσης των ΔΑΣ.  

 

ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ 

ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Τ
Ο

Π
ΙΚ

Η
 Γ

Ε
Ω

Γ
Ρ

Α
Φ

ΙΑ
 Πληθυσμιακή Πυκνότητα (+), (-), (:) (+), (-), (:) (+), (:) 

Πυκνότητα θέσεων απασχόλησης (+), (:) (:) (:) 

Συνδυασμός ποικίλων χρήσεων γης (+), (:)   

Έκταση υποδομών πεζή 
μετακινήσεων 

(+), (:) 
 

  

Ποσοστό διασταυρώσεων με 4 
κατευθύνσεις 

(+) 
 

  

Ο
ΙΚ

Ο
Ν

Ο
Μ

ΙΑ
 

Ποσοστά απασχόλησης (+)     

Τομεακή σύνθεση της οικονομίας: 
Κυρίως Βιομηχανική  

(+), (:)   

Εισόδημα (+), (-) (:) (:) 

Π
Λ

Η
Θ

Υ
Σ

Μ
Ο

Σ
 

Φύλο: Γυναίκες (+)     

Επίπεδο μόρφωσης (+)   

Ποσοστό φοιτητών (+)   

Μέγεθος νοικοκυριού (:)   

Πληθυσμός περιοχής εξυπηρέτησης (+) (+)   

Ηλικία (+), (-), (:) (:)   

Σ
Υ

Σ
Τ

Η
Μ

Α
 

Ι.
Χ

. 

Πλήθος θέσεων στάθμευσης Ι.Χ. (+), (:)     

Ποσοστό ιδιοκτησίας Ι.Χ. (-) (:) (-) 

Τιμή καυσίμων κίνησης (:)     

Σ
Υ

Σ
Τ

Η
Μ

Α
 Δ

.Α
.Σ

. 

Απόσταση πρόσβασης προς Δ.Α.Σ. (+)     

Μέση ηλικία οχημάτων στόλου (-), (:) (:) 

Εμπορική ταχύτητα δικτύου (+), (-), (:) (+), (:) 

Μέσο μήκος γραμμών δικτύου (+)   

Peak to base ratio (-), (:) (:) 

Μέγεθος παρόχου (:), (-) (:), (-) 

Έκταση περιοχής εξυπηρέτησης (+) (-), (:) (:) 

Διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης (+) (+) (+) 

Ελεύθερος ανταγωνισμός (+)   

Ιδιοκτησία: Ιδιωτικοί πάροχοι (+), (:) (+), (:) 

Net cost συμβόλαια (+), (-)   

Gross cost συμβόλαια (-)   

Πλήθος ετών ισχύος συμβολαίου   (+)   

(:) Πολύ μικρή, ασήμαντη επιρροή 
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Στον Πίνακα 1, η ομάδα ''Σύστημα Δ.Α.Σ.'' συγκεντρώνει το μεγαλύτερο πλήθος δεικτών που 
έχουν διερευνηθεί μέχρι σήμερα. Εντούτοις, οι περισσότεροι από αυτούς μπορούν μόνο κατά 
περίπτωση να θεωρηθούν εξωγενείς σε αντίθεση με τους δείκτες των υπόλοιπων τεσσάρων 
(4) ομάδων οι οποίοι σε κάθε εξεταζόμενο δίκτυο θα είναι οπωσδήποτε εξωγενείς.   
 

Η επιρροή των εξωγενών δεικτών των υπολοίπων τεσσάρων (4) ομάδων έχει διερευνηθεί 
κυρίως με την ανάπτυξη υποδειγμάτων παλινδρόμησης. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών 
των υποδειγμάτων χρησιμοποιεί σαν εξαρτημένες μεταβλητές μεγέθη επιβατικής κίνησης των 
ΔΑΣ. Εντούτοις, είναι αδύνατο να θεωρηθεί ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες αποτιμούν με 
ολοκληρωμένο τρόπο τις επιδόσεις των εξεταζόμενων συστημάτων, καθώς μεγαλύτερα 
συγκριτικά μεγέθη επιβατικής κίνησης δεν αποδεικνύουν, αυτομάτως, ότι αποτελούν τα 
αναμενόμενα επιθυμητά μεγέθη σε συνάρτηση με το ύψος των πόρων και των επενδύσεων 
που αφιερώνονται για την προσέλκυση τους. Επιπλέον, η χρήση δεικτών ή απλών μεγεθών 
για τη σύγκριση των επιδόσεων συνδέεται με συγκεκριμένες ερμηνευτικές και πρακτικές 
αδυναμίες καθώς (Bogetoft and Otto, 2011): (α) είναι πιθανό οι τιμές των δεικτών επίδοσης, 
ακόμα και για την ίδια παραγωγική διαδικασία, να μην ακολουθούν μία ομοιόμορφη τάση με 
αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να γενικευτεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και να 
εντοπιστεί το σύστημα που παρουσιάζει υψηλότερες επιδόσεις από τα υπόλοιπα (Fox's 
paradox) και (β) δεν συμβαίνει πάντοτε τα συστήματα να ακολουθούν σταθερές αποδόσεις 
κλίμακας και επομένως να έχουν όμοιες δυνατότητες επίτευξης των συνδυασμών των 
μεγεθών που παρατηρούνται σε άλλα δίκτυα.  
 
Με τη μέθοδο DEA οι παραπάνω αδυναμίες αίρονται καθώς η επίδοση δεν αξιολογείται με 
δείκτες αλλά με υποδείγματα παραγωγικών διαδικασιών που προσεγγίζουν με καλύτερο 
τρόπο το πλέγμα της επίδοσης στις ΔΑΣ (Σχήμα 1). Ωστόσο, όπως προκύπτει από την τρίτη 
και τέταρτη στήλη του Πίνακα 1, οι κατεξοχήν εξωγενείς δείκτες των ΔΑΣ δεν έχουν 
διερευνηθεί επαρκώς με τη μέθοδο DEA. Επιπλέον, πρόσφατα ερευνητικά πορίσματα έχουν 
θέσει ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία των μεθόδων ανάλυσης ενός (1) και δύο (2) 
σταδίων που εφαρμόζονται για την εκτίμηση των εξωγενών επιρροών στη μέθοδο DEA.  
 
Ειδικότερα (Daraio and Simar 2005, 2007; Simar and Wilson, 2007, 2011; Badin et al., 
2012): 

 Στην ανάλυση ενός (1) σταδίου: (α) Θεωρείται ότι στο εκτεταμένο σύνολο 
παραγωγικών δυνατοτήτων 	 ⊂  συνεχίζει να ισχύει η παραδοχή της 
"free disposability'' και της κυρτότητας και (β) οι εξωγενείς δείκτες εμφανίζονται να 
έχουν πάντα μονότονη επιρροή στις επιδόσεις και δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν οι 
περιπτώσεις όπου το πρόσημο της επιρροής τους μεταβάλλεται σε συνάρτηση με τα 
πεδία τιμών τους.  

 Στην ανάλυση δύο (2) σταδίων: (α) οι μέθοδοι παλινδρόμησης που δεν εκτελούνται με 
την χρήση προσαρμοσμένων bootstrap τεχνικών έχει αποδειχτεί ότι οδηγούν σε 
εσφαλμένα συμπεράσματα (βλ. Simar και Wilson, 2007; 2011) και (β) η συσχέτιση 
εξωγενών δεικτών και συντελεστών επίδοσης αποκτά περιεχόμενο όταν η επιρροή 
των εξωγενών δεικτών αφορά μόνο στην κατανομή των τιμών των συντελεστών και 
όχι (και) στην οριοθέτηση του συνόλου παραγωγικών δυνατοτήτων (δηλαδή, πρέπει 
να ισχύει	 	 ).   

Γενικώς, διαπιστώνεται ότι η χρήση πολλών διαφορετικών μεθόδων ανάλυσης, οι αδυναμίες 
και οι διάφορες παραδοχές εφαρμογής τους, η ελλιπής θεώρηση των εννοιών της επίδοσης 
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και των εξωγενών παραγόντων όπως και η μεγάλη ποικιλία της σύστασης και της 
προέλευσης των δειγμάτων που εξετάστηκαν, δεν επιτρέπει την εξαγωγή ενός ασφαλούς 
συμπεράσματος αναφορικά με την επιρροή του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στις επιδόσεις 
των ΔΑΣ.  

Δεδομένων των παραπάνω, η ολοκληρωμένη και αξιόπιστη αποτίμηση των εξωγενών 
επιρροών στις ΔΑΣ απαιτεί την ανάπτυξη ενός αναθεωρημένου πλαισίου συνθηκών 
διερεύνησης. Η περισσότερο αναγκαία συνθήκη αφορά στην ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης 
υποδειγμάτων παραγωγικών διαδικασιών που δεν θα συνδέονται με την απαίτηση εκτέλεσης 
των αναλύσεων ενός (1) και δύο (2) σταδίων. Επιπλέον, καθώς η επίδοση στις ΔΑΣ 
παρουσιάζει παραπάνω από μία (1) πτυχές, η συνολική απεικόνιση της έννοιας μπορεί να 
επιτευχθεί με την ανάπτυξη υποδειγμάτων που τοποθετούνται  εντός του πλέγματος ορισμού 
της επίδοσης και συνδυάζουν ταυτόχρονα παραπάνω από μία εκφράσεις της (π.χ. 
υποδείγματα συνδυασμένης επίδοσης (Karlaftis, 2004) και συνδυασμένης 
αποτελεσματικότητας (Georgiadis et al., 2014)). Τέλος, η αποτίμηση των εξωγενών επιρροών 
είναι σκόπιμο να πραγματοποιείται και να τοποθετείται εντός σαφώς οριοθετημένων πεδίων 
αναφοράς, δεδομένου ότι το περιεχόμενο τους είναι πιθανό να μην μπορεί τελικά να 
γενικευτεί ανάμεσα σε χωρικές ενότητες που προσδιορίζονται με διαφορετική προσέγγιση. 
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