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Περίληψη
Η θεωρία της ανάλυσης αποφάσεων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους
της επιχειρησιακής έρευνας με πλήθος πρακτικών εφαρμογών στην βιομηχανία, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυβερνήσεις, στον ενεργειακό και αγροτικό τομέα και πολλούς
άλλους τομείς παρέχοντας ένα πλαίσιο μεθοδολογιών για λήψη ορθολογικών αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας και κινδύνου. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η
γενική θεωρία της ανάλυσης αποφάσεων όπως αυτή διατυπώνεται στη βιβλιογραφία.
Στα 2 πρώτα Κεφάλαια παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της ανάλυσης αποφάσεων
χωρίς και με πειραματισμό αντίστοιχα, αποτελώντας τους βασικούς πυλώνες της θεωρίας. Στο 3ο Κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τα δέντρα αποφάσεων, ένα εξαιρετικά
χρήσιμο εργαλείο παρουσίασης και ανάλυσης της διαδικασίας όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν. Στο 4ο Κεφάλαιο θα κάνουμε
εισαγωγή στην θεωρία της χρησιμότητας η οποία μας παρέχει έναν τρόπο να ρυθμίσουμε
και να αξιολογήσουμε τα πιθανά ενδεχόμενα μιας απόφασης βασισμένοι στην πραγματική αξία που παρέχουν στον λήπτη των αποφάσεων. Τέλος στο 5ο Κεφάλαιο κάνουμε
ιδιαίτερη αναφορά στις πρακτικές εφαρμογές της ανάλυσης αποφάσεων.
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Abstract
Decision analysis theory is one of the most important branches of operational
research with many practical applications in industry, financial institutions, governments, energy and agriculture and many other sectors providing a framework of
methodologies for making rational decisions under conditions of uncertainty and
risk. This dissertation presents the theory of decision analysis as formulated in the
literature. The first 2 Chapters present the basic principles of decision analysis without and with experimentation respectively, constituting the main pillars of the
theory. In Chapter 3 we will deal with decision trees, an extremely useful tool for
presenting and analysing the process when we have to deal with a series of decisions
that need to be made. In Chapter 4 we will introduce the utility theory which provides us with a way to regulate and evaluate the possible possibilities of a decision
based on the true value they provide to the decision maker. Finally, in Chapter 5
we make special reference to the practical applications of decision analysis.
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Ανάλυση Αποφάσεων χωρίς Πειραματισμό

΄Ενα συχνό θέμα που τίθεται στον κλάδο της Ανάλυσης Αποφάσεων είναι εάν πρέπει να
ληφθεί αμέσως η απαιτούμενη απόφαση ή πρώτα να πραγματοποιηθούν κάποιες δοκιμές (με
κάποιο κόστος) για να μειωθεί το επίπεδο αβεβαιότητας σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής.
Η αντίδραση και αξιολόγηση των καταναλωτών σε ένα δοκιμαστικό προϊόν πριν αυτό βγει
επισήμως στην παραγωγή, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα Ανάλυσης Απόφασης με
πειραματισμό. Επομένως, η λήψη των αποφάσεων χωρίζεται σε αυτες με και χωρίς πειραματισμό, κάθε τομέας με τις δικές του παραδοχές και σκοπούς.

1.1

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες

Σε ένα γενικό πλαίσιο, ο υπεύθυνος για την λήψη των αποφάσεων πολλές φορές καλείται να
επιλέξει μία πιθανή εναλλακτική από σύνολο εφικτών αποφάσεων οι οποίες βρίσκονται υπό
εξέταση για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η υλοποίηση ενός πρότζεκτ ή η λύση
ενός προβλήματος. Η επιλογή αυτή λαμβάνεται κάτω από καθεστώς αβεβαιότητας καθώς
οι παράγοντες που την επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των
προτέρων και να συνυπολογιστούν πριν την τελική απόφαση. Αυτοί λοιπόν οι παράγοντες
καθορίζουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο λήπτης αποφάσεων κατα την διαδικασία την απόφασης. Κάθε μια τέτοια πιθανή κατάσταση αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως
κατάσταση της φύσης (state of nature) .
Κάθε εναλλακτική απόφαση και φυσική κατάσταση συνδυάζονται έτσι ώστε να είναι γνωστό το κέρδος τους (payoff) το οποίο είναι το ποσοτικό μέτρο της αξίας της απόφασης που
λαμβάνεται και των συνεπειών των αποτελεσμάτων αυτής. Το κέρδος αυτό αποκτά, από
στατιστικής άποψης, την ιδιότητα της αναμενόμενης τιμής του υπολογισμού των συνεπειών,
στην περίπτωση που αυτές δεν είναι γνωστές κάτω από τις δεδομένες φυσικές καταστάσεις.
Η αναπαράσταση του κέρδους από κάθε συνδυασμό δράσης και κατάστασης της φύσης αποδίδεται μέσω του πίνακα κέρδους (payoff table).
Το πλαίσιο μεθοδολογιών της ανάλυσης των αποφάσεων μπορεί να θεωρηθεί ανάλογο με
ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος με δύο παίκτες, ένα από τα κλασικά παραδείγματα της
θεωρίας παιγνίων. Ως παίκτες μπορεί να θεωρηθούν αυτός που λαμβάνει την απόφαση και
η φύση του προβλήματος, ενώ οι εναλλακτικές δράσεις και οι πιθανές φυσικές καταστάσεις
αποτελούν τις διαθέσιμες στρατηγικές για τους αντίστοιχους παίκτες.
Επομένως, αυτός που πρέπει να λάβει την απόφαση για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα έχει
ένα εύρος επιλογών για να επιλέξει ανάμεσα σε εναλλακτικές δράσεις. Στη συνέχεια η φύση
είναι αυτή που επιλέγει μία από τις πιθανές καταστάσεις της φύσης. Κάθε συνδυασμός της
κατάστασης της φύσης και μιας δράσης έχει ως αποτέλεσμα ένα κέρδος που εισάγεται στον
πίνακα κέρδους. Τέλος, ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό της βέλτιστης
απόφασης που μπορεί να ληφθεί και ακολουθεί συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα αναλυθούν
παρακάτω.
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Στην θεωρία των αποφάσεων όπως και στη θεωρία παιγνίων οι παίκτες θεωρούμε πως είναι
ορθολογικοί και λαμβάνουν λογικές αποφάσεις με στόχο το ατομικό τους κέρδος. Η φύση
όμως στην θεωρία των αποφάσεων είναι ένας παθητικός παίκτης που επιλέγει τη στρατηγική
του τυχαία. Αυτή είναι και η βασική διαφορά που παρατηρείται μεταξύ των δύο θεωριών.
Κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων περιλαμβάνονται δεδομένα τα οποία λαμβάνονται
υπόψη από τον λήπτη αποφάσεων και αφορούν τις σχετικές πιθανότητες των ενδεχόμενων
φυσικών καταστάσεων και εκφράζονται μέσω της κατανομής πιθανότητας. ΄Οταν η κατάσταση της φύσης αποτελεί μια τυχαία μεταβλητή, τότε η κατανομή αποτελεί μια εκ των προτέρων
κατανομή (prior distribution) και οι πιθανότητες των αντίστοιχων καταστάσεων που περιγράφουν την εκ των προτέρων κατανομή αποτελούν τις εκ των προτέρων πιθανότητες (prior
probabilities). Σήμερα οι εκ των προτέρων πιθανότητες έχουν σημαντικό ρόλο στην ανάλυση
αποφάσεων, αφού μέχρι αυτές να οριστούν δεν μπορεί κανείς να έχει πλήρη απεικόνιση του
εξεταζόμενου προβλήματος. Στην πραγματικότητα υπάρχουν προβλήματα στα οποία οι εκ
των προτέρων πληροφορίες είναι οι μοναδικές διαθέσιμες και η λήψη των αποφάσεων μπορεί
να γίνει μόνο με βάση αυτές τις πληροφορίες.

1.2

Καθορισμός πρακτικού παραδείγματος

Προκειμένου να γίνουν κατανοητές εις βάθος οι έννοιες με τις οποίες θα ασχοληθούμε,
θα δομήσουμε ένα χρήσιμο και επεξηγηματικό παράδειγμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως
υπόβαθρο για την πρακτική εφαρμογή ανάλυσης αποφάσεων.
΄Ενα νεοσύστατο crypto hedge fund με το όνομα Interceptor έχει στην κατοχή του ένα χαρτοφυλάκιο κρυπτονομισμάτων στο οποίο μεταξύ άλλων περιέχεται ένα asset περιορισμένης
κυκλοφορίας το οποίο σύμφωνα με τους αναλυτές του fund έχει 25% πιθανότητες να υπερπολλαπλασιάσει την αξία του μέσα στο επόμενο έτος. Λόγω της ιδιότητας αυτού του asset,
ένα ανταγωνιστικό fund προσφέρει 90.000.000$ για να τα αγοράσει άμεσα. Η Interceptor
όμως, προσανατολίζεται στο να κρατήσει στην κατοχή της το asset αυτό παρά την προσφορά
του ανταγωνισμού. Οι χρεώσεις (fees σε πλατφόρμες) για την διατήρηση του ανέρχονται σε
100.000.000$. Αν οι προβλέψεις των αναλυτών επιβεβαιωθούν, το αναμενόμενο κέρδος της
Interceptor θα είναι 800.000.000$ εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα θα είναι 700.000.000$
αν αφαιρέσουμε το κόστος διατήρησης. Το κόστος αυτό των 100.000.000$ θα είναι και η
χασούρα του fund στην περίπτωση που δεν πολλαπλασιαστεί η αξία του asset. Ο παρακάτω
Πίνακας 1 συνοψίζει τα δεδομένα.

Πίνακας 1: Σύνοψη Αρχικού Παραδείγματος
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΄Οπως φαίνεται και απο τον παραπάνω πίνακα, η Interceptor έχει 2 πιθανές επιλογές που
πρέπει να λάβει υπόψιν. Να κρατήσει ή να πουλήσει το asset. Στην παρακάτω ενότητα
θα συζητηθεί η προσέγγιση του προβλήματος με τα υπάρχοντα δεδομένα, που αποτελεί το
παράδειγμα ανάλυσης αποφάσεων χωρίς πειραματισμό.
Πριν ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση για το παραπάνω δίλημμα, πρέπει επίσης να διερευνηθεί
και η εναλλακτική επιλογή της διενέργειας ανάλυσης χαρτοφυλακίου από εξωτερικό συνεργάτη που θα δώσει ενδεχομένως μία καλύτερη εκτίμηση της πιθανότητας πολλαπλασιασμού
της αξίας του εν λόγω asset. Σε παρακάτω ενότητες θα συζητηθεί η ανάλυση αποφάσεων
με πειραματισμό, όπου επιπλέον δεδομένα όπως η εξωτερική ανάλυση χαρτοφυλακίου είναι
απαραίτητα.

1.3

Το κριτήριο μέγιστης ελάχιστης αποπληρωμής (Maximin
Payoff Criterion)

Η επίλυση ενός προβλήματος ανάλυσης αποφάσεων μπορεί να παρομοιαστεί με την επίλυση
ενός παιγνίου με δύο παίκτες (με αντίπαλο τη φύση). Τότε η λύση του προβλήματος θα
βρεθεί με βάση του κριτηρίου μέγιστης/ ελάχιστης αποπληρωμής σύμφωνα με το οποίο για
κάθε πιθανή δράση θα πρέπει να βρεθεί το ελάχιστος όφελος που αποδίδεται σε συνδυασμό
με όλες τις πιθανές καταστάσεις της φύσης και να επιλεγεί το μέγιστο από αυτά τα ελάχιστα
οφέλη.
Η λογική πίσω από το συγκεκριμένο κριτήριο είναι πως δίνεται το πιο πιθανό όφελος που
προκύπτει από την επιλεγμένη απόφαση. Παρόλα αυτά επειδή επικεντρώνεται στη χείριστη
περίπτωση που μπορεί να συμβεί θεωρείται ως απαισιόδοξο σενάριο.
Η λογική αυτή είναι αξιόπιστη όταν κάποιος έχει να αντιπαρατεθεί με έναν λογικό και κακόβουλο αντίπαλο. Παρόλα αυτά το συγκεκριμένο κριτήριο δεν χρησιμοποιείται στα παίγνια
ενάντια στη φύση δεδομένου ότι είναι εξαιρετικά συντηρητική προσέγγιση.
Το συγκεκριμένο κριτήριο θεωρεί πως η φύση είναι ένας συνειδητός αντίπαλος, ο οποίος
θέλει να προκαλέσει όσο το δυνατόν περισσότερες καταστροφικές συνέπειες σε αυτόν που
καλείται να λάβει την απόφαση. Στην πραγματικότητα αυτό ισχύει όταν η χειρότερη δυνατή αποπληρωμή (payoff) από μια ενέργεια προέρχεται από μια σχεδόν απίθανη φυσική κατάσταση,
γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο κριτήριο χρήσιμο στις ιδιαίτερα προσεκτικές λήψεις
αποφάσεων.
Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε τον εξής ορισμό του Maximin Payoff κριτηρίου: Για κάθε πιθανή εναλλακτική απόφαση, βρείτε την ελάχιστη αποπληρωμή για όλες τις
πιθανές καταστάσεις της φύσης. Στη συνέχεια, βρείτε το μέγιστο αυτών των ελάχιστων
αποπληρωμών. Επιλέξτε την εναλλακτική λύση της οποίας η ελάχιστη αποπληρωμή δίνει
αυτό το μέγιστο.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την εφαρμογή του κριτηρίου στο αρχικό παράδειγμα. Επομένως,
εφόσον η ελάχιστη αποπληρωμή της πώλησης του asset (90 εκ. δολάρια) είναι μεγαλύτερη
από αυτή της διατήρησής του (-100 εκ. δολάρια), η πρώτη εναλλακτική επιλογή (πώληση
του asset) είναι αυτή που θα επιλεχθεί.
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Πίνακας 2: Εφαρμογή Maximin Payoff κριτηρίου στο αρχικό παράδειγμα

1.4

Το Κριτήριο της Μέγιστης Πιθανοφάνειας

Σύμφωνα με το κριτήριο της μέγιστης πιθανοφάνειας, καθορίζεται η πιο πιθανή κατάσταση
της φύσης για την οποία προσδιορίζεται η δράση εκείνη για την οποία αποδίδεται η μέγιστη
αποπληρωμή.
Εφαρμόζοντας το κριτήριο αυτό στο παράδειγμά μας, παρατηρούμε απο τον παρακάτω πίνακα
πως η επιλογή “Μη Επιβεβαίωση Αναλυτών” συγκεντρώνει τις περισσότερες εκ των προτέρων πιθανότητες. Στην αντίστοιχη στήλη, η εναλλακτική επιλογή Sell Asset παρουσιάζει
την μέγιστη αποπληρωμή, επομένως η επιλογή είναι αυτή της πώλησης του asset.

Πίνακας 3: Εφαρμογή Κριτηρίου Μεγίστης Πιθανοφάνειας στο αρχικό παράδειγμα
Το πλεονέκτημα αυτού του κριτηρίου στη θεωρία λήψης αποφάσεων είναι πως καθορίζει πως
η πιο σημαντική κατάσταση της φύσης είναι και η πιο πιθανή, με αποτέλεσμα η δράση που
επιλέγεται να είναι η βέλτιστη για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Στηρίζοντας την απόφαση
στο γεγονός ότι η υπάρχουσα κατάσταση της φύσης θα πραγματοποιείται, δίνεται ένα πιο
επιθυμητό αποτέλεσμα από το να υποθέτουμε ότι κάθε άλλη φυσική κατάσταση μπορεί να
συμβεί.
΄Αλλο βασικό πλεονέκτημα που προκύπτει από την εφαρμογή του συγκεκριμένου κριτηρίου
είναι ότι η εφαρμογή του δεν σχετίζεται με αμφισβητήσιμες εκτιμήσεις πιθανοτήτων των
φυσικών καταστάσεων, παρά του προσδιορισμού της πιο πιθανής.
Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου κριτηρίου, όμως, αγνοούνται οι πιο σημαντικές πληροφορίες όπως, πως καμία φυσική κατάσταση δεν θεωρείται πιο πιθανή από κάποια άλλη. Αυτό
αποτελεί μειονέκτημα ειδικά στα προβλήματα με πολλές πιθανές φυσικές καταστάσεις, όπου
η πιθανότητα της βέλτιστης είναι ιδιαίτερα μικρή με αποτέλεσμα να είναι επισφαλής η εστίαση
σε αυτήν.
Συγκεκριμένα στο παράδειγμα μας όπου η εκ των προτέρων πιθανότητα της κατάστασης “Μη
Επιβεβαίωση Αναλυτών” είναι 75%, το κριτήριο ουσιαστικά αγνοεί την εξαιρετικά ελκυστική
αποπληρωμή των 700 εκατομμυρίων αν η εταιρεία κρατήσει το asset και επιβεβαιωθούν οι
αναλυτές. Ουσιαστικά, το κριτήριο δεν επιτρέπει τον τζόγο με μεγάλη απόδοση αλλα χαμηλή
πιθανότητα, ανεξάρτητα από το πόσο ελκυστικό μπορεί να είναι το στοίχημα.
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1.5

Θεωρια Αποφασεων κατα Bayes

Στην ανάλυση αποφάσεων, η θεωρία του Bayes αποτελεί ένα βασικό στοιχείο, που αναπαριστά
τη δομή ενός προβλήματος και τις αβεβαιότητες που προκύπτουν από την ανάλυση του, σε
όρους ενός απλού πιθανολογικού μοντέλου. Σε ένα καλά δομημένο μοντέλο κατά Bayes
η λογική συμφωνία, η επιστήμη, η ορθή κρίση και τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την
υποστήριξη της κατανομής της πιθανότητας. Στην απλή της μορφή η θεωρία του Bayes
χρησιμοποιείται για την εξήγηση επιστημονικών φαινομένων, ενώ στην πιο σύνθετη αποτελεί
ένα σύστημα πιθανοτήτων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην διαδικασία λήψης αποφάσεων
δίνοντας πληροφορίες που δεν είναι γνωστές από την αρχή του σχεδιασμού της απόφασης.
Το κριτήριο αποφάσεων του Bayes συνοψίζεται ως εξής: Χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες
διαθέσιμες εκτιμήσεις για τις πιθανότητες των αντίστοιχων καταστάσεων της φύσης (τις
προηγούμενες πιθανότητες), υπολογίζουμε την αναμενόμενη αξία της απόδοσης για καθεμία από τις πιθανές εναλλακτικές αποφάσεις. Επιλέγουμε την εναλλακτική απόφαση με τη
μέγιστη αναμενόμενη απόδοση.
Αναφορικά με το αρχικό μας παράδειγμα, αυτές οι αναμενόμενες αποδόσεις υπολογίζονται
κατευθείαν από τον Πίνακα 1, όπως φαίνεται παρακάτω :
Ε(Payoff (hold asset)) = 0.25(700) + 0.75(-100) = 100
Ε(Payoff (sell asset)) = 0.25(90) + 0.75(90) = 90
Δεδομένου ότι 100 > 90, η εναλλακτική που επιλέγεται είναι να διατηρήσει η εταιρεία το
asset. Εδώ πρέπει να σημειωθεί η διαφορετική επιλογή που καταλήγουμε σε αυτό το κριτήριο
συγκριτικά με τα δύο προηγούμενα όπου επιλέχθηκε η πώληση του asset.
Το μεγάλο πλεονέκτημα του κριτηρίου αποφάσεων του Bayes είναι ότι ενσωματώνει όλες τις
διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των αποπληρωμών και των καλύτερων
διαθέσιμων εκτιμήσεων για τις πιθανότητες των αντίστοιχων καταστάσεων της φύσης.
Η κυριότερη και σφοδρότερη κριτική στην στατιστική κατα Bayes όμως γενικότερα είναι ότι
οι εκτιμήσεις των πιθανοτήτων είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενικές και συνεπώς δεν είναι
αξιόπιστες. Δεν υπάρχει ακριβής τρόπος πρόβλεψης του μέλλοντος, συμπεριλαμβανομένης
της μελλοντικής κατάστασης της φύσης, ακόμη και σε όρους πιθανότητας. Η λογική των
εκτιμήσεων των πιθανοτήτων πρέπει να αξιολογείται σε κάθε μεμονωμένη κατάσταση.
Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, η εμπειρία του παρελθόντος και τα τρέχοντα στοιχεία επιτρέπουν σε κάποιον να αναπτύξει λογικές εκτιμήσεις για τις πιθανότητες. Η χρήση αυτών
των πληροφοριών θα πρέπει να μας βοηθάει στην λήψη μιας ορθής απόφασης συγκριτικά με
το να τις αγνοούσαμε. Επιπλέον, συχνά μπορεί να πραγματοποιηθεί πειραματισμός για τη
βελτίωση αυτών των εκτιμήσεων, όπως περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο.
Για να εκτιμηθεί η επίδραση πιθανής ανακρίβειας στις προηγούμενες πιθανότητες, είναι συχνά χρήσιμο να πραγματοποιηθεί ανάλυση ευαισθησίας, όπως περιγράφεται στην παρακάτω
ενότητα.
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1.6

Ανάλυση ευαισθησίας στη θεωρία του Bayes

Η ανάλυση ευαισθησίας χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται ευρέως στην επιχειρησιακή έρευνα
για τη αξιολόγηση της ορθότητας ορισμένων από τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στο
μαθηματικό μοντέλο αν δεν είναι σωστοί. Το μαθηματικό αυτό μοντέλο παρουσιάζεται στον
πίνακα αναμενόμενων αποδόσεων (βλ. Πίνακα 16.2) . Οι αριθμοί σε αυτόν τον πίνακα που
χρήζουν αμφισβητησης είναι οι εκ των προτέρων πιθανότητες. Θα εστιάσουμε την ανάλυση
ευαισθησίας σε αυτούς τους αριθμούς, αν και μια παρόμοια προσέγγιση θα μπορούσε να
εφαρμοστεί στις αναμενόμενες αποδόσεις που δίνονται στον πίνακα. Η διοίκηση της εταιρείας
πιστεύει ότι οι πραγματικές πιθανότητες να υπερπολλαπλασιαστει η αξία του asset είναι πιθανό
να κυμαίνονται μεταξύ 15 και 35 τοις εκατό. Επομένως, η πραγματική εκ των προτέρων
πιθανότητα του παραπάνω ενδεχομένου κυμαίνεται από 0,15 έως 0,35, οπότε η αντίστοιχη εκ
των προτέρων πιθανότητα να μην συμβεί αυτό κυμαίνεται από 0,85 έως 0,65.
Δεδομένου ότι p = εκ των προτέρων πιθανότητα πολλαπλασιασμού αξίας του asset, η αναμενόμενη απόδοση από την διατήρηση της κατοχής του asset για οποιοδήποτε p είναι :
Ε(Payoff (hold asset)) = 700p - 100(1 - p) = 800p - 100.
΄Οταν p = 0.15, η απόφαση κλίνει προς την πώληση του asset με μεγάλη διαφορά καθώς η
αναμενόμενη απόδοση είναι 90 έναντι 20 της διατήρησης του asset. Παρόλα αυτά, όταν p
= 0.35, η απόφαση αυτή τη φορά κλίνει με μεγάλη διαφορά προς την διατήρηση του asset
αφού η αναμενόμενη απόδοση είναι τώρα 180 έναντι 90 της πώλησης του asset. Αυτό μας
δείχνει πως η απόφαση επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το p και είναι πολύ ευαίσθητη
στις αλλαγές του. Αυτή η ανάλυση ευαισθησίας μας αποκαλύπτει την αναγκαιότητα της
διενέργειας πολλαπλών τεστ μέχρι να καταλήξουμε σε μια πιο ακριβή εκτίμηση του p. Το
κρίσιμο σημείο διασταύρωσης όπου η απόφαση αλλάζει από την μία εναλλακτική στην άλλη
καθώς η εκ των προτέρων πιθανότητα p αυξάνεται, βρίσκεται ως εξής :
Ε(Payoff (hold asset)) = Ε(Payoff (sell asset))
800p - 100 = 90
p = 190/800 = 0.2375
Συμπερασματικά : Πώληση asset εάν p < 0.2375
Διατήρηση asset εάν p > 0.2375
Βάση των παραπάνω, στην προσπάθεια μας να βελτιστοποιήσουμε την εκτίμηση της πραγματικής τιμής του p, ο στόχος μας είναι να καταλάβουμε εάν αυτή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη
από 0.2375.
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2

Ανάλυση Αποφάσεων με Πειραματισμό

Για την βελτίωση των αρχικών εκτιμήσεων των πιθανοτήτων σε ένα πρόβλημα ανάλυσης αποφάσεων διεξάγονται επιπρόσθετες δοκιμές (πειραματισμοί). Οι καινούριες πιθανότητες που
προκύπτουν αποτελούν τις εκ των υστέρων ή αλλιώς posterior πιθανότητες. Στο κεφάλαιο
αυτό παρουσιάζεται η θεωρία των συγκεκριμένων πιθανοτήτων και ο τρόπος απόφασης σχετικά με πως αποφασίζεται η διεξαγωγή ή μη ενός πειράματος.
Επιστρέφοντας στο παράδειγμά μας, μια πιθανή επιλογή του υπό εξέταση fund πριν την
διαδικασία λήψης της τελικής απόφασης είναι η διεξαγωγή ειδικής οικονομετρικής μελέτης
για να την καλύτερη αξιολόγηση της πιθανότητας πολλαπλασιασμού της αξίας του εν λόγω
assets της. Το κόστος αυτής ανέρχεται σε 300.000$. Χωρίζουμε τα πιθανά ευρήματα της
μελέτης σε 2 κατηγορίες :
NEG : Μικρή πιθανότητα εκτόξευσης της αξίας του asset.
POS : Μεγάλη πιθανότητα εκτόξευσης της αξίας του asset.
Με βάση αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία, αν το asset έχει πραγματικά πιθανότητα πολλαπλασιασμού της αξίας του, τότε η πιθανότητα αρνητικού αποτελέσματος της μελέτης είναι :
P(NEG | Analyst Confirmed) = 0.4 επομένως
P(POS | Analyst Confirmed) = 0.6 .
Αντιστοίχως, αν δεν υπαρχει πραγματικα τέτοια πιθανότητα πολλαπλασιασμού της αξίας, η
πιθανότητα αρνητικού αποτελέσματος της μελέτης είναι :
P(NEG | Analyst Not Confirmed) = 0.8 επομένως
P(POS | Analyst Not Confirmed) = 0.2.

2.1

Εκ των Υστέρων Πιθανότητες ( Posterior Probabilities )

Συνεχίζοντας με τους ορισμούς των γενικότερων εννοιών, έστω ότι :
n = ο αριθμός των πιθανών καταστάσεων της φύσης ;
P(State = state i) = εκ των προτέρων πιθανότητα της i κατάστασης της φύσης, για i = 1,
2, . . . , n;
Finding = το εύρημα της μελέτης (τυχαία μεταβλητή) ;
finding j = πιθανή τιμή του ευρήματος ;
P(State = state i | Finding = finding j ) = εκ των υστέρων πιθανότητα ότι η πραγματική
κατάσταση της φύσης i = 1, 2, . . . , n.
Η ερώτηση που προσπαθούμε να απαντήσουμε είναι :
Δεδομένου P(State = state i) και P(Finding = finding j | State = state i ), για i = 1, 2, .
. . , n, ποια είναι η πιθανότητα P(State = state i | Finding = finding j );
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Η απάντηση προέρχεται από τις εξής συναρτήσεις :
P(State = state i | Finding = finding j )
=

P(State = state i , Finding = finding j )
.
P(Finding = finding j )

P(Finding = finding j )
P
= nk=1 P(State = state k , Finding = finding j ).
P(State = state i , Finding = finding j )
= P(Finding = finding j | State = state i )*P(State = state i ).
Απο τις παραπάνω εξισώσεις, για i = 1, 2, . . . , n, προκύπτει η ζητούμενη εκ των υστέρων
πιθανότητα.

Επιστρέφοντας στο παράδειγμα μας, αν το εύρημα της μελέτης για την πιθανότητα πολλαπλασιασμού της αξίας του asset είναι αρνητικό, τότε οι εκ των υστέρων πιθανότητες είναι
:
1
0.4(0.25)
=
P(Analyst Confirmed | NEG)) =
0.4(0.25) + 0.8(0.75)
7
P(Analyst Not Confirmed | NEG)) = 1 -

1
6
= .
7
7

Αντιθέτως, αν το εύρημα της μελέτης για την πιθανότητα πολλαπλασιασμού της αξίας του
asset είναι θετικό, τότε :
P(Analyst Confirmed | POS)) =

0.6(0.25)
1
=
0.6(0.25) + 0.2(0.75)
2

P(Analyst Not Confirmed | POS)) = 1 -

1
1
= .
2
2
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Σχήμα 1: Δενδροδιάγραμμα πιθανοτήτων που αναπαριστά όλες τις πιθανότητες που οδηγούν
στον υπολογισμό κάθε εκ των υστέρων πιθανότητας των καταστάσεων της φύσης δεδομένου
του ευρήματος της μελέτης.

Το δενδροδιάγραμμα πιθανοτήτων στο Σχήμα 1 οπτικοποιεί και οργανώνει τους υπολογισμούς με τρόπο που γίνεται ευκολότερα αντιληπτός. Οι εκ των προτέρων πιθανότητες στην
πρώτη στήλη και οι δεσμευμένες πιθανότητες στη δεύτερη στήλη αποτελούν μέρος των δεδομένων εισόδου για το πρόβλημα. Ο πολλαπλασιασμός των πιθανοτήτων στην πρώτη στήλη
με τις πιθανότητες στη δεύτερη στήλη δίνει τις αντίστοιχες από κοινού πιθανότητες στην
τρίτη στήλη. Κάθε από κοινού πιθανότητα γίνεται τότε ο αριθμητής στον υπολογισμό της
αντίστοιχης εκ των υστέρων πιθανότητας στην τέταρτη στήλη. Η κατηγοριοποίηση των από
κοινού πιθανοτήτων με βάση το ίδιο εύρημα (όπως φαίνεται στο κάτω μέρος του Σχήματος
1) παρέχει τον παρονομαστή για κάθε εκ των υστέρων πιθανότητα του εκάστοτε ευρήματος.
Μετά την ολοκλήρωση των υπολογισμών, ο κανόνας απόφασης του Bayes μπορεί να εφαρμοστεί όπως πριν, με τις εκ των υστέρων πιθανότητες να αντικαθιστούν τώρα τις εκ των
προτέρων πιθανότητες. Και πάλι, χρησιμοποιώντας τις αποδόσεις (σε μονάδες εκατομμυρίων
δολαρίων) από το Σχήμα 1 και αφαιρώντας το κόστος του πειραματισμού, λαμβάνουμε τα
αποτελέσματα που φαίνονται παρακάτω.

Αναμενόμενη απόδοση αν το εύρημα της μελέτης είναι αρνητικό (NEG):
6
1
(700) + (−100) − 30 = −15.7
7
7
1
6
E[Payoff (Sell Asset | Finding = NEG)] = (90) + (90) − 30 = 60
7
7
E[Payoff (Hold Asset | Finding = NEG)] =
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Αναμενόμενη απόδοση αν το εύρημα της μελέτης είναι θετικό (POS):
1
1
(700) + (−100) − 30 = 270
2
2
1
1
E[Payoff (Sell Asset | Finding = POS)) = (90) + (90) − 30 = 60.
2
2

E[Payoff (Hold Asset | Finding = POS)) =

Στον Πινακα 4 παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα που αποδίδουν την βέλτιστη πολιτική,
δηλαδή την μεγιστοποίηση της αναμενόμενης απόδοσης.

Πίνακας 4: Η βέλτιστη πολιτική με πειραματισμό, με βάση τον κανόνα απόφασης του Bayes.

Βέβαια, αυτό που δεν απαντά αυτή η ανάλυση είναι αν αξίζει να ξοδέψουμε 300.000 $ για
να πραγματοποιηθεί ο πειραματισμός, δηλαδή η ειδική οικονομετρική έρευνα. Αντ’ αυτού,
ίσως χρησιμοποιώντας την βέλτιστη λύση χωρίς πειραματισμό, δηλαδη την διατήρηση του
asset στο χαρτοφυλάκιο του fund, με αναμενόμενη απόδοση 100.000.000 $ να ήταν η πιο
λογική εναλλακτική επιλογή. Οι επόμενες υποενότητες θα προσπαθήσουν να διαλευκάνουν
το συγκεκριμένο ζήτημα.

2.2

Η Αξία του Πειραματισμού

Πριν την πραγματοποίηση ενός πειράματος είναι απαραίτητος ο καθορισμός της δυνητικής
του τιμής. Ο προσδιορισμός της συγκεκριμένης αξίας μπορεί να γίνει με δύο μεθόδους. Η
πρώτη μέθοδος θεωρεί πως το πείραμα μπορεί να εξαλείψει οποιαδήποτε αβεβαιότητα αφορά
την πραγματική κατάσταση της φύσης και στη συνέχεια με βάση αυτήν την υπόθεση υπολογίζει την βελτίωση στην αναμενόμενη απόδοση (improvement in expected payoff) χωρίς
να λαμβάνει υπόψη το κόστος του πειράματος. Η ποσότητα αυτή ονομάζεται αναμενόμενη
αξία της τέλειας πληροφόρησης και ορίζει το άνω όριο της εν δυνάμει τιμής του πειράματος.
Συνεπώς, αν το άνω όριο είναι μικρότερο από το κόστος του πειράματος, το πείραμα δεν έχει
λόγο να πραγματοποιηθεί.
Στην περίπτωση όμως που το άνω όριο υπερβαίνει το κόστος του πειράματος τότε θα πρέπει
να χρησιμοποιηθεί η δεύτερη μέθοδος, που υπολογίζει την πραγματική βελτίωση της αναμενόμενης απόδοσης και η οποία προκύπτει από την πραγματοποίηση του πειράματος. Η
σύγκριση αυτής της βελτίωσης (ονομάζεται αναμενόμενη αξία πειραματισμού) με το κόστος
υποδεικνύει αν το πείραμα πρέπει ή όχι να πραγματοποιηθεί.
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2.2.1

Η αναμενόμενη αξία της τέλειας πληροφόρησης

Υποθέτουμε ότι το πείραμα θα μπορούσε με σιγουριά να προσδιορίσει ποια είναι η πραγματική κατάσταση της φύσης, παρέχοντας έτσι «τέλειες» πληροφορίες. ΄Οποια κατάσταση της
φύσης και αν εν τέλει αναγνωριστεί, επιλέγουμε λογικά τη δράση με τη μέγιστη απόδοση
για αυτήν την κατάσταση. Δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποια κατάσταση της φύσης
θα προσδιοριστεί, οπότε ο υπολογισμός της αναμενόμενης απόδοσης με τέλειες πληροφορίες
(αγνοώντας το κόστος του πειράματος) απαιτεί τη στάθμιση του μέγιστου κέρδους για κάθε
κατάσταση φύσης με την εκ των προτέρων πιθανότητα της εκάστοτε κατάστασης της φύσης.
Ο υπολογισμός φαίνεται παρακάτω στον Πίνακα 5, όπου η αναμενόμενη αξία της τέλειας
πληροφόρησης είναι 242.5. Επομένως, αν το υπό μελέτη fund είχε την δυνατότητα να γνωρίζει αν το asset θα πολλαπλασιάσει την αξία του προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια,
η αναμενόμενη απόδοση (πριν την απόκτηση της πληροφορίας) θα ήταν 242.500.000$ χωρίς
τον υπολογισμό του κόστους του πειράματος από το οποίο θα ανακτούσε την πληροφορία.

Πίνακας 5: Αναμενόμενη απόδοση με τέλεια πληροφόρηση.

Η αναμενόμενη τιμή της τέλειας πληροφόρησης, ( Expected Value of Perfect Information
or EVPI υπολογίζεται ως :
EVPI = αναμενόμενη απόδοση με τέλεια πληροφόρηση - αναμενόμενη απόδοση χωρίς πειραματισμό.
Η αξία της τέλειας πληροφόρησης είναι τυχαία μεταβλητή που ισούται με την απόδοση της
τέλειας πληροφόρησης μείον την απόδοση χωρίς πειραματισμό. Η αναμενόμενη τιμή της
τέλειας πληροφόρησης ή εν συντομία EVPI είναι η αναμενόμενη τιμή αυτής της τυχαίας
μεταβλητής
Εφόσον γενικότερα η διαδικασία του πειραματισμού δεν εγγυάται τέλεια πληροφόρηση, η
αναμενόμενη απόδοση με τέλεια πληροφόρηση μας παρέχει το άνω όριο της αναμενόμενης
τιμής του πειραματισμού.
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Για το προαναφερθέν παράδειγμα του Πίνακα 5, με βάση το αποτέλεσμα του υπολογισμού της
αναμενόμενης απόδοσης χωρίς πειραματισμό απο προηγούμενη ενότητα (βάσει του κανόνα
αποφάσεων του Bayes) το οποίο και αφαιρούμε από την αναμενόμενη απόδοση με τέλεια
πληροφόρηση, έχουμε :
EVPI = 242.5 - 100 = 142.5
Εφόσον το 142.5 κατα πολύ ξεπερνάει το 30, το οποίο υπολογίστηκε ως το κόστος πειραματισμού (η ειδική οικονομετρική μελέτη), συμπεραίνουμε πως ίσως αξίζει να προχωρήσουμε με
την μελέτη. Για να είμαστε όμως σε θέση να βεβαιωθούμε σε μεγαλύτερο βαθμό, θα πρεπει
να εξετάσουμε και την δεύτερη μέθοδο αξιολόγησης των πιθανών οφελών του πειραματισμού.

2.2.2

Η αναμενόμενη αξία του πειραματισμού

Αντί να υπολογίσουμε το άνω όριο της αναμενόμενης αύξησης της απόδοσης (αφαιρώντας
το κόστος του πειραματος) λόγω της διενέργειας πειραματισμού, σε αυτή την υποενότητα θα
ασχοληθούμε με τον απευθείας υπολογισμό της αναμενόμενης αύξησης. Αυτή η ποσότητα
ονομάζεται αναμενόμενη αξία πειραματισμού.
Ο υπολογισμός αυτής της ποσότητας απαιτεί πρώτα τον υπολογισμό της αναμενόμενης απόδοσης με πειραματισμό αφαιρώντας το κόστος του πειράματος για την οποία αυτή ποσότητα
βρίσκουμε όλες τις εκ των υστέρων πιθανότητες, την βέλτιστη πολιτική πειραματισμού και
τις αντίστοιχες αναμενόμενες αποδόσεις για κάθε πιθανό εύρημα του πειράματος. ΄Επειτα,
κάθε μία από αυτές τις αναμενόμενες αποδόσεις πρέπει να σταθμιστεί με την πιθανότητα του
εκάστοτε ευρήματος όπως φαίνεται παρακάτω :
Αναμενόμενη απόδοση με πειραματισμό =

P

j

P(Finding = finding j )*

E[Payoff | Finding = finding j ]
αθροίζοντας για κάθε πιθανή τιμή του j .
Επιστρέφοντας στο παράδειγμά μας, οι τιμές του όρου P(Finding = finding j ) για τα δύο
πιθανά ευρήματα της οικονομετρικής μελέτης – Αρνητικό (NEG) και Θετικό (POS) – έχουν
ήδη υπολογιστεί στο κάτω μέρος του Πίνακα 4 (δενδροδιάγραμμα πιθανοτήτων) και είναι :
P(NEG) = 0.7
P(POS) = 0.3.
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Για την βέλτιστη πολιτική με πειραματισμό που μπορούμε να ακολουθήσουμε, η αντίστοιχη
αναμενόμενη απόδοση (αφαιρώντας το κόστος του πειραματος) για κάθε εύρημα έχει απεικονιστεί στην τρίτη στήλη του Πίνακα 5 και είναι :
E(Payoff | Finding = NEG) = 90, E(Payoff | Finding = POS) = 300.
Βάσει των παραπάνω υπολογισμών,
Αναμενόμενη απόδοση με πειραματισμό = 0.7(90) + 0.3(300) = 153.
Αντιστοίχως,
Η αναμενόμενη αξία του πειραματισμού (expected value of experimentation or EVE) υπολογίζεται ως :
EVE = αναμενόμενη απόδοση με πειραματισμό - αναμενόμενη απόδοση χωρίς πειραματισμό.
Επομένως, η αναμενόμενη απόδοση με πειραματισμό εκφράζει την πιθανή αξία του πειραματισμού.
Για το υπό μελέτη fund,
EVE = 153 - 100 = 53.
Απο την στιγμή που αυτή η τιμή ξεπερνάει το 30, δηλαδή το κόστος διεξαγωγής μιας ενδελεχούς οικονομετρικής μελέτης σε μονάδες εκατομμυρίων δολαρίων, ο πειραματισμός πρέπει
να διενεργηθεί.
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3

Δέντρα Αποφάσεων

Τα δέντρα αποφάσεων ή αλλιώς γνωστά και ως decision trees αποτελούν έναν ιδιαίτερα χρήσιμο τρόπο γραφικής απεικόνισης του προβλήματος καθώς και οργάνωσης των απαιτούμενων
υπολογιστικών διαδικασιών, όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί σε προηγούμενες ενότητες.
Κατασκευή Δέντρων Αποφάσεων
Το παράδειγμα με το fund που έχουμε προσδιορίσει περιλαμβάνει μία ακολουθία δύο αποφάσεων :
1. Πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, πρέπει ή όχι να διενεργηθεί ειδική οικονομετρική
μελέτη για τον προσδιορισμό της αξίας του asset;
2. Ποιά ενέργεια πρέπει να επιλεγεί μεταξύ της πώλησης ή διατήρησης του εν λόγω asset;
Βάσει αυτής λοιπόν της ακολουθίας είναι κατασκευασμένο το δέντρο απόφασης που παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήμα 2.

Σχήμα 2: Η αρχική μορφή - σκελετός του δενδροδιαγράμματος που αφορά στο παράδειγμά
μας.

19

Το αρχικό σημείο (η κορυφή) αναπαριστά την έναρξη της διαδικασίας λήψης της απόφασης,και ευθύγραμμα τμήματα(οι κλάδοι) σχεδιάζονται από αυτήν προς άλλα σημεία (κόμβοι)
που αναπαριστούν όλες τις δυνατές επιλογές.
΄Ενας κόμβος απόφασης (όπως οι κόμβοι , C, D, E) μας υποδεικνύει πως πρέπει να
παρθεί μια απόφαση σε αυτό το σημείο της διαδικασίας. ΄Ενας κόμβος γεγονότος (όπως
οι κόμβοι B, F, G, H) υποδηλώνει πως ένα τυχαίο γεγονός συμβαίνει σε εκείνο το σημείο.
Αναλυτικότερα, και βάσει του Σχήματος 2, η πρώτη απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε
στο παράδειγμα μας βρίσκεται στον κόμβο απόφασης Α. Ο κόμβος Β είναι ένας κόμβος
γεγονότος που μας δείχνει το τυχαίο γεγονός που επικρατεί σχετικά με την εκβαση της
οικονομετρικής μελέτης. Τα δύο αυτά πιθανά ενδεχόμενα (Αρνητική ή Θετική έκβαση)
παράγονται απο τον κομβο Β. ΄Επειτα σειρά έχει η δεύτερη απόφαση (κόμβοι C, D και E) με
δυο πιθανές επιλογές. Αν η επιλογή μας είναι η διατήρηση του asset, τότε το δενδροδιάγραμμα
μας οδηγεί σε επιπρόσθετους κόμβους γεγονότων (κόμβοι F, G και H), όπου κάθε μία απο
τις διακλαδώσεις τους αντιστοιχεί στις δύο πιθανές καταστάσεις της φύσης.
Η διαδρομή που ακολουθείται από τον κόμβο Α για να φτάσει σε οποιοδήποτε τερματικό
κλάδο (εκτός από τον κάτω) καθορίζεται τόσο από τις αποφάσεις που λαμβάνονται όσο και
από τυχαία γεγονότα που βρίσκονται εκτός του ελέγχου του λήπτη αποφάσεων. Αυτό είναι
χαρακτηριστικό των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανάλυση αποφάσεων.
Μπαίνοντας σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, παρακάτω στο Σχήμα 3 εισάγουμε τα δεδομένα του
προβλήματος ανάλυσης απόφασης του Interceptor Hedge Fund. Οι αριθμοί μέσα στην παρένθεση αποτελούν τις πιθανότητες να συμβεί το γεγονός του εκάστοτε κόμβου και ακριβώς
από κάτω υπάρχει η χρηματική συμβολή τους σε εκατομμύρια δολάρια. Για κάθε διαδρομή
του διαγράμματος από τον κόμβο Α σε κάποια τερματική διακλάδωση οι χρηματικές συμβολές
κάθε γεγονότος προστίθενται για να μας δώσουν στους τερματικούς κόμβους την συνολική απόδοση. Δεδομένου ότι κάθε διακλάδωση που προέρχεται από έναν κόμβο γεγονότος
αντιπροσωπεύει ένα πιθανό τυχαίο συμβάν, η πιθανότητα να συμβεί αυτό το συμβάν από
αυτόν τον κόμβο έχει εισαχθεί σε παρένθεση κατά μήκος αυτής της διακλάδωσης. Για τον
κόμβο γεγονότος Η, οι πιθανότητες αποτελούν τις εκ των προτέρων πιθανότητες για τις
καταστάσεις της φύσης, καθώς δεν έχει διεξαχθεί η οικονομετρική μελέτη έτσι ώστε να αποκτήσουμε περισσότερες πληροφορίες. Αντιθέτως οι κόμβοι γεγονότος F και G προέρχονται
από την απόφαση διεξαγωγής της έρευνας και παράλληλα διατήρησης του asset. Επομένως,
οι πιθανότητες αυτών των κόμβων γεγονότος είναι οι εκ των υστέρων πιθανότητες των καταστάσεων της φύσης, δεδομένου του ευρήματος της μελέτης. Επιπρόσθετα, έχουμε και
τις 2 διακλαδώσεις που προέρχονται από τον κόμβο Β. Οι αριθμοί σε αυτή την περίπτωση
είναι οι πιθανότητες των ευρημάτων της οικονομετρικής μελέτης, δηλαδή Θετική (POS) και
Αρνητική (NEG), όπως υπολογίζονται στο κάτω μέρος του Πίνακα 5.
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Σχήμα 3: Το δενδροδιάγραμμα του Σχήματος 2 με την προσθήκη τόσο των πιθανοτήτων
των τυχαίων γεγονότων όσο και των αντίστοιχων αποδόσεων τους.

Ανάλυση με την βοήθεια των Δέντρων Αποφάσεων
Μετά από την κατασκευή του δέντρου απόφασης και με την προσθήκη των αριθμητικών δεδομένων, θα προχωρήσουμε στην ανάλυση του προβλήματος βάσει της παρακάτω διαδικασίας:
1. Ξεκινάμε από την δεξιά πλευρά του δέντρου απόφασης και κινούμαστε αριστερά μία
στήλη τη φορά. Για κάθε στήλη, πραγματοποιούμε το Βήμα 2 ή το Βήμα 3 ανάλογα με το αν
ο κόμβος σε εκείνη τη στήλη είναι κόμβος απόφασης ή γεγονότος.
2. Για κάθε κόμβο γεγονότος, υπολογίζουμε την αναμενόμενη απόδοσή του πολλαπλασιάζοντας την αναμενόμενη απόδοση κάθε κλάδου ( όπως αυτή αναπαριστάται στην δεξιά πλευρά
του δέντρου στα κόκκινα κουτάκια του Σχήματος 4) με την πιθανότητα του ίδιου του κλάδου
και στη συνέχεια προσθέτουμε αυτες τις δύο ποσότητες. Καταγράφουμε αυτήν την αναμενόμενη απόδοση για κάθε κόμβο απόφασης και ορίζουμε αυτήν την ποσότητα ως επίσης την
αναμενόμενη απόδοση για τον κλάδο που οδηγεί σε αυτόν τον κόμβο.
3. Για κάθε κόμβο απόφασης, συγκρίνουμε τις αναμενόμενες αποδόσεις των διακλαδώσεων
του και επιλέγουμε την εναλλακτική λύση της οποίας ο κλάδος έχει τη μεγαλύτερη αναμενόμενη απόδοση. Σε κάθε περίπτωση, καταγράφουμε την επιλογή στο δέντρο αποφάσεων
εισάγοντας μια διπλή παύλα ως φράγμα σε κάθε απορριφθέν κλάδο.
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Ξεκινώντας την διαδικασία που μόλις περιγράψαμε, ας θεωρήσουμε την δεξιότερη στήλη των
κόμβων, συγκεκριμένα τους κόμβους γεγονότος F, G και H. Εφαρμόζοντας το Βήμα 2, οι
αναμενόμενες αποδόσεις (ΑΑ) υπολογίζονται ώς :
6
1
(670) + (−130) = −15.7,
7
7
για τον κόμβο F.

ΑΑ =

1
1
(670) + (−130) = 270,
2
2
για τον κόμβο G.
ΑΑ =

1
3
(700) + (−100) = 100,
4
4
για τον κόμβο H.
ΑΑ =

Οι παραπάνω αναμενόμενες αποδόσεις τοποθετούνται πάνω από τους αντίστοιχους κόμβους
όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4.
΄Επειτα, προχωράμε μία στήλη αριστερά, η οποία αποτελείται από τους κόμβους απόφασης
C, D και E. Η αναμενόμενη απόδοση για έναν κλάδο που οδηγεί σε έναν κόμβο γεγονότος
καταγράφεται με ακριβώς πάνω από αυτόν τον κόμβο γεγονότος στο Σχήμα 4. Επομένως,
εφαρμόζοντας το Βήμα 3 έχουμε:
Κόμβος C:

ΑΑ Διατήρησης Asset = -15.7.
ΑΑ Πώλησης Asset = 60.

60 > -15.7, άρα επιλέγουμε την εναλλακτική της Πώλησης.
Κόμβος D:

ΑΑ Διατήρησης Asset = 270.
ΑΑ Πώλησης Asset = 60.

270 > 60, άρα επιλέγουμε την εναλλακτική της Διατήρησης.
Κόμβος E:

ΑΑ Διατήρησης Asset = 100.
ΑΑ Πώλησης Asset = 90.

100 > 90, άρα επιλέγουμε την εναλλακτική της Διατήρησης.
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Η αναμενόμενη απόδοση για κάθε επιλεγμένη εναλλακτική καταγράφεται με έντονα γράμματα
στον κόμβο απόφασης, όπως φαίνεται ήδη στο Σχήμα 4. Επίσης, η επιλεγμένη εναλλακτική
υποδεικνύεται με την εισαγωγή μιας διπλής παύλας ως φραγμού για κάθε απορριφθέν κλάδο.
Στη συνέχεια, προχωράμε μια ακόμη στήλη προς τα αριστερά και φτάνουμε στον κόμβο
B. Δεδομένου ότι πρόκειται για έναν κόμβο γεγονότος, πρέπει να εφαρμοστεί το Βήμα 2
της διαδικασίας. Η αναμενόμενη απόδοση για τον κάθε κλάδο καταγράφεται στον αμέσως
επόμενο κόμβο απόφασης. Επομένως:
ΑΑ = 0.7(60) + 0.3(270) = 123
για τον κόμβο B.
‘Επειτα, μεταφερόμαστε ακόμα έναν κόμβο αριστερά, στον κόμβο απόφασης A. Εφαρμόζοντας
το Βήμα 3 έχουμε:
Κόμβος A:

ΑΑ Διεξαγωγής Οικονομετρικής Μελέτης = 123.
ΑΑ Μη Διεξαγωγής Οικονομετρικής Μελέτης = 100.

123 > 100, άρα επιλέγουμε την εναλλακτική της Διεξαγωγής Οικονομετρικής Μελέτης.
Η αναμενόμενη απόδοση των 123 θα συμπληρωθεί πάνω ακριβώς από τον κόμβο της διεξαγωγής της μελέτης ενώ αντίθετα μία διπλή παύλα θα εισαχθεί στον απορριφθέν κλάδο.
΄Ολη αυτή η διαδικασία διεξήχθη από αριστερά προς τα δεξιά για λογους ανάλυσης. ΄Ομως,
έχοντας συμπληρώσει το δέντρο αποφάσεων κατα αυτόν τον τρόπο, ο λήπτης αποφάσεων
πλέον μπορεί να διαβάσει και να κατανοήσει το διάγραμμα από αριστερά προς τα δεξιά έτσι
ώστε να έχει εικόνα για την πραγματική εξέλιξη των γεγονότων. Οι διπλές παύλες, όπως έχει
ήδη αναφερθεί, απορρίπτουν τις μη επιθυμητές διαδρομές. ΄Αρα, δεδομένων των αποδόσεων
των τελικών αποτελεσμάτων που φαίνονται στην δεξιά πλευρά, ο κανόνας απόφασης του
Bayes μας λέει να ακολουθήσουμε μόνο τις ανοιχτές διακλαδώσεις απο τα αριστερά προς τα
δεξιά για να επιτύχουμε την μεγαλύτερη δυνατή αναμενόμενη απόδοση.
Ακολουθώντας τις ανοικτές διαδρομές από αριστερά προς τα δεξιά στο Σχήμα 4, προκύπτει
η ακόλουθη βέλτιστη πολιτική, σύμφωνα με τον κανόνα απόφασης του Bayes:
Βέλτιστη Πολιτική:
Διεξαγωγή της Οικονομετρικής Μελέτης.
Αν το αποτέλεσμα είναι Αρνητικό, προχωράμε σε πώληση του asset.
Αν το αποτέλεσμα είναι Θετικό, διατηρούμε το asset.
Η Αναμενόμενη Απόδοση (συμπεριλαμβάνοντας το κόστος της μελέτης) είναι 123 (123 εκατομμύρια δολάρια).
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Αυτή η μοναδική βέλτιστη πολιτική είναι η ίδια με αυτή που αποκτήσαμε και στην ανάλυση
προηγούμενης ενότητας χωρίς την βοήθεια του δέντρου απόφασης. Εν κατακλείδι, για κάθε
δέντρο απόφασης αυτή η αντίστροφη επαγωγική διαδικασία πάντοτε θα οδηγεί στην βέλτιστη
πολιτική αφού υπολογιστούν οι πιθανότητες για τους κλάδους που προέρχονται από έναν
κόμβο γεγονότος.

Σχήμα 4: Το τελικό δενδροδιάγραμμα που δίνει την πλήρη εικόνα της Ανάλυσης του προβλήματος.
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4

Θεωρία της Χρησιμότητας

΄Οπως ήδη αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια η αναγκαιότητα για την λήψη αποφάσεων
κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αβεβαιότητας. Σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας η λήψη των αποφάσεων γίνεται χωρίς να είναι γνωστές οι
συνέπειες που προέρχονται από αυτές. Οι καταστάσεις αυτές της αβεβαιότητας θεωρούνται
ως βασικές καταστάσεις σε πολλά προβλήματα όπως επίσης και σε καθημερινές αποφάσεις
που καλείται κανείς να πάρει. Η ανάγκη αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων θεωρείται η
απαρχή για την ανάπτυξη μιας θεωρητικής δομής που περικλείει την αβεβαιότητα.
Η θεωρία των αποφάσεων αποτελεί μια τυποποίηση της κοινής αίσθησης. Οι μαθηματικοί
υπολογισμοί παρέχουν συνήθως την έκφραση της ερμηνείας και της αναπαράστασης ενός
προβλήματος απόφασης. Τα βασικά στοιχεία της μαθηματικής αναπαράστασης αποτελούν
η αξία σε όρους της θεωρίας χρησιμότητας και η πληροφορία σε όρους της θεωρίας των
πιθανοτήτων. Με αυτήν την αναπαράσταση τα μεγάλα και σύνθετα προβλήματα της ανάλυσης
των συστημάτων μετατρέπονται σε απλά καθημερινά προβλήματα.
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η θεωρία της χρησιμότητας (Utility Theory) και θα
εξεταστεί πως η χρήση της μπορεί να οδηγήσει στη βέλτιστη απόφαση και κατά συνέπεια
στο μέγιστο αναμενόμενο κέρδος.

4.1

Θεωρία της Χρησιμότητας (Utility Theory)

Το πρώτο στάδιο για τη δημιουργία μιας απόφασης είναι να θεωρηθεί πως υπάρχουν δύο
πιθανά αποτελέσματα από μια απόφαση που μπορεί να συγκριθούν. Αν τα αποτελέσματα
κάθε εναλλακτικής είναι δεδομένα και γνωστά είναι δυνατό ο λήπτης της απόφασης να επιλέξει
αυτή που προτιμάει. Σε ορισμένες περιπτώσεις το αποτέλεσμα της απόφασης είναι αδιάφορο,
δηλαδή μπορεί να είναι ισοδύναμα επιθυμητό ή ανεπιθύμητο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα,
όταν κάποιος έχει να επιλέξει ανάμεσα σε ένα σαββατοκύριακο για διακοπές στο Πήλιο
και στα εισιτήρια μιας θεατρικής παράστασης. Το κριτήριο απόφασης δεν είναι αν είναι πιο
ακριβό το ένα ή το άλλο, αλλά το πώς θέλει να περάσει το σαββατοκύριακο του ο λήπτης
της απόφασης.
Συνοψίζοντας ένας λήπτης αποφάσεων χρειάζεται να ορίσει μια ομάδα υπαρχουσών ευκαιριών
και να μετρήσει την προτίμηση προκειμένου να λάβει μια απόφαση. Η ομάδα των ευκαιριών
αποτελεί τις διαθέσιμες εναλλακτικές που υπάρχουν πριν ληφθεί η απόφαση, ενώ το μέτρο
της προτίμησης ένας κανόνας ταξινόμησης των ευκαιριών σε όρους επιθυμητότητας. Η χρησιμότητα εκφράζει την προτίμηση ενός ατόμου για την τιμή και τον κίνδυνο της αποπληρωμής
(payoff), η οποία θεωρείται ως ένα ειδικό αποτέλεσμα ή συνέπεια.
Η χρησιμότητα εξαρτάται από την αποπληρωμή χωρίς να είναι απόλυτα γραμμική η σχέση
μεταξύ τους. Μπορεί να εξαχθεί από τις επιλογές του λήπτη απόφασης για διαφορετικά
επίπεδα κινδύνου.
Το βασικό χαρακτηριστικό των αποφάσεων με βάση την προτίμηση είναι ότι η προτίμηση
είναι μεταβατική ιδιότητα. Αν προτιμάται το έναντι του B και το B έναντι του C τότε έπεται
πως θα προτιμάται και το έναντι του C.
25

4.2

Συνάρτηση Χρησιμότητας

Η συναρτηση χρησιμοτητας ειναι μια μαθηματικη συναρτηση που μετασχηματιζει την αποπληρωμη σε αξια της χρησιμοτητας. Με αλλα λογια αν το αποτελεσμα αποπληρωμης ειναι x
τοτε η χρησιμοτητα του αποτελεσματος ειναι U(x) . Η χρησιμοτητα ειναι ο μεσος των ποσοτικοποιημενων προτιμησεων για την αποπληρωμη ενος γεγονοτος συγκριτικα με ενα αλλο.
Κατα συνεπεια μπορει να συνεισφερει οχι μονο ποσοτικες εκτιμησεις, οπως τη νομισματικη
αξια, αλλα και λιγοτερο ποσοτικες οπως η αντιμετωπιση κινδυνου.
Η πρωτη ιδιοτητα της χρησιμοτητας ειναι πως οταν ο ληπτης μιας αποφασης προτιμα το αποτελεσμα x1 απο το αποτελεσμα x2 τοτε η χρησιμοτητα του x1 ειναι U(x1) ειναι μεγαλυτερη
απο τη U(x2) και ισχυει U(x1) > U(x2). Με αυτο τον τροπο εκφραζεται η σταση του ληπτη
αποφασης απεναντι στον κινδυνο.
Μπορει να επιλεγει μια αυθαιρετη κλιμακα για τις χρησιμοτητες εστω μεταξυ 0 και 1.Θεωρειται οτι ο ληπτης της αποφασης προτιμα τη μεγαλυτερη απο τη μικροτερη τιμη και αρα το
μικροτερο αποτελεσμα θα εχει την τιμη 0 και το μεγαλυτερο την τιμη 1.

4.3

Λαχειοφόρος Αγορά

Η θεωρια της χρησιμοτητας βασιζεται στην υποθεση των von Neumann - Morgenstern
συμφωνα με την οποια οι προτιμησεις μπορουν να εκφραστουν οπως και τα βραβεια σε ενα
τυχερο παιχνιδι.
Η λαχειοφορος ειναι ενα παιχνιδι της ακολουθης μορφης. Ο χαρτοπαικτης εχει την ευκαιρια
να κερδισει 1000 $ με μια πιθανοτητα 0,5 η να μην κερδισει τιποτα με την ιδια πιθανοτητα
0,5. Εκτος απο το να δεχτει την παρτιδα ο χαρτοπαικτης εχει επισης την δυνατοτητα να
εγκαταλειψει την παρτιδα και να δεχτει ως ανταλλαγμα ενα ποσο . Η τιμη του μπορει να
κυμαινεται απο 0 εως 1000 $ . Η τιμή του είναι η ποσότητα εκείνη που κάνει το χαρτοπαίκτη
αδιάφορο, είτε συμμετέχει στο παιχνίδι, είτε παίρνει τα μετρητά και αποτελεί τη σίγουρη
βεβαιότητα στο στοίχημα. Στον ορισμό των von Neumann - Morgenstern η λαχειοφόρος
αντικαθίσταται με τη λοταρία και αναπτύσσεται ως εξής: ΄Εστω ότι υπάρχει μια ρουλέτα που
ο δείκτης της γυρίζει στο κέντρο του κύκλου που χωρίζεται σε δύο περιοχές. Αν ο δείκτης
σταματήσει στην περιοχή A ο παίκτης κερδίζει το δώρο A ενώ αν σταματήσει στην περιοχή
B κερδίζει το δώρο B.
Η βασικη υποθεση που γινεται ειναι πως ο δεικτης περιστρεφεται με τετοιο τροπο ωστε να
ειναι ισοδυναμη η πιθανοτητα να σταματησει σε οποιοδηποτε σημειο της ρουλετας. Αν ο
λογος των περιφερειων του κυκλου ειναι p για το κομματι και 1-p για το κομματι , τοτε
με δεδομενο οτι ολες οι κατευθυνσεις ειναι ισοδυναμες, η πιθανοτητα να κερδισει κανεις το
δωρο ειναι p και να κερδισει το δωρο ειναι 1-p. Το διαγραμμα πιθανοτητας για το παιχνιδι
της λοταριας φαινεται στο Σχήμα 5.
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Σχήμα 5: Διάγραμμα πιθανότητας για το τυχερό παιχνίδι.
Αν ληφθει υποψη και η προτιμηση για το δωρο της λοταριας και θεωρηθει πως ο ληπτης της
αποφασης προτιμαει το δωρο A απο το δωρο B, τοτε ειναι φυσικο να προτιμαται το δωρο
A στη λοταρια αναμεσα στα δυο δωρα και αν η επιλογη γινεται αναμεσα σε διαφορετικες
λοταριες ειναι φυσικο να επιλεγεται η λοταρια που παρουσιαζει τη μεγαλυτερη πιθανοτητα
να δωσει το δωρο A απο το B.
Σε καθε περιπτωση το ισοδυναμο βεβαιοτητας του στοιχηματος θεωρειται ως η ελαχιστη τιμη
πωλησης της λοταριας. Απανταει δηλαδη στο ερωτημα αν ο παικτης κερδισει, για ποιο ποσο
μετρητων θα πουλησει το αποτελεσμα. Για παραδειγμα ενας παικτης μπορει να πουλησει
τη λοταρια για 400 $ που σημαινει πως εκτιμαει το κερδος της στα 500 $ οποτε μια τιμη
μικροτερη απο το αναμενομενο κερδος θεωρειται για αυτον λογικη ενω ενας αλλος παικτης
που ειναι περισσοτερο ριψοκινδυνος μπορει να συμβιβαστει μονο με τη συμμετοχη του στη
λοταρια και το κέρδος των 500 $.
Κατα συνεπεια, η χρησιμοτητα που εκφραζεται απο το ισοδυναμο βεβαιοτητας υποδηλωνει
την ταση του παικτη για το ρισκο.

4.4

Αναμενόμενη Χρησιμότητα

Η αναμενόμενη χρησιμότητα (Expected Utility) που είναι γνωστή και ως θεωρία χρησιμότητας με ισοσταθμισμένη πιθανότητα συσχετίζει κάθε εναλλακτική απόφαση με μια ισοσταθμισμένη μέση τιμή των αξιών της χρησιμότητας τους σε διαφορετικές καταστάσεις. Οι
πιθανότητες των συγκεκριμένων καταστάσεων αποτελούν τις ισοσταθμισμένες τιμές. ΄Εστω
ότι κάποιος θέλει να αποφασίσει αν θα βγεί από το σπίτι παίρνοντας μαζί του ή όχι μια ομπρέλα. Η απόφαση αυτή θα επηρεάζεται από το αν ο καιρός είναι βροχερός ή όχι. Οι δύο
φυσικές καταστάσεις αυτής της απόφασης θα είναι “βρέχει” και “δεν βρέχει”. Το πρόβλημα
της απόφασης περιγράφεται από τις τιμές του Πίνακα 6.
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Πίνακας 6: Τιμές Χρησιμότητας για το παράδειγμα της ομπρέλας.
Αν υποθέσουμε ότι η πιθανότητα να βρέχει είναι ίση με 0.1 τότε η αναμενόμενη χρησιμότητα
του να πάρει μαζί του ομπρέλα είναι :
0.1 * 15 + 0.9 * 15 = 15
και του να μην πάρει μαζί του ομπρέλα είναι:
0.1 * 0 + 0.9 * 18 = 16.2.
Με κριτήριο τη μέγιστη αναμενόμενη χρησιμότητα δεν θα πρέπει σε αυτήν την περίπτωση
να πάρει μαζί του ομπρέλα. Αν όμως η πιθανότητα να βρέξει είναι 0.5 τότε η αναμενόμενη
(ισοσταθμισμένης πιθανότητας) χρησιμότητα είναι:
0.5 * 15 + 0.5 * 15 = 15
0.5 * 0 + 0.5 * 18 = 9

για να πάρει μαζί του ομπρέλα και
για να μην πάρει.

Σε αυτήν την περίπτωση η μέγιστη αναμενόμενη χρησιμότητα δείχνει πως πρέπει να πάρει
μαζί του ομπρέλα.

Ισχύει κατα συνέπεια : Για n ενέργειες που η καθεμία έχει μια χρησιμότητα Ui και μια
πιθανότητα Pi η αναμενόμενη χρησιμότητα θα δίνεται από την σχέση:
p1 u1 ∗ p2 u2 ∗ . . . ∗ pn un
Ας θεωρήσουμε τώρα μία γενική λοταρία με έναν αριθμό αποπληρωμων X1 , X2 , . . . , Xn με
πιθανότητες p1 , p2 , . . . , pn . Η αναμενόμενη αξία της χρησιμότητας E(X) δίνεται από την
σχέση:
E(X) = p0 X0 + p1 X1 . . . + pn Xn =

Pn

i=1 πi Xi .

Η χρησιμότητα κάθε αποτελέσματος μπορεί να εκφραστεί ως U (X0 ), U (X1 ), . . . U (Xn ). Η
αναμενόμενη χρησιμότητα τότε μπορεί να εκφραστεί απο τη σχέση :
P
E(U) = p0 U (X0 ) + p1 U (X1 ) + . . . + pn U (Xn ) = ni=1 πi U (Xi )
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Η δεύτερη σημαντική ιδιότητα της χρησιμότητας θεωρεί πως η αναμενόμενη αξία της χρησιμότητας είναι ισοδύναμη με τη βεβαιότητα της χρησιμότητας. Κατα συνέπεια αν με Z
παριστάνεται η τιμή της ισοδύναμης βεβαιότητας και με U(Z) η χρησιμότητα της ισοδύναμης
βεβαιότητας τότε η χρησιμότητα της ισοδύναμης βεβαιότητας δίνεται από την σχέση:
U(Z) = E(Z)
Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει την εκτίμηση της συνάρτησης χρησιμότητας. Προκειμένου να
καθοριστούν οι τιμές της χρησιμότητας στο εσωτερικό εύρος που κυμαίνεται από 0 έως 1 τα
ισοδύναμα βεβαιότητας καθορίζονται από τα τυχερά παιχνίδια λαταρίες.
Για να γίνει πιο κατανοητή η χρήση της πιθανότητας χρησιμότητας, χρησιμοποιείται το ακόλουθο παράδειγμα:
΄Εστω ότι κάποιος θέλει να αποφασίσει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο επενδύσεις. Υπάρχουν
τρία πιθανά αποτελέσματα από την στιγμή που θα κάνει την επιλογή, το κάθε ένα με την ίδια
πιθανότητα να συμβεί, όπως φαίνεται στον Πίνακα 7.

Πίνακας 7: Τιμές των διαφορετικών προιόντων για τα τρία πιθανά αποτελέσματα.
Η αναμενόμενη αξία για κάθε επένδυση είναι:
1
1
1
100 + 50 + 5 = 51.6
3
3
3
1
1
1
E(B) = 90 + 70 + 6 = 55.3.
3
3
3
E(A) =

Με βάση τις αναμενόμενες τιμές των αποτελεσμάτων θα προτιμηθεί η επένδυση Β επειδή η
χρησιμότητά της είναι μεγαλύτερη από αυτή της επένδυσης Α. Η επιλογή όμως μπορεί να
πραγματοποιηθεί με βάση τη χρησιμότητα.
Η χρησιμότητα των ειδικών σημείων είναι γνωστή. Μηδενική είναι η U(5) και ίση με μονάδα
η U(100). Οι τιμές της χρησιμότητας ανάμεσα σε αυτές τις δύο ακραίες τιμές είναι το
ζητούμενο και για να εκτιμηθούν χρησιμοποιείται η δημιουργία της λοταρίας απο τα γνωστά
σημεία. Κατα συνέπεια η πρώτη λοταρία είναι ότι θα πρέπει να πληρώσει 100 με πιθανότητα
0.5 και 5 με πιθανότητα πάλι ίση με 0.5. Ο στόχος της δημιουργίας της λοταρίας είναι
ο καθορισμός της ισοδύναμης βεβαιότητας του επενδυτή για αυτή τη λοταρία. Ο πελάτης
ανταποκρίνεται με μία τιμή ίση με 30, η χρησιμότητα της οποίας μπορεί να καθοριστεί ως
εξής:
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U30 = (U) = p5 U5 + p100 U100 = 0.5 * 0 + 0.5 * 1 = 0.5
Κατά συνέπεια, η χρησιμότητα για το αποτέλεσμα ίσο με 30 είναι ίση με 0.5. Η επόμενη
βεβαιότητα πιθανότητας που πρέπει να καθοριστεί είναι για τη λοταρία που πληρώνει 5 με
πιθανότητα 0.5 και 30 με πιθανότητα πάλι 0.5. Η απόκριση του πελάτη σε αυτή την περίπτωση
είναι ίση με 15 και η αντίστοιχη χρησιμότητα :
U15 = (U) = p5 U5 + p30 U30 = 0.5 * 0 + 0.5 * 0.5 = 0.25
Παρομοίως, η ισοδύναμη βεβαιότητα μιας λοταρίας που πληρώνει 30 με πιθανότητα 0.5 και
100 με πιθανότητα 0.5 είναι ίση με 60, έτσι ώστε η χρησιμότητα του 60 να είναι :
U60 = (U) = p30 U30 + p100 U100 = 0.5 * 0.5 + 0.5 * 1 = 0.75.
Παρακάτω, το διάγραμμα της χρησιμότητας - αποτελέσματος για το συγκεκριμένο παράδειγμα.

Σχήμα 6: Το διάγραμμα της συνάρτησης χρησιμότητας για το παράδειγμα του επενδυτή.
Η βέλτιστη επιλογή για το συγκεκριμένο παράδειγμα θα είναι η επιλογή για την οποία μεγιστοποιείται η χρησιμότητα. Η αναμενόμενη χρησιμότητα για την επένδυση Α με βάση τα
παραπάνω θα είναι:
1
U(100) +
3
Αντιστοίχως για την
E(U) =

1
1
1
1
1
U(50) + U(5) = 1 + 0.66 + 0 = 0.55.
3
3
3
3
3
επένδυση Β θα είναι:

1
1
1
1
1
1
U(90) + U(70) + U(6) = 0.94 + 0.81 + 0.025 = 0.59.
3
3
3
3
3
3
Κατά συνέπεια, η επιλογή της επένδυσης Β είναι προτιμότερη και στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν οι χρησιμότητες.
E(U) =

30

4.5

Αντικειμενική και υποκειμενική χρησιμότητα

Η θεωρία της χρησιμότητας πρωτοχρησιμοποιήθηκε με χρησιμότητες που αφορούσαν οικονομικές ενέργειες. Η χρήση τους θεωρούνταν ως ένα παιχνίδι που εξέταζε αν μεγιστοποιούταν
ή όχι το κέρδος.
Το 1793 ο Bernoulli εισήγαγε ένα πολύπλοκο πρόβλημα στη θεωρία των πιθανοτήτων που
είναι γνωστό ως “ρίψη του νομίσματος”. Θεωρείται το ακόλουθο παιχνίδι. Ρίχνουμε ένα
νόμισμα μέχρι να έρθει πρώτη φορά κορώνα. Αν στην πρώτη ρίψη έρθει κορώνα τότε ο
παίκτης κερδίζει ένα χρυσό νόμισμα. Αν η κορώνα έρθει στη δεύτερη ρίψη τότε κερδίζει δύο
χρυσά νομίσματα ενώ αν έρθει στην τέταρτη ρίψη κερδίζει 4 χρυσά νομίσματα. Γενικά αν
έρθει με τη νιοστή ρίψη θα λάβει 2n χρυσά νομίσματα.
Η πιθανότητα ότι η πρώτη κεφαλή που θα πραγματοποιηθεί, θα είναι στη νιοστή ρίψη είναι
1
. Το αναμενόμενο κέρδος μετά τη λήξη του παιχνιδιού είναι:
2n
1
1
1
∗ 1 + ∗ 2+ n * 2n−1 + . . .
2
4
2
Το παραπάνω άθροισμα είναι άπειρο. Σύμφωνα με τη μέγιστη αναμενόμενη χρησιμότητα οι
παίκτες αυτού του παιχνιδιού θα πρέπει να είναι έτοιμοι να πληρώσουν ένα συγκεκριμένο
ποσό για να παίξουν αυτό το παιχνίδι, που είναι γνωστό ως παιχνίδι της Αγίας Πετρούπολης.
Η βασική λύση στο συγκεκριμένο παιχνίδι δόθηκε από τον Daniel Bernoulli το 1738. Η
βασική ιδέα πάνω στην οποία βασίστηκε η λύση του παιχνιδιού ήταν η μεγιστοποίηση της
αναμενόμενης αξίας μέσω της μεγιστοποίησης της αναμενόμενης χρησιμότητας. Συγκεκριμένα πρότεινε πως η χρησιμότητα της επόμενης αύξησης της αξίας είναι αντιστρόφως ανάλογη
του ήδη διαθέσιμου ποσού του παίκτη δηλαδή η χρησιμότητα είναι λογαριθμική συνάρτηση
της τιμής της αξίας.
Οι υποκειμενικές χρησιμότητες χρησιμοποιούνται κυρίως στα οικονομικά προβλήματα όπου
θεωρείται πως κάθε χρησιμότητα αποτελεί αύξουσα συνάρτηση της αξίας της. Στην ανάλυση
κινδύνου όμως οι αντικειμενικές χρησιμότητες είναι αυτές που κυριαρχούν. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να μετρηθεί ο κίνδυνος είναι να πολλαπλασιαστεί η πιθανότητα του
κινδύνου με τα όρια του, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την αναμενόμενη αξία και να χρησιμοποιηθεί αυτή η αξία για να συγκριθούν οι κίνδυνοι.

4.6

Χρησιμότητα και εκτίμηση κινδύνου

Θεωρείται η βασική αρχή της λοταρίας που λέει ότι ένας παίκτης μπορεί να παίξει σε μια
λοταρία και ή να κερδίσει 1000$ με πιθανότητα 0.5 ή να μην κερδίσει τίποτα πάλι με πιθανότητα
0.5 ή επίσης μπορεί να επιλέξει να μην παίξει. Στην περίπτωση που ο παίκτης επιλέξει να
μην παίξει θα λάβει 500$ σίγουρα. Το παιχνίδι αυτό αποτελεί ένα «δίκαιο» παιχνίδι με την
ίδια αναμενόμενη τιμή και για τα δύο ενδεχόμενα. Οι αναμενόμενες χρησιμότητες είναι:
U(Plays) = 0.5 * U(1000) + 0.5 * U(0)
και

31

U(Does Not Play) = U(500)
Στην περίπτωση που ο παίκτης επιλέξει να μην παίξει ισχύει:
U(Does Not Play) > U(Plays) →U(500) > 0.5 * U(1000) + 0.5 * U(0)→U(500) - U(0) >
U(1000) - U(500)
Αυτο πρακτικα σημαινει πως η χρησιμοτητα στο πεδιο [0,500] προτιμαται για τη μεταβολη της
χρησιμοτητας σε σχεση με το πεδιο [500,1000]. Το σχημα της συναρτησης χρησιμοτητας θα
ειναι κοιλο. Το γεγονος πως οσο μεγαλυτερο ειναι το στοιχημα τοσο μεγαλυτερη ειναι η
πιθανοτητα να παιξει σημαινει οτι εμπεριεχει κινδυνο η επιλογη. Κατα συνεπεια το στοιχειο
του κινδυνου περιγραφεται απο μια κοιλη συναρτηση χρησιμοτητας.
Η αναμενόμενη τιμή της συγκεκριμένης λοταρίας θα είναι:
E(X) = p ∗ X0 + (1 − p) * X1
όπου με p συμβολίζεται η πιθανότητα του κέρδους X0 και η αναμενόμενη τιμή της χρησιμότητάς της είναι :

Η διαφορά ανάμεσα στην αναμενόμενη τιμή της λοταρίας και της ισοδύναμης βεβαιότητας
ορίζει την Ασφάλεια Κινδύνου (Risk Premium or RP):
RP = E(X) - CE
΄Οταν το RP ισούται με μηδέν, ο παίκτης χαρακτηρίζεται ουδέτερος ως προς τον κίνδυνο και
ισχύει:
U(E(X)) = U(CE).
Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι ισχύει:

Η παραπάνω σχέση ισχύει όταν η συνάρτηση χρησιμότητας είναι γραμμική συνάρτηση του
X. Κατα συνέπεια, η συνάρτηση χρησιμότητας ενός ουδέτερου προς τον κίνδυνο παίκτη είναι
μία ευθεία γραμμή. Αν RP > 0 τότε η ισοδύναμη βεβαιότητα είναι οι αναμενόμενες τιμές
μείον την ασφάλεια κινδύνου, δηλαδή:
CE = E(X) - RP
Με δεδομένο ότι η χρησιμότητα του E(X) πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη χρησιμότητα
E(X) - RP θα ισχύει:
U(E(X)) > U(E(X) - RP) →
U(E(X)) > U(CE).
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΄Οπου CE = E(X) - RP η ισοδύναμη βεβαιότητα. Ο ριψοκίνδυνος παίκτης θα ανταλλάξει τη
χρησιμότητά του E(X) για την χρησιμότητα του CE με στόχο να αποφύγει τον κίνδυνο του
παιχνιδιού.

5
5.1

Πρακτικές εφαρμογές Ανάλυσης Αποφάσεων και
Συμπεράσματα
Πρακτικές Εφαρμογές

Κατα μία έννοια, το παράδειγμα με το Interceptor Hedge Fund που χρησιμοποιήσαμε στα
πρώτα κεφάλαια είναι μία τυπική εφαρμογή ανάλυσης αποφάσεων. ΄Οπως αντίστοιχα σε πολλές άλλες εφαρμογές, η διοίκηση του εν λόγω Fund χρειαζόταν να πάρει κάποιες αποφάσεις
(όπως η διεξαγωγή ή όχι της οικονομετρικής μελέτης, η διατήρηση ή πώληση του asset)
υπό καθεστώς μεγάλης αβεβαιότητας. Οι αποφάσεις ήταν δύσκολο να παρθούν καθώς οι
αποδόσεις τους ήταν εξαιρετικά αβέβαιες. Τα αποτελέσματα αυτών εξαρτώνταν από παράγοντες που δεν μπορούσε να ελέγξει η διοίκηση όπως παραδείγματος χάριν αν το asset θα
υπερπολλαπλασίαζε την αξία του. Επομένως, χρειαζόταν ένα πλαίσιο και μία μεθοδολογία
λογικών αποφάσεων και επιλογών σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον. Αυτά είναι πολύ κοινά
χαρακτηριστικά των εφαρμογών ανάλυσης αποφάσεων.
Σε δεύτερη ανάλυση όμως, το εν λόγω πρόβλημα ίσως να μην αποτελεί μία τυπική περίπτωση
ανάλυσης αποφάσεων. ΄Ηταν εμφανής η υπεραπλούστευση του προβλήματος ώστε να αποτελείται μόνο από δύο καταστάσεις της φύσης ( Αύξηση Αξίας asset ή όχι Αύξηση), την
στιγμή που θα μπορούσαν να συμβούν πολλά διαφορετικά σενάρια όπως πολλά διαφορετικά
επίπεδα αύξησης του asset ή προφανώς ακόμα και μείωση της αξίας του. Επιπροσθέτως,
στο παράδειγμα μας θεωρήσαμε μόνο δύο εναλλακτικές για κάθε μία από τις αποφάσεις.Οι
αληθινές εφαρμογές περιλαμβάνουν περισσότερες αποφάσεις, περισσότερες εναλλακτικές για
κάθε μία από αυτές καθώς και περισσότερες καταστάσεις της φύσης.
Στην αντιμετώπιση μεγαλύτερων προβλημάτων, τα δέντρα αποφάσεων μπορεί να γίνονται τεράστια σε μέγεθος, με ενδεχομένως χιλιάδες τερματικούς κλάδους. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
δεν θα ήταν εφικτό να κατασκευάσουμε με το χέρι το δέντρο απόφασης, αλλά ούτε και να υπολογίσουμε τις εκ των υστέρων πιθανότητες, τις αναμενόμενες αποδόσεις ( ή χρησιμότητες)
για κάθε κόμβο και εν τέλει να αναγνωρίζαμε την βέλτιστη πολιτική-απόφαση. Για αυτούς
ακριβώς τους λόγους, ευτυχως πλέον βασιζόμαστε στην χρήση ειδικών πακέτων λογισμικού
που μας βοηθούν στην όλη διαδικασία.
Η ανάλυση ευαισθησίας επίσης μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία για μεγάλα προβλήματα. Παρά το ότι υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να διεξαχθεί με την βοήθεια
ειδικού λογισμικού, το πλήθος και ο όγκος των παραγόμενων δεδομένων μπορεί να φανεί
ανασταλτικός παράγοντας για κάποιον αναλυτή ή λήπτη αποφάσεων.
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Πολλές στρατηγικές επιχειρηματικές αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά από πολλά μέλη της
διοίκησης. Μια τεχνική για την ομαδική λήψη αποφάσεων ονομάζεται διάσκεψη αποφάσεων.
Αυτή είναι μια διαδικασία όπου η ομάδα συγκεντρώνεται για συζητήσεις σε μια διάσκεψη με
τη βοήθεια ενός αναλυτή και ενός συντονιστή ομάδας. Ο συντονιστής συνεργάζεται άμεσα
με την ομάδα για να τη βοηθήσει να δομήσει και να εστιάσει τις συζητήσεις, να σκεφτεί
δημιουργικά το πρόβλημα, να βγάλει στην επιφάνεια υποθέσεις και να αντιμετωπίσει όλο το
φάσμα των εμπλεκόμενων θεμάτων. Ο αναλυτής χρησιμοποιεί την ανάλυση αποφάσεων για να
βοηθήσει την ομάδα να διερευνήσει τις επιπτώσεις των διαφόρων εναλλακτικών αποφάσεων.
Με τη βοήθεια ενός μηχανογραφημένου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων ομάδας, ο
αναλυτής κατασκευάζει και λύνει μοντέλα επιτόπου και στη συνέχεια πραγματοποιεί ανάλυση
ευαισθησίας για να απαντήσει σε ερωτήσεις της ομάδας.
Οι εφαρμογές ανάλυσης αποφάσεων περιλαμβάνουν συνήθως μια εταιρική σχέση μεταξύ του
διαχειριστή λήψης αποφάσεων (είτε πρόκειται για άτομο είτε για ομάδα) και του αναλυτή
(είτε μεμονωμένο άτομο είτε ομάδα) με εκπαίδευση στην Επιχειρησιακή ΄Ερευνα. Ορισμένες
εταιρείες δεν διαθέτουν υπάλληλο ικανό να υπηρετήσει ως αναλυτής. Ως εκ τούτου, ένας σημαντικός αριθμός συμβουλευτικών επιχειρήσεων που ειδικεύονται στην ανάλυση αποφάσεων
έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν αυτόν τον ρόλο.

5.2

Συμπεράσματα

Η ανάλυση αποφάσεων έχει γίνει μια σημαντική τεχνική για τη λήψη αποφάσεων υπό το
καθεστώς αβεβαιότητας. Χαρακτηρίζεται από την απαρίθμηση όλων των διαθέσιμων εναλλακτικών αποφάσεων, τον προσδιορισμό των αποδόσεων για όλα τα πιθανά αποτελέσματα και
την ποσοτικοποίηση των υποκειμενικών πιθανοτήτων για όλα τα πιθανά τυχαία γεγονότα.
΄Οταν αυτά τα δεδομένα είναι διαθέσιμα, η ανάλυση αποφάσεων γίνεται ένα ισχυρό εργαλείο
για τον καθορισμό της βέλτιστης πορείας δράσης κάθε εταιρείας. Μια επιλογή που μπορεί
εύκολα να ενσωματωθεί στην ανάλυση είναι η πραγματοποίηση πειραμάτων για την απόκτηση
καλύτερων εκτιμήσεων των πιθανοτήτων των πιθανών καταστάσεων της φύσης. Τα δέντρα
αποφάσεων είναι ένα χρήσιμο οπτικό εργαλείο για την ανάλυση αυτής της επιλογής ή οποιασδήποτε σειράς αποφάσεων. Τέλος, η θεωρία χρησιμότητας παρέχει έναν τρόπο ενσωμάτωσης
στην ανάλυση του εκάστοτε προβληματος, της στάσης του λήπτη απόφασης απέναντι στον
κίνδυνο και του γενικότερου risk profile του.
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