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1. ABSTRACT
It is widely known that Mathematics and Economics are connected tightly.
Under this assumption I tried to connect Operation Research, which is a field of
Mathematics used in a great scale in all sciences and Mergers and Acquisitions, which
are a very important piece of Business Analysis. In this paper I tried to present both
theoretically and practically how Operation Research is used to evaluate the terms of
exchange between two merging companies. I used sensitivity analysis to search which
economic variables affect the terms of exchange and the value of premium/discount set
during and after the merging process. Also, I used Monte Carlo simulation to evaluate
how changes of economic variables affect the Terms of Exchange. In the last section of
the paper, I tried to represent how Quadratic Programming is used to maximize the
gains, of the parent group, occurring from redirecting shares and control over a group
of companies. I also tried to minimize the effective control of the parent company to
the subsidiaries. Last I used the evolver program to find the maximum gains and
minimum effective control and get the optimal structure of the company group.
Concluding this paper focuses on presenting applications of the Operation Research in
the field of Mergers and Acquisitions.
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2. ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
Εισαγωγή
Σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία, οι επιχειρήσεις συχνά οδηγούνται
τόσο σε συγχωνεύσεις μεταξύ τους αλλά και σε εξαγορές άλλων επιχειρήσεων. Τα
κίνητρα μια συγχώνευσής επηρεάζονται, ένα μέρει, από τον κύκλο ζωής του κλάδου.
Σημαντικά κίνητρα αποτελούν η ανάγκη για κεφάλαια, η ανάγκη για πόρους, ο βαθμός
ανταγωνισμού και ο αριθμός ανταγωνιστών καθώς και ευκαιρίες για ανάπτυξη και
συνεργασία (Λιάπης Κωνσταντίνος (2019)). Η μορφή μιας συγχώνευσης μπορεί να
είναι κάθετη ή οριζόντια σε διαφορετικό ή ίδιο κλάδο ενώ μια εξαγορά μπορεί να
χαρακτηριστεί ως εχθρική ή φιλική ανάλογα με τη στάση των μετόχων της προς
εξαγοράς εταιρίας.
Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις αποτελούν εταιρικές πράξεις αρκετά
σημαντικές και πριν πραγματοποιηθούν ελέγχονται διεξοδικά από τις Επιτροπές
Ανταγωνισμού που είναι υπεύθυνες για την τήρηση του υγειούς ανταγωνισμού και την
διατήρησή του σε θεμιτά πλαίσια. Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις περιορίζονται και
πρέπει να γίνονται σύμφωνα με

το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δηλαδή

αντιμονοπωλιακούς νόμους και νομοθεσία περί κινητών αξιών. Ενδεικτικά, νόμος περί
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας Sherman1980 Αμερική και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ρυθμίζει την αντιμονοπωλιακή Πρακτική στην Ευρώπη. Τέλος τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS 3) ορίζουν τους κανόνες που ακολουθούν
οι οικονομικές οντότητες.
2.1 Συγχωνεύσεις
Σε αυτό το σημείο θα αποδώσουμε τον όρο συγχώνευση σύμφωνα με τις
επιταγές του CFA (μια από τις πιο σημαντικές διεθνής πιστοποιήσεις οικονομικών
γνώσεων). Μια συγχώνευση αντιπροσωπεύει την απορρόφηση μια εταιρίας από μια
άλλη. Με αυτό το δεδομένο η μια από τις εταιρίες διατηρείται ενώ η άλλη παύει να
υπάρχει σαν ξεχωριστή οντότητα. Τυπικά, η μικρότερη εταιρία συγχωνεύεται με την
μεγαλύτερη. Τα μέρη μιας συγχώνευσης συχνά αναγνωρίζονται ως εταιρία στόχος και
η εξαγοράζουσα εταιρία. Η προς εξαγορά εταιρία ονομάζεται εταιρία στόχος, η πιο
απλά στόχος. Η εταιρία που εξαγοράζει τον στόχο ονομάζεται εξαγοράζουσα (CFA
Corporate Finance).
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Σε μια πρώτη προσπάθεια να διακρίνουμε τα είδη των συγχωνεύσεων
ανατρέχουμε σε μια πληθώρα άρθρων και μελετών (Werden et al. (2006), Nocke V. Et
al (2010), Maksimovic V. et al. (2009)). Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω μια
συγχώνευση μπορεί να χαρακτηριστεί είτε εχθρική είτε φιλική, κάθετη ή οριζόντια,
δημόσια ή ιδιωτική ανάλογα με τη μορφή των εταιριών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιδιωτικές εταιρίες-στόχοι έχουν την τάση να
περιλαμβάνουν υψηλότερο κόστος συναλλαγών σε σχέση με τις δημόσιες επιχειρήσεις
(Pablo, A. L., & Javidan, M. (2009)). Επίσης οι εχθρικές εξαγορές έχουν δυσμενέστερη
επίδραση στη ζήτηση εργασίας απ’ ό, τι οι φιλικές συγχωνεύσεις (Yurtoglu B.(2004).
Ακόμη ο Tichy G. (2001), κατάφερε να δείξει ότι οι μισές από τις συγχωνεύσεις
επιφέρουν μείωσης της αξίας της επιχείρησης ενώ από τις υπόλοιπες μισές, μόνο οι
μισές αυξάνουν την ευημερία των καταναλωτών, ενώ οι υπόλοιπες αυξάνουν τα κέρδη
της επιχείρησης εις βάρος του καταναλωτικού κοινού.
Οι Carleton R. & Lineberry C. (2004) απέδειξαν ότι κατά τη συγχώνευση η
πιθανότητα επίτευξής καλής οργάνωσης είναι σχετικά μικρή. Στην εικοσαετή τους
έρευνα που περιελάβανε σημαντικό αριθμό συγχωνεύσεων αποδείχθηκε ότι σε ένα
ποσοστό που κυμαίνεται από 55% έως 77% οι συγχωνευμένες επιχειρήσεις δεν
καταφέρνουν να προσεγγίσουν τα οικονομικά αποτελέσματα που αναμένανε με τη
διαδικασία της συγχώνευσης. Οι Gugler K. & Siebert R. (2007) “διατείνονται ότι οι
συγχωνεύσεις αυξάνουν τα μερίδια αγοράς των εταιριών που παίρνουν μέρος σε
αυτές”. Σύμφωνα με την οικονομολόγο Malmendier U. (2018), “οι υψηλές πληρωμές
για σχετικά μεγάλες συμφωνίες, ιδίως πληρωμές σε μετρητά, φαίνεται να είναι ο
σημαντικότερος δείκτης της μακροπρόθεσμης χαμηλής απόδοσης, παρά άλλοι
παράγοντες που σχετίζονται

με

την

παραγωγικότητα της συγχωνευθείσας

επιχείρησης”.
2.2 Οριζόντιες και Κάθετες Συγχωνεύσεις
Οι συγχωνεύσεις, όπως είδαμε, χωρίζονται σε κάθετες και ορίζοντες στον ίδιο
ή σε διαφορετικό κλάδο. Μια οριζόντια συγχώνευση είναι εκείνη στην οποία οι
εταιρίες δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο και είναι ανταγωνιστές (CFA Corporate
Finance). Δύο εταιρίες, που οδηγούνται στην συγχώνευση, έχουν συνήθως αρκετά
κίνητρα για να το πράξουν. Βασικό στόχος και κίνητρο για να προχωρήσει μια
συγχώνευση είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς, οι δύο εταιρίες συγχωνεύονται έτσι
ώστε να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς και να αποκομίσουν το κέρδος από την αύξηση
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των τιμών και την προσπάθεια για δημιουργία μονοπωλίου. Επιπλέον, μια συγχώνευση
βοηθάει τις εταιρίες να εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας και φάσματος καθώς
και να μειώσουν το κόστος παραγωγής.
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με Weinberg M., (2007) η πλέον ενιαία, μετά τη
συγχώνευση εταιρία, τείνει να ενεργεί λιγότερο ανταγωνιστικά δημιουργώντας
ολιγοπωλιακή δύναμη με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της ισχύος στην αγορά και τη
μείωση της ευημερίας των καταναλωτών. Ακόμη, σύμφωνα με τους Werden, G. J. &
Froeb, L. M. (2006), η μείωση ή και η εξάλειψη του ανταγωνισμού σε συνδυασμό με
την ισχύ που αποκτά και την αύξηση συγκέντρωσης στον κλάδο, οδηγεί τις ρυθμιστικές
αρχές σε στενότερη παρακολούθηση και σε αντιμονοπωλιακές ρυθμίσεις που μπορεί
να επιβραδύνουν την επικείμενη ανάπτυξη αυτής. Δεν είναι λίγες οι φορές στις οποίες
οι ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού έχουν παρέμβει σε μια συγχώνευση που κρίθηκε
ότι δημιουργεί ολιγοπώλιο στην αγορά. Στις ΗΠΑ το ρόλο της Επιτροπής
Ανταγωνισμού έχουν η FTC και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Department of Justice,
DoJ). Από αυτές τις δύο αρχές, μόνο η FTC έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει
πρόστιμα και να ελέγχει συγχωνεύσεις. Στην Ευρωπαϊκή ένωση τον αντίστοιχο ρόλο
διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή επιτροπή, η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ανταγωνισμού.
Από την άλλη πλευρά δυο εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε παντελώς
διαφορετικούς τομείς στους οικονομίας, σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και
παράγουν διαφορετικά αγαθά-υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να συγχωνεύονται
οριζόντια. Τέτοιου είδους συγχωνεύσεις χωρίζονται σε μεικτές και καθαρές
συγχωνεύσεις. Οι καθαρές συγχωνεύσεις αναφέρονται σε ομίλους που λειτουργούν σε
χωριστά και διαφορετικά τμήματα στους αγοράς και δεν έχουν τίποτα όμοιο, ενώ οι
μικτές περιλαμβάνουν επιχειρήσεις με απώτερο σκοπό την επέκταση αγοράς, στην
οποία πωλούνται όμοια προϊόντα σε διαφορετικές αγορές, και την επέκταση προϊόντων
η οποία επικεντρώνεται στην πώληση διαφορετικών αλλά σχετικών προϊόντων στην
ίδια αγορά (Jervis, F. R. (1971)). Δύο εταιρίες συγχωνεύονται για να εκμεταλλευτούν
στους οικονομίες κλίμακας και τη δυναμική των εταιριών στους κλάδους που
δραστηριοποιούνταν.
2.3 Φιλικές και Εχθρικές Συγχωνεύσεις
‘Έχοντας μελετήσει ενδελεχώς τις οριζόντιες και κάθετες συγχωνεύσεις μια
ακόμη διάκριση των συγχωνεύσεων είναι σε φιλικές και εχθρικές. Η παραπάνω
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διάκριση των συγχωνεύσεων γίνεται με βάση την στάση και τη διάθεση των
διοικήσεων σε σχέση με συγχώνευση. Ο χαρακτηρισμός μια συγχώνευσης ως φιλικής
ή εχθρικής γίνεται από την άποψη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας στόχου.
Μια φιλική συγχώνευση είναι αυτή στην οποία το διοικητικό συμβούλιο
διαπραγματεύεται και αποδέχεται μια προσφορά. Ενώ μια εχθρική συγχ ώνευση είναι
εκείνη στην οποία το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στόχου προσπαθεί να
αποτρέψει την επιτυχία της προσφοράς συγχώνευσης.
Οι φιλικές συγχωνεύσεις μπορούν να θεωρηθούν πολύτιμοι μηχανισμοί που
βοηθούν στην ολοκλήρωση της αγοράς για τους διαχειριστές, οδηγώντας στην
επίτευξη αυξημένων αποδόσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο της συγκεκριμένης
επιχείρησης (Hirschey, M. (1986)). Παρόλα αυτά o Schnitzer M. (1996), θεωρεί ότι “οι
εχθρικές εξαγορές προτιμώνται, ακόμη και αν το κόστος συναλλαγής για μια φιλική
εξαγορά είναι πολύ μικρότερο, όταν ο διευθυντής της εταιρίας στόχου έχει στη διάθεσή
του ιδιωτικές πληροφορίες σχετικά με το εύρος της κερδοφορίας”. Αναλόγως την
στάση και το πώς θα προσεγγίσει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στόχου την
συγχώνευση υπάρχουν τόσο αμυντικοί όσο και επιθετικοί μηχανισμοί, στους οποίους
καταφεύγουν οι δυο πλευρές για να ενισχύσουν την στάση τους.

2.4 Αμυντικοί Μηχανισμοί κατά των Εχθρικών Εξαγορών
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 οι εξαγορές εταιριών έφτασαν σε ένα
μεγάλο επίπεδο εχθρικότητας και μέχρι το τέλος της περιόδου αυτής, οι αμυντικές
στρατηγικές είχαν γίνει αρκετά περίπλοκες. Οι επενδυτικές τράπεζες μαζί με τα
στελέχη των εταιριών, άρχισαν να οργανώνουν και να υιοθετούν αμυντικά μέτρα κατά
του 4ου κύματος συγχωνεύσεων. Από την πλευρά της εταιρείας στόχου αναλύουμε τους
αμυντικούς μηχανισμούς κατά της εχθρικής εξαγοράς. (Λιάπης Κωνσταντίνος(2019))
Οι άμυνες εξαγοράς Takeover-defenses έχουν ως στόχο είτε να αποτρέψουν τη
συναλλαγή από τη διεξαγωγή είτε να αυξήσουν την προσφορά. Οι άμυνες εξαγοράς
μπορούν να χωριστούν σε μηχανισμούς προ-προσφοράς Pre-offer mechanisms, οι
οποίοι ενεργοποιούνται από αλλαγές στον έλεγχο, καθιστώντας γενικά τον στόχο
λιγότερο ελκυστικό.

Οι μηχανισμοί μετά την προσφορά Post-offer mechanisms

τείνουν να προασπίζουν την ιδιοκτησία μετοχών και να μειώνουν την ισχύ του
εχθρικού αγοραστή στο να πάρει την πλειοψηφία για τον έλεγχο της επιχείρησης
(Λιάπης Κωνσταντίνος(2019)).
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Μερικοί προ-προσφοράς μηχανισμοί άμυνας σε μια εξαγορά είναι η βελτίωση
της αποδοτικότητας της επιχείρησης και αναδόμηση των λειτουργιών της, τα Χάπια
δηλητήριο (Poison Pills), τοποθέτηση δηλητηρίου (Poison Puts), μεταφορά της έδρας
της εταιρείας σε μια περιοχή στην οποία οι νόμοι της εξαγοράς είναι αρκετά
περιορισμένοι, χρυσό αλεξίπτωτο-golden parachute, περιορισμένα δικαιώματα ψήφου,
κλιμακωτό διοικητικό συμβούλιο και αρκετοί ακόμη μηχανισμοί.
Όσο αναφορά στη βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης και την
αναδόμηση των λειτουργιών της επιχείρησης, η διαχείριση μπορεί να εξαγάγει
υψηλότερη αξία από την υπάρχουσα δεξαμενή εταιρικών πόρους βελτιώνοντας την
λειτουργική αποτελεσματικότητα της εταιρείας. Ο F.W. Gluck (1988), παραθέτει «τη
βελτιστοποίηση της γραμμής προϊόντων, συνέργειες μάρκετινγκ, τη βελτιωμένη
κατανομή κεφαλαίου, τις πιο αποτελεσματικές πωλήσεις και προσπάθειες μάρκετινγκ
και την οικονομία της κλίμακα στις εταιρικές γενικές λειτουργίες ως κύριες πηγές
αύξησης της λειτουργικής αξίας της επιχείρησης». Επιπλέον, η διοίκηση πρέπει επίσης
να έχει μια κριτική ματιά στο παραγωγικό και γεωγραφικό προφίλ της. Η διατήρηση
σπάνιων διαχειριστικών μπορεί να απαιτήσει ένα πρόγραμμα αποεπένδυση. Οι πόροι
πρέπει να διοχετευθούν σε τομείς στους οποίους η εταιρία έχει σημαντικές δυνατότητες
δηλαδή μεγάλο μερίδιο αγοράς ή μεγάλη δυναμική προϊόντος (Dr P.S. &
Sudarsanam(1991)).
Σύμφωνα με τον Dr P.S. & Sudarsanam (1991), “τα poison pills , στο Ηνωμένο
Βασίλειο είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει κάθε συμφωνία, που γίνεται σε μια
εταιρία ‘έτσι ώστε να αυξηθεί το κόστος εξαγοράς για έναν πιθανό πλειοδότη”.
Επιπλέον, τα poison pills μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε flip in pills τα οποία
επιτρέπουν στους μετόχους, της προς εξαγορά επιχείρησης,

να αποκτήσουν σε

μικρότερη τιμή, με έκπτωση τις μετοχές της εταιρίας και άρα να ενισχυθούν την
μετοχική σύνθεση (Λιάπης Κωνσταντίνος (2019)). Επιπλέον, υπάρχουν τα Flip over
pills τα οποία επιτρέπουν στους μετόχους της εταιρίας να αγοράσουν μετοχές του
αγοραστή με έκπτωση. “Η τοξική επίδραση του χαπιού καθιστά την εξαγορά
απαγορευτικά ακριβή και δύσκολη στην κατάποση. Επιπλέον το χάπι ενεργοποιείται
όταν η μετοχική σύνθεση φτάσει ένα κατώφλι το οποίο η διοίκηση θεωρεί δυσοίωνο
περίπου 20%. ” (Dr P.S. & Sudarsanam(1991)).
Η τοποθέτηση δηλητηρίου είναι μια αμυντική στρατηγική κατά μιας εξαγοράς
κατά την οποία η εταιρία στόχος εκδίδει ένα ομόλογο το οποίο οι επενδυτές μπορούν
να εξαργυρώσουν πριν από την ημερομηνία ωρίμανσης. Ουσιαστικά επιτρέπει στους
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ομολογιούχους του στόχου να αποκτήσουν μετοχές στην εταιρία στόχο. Η αμυντική
αυτή στρατηγική προορίζεται, με τρόπο ικανό, να μειώσει τα μετρητά της εταιρίας
στόχου (Λιάπης Κωνσταντίνος (2019)). Η τοποθέτηση δηλητηρίου έχει σαν σκοπό να
αυξήσει την αξία της εταιρείας στόχου για να αποτρέψει μια εχθρική εξαγορά.
Ένας επιπλέον μηχανισμός άμυνας κατά μιας εχθρικής εξαγοράς είναι η
μεταφορά της έδρας της εταιρίας στόχου. Η εταιρία στόχος προκειμένου να
εκμεταλλευτεί μια διαφορετική πιο περιοριστική νομοθεσία, που μπορεί να
καθυστερήσει ή και να αποτρέψει μια εχθρική εξαγορά, μεταφέρει την έδρα της
εταιρίας. Σε ορισμένα κράτη οι εταιρίες στόχος έχουν αυξημένες δυνάμεις και μπορούν
να αποκρούσουν πιο αποτελεσματικά μια εχθρική εξαγορά. Επιπλέον, ακόμη και το
μειωμένο κόστος συντήρησης της επιχείρησης σε διαφορετική χώρα δημιουργεί μια
υπεραξία την οποία η διοίκηση της εταιρίας στόχος κεφαλαιοποιεί άμεσα αυξάνοντας
τα πιθανά κέρδη και άρα δυσχεραίνοντας την εξαγορά παραδείγματα τέτοιων περιοχών
αποτελούν οι πολιτείες του Οχάιο και της Πενσυλβάνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ένας σύνθετος αλλά αρκετά αποτελεσματικός αμυντικός μηχανισμός προ
προσφοράς κατά μιας εχθρικής εξαγοράς είναι η σύστασή κλιμακωτού διοικητικού
συμβουλίου (staggered board of directors). Ένα κλιμακωτό διοικητικό συμβούλιο,
γνωστό και ως ταξινομημένο ή βαθμονομημένο διοικητικό συμβούλιο, αποτελείται
από μέλη, τα οποία ταξινομούνται σε διαφορετικές κλάσεις. Στις κλάσεις του
συμβουλίου υπάρχει επικάλυψη δηλαδή μόνο ένα τμήμα του έχει δικαίωμα ψήφου ανά
πάσα στιγμή. Η εταιρία που επιθυμεί την εξαγορά θα πρέπει να έχει δικαίωμα ψήφου
σε κάθε κλάση έτσι ώστε να προχωρήσει σε εξαγορά. Επιπλέον “μια εταιρία με την
κατοχή των διοικητικών καθηκόντων της που να κλιμακώνονται μέσα στο χρόνο, έχει
ως αποτέλεσμα να παίρνει περισσότερο χρόνο στην απορροφούσα εταιρία να πάρει
τον έλεγχο μέσω ενός αγώνα για κτήση πληρεξούσιων proxy fight. Proxy fight καλείται
η προσπάθεια των μετόχων να συγκεντρώσουν ποσοστό μετοχών και άρα ψήφων στο
διοικητικό συμβούλιο ικανό να τους δώσει τον έλεγχο της εταιρίας.” (Λιάπης
Κωνσταντίνος (2019)). Παρόμοιος μηχανισμός προ προσφοράς αποτελούν τα
περιορισμένα δικαιώματα ψήφου ristricted voting rights δηλαδή ένας μηχανισμός που
αποτρέπει τους νέους μετόχους, που απέκτησαν πρόσφατα μεγάλο κομμάτι μετοχών,
να ψηφίσουν υπέρ της εξαγοράς στο διοικητικό συμβούλιο. Αυτοί οι νέοι μέτοχοι
συνήθως προέρχονται από την εταιρία αγοραστή και έχουν στόχο να επισπεύσουν την
εξαγορά, ψηφίζοντας υπέρ της στο διοικητικό συμβούλιο.
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Τέλος, θα μελετήσουμε τον μηχανισμό άμυνας golden parachute δηλαδή τα
χρυσά αλεξίπτωτα. Τα golden parachutes αποτελούν μια σύμβαση μεταξύ μιας
εταιρείας και τη διαχείρισή της, με την οποία σε περίπτωση εξαγοράς της η
αποζημίωση για απώλεια αξιώματος που καταβάλλεται στη διοίκηση-στόχο είναι
αρκετά μεγάλη για να αυξηθεί έτσι το κόστος απόκτησης σημαντικά. Στο ΗΒ τέτοιες
συμφωνίες, όταν υποβάλλεται προσφορά, είναι εύλογα υπό εξέταση και υπόκεινται,
(σύμφωνα με τον Κανόνα του Κώδικα 21) σε γενική έγκριση των μετόχων συνάντηση.
(Dr P.S. & Sudarsanam (1991)).
Παραπάνω περιγράψαμε συνοπτικά μερικούς μηχανισμούς άμυνας μια εταιρίας
στόχου απέναντι σε μια εχθρική εξαγορά. Οι παραπάνω μηχανισμοί ενεργοποιούνται
πριν η εταιρία αγοραστής προχωρήσει σε συγκεκριμένη προσφορά στο διοικητικό
συμβούλιο της εταιρίας στόχου.

Όταν η εξαγοράζουσα εταιρία προχωρήσει σε

επίσημη πρόταση τότε ενεργοποιούνται οι λεγόμενοι μηχανισμοί μετά την προσφορά
ή post offer mechanisms, που τείνουν να προασπίσουν την ιδιοκτησία μετόχων και να
μειώσουν την ισχύ του εχθρικού αγοραστή στο να πάρει την πλειοψηφία για τον έλεγχο
της επιχείρησης (Λιάπης Κωνσταντίνος (2019)).
Ορισμένοι μηχανισμοί μετά την προσφορά είναι η «Απλά πες όχι» ‘άμυνα ή
Just say no defence, greenmail, επαναγορά μετοχών ή share repurchase, η μοχλευμένη
ανακεφαλαιοποίηση ή levereged recapitalaisation, οι άμυνες Crown Jewels και οι
White kinght και Pac Man defences.
Ο πιο απλός μηχανισμός άμυνας της εταιρίας στόχου μετά την επίσημη
προσφορά είναι η «απλά πες όχι» άμυνα. Όπως αναφέρει και η ονομασία της αυτού
του είδους άμυνα σημαίνει ότι το διοικητικό συμβούλιο του στόχου απλά απορρίπτει
την προσφορά. Στην περίπτωση του bear hug φαινομένου, δηλαδή όταν οι μέτοχοι του
αγοραστή προσπαθούν να εξαγοράσουν τις μετοχές του στόχου σε μεγαλύτερη τιμή
από την πραγματική τους αξία, τότε το διοικητικό συμβούλιο του στόχου μπορεί να
κάνει αναφορά σε μια υποτιθέμενη μεγαλύτερη προσφορά. Με βάση τα παραπάνω το
διοικητικό συμβούλιο του στόχου, είτε θα πετύχει μεγαλύτερη προσφορά και έτσι θα
εγκρίνει την εξαγορά, είτε απαιτώντας περισσότερα από όσα είναι διατεθειμένη να
δαπανήσει η εξαγοράζουσα επιχείρηση, θα καταφέρει να αποτρέψει την εχθρική
εξαγορά.
Δυο μηχανισμοί άμυνας, που αφορούν τις μετοχές της εταιρίας στόχου είναι ο
μηχανισμός greenmail και η επαναγορά μετοχών. Greenmail άμυνα είναι η πρακτική
της αγοράς αρκετών μετοχών σε μια εταιρία για να απειλήσει την εξαγορά,
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αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες να τις αγοράσουν ξανά σε υψηλότερη τιμή για να
διατηρήσουν τον έλεγχο. Ο στόχος επαναγοράζει μετοχές από το μέρος αυτού που
προσπαθεί να αποκτήσει τον στόχο (Λιάπης Κωνσταντίνος (2019)). Ο δεύτερος
μηχανισμός είναι η επαναγορά μετοχών shares repurchase όπου οι μέτοχοι της εταιρίας
στόχου προχωρούν σε επαναγορά μετοχών της εταιρίας, με σκοπό να αυξήσουν την
τιμή των μετοχών και να εμποδίσουν την εξαγορά λόγω μεγαλύτερης τιμής. Εάν η
επαναγορά των μετοχών επιτευχθεί με αύξηση της μόχλευσης της εταιρίας, ουσιαστικά
ενεργοποιεί τον μηχανισμό της μοχλευμένης ανακεφαλαιοποίησης. Η επιπλέον
μόχλευση, που προέκυψε από την επαναγορά των μετοχών καθιστά την εταιρία στόχο
λιγότερο ελκυστική στον αγοραστή.
Ένας επιπλέον αμυντικός μηχανισμός μετά την προσφορά, ο οποίος στοχεύει
στην μείωση της ελκυστικότητας της εταιρίας στόχου και επομένως μειώνει τις
πιθανότητες εξαγοράς, είναι ο μηχανισμός των Crown Jewels. Crown Jewels
αποκαλούνται τα περιουσιακά στοιχεία μιας εταιρίας τα οποία αποτελούν πόλο έλξης
για πιθανούς αγοραστές. Τέτοιου είδους περιουσιακά στοιχεία αποτελούν κάποια πολύ
λειτουργικά τμήματα της εταιρίας, μια θυγατρική εταιρία σε περίπτωση ομίλου, το
brand name ή η φήμη ενός προϊόντος της εταιρίας. Οι άμυνες Crown Jewels
ενεργοποιούνται όταν η εταιρία στόχος πουλάει τα Crown Jewels της σε τρίτους
καθιστώντας την έτσι λιγότερο ελκυστική και αποτρέποντας την εξαγορά.

Στην

υπόθεση εξαγοράς United Scientific Holdings (USH) vs Meggit, 1989, η USH πρότεινε
την πώληση της θυγατρικής της στις ΗΠΑ Optic-Electronic Corporation (OEC). Ο
OEC θεωρούνταν μια σημαντική επιχείρηση της Meggit. Ωστόσο, αυτή η πώληση
αποκλείστηκε από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ.
Τέλος, δυο επιπλέον μηχανισμοί είναι η άμυνα Pac Man και η άμυνα White
Knight. Η άμυνα Pac Man αποτελεί μια άμυνα εκδίκησης, που όταν εφαρμόζεται οι
μέτοχοι της εταιρίας στόχου προσπαθούν με τη σειρά τους να εξαγοράσουν τον
αγοραστή. Από την άλλη, η άμυνα White Knights εφαρμόζεται όταν η εταιρία στόχος
πωλείται αντί του αγοραστή σε έναν τρίτο φιλικά προσκείμενο στην εταιρία
αποτρέποντας έτσι την εχθρική εξαγορά. Η άμυνα με έναν λευκό ιππότη δεν είναι ένας
τρόπος να αποφύγεις να είσαι δέσμιος αλλά μόνο από την επιλογή του δεσμώτη σου
(S.J Gray and McDermott,(1989)).
Επιπλέον, η δυνατότητα των White Knights να επιτύχουν εξαρτάται από το
πόσο έχει καταφέρει να προχωρήσει στην εξαγορά η εξαγοράζουσα εταιρία. Μια
παραλλαγή της άμυνας αυτής είναι η άμυνα White squire κατά την οποία το τρίτο
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(φιλικό) μέρος αποκτά με εξαγορά ένα μειονεκτικό, όμως σημαντικό κομμάτι της
εταιρίας στόχου. Περιστασιακά, ακόμη και ο ανταγωνιστής του στόχου μπορεί να
παίξει το ρόλο του white squire όπως συνέβη στο Davenport Breweries vs
Wolverhampton & Dudley Breweries, 1983, when Whitbread intervened to support
Davenport.
2.5 Κίνητρα Merger and acquisition
Όπως αναλύσαμε ενδελεχώς στα προηγούμενα κεφάλαια της εργασίας, οι
εταιρικοί μετασχηματισμοί και, κυρίως, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομίας. Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές αποτελούν
κυρίαρχο μέρος του κύκλου ζωής οποιασδήποτε επιχείρησης-οργανισμού (Cartwright,
S., & Cooper, C. (1992)), δίνοντας την ευκαιρία στις εταιρείες να επαναπροσδιορίσουν
τους εαυτούς τους, με ένα νέο όραμα, νέες αξίες και τρόπους εργασίας ( P.J.
Siegenthaler (2011)). Παρόλα αυτά όμως, σύμφωνα με τους ML Marks και PH Mirvis
(2001), στην καλύτερη των περιπτώσεων μια στις τέσσερις εξαγορές και συγχωνεύσεις
έχουν το αποτέλεσμα στο οποίο αποσκοπούσαν. Επομένως, θα πρέπει να αναλύσουμε
και να κατανοήσουμε τα κίνητρα των συγχωνεύσεων και μέσω αυτών να οδηγηθούμε
στους στόχους τους. Μια προφανής, αλλά συνάμα ικανή να προκαλέσει συγχώνευση ή
εξαγορά συνθήκη είναι η ευημερία των μετόχων και η σημαντική αύξηση των κερδών
τους. Πέραν όμως του προφανούς, υπάρχουν αρκετά κίνητρα που οδηγούν στις
εξαγορές και συγχωνεύσεις και θα προσπαθήσουμε να τα καταγράψουμε και να τα
ερμηνεύσουμε παρακάτω.
Προσπαθώντας να κατανοήσουμε γιατί συμβαίνουν οι συγχωνεύσεις και οι
εξαγορές μπορούμε να βρούμε αρκετές εξηγήσεις. Σύμφωνα με τους Anju Seth, Kean
P. Song, και R. Richardson Pettit (2002), η κατανόηση των κινήτρων είναι το κλειδί
για μόνιμη επιτυχία ή αποτυχία των συγχωνεύσεων και των εξαγορών. Ο πρωταρχικός
λόγος για μια εξαγορά ή μια συγχώνευση είναι να επιτευχθεί μια συνέργεια
ενσωματώνοντας δυο ή περισσότερες επιχειρηματικές μονάδες σε συνδυασμό με ένα
αυξημένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, πέραν των συνεργειών, τα κίνητρα
των συγχωνεύσεων είναι επίσης το προσωπικό συμφέρον των μετόχων-διοίκησης
(υλιστικά κίνητρα), η αύξησης της ισχύς της αγοράς, φορολογικά κίνητρα και η
διοικητική αλαζονεία-υπεροψία ή αλλιώς hubris (ύβρις) η οποία είναι, κατά κάποιο
τρόπο, απόρροια όλων παραπάνω.
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Σύμφωνα με την Ελληνική ετοιμολογία “η λέξη συνέργεια προέρχεται από την
ελληνική λέξη συνεργός που σημαίνει ότι δουλεύουμε μαζί”. Πιο συγκεκριμένα, η
συνέργεια είναι η δυνατότητα δυο οικονομικοί οργανισμοί να απολαμβάνουν
αυξημένων κερδών μέσω μιας ένωσης- συνέργειας, σε σχέση με το συνδυασμό των
κερδών, που θα απολάμβανε ο κάθε ένας σαν ξεχωριστός αυτόνομος οργανισμός ή πιο
απλά, συνέργεια έχουμε όταν δυο εταιρείες-οργανισμοί παράγουν μεγαλύτερη αξία
συνεργαζόμενοι από ότι θα παρήγαγε η κάθε μια ξεχωριστά. Θα μπορούσαμε να
αναφέρουμε πέντε πηγές συνέργειας, δηλαδή τη μείωση των απειλών, την αυξημένη
ισχύς στην αγορά, την εξοικονόμηση κόστους και την αυξημένη οικονομική ισχύ και
δυνατότητες μόχλευσης. Επιπλέον, μια συνέργεια επιτρέπει στις εταιρίες να
εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας και τις οικονομίες φάσματος.
Μέσω της συνέργειας οι εταιρίες μοιράζονται γνώσεις, τεχνοτροπίες,
παραγωγικές μονάδες και έτσι καταφέρνουν να αποκομίσουν αρκετά οφέλη. Ως
συνέπεια οι εταιρίες επιτυγχάνουν να μειώσουν το κόστος, αλλά και το χρόνο
παραγωγής και παράλληλα να αυξήσουν την ποιότητα και την ποσότητα παραγωγής
και επομένως το προσδοκώμενο κέρδος.
Επιπλέο,ν η συνέργεια δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες να ενισχύουν την
διαπραγματευτική τους δύναμη απέναντι στους προμηθευτές. Έχοντας αυξημένη
ζήτηση σε προϊόντα, μιας και πλέον οι δύο (τουλάχιστον) εταιρίες δρουν σαν μια και
άρα έχουν αυξημένες ανάγκες σε πρώτες ύλες και υπηρεσίες έτσι πέραν από καλύτερες
τιμές πολλές φορές εξασφαλίζουν και καλύτερη ποιότητα προμηθειών. Επίσης, πολύ
σημαντική πτυχή των συνεργειών είναι η εκμετάλλευση των κάθετων συγχωνεύσεων.
Η μια εταιρία διοχετεύει το τελικό προϊόν στην οικονομία μέσω της άλλης έχοντας ως
αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους αποθήκευσης και διάθεσης, τη μείωση του χρόνου
παραγωγής και την αύξηση των αποθεμάτων, ενώ παράλληλα βελτιώνεται η πρόσβαση
τους στην αγορά.
Τέλο,ς ο συνδυασμός των στρατηγικών και επιμέρους τμημάτων των εταιριών
έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων καινοτομιών, στην δημιουργία πιο
ανταγωνιστικών προϊόντων και επομένως στην μείωση του ανταγωνισμού, ενώ
παράλληλα είναι ικανός να βελτιώσει τα ήδη προσφερόμενα προϊόντα και να
συμβάλλει τα μέγιστα στην προσπάθεια διαφοροποίησης του προϊόντος. Η συνέργεια
ωθεί τα μέλη της σε μια συνεχή διαδικασία εξέλιξης μέσω της οποίας η νέα επιχείρηση
γίνεται πιο ανταγωνιστική και δυνατή στο κομμάτι της αγοράς που δραστηριοποιείται.
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Πέραν των συνεργειών, ένα επιπλέον κίνητρο συγχωνεύσεων και εξαγορών
είναι η μείωση της φορολογίας. Δύο εταιρίες προχωρούν σε εξαγορά ή συγχώνευση με
γνώμονα την φορολογική ελάφρυνση καθώς και την δημιουργία αφορολόγητου
καθεστώτος. Οι σύγχρονες φορολογικές νομοθεσίες επιτρέπουν τέτοιου είδους
διευκολύνσεις. Παρόλα αυτά τα φορολογικά κίνητρα δεν αποτελούν αξιόπιστο κίνητρο
και επ’ ουδενί είναι το βασικό κίνητρο πίσω από μια εξαγορά ή συγχώνευση. Μάλιστα
τα φορολογικά κίνητρα κατατάσσονται στα αμφίβολα κίνητρα των εξαγορών και των
συγχωνεύσεων.
Ένα επιπλέον κίνητρο συγχωνεύσεων και εξαγορών αποτελεί η αύξηση του
μεριδίου της αγοράς. Παρόλο που σύμφωνα με τον

Λιάπη Κωνσταντίνο (2019)

κατατάσσεται στα αμφίβολα κίνητρα των εξαγορών και των συγχωνεύσεων η αύξηση
του μεριδίου αγοράς αποτελεί ένα θέλγητρο για τις εταιρίες καθώς θεωρείται ότι
προσφέρει επιπλέον κέρδος. Αυτή η αύξηση κέρδους εμφανίζεται κυρίως μέσω της
αλλαγής στην παραγωγή και τις τιμές των τελικών προϊόντων. Οι συγχωνευμένες
επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν την τιμή του προϊόντος αλλά και να μειώσουν την
παραγωγή οδηγώντας σε δυσκολίες εισόδου για νέες εταιρίες στην αγορά.
Το τελευταίο κίνητρο εξαγορών και συγχωνεύσεων, που θα αναλύσουμε, είναι
η διοικητική υπεροψία ή αλλιώς hubris. Όταν το κίνητρο της εξαγοράς είναι η
διοικητική υπεροψία, οι διοικήσεις άγονται από την προσωπική φιλοδοξία των
στελεχών και τις περισσότερες φορές καταφεύγουν σε προτάσεις εξαγοράς πολύ
μεγαλύτερες σε σχέση με την πραγματική αξία των εταιριών στόχων, πληρώνοντας
ουσιαστικά υπεραξία στην εταιρία στόχο. Τα στελέχη έχοντας υπερεκτιμήσει τις
δυνατότητες τους προχωρούν σε μια πρόταση η οποία εμπεριέχει μεγάλη πιθανότητα
αποτυχία. Σύμφωνα με τον Roll R. (1986) “Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν πειστεί οι ίδιοι
οι πλειοδότες/διαχειριστές, ότι οι αποτιμήσεις τους είναι σωστές και ότι η αγορά δεν
αντικατοπτρίζει την πλήρη οικονομική αξία των δύο εταιριών που πρόκειται να
συγχωνευθούν”.
2.6 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Σε αυτό το κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα προσπαθήσουμε
να παρουσιάσουμε μια ανασκόπηση άρθρων και βιβλίων που περιέχουν μεθόδους
επιχειρησιακής έρευνας και χρήση τους στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Κρίνεται
αρκετά σημαντικό να κατανοήσουμε πόσο χρήσιμές είναι οι τεχνικές που θα
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μελετήσουμε στην συνέχεια πάνω στο κομμάτι των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Τα
παρακάτω άρθρα αποτελούν μια πολύ μικρή αλλά σημαντική απόδειξη των παραπάνω.
Αρχικά στο άρθρο του Chen Guo-yi (2014) έγινε χρήση ανάλυσης ευαισθησίας
και δειγματοληψία για να υπολογιστεί η επίδραση της συγχώνευσης στην αξία των
Αμερικανικών τραπεζών που συγχωνεύθηκαν μεταξύ 1994 και 2003. Με βάση τα
παραπάνω, συμπέρανε ότι οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις επέφεραν θετικά
αποτελέσματα και στις δυο πλευρές. Οι Wen W., Wang W.K& Wang T.H. (2005) στο
άρθρο τους παρουσίασαν ένα υβριδικό σύστημα που χρησιμοποιεί βελτιστοποίηση και
τεχνικές λήψης αποφάσεων για να βοηθήσεις τις συμβαλλόμενες πλευρές μιας
συγχώνευσης. Ακόμη χρησιμοποιούν στο μοντέλο τους ανάλυση συνέριων για να
διαχειριστούν περιπτώσεις που περιλαμβάνουν αβεβαιότητα στους ρυθμούς ανάπτυξης
και στην αξία των επιχειρήσεων. Επιπλέον οι Ahmed, Bilal; Jung, Sae Pil (2020) στο
άρθρο τους χρησιμοποίησαν μεικτό προγραμματισμό για να υπολογίσουν την βέλτιστη
κατανομή πόρων μεταξύ των συγχωνευόμενων εταιρειών, επιπλέον χρησιμοποιούν
προσομοιώσεις για να κατανοήσουν την επίδραση της αβεβαιότητας. Σε μια πρόσφατη
προσέγγιση οι Qingyuan Z, Xingchen Li, Feng Li, Alireza Amirteimoori(2020)
χρησιμοποιήσαν ακέραιο προγραμματισμό για να εντοπίσουν την καλύτερη δυνατή
εταιρεία, δεδομένου ενός συνόλου εταιρειών, για να συγχωνευθεί. Για το μοντέλο που
ανέπτυξαν χρησιμοποιήσαν 27 εμπορικές τράπεζες της Κίνας και βρήκαν για κάθε μια
την καλύτερη δυνατή τράπεζα για συγχώνευση. Ένα ακόμη άρθρο των He Bao-cheng,
Yao Shu-zhi, Sun Hong-mei, Wang Hai-Gank (2010). Χρησιμοποιούν την μέθοδο των
προεξοφλημένων ταμειοροών για να υπολογίσουν την αξία των εταιρειών, οι οποίες
όμως δεν μπορούν να ερμηνεύσουν την μεταβλητότητα κάποιον παραμέτρων. Οι
συντάκτες του άρθρου χρησιμοποίησαν Monte Carlo simulation για να αποδώσουν την
μεταβλητότητα, καθώς δεν είχαν στη διάθεση τους ιστορικά στοιχεία για τις
παράμετρούς και απέδειξαν ότι η τεχνική αυτή παρέχει σημαντικά στοιχεία τα οποία
μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη λήψη αποφάσεων, για μια εξαγορά ή
συγχώνευση, υπό συνθήκες ακραίας αβεβαιότητας.
Συνολικά, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία άρθρων που
αναφέρονται στις τεχνικές της επιχειρησιακής έρευνας και την εφαρμογή τους στις
εξαγορές και τις συγχωνεύσεις. παρόλα αυτά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αρκετοί
μελετητές ανά τον κόσμο και σε διαφορετικές χρονικά περιόδους χρησιμοποίησαν
επιχειρησιακή έρευνα για να διαχειριστούν προβλήματα εξαγορών και συγχωνεύσεων.
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3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσουμε τους τρόπους αποτίμησης της αξίας των
εταιρειών. Η αύξηση της αξίας μια εταιρείας αποτελεί ίσως τον πιο σημαντικό στόχο
της, μια πιθανή αύξηση της αξίας μιας εταιρείας να οδηγεί σε παράλληλη αύξηση των
κερδών των μετόχων της. Θα δούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο πως μπορούμε να
αποτιμήσουμε μια εταιρεία με διαφορετικές μεθόδους και να εξάγουμε την αξία της.
Οι μέθοδοι αποτίμησης συνοπτικά χωρίζονται σε:
1) Αποτιμήσεις Βασισμένες στον Ισολογισμό
2) Αποτιμήσεις βάσει της Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Κ.Α.Χ. (Income
statement-based methods)
3) Μέθοδοι Αποτίμησης βασισμένες στην υπεραξία (Goodwill-based methods)

3.1 Αποτιμήσεις βασισμένες στον Ισολογισμό

Α) Λογιστική Αξία (Book Value)
Μπορούμε να αποτιμήσουμε μια εταιρεία βασιζόμενοι στα στοιχεία του
ισολογισμού της πιο συγκεκριμένα “Η Λογιστική αξία μιας εταιρίας, ή η καθαρή θέση,
είναι η αξία των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων πού αναφέρεται στον ισολογισμό
(κεφάλαιο και αποθεματικά)” (Λιάπης Κωνσταντίνος (2019)). Η ποσότητα αυτή είναι
και η διαφορά μεταξύ του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού,
δηλαδή, το πλεόνασμα του συνόλου των αγαθών και των δικαιωμάτων της εταιρείας
επί του συνόλου των χρεών της με τρίτους.
Σαν μέθοδος της λογιστικής αξίας δεν αποτελεί την πιο ενδεικτική μέθοδο
αποτίμησης καθώς μιας και βασίζεται σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ενδέχεται
να ανακύψουν δυσκολίες στον υπολογισμό της αξίας αύλων περιουσιακών στοιχείων
του ενεργητικού. Επιπλέον υπάρχει η περίπτωση μερικά στοιχεία να απουσιάζουν από
τον ισολογισμό όπως είναι η γη στα στοιχεία του ενεργητικού ή μετά την σύνταξη των
εργαζομένων κόστη ασφάλισης, απρόβλεπτα έξοδα για περιβαλλοντικές βλάβες σαν
στοιχεία του παθητικού, όλα αυτά τα στοιχεία απλά μπορεί να μην χρειάζονται
καταγραφή με βάση τα λογιστικά πρότυπα κάθε χώρας. Ακόμα “Η αξία αυτή πάσχει
από την αδυναμία της δικού της κριτήριου ορισμού: Τα κριτήρια της λογιστικής

18

υπόκεινται σε ορισμένο βαθμό υποκειμενικότητας και διαφέρουν από τα κριτήρια
«αγοράς», με αποτέλεσμα η λογιστική αξία να μην ταιριάζει σχεδόν ποτέ με την
«αγοραία» τιμή” (Λιάπης Κωνσταντίνος (2019)).
Ως αγοραία τιμή ορίζεται η αξία μια επιχείρησης με βάση την οποία, πωλείται
στην αγορά. Η εταιρεία θα πρέπει να ελέγξει την αγορά για παρόμοιες εταιρείες και θα
προσπαθήσει να προσαρμόσει την αξία της σύμφωνα με την αγορά. Είναι προφανές ότι
αγοραία αξία μιας επιχείρησης είναι αρκετά πιο αντιπροσωπευτική από τη λογιστική
αξία καθώς είναι ενδεικτική της αξίας της επιχείρησης στην αγορά και δείχνει
ουσιαστικά τη δυναμική της επιχείρησης ενώ η όπως προείπαμε η λογιστική αξία μιας
επιχείρησης είναι εικονική και προκύπτει μέσω των βιβλίων της.
Β) Μέθοδος της προσαρμοσμένης λογιστικής αξίας
Ουσιαστικά η μέθοδος της προσαρμοσμένης λογιστικής αξίας προσπαθεί να
αξιολογήσει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με την πραγματική αξία τους
σύμφωνα με την αγορά. Έτσι έχουμε μια πιο αντικειμενική αξιολόγηση της εταιρείας,
πιο κοντά στα πρότυπα της αγοράς. Η μέθοδος αυτή επιδιώκει να ξεπεραστούν οι
αδυναμίες που εμφανίζονται όταν τα καθαρά κριτήρια της λογιστικής και κυρίως των
«σταθερών και ιστορικών τιμών» (stable dollar and historical values) εφαρμόζονται
στην αποτίμηση των. “Όταν οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
προσαρμόζονται στην αγοραία αξία τους, λαμβάνεται η προσαρμοσμένη καθαρή αξία.”
(Λιάπης Κωνσταντίνος (2019)).
Γ) Αξία Ρευστοποίησης (Liquidation Value)
Ως αξία ρευστοποίησης ορίζουμε την αξία της επιχείρησης όταν εκείνη
εκκαθαρίζεται δηλαδή όταν εκείνη λύεται για κάποιους λόγους. Τέτοιοι λόγοι είναι
πιθανώς η πτώχευση, η αποτυχία εκπλήρωσης του σκοπού της ίδρυσης της, ή όταν έχει
παρθεί απλά η απόφαση να σταματήσει η ύπαρξη της εταιρείας. Όταν η εταιρεία
εκκαθαρίζεται πωλούνται τα περιουσιακά της στοιχεία της ρευστοποιούνται δηλαδή
πωλούνται με σκοπό να καλυφθούν τα χρέη και οι υποχρεώσεις της προς τρίτους.
Μπορούμε να υπολογίσουμε την αξία ρευστοποίησης εάν αφαιρέσουμε το κόστος
εκκαθάρισης της εταιρείας από την προσαρμοσμένη καθαρή της θέση.
Προφανώς, η χρησιμότητα αυτής της μεθόδου περιορίζεται σε μια πολύ
συγκεκριμένη κατάσταση, δηλαδή, όταν η εταιρεία αγοράστηκε με σκοπό την
ρευστοποίηση της σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Ωστόσο, “αυτό αντιπροσωπεύει
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πάντα την ελάχιστη αξία της εταιρείας, καθώς η αξία μιας επιχείρησης, που υποτίθεται
ότι συνεχίζει να λειτουργεί, είναι μεγαλύτερη από την αξία ρευστοποίησης της.”
(Λιάπης Κωνσταντίνος (2019)).
Δ) Πραγματική Αξία (Substantial Value)
Θα πρέπει να ορίσουμε την πραγματική αξία μια επιχείρησης πριν περάσουμε
στην αποτίμηση της με βάση αυτή. Σαν πραγματική αξία ορίζουμε την αξία που θα
πρέπει να καταβληθεί για να δημιουργηθεί η εταιρεία από μηδενική βάση έχοντας
παρόμοια οικονομικά δεδομένα με την προς εκτίμηση εταιρεία. Επιπλέον θα
μπορούσαμε να ορίσουμε σαν πραγματική αξία την αξία αντικατάστασηςReplacement cost δηλαδή το κόστος αντικατάστασης κτιρίων, εγκαταστάσεων,
στοιχείων παραγωγής από σύγχρονα υποκατάστατα χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες
που εξυπηρετούν τις ίδιες λειτουργίες με πριν.
Εάν ένα στοιχείο ενός asset είναι απαραίτητο για την συνέχιση της επιχείρησης
τότε αυτό αξίζει όσο θα άξιζε στην επιχείρηση να το αντικαταστήσει με ένα που θα
είχε την ίδια παραγωγική ικανότητα. Επιπλέον εάν δεν έχει αξία για τη συνέχιση της
επιχείρησης τότε αυτό κοστίζει όσο η αγοραία αξία του (Bonright (1937)). Ακόμη
πραγματική αξία χωρίζεται σε:
α) Μικτή πραγματική αξία: αυτή είναι η αξία του περιουσιακού στοιχείου σε τιμή
αγοράς
β) Καθαρή πραγματική αξία ή διόρθωση καθαρών περιουσιακών στοιχείων: αυτό είναι
η μικτή πραγματική αξία μείον τις υποχρεώσεις. Είναι επίσης γνωστή ως
προσαρμοσμένη καθαρή θέση.
Γ) Μειωμένη μικτή πραγματική αξία: αυτή είναι η μικτή πραγματική αξία μειωμένη
μόνο κατά την αξία του cost-free debt. (Λιάπης Κωνσταντίνο (2019))
3.2 Αποτιμήσεις βασισμένες στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
Ο ισολογισμός μιας εταιρείας μπορεί να μας βοηθήσει να αποτιμήσουμε την
αξία της, όμως μπορούμε να αποτιμήσουμε την αξία μιας εταιρείας βασιζόμενοι στην
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μπορούμε να υπολογίσουμε την αξία μιας
εταιρείας στηριζόμενοι στον κύκλο εργασιών της δηλαδή στο ύψος των πωλήσεων
(sales), το κέρδος της εταιρείας, τα μερίσματα (dividends) κ.ο.κ. Συνοπτικά οι μέθοδοι
που θα αναλύσουμε είναι:
Α) Αποτίμηση με βάση τον πολλαπλασιαστή κερδών PER
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B) Αποτίμηση με βάση τα μερίσματα DPS
Γ) Αποτίμηση με βάση Πολλαπλασιαστές Πωλήσεων (Sales multiples)
Αυτή η κατηγορία αποτιμήσεων περιλαμβάνει τις μεθόδους που βασίζονται στην PER:
σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, η τιμή της μετοχής είναι πολλαπλάσιο των κερδών .
Λιάπης Κωνσταντίνος (2019)
Α) Αποτίμηση με βάση τον πολλαπλασιαστή Κερδών PER
Μπορούμε να υπολογίσουμε την αξία της μετοχής εάν πολλαπλασιάσουμε το
καθαρό ετήσιο εισόδημα της εταιρείας με το δείκτη PER (price earnings ratio) και έτσι
οδηγούμαστε σε μια αποτίμηση της αξίας της εταιρείας. Ουσιαστικά ο PER δείχνει τον
αριθμό των χρηματικών μονάδων που είναι διατεθειμένη η αγορά να πληρώσει για
κάθε χρηματική μονάδα κέρδους της επιχείρησης και έτσι έχουμε μια αποτίμηση της
αξίας της εταιρείας μέσω της αγοραίας χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής,
Β) Αποτίμηση με βάση τα Μερίσματα DPS
Προτού αναλύσουμε την αποτίμηση με βάση τα μερίσματα, θα πρέπει να
ορίσουμε το Μέρισμα σαν οικονομική έννοια. Μέρισμα (dividend) είναι το μερίδιο ποσοστό ανά μετοχή των καθαρών κερδών μιας εισηγμένης εταιρείας. Τα μερίσματα
μπορούν να αποδοθούν στους μετόχους της εταιρείας με διάφορες μορφές για
παράδειγμα σαν μετρητά (cash dividends), σαν νέες μετοχές (stock dividends), σαν
ομόλογα (bond dividends) κ.ο.κ. Το μέρισμα συνήθως προσδιορίζεται από τη
χρηματιστηριακή αξία, δηλαδή από το σύνολο των χρηματικών μονάδων που αποδίδει
ανά μετοχή.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η αποτίμηση της εταιρείας με βάση τα μερίσματα
θεωρείται αρκετά σημαντική για πιθανούς μελλοντικούς επενδυτές. Σε αυτή τη μέθοδο
αποτίμησης υπολογίζουμε την αξία της μετοχής σαν την καθαρή παρούσα αξία (net
present value) των μερισμάτων που αναμένεται να αποδώσει η εταιρεία. Ο Λιάπης
Κωνσταντίνος (2019) επισημαίνει παρόλα αυτά ότι: Τα εμπειρικά στοιχεία δείχνουν
ότι οι εταιρείες που πληρώνουν περισσότερα μερίσματα (ως ποσοστό των κερδών τους)
δεν αποκτούν ως αποτέλεσμα αύξηση της τιμής της μετοχής τους. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι όταν μια εταιρεία διανέμει περισσότερο τα μερίσματα, συνήθως μειώνει
την ανάπτυξή της, διότι διανέμει τα χρήματα στους μετόχους της, αντί να τα γυρίσει
πίσω σε νέες επενδύσεις.
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Γ) Αποτίμηση με βάση Πολλαπλασιαστές Πωλήσεων (Sales multiples)
Μια αποτίμηση μιας εταιρείας με βάση τον πολλαπλασιαστή πωλήσεων
προκύπτει εάν πολλαπλασιάσουμε της πωλήσεις (sales) με έναν αριθμό, ο οποίος
μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον κλάδο και με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται
η αγορά. Πρώτον, αυτή η μέθοδος αποτίμησης δεν λαμβάνει υπόψη σημαντικούς
παράγοντες, όπως η κερδοφορία της επιχείρησης και οι δείκτες ταμειακών ροών για
την εταιρεία. Δεύτερον, δεδομένου ότι αυτή η αποτίμηση βασίζεται στους μέσους
όρους του κλάδου, δεν συνυπολογίζει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των εταιρειών
ενός κλάδου, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές σε μέγεθος, αξία επωνυμίας,
πελατειακή βάση, αποδοτικότητα διαχείρισης. Οι παραπάνω διαφορές, καθιστούν
δύσκολη την τεκμηρίωση της εγκυρότητας ενός πολλαπλασιαστή, ο οποίος μπορεί να
μειώσει την ακρίβεια της αποτίμησης.
3.3 Αποτιμήσεις βασισμένες στην υπεραξία (Goodwill based Methods)
Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσουμε τις μεθόδους αποτίμησης που βασίζονται
στην υπεραξία. Σαν υπεραξία ορίζουμε την φήμη που απολαμβάνει η επιχείρηση και η
σχέση με τους πελάτες της, η οποία της παρέχει παραπάνω αξία από την πραγματική
αξία των περιουσιακών της στοιχείων. Οι μέθοδοι αποτίμησης μιας εταιρείας, που
στηρίζονται στην υπεραξία, που θα αναλύσουμε είναι οι εξής:
Α) Η κλασική μέθοδος της υπεραξίας (The “classic” valuation method)
Β) Η απλοποιημένη μέθοδος του εισοδήματος υπεραξίας (The simplified "abbreviated
goodwill income" method or the simplified UEC10 method)
Γ) Μέθοδος των αγοραζόμενων ετησίων κερδών (Annual profit purchase method)
Επίσης υπάρχουν ακόμη αρκετές μέθοδοι αποτίμησης με βάση την υπεραξία
όπως για παράδειγμα η μέθοδος της ένωσης εμπειρογνωμόνων Ευρωπαίων Λογιστών,
η Έμμεση μέθοδος (Indirect method) και η Αγγλοσαξονική η άμεση μέθοδος οι οποίες
δεν θα αναλυθούν στην παρούσα διπλωματική εργασία παρά το γεγονός ότι γίνεται
αναφορά τους στο εμπειρικό μέρος της .
Α) Η κλασική μέθοδο της υπεραξίας (The “classic” valuation method)
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή η συνολική αξία μιας επιχείρησης είναι ίση με την
καθαρή προσαρμοσμένη αξία της (net substantial value) συν την αξία της υπεραξίας
της. Η υπεραξία μιας επιχείρησης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των κερδών της
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με ένα πολλαπλασιαστή.(Λιάπης Κωνσταντίνος (2019)) Πιο συγκεκριμένα εάν
θέλουμε να μαθηματικοποιήσουμε την παραπάνω μέθοδο τότε έχουμε:
V=A+(n*B),

(1)

Όπου Α έχει οριστεί η καθαρή αξία του ενεργητικού, το n είναι ένας
παράγοντας που λαμβάνει τιμές μεταξύ του 1,5 και του 3 και το B είναι το καθαρό
εισόδημα της επιχείρησης.
Β) Η απλοποιημένη μέθοδος του εισοδήματος υπεραξίας
Η βασική ιδέα της μεθόδου είναι ότι η αξία της εταιρείας υπολογίζεται σαν το
άθροισμα της αξίας της προσαρμοσμένης καθαρής θέσης επιχείρησης και της αξίας
υπεραξίας. Αυτή η μέθοδος υπολογίζει την αξία της υπεραξίας σαν την παρούσα αξία
(present value) μιας ράντας με όρο (Β-iA), όπου Β είναι το καθαρό εισόδημα της
εταιρίας για την προηγούμενη χρονιά ή το αναμενόμενο εισόδημα της επόμενης, i είναι
το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου (risk free rate) και Α η διορθωμένη καθαρή αξία του
ενεργητικού.“ Η αξία της υπεραξίας προκύπτει από την κεφαλαιοποίηση, από την
εφαρμογή ενός συντελεστή an, ενός ετήσιου υπερβάλλοντος κέρδους "superprofit" που
είναι ίσο με τη διαφορά μεταξύ των καθαρών κερδών της επιχείρησης από μια
υποτιθέμενη επένδυση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων "Α" με επιτόκιο "i" που
αντιστοιχεί στο επιτόκιο μηδενικού κινδύνου η μιας εναλλακτικής επένδυσης”.
(Λιάπης Κωνσταντίνος (2019)) Συνολικά αυτή η μέθοδος αποτίμησης υπολογίζει την
αξία μιας επιχείρησης ως εξής:
V = A + an (B - iA),

(2)

Όπου Α ορίζεται η διορθωμένη αξία των στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας,
an = Πολλαπλασιαστής δόσης στην παρούσα αξία ράντα για n χρονικές περιόδους
μεταξύ 5 και 8 ετών, Β είναι το καθαρό εισόδημα της εταιρίας για την προηγούμενη
χρονιά ή το αναμενόμενο εισόδημα της επόμενης και i το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο.
Γ) Μέθοδος των αγοραζόμενων ετησίων κερδών
Σε αυτή τη μέθοδο αποτίμησης υπολογίζουμε την υπεραξία της επιχείρησης
σαν άθροισμα της προσαρμοσμένης της αξίας και ενός αριθμού ετών επί των
superprofits.“O αγοραστής είναι διατεθειμένος να πληρώσει στον πωλητή την αξία των
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καθαρών περιουσιακών στοιχείων συν

m χρόνια τα superprofits.”(Λιάπης

Κωνσταντίνος (2019)).Σύμφωνα με τα παραπάνω η αξία της εταιρείας υπολογίζεται
σαν:
V = Α + m (Β - iA),

(3)

Όπου Α ορίζεται η διορθωμένη αξία των στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας,
m ο αριθμός των χρόνων που συνηθίζεται να κυμαίνεται μεταξύ των 3 και 5 ετών, i
είναι το επιτόκιο δανείων του αγοραστή, με τα οποία χρηματοδοτεί την επένδυσή στην
οποία υποθετικά προχωρεί και Β είναι το καθαρό εισόδημα της εταιρίας για την
προηγούμενη χρονιά ή το αναμενόμενο εισόδημα της επόμενης.
Τέλος θα επισημάνουμε ότι υπάρχουν και μέθοδοι αποτίμησης με βάση τις
προεξοφλημένες Ταμειοροές (Cash flow discounting-based methods). Τέτοιες μέθοδοι
είναι η μέθοδος αποτίμησης με ελεύθερες ταμειοροές (free cash flows), η μέθοδος
υπολογισμού της αξίας με τον υπολογισμό της προεξόφλησης των ταμειοροών των
κεφαλαίων (equity cash flows), η μέθοδος υπολογισμού της αξίας της επιχείρησης με
την προεξόφληση του συνόλου των κεφαλαιακών ταμειοροών (capital cash flows)
κ.ο.κ. Τέτοιους είδους αποτιμήσεις θεωρούνται πιο ακριβείς και συμμορφώνονται με
τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IFRS).
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4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
4.1 Γραμμικός Προγραμματισμός
Αρχικά, ο γραμμικός προγραμματισμός (Γ.Π., Linear Programming, L.P.) ή
αλλιώς γραμμική βελτιστοποίηση, μελετάει ένα από τα πιο εφαρμοσμένα προβλήματα
των μαθηματικών, το γραμμικό πρόβλημα (Linear Problem). Πιο συγκεκριμένα, ο
γραμμικός προγραμματισμός, ως κομμάτι της επιχειρησιακής έρευνας, αποτελεί μία
σύγχρονη

μέθοδο

μαθηματικής βελτιστοποίησης μιας

γραμμικής

συνάρτησης

(αντικειμενική συνάρτηση) δεδομένων κάποιων περιορισμών γραμμικών ισοτήτων ή
γραμμικών ανισοτήτων.
Ο χώρος που δημιουργείται από τις γραμμικές συναρτήσεις περιορισμών είναι
ένα κυρτό πολύεδρο. Χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο επίλυσης προβλημάτων
γραμμικού προγραμματισμού (γραφική επίλυση, Simplex) βρίσκουμε ένα σημείο του
πολύεδρου στο οποίο η αντικειμενική συνάρτηση λαμβάνει τη βέλτιστη τιμή. Πατέρας
του γραμμικού προγραμματισμού θεωρείται ο George B. Dantzig, ενώ σε μια
πρόσφατη έρευνα μεταξύ των 500 μεγαλύτερων εταιριών παγκοσμίως έδειξε ότι το
85% αυτών που ανταποκρίθηκαν σε αυτήν έχουν χρησιμοποιήσει γραμμικό
προγραμματισμό.

Η γενική διατύπωση του γενικού προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού
(Π.Γ.Π.) είναι η εξής:
Δίνεται μια πραγματική συνάρτηση n μεταβλητών:
𝑓: 𝑅𝑛 → 𝑅: 𝑥=(𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑛 ) ↦ 𝑓(𝑥)

(4)

Και ένα σύνολο 𝐹 ⊆ 𝑅𝑛 να βρεθεί (εάν υπάρχει) 𝑥 ∗ ∈ 𝐹:
𝑓(𝑥 ∗ ) = max{𝑓(𝑥): 𝑥 ∈ 𝐹}ή 𝑓(𝑥 ∗ ) = min{𝑓(𝑥): 𝑥 ∈ 𝐹}
Λόγω

της

ταυτότητας:

max(𝑓 (𝑥 )) = −min(𝑓(𝑥 ))

(5)
κάθε

πρόβλημα

ελαχιστοποίησης μπορεί να μετατραπεί σε πρόβλημα βελτιστοποίησης. Έτσι χωρίς
βλάβη της γενικότητας μπορούμε να πούμε ότι το γενικό πρόβλημα του μαθηματικού
προγραμματισμού είναι η εύρεση 𝑥 ∗ ∈ 𝐹:
𝑓(𝑥 ∗ ) = max{𝑓(𝑥): 𝑥 ∈ 𝐹}.

(6)
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Η 𝑓(𝑥) λέγεται αντικειμενική συνάρτηση, το 𝐹 λέγεται εφικτή περιοχή και τα
σημεία του λέγονται εφικτές λύσεις του προβλήματος. Άριστη ή βέλτιστη λύση λέγεται
κάθε εφικτή λύση 𝑥 ∗ που μεγιστοποιεί την 𝑓(𝑥).
Αν η αντικειμενική συνάρτηση 𝑓(𝑥) είναι γραμμική συνάρτηση των
μεταβλητών 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 και η εφικτή περιοχή εκφράζεται από γραμμικούς
περιορισμούς ως προς τις μεταβλητές, τότε έχουμε ένα πρόβλημα γραμμικού
προγραμματισμού. Το πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού έχει την εξής
διατύπωση:
Να βρεθεί το : 𝑧 = 𝑐1 𝑥1 + 𝑐2 𝑥2 + 𝑐𝑛 𝑥𝑛

(7)

Όταν ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:
𝑎11 𝑥1+ 𝑎12 𝑥2 + ⋯ + 𝑎1𝑛 𝑥𝑛 ≤, =, ≥ 𝑏1

(8)

𝑎21 𝑥1 + 𝑎22 𝑥2 + ⋯ + 𝑎2𝑛 𝑥𝑛≤, =, ≥ 𝑏2

(9)

⋮
𝑎𝑚1 𝑥1+ 𝑎𝑚2 𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑛 𝑥𝑛 ≤, =, ≥ 𝑏𝑚

(10)

Επιπρόσθετα, ισχύει ότι :
𝑥1 , 𝑥2 , . . , 𝑥𝑛 ≥ 0
Ενώ 𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑖 𝜅𝛼𝜄 𝑐𝑗 𝜇𝜀 𝑖 = 1, … , 𝑚 𝜅𝛼𝜄 𝑗 = 1, … , 𝑛 είναι γνωστές πραγματικές σταθερές.
Συνοπτικά ένα Π.Γ.Π. μπορεί να γραφεί ως εξής:
max ή 𝑚𝑖𝑛 𝑧 = ∑𝑛𝑗=1 𝑥𝑗 𝑐𝑗 .

(11)

Υπό τους περιορισμούς:
∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗  ≤, =, ≥ 𝑏𝑖 , για i=1,…,m και 𝑥𝑗 ≥ 0 για j=1,…,n.
4.2 Μέθοδοι Επίλυσης Προβλήματος Γραμμικού Προγραμματισμού
Όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο τα προβλήματα ελαχιστοποίησης
μετατρέπονται πολύ απλά σε προβλήματα μεγιστοποίησης της αντικειμενικής
συνάρτησης. Θα παρουσιάσουμε επομένως μερικές μεθόδους επίλυσης του γενικού
προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού, οι οποίοι μπορούν να εφαρμοστούν και
στις δυο μορφές προβλημάτων.
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1) Γραφική μέθοδος επίλυσης ενός Π.Γ.Π.
Η γραφική μέθοδος επίλυσης είναι η διαγραμματική παρουσίαση του
προβλήματος σε ένα επίπεδο ή στο χώρο. Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων
γραμμικού προγραμματισμού δεν μας δίνει την δυνατότητα γραφικής επίλυσης
(graphical solution) κυρίως λόγω του ότι δεν μπορούμε να έχουμε την ανάλογη
γραφική απεικόνιση σε περισσότερες από τρεις διαστάσεις.
Η γραφική επίλυση ενός προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού
προϋποθέτει την αναλυτική και προσεκτική σχεδίαση του συνόλου των περιορισμών
του Π.Γ.Π. ώστε να προκύψει η οριοθέτηση του συνόλου των δυνατών λύσεων και
έπειτα να καθοριστεί η βελτιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης.
Πιο αναλυτικά, για να φτάσουμε στην λύση του προβλήματος γραφικά, πρέπει
να εκτελέσουμε τα παρακάτω βήματα:
1. Σχεδιάζουμε ένα σύστημα αξόνων για τις μεταβλητές απόφασης (συνήθως x και y).
2. Στη συνέχεια, σχεδιάζουμε μια-μια κάθε ανισότητα του μοντέλου (δηλ. σχεδιάζουμε
την αντίστοιχη ισότητα και αποκλείουμε το ημι-επίπεδο που δεν ικανοποιεί την
ανισότητα). Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός της κάθε ανίσωσης διαιρεί το επίπεδο σε
δύο ημι-επίπεδα εκείνο που την ικανοποιεί και εκείνο που δεν την ικανοποιεί. Για να
διευκολυνθούμε, μπορούμε να καθορίσουμε το ημι-επίπεδο που παριστάνει κάθε
περιορισμός παριστάνοντας τον με βελάκια/μικρές γραμμές που το καταδεικνύουν.
3. Η περιοχή που απομένει από τον σχεδιασμό όλων των ισοτήτων (ανισοτήτων στην
πραγματικότητα) περιέχει το σύνολο των εφικτών λύσεων, δηλαδή όσων δεν
παραβιάζουν τους περιορισμούς ή τις συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, το εφικτό χωρίο
αποτελείται από την ταυτόχρονη ικανοποίηση των παραπάνω ανισοτήτων και
επιθυμούμε να είναι φραγμένο και δη στην περίπτωση των δύο μεταβλητών ένα κυρτό
πολύγωνο (προφανώς η περίπτωση του μη-φραγμένου δεν αποκλείεται).
4. Σχεδιάζουμε την αντικειμενική συνάρτηση και βρίσκουμε ποια από τις εφικτές
λύσεις την μεγιστοποιεί ή την ελαχιστοποιεί (ανάλογα με τον κανόνα συμπεριφοράς
του προβλήματος). Για διάφορες τιμές της αντικειμενικής συνάρτησης την
αναπαριστούμε γραφικά στο γράφημα των περιορισμών.
5. Οι συντεταγμένες του σημείου αυτού είναι οι βέλτιστες τιμές των μεταβλητών του
ΠΓΠ που επιδιώκουμε να προσδιορίσουμε.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι παρόλο που η γραφική επίλυση του προβλήματος
είναι εύχρηστη περιορίζει αρκετά τον αριθμό των προβλημάτων που μπορούμε να
λύσουμε χρησιμοποιώντας την. Θα παρουσιάσουμε παρακάτω την μέθοδο Simplex, η
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οποία μας δίνει λύση στην πλειονότητα των Π.Γ.Π., ανεξαρτήτως το πλήθος των
μεταβλητών απόφασης του προβλήματος.
2) Μέθοδος Simplex για λύση γενικού Π.Γ.Π.
Η μέθοδος Simplex αποτελεί μέχρι σήμερα την πιο διαδεδομένη μέθοδο
επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού. Προτάθηκε από το George B.
Dantzig το 1947 και μπορεί να εφαρμοστεί σε σύγχρονα προβλήματα με χιλιάδες
περιορισμούς και μεγάλο αριθμό μεταβλητών απόφασης. Η μέθοδος Simplex είναι μια
επαναληπτική διαδικασία, η οποία εγγυάται να επιλύσει ακριβώς το οποιοδήποτε
πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού σε έναν πεπερασμένο πλήθος βημάτων. Θα
πρέπει να σημειώσουμε ότι η μέθοδος Simplex επιλύει προβλήματα σε κανονική
μορφή. Ένα Π.Γ.Π. βρίσκεται σε κανονική μορφή όταν ισχύουν ταυτόχρονα τα
παρακάτω, να σημειωθεί πως όλα τα Π.Γ.Π. μπορούν να τεθούν σε κανονική μορφή:
i) H αντικειμενική συνάρτηση να τίθεται προς μεγιστοποίηση.
ii) Οι μεταβλητές θα πρέπει όλες να είναι μη αρνητικές.
iii)Οι περιορισμοί θα πρέπει να είναι μικρότεροι ή ίση από μία θετική ποσότητα.
Στη συνέχεια θα δώσουμε κάποιους βασικούς ορισμούς και τα βήμα της
μεθόδου.
Για να φέρουμε ένα πρόβλημα σε κανονική μορφή μπορούμε να προσθέσουμε
μια χαλαρή μεταβλητή, που παριστάνει την διαφορά μεταξύ της διαθέσιμης ποσότητες
και της ποσότητας που πραγματικά χρησιμοποιείται.
Παράδειγμα: 3𝑥 + 4𝑦 ≤ 10 γίνεται σε κανονική μορφή 3𝑥 + 4𝑦 + 𝑠1 = 10.
Αρχικός Simplex πίνακας ονομάζεται ο επαυξημένος πίνακας που έχει σειρές με
στοιχεία τους συντελεστές των μεταβλητών απόφασης στις εξισώσεις των
περιορισμών, σαν τελευταία γραμμή έχει τους συντελεστές της αντικειμενικής
συνάντησης και σαν τελευταία στήλη τις σταθερές των περιορισμών.
Στήλη σε βασική μορφή είναι εκείνη, η οποία έχει ένα στοιχείο ίσο με το 1 και τα
υπόλοιπα 0. Η μεταβλητή στην οποία αντιστοιχεί η στήλη καλείται βασική ενώ οι
υπόλοιπες μη βασικές.
Η βασική εφικτή λύση λαμβάνεται θέτοντας στον αρχικό Simplex πίνακα τις μη
βασικές μεταβλητές 0.
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Στήλη Οδηγός καλείται εκείνη που έχει στην τελευταία σειρά της το πιο αρνητικό
στοιχείο. Η μεταβλητή που αντιστοιχεί στην στήλη οδηγό καλείται εισερχόμενη
μεταβλητή. Σε περίπτωση που δυο στήλες έχουν ίδιο στοιχείο διαλέγουμε οποιαδήποτε
από τις δυο. Θα πρέπει έπειτα να βρούμε τη σειρά οδηγό. Για κάθε σειρά με θετικό
στοιχείο στη στήλη οδηγό, θα πρέπει να υπολογίσουμε το λόγο του τελευταίου
στοιχείου της στην τελευταία στήλη προς το στοιχείο στη στήλη οδηγό. Σε περίπτωση
που δυο σειρές έχουν ίδιο στοιχείο διαλέγουμε οποιαδήποτε από τις δυο Το στοιχείο
που αντιστοιχεί στη σειρά με το μικρότερο θετικό λόγο ονομάζεται στοιχείο οδηγός
και το στοιχείο αυτό θα γίνει 1 ενώ τα υπόλοιπα 0, έπειτα από πράξεις μεταξύ των
σειρών προκειμένου να γίνει η στήλη σε βασική μορφή.
‘Έλεγχος μέγιστης λύσης ο πίνακας Simplex δίνει τη βέλτιστή λύση εάν η τελευταία
σειρά που, αντιστοιχεί στην αντικειμενική συνάρτηση, δεν περιέχει αρνητικούς
συντελεστές.
Βήματα της Μεθόδου Simplex
1) Αφού φέρουμε το πρόβλημα σε κανονική μορφή δημιουργούμε τον πρώτο
πίνακα Simplex.
2) Εφαρμόζουμε τον έλεγχο μέγιστης λύσης για τον πίνακα, εάν ικανοποιούνται
οι συνθήκες το πρόβλημα επιλύεται από το πρώτο βήμα του αλγορίθμου και η
βασική εφικτή λύση του προβλήματος είναι η μέγιστη λύση.
3) Κατασκευάζουμε τον επόμενο πίνακα Simplex ακολουθώντας την παρακάτω
διαδικασία:
Α. Επιλέγουμε τη στήλη οδηγό,
Β. Επιλέγουμε τη σειρά οδηγό και το στοιχείο οδηγό,
Γ. Εκτελούμε πράξεις γραμμών για να φέρουμε την στήλη σε κανονική μορφή.
4) Εκτελούμε το δεύτερο βήμα και την όλη διαδικασία έως ότου να βρούμε τη
μέγιστη λύση του προβλήματος.
Όπως είδαμε στο παραπάνω κεφάλαιο ο γραμμικός προγραμματισμός είναι ένα
πολύ χρήσιμο εργαλείο της Επιχειρησιακής Έρευνας, όμως τα περισσότερα ρεαλιστικά
προβλήματα βελτιστοποίησης δεν ανήκουν σε αυτόν. Τα περισσότερα από τα
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προβλήματα που πρέπει να βελτιστοποιηθούν δεν έχουν γραμμικές αντικειμενικές
συναρτήσεις ούτε γραμμικούς περιορισμούς, είναι σύνθετα προβλήματα πολλών
μεταβλητών απόφασης και οι περιορισμοί τους αποτελούν συνθέτες συναρτήσεις.
Έχοντας τα παραπάνω κατά νου θα δούμε μια ακόμη σημαντική ενότητα της
Επιχειρησιακής Ερευνάς αποτελεί ο μη γραμμικός προγραμματισμός.
4.3 Μη γραμμικός Προγραμματισμός
Ο μη γραμμικός προγραμματισμός περιλαμβάνει όπως είδαμε προβλήματα που
έχουν μη γραμμικούς περιορισμούς και μη γραμμική αντικειμενική συνάρτηση. Θα
δούμε κάποιες επιπλέον βασικές διαφορές του μη γραμμικού προγραμματισμού με τον
γραμμικό. Όπως είδαμε η εφικτή περιοχή των Π.Γ.Π. είναι κυρτό σύνολο ενώ η
αντίστοιχη περιοχή στον μη γραμμικό προγραμματισμό δεν είναι απαραίτητα κυρτό
σύνολο. Επιπλέον, όπως αναφέραμε κυρίως στην γραφική επίλυση του Π.Γ.Π η
βέλτιστη λύση του προβλήματος αποτελεί ακραίο σημείο της εφικτής περιοχής ενώ
ξανά σε ένα πρόβλημα μη γραμμικού προγραμματισμού δεν είναι απαραίτητη η
παραπάνω ιδιότητα.

Πρόβλημα μη Γραμμικού Προγραμματισμού (Federich S. Hillier & Gerald J.
Liebermann (2001))
Θα ορίσουμε, όπως ακριβώς και στο προηγούμενο κεφάλαιο, το γενικό
πρόβλημα μη γραμμικού προγραμματισμού. Σε μία γενική μορφή, το γενικό πρόβλημα
μη γραμμικού προγραμματισμού έγκειται στη εύρεση ενός διανύσματος 𝑥 ∗ =
(𝑥1 , 𝑥2 , … 𝑥𝑛 ) τέτοιο ώστε:
𝑓(𝑥 ∗ ) = max{𝑓(𝑥): 𝑥 ∈ 𝐹}.
Υπό τους περιορισμούς: 𝑔1 (𝑥) ≤ 𝑏1 , 𝑔2 (𝑥) ≤ 𝑏2 ,.. 𝑔𝑛 (𝑥) ≤ 𝑏𝑛 και 𝑥𝑖 ≥ 0 για i=1,..,n
όπου οι συναρτήσεις 𝑔𝑖 και 𝑓 είναι συναρτήσεις των μεταβλητών απόφασης. Υπάρχουν
διαφορετικοί τύποι προβλημάτων ανάλογα με τους τύπους της f και g, εάν το πρόβλημα
δεν

έχει

καθόλου

περιορισμούς

τότε

καλείται

πρόβλημα

μη

γραμμικού

προγραμματισμού χωρίς περιορισμούς. Σε τέτοιου είδους προβλήματα εφικτή
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περιοχή𝐹 είναι όλος ο χώρος 𝑅 𝑛 . Θα δούμε μερικούς χρήσιμους ορισμούς πριν
παρουσιάσουμε αλγορίθμους επίλυσης των π.μ.γ.π. χωρίς περιορισμούς.
Χρήσιμοι Ορισμοί (Δ.Φακίνου, Α.Οικονόμου (2003))
1)Έστω 𝑓:𝐹 ⊆ 𝑅𝑛 → 𝑅 μια 𝐶 2 συνάρτηση. Το ανάδελτα ή βαθμίδα της f στο σημείο
𝑥𝜖𝐹 είναι το διάνυσμα 𝛻𝑓(𝑥) = ((

ⅆ𝑓
𝜕𝑥1

(𝑥), ⋯ ,

ⅆ𝑓
𝜕𝑥𝑛

(𝑥)). Επιπλέον ο πίνακας Hesse της

f στο σημείο 𝑥𝜖𝐹 είναι ο :

𝜕 2𝑓
𝜕 2𝑥1

𝐻𝑓(𝑥) =
𝜕 2𝑓

(𝑥)

⋯

⋮

(𝜕𝑥𝑛 𝜕𝑥1

𝜕 2𝑓
𝜕𝑥1 𝜕𝑥1𝑛

⋱
(𝑥)

⋯

𝜕 2𝑓

(𝑥)

⋮

𝜕 2𝑥𝑛

.
(𝑥)

(12)

)

Παρατηρούμε ότι το ανάδελτα και ο Hesse(Εσσιανός) πίνακας περιέχουν σημαντικές
πληροφορίες για την αρχική συνάρτηση και με βάση τις ιδιότητες και την μορφή τους
μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για την συμπεριφορά της f στα διάφορα σημεία
του πεδίου ορισμού της.
2)Έστω

Α=(𝑎𝑖𝑗 ) ένας

nxn

πίνακας

τότε

∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑥𝑖 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗 είναι η τετραγωνική μορφή

η

συνάρτηση

𝑄𝐴 (𝑥) = 𝑥΄𝐴𝑥 =

που αντιστοιχεί στον Πίνακα Α. Ο

πίνακας Α καλείται:
α)Θετικά (ημί)ορισμένος εάν 𝑄𝐴 (𝑥)(≥) > 0, για κάθε 𝑥 ≠ 0
β)Αρνητικά (ημί)ορισμένος εάν 𝑄𝐴 (𝑥)(≤) < 0, για κάθε 𝑥 ≠ 0
γ) μη-ορισμένος εάν υπάρχουν 𝑥, 𝑦𝜖𝑅𝑛 : 𝑄𝐴 (𝑥) > 0, 𝑄𝐴 (𝑦) < 0.
Τα παρακάτω θεωρήματα αποτελούν συνθήκες για την ύπαρξη τοπικού
ακροτάτου της συνάρτησης. Το Θεώρημα 1 αποτελεί αναγκαία συνθήκη ενώ το
θεώρημα 2 αποτελεί ικανή συνθήκη ύπαρξης τοπικού ακροτάτου, δηλαδή για να
μπορεί ένα 𝑥𝜖𝑅𝑛 να χαρακτηριστεί τοπικό ακρότατο της f θα πρέπει να ικανοποιούνται
τα θεωρήματα. Κάποιο 𝑥𝜖𝑅 𝑛 θα πρέπει να ικανοποιεί το θεώρημα 1 έτσι ώστε να είναι
τοπικό μέγιστο της συνάρτησης ενώ εάν είναι ικανοποιεί το θεώρημα 2 τότε είναι
απαραίτητα τοπικό ακρότατο της συνάρτησης.

31

Θεώρημα 1 (Αναγκαία συνθήκη τοπικού μεγίστου (ελαχίστου) (Δ.Φακίνου,
Α.Οικονόμου (2003))
Έστω 𝑓: 𝑅 𝑛 → 𝑅 μια 𝐶 2 συνάρτηση η οποία παρουσιάζει τοπικό μέγιστο (ελάχιστο)
στο 𝑥 ∗ 𝜖𝑅𝑛 . Τότε: Α)𝛻𝑓(𝑥 ∗ ) = 0 και Β) Ο πίνακας Hesse H 𝑓(𝑥 ∗ ) είναι αρνητικά
(θετικά) ημιορισμένος.
Η απόδειξη του θεωρήματος βρίσκετε στην σελίδα 214 του βιβλίου

Θεώρημα 2 (Ικανή συνθήκη τοπικού μεγίστου(ελαχίστου)
Έστω 𝑓: 𝑅 𝑛 → 𝑅 και 𝑥 ∗ 𝜖𝑅 𝑛 :
Α)𝛻𝑓(𝑥 ∗ ) = 0 και Β) Ο πίνακας Hesse H 𝑓(𝑥 ∗ ) είναι αρνητικά (θετικά) ορισμένος.
Τότε το 𝑥 ∗αποτελεί τοπικό μέγιστο(ελάχιστο).
Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο χαρακτηρισμός ενός πίνακα σε θετικά ή αρνητικά
(ημι)ορισμένο γίνεται με χρήση θεωρημάτων και πολύ σπάνια χρησιμοποιείται ο
ακριβής ορισμός.
Θεώρημα
Ένας πραγματικός nxn συμμετρικός πίνακας είναι θετικά ορισμένος εάν:
1) Οι ιδιοτιμές του είναι θετικές,
2) Οι άνω αριστεροί τετραγωνικοί υποπίνακες του έχουν θετικοί ορίζουσα.
Στα π.μ.γ.π χωρίς περιορισμούς εάν μια συνάρτηση 𝑓:𝐹 ⊆ 𝑅𝑛 → 𝑅 είναι κοίλη και το
F είναι κυρτό υποσύνολο του 𝑅𝑛 , τότε κάθε τοπικό μέγιστό της είναι και ολικό, δηλαδή
λύση του π.μ.γ.π. Επομένως θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ελέγξουμε την
κυρτότητα της συνάρτησης f. Η παραπάνω πρόταση αποτελεί ξεχωριστό θεώρημα στον
λογισμό πολλών μεταβλητών. Το επόμενο θεώρημα μας βοηθάει να δείξουμε εάν μια
συνάρτηση f είναι κοίλη ή κυρτή.
Θεώρημα
Έστω 𝑓:𝐹 ⊆ 𝑅𝑛 → 𝑅, μια 𝐶 2 συνάρτηση. Η f είναι κυρτή (κοίλη) αν και μόνο αν οι
πίνακες 𝐻𝑓(𝑥)είναι θετικά (αρνητικά) ημιορισμένοι για όλα τα 𝑥𝜖𝑅 𝑛 .
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Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω θεωρήματα και τους ορισμούς μπορούμε να
δώσουμε μια αλγεβρική επίλυση σε ένα π.μ.γ.π χωρίς περιορισμούς.
Αλγεβρική Επίλυση π.μ.γ.π χωρίς περιορισμούς.
Για να επιλύσουμε αλγεβρικά ένα π.μ.γ.π χωρίς περιορισμούς, ελέγχουμε που
μηδενίζεται η βαθμίδα της συνάρτησης και εξετάζουμε, για τα σημεία που την
μηδενίζουν, εάν ο Εσσιανός πίνακας είναι θετικά ή αρνητικά ημιορισμένος. Εάν είναι
ένα από τα δύο, τότε μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το σημείο θέση τοπικού
ακροτάτου. Τέλος ελέγχουμε εάν η συνάρτηση είναι κοίλη ή κυρτή, ούτως ώστε να
χαρακτηρίσουμε τα σημεία που βρήκαμε ολικά ή τοπικά ακρότατα και έτσι να
αποτελέσουν λύση του προβλήματος.
Η παραπάνω αλγεβρική επίλυση μπορεί να φαντάζει ιδανική λόγω ευκολίας και
απλότητας, όμως συναντά αρκετά προβλήματα όταν έχουμε μεγάλο αριθμό
μεταβλητών απόφασης και όταν δεν μπορούμε εύκολα να ελέγξουμε εάν ένας πίνακας
είναι θετικά ή αρνητικά (ημι)ορισμένος. Επίσης, οι αντικειμενικές συναρτήσεις σπάνια
έχουν μοναδική κυρτότητα και αρκετές φορές εμφανίζουν σαγματικά σημεία, δηλαδή
σημεία στα οποία η κυρτότητα της αντικειμενικής συνάρτησης αλλάζει. Θα δούμε
λοιπόν δύο μεθόδους επίλυσης π.μ.γ.π. χωρίς περιορισμούς, τον αλγόριθμο της
βαθμίδας και τη μέθοδο Newton-Raphson.
Αλγόριθμος Βαθμίδας
(Δ.Φακίνου, Α.Οικονόμου (2003))
Εκκίνηση: Επιλέγουμε την επιθυμητή ακρίβεια ε και το αρχικό σημείο 𝑥0 . Εξετάζουμε
το κριτήριο διακοπής.
Επανάληψη: Έστω ότι το σημείο 𝑥𝑛 έχει υπολογισθεί ορίζουμε:
𝑔(𝑡) = 𝑓(𝑥𝑛 + 𝑡𝛻𝑓(𝑥𝑛 )), t≥ 0

(13)

Χρησιμοποιώντας κάποια μέθοδο για μονοδιάστατα προβλήματα μεγιστοποιούμε την
g, δηλαδή βρίσκουμε το 𝑡 ∗ :
𝑔(𝑡 ∗ ) = max(𝑔(𝑡 ))

(14)

Θέτουμε 𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 + 𝑡 ∗ 𝛻𝑓(𝑥𝑛 ). Εξετάζουμε το κριτήριο διακοπής.
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Κριτήριο Διακοπής
Αν ‖𝑓(𝑥𝑛 )‖ < 𝜀, ο αλγόριθμος σταματάει και το 𝑥𝑛 είναι προσεγγιστικά ένα σημείο
μεγίστου. Εάν ‖𝑓(𝑥𝑛 )‖ ≥ 𝜀 εκτελούμε την επόμενη επανάληψη.
Θα παρατηρήσουμε ότι ο αλγόριθμος οδηγεί σε τοπικό μέγιστο της και εάν η
συνάρτηση είναι κοίλη τότε είναι ολικό μέγιστο δηλαδή λύση του π.μ.γ.π. Ο
αλγόριθμος χρησιμοποιεί την ιδιότητα της βαθμίδας μια συνάρτησης, η βαθμίδα μια
συνάρτησης σε ένα σημείο ερμηνεύεται σαν την κατεύθυνση κατά την οποία το
γράφημα μιας συνάρτησης παρουσιάζει την πιο απότομη κλίση. Ο αλγόριθμος
μετακινεί προς την κατεύθυνση της κλίση οδηγώντας μας στο μέγιστο της συνάρτησης.
Μια ακόμη μέθοδος βελτιστοποίησης π.μ.γ.π. χωρίς περιορισμούς είναι η μέθοδος
Newton, η οποία χρησιμοποιεί μια τετραγωνική προσέγγιση της αντικειμενικής
συνάρτησης. Η προσέγγιση αυτή προκύπτει από ανάπτυξη σε σειρά Taylor γύρω από
ένα δοκιμαστική πρώτη λύση. Η προσεγγιστική συνάρτηση μεγιστοποιείται για να
πάρουμε την επόμενη προσεγγιστική λύση. (Federich S. Hillier & Gerald J.
Liebermann (2001))
Μέθοδος Newton για π.μ.γ.π. χωρίς περιορισμούς
Federich S. Hillier & Gerald J. Liebermann (2001)
Όταν η αντικειμενική συνάρτηση είναι κοίλη και οι δοκιμαστική λύση 𝑥 και το
ανάδελτα της συνάρτησης 𝛻𝑓(𝑥) είναι εκπεφρασμένα σαν διανύσματα στήλης το νέο
διάνυσμα 𝑥 ΄ το οποίο μεγιστοποιεί την αντικειμενική συνάρτηση έχει τη μορφή:
−1

𝑥 ΄ = 𝑥 − [𝐻𝑓(𝑥)] 𝛻𝑓(𝑥)
Όπου [𝐻𝑓(𝑥)]

−1

(15)

είναι ο αντίστροφος του Εσσιανού πίνακα για την αρχική

δοκιμαστική λύση και 𝛻𝑓(𝑥)η κλίση της αντικειμενικής συνάρτησης για τη λύση.
Αυτές οι δύο επαναληπτικές μέθοδοι μας δίνουν λύση στα προβλήματα μη
γραμμικού προγραμματισμού χωρίς περιορισμούς, όμως τέτοιου είδους προβλήματα
αποτελούν μικρό κομμάτι του συνόλου των προβλημάτων μη γραμμικού
προγραμματισμού. Στη συνέχεια θα μελετήσουμε τα προβλήματα με εξισωτικούς και
περιορισμούς.
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Τέτοιου είδους προβλήματα μελετήθηκαν από το Lagrange και υπάρχει η
μέθοδος των πολλαπλασιαστών Lagrange για την επίλυση τέτοιου είδους
προβλημάτων που ονομάζονται προβλήματα με ακρότατα υπό συνθήκες. Σε τέτοιου
είδους προβλήματα βελτιστοποίησης η εφικτή περιοχή είναι αποτελεί υποσύνολο του
𝑅𝑛 και η βελτιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης γίνεται πάνω σε καμπύλες
της εφικτής περιοχής.
Ακρότατα Υπό συνθήκες και Πολλαπλασιαστές Lagrange
Όπως είδαμε πριν τα προβλήματα βελτιστοποίησης της μορφής:
max 𝑓(𝑥)
τους περιορισμούς:
ℎ1 (𝑥) = 0
…
ℎ𝑚 (𝑥) = 0
Όπου 𝑚 ≤ 𝑛 και 𝑓 ∈ 𝐶 2 (𝑅 𝑛 ), ℎ𝑖 ∈ 𝐶 2 (𝑅𝑛 ), i=1,2,…,m ή αλλιώς συμβολίζοντας την
ℎ(𝑥)=( ℎ1 , ℎ2 , … ℎ𝑛 ) δηλαδή σαν διάνυσμα.
Η εφικτή περιοχή που ορίζουν οι περιορισμοί είναι μια υπερεπιφάνεια εμφυτευμένη
στον 𝑅𝑛 έχει διάσταση n-m όταν οι περιορισμοί είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους.
Επιπλέον εάν οι συναρτήσεις ℎ𝑖 ∈ 𝐶1 (𝑅𝑛 ) οι επιφάνειες που ορίζουν ονομάζονται
λείες.
Ορισμοί
(Δ.Φακίνου,Α.Οικονόμου (2003))
Έστω ότι το σύστημα των ανεξάρτητων περιορισμών ορίζει μια λεία υπερεπιφάνεια
του 𝑅𝑛 , την F.
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Για κάθε σημείο 𝑥 ∈ 𝐹, το ανάδελτα ή βαθμίδα της ℎ στο σημείο 𝑥 είναι ο
𝜕ℎ1

πίνακας:𝛻ℎ(𝑥)=[

𝜕ℎ𝑖
𝜕ℎ𝑗

(𝑥)

⋯

⋮
𝜕ℎ𝑚
(𝑥)
(

⋱
⋯

𝜕ℎ1

(𝑥)]=

𝜕ℎ1

(𝑥)

𝛻ℎ1 (𝑥)

=
⋮
𝜕ℎ𝑚
(𝑥))

𝛻ℎ2 (𝑥)
…
𝛻ℎ𝑚 (𝑥)
(
)

𝜕ℎ1
𝜕ℎ𝑛

𝜕ℎ𝑛

(16)

Για κάθε σημείο 𝑥 ∈ 𝐹 και 𝜆 ∈ 𝑅𝑚, ορίζουμε τον πίνακα:
𝐻(𝜆′ℎ) = ∑𝑚
𝑖=1 𝜆𝑖 𝐻ℎ𝑖 (𝑥) (15)
Όπου 𝐻ℎ𝑖 (𝑥) είναι ο Εσσιανός πίνακας της ℎ𝑖 στο σημείο (𝑥).
Ορίζουμε εφαπτόμενο επίπεδο της f στο σημείο 𝑥 ∗ ∈ 𝐹 το σύνολο των παραγώγων στο
𝑥 ∗ όλων των διαφορίσιμων καμπυλών που περνάνε από το 𝑥 ∗δηλαδή:
𝑓
̇ 1 𝜎𝜐𝜈ά𝜌𝜏𝜂𝜎𝜂 𝜇𝜀𝑥 (0) = 𝑥 ∗ }
𝑀𝑥∗ = {𝑎 ∈ 𝑅𝑛 : 𝑎 = 𝑥 (0)𝛾𝜄𝛼𝑥: 𝐼 → 𝐹𝐶

Όπου 𝑥: 𝐼 → 𝐹𝐶1 𝜎𝜐𝜈ά𝜌𝜏𝜂𝜎𝜂 ονομάζεται καμπύλη πάνω στο σύνολο F.
Τέλος ένα σημείο 𝑥 ∗ ∈ 𝐹 καλείται κανονικό σημείο των περιορισμών εάν τα
διανύσματα 𝛻ℎ1 (𝑥 ∗ ), 𝛻ℎ2 (𝑥 ∗ ), … , 𝛻ℎ𝑚 (𝑥 ∗ ) είναι γραμμικά ανεξάρτητα.
Θα παρουσιάσουμε τώρα τρία θεωρήματα τα οποία αποτελούν κατά σειρά ασθενής,
αναγκαία και ικανή συνθήκη τοπικού μεγίστου μια συνάρτησης 𝑓:𝐹 ⊆ 𝑅𝑛 → 𝑅.
Θεώρημα 1
Έστω 𝑓:𝐹 ⊆ 𝑅𝑛 → 𝑅, ℎ: 𝑅 𝑛 → 𝑅𝑚 (𝑚 ≤ 𝑛) 𝐶1 -συναρτήσεις και F η επιφάνεια που
ορίζεται από τους περιορισμούς ℎ(𝑥) = 0 έστω 𝑥 ∗ κανονικό σημείο των περιορισμών,
τοπικό μέγιστο της f τότε ισχύει ότι:
𝑓

𝛻𝑓(𝑥 ∗ )𝑦 = 0,για κάθε διάνυσμα 𝑦 ∈ 𝑀𝑥∗ .
Θεώρημα 2
Έστω 𝑓:𝐹 ⊆ 𝑅𝑛 → 𝑅, ℎ: 𝑅 𝑛 → 𝑅𝑚 (𝑚 ≤ 𝑛) 𝐶 2 -συναρτήσεις και F η επιφάνεια που
ορίζεται από τους περιορισμούς ℎ(𝑥) = 0. Εάν κάποιο 𝑥 ∗ είναι τοπικό μέγιστο της f
και ταυτόχρονα κανονικό σημείο των περιορισμών της τότε ισχύουν οι παρακάτω
συνθήκες:
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Υπάρχει κάποιο 𝜆 ∈ 𝑅𝑚 τέτοιο ώστε:
𝛻𝑓(𝑥 ∗ ) = 𝜆΄𝛻ℎ(𝑥 ∗ ) (16)
και επιπλέον ο πίνακας:
𝐿(𝑥 ∗ ) = ℎ𝐹(𝑥 ∗ ) − 𝐻(𝜆΄ℎ) (𝑥 ∗ )

(17)

Να είναι αρνητικά Ορισμένος πάνω στο εφαπτόμενο επίπεδο της f, 𝑀𝑥ℎ∗ δηλαδή
Ο πραγματικός αριθμός 𝑦΄𝐿(𝑥 ∗ )𝑦 ≤ 0 για όλα τα διανύσματα 𝑦 ∈ 𝑀𝑥ℎ∗ .
Θεώρημα 3
Έστω 𝑓:𝐹 ⊆ 𝑅𝑛 → 𝑅, ℎ: 𝑅 𝑛 → 𝑅𝑚 (𝑚 ≤ 𝑛) 𝐶 2 -συναρτήσεις και F η επιφάνεια που
ορίζεται από τους περιορισμούς ℎ(𝑥) = 0. Έστω 𝑥 ∗ ∈ 𝐹, 𝜆 ∈ 𝑅𝑚 τότε ισχύουν τα εξής:
𝛻𝑓(𝑥 ∗ ) = 𝜆΄𝛻ℎ(𝑥 ∗ ),

(18)

Και ακόμη ο πίνακας: 𝐿(𝑥 ∗ ) = ℎ𝐹(𝑥 ∗ ) − 𝐻(𝜆΄ℎ)(𝑥 ∗ )είναι αρνητικά ορισμένος πάνω
στο εφαπτόμενο επίπεδο της f στο σημείο 𝑥 ∗ δηλαδή 𝑦΄𝐿(𝑥 ∗ )𝑦 ≤ 0 για όλα τα
διανύσματα 𝑦 ∈ 𝑀𝑥ℎ∗ \{0}.
Τότε το 𝑥 ∗ ∈ 𝐹 είναι τοπικό μέγιστο της συνάρτησης f υπό τους περιορισμούς που
έχουν τεθεί.
Τα αποτελέσματα των παραπάνω θεωρημάτων μας δίνουν τον αλγόριθμο επίλυσης
ενός π.μ.γ.π. με εξισωτικούς περιορισμούς που είναι γνωστός ως η μέθοδος των
πολλαπλασιαστών του Lagrange. Η συνάρτηση 𝑙(𝑥, 𝜆) = 𝛻𝑓(𝑥) = 𝜆΄ℎ(𝑥) είναι
γνωστή ως συνάρτηση Lagrange.

Μέθοδος των πολλαπλασιαστών Lagrange
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Για να βρούμε τα ακρότατα της 𝑓:𝐹 ⊆ 𝑅𝑛 → 𝑅 υπό τους περιορισμούς ℎ(𝑥)= 0
σχηματίζουμε την εξίσωση Lagrange 𝑙(𝑥, 𝜆) = 𝛻𝑓(𝑥) = 𝜆΄ℎ(𝑥) και λύνουμε το
σύστημα εξισώσεων που προκύπτει από τη σχέση: 𝛻𝑙(𝑥, 𝜆) = 0.

(19)

Αφού λύσουμε τις εξισώσεις και βρούμε τα 𝑥 ∗ θα πρέπει να ελέγξουμε εάν ο πίνακας
𝐿(𝑥 ∗ ) είναι αρνητικά ορισμένος για τις λύσεις που βρήκαμε. Τα 𝑥 ∗ για τα οποία ο
πίνακας είναι αρνητικά ορισμένος αποτελούν τοπικά μέγιστα της συνάρτησης και
εφόσον η εφικτή περιοχή F είναι συμπαγές υποσύνολο του 𝑅𝑛 το μεγαλύτερο από το
τοπικά μέγιστα αποτελεί ολικό μέγιστο της συνάρτησης και επομένως λύση του
π.μ.γ.π. με εξισωτικούς περιορισμούς. Εάν σε ένα τέτοιο πρόβλημα προσθέσουμε και
ανισοτικούς περιορισμούς το πρόβλημα μη γραμμικού προγραμματισμού έχει την
μορφή :
max 𝑓(𝑥)
υπό τους περιορισμούς:
ℎ1 (𝑥) = 0
…
ℎ𝑚 (𝑥) = 0
𝑔1 (𝑥) ≤ 𝑏1
…
𝑔𝑚 (𝑥) ≤ 𝑏𝑚
Τα δυο παρακάτω θεωρήματα μας δίνουν τις συνθήκες Kuhn Tucker οι οποίες είναι
απαραίτητο να ικανοποιούνται έτσι ώστε ένα σημείο 𝑥 ∗ να αποτελεί λύση του
παραπάνω προβλήματος. (Winston W. (2004))
Θεώρημα 1
Έστω ένα πρόβλημα μεγιστοποίησης με την παραπάνω μορφή. Εάν ένα σημείο 𝑥 ∗ είναι
βέλτιστη λύση τότε θα πρέπει να ικανοποιεί τους m περιορισμούς και επιπλέον θα
πρέπει να υπάρχουν οι πολλαπλασιαστές: 𝜆1 , 𝜆2 , … , 𝜆𝑚 τέτοιοι ώστε:
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𝜕𝑓(𝑥 ∗ )

= ∑𝑚
𝑖=1 𝜆𝑖

𝑔𝑖 (𝑥 ∗ )

, j=1,2,..,m

(20)

𝜆𝑖 [𝑏𝑖 − 𝑔𝑖 (𝑥 ∗ )] = 0, i=1,2,…,m

(21)

𝜕𝑥𝑗

𝑥𝑗

𝜆𝑖 ≥ 0
Σε περίπτωση που έχουμε πρόβλημα ελαχιστοποίησης στο θεώρημα απλά αλλάζει η
πρώτη συνθήκη και γίνεται:

𝜕𝑓(𝑥 ∗ )
𝜕𝑥𝑗

= − ∑𝑚
𝑖=1 𝜆𝑖

𝑔𝑖 (𝑥 ∗ )
𝑥𝑗

, j=1,2,..,m, . Εάν προσθέσουμε

στο πρόβλημα τους περιορισμούς θετικότητας των μεταβλητών απόφασης 𝑥𝑖 ≥ 0 για
i=1,2,...,n στο παραπάνω θεώρημα προστίθενται οι πολλαπλασιαστές 𝜇1 , 𝜇2 , … , 𝜇𝑛 και
το θεώρημα παίρνει την μορφή:
𝜕𝑓(𝑥 ∗ )
𝜕𝑥𝑗

= ∑𝑚
𝑖=1 𝜆𝑖

𝑔𝑖 (𝑥 ∗ )
𝑥𝑗

+ 𝜇𝑗 , j=1,2,..,m

𝜆𝑖 [𝑏𝑖 − 𝑔𝑖 (𝑥 ∗ )] = 0, i=1,2,…,m
[

𝜕𝑓(𝑥 ∗ )
𝜕𝑥𝑗

− ∑𝑚
𝑖=1 𝜆𝑖

𝑔𝑖 (𝑥 ∗ )
𝑥𝑗

]𝑥𝑗 = 0, j=1,2,..,m

(22)

(23)
(24)

𝜆𝑖 , 𝜇𝑖 ≥ 0
Το παραπάνω θεώρημα αποτελεί μια αναγκαία συνθήκη για ένα σημείο 𝑥 ∗ που
αποτελεί βέλτιστή λύση του προβλήματος. Επομένως ένα σημείο που αποτελεί
βέλτιστη λύση του προβλήματος πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί το αντίστοιχο
θεώρημα. Το επόμενο θεώρημα που θα παρουσιάσουμε από την άλλη μεριά αποτελεί
μια ικανή συνθήκη για ένα σημείο 𝑥 ∗ να αποτελέσει βέλτιστή λύση του προβλήματος.
Θεώρημα 2
Έστω ένα τυχαίο σημείο 𝑥 ∗ που ικανοποιεί όλες τις συνθήκες των
προηγούμενων θεωρημάτων και επιπλέον οι συναρτήσεις f, 𝑔𝑖 είναι κυρτές
συναρτήσεις τότε το σημείο 𝑥 ∗ αποτελεί βέλτιστη λύση του προβλήματος. Εάν έχουμε
πρόβλημα ελαχιστοποίησης η διαφορά είναι ότι οι συναρτήσεις πρέπει να είναι κοίλες.
Σε αυτό το σημείο θα δούμε μια υποκατηγορία του μη γραμμικού
προγραμματισμού που καλείται τετραγωνικός προγραμματισμός. Ένα τυπικό
πρόβλημα τετραγωνικού προγραμματισμού αποτελείται από την αντικειμενική

39

συνάρτηση και τους περιορισμούς της. Η βασική διαφορά του τετραγωνικού
προγραμματισμού με τον γραμμικό είναι ότι η αντικειμενική περιέχει τετράγωνα και
γινόμενα των μεταβλητών απόφασης. Ο τετραγωνικός προγραμματισμός είναι πολύ
χρήσιμος, κυρίως επειδή έχει αρκετές εφαρμογές όπως για παράδειγμα η επιλογή
χαρτοφυλακίου με που περιλαμβάνει στοιχεία με κίνδυνο. Τη χρήση του τεραγονικού
προγραμματισμού στην επιλογή χαρτοφυλακίου εισήγαγε ο Markowitz το 1952, το
άρθρο του ‘Portfolio Selection’ του χάρισε ένα μερίδιο του βραβείου Nobel
οικονομικών το 1990 .
Ένα γενικό πρόβλημα τετραγωνικού προγραμματισμού έχει την παρακάτω μορφή:
Max [ ∑𝑛𝑖=1 𝑐𝑖 𝑥𝑖 + ∑𝑛𝑗=1 𝑐𝑗𝑖 𝑥𝑖2 + ∑𝑛1≤𝑖<𝑗≤𝑛 𝑐𝑗𝑖 𝑥𝑖 𝑥𝑗 ]

(25)

υπό τους περιορισμούς:
∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗 ≤ 𝑏𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 𝑥𝑗 ≥ 0

(26)

Εάν θέσουμε 𝑐 = (𝑐1 , 𝑐2 , … , 𝑐𝑛 )΄, 𝐷 = (𝑑𝑖𝑗 ) με
1

𝑑𝑖𝑗 = 𝑑𝑗𝑖 = 𝑐𝑖𝑗 𝑖, 𝑗 = (1,2, . . , 𝑛)
2

(27)

𝑑𝑗𝑗 = 𝑐𝑗𝑗 , (𝑗 = 1,2, … , 𝑛 ), 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗 ), 𝑏 = (𝑏1 , 𝑏2 , … , 𝑏𝑚)′ 𝜅𝛼𝜄𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑚)′ 
Έχουμε την διανυσματική μορφή του προβλήματος :
max [𝑐′𝑥 + 𝑥′𝐷𝑥] υπό τους περιορισμούς: 𝐴𝑥 ≤ 𝑏, 𝑥 ≥ 0.
Στην περίπτωση που η αντικειμενική συνάρτηση είναι κοίλη έχουμε ένα
πρόβλημα κυρτού τετραγωνικού προγραμματισμού. Αυτό συμβαίνει, αν και μόνο εάν
ο πίνακας D που είναι ο Εσσιανός της αντικειμενικής συνάρτησης πρέπει να είναι
αρνητικά ημιορισμένος. Για τέτοιου είδους προβλήματα έχει αναπτυχθεί μια
τροποποίηση της μεθόδου Simplex. Ο αλγόριθμος ουσιαστικά εστιάζει στην εύρεση
𝑥 ∗ και 𝜆 έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες του θεωρήματος που αναφέραμε
στην προηγούμενη ενότητα δηλαδή:
𝜕𝑓(𝑥 ∗ )
𝜕𝑥𝑗

− ∑𝑚
𝑖=1 𝜆𝑖

𝑔𝑖 (𝑥 ∗ )
𝑥𝑗



(28)
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𝑗−1

𝑛

𝑚

= 𝑐𝑗 + 2𝑐𝑗𝑗 𝑥𝑗 + ∑ 𝑐𝑖𝑗 𝑥𝑖 + ∑ 𝑐𝑖𝑗 𝑥𝑖 − ∑ 𝜆𝑖 𝑎𝑖𝑗
𝑖=1

𝑖=1+𝑗

𝑖=1

= 𝑐𝑗 + 2 ∑𝑛𝑖=1 𝑑𝑖𝑗 𝑥𝑗 + ∑𝑚
𝑖=1 𝜆𝑖 𝑎𝑖𝑗
ακόμη θα πρέπει: 𝑥𝑗 [𝑐𝑗 + 2 ∑𝑛𝑖=1 𝑑𝑖𝑗 𝑥𝑗 + ∑𝑚
𝑖=1 𝜆𝑖 𝑎𝑖𝑗 ] = 0

(29)

Εάν θέσουμε τώρα 𝑦 = −(𝑐 + 2𝐷𝑥 − 𝐴′ 𝜆)

(30)

𝜇 = −(𝛢𝑥 − 𝑏) οι συνθήκες του προβλήματος γίνονται:
𝑥𝑗 𝑦𝑗 = 0, 𝜇 ≥ 0και𝜆𝑖 𝜇𝑖 = 0.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω ένα πρόβλημα τετραγωνικού προγραμματισμού
αναγάγεται στην εύρεση των 𝑥, 𝑦, 𝜆, 𝜇 τα οποία ικανοποιούν τις παρακάτω σχέσεις:
𝛢′ 𝜆 − 𝑦 − 2𝐷𝑥 = 𝑐,

(31)

𝐴𝑥 + 𝜇 = 𝑏,

(32)

𝑥, 𝑦, 𝜆, 𝜇 ≥ 0 και 𝜆𝑖 𝜇𝑖 = 0, 𝑥𝑗 𝑦𝑗 = 0.
Σε αυτό το σημείο έχουμε παρουσιάσει πλήρως ένα ευρύ φάσμα της
επιχειρησιακής έρευνας που περιλαμβάνει τον γραμμικό και μη γραμμικό
προγραμματισμό καθώς και ένα μεγάλο κομμάτι θεωρίας πάνω στην οποία βασίζονται
τα δυο αυτά είδη μαθηματικής βελτιστοποίησης. Παρόλα αυτά, είναι αρκετά
σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα προβλήματα που τίθενται καθημερινά προς
βελτιστοποίηση δεν περιλαμβάνουν πάντα πραγματικές μεταβλητές απόφασης. Οι
μεταβλητές απόφασης ενδέχεται να είναι ακέραιοι αριθμοί, καθώς οι πραγματικοί
αριθμοί δεν βγάζουν πάντα νόημα π.χ. μια μεταβλητή απόφασης ενδέχεται να είναι ο
αριθμός των προς πώληση μετοχών ενός ομίλου που εξ ορισμού δεν μπορεί να είναι
δεκαδικός αριθμός. Για αυτό το λόγο κυρίως έχει αναπτυχθεί ο ακέραιος
προγραμματισμός.
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4.4 Ακέραιος Προγραμματισμός
Το μαθηματικό μοντέλο του ακεραίου προγραμματισμού είναι τo γραμμικό
μοντέλο που αναπτύξαμε παραπάνω, με έναν επιπλέον περιορισμό ότι οι μεταβλητές
θα πρέπει να παίρνουν ακέραιες τιμές. Εάν μόνο μερικές από τις μεταβλητές πρέπει
να έχουν ακέραιες τιμές, τότε το μοντέλο θα περιγράφεται σαν μεικτός ακέραιος
προγραμματισμός. Για να διαχωρίσουμε ένα πρόβλημα που περιλαμβάνει μόνο
ακέραιους στο σύνολό του από το μεικτό περίπτωση, θα καλούμε το πρώτο καθαρό
ακέραιο προγραμματισμό.
Ένα πρόβλημα ακεραίου προγραμματισμού (IP) μπορεί να “χαλαρώσει” σε ένα
πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού (LP) παραλείποντας απλά όλες τις ακέραιες
μεταβλητές ή τους δυάδικους περιορισμούς του. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται LP
relaxation.
Χαρακτηριστικά Παραδείγματα προβλημάτων ακεραίου προγραμματισμού
1)Σχεδιασμός Παραγωγικού δικτύου και δικτύου διανομής,
2)Αποστολή Φορτίου,
3)Προγραμματισμός συσχετισμένων δραστηριοτήτων,
4)Εφαρμογές σε αεροπορικές εταιρίες,
Για όλες τις παραπάνω εφαρμογές και παραδείγματα χρησιμοποιούμε τις
δυαδικές μεταβλητές, δηλαδή μεταβλητές απόφασης οι οποίες παίρνουν τιμές 1 και 0
που δηλώνουν ναι και όχι αντίστοιχα. Τέτοιου είδους καταστάσεις προκύπτουν όταν η
αρχική μοντελοποίηση του προβλήματος ταιριάζει είτε στο γενικό πρόβλημα ακεραίου
προγραμματισμού είτε στη μορφή του προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού
χωρίς ανισότητες που συμπεριλαμβάνουν τις συνδυαστικές σχέσεις στο μοντέλο.
Εκφράζοντας αυτές τις σχέσεις υπό την μορφή ερωτήσεων που πρέπει να απαντηθούν
με ναι ή όχι, οι βοηθητικές δυαδικές μεταβλητές μπορούν να εισαχθούν στο μοντέλο
για να αναπαραστήσουν τις αποφάσεις ναι ή όχι.
‘Ένα πρόβλημα του οποίου οι μεταβλητές απόφασης είναι αμιγώς ακέραιοι
αριθμοί δηλαδή 𝑥𝑖 ∈ 𝑍 καλείται καθαρό πρόβλημα ακεραίου προγραμματισμού ενώ
εάν μόνο μερικές από τις μεταβλητές απόφασης είναι ακέραιες τότε καλείται μεικτό
πρόβλημα ακεραίου προγραμματισμού.
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Διαζευκτικοί περιορισμοί (either-or)
Έστω μια σημαντική περίπτωση όπου μια απόφαση πρέπει να παρθεί μεταξύ
δυο περιορισμών, έτσι ώστε μόνο ένας είναι απαραίτητο να ισχύει (ο άλλος
περιορισμός μπορεί να ισχύει αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο).
Η παρακάτω κατάσταση απαντάται αρκετά συχνά σε προβλήματα μαθηματικού
προγραμματισμού. Δεδομένων δυο περιορισμών της μορφής:
𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) ≤ 0,

(33)

𝑔(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) ≤ 0,

(34)

Θέλουμε να διασφαλίσουμε, ότι τουλάχιστον ένας από τους δύο παραπάνω
περιορισμούς, πολύ συχνά καλούνται διαζευκτικοί περιορισμοί. Αθροίζοντας τους δυο
περιορισμούς της τυποποίησης, διασφαλίζει ότι τουλάχιστον ένας ικανοποιείται:
𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) ≤ 𝑀𝑦,

(35)

𝑔(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) ≤ 𝑀(1 − 𝑦),

(36)

Το 𝑦 είναι μια 0-1 μεταβλητή και το M ένας αριθμός αρκετά μεγάλος τέτοιος ώστε να
διασφαλιστεί ότι 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) ≤ 𝑀𝑦 και 𝑔(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) ≤ 𝑀𝑦 ικανοποιούνται για
όλες τις τιμές των 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 που ικανοποιούν και τους υπόλοιπους περιορισμούς του
προβλήματος.
Εάν-Τότε Περιορισμοί (if-then)
Σε πολλές εφαρμογές η παρακάτω κατάσταση συναντάται θέλουμε να
διασφαλιστεί, ότι εάν ο περιορισμός 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) > 0 ικανοποιείται τότε πρέπει, ο
περιορισμός 𝑔(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛) ≥ 0, να ικανοποιείται ενώ εάν 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) > 0 δεν
ικανοποιείται τότε ο 𝑔(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) ≥ 0 μπορεί αλλά και να ικανοποιείται αλλά
μπορεί και όχι. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) > 0 υποδηλώνει ότι
𝑔(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) ≥ 0, για να το σιγουρέψουμε, θα συμπεριλάβουμε τους παρακάτω
περιορισμούς στην μοντελοποίηση.
−𝑔(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛) ≤ 𝑀𝑦 και ακόμη 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛) ≤ 𝑀(1 − 𝑦) για y=0 ή 1.
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To Μ είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός για τον οποίο ισχύει −𝑔 ≤ 𝑀 και 𝑓 ≤ 𝑀.
4.5 Επίλυση Προβλημάτων Ακέραιου Προγραμματισμού
Σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε μεθόδους επίλυσης
του

προβλήματος

ακεραίου

προγραμματισμού.

Ένας

αλγόριθμος

επίλυσης

προβλήματος ακεραίου προγραμματισμού είναι ο αλγόριθμος Branch and Bound
(Μέθοδος κλάδου και φραγής). Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα αλγόριθμο
περιορισμού της εφικτής περιοχής (cutting planes Algorithm).
Ο Αλγόριθμος Branch and Bound
Ο αλγόριθμος Branch and Bound είναι μια μέθοδος επίλυσης προβλημάτων
ακέραιου και μεικτού προγραμματισμού. Τον αλγόριθμο εισήγαγαν το 1960 οι Ailsa
H. Land και Alison G. Doing προσπαθώντας να δώσουν λύση στο μεικτό πρόβλημα
ακεραίου προγραμματισμού. Άλλοι μελετητές του αλγορίθμου ήταν οι E. Beale και R.
Small οι οποίοι προσπάθησαν να βελτιώσουν και να εξελίξουν την μέθοδο.
Ο αλγόριθμος αυτός βασίζεται στην Ρωμαϊκή ιδέα του “Divide and Conquer”
δηλαδή του “διαίρει και βασίλευε”. Η ιδέα είναι να διαμελίσουμε ένα μεγάλο και
δυσεπίλυτο πρόβλημα σε μικρότερα, πιο εύκολα διαχειρίσιμα υποπροβλήματα. Ο
αλγόριθμος βασίζεται στην εκτίμηση των άνω και κάτω ορίων κλαδιά (brunches) της
εφικτής περιοχής. Οι βασικές αρχές του B&B αλγορίθμου είναι δύο, αρχικά
προσπαθούμε συνέχεια να διαχωρίσουμε την εφικτή περιοχή σε μικρότερες περιοχές
και να βελτιστοποιήσουμε την αντικειμενική συνάρτηση

σε κάθε περιοχή. Η

διαδικασία αυτή καλείται branching. Πιο συγκεκριμένα η βασική ιδέα του αλγορίθμου
είναι να απαριθμήσουμε όλες τις δυνατές λύσεις ακέραιες λύσεις σύμφωνα με την
παρακάτω μέθοδο.
Μεθοδολογία Brunching and Bound Algorithm
Λύνουμε το κλασσικό πρόβλημα ακεραίου προγραμματισμού σαν πρόβλημα
γραμμικού προγραμματισμού εάν η βέλτιστη λύση ικανοποιεί τις συνθήκες του
ακέραιου προβλήματος δεν χρειάζεται κανένα περαιτέρω βήμα. Εάν δεν τις ικανοποιεί
τότε χρησιμοποιούμε την τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης f((𝑥 ∗ ) για την βέλτιστη
λύση σαν άνω φράγμα της τιμής της βέλτιστης λύσης του ακέραιου προβλήματος.
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Έπειτα επιλέγουμε κάποιες μη 𝑥𝑘 ακέραιες μεταβλητές της βέλτιστης λύσης και τις
εξαναγκάζουμε να λάβουν ακέραιες τιμές.
Το εύρος των τιμών των μεταβλητών αυτών μπορεί να υπολογιστεί λύνοντας
τα δυο νέα υποπροβλήματα max(𝑥𝑘 ), min(𝑥𝑘 )υπό τους περιορισμούς του αρχικού
προβλήματος. Για κάθε

πιθανή ακέραια τιμή στο εύρος max(𝑥0), υπό τους

περιορισμούς του προβλήματος διατηρώντας το 𝑥𝑘 σταθερό, μπορούμε να λύσουμε ένα
πρόγραμμα γραμμικού προγραμματισμού. Θα μπορούσε κάνεις να σκεφτεί ότι
μπορούμε να απορυθμίσουμε αυτά τα ενδεχόμενα σε ένα κατευθυνόμενο δέντρο με
αρχική ρίζα το 0 να αντιστοιχεί στη βέλτιστη λύση 𝑥 ∗ και κόμβους (0,I) με το I να
αντιστοιχεί στη 𝑥 𝐼 λύση του προβλήματος max(𝑥0), υπό τους περιορισμούς του
προβλήματος με 𝑥𝑘 σταθερό. Μπορούμε να εφαρμόσουμε ξανά αυτή τη μέθοδο
δημιουργώντας νέους κόμβους.
Όταν οδηγούμαστε από τον κόμβο 0 σε άλλον, δημιουργείται μια ακολουθία
επιλογών ακεραίων τιμών για κάθε ακέραια περιορισμένη μεταβλητή. Οδηγούμενοι σε
ένα σημείο που δεν γίνεται επιπλέον brunching κάθε τελικός κόμβος του δέντρου είτε
θα αντιστοιχεί σε μια εφικτή ακέραια λύση είτε θα μας οδηγεί μέσα από την ακολουθία
επιλογών ακεραίων τιμών σε μη εφικτή λύση. O εφικτός κόμβος με max(𝑥0 ) αποτελεί
τη βέλτιστη, ανάμεσα σε όλες τις εφικτές ακέραιες λύσεις που έχουν απαριθμηθεί ,
λύση.
Ο αλγόριθμός των οι Ailsa H. Land και Alison G περιορίζει την παραπάνω
διαδικασία μόνο σε ένα υποσύνολο του δέντρου που αναπτύξαμε παραπάνω.
Χρησιμοποιεί κόμβους με την προϋπόθεση κάθε νέος κόμβος να έχει όχι μεγαλύτερη
από την προηγούμενη τιμή για το 𝑥0 καθώς το branching σημαίνει να θέτουμε νέα
μεταβλητή σε κάποια ακέραιη τιμή.

Αλγόριθμος περιορισμού της εφικτής περιοχής (cutting planes Algorithm)
Σύμφωνα με το βιβλίο του Winston W. (2004) μια σύνοψη του Αλγορίθμου
περιορισμού της εφικτής περιοχής είναι η παρακάτω:
Πρώτο Βήμα: Μπορούμε να βρούμε το βέλτιστο tableau για τη χαλάρωση LP του
προβλήματος ακεραίου προγραμματισμού. Εάν όλες οι μεταβλητές της βέλτιστης λύση
είναι ακέραιες τότε έχουμε βρει μια βέλτιστη λύση του προβλήματος ακεραίου
προγραμματισμού εάν όχι τότε πηγαίνουμε στο βήμα 2
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Δεύτερο Βήμα: Επιλέγουμε ένα περιορισμού του χαλαρωμένου προβλήματος για τον
1

οποίο το δεξί μέλος έχει κλασματικό μέρος κοντά στο . Αυτός ο περιορισμός θα
2

χρησιμοποιηθεί για την τομή.
Δεύτερο Βήμα 2α: Για τον επιλεγμένο περιορισμό γράφουμε το δεξί μέλος και το
συντελεστή κάθε μεταβλητής με τη μορφή [x]+f, όπου 0≤ 𝑓 ≤ 1.
Δεύτερο Βήμα 2β: Ξαναγράφουμε τον περιορισμό που χρησιμοποιήθηκε για την τομή
στη μορφή:
Όλοι οι όροι με ακέραιους συντελεστές = Όλοι οι όροι με κλασματικούς συντελεστές.
Η τομή γίνεται ως Όλοι οι όροι με κλασματικούς συντελεστές ≤ 0.
Τρίτο Βήμα: Εφαρμόζουμε την μέθοδο Simplex για το LP χαλαρωμένο πρόβλημα με
την συνθήκη της τομής σαν έξτρα περιορισμό. Εάν όλες οι μεταβλητές είναι ακέραιες
τότε βρήκαμε τη βέλτιστη λύση του αρχικού προβλήματος εάν όχι τότε επιλέγουμε εκ
νέου περιορισμό με το μεγαλύτερο κλασματικό δεξί μέλος και δημιουργούμε μια νέα
τομή και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία έως ότου βρεθεί η ακέραιη λύση, η οποία
θα αποτελεί τη λύση του προβλήματος ακεραίου προγραμματισμού.

4.6 Το Πρόβλημα του Πλανόδιου Πωλητή (TPS)
Το πολύ γνωστό πρόβλημα επιχειρησιακή έρευνας που ονομάζεται Πρόβλημα
του Πλανόδιου Πωλητή , ενδέχεται να αναφέρεται και Εμπόρου στη βιβλιογραφία, έχει
την εξής διατύπωση: Ένας πλανόδιος έμπορος ξεκινώντας από μια βασική πόλη πρέπει
να επισκεφθεί μια και μοναδική φορά n διαφορετικές πόλεις, οι οποίες απέχουν μεταξύ
τους διάφορες αποστάσεις. Ποια είναι η διαδρομή έτσι ώστε εάν την ακολουθήσει, ο
έμπορος να έχει διανύσει την μικρότερη απόσταση; Το πρόβλημα του πλανόδιου
εμπόρου διατυπώθηκε για πρώτη φορά του 1930, πιστώνεται στον Sir Williams Rowan
Hamilton ο οποίοι δημιούργησε το “Δωδεκάεδρο του Ταξιδιώτη” το οποίο αποτελεί
ένα παίγνιο που αποτέλεσε πρόγονο του προβλήματος. Με τη λύση του έχουν
ασχοληθεί αρκετοί επιστήμονες όπως οι Dantzlc, G. B., Fulkerson, D. R. και Johnson,
S. M. (1959) οι οποίοι χρησιμοποίησαν γραμμικό προγραμματισμό και οι Miller, C. E.,
Tucker, A. W. και Zemlin, R. A (1960), οι οποίοι προσέγγισαν το πρόβλημα από τη
σκοπιά του ακέραιου προγραμματισμού.
Ο Richard Bellman (1957), στο άρθρο του σημείωσε ότι “με τεχνικές
δυναμικού προγραμματισμού το πρόβλημα του πλανόδιου εμπόρου μπορεί να
μοντελοποιηθεί εύκολα και να επιλυθεί για αριθμό πόλεων έως 17”. Το πρόβλημα του
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πλανόδιου εμπόρου είναι ένα N-P δυσκολίας πρόβλημα της συνδυαστικής
βελτιστοποίησης, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει σε πολυωνυμικό χρόνο
στη βέλτιστη λύση H, μια μη ντετερμινιστική μηχανή Τούρινγκ. Στις μέρες μας έχουν
αναπτυχθεί αλγόριθμοι οι οποίοι δίνουν με πολύ σημαντική ακρίβεια λύση στο
πρόβλημα του πλανόδιου εμπόρου για έναν μεγάλο αριθμό πόλεων.

4.7 Ανάλυση ευαισθησίας Sensitivity Analysis
Η what if ανάλυση ή αλλιώς ανάλυση ευαισθησίας είναι μια διαδικασία που
μελετάει κατά πόσο επηρεάζει το αποτέλεσμα μια μεταβολή σε μια ή περισσότερες
μεταβλητές του προβλήματος. Η ανάλυση ευαισθησίας είναι πολύ σημαντική καθώς
είναι ένας τρόπος να οροθετηθούν οι τιμές των συντελεστών του προβλήματος χωρίς
να αλλάζει το συνολικό αποτέλεσμα του. Αρκετές τεχνικές ανάλυσης ευαισθησίας
συνοψίζονται από τον.Hamby D.M (1993), χρησιμοποίησε κάποια μοναδικά μεγέθη
ευαισθησίας όπως μερικές παραγώγους, μοναδική τυπική απόκλιση για την αύξηση και
μείωση των εισαγόμενων δεδομένων, μια 20% προσαύξηση και μείωση των δεδομένων
και ένας δείκτης ευαισθησίας.
Τα μέτρα ευαισθησίας που μελετήθηκαν χρησιμοποιούν έναν πίνακα
εισαγόμενων και εξαγόμενων τιμών οι οποίες παράγονται μέσω τυχαίας δειγματοληψία
περιλαμβάνουν έναν δείκτη σημαντικότητας, μια σχετική τυπική απόκλιση της
κατανομής των εξαγόμενων αποτελεσμάτων, έναν σχετικό βαθμό απόκλισης, μερικού
βαθμού συντελεστές συσχέτισης, τυποποιημένους συντελεστές παλινδρόμησης, και
βαθμονομημένους συντελεστές παλινδρόμησης. Οι αναλύσεις ευαισθησίας συχνά
αναφέρονται είτε ως "τοπικές" είτε ως "παγκόσμιες". Μια τοπική ανάλυση
αντιμετωπίζει την ευαισθησία σε σχέση με σημειακές εκτιμήσεις των τιμών των
παραμέτρων ενώ μια συνολική ανάλυση εξετάζει την ευαισθησία με όσον αφορά
ολόκληρη την κατανομή των παραμέτρων.
4.8 Monte Carlo Simulation
Σε αυτό το κεφάλαιο θα μελετήσουμε την προσομοίωσή Μόντε Κάρλο (Monte
Carlo Simulation). Το όνομα Μόντε Κάρλο προέρχεται από την ομώνυμη πόλη του
Μονακό, όπου εκεί υπάρχει ένα διάσημο καζίνο. Η μέθοδος Μόντε Κάρλο
παρουσιάστηκε το 1949 με την δημοσίευση των Nicholas Metropolis και Stanislaw
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Ulam «Η μέθοδος Μόντε Κάρλο» στο περιοδικό Journal of the American Statistical
Association.
Το Monte Carlo Simulation είναι μια προσομοίωση η οποία βασίζεται σε
συνεχόμενη τυχαία δειγματοληψία και στατιστική ανάλυση για να υπολογίσει τα
αποτελέσματα. Αυτή μέθοδος προσομοίωσης έχει άμεση σύνδεση με πειράματα τύχης,
δηλαδή τα πειράματα που δεν έχουν προκαθορισμένο αποτέλεσμα, χρησιμοποιείται
στην επιστήμη των οικονομικών σε τομείς όπως η διαχείριση χαρτοφυλακίου με assets
που περιέχουν κίνδυνο και η αποτίμηση χρηματοοικονομικών παραγώγων. Εν,
συντομία “μια Monte Carlo προσομοίωση θεωρείται μια μεθοδική προσέγγιση της
ανάλυσης ευαισθησίας, που είδαμε στην προηγούμενη ενότητα” (Raychaudhuri S.
(2008)).
“Η προσομοίωση Monte Carlo μπορεί να θεωρηθεί ως μια συλλογή
υπολογιστικών τεχνικών για την (συνήθως κατά προσέγγιση) επίλυση μαθηματικών
προβλημάτων, που κάνουν θεμελιώδη χρήση τυχαίων δειγμάτων.” ( Johansen A.M
(2010)) Κατά την δημιουργία του μαθηματικού μοντέλου καλούμαστε να εισάγουμε
ένα σύνολο παραμέτρων για τις οποίες θα εξάγουμε αντίστοιχα ένα σύνολο
παραμέτρων. Παρόλα αυτά αυτού του είδους τα μοντέλα δεν ελέγχουν το ρίσκο που
εμπεριέχεται στις μεταβλητές απόφασης. Στην προσομοίωση Monte Carlo εντοπίζουμε
μια κατανομή, την οποία χρησιμοποιούμε ως πηγή για κάθε εισαγόμενη παράμετρο.
Από κάθε κατανομή εκλέγουμε ένα τυχαίο δείγμα το οποίο αντιπροσωπεύει μια τιμή
της εισαγόμενης παραμέτρου. Για κάθε σύνολο εισαγόμενων παραμέτρων εξάγουμε το
αντίστοιχο σύνολο παραμέτρων, κάθε τιμή των εισαγόμενων παραμέτρων αντιστοιχεί
σε ένα διαφορετικό σενάριο στην προσομοίωση. Συλλέγουμε τις τιμές των μεταβλητών
εξόδου και στην συνέχεια εφαρμόζουμε στατιστική ανάλυση πάνω τους έτσι ώσ τε να
λάβουμε αποφάσεις. (Raychaudhuri S. (2008)).
Μεθοδολογία Monte Carlo Simulation
Σε αυτή την υποενότητα θα ασχοληθούμε με τη μεθοδολογία της προσομοίωσης Monte
Carlo και τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτιάξουμε μια
προσομοίωση.
Βήμα 1ο: Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ντετερμινιστικό μοντέλο το οποίο
αναπαριστά το φαινόμενο που θέλουμε να μελετήσουμε. Σε αυτό το μοντέλο θα
χρησιμοποιήσουμε τις πιο πιθανές τιμές των εισαγωγικών παραμέτρων. Εάν
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χρησιμοποιήσουμε μαθηματικές μεθόδους στις εισαγόμενες παραμέτρους τότε θα
λάβουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το βήμα αυτό αναφέρεται και ως δημιουργία
στατιστικού μοντέλου.
Βήμα 2ο: Σε αυτό το σημείο θα εισάγουμε τον κίνδυνο στο μοντέλο. Μιας και υπάρχει
κίνδυνος που προέρχεται από τη στοχαστική φύση των μεταβλητών, θα πρέπει να
βρούμε την κατανομή των εισαγόμενων μεταβλητών, με την προϋπόθεση πάντα να
κατανέμονται σύμφωνα με κάποιο νόμο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ιστορικά
δεδομένα πάνω στις εισαγωγικές μεταβλητές και ειδικά τεστ προσαρμογής ή μεθόδους
μέγιστης πιθανοφάνειας για να ελέγξουμε την κατανομή των εισαγόμενων δεδομένων.
Βήμα 3ο: Σε αυτό το βήμα έχοντας βρει την κατανομή των εισαγόμενων μεταβλητών
θα δημιουργήσουμε σύνολα τυχαίων αριθμών μέσω των κατανομών. Από τα σύνολα
τυχαίων αριθμών, που περιέχουν μια τυχαία τιμή για κάθε εισαγόμενη μεταβλητή,
παίρνουμε ένα και το θέτουμε στο ντετερμινιστικό μοντέλο που αναπτύξαμε στο πρώτο
σκέλος και έτσι έχουμε ένα σύνολο εξαγόμενων μεταβλητών. Έπειτα δημιουργούμε εκ
νέου σύνολα τυχαίων αριθμών που προέρχονται από τις κατανομές που βρήκαμε στο
βήμα 2 επαναλαμβάνουμε την παραπάνω διαδικασία και έτσι λαμβάνουμε διαφορετικά
σύνολα εξαγόμενων μεταβλητών.
Βήμα 4ο: Αφού συλλέξουμε όλα τα σύνολα των πιθανών εξαγόμενων τιμών, θα
εφαρμόσουμε στατιστική ανάλυση πάνω τους σε αυτές τις τιμές. Σε αυτό το τελευταίο
βήμα της προσομοίωσης προσπαθούμε να εξάγουμε στατιστικά σημαντικά πάνω στα
δεδομένα που αναλύσαμε πριν και να λάβουμε αποφάσεις (decision making) με βάση
αυτά για την πορεία του μοντέλου που ακολουθήσαμε.
Τέλος η προσομοίωση Monte Carlo είναι μια αρκετά σύνθετη υπολογιστική
διαδικασία. Για την πιο εύκολη χρήση της μπορούμε να καταφύγουμε σε διαφορετικά
προγραμματιστικά-υπολογιστικά πακέτα όπως η Java, η C++, η Python ακόμη και το
Microsoft Excel με τη χρήση κάποιων Add Ins. Καταλήγουμε ότι η προσομοίωση
Monte Carlo είναι μια πολύ χρήσιμη μαθηματική τεχνική για την ανάλυση αβέβαιων
σεναρίων και παρέχει πιθανά αποτελέσματα στην περίπτωση διαφορετικών
καταστάσεων (Raychaudhuri S. (2008)).
4.9 Ανασκόπηση τεχνικών επιχειρησιακής έρευνας

Πίνακας 1 Ανασκόπηση Τεχνικών Επιχειρησιακής Έρευνας και εφαρμογές τους.
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Πηγή: Δημιουργία Συγγραφέα
Στον παραπάνω πίνακα επιχειρούμε να συνοψίσουμε μερικές τεχνικές
επιχειρησιακής έρευνας και τις εφαρμογές τους σε διαφορετικούς τομείς της
οικονομικής επιστήμης. Παρατηρούμε ότι όχι μόνο χρησιμοποιούνται αρκετές τεχνικές
αλλά χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα από επιχειρήσεις που έχουν διαφορετικά
στοιχεία μεταξύ τους και για διαφορετικού είδους προβλήματα. Οι τεχνικές
χρησιμοποιούνται σε ένα μεγάλο εύρος το οποίο περιλαμβάνει την αποτίμηση μετοχών
και τη βελτιστοποίηση των κερδών μιας επιχείρησης

αλλά και τη στοχαστική

κατανομή των μεταβλητών που επηρεάζουν ένα οικονομικό μέγεθος. Ακόμη μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε ανάλυση ευαισθησίας για να προσδιορίσουμε τις μεταβλητές
που επηρεάζουν ένα οικονομικό μέγεθος αλλά και το πως το μέγεθος μεταβάλλεται με
δεδομένη την μεταβολή τους . Παρατηρούμε ότι η επιχειρησιακή έρευνα είναι ένα πολύ
χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση, την επεξεργασία και την επίλυση προβλημάτων
που ανακύπτουν από την επιστήμη της Οικονομίας.
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5. ΌΜΙΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
5.1 Όμιλοι Επιχειρήσεων
Όπως είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές
αποτελούν μια πολύ σημαντική πτυχή της οικονομικής ζωής μιας εταιρείας. Οι
συγχωνεύσεις και οι εξαγορές οδηγούν στην δημιουργία ομίλων εταιρειών. Ένας
όμιλος εταιρειών απαρτίζεται από ένα σύνολο νομικά ανεξάρτητων εταιρειών
(θυγατρικές εταιρείες), οι οποίες συνήθως ελέγχονται τη μητρική εταιρεία.
Η πιο απλοποιημένη μορφή ενός τέτοιου οργανισμού είναι γνωστή ως δομή
πυραμίδας, ξεκινώντας από την κορυφή με τη μητρική εταιρεία, ακολουθούμενη από
θυγατρικές και υπο-θυγατρικές. Η μητρική εταιρεία έχει την δυνατότητα να κατευθύνει
όλες τις σχετικές αποφάσεις των θυγατρικών της είτε ασκώντας άμεσο έλεγχο είτε
ασκώντας έμμεσο. Στην πρώτη περίπτωση η μητρική εταιρεία έχει την κυριότητα ή
κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών και είναι στην πραγματικότητα ο τελικός
δικαιούχος ιδιοκτήτης, στην δεύτερη περίπτωσή η μητρική εταιρεία έχει την
δυνατότητα να ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου υπέρ της και ως συνέπεια να καθορίζει
τη στρατηγική της θυγατρικής της .
Σε αυτό το σημείο προκύπτει το ερώτημα πως η ιδιοκτησία μιας εταιρείας
σχετίζεται με τον έλεγχο της εταιρείας. Είναι γνωστό ότι οι ιδιοκτήτες των ιδίων
κεφαλαίων μιας εταιρείας είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Το μετοχικό κεφάλαιο
μιας εταιρείας διαιρείται σε μετοχές και κάθε μέτοχος κατέχει ένα ορισμένο μέρος του.
Ωστόσο, αυτή η ιδιοκτησία δεν επαρκεί για να προσδιοριστεί ποιος ελέγχει την
εταιρεία. Όπως συχνά επιβάλλεται στο καταστατικό οι κρίσιμες αποφάσεις εντός της
εταιρείας χρειάζονται την έγκριση της πλειοψηφίας των μετόχων. Θεωρώντας ότι μια
μετοχή ισοδυναμεί με ένα δικαίωμα ψήφου (voting right), μπορούμε να καθορίσουμε
τη δύναμη της ψήφου κάθε μετόχου με βάση των αριθμό των μετοχών που εκείνος
κατέχει. Εκείνος του οποίου τα δικαιώματα ψήφου αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία
των ψήφων, έχει την δυνατότητα να ασκεί τον έλεγχο στην εταιρεία και να κατευθύνει
τη στρατηγική της, ενώ οι υπόλοιποι μέτοχοι, αντιπροσωπεύουν τις μη ελέγχουσες
συμμετοχές ή μειοψηφία.
Μεταφέροντας την παραπάνω ιδέα στους ομίλους επιχειρήσεων ενδέχεται να
ανακύψουν σημαντικές δυσκολίες. Η δομή ενός ομίλου εταιρειών ενδέχεται να είναι
πολύ απλή πχ. Δομή πυραμίδας ενδέχεται όμως να είναι και αρκετά σύνθετη,
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περιπλέκοντας τα δικαιώματα ψήφου των μετόχων. Η άσκηση του άμεσου ελέγχου
διαχείρισης είναι τις περισσότερες φορές απλή και εύκολη για να βρεθεί. Εάν μια
εταιρεία έχει το μεγαλύτερο μέρος των δικαιωμάτων ψήφου σε άλλη εταιρεία, τότε
μπορεί να ασκήσει διαχειριστικό έλεγχο στην εν λόγω εταιρεία. Ο έμμεσος έλεγχος
από την άλλη πλευρά, μπορεί να είναι πολύ δύσκολος και κρίσιμος για τον
προσδιορισμό του ποιος έχει τη δύναμη ελέγχου.
Καταστάσεις όπου υπάρχουν διασταυρούμενες συμμετοχές μεταξύ των
εταιρειών του ομίλου, κυκλική ιδιοκτησία ή ακόμη και μια εκτεταμένη και περίπλοκη
δομή πυραμίδας μπορούν να οδηγήσουν σε συγκεκαλυμμένο έλεγχο της διαχείρισης.
Αυτό συμβαίνει, όταν μια μητρική εταιρεία πράγματι παρακρατεί ένα μικρό μέρος των
μετοχών μιας εταιρείας, αλλά μέσω των θυγατρικών της μπορεί να διατηρήσει τον
έλεγχο σε άλλους μετόχους. Δηλαδή, ξεκινώντας από μια χαμηλή επένδυση η μητρική
εταιρεία μπορεί να πολλαπλασιάσει το ελεγχόμενο κεφάλαιο.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, σε έναν όμιλο εταιρειών η μητρική
εταιρεία κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των δικαιωμάτων ψήφου επί των θυγατρικών
εταιρειών καθώς δύναται να αποφασίζει και να κατευθύνει τις επενδυτικές και
διαχειριστικές πολιτικές εντός του ομίλου. Στόχος μας είναι να εξετάσουμε πώς οι
μητρικές εταιρείες μπορούν να ανακατευθύνουν το μετοχικό κεφάλαιο του ομίλου, με
τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρήσουν τον απόλυτο έλεγχο επί των θυγατρικών εταιρειών
και ταυτόχρονα να απορροφήσουν τα κεφαλαιακά κέρδη από αυτή την
ανακατεύθυνση. Ο διοικητικός έλεγχος καθορίζεται από άμεσα και έμμεσα δικαιώματα
ψήφου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας.

5.2 Το μοντέλο
Με βάση όσα αναλύσαμε στη θεωρία θα δημιουργήσουμε έναν όμιλο εταιρειών
με συγκεκριμένα ποσοστά συμμετοχών (άμεσων και έμμεσων) μεταξύ των εταιρειών
του ομίλου και συγκεκριμένη μετοχική αξία. Θα εφαρμόσουμε τεχνικές επιχειρησιακής
έρευνας, που αναλύσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε
την άμεσο και έμμεσο ποσοστό ελέγχου μητρικής (effective integrated participation
EIP) της μητρικής εταιρείας διατηρώντας παράλληλα άμεσο ποσοστό ελέγχου του
ομίλου (Effective Management Control EMC) μεταξύ των θυγατρικών του Ομίλου και
παράλληλα να αυξήσει τα κέρδη της.
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Σε αυτό το σημείο θα ορίσουμε τις μεταβλητές που θα χρησιμοποιήσουμε για
το μοντέλο που αναπτύξαμε. Έστω ένα εικονικός Όμιλος n εταιρειών με μητρική την
εταιρεία 0 και για 1,…,n θυγατρικές.
Ορίζουμε τον πίνακα

𝐹𝑛𝑥𝑛 που απεικονίζει τα ποσοστά συμμετοχής των

θυγατρικών εταιρειών μεταξύ τους Participation Between Subsidiaries (PBS). Κάθε
στοιχείο του πίνακα 𝑓𝑖𝑗 εκφράζει το ποσοστό της εταιρείας i στην j. Κάθε γραμμή του
πίνακα παρουσιάζει τις συμμετοχές μιας εταιρείας του ομίλου στις υπόλοιπες και κάθε
στήλη παρουσιάζει τις συμμετοχές των εταιρειών του Ομίλου στην εταιρεία που
παρακολουθούμε. Ορίζουμε τον πίνακα στήλη 𝛢𝑛𝑥1= 𝑎𝑖 ο οποίος απεικονίζει το
ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρείας Μ στη θυγατρική εταιρεία i του ομίλου.
Κάθε στοιχείο του πίνακα Α είναι το ποσοστό Άμεσου Ελέγχου της μητρικής εταιρείας
Direct Participation of Heading Company (DPCH).
Σε αυτό το σημείο θα ορίσουμε το ποσοστό ελέγχου της μητρικής εταιρείας
στις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου. Το ποσοστό έμμεσου και άμεσου ελέγχου της
μητρικής εταιρείας Effective Integrate Participation (EIP) σε μια θυγατρική ισούται με
το άθροισμα του άμεσου ποσοστού ελέγχου και του έμμεσου ποσοστού ελέγχου που
ασκείται μεταξύ του ελέγχου της μητρικής σε άλλη θυγατρική που έχει συμμετοχές
στην αρχική. Πιο συγκεκριμένα σε ένα εικονικό όμιλο τριών εταιρειών 1,2,3 με
μητρική την 1 και θυγατρικές τις 2,3 το ποσοστό συνολικού ελέγχου της μητρικής στην
3 ισούται με:
G=𝑎2 + 𝑎3 ∗ 𝑏2 .

(37)

Με βάση το παράδειγμα και τα όσα αναφέραμε το ποσοστό του Έμμεσου και
Άμεσου ελέγχου της μητρικής εταιρείας είναι
G= 𝑎𝑖 + 𝑎𝑖 ∗ 𝑏𝑖

(38)

Για να βρούμε το EIP θα χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο του Leontief σύμφωνα
με τον τύπο:
𝐺𝑛𝑥1 = (𝐼𝑛𝑥𝑛 − 𝐹𝛵 )−1 𝑛𝑥𝑛  ∗  𝐴𝑛𝑥1 ∀𝑗 = 1,2 … 𝑛 θυγατρικές

(39)

Όπου 𝐺𝑛𝑥1 = [𝑔𝑖 ] είναι ο πίνακας στήλη που παρουσιάζει το EIP της μητρικής
στην θυγατρική i, 𝐼𝑛𝑥𝑛 ο μοναδιαίος nxn πίνακας και 𝐹𝑇 ο ανάστροφος πίνακας.
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Επιπλέον θα ορίσουμε το διάνυσμα του Συνολικού ελέγχου 𝐶𝑖 το οποίο θα
ισούται με το άθροισμα του άμεσου ποσοστού ελέγχου της Μητρικής εταιρείας στη
θυγατρική 𝑎𝑖 και του συνολικού έμμεσου ποσοστού ελέγχου μέσω των θυγατρικών του
ομίλου δηλαδή: ∑𝑛𝑖=1 𝑓𝑖𝑗
𝐶𝑖 = 𝑎𝑖 + ∑𝑛𝑖=1 𝑓𝑖𝑗 

(40)

Με την εισαγωγή του 𝐶𝑖 ορίζουμε το EMC να ανήκει στο διάστημα [0,1] με το 1
αναπαριστά το 100% ποσοστό συμμετοχής.
Όπως αναλύσαμε παραπάνω υπάρχει η δυνατότητα μια θυγατρική εταιρεία του ομίλου
να κατέχει ένα μειοψηφικό ποσοστό μετοχών άλλης θυγατρικής εταιρείας του ομίλου.
Αυτό το ποσοστό μειοψηφίας θα συμβολίζουμε ως Non Controlling Interest (NCI). Το
μειοψηφικό ποσοστό ισούται με το 100% μειωμένο κατά το πλειοψηφικό. Επομένως
το διάνυσμα μειοψηφικού ελέγχου για την εταιρεία i είναι
𝑀𝑖 = 𝑈𝑖 − 𝐺𝑖

(41)

Όπου 𝑈𝑖 ένα διάνυσμα που έχει σε κάθε στοιχείο το, 1 σε κάθε θέση που αναπαριστά,
το 100% σε κάθε θέση. Το στοιχείο 𝑚𝑖 είναι το ποσοστό μειοψηφικής συμμετοχής ή
αλλιώς NCI και ανήκει στο διάστημα [0,1] με το 1 να αναπαριστά το 100% ποσοστό
συμμετοχής.
Επιπλέον θα ορίσουμε τον πίνακα γραμμή 𝑁𝛢1𝑥𝑛 = [𝑛𝑎𝑗 ] ∀𝑗 = 1,2 … 𝑛 θυγατρικές
που περιλαμβάνει τα καθαρά στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας i (net assets). Με
βάση τα net assets μπορούμε να ορίσουμε την αξία συμμετοχών κάθε εταιρείας ως εξής
ορίζεται αξία συμμετοχών Participants Value (PV) ορίζουμε τον πίνακα γραμμή:
𝑃𝑉1×𝑛  =  [𝑝𝑣𝑗 ]  = [𝑝𝑛0 ] =  ∑𝑛𝑖,𝑗=1(𝑛𝑎𝑗  ×  𝛼𝑖 ), αξία συμμετοχών μητρικής
𝑃𝑉1×𝑛  =  [𝑝𝑣𝑗 ]  = [𝑝𝑛𝑗 ] =  ∑𝑛𝑗=1(∑𝑛𝑖=1(𝜑𝑖𝑗  ×  𝑛𝑎𝑗 )) αξία συμμετοχών θυγατρικών
Με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού μπορούμε να υπολογίσουμε το ποσοστό που
αντιστοιχεί στα μετρητά και ταμειακά διαθέσιμα Cash and Cash Equivalents (C&CE)
τα οποία χρησιμοποιούνται για επενδύσεις χωρίς να χρησιμοποιηθεί καινούριο
κεφάλαιο.
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Ορίζουμε τον πίνακα διάνυσμα
𝐶𝐸1×𝑛 = [𝑐𝑒𝑗 ] = [𝑝𝑗 ] ×  [𝑛𝑎𝑗 ] όπου το διάνυσμα [𝑝𝑗 ] αποτελεί το διάνυσμα
ποσοστού δηλαδή τι ποσοστό των net assets της εταιρείας χρησιμοποιούνται σαν
C&CE η j εταιρεία.
Σκοπός του μοντέλου που θα αναπτύξουμε είναι να ελαχιστοποιήσουμε το άμεσο και
έμμεσο ποσοστό ελέγχου EIP. Ορίζουμε σαν αντικειμενική συνάρτηση:
𝐺𝑛𝑥1 = (𝐼𝑛𝑥𝑛 − 𝐹𝛵 )−1 𝑛𝑥𝑛  ∗  𝐴𝑛𝑥1
Θα παρουσιάσουμε τους περιορισμούς κάτω από τους οποίους θα γίνει η
ελαχιστοποίηση.
1. Περιορισμός ελέγχου διαχείρισης: EMC ή𝐶𝑖 =  𝑎𝑖 +  ∑𝑛𝑖=1 𝜑𝑖𝑗 ≥ 50%
∀𝑖 = 1,2 … 𝑛 προκειμένου η μητρική εταιρεία να διατηρήσει τον έλεγχο του Ομίλου.
2. 𝐷𝑃𝐻𝐶𝐴𝑛𝑥1 =  [𝑎𝑖 ]  ≥ 𝑎%

∀𝑖 = 1,2 … 𝑛 θυγατρικές

(42)

3. 𝑃𝐵𝑆𝛷𝑛𝑥𝑛  =  [𝜑𝑖𝑗 ] ≥ 𝑏%

∀𝑖, 𝑗 = 1,2 … 𝑛θυγατρικές

(43)

4. 𝑃𝑉𝑃𝑉1𝑥𝑛 =  [𝑑𝑝𝑗 ]  ≤ [𝑐𝑒𝑗 ]

∀𝑗 = 0,1,2 … 𝑛

(44)

Όπου τα a% ,b% είναι τα ελάχιστα ποσοστά συμμετοχών τα οποία ορίζουμε από την
διοίκηση, στην προκειμένη περίπτωση θα τα ορίσουμε εμείς κατά το δοκούν.
Ορίζουμε εκ νέου 𝐹𝜈𝑛×𝑛  και τους νέους πίνακας που αντιπροσωπεύουν τις βέλτιστες
άμεσες συμμετοχές εντός ομίλου και 𝐴𝜈𝑛×1 τη βέλτιστη άμεση συμμετοχή της
μητρικής εταιρείας στις εταιρείες του ομίλου.
Εφαρμόζουμε την αρχική μας σχέση για τους νέους πίνακες:
𝐺𝜈𝑛𝑥1  =  (𝐼 − 𝐹𝜈 𝛵 )

−1

𝑛𝑥𝑛  × 𝐴𝜈𝑛×1 

(45)

Το νέο IEP είναι η κατανομή των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών μεταξύ
επενδύσεων σε μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών και ρευστότητας. Στην
πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο μετοχικό κεφάλαιο (αξία)
οποιασδήποτε από τις εταιρείες. Οι μετοχές Β της εταιρείας Α διαπραγματεύονται με
αποτέλεσμα τη μείωση του λογαριασμού επενδύσεων και την αύξηση των ταμειακών
διαθεσίμων και των ταμειακών ισοδύναμων.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω μπορούμε επίσης να υπολογίσουμε αυτή την
κατανομή με τη χρήση πινάκων και να βρούμε την τελική εισροή μετρητών στον
εταιρικό λογαριασμό μετρητών της μητρικής εταιρείας.
Τώρα, δεδομένου ότι η ΔG είναι η διαφορά μεταξύ του αρχικού EIP και του τελικού:
𝛥𝐺𝑛×1 =  [𝛿𝑔𝑖 ] =  [𝑔𝑖 ]– [𝑔𝜈𝑖 ]∀𝑖 = 1,2 … 𝑛 θυγατρικές

(46)

Όταν η ΔG αντιπροσωπεύει τα δικαιώματα μετοχών που η μητρική εταιρεία έχασε ή
απέκτησε προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσει άμεσο
και έμμεσο έλεγχο του Ομίλου.
Οι νέες συνολικές ταμειακές εισροές στη μητρική εταιρεία υπολογίζονται ως εξής:
𝑁𝐶𝐹1𝑥1 = [𝑛𝑐𝑓𝜄 ]𝑁𝐴1×𝑛 × 𝛥𝐺𝑛×1 = [𝑛𝑎𝑗 ] ×  [𝛿𝑔𝑖 ]∀𝑖 = 1,2 … 𝑛θυγατρικές

(47)

Θα ελαχιστοποιήσουμε την EIP με τρία διαφορετικά μοντέλα περιορισμών. Κάθε ένα
από τα 3 μοντέλα δοκιμάζει διαφορετικές υποθέσεις σχετικά με τα ποσοστά
συμμετοχών και τα μετρητά και ταμειακά ισοδύναμα (Cash&Cash Equivalents CCE)
τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα για επενδύσεις. Κάθε ένα από τα τρία μοντέλα καταλήγει
σε μια βέλτιστη σύνθεση του ομίλου. Για την βελτιστοποίηση έχει χρησιμοποιηθεί το
λογισμικό evolver. Έπειτα έχοντας τη βέλτιστη σύνθεση του ομίλου εταιρειών
μπορούμε να βρούμε τις διαφορές μεταξύ της αρχικής EIP και της βέλτιστης EIP. Η
παραπάνω διαφορά αναπαριστά την μέγιστη ενοποιημένη αύξηση κερδών της
μητρικής εταιρείας. Τέλος εξαιτίας της μείωσης του EIP θα υπολογίσουμε τα
καινούριες δικαιώματα μειοψηφίας (Non-Controlling Interest NCI).
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5.3 Εκτιμήσεις
Ο όμιλος μας αποτελείται από 10 εταιρείες. Ονομάζουμε Μ τη μητρική εταιρεία
του Ομίλου, ενώ η υπόλοιπες (A,…,I) είναι οι θυγατρικές της. Στον παρακάτω Πίνακα
οι σειρές αντιπροσωπεύουν τις συμμετοχές κάθε εταιρείας σε άλλες του ομίλου και οι
στήλες αντιπροσωπεύουν την ανάλυση συμμετοχής των ιδίων κεφαλαίων κάθε
εταιρείας. Όπως μπορούμε να δούμε από τον παρακάτω πίνακα, η μητρική εταιρεία
έχει 50% άμεση συμμετοχή σε κάθε μία από τις θυγατρικές και δεν υπάρχουν
συμμετοχές μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.
Πίνακας 2: Αρχική Δομή του Ομίλου
M
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

M
A
B
C
D
E
F
G
H
I
EMC
0.5
0.5
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C
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

F
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

G
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

H
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

I
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Έπειτα θα δημιουργήσουμε δυο νέους πίνακες με βάση των παραπάνω των
πίνακα στήλη 𝛢9𝑥1 ο οποίος απεικονίζει το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής
εταιρείας Μ στις θυγατρικές ενώ δεύτερος πίνακας 𝐹9𝑥9 απεικονίζει τα ποσοστά
συμμετοχής των θυγατρικών εταιρειών μεταξύ τους.

Πίνακας 3: Πίνακες Α και F

A

M
0.5
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B
C
D
F
F
G
H
I

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

A
B
C
D
E
F
G
H
I

A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

B
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

C
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

D
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

E
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

F
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

G
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

H
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

I
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Πηγή: Υπολογισμοί Συγγραφέα
Αποτελεσματική Ολοκληρωτική Συμμετοχή (IEP) ορίζουμε να ισούται με τον
πίνακα 𝐺9𝑥1 ο οποίος υπολογίζεται ως εξής:
𝐺9𝑥1 = (𝐼 − 𝐹𝛵 )−1 9𝑥9  ∗  𝐴9𝑥1

(48)

Πίνακας 4: Άμεσες Συμμετοχές της Μητρικής Εταιρείας – DPHC
M
A
0.5
B
0.5
C
0.5
D
0.5
E
0.5
F
0.5
G
0.5
H
0.5
I
0.5
Πηγή: Υπολογισμοί Συγγραφέα

Στην συνέχεια θα υποθέσουμε ότι η καθαρή αξία ενεργητικού (Net Assets)
θυγατρικών εταιρειών περιγράφεται από τον παρακάτω πίνακα γραμμή:

Πίνακας 5: Καθαρή Αξία Ενεργητικού Net Assets
M

A

B

C

D

E

F

G

H

I
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NA € 60,000 € 30,000 € 25,000 € 20,000 € 15,000 € 10,000 € 5,000 € 4,000 € 2,500 € 1,000
Πηγή: Υπόθεση Συγγραφέα
Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τρία μοντέλα με διαφορετικές παραδοχές σύμφωνα
με τη δομή του ομίλου και τα διαθέσιμα μετρητά για επενδύσεις. Λύνοντας το μοντέλο
μας ελαχιστοποιώντας το EIP με τις παραδοχές μας, αντλούμε τη βέλτιστη δομή του
ομίλου και τη μέγιστη αύξηση κεφαλαίου της μητρική εταιρεία για κάθε ένα από τα
μοντέλα.
5.4 Εφαρμογή των μοντέλων
Στην συνέχεια θα παραθέσουμε τα μοντέλα που δημιουργήσαμε προς
βελτιστοποίηση μαζί με τους περιορισμούς που θέσαμε:
Μοντέλο 1

Μοντέλο 2

Αντικειμενική Συνάρτηση
Κελί προς
Βελ/ση
Βελτ/ση ως
προς
Ρυθμιζόμεν
α κελία(1)
Ρυθμιζόμεν
α κελία (2)
Περιορισμο
ί

EIP
Minimum
PBS
DPHC
Περιγραφή

Μοντέλο 3

Αντικειμενική Συνάρτηση
Κελί προς
Βελ/ση
Βελτ/ση ως
προς
Ρυθμιζόμεν
α κελία(1)
Ρυθμιζόμεν
α κελία(2)
Περιορισμ
οί

EIP
Minimum
PBS
DPHC
Περιγραφή

Αντικειμενική Συνάρτηση
Κελί προς
Βελ/ση
Βελτ/ση ως
προς
Ρυθμιζόμεν
α κελία(1)
Ρυθμιζόμεν
α κελία(2)
Περιορισμ
οί

EIP
Minimum
PBS
DPHC
Περιγραφή

EMC

0,5 <= EMC <= 1

EMC

0,5 <= EMC <= 1

EMC

0,5 <= EMC <= 1

EIP

0,05 <= EIP <= 1

EIP

0,05 <= EIP <= 1

EIP

0,05 <= EIP <= 1

DPH1

OR(ai>=0.5) = TRUE

DPH1

OR(ai>=0.5) = TRUE

DPH1

OR(ai>=0.5) = TRUE

DPH2

ai >= 0.05

DPH2

DPHC1

DPHC2

OR(a i=0,a i>=0.05) =
TRUE
sum(φ11+φ22+φ33+φ44+φ55
+φ66+φ77+φ88+φ99) = 0
OR(φ ij=0,φ ij>=0.05) =
ΑΛΗΘΗΣ

DPHC2

sum(φ11+φ22+φ33+φ44+φ55
+φ66+φ77+φ88+φ99) = 0
OR(φ ij=0,φ ij>=0.05) =
ΑΛΗΘΗΣ

PV - CCE

pvj <= cej

PV - CCE

pvj <= cej

DPH2
DPHC1

DPHC2

OR(a i=0,a i>=0.05) =
TRUE
sum(φ11+φ22+φ33+φ44+φ55
+φ66+φ77+φ88+φ99) = 0
OR(φ ij=0,φ ij>=0.05) =
ΑΛΗΘΗΣ

PV - CCE

pvj <= cej1

DPHC1

1. Στόχος μας είναι να βρούμε τις ελάχιστες αποδεκτές τιμές του EIP υπό ορισμένους
περιορισμούς. Έτσι, ο στόχος του μοντέλου είναι το minEIP. Λόγω του περιορισμού
του λογισμικού στην ελαχιστοποίηση των πινάκων, μια πρακτική λύση για να
ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα ήταν να ελαχιστοποιηθεί το άθροισμα των στοιχείων του
πίνακα. Έτσι, το minEIP διατυπώθηκε με 𝑚𝑖𝑛 ∑9𝑖=1 𝑔1𝑖 έχοντας σαν αρχική τιμή
9*0,5=4,05.
2. Τα κελία του μοντέλου που πρέπει να αλλάξουμε είναι αυτά που περιέχουν τα ποσοστά
συμμετοχής του ομίλου. Έτσι, μέσω της διαδικασίας βελτιστοποίησης πρέπει να
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βρούμε τα νέα ποσοστά συμμετοχής μεταξύ θυγατρικών – PBS και των νέων άμεσων
συμμετοχών της μητρικής εταιρείας – DPHC.
3. Οι τέσσερις γραμμοσκιασμένοι περιορισμοί είναι εκείνοι που αφορούν τα νέα ποσοστά
συμμετοχής. Στην πραγματικότητα, αλλάζοντας αυτές τις κατασκευές μπορούμε να
καθοδηγήσουμε τη δομή της εταιρείας να ακολουθήσει ορισμένες απαιτήσεις σύμφωνα
με το νόμο ή τις πολιτικές διαχείρισης.

Η δομή των μοντέλων έγινε σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες:
Μοντέλο 1 :
a. η μητρική εταιρεία πρέπει να κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών
τουλάχιστον σε μία από τις θυγατρικές της
b. η ελάχιστη συμμετοχή DPHC πρέπει να είναι 0,05, διαφορετικά η τιμή
ορίζεται σε 0
c. η ελάχιστη τιμή του PBS θα πρέπει να είναι 0,05, διαφορετικά η τιμή
ορίζεται σε 0
Μοντέλο 2 :
a. η μητρική εταιρεία πρέπει να κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών
τουλάχιστον σε μία από τις θυγατρικές της
b. Όλες οι συμμετοχές DPHC πρέπει να είναι ίσες ή μεγαλύτερες με 0. 05
c. η ελάχιστη τιμή του PBS θα πρέπει να είναι 0. 05, διαφορετικά η τιμή
ορίζεται σε 0.
Μοντέλο 3 :
Ακολουθεί την ίδια δομή με το Μοντέλο 1
1. Προκειμένου ο όμιλος να διατηρήσει τον έλεγχο μιας εταιρείας, το άμεσο ποσοστό
ελέγχου – EMC θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 0. 5 με μέγιστη τιμή 1.
2. Το άθροισμα των συμμετοχών μιας εταιρείας σε άλλες εταιρείες θα πρέπει να είναι ίσο
ή μικρότερο με τα διαθέσιμα μετρητά της για επενδύσεις. Στην περίπτωσή μας
διαθέσιμα μετρητά για το Μοντέλο 1 & Μοντέλο 2 είναι 10% του καθαρού ενεργητικού
για τις θυγατρικές και 80% για την μητρική εταιρεία, ενώ στο Μοντέλο 3 τα διαθέσιμα
μετρητά για τις θυγατρικές είναι 20% του καθαρού ενεργητικού και σταθερά στο 80%
για τη μητρική. Έτσι, ο πίνακας των CCE σχηματίζεται ως:

60

Πίνακας 7 : Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα : Μοντέλο 1 & 2
M

A

B

C

D

E

F

G

H

I

CE € 48,000 € 3,000 € 2,500 € 2,000 € 1,500 € 1,000 € 500 € 400 € 250 € 100
Πηγή: Υποθέσεις Συγγραφέα

Πίνακας 8 : Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα : Μοντέλο 3
M
A
B
C
D
E
F
G
H
I
CE € 48,000 € 6,000 € 5,000 € 4,000 € 3,000 € 2,000 € 1,000 € 800 € 500 € 200
Πηγή: Υποθέσεις Συγγραφέα
6.5 Αποτελέσματα
Μετά την εκτέλεση του μοντέλου χρησιμοποιώντας το λογισμικό evolver
έχουμε τη βέλτιστη δομή του Ομίλου μας για κάθε ένα από τα μοντέλα μας υπό τους
δεδομένους περιορισμούς. Μπορούμε να δούμε από τα διαγράμματα πώς
ελαχιστοποιείται η τιμή στόχου (άθροισμα στοιχείων EIP) μέχρι να μην υπάρχει άλλη
βέλτιστη λύση.
Πίνακας 9: Μοντέλο 1 - Βέλτιστη λύση

Πηγή: Υπολογισμοί Συγγραφέα

Στην συνέχεια έχουμε τη λύση του evolver για τα επιμέρους μοντέλα.
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Πίνακας 10: Μοντέλο 1 Νέα δομή Ομίλου
M
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

A
B
M
0.50 0.50
A
0.00 0.00
B
0.00 0.00
C
0.00 0.00
D
0.00 0.00
E
0.00 0.00
F
0.00 0.00
G
0.00 0.00
H
0.00 0.00
I
0.00 0.00
EMC
0.50 0.50
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C
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50

D
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50

E
0.28
0.00
0.00
0.16
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50

F
0.00
0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50

G
0.00
0.44
0.00
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50

H
0.00
0.34
0.00
0.00
0.00
0.10
0.07
0.00
0.00
0.00
0.50

I
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.37
0.00
0.13
0.00
0.00
0.50

Πίνακας 11: Μοντέλο 2 Βέλτιστη λύση

Πηγή: Υπολογισμοί Συγγραφέα

Πίνακας 12 Μοντέλο 2 Νέα δομή Ομίλου

M

M
A
B
C
D
E
F
G
H
I
0.00 0.50 0.50 0.50 0.30 0.36 0.30 0.09 0.05 0.05
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A
0.00 0.00 0.00
B
0.00 0.00 0.00
C
0.00 0.00 0.00
D
0.00 0.00 0.00
E
0.00 0.00 0.00
F
0.00 0.00 0.00
G
0.00 0.00 0.00
H
0.00 0.00 0.00
I
0.00 0.00 0.00
EMC
0.50 0.50
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50

0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50

0.00
0.00
0.07
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.55

0.00
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50

0.00
0.00
0.09
0.07
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50

0.00
0.00
0.37
0.00
0.00
0.08
0.00
0.00
0.00
0.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.25
0.00
0.50

E

F

G

H

I

Πίνακας 13: Μοντέλο 3 Βέλτιστή λύση

Πηγή: Υπολογισμοί Συγγραφέα

Πίνακας 14: Μοντέλο 3 Νέα Δομή Ομίλου
M

A

B

C

D
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M
0.00 0.50 0.50
A
0.00 0.00 0.00
B
0.00 0.00 0.00
C
0.00 0.00 0.00
D
0.00 0.00 0.00
E
0.00 0.00 0.00
F
0.00 0.00 0.00
G
0.00 0.00 0.00
H
0.00 0.00 0.00
I
0.00 0.00 0.00
EMC
0.50 0.50
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0.36
0.00
0.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50

0.00
0.38
0.00
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50

0.00
0.00
0.23
0.22
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50

0.00
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
0.00
0.13
0.05
0.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.80

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.80
0.00
0.00
0.80

Σε κάθε αναδιάρθρωση δημιουργήθηκε ένα νέο άμεσο και έμμεσο ποσοστό
συμμετοχής EIP σύμφωνα με την ανταλλαγή των μετοχών από τη μητρική εταιρεία
στις εταιρείες του ομίλου. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό ελέγχου της μητρικής
εταιρείας έχει διατηρηθεί σταθερό και ίσο ή πάνω από 0,50 και έτσι κάθε εταιρεία
εξακολουθεί να ελέγχεται από τον όμιλο. Η νέα δομή του ομίλου οδηγεί σε διαφορετικά
μικρότερα EIP από τη μητρική εταιρεία και μεγαλύτερα NCI. Παρακάτω παραθέτουμε
τα αποτελέσματα της σύγκρισης μεταξύ των μοντέλων.

Πίνακας 15: Σύγκριση των EIP
Στατικό Μοντέλο
Αρχική Τιμή
Αρχική Δομή

Μοντέλο 1
4.5

Ελάχιστη τιμή 1

Μοντέλο 2
3.29

Βέλτιστη Δομή 1

A
0.50
A
B
0.50
B
C
0.50
C
D
0.50
D
E
0.50
E
F
0.50
F
G
0.50
G
H
0.50
H
I
0.50
I
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0.50
0.50
0.50
0.50
0.39
0.25
0.25
0.22
0.18

Ελάχιστη τιμή 2

Μοντέλο 3
3.46

Βέλτιστη Δομή 2

A
B
C
D
E
F
G
H
I

0.50
0.50
0.50
0.40
0.45
0.40
0.27
0.27
0.17

Ελάχιστη τιμή 3

2.36

Βέλτιστη Δομή 3

A
B
C
D
E
F
G
H
I

0.50
0.50
0.43
0.24
0.22
0.12
0.09
0.18
0.07
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Πίνακας 16: Σύγκριση των NCI
Στατικό Μοντέλο
Αρχική Τιμή

Μοντέλο 1
4.50

Αρχικά Δικαιώματα Μειοψ/ας

Μοντέλο 2

Μέγιστη Τιμή 1

5.71

Μέγιστα Δ. Μειοψ/ας 1

A
0.50
A
B
0.50
B
C
0.50
C
D
0.50
D
E
0.50
E
F
0.50
F
G
0.50
G
H
0.50
H
I
0.50
I
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Μοντέλο 3

Μέγιστη Τιμή 2

5.54

Μέγιστα Δ. Μειοψ/ας 2

0.50
0.50
0.50
0.50
0.61
0.75
0.75
0.78
0.82

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Μέγιστη Τιμή 3

6.64

Μέγιστα Δ. Μειοψ/ας 3

0.50
0.50
0.50
0.60
0.55
0.60
0.73
0.73
0.83

A
B
C
D
E
F
G
H
I

0.50
0.50
0.57
0.76
0.78
0.88
0.91
0.82
0.93

Τέλος, από τις παραπάνω διαφορές στο EIP μεταξύ του στατικού και καθενός
από τα μοντέλα μας μπορούμε να υπολογίσουμε την συνολική αύξηση μετρητών της
μητρικής εταιρείας. Η συνολική αξία όλων των μετοχών που έχουν διαπραγματευτεί
περιγράφεται από τον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 17: Εκτίμηση της Αύξησης των Μετρητών

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Στατικό Μοντέλο

Μοντέλο 1

Μοντέλο 2

Μοντέλο 3

Αρχικό EIP

Διαφορά 1

Διαφορά 2

Διαφορά 3

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

Αύξηση σε Μετρητά

A
B
C
D
E
F
G
H
I

0.00
0.00
0.00
0.00
0.11
0.25
0.25
0.28
0.32
€ 4,383.0

A
B
C
D
E
F
G
H
I

0.00
0.00
0.00
0.10
0.05
0.10
0.23
0.23
0.33
€ 4,293.5

A
B
C
D
E
F
G
H
I

0.00
0.00
0.07
0.26
0.28
0.38
0.41
0.32
0.43
€ 12,750.0

Πηγή: Υπολογισμοί Συγγραφέα
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Σε αυτό το σημείο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε έναν σχολιασμό των
μοντέλων που εφαρμόσαμε και τον αποτελεσμάτων που λάβαμε από αυτά. Μια βασική
διαφορά μεταξύ των μοντέλων είναι οι περιορισμό που θέτουμε, τα πρώτα δυο μοντέλα
έχουν ένα σύνολο αυστηρών περιορισμών και βασίζονται σε αυτούς για να μας δώσουν
τα αποτελέσματα που ζητάμε, στο τρίτο μοντέλο από την άλλη διαφοροποιήσαμε τα
διαθέσιμα προς επένδυση μετρητά.
Σε αυτό το σημείο θα σχολιάσουμε τα αποτελέσματα του μοντέλου και της
βελτιστοποίησης που κάναμε. Παρατηρούμε ότι στο Μοντέλο 1 το άμεσο και έμμεσο
ποσοστό συμμετοχής EIP της μητρικής μειώθηκε σε πέντε από τις εννέα εταιρείες, πιο
συγκεκριμένα μειώθηκε στις E,F,G,H,I σε ποσοστό κάτω του 50%. Σύμφωνα με τον
Πίνακα 9 τα ποσοστά άμεσων συμμετοχών διανεμήθηκαν μεταξύ 4 εταιρειών των
A,B,C,D. Παρόλα αυτά το ποσοστό έμμεσου ελέγχου παραμένει σταθερό όπως στο
αρχικό υπόδειγμα και η αύξηση των μετρητών προέρχεται κυρίως από την ανταλλαγή
μετοχών εταιρειών μικρότερης αξίας. Στο Μοντέλο 2 το EIP μειώθηκε εξίσου αλλά
λόγω των αυστηρότερων περιορισμών που θέσαμε, η μητρική πρέπει να διατηρεί ένα
ελάχιστο ποσοστό ελέγχου, οι άμεσες συμμετοχές δεν διανεμήθηκαν πλήρως μεταξύ
των θυγατρικών Πίνακας 11 καθώς και το EMC αυξήθηκε μόνο στην περίπτωση της
εταιρείας E. Τέλος στο τρίτο Μοντέλο παρατηρούμε μεγαλύτερη ελευθερία μεταξύ των
εταιρειών να συμμετέχουν σε αγοραπωλησίες συμμετοχών μέσα στον Όμιλο. Αυτή η
δυνατότητα δίνεται εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των μετρητών και των ταμειακών
διαθεσίμων του Ομίλου. (Μεγαλύτερη από τα 3 Μοντέλα). Ακόμη η μητρική εταιρεία
διατηρεί το πλειοψηφικό ποσοστό των μετοχών στις εταιρείες με την μεγαλύτερη αξία.
Το ποσοστά έμμεσού ελέγχου μειώθηκαν σημαντικά σε όλες τις εταιρείες του ομίλου.
Συνολικά και στα τρία μοντέλα η μητρική εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τα κέρδη της
ενώ παράλληλα διατήρησε τον έλεγχο πάνω στις εταιρείες του Ομίλου και τα ποσοστά
των μειοψηφικών μετόχων αυξήθηκαν μεταξύ των θυγατρικών και άμεσο και έμμεσο
ποσοστό ελέγχου μειώθηκε EIP μειώθηκε.

6. ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
6.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το σημείο θα δούμε μια ακόμη εφαρμογή της επιχειρησιακής έρευνας
στη συγχώνευση 2 εταιρειών. Για την ανάπτυξη του μοντέλου και την εξαγωγή
συμπερασμάτων δημιουργήσαμε δυο εικονικές εταιρείες την Εταιρεία Α με τον
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παρακάτω ισολογισμό (Balance Sheet A) και την Εταιρεία Β με ισολογισμό (Balance
Sheet B).
Πίνακας: 18 Ισολογισμός Εταιρείας Α
Balance Sheet A
Balance Sheet A

t

diff.

t+1

119.000
160.000
100.000
800.000
120.000
20.000

1.000
8.000
5.000
40.000
0
1.000

120.000
168.000
105.000
840.000
120.000
21.000

Current Assets
Cash
Claims from Customers
Notes Receivables
Inventories
Trading & AFS
Accrual assets
Total current assets

1.319.000

Fixed Assets
Intangible Assets
Tangible Assets

250.000
3.600.000

100.000
400.000

350.000
4.000.000

Accumulated depreciations

-1.000.000

-454.020

-1.454.020

Net fixed assets
property assets in Progress
Total Fixed Assets
Other Non Current Assets
Long Term Investments
Subsidiaries

2.600.000
40.000
2.890.000

0

2.545.980
40.000
2.935.980

50.000
250.000

0
0

50.000
250.000

Total Assets

1.374.000

4.509.000

4.609.980

LIABILITIES
Current Liabilities
Short term loans +AFN
Accounts Payable
Tax Liabilities

500.000
300.000
16.000

-147.574
15.000
7.901

352.426
315.000
23.901

Notes Payable

130.500

6.525

137.025

Accruals
Other Shorterm Liabilities
Total Current liabilities
Long Term Liabilities
Long-term Loans & Bonds
Provisions

12.000
32500
991.000

600
1.625

12.600
34125
875.077

2.300.000
80.000

0
73.500

2.300.000
153.500

Other Long-term Liabilities

24.000

0

24.000

14.000
2.418.000

0

14.000
2.491.500

200.000
600.000
200.000
100.000

0
0
0
143.403

200.000
600.000
200.000
243.403

1.100.000

143.403

Derivatives Fair Value
Total Long Term Liabilities

Equity
Common Stock
Reserve above par
Other Reserves
Retained Earnings
Total Equity

Total Liabilities

4.509.000

1.243.403

4.609.980
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Πηγή: Δημιουργία Συγγραφέα.
Πίνακας: 19 Ισολογισμός Εταιρείας Β
Balance Sheet B
t

diff.

t+1

Cash
Claims from Customers
Notes Receivables
Inventories
Trading & AFS
Accrual assets

60.000
100.000
120.000
450.000
80.000
20.000

0
1.939
2.482
8.918
0
543

60.000
101.939
122.482
458.918
80.000
20.543

Total current assets

830.000

Balance Sheet B
Current Assets

843.882

Fixed Assets
Intangible Assets
Tangible Assets

220.000
2.650.000

30.000
100.000

250.000
2.750.000

Accumulated depreciations

-1.115.000

-304.355

-1.419.355

Net fixed assets
property assets in Progress
Total Fixed Assets
Other Non Current Assets
Long Term Investments
Subsidiaries

1.535.000
10.000
1.765.000

0

1.330.646
10.000
1.590.646

30.000
40.000

0
0

30.000
40.000

Total Assets

2.665.000

2.504.527

LIABILITIES
Current Liabilities
Short term loans +AFN
Accounts Payable
Tax Liabilities

250.000
200.000
50.000

62.307
3.878
-75.043

312.307
203.878
-25.043

Notes Payable

80.000

1.784

81.784

Accruals
Other Shorterm Liabilities
Total Current liabilities
Long Term Liabilities
Long-term Loans & Bonds
Provisions

25.000
20000
625.000

582
543

25.582
20542,8
619.050

1.500.000
50.000

0
45.737

1.500.000
95.737

Other Long-term Liabilities

20.000

0

20.000

50.000
1.620.000

0

50.000
1.665.737

50.000
500.000
70.000
-200.000

0
-50.000
0
-150.259

50.000
450.000
70.000
-350.259

420.000

-200.259

Derivatives Fair Value
Total Long Term Liabilities

Equity
Common Stock
Reserve above par
Other Reserves
Retained Earnings
Total Equity

Total Liabilities

2.665.000

219.741

2.504.527

Πηγή: Δημιουργία Συγγραφέα
Όπως παρατηρούμε το μοντέλο που έχουμε αναπτύξει δίνει τη δυνατότητα στο
χρήστη να περιγράψει λεπτομερώς τον ισολογισμό των δυο εταιρειών τη χρονική
στιγμή t αλλά και να προβλέψει, για χρόνο t+1 τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία των
εταιρειών. Έπειτα προχωρούμε σε εκτίμηση της αξίας των δύο εταιρειών με μια
πληθώρα μεθόδων αποτίμησης. Για την αποτίμηση της εταιρείας χρησιμοποιούνται
μέθοδοι βασισμένες στον ισολογισμό, όπως για παράδειγμα η λογιστική αξία της
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επιχείρηση. Χρησιμοποιούμε ακόμη μεθόδους αποτίμησης βασισμένες στην υπεραξίας
της επιχείρησης (goodwill based methods), ενδεικτικά χρησιμοποιήσαμε την κλασσική
μέθοδο της υπεραξίας, την απλοποιημένη μέθοδο του εισοδήματος υπεραξίας
(simplified UEC10 method), την μέθοδο της ένωσης των εμπειρογνωμόνων
Ευρωπαίων Λογιστών .Τελικά εξάγουμε τον μέσο όρο των μεθόδων αποτίμησης, ο
οποίος θα χρησιμοποιηθεί και έπειτα στην διαδικασία της συγχώνευσης. Έχοντας
συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία, στην συνέχεια, δημιουργήσαμε το μοντέλο
εξαγοράς της Εταιρείας Β από την Εταιρεία Α.
Πίνακας 20: Αποτίμηση Εταιρείας Α και Εταιρείας Β

Valuation A

t

t+1

Average Balance Sheet Methods
MARKET P/BV
MARKET P/E
MARKET DIV without g
MARKET DIV with g
Average Method of Results
The “classic” valuation method
the simplified UEC10 method
European Accounting Experts
Indirect method
Anglo-Saxon or direct method

1.100.000
1.100.000
3.600.000
4.509.000
2.577.250
1.100.000
3.375.000
2.047.500
2.610.563
2.283.266
1.550.000
1.395.041
1.371.483
2.800.000
3.933.333

1.243.403
1.243.403
4.000.000
4.609.980
2.774.197
1.243.403
3.479.963
2.111.177
2.691.751
2.381.574
1.707.398
1.538.145
1.514.610
2.941.677
4.073.859

Annual profit purchase method
Risk-bearing and risk-free rate method
Average Method of Good Will
Method DCF - FCF (Cash flow discounting-based )
Average of Main Methods
Average Regardless of Category

1.440.000
2.100.000
2.084.265
2.868.750
2.110.129
2.306.292

1.583.058
2.242.388
2.228.734
2.957.968
2.220.234
2.448.886

BOOK VALUE
ADJ BOOK VALUE
PROPERTY VALUE
ADJ TOTAL ASSETS
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Valuation B

t

t+1

Average Balance Sheet Methods
MARKET P/BV
MARKET P/E
MARKET DIV without g
MARKET DIV with g
Average Method of Results
The “classic” valuation method
the simplified UEC10 method
European Accounting Experts
Indirect method
Anglo-Saxon or direct method

420.000
420.000
2.650.000
2.665.000
1.538.750
273.000
-375.000
-113.750
-133.875
-87.406
382.500
355.378
360.236
22.500
-242.500

219.741
219.741
2.750.000
2.504.527
1.423.502
142.832
-470.488
-142.715
-167.964
-159.584
172.692
163.635
167.853
-125.374
-355.450

Annual profit purchase method
Risk-bearing and risk-free rate method
Average Method of Good Will
Method DCF - FCF (Cash flow discounting-based )
Average of Main Methods
Average Regardless of Category

340.500
186.176
200.684
-147.115
70.080
441.441

150.718
16.732
27.258
-184.576
-37.329
316.369

BOOK VALUE
ADJ BOOK VALUE
PROPERTY VALUE
ADJ TOTAL ASSETS

Πηγή: Δημιουργία Συγγραφέα
6.2 Συγχώνευση και όροι ανταλλαγής
Η διαδικασία που ακολουθούν δυο εταιρίες κατά την συγχώνευση αποτελεί μια
πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία καθώς υπάρχει μια πληθώρα διεργασιών που
πρέπει να διεκπεραιωθούν πριν την τελική συγχώνευση.
Αρχικά υπολογίζουμε τις καθαρές θέσεις των δύο εταιριών, το σύνολο των
μετοχών που κατέχουν οι μέτοχοι των εταιρειών και τις εσωτερικές λογιστικές αξίες
των δυο εταιριών. Επιπλέον θα παρατηρήσουμε ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας Α
κατέχουν σε ποσοστό 20% μετοχές της Εταιρείας Β. Στη συνέχεια θα υπολογίσουμε
τους όρους ανταλλαγής ή αλλιώς terms of exchange. Σαν terms of acquisition θα
θέσουμε τον μέσο όρο των διαφορετικών μεθόδων εκτίμησης της αξίας της εταιρείας
Α ως προς της εταιρείας Β, οι διαφορετικές μέθοδοι υπολογίζουν το πηλίκο της αξίας
της Εταιρείας Α Value A ως προς την Εταιρεία Β Value B ανάλογα με τον εκάστοτε
τρόπο εκτίμησης π.χ. αποτίμηση με βάση τη λογιστική αξία book value διαιρεί τη
λογιστική αξία της Α με την λογιστική αξία της Β. Έπειτα υπολογίζουμε το ποσοστό
των νέων μετοχών της συγχωνευμένης εταιρείας που μοιράζονται στους μειοψηφικούς
μετόχους της Β New Shares for Minority B. Ο αριθμός των μετοχών είναι εκ νέου ο
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μέσος όρος των αριθμών των μετοχών που προκύπτουν από τις διαφορετικές μεθόδους
αποτίμησης της αξίας των 2 εταιρειών. Ενδεικτικά, ο αριθμός των νέων μετοχών
προκύπτει σαν διαφορά των συνολικών μετοχών της Β με εκείνες που κατέχουν οι
μέτοχοι της Α διαιρεμένη με το terms of acquisition. Τέλος ο σύνολο των μετοχών της
συγχωνευμένης εταιρείας A+B ισούται με το άθροισμα των παλαιών μετοχών της Α με
τις καινούριες μετοχές των μειοψηφικών μετόχων της Β. Σημειώνουμε το διαφορετικά
νούμερα προκύπτουν εξαιτίας των διαφορετικών μεθόδων αποτίμησης της αξίας των
εταιρειών.
Πίνακας: 21 Όροι Ανταλλαγής
Firm A
Equity
Number of Shares
Internal Value A
Face Value
Κόστος Κτήσης Μετοχών Β/ΜΤΧ/%
Terms of Exchange
Terms at time of Acquisition
Consolidation with Book Value
Consolidation with the Average of Balance Sheet Methods
Consolidation with the Average of Methods of Results
Consolidation with the Average of Methods of Goodwill
Method DCF - FCF (Cash flow discounting-based )
Average Regardless of Category

Firm B
1.243.403
100.000
12
2

Equity
Number of Shares
Internal Value A
Face Value

219.741
50.000
4
1

100.000

10.000

20,00%

VAlue Α/Value Β
5,0
2,829
1,675
-26,122
10,386
-19,500
5,224

New Shares for Minority B
8.000
14.138
23.882
-1.531
3.851
-2.051
7.656

Total Shares of A+B
108.000
114.138
123.882
98.469
103.851
97.949
107.656

% Μ.Α+Β
7,41%
12,39%
19,28%
-1,55%
3,71%
-2,09%
7,11%

Πηγή: Δημιουργία Συγγραφέα
Έπειτα θα υπολογίσουμε την καθαρή θέση της συγχωνευμένης εταιρείας Α+Β.
Οι νέες μετοχές της Α+Β ισούνται με τις μετοχές της Α αυξημένες κατά 16,000€,
αριθμός που προκύπτει εάν πολλαπλασιάσουμε τις νέες μετοχές για τους μειοψηφικούς
μετόχους της Β με την ονομαστικής του αξία ενώ παράλληλα μειώνουμε την καθαρή
θέση της Β κατά το ποσό των 10,000€ που προκύπτει από πολλαπλασιασμό των
μετοχών της Β με το ποσοστό κτήσης της από τους μετόχους της Α. Τα αποθεματικά
υπέρ το άρτιο αυξάνονται κατά 424,000€ που προκύπτουν εάν ελαττώσουμε τα
αποθεματικά υπέρ το άρτιο της Β κατά 16,000€ και 10,000€ ποσά που προκύπτουν από
τη συμμετοχή των μετόχων της Α στην Β. έπειτα αυξάνουμε την καθαρή θέση της Β
κατά 16,000€. Τα άλλα αποθεματικά μεταφέρονται αυτούσια στην συγχωνευμένη
εταιρεία . Τα retained earnings της συγχωνευμένης εταιρείας προκύπτουν αφαιρώντας
από τα retained earnings της Α τα αντίστοιχα της Β. Παρακάτω παραθέτουμε τα η
διαδικασία μέσω του excel.

71

Πίνακας 22: Νέα Εταιρεία
Equity A+B
ΚΘΑ
Common Stock
Reserve above par
Other Reserves
Retained Earnings

200.000
600.000
200.000
243.403
1.243.403

16.000
424.000
70.000
-350.259
159.741

Equity New A
216.000
-10.000
1.040.052
16.052
270.000
-106.856
175.793
1.419.196

[Increase of Equity A for minority B]
16.000
440.052
70.000
-350.259
175.793

Πηγή: Δημιουργία Συγγραφέα
Έπειτα σημειώνουμε τις λογιστικές εγγραφές που γίνονται μετά την
συγχώνευση για να απαλείψουμε τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας Β. Θα χρεώσουμε
λοιπόν τους λογαριασμούς παθητικού: common stocks, reserve above par, other
reserves και retained earnings για να “λυθεί” ουσιαστικά η εταιρεία Β.
Πίνακας 23: Λογιστικές Εγγραφές
Book Journals
Common Stock [Elimanation Equty B]
Reserve above par [Elimanation Equty B]
Other Reserves [Elimanation Equty B]
Retained Earnings [Elimanation Equty B]

Debit
50.000
450.000
70.000
-350.259

Credit

Πηγή: Δημιουργία Συγγραφέα
Επιπλέον θα υπολογίσουμε το κομμάτι των κεφαλαίων της Β που ανήκει στις
συμμετοχές. Το κομμάτι αυτό είναι 43,948€ και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό
του ποσοστού συμμετοχών των μετόχων της Εταιρείας Α στην Β δηλαδή 20% του
συνολικού κεφαλαίου της Εταιρείας Β. Το κόστος των συμμετοχών είναι όπως είδαμε
100,000€ ενώ η υπεραξία της Β υπολογίζεται σαν τη διαφορά των παραπάνω τιμών και
ισούται με 56,052€. Τέλος υπολογίσαμε την καινούρια λογιστική αξίας της
συγχωνευμένης Εταιρείας Α+Β ισούται με το πηλίκο των ιδίων κεφαλαίων της προς το
σύνολο των μετοχών της Α+Β. Η λογιστική αξία της Α+Β είναι 13,14, ενώ οι
αντίστοιχες των Εταιρειών Α και Β είναι 12,43 και 4,39. Επίσης συγκρίνουμε την αξία
των μειοψηφικών μετόχων της Εταιρείας Β ήταν 175,793€ που υπολογίζεται σαν 80%
των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ μετά τη συγχώνευση το αντίστοιχο ποσό είναι 105,126€
δηλαδή μιλάμε για μείωση ύψους 70,667€ ή αλλιώς 40% μείωση της αξίας των
μετοχών των μειοψηφικών μετόχων της Β.
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6.3 Ανάλυση ευαισθησίας

Στο σημείο αυτό, παρατηρώντας την σημαντικά μεγάλη μείωση στην αξία
(40%) των μετοχών των μειοψηφικών μετόχων της Β, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε
τους λόγους που επηρεάζουν την παραπάνω τιμή. Για το παραπάνω λόγο εφαρμόσαμε
ένα Top Rank ανάλυση ευαισθησίας και το Tornado Graph παρουσιάζεται παρακάτω:
Πίνακας 23: Tornado Graph premium/discount
Tornado Graph of Premium / Discount / Equty New A
Impact by Input
Sales_B (F3)
Cost of Goods Sold / Profit & Loss Accoun (F4)
CoGS_B (C4)

Sales_A (F3)
Administrative Expe / Profit & Loss Accou (F6)
Cost of Goods Sold / Profit & Loss Accoun (F4)

Reserve_above_par_B (C40)
Depreciations / Profit & Loss Account B (F5)
Admin_Expenses_B (C6)
CoGS_A (C4)
Depr_Exp_B (C5)
Retained_Earnings_BS_B (F57)
Tangible_Assets_BS_B (F29)

Tangible_Assets_B (C26)
Interest_rate_Loans_B (C8)
Number_of_Shares_A (B13)
Number_of_Shares_B (C13)
Administrative Expe / Profit & Loss Accou (F6)
Reserve above par / t (F55)

600%

400%

200%

000%

-200%

-400%

-600%

-800%

-1,000%

-1,200%

-1,400%

-1,600%

Depreciations / Profit & Loss Account A (F5)

Percent Change in Premium / Discount / Equty New A

Πηγή: Υπολογισμοί Συγγραφέα
Σύμφωνα με την ανάλυση οι μεταβλητές που επηρεάζουν το premium / discount
σημαντικά είναι οι πωλήσεις της Εταιρείας Β, τα κόστη πωληθέντων των εταιρειών
Α,Β και οι πωλήσεις της εταιρείας Α.
Παρατηρούμε από το Tornado Graph ότι η μεταβλητή sales B μπορεί να επηρεάσει το
premium/discount σε εύρος -1,400% έως +400% δηλαδή μπορούν να αυξήσουν το
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premium για τους μειοψηφικούς μετόχους της Β σε μέγιστο βαθμό +400% ενώ
μπορούν να ελαττώσουν το discount έως και -1,400%. Εκτός από τις πωλήσεις της Β
εξίσου σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του premium/discount είναι το
κόστος πωληθέντων της εταιρείας Α CoGS A. Από το Tornado Graph παρατηρούμε
ότι μπορούν να μεταβάλουν to premium/discount σε εύρος από -1,490% έως 189%.
Είναι εμφανές ότι παρόλο που δεν μπορεί να αυξήσει την τιμή του premium σε
σημαντικό βαθμό, από την άλλη μπορεί να μειώσει την αξία του discount σε αρκετά
μεγάλο επίπεδο. Σε μικρότερο αλλά σημαντικό βαθμό το κόστος πωληθέντων της Α
CoGS A έχει επίδραση πάνω στο premium/discount. Το κόστος πωληθέντων της Α
μπορεί να επηρεάσει κατά τον ίδιο τρόπο το premium/discount, στην βέλτιστη
περίπτωση μπορεί να αυξήσει την τιμή του κατά 400% αλλά και στη χείριστη να
ελαττώσει κατά -400% παρατηρούμε στο γράφημα την συμμετρικότητα που
αναλύσαμε. Ακόμη θα παρατηρήσουμε ότι μεγάλη επίδραση στο premium/discount
έχουν οι πωλήσεις της Α Sales A, αυτή η μεταβλητή μπορεί να μειώσει την αξία του
discount έως και -600% αλλά και να αυξήσει την τιμή του premium έως και 400%.
Τέλος θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι όπως βλέπουμε στο γράφημα οι μεταβλητές που
αναλύσαμε δεν είναι οι μόνες μεταβλητές που επηρεάζουν την τιμή του
premium/discount αλλά είναι εκείνες που την επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό, οι
υπόλοιπες μεταβλητές μεταβάλλουν το premium/discount σε αρκετά μικρότερο βαθμό.
Παρακάτω δίνεται ο πίνακας βαθμονόμησης των μεταβλητών με βάση την επίδραση
που έχουν στην τιμή του premium/discount.

Πίνακας 24: Ταξινόμηση Μεταβλητών που επηρεάζουν το premium/discount.
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What-If Analysis Summary for Output Premium / Discount / Equty New A
Top 20 Inputs Ranked By Percent Change
Minimum
Output
Rank
1

Maximum
Input

Output

Input

Input

Input Name
Sales_B (F3)

Worksheet Cell
Value
Change (%)
Value
Value
Change (%)
Value
Base Value
Initial Firm B F3 -1.080.019,41 -1428,32% 3.174.956 223.165,46 415,80% 4.027.149 3.800.000
Initial Firm B

F4

3

Cost of Goods Sold / Profit & Loss
Accoun (F4)
CoGS_B (C4)

Initial Firm B

C4

-363.483,69

-414,36%

4

Sales_A (F3)

Initial Firm A

F3

-508.517,82

-619,60% 4.177.573

55.392,09

5

Administrative Expe / Profit & Loss
Accou (F6)
Cost of Goods Sold / Profit & Loss
Accoun (F4)
Reserve_above_par_B (C40)

Initial Firm B

F6

-143.180,20

-102,61%

582.243

-8.832,10

87,50%

Initial Firm A

F4

-126.001,10

-78,30% 3.216.731

-8.832,10

87,50% 4.080.138 3.850.000

Initial Firm B C40

-127.710,90

-80,72%

524.018

-13.623,13

80,72%

375.982

450.000

Initial Firm B

F5

-108.211,88

-53,13%

326.056

-8.832,10

87,50%

233.944

280.000

9

Depreciations / Profit & Loss
Account B (F5)
Admin_Expenses_B (C6)

Initial Firm B

C6

-119.475,98

-69,07%

11,00% -21.858,05

69,07%

15,32%

13,16%

10

CoGS_A (C4)

Initial Firm A C4

-108.494,75

-53,53%

89,67% -32.839,28

53,53%

64,33%

77,00%

11

Depr_Exp_B (C5)

Initial Firm B

C5

-97.056,62

-37,34%

8,30% -44.277,41

37,34%

11,56%

9,93%

12

Retained_Earnings_BS_B (F57)

Initial Firm B F57

-96.019,85

-35,88%

-167.103 -45.314,18

35,88%

-232.897

-200.000

13

Tangible_Assets_BS_B (F29)

Initial Firm B F29

-83.904,75

-18,73% 2.214.114 -33.777,78

52,20% 3.085.886 2.650.000

14

Tangible_Assets_B (C26)

Initial Firm B C26

-95.254,23

-34,79% 2.297.665

34,79% 3.202.335 2.750.000

15

Interest_rate_Loans_B (C8)

Initial Firm B

C8

-88.069,94

-24,63%

-8,60% -52.992,10

25,01%

-11,98%

-10,29%

16

Number_of_Shares_A (B13)

Initial Firm A B13

-84.561,62

-19,66%

116.449 -51.779,69

26,73%

83.551

100.000

17

Number_of_Shares_B (C13)

Initial Firm B C13

-82.856,86

-17,25%

41.776 -56.625,60

19,87%

58.224

50.000

18

Administrative Expe / Profit & Loss
Accou (F6)
Reserve above par / t (F55)

Initial Firm A

F6

-70.667,02

0,00%

334.206 -46.774,83

33,81%

465.794

400.000

Initial Firm B F55

-70.667,02

0,00%

417.757 -46.774,83

33,81%

582.243

500.000

Depreciations / Profit & Loss
Account A (F5)

Initial Firm A

-70.667,02

0,00%

402.715 -46.774,83

33,81%

442.504

380.000

2

6
7
8

19
20

F5

-1.121.923,26 -1487,62% 3.493.456

60.740,01

65,96% 222.149,66

-46.079,80

185,95% 2.820.672 3.000.000
414,36%

91,94%

78,95%

178,38% 4.701.120 5.000.000
417.757

500.000

Πηγή: Υπολογισμοί Συγγραφέα
Στην συνέχεια θέλοντας να αναλύσουμε παραπάνω τους όρους ανταλλαγής μεταξύ των
δυο εταιρειών και τους παράγοντες που τους επηρεάζουν, κάναμε μια Top Rank
ανάλυση ευαισθησίας και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται από το παρακάτω Tornado
Graph. Παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές που επηρεάζουν σημαντικά τους όρους
ανταλλαγής είναι κατά σειρά επίδρασης οι πωλήσεις της εταιρείας Α (sales A), το
κόστος πωληθέντων της Εταιρείας (CoGS B), τα έξοδα διοίκησης της Β
(administrative expenses B), το κόστος πωληθέντων της Α (CoGS A), οι πωλήσεις της
Α (Sales A) και τέλος οι αποσβέσεις της εταιρείας Β (depreciation B) ενώ όλες οι
υπόλοιπες μεταβλητές του μοντέλου έχουν πολύ μικρή έως ασήμαντη επίδραση στην
διαμόρφωση των όρων ανταλλαγής.

Πίνακας 25: Tornado Graph Όρων Ανταλλαγής
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Tornado Graph of Όροι_Ανταλλαγής
Impact by Input
Sales_A (F3)

Cost of Goods Sold / Profit & Loss Accoun (F4)
Administrative Expe / Profit & Loss Accou (F6)
Cost of Goods Sold / Profit & Loss Accoun (F4)

Sales_B (F3)
Depreciations / Profit & Loss Account B (F5)
Depreciations / Profit & Loss Account A (F5)
Administrative Expe / Profit & Loss Accou (F6)
Amortizations - Pro / Profit & Loss Accou (F7)
Tangible_Assets_BS_B (F29)

300%

200%

100%

000%

-100%

-200%

-300%

Reserve above par / t (F55)

Percent Change in Όροι_Ανταλλαγής

Πηγή: Υπολογισμοί Συγγραφέα
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα.
Αρχικά οι πωλήσεις της εταιρείας Α μπορούν να επηρεάσουν τους όρους ανταλλαγής
σε εύρος μεταξύ -140% και +140%, δηλαδή μπορούν να αυξήσουν και να μειώσουν σε
μέγιστο ή ελάχιστο βαθμό τους όρους ανταλλαγής κατά το ίδιο ποσοστό. Το κόστος
πωληθέντων της Β επηρεάζει αρνητικά τους όρους ανταλλαγής σε μεγαλύτερο βαθμό
από όλες τις μεταβλητές, μπορεί να μειώσει τους όρους ανταλλαγής έως και -280%
σχεδόν δηλαδή μπορούν να μειώσουν τους όρους ανταλλαγής έως και 3 φορές. Από
την άλλη, τα έξοδα διοίκησης της Β μπορούν να αυξήσουν τους όρους ανταλλαγής
περισσότερο από τις υπόλοιπες μεταβλητές, έως και 250% ενώ τους μειώνουν σε πολύ
μικρό βαθμό -40%. Το κόστος πωληθέντων της εταιρείας Α επηρεάζει συμμετρικά τους
όρους ανταλλαγής καθώς δύνανται να τους αυξήσουν κατά 100% και να τους μειώσουν
σχεδόν κατά τον ίδιο βαθμό -100%. Επιπλέον οι αποσβέσεις της εταιρείας Β έχουν
επίδραση στη διαμόρφωση των όρων ανταλλαγής καθώς μπορούν να τους μειώσουν
σχεδόν στην μέση -40% αλλά και να τους αυξήσουν κατά 60% στην βέλτιστη
περίπτωση. Οι υπόλοιπες τιμές παρατηρούμε ότι επηρεάζουν ελάχιστα τους όρους
ανταλλαγής και η επίδραση τους θεωρείται σχεδόν αμελητέα στη χειρίστη των
περιπτώσεων μειώνουν κατά 20% την τιμή τους. Παρακάτω δίνεται ο πίνακας
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βαθμονόμησης με τις 11 μεταβλητές που σύμφωνα με την ανάλυση ευαισθησίας που
διενεργήσαμε επηρεάζουν τους στους όρους ανταλλαγής.
Πίνακας 26: Ταξινόμηση Μεταβλητών που επηρεάζουν τους όρους Ανταλλαγής.
What-If Analysis Summary for Output Όροι_Ανταλλαγής
Top 11 Inputs Ranked By Percent Change
Minimum

Maximum

Output
Rank
1

Input

Output

Input

Input

Input Name
Sales_A (F3)

Worksheet Cell Value Change (%)
Value Value Change (%)
Value Base Value
Initial Firm A F3
-2,0 -140,00% 4.177.573 12,0 140,00% 5.822.427 5.000.000

Cost of Goods Sold / Profit & Loss
Accoun (F4)
Administrative Expe / Profit & Loss
Accou (F6)
Cost of Goods Sold / Profit & Loss
Accoun (F4)
Sales_B (F3)

Initial Firm B

F4

-9,0

Initial Firm B

F6

3,0

Initial Firm A

F4

Initial Firm B

10

Depreciations / Profit & Loss
Account B (F5)
Depreciations / Profit & Loss
Account A (F5)
Administrative Expe / Profit & Loss
Accou (F6)
Amortizations - Pro / Profit & Loss
Accou (F7)
Tangible_Assets_BS_B (F29)

11

Reserve above par / t (F55)

2
3
4
5
6
7
8
9

-280,00% 3.179.328
-40,00%

5,0

0,00% 3.000.000 3.000.000

417.757

17,0

240,00%

0,0

-100,00% 4.483.269

11,0

120,00% 3.216.731 3.850.000

F3

-5,0

-200,00% 3.572.851

5,0

0,00% 3.800.000 3.800.000

Initial Firm B

F5

3,0

-40,00%

233.944

8,0

60,00%

326.056

280.000

Initial Firm A

F5

4,0

-20,00%

442.504

5,0

0,00%

317.496

380.000

Initial Firm A

F6

4,0

-20,00%

465.794

5,0

0,00%

334.206

400.000

Initial Firm B

F7

4,0

-20,00%

37.598

5,0

0,00%

42.310

45.000

Initial Firm B F29

4,0

-20,00% 3.085.886

5,0

0,00% 2.214.114 2.650.000

Initial Firm B F55

4,0

-20,00%

5,0

0,00%

582.243

582.243

417.757

500.000

500.000

Πηγή: Υπολογισμοί Συγγραφέα
Στην

συνέχεια

διενεργήσαμε

μια

προσομοίωση

Monte

Carlo

πάνω

στο

premium/discount χρησιμοποιώντας σαν μεταβλητές εισόδου τα κόστη πωληθέντων
της εταιρείας Β και τις πωλήσεις των δυο εταιρειών Α και Β. Θεωρούμε ότι οι
μεταβλητές της προσομοίωσης ακολουθούν κατανομή Pert η οποία παρουσιάζεται από
τα παρακάτω γραφήματα. Η κατανομή Pert είναι μια οικογένεια κατανομών που
προσδιορίζεται απόλυτα από τη ελάχιστη, την πιο πιθανή και τη μέγιστη τιμή της
μεταβλητής. Η μέση τιμή μιας κατανομής Pert υπολογίζεται σαν συνάρτηση του
σταθμευμένου μέσου όρου της ελάχιστης τιμής, της πιο πιθανής τιμής και της μέγιστης
τιμής που μπορεί να λαμβάνει η μεταβλητή. Η κατανομή Pert χρησιμοποιείται πολύ
συχνά σε τέτοιου είδους μοντέλα που περιλαμβάνουν αβεβαιότητα και στην ανάλυση
ευαισθησίας.

Πίνακας 27: Κατανομή Πωλήσεων Εταιρείας Α
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Πηγή: Υπολογισμοί Συγγραφέα
Οι πωλήσεις της εταιρείας Α σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα ακολουθούν μια
κατανομή Pert . Οι πωλήσεις ορίζουμε να έχουν θεωρητική ελάχιστη τιμή τα
4.200.000€ και μέγιστη τιμή τα 6.300.000€, ορίζουμε η μέση τιμή να είναι 5,250,000€
, που ισούται με το -20% της μέγιστης τιμής. Η ελάχιστη τιμή που προκύπτει από την
προσομοίωση είναι 4,245,395€, ενώ η μέγιστη 6,250,000€ ενώ παρατηρούμε ότι η
μέση τιμή είναι σχεδόν όμοια με αυτή της υπόθεσης που κάναμε. Οι πωλήσεις της
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εταιρείας Α, σύμφωνα με την προσομοίωση, με πιθανότητα 90% θα βρίσκονται
ανάμεσα στα 4,597,000€ και στα 5,902,000€.
Πίνακας 28 & 29: Κατανομή Πωλήσεων και Κόστους Πωληθέντων Εταιρείας Β

Η επόμενη μεταβλητή που αναλύουμε είναι οι πωλήσεις της εταιρείας Β. Τα sales B
ακολουθούν μια κατανομή Pert με θεωρητική ελάχιστη τιμή 3,040,000€, θεωρητική
μέγιστη τιμή 3,800,000€ και μέγιστη θεωρητική τιμή 4,560,000€. Η τιμές που
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προκύπτουν από την προσομοίωση είναι 3,068,753€ ελάχιστη τιμή, 4,524,763€
μέγιστη τιμή και θεωρητική μέση τιμή 3,800,001€ δηλαδή ίδια με τη θεωρητική τιμή
που θέσαμε. Σύμφωνα με την προσομοίωση οι πωλήσεις της Εταιρείας Β θα κυμανθούν
από 3,327,000€ έως 4,272,000€ με πιθανότητα 90%.

Τελευταία μεταβλητή που θα αναλύσουμε στην προσομοίωση Monte Carlo είναι το
κόστος πωληθέντων της εταιρείας Β. Το CoGS B ακολουθεί κατανομή Pert με
θεωρητική ελάχιστη τιμή 76,58%, θεωρητική μέση τιμή 78,943% και θεωρητική
80

μέγιστη τιμή 81,3%. Με την προσομοίωση η ελάχιστη τιμή που προκύπτει είναι
76,62%, η μέση τιμή είναι 81,26% και η μέγιστη τιμή είναι 78,94%. Σύμφωνα με την
προσομοίωση οι τιμές των CoGS θα κυμανθούν μεταξύ 77,47% και 80,41% με
πιθανότητα 90%.
Πίνακας 30: Αποτελέσματα Monte Carlo Simulation

Πηγή: Υπολογισμοί Συγγραφέα
Τα αποτελέσματα της Μόντε Κάρλο προσομοίωσης παρουσιάζονται στον παραπάνω
πίνακα. Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται το ποσοστό του κόστους πωληθέντων της
αυξάνεται και το discount και στη βέλτιστη δυνατή περίπτωση η τιμή του θα φτάσει
μέχρι το -19,349%. Στην αντίθετη περίπτωση η μείωση του ποσοστού του CoGS B
μειώνει αρκετά την τιμή του discount. Η μείωση των CoGS B ενδέχεται να μειώσει την
τιμή του premium στη μέση -50,369%. Έπειτα θα αναλύσουμε το ποσοστό των
πωλήσεων της Εταιρείας Β Sales B. Όσο αναφορά τις πωλήσεις της εταιρείας Β
διακρίνουμε ότι έχουν αντίστροφη σχέση με την τιμή του discount. Επιπλέον
παρατηρούμε ότι η αύξηση των πωλήσεων μειώνει το discount έως και -45,583€ από
την αντίθετη σκοπιά όσο μειώνονται οι πωλήσεις της εταιρείας Β τόσο αυξάνεται το
discount με βέλτιστη δυνατή τιμή το -29,056%. Τέλος η μεταβλητή που επηρεάζει
λιγότερο σε σχέση με τις παραπάνω μεταβλητές είναι το ποσοστό των πωλήσεων της
εταιρείας Α (Sales A). Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα όσο μειώνονται οι
πωλήσεις της εταιρείας Α μειώνεται και η τιμή του discount έως και -42,4% ενώ
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παράλληλα η αύξηση τους οδηγεί σε αύξηση του premium/discount με μέγιστη τιμή
αύξησης -32,436%. Αυτά τα δεδομένα προέκυψαν έπειτα από Monte Carlo
προσομοίωση με δεδομένο ότι οι μεταβλητές, που επηρεάζουν τις τιμές του
premium/discount ακολουθούν η κάθε μια κατανομή Pert. Στον παρακάτω πίνακα
παρουσιάζουμε το αποτέλεσμα του Monte Carlo Simulation.
Πίνακας 31: Κατανομή του Premium/Discount

Πηγή: Υπολογισμοί Συγγραφέα
Σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα η τιμή του premium/discount θα βρίσκεται ανάμεσα
στο -49,83% και -23,68% με πιθανότητα 90%. Η ελάχιστη τιμή που μπορεί να πάρει
το discount σύμφωνα με την προσομοίωση είναι -57% ενώ η μέγιστη -9%. Παρόλα
αυτά είναι σχεδόν αδύνατο το discount να λάβει τις ακραίες τιμές καθώς βρίσκονται
εκτός του 90% διαστήματος που αναλύσαμε προηγουμένως.
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η επιχειρησιακή έρευνα αποτελεί ένα σπουδαίο εργαλείο για την οικονομική
επιστήμη. Αρχικά στην διπλωματική εργασία αναλύσαμε πλήρως την θεωρητική
προσέγγισή των εξαγορών και των συγχωνεύσεων και καλύψαμε την θεωρητική
υπόσταση τους.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήσαμε μια παρουσίαση των
μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας και την μαθηματική τους προσέγγιση. Ειδικότερα
αναλύσαμε γραμμικό, μη γραμμικό, ακέραιο προγραμματισμό και δώσαμε μια
ενδεικτική λύση για τα αντίστοιχα προβλήματα. Στη συνέχεια εξετάσαμε μια
πρωτότυπη εφαρμογή υπολογισμού-προσδιορισμού άμεσων και έμμεσων ποσοστών
συμμετοχής, κατά τις εξαγορές εντός ομίλου επιχειρήσεων. Χρησιμοποιήσαμε τεχνικές
τετραγωνικού προγραμματισμού για να προσδιορίσουμε το αποτελεσματικό ποσοστό
αμέσων και εμμέσων συμμετοχών σε έναν όμιλο εταιρειών έτσι ώστε ο έλεγχος να
ασκείται από την πλειοψηφία με την λιγότερη χρηματοοικονομική συμβολή της. Στη
συνέχεια εξετάσαμε την περίπτωση αναδιάρθρωσης συμμετοχών εντός ομίλου έτσι
ώστε η κάθε εταιρεία να ελέγχεται από την πλειοψηφία αλλά με αγοραπωλησίες
συμμετοχών και τις χρηματοοικονομικές ευχέρειες των θυγατρικών να αποδίδονται
στην μητρική έτσι

ώστε

να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές εξαγορές.

Χρησιμοποιήσαμε τρία διαφορετικά μοντέλα για τα οποία αναπτύξαμε διαφορετικούς
περιορισμούς στα ποσοστά άμεσου και έμμεσου ελέγχου και έτσι χρησιμοποιώντας το
λογισμικό Evolver λάβαμε μια νέα βέλτιστη δομή του Ομίλου μεγιστοποιώντας τα
κέρδη της μητρικής και μοιράζοντας συμμετοχές ανάμεσα στις θυγατρικές. Έπειτα
εφαρμώσαμε Monte Carlo simulation σε δύο προς συγχώνευση εταιρείες για να δούμε
πως θα μεταβληθεί το premium/discount και πως θα μεταβληθεί εάν μεταβάλλουμε τα
οικονομικά δεδομένα των δυο εταιρειών. Παρατηρήσαμε ότι οι πωλήσεις των δυο
εταιρειών επηρεάζουν με αντίθετους τρόπους την τιμή του premium/discount και ότι
το κόστος πωληθέντων της εξαγοράζουσας εταιρείας είναι ο βασικός ρυθμιστικός
παράγοντας της τιμής του premium/discount καθώς η μεταβολή του επηρεάζει σε
μεγαλύτερο βαθμό την τιμή του premium/discount.
Στη συνέχεια εφαρμόσαμε ανάλυση ευαισθησίας έτσι ώστε να ανιχνεύσουμε
ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τους όρους ανταλλαγής μεταξύ των δύο εταιρειών. Πιο
συγκεκριμένα, όπως και στην περίπτωση του premium/discount, οι όροι ανταλλαγής83

terms of exchange επηρεάζονται θετικά σε μέγιστο βαθμό είναι τα έξοδα διοίκησης της
εξαγοράζουσας εταιρείας. Όσο αυξάνονται τα έξοδα διοίκησης της εξαγοράζουσας
εταιρείας τόσο αυξάνονται και η τιμή των όρων ανταλλαγής κατά τη συγχώνευση. Από
την αντίπερα όχθη το κόστος πωληθέντων της εξαγοράζουσας εταιρείας επηρεάζει
αρνητικά την τιμή των όρων ανταλλαγής. Το κόστος πωληθέντων της εξαγοράζουσας
εταιρείας μειώνει την τιμή των όρων ανταλλαγής. Συνολικά αποδείξαμε ποιες
μεταβλητές και σε ποιο βαθμό επηρεάζουν την τιμή του premium/discount και τους
όρους ανταλλαγής.
Συμπερασματικά χρησιμοποιήσαμε τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας πάνω σε
προβλήματα που ανακύπτουν από τη διαδικασία εξαγορών και συγχωνεύσεων.
Αναλύσαμε πλήρως τα προβλήματα που διαχειριστήκαμε και εξήγαμε συμπεράσματα
με βάση τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί
ότι η χρήση των τεχνικών της επιχειρησιακής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την
οικονομική επιστήμη καθώς αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την επεξεργασία, την
ανάλυση και την επίλυση των προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν. Κλείνοντας
θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι τεχνικές και τα προβλήματα που πραγματευθήκαμε
αποτελούν μόνο ένα μικρό δείγμα του συνόλου των προβλημάτων της πραγματικής
οικονομίας που μπορούμε να διαχειριστούμε χρησιμοποιώντας επιχειρησιακή έρευνα
και μεθόδους αυτής.
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