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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η χρηµατοπιστωτική κρίση του 2007 κατέδειξε ότι τα πιστωτικά παράγωγα, όπως τα
CDOs και τα CDSs, συνέβαλλαν σε µεγάλο βαθµό στην εκδήλωση αλλά και την
επέκταση αυτής. Η ασυµµετρία πληροφόρησης είναι έκδηλη στο χρηµατοοικονοµικό
τοµέα οδηγώντας σε στρεβλώσεις της λειτουργικότητάς του και σε αυξηµένα κόστη
για την αντιµετώπισή της. Η χρήση πιστωτικών παραγώγων, όπως τα CDOs και τα
CDSs,

θεωρείται

πως

παρέχει

καλύτερη

πληροφόρηση

µεταξύ

των

αντισυµβαλλόµενων αµβλύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τα κόστη της ασυµµετρίας
πληροφόρησης. Στην παρούσα εργασία εισάγουµε την έννοια της υπολογιστικής
πολυπλοκότητας και δείχνουµε πώς η ύπαρξή της στα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα
οξύνει το πρόβληµα της ασυµµετρίας πληροφόρησης. ∆είχνουµε πως οι
κατασκευαστές χρηµατοοικονοµικών παραγώγων µπορούν να παραποιήσουν
παράγωγα προς ίδιον όφελος και βεβαιώνουµε πως η περιορισµένη υπολογιστική
ισχύς των επενδυτών τους καθιστά ευάλωτους στις επιδιώξεις των κατασκευαστών
των παραγώγων για υψηλότερα κέρδη.

7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
“What we know about the global financial crisis is that we don't know very much.”

- Paul A. Samuelson
Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα (derivatives) µπορούν να
οριστούν ως συµβόλαια µεταξύ αντισυµβαλλόµενων, η αξία των οποίων παράγεται
από την αξία άλλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, όπως τα οµόλογα, τις µετοχές,
τα νοµίσµατα, τους χρηµατιστηριακούς δείκτες και διάφορα άλλα χρεόγραφα. Η αξία
ενός παραγώγου χρηµατοοικονοµικού προϊόντος είναι συνεπώς συνδεδεµένη και
διακυµαίνεται ανάλογα µε την τιµή του διαπραγµατεύσιµου χρηµατοοικονοµικού
προϊόντος από το οποίο παράγεται.
Παρόλο που τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα δεν αποτελούν
καινοτοµία των σύγχρονων αγορών κεφαλαίου και χρήµατος, η απελευθέρωση των
αγορών συναλλάγµατος, αλλά και η συµβολή των ακαδηµαϊκών στην τιµολόγηση
των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων κατά τις δεκαετίες του 1970 και του
1980 κατόρθωσαν να αλλάξουν ριζικά το τοπίο και να διευρύνουν σηµαντικά τη
χρήση τους.
Μια κατηγορία των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων είναι τα
πιστωτικά παράγωγα (credit derivatives). Τα πιστωτικά παράγωγα είναι και αυτά
χρηµατοοικονοµικά συµβόλαια τα οποία επιτρέπουν τη µετακύλιση του πιστωτικού
κινδύνου µεταξύ των δυο αντισυµβαλλοµένων. Τα πιστωτικά παράγωγα αποτελούν
σηµαντική καινοτοµία η οποία επιτρέπει στους ενδιαφερόµενους την αντιστάθµιση
του πιστωτικού κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού τους έναντι του κινδύνου
αθέτησης, ή έναντι του κίνδυνου υποβάθµισης της πιστοληπτικής ικανότητας των
δανειοληπτών. Τα τελευταία χρόνια τα πιστωτικά παράγωγα έχουν χρησιµοποιηθεί
από διαχειριστές κεφαλαίων (πολλές φορές κερδοσκοπικών) για την αύξηση της
ρευστότητας του χαρτοφυλακίου τους και την εκµετάλλευση αποκλίσεων στην
τιµολόγηση ίδιων τίτλων.
Μια

από

τις

πλέον

σηµαντικές

καινοτοµίες

της

σύγχρονης

χρηµατοοικονοµικής είναι και η τιτλοποίηση (securitization) η οποία αποτέλεσε την
απαρχή για την ανάπτυξη µιας ευρείας γκάµας σύνθετων χρηµατοοικονοµικών
προϊόντων µε ιδιαίτερα και πολλές φορές πολύπλοκα χαρακτηριστικά, που
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αποτέλεσαν

αντικείµενο

διαπραγµάτευσης

νεοσύστατων

αγορών

ιδιαίτερης

δυναµικής και ενίοτε υψηλού κινδύνου. Η τιτλοποίηση αποτελεί έναν ευρέως
χρησιµοποιούµενο όρο για να περιγράψει τους µηχανισµούς µεταφοράς των κινδύνων
µεταξύ των µερών που συµµετέχουν σε αυτήν. Τιτλοποίηση είναι µια διαδικασία µε
βάση την οποία στοιχεία ενεργητικού που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο
χρηµατοπιστωτικών (και µη οργανισµών), χρησιµοποιούνται ως εξασφάλιση για την
έκδοση τίτλων.
Όλες σχεδόν οι συναλλαγές µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων χαρακτηρίζονται
από ασυµµετρία πληροφόρησης. Η ασυµµετρία πληροφόρησης ασχολείται µε την
µελέτη των αποφάσεων στις συναλλαγές όπου ο ένας αντισυµβαλλόµενος έχει
περισσότερη ή καλύτερη πληροφόρηση από τον άλλο. Η ασυµµετρία πληροφόρησης
είναι φανερό πως οδηγεί σε αναποτελεσµατικότητες στις αγορές, αφού δεν έχουν όλοι
οι συµµετέχοντες σε µια αγορά πρόσβαση στην πληροφόρηση που χρειάζονται στην
διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Ο τοµέας των χρηµατοοικονοµικών αποτελεί κατεξοχήν παράδειγµα
εµφάνισης

της

ασυµµετρίας

πληροφόρησης

και

εποµένως

η

ασυµµετρία

πληροφόρησης δεν θα µπορούσε να απουσιάζει από τις συναλλαγές µεταξύ
αντισυµβαλλοµένων στα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Βέβαια, υπάρχει η
πεποίθηση ότι τα παράγωγα βοηθούν στην βελτίωση των συνεπειών της ασυµµετρίας
πληροφόρησης (βλέπε, DeMarzo (2005)), όµως όπως θα δούµε κάτι τέτοιο δεν είναι
ακριβές και τίθεται υπό αµφισβήτηση εξαιτίας της υπολογιστικής πολυπλοκότητας.
Η θεωρία της υπολογιστικής πολυπλοκότητας πηγάζει από τον κλάδο της
επιστήµης της πληροφορικής και των υπολογιστών και µελετά το χρόνο, τη µνήµη, ή
άλλους πόρους που απαιτούνται για την επίλυση υπολογιστικών προβληµάτων. Τα
υπολογιστικά προβλήµατα δύνανται να κατηγοριοποιηθούν σε δυο κατηγορίες: αυτά
που µπορούν να επιλυθούν από αλγορίθµους και αυτά που δεν µπορούν. Ωστόσο, το
γεγονός ότι ένα πρόβληµα είναι επιλύσιµο στην θεωρία δεν υποδηλώνει άµεσα ότι
µπορεί να επιλυθεί ρεαλιστικά και στην πράξη. Ακόµη και όταν ένα πρόβληµα είναι
επιλύσιµο, και άρα µπορεί κατ' αρχήν να αντιµετωπιστεί υπολογιστικά, πιθανόν να
είναι πρακτικά ανεπίλυτο εάν η επίλυσή του απαιτεί εξωπραγµατικό χρόνο (ή
υπερβολικά πολλή µνήµη).
Όλα τα παραπάνω συνδυάζονται µε ένα καινοτόµο και άριστο τρόπο στην
εργασία των Arora, Barak, Brunnermeier και Ge (2009), η οποία και αποτελεί το
έναυσµα για τη σύναψη της παρούσας εργασίας. Στην παρούσα εργασία, λοιπόν,
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εξετάζουµε µε ποιόν τρόπο οι πωλητές (κατασκευαστές) των παράγωγων
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, και πιο συγκεκριµένα των προϊόντων όπως τα
CDOs τα οποία στηρίζονται στην τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού (assets),
µπορούν µε χρήση της ιδιωτικής τους πληροφόρησης να κατασκευάσουν παράγωγα
τα οποία θα έχουν παραποιήσει παραπλανώντας έτσι τους αγοραστές µε σκοπό να
αυξήσουν τα κέρδη τους.
Η ιδιωτική πληροφόρηση των πωλητών έγκειται στο γεγονός ότι γνωρίζουν µε
ακρίβεια ποία στοιχεία ενεργητικού έχουν υψηλή πιθανότητα αθέτησης (π.χ.
ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου) και ποία όχι. Κάνοντας χρήση αυτής
πληροφόρησης µπορούν να τοποθετήσουν κατάλληλα τα υψηλού κινδύνου αθέτησης
στοιχεία ενεργητικού και να κατασκευάσουν παραποιηµένα παράγωγα αυξάνοντας
έτσι τα κέρδη τους. Οι αγοραστές των παραγώγων γνωρίζουν τις πρότερες κατανοµές
των υψηλού κινδύνου αθέτησης στοιχείων ενεργητικού (δηλαδή, γνωρίζουν ότι ένα
ποσοστό από τα στοιχεία ενεργητικού που χρησιµοποιεί ο πωλητής για τη κατασκευή
των παραγώγων χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό αθέτησης) όµως εξαιτίας των
περιορισµένων υπολογιστικών δυνατοτήτων τους (υπολογιστική πολυπλοκότητα) δεν
θα είναι σε θέση να καταλάβουν πως οι πωλητές έχουν παραποιήσει κάποια από τα
παράγωγα που αγοράζουν µε αποτέλεσµα να εξαπατώνται.
Μάλιστα, όπως θα δούµε µπορεί να καταστεί αδύνατο να εντοπίσουν ότι τα
παράγωγα που τους δηµιουργούν ζηµίες αποτελούν παραποιηµένα παράγωγα τα
οποία έχουν δηµιουργηθεί µε κατάλληλη τοποθέτηση υψηλού κινδύνου αθέτησης
στοιχείων ενεργητικού σε αυτά από τον πωλητή, ακόµη και αφού έχει γίνει γνωστό
ποία στοιχεία ενεργητικού αθετούνται και ποία όχι. ∆ηλαδή, οι αγοραστές θα
ζηµιώνονται από τις αποδόσεις των παραγώγων θα εντοπίζουν από ποια στοιχεία
ενεργητικού προέρχεται η ζηµία τους και πάλι δεν θα είναι σε θέση να αποδείξουν ότι
αυτό οφείλεται στα παραποιηµένα παράγωγα που έχει κατασκευάσει ο πωλητής µε
χρήση της ιδιωτικής του πληροφόρησης. Επίσης, εξετάζουµε για ποιο λόγο υπάρχουν
αγορές

τέτοιων

χρηµατοοικονοµικών

προϊόντων

εφόσον

η

υπολογιστική

πολυπλοκότητα και η ασυµµετρία πληροφόρησης προκαλούν προβλήµατα όπως τα
παραπάνω µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων.
Η παρούσα εργασία αποτελείται από εννέα κεφάλαια τα οποία κατανέµονται
σε τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος όπου περιλαµβάνονται τα πρώτα τρία κεφάλαια
επιχειρείται η εισαγωγή στη θεωρία υπολογισµού, στο δεύτερο µέρος όπου
περιλαµβάνονται τα κεφάλαια 4, 5, 6, 7 εξετάζεται η θεωρία των συµβολαίων και στο
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τρίτο µέρος όπου περιλαµβάνονται τα κεφάλαια 8, 9 γίνεται µια σύνδεση των δύο
πρώτων µερών µε τα χρηµατοπιστωτικά παράγωγα µε απώτερο σκοπό να αναλυθεί µε
ποιό τρόπο η υπολογιστική πολυπλοκότητα και η ασυµµετρία πληροφόρησης
συνδέονται µε τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και ποιά προβλήµατα δηµιουργούνται
στην περίπτωση αυτή.
Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση της
ορολογίας και των βασικών εννοιών που απαιτούνται για τη κατανόηση της θεωρίας
υπολογισµού. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παραθέτουµε τα υπολογιστικά µοντέλα
(δηλαδή, τα µοντέλα υπολογιστικών συσκευών) που χρησιµοποιούνται στην
επιστήµη των υπολογιστών για την αναγνώριση των γλωσσών και αναλύουµε τη
δοµή τους και τον τρόπο που πραγµατοποιούν τους υπολογισµούς τους. Το τρίτο
κεφάλαιο, εστιάζει στη θεωρία της υπολογιστικής πολυπλοκότητας δίνοντας έµφαση
στα βασικά στοιχεία της θεωρίας χρονικής πολυπλοκότητας. Στα κεφάλαια 4, 5, 6, 7
αναλύεται η ασυµµετρία πληροφόρησης. Έτσι, το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί µια
εισαγωγή στη θεωρία συµβολαίων, στα µοντέλα αυτής και στο υπόδειγµα που
χρησιµοποιείται για την ανάλυση των µοντέλων αυτών. Στο πέµπτο κεφάλαιο,
αναλύονται τα µοντέλα της δυσµενούς επιλογής και πώς το πρόβληµα της δυσµενούς
επιλογής εφαρµόζεται στην πράξη. Στο έκτο κεφάλαιο, αναλύονται τα µοντέλα
σηµατοδότησης στα οποία η πληροφοριακή κατάσταση των αντισυµβαλλόµενων
µερών διαφέρει από αυτή των µοντέλων δυσµενούς επιλογής. Το έβδοµο κεφάλαιο
εξετάζει τα µοντέλα ηθικού κινδύνου και πώς το πρόβληµα του ηθικού κινδύνου
εφαρµόζεται στην πράξη. Στο όγδοο κεφάλαιο, που αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο του
τρίτου και τελευταίου µέρους, παρουσιάζονται και αναλύεται η δοµή των
χρηµατοοικονοµικών παραγώγων που θα χρησιµοποιηθούν στην ανάλυση του ενάτου
κεφαλαίου. Τέλος, στο ένατο κεφάλαιο εξετάζεται το βασικό θέµα της παρούσας
εργασίας, δηλαδή η υπολογιστική πολυπλοκότητα και η ασυµµετρία πληροφόρησης
στα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Ακολουθεί ένας συνοπτικός επίλογος και η
εργασία ολοκληρώνεται µε την σχετική αρθογραφία και βιβλιογραφία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Τα µαθηµατικά αποτελούν, όπως και σε όλες τις επιστήµες, χωρίς καµία
αµφιβολία την γλώσσα της θεωρίας υπολογισµού. Προκειµένου να είµαστε σε θέση
να κατανοήσουµε την τις έννοιες του αλγορίθµου και της θεωρίας του υπολογισµού
θα παραθέσουµε κάποια βασικά µαθηµατικά αντικείµενα και εργαλεία.

1.1 ΣΥΝΟΛΑ
Σύνολο είναι µια συλλογή αντικειµένων. Ένα σύνολο µπορεί να περιέχει
αντικείµενα οποιουδήποτε τύπου: αριθµούς, σύµβολα, ακόµη και άλλα σύνολα. Τα
αντικείµενα που αποτελούν ένα σύνολο λέγονται στοιχεία ή µέλη του συνόλου. Για
παράδειγµα, το σύνολο
= 7,

σύνολο

ύ

,

= 5, 14, 39 περιέχει τα στοιχεία 5, 14, και 39. Επίσης το

,ά

είναι ένα σύνολο τριών στοιχείων, το ένα από τα

οποία είναι ένα σύνολο από µόνο του.
Για να δηλώσουµε ότι ένα αντικείµενο ανήκει ή δεν ανήκει σε ένα σύνολο
χρησιµοποιούµε τα σύµβολα ∈ και ∉, αντίστοιχα. Για παράδειγµα, γράφουµε 5 ∈
και 23 ∉ .

Όταν ένα σύνολο έχει µόνο ένα στοιχείο ονοµάζεται µονοσύνολο (singleton).
Για παράδειγµα, 1 είναι ένα σύνολο µε το 1 να είναι το µόνο του στοιχείο,
εποµένως το 1 και το 1 είναι διαφορετικά. Ακόµη υπάρχει ένα σύνολο το οποίο
ονοµάζεται κενό σύνολο και συµβολίζεται µε ∅, το οποίο δεν περιέχει κανένα

στοιχείο.
Για δύο σύνολα Α και Β, λέµε ότι το Α είναι υποσύνολο του Β, και γράφουµε Α ⊆
Β, εάν κάθε µέλος του Α είναι και µέλος του Β. Εάν το Α είναι υποσύνολο του Β
αλλά όχι ίσο µε το Β, λέµε ότι το Α είναι γνήσιο υποσύνολο του Β, και γράφουµε Α
⊊ Β. ∆υο σύνολα Α και Β είναι ίσα (Α = Β) όταν Α ⊆ Β και Β ⊆ Α.
Η σειρά µε την οποία παρατίθενται τα στοιχεία ενός συνόλου, όπως και η
επανάληψη κάποιων στοιχείων, δεν παίζει ρόλο. Έτσι, το σύνολο 39, 5, 5, 5, 14
συµπίπτει απολύτως µε το Χ. Λαµβάνοντας όµως υπόψη το πλήθος των εµφανίσεων
κάθε στοιχείου, τότε αποκαλούµε την οµάδα των στοιχείων πολυσύνολο, αντί για
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σύνολο. Έτσι, οι οντότητες

5

και

5, 5

διαφέρουν ως πολυσύνολα, αλλά

ταυτίζονται ως σύνολα.
Ένα άπειρο σύνολο περιέχει απειράριθµα στοιχεία. Για παράδειγµα, το
σύνολο ℕ των φυσικών αριθµών γράφεται ως ℕ = 0, 1, 2, 3, … .
Όταν θέλουµε να περιγράψουµε ένα σύνολο που τα στοιχεία του ικανοποιούν
κάποιον κανόνα, γράφουµε
() %&

ά

!|

#ό# $ %& ' ! . Έτσι, η έκφραση

!| ! =

& ( ∈ ℕ αναπαριστά το σύνολο όλων των τέλειων τετραγώνων. Για

δύο δεδοµένα σύνολα Α και Β, η ένωση των Α και Β, η οποία συµβολίζεται µε Α ∪
Β, είναι το σύνολο που παίρνουµε όταν συγκεντρώσουµε όλα τα στοιχεία του Α και
όλα τα στοιχεία του Β σε ένα και µόνο σύνολο. Για παράδειγµα, 2, 4, 8 ∪ 4, 6, 9 =

2, 4, 6, 8, 9 . Η τοµή των Α και Β, η οποία συµβολίζεται µε Α ∩ Β, είναι το σύνολο

των στοιχείων που ανήκουν ταυτόχρονα στο Α και στο Β. Για παράδειγµα, 2, 4, 8 ∪
4, 6, 9 = 4 , και

2, 4, 8 ∪ ., /, 0, 1 = ∅. Το συµπλήρωµα του Α, που

συµβολίζεται µε 2, είναι το σύνολο όλων των υπό µελέτη στοιχείων τα οποία δεν
ανήκουν στο Α.
Τέλος, η διαφορά δύο συνόλων Α και Β, που συµβολίζεται µε Α – 4, είναι το
σύνολο όλων των στοιχείων του Α που δεν είναι στοιχεία του Β. Για παράδειγµα,
2, 4, 8 − 4, 6, 9 = 2, 8 .
1.2 ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ
Μια ακολουθία αντικειµένων είναι ένας κατάλογος των αντικειµένων αυτών
µε κάποια καθορισµένη σειρά. Για να περιγράψουµε µια ακολουθία, συνήθως
παραθέτουµε τον σχετικό κατάλογο µέσα σε παρενθέσεις. Έτσι, η ακολουθία 8, 22,
58 γράφεται ως (8, 22, 58). Στις ακολουθίες, σε αντίθεση µε τα σύνολα, η σειρά των
αντικειµένων έχει σηµασία. Εποµένως, η ακολουθία (8, 22, 58) είναι διαφορετική από
την (58, 8, 22). Οµοίως, ενώ σε ένα σύνολο η επανάληψη των στοιχείων δεν παίζει
κανέναν ρόλο, σε µία ακολουθία έχει σηµασία. Έτσι, η ακολουθία (8, 8, 22, 58) είναι
διαφορετική και από τις δύο παραπάνω ακολουθίες.
Όπως και τα σύνολα, οι ακολουθίες µπορεί να είναι πεπερασµένες ή άπειρες.
Οι πεπερασµένες ακολουθίες λέγονται συχνά και πλειάδες. Μια ακολουθία µε
στοιχεία λέγεται 6-άδα. Για παράδειγµα, η ακολουθία (8, 22, 58) είναι µια τριάδα.
Μια δυάδα λέγεται επίσης και ζεύγος.
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Τα σύνολα και οι ακολουθίες µπορεί να περιλαµβάνουν ως στοιχεία άλλα
σύνολα και ακολουθίες. Για παράδειγµα, το δυναµοσύνολο P (Α) ενός συνόλου Α
είναι το σύνολο όλων των υποσυνόλων του Α. Έτσι, εάν το Α είναι το σύνολο 0, 1 ,

το δυναµοσύνολο του είναι το ∅, 0 , 1 , 0, 1 . Παροµοίως, το σύνολο όλων των
ζευγών τα οποία έχουν ως µέλη το 0 και το 1 είναι το 70, 08, 70, 18, 71, 08, 71,18 . Το

δυναµοσύνολο ενός συνόλου Α συµβολίζεται και ως 29 . Εποµένως, 2 :,; =
∅, 0 , 1 , 0, 1 .

∆ια δύο σύνολα Α και Β, το καρτεσιανό γινόµενο των Α και Β, το οποίο
συµβολίζεται Α × Β, είναι το σύνολο όλων των ζευγών που έχουν ως πρώτο τους
στοιχείο κάποιο µέλος του Α και ως δεύτερο στοιχείο κάποιο µέλος του Β. ∆ηλαδή,
2 = 1, 2

εάν

και

4 = =, >, ? ,

τότε

2 × 4 = 71, =8, 71, >8, 71, ?8, 72, =8, 72, >8, 72, ?8 . Με τον ίδιο τρόπο µπορούµε να
ορίσουµε το καρτεσιανό γινόµενο

συνόλων, 2@ , 2) , … , 2A , το οποίο συµβολίζεται

µε 2@ × 2) × ⋯ × 2A . Πρόκειται για το σύνολο που αποτελείται από όλες τις 6-άδες
7

@,

), … ,

A8

όπου

C

∈ 2C . Για το καρτεσιανό γινόµενο ενός συνόλου µε τον εαυτό
H IJKέL

του χρησιµοποιούµε την συντοµογραφία DEEEFEEEG
2 × 2 × ⋯ × 2 = 2A .
1.3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Με τον όρο συνάρτηση εννοούµε κάποιο αντικείµενο που ορίζει έναν
συσχετισµό εισόδου εξόδου, δηλαδή που δέχεται µια είσοδο και παράγει µια έξοδο.
Σε κάθε συνάρτηση, η ίδια είσοδος παράγει πάντα την ίδια έξοδο. Εάν M είναι κάποια

συνάρτηση που δίνει ως έξοδο την τιµή / όταν δέχεται ως είσοδο την τιµή

,

γράφουµε M7 8 = /. Μια συνάρτηση λέγεται επίσης απεικόνιση και, εάν M7 8 = /,
λέµε ότι η M απεικονίζει το

στο /.

Το σύνολο όλων των δυνατών εισόδων µιας συνάρτησης λέγεται πεδίο
ορισµού της συνάρτησης. Αντιστοίχως, το σύνολο από το οποίο επιλέγονται οι
έξοδοι της συνάρτησης είναι το πεδίο τιµών της. Για να δηλώσουµε ότι η M είναι µια

συνάρτηση µε πεδίο ορισµού το N και πεδίο τιµών το O χρησιµοποιούµε τον
συµβολισµό M ∶ N ⟶ O. Όταν µια συνάρτηση χρησιµοποιεί όλα τα στοιχεία του

πεδίου τιµών, λέµε ότι η συνάρτηση είναι επί του πεδίου τιµών ή ότι αποτελεί
επιµορφισµό.
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Όταν συµβαίνει το πεδίο ορισµού µιας συνάρτησης M να είναι το καρτεσιανό

γινόµενο 2@ × ⋯ × 2A , για κάποια σύνολα 2@ , … , 2A , τότε κάθε είσοδος της M είναι
µια

-άδα 7

@,

συνάρτηση µε

), … ,

A 8.

Τα

C

λέγονται παράµετροι ή ορίσµατα της M. Μια

παραµέτρους λέγεται 6-παραµετρική, ενώ ο αριθµός

παραµετρικότητα της συνάρτησης. Αν το
λέγεται µονοπαραµετρική. Αν το
∆ιάφορες

οικείες

διπαραµετρικές

ονοµάζεται

είναι 1, η M έχει µόνο µία παράµετρο και

είναι 2, η M είναι µια διπαραµετρική συνάρτηση.
συναρτήσεις

εκφράζονται

στον λεγόµενο

ενθηµατικό συµβολισµό, στον οποίο το σύµβολο της συνάρτησης τοποθετείται
ανάµεσα στις δυο παραµέτρους της, αντί του προθηµατικού συµβολισµού, στον
οποίο το σύµβολο της συνάρτηση ς προηγείται. Η συνάρτηση άθροισµα, π.χ., γράφεται συνήθως ενθηµατικά, µε το σύµβολο + ανάµεσα στις δύο παραµέτρους της,
όπως στην έκφραση

+ /, αντί της προθηµατικής έκφρασης άθροισµα 7 , /8.

Κατηγόρηµα ή ιδιότητα είναι οποιαδήποτε συνάρτηση µε πεδίο τιµών το σύνολο ΑΛΗΘΕΣ, ΨΕΥ∆ΕΣ . Για παράδειγµα, έστω άρτιος κάποια ιδιότητα η οποία
παίρνει την τιµή ΑΛΗΘΕΣ όταν η είσοδός της είναι άρτιος αριθµός και την τιµή
ΨΕΥ∆ΕΣ όταν η είσοδός της είναι περιττός αριθµός. Στην περίπτωση αυτή, έχουµε
ά '& $748 = 2STUVW και ά '& $758 = XVYZVW.
Κάθε ιδιότητα µε πεδίο ορισµού ένα σύνολο

-άδων 2 × ⋯ × 2, λέγεται

σχέση ή 6 -µελής σχέση 7[\] ^8. Η πιο συνηθισµένη περίπτωση είναι αυτή των
διµελών σχέσεων. Όταν γράφουµε µια έκφραση που περιλαµβάνει κάποια διµελή
σχέση, χρησιµοποιούµε συνήθως τον ενθηµατικό συµβολισµό. Παραδείγµατος χάριν,
η σχέση «µικρότερο από» γράφεται συνήθως µε το ενθηµατικό σύµβολο <. Μια άλλη
γνωστή διµελής σχέση είναι η «ισότητα», που γράφεται µε το ενθηµατικό σύµβολο
=. Γενικά, για κάθε διµελή σχέση O, η δήλωση O/ σηµαίνει ότι O/ = 2STUVW.
Οµοίως, εάν η O είναι µια 6 -µελής σχέση, η δήλωση O7
O7

@, … ,

A8

= 2STUVW.

@, … ,

A8

σηµαίνει ότι

Όταν θέλουµε να περιγράψουµε την ισότητα κάποιων αντικειµένων ως προς
κάποιο χαρακτηριστικό τους, χρησιµοποιούµε συνήθως µια ειδική κατηγορία
διµελούς σχέσης, που ονοµάζεται σχέση ισοδυναµίας. Συγκεκριµένα, µια διµελής
σχέση O αποτελεί σχέση ισοδυναµίας εάν ικανοποιεί τις παρακάτω τρεις συνθήκες:
1. η O είναι ανακλαστική: για κάθε =, ισχύει =O=,

2. η O είναι συµµετρική: για κάθε = και >, εάν =O> τότε και >O= και
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3. η O είναι µεταβατική: για κάθε =, >, και ?, εάν =O> και >O? τότε και =O?.
Εναλλακτικά γράφουµε,
1. η O ⊆ 2 × 2 είναι ανακλαστική: εάν 7 , 8 ∈ O για κάθε

∈ O,

2. η O ⊆ 2 × 2 είναι συµµετρική: εάν 7/, 8 ∈ O οποτεδήποτε 7 , /8 ∈ O και

3. η O ⊆ 2 × 2 είναι µεταβατική: εάν οποτεδήποτε 7 , /8 ∈ O και 7/, 08 ∈ O,
τότε 7 , 08 ∈ O.

1.4 ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Ακατεύθυντο γράφηµα, ή απλώς γράφηµα, είναι ένα σύνολο σηµείων και
ένα σύνολο γραµµών οι οποίες συνδέουν µεταξύ τους κάποια από αυτά τα σηµεία. Τα
σηµεία ονοµάζονται κόµβοι ή κορυφές, και οι γραµµές ονοµάζονται ακµές. Έστω τα
παρακάτω γραφήµατα.

Σχήµα 1.1 Γραφήµατα.
Το πλήθος των ακµών που απολήγουν σε κάποιον συγκεκριµένο κόµβο λέγεται βαθµός του κόµβου αυτού. Στο Σχήµα 1.1(a) όλοι οι κόµβοι έχουν βαθµό 2, ενώ
στο Σχήµα 1.1(b) όλοι οι κόµβοι έχουν βαθµό 3. Σηµειωτέον ότι δύο οποιοιδήποτε
κόµβοι δεν επιτρέπεται να συνδέονται µεταξύ τους µε περισσότερες από µία ακµές.
Σε ένα γράφηµα ` το οποίο περιέχει τους κόµβους a και b, το ζεύγος 7a, b8
αναπαριστά την ακµή που συνδέει τους δύο αυτούς κόµβους. ∆εδοµένου ότι το
γράφηµα είναι ακατεύθυντο, η σειρά των a και b δεν παίζει κανένα ρόλο, και επο-

µένως τα ζεύγη 7a, b8 και 7b, a8 αναπαριστούν την ίδια ακµή. Εναλλακτικά, αφού η
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σειρά των κόµβων δεν έχει σηµασία, µπορούµε να αναπαριστούµε τις ακµές µε
σύνολα αντί για ζεύγη, δηλαδή ως a, b .

Εάν ονοµάσουµε c το σύνολο των κόµβων του ` και d το σύνολο των ακµών

του, λέµε ότι ` = 7c, d8. Μπορούµε να περιγράψουµε ένα γράφηµα µέσω ενός
διαγράµµατος ή, σε πιο τυπική µορφή, παραθέτοντας ρητά τα σύνολα c και d. Για
παράδειγµα, µια τυπική περιγραφή του γραφήµατος του Σχήµατος 1(a) είναι η εξής:
7 1, 2, 3, 4, 5 , 71, 28, 72, 38, 73, 48, 74, 58, 75,18 8.
Η αντίστοιχη περιγραφή του γραφήµατος του Σχήµατος 1(b) είναι η εξής:
7 1, 2, 3, 4 , 71, 28, 71, 38, 71, 48, 72, 38, 72, 48, 73, 48 8.
Τα γραφήµατα χρησιµοποιούνται συχνά για αναπαράσταση δεδοµένων. Λόγου χάριν, οι κόµβοι µπορεί να αναπαριστούν πόλεις και οι ακµές αυτοκινητοδρόµους
οι οποίοι συνδέουν τις πόλεις αυτές. Μερικές φορές, χάριν εποπτείας, σηµαίνουµε
τους κόµβους και/ή τις ακµές ενός γραφήµατος µε κατάλληλες επιγραφές, οπότε λέµε
ότι το αντίστοιχο γράφηµα είναι ενεπίγραφο. Στο Σχήµα 1.2 βλέπουµε ένα γράφηµα
στο οποίο οι κόµβοι αναπαριστούν πόλεις και η επιγραφή κάθε ακµής
αντιπροσωπεύει την τιµή (σε ευρώ) του φθηνότερου διαθέσιµου εισιτηρίου για µια
απευθείας πτήση ανάµεσα στις δύο αντίστοιχες πόλεις, εφόσον υπάρχει τέτοια πτήση.

Σχήµα 1.2 Φθηνότατα εισιτήρια για απευθείας πτήσεις µεταξύ κάποιων πόλεων.
Ένα γράφηµα ονοµάζεται υπογράφηµα ενός γραφήµατος e εάν οι κόµβοι

του ` αποτελούν υποσύνολο των κόµβων του e, και οι ακµές του ` είναι ακµές του

e οι οποίες συνδέουν τους αντίστοιχους κόµβους. Στο παρακάτω σχήµα βλέπουµε
ένα γράφηµα e και ένα υπογράφηµα ` του e.
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Γράφημα e

υπογράφημα `
(έντονες γραμμές)

Σχήµα 1.3 Το γράφηµα ` (έντονες γραµµές) αποτελεί υπογράφηµα του e.
∆ιαδροµή σε ένα γράφηµα είναι οποιαδήποτε ακολουθία κόµβων οι οποίοι
συνδέονται διαδοχικά µεταξύ τους µε ακµές. Εάν κάθε κόµβος µιας διαδροµής
εµφανίζεται σε αυτήν µία µόνο φορά, η διαδροµή λέγεται απλή (Σχήµα 1.4(a)). Εάν ο
πρώτος και ο τελευταίος κόµβος µιας διαδροµής ταυτίζονται, η διαδροµή λέγεται
κύκλος. Απλός κύκλος είναι κάθε κύκλος που περιέχει τουλάχιστον τρεις κόµβους,
από τους οποίους ταυτίζονται µόνο ο πρώτος και ο τελευταίος (Σχήµα 1.4(b)).
Ένα γράφηµα λέγεται συνδεδεµένο εάν όλοι οι κόµβοι του συνδέονται ανά
δύο µεταξύ τους µέσω κάποιας διαδροµής. Ένα συνδεδεµένο γράφηµα που δεν περιέχει απλούς κύκλους ονοµάζεται δένδρο (Σχήµα 1. 4(c)). Ένα δένδρο ενδέχεται να
περιέχει κάποιον ιδιαίτερο, διακεκριµένο κόµβο ο οποίος ονοµάζεται ριζικός κόµβος
ή ρίζα. Οι κόµβοι του δένδρου οι οποίοι έχουν βαθµό 1, εκτός από τον ριζικό,
ονοµάζονται καταληκτικοί κόµβοι ή φύλλα.

Σχήµα 1.4 (a) Μια απλή διαδροµή σε γράφηµα. (b) Ένας απλός κύκλος σε γράφηµα.
(c) Ένα δένδρο.
Αν ένα γράφηµα έχει βέλη αντί για γραµµές, ονοµάζεται κατευθυντό
γράφηµα.

Στο

παρακάτω

σχήµα

βλέπουµε

ένα

παράδειγµα

κατευθυντού

γραφήµατος. Το πλήθος των βελών που εκκινούν από ένα κόµβο λέγεται βαθµός
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εξόδου του κόµβου. Αντίστοιχα, το πλήθος των βελών που απολήγουν στον κόµβο
λέγεται βαθµός εισόδου του κόµβου.

Σχήµα 1.5 Ένα κατευθυντό γράφηµα.
Σε ένα κατευθυντό γράφηµα, η ακµή από τον κόµβο a στον κόµβο b

αναπαρίσταται από το ζεύγος 7a, b8. Η τυπική περιγραφή ενός κατευθυντού

γραφήµατος ` είναι το ζεύγος 7c, d8, όπου cτο σύνολο των κόµβων και d το σύνολο
των ακµών. Για το γράφηµα του σχήµατος 5 η τυπική περιγραφή είναι η εξής:
7 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 71, 28, 71, 58, 72, 18, 72, 48, 75, 48, 75, 68, 76, 18, 76, 38 8.

Κάθε διαδροµή στην οποία η κατεύθυνση όλων των βελών είναι ίδια µε την
κατεύθυνση των βηµάτων της διαδροµής λέγεται κατευθυντή. Ένα κατευθυντό
γράφηµα λέγεται ισχυρά συνδεδεµένο εάν για οποιουσδήποτε δύο κόµβους και για
οποιαδήποτε από τις δύο κατευθύνσεις µεταξύ τους υπάρχει κατευθυντή διαδροµή
που συνδέει τους κόµβους µε την συγκεκριµένη κατεύθυνση.
Τα κατευθυντά γραφήµατα αποτελούν έναν εύχρηστο τρόπο αναπαράστασης
διµελών σχέσεων. Συγκεκριµένα, κάθε διµελής σχέση O µε πεδίο ορισµού N × N
f >8| =O> .
αναπαρίσταται από το ενεπίγραφο γράφηµα ` = 7N, d8, όπου d = 7=,
1.5 ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ
Οι ακολουθίες (τυπογραφικών) χαρακτήρων είναι θεµελιώδη δοµικά στοιχεία
στην επιστήµη υπολογιστών. Η µαθηµατική µελέτη της θεωρίας υπολογισµού είναι
απαραίτητο να ξεκινήσει µε την κατανόηση των µαθηµατικών των λέξεων και των
συµβόλων. Το αλφάβητο επί του οποίου ορίζονται οι ακολουθίες αυτές µπορεί να
ποικίλλει ανάλογα µε την εφαρµογή. Ορίζουµε ως αλφάβητο (alphabet) οποιοδήποτε
µη κενό πεπερασµένο σύνολο, και ως σύµβολα (symbols) του αλφαβήτου τα µέλη
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του συνόλου αυτού. Γενικά, θα χρησιµοποιούµε τα κεφαλαία γράµµατα Σ και Γ για
να αναφερόµαστε σε αλφάβητα, και τη γραµµατοσειρά ενιαίου πλάτους (ή Courier,
όπως είναι γνωστή) για να αναφερόµαστε στα σύµβολά τους. Παραδείγµατα
αλφαβήτων είναι τα εξής:
W@ = 0, 1 το οποίο ονοµάζεται δισυµβολικό αλφάβητο (binary alphabet),
W) =

, g, %, h, i, j, k, l, &, , m, , #, n, , , , , ', o, p, q, r, s ,

t = 0, 1, =, >, ? .
Λέξη επί ενός αλφαβήτου (string over an alphabet) είναι οποιαδήποτε
πεπερασµένη ακολουθία συµβόλων του αλφαβήτου αυτού. Τα σύµβολα της
ακολουθίας γράφονται συνήθως το ένα δίπλα στο άλλο, χωρίς ενδιάµεσα κόµµατα.
Παραδείγµατος χάριν, η ακολουθία 01001 είναι µια λέξη επί του W@, και η ακολουθία

καληµερα είναι µια λέξη επί του W) .

Το µήκος µιας λέξης w επί ενός αλφαβήτου W είναι το πλήθος των συµβόλων

που περιέχει, και συµβολίζεται µε |u|. Η λέξη µηδενικού µήκους είναι η λεγόµενη
κενή λέξη (empty string), και συµβολίζεται µε ε. Ο ρόλος της είναι παρόµοιος µε τον
ρόλο του 0 στην πρόσθεση. Για παράδειγµα, |101| = 3 και |i| = 0. Το σύνολο όλων
των λέξεων, συµπεριλαµβανοµένης και της κενής λέξης, επί ενός αλφαβήτου Σ
συµβολίζεται µε W ∗ . Εάν η λέξη w έχει µήκος n, µπορούµε να γράφουµε u =

u@ u) ⋯ uw , όπου κάθε uC ∈ W.

Εναλλακτικά, µια λέξη u ∈ W ∗ µπορεί να θεωρηθεί σαν µια συνάρτηση

u ∶ 1, … , |u| ↦ W, όπου η τιµή u7b8, για 1 < b < |u|, είναι το σύµβολο στην b-

οστή θέση της w. Για παράδειγµα, αν u = κοµµα, τότε u738 = u748 = µ, και

u718 = κ. Αν θέλουµε να διακρίνουµε παρόµοια σύµβολα σε διαφορετικές θέσεις σε
µία λέξη, θα πρέπει να αναφερόµαστε σ’ αυτά σαν διαφορετικές εµφανίσεις του
συµβόλου. ∆ηλαδή, το σύµβολο
u ∈ W ∗ αν u7b8 = .

∈ W εµφανίζεται στην b-οστή θέση της λέξης

Η ανάστροφη της w συµβολίζεται u y , και είναι η λέξη που προκύπτει όταν

γράψουµε τα σύµβολα της w µε την αντίστροφη σειρά (δηλαδή ως uw uwz@ ⋯ u@).

Για παράδειγµα, νεροR = ορεν.

Μια λέξη z ονοµάζεται υπόλεξη (substring) της w εάν εµφανίζεται αυτούσια
(δηλαδή, ως διαδοχή συνεχόµενων συµβόλων) µέσα στην w. Παραδείγµατος χάριν, η
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λέξη ληµ είναι µια υπόλεξη της λέξης καληµερα. Εναλλακτικά, µια λέξη v είναι
υπόλεξη µιας λέξης w αν και µόνο αν υπάρχουν λέξεις x και y έτσι ώστε u = ={>. Η
x και η y µπορεί να είναι ε, έτσι κάθε λέξη είναι υπόλεξη του εαυτού της. Παίρνοντας
= = u και { = > = i, βλέπουµε ότι ε είναι µια υπόλεξη κάθε λέξης.
Για δύο δεδοµένες λέξεις x και y µήκους m και n, αντίστοιχα, η συναρµογή
(concatenation) των x και y, η οποία συµβολίζεται µε = ∘ > ή απλά µε =>, είναι η
λέξη που παίρνουµε όταν συνάψουµε την y στο τέλος της x, ως εξής:
=@ ⋯ =} >@ ⋯ >w . Για παράδειγµα, 01 ∘ 001 = 01001. Φυσικά. u ∘ i = i ∘ u = u για
κάθε λέξη w. Για να συναρµόσουµε περισσότερα από ένα αντίγραφα της ίδιας λέξης
χρησιµοποιούµε τον συµβολισµό της ύψωσης σε δύναµη:
H IJKέL

D
EF
EG
==
⋯
= = =A .
Η λεξικογραφική διάταξη λέξεων είναι η συνήθης διάταξη που ακολουθούν
τα λεξικά, µε τη µόνη διαφορά ότι οι βραχύτερες λέξεις προηγούνται των µακρύτερων. Έτσι, η λεξικογραφική διάταξη όλων των λέξεων επί του αλφαβήτου 0, 1 είναι
η παρακάτω:
7i, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, … 8.
Οποιοδήποτε σύνολο λέξεων επί ενός αλφαβήτου Σ – δηλαδή, κάθε
υποσύνολο του W ∗ - ονοµάζεται γλώσσα.
1.6 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
Η ενδελεχής µελέτη των αλγορίθµων είναι υπό κάποια έννοια αυτό µε το
οποίο ασχολείται το πρώτο µέρος της εργασίας µας. Όµως µε το να δώσουµε έναν
τυπικό ορισµό ενός αλγορίθµου σε αυτό το σηµείο κρίνουµε πως δεν είναι σωστό.
Προτού εισάγουµε ένα τυπικό και γενικό µοντέλο για τους αλγόριθµους , θα
µεταχειριζόµαστε τους αλγορίθµους άτυπα. Ο απώτερος µας σκοπός είναι όταν έρθει
η στιγµή να παρουσιάσουµε ένα ορισµό για τον αλγόριθµο να είµαστε βέβαιοι ότι,
πράγµατι, συλλαµβάνει µε σωστό τρόπο την έννοια του αλγορίθµου.
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Άτυπα αλγόριθµος είναι µια καθορισµένη υπολογιστική διαδικασία που
δέχεται κάποιες τιµές , ή ένα σύνολο τιµών, σαν εισροή και παράγει κάποια τιµή, ή
ένα σύνολο τιµών, σαν εκροή. Ο αλγόριθµός λοιπόν είναι µια ακολουθία
υπολογιστικών βηµάτων που µετατρέπει την εισροή σε εκροή.
Ουσιαστικά, και πάλι άτυπα, αλγόριθµος είναι ένα σύνολο βηµάτων που
καθορίζει πως ένα έργο (task) εκτελείται. Ένα παράδειγµα είναι ένας αλγόριθµος για
την µαγειρική, το όνοµα αυτού είναι “συνταγή”.
Ένας αλγόριθµός είναι σωστός (correct) αν, για κάθε εισροή την φορά,
τερµατίζει (halts) µε την σωστή εκροή. Λέµε ότι ένας σωστός αλγόριθµος λύνει το
δεδοµένο υπολογιστικό πρόβληµα.
Μια ερώτηση η οποία θα αποδειχθεί ίσως η πιο σηµαντική σε αυτό το πρώτο
µέρος της εργασίας είναι, µετά από πόσα βήµατα (steps) θα τερµατίσει ένας
αλγόριθµος; Στην τελευταία ενότητα αυτού του πρώτου µέρους θα αναπτύξουµε µια
ολόκληρη θεωρία για το πώς υπολογίζεται η απάντηση σε αυτά τα ερωτήµατα, και
πότε το αποτέλεσµα κρίνεται ικανοποιητικό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Με την έννοια του υπολογιστή, λίγο ως πολύ, είµαστε όλοι εξοικειωµένοι.
Ακόµη, όµως, και αν οι γνώσεις µας ή/και η αντίληψη µας γύρω από την έννοια του
υπολογιστή είναι περιορισµένες όλοι είµαστε σε θέση να συµφωνήσουµε ότι οι
πραγµατικοί υπολογιστές είναι εξαιρετικά περίπλοκοι. Τόσο περίπλοκοι, που µια
µαθηµατική θεωρία που θα βασιζόταν απευθείας σε αυτούς θα ήταν απαγορευτικά
δύσχρηστη. Για αυτό ακριβώς τον λόγο, στη θεωρία υπολογισµού χρησιµοποιούµε
έναν εξειδικευµένο υπολογιστή, δηλαδή ένα υπολογιστικό µοντέλο. Ένα
υπολογιστικό µοντέλο, όντας ένα επιστηµονικό µοντέλο, µπορεί από κάποιες απόψεις
να είναι ακριβές και από κάποιες άλλες να µην είναι. Έτσι, εισάγουµε στην ανάλυση
µας διάφορα υπολογιστικά µοντέλα, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά που θέλουµε να
εστιάσουµε κάθε φορά.

2.1 ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΤΙΚΑ

(ΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΚΑ)

ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ
Τα πεπερασµένα αυτόµατα αποτελούν µια ικανοποιητική αναπαράσταση
υπολογιστών µε εξαιρετικά περιορισµένη µνήµη. Το πεπερασµένο αυτόµατο
µοιράζεται µε έναν πραγµατικό υπολογιστή το γεγονός ότι έχει µια «κεντρική µονάδα
επεξεργασίας» (central processing unit) πεπερασµένης χωρητικότητας. ∆έχεται την
είσοδο του σαν λέξη, η οποία του παραδίδεται σε µια ταινία εισόδου. ∆εν αποδίδει
κάποια έξοδο, απλά παρέχει µια ένδειξη για το ένα η είσοδος θεωρείται αποδεκτή ή
όχι. Αυτό που κάνει το πεπερασµένο αυτόµατα ένα περιορισµένο µοντέλο
πραγµατικού υπολογιστή είναι η παντελής έλλειψη µνήµης εκτός του σταθερού
κεντρικού επεξεργαστή.
Στην καθηµερινότητα µας αλληλεπιδρούµε συνεχώς µε τέτοιου είδους
υπολογιστές, καθώς αποτελούν τη βάση λειτουργίας πολλών ηλεκτροµηχανικών
συσκευών. Ένα παράδειγµα τέτοιας συσκευής είναι ο ελεγκτής µιας αυτόµατης
πόρτας. Οι αυτόµατες πόρτες, που είναι εγκατεστηµένες στις εισόδους και τις
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εξόδους πολυκαταστηµάτων, ανοίγουν όταν καταλάβουν ότι κάποιος πλησιάζει.
Άλλες συνηθισµένες συσκευές έχουν ελεγκτές µε κάπως µεγαλύτερη µνήµη. Για
παράδειγµα, ο ελεγκτής ενός ανελκυστήρα. Άλλα παραδείγµατα υπολογιστών µε
περιορισµένη µνήµη αποτελούν οι ελεγκτές διαφόρων οικιακών συσκευών, όπως τα
πλυντήρια πιάτων. Για να σχεδιάσει κανείς τέτοιου είδους συσκευές θα πρέπει να έχει
κατά νου την µεθοδολογία και την ορολογία των πεπερασµένων αυτόµατων.
Τα πεπερασµένα αυτόµατα και το πιθανοκρατικό τους αντίστοιχο, οι
αλυσίδες Markov, αποτελούν επίσης χρήσιµα εργαλεία για την αναγνώριση
προτύπων σε σύνολα δεδοµένων. Οι µηχανισµοί αυτοί χρησιµοποιούνται στην
επεξεργασία οµιλίας και στην οπτική αναγνώριση τυπογραφικών χαρακτήρων.
Μάλιστα, οι αλυσίδες Markov έχουν χρησιµοποιηθεί ακόµη και στην χρηµαταγορά,
για την αναπαράσταση και την πρόβλεψη των µεταβολών των τιµών διαφόρων
χρεογράφων.
Προτού, αποδώσουµε έναν τυπικό ορισµό στο πεπερασµένο αυτόµατο
µπορούµε να περιγράψουµε την µαθηµατική θεωρία των πεπερασµένων αυτοµάτων
σε αφηρηµένη µορφή, χωρίς να αναφερόµαστε σε κάποια συγκεκριµένη εφαρµογή.
Το παρακάτω σχήµα απεικονίζει ένα πεπερασµένο αυτόµατο, έστω •@ .

Σχήµα 2.1 Ένα πεπερασµένο αυτόµατο, έστω •@ , µε τρείς καταστάσεις.
Το διάγραµµα του Σχήµατος 2.1 ονοµάζεται διάγραµµα καταστάσεων του
€@ . Περιλαµβάνει τρεις καταστάσεις, που επιγράφονται •@ , •) , και •‚ . Η

εναρκτήρια κατάσταση, •@ , είναι αυτή την οποία υποδεικνύει το βέλος που
απεικονίζεται χωρίς αφετηρία. Η κατάσταση που περιβάλλεται από τον διπλό κύκλο,
•) , είναι η λεγόµενη κατάσταση αποδοχής. Τα βέλη που ξεκινούν από µια
κατάσταση και καταλήγουν σε µια άλλη ονοµάζονται µεταβάσεις.
Όταν το εν λόγω αυτόµατο λάβει µια λέξη εισόδου, λόγου χάριν την 1101, την
επεξεργάζεται και παράγει µια έξοδο. Η έξοδος είναι είτε αποδοχή είτε απόρριψη.
Προς το παρόν, για λόγους απλότητας, θα εξετάσουµε µόνο τέτοιες εξόδους, της
µορφής «ναι»/«οχι». Η επεξεργασία ξεκινάει από την εναρκτήρια κατάσταση του €@ .
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Το αυτόµατο λαµβάνει τα σύµβολα της λέξης εισόδου ένα προς ένα, από τα αριστερά
προς τα δεξιά. Μετά από την ανάγνωση του κάθε συµβόλου, το €@ µεταβαίνει από
την τρέχουσα κατάσταση σε κάποια άλλη, ακολουθώντας τη µετάβαση που
επιγράφεται µε το συγκεκριµένο σύµβολο. Μετά από την ανάγνωση και του
τελευταίου συµβόλου, το €@ παράγει την έξοδό του. Εάν βρίσκεται σε κάποια
κατάσταση αποδοχής, η έξοδος είναι αποδοχή διαφορετικά, είναι απόρριψη.
Παραδείγµατος χάριν, εάν εισαγάγουµε στο €@ του Σχήµατος 2.1 τη λέξη εισόδου 1101, η επεξεργασία θα εξελιχθεί ως εξής. Το αυτόµατο
1. ξεκινάει από την κατάσταση •@ ,

2. διαβάζει 1 και µεταβαίνει από την κατάσταση •@ στην •) ,

3. διαβάζει 1 και «µεταβαίνει» από την κατάσταση •) στην •) ,
4. διαβάζει Ο και µεταβαίνει από την κατάσταση •) στην •‚ ,
5. διαβάζει 1 και µεταβαίνει από την κατάσταση •‚ στην •) ,

6. αποδέχεται, διότι κατά την ολοκλήρωση της εισόδου βρίσκεται σε κατάσταση
αποδοχής την •) .
Το €@ αποδέχεται όλες τις λέξεις που τελειώνουν σε 1, αφού οποτεδήποτε

διαβάζει το σύµβολο 1 µεταβαίνει στην κατάσταση αποδοχής •) . Επιπλέον,

αποδέχεται τις λέξεις 100, 0100, 110000, και 0101000000, και κάθε λέξη που
τελειώνει µε το σύµβολο 1 ακολουθούµενο από άρτιο πλήθος από 0, ενώ απορρίπτει
άλλες λέξεις, όπως τις 0, 10, 101000.

2.1.1

ΤΥΠΙΚΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ

ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
Στην προηγούµενη ενότητα, εισάγαµε την έννοια του πεπερασµένου
αυτοµάτου µέσω του διαγράµµατος καταστάσεων. Ας εξετάσουµε όµως τη
λειτουργία του πεπερασµένου αυτοµάτου µε περισσότερη τυπικότητα.
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Ταινία Εισόδου

Κεφαλή Ανάγνωσης

Πεπερασμένος
Έλεγχος

Σχήµα 2.2 Ένα πεπερασµένο αυτόµατο

Η ταινία εισόδου τροφοδοτείται µε τις λέξεις , οι οποίες χωρίζονται σε
τετράγωνα, µε κάθε σύµβολο να καταχωρείται σε κάθε τετράγωνο της ταινίας. Το
βασικό τµήµα της µηχανής είναι από µόνο του ένα «µαύρο κουτί» που µπορεί να
βρίσκεται, ανά πάσα στιγµή, σε µια
µια από πεπερασµένου αριθµού ξεχωριστές
εσωτερικές καταστάσεις.. Αυτό το µαύρο κουτί, ονοµάζεται πεπερασµένος έλεγχος
(ή εναλλακτικά, ελεγκτής καταστάσεων).
καταστάσεων . Ο πεπερασµένος έλεγχος µπορεί να
αντιλαµβάνεται τι σύµβολο είναι γραµµένο σε κάθε θέση της ταινίας εισόδου µέσω
µιας κινούµενης κεφαλής ανάγνωσης.
ανάγ

Αρχικά, η κεφαλή ανάγνωσης είναι

τοποθετηµένη στο αριστερότερο τετράγωνο της ταινίας και ο πεπερασµένος έλεγχος
βρίσκεται στην εναρκτήρια κατάσταση.
κατάσταση. Σε τακτά διαστήµατα το αυτόµατο διαβάζει
ένα σύµβολο από την ταινία εισόδου και µετά εισέρχεται σε µια νέα κατάσταση η
οποία εξαρτάται µόνο από την τρέχουσα κατάσταση και το σύµβολο που µόλις διάβασε.
διάβασε
Αυτός είναι και ο λόγος που αποκαλούµαι αυτήν την µηχανή ντετερµινιστική.
ντετερµινιστική Αφού
διαβάσει ένα σύµβολο εισόδου, η κεφαλή ανάγνωσης µετακινείται ένα τετράγωνο
προς τα δεξιά της ταινίας εισόδου έτσι ώστε στην επόµενη κίνηση θα διαβάσει το
σύµβολο στο επόµενο τετράγωνο της ταινίας. Αυτή η διαδικασία επαναλαµβάνεται
ξανά και ξανά.. Τελικά, η κεφαλή ανάγνωσης φτάνει στο τέλος της λέξης εισόδου. Το
αυτόµατο τότε υποδεικνύει εάν εγκρίνει ή απορρίπτει αυτό που διάβασε σύµφωνα µε
27

την κατάσταση που βρίσκεται στο τέλος: εάν καταλήξει σε ένα σύνολο από τελικές
καταστάσεις, δηλαδή σε κάποια κατάσταση αποδοχής, η λέξη εισόδου θεωρείται ως
αποδεχτή. Το σύνολο των λέξεων που η µηχανή αποδέχεται ονοµάζεται αποδεχτή
γλώσσα.
Εποµένως, καταλήγουµε ότι ένα πεπερασµένο αυτόµατο αποτελείται από
διάφορα µέρη. Έχει ένα σύνολο από καταστάσεις και από κανόνες µετάβασης από τη
µια κατάσταση στην άλλη, ανάλογα µε το εκάστοτε σύµβολο εισόδου. Έχει ένα
αλφάβητο εισόδου το οποίο καθορίζει τα επιτρεπόµενα σύµβολα εισόδου. Έχει µια
εναρκτήρια κατάσταση και ένα σύνολο καταστάσεων αποδοχής. Η τυπική περιγραφή,
λοιπόν, ορίζει ότι ένα πεπερασµένο αυτόµατο είναι ένας κατάλογος αυτών των πέντε
αντικειµένων: του συνόλου των καταστάσεων, του αλφαβήτου εισόδου, των κανόνων
µετάβασης, της εναρκτήριας κατάστασης, και των καταστάσεων αποδοχής. Στη
γλώσσα των µαθηµατικών, ένας κατάλογος πέντε στοιχείων λέγεται πεντάδα.
Εποµένως, ορίζουµε ως πεπερασµένο αυτόµατο µια πεντάδα που αποτελείται από
αυτά τα πέντε µέρη.
Για να ορίσουµε τους κανόνες µετακίνησης µεταξύ καταστάσεων, χρησιµοποιούµε µερικές φορές τη λεγόµενη συνάρτηση µεταβάσεων, που συνήθως συµβολίζεται µε h. Για παράδειγµα, έστω ότι το πεπερασµένο αυτόµατο έχει ένα βέλος
από µια κατάσταση p σε µια κατάσταση • το οποίο επιγράφεται µε το σύµβολο
εισόδου 1. Αυτό σηµαίνει ότι, εάν το αυτόµατο βρίσκεται στην κατάσταση ƒ και

διαβάσει το σύµβολο 1, θα µετακινηθεί στην κατάσταση •. Την ίδια πληροφορία
µπορούµε να τη δηλώσουµε και µέσω της συνάρτησης µεταβάσεων, γράφοντας
απλώς h7ƒ, 18 = •. Ο συγκεκριµένος συµβολισµός, λοιπόν, είναι απλώς ένα είδος
µαθηµατικής συντοµογραφίας.
Συγκεντρώνοντας όλα τα παραπάνω δεδοµένα, καταλήγουµε τελικά στον
παρακάτω τυπικό ορισµό των πεπερασµένων αυτοµάτων:
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ΟΡΙΣΜΟΣ 2.1
Πεπερασµένο αυτόµατο είναι µια πεντάδα 7„, W, h, •… , †8, όπου
1. „ είναι ένα πεπερασµένο σύνολο, τα στοιχεία του οποίου ονοµάζονται
καταστάσεις,
2. W είναι ένα πεπερασµένο σύνολο, που ονοµάζεται αλφάβητο,,
3. h ∶ „ × W ⟶ „ είναι η συνάρτηση µεταβάσεων,
4. •… ∈ „ είναι η εναρκτήρια κατάσταση,
κατάσταση και
5. † ⊆ „ είναι το σύνολο των καταστάσεων αποδοχής ή το σύνολο των
τελικών καταστάσεων.
καταστάσεων

Ο τυπικός ορισµός περιγράφει επακριβώς τι εννοούµε µε τον όρο
«πεπερασµένο
νο αυτόµατο». Η έννοια του υπολογισµού από ένα
α αυτόµατο για µία λέξη
εισόδου θα είναι, χονδρικά, µια ακολουθία από φάσεις (configurations
configurations) που
αναπαριστούν την κατάσταση της µηχανής (πεπερασµένος έλεγχος, κεφαλή
ανάγνωσης, και ταινία εισόδου) σε διαδοχικές στιγµές. Στην περίπτωση του
ντετερµινιστικού πεπερασµένου αυτόµατου µια φάση
φάση καθορίζεται από την τρέχουσα
τρέ
κατάσταση και από το αδιάβαστο
αδιά
κοµµάτι της λέξης που βρίσκεται υπό επεξεργασία.
Με άλλα λόγια, µια φάση ενός ντετερµινιστικού πεπερασµένου αυτοµάτου
7„, W, h, •… , †8 είναι οποιοδήποτε στοιχείο του „ × W ∗ . Για παράδειγµα, η φάση
απεικονίζεται στο Σχήµα 2.2 είναι η 7•) , ./././8.

Ο συµβολισµός του τυπικού ορισµού µας δίνει τη δυνατότητα να περιγράψουπεριγράψου
µε συγκεκριµένα πεπερασµένα αυτόµατα, καθορίζοντας το καθένα από τα πέντε µέρη
του Ορισµού 2.1.. Παραδείγµατος χάριν, επανερχόµενοι στο πεπερασµένο αυτόµατο
€@ που εξετάσαµε προηγουµένως,
προηγουµένως, το οποίο και παραθέτουµε παρακάτω για λόγους
ευκολίας, µπορούµε να πούµε ότι:

Σχήµα 2.3 Το πεπερασµένο αυτόµατο •@ .
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Το •@ µπορεί να περιγραφεί τυπικά ως εξής: •@ = 7„, W, h, •@ , †8, όπου
1. „ = •@ , •) , •‚ ,
2. W = 0, 1 ,
3. η συνάρτηση µεταβάσεων δ περιγράφεται από τον πίνακα
•@
•)
•‚

0

•@
•‚
•)

1

•)
•)
•)

4. •@ είναι η εναρκτήρια κατάσταση, και
5. † = •) .

Εάν Α είναι το σύνολο όλων των λέξεων που αποδέχεται το αυτόµατο M,
λέµε ότι το Α είναι η γλώσσα του Μ και γράφουµε ‡7•8 = ˆ. Λέµε επίσης ότι το Μ
αναγνωρίζει ή αποδέχεται την Α. Επειδή ο όρος «αποδέχεται» έχει διαφορετικό
νόηµα όταν αναφερόµαστε σε λέξεις απ' ότι όταν αναφερόµαστε σε γλώσσες, στην
περίπτωση των γλωσσών προτιµούµε τον όρο «αναγνωρίζει», ώστε να αποφεύγεται η
σύγχυση.
Σηµειωτέον ότι ένα αυτόµατο µπορεί να αποδέχεται διάφορες λέξεις, αλλά
αναγνωρίζει πάντοτε µία µόνο γλώσσα. Ακόµη και αν το αυτόµατο δεν αποδέχεται
καµία λέξη, εξακολουθεί να αναγνωρίζει µία γλώσσα -την κενή γλώσσα ∅.
Άρα όσον αφορά το παράδειγµά µας, έστω

Α1 = {w| η w περιέχει τουλάχιστον ένα σύµβολο 1 και
το τελευταίο 1 ακολουθείται από άρτιο πλήθος από 0}.
Με αυτόν τον ορισµό του 2@ , έχουµε ‡7€@ 8 = 2@ ή, ισοδύναµα, ότι το

αυτόµατο €@ αναγνωρίζει την γλώσσα 2@ .
2.1.2

ΤΥΠΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στην υποενότητα αυτή, θα δώσουµε ένα τυπικό ορισµό για την έννοια του
υπολογισµού ενός πεπερασµένου αυτοµάτου. Θα διατυπώσουµε δηλαδή σε
µαθηµατική γλώσσα την άτυπη έννοια που έχουµε ήδη διαµορφώσει για το πώς
υπολογίζει ένα αυτόµατο.
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Έστω λοιπόν € = 7„, W, h, •… , †8 ένα πεπερασµένο αυτόµατο και u =

u@ u) ⋯ uw µια λέξη εισόδου, όπου το κάθε uC ανήκει στο αλφάβητο Σ. Λέµε ότι το

Μ αποδέχεται την w εάν υπάρχει ακολουθία καταστάσεων ‰… , ‰@ , … , ‰w του Q που να
ικανοποιεί τις εξής τρεις συνθήκες:
1. ‰… = •… ,

2. h7‰C , uCŠ@ 8 = ‰CŠ@ , για a = 0, … , ! − 1, και

3. ‰w ∈ †.

Η συνθήκη 1 ορίζει ότι το αυτόµατο ξεκινάει από την εναρκτήρια κατάσταση.
Η συνθήκη 2 ορίζει ότι το αυτόµατο µεταβαίνει από κατάσταση σε κατάσταση
σύµφωνα µε την συνάρτηση µεταβάσεων. Τέλος, η συνθήκη 3 ορίζει ότι το αυτόµατο
καταλήγει σε κατάσταση αποδοχής. Λέµε ότι το Μ αναγνωρίζει τη γλώσσα Α, όπου
2 = u| ' €

hέqi' & 'k# u .

ΟΡΙΣΜΟΣ 2.2
Μια γλώσσα λέγεται κανονική εάν υπάρχει πεπερασµένο
αυτόµατο που την αναγνωρίζει.

2.1.3

ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Στις προηγούµενες υποενότητες εισάγαµε και ορίσαµε τα πεπερασµένα
αυτόµατα και τις κανονικές γλώσσες. Σε αυτήν την υποενότητα, θα µελετήσουµε τις
ιδιότητες τους. Μέσω αυτής της µελέτης θα αναπτύξουµε τις απαραίτητες τεχνικές οι
οποίες περιλαµβάνουν τους τρόπους για να αποδεικνύει κανείς ότι κάποιες γλώσσες
δεν είναι κανονικές (δηλαδή υπερβαίνουν τις δυνατότητες των πεπερασµένων
αυτοµάτων).
Όπως στην αριθµητική τα βασικά αντικείµενα είναι οι αριθµοί και τα
εργαλεία είναι οι πράξεις µε τις οποίες τους χειριζόµαστε, αντίστοιχα στη θεωρία
υπολογισµού τα αντικείµενα είναι οι γλώσσες και τα εργαλεία περιλαµβάνουν
πράξεις ειδικά σχεδιασµένες για να χειρίζονται γλώσσες. Θα ορίσουµε τρεις πράξεις
σε γλώσσες, τις λεγόµενες κανονικές πράξεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται στη µελέτη
των ιδιοτήτων των κανονικών γλωσσών.
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ΟΡΙΣΜΟΣ 2.3
Έστω δύο γλώσσες Α και Β. ορίζουµε τις κανονικές πράξεις
ένωση, συναρµογή, και σώρευση ως εξής.
•
•
•

Ένωση: 2 ∪ 4 = =| = ∈ ˆ ή = ∈ ‹ .
Συναρµογή: 2 ∘ 4 = =>| = ∈ ˆ & > ∈ ‹ .
Σώρευση: 2∗ = =@ =) … =H | Œ ≥ 0 & άli =C ∈ ˆ .

Η πράξη της ένωσης απλώς παίρνει όλες τις λέξεις, τόσο της Α όσο και της Β,
και τις συγκεντρώνει σε µία γλώσσα.
Η πράξη της συναρµογής είναι κάπως πιο περίπλοκη. Για να σχηµατίσει τις
λέξεις της νέας γλώσσας, επισυνάπτει µια λέξη της Β µετά από µια λέξη της Α για
όλα τα δυνατά ζεύγη τέτοιων λέξεων.
Η πράξη της σώρευσης εφαρµόζεται σε µία µόνο γλώσσα αντί για δύο.
∆ηλαδή, η σώρευση είναι µονοµελής πράξη, και όχι διµελής. Για να σχηµατίσει µια
λέξη της νέας γλώσσας, συνάπτει µεταξύ τους οποιοδήποτε πλήθος λέξεων της Α τη
µία κατόπιν της άλλης. Σηµειωτέον ότι η φράση «οποιοδήποτε πλήθος» περιλαµβάνει
και την περίπτωση του Ο, και συνεπώς η 2∗ περιέχει πάντοτε την κενή λέξη ε

ανεξάρτητα από το ποια είναι η γλώσσα Α. Για παράδειγµα, αν 2 = 01, 1, 100 ,
τότε 110001110011 ∈ 2∗ , αφού

110001110011 = 1 ∘ 100 ∘ 01 ∘ 1 ∘ 100 ∘ 1 ∘ 1, και κάθε µια µία από αυτές τις
λέξεις βρίσκεται στην Α.
Εν γένει, µια συλλογή αντικειµένων είναι κλειστή ως προς κάποια πράξη εάν
η πράξη αυτή, όταν εκτελείται σε µέλη της συλλογής, επιστρέφει ένα αντικείµενο που
ανήκει επίσης στη συλλογή. Για παράδειγµα, έστω το σύνολο των φυσικών αριθµών
ℕ = 1, 2, 3, … . Όταν λέµε ότι το ℕ είναι κλειστό ως προς τον πολλαπλασιασµό
εννοούµε ότι , για οποιαδήποτε = και > που ανήκουν στο ℕ, το γινόµενο = × > ανήκει

επίσης στο ℕ. Με βάση τα παραπάνω έχει αποδειχθεί ότι η συλλογή των κανονικών
γλωσσών είναι κλειστή ως προς καθεµία από τις τρεις κανονικές πράξεις.
ΘΕΩΡΗΜΑ 2.1
Η κλάση των κανονικών γλωσσών είναι κλειστή ως προς την ένωση.
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∆ηλαδή, εάν οι 2@ και 2) είναι κανονικές γλώσσες, τότε το ίδιο ισχύει και για

την 2@ ∪ 2) . Αφού οι 2@ και 2) είναι κανονικές, γνωρίζουµε ότι κάποιο πεπερασµένο
αυτόµατο €@ αναγνωρίζει την 2@ και κάποιο πεπερασµένο αυτόµατο €) αναγνωρίζει

την 2) . Έτσι, µπορούµε να δείξουµε ότι η 2@ ∪ 2) είναι και αυτή κανονική,

εισάγοντας ένα πεπερασµένο αυτόµατο, έστω Μ, το οποίο την αναγνωρίζει
Για να καταστεί, όµως, δυνατόν να αποδειχθεί ότι η κλάση των κανονικών
γλωσσών είναι κλειστή ως προς τη συναρµογή και τη σώρευση θα πρέπει να
εισαγάγουµε µια νέα τεχνική, τη λεγόµενη ανταιτιοκρατία.

2.2 ΜΗ

ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΤΙΚΟ

(ΑΝΤΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΚΟ)

ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
Ο µη ντετερµινισµός, ή αλλιώς ανταιτιοκρατία, είναι µια χρήσιµη έννοια η
οποία έχει επηρεάσει σηµαντικά τη θεωρία υπολογισµού. Στη µέχρι τώρα µελέτη µας,
όταν µια µηχανή βρισκόταν σε κάποια δεδοµένη κατάσταση και διάβαζε το επόµενο
σύµβολο εισόδου, γνωρίζαµε ποια θα είναι η επόµενη κατάσταση -µε άλλα λόγια, η
επόµενη κατάσταση ήταν µονοσήµαντα καθορισµένη. Αυτού του τύπου οι
υπολογισµοί ονοµάζονται ντετερµινιστικοί ή αιτιοκρατικοί. Αντιθέτως, σε έναν µη
ντετερµινιστικό (ανταιτιοκρατικό) υπολογισµό ενδέχεται σε κάθε σηµείο να
υπάρχουν περισσότερες από µία επιλογές για την επόµενη κατάσταση.
∆εδοµένου ότι η ανταιτιοκρατία αποτελεί γενίκευση της αιτιοκρατίας, κάθε
ντετερµινιστικό πεπερασµένο αυτόµατο είναι αυτοµάτως και µη ντετερµινιστικό.
Όπως βλέπουµε στο Σχήµα 2.4, όµως, τα µη ντετερµινιστικά πεπερασµένα αυτόµατα
µπορούν να έχουν και κάποια επιπρόσθετα χαρακτηριστικά.

Σχήµα 2.4 Το µη ντετερµινιστικό πεπερασµένο αυτόµατο Ž@ .
Οι διαφορές ανάµεσα σε ένα ντετερµινιστικό πεπερασµένο αυτόµατο
(deterministic finite automaton, για συντοµία DFA) και ένα ανταιτιοκρατικό
πεπερασµένο αυτόµατο (nondeterministic finite automaton, για συντοµία NFA) είναι
εµφανέστατες.
33

Πρώτον, από κάθε κατάσταση ενός αιτιοκρατικού αυτοµάτου ξεκινά πάντοτε ένα και
µόνο ένα βέλος µετάβασης για κάθε σύµβολο του αλφαβήτου. Όπως φαίνεται στο
Σχήµα 2.4, το ανταιτιοκρατικό αυτόµατο Ž@ παραβιάζει αυτόν τον κανόνα: από την
κατάσταση •@ ξεκινά ένα βέλος για το σύµβολο 0, αλλά δύο βέλη για το σύµβολο 1.

από την •) ξεκινά ένα βέλος για το σύµβολο 0, αλλά κανένα για το σύµβολο 1.
Εποµένως, σε ένα ανταιτιοκρατικό αυτόµατο, από κάθε κατάσταση µπορούν να
εκκινούν µηδέν, ένα, ή περισσότερα βέλη για κάθε σύµβολο του αλφαβήτου.
∆εύτερον, σε ένα αιτιοκρατικό αυτόµατο οι επιγραφές στα βέλη µετάβασης είναι σύµβολα του αλφαβήτου. Το αυτόµατο Ž@ παραβιάζει και αυτόν τον κανόνα,
καθώς έχει ένα βέλος µε επιγραφή ε. Εν γένει, τα βέλη µετάβασης ενός
ανταιτιοκρατικού αυτοµάτου µπορούν να επιγράφονται είτε µε σύµβολα του
αλφαβήτου είτε µε την κενή λέξη ε. Επιπλέον, όπως και πριν, από κάθε κατάσταση
µπορούν να εκκινούν µηδέν, ένα, ή περισσότερα βέλη µε επιγραφή ε.
Τα ανταιτιοκρατικά αυτόµατα, παρότι δεν νοούνται σαν ρεαλιστικά µοντέλα
υπολογιστών, είναι πολύ χρήσιµα από πολλές απόψεις. Όπως θα δείξουµε, κάθε
ανταιτιοκρατικό πεπερασµένο αυτόµατο µπορεί να µετατραπεί σε ένα ισοδύναµο
αιτιοκρατικό, και µερικές φορές ένα ανταιτιοκρατικό αυτόµατο είναι πολύ µικρότερο
από το αντίστοιχο αιτιοκρατικό, ή η λειτουργία του είναι ευκολότερα κατανοητή, ή η
κατασκευή του είναι ευκολότερη. Εξάλλου, καθώς τα πεπερασµένα αυτόµατα
συνιστούν ένα εξαιρετικά απλό µοντέλο υπολογισµού, η µελέτη της ανταιτιοκρατίας
σε αυτά αποτελεί µια καλή προετοιµασία για την µελέτη της ανταιτιοκρατίας σε
ισχυρότερα υπολογιστικά µοντέλα.

2.2.1

ΤΡΟΠΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΚΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
Έχοντας εισάγει την έννοια της ανταιτιοκρατίας, θα εξηγήσουµε παρακάτω µε
ποιο τρόπο υπολογίζει ένα ανταιτιοκρατικό αυτόµατο. Ο λόγος που επιλέγουµε να
αναπτύξουµε λεπτοµερώς, σε αυτήν την υποενότητα, τον τρόπο που υπολογίζει ένα
ανταιτιοκρατικό αυτόµατο είναι για να εξαλείψουµε την πιθανότητα σύγχυσης
εξαιτίας αυτής της αξιοπερίεργης ικανότητας του ανταιτιοκρατικού αυτοµάτου να
είναι σε θέση να επιλέξει µεταξύ αρκετών επόµενων καταστάσεων.
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Ας υποθέσουµε, λοιπόν, ότι ακολουθώντας τον υπολογισµό ενός τέτοιου
αυτοµάτου για κάποια λέξη εισόδου, φτάνουµε σε κάποιο στάδιο το οποίο προσφέρει
περισσότερες από µία δυνατότητες για τη συνέχεια. Για παράδειγµα, έστω ότι
βρισκόµαστε στην κατάσταση. •@ του Ž@ και ότι το επόµενο σύµβολο εισόδου είναι
το 1. Αφού διαβάσει το σύµβολο, το αυτόµατο διασπάται σε πολλαπλά αντίγραφα του
εαυτού του και ακολουθεί όλες τις δυνατότητες παράλληλα. Κάθε αντίγραφο
αναλαµβάνει να ακολουθήσει µία από τις δυνατές διαδροµές, και συνεχίζει όπως το
αρχικό αυτόµατο. Εάν αργότερα εµφανιστούν νέες πολλαπλές επιλογές, το αντίγραφο
διασπάται εκ νέου. Σε περίπτωση που για κάποιο αντίγραφο του αυτοµάτου το
επόµενο σύµβολό εισόδου δεν εµφανίζεται σε κανένα από τα βέλη που εκκινούν από
την τρέχουσα κατάσταση, το συγκεκριµένο αντίγραφο παύει να είναι ενεργό, και ο
αντίστοιχος κλάδος του υπολογισµού λήγει άκαρπα στο σηµείο αυτό. Τελικά, το
αυτόµατο αποδέχεται την είσοδό του εάν στο τέλος της ανάγνωσης υπάρχει έστω και
ένα αντίγραφο που να βρίσκεται σε κατάσταση αποδοχής.
Κάτι παρόµοιο συµβαίνει και αν το αυτόµατο βρεθεί σε µια κατάσταση από
την οποία εκκινούν βέλη µε επιγραφή ε. Χωρίς να διαβάσει κανένα σύµβολο της
λέξης εισόδου, το αυτόµατο διασπάται σε πολλαπλά αντίγραφα. Το ένα από αυτά
παραµένει στην τρέχουσα κατάσταση, και το καθένα από τα υπόλοιπα ακολουθεί
κάποιο από τα εξερχόµενα βέλη «ε». Στη συνέχεια, το κάθε αντίγραφο συνεχίζει
ανταιτιοκρατικά, όπως και πριν.
Η ανταιτιοκρατία µπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος παράλληλου υπολογισµού,
όπου µπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα περισσότερες από µία ανεξάρτητες
«διεργασίες». Το αντίστοιχο ενός ανταιτιοκρατικού αυτοµάτου που διασπάται για να
ακολουθήσει πολλαπλές επιλογές είναι µια διεργασία που «διακλαδίζεται» σε
πολλαπλές υποδιεργασίες, καθεµία από τις οποίες εξελίσσεται ανεξάρτητα. Αν έστω
και µία από τις διεργασίες αυτές καταλήξει σε κατάσταση αποδοχής, τότε αποδέχεται
και ο υπολογισµός ως σύνολο.
Εναλλακτικά, µπορούµε να φανταστούµε έναν ανταιτιοκρατικό υπολογισµό
σαν ένα δένδρο δυνατοτήτων. Η ρίζα του δένδρου αντιστοιχεί στην αρχή του
υπολογισµού. Κάθε σηµείο διακλάδωσης αντιστοιχεί σε ένα σηµείο του υπολογισµού
στο οποίο το αυτόµατο έχει πολλαπλές επιλογές. Το αυτόµατο αποδέχεται, εάν έστω
και ένας από τους κλάδους αυτού του δένδρου καταλήγει σε κατάσταση αποδοχής,
όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.5.
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Σχήµα 2.5 Ένας αιτιοκρατικός υπολογισµός και ένας ανταιτιοκρατικός υπολογισµός
που περιέχει αποδεκτικό κλάδο.
κλάδο
Ας εξετάσουµε κάποιες ενδεικτικές εκτελέσεις του ανταιτιοκρατικού αυτοµάαυτοµά
του Νι του Σχήµατος 2.4.
4. Στο Σχήµα 2.6
2. απεικονίζεται ο υπολογισµός του Ž@ για
είσοδο 010110.

Αναγιγνωσκόμενο
Σύμβολο

Έναρξη

Σχήµα 2.6 Ο υπολογισµός του Ž@ για είσοδο 010110
Για αυτήν την είσοδο, ξεκινάει από την εναρκτήρια κατάσταση •@ και

διαβάζει το πρώτο σύµβολο, 0.
0 Από την •@ , η µόνη δυνατότητα µετάβασης για είσοδο

0 είναι στην ίδια την •@ , οπότε παραµένει εκεί. Στη συνέχεια διαβάζει το δεύτερο
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σύµβολο, 1. Από την •@ έχει δύο επιλογές για είσοδο 1: είτε να παραµείνει στην •@

είτε να µεταβείτε στην •) . Η µηχανή διασπάται ανταιτιοκρατικά σε δύο αντίγραφα,
ώστε να ακολουθήσει και τις δύο επιλογές. Για να παρακολουθήσουµε τις διάφορες
δυνατότητες, µπορούµε να τοποθετήσουµε ένα δάχτυλο πάνω σε κάθε κατάσταση
στην οποία µπορεί να βρίσκεται η µηχανή. Στην παρούσα φάση, θα πρέπει να έχουµε
ένα δάχτυλο πάνω στην κατάσταση •@ και ένα στην •) .

Καθώς από την •) ξεκινά ένα βέλος ε, η µηχανή θα πρέπει να διασπαστεί και

πάλι. Κρατάµε λοιπόν ένα δάχτυλο στην •) , και τοποθετούµε ένα άλλο δάχτυλο στην
•‚ . Τώρα πρέπει να έχουµε από ένα δάχτυλο σε καθεµία από τις •@ , •) , και •‚ .

Όταν διαβάσει το τρίτο σύµβολο, 0, εξετάζουµε το κάθε δάχτυλο ξεχωριστά.
Αφήνουµε το δάχτυλο της •@ εκεί που βρίσκεται, µετακινούµε το δάχτυλο της •)

στην •‚ , και αποµακρύνουµε το δάχτυλο που βρισκόταν στην •‚ . ∆εδοµένου ότι δεν
έχει βέλος µε επιγραφή 0 για να ακολουθήσει, αυτό το τελευταίο δάχτυλο αντιστοιχεί
σε διεργασία που απλώς «σβήνει». Στο σηµείο αυτό θα πρέπει πλέον να έχουµε από
ένα δάχτυλο σε καθεµία από τις καταστάσεις •@ και •‚ .

Όταν διαβάσει το τέταρτο σύµβολο, 1, «διασπάµε» το δάχτυλο της •@ σε δύο

δάχτυλα, στις καταστάσεις •@ και •) , κατόπιν «διασπάµε» ξανά το δάχτυλο της •) για

να ακολουθήσει το βέλος ε προς την •‚ , και τέλος µετακινούµε το προηγούµενο

δάχτυλο της •‚ στην •• . Τώρα θα πρέπει να έχουµε από ένα δάχτυλο σε καθεµία από

τις τέσσερεις καταστάσεις.
Όταν διαβάσει το πέµπτο σύµβολο, 1, από τα δάχτυλα των καταστάσεων •@

και •‚ προκύπτουν δάχτυλα στις καταστάσεις •@ , •) , •‚ , και •• , όπως συνέβη και µε
το τέταρτο σύµβολο. Το προηγούµενο δάχτυλο της •) αποµακρύνεται, ενώ το

προηγούµενο δάχτυλο της •• παραµένει στην •• . Στο σηµείο αυτό έχουµε δύο δάχτυλα στην •• , και εποµένως µπορούµε να αποµακρύνουµε το ένα από αυτά, αφού το
µόνο που χρειάζεται να θυµόµαστε είναι ότι η •• είναι µια από τις δυνατές καταστάσεις στην παρούσα φάση, και όχι ότι είναι δυνατή για πολλαπλού ς λόγους.
Όταν διαβάσει το έκτο και τελευταίο σύµβολο, 0, διατηρούµε το δάχτυλο της
•@ στη θέση του, µετακινούµε το δάχτυλο της •) στην •) , αποµακρύνουµε αυτό που
βρισκόταν στην •‚ , και διατηρούµε αυτό που βρισκόταν στην •• στη θέση του. Τώρα
έχουµε φτάσει στο τέλος της λέξης, και αποδεχόµαστε εάν κάποιο δάχτυλο βρίσκεται
σε κατάσταση αποδοχής. Καθώς τα δάχτυλά µας βρίσκονται στις καταστάσεις •@ , •‚ ,
•• , και η •• είναι κατάσταση αποδοχής, συµπεραίνουµε ότι το Ž@ αποδέχεται τη

37

συγκεκριµένη λέξη. Σε περίπτωση που κανένα δάχτυλο δεν βρισκόταν σε κατάσταση
αποδοχής, θα συµπεραίναµε ότι το Ž@ απορρίπτει την συγκεκριµένη λέξη.
Εποµένως, συµπεραίνουµε ότι ένα µη ντετερµινιστικό πεπερασµένο αυτόµατο
έχει την δύναµη να είναι σε αρκετές καταστάσεις ταυτόχρονα. Αρκετά συχνά αυτή η
ικανότητα εκφράζεται σαν µια ικανότητα να «µαντεύει» (guess) κάτι για την είσοδο
του. Στο συγκεκριµένο σηµείο θα επανέλθουµε αργότερα και πιο συγκεκριµένα στην
ενότητα 2.9.

2.2.2

ΤΥΠΙΚΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ

ΑΝΤΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΚΟΥ

ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
Ο τυπικός ορισµός ενός ανταιτιοκρατικού πεπερασµένου αυτοµάτου είναι
παρόµοιος µε αυτόν ενός αιτιοκρατικού. Και τα δύο είδη αυτοµάτων περιλαµβάνουν
κάποιες καταστάσεις, ένα αλφάβητο εισόδου, µια συνάρτηση µεταβάσεων, µια
εναρκτήρια κατάσταση και κάποιες καταστάσεις αποδοχής. ∆ιαφέρουν, όµως, σε ένα
καίριο σηµείο: στο είδος της συνάρτησης µεταβάσεων. Σε ένα αιτιοκρατικό
αυτόµατο, η συνάρτηση µεταβάσεων δέχεται ως είσοδο µια κατάσταση και ένα
σύµβολο εισόδου και επιστρέφει ως έξοδο την επόµενη κατάσταση. Αντίστοιχα, η
συνάρτηση µεταβάσεων ενός ανταιτιοκρατικού αυτοµάτου δέχεται ως είσοδο µια
κατάσταση και ένα σύµβολο εισόδου ή την κενή λέξη και επιστρέφει ως έξοδο το
σύνολο των δυνατών επόµενων καταστάσεων. Εποµένως, ο υπολογισµός του
ανταιτιοκρατικού αυτοµάτου δεν καθορίζεται πλέον από µια συνάρτηση µετάβασης
αλλά από µία σχέση µετάβασης.
Προκειµένου να συντάξουµε τον τυπικό ορισµό, θα πρέπει πρώτα να εισαγάγουµε κάποιες επιπλέον συµβολιστικές συµβάσεις. Για οποιοδήποτε σύνολο Q, η
έκφραση •7„8 δηλώνει το δυναµοσύνολο του Q, δηλαδή τη συλλογή όλων των

υποσυνόλων του. Επίσης, για οποιοδήποτε αλφάβητο Σ, η έκφραση W‘ δηλώνει το
σύνολο W ∪ i . Με τον παραπάνω συµβολισµό, η τυπική περιγραφή της σχέσης

µεταβάσεων ενός ανταιτιοκρατικού πεπερασµένου αυτοµάτου είναι Z: „ × W‘ ⟶
•7„8 ή, εναλλακτικά, γράφουµε ότι Z ⊆ „ × 7W ∪ i 8 × „.
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ΟΡΙΣΜΟΣ 2.4
Ανταιτιοκρατικό πεπερασµένο αυτόµατο είναι µια πεντάδα 7„, W, Z, •… , †8,
όπου
1.
2.
3.
4.
5.

Q είναι ένα πεπερασµένο σύνολο καταστάσεων,
Σ είναι ένα πεπερασµένο αλφάβητο,
Z: „ × W‘ ⟶ •7„8 είναι η σχέση µεταβάσεων,
•… ∈ „ είναι η εναρκτήρια κατάσταση, και
† ⊆ „ είναι το σύνολο των καταστάσεων αποδοχής

Μια φάση ενός ανταιτιοκρατικού πεπερασµένου αυτοµάτου είναι, και πάλι,
ένα στοιχείο του „ × W ∗ .
Επανερχόµενοι

στο

ανταιτιοκρατικό

αυτόµατο

Ž@

που

εξετάσαµε

προηγουµένως, το οποίο και παραθέτουµε παρακάτω για λόγους ευκολίας, µπορούµε
να πούµε ότι:

Η τυπική περιγραφή του είναι Ž@ = 7„, W, Z, •@ , †8, όπου
1. „ = •@ , •) , •‚ , •• ,
2. W = 0, 1
3. Η σχέση µετάβασης ∆ δίνεται από τον πίνακα
•@
•)
•‚
••

0

•@
•‚
∅
••

1

•@ , •)
∅
••
••

ε

∅
•‚
∅
∅

4. η εναρκτήρια κατάσταση είναι η •@ , και
5. † = •• .

Εάν Α είναι το σύνολο όλων των λέξεων που αποδέχεται ένα ανταιτιοκρατικό
αυτόµατο Ν, τότε το Α είναι η γλώσσα του Ν και γράφουµε ‡7Ž8 = ˆ. Λέµε επίσης
ότι το Ν αναγνωρίζει την Α.
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2.2.3

ΤΥΠΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο τυπικός ορισµός του υπολογισµού για ένα ανταιτιοκρατικό αυτόµατο είναι
παρόµοιος µε εκείνον για τα αιτιοκρατικά αυτόµατα. Συγκεκριµένα, έστω Ž =

7„, W, Z, •… , †8 ένα οποιοδήποτε ανταιτιοκρατικό αυτόµατο και w µια λέξη επί του
αλφαβήτου Σ. Λέµε ότι το Ν αποδέχεται την w εάν αυτή µπορεί να γραφεί στη
µορφή u = >@ >) ⋯ >} , όπου κάθε >C ανήκει στο W‘ και υπάρχει ακολουθία

καταστάσεων ‰… , ‰@ , … , ‰} του Q που να ικανοποιεί τις εξής τρεις συνθήκες:
1. ‰… = •… ,

2. ‰CŠ@ ∈ Z7‰C , >CŠ@ 8, για a = 0, … , ( − 1, και
3. ‰} ∈ †.

Η συνθήκη 1 ορίζει ότι η µηχανή ξεκινά από την εναρκτήρια κατάσταση. Η
συνθήκη 2 ορίζει ότι η κατάσταση ‰CŠ@ είναι µια από τις επιτρεπτές επόµενες κατα-

στάσεις όταν το Ν βρίσκεται στην κατάσταση ‰C και διαβάζει το >CŠ@ . Πρέπει να
τονίσουµε ότι Z7‰C , >CŠ@ 8 είναι το σύνολο των επιτρεπτών επόµενων καταστάσεων,

και εποµένως απαιτούµε το ‰CŠ@ να είναι µέλος αυτού του συνόλου. Τέλος, η συνθήκη

3 ορίζει ότι το αυτόµατο καταλήγει σε κάποια από τις καταστάσεις αποδοχής.

2.2.4

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΑ

ΑΝΤΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΑΙΤΙΟΚΑΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
Τα

αιτιοκρατικά

και

τα

ανταιτιοκρατικά

πεπερασµένα

αυτόµατα

αναγνωρίζουν την ίδια κλάση γλωσσών. Η ισοδυναµία αυτή είναι ταυτόχρονα
αναπάντεχη και χρήσιµη. Αναπάντεχη διότι τα ανταιτιοκρατικά αυτόµατα φαίνεται να
είναι ισχυρότερα από τα αιτιοκρατικά, οπότε θα περίµενε κανείς ότι θα µπορούν να
αναγνωρίζουν περισσότερες γλώσσες. Και χρήσιµη διότι µερικές φορές είναι πολύ
ευκολότερο να περιγράψουµε ένα ανταιτιοκρατικό αυτόµατο για κάποια γλώσσα απ'
ότι ένα αιτιοκρατικό για την ίδια γλώσσα.
Για να γίνουµε πιο συγκεκριµένοι, ένα αιτιοκρατικό πεπερασµένο αυτόµατο
είναι απλώς ένα ειδικού τύπου ανταιτιοκρατικό αυτόµατο: Σε ένα αιτιοκρατικό
πεπερασµένο αυτόµατο, απλά συµβαίνει η σχέση µετάβασης ∆ να είναι µια
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συνάρτηση „ × W ⟶ „. Είναι εποµένως προφανές ότι η κλάση των γλωσσών που
αναγνωρίζονται από ένα αιτιοκρατικό αυτόµατο είναι υποσύνολο της κλάσης
γλωσσών που αναγνωρίζονται από ένα ανταιτιοκρατικό αυτόµατο. Παραδόξως, αυτές
οι κλάσεις είναι στην πραγµατικότητα ίσες. Παρά την προφανή ισχύ και γενικότητα
των ανταιτιοκρατικών αυτόµατων, δεν είναι περισσότερο ισχυρά από τα αντίστοιχα
αιτιοκρατικά σε όρους αναγνώρισης γλωσσών: Ένα ανταιτιοκρατικό πεπερασµένο
αυτόµατο µπορεί πάντοτε να µετατραπεί σε ένα αντίστοιχο ισοδύναµο αιτιοκρατικό.
Επισήµως, λέµε ότι δύο αυτόµατα είναι ισοδύναµα εάν αναγνωρίζουν την
ίδια γλώσσα. ∆ηλαδή, δύο πεπερασµένα αυτόµατα €@ και €) (ντετερµινιστικά ή µη

ντετερµινιστικά) είναι ισοδύναµα αν και µόνο αν ‡7€@ 8 = ‡7€) 8.

ΘΕΩΡΗΜΑ 2.2
Για κάθε ανταιτιοκρατικό πεπερασµένο αυτόµατο, υπάρχει ισοδύναµο αιτιοκρατικό.

Το παραπάνω θεώρηµα, 2.1, βασίζεται στο γεγονός ότι µπορούµε να
µετατρέψουµε ένα ανταιτιοκρατικό αυτόµατο σε ένα ισοδύναµο αιτιοκρατικό που να
προσοµοιώνει το πρώτο. Ειδικότερα, εάν το ανταιτιοκρατικό αυτόµατο έχει κ
καταστάσεις, τότε υπάρχουν 2A διαφορετικά υποσύνολα καταστάσεων. Καθένα από
αυτά αντιστοιχεί σε µία από τις περιπτώσεις τις οποίες το αιτιοκρατικό αυτόµατο θα
πρέπει να είναι σε θέση να θυµάται. Εποµένως, το ζητούµενο αιτιοκρατικό αυτόµατο
θα πρέπει να έχει 2A καταστάσεις. Βεβαίως, θα πρέπει επίσης να αποσαφηνίσουµε
ποια από αυτές θα είναι η εναρκτήρια κατάσταση, ποιες θα είναι οι καταστάσεις
αποδοχής, και ποια θα είναι η συνάρτηση µεταβάσεων του αιτιοκρατικού αυτόµατου.
Σύµφωνα λοιπόν µε το Θεώρηµα 2.1, κάθε ανταιτιοκρατικό αυτόµατο µπορεί
να µετατραπεί σε ένα ισοδύναµο αιτιοκρατικό. Εποµένως, τα ανταιτιοκρατικά
πεπερασµένα αυτόµατα αποτελούν έναν εναλλακτικό τρόπο περιγραφής των
κανονικών γλωσσών. Το συµπέρασµα αυτό διατυπώνεται στο ακόλουθο πόρισµα του
Θεωρήµατος 2.1.
ΠΟΡΙΣΜΑ 2.1
Μια γλώσσα είναι κανονική εάν και µόνο εάν υπάρχει ανταιτιοκρατικό πεπερασµένο
αυτόµατο που την αναγνωρίζει.
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Η συνθήκη αυτή ισχύει κατά προφανή τρόπο: κάθε κανονική γλώσσα
αναγνωρίζεται εξ ορισµού από κάποιο αιτιοκρατικό αυτόµατο, και κάθε τέτοιο
αυτόµατο είναι επίσης ανταιτιοκρατικό.
2.2.5

ΚΛΕΙΣΤΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Επανερχόµαστε στην κλειστότητα της κλάσης των κανονικών γλωσσών, προς
τις κανονικές πράξεις, την οποία αρχίσαµε να µελετάµε στην Ενότητα 2.1.3. Πλέον,
έχοντας εισαγάγει την έννοια της ανταιτιοκρατίας καθίσταται ευκολότερο να δειχθεί
ότι οι ενώσεις, οι συναρµογές, και οι σωρεύσεις κανονικών γλωσσών είναι επίσης
κανονικές γλώσσες.
ΘΕΩΡΗΜΑ 2.3
Η κλάση των κανονικών γλωσσών είναι κλειστή ως προς την ένωση.

Εποµένως µπορούµε, πλέον, να συνδυάσουµε δύο ανταιτιοκρατικά αυτόµατα
Ž@ και Ž) για τις 2@ και 2) , αντίστοιχα, ώστε να πάρουµε ένα ανταιτιοκρατικό
αυτόµατο Ν για την 2@ ∪ 2) .
ΘΕΩΡΗΜΑ 2.4
Η κλάση των κανονικών γλωσσών είναι κλειστή ως προς τη συναρµογή.

Με άλλα λόγια, εάν οι 2@ και 2) είναι κανονικές γλώσσες, τότε το ίδιο ισχύει

και για την 2@ ∘ 2) . Έτσι, µπορούµε να συνδυάσουµε δύο ανταιτιοκρατικά αυτόµατα

Ž@ και Ž) για τις 2@ και 2) , αντίστοιχα, έτσι ώστε να πάρουµε ένα καινούργιο
ανταιτιοκρατικό αυτόµατο Ν, όπως και στην περίπτωση της ένωσης.
ΘΕΩΡΗΜΑ 2.5
Η κλάση των κανονικών γλωσσών είναι κλειστή ως προς τη σώρευση.
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∆ηλαδή, εάν η 2@ είναι κανονική γλώσσα τότε και η γλώσσα 2@∗ είναι επίσης

κανονική. Έχοντας ένα ανταιτιοκρατικό αυτόµατο Ž@ για την 2@ ,µπορούµε να το
τροποποιήσουµε ώστε να αναγνωρίζει την 2@∗ . Το τελικό αυτόµατο Ν θα αποδέχεται

την είσοδό του οποτεδήποτε αυτή µπορεί να χωριστεί σε διάφορα τµήµατα, έτσι ώστε
το καθένα από αυτά να γίνεται αποδεκτό από το Ž@ .
2.3 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
Οι αριθµητικές πράξεις + και × µας επιτρέπουν να συντάσσουµε εκφράσεις

που αναπαριστούν αριθµούς, όπως π.χ. την έκφραση 76 + 48 × 5. Κατ’ ανάλογο

τρόπο, κανονικές πράξεις µας επιτρέπουν να συντάσσουµε εκφράσεις που
αναπαριστούν γλώσσες. Οι εκφράσεις αυτές λέγονται κανονικές. Ένα παράδειγµα
είναι η έκφραση 70 ∪ 180∗ .
Η τιµή της προαναφερθείσας αριθµητικής έκφρασης είναι ο αριθµός 32.
Αντίστοιχα, η τιµή µιας κανονικής έκφρασης είναι κάποια γλώσσα. Στο παράδειγµά
µας, πρόκειται για τη γλώσσα που αποτελείται από όλες τις λέξεις µε αρχικό σύµβολο
0 ή 1, ακολουθούµενο από οποιοδήποτε πλήθος από 0. Το συµπέρασµα αυτό
Προκύπτει από την ανάλυση της έκφρασης στα επιµέρους τµήµατά της. Πρώτον, τα
σύµβολα 0 και 1 αποτελούν συντοµογραφίες των συνόλων 0 και 1 . Άρα, το

τµήµα 70 ∪ 18 σηµαίνει 7 0 ∪ 1 8, και συνεπώς η τιµή του τµήµατος αυτού είναι η

γλώσσα 0, 1 . Το τµήµα 0∗ σηµαίνει 0 ∗ , και εποµένως η τιµή του είναι η γλώσσα
που αποτελείται από όλες τις λέξεις που περιέχουν οποιοδήποτε πλήθος από 0.
∆εύτερον, στις κανονικές εκφράσεις συνήθως υπονοείται χωρίς να αναγράφεται ρητά
το σύµβολο της συναρµογής ∘. Έτσι, η έκφραση 70 ∪ 180∗ στην πραγµατικότητα

αποτελεί συντοµογραφία της έκφρασης 70 ∪ 18 ∘ 0∗ . Η πράξη της συναρµογής
συνάπτει τις λέξεις των δύο τµηµάτων και παράγει την τιµή της συνολικής έκφρασης.
Στην αριθµητική, λέµε ότι το × προηγείται του +, µε την έννοια ότι, όποτε

έχουµε δυνατότητα επιλογής, εκτελούµε πρώτα την πράξη ×. Έτσι, στην έκφραση

2 + 3 × 4 η πράξη 3 × 4 εκτελείται πριν από την πρόσθεση. Αν θέλαµε να εκτελεστεί
πρώτα η πρόσθεση, θα έπρεπε να χρησιµοποιήσουµε παρενθέσεις, δηλαδή να
γράψουµε 72 + 38 × 4. Αντίστοιχα, στις κανονικές εκφράσεις εκτελείται πρώτα η
σώρευση, µετά η συναρµογή, και τέλος η ένωση, εκτός εάν υπάρχουν παρενθέσεις
που υποδεικνύουν κάποια διαφορετική σειρά.
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2.3.1

ΤΥΠΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ 2.5
Λέµε ότι η R είναι µια κανονική έκφραση εάν είναι της µορφής
1.
2.
3.
4.
5.
6.

α, όπου α ένα σύµβολο του αλφαβήτου Σ,
ε,
∅,
7O@ ∪ O) 8, όπου O@ και O) δύο κανονικές εκφράσεις,
7O@ ∘ O) 8, όπου O@ και O) δύο κανονικές εκφράσεις, ή
7O@∗ 8, όπου O@∗ µια κανονική έκφραση.

Στα σκέλη 1 και 2, οι κανονικές εκφράσεις α και ε αναπαριστούν τις γλώσσες
και i , αντίστοιχα. Στο σκέλος 3, η κανονική έκφραση ∅ αναπαριστά την
κενή γλώσσα. Στα σκέλη 4, 5, και 6, οι εκφράσεις αναπαριστούν αντίστοιχα τις
γλώσσες που προκύπτουν από την ένωση ή τη συναρµογή των O@ και O) , και
από τη σώρευση της γλώσσας O@ .

Τονίζουµε ότι η ε αναπαριστά τη γλώσσα που περιέχει µία µόνο λέξη – την
κενή λέξη –, ενώ η ∅ αναπαριστά τη γλώσσα που δεν περιέχει καµία λέξη.
Σε µια κανονική έκφραση µπορούν να παραλείπονται οι παρενθέσεις. Στην
περίπτωση αυτή, η αποτίµηση της έκφρασης γίνεται σύµφωνα µε τη σειρά
προτεραιότητας που έχουµε ήδη αναφέρει: πρώτα η σώρευση, µετά η συναρµογή, και
µετά η ένωση.
Επίσης, γράφουµε O Š ως συντοµογραφία της έκφρασης OO ∗ . Έτσι, ενώ η

γλώσσα O ∗ περιέχει όλες τις λέξεις που προκύπτουν από τη συναρµογή 0 ή
περισσότερων λέξεων της R, η O Š περιέχει όλες τις λέξεις που προκύπτουν από τη
συναρµογή 1 ή περισσότερων λέξεων της R. Εποµένως, O Š ∪ i = O ∗ . Επιπλέον,

ορίζουµε την έκφραση O H ως συντοµογραφία για τη συναρµογή k αντιγράφων της
έκφρασης R. Τέλος, όταν θέλουµε να διακρίνουµε ανάµεσα σε µια κανονική έκφραση
R και στη γλώσσα την οποία περιγράφει, αναφερόµαστε στη γλώσσα της R ως ‡7O8.
Έτσι υποθέτοντας ότι το αλφάβητο Σ είναι το

0, 1

παραθέτουµε τα

παρακάτω παραδείγµατα.
1. 0∗ 10∗ = u| k u i &έqi&

&gώ$ έ# 1 .

2. W ∗ 1W ∗ = u| k u i &έqi& ' omάq& ' # έ# 1 .
3. 1∗ 701Š 8∗ = u| άli 0 'k# u

m oliί' &

' omάq& ' # έ# 1 .
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4. 7WWW8∗ = u| '

ή

5. 01 ∪ 10 = 01, 10 .

$ 'k$ u iί# &

mm

mά & ' o 3 .

6. 1∗ ∅ = ∅.

Η συναρµογή του κενού συνόλου µε οποιοδήποτε σύνολο δίνει το κενό
σύνολο.
7. ∅∗ = i .
Η πράξη της σώρευσης κατασκευάζει τις λέξεις της νέας γλώσσας
συνάπτοντας οποιοδήποτε πλήθος λέξεων της αρχικής γλώσσας. Αν λοιπόν η
αρχική γλώσσα είναι η κενή, η σώρευση µπορεί να συνάψει µόνο 0 λέξεις, µε
αποτέλεσµα να παράγεται µόνο η κενή λέξη.

Για µια τυχούσα κανονική έκφραση R, ισχύουν οι παρακάτω δύο ταυτότητες:

•

O ∪ ∅ = O.
Όταν σε µια γλώσσα προστίθεται η κενή, η γλώσσα δεν αλλάζει.

•

O ∘ i = O.
Όταν σε µια λέξη συναρµόζεται η κενή, η λέξη δεν αλλάζει.

Ωστόσο, εάν εναλλάξουµε τη θέση των 0 και i στις παραπάνω ταυτότητες, πιθανόν
να πάψουν να ισχύουν οι ισότητες.

•

Η O ∪ i ενδέχεται να µην ισούται µε την R.

Παραδείγµατος χάριν, εάν O = 0, τότε ‡7O8 = 0 , αλλά ‡7O ∪ i8 = 0, i .
•

Η O ∘ ∅ ενδέχεται να µην ισούται µε την R.

Παραδείγµατος χάριν, εάν O = 0, τότε ‡7O8 = 0 , αλλά ‡7O ∘ ∅8 = ∅.
2.3.2

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

Από πλευράς περιγραφικής ισχύος, οι κανονικές εκφράσεις είναι ισοδύναµες
µε τα πεπερασµένα αυτόµατα. Η ισοδυναµία αυτή είναι µάλλον απροσδόκητη, αφού
εκ πρώτης όψεως τα δύο είδη αντικειµένων φαίνονται εντελώς διαφορετικά. Και
όµως, οποιαδήποτε κανονική έκφραση µπορεί να µετατραπεί σε ένα πεπερασµένο
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αυτόµατο που να αναγνωρίζει τη γλώσσα την οποία περιγράφει η έκφραση, και
αντιστρόφως.
ΘΕΩΡΗΜΑ 2.7
Μια γλώσσα είναι κανονική εάν και µόνο εάν υπάρχει κανονική έκφραση που να την
περιγράφει.

Το θεώρηµα 2.7 έχει δύο κατευθύνσεις. Παρακάτω θα διατυπώσουµε την
καθεµία από αυτές ως ανεξάρτητο λήµµα.

ΛΗΜΜΑ 2.1
Εάν µια γλώσσα περιγράφεται από κάποια κανονική έκφραση, τότε είναι κανονική.

Έστω Α µια γλώσσα η οποία περιγράφεται από κάποια κανονική έκφραση R.
Τότε µπορούµε να µετατρέψουµε την R σε ένα ανταιτιοκρατικό αυτόµατο που να
αναγνωρίζει την Α. Σύµφωνα µε το Πόρισµα 2.1, εάν η Α αναγνωρίζεται από κάποιο
ανταιτιοκρατικό αυτόµατο, τότε είναι κανονική.
ΛΗΜΜΑ 2.2
Εάν µια γλώσσα είναι κανονική, τότε υπάρχει κανονική έκφραση που την περιγράφει.

Έστω Α τυχούσα κανονική γλώσσα.

Τότε µπορεί να δειχθεί ότι η Α

περιγράφεται από κάποια κανονική έκφραση.
∆εδοµένου ότι η Α είναι κανονική, αναγνωρίζεται από κάποιο αιτιοκρατικό
πεπερασµένο αυτόµατο. Εποµένως, µπορούµε να περιγράψουµε µια διαδικασία που
να µετατρέπει αιτιοκρατικά αυτόµατα σε ισοδύναµες κανονικές εκφράσεις. Για
σκοπό αυτό, χρησιµοποιήσουµε ένα νέο είδος πεπερασµένου αυτοµάτου, που λέγεται
γενικευµένο

ανταιτιοκρατικό

πεπερασµένο

αυτόµατο

(generalized

nondeterministic finite automaton, για συντοµία GΝFΑ). Η διαδικασία θα µετατρέπει
αρχικά το αιτιοκρατικό αυτόµατο σε γενικευµένο ανταιτιοκρατικό, και στη συνέχεια
το γενικευµένο αυτόµατο σε κανονική έκφραση.
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Τα γενικευµένα ανταιτιοκρατικά αυτόµατα είναι απλώς ανταιτιοκρατικά αυαυ
τόµατα στα οποία τα βέλη µετάβασης είναι δυνατόν να επιγράφονται µε οποιεσοποιεσ
δήποτε κανονικές εκφράσεις, και όχι µόνο µε σύµβολα του αλφαβήτου ή την κενή
λέξη ε. Αντίστοιχα, ένα γενικευµένο αυτόµατο µπορεί σε κάθε του βήµα να διαβάζει
δια
από την είσοδο ένα σύµπλεγµα συµβόλων,
συµβόλων, και όχι απαραιτήτως ένα µόνο σύµβολο
κάθε φορά όπως συµβαίνει µε τα κοινά ανταιτιοκρατικά αυτόµατα. Το γενικευµένο
αυτόµατο ακολουθεί µια µετάβαση ανάµεσα σε δύο καταστάσεις όταν το
αναγιγνωσκόµενο σύµπλεγµα συµβόλων της εισόδου συγκροτεί µια λέξη η οποία
περιγράφεται
εριγράφεται από την κανονική έκφραση της µετάβασης αυτής.
αυτής. Βεβαίως,
Βεβαί
ως
ανταιτιοκρατικό,, το γενικευµένο αυτόµατο µπορεί να επεξεργάζεται την ίδια είσοδο
µε περισσότερους από έναν
ναν τρόπους. Ως συνήθως, η είσοδος γίνεται αποδεκτή εάν
στο τέλος της εισόδου
ου το αυτόµατο βρίσκεται σε κατάσταση αποδοχής
αποδοχής για κάποιον
από αυτούς τους τρόπους. Στο ακόλουθο σχήµα απεικονίζεται ένα ενδεικτικό
γενικευµένο ανταιτιοκρατικό πεπερασµένο αυτόµατο.
αυτόµατο

Σχήµα 2.7 Ένα γενικευµένο ανταιτιοκρατικό πεπερασµένο αυτόµατο.
Τυπικά
ικά ένα γενικευµένο ανταιτιοκρατικό πεπερασµένο αυτόµατο είναι όµοιο
µε ένα ανταιτιοκρατικό πεπερασµένο αυτόµατο, µε την διαφορά ότι η συνάρτηση
µεταβάσεων έχει την µορφή:
µορφή
Z: ””„ − ••–J—J˜ήL š × ”„ − •έ›•Kœ•L š ⟶ O
Το σύµβολο R αναπαριστά τη συλλογή όλων των κανονικών εκφράσεων επί
του αλφαβήτου Σ, ενώ τα •έ›•Kœ•L και ••–J—J˜ήL δηλώνουν την εναρκτήρια κακα
τάσταση και την κατάσταση αποδοχής. Όταν Z”•C , •ž š = O, αυτό σηµαίνει ότι το
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βέλος από την κατάσταση •C προς την κατάσταση •ž έχει ως επιγραφή την κανονική
έκφραση

R.

Το

πεδίο

ορισµού

της

συνάρτησης

µεταβάσεων

είναι

το

”„ − ••–J—J˜ήL š × ”„ − •έ›•Kœ•L š, αφού υπάρχει ένα βέλος από κάθε κατάσταση

προς κάθε άλλη κατάσταση, µε τη µόνη εξαίρεση ότι από την ••–J—J˜ήL δεν ξεκινά
κανένα βέλος και στην •έ›•Kœ•L δεν απολήγει κανένα βέλος.
ΟΡΙΣΜΟΣ 2.6
Γενικευµένο ανταιτιοκρατικό πεπερασµένο αυτόµατο είναι µια πεντάδα
”„, W, Z, •έ›•Kœ•L , ••–J—J˜ήL š, όπου
1. „ είναι το πεπερασµένο σύνολο καταστάσεων,
2. W είναι το αλφάβητο εισόδου,
3. Z: ”„ − ••–J—J˜ήL š × ”„ − •έ›•Kœ•L š ⟶ O
µεταβάσεων,
4. •έ›•Kœ•L είναι η εναρκτήρια κατάσταση, και
5. ••–J—J˜ήL είναι η κατάσταση αποδοχής.

είναι

η

συνάρτηση

Το γενικευµένο αυτόµατο αποδέχεται µια λέξη w στο W ∗ εάν αυτή µπορεί να

γραφεί στη µορφή u = u@ u) ⋯ uH , έτσι ώστε κάθε uC να ανήκει στο W ∗ και να

υπάρχει ακολουθία καταστάσεων •… , •@ , … , •H που να ικανοποιεί τις συνθήκες:
1. •… = •έ›•Kœ•L ,

2. •H = ••–J—J˜ήL ,

3. για κάθε a ισχύει ότι uC ∈ ‡7OC 8, όπου OC = Z7•Cz@ , •C 8, µε άλλα λόγια, η
λέξη uC θα πρέπει να περιγράφεται από την κανονική έκφραση OC µε την
οποία επιγράφεται η µετάβαση από την •Cz@ στην •C .
2.4 ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Για να κατανοήσουµε την ισχύ των πεπερασµένων αυτοµάτων, θα πρέπει να
κατανοήσουµε τα όρια των δυνατοτήτων τους. Σε αυτήν την ενότητα, θα δείξουµε ότι
υπάρχουν κάποιες γλώσσες που δεν αναγνωρίζονται από κανέναν αυτόµατο.
Ας εξετάσουµε, για παράδειγµα, τη γλώσσα 4 = 0w 1w | ! ≥ 0 . Αν
προσπαθήσουµε να βρούµε ένα αιτιοκρατικό αυτόµατο που να την αναγνωρίζει, θα
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διαπιστώσουµε ότι οποιαδήποτε τέτοια µηχανή θα πρέπει, καθώς διαβάζει την είσοδο,
να θυµάται πόσα 0 έχει διαβάσει µέχρι στιγµής. ∆εδοµένου ότι το πλήθος των 0 δεν
είναι φραγµένο, η µηχανή θα πρέπει να µπορεί να παρακολουθεί ένα απεριόριστο
πλήθος περιπτώσεων. Αυτό όµως είναι αδύνατον όταν το πλήθος των καταστάσεών
της είναι πεπερασµένο.
Εποµένως, γλώσσες σαν την Β δεν είναι κανονικές. Όµως, το γεγονός ότι το
πλήθος των 0 µπορεί να γίνει αυθαίρετα µεγάλο, δεν καθιστά τον παραπάνω
συλλογισµό αυτοµάτως απόδειξη µη κανονικότητας. Το γεγονός ότι η γλώσσα
φαίνεται να χρειάζεται απεριόριστη µνήµη δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι πράγµατι
χρειάζεται. Αν και για τη συγκεκριµένη γλώσσα Β όντως ισχύει αυτό, άλλες γλώσσες
που φαίνεται να απαιτούν απεριόριστο πλήθος περιπτώσεων τελικά αποδεικνύονται
κανονικές. Παραδείγµατος χάριν, έστω οι παρακάτω δύο γλώσσες επί του αλφαβήτου
W = 0, 1 :
•
•

Ÿ = u| k u i &έqi& ίh&

N = u| k u i &έqi& '&$ o

mήl $

ό0

mέni&$ 01

&1 ,

& 10

&gώ$ '&$ ίh&i$ p

έ$ .

Στηριζόµενοι στην διαίσθηση µας µπορεί να παραπλανηθούµε καθώς, εκ
πρώτης όψεως, φαίνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις µια αναγνωρίζουσα µηχανή θα
πρέπει να καταµετρά, και άρα ότι καµία από τις δύο γλώσσες δεν είναι κανονική.
Πράγµατι, η C δεν είναι κανονική. Η D όµως είναι. Εποµένως, µερικές φορές η
διαίσθησή µας µπορεί να µας παραπλανήσει. Άρα, ο µόνος τρόπος για να είµαστε
βέβαιοι είναι η µαθηµατική απόδειξη ενός θεωρήµατος που συλλαµβάνει την
παραπάνω διαίσθηση µας και αποδίδει την µη κανονικότητα ορισµένων γλωσσών
σαν φυσικό επακόλουθο.
Η τεχνική της απόδειξης της µη κανονικότητας µιας γλώσσας βασίζεται σε
ένα θεώρηµα περί κανονικών γλωσσών το οποίο αποκαλείται κατά παράδοση λήµµα
της άντλησης (pumping lemma). Σύµφωνα µε το θεώρηµα αυτό, όλες οι κανονικές
γλώσσες έχουν µια χαρακτηριστική ιδιότητα. Εποµένως, ένας τρόπος για να
βεβαιωθούµε ότι κάποια γλώσσα δεν είναι κανονική είναι να αποδείξουµε ότι δεν έχει
τη συγκεκριµένη ιδιότητα.
Η ιδιότητα αυτή προβλέπει ότι όλες οι λέξεις µιας γλώσσας που έχουν µήκος
µεγαλύτερο ή ίσο κάποιας συγκεκριµένης τιµής, η οποία ονοµάζεται µήκος
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άντλησης, επιδέχονται µια διαδικασία «άντλησης». Αυτό σηµαίνει ότι κάθε τέτοια
λέξη περιλαµβάνει κάποιο τµήµα που µπορεί να επαναληφθεί οσεσδήποτε φορές
χωρίς η προκύπτουσα λέξη να πάψει να ανήκει στη γλώσσα.
ΘΕΩΡΗΜΑ 2.8
Λήµµα της άντλησης Για κάθε κανονική γλώσσα 2, υπάρχει αριθµός ƒ ≥ 1 (το
µήκος άντλησης αυτής) τέτοιος ώστε κάθε λέξη s της 2 µε µήκος µεγαλύτερο ή ίσο
του ƒ να µπορεί να χωριστεί σε τρία τµήµατα, ¡ = =>?, που ικανοποιούν τις εξής
συνθήκες:
1. Για κάθε a ≥ 0, => C ? ∈ ˆ,
2. |>| > 0, και
3. |=>| ≤ ƒ.

Υπενθυµίζουµε ότι η έκφραση |¡| αναπαριστά το µήκος της λέξης s, το > C

δηλώνει την συναρµογή a αντιγράφων της λέξης >, ενώ το > … ισούται µε την κενή
λέξη i.

Επιπλέον, πρέπει να τονίσουµε ότι στη διαµέριση της ¡ σε =>? καθένα από τα

τµήµατα = και ? επιτρέπεται να είναι η κενή λέξη i. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο και

για το τµήµα >, αφού η συνθήκη 2 απαιτεί > ≠ i. Χωρίς αυτήν συνθήκη το θεώρηµα
θα ήταν αληθές κατά τετριµµένο τρόπο.
Παρατηρούµε επίσης ότι, σύµφωνα µε τη συνθήκη 3, το συνολικό µήκος των
τµηµάτων = και > θα πρέπει να είναι µικρότερο ή ίσο του ƒ.
Σαφώς, το παραπάνω θεώρηµα είναι το πιο εξεζητηµένο που έχουµε
συναντήσει µέχρι στιγµής εξαιτίας του ισχυρισµού του. Ας σκεφτούµε ξανά τι λέει:
για κάθε κανονική γλώσσα Α,
υπάρχει ένας αριθµός ƒ ≥ 1, τέτοιος ώστε
για κάθε λέξη ¡ της Α µεγαλύτερη από ƒ,

υπάρχουν λέξεις =, >, ? µε ¡ = =>?, > ≠ i, και |=>| ≤ ƒ, έτσι ώστε
για κάθε a ≥ 0, => C ? ∈ ˆ.

Για την σωστή εφαρµογή του θεωρήµατος είναι συχνά χρήσιµο να σκεφτούµε
την εφαρµογή αυτού του αποτελέσµατος σαν ένα παίγνιο µεταξύ των εαυτών µας,
του αποδεικνύοντος, που προσπαθεί να αποδείξει ότι µια γλώσσα Α δεν είναι
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κανονική, και ενός αντιπάλου που επιµένει ότι η Α είναι κανονική. Το θεώρηµα
ορίζει ότι, µόλις η A έχει καθοριστεί, ο αντίπαλος ξεκινάει παρέχοντας έναν αριθµό
ƒ. Έπειτα, είµαστε εµείς που διατυπώνουµε µια λέξη ¡, που ανήκει στην γλώσσα Α,

και η οποία δεν είναι µεγαλύτερη από ƒ. Ο αντίπαλος πρέπει τώρα να παρέχει µια
κατάλληλη διάσπαση της ¡ σε =>?. Τέλος, εµείς, θριαµβευτικά, επισηµαίνουµε το a

για το οποίο, => C ? δεν ανήκει στην γλώσσα Α. Εάν έχουµε µια στρατηγική που πάντα
κερδίζει τότε, ανεξαρτήτως του πόσο καλά παίζει ο αντίπαλος, θα έχουµε αποδείξει
ότι η Α δεν είναι κανονική.
Για παράδειγµα, η γλώσσα ‡ = .C / C ∶ a ≥ 0 δεν είναι κανονική. Αν ήταν

κανονική, το θεώρηµα 2.8, θα εφαρµοζόταν για κάποιον αριθµό ƒ. Ας θεωρήσουµε
τότε τη λέξη ¡ = .¥ / ¥ ∈ ‡. Σύµφωνα µε το θεώρηµα µπορεί να γραφτεί ως ¡ = =>?

έτσι ώστε |=>| ≤ ƒ και > ≠ i. Έτσι, θα έχουµε > = .C για a > 0. Όµως στην

περίπτωση αυτή =? = .¥zC / ¥ ∉ ‡, το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε το θεώρηµα.
2.5 ΑΣΥΜΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Μέχρι στιγµής έχουµε παρουσιάσει δύο διαφορετικές αλλά ισοδύναµες
µεθόδους περιγραφής γλωσσών: τα πεπερασµένα αυτόµατα και τις κανονικές
εκφράσεις. ∆είξαµε ότι πολλές γλώσσες µπορούν να περιγραφούν µε αυτόν τον
τρόπο, αλλά και ότι κάποιες άλλες, δεν επιδέχονται τέτοιου είδους περιγραφή.
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουµε µια ισχυρότερη µέθοδο περιγραφής
γλωσσών, τις λεγόµενες ασυµφραστικές γραµµατικές (context-free grammars, για
συντοµία CFG ). Η µέθοδος αυτή µας δίνει την δυνατότητα να περιγράφουµε
ορισµένες ιδιότητες αναδροµικού χαρακτήρα, πράγµα που αποδεικνύεται χρήσιµο σε
διάφορες εφαρµογές.
Οι ασυµφραστικές γραµµατικές χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά στη µελέτη των φυσικών γλωσσών. Στην προσπάθειά µας να κατανοήσουµε σε µια φυσική
γλώσσα τις σχέσεις ανάµεσα σε όρους όπως ουσιαστικό, ρήµα, και πρόθεση από τη
µία µεριά, και στα αντίστοιχα γραµµατικά σύνολα από την άλλη, οδηγούµαστε µε
φυσικό τρόπο σε αναδροµικές δοµές, καθώς, παραδείγµατος χάριν, τα ονοµατικά
σύνολα είναι δυνατόν να εµφανίζονται µέσα σε ρηµατικά σύνολα, και αντιστρόφως.
Οι ασυµφραστικές γραµµατικές έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν σηµαντικά
γνωρίσµατα αυτών των σχέσεων.
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Μια σηµαντική εφαρµογή των ασυµφραστικών γραµµατικών ανακύπτει στη
σχεδίαση και τη µετάφραση γλωσσών προγραµµατισµού. Οι χρήστες που προσπαθούν να µάθουν τη σύνταξη µιας γλώσσας προγραµµατισµού συνήθως παραπέµπονται σε κάποια γραµµατική για τη γλώσσα. Ο σχεδιαστής ενός µεταφραστή ή
ενός διερµηνέα για µια γλώσσα προγραµµατισµού συχνά φροντίζει να προµηθευτεί
κατ' αρχάς µια γραµµατική για τη γλώσσα. Οι περισσότεροι µεταφραστές και
διερµηνείς περιλαµβάνουν µια συνιστώσα που λέγεται συντακτικός αναλυτής
(parser), η οποία εξάγει τη σηµασία ενός προγράµµατος πριν από την παραγωγή του
µεταφρασµένου κώδικα ή την εκτέλεση της διερµηνευµένης ακολουθίας βηµάτων.
Αν διαθέτει κανείς κάποια ασυµφραστική γραµµατική που περιγράφει τη γλώσσα,
µπορεί να χρησιµοποιήσει διάφορες µεθόδους οι οποίες διευκολύνουν την κατασκευή
του αντίστοιχου συντακτικού αναλυτή. Μάλιστα, κάποια εργαλεία έχουν τη
δυνατότητα να παράγουν τον αναλυτή από τη γραµµατική µε αυτόµατο τρόπο.
Οι γλώσσες που αντιστοιχούν στις ασυµφραστικές γραµµατικές ονοµάζονται
ασυµφραστικές γλώσσες (context-free languages). Σε αυτές περιλαµβάνονται όλες
οι κανονικές γλώσσες, καθώς και πολλές άλλες.

2.5.1
Μια

ΑΣΥΜΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ

γραµµατική

αποτελείται

από

κάποια

συλλογή

κανόνων

αντικατάστασης, οι οποίοι λέγονται επίσης παραγωγικοί κανόνες. Κάθε κανόνας
αντιστοιχεί σε µια ξεχωριστή σειρά στη γραµµατική, και αποτελείται από ένα
σύµβολο και µια λέξη που χωρίζονται µε ένα βέλος. Το σύµβολο λέγεται µεταβλητή
(στην βιβλιογραφία προτιµάτε ο όρος µη-τερµατικό ή παραγωγικό σύµβολο = nonterminal symbol). Η λέξη αποτελείται από µεταβλητές και άλλα σύµβολα, που
ονοµάζονται τερµατικά σύµβολα.
Συνήθως, οι µεταβλητές αναπαρίστανται µε κεφαλαία γράµµατα, ενώ τα
τερµατικά σύµβολα, που είναι το αντίστοιχο του αλφαβήτου εισόδου, µε πεζά
γράµµατα, αριθµούς, ή ειδικά σύµβολα. Μία από τις µεταβλητές έχει οριστεί ως η
εναρκτήρια µεταβλητή, και εµφανίζεται συνήθως στο αριστερό µέλος του πρώτου
κανόνα.
Για παράδειγµα, έστω `@ η παρακάτω ασυµφραστική γραµµατική.
2 → 021
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2→4

4→#

Παρατηρούµε ότι, η γραµµατική `@ περιέχει τρεις κανόνες. Οι µεταβλητές της
είναι η Α, που είναι και η εναρκτήρια µεταβλητή, και η Β. Τα τερµατικά της σύµβολα
είναι τα Ο, 1, και #.
Μια γραµµατική περιγράφει µια γλώσσα, µε την έννοια ότι µας επιτρέπει να
παραγάγουµε όλες τις λέξεις αυτής της γλώσσας, ως εξής. .

1. Γράφουµε την εναρκτήρια µεταβλητή. Πρόκειται για τη µεταβλητή που εµφανίζεται στο αριστερό µέλος του πρώτου κανόνα, εκτός εάν έχει οριστεί
διαφορετικά.

2. Επιλέγουµε µια από τις µεταβλητές που έχουµε γράψει και έναν κανόνα που
να ξεκινά µε αυτήν, και αντικαθιστούµε τη µεταβλητή µε το δεξί µέλος του
κανόνα.

3. Επαναλαµβάνουµε το βήµα 2, µέχρις ότου να εξαντληθούν όλες οι µεταβλητές.
Παραδείγµατος χάριν, η γραµµατική `@ παράγει τη λέξη 000#111. Ο σχηµατισµός οποιασδήποτε λέξης γίνεται µέσω µιας αλληλουχίας αντικαταστάσεων. Κάθε
τέτοια αλληλουχία ονοµάζεται παραγωγή (derivation). Η συγκεκριµένη λέξη
000#111 σχηµατίζεται στη γραµµατική `@ µέσω της εξής παραγωγής:
2 ⇒ 021 ⇒ 00211 ⇒ 0002111 ⇒ 0004111 ⇒ 000#111
Οι ίδιες πληροφορίες µπορούν να αναπαρασταθούν και σχηµατικά, µέσω ενός
συντακτικού δένδρου, όπως αυτό που απεικονίζεται στο παρακάτω Σχήµα 2.8.
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Σχήµα 2.8 Ένα συντακτικό (parse) δένδρο για τη λέξη 000#111 στη γραµµατική `@ .
Το σύνολο των λέξεων που παράγονται µε αυτόν τον τρόπο αποτελεί τη
γλώσσα
σα της γραµµατικής.
γραµµατικής Παραδείγµατος χάριν, µετά από µερικά πειράµατα µε τη
γραµµατική `@ , διαπιστώνουµε ότι η γλώσσα της, που συµβολίζεται ‡7`@ 8, είναι το
σύνολο

0w #1w | ! ≥ 0 . Κάθε γλώσσα που µπορεί να παραχθεί
αραχθεί από κάποια

ασυµφραστική γραµµατική λέγεται ασυµφραστική.
Για να απλοποιήσουµε την παρουσίαση µιας ασυµφραστικής
ασυµφραστικής γραµµατικής,
συνήθως συγχωνεύουµε σε µία σειρά όλους τους κανόνες που έχουν στο αριστερό
τους µέλος την ίδια µεταβλητή. Για παράδειγµα, οι κανόνες 2 → 021
1 και 2 → 4 της
`@ γράφονται από κοινού 2 → 021 | 4 f, όπου το σύµβολο « | f» αναπαριστά το
διαζευκτικό «ή».

2.5.2

ΤΥΠΙΚΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ

ΑΣΥΜΦΡΑΣΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
Τυπικά η έννοια της ασυµφραστικής γραµµατικής ορίζεται ως εξής.

ΟΡΙΣΜΟΣ 2.7
Ασυµφραστική γραµµατική είναι µια τετράδα 7c, W, O, ©8, όπου
1. c είναι ένα πεπερασµένο σύνολο, το σύνολο των µεταβλητών,
µεταβλητών
2. W είναι ένα πεπερασµένο σύνολο, ξένο (disjoint)
(
προς το c,
c το σύνολο
των τερµατικών συµβόλων,
συµβόλων
3. O είναι ένα πεπερασµένο σύνολο κανόνων, καθένας από τους οποίους
αποτελείται από µία µεταβλητή και µια λέξη από µεταβλητές και
τερµατικά σύµβολα, και
4. © ∈ c είναι η εναρκτήρια µεταβλητή.
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Εάν ª, {, και u είναι λέξεις από µεταβλητές και τερµατικά σύµβολα, και

ˆ → u είναι ένας κανόνας της γραµµατικής, λέµε ότι η λέξη ªˆ{ αποδίδει τη λέξη

ªu{ και γράφουµε ªˆ{ ⇒ ªu{. Λέµε επίσης ότι η ª παράγει τη {, το οποίο
∗

γράφεται ª ⇒ {, εάν ª = { ή εάν υπάρχει ακολουθία ª@ , ª) , … , ªH µε Œ ≥ 0 τέτοια

ώστε ª ⇒ ª@ ⇒ ª) ⇒ ⋯ ⇒ ªH ⇒ {.

Με τον παραπάνω συµβολισµό, η γλώσσα της γραµµατικής είναι το σύνολο
∗

∗

«u ∈ W ∗ ¬ © ⇒ u-.«u ∈ W ∗ | © ⇒ u-.
Έτσι, στη γραµµατική `@ έχουµε c = ˆ, ‹ , W = 0, 1, # , και © = ˆ, ενώ το

σύνολο O είναι η συλλογή των τριών κανόνων που παρατίθενται στη προηγούµενη
σελίδα.
Συνήθως για να ορίσουµε µια γραµµατική παραθέτουµε απλώς τους κανόνες της.
Στην περίπτωση αυτή, εξυπακούεται ότι οι µεταβλητές της είναι τα σύµβολα που
εµφανίζονται στο αριστερό µέλος των κανόνων και τα τερµατικά της σύµβολα είναι
όλα τα υπόλοιπα σύµβολα. Κατά σύµβαση, η εναρκτήρια µεταβλητή είναι αυτή που
εµφανίζεται στο αριστερό µέλος του πρώτου κανόνα.

2.6 ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟΙΒΑΣ
Ένα πεπερασµένο αυτόµατο δεν µπορεί να αναγνωρίσει όλες τις
ασυµφραστικές γλώσσες, αφού µερικές δεν είναι κανονικές. Για το λόγο αυτό θα
παρουσιάσουµε ένα νέο είδος υπολογιστικού µοντέλου, το λεγόµενο αυτόµατο
στοίβας

(pushdown

automaton,

για

συντοµία

PDA).

Πρόκειται

για

ένα

ανταιτιοκρατικό πεπερασµένο αυτόµατο εφοδιασµένο µε ένα επιπλέον «εξάρτηµα»,
το οποίο ονοµάζεται στοίβα και παρέχει στη µηχανή επιπρόσθετη µνήµη, πέραν της
πεπερασµένης µνήµης που είναι διαθέσιµη µέσω των καταστάσεων. Χάρις στη
στοίβα, τα αυτόµατα αυτά είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και µη κανονικές γλώσσες.
Εποµένως, τα αυτόµατα στοίβας, ένα είδος µηχανών που αναγνωρίζουν όλες τις
ασυµφραστικές γλώσσες και, υπό αυτή την έννοια, µας βοηθούν να κατανοήσουµε
βαθύτερα την ισχύ των ασυµφραστικών γραµµατικών.
Τα αυτόµατα στοίβας είναι ισοδύναµα σε ισχύ µε τις ασυµφραστικές γραµµατικές. Η ισοδυναµία αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιµη, διότι µας επιτρέπει να απο55

δεικνύουµε την ασυµφραστικότητα µιας γλώσσας µε δύο τρόπους: είτε παραθέτοντας
µια ασυµφραστική γραµµατική που να την παράγει, είτε παραθέτοντας ένα αυτόµατο
στοίβας που να την αναγνωρίζει. Υπάρχουν κάποιες γλώσσες που περιγράφονται
ευκολότερα µε βάση τον τρόπο παραγωγής τους, ενώ κάποιες άλλες µε βάση τον
τρόπο αναγνώρισής τους.
Προσθέτοντας το εξάρτηµα της στοίβας σε ένα πεπερασµένο αυτόµατο,
παίρνουµε τη συµβολική αναπαράσταση ενός αυτοµάτου στοίβας

Είσοδος
Κεφαλή
Ανάγνωσης

Στοίβα
Πεπερασμένος
Έλεγχος

Σχήµα 2.9 Σχηµατική αναπαράσταση ενός αυτοµάτου στοίβας.

Ένα αυτόµατο στοίβας µπορεί να γράφει στη στοίβα κάποια σύµβολα, και αργότερα να επιστρέφει για να τα διαβάσει. Η εγγραφή ενός συµβόλου «ωθεί» προς τα
κάτω όλα τα σύµβολα που υπάρχουν ήδη στη στοίβα. Ανά πάσα στιγµή, το σύµβολο
που βρίσκεται στην κορυφή της στοίβας µπορεί να αναγνωστεί, οπότε αφαιρείται από
τη στοίβα ενώ συγχρόνως τα υπόλοιπα σύµβολα µετακινούνται κατά µία θέση προς
τα πάνω. Η εγγραφή ενός συµβόλου αποκαλείται συνήθως απόθεση (pusbing) του
συµβόλου, ενώ η ανάγνωση και αφαίρεσή του λέγεται ανάληψη (popping). Η
πρόσβαση λοιπόν στη στοίβα, τόσο για εγγραφή όσο και για ανάγνωση, είναι δυνατή
µόνο στην κορυφή της. Με άλλα λόγια, η στοίβα είναι µια διάταξη αποθήκευσης
τύπου LIFO (ακρωνύµιο της φράσης «last in, first out»: εξαγωγή κατά ανάστροφη
σειρά εισαγωγής). Εάν εγγραφεί κάποια πληροφορία και στη συνέχεια εγγραφεί
κάποια επιπλέον πληροφορία, η προγενέστερη πληροφορία δεν µπορεί να διαβαστεί
προτού διαβαστεί και αφαιρεθεί η µεταγενέστερη.
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Η στοίβα είναι ένα πολύτιµο εξάρτηµα, διότι µπορεί να αποθηκεύει απεριόριστη ποσότητα πληροφοριών. Για παράδειγµα, όπως έχουµε ήδη αναφέρει η γλώσσα
0w 1w | ! ≥ 0 δεν µπορεί να αναγνωριστεί από κανένα πεπερασµένο αυτόµατο, διότι
καµία τέτοια µηχανή δεν µπορεί να αποθηκεύσει αυθαίρετα µεγάλους αριθµούς στην
πεπερασµένη µνήµη της. Αντιθέτως, ένα αυτόµατο στοίβας µπορεί να αναγνωρίσει
αυτή τη γλώσσα, χρησιµοποιώντας τη στοίβα του για να αποθηκεύσει το πλήθος των
0 που έχει διαβάσει.
Άτυπα, ο τρόπος λειτουργίας του αυτοµάτου για αυτήν τη γλώσσα µπορεί να
περιγραφεί ως εξής:
∆ιαβάζουµε σύµβολα από την είσοδο. Κάθε φορά που διαβάζουµε ένα 0, το

αποθέτουµε στη στοίβα. Μόλις δούµε το πρώτο 1, αρχίζουµε να αναλαµβάνουµε
από τη στοίβα ένα 0 για κάθε 1 που διαβάζουµε. Εάν η ανάγνωση της εισόδου
ολοκληρωθεί ακριβώς όταν η στοίβα εκκενωθεί πλήρως, η είσοδος γίνεται
αποδεκτή. Εάν, όµως, η στοίβα εκκενωθεί προτού εξαντληθούν τα 1, ή εάν τα 1
εξαντληθούν ενόσω η στοίβα περιέχει κάποια 0, ή εάν εµφανιστεί στην είσοδο
κάποιο 0 µετά από κάποιο 1, η είσοδος απορρίπτεται.

Βλέπουµε λοιπόν πως το απεριόριστο µέγεθος της στοίβας επιτρέπει στο
αυτόµατο να αποθηκεύει αυθαίρετα µεγάλους αριθµούς.
Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, τα αυτόµατα στοίβας είναι εν γένει
ανταιτιοκρατικά. Αντίθετα από τα πεπερασµένα αυτόµατα, όπου τα αιτιοκρατικά και
τα ανταιτιοκρατικά αναγνωρίζουν την ίδια κλάση γλωσσών, στα αυτόµατα στοίβας η
κατάσταση είναι διαφορετική: τα αιτιοκρατικά αυτόµατα στοίβας δεν έχουν την ίδια
ισχύ µε τα ανταιτιοκρατικά. Με άλλα λόγια, τα ανταιτιοκρατικά µπορούν να
αναγνωρίσουν γλώσσες που δεν αναγνωρίζονται από κανένα αιτιοκρατικό. Από τα
δύο είδη αυτοµάτων στοίβας, το ενδιαφέρον µας θα επικεντρωθεί στα
ανταιτιοκρατικά, διότι µόνο αυτά έχουν την ίδια ισχύ µε τις ασυµφραστικές
γραµµατικές.

2.6.1

ΤΥΠΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΟΙΒΑΣ

Αν εξαιρέσουµε τη στοίβα, ο τυπικός ορισµός ενός αυτοµάτου στοίβας είναι
παρόµοιος µε τον ορισµό ενός πεπερασµένου αυτοµάτου. Μια πρώτη διαφορά είναι
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ότι θα πρέπει να καθορίζουµε δύο αλφάβητα, διότι η στοίβα είναι, όπως και η ταινία
εισόδου, µια συσκευή που περιέχει σύµβολα που προέρχονται από κάποιο αλφάβητο.
∆εδοµένου ότι η µηχανή ενδέχεται να χρησιµοποιεί διαφορετικό αλφάβητο για την
είσοδο και για τη στοίβα, θα πρέπει να καθορίζουµε τόσο το αλφάβητο εισόδου, W,
όσο και το αλφάβητο στοίβας, t.

Η δεύτερη διαφορά σχετίζεται µε τη συνάρτηση µεταβάσεων. Υπενθυµίζουµε
ότι W‘ = W ∪ i και t‘ = t ∪ i . Με αυτόν τον συµβολισµό, το πεδίο ορισµού της
συνάρτησης µεταβάσεων είναι το „ × W‘ × t‘ .'Ετσι, η επόµενη κίνηση ενός
αυτοµάτου στοίβας καθορίζεται από την τρέχουσα κατάσταση, το σύµβολο που
διαβάζεται στην είσοδο, και το σύµβολο που βρίσκεται στην κορυφή της στοίβας.
Οποιοδήποτε από τα δύο αυτά σύµβολα µπορεί να είναι το κενό σύµβολο i, οπότε
στην επόµενη κίνησή της η µηχανή δεν θα διαβάσει κανένα σύµβολο από την είσοδο
και/ή κανένα σύµβολο από τη στοίβα.
Όσον αφορά το πεδίο τιµών της συνάρτησης µεταβάσεων, θα πρέπει να εξετάσουµε τι είναι αυτό που επιτρέπεται να κάνει το αυτόµατο σε κάθε συγκεκριµένη
περίσταση. Πιθανόν να µεταβεί σε κάποια νέα κατάσταση, και ενδέχεται να γράψει
ένα νέο σύµβολο στην κορυφή της στοίβας. Για να περιγράψει αυτές τις ενέργειες, η
συνάρτηση Z θα πρέπει να επιστρέφει ένα µέλος του „ και ένα µέλος του t‘ ,
συνολικά δηλαδή ένα µέλος του „ × t‘ . Το συγκεκριµένο µοντέλο, όµως, είναι

ανταιτιοκρατικό, δηλαδή σε κάθε φάση είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότερες από
µία επόµενες κινήσεις. Η ανταιτιοκρατία αυτή αποτυπώνεται στη συνάρτηση
µεταβάσεων µε τον συνήθη τρόπο: η επιστρεφόµενη τιµή είναι ένα σύνολο µελών
του „ × t‘ , δηλαδή ένα µέλος του •7„ × t‘ 8. Εποµένως, η συνάρτηση µεταβάσεων Z
θα έχει τη µορφή Z: „ × W‘ × t‘ ⟶ •7„ × t‘ 8.
ΟΡΙΣΜΟΣ 2.8
Αυτόµατο στοίβας είναι µια εξάδα 7„, W, t, Z, •… , †8, όπου τα „, W, t, και †
είναι πεπερασµένα σύνολα, και
1.
2.
3.
4.
5.
6.

„ είναι το σύνολο των καταστάσεων,
W είναι το αλφάβητο εισόδου,
t είναι το αλφάβητο στοίβας,
Z: „ × W‘ × t‘ ⟶ •7„ × t‘ 8 είναι η συνάρτηση µεταβάσεων,
•… ∈ „ είναι η εναρκτήρια κατάσταση, και
† ⊆ „ είναι το σύνολο των καταστάσεων αποδοχής.
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Μία φάση ενός αυτοµάτου στοίβας ορίζεται να είναι ένα µέλος του „ × W ∗ ×

t ∗ , όπου η πρώτη συνιστώσα είναι η κατάσταση της µηχανής, η δεύτερη είναι το
τµήµα της εισόδου πουυ πρόκειται να διαβαστεί, και η τρίτη αποτελείται από τα

περιεχόµενα της στοίβας. Για παράδειγµα, έστω η φάση 7•, u, ./088, τότε το . θα
βρίσκεται στην κορυφή της στοίβας και το 0 στον πάτο.

Το σύνολο όλων των λέξεων που αποδέχεται ένα αυτόµατο στοίβας €,

αποτελεί τη γλώσσα που αναγνωρίζει το €, η οποία συµβολίζεται µε ‡7•8.
‡

Για να αποσαφηνίσουµε πλήρως τα αυτόµατα στοίβας, ας δούµε, για παράδειγµα,
τον τυπικό ορισµό του αυτόµατου στοίβας που αναγνωρίζει τη γλώσσα
0w 1w | ! ≥ 0 . Το €@ είναι η εξάδα 7„, W, t, Z, •@ , †8, όπου
„ = •@ , •) , •‚ , •• ,

W = 0, 1 ,

t = 0, $ ,

† = •@ , •• , και

Z η συνάρτηση που περιγράφεται από τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο κάθε κενή
θέση αντιπροσωπεύει το κενό σύνολο ∅.
Είσοδος:
Στοίβα:

Εναλλακτικά, µπορούµε να περιγράψουµε ένα αυτόµατο στοίβας µέσω ενός
διαγράµµατος καταστάσεων, όπως στο Σχήµα 2.10. Στα διαγράµµατα
τα οι επιγραφές
των µεταβάσεων είναι
ναι κάπως πιο σύνθετες, ώστε να υποδεικνύουν µε ποιον τρόπο
χρησιµοποιεί το αυτόµατο τη στοίβα
βα του καθώς µεταβαίνει από τη µια κατάσταση
στην άλλη. Συγκεκριµένα, η έκφραση «., / ⟶ 0» δηλώνει ότι, όταν το αυτόµατο
διαβάζει στην είσοδο το σύµβολο . και στην κορυφή
ή της στοίβας το σύµβολο /, τότε

µπορεί
ρεί να αντικαταστήσει στη στοίβα το / µε 0. Τονίζουµε ότι οποιοδήποτε από τα
., /, και 0 µπορεί να είναι το κενό σύµβολο i. Εάν . = i,, τότε το αυτόµατο µπορεί

να εκτελέσει τη συγκεκριµένη µετάβαση χωρίς να διαβάσει κανένα σύµβολο από την
είσοδο. Παροµοίως, εάν / = i, το αυτόµατο µπορεί να εκτελέσει
λέσει τη µετάβαση
µετάβα χωρίς

να διαβάσει και να αναλάβει κανένα σύµβολο από τη στοίβα. Τέλος, εάν 0 = i, το
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αυτόµατο µπορεί να εκτελέσει τη µετάβαση χωρίς να αποθέσει κανένα σύµβολο στη
στοίβα.

Σχήµα 2.10 Το διάγραµµα καταστάσεων για το αυτόµατο στοίβας €@ , που
αναγνωρίζει τη γλώσσα 0w 1w | ! ≥ 0 .
Το αυτόµατο έχει τη δυνατότητα να ελέγχει εάν η στοίβα
στοίβα του είναι κενή
αποθέτοντας στη στοίβα ένα ειδικό σύµβολο $ κατά την έναρξη του υπολογισµού.
Με τον τρόπο αυτό, οποτεδήποτε συναντήσει ξανά το σύµβολο $,, γνωρίζει ότι στην
πράξη η στοίβα είναι κενή.
Ακόµη, το αυτόµατο µπορεί να ελέγχει εάν η είσοδός του έχει εξαντληθεί,
εκµεταλλευόµενο την ανταιτιοκρατία
ανταιτιοκρατία και το γεγονός ότι οι καταστάσεις αποδοχής
του παίζουν ρόλο µόνο όταν βρίσκεται στο τέλος της εισόδου.
εισόδο

2.6.2

ΤΥΠΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ένα αυτόµατο στοίβας € = 7„, W, t, Z, •… , †8 αποδέχεται µια είσοδο u εάν

αυτή µπορεί να γραφεί στη µορφή
µορφ u = u@ u) ⋯ u} , όπου κάθε uC ∈ W‘ , και υπάρχει

ακολουθία καταστάσεων ‰… , ‰@ , … , ‰} ∈ „ και ακολουθία λέξεων ¡… , ¡@ , … , ¡} ∈ t ∗ οι

οποίες να ικανοποιούν τις ακόλουθες
ακόλουθ τρεις συνθήκες. (Οι λέξεις ¡C αναπαριστούν την
ακολουθία των περιεχοµένων της στοίβας του € σε έναν αποδεκτικό κλάδο του
υπολογισµού του.)
1. ‰… = •… και ¡… = i.
i

2. Για κάθε a = 0, … , ( − 1 ισχύει ότι 7‰CŠ@ , /8 ∈ Z7‰C , uCŠ@ , .88, όπου ¡C = .¯
και ¡CŠ@ = /¯ για κάποια ., / ∈ t‘ και ¯ ∈ t ∗ .

3. ‰} ∈ †.
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Η συνθήκη 1 εξασφαλίζει ότι το € ξεκινά ορθά, δηλαδή από την εναρκτήρια

κατάσταση και µε τη στοίβα κενή. Η συνθήκη 2 ορίζει ότι το € κινείται ορθά,
δηλαδή σύµφωνα µε την τρέχουσα κατάσταση, το επόµενο σύµβολο της εισόδου, και

το κορυφαίο σύµβολο της στοίβας. Τέλος, η συνθήκη 3 ορίζει ότι το € καταλήγει σε
κατάσταση αποδοχής.

2.6.3

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΑ

ΜΕ

ΤΙΣ

ΑΣΥΜΦΡΑΣΤΙΚΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ
Τόσο οι ασυµφραστικές γραµµατικές όσο και τα αυτόµατα στοίβας έχουν την
δυνατότητα να περιγράφουν την κλάση των ασυµφραστικών γλωσσών. Εποµένως, οι
δύο µηχανισµοί έχουν την ίδια ισχύ. Κάθε ασυµφραστική γραµµατική µπορεί να
µετατραπεί σε αυτόµατο στοίβας που να αναγνωρίζει την ίδια γλώσσα, και
αντιστρόφως. ∆εδοµένου ότι η ασυµφραστική γλώσσα είναι, εξ ορισµού,
οποιαδήποτε γλώσσα που µπορεί να περιγραφεί µε κάποια ασυµφραστική
γραµµατική παραθέτουµε το παρακάτω θεώρηµα.
ΘΕΩΡΗΜΑ 2.9
Μια γλώσσα είναι ασυµφραστική εάν και µόνο εάν υπάρχει αυτόµατο στοίβας που
την αναγνωρίζει.

Το θεώρηµα 2.9 έχει δύο κατευθύνσεις. Παρακάτω θα διατυπώσουµε την
καθεµία από αυτές ως ανεξάρτητο λήµµα.
ΛΗΜΜΑ 2.3
Εάν µια γλώσσα είναι ασυµφραστική, τότε υπάρχει αυτόµατο στοίβας που να την
αναγνωρίζει.

Έστω 2 µια ασυµφραστική γλώσσα. Γνωρίζουµε ότι η 2 παράγεται εξ

ορισµού από κάποια ασυµφραστική γραµµατική `. Μπορούµε να µετατρέψουµε την
` σε ένα ισοδύναµο αυτόµατο στοίβας, έστω °.
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Το αυτόµατο στοίβας ° κρίνει εάν θα αποδεχθεί την είσοδό του u -δηλαδή

εάν η u παράγεται από τη `- ελέγχοντας εάν υπάρχει στη ` κάποια παραγωγή για

την u. Υπενθυµίζουµε ότι µια παραγωγή είναι απλώς η ακολουθία των
αντικαταστάσεων µέσω της οποίας η γραµµατική µπορεί να παραγάγει τη λέξη, και
ότι σε κάθε βήµα αυτής της διαδικασίας δηµιουργείται µια ενδιάµεση λέξη από
µεταβλητές και τερµατικά σύµβολα. Το ° θα πρέπει να ελέγχει εάν υπάρχει
ακολουθία αντικαταστάσεων η οποία, ακολουθώντας τους κανόνες της `, να οδηγεί

από την εναρκτήρια µεταβλητή στη λέξη u.
ΛΗΜΜΑ 2.4

Κάθε γλώσσα που αναγνωρίζεται από κάποιο αυτόµατο στοίβας είναι ασυµφραστική.

Για κάποιο δεδοµένο αυτόµατο στοίβας °, µπορούµε να κατασκευάσουµε µια

ασυµφραστική γραµµατική ` που να, παράγει ακριβώς τις λέξεις που αποδέχεται το
°. Με άλλα λόγια, η ` θα πρέπει να παράγει µια λέξη ακριβώς όταν το °, δεχόµενο

τη λέξη αυτή ως είσοδο, µεταβαίνει από την εναρκτήρια κατάστασή του σε κάποια
κατάσταση αποδοχής.
Έχοντας ως δεδοµένο ότι τα αυτό αυτόµατα στοίβας αναγνωρίζουν την κλάση
των ασυµφραστικών γλωσσών, µπορούµε να συσχετίσουµε τις κανονικές γλώσσες µε
τις ασυµφραστικές: εφόσον κάθε κανονική γλώσσα αναγνωρίζεται από κάποιο
πεπερασµένο αυτόµατο, και κάθε πεπερασµένο αυτόµατο είναι προφανώς και
αυτόµατο στοίβας (το οποίο απλώς αγνοεί την στοίβα του), συµπεραίνουµε ότι κάθε
κανονική γλώσσα είναι επίσης ασυµφραστική.
ΠΟΡΙΣΜΑ 2.2
Κάθε κανονική γλώσσα είναι ασυµφραστική.
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Σχήµα 2.11 Η σχέση ανάµεσα στις κανονικές και τις ασυµφραστικές γλώσσες
2.7 ΜΗ ΑΣΥΜΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Στην ενότητα αυτή, θα παρουσιάσουµε µια τεχνική µέσω της οποίας
µπορούµε να αποδεικνύουµε ότι κάποιες γλώσσες δεν είναι ασυµφραστικές.
ασυµφραστικές Η
τεχνική αυτή βασίζεται σε ένα λήµµα παρόµοιο µε το λήµµα άντλησης της Ενότητας
2.4,, το οποίο µας επιτρέπει να αποδεικνύουµε ότι κάποιες γλώσσες δεν είναι
κανονικές.
Το λήµµα άντλησης αυτής της ενότητας ορίζει ότι για κάθε ασυµφραστική
γλώσσα
ώσσα υπάρχει µια συγκεκριµένη τιµή, το λεγόµενο µήκος άντλησης (pumping
length), τέτοια ώστε όλες οι λέξεις της γλώσσας µε µήκος µεγαλύτερο από την τιµή
αυτή να επιδέχονται «άντληση». Στην προκειµένη περίπτωση, όµως, ο όρος άντληση
έχει κάπως πιο σύνθετη σηµασία.
σηµασία. Σηµαίνει ότι η λέξη µπορεί να χωριστεί σε πέντε
µέρη τέτοια ώστε το δεύτερο και το τέταρτο από αυτά να µπορούν να επαναληφθούν
επαναλη
ταυτοχρόνως και οσεσδήποτε φορές, χωρίς η προκύπτουσα λέξη να πάψει να ανήκει
στη γλώσσα.
ΘΕΩΡΗΜΑ 2.9
Για κάθε ασυµφραστική
Λήµµα της άντλησης για ασυµφραστικές γλώσσες
γλώσσα 2,, υπάρχει αριθµός ƒ (το µήκος άντλησης αυτής) τέτοιος ώστε κάθε λέξη ¡
της 2 µε µήκος µεγαλύτερο ή ίσο του ƒ να µπορεί να χωριστεί σε πέντε τµήµατα,
¡ = ª{=>?,, που ικανοποιούν τις εξής συνθήκες:
1. Για κάθε a ≥ 0, ª{
{ C => C ? ∈ ˆ,
2. |{>| > 0, και
3. |{=>| ≤ ƒ.

Σύµφωνα µε τη συνθήκη 2, στη διαµέριση της ¡ σε ª{=>?, τουλάχιστον ένα

από τα τµήµατα { και > θα πρέπει να είναι µη κενό -διαφορετικά
διαφορετικά το θεώρηµα θα ήταν
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τετριµµένα αληθές. Επιπλέον, η συνθήκη 3 ορίζει ότι το συνολικό µήκος των τµηµάτων {, =, και > είναι µικρότερο ή ίσο του ƒ. Πρόκειται για µια τεχνική συνθήκη,
που αποδεικνύεται χρήσιµη σε κάποιες αποδείξεις µη ασυµφραστικότητας.
Ας δούµε ένα παράδειγµα. Χρησιµοποιώντας το λήµµα της άντλησης, θα
δείξουµε ότι η γλώσσα ‹ = .w / w 0 w | ! ≥ 0 δεν είναι ασυµφραστική.

Ας υποθέσουµε, αντίθετα προς το αποδεικτέο, ότι η 4 είναι ασυµφραστική.

Έστω ƒ το µήκος άντλησης για τη 4 το οποίο προβλέπεται από το λήµµα της
άντλησης. Θεωρούµε τη λέξη ¡ = .¥ / ¥ 0 ¥ . Προφανώς, η ¡ ανήκει στη 4 και έχει

µήκος µεγαλύτερο ή ίσο του ƒ, οπότε, σύµφωνα µε το λήµµα της άντλησης, επι-

δέχεται άντληση. Θα δείξουµε ωστόσο ότι η ¡ δεν επιδέχεται άντληση. Με άλλα
λόγια, θα δείξουµε ότι, όπως και αν διαιρέσουµε την ¡ σε τµήµατα ª{=>?, τουλάχιστον µία από τις τρεις συνθήκες του λήµµατος θα παραβιάζεται.
Κατ' αρχάς, η συνθήκη 2 προβλέπει ότι τουλάχιστον µία από τις υπολέξεις {

και > είναι µη κενή. Η συνέχεια της απόδειξης εξαρτάται από το εάν αυτές οι
υπολέξεις περιέχουν µόνο ένα είδος συµβόλων ή περισσότερα είδη. Εξετάζουµε
λοιπόν δύο περιπτώσεις.
1. Εάν αµφότερες οι { και > περιέχουν µόνο ένα είδος συµβόλων, τότε η { δεν

περιέχει αµφότερα τα . και / ούτε αµφότερα τα / και 0, και το ίδιο ισχύει και

για την >. Σε αυτήν την περίπτωση η λέξη ª{ ) => ) ? είναι αδύνατον να
περιέχει το ίδιο πλήθος από ., /, και 0. Εποµένως, δεν µπορεί να ανήκει στη
4, και άρα παραβιάζεται η συνθήκη 1 του λήµµατος, όπερ άτοπον.

2. Εάν κάποια από τις { και > περιέχει περισσότερα από ένα είδη συµβόλων,
τότε η λέξη ª{ ) => ) ? µπορεί να περιέχει το ίδιο πλήθος από τα τρία σύµβολα,

αλλά όχι στη σωστή σειρά. Άρα, δεν µπορεί να ανήκει στη 4, όπερ άτοπον.

Είναι εµφανές ότι οποιαδήποτε διαίρεση της ¡ εµπίπτει σε κάποια από τις δύο
αυτές περιπτώσεις. Αφού και οι δύο περιπτώσεις οδηγούν σε άτοπο, το άτοπο είναι
αναπόφευκτο, και εποµένως η υπόθεση ότι η 4 είναι ασυµφραστική θα πρέπει να
είναι εσφαλµένη. Συνεπώς, η Β δεν είναι ασυµφραστική.
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2.8 ΜΗΧΑΝΕΣ TURING
Μέχρι στιγµής, παρουσιάσαµε κάποια µοντέλα υπολογιστικών συσκευών. Το
πρώτο είδος τέτοιων συσκευών που εξετάσαµε ήταν τα πεπερασµένα αυτόµατα, τα
οποία αναπαριστούν ικανοποιητικά συσκευές µε µικρή µνήµη. Στη συνέχεια,
µελετήσαµε τα αυτόµατα στοίβας, που αποτελούν µια ικανοποιητική αναπαράσταση
συσκευών µε απεριόριστη µνήµη, η οποία είναι όµως προσπελάσιµη µόνο ως στοίβα:
το στοιχείο που µπορεί να αναληφθεί ανά πάσα στιγµή είναι αυτό που αποτέθηκε
τελευταίο. Όπως ήδη δείξαµε, τα συγκεκριµένα µοντέλα αδυνατούν να διεκπεραιώσουν ακόµη και κάποιες πολύ απλές εργασίες. Για παράδειγµα, είδαµε ότι δεν
είναι ικανά να αναγνωρίσουν ακόµη και απλές γλώσσες όπως η .w / w 0 w | ! ≥ 0 .
Εποµένως, δεν µπορούν να χρησιµεύσουν ως µοντέλα υπολογιστών γενικής χρήσης.
Σε αυτήν την ενότητα, θα εξετάσουµε ένα πολύ πιο ισχυρό µοντέλο, που
προτάθηκε το 1936 από τον Alan Turing, και λέγεται µηχανή Turing (Turing
machine, για συντοµία ΤΜ). Η συγκεκριµένη µηχανή µοιάζει αρκετά µε το
πεπερασµένο αυτόµατο, αλλά διαθέτει άπειρη µνήµη την οποία µπορεί να
προσπελάζει χωρίς περιορισµούς. Αποτελεί εποµένως ένα πολύ πιο πιστό µοντέλο
υπολογιστή γενικής χρήσης. Για την ακρίβεια, µια µηχανή Turing µπορεί να κάνει ότι
και ένας πραγµατικός υπολογιστής. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν προβλήµατα που ούτε
αυτή η µηχανή µπορεί να επιλύσει. Υπό µια πολύ ρεαλιστική έννοια, τα προβλήµατα
αυτά βρίσκονται πέρα από τα όρια των υπολογιστικών δυνατοτήτων.
Η µηχανή Turing χρησιµοποιεί ως απεριόριστη µνήµη µια άπειρη ταινία, η
οποία έχει ένα αριστερό τέλος αλλά επεκτείνεται επ’ αόριστον στα δεξιά. ∆ιαθέτει
µια κεφαλή η οποία έχει τη δυνατότητα, µετακινούµενη επάνω στην ταινία, να
διαβάζει και να γράφει σύµβολα. Για να αποτρέψουµε την µηχανή να µετακινήσει την
κεφαλή της έξω από το αριστερό τέλος της ταινίας, υποθέτουµε ότι το αριστερότερο
τέλος της ταινίας είναι πάντοτε µαρκαρισµένο µε ένα ειδικό σύµβολο, ⊳. Υποθέτουµε
επίσης ότι όλες οι µηχανές Turing είναι σχεδιασµένες µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε
οποτεδήποτε η κεφαλή διαβάσει ένα ⊳, άµεσα µετακινείται προς τα δεξιά. Φυσικά
όπως και ένα πεπερασµένο αυτόµατο διαθέτει έναν πεπερασµένο έλεγχο. Αρχικά, η
ταινία περιέχει µόνο τη λέξη εισόδου, και σύµβολα διαστήµατος σε όλες τις
υπόλοιπες θέσεις, που συµβολίζονται µε ⊔. Για να αποθηκεύσει κάποιες
πληροφορίες, η µηχανή γράφει απλώς αυτές τις πληροφορίες σε κάποιο τµήµα της
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ταινίας. Για να διαβάσει κάποιες εγγεγραµµένες πληροφορίες, µετακινεί την κεφαλή
στο αντίστοιχο τµήµα της ταινίας. Η µηχανή συνεχίζει τον υπολογισµό µέχρις ότου
αποφασίσει να παραγάγει µια έξοδο. Οι µοναδικές πιθανές έξοδοι είναι αποδοχή και
απόρριψη,

τις

οποίες

η

µηχανή

παράγει

µεταβαίνοντας

σε

αντίστοιχες

προκαθορισµένες καταστάσεις αποδοχής και απόρριψης. Εάν δεν µεταβεί ποτέ σε
κάποια από αυτές τις καταστάσεις, συνεχίζει τη λειτουργία της επ' άπειρον, χωρίς να
τερµατίζει ποτέ.
Στον κατάλογος που ακολουθεί συνοψίζουµε τις διαφορές ανάµεσα σε ένα
πεπερασµένο αυτόµατο και µια µηχανή Turing.

1. Μια µηχανή Turing µπορεί όχι µόνο να διαβάσει από την ταινία, αλλά και
να γράψει σε αυτήν.
2. Η Κεφαλή εγγραφής-ανάγνωσης µπορεί να κινείται τόσο προς τα δεξιά
όσο και προς τα αριστερά.
3. Η ταινία είναι άπειρη.
4. Οι ειδικές καταστάσεις αποδοχής και απόρριψης προκαλούν τον άµεσο
τερµατισµό του υπολογισµού.

Οι µηχανές Turing δεν αποτελούν απλώς µια νέα κλάση αυτοµάτων, οι οποίες
µπορούν να αντικατασταθούν από µια πιο ισχυρή µηχανή υπολογισµού. Θα δούµε
παρακάτω ότι η όποια προσπάθεια ενίσχυσης τους δεν έχει αποτέλεσµα. Εποµένως,
οι µηχανές Turing αποτελούν µια κλάση υπολογιστικών µηχανών, η οποία σε όρους
υπολογιστικών δυνατοτήτων είναι η ισχυρότερη και η σταθερότερη.
Προτού προχωρήσουµε περισσότερο την ανάλυση µας πρέπει να θυµόµαστε
ότι οι µηχανές Turing σχεδιάζονται για να ικανοποιούν ταυτόχρονα τα παρακάτω
τρία κριτήρια:

•

Θα πρέπει να είναι αυτόµατα, ήτοι η κατασκευή τους και η λειτουργία τους θα
πρέπει να κινούνται στο ίδιο γενικό πνεύµα των µηχανών που µελετήσαµε
προηγουµένως.

•

Θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο απλές στην περιγραφή, τον
τυπικό ορισµό τους, και το σχετικό λόγο.
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•

Θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο γενικές σε όρους υπολογισµών που
µπορούν να διενεργούν.

Μια αντιπροσωπευτική αναπαράσταση µια µηχανής Turing παρατίθεται στο
παρακάτω σχήµα.

⊔

⊔

Κεφαλή εγγραφής / ανάγνωσης
(μετακινείται και στις δυο κατευθύνσεις)

Πεπερασμένος
Έλεγχος

Σχήµα 2.12 Σχηµατική αναπαράσταση µιας µηχανής Turing.
Ας περιγράψουµε µια µηχανή Turing, έστω •@ , σκιαγραφώντας απλώς τον
τρόπο λειτουργίας της, χωρίς να καλύψουµε όλες τις λεπτοµέρειες, για τις οποίες θα
απαιτούταν να δώσουµε µια τυπική περιγραφή. Η περιγραφή αυτή προσδιορίζει ένα
προς ένα όλα τα µέρη του τυπικού ορισµού µιας µηχανής Turing, όπως θα τον
παρουσιάσουµε στην επόµενη υποενότητα.
Θα σχεδιάσουµε µια µηχανή Turing •@ που να ελέγχει εάν µια λέξη ανήκει

στη γλώσσα 4 = u#u| u ∈ 0, 1

∗

. Με άλλα λόγια, η •@ θα πρέπει να αποδέχεται

την είσοδό της εάν αυτή ανήκει στη 4, και να την απορρίπτει στην αντίθετη

περίπτωση. Για να κατανοήσουµε καλύτερα τη λειτουργία της •@ , µπορούµε να
βάλουµε τον εαυτό µας στη θέση της. Υποθέτουµε, δηλαδή, ότι στεκόµαστε επάνω σε
µια λέξη εισόδου µήκους µερικών χιλιοµέτρων, αποτελούµενη από εκατοµµύρια
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σύµβολα, και ότι ο στόχος µας είναι να ελέγξουµε εάν η λέξη αυτή ανήκει στη 4 δηλαδή, εάν αποτελείται από δύο πανοµοιότυπες υπολέξεις που χωρίζονται από το
σύµβολο #. Προφανώς, η λέξη είναι πολύ µεγάλη για να την αποµνηµονεύσουµε.
Ωστόσο, έχουµε τη δυνατότητα να κινούµαστε παλινδροµικά επάνω της και να
βάζουµε σηµάδια όπου είναι απαραίτητο. Με αυτούς τους περιορισµούς, η προφανής
τακτική που µπορούµε να ακολουθήσουµε είναι η εξής: µεταβαίνουµε διαδοχικά σε
«οµόλογες» θέσεις εκατέρωθεν του #, και ελέγχουµε για κάθε τέτοιο ζεύγος θέσεων
εάν τα αντίστοιχα σύµβολα συµπίπτουν. Επιπλέον, για να θυµόµαστε ανά πάσα
στιγµή ποια ζεύγη συµβόλων έχουν ήδη περάσει επιτυχώς τον σχετικό έλεγχο,
τοποθετούµε στις θέσεις τους κατάλληλα σηµάδια.
Ας σχεδιάσουµε λοιπόν την •@ ώστε να λειτουργεί µε αυτόν τον τρόπο.
Χρησιµοποιώντας την κεφαλή εγγραφής-ανάγνωσης, η µηχανή διατρέχει κατ' επανάληψη τη λέξη εισόδου, ελέγχοντας σε κάθε διέλευση ένα ζεύγος συµβόλων εκατέρωθεν του #. Για να παρακολουθεί ποια σύµβολα έχουν ήδη περάσει τον έλεγχο
επιτυχώς (δηλαδή, συµπίπτουν µε τα «οµόλογά» τους), διαγράφει κάθε σύµβολο που
ελέγχει. Εάν τελικά διαγράψει όλα τα σύµβολα, αυτό σηµαίνει ότι όλα συµπίπτουν µε
τα οµόλογά τους, οπότε η •@ µεταβαίνει σε κατάσταση αποδοχής. ∆ιαφορετικά,
δηλαδή εάν σε κάποια διέλευση εντοπιστεί ένα ζεύγος διαφορετικών συµβόλων, η
•@ µεταβαίνει σε κατάσταση απόρριψης. Εν ολίγοις, η µηχανή λειτουργεί σύµφωνα
µε τον παρακάτω αλγόριθµο (οι όροι «αποδεχόµαστε» και «απορρίπτουµε»
αναφέρονται φυσικά στην είσοδο της µηχανής).
•@ = “Για είσοδο u:
1. Μετακινούµαστε παλινδροµικά επάνω στην ταινία σε οµόλογες θέσεις
εκατέρωθεν του συµβόλου # και ελέγχουµε εάν αυτές περιέχουν το ίδιο

σύµβολο. Εάν όχι, ή εάν δεν εµφανίζεται πουθενά το σύµβολο #, τότε
απορρίπτουµε. Επιπλέον, διαγράφουµε τα σύµβολα που ελέγχουµε, ώστε να
παρακολουθούµε ποια σύµβολα έχουν ήδη περάσει τον έλεγχο επιτυχώς.
2. Όταν έχουν διαγραφεί όλα τα σύµβολα στα αριστερά του #, ελέγχουµε εάν
έχουν αποµείνει µη διαγεγραµµένα σύµβολα στα δεξιά του #. Εάν ναι,
απορρίπτουµε, διαφορετικά, αποδεχόµαστε.”
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Στο παρακάτω σχήµα βλέπουµε κάποια στιγµιότυπα της ταινίας της µηχανής
µ
•@ κατά τη διάρκεια του υπολογισµού της για είσοδο 011000#011000
011000.

αποδοχή
011000
Σχήµα 2.13 Στιγµιότυπα του υπολογισµού της TM •@ για είσοδο 011000#011000.
2.8.1

ΤΥΠΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ TURING

Κεντρική θέση στον ορισµό µιας µηχανής Turing κατέχει η συνάρτηση
µεταβάσεων h, η οποία περιγράφει πώς µεταβαίνει η µηχανή από το κάθε βήµα στο
επόµενο.
µενο. Η συνάρτηση αυτή είναι της µορφής ³: ´ × µ ⟶ ´ × µ × ^, ¶ . Με άλλα
λόγια, εάν η τρέχουσα κατάσταση της µηχανής είναι η •, το σύµβολο της ταινίας
τα

8, τότε η µηχανή
στην τρέχουσα θέση της κεφαλής είναι το , και h7•, .8 = 7‰, /, ˆ8,
αντικαθιστά στην ταινία το σύµβολο

µε το / και µεταβαίνει στην κατάσταση ‰. Η

τρίτη συνιστώσα της τιµής της h, που είναι είτε 2 (αριστερά) είτε Z (δεξιά), καθορίζει

εάν µετά την εγγραφή του / η κεφαλή θα κινηθεί προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
Στην προκειµένη περίπτωση (που έχουµε 2),
), η κεφαλή θα κινηθεί προς τα αριστερά.
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ΟΡΙΣΜΟΣ 2.9
Μηχανή Turing είναι µια 7-άδα, ”„, W, t, h, •… , ••–J—J˜ήL , ••–όKK·¸•L š, όπου τα
„, W, και t είναι πεπερασµένα σύνολα, και
1. „ είναι το σύνολο των καταστάσεων,
2. W είναι το αλφάβητο εισόδου, που δεν περιέχει το σύµβολο διαστήµατος
⊔,
3. t είναι το αλφάβητο ταινίας, µε ⊔∈ t και W ⊆ t,
4. ³: ´ × µ ⟶ ´ × µ × ^, ¶ είναι η συνάρτηση µεταβάσεων,
5. •… ∈ „ είναι η εναρκτήρια κατάσταση,
6. ••–J—J˜ήL ∈ „ είναι η κατάσταση αποδοχής, και
7. ••–όKK·¸•L ∈ „ είναι η κατάσταση απόρριψης, και ισχύει ότι
••–όKK·¸•L ≠ ••–J—J˜ήL .
Μια µηχανή Turing € = ”„, W, t, h, •… , ••–J—J˜ήL , ••–όKK·¸•L š υπολογίζει ως

εξής. Αρχικά, η είσοδός της u = u@ u) … uw ∈ W ∗ βρίσκεται καταχωρισµένη στις !

ακραίες αριστερές θέσεις της ταινίας, και η κεφαλή είναι τοποθετηµένη στην πρώτη
θέση από αριστερά. Το υπόλοιπο της ταινίας είναι άγραφο, δηλαδή περιέχει µόνο
σύµβολα διαστήµατος. Σηµειωτέον ότι, καθώς το σύµβολο διαστήµατος δεν ανήκει
στο W, το πρώτο τέτοιο σύµβολο στην ταινία σηµατοδοτεί και το τέλος της λέξης

εισόδου. Μετά την εκκίνηση της €, ο υπολογισµός εξελίσσεται σύµφωνα µε τους
κανόνες που ορίζει η συνάρτηση µεταβάσεων. Η µόνη εξαίρεση αντιστοιχεί στην
περίπτωση που η € προσπαθεί να µετακινήσει την κεφαλή της αριστερότερα από το
αριστερό άκρο της ταινίας: τότε, παρ' όλο που η συνάρτηση µεταβάσεων υποδεικνύει
2, η κεφαλή παραµένει στην ίδια θέση ή εναλλακτικά όπως ορίσαµε προηγουµένως

οποτεδήποτε η κεφαλή διαβάσει ένα ⊳, άµεσα µετακινείται προς τα δεξιά. Κατά τα
λοιπά, ο υπολογισµός συνεχίζεται µέχρις ότου η µηχανή να µεταβεί στην κατάσταση

αποδοχής ή στην κατάσταση απόρριψης, οπότε και τερµατίζει. Εάν δεν συµβεί τίποτε
από τα δύο, η € συνεχίζει επ' άπειρον.
Κατά τον υπολογισµό µιας µηχανής Turing, η κατάστασή της, τα περιεχόµενα
της ταινίας της, και η θέση της κεφαλής της αλλάζουν. Κάθε συνδυασµός τιµών για
τις τρεις αυτές οντότητες ονοµάζεται φάση της µηχανής. Οι φάσεις αναπαρίστανται
συνήθως µε κάποιον ιδιαίτερο τρόπο. Συγκεκριµένα, εάν • είναι µια κατάσταση και

ª, { είναι δύο λέξεις επί του αλφαβήτου ταινίας t, τότε η έκφραση ª•{ αναπαριστά

τη φάση όπου η µηχανή βρίσκεται στην κατάσταση •, η ταινία περιέχει τη λέξη ª{,
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όλες οι θέσεις µετά το τελευταίο σύµβολο της { περιέχουν σύµβολα διαστήµατος, και

η κεφαλή βρίσκεται στη θέση του πρώτου συµβόλου της {. Για παράδειγµα, η

έκφραση 1011•¹ 01111 αναπαριστά τη φάση στην οποία η ταινία περιέχει τη λέξη
101101111, η κατάσταση είναι η •¹ , και η κεφαλή βρίσκεται στο δεύτερο 0. Το

παρακάτω σχήµα απεικονίζει µια µηχανή Turing που βρίσκεται στη συγκεκριµένη
φάση.
Πεπερασμένος
Έλεγχος

Κεφαλή εγγραφής / ανάγνωσης

Σχήµα 2.14 Μια TM στην φάση 1011•¹ 01111
Έχοντας κατανοήσει διαισθητικά τον τρόπο λειτουργίας µιας µηχανής Turing,
θα τον περιγράψουµε στη συνέχεια και τυπικά. Λέµε ότι µια φάση Ÿ@ αποδίδει
(yields) κάποια φάση Ÿ) εάν µε βάση τους κανόνες της συνάρτησης µεταβάσεων η
µηχανή µπορεί να µεταβεί από την Ÿ@ στη Ÿ) σε ένα και µόνο βήµα. Ο τυπικός
ορισµός της έννοιας έχει ως εξής.
Έστω , /, και 0 κάποια σύµβολα του t, ª και { δύο λέξεις στο t ∗ , και •C και

•ž δύο καταστάσεις. Στην περίπτωση αυτή, ορίζονται οι φάσεις ª. •C /{ και
ª •ž .0{. Λέµε ότι

η ª. •C /{

αποδίδει την

ª •ž .0{

εάν για τη συνάρτηση µεταβάσεων ισχύει ότι h7•C , /8 = ”•ž , 0, ˆš. Αυτό καλύπτει
την περίπτωση που η µηχανή Turing κινείται προς τα αριστερά. Για την κίνηση προς
τα δεξιά, λέµε ότι
η ª. •C /{

αποδίδει την

ª.0 •ž {

εάν h7•C , /8 = ”•ž , 0, Zš.
Όταν η κεφαλή βρίσκεται σε ένα από τα δύο άκρα της φάσης, τότε
προκύπτουν ειδικές περιπτώσεις. Για το αριστερό άκρο, η φάση •C /{ αποδίδει την

•ž 0{ εάν η µετάβαση είναι αριστεροφερής (δεδοµένου ότι έχουµε απαγορεύσει στη
µηχανή να κινηθεί αριστερότερα από το αριστερό άκρο της ταινίας), και αποδίδει την
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0•ž { εάν η µετάβαση είναι δεξιοφερής. Για το δεξιό άκρο, παρατηρούµε ότι η φάση

ª. •C είναι ισοδύναµη της ª. •C ⨆, αφού εξ υποθέσεως το τµήµα της ταινίας το οποίο
αναπαρίσταται στη φάση ακολουθείται από σύµβολα διαστήµατος. Καθώς, λοιπόν,

στην ισοδύναµη αυτή φάση η κεφαλή δεν είναι πλέον στο δεξιό άκρο, µπορούµε να
χειριστούµε την περίπτωση όπως και παραπάνω.
Η εναρκτήρια φάση της € για είσοδο u είναι η φάση •… u: η µηχανή βρί-

σκεται στην εναρκτήρια κατάσταση •… , και η κεφαλή της στην ακραία αριστερή θέση
της ταινίας. Κάθε φάση στην οποία η € βρίσκεται στην κατάσταση ••–J—J˜ήL λέγεται

αποδεκτική φάση. Παροµοίως, κάθε φάση στην οποία η µηχανή βρίσκεται στην
κατάσταση ••–όKK·¸•L ονοµάζεται απορριπτική φάση. Οι αποδεκτικές και οι
απορριπτικές φάσεις λέγονται και τερµατικές φάσεις, επειδή δεν µπορούν να
αποδώσουν καµία άλλη φάση. (Σηµειωτέον ότι, αφού η µηχανή εξ ορισµού τερµατίζει µόλις βρεθεί στις καταστάσεις ••–J—J˜ήL και ••–όKK·¸•L , ένας ισοδύναµος αλλά
πιο περίπλοκος τρόπος ορισµού της συνάρτησης µεταβάσεων θα µπορούσε να είναι ο
³: ´′ × µ ⟶ ´ × µ × ^, ¶ , όπου ´′ είναι το σύνολο ´ χωρίς τις ••–J—J˜ήL και

••–όKK·¸•L .) Τέλος, λέµε ότι η € αποδέχεται την είσοδο u εάν υπάρχει ακολουθία
φάσεων Ÿ@ , Ÿ) , … , ŸH που να ικανοποιεί τις εξής συνθήκες:
1. η Ÿ@ είναι η εναρκτήρια φάση της € για είσοδο u,
2. κάθε ŸC αποδίδει την ŸCŠ@ , και

3. η φάση ŸH είναι αποδεκτική.

Η συλλογή των λέξεων που αποδέχεται η € είναι η γλώσσα της », ή η

γλώσσα που αναγνωρίζεται από την », και συµβολίζεται µε ‡7•8.
ΟΡΙΣΜΟΣ 2.10

Μια γλώσσα λέγεται κατά Turing αναγνωρίσιµη (Turing-recognizable) εάν
υπάρχει µηχανή Turing που να την αναγνωρίζει (recognizes it) (ή που την
ηµιαποφασίζει (semidecides) ή που την αποφασίζει εν µέρει (partially decides) .
Εναλλακτικά, οι αναγνωρίσιµες γλώσσες αποκαλούνται αναδροµικά
απαριθµητές (recursively enumerable).
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Έτσι, όταν έχουµε µια µηχανή Turing µε είσοδο u ∈ ‡, οφείλει στο τέλος να
τερµατίσει. ∆εν µας ενδιαφέρει, ακριβώς, σε ποια τερµατική φάση φτάνει, όσο το ότι
τελικά φτάνει σε µια τερµατική φάση.
Όταν θέτουµε σε λειτουργία µια µηχανή Turing επί κάποιας εισόδου, υπάρχουν τρία δυνατά αποτελέσµατα: η µηχανή µπορεί να αποδεχθεί, να απορρίψει, ή να
εγκλωβιστεί. Με τον όρο εγκλωβισµός, εννοούµε ότι η µηχανή απλώς δεν τερµατίζει
ποτέ, αλλά πλανάται επ' άπειρον σε αποκλειστικά µη τερµατικές καταστάσεις. Ο
εγκλωβισµός µπορεί να περιλαµβάνει οποιαδήποτε απλή ή περίπλοκη συµπεριφορά
της µηχανής η οποία δεν καταλήγει σε κάποια τερµατική κατάσταση.
Μια µηχανή Turing µπορεί να µην αποδεχθεί την είσοδό της είτε µεταβαίνοντας στην κατάσταση ••–όKK·¸•L και απορρίπτοντας, είτε εγκλωβιζόµενη. Μερικές
φορές είναι δύσκολο να διακρίνουµε εάν µια µηχανή έχει εγκλωβιστεί ή εάν απλώς
καθυστερεί υπερβολικά. Για τον λόγο αυτό, προτιµούµε µηχανές που τερµατίζουν για
όλες τις εισόδους, δηλαδή που δεν εγκλωβίζονται ποτέ. Μια τέτοιου είδους µηχανή
ονοµάζεται διαγνώστης, διότι πάντοτε «διαγιγνώσκει» εάν η είσοδός της θα πρέπει
να γίνει αποδεκτή ή όχι. Όταν µια µηχανή που αναγνωρίζει κάποια γλώσσα τυχαίνει
να είναι διαγνώστης, λέµε επίσης ότι η µηχανή διαγιγνώσκει (decides) αυτή τη
γλώσσα.
ΟΡΙΣΜΟΣ 2.11
Μια γλώσσα λέγεται κατά Turing διαγνώσιµη (Turing-decidable) ή απλώς
διαγνώσιµη εάν υπάρχει µηχανή Turing που να τη διαγιγνώσκει. Εναλλακτικά,
οι διαγνώσιµες γλώσσες αποκαλούνται αναδροµικές (recursive).

∆ηλαδή, µια µηχανή Turing διαγιγνώσκει µια γλώσσα ‡ αν, όταν εκκινεί , µε
είσοδο w, τερµατίζει πάντοτε, και µάλιστα σε µια τερµατική φάση που αποτελεί την
σωστή απάντηση στην είσοδο: ••–J—J˜ήL αν u ∈ ‡, ••–όKK·¸•L αν u ∉ ‡.
∆εδοµένου ότι οι µηχανές Turing µπορούν να γράψουν στις ταινίες τους,
µπορούν να προσφέρουν πιο εξεζητηµένες εξόδους. Έτσι, µια µηχανή Turing µπορεί
να υπολογίσει κάποια συνάρτηση εάν, κάθε φορά που τίθεται σε λειτουργία έχοντας
καταχωρισµένη στην ταινία της κάποια είσοδο της συνάρτησης, τερµατίζει έχοντας
καταχωρισµένη στην ταινία της την αντίστοιχη έξοδο.
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ΟΡΙΣΜΟΣ 2.12
Μια συνάρτηση M ∶ W ∗ ⟶ W ∗ λέγεται υπολογίσιµη εάν υπάρχει µηχανή Turing
που, για κάθε είσοδο u, τερµατίζει έχοντας στην ταινία της µόνο την λέξη M7u8.

Για παράδειγµα, όλες οι συνήθεις αριθµητικές πράξεις επί των ακέραιων
αποτελούν υπολογίσιµες συναρτήσεις. Άρα, µπορούµε να κατασκευάσουµε µια
µηχανή Turing που να δέχεται ως είσοδο ένα ζεύγος 〈(, !〉, όπου ( και ! ακέραιοι,
και να επιστρέφει µια αναπαράσταση του αθροίσµατος τους ( + !.

Ο ορισµός της αναγνώρισης από µια µηχανή Turing είναι µια απλή επέκταση
της έννοιας της αποδοχής/αναγνώρισης από ένα ντετερµινιστικό πεπερασµένο
αυτόµατο. Παρόλα αυτά υπάρχει µια σηµαντική διαφορά. Ένα πεπερασµένο
αυτόµατο πάντα τερµατίζει όταν έχει διαβάσει όλες τις εισόδους του, το ερώτηµα
είναι εάν τερµατίζει σε µια τελική ή µη τελική κατάσταση. Υπό αυτήν την έννοια
είναι µια χρήσιµη υπολογιστική συσκευή, ένας αλγόριθµος από τον οποίο µπορούµε
αξιόπιστα να αντλήσουµε απαντήσεις ως προς το αν µια είσοδος ανήκει στην
αναγνωρίσιµη γλώσσα: περιµένουµε µέχρι να διαβαστεί όλη η είσοδος, και µετά
παρατηρούµε την κατάσταση της µηχανής. Αντίθετα, µια µηχανή Turing που
αναγνωρίζει µια γλώσσα ‡ δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µας πει αν µια λέξη

u ανήκει στην ‡, γιατί εάν u ∉ ‡, τότε δεν θα µάθουµε ποτέ, πότε περιµέναµε
αρκετά για µια απάντηση. Άρα, οι µηχανές Turing που αναγνωρίζουν µια γλώσσα δεν
είναι αλγόριθµοι.
Από την άλλη, αν µια µηχανή Turing διαγιγνώσκει µια γλώσσα ή υπολογίζει
µια συνάρτηση, µπορεί εύλογα να θεωρηθεί ως ένας αλγόριθµος που εκτελεί σωστά
και αξιόπιστα κάποιο υπολογιστικό έργο.
Επιπλέον, πρέπει να τονίσουµε ότι κάθε διαγνώσιµη γλώσσα είναι και
αναγνωρίσιµη. Ωστόσο, το αντίστροφο δεν ισχύει πάντα. Εποµένως, καταλήγουµε
στο παρακάτω θεώρηµα.
ΘΕΩΡΗΜΑ 2.10
Αν µια γλώσσα είναι διαγνώσιµη , τότε είναι και αναγνωρίσιµη.
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Τέλος, µια σηµαντική ιδιότητα της κλάσης των διαγνώσιµων γλωσσών είναι
ότι είναι κλειστή ως προς το συµπλήρωµα.
ΘΕΩΡΗΜΑ 2.11
Αν µια γλώσσα 7‡8 είναι διαγνώσιµη , τότε το συµπλήρωµα της 7‡¾8 είναι επίσης
διαγνώσιµη γλώσσα.

2.9 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ TURING
Στην προηγούµενη ενότητα ορίσαµε τις µηχανές Turing για τις οποίες
µπορέσαµε να συµπεράνουµε ότι µπορούν να εκτελούν αρκετά ισχυρούς
υπολογισµούς. Προκειµένου να κατανοήσουµε καλύτερα αυτήν την ισχύ τους, θα
εξετάσουµε το αποτέλεσµα της επέκτασης του µοντέλου της µηχανής Turing σε
ποικίλες κατευθύνσεις. Όλες αυτές οι εναλλακτικές εκδοχές της επέκτασης του
µοντέλου της µηχανής Turing ονοµάζονται παραλλαγές του βασικού µοντέλου. Το
αυθεντικό µοντέλο και οι εύλογες παραλλαγές
του έχουν την ίδια ισχύ. Με άλλα λόγια, αναγνωρίζουν την ίδια κλάση γλωσσών. Τα
«νέα, αναβαθµισµένα µοντέλα» µηχανών Turing µπορούν να προσοµοιωθούν από το
βασικό µοντέλο. Στην ενότητα αυτή, θα περιγράψουµε κάποιες από αυτές τις
παραλλαγές και θα αποδείξουµε την ισοδυναµία τους. Γενικότερα, όταν κάποιες
τροποποιήσεις στον ορισµό ενός υπολογιστικού µοντέλου δεν επηρεάζουν την ισχύ
του, λέµε ότι το µοντέλο είναι ευσταθές. Από τα µοντέλα που έχουµε ήδη µελετήσει,
τόσο τα πεπερασµένα αυτόµατα όσο και τα αυτόµατα στοίβας είναι σχετικά ευσταθή.
Ωστόσο, ο βαθµός ευστάθειας των µηχανών Turing είναι εντυπωσιακός. Τα
παραπάνω ενισχύουν την πεποίθησή µας ότι η µηχανή Turing αποτελεί, πράγµατι,
την υπέρτατη υπολογιστική συσκευή.
Για να αντιληφθούµε την ευστάθεια του µοντέλου της µηχανής Turing, ας
προσπαθήσουµε να τροποποιήσουµε παραδείγµατος χάριν το είδος της επιτρεπόµενης
συνάρτησης µεταβάσεων. Στον βασικό ορισµό, η συνάρτηση αυτή δεν επιτρέπει στην
κεφαλή της µηχανής να παραµείνει στην ίδια θέση: µετά από κάθε βήµα, η κεφαλή
είναι αναγκασµένη να µετακινηθεί, είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά. Ας
υποθέσουµε λοιπόν ότι αλλάζουµε τον ορισµό, ώστε να επιτρέπει στη µηχανή να
διατηρεί την κεφαλή της ακίνητη. Στην περίπτωση αυτή, η συνάρτηση µεταβάσεων
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θα

είχε

τη

µορφή

³: ´ × µ ⟶ ´ × µ × ^, ¶, ¿ ,

όπου

το

σύµβολο

W

αντιπροσωπεύει τη νέα δυνατότητα της «στασιµότητας» (ακινησίας). Μπορεί άραγε η
δυνατότητα αυτή να επιτρέψει στις µηχανές Turing να αναγνωρίζουν επιπλέον
γλώσσες, δηλαδή να αυξήσει την ισχύ του µοντέλου; Και βέβαια όχι, αφού
οποιαδήποτε µηχανή που διαθέτει την καινούργια δυνατότητα µπορεί εύκολα να
µετατραπεί σε µια άλλη που δεν την διαθέτει. Συγκεκριµένα, κάθε µετάβαση στην
οποία η κεφαλή παραµένει ακίνητη µπορεί απλούστατα να αντικατασταθεί από δύο
µεταβάσεις: µια που µετακινεί την κεφαλή προς τα δεξιά και µια δεύτερη που
επαναφέρει την κεφαλή αριστερά, στην αρχική της θέση.
Σε αυτό το µικρό παράδειγµα περικλείεται η βασική ιδέα όλων των
αποδείξεων ισοδυναµίας ανάµεσα στις διάφορες παραλλαγές των µηχανών Turing.
Με άλλα λόγια, για να αποδείξουµε ότι δύο µοντέλα είναι ισοδύναµα, αρκεί να
δείξουµε ότι µπορούµε να προσοµοιώσουµε το ένα µέσω του άλλου.

2.9.1

ΠΟΛΥΤΑΙΝΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ TURING

Μια πολυταινιακή µηχανή Turing (Œ-tape Turing machine) δεν είναι παρά
µια συνήθης µηχανή Turing µε περισσότερες από µία ταινίες. Κάθε ταινία έχει τη
δική της κεφαλή εγγραφής και ανάγνωσης. Κατά την εκκίνηση της µηχανής, η
είσοδος είναι καταχωρισµένη στην ταινία υπ' αριθµόν 1, ενώ οι υπόλοιπες ταινίες
είναι κενές. Η µόνη αλλαγή στον τυπικό ορισµό αφορά τη συνάρτηση µεταβάσεων,
που τώρα επιτρέπει την εγγραφή, την ανάγνωση, και τη µετακίνηση της κεφαλής
ταυτόχρονα σε όλες τις ταινίες, ή µόνο σε ορισµένες από αυτές. Συγκεκριµένα, η
τυπική µορφή της συνάρτησης µεταβάσεων είναι:

³: ´ × µÀ ⟶ ´ × µÀ × ^, ¶, ¿ À,
όπου Œ το πλήθος των ταινιών. Η έκφραση
h7•C , .@ , … , .H 8 = ”•ž , /@ , … , /H , 2, Z, … , 2š

76

σηµαίνει ότι, εάν η µηχανή βρίσκεται στην κατάσταση •C και οι κεφαλές 1 έως Œ

διαβάζουν αντίστοιχα τα σύµβολα .@ έως .H , τότε η µηχανή µεταβαίνει στην
κατάσταση •ž , γράφει στις ταινίες τα σύµβολα /@ έως /H , και είτε µετακινεί κάθε
κεφαλή προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, είτε την αφήνει ακίνητη, ανάλογα µε το
αντίστοιχο σύµβολο. Εποµένως, ο υπολογισµός γίνεται σε όλες τις Œ ταινίες µιας
πολυταινιακής µηχανής Turing. Το παρακάτω σχήµα αναπαριστά µια πολυταινιακή
µηχανή Turing.

Ταινία 1

Ταινία 2

Ταινία À

Πεπερασμένος Έλεγχος

Σχήµα 2.15 Αναπαράσταση µιας πολυταινιακής µηχανής Turing.
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Αν και οι πολυταινιακές µηχανές Turing φαίνονται εκ πρώτης όψεως
ισχυρότερες από τις συνήθεις µηχανές Turing, στην πραγµατικότητα, τα δύο µοντέλα
είναι ισοδύναµα. Υπενθυµίζουµε ότι δύο µηχανές λέγονται ισοδύναµες εάν
αναγνωρίζουν την ίδια γλώσσα.
ΘΕΩΡΗΜΑ 2.12
Για κάθε πολυταινιακή µηχανή Turing υπάρχει ισοδύναµη µονοταινιακή µηχανή
Turing.

Εποµένως,

οποιαδήποτε

µονοταινιακή

µηχανή

Turing

µπορεί

να

προσοµοιώσει µια πολυταινιακή µηχανή Turing.
Με βάση το Θεώρηµα 2.12 και γνωρίζοντας, ότι κάθε αναγνωρίσιµη γλώσσα
αναγνωρίζεται από κάποια (συνήθη) µηχανή Turing, που αποτελεί ειδική περίπτωση
πολυταινιακής µηχανής Turing καταλήγουµε στο ακόλουθο πόρισµα.
ΠΟΡΙΣΜΑ 2.3
Μια γλώσσα είναι αναγνωρίσιµη εάν και µόνο εάν υπάρχει πολυταινιακή µηχανή
Turing που να την αναγνωρίζει.

2.9.2

ΜΗΧΑΝΕΣ

TURING

ΜΕ

ΑΠΕΙΡΗ

ΤΑΙΝΙΑ

∆ΥΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Ας υποθέσουµε τώρα ότι µια µηχανή Turing έχει µια ταινία η οποία είναι
άπειρη και στις δύο κατευθύνσεις (two-way infinite tape). Έτσι η «σύµβαση»
(convention) µε το σύµβολο ⊳ δεν είναι πλέον απαραίτητη και δεν έχει και νόηµα.
∆εν είναι δύσκολο να ισχυριστούµε ότι, όπως και µε τις πολυταινιακές, η άπειρη
ταινία δυο κατευθύνσεων δεν προσθέτει ουσιαστική ισχύ στις µηχανές Turing. Μια
άπειρη ταινία δυο κατευθύνσεων µπορεί εύκολα να προσοµοιωθεί από µια µηχανή
δυο ταινιών: µια ταινία πάντα περιέχει το τµήµα της ταινίας στα δεξιά του
τετραγώνου που περιέχει το πρώτο σύµβολο εισόδου, και η άλλη περιέχει το τµήµα
της ταινίας στα αριστερά αυτού σε αντίστροφη. Με την σειρά της, αυτή η µηχανή δύο
ταινιών µπορεί να προσοµοιωθεί από µια συνηθισµένη µηχανή Turing.
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Τέλος, είναι προφανές ότι µηχανές µε πολλές άπειρες ταινίες δυο
κατευθύνσεων µπορούν να προσοµοιωθούν µε τον ίδιο τρόπο.

2.9.3

ΜΗΧΑΝΕΣ TURING ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ

Επιτρέπουµε λοιπόν στην µηχανή να έχει µια ταινία, αλλά πολλαπλές κεφαλές
(multiple heads). Σε ένα βήµα, οι κεφαλές έχουν αίσθηση του συµβόλου που
σαρώθηκε και κινούνται ή γράφουν ανεξάρτητα. (Βέβαια πρέπει να υιοθετηθεί
κάποιου είδους «σύµβαση» για τη περίπτωση όπου δύο κεφαλές συµβαίνει να
σαρώνουν το ίδιο τετράγωνο στην ταινία και επιχειρούν να γράψουν διαφορετικά
σύµβολα. Πιθανώς, κερδίζει η κεφαλή µε τον µικρότερο αριθµό. Επίσης, υποθέτουµε
ότι οι κεφαλές δεν µπορούν να αισθανθούν η µια την παρουσία της άλλης στο ίδιο
τετράγωνο της ταινίας. Έκτος, πιθανώς, εµµέσως, µέσα από ανεπιτυχείς εγγραφές.)
∆εν είναι δύσκολο να δούµε ότι µια προσοµοίωση όπως αυτή που
χρησιµοποιήθηκε για τις πολυταινιακές µηχανές µπορεί να εφαρµοστεί για στις
µηχανές Turing µε πολλαπλές κεφαλές σε µία ταινία. Η βασική ιδέα είναι να
χωρίσουµε την ταινία σε κοµµάτια, όλα, αλλά ένα από τα οποία χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για την καταγραφή των θέσεων της κεφαλής. Για την προσοµοίωση
ενός υπολογιστικού βήµατος από την ταινία µε τις πολλαπλές κεφαλές, η ταινία
πρέπει να σαρωθεί δύο φορές: µια για να βρει τα σύµβολα στις θέσεις της κεφαλής,
και ακόµη µία για να αντικαταστήσει αυτά τα σύµβολα ή να µετακινήσει την κεφαλή
κατά περίπτωση. Όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις η προσθήκη πολλαπλών
κεφαλών σε µια µηχανή Turing δεν αυξάνει την ισχύ της. Η χρήση πολλαπλών
κεφαλών , όπως και στην περίπτωση των πολλαπλών ταινιών, µπορεί µερικές φορές
να απλοποιήσει δραστικά την κατασκευή µιας µηχανής Turing.
2.9.4

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Ακόµη µια γενίκευση της µηχανής Turing επιτρέπει στην ταινία της να είναι
ένα απεριόριστο διδιάστατο πλέγµα (infinite two-dimensional grid). (Σαφώς, µπορεί
να επιτραπεί και ένα διάστηµα µεγαλύτερων διαστάσεων.) Παρ’ όλα αυτά, για ακόµη
µια φορά δεν επέρχεται κάποια θεµελιώδης αύξηση στην ισχύ της.
Όλες οι παραπάνω παραλλαγές του µοντέλου της µηχανής Turing µπορούν να
συνδυαστούν: Κάποιος µπορεί να σκεφτεί µηχανές Turing µε πολλαπλές ταινίες, οι
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οποίες όλες ή µερικές από αυτές είναι άπειρες δυο κατευθύνσεων και έχουν
περισσότερες από µια κεφαλές, ή ότι είναι ακόµη και πολυδιάστατες. Σε κάθε
περίπτωση είναι αρκετά απλό να καταλήξουµε ότι οι δυνατότητες της µηχανής Turing
παραµένουν οι ίδιες.
Συνοψίζουµε την συζήτηση µας για τις διάφορες παραλλαγές των µηχανών
Turing που είδαµε µέχρι τώρα µε το παρακάτω θεώρηµα.
ΘΕΩΡΗΜΑ 2.13
Οποιαδήποτε γλώσσα που διαγιγνώσκεται από µηχανές Turing µε πολλαπλές ταινίες,
κεφαλές, διδιάστατες απεριόριστες ταινίες, ή πολυδιάστατες ταινίες, µπορεί να
αναγνωριστεί, αντίστοιχα, από µια τυπική µηχανή Turing.

2.9.5 ΜΗ ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ (ΑΝΤΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ) ΜΗΧΑΝΕΣ TURING
Μια μη ντετερμινιστική μηχανή Turing (nondeterministic Turing machine, για
συντομία ΝΤΜ),ή αλλιώς ανταιτιοκρατική μηχανή Turing ορίζεται κατά τον
αναμενόμενο τρόπο: σε οποιοδήποτε σημείο ενός υπολογισμού, η μηχανή
ενδέχεται να έχει περισσότερες από μία δυνατότητες για τη συνέχεια. Επομένως, η
συνάρτηση μεταβάσεών της έχει τη μορφή:
¶: ´ × µ ⟶ Á7´ × µ × ^, ¶ 8.
όπου,

η έκφραση Á7´ × µ × ^, ¶ 8 υποδηλώνει το δυναμοσύνολο του

καρτεσιανού γινόμενου ´ × µ × ^, ¶ ,

δηλαδή

την

συλλογή

όλων

των

υποσυνόλων του.
Άρα, όπως και στην περίπτωση του μη ντετερμινιστικού αυτομάτου, ο
υπολογισμός της μη ντετερμινιστικής μηχανής Turing δεν θα καθορίζεται πλέον από
μια συνάρτηση μετάβασης αλλά από μια σχέση μετάβασης. Εναλλακτικά,
μπορούμε να πούμε ότι η σχέση μετάβασης Z είναι υποσύνολο του 7„ × t8 ×
7„ × t × 2, Z 8.

Έτσι σε κάθε βήµα, µε βάση την τρέχουσα διαµόρφωση, η µη ντετερµινιστική
µηχανή Turing επιλέγει την επόµενή της διαµόρφωση από ένα σύνολο επιτρεπτών
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διαµορφώσεων. Για κάθε διαµόρφωση, η σχέση Z ορίζει καµία ή περισσότερες
επόµενες, επιτρεπτές διαµορφώσεις.
Άρα οι διαµορφώσεις µιας µη ντετερµινιστικής µηχανής Turing είναι ακριβώς
ίδιες µε τις διαµορφώσεις µιας ντετερµινιστικής µηχανής Turing, µε την διαφορά ότι
οι «αποδόσεις» δεν είναι πια µια συνάρτηση αλλά µια σχέση. Εάν • είναι µια
κατάσταση και u και ª είναι δύο λέξεις στο t ∗ . Λέµε ότι η διαµόρφωση 7q, w, u8
της µη ντετερµινιστικής µηχανής Turing αποδίδει την διαµόρφωση 7• ′ , u ′ , ª′ 8 σε ένα
βήµα αν υπάρχει ένας κανόνας στην Z που την κάνει µια νόµιµη µετάβαση. Τυπικά,
σηµαίνει ότι υπάρχει µια µετακίνηση Å7•, 8, 7• ′ , , N8Æ ∈ Z τέτοια ώστε:

•

N = Z, και η u ′ είναι η u µε το τελευταίο σύµβολό της (που ήταν το σ) να
αντικαθίσταται από το , και το πρώτο σύµβολο της ª να προσάπτεται σε
αυτή(⊔ αν ª είναι η κενή λέξη), και η ª′ να είναι η ª µε το πρώτο σύµβολο

να αφαιρείται (ή, αν ª ήταν η κενή λέξη, ª′ παραµένει κενή).
•

N = 2, η u ′ είναι η u µε το

είναι η ª µε το
•

να παραλείπεται από το τέλος της, και η ª′ να

να επισυνάπτεται στην αρχή.

Φυσικά η κεφαλή µπορεί να µείνει στάσιµη, N = W, και η u ′ είναι η u µε το
τελευταίο

να αντικαθίσταται από το , και ª′ = ª.

Από τα παραπάνω είναι εύκολο να αντιληφθούµε ότι οι ντετερµινιστικές
µηχανές Turing αποτελούν µια ειδική κατηγορία των µη ντετερµινιστικών µηχανών
Turing.

Συγκεκριµένα,

µία ντετερµινιστική

µηχανή Turing είναι

µία µη

ντετερµινιστική µηχανή Turing της οποίας η σχέση µετάβασης h έχει την επιπλέον
ιδιότητα να είναι συνάρτηση.
Ως συνήθως, ο υπολογισµός µιας µη ντετερµινιστικής µηχανής σχηµατίζει ένα
δένδρο του οποίου οι κλάδοι αντιστοιχούν στις διαφορετικές δυνατότητες. Η µηχανή
αποδέχεται την είσοδό της εάν υπάρχει κλάδος που να οδηγεί στην κατάσταση
αποδοχής. Όµως, αφού µια µη ντετερµινιστική µηχανή Turing µπορεί να παράγει δύο
διαφορετικά αποτελέσµατα (outputs) ή τελικές καταστάσεις πρέπει να είµαστε
προσεκτικοί για το τι θεωρείται να είναι το τελικό αποτέλεσµα ενός υπολογισµού από
µια τέτοια µηχανή, το συγκεκριµένο σηµείο θα γίνει κατανοητό παρακάτω.
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Ο µη ντετερµινισµός δείχνει να είναι ένα πολύ ισχυρό χαρακτηριστικό που
δεν µπορεί να εξαλειφθεί εύκολα. Πράγµατι, φαίνεται ότι δεν υπάρχει εύκολος
τρόπος προσοµοίωσης µιας µη ντετερµινιστικής µηχανής Turing από µια
ντετερµινιστική σε µια βήµα-προς-βήµα προσέγγιση, όπως έχουµε κάνει σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις των παραλλαγών των µηχανών Turing που έχουµε εξετάσει µέχρι
στιγµής. Παρόλα αυτά, οι γλώσσες που αναγνωρίζονται ή αναγιγνώσκονται από τις
µη ντετερµινιστικές µηχανές Turing στην πραγµατικότητα δεν διαφέρουν καθόλου
από αυτές που αναγνωρίζονται ή αναγιγνώσκονται από τις ντετερµινιστικές µηχανές
Turing.
ΘΕΩΡΗΜΑ 2.14
Για κάθε ανταιτιοκρατική µηχανή Turing, υπάρχει ισοδύναµη αιτιοκρατική.

Ουσιαστικά το παραπάνω θεώρηµα µας λέει ότι η ανταιτιοκρατία δεν επηρεάζει την ισχύ του µοντέλου της µηχανής Turing. Με άλλα λόγια, κάθε ανταιτιοκρατική
µηχανή µπορεί να προσοµοιωθεί από κάποια αιτιοκρατική(deterministic Turing
Machine, για συντοµία DTM).

Έτσι, για µια τυχούσα ανταιτιοκρατική µηχανή

Turing Ž, µπορούµε να περιγράψουµε µια αιτιοκρατική µηχανή Turing N που την

προσοµοιώνει. Η ιδέα στην οποία βασίζεται αυτή η προσοµοίωση είναι απλή: η N θα
πρέπει να δοκιµάζει όλους τους δυνατούς κλάδους του ανταιτιοκρατικού
υπολογισµού της Ž, και να αποδέχεται εάν βρει σε κάποιον από αυτούς την
κατάσταση αποδοχής. Εάν αυτό δεν συµβεί, η προσοµοίωση συνεχίζεται επ' άπειρον.
Πιο αναλυτικά, αντιµετωπίζουµε τον υπολογισµό της Ž για κάποια είσοδο u
ως ένα δένδρο. Κάθε κλάδος αυτού του δένδρου αναπαριστά έναν από τους κλάδους
της ανταιτιοκρατίας, και κάθε κόµβος αντιπροσωπεύει µια φάση της Ž. Ο ριζικός

κόµβος είναι η εναρκτήρια φάση της Ž, και η N διερευνά το δένδρο αναζητώντας µια
αποδεκτική φάση. Η αναζήτηση αυτή θα πρέπει να είναι µεθοδική, διότι διαφορετικά
υπάρχει περίπτωση η N να µην καταφέρει τελικά να επισκεφθεί όλους τους κόµβους.
Παραδείγµατος χάριν, µια δελεαστική -αν και λανθασµένη- ιδέα είναι να
καταστρώσουµε την N έτσι ώστε να διατρέχει το δένδρο µέσω καθοδικής
διερεύνησης. Στο πλαίσιο της µεθόδου αυτής, διατρέχουµε εξαντλητικά έναν κλάδο,
και στη συνέχεια επανερχόµαστε στη ρίζα για να διερευνήσουµε άλλους κλάδους.
Εάν, όµως, η N επιχειρούσε να διανύσει το δένδρο µε τη συγκεκριµένη µέθοδο,
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πιθανόν να βυθιζόταν για πάντα σε κάποιον άπειρο κλάδο και να της διέφευγαν
αποδεκτικές φάσεις που βρίσκονται σε κάποιους άλλους κλάδους. Για τον λόγο αυτό,
σχεδιάζουµε την N έτσι ώστε να διανύει το δένδρο µε τη µέθοδο της οριζόντιας
διερεύνησης. Στη µέθοδο αυτή, εξερευνούµε πρώτα όλους τους κλάδους µέχρι το ίδιο
βάθος, και κατόπιν συνεχίζουµε εξερευνώντας οποιονδήποτε κλάδο µέχρι το αµέσως
επόµενο βάθος. Με τον τρόπο αυτό, είµαστε βέβαιοι ότι η N θα επισκεφθεί κάθε
κόµβο του δένδρου µέχρι να συναντήσει την πρώτη αποδεκτική φάση.
Όπως βλέπουµε παραπάνω, η προσοµοίωση µιας µη ντετερµινιστικής
µηχανής Turing από

µια ντετερµινιστική δεν είναι µια βήµα-προς-βήµα

προσοµοίωση. Αντίθετα, περνά από όλους τους δυνατούς υπολογισµούς µιας µη
ντετερµινιστικής µηχανής Turing. Σαν αποτέλεσµα, χρειάζεται εκθετικά πολλά
βήµατα ! να προσοµοιώσουν έναν υπολογισµό ! βηµάτων της µη ντετερµινιστική
µηχανή-όπου όλες οι άλλες προσοµοιώσεις που περιγράφηκαν µέχρι στιγµής είναι
στην πραγµατικότητα πολυωνυµικές.
Με βάση το θεώρηµα 2.13 και γνωρίζοντας, ότι κάθε αιτιοκρατική µηχανή
Turing είναι αυτοµάτως και ανταιτιοκρατική καταλήγουµε στο ακόλουθο πόρισµα.
ΠΟΡΙΣΜΑ 2.4
Μια γλώσσα είναι αναγνωρίσιµη εάν και µόνο εάν υπάρχει ανταιτιοκρατική µηχανή
Turing που να την αναγνωρίζει.

Ακόµη, µπορούµε να εξασφαλίσουµε ότι, εάν η Ž τερµατίζει πάντοτε σε

όλους τους κλάδους του υπολογισµού της, τότε η N επίσης τερµατίζει πάντοτε. Μια
τέτοια ανταιτιοκρατική µηχανή Turing, που τερµατίζει για κάθε είσοδο και σε κάθε

κλάδο, ονοµάζεται διαγνώστης και λέµε ότι διαγιγνώσκει τη γλώσσα της. Συνεπώς,
έχουµε το ακόλουθο πόρισµα.
ΠΟΡΙΣΜΑ 2.5
Μια γλώσσα είναι διαγνώσιµη εάν και µόνο εάν υπάρχει ανταιτιοκρατική µηχανή
Turing που να τη διαγιγνώσκει.
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Πλέον είµαστε σε θέση να εξηγήσουµε τι εννοούσαµε προηγουµένως όταν
τονίσαµε ότι πρέπει να είµαστε προσεκτικοί για το τι θεωρείται να είναι το τελικό
αποτέλεσµα ενός υπολογισµού από µια µη ντετερµινιστική µηχανή Turing. Από τα
παραπάνω πορίσµατα µπορούµε να εξάγουµε κάποιες δυσκολίες που συνεπάγεται ο
υπολογισµός από µια µη ντετερµινιστική µηχανή Turing. Συγκεκριµένα, πρώτον, για
να διαγιγνώσκει µια γλώσσα µια µη ντετερµινιστική µηχανή Turing, απαιτούµε όλοι
οι υπολογισµοί της να τερµατίζουν (αυτό επιτυγχάνεται αξιώνοντας να µην υπάρχουν
υπολογισµοί που συνεχίζουν µετά από κάποιο «άνω όριο» που θέτουµε, έστω Ž
βήµατα). ∆εύτερον, για να διαγιγνώσει µια γλώσσα µια µη ντετερµινιστική µηχανή
Turing, απαιτούµε τουλάχιστον ένας από τους πιθανούς υπολογισµούς της να
καταλήξει να αποδεχθεί την είσοδο. Μερικοί, οι περισσότεροι, ή όλοι από τους
εναποµείναντες υπολογισµούς θα µπορούσαν να καταλήξουν σε απορρίπτοντας-η
µηχανή αποδέχεται µε την δύναµη αυτού του µοναδικού υπολογισµού αποδοχής.
Αυτή είναι µια πολύ ασυνήθιστη και ασύµµετρη σύµβαση.

Από την άλλη, τα

παραπάνω είναι ακριβώς αυτά τα στοιχεία που κάνουν τις µη ντετερµινιστικές
µηχανές Turing να ξεχωρίζουν από τα άλλα µοντέλα.

2.9.5.1 ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΖΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ

ΕΝΝΟΙΑ

ΤΟΥ

ΜΗ

ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΥ
Την έννοια του µη ντετερµινισµού την συναντήσαµε τόσο στα πεπερασµένα
αυτόµατα όσο και στις µηχανές Turing. Προσπαθήσαµε σε κάθε περίπτωση να
αποσαφηνίσουµε τι εννοούµε λέγοντας πως µια µηχανή επιλέγει µη ντετερµινιστικά
τις επόµενες φάσεις τις. Στην υποενότητα αυτή επανερχόµαστε στην έννοια του µη
ντετερµινισµού µε απώτερο σκοπό να καταστήσουµε σαφές και να άρουµε την όποια
αµφιβολία σχετικά µε τον µη ντετερµινισµό.
Είναι χρήσιµο να φανταστούµε ότι όταν µια υπολογιστική µηχανή έχει
περισσότερες από µια επόµενες καταστάσεις, όλες οι επιλογές λαµβάνονται
παράλληλα, και δηµιουργείται ένας «υπερ-υπολογισµός» που αποτελεί ένα δένδρο
διακλαδωµένων υπολογιστικών διαδροµών. Έτσι, µε τον όρο µη-ντετερµινιστικά
εννοούµε παράλληλα, εννοώντας ότι µια µη ντετερµινιστική µηχανή µπορεί να
εξερευνήσει όλους τους κλάδους την ίδια στιγµή.
Εναλλακτικά, όπως αναφέραµε και στην ενότητα 2.2 µια µη ντετερµινιστική
µηχανή έχει την ικανότητα να µαντεύει κάτι για την είσοδο του. Ουσιαστικά, µε τον
84

όρο µαντεύει εννοούµε «διαλέγει µαγικά» την επόµενη σωστή κατάσταση. Φυσικά
τον όρο «µαντεύει µαγικά» µπορούµε να τον δούµε σαν το αποτέλεσµα του ελέγχου
όλων των ενδεχοµένων παράλληλα.
Παραδείγµατος χάριν, ας πούµε ότι έχουµε να διαλέξουµε να ανοίξουµε µια
πόρτα µεταξύ 10000 πορτών (υποθέτουµε ότι υπάρχει ένα βραβείο πίσω από µια από

αυτές τις πόρτες). Μια µη ντετερµινιστική µηχανή θα εισέλθει και στις 10000 πόρτες
ταυτόχρονα, και αν υπάρχει ένα βραβείο σε κάποια από αυτές, η µηχανή θα το βρει.
Εναλλακτικά, µια NDTM θα ανοίξει µόνο µια πόρτα, αλλά πάντα θα είναι η σωστή,
αποτελώντας έτσι την πιο «τυχερή δυνατή µαντεψιά».
Εποµένως υπάρχουν δυο τρόποι για να απαντήσουµε στο ερώτηµα πως µια µη
ντετερµινιστική µηχανή «ξέρει» ποίες καταστάσεις θα επιλέξει. Ο ένας είναι να
πούµε ότι η µηχανή είναι ο πιο τυχερός «guesser», υπό την έννοια ότι πάντα διαλέγει
την µετάβαση που τελικά οδηγεί σε κατάσταση αποδοχής, αν υπάρχει τέτοια
κατάσταση. Ο δεύτερος είναι να φανταστούµε ότι η µηχανή διακλαδίζεται σε πολλά
αντίτυπα, το καθένα από τα οποία ακολουθεί µια από τις πιθανές µεταβάσεις.
∆ηλαδή σύµφωνα µε τον πρώτο τρόπο, µια τέτοια µηχανή απλά καταφέρνει
να δεχθεί µια είσοδο όντας απίστευτα τυχερή. Απλά τυχαίνει να κάνει την σωστή
επιλογή σε κάθε βήµα. Άρα υποθέτουµε ότι πάντα επιλέγει την σωστή διαδροµή, έτσι
ώστε εάν υπάρχει µια κατάσταση αποδοχής η µηχανή θα φτάσει σε αυτήν. Όσον
αφορά τον δεύτερο, όταν η µηχανή έχει πολλές επιλογές θα κλωνοποιήσει τον εαυτό
της, και ένα αντίγραφο τρέχει κάθε επιλογή. Με απλά λόγια, είναι σαν να έχουµε
πολλαπλά σύµπαντα όπου στο καθένα κάθε πιθανή διαφορετική ενέργεια της φύσης
συντελείται ταυτόχρονα.
2.10 ΤΟ ∆ΟΓΜΑ CHURCH-TURING
Στις προηγούµενες ενότητες παρουσιάσαµε διάφορα υπολογιστικά µοντέλα
και είδαµε πως µέσα από αυτά εκτελούνται συγκεκριµένες υπολογιστικές εργασίες.
Με βάση λοιπόν την παραπάνω ανάλυση µπορούµε να ισχυριστούµε ότι έχουµε
προσεγγίσει ένα φυσικό άνω όριο για το τι µια υπολογιστική µηχανή µπορεί να
σχεδιαστεί για να κάνει. Η έρευνά µας για την απόλυτη και πιο γενική µαθηµατική
έννοια µιας υπολογιστικής διαδικασίας, δηλαδή ενός αλγορίθµου, έχει ολοκληρωθεί
µε επιτυχία, και η µηχανή Turing είναι η σωστή απάντηση. Ωστόσο, είδαµε, επίσης,
δεν δικαιούνται όλες οι µηχανές Turing να αποκαλούνται «αλγόριθµοι»:
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υποστηρίξαµε ότι οι µηχανές Turing που αναγνωρίζουν µια γλώσσα, και ως εκ
τούτου απορρίπτουν µη τερµατίζοντας ποτέ, δεν είναι χρήσιµες υπολογιστικές
µηχανές, ενώ οι µηχανές Turing που διαγιγνώσκουν γλώσσες και υπολογίζουν
συναρτήσεις (και εποµένως τερµατίζουν σε όλες τις εισόδους) είναι. Έτσι, η
αντίληψή µας για ένα αλγόριθµο πρέπει να αποκλείσει τις µηχανές Turing που µπορεί
να µην τερµατίζουν σε µερικές εισόδους.
Εποµένως, µπορούµε να υιοθετήσουµε τις µηχανές Turing που τερµατίζουν σε
όλες τις εισόδους σαν την ακριβή επίσηµη έννοια που αντιστοιχεί µε την διαισθητική
έννοια ενός «αλγορίθµου». Τίποτα δεν θα θεωρείται ως αλγόριθµος αν δεν µπορεί να
αποδοθεί σαν µηχανή Turing που εγγυάται να τερµατίζει σε όλες τις εισόδους, και
δικαίως όλες αυτές οι µηχανές θα αποκαλούνται αλγόριθµοι. Αυτή η αρχή είναι
γνωστή ως δόγµα Church-Turing. Φυσικά δεν αποτελεί θεώρηµα καθώς δεν είναι εάν
µαθηµατικό αποτέλεσµα: απλώς επιβεβαιώνει ότι µια συγκεκριµένη ανεπίσηµη
έννοια (αλγόριθµος) αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριµένο µαθηµατικό αντικείµενο
(µηχανή Turing).
2.11 ΜΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Μέχρι τώρα έχουµε παρουσιάσει την δυνατότητα των αλγορίθµων να
επιλύουν προβλήµατα. Πέρα όµως από τα προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν
αλγοριθµικά υπάρχουν και ορισµένα άλλα που δεν µπορούν. ∆ηλαδή, υπάρχουν
ορισµένες γλώσσες που δεν διαγιγνώσκονται από αλγορίθµους.
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουµε ένα θεώρηµα που, από φιλοσοφικής
πλευράς, συγκαταλέγεται στα σηµαντικότερα της θεωρίας υπολογισµού. Σύµφωνα µε
αυτό, υπάρχει συγκεκριµένο πρόβληµα που δεν επιλύεται αλγοριθµικά. Παρόλο, που
οι υπολογιστές φαίνονται τόσο ισχυροί, σύµφωνα µε το θεώρηµα που θα δούµε, οι
υπολογιστές υπόκεινται και αυτοί σε κάποιους θεµελιώδεις περιορισµούς.
Το θεώρηµα 2.15 παρουσιάζει τη µη διαγνωσιµότητα µιας συγκεκριµένης
γλώσσας: του προβλήµατος του προσδιορισµού εάν µια µηχανή Turing (ΤΜ)
αποδέχεται µια δεδοµένη λέξη εισόδου. Ονοµάσουµε αυτή γλώσσα ΑΠΟ∆ΟΧΗ/ΤΜ,
για την οποία αποδεικνύεται ότι δεν είναι διαγνώσιµη. Έστω λοιπόν
ΑΠΟ∆ΟΧΗ/ΤΜ = 〈•, u〉| η Μ είναι µια ΤΜ που αποδέχεται τη λέξη w .

86

ΘΕΩΡΗΜΑ 2.15
Η γλώσσα ΑΠΟ∆ΟΧΗ/ΤΜ είναι µη διαγνώσιµη.

Αρχικά, αποδεικνύεται ότι η ΑΠΟ∆ΟΧΗ/ΤΜ είναι αναγνωρίσιµη, µέσω της
µηχανής Turing Ç που παρατίθεται αµέσως παρακάτω. Εποµένως, το θεώρηµα αυτό
µας λέει πως οι γενικές µηχανές Turing (οι «αναγνωριστές») είναι όντως ισχυρότερες
από τους διαγνώστες. Συνεπώς, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι εάν η γλώσσα
ΑΠΟ∆ΟΧΗ/ΤΜ είναι διαγνώσιµη, τότε κάθε αναγνωρίσιµη γλώσσα είναι
διαγνώσιµη. Με άλλα λόγια, η γλώσσα ΑΠΟ∆ΟΧΗ/ΤΜ αποτελεί το κλειδί γιατί για
το θεώρηµα 2.10 δεν ισχύει πάντοτε το αντίστροφο. ∆ηλαδή, στην ερώτηση εάν οι
αναγνωρίσιµες γλώσσες είναι και διαγνώσιµες, η απάντηση είναι θετική εάν η
ΑΠΟ∆ΟΧΗ/ΤΜ είναι διαγνώσιµη.
Άρα καταλήγουµε στο ακόλουθο θεώρηµα.
ΘΕΩΡΗΜΑ 2.16
Η γλώσσα ΑΠΟ∆ΟΧΗ/ΤΜ είναι µη διαγνώσιµη και εποµένως, η κλάση των
διαγνώσιµων γλωσσών είναι ένα γνήσιο υποσύνολο της κλάσης των αναγνωρίσιµων
γλωσσών.

Με άλλα λόγια, απαιτώντας από µια µηχανή να τερµατίζει για οποιαδήποτε
είσοδο, περιορίζουµε την κλάση των γλωσσών που µπορεί να αναγνωρίσει. Η µηχανή
Turing Ç που αναγνωρίζει την ΑΠΟ∆ΟΧΗ/ΤΜ είναι η εξής.
Ç = ‘Για είσοδο 〈•, u〉, όπου € µια ΤΜ και u µια λέξη:
1. Προσοµοιώνουµε την € για είσοδο w.

2. Εάν η Μ µεταβεί ποτέ στην κατάσταση αποδοχής, αποδεχόµαστε· εάν η €
µεταβεί ποτέ στην κατάσταση απόρριψης, απορρίπτουµε.'
Σηµειωτέον ότι εάν Μ εγκλωβίζεται για είσοδο u, τότε η µηχανή Ç

εγκλωβίζεται επίσης για είσοδο 〈•, u〉. Αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος για τον
οποίο η Ç δεν διαγιγνώσκει την ΑΠΟ∆ΟΧΗ/ΤΜ. Για να τη διαγιγνώσκει, θα έπρεπε

να έχει κάποιο τρόπο να διαπιστώνει ότι η € δεν πρόκειται να τερµατίσει για είσοδο
u, ώστε να απορρίψει. Όµως, αποδεικνύεται πως τέτοιος τρόπος δεν υπάρχει, και άρα
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η γλώσσα ΑΠΟ∆ΟΧΗ/ΤΜ είναι µη διαγνώσιµη . Το υπολογιστικό πρόβληµα που
αναπαριστά η ΑΠΟ∆ΟΧΗ/ΤΜ λέγεται επίσης, για ευνόητους λόγους, πρόβληµα του
τερµατισµού (halting problem).
Η µηχανή Turing Ç είναι ενδιαφέρουσα καθ' εαυτή, καθώς αποτελεί ένα παράδειγµα της λεγόµενης καθολικής µηχανής Turing (universal Turing machine), την
οποία εισήγαγε ο ίδιος ο Turing. Ο λόγος που η συγκεκριµένη µηχανή ονοµάζεται
«καθολική» είναι ότι µπορεί να προσοµοιώνει οποιαδήποτε άλλη µηχανή, µε
αφετηρία την περιγραφή της. Τυπικά, µια καθολική ντετερµινιστική µηχανή Turing Ç
δέχεται σαν είσοδο την κωδικοποίηση µιας οποιασδήποτε ντετερµινιστικής µηχανής
Turing • ακολουθούµενη από κάποια συµβολοσειρά =, και προσοµοιώνει τη
λειτουργία της € µε είσοδο =. Με απλά λόγια, η Ç δέχεται σαν «πρόγραµµα» τη

µηχανή € και η είσοδος του «προγράµµατος» είναι η συµβολοσειρά =.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ
Η

ανάλυση

του

προηγούµενου

κεφαλαίου

µας

επιτρέπει

να

κατηγοριοποιήσουµε όλα τα υπολογιστικά προβλήµατα σε δυο κατηγορίες: αυτά που
µπορούν να επιλυθούν από αλγορίθµους και αυτά που δεν µπορούν. Ωστόσο, το
γεγονός ότι ένα πρόβληµα είναι επιλύσιµο στην θεωρία δεν υποδηλώνει άµεσα ότι
µπορεί να επιλυθεί ρεαλιστικά και στην πράξη.
Ακόµη και όταν ένα πρόβληµα είναι επιλύσιµο, και άρα µπορεί κατ' αρχήν να
αντιµετωπιστεί υπολογιστικά, πιθανόν να είναι πρακτικά ανεπίλυτο εάν η επίλυσή
του απαιτεί εξωπραγµατικό χρόνο (ή υπερβολικά πολλή µνήµη). Σε αυτό το κεφάλαιο
θα ασχοληθούµε µε την θεωρία της υπολογιστικής πολυπλοκότητας. Η υπολογιστική
πολυπλοκότητα µελετά τον χρόνο, τη µνήµη, ή άλλους πόρους που απαιτούνται για
την επίλυση υπολογιστικών προβληµάτων.
Στόχος µας σε αυτό το κεφάλαιο είναι να παρουσιάσουµε τα βασικά στοιχεία
της θεωρίας χρονικής πολυπλοκότητας. Σε πρώτη φάση, θα εισαγάγουµε έναν τρόπο
µέτρησης του χρόνου που απαιτείται για την επίλυση ενός προβλήµατος. Κατόπιν, θα
δείξουµε πώς ταξινοµούνται τα διάφορα προβλήµατα ανάλογα µε τον χρόνο που
απαιτούν. Τέλος, θα µελετήσουµε το ενδεχόµενο κάποια επιλύσιµα προβλήµατα να
απαιτούν εξωπραγµατικό χρόνο, και θα εξηγήσουµε πώς µπορούµε να αντιληφθούµε
ότι ένα δεδοµένο πρόβληµα είναι αυτού του τύπου.
3.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ
Ας ξεκινήσουµε µε ένα παράδειγµα. Έστω η γλώσσα ˆ = 0H 1H | Œ ≥ 0 , η
οποία είναι προφανώς διαγνώσιµη. Πόσο χρόνο χρειάζεται µια µονοταινιακή µηχανή
Turing για να διαγνώσει αυτήν τη γλώσσα; Ας εξετάσουµε µια τέτοια µηχανή, έστω
€@ .
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Θα περιγράψουµε αυτήν µηχανή, συµπεριλαµβάνοντας ακόµη και τις ακριβείς
κινήσεις της κεφαλής επάνω στην ταινία, ώστε να µπορέσουµε να µετρήσουµε το
πλήθος των βηµάτων που πραγµατοποιούνται κατά την εκτέλεσή της.
€@ = ‘Για είσοδο u:

1. ∆ιατρέχουµε την ταινία και εάν εντοπίσουµε κάποιο 0 στα δεξιά

ενός 1, απορρίπτουµε.

2. Ενόσω η ταινία περιέχει και τα δύο είδη συµβόλων, 0 και 1,
επαναλαµβάνουµε το εξής:
3. ∆ιατρέχοντας την ταινία, διαγράφουµε ακριβώς ένα 0 και ένα 1.

4. Εάν έχουν διαγραφεί όλα τα 1 αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια 0, ή

εάν έχουν διαγραφεί όλα τα 0 αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια 1,
απορρίπτουµε. ∆ιαφορετικά, δηλαδή εάν η ταινία δεν περιέχει ούτε 0 ούτε 1,
αποδεχόµαστε.’

Προκειµένου να προσδιορίσουµε πόσο χρόνο απαιτεί η €@ για να διαγνώσει την 2,
θα πρέπει να αναλύσουµε τον αλγόριθµό της.
Το πλήθος των βηµάτων που εκτελεί κάποιος αλγόριθµος για µια συγκεκριµένη είσοδο µπορεί να εξαρτάται από πολλές παραµέτρους. Εάν, παραδείγµατος
χάριν, η είσοδος είναι κάποιο γράφηµα, το πλήθος των βηµάτων µπορεί να εξαρτάται
από το πλήθος των κόµβων, το πλήθος των ακµών, ή τον µέγιστο βαθµό του
γραφήµατος, ή ακόµη και από κάποιο συνδυασµό αυτών των παραγόντων και/ή
άλλων. Ωστόσο, για λόγους απλότητας, υπολογίζουµε τον χρόνο εκτέλεσης ενός
αλγορίθµου ως συνάρτηση µόνο του µήκους της λέξης που αναπαριστά την είσοδο,
αδιαφορώντας για οποιεσδήποτε άλλες παραµέτρους. Σε κάθε περίπτωση µας
ενδιαφέρει η αποτελεσµατικότητα ενός αλγορίθµου.
Είναι λογικό να αναµένουµε θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για µεγαλύτερες
σχέσεις εισροών, δηλαδή από το πόσο µεγάλη είναι η σχέση των εισροών. Στην
ανάλυση

χειρότερης

περίπτωσης

(worst-case

analysis),

την

οποία

θα

ακολουθήσουµε, µας ενδιαφέρει, για κάθε µήκος, µόνο ο µέγιστος από τους χρόνους
εκτέλεσης για όλες τις εισόδους του συγκεκριµένου µήκους. Μια άλλη επιλογή, µε
την οποία όµως δεν θα ασχοληθούµε, είναι η ανάλυση µέσης περίπτωσης (average-
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case analysis), όπου, για κάθε µήκος, µας ενδιαφέρει ο µέσος όρος των χρόνων
εκτέλεσης για όλες τις εισόδους του µήκους αυτού.

ΟΡΙΣΜΟΣ 3.1
Έστω • µια ντετερµινιστική µηχανή Turing που τερµατίζει για κάθε είσοδο. Ο
χρόνος εκτέλεσης ή η χρονική πολυπλοκότητα της • είναι η συνάρτηση
M ∶ ℕ ⟶ ℕ που για κάθε ! επιστρέφει ως M7!8 το µέγιστο πλήθος βηµάτων που
είναι δυνατόν να πραγµατοποιήσει η • όταν το µήκος της εισόδου της είναι !.
Εάν ο χρόνος εκτέλεσης της • είναι M7!8, λέµε ότι η • εκτελείται σε χρόνο
M7!8 ή ότι είναι µια µηχανή Turing χρόνου M7!8. Κατά σύµβαση, το µήκος της
εισόδου αναπαρίσταται πάντοτε από τη µεταβλητή !.

3.1.1

ΑΣΥΜΠΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

Η έκφραση που αναπαριστά τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης ενός αλγορίθµου
συχνά είναι αρκετά περίπλοκη. Για τον λόγο αυτό, συνήθως περιοριζόµαστε σε
κάποια εκτίµηση του χρόνου αυτού. Μια απλή µορφή τέτοιας εκτίµησης είναι η
λεγόµενη ασυµπτωτική ανάλυση, όπου το ζητούµενο είναι να κατανοήσουµε τον
χρόνο που απαιτεί ο αλγόριθµος όταν εκτελείται για εισόδους µεγάλου µήκους. Αυτό
σηµαίνει ότι στην έκφραση που αναπαριστά τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθµου µας ενδιαφέρει µόνο ο µεγιστοβάθµιος όρος, και αγνοούµε τόσο τον
συντελεστή του όρου αυτού όσο και τους όρους χαµηλότερου βαθµού, αφού στις
εισόδους µεγάλου µήκους ο µεγιστοβάθµιος όρος υπερισχύει έναντι όλων των
υπολοίπων.
Για παράδειγµα, η συνάρτηση M7!8 = 8!‚ + 3!) + 15! + 38 έχει τέσσερεις

όρους, από τους οποίους ο µεγιστοβάθµιος είναι ο 8!‚ . Αδιαφορώντας για τον
συντελεστή 8, λέµε ότι η M είναι ασυµπτωτικά το πολύ !‚ , και γράφουµε M7!8 =
È7!‚ 8. Πρόκειται για τον λεγόµενο ασυµπτωτικό συµβολισµό ή συµβολισµό
κεφαλαίου όµικρον (big-O notation), που ορίζεται τυπικά αµέσως παρακάτω. Το
σύµβολο O Š αναπαριστά το σύνολο των µη αρνητικών πραγµατικών αριθµών.

91

ΟΡΙΣΜΟΣ 3.2
Έστω M και É δύο συναρτήσεις από το σύνολο ℕ στο σύνολο O Š . Λέµε ότι
Ê7Ë8 = Ì”Í7Ë8š, εάν υπάρχουν θετικοί ακέραιοι 0 και !… τέτοιοι ώστε, για
κάθε ακέραιο ! ≥ !… , να ισχύει
M7!8 ≤ 0É7!8.
Όταν M7!8 = Î”É7!8š, λέµε ότι η É7!8 αποτελεί άνω φράγµα της M7!8, ή
ακριβέστερα, ασυµπτωτικό άνω φράγµα της M7!8, για να τονίσουµε ότι
αγνοούµε τους σταθερούς συντελεστές.

Σε περιγραφικό επίπεδο, η σχέση M7!8 = Î”É7!8š σηµαίνει ότι, εάν

παραβλέψουµε διαφορές µέχρι κάποιον σταθερό πολλαπλασιαστικό παράγοντα, η M

είναι µικρότερη ή ίση της É. Μπορεί λοιπόν κανείς να αντιλαµβάνεται το σύµβολο Î
ως κάποια «συγκαλυµµένη» σταθερά. Στην πράξη, οι περισσότερες από τις συναρτήσεις M που είναι πιθανόν να συναντήσουµε έχουν κάποιον προφανή µεγιστοβάθµιο
όρο ℎ. Στην περίπτωση αυτή, µπορούµε να γράφουµε M7!8 = Î”É7!8š, όπου É ο
όρος ℎ χωρίς τον συντελεστή του.

Παραδείγµατος χάριν, έστω η συνάρτηση M@ 7!8 = 5!‚ + 2!) + 22! + 6.

Επιλέγοντας τον µεγιστοβάθµιο όρο 5!‚ και αγνοώντας τον συντελεστή 5, παίρνουµε
M@ 7!8 = Î7!‚ 8.

Για να επαληθεύσουµε ότι το συµπέρασµά µας ικανοποιεί τον τυπικό ορισµό τον
σκοπό αυτό, επιλέγουµε ως 0 την τιµή 6 και ως !… την τιµή 10, οπότε έχουµε
5!‚ + 2!) + 22! + 6 ≤ 6!‚ για κάθε ! ≥ 10, το οποίο όντως ισχύει.

Επιπλέον, ισχύει και ότι M@ 7!8 = Î7!• 8, αφού η συνάρτηση !• είναι µεγαλύ-

τερη της !‚ και εποµένως αποτελεί και αυτή ασυµπτωτικό άνω φράγµα της M@ .

Αντιθέτως, η M@ 7!8 δεν είναι Î7!) 8. Στην περίπτωση αυτή, ο ορισµός είναι προφανώς
αδύνατον να ικανοποιηθεί, όποιες τιµές και αν αναθέσουµε στους ακεραίους 0 και !… .

Ο συµβολισµός κεφαλαίου όµικρον παρουσιάζει µια ιδιαίτερη συµπεριφορά
όταν αλληλεπιδρά µε λογαρίθµους. Έτσι, όταν γράφουµε M7!8 = Î7log !8, δεν είναι
απαραίτητο να διευκρινίζουµε τη βάση, όπως συνηθίζουµε να κάνουµε όταν
χρησιµοποιούµε αλγόριθµους, αφού ο σταθερός παράγοντας που θα προκύψει θα
παραβλεφθεί ούτως ή άλλως.
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Παραδείγµατος

χάριν,

έστω

η

συνάρτηση

M) 7!8 = 3! log ) ! + 5! log ) log ) ! + 2. Στην περίπτωση αυτή, έχουµε M) 7!8 =
Î7! log !8, αφού η συνάρτηση log ! υπερισχύει της log log !.

Ο συµβολισµός κεφαλαίου όµικρον εµφανίζεται επίσης σε αριθµητικές
εκφράσεις, όπως η M7!8 = Î7!) 8 + Î7!8. Στις περιπτώσεις αυτές, κάθε εµφάνιση

του συµβόλου Î αντιπροσωπεύει και µια διαφορετική «συγκαλυµµένη» σταθερά.

Έτσι, δεδοµένου ότι ο όρος Î7!) 8 υπερισχύει του όρου Î7!8, η παραπάνω έκφραση
είναι ισοδύναµη της M7!8 = Î7!) 8. Το ίδιο σκεπτικό ισχύει και όταν το σύµβολο Î

εµφανίζεται σε κάποιον εκθέτη. Παραδείγµατος χάριν, η έκφραση M7!8 = 2Ó7w8
αντιπροσωπεύει ένα άνω φράγµα της µορφής 2:w , για κάποια σταθερά 0.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκφραση M7!8 = 2Ó7ÔÕÖ w8 , που εµφανίζεται σε

ορισµένες αναλύσεις. Από την ταυτότητα ! = 2ÔÕÖ× w , έπεται ότι !: = 2: ÔÕÖ× w , και
άρα η έκφραση 2Ó7ÔÕÖ w8 αντιπροσωπεύει ένα άνω φράγµα της µορφής !: , για κάποια
σταθερά 0. Το ίδιο φράγµα, αλλά µε διαφορετικό τρόπο, αναπαριστά και η έκφραση
!Ó7@8 , αφού ο συµβολισµός Î718 δηλώνει µια συνάρτηση που δεν υπερβαίνει ποτέ
κάποια πάγια σταθερά.
Συχνά εµφανίζονται επίσης φράγµατα της µορφής !: , όπου 0 κάποια σταθερά

µεγαλύτερη του 0. Τα φράγµατα αυτά ονοµάζονται πολυωνυµικά. Αντίστοιχα,
Ø

φράγµατα της µορφής 2”w š , όπου h οποιοσδήποτε θετικός πραγµατικός αριθµός,
ονοµάζονται εκθετικά.
Ένας ακόµη συµβολισµός που χρησιµοποιείται µερικές φορές στην θεωρία των
Ù (soft-O notation). Ουσιαστικά, είναι ο συµβολισµός big-O,
υπολογιστών είναι ο Ì

αγνοώντας τους λογαριθµικούς συντελεστές. Για παράδειγµα, η M7!8 = ÎÚ”É7!8š
αποτελεί συντοµογραφία της M7!8 = ÎÅÉ7!8log H É7!8Æ για κάποιο Œ.
Σχετικός µε τον συµβολισµό κεφαλαίου όµικρον είναι και ο λεγόµενος

συµβολισµός πεζού όµικρον (small-o notation). Όπως είδαµε, ο συµβολισµό ς
κεφαλαίου όµικρον υποδεικνύει ότι κάποια συνάρτηση είναι ασυµπτωτικά µικρότερη
ή ίση κάποιας άλλης. Εάν θέλουµε να δηλώσουµε ότι µια συνάρτηση είναι
ασυµπτωτικά µικρότερη µιας άλλης, τότε χρησιµοποιούµε τον συµβολισµό πεζού
όµικρον. Με άλλα λόγια, η διαφορά µεταξύ κεφαλαίου και πεζού όµικρον είναι
αντίστοιχη µε τη διαφορά µεταξύ ≤ και <.

93

ΟΡΙΣΜΟΣ 3.3
Έστω M και É δύο συναρτήσεις από το σύνολο ℕ στο σύνολο O Š . Λέµε ότι
Ê7Ë8 = Û”Í7Ë8š, εάν ισχύει ότι
M7!8
lim
= 0.
w→∞ É7!8
Με άλλα λόγια, η έκφραση M7!8 = Ü”É7!8š, σηµαίνει ότι, για οποιονδήποτε
πραγµατικό αριθµό 0 > 0, υπάρχει ακέραιος !… τέτοιος ώστε M7!8 < 0É7!8 για
κάθε ! ≥ !… .

Οι παρακάτω σχέσεις µπορούν να επαληθευθούν εύκολα.
1. √! = Ü7!8.

2. ! = Ü7! log log !8.

3. ! log log ! = Ü7! log !8.
4. ! log ! = Ü7!) 8.

5. !) = Ü7!‚ 8.

Σαφώς, µια συνάρτηση M7!8 δεν είναι ποτέ Ü”M7!8š.
Ένας συµβολισµός ο οποίος υποδεικνύει ότι κάποια συνάρτηση είναι
ασυµπτωτικά µεγαλύτερη ή ίση κάποιας άλλης είναι ο συµβολισµός κεφαλαίου
ωµέγα (big-Ω notation).

ΟΡΙΣΜΟΣ 3.4
Έστω M και É δύο συναρτήσεις από το σύνολο ℕ στο σύνολο O Š . Λέµε ότι
Ê7Ë8 = ß”Í7Ë8š, εάν υπάρχουν θετικοί ακέραιοι 0 και !… τέτοιοι ώστε, για
κάθε ακέραιο ! ≥ !… , να ισχύει
M7!8 ≥ 0É7!8.
Όταν M7!8 = à”É7!8š, λέµε ότι η É7!8 αποτελεί ασυµπτωτικό κάτω φράγµα
της M7!8.
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Σε περιγραφικό επίπεδο, ο συµβολισµός à”É7!8š υποδηλώνει το σύνολο των

συναρτήσεων µε τάξη µεγέθους που δεν υπολείπεται της τάξης µεγέθους É7!8. Έτσι,
για παράδειγµα ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις:
1. !) + 3! + 10 = à7!8.

2. 10zã !‚ log ! = à7!‚ log !8 = à7!‚ 8.
Σε αναλογία, ο συµβολισµός s είναι για το συµβολισµό à ότι το Ü για το Î. Ο

συµβολισµός πεζού ä (µικρό ωµέγα) χρησιµοποιείται για τη δήλωση ενός κάτω
φράγµατος
που δεν είναι ακριβές. Έτσι λέµε ότι Ê7Ë8 = ä”Í7Ë8š, εάν ισχύει ότι
M7!8
= ∞.
w→∞ É7!8
lim

Με άλλα λόγια, η έκφραση M7!8 = s”É7!8š, σηµαίνει ότι, για οποιονδήποτε

πραγµατικό αριθµό 0 > 0, υπάρχει ακέραιος !… τέτοιος ώστε M7!8 > 0É7!8 για κάθε

! ≥ !… . ∆ηλαδή, η συνάρτηση f(n) γίνεται οσοδήποτε µεγαλύτερη σε σύγκριση µε τη

g(n), καθώς το n τείνει στο άπειρο. Για παράδειγµα, 2!) = s7!8, αλλά 2!) ≠
s7!) 8.

Τέλος, ορίζουµε τον συµβολισµό κεφαλαίου θήτα (Θ-notation) ο οποίος
δηλώνει την ακριβή εκτίµηση τάξης µεγέθους.
ΟΡΙΣΜΟΣ 3.5
Έστω M και É δύο συναρτήσεις από το σύνολο ℕ στο σύνολο O Š . Λέµε ότι
Ê7Ë8 = â”Í7Ë8š, εάν υπάρχουν θετικοί ακέραιοι 0@, 0) και !… τέτοιοι ώστε, για
κάθε ακέραιο ! ≥ !… , να ισχύει
0@ É7!8 ≤ M7!8 ≤ 0) É7!8.
Όταν M7!8 = U”É7!8š, λέµε ότι η É7!8 αποτελεί ασυµπτωτικό σφικτό (άνω
και κάτω) φράγµα της M7!8, ή ότι η M7!8 και η É7!8 είναι ασυµπτωτικά
ισοδύναµες. Επίσης, όταν M7!8 = U”É7!8š µπορούµε να πούµε ότι η M7!8 είναι
ακριβώς τάξης É7!8.
Ακόµη, ισχύει ότι: U”É7!8š = Î”É7!8š ∩ à”É7!8š.
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Για παράδειγµα, µπορούµε να δείξουµε ότι M‚ 7!8 = !‚ − !) + 1000! + 5 =

U7!‚ 8. Θα πρέπει να βρούµε θετικές σταθερές 0@, 0) και !… τέτοιες ώστε:
0 ≤ 0@ !‚ ≤ !‚ − !) + 1000! + 5 ≤ 0) !‚ , ∀! ≥ !…
ή ισοδύναµα

0 ≤ 0@ ≤ 1 −

1 1000 5
+ ) + ‚ ≤ 0) , ∀! ≥ !… .
!
!
!

Θα έχουµε:

1−

1 1000 5
+ ) + ‚ ≤ 1006, ∀! ≥ 1 ⇒ 0) = 1006
!
!
!

και
1 1000 5
1
1
≤ 1 − + ) + ‚ , ∀! ≥ 2 ⇒ 0@ =
2
!
!
!
2
Εποµένως: 0@ = 1æ2 , 0) = 1006 και !… = 2.
3.1.2

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Μπορούµε να αναλύσουµε τώρα τον αλγόριθµο της µηχανής Turing που
παρουσιάσαµε για την γλώσσα ˆ = 0H 1H | Œ ≥ 0 . Η ανάλυση της €@ , απαιτεί την
εξέταση καθενός από τα τέσσερα στάδιά της ξεχωριστά.
Στο στάδιο 1 η µηχανή διατρέχει την ταινία για να επαληθεύσει ότι η είσοδος

είναι της µορφής 0∗ 1∗ . Η σάρωση της ταινίας απαιτεί ! βήµατα. (Υπενθυµίζουµε ότι
η µεταβλητή n αναπαριστά πάντοτε το µήκος της εισόδου.) Στη συνέχεια, η
επαναφορά της κεφαλής στο αριστερό άκρο της ταινίας απαιτεί άλλα ! βήµατα.

Εποµένως, το πρώτο στάδιο απαιτεί συνολικά 2! βήµατα. Στο πλαίσιο του

συµβολισµού όµικρον µπορούµε απλώς να πούµε ότι το στάδιο 1 απαιτεί Î7!8
βήµατα. Σηµειωτέον ότι κατά την περιγραφή της µηχανής δεν αναφερθήκαµε
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καθόλου στην επαναφορά της κεφαλής. Ο λόγος είναι ότι ο ασυµπτωτικός
συµβολισµός µάς επιτρέπει να παραβλέπουµε λεπτοµέρειες όπως αυτή, οι οποίες
επηρεάζουν τον χρόνο εκτέλεσης το πολύ κατά έναν σταθερό συντελεστή.
Στα στάδια 2 και 3 η µηχανή διατρέχει την ταινία επαναληπτικά

διαγράφοντας κάθε φορά ένα 0 και ένα 1. Κάθε τέτοια σάρωση απαιτεί Î7!8 βήµατα.
Επιπλέον, το µέγιστο πλήθος των σαρώσεων που ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν
είναι !⁄2, αφού καθεµία από αυτές διαγράφει δύο σύµβολα. Εποµένως, το συνολικό
πλήθος βηµάτων που απαιτούν τα στάδια 2 και 3 είναι 7!⁄28Î7!8 = Î7!) 8.

Στο στάδιο 4 η µηχανή πραγµατοποιεί µόνο µία σάρωση, για να προσδιορίσει εάν θα

πρέπει να αποδεχθεί ή να απορρίψει. Άρα, ο χρόνος που απαιτείται στο συγκεκριµένο
στάδιο είναι το πολύ Î7!8.

Συνεπώς, ο συνολικός χρόνος που απαιτεί η €@ για µια είσοδο µήκους ! είναι

Î7!8 + Î7!) 8 + Î7!8, δηλαδή Î7!) 8. Με άλλα λόγια, ο χρόνος εκτέλεσης της €@
είναι Î7!) 8, οπότε η χρονική ανάλυση της µηχανής έχει ολοκληρωθεί.

Πλέον, είµαστε σε θέση να εισαγάγουµε κάποιον συµβολισµό για την
ταξινόµηση των διαφόρων γλωσσών µε βάση τις χρονικές τους απαιτήσεις.
ΟΡΙΣΜΟΣ 3.6
Έστω ¯: ℕ ⟶ O Š οποιαδήποτε συνάρτηση. Ορίζουµε ως κλάση χρονικής
πολυπλοκότητας çèéê”ë7Ë8š τη συλλογή όλων των γλωσσών που µπορούν να
διαγνωστούν από κάποια µηχανή Turing χρόνου Î”¯7!8š.
Άρα, σύµφωνα µε την ανάλυση που προηγήθηκε, έχουµε ˆ ∈ íî•d7!) 8 ,

διότι η €@ διαγιγνώσκει την 2 σε χρόνο Î7!) 8 και η κλάση íî•d7!) 8 περιλαµβάνει
όλες τις γλώσσες που µπορούν να διαγνωστούν σε χρόνο Î7!) 8.

Εφόσον το κύριο µέληµα µας είναι η αποτελεσµατικότητα, ένα ερώτηµα που
µας απασχολεί είναι εάν υπάρχει µηχανή που να διαγιγνώσκει την 2 ασυµπτωτικά

ταχύτερα. Με άλλα λόγια, ανήκει η 2 στην κλάση íî•d”¯7!8š για ¯7!8 =

Ü7!) 8;'Ενας τρόπος να µειώσουµε τον χρόνο εκτέλεσης της €@ είναι να διαγράφουµε
δύο 0 και δύο 1 σε κάθε σάρωση, αντί για ένα, οπότε το πλήθος των σαρώσεων θα

ελαττωθεί στο µισό. Η τροποποίηση αυτή, όµως, µειώνει τον χρόνο εκτέλεσης µόνο
κατά έναν παράγοντα 2, δηλαδή κατά έναν σταθερό συντελεστή, και εποµένως δεν
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επηρεάζει την ασυµπτωτική συµπεριφορά του. Εποµένως, για να διαγνώσουµε την 2
ασυµπτωτικά ταχύτερα, θα πρέπει να εφαρµόσουµε κάποια διαφορετική µέθοδο.
Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα µια µονοταινιακή µηχανή Turing
να ακολουθήσει µια διαφορετική µέθοδο η οποία καταλήγει στο ότι ˆ ∈
íî•d7! log !8. Εφόσον, το προηγούµενο αποτέλεσµά µας ήταν ˆ ∈ íî•d7!) 8, το

νέο φράγµα - ˆ ∈ íî•d7! log !8- είναι πράγµατι καλύτερο. Ωστόσο, δεν είναι
δυνατόν να βελτιωθεί περισσότερο σε µονοταινιακές µηχανές Turing.
Παρόλα αυτά, η γλώσσα 2 µπορεί να διαγνωστεί σε χρόνο Î7!8 -ή σε
γραµµικό χρόνο, όπως αλλιώς λέγεται- από µια διταινιακή µηχανή Turing. Ο λόγος
που µια διταινιακή µηχανή Turing καταφέρνει να διαγιγνώσκει την 2 σε γραµµικό
χρόνο είναι γιατί: απλώς αντιγράφει τα 0 στη δεύτερη ταινία της και στη συνέχεια τα
αντιστοιχίζει µε τα 1.

Ας συνοψίσουµε τα αποτελέσµατά µας για τη χρονική πολυπλοκότητα της
γλώσσας 2, για τον χρόνο δηλαδή που απαιτείται για να διαγνωστεί. Αρχικά είδαµε
ότι υπάρχει µια µονοταινιακή µηχανή Turing που διαγιγνώσκει την 2 σε χρόνο

Î7!) 8, και µια ταχύτερη, επίσης µονοταινιακή, µηχανή Turing, που διαγιγνώσκει την

2 σε χρόνο Î7! log !8. Εν συνεχεία, είδαµε ότι υπάρχει διταινιακή µηχανή Turing
που διαγιγνώσκει την 2 σε χρόνο Î7!8, που είναι και ο βέλτιστος δυνατός. Συνολικά,

η χρονική πολυπλοκότητα της 2 σε µονοταινιακές µηχανές Turing είναι Î7! log !8,
ενώ σε διταινιακές Î7!8. Σηµειωτέον ότι η πολυπλοκότητα της 2 εξαρτάται από το

υπολογιστικό µοντέλο που έχουµε επιλέξει.
Η ανάλυση αυτή αναδεικνύει µια σηµαντική διαφορά ανάµεσα στη θεωρία
πολυπλοκότητας και τη θεωρία υπολογισιµότητας. Στη θεωρία υπολογισιµότητας, το
δόγµα Church-Turing συνεπάγεται ότι όλα τα εύλογα υπολογιστικά µοντέλα είναι
ισοδύναµα, δηλαδή, ότι παράγουν όλα την ίδια κλάση διαγνώσιµων γλωσσών. Στη
θεωρία πολυπλοκότητας η κατάσταση είναι διαφορετική: η επιλογή του µοντέλου εν
γένει επηρεάζει τη χρονική πολυπλοκότητα µιας γλώσσας. Έτσι, γλώσσες που
µπορούν, για παράδειγµα, να διαγνωστούν σε γραµµικό χρόνο µε κάποιο µοντέλο,
ενδέχεται µε κάποιο άλλο µοντέλο να απαιτούν υπεργραµµικό χρόνο.
Στη θεωρία πολυπλοκότητας, τα υπολογιστικά προβλήµατα ταξινοµούνται µε
βάση τη χρονική τους πολυπλοκότητα. Ποιο µοντέλο, όµως, θα πρέπει να χρησιµοποιούµε για τη µέτρηση του χρόνου; Όπως είδαµε, η ίδια γλώσσα ενδέχεται να
έχει διαφορετικές χρονικές απαιτήσεις στα διάφορα µοντέλα.
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Βέβαια, στα καθιερωµένα ντετερµινιστικά µοντέλα οι χρονικές απαιτήσεις δεν
παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές. Έτσι, εάν το σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιούµε

δεν

είναι

εξαιρετικά

ευαίσθητο

σε

σχετικά

µικρές

διαφορές

πολυπλοκότητας, η επιλογή ντετερµινιστικού µοντέλου δεν έχει σηµασία. Το σηµείο
αυτό θα αναλυθεί περαιτέρω παρακάτω.

3.1.3

ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Στην υποενότητα αυτή, θα εξετάσουµε πως µπορεί να επηρεάσει τη χρονική
πολυπλοκότητα µιας γλώσσας η επιλογή υπολογιστικού µοντέλου. Θα εστιάζουµε
την προσοχή µας σε τρία διαφορετικά µοντέλα: τη µονοταινιακή µηχανή Turing, την
πολυταινιακή µηχανή Turing και την µη ντετερµινιστική µηχανή Turing.
ΘΕΩΡΗΜΑ 3.1
Έστω ¯7!8 κάποια συνάρτηση τέτοια ώστε ¯7!8 ≥ !. Για κάθε πολυταινιακή µηχανή
Turing χρόνου ¯7!8, υπάρχει ισοδύναµη µονοταινιακή µηχανή Turing χρόνου
Î”¯ ) 7!8š.

Σύµφωνα µε το Θεώρηµα 2.12 µια πολυταινιακή µηχανή Turing µπορεί να
προσοµοιωθεί από µια µονοταινιακή. Η ανάλυση αυτής της προσοµοίωσης µπορεί να
προσδιορίσει πόσο
επιπλέον χρόνο αναλώνει η µονοταινιακή µηχανή Turing. Έχει αποδειχθεί ότι η
προσοµοίωση καθενός από τα βήµατα της πολυταινιακής µηχανής απαιτεί το πολύ
Î”¯7!8š βήµατα στη µονοταινιακή µηχανή. Εποµένως, το συνολικό πλήθος βηµάτων

είναι Î”¯ ) 7!8š.

Ένα ανάλογο θεώρηµα ισχύει και για τις µη ντετερµινιστικές µονοταινιακές
µηχανές Turing. Μπορούµε να δείξουµε ότι κάθε γλώσσα που διαγιγνώσκεται από
µια τέτοια µηχανή µπορεί να διαγνωστεί και από µια ντετερµινιστική µονοταινιακή
µηχανή Turing, που όµως καταναλώνει σηµαντικά περισσότερο χρόνο. Προτού
διατυπώσουµε το θεώρηµα, θα πρέπει να ορίσουµε σε τυπική µορφή τον χρόνο
εκτέλεσης µιας ανταιτιοκρατικής µηχανής Turing. Υπενθυµίζουµε ότι µια τέτοια
µηχανή αποτελεί διαγνώστη εάν όλοι οι κλάδοι του υπολογισµού της τερµατίζουν για
οποιαδήποτε είσοδο.
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ΟΡΙΣΜΟΣ 3.7
ντετερµινιστική µηχανή Turing που αποτελεί διαγνώστη. Ο
Έστω Ž µια µη ντετερµινιστική
χρόνος εκτέλεσης της Ž είναι η συνάρτηση M: ℕ ⟶ ℕ η οποία για κάθε !
7 8 το µέγιστο πλήθος βηµάτων που είναι δυνατόν να
επιστρέφει ως M7!8
πραγµατοποιήσει η Ž σε οποιονδήποτε κλάδο
δο του υπολογισµού της για
οποιαδήποτε είσοδο µήκους !, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.1.

Πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο χρόνος εκτέλεσης µιας µη ντετερµινιστικής
µηχανής Turing, όπως ορίζεται, δεν επιδιώκεται να αντιστοιχεί σε κάποια πραγµατική
πραγ
υπολογιστική
κή συσκευή. Ο ορισµός αυτός αποτελεί περισσότερο ένα χρήσιµο
χρή
µαθηµατικό εργαλείο που, όπως θα δείξουµε σε λίγο, µας διευκολύνει να
χαρακτηρίσουµε την πολυπλοκότητα µιας σηµαντικής κλάσης υπολογιστικών
προβληµάτων.
Ντετερμινιστική μηχανή

Ê7Ë8

Μη ντετερμινιστική μηχανή

7Ë8
Ê7Ë

απόρριψη

αποδοχή

απόρριψη-αποδοχή

απόρριψη

Σχήµα 3.1 Μέτρηση
έτρηση του ντετερµινιστικού και του µη ντετερµινιστικού χρόνου.
χρόνου
Το παραπάνω σχήµα καθιστά άµεσα σαφές γιατί ο µη ντετερµινισµός είναι
ένας τόσο ισχυρός τρόπος υπολογισµού: υπάρχουν αστρονοµικά πολλές φάσεις που
«παράγονται» σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα.

ΘΕΩΡΗΜΑ 3.2
Έστω ¯7!8 οποιαδήποτε συνάρτηση τέτοια ώστε ¯7!8 ≥ !.. Για κάθε µη
ντετερµινιστική µονοταινιακή µηχανή Turing χρόνου ¯7!8,, υπάρχει ισοδύναµη
ντετερµινιστική µονοταινιακή µηχανή Turing χρόνου 2Ó”ï7w8š .
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Σύµφωνα µε το Θεώρηµα 2.14, µπορούµε να κατασκευάζουµε µια
ντετερµινιστική µηχανή Turing που προσοµοιώνει µια µη ντετερµινιστική
διερευνώντας το δένδρο του µη ντετερµινιστικού υπολογισµού της. Έχει αποδειχθεί
ότι ο χρόνος εκτέλεσης µιας ντετερµινιστικής µηχανής Turing µε τρεις ταινίες η
οποία προσοµοιώνει µια µη ντετερµινιστική µονοταινιακή µηχανή Turing,
διερευνώντας το δένδρο της οριζοντίως, είναι 2Ó”ï7w8š . Έτσι, ο χρόνο εκτέλεσης µιας
ισοδύναµης µονοταινιακής µηχανής Turing ισούται το πολύ µε το τετράγωνο του
χρόνου εκτέλεσης της ντετερµινιστικής µηχανής Turing µε τρεις ταινίες, δηλαδή είναι
)

”2Ó”ï7w8š š = 2Ó”)ï7w8š = 2Ó”ï7w8š .
3.2 Η ΚΛΑΣΗ P
Τα Θεωρήµατα 3.1 και 3.2 αναδεικνύουν µια σηµαντική διαφορά. Από τη µια
πλευρά, όταν αντικαθιστούµε ντετερµινιστικές πολυταινιακές µηχανές Turing µε
αντίστοιχες µονοταινιακές µηχανές, η διαφορά που ανακύπτει στη χρονική πολυπλοκότητα των προβληµάτων είναι το πολύ τετραγωνική, και άρα πολυωνυµική. Από
την άλλη πλευρά, όταν αντικαθιστούµε µη ντετερµινιστικές µηχανές Turing µε
ντετερµινιστικές, η διαφορά που ανακύπτει στη χρονική πολυπλοκότητα των προβληµάτων είναι το πολύ εκθετική.

3.2.1

ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Για τους σκοπούς της µελέτης µας, οποιαδήποτε πολυωνυµική διαφορά µεταξύ δύο χρόνων εκτέλεσης θεωρείται µικρή, ενώ οποιαδήποτε εκθετική διαφορά
θεωρείται µεγάλη. Φυσικά υπάρχουν συγκεκριµένοι λόγοι που επιλέγουµε να
κάνουµε αυτή τη διάκριση ανάµεσα στις πολυωνυµικές και τις εκθετικές
συναρτήσεις, και όχι ανάµεσα σε κάποιες άλλες κλάσεις συναρτήσεων.
Κατ' αρχάς, γίνεται εύκολα αντιληπτή η τροµακτική διαφορά στον ρυθµό
αύξησης ενός τυπικού πολυωνύµου, όπως το !‚ , και µιας τυπικής εκθετικής

συνάρτησης, όπως η 2w . Για παράδειγµα, έστω ότι το ! ισούται µε 1000 το οποίο
αποτελεί ένα εύλογο µήκος εισόδου για κάποιον αλγόριθµο. Στην περίπτωση αυτή, το
!‚ ισούται µε 1 δισεκατοµµύριο, ένας µεγάλος αριθµός, τον οποίο όµως µπορούµε να
διαχειριστούµε. Αντιθέτως, η τιµή 2w είναι ένας αριθµός πολύ µεγαλύτερος ακόµη
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και από το πλήθος των ατόµων του σύµπαντος. Με λίγα λόγια, οι αλγόριθµοι
πολυωνυµικού χρόνου είναι αρκετά ταχείς ώστε να είναι χρήσιµοι σε πολλές
περιπτώσεις, ενώ οι αλγόριθµοι εκθετικού χρόνου είναι τόσοι βραδείς που σπανίως
είναι χρήσιµοι.
Συνήθως, οι αλγόριθµοι εκθετικού χρόνου προκύπτουν όταν επιχειρούµε να
βρούµε τη λύση ενός προβλήµατος αναζητώντας την εξαντλητικά µέσα στον χώρο
όλων των υποψήφιων λύσεων. Η µέθοδος αυτή λέγεται εξαντλητική αναζήτηση
(brute-force search). Παραδείγµατος χάριν, ένας τρόπος να παραγοντοποιήσουµε
έναν αριθµό είναι να αναζητήσουµε τους πρώτους αριθµούς στους οποίους αναλύεται
ανάµεσα σε όλους τους δυνητικούς διαιρέτες. ∆εδοµένου ότι το µέγεθος αυτού του
χώρου αναζήτησης είναι εκθετικό ως προς το µέγεθος της εισόδου, το ίδιο ισχύει και
για τον χρόνο που απαιτεί η συγκεκριµένη αναζήτηση. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η
βαθύτερη κατανόηση του προβλήµατος µας βοηθάει να αποφύγουµε την εξαντλητική
αναζήτηση, αποκαλύπτοντας έναν αλγόριθµο πολυωνυµικού χρόνου και εποµένως
µεγαλύτερης χρηστικότητας.
Όλα τα εύλογα ντετερµινιστικά υπολογιστικά µοντέλα είναι πολυωνυµικώς
ισοδύναµα. Αυτό σηµαίνει ότι οποιοδήποτε από αυτά µπορεί να προσοµοιώσει
οποιοδήποτε άλλο προκαλώντας πολυωνυµική µόνο αύξηση του χρόνου εκτέλεσης.
Όταν λέµε ότι όλα τα εύλογα ντετερµινιστικά µοντέλα είναι πολυωνυµικώς
ισοδύναµα δεν προσπαθούµε να ορίσουµε τον όρο εύλογα. Παρ' όλα αυτά, έχουµε
κατά νου µια σχετικά σαφή έννοια, αρκετά ευρεία ώστε να περιλαµβάνει µοντέλα των
οποίων οι χρόνοι εκτέλεσης προσεγγίζουν αυτούς των πραγµατικών υπολογιστών.
Παραδείγµατος χάριν, στο Θεώρηµα 3.1 είδαµε ότι το µοντέλο της ντετερµινιστικής
µονοταινιακής µηχανής Turing είναι πολυωνυµικώς ισοδύναµο µε το αντίστοιχο
πολυταινιακό µοντέλο.
Εφεξής, θα επικεντρώσουµε την προσοχή µας σε πλευρές της θεωρίας χρονικής πολυπλοκότητας που δεν επηρεάζονται από πολυωνυµικές διαφορές στον χρόνο
εκτέλεσης. Τέτοιες διαφορές θα θεωρούνται ασήµαντες, και εποµένως θα αγνοούνται.
Αυτό θα µας επιτρέψει να αναπτύξουµε τη θεωρία µε τέτοιο τρόπο που να µην
εξαρτάται από την επιλογή κάποιου συγκεκριµένου υπολογιστικού µοντέλου.
Υπενθυµίζουµε ότι ο στόχος µας είναι να παρουσιάσουµε τις θεµελιώδεις ιδιότητες
του υπολογισµού, και όχι τις ιδιότητες των µηχανών Turing ή οποιουδήποτε άλλου
µοντέλου.
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Η επιλογή µας αυτή, να αγνοήσουµε τις πολυωνυµικές διαφορές στον χρόνο
εκτέλεσης, ίσως να σας φαίνεται παράλογη. Οι πραγµατικοί προγραµµατιστές σαφώς
και ενδιαφέρονται για τέτοιες διαφορές, και καταβάλλουν σκληρή προσπάθεια ακόµη
και για να µειώσουν τον χρόνο εκτέλεσης ενός προγράµµατος έστω και στο µισό.
Εντούτοις, εµείς έχουµε ήδη αδιαφορήσει για τους σταθερούς συντελεστές
υιοθετώντας τον ασυµπτωτικό συµβολισµό, και τώρα είµαστε έτοιµοι να
παραβλέψουµε ακόµη και τις πολύ µεγαλύτερες πολυωνυµικές διαφορές, όπως είναι
παραδείγµατος χάριν η διαφορά ανάµεσα στον χρόνο ! και τον χρόνο !‚ .
Στην πραγµατικότητα, δεν υπάρχει καµία αντίφαση. Επιλέγουµε να αγνοήσουµε τις πολυωνυµικές διαφορές απλώς επειδή είναι ασήµαντες για τους σκοπούς
της µελέτης µας, και όχι επειδή τις θεωρούµε ασήµαντες γενικότερα. Αντιθέτως,
ασφαλώς και θεωρούµε σηµαντική τη διαφορά µεταξύ των χρόνων ! και !‚ . Ωστόσο,
η απάντηση σε ορισµένα εξίσου σηµαντικά ερωτήµατα, όπως η πολυωνυµικότητα ή
µη του προβλήµατος της παραγοντοποίησης, είναι ανεξάρτητη από τις πολυωνυµικές
διαφορές. Και αυτό ακριβώς είναι το είδος των ερωτηµάτων στα οποία θα εστιάσουµε
την προσοχή µας. Γενικότερα, το να αγνοήσουµε τα δένδρα προκειµένου να δούµε το
δάσος δεν σηµαίνει ότι το δάσος είναι πιο σηµαντικό -είναι απλώς ζήτηµα
διαφορετικής προοπτικής.
Μπορούµε πλέον να παραθέσουµε έναν σηµαντικό ορισµό της θεωρίας
πολυπλοκότητας.
ΟΡΙΣΜΟΣ 3.8
Η κλάση γλωσσών ð αποτελείται από τις γλώσσες που µπορούν να διαγνωστούν
σε πολυωνυµικό χρόνο από κάποια ντετερµινιστική µονοταινιακή µηχανή
Turing. Με άλλα λόγια,
• = ñ íî•d7!H 8.
H

Η κλάση ° κατέχει κεντρική θέση στη θεωρία µας. Η σηµασία της οφείλεται
στα εξής δύο δεδοµένα:
1. Η ° είναι αναλλοίωτη για όλα τα υπολογιστικά µοντέλα που είναι
πολυωνυµικώς ισοδύναµα µε την ντετερµινιστική µονοταινιακή µηχανή
Turing.
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2. Η ° αντιστοιχεί χονδρικά στην κλάση των προβληµάτων που είναι πρακτικώς
επιλύσιµα µε υπολογιστές.
Το πρώτο δεδοµένο υποδεικνύει ότι η ° είναι µια µαθηµατικώς ευσταθής
κλάση. Είναι δηλαδή ανεξάρτητη από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου υπολογιστικού µοντέλου που χρησιµοποιούµε.
Το δεύτερο δεδοµένο υποδεικνύει ότι η ° παρουσιάζει ενδιαφέρον και από
πρακτική άποψη. Όταν ένα πρόβληµα ανήκει στη συγκεκριµένη κλάση, γνωρίζουµε
ότι µπορεί να επιλυθεί µε κάποια µέθοδο που έχει χρόνο εκτέλεσης !H , για κάποια

σταθερά Œ. Το κατά πόσο αυτή η µέθοδος είναι και πρακτικά λειτουργική εξαρτάται

από τη σταθερά Œ και από την εκάστοτε εφαρµογή. Προφανώς, µια µέθοδος µε χρόνο

εκτέλεσης !@…… είναι πιθανότατα πρακτικά ανεφάρµοστη. Παρ' όλα αυτά, η
«αναγόρευση» του πολυωνυµικού χρόνου σε απώτατο όριο της πρακτικής
επιλυσιµότητας

έχει

αποδειχθεί

χρήσιµη.

Η

εύρεση

κάποιου

αλγορίθµου

πολυωνυµικού χρόνου για ένα πρόβληµα που πριν φαινόταν να απαιτεί εκθετικό
χρόνο είναι πάντοτε αποτέλεσµα µιας νέας, βαθύτερης κατανόησης του προβλήµατος,
και συνήθως ακολουθείται από επιπλέον µείωση της πολυπλοκότητας του, συχνά
µέχρι του σηµείου της πρακτικής εφαρµοσιµότητας.

3.2.2

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΗ ð

Η περιγραφή των αλγορίθµων γίνεται µέσω αριθµηµένων σταδίων. Η έννοια
του σταδίου ενός αλγορίθµου είναι ανάλογη µε αυτή του βήµατος µιας µηχανής
Turing, αν και βέβαια η υλοποίηση ενός σταδίου κάποιου αλγορίθµου σε µια µηχανή
Turing θα απαιτεί, εν γένει, πολλά βήµατα της µηχανής.
Όταν αναλύουµε κάποιον αλγόριθµο για να δείξουµε ότι εκτελείται σε
πολυωνυµικό χρόνο, θα πρέπει να κάνουµε δύο πράγµατα. Πρώτον, θα πρέπει να
προσδιορίσουµε ένα πολυωνυµικό άνω φράγµα (συνήθως σε συµβολισµό όµικρον)
για το πλήθος των σταδίων από τα οποία διέρχεται ο αλγόριθµος όταν δέχεται µια είσοδο µήκους !. ∆εύτερον, θα πρέπει να εξετάσουµε το κάθε µεµονωµένο στάδιο της
περιγραφής του αλγορίθµου ώστε να βεβαιωθούµε ότι µπορεί να υλοποιηθεί σε
πολυωνυµικό χρόνο µε κάποιο εύλογο ντετερµινιστικό υπολογιστικό µοντέλο. Αφού
ολοκληρωθούν και τα δύο αυτά σκέλη της ανάλυσης, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι
ο αλγόριθµος έχει πολυωνυµικό χρόνο εκτέλεσης. Θα πρέπει ακόµη να σηµειωθεί ότι
104

όταν περιγράφουµε τον αλγόριθµο, επιλέγουµε τα διάφορα στάδια της περιγραφής µε
τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουµε το δεύτερο σκέλος της ανάλυσης.
Όσον αφορά τη µέθοδο κωδικοποίησης που επιλέγουµε για τον ορισµό των
προβληµάτων, θα εξακολουθήσουµε να χρησιµοποιούµε τον συµβολισµό των
γωνιωδών αγκυλών 〈∙〉, ο οποίος αναπαριστά κάποια εύλογη κωδικοποίηση ενός ή
περισσότερων αντικειµένων σε µια λέξη, χωρίς να προσδιορίζουµε κάποια
συγκεκριµένη µέθοδο κωδικοποίησης. Στην προκειµένη περίπτωση, εύλογη µέθοδος
είναι κάποια µέθοδος που επιτρέπει πολυωνυµικού χρόνου κωδικοποίηση και
αποκωδικοποίηση

αντικειµένων

προς

και

από

φυσιολογικές

εσωτερικές

αναπαραστάσεις, ή προς άλλες εύλογες κωδικοποιήσεις. Οι συνήθεις µέθοδοι
κωδικοποίησης για γραφήµατα, αυτόµατα, και άλλα τέτοια αντικείµενα είναι όλες
εύλογες.
Κάποια υπολογιστικά προβλήµατα που περιλαµβάνουν κωδικοποιήσεις
γραφηµάτων. Μια εύλογη κωδικοποίηση ενός γραφήµατος είναι ο κατάλογος των
κόµβων και ο κατάλογος των ακµών του. Μια άλλη είναι ο πίνακας γειτνίασης
(adjacency matrix), του οποίου το στοιχείο 7a, b8 έχει την τιµή 1 εάν υπάρχει ακµή

από τον κόµβο a προς τον κόµβο b, και την τιµή 0 εάν δεν υπάρχει τέτοια ακµή. Στην
ανάλυση αλγορίθµων για γραφήµατα, ο χρόνος εκτέλεσης ενδέχεται να υπολογίζεται
συναρτήσει του πλήθους των κόµβων, και όχι του µεγέθους της αναπαράστασης του
γραφήµατος. Σε οποιαδήποτε εύλογη αναπαράσταση γραφήµατος, όµως, το µήκος
της αναπαράστασης είναι ένα πολυώνυµο του πλήθους των κόµβων. Εποµένως, εάν
από την ανάλυση κάποιου τέτοιου αλγορίθµου προκύψει ότι ο χρόνος εκτέλεσής του
είναι πολυωνυµικός(ή εκθετικός) ως προς το πλήθος των κόµβων, τότε έπεται
αυτοµάτως ότι είναι επίσης πολυωνυµικός (ή εκθετικός) ως προς το µήκος της
εισόδου.
Γενικώς, υπάρχει πληθώρα προβληµάτων τα οποία ανήκουν στην •. Εδώ, θα
εστιάσουµε σε ένα πρόβληµα το οποίο αφορά κατευθυντά γραφήµατα. Έστω ότι µας
δίνεται ένα κατευθυντό γράφηµα ` και δύο συγκεκριµένοι κόµβοι του, ¡ και ¯, όπως
στο παρακάτω σχήµα, και µας ζητείται να προσδιοριστεί εάν υπάρχει κατευθυντή
διαδροµή από τον ¡ µέχρι τον ¯. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να οριστεί µέσω της
γλώσσας

ΔΙΑΔΡΟΜΗ = 〈`, ¡, ¯〉| το ` είναι ένα κατευθυντό γράφηµα που περιλαµβάνει

κατευθυντή διαδροµή από τον κόµβο ¡ µέχρι τον ¯ .
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Σχήµα 3.2 Το πρόβληµα ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ: Υπάρχει διαδροµή από τον ¡ µέχρι τον ¯;

ΘΕΩΡΗΜΑ 3.3
Zü2Z°È€T ∈ •.

Για να αποδείξουµε το θεώρηµα, θα παραθέσουµε έναν αλγόριθµο ο οποίος
διαγιγνώσκει τη γλώσσα ΔΙΑΔΡΟΜΗ σε πολυωνυµικό χρόνο. Προτού περάσουµε
στην περιγραφή του αλγορίθµου, θα δείξουµε ότι οποιοσδήποτε εξαντλητικός
αλγόριθµος για το συγκεκριµένο πρόβληµα δεν είναι αρκετά ταχύς.
Ένας εξαντλητικός αλγόριθµος εξετάζει όλες τις πιθανές διαδροµές στο ` και

ελέγχει για καθεµία από αυτές εάν αποτελεί κατευθυντή διαδροµή από τον ¡ µέχρι

τον ¯. Λέγοντας «πιθανή διαδροµή» εννοούµε οποιαδήποτε ακολουθία κόµβων του `

που έχει µήκος µικρότερο ή ίσο του (, όπου ( το πλήθος των κόµβων. (Εάν υπάρχει

κατευθυντή διαδροµή από τον ¡ µέχρι τον ¯, τότε υπάρχει επίσης τέτοια διαδροµή µε
µήκος µικρότερο ή ίσο του πλήθους (, αφού καµία επανάληψη κόµβου δεν είναι

απαραίτητη.) Το πλήθος όλων αυτών των πιθανών διαδροµών, όµως, είναι της τάξης
του (w , δηλαδή αυξάνεται εκθετικά ως προς το πλήθος των κόµβων. Κατά συνέπεια,
ο εξαντλητικός αυτός αλγόριθµος απαιτεί εκθετικό χρόνο.
Για να καταστρώσουµε συνεπώς έναν αλγόριθµο πολυωνυµικού χρόνου, θα
πρέπει να αποφύγουµε την εξαντλητική µέθοδο. Μια λύση είναι να χρησιµοποιήσουµε κάποια από τις συνήθεις µεθόδους διερεύνησης γραφηµάτων, π.χ. την
οριζόντια διερεύνηση. Στο πλαίσιο της διερεύνησης αυτής, σηµαίνουµε (mark)
διαδοχικά όλους τους κόµβους του ` που είναι προσπελάσιµοι από τον ¡ µέσω
κατευθυντών διαδροµών µήκους 1, κατόπιν µήκους 2, κατόπιν µήκους 3, έως (. Ο
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χρόνος εκτέλεσης αυτής της διαδικασίας µπορεί να φραγεί εύκολα µε κάποιο
πολυώνυµο.

Ας δούµε την απόδειξη του παραπάνω θεωρήµατος.

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ: Ένας αλγόριθµος πολυωνυµικού χρόνου για το πρόβληµα της
διαδροµής είναι o εξής:
Μ = ‘Για είσοδο 〈`, ¡, ¯〉, όπου ` ένα κατευθυντό γράφηµα και ¡, ¯ δύο
κόµβοι του:
1. Σηµαίνουµε τον κόµβο ¡.
2. Επαναλαµβάνουµε το εξής, µέχρις ότου να πάψουν να σηµαίνονται επιπλέον
κόµβοι:
3. ∆ιατρέχουµε όλες τις ακµές του `. Εάν βρούµε κάποια ακµή 7., /8 που να

ξεκινά από κάποιον σηµασµένο κόµβο . και να απολήγει σε κάποιον µη
σηµασµένο κόµβο /, σηµαίνουµε τον κόµβο b.

4. Εάν

ο

κόµβος

¯

είναι

σηµασµένος,

αποδεχόµαστε.

∆ιαφορετικά,

απορρίπτουµε.’
Θα αναλύσουµε τον παραπάνω αλγόριθµο, για να δείξουµε ότι εκτελείται σε
πολυωνυµικό χρόνο. Προφανώς, καθένα από τα στάδια 1 και 4 εκτελείται µόνο µία

φορά. Το στάδιο 3 εκτελείται το πολύ ( φορές, αφού σε κάθε επανάληψη εκτός από

την τελευταία σηµαίνεται κάποιος επιπλέον κόµβος του `. Εποµένως, το συνολικό

πλήθος των εκτελούµενων σταδίων είναι το πολύ 1 + 1 + (, και άρα πολυωνυµικό

ως προς το µέγεθος του `.

Για να φράξουµε τον χρόνο που απαιτεί το κάθε µεµονωµένο στάδιο, παρατηρούµε ότι καθένα από τα στάδια 1 και 4 µπορεί να υλοποιηθεί εύκολα σε

πολυωνυµικό χρόνο µε οποιοδήποτε εύλογο ντετερµινιστικό µοντέλο. Το στάδιο 3
απαιτεί απλώς σάρωση της εισόδου και έλεγχο της κατάστασης ορισµένων κόµβων,
και άρα µπορεί επίσης να υλοποιηθεί σε πολυωνυµικό χρόνο. Εποµένως, ο € είναι
ένας αλγόριθµος πολυωνυµικού χρόνου για το πρόβληµα της διαδροµής.
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3.3 Η ΚΛΑΣΗ NP
Όπως αναφέραµε στην Ενότητα 3.2, σε πολλά προβλήµατα µπορούµε να
αποφύγουµε την εξαντλητική αναζήτηση και να βρούµε λύσεις πολυωνυµικού
χρόνου. Ωστόσο, σε ορισµένα άλλα προβλήµατα, πολλά από τα οποία είναι
ενδιαφέροντα και χρήσιµα, όλες οι προσπάθειες να αποφευχθεί η εξαντλητική
αναζήτηση έχουν µέχρι στιγµής αποτύχει. Απ' όσο γνωρίζουµε αυτή τη στιγµή, δεν
υπάρχουν αλγόριθµοι πολυωνυµικού χρόνου που να επιλύουν αυτά τα προβλήµατα.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της αποτυχίας είναι ότι δεν γνωρίζουµε
που οφείλεται. Ίσως τα συγκεκριµένα προβλήµατα να επιδέχονται αλγορίθµους
πολυωνυµικού χρόνου, που όµως δεν έχουν ακόµη επινοηθεί διότι βασίζονται σε
άγνωστες αρχές. Πιθανόν, όµως, ορισµένα από αυτά απλώς να µην είναι επιλύσιµα σε
πολυωνυµικό χρόνο, δηλαδή να είναι εγγενώς δύσκολα.
Ένα αξιοσηµείωτο γεγονός είναι ότι οι πολυπλοκότητές πολλών τέτοιων
προβληµάτων

συνδέονται

µεταξύ

τους.

Συγκεκριµένα,

ένας

αλγόριθµος

πολυωνυµικού χρόνου για κάποιο από αυτά τα προβλήµατα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την επίλυση µιας ολόκληρης κλάσης προβληµάτων. Για να
κατανοήσουµε αυτό το φαινόµενο, ας ξεκινήσουµε µε ένα παράδειγµα.
Χαµιλτονιανή διαδροµή (Hamiltonian Path) σε ένα κατευθυντό γράφηµα `
είναι οποιαδήποτε κατευθυντή διαδροµή που διέρχεται από κάθε κόµβο του
γραφήµατος ακριβώς µία φορά. Θα εξετάσουµε το πρόβληµα του προσδιορισµού εάν
ένα κατευθυντό γράφηµα περιέχει κάποια χαµιλτονιανή διαδροµή µεταξύ δύο
καθορισµένων κόµβων, όπως αυτή που απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα. Έστω
λοιπόν η γλώσσα:

ΧΑΜΙΛΤΟΝΙΑΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ = 〈`, ¡, ¯〉| το ` είναι ένα κατευθυντό γράφηµα

που περιέχει χαµιλτονιανή διαδροµή
από τον ¡ στον ¯ .
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Σχήµα 3.3 Μια χαµιλτονιανή διαδροµή διέρχεται από κάθε κόµβο ακριβώς µία
φορά.
Μπορούµε εύκολα να καταστρώσουµε έναν αλγόριθµο εκθετικού χρόνου για
το πρόβληµα της χαµιλτονιανής διαδροµής τροποποιώντας κάπως τον εξαντλητικό
αλγόριθµο του Θεωρήµατος 3.3. Αρκεί να προσθέσουµε έναν επιπλέον έλεγχο που να
εξετάζει εάν η εκάστοτε πιθανή διαδροµή είναι χαµιλτονιανή. Ωστόσο, παραµένει
άγνωστο κατά πόσο το πρόβληµα της χαµιλτονιανής διαδροµής µπορεί να επιλυθεί
και σε πολυωνυµικό χρόνο.
Εντούτοις, το πρόβληµα διαθέτει ένα χαρακτηριστικό, τη λεγόµενη
πολυωνυµική επαληθευσιµότητα, που είναι σηµαντικό για την κατανόηση της πολυπλοκότητάς του. Συγκεκριµένα, παρ' ότι δεν γνωρίζουµε καµία ταχεία (δηλαδή
πολυωνυµικού χρόνου) µέθοδο για να προσδιορίσουµε εάν ένα γράφηµα περιέχει
κάποια χαµιλτονιανή διαδροµή ή όχι, εάν ανακαλυπτόταν µια τέτοια διαδροµή µε
οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. µέσω του αλγορίθµου εκθετικού χρόνου), θα µπορούσαµε
εύκολα να πείσουµε κάποιον για την ύπαρξή της, απλώς παραθέτοντάς την. ∆ηλαδή,
το να επαληθεύσουµε την ύπαρξη µιας χαµιλτονιανής διαδροµής ίσως να είναι πολύ
ευκολότερο από το να εξακριβώσουµε ότι υπάρχει τέτοια διαδροµή.
Ένα άλλο πολυωνυµικά επαληθεύσιµο πρόβληµα είναι αυτό της συνθετότητας
(compositeness) ενός αριθµού. Υπενθυµίζουµε ότι ένας φυσικός αριθµός ονοµάζεται
σύνθετος εάν αποτελεί γινόµενο δύο ακεραίων µεγαλύτερων του 1 (µε άλλα λόγια
σύνθετος είναι κάθε αριθµός που δεν είναι πρώτος.) Έστω λοιπόν η γλώσσα
WYŽUV Èü = =| = = ƒ•, %&

ά

& o$

i

ί o$ ƒ, • > 1 .

Μπορούµε να επαληθεύσουµε πολύ εύκολα ότι ένας αριθµός είναι σύνθετος:
το µόνο που απαιτείται είναι κάποιος διαιρέτης αυτού του αριθµού. Πρόσφατα ανακαλύφθηκε αλγόριθµος πολυωνυµικού χρόνου για τον έλεγχο της συνθετότητας ενός
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αριθµού, ο οποίος όµως είναι σηµαντικά πιο περίπλοκος από την παραπάνω µέθοδο
επαλήθευσης της συνθετότητας.
Ορισµένα προβλήµατα ενδέχεται να µην είναι καν πολυωνυµικώς επαληθεύσιµα. Για παράδειγµα, έστω το πρόβληµα ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
2€üS ÈŽü2ŽT Zü2Z°È€T το
συµπλήρωµα του προβλήµατος της χαµιλτονιανής διαδροµής. Ακόµη και αν
µπορούσαµε µε κάποιον τρόπο να εξακριβώσουµε ότι ένα συγκεκριµένο γράφηµα δεν
έχει χαµιλτονιανή διαδροµή, δεν γνωρίζουµε κανέναν

τρόπο µε τον οποίο θα

µπορούσε κάποιος να επαληθεύσει την ανυπαρξία τέτοιας διαδροµής χωρίς να
χρησιµοποιήσει τον ίδιο αλγόριθµο εκθετικού χρόνου µε τον οποίο εξακριβώθηκε η
ανυπαρξία αυτή. Ένας σχετικός τυπικός ορισµός είναι ο ακόλουθος.
ΟΡΙΣΜΟΣ 3.9
Ονοµάζουµε επαληθευτή (verifier) µιας γλώσσας 2 οποιονδήποτε αλγόριθµο c
τέτοιον ώστε
ˆ = u| c

hέqi' & 'k mέnk 〈u, 0〉, ό

o0 ά

& mέnk .

Ο χρόνος εκτέλεσης του επαληθευτή υπολογίζεται µόνο συναρτήσει του µήκους
της λέξης u. Εποµένως, ένας επαληθευτής πολυωνυµικού χρόνου έχει
πολυωνυµικό χρόνο εκτέλεσης ως προς το µήκος της u. Μια γλώσσα 2
ονοµάζεται πολυωνυµικά επαληθεύσιµη (polynomial verifiable) εάν υπάρχει
για αυτήν επαληθευτής πολυωνυµικού χρόνου.

Για να επαληθεύσει ότι µια λέξη u ανήκει στη γλώσσα 2, ο επαληθευτής χρη-

σιµοποιεί κάποια επιπλέον πληροφορία, την οποία αναπαριστά η λέξη 0 στον Ορισµό
3.7. Η πληροφορία αυτή λέγεται πιστοποιητικό, ή απόδειξη, της συµµετοχής της u

στην 2. Σαφώς, για επαληθευτές πολυωνυµικού χρόνου, το πιστοποιητικό έχει

πάντοτε πολυωνυµικό µήκος (ως προς το µήκος της u), διότι ο επαληθευτής είναι
αδύνατον να προσπελάσει µεγαλύτερη ποσότητα πληροφορίας εντός του χρονικού
του φράγµατος.
Επανερχόµενοι, στο πρόβληµα της χαµιλτονιανής διαδροµής, πιστοποιητικό για µια
λέξη

〈`, ¡, ¯〉 ∈ ΧΑΜΙΛΤΟΝΙΑΝΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

είναι

απλώς

οποιαδήποτε

χαµιλτονιανή διαδροµή από τον κόµβο ¡ µέχρι τον κόµβο ¯. Στο πρόβληµα της
συνθετότητας αριθµών, πιστοποιητικό για έναν αριθµό = ∈ WYŽUV Èü είναι απλώς
οποιοσδήποτε διαιρέτης του.
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ΟΡΙΣΜΟΣ 3.10
ð
είναι η κλάση όλων των γλωσσών που επιδέχονται επαληθευτή
πολυωνυµικού χρόνου.

Και στις δύο περιπτώσεις, όταν δίνεται το πιστοποιητικό ο επαληθευτής
µπορεί να ελέγξει σε πολυωνυµικό χρόνο εάν η είσοδος ανήκει ή όχι στη γλώσσα.
Η κλάση Ž° είναι πολύ σηµαντική, καθότι περιλαµβάνει πολλά προβλήµατα

ΧΑΜΙΛΤΟΝΙΑΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ και ΣΥΝΘΕΤΟΙ ανήκουν αµφότερα στην Ž°. Βεβαίπρακτικού

ενδιαφέροντος.

Σύµφωνα µε

τα προηγούµενα, τα προβλήµατα

ως, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, το πρόβληµα της συνθετότητας ανήκει επίσης στην

°, η οποία είναι υποσύνολο της Ž°, αλλά η απόδειξη αυτού του ισχυρότερου
συµπεράσµατος είναι πολύ πιο δύσκολη. Ο όρος Ž° προέρχεται από το αγγλικό

αντίστοιχο της φράσης µη ντετερµινιστικός πολυωνυµικός χρόνος (nondeterministic
polynomial time), η οποία εκφράζει έναν εναλλακτικό ορισµό της Ž° µέσω µη
ντετερµινιστικών

µηχανών

Turing

πολυωνυµικού

χρόνου.

Ας

εξετάσουµε

λεπτοµερέστερα αυτόν τον ορισµό.
Η παρακάτω µηχανή Ž@ είναι µια µη ντετερµινιστική µηχανή Turing που διαγιγνώσκει το πρόβληµα της χαµιλτονιανής διαδροµής σε µη ντετερµινιστικό
πολυωνυµικό χρόνο. Υπενθυµίζουµε ότι, σύµφωνα µε τον Ορισµό 3.5, ο χρόνος
εκτέλεσης µιας µη ντετερµινιστικής µηχανής είναι ο χρόνος που απαιτεί ο πλέον
χρονοβόρος κλάδος του υπολογισµού της.
Ž@ = ‘Για είσοδο 〈`, ¡, ¯〉, όπου ` ένα κατευθυντό γράφηµα και ¡, ¯ δύο
κόµβοι του:
1. Καταρτίζουµε έναν κατάλογο ( αριθµών, ƒ@ , … , ƒ} , όπου ( το πλήθος των

κόµβων του `. Κάθε αριθµός στον κατάλογο αυτό επιλέγεται µη

ντετερµινιστικά στο διάστηµα από 1 έως (.

2. Ελέγχουµε εάν ο κατάλογος περιέχει επαναλήψεις. Εάν βρούµε έστω και µία,
απορρίπτουµε.
3. Ελέγχουµε εάν ¡ = ƒ@ και ¯ = ƒ} . Εάν κάτι από τα δύο δεν ισχύει,
ί ' o i.
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4. Για κάθε a από 1 έως ( − 1, ελέγχουµε εάν το ζεύγος 7ƒC , ƒCŠ@ 8 αποτελεί

ακµή του `. Εάν έστω και ένα ζεύγος δεν αποτελεί ακµή, απορρίπτουµε.
∆ιαφορετικά, όλοι οι έλεγχοι έχουν δώσει θετικό αποτέλεσµα, οπότε
αποδεχόµαστε.’

Για να αναλύσουµε αυτόν τον αλγόριθµο και να βεβαιωθούµε ότι εκτελείται
σε µη ντετερµινιστικό πολυωνυµικό χρόνο, εξετάζουµε καθένα από τα στάδιά του
ξεχωριστά. Η µη ντετερµινιστική επιλογή του σταδίου 1 µπορεί προφανώς να εκτελεστεί σε πολυωνυµικό χρόνο. Στα στάδια 2 και 3, κάθε επιµέρους έλεγχος είναι

αρκετά απλός, οπότε ο χρόνος που απαιτούν τα δύο στάδια συνολικά είναι επίσης
πολυωνυµικός. Τέλος, το ίδιο προφανώς ισχύει και για το στάδιο 4. Συµπεραίνουµε
λοιπόν ότι ο αλγόριθµός µας εκτελείται πράγµατι σε µη ντετερµινιστικό πολυωνυµικό
χρόνο.
ΘΕΩΡΗΜΑ 3.4
Μια γλώσσα ανήκει στην κλάση Ž° εάν και µόνο εάν υπάρχει µηχανή Turing µη
ντετερµινιστικού πολυωνυµικού χρόνου που να τη διαγιγνώσκει.

Ουσιαστικά, µπορούµε να µετατρέψουµε έναν επαληθευτή πολυωνυµικού
χρόνου σε έναν ισοδύναµο µη ντετερµινιστικό διαγνώστη πολυωνυµικού χρόνου, και
αντιστρόφως. Ο διαγνώστης προσοµοιώνει τον επαληθευτή µαντεύοντας το
πιστοποιητικό, ενώ ο επαληθευτής προσοµοιώνει τον διαγνώστη χρησιµοποιώντας ως
πιστοποιητικό τον αποδεκτικό κλάδο υπολογισµού.
Το µη ντετερµινιστικό αντίστοιχο της κλάσης íî•d”¯7!8š, η κλάση µη
ντετερµινιστικής χρονικής πολυπλοκότητας íî•d”¯7!8š, ορίζεται τυπικά ως εξής.
ΟΡΙΣΜΟΣ 3.11
çèéê”ë7Ë8š = ‡f| η γλώσσα L διαγιγνώσκεται από κάποια
µη ντετερµινιστική µηχανή Turing χρόνου fÎ”¯7!8š .

Έτσι, καταλήγουµε στον ακόλουθο σηµαντικό ορισµό της θεωρίας πολυπλοκότητας.
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ΟΡΙΣΜΟΣ 3.12
Η κλάση γλωσσών
ð αποτελείται από τις γλώσσες που µπορούν να
διαγνωστούν σε πολυωνυµικό χρόνο από κάποια µη ντετερµινιστική µηχανή
Turing. Με άλλα λόγια,
• = ñ íî•d7!H 8.
H

Η κλάση Ž° δεν επηρεάζεται από την επιλογή του όποιου εύλογου µη
ντετερµινιστικού υπολογιστικού µοντέλου, διότι όλα αυτά τα µοντέλα είναι
πολυωνυµικώς ισοδύναµα. Εποµένως, κατά την περιγραφή και ανάλυση ενός
αλγορίθµου µη ντετερµινιστικού πολυωνυµικού χρόνου, αρκεί να ακολουθούµε τις
συµβάσεις που εισαγάγαµε για τους αλγορίθµους ντετερµινιστικού πολυωνυµικού
χρόνου. Με άλλα λόγια, κάθε στάδιο του αλγορίθµου θα πρέπει να έχει µια προφανή
υλοποίηση πολυωνυµικού χρόνου σε κάποιο εύλογο µη ντετερµινιστικό υπολογιστικό
µοντέλο. Επιπλέον, από την ανάλυση του αλγορίθµου θα πρέπει να προκύπτει ότι το
πλήθος των σταδίων που εκτελούνται σε οποιονδήποτε κλάδο του υπολογισµού είναι
το πολύ πολυωνυµικό.
3.3.1

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΗ

ð

Όπως και στην περίπτωση της κλάσης •, υπάρχει πληθώρα προβληµάτων τα

οποία ανήκουν στην Ž•. Εδώ θα εστιάσουµε στο λεγόµενο πρόβληµα του
αθροίσµατος υπακολουθίας (subset-sum), το οποίο αφορά αριθµητική ακεραίων. Στο
πρόβληµα αυτό, µας δίνεται µια ακολουθία αριθµών =@ , … , =H και ένας αριθµόςστόχος ¯. Το ζητούµενο είναι να προσδιοριστεί εάν υπάρχει υπακολουθία της

=@ , … , =H της οποίας τα µέλη έχουν άθροισµα ακριβώς ¯. Εποµένως, µας ενδιαφέρει η
γλώσσα

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΥΠΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ = 〈©, ¯〉| © = 〈=@ , … , =H 〉 και υπάρχει υπακολουθία
>@ , … , > της =@ , … , =H με f∑ >C = ¯ .

Για παράδειγµα, 〈〈4, 4, 11, 17, 27〉, 25〉 ∈ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΥΠΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ, αφού

4 + 4 + 17 = 25. Αντιθέτως, 〈〈4, 11, 17, 27〉, 25〉 ∉ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΥΠΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ .
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Σηµειωτέον ότι η υπακολουθία µπορεί να περιέχει έναν αριθµό το πολύ όσες φορές
τον περιέχει και η ακολουθία εισόδου.
ΘΕΩΡΗΜΑ 3.5
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΥΠΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ∈

•

Χρησιµοποιώντας ως πιστοποιητικό την υπακολουθία παραθέτουµε την
απόδειξη του παραπάνω θεωρήµατος.

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ:

Ο αλγόριθµος c που ακολουθεί είναι ένας επαληθευτής

πολυωνυµικού χρόνου για το πρόβληµα του αθροίσµατος υπακολουθίας.
c = ‘Για είσοδο 〈〈©, ¯〉, 0〉, όπου © µια ακολουθία ακεραίων και ¯ ένας ακέραιος:
1. Ελέγχουµε εάν το 0 είναι µια ακολουθία αριθµών µε άθροισµα ¯.
2. Ελέγχουµε εάν η ακολουθία 0 είναι υπακολουθία της ©.

3. Εάν και οι δύο έλεγχοι δώσουν θετικό αποτέλεσµα, αποδεχόµαστε. ∆ιαφορετικά,
απορρίπτουµε.’
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ:

Εάν προτιµήσουµε να σκεφτούµε το Ž° µε

βάση τις µηχανές Turing µη ντετερµινιστικού πολυωνυµικού χρόνου, µπορούµε
επίσης να αποδείξουµε αυτό το θεώρηµα παραθέτοντας µια µηχανή Turing µη
ντετερµινιστικού πολυωνυµικού χρόνου που διαγιγνώσκει το πρόβληµα του
αθροίσµατος υπακολουθίας, η οποία έχει ως εξής.
= ‘Για είσοδο 〈©, ¯〉, όπου © µια ακολουθία ακεραίων και ¯ ένας ακέραιος:

1. Επιλέγουµε µη ντετερµινιστικά µια υπακολουθία 0 της ©.

2. Ελέγχουµε εάν οι αριθµοί που περιλαµβάνει η 0 έχουν άθροισµα ¯.
3. Εάν ισχύει αυτό, αποδεχόµαστε. ∆ιαφορετικά, απορρίπτουµε.’
Αξίζει να αναφέρουµε ότι το συµπλήρωµα ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΥΠΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ
αυτής της γλώσσας δεν είναι προφανές ότι ανήκει στην Ž°. Γενικά, το να
επαληθεύσουµε ότι κάτι δεν υπάρχει φαίνεται να είναι δυσκολότερο από το να
επαληθεύσουµε ότι υπάρχει. Ορίζουµε λοιπόν µια νέα κλάση πολυπλοκότητας, που
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την ονοµάζουµε

Û ð και η οποία περιέχει τις γλώσσες που αποτελούν συµ-

πληρώµατα γλωσσών της Ž°. Μέχρι στιγµής, δεν γνωρίζουµε εάν οι κλάσεις 0Ü •
και Ž° είναι πράγµατι διαφορετικές.

3.4 ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ «ð ΕΝΑΝΤΙ

ð»

Είδαµε ότι η NP είναι η κλάση των γλωσσών που µπορούν να επιλυθούν σε
πολυωνυµικό χρόνο από κάποια µη ντετερµινιστική µηχανή Turing, ή ισοδύναµα η
κλάση των γλωσσών στις οποίες η συµµετοχή µπορεί να επαληθευτεί σε
πολυωνυµικό χρόνο. Από την άλλη πλευρά, η ° είναι η κλάση των γλωσσών στις
οποίες η συµµετοχή µπορεί να ελεγχθεί σε πολυωνυµικό χρόνο. Η κατάσταση αυτή
συνοψίζεται ως εξής (στην συγκεκριµένη περιγραφή, ο άτυπος όρος «γρήγορα»
αναφέρεται σε διαδικασίες πολυωνυµικού χρόνου).

•

° = η κλάση των γλωσσών στις οποίες η συµµετοχή µπορεί να διαγνωστεί
γρήγορα.

•

Ž° = η κλάση των γλωσσών στις οποίες η συµµετοχή µπορεί να επαληθευτεί
γρήγορα
Έχουµε ήδη παρουσιάσει περιπτώσεις γλωσσών, όπως παραδείγµατος χάριν η

ΧΑΜΙΛΤΟΝΙΑΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ, οι οποίες ανήκουν στην Ž° αλλά δεν γνωρίζουµε εάν
ανήκουν στην °. Γενικά, η πολυωνυµική επαληθευσιµότητα φαίνεται να είναι πολύ

ισχυρότερη από την πολυωνυµική διαγνωσιµότητα. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουµε
καταφέρει να αποδείξουµε ότι υπάρχει έστω και µία γλώσσα της Ž° που να µην
ανήκει και στην °. Εποµένως, όσο και αν φαίνεται αδιανόητο, οι κλάσεις ° και Ž°
µπορεί τελικά να ταυτίζονται.
Το ερώτηµα αυτό, εάν ° = Ž°, είναι ένα από τα σηµαντικότερα άλυτα προβλήµατα της θεωρητικής επιστήµης υπολογιστών και των σύγχρονων µαθηµατικών.
Εάν οι δύο κλάσεις ταυτίζονται, τότε κάθε πολυωνυµικά επαληθεύσιµο πρόβληµα
είναι και πολυωνυµικά διαγνώσιµο.
Ουσιαστικά ερώτηµα εάν η • είναι ίση µε την

•, είναι αντίστοιχο µε το

ερώτηµα: είναι οι µη ντετερµινιστικές µηχανές Turing ακόµη µια εκδοχή µηχανών
Turing που ισοδυναµεί µε τις υπόλοιπες σε σχέση µε την κλάση των γλωσσών που
διαγιγνώσκονται σε πολυωνυµικό χρόνο; Αρχικά, είδαµε ότι ο µόνος τρόπος που µια
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ντετερµινιστική µηχανή Turing µπορεί να ανταγωνιστεί µε µια µη ντετερµινιστική σε
σχέση µε τονν αριθµό των προσβάσιµων φάσεων είναι µε το να λειτουργήσει για
εκθετικό αριθµό βηµάτων. Επίσης, η δυσκολία της χρησιµοποίησης µιας
ντετερµινιστικής µηχανής Turing στην εύρεση ενός µεγάλου συνόλου «λύσεων»
αντικατοπτρίζεται και από το Θεώρηµα 2.14, στο οποίο όπως είδαµε η προσοµοίωση
µιας µη ντετερµινιστικής µηχανής Turing από µια ντετερµινιστική δεν
δε ήταν µια
άµεση βήµα προς βήµα προσοµοίωση, όπως, για παράδειγµα, αυτή στο Θεώρηµα
2.12 και 2.13. Η προσοµοίωση µιας µη ντετερµινιστικής µηχανής καταφεύγει σε
εξαντλητική εξέταση όλων των δυνατών υπολογισµών.
Οι περισσότεροι ερευνητές
ρευνητές πιστεύουν ότι οι δύο κλάσεις διαφέρουν, διότι αν
και έχει καταβληθεί τεράστια προσπάθεια για να βρεθούν αλγόριθµοι πολυωνυµικού
χρόνου για ορισµένα προβλήµατα της Ž°, τα αποτελέσµατα
µατα υπήρξαν αρνητικά. Από
την άλλη πλευρά, οι ερευνητές έχουν προσπαθήσει επίσης να αποδείξουν
αποδείξο ότι οι δύο
κλάσεις διαφέρουν.
Αυτό, όµως, θα ισοδυναµούσε µε το να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει ταχύς
ταχύ
αλγόριθµος που να µπορεί να αντικαταστήσει την εξαντλητική αναζήτηση,
αναζήτησ κάτι που
προς το παρόν υπερβαίνει τα όρια των αναλυτικών δυνατοτήτων. Τα δύο ενδεχόµενα
ενδ
απεικονίζονται στο παρακάτω σχήµα.

ð

ð

ð=

ð

Σχήµα 3.4 Ένα από τα δύο αυτά ενδεχόµενα είναι σωστό.
Η ταχύτερη γνωστή µέθοδος ντετερµινιστικής επίλυσης προβληµάτων της Ž°
έχει εκθετικό χρόνο εκτέλεσης. Για να αντιληφθούµε τι εννοούµε µε αυτήν την
πρόταση ορίζουµε µια πολύ πιο γενική κλάση γλωσσών.
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ΟΡΙΣΜΟΣ 3.13
Η κλάση γλωσσών ê ð αποτελείται από τις γλώσσες που µπορούν να
διαγνωστούν σε εκθετικό χρόνο από κάποια ντετερµινιστική µηχανή Turing. Με
άλλα λόγια,
d • = ñ íî•d Å2w Æ .
H

Μια ντετερµινιστική µηχανή Turing η οποία είναι «φραγµένη» να λειτουργεί
σε εκθετικό χρόνο αναπαριστά επί της ουσίας µη εφικτούς αλγόριθµους.

Αποδεικνύεται ότι για κάθε γλώσσα ισχύει το παρακάτω θεώρηµα.
ΘΕΩΡΗΜΑ 3.6
Έστω ‡ µια γλώσσα, εάν ‡ ∈

•, τότε ‡ ∈ d •.

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, κατά πόσον ° = Ž° είναι ένα σηµαντικό
ερώτηµα της θεωρίας πολυπλοκότητας το οποίο µέχρι στιγµής παραµένει άλυτο.
Κατά πόσον

° = d ° είναι ένα άλλο ερώτηµα το οποίο, παρ’ ότι λιγότερο

σηµαντικό, είναι επίσης ανοιχτό.
Έτσι, λέγοντας ότι η ταχύτερη γνωστή µέθοδος ντετερµινιστικής επίλυσης
προβληµάτων της Ž° έχει εκθετικό χρόνο εκτέλεσης εννοούµε, µε άλλα λόγια, ότι
µπορεί να αποδειχθεί πως
ð⊆ê ð
αλλά δεν γνωρίζουµε εάν η Ž° εµπεριέχεται και σε κάποια µικρότερη κλάση
ντετερµινιστικής χρονικής πολυπλοκότητας.
Καταλήγουµε πως γνωρίζουµε ότι: στην αλυσίδα των συµπεριλήψεων
ð⊆

ð ⊆ ê ð,
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η τρίτη κλάση γνησίως συµπεριλαµβάνει την πρώτη. Όµως, παρόλο που
υποψιαζόµαστε ότι και οι δύο οι παραπάνω συµπεριλήψεις είναι ορθές, αυτό που
µέχρι στιγµής µπορούµε να αποδείξουµε είναι ότι τουλάχιστον µια από τις δύο είναι
σωστές - και δεν γνωρίζουµε ποία.
3.5 NP-ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
Μια σηµαντική εξέλιξη στο ζήτηµα «Ρ έναντι ΝΡ» είναι ότι έχει ανακαλυφθεί
πως ορισµένα προβλήµατα στην κλάση Ž° έχουν την εξής ιδιαιτερότητα: η
πολυπλοκότητα καθενός από αυτά συνδέεται µε την πολυπλοκότητα ολόκληρης της
κλάσης. Συγκεκριµένα, εάν οποιοδήποτε από αυτά τα προβλήµατα επιδέχεται
αλγόριθµο πολυωνυµικού χρόνου, τότε το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο
πρόβληµα της Ž°. Τα προβλήµατα αυτά ονοµάζονται

•-πλήρη ( •-complete), και

η ύπαρξή τους είναι εξαιρετικής σηµασίας, τόσο για θεωρητικού ς όσο και για
πρακτικούς λόγους.
Όσον αφορά τη θεωρητική σηµασία, ένας ερευνητής που προσπαθεί να δείξει
ότι οι ° και Ž° διαφέρουν µπορεί να εστιάσει την προσοχή του σε κάποιο Ž°-

πλήρες πρόβληµα. ∆ιότι, εάν πράγµατι η Ž° περιέχει προβλήµατα που απαιτούν

υπερπολυωνυµικό χρόνο, τότε κάθε Ž°-πλήρες πρόβληµα είναι ένα από αυτά.
Αντίστοιχα, ένας ερευνητής που προσπαθεί να αποδείξει ότι οι κλάσεις ° και Ž°

ταυτίζονται µπορεί επίσης να εστιάσει την προσοχή του σε κάποιο Ž°-πλήρες
πρόβληµα. ∆ιότι, για να πετύχει τον στόχο του, αρκεί να βρει έναν αλγόριθµο
πολυωνυµικού χρόνου για το πρόβληµα αυτό.
Όσον αφορά την πρακτική σηµασία, χάρις στην Ž°-πληρότητα µπορούµε να
αποφύγουµε την απώλεια χρόνου που θα συνεπαγόταν η αναζήτηση αλγορίθµων
πολυωνυµικού χρόνου οι οποίοι στην πραγµατικότητα δεν υπάρχουν. Συγκεκριµένα,
παρ' όλο που τα µαθηµατικά µας ίσως δεν επαρκούν για να αποδείξουµε ότι οι
κλάσεις ° και Ž° διαφέρουν, πιστεύουµε ότι πράγµατι αυτό ισχύει. Εποµένως, η
απόδειξη της Ž°-πληρότητας (Ž°-completeness) ενός προβλήµατος αποτελεί
σοβαρή ένδειξη της µη πολυωνυµικότητάς του.
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3.5.1

ΑΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Με την έννοια της αναγωγής ενός προβλήµατος σε κάποιο άλλο εννοούµε ότι:
όταν το πρόβληµα 2 ανάγεται στο 4, τότε µια λύση για το 4 µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για να επιλύσει το 2.

Μπορούµε να ορίσουµε µια εκδοχή της αναγωγιµότητας στην οποία
συνυπολογίζεται και η δραστικότητα των υπολογισµών: όταν το 2 είναι δραστικά
αναγώγιµο στο 4, τότε µια αποτελεσµατική λύση για το 4 µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για να επιλυθεί αποτελεσµατικά το 2.
ΟΡΙΣΜΟΣ 3.14
Μια συνάρτηση M: W ∗ ⟶ W ∗ είναι υπολογίσιµη σε πολυωνυµικό χρόνο εάν
υπάρχει µηχανή Turing € πολυωνυµικού χρόνου η οποία, για κάθε είσοδο u,
τερµατίζει έχοντας στην ταινία της µόνο τη λέξη M7u8. Εναλλακτικά, λέµε
απλώς ότι η M είναι µια συνάρτηση πολυωνυµικού χρόνου.

ΟΡΙΣΜΟΣ 3.15
Έστω δύο γλώσσες 2 και 4. Λέµε ότι η 2 είναι απεικονιστικά αναγώγιµη σε
πολυωνυµικό χρόνο (polynomial time mapping reducible), ή απλώς αναγώγιµη
σε πολυωνυµικό χρόνο, στη 4 (σε συµβολική µορφή, ˆ ≤ ƒ ‹), εάν υπάρχει
συνάρτηση πολυωνυµικού χρόνου M: W ∗ ⟶ W ∗ τέτοια ώστε, για κάθε u, να
ισχύει
u ∈ ˆ ⟺ M7u8 ∈ ‹.

Στην περίπτωση αυτή, λέµε ότι η M είναι η πολυωνυµικού χρόνου αναγωγή της
2 στην 4.

Αν και υπάρχουν και άλλες µορφές ταχείας αναγωγιµότητας, δεν θα
επεκταθούµε σε αυτές, διότι η απλή µορφή της αναγωγιµότητας πολυωνυµικού
χρόνου, που απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα, επαρκεί για τη µελέτη µας.
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Σχήµα 3.5 Μια πολυωνυµικού χρόνου συνάρτηση M που ανάγει τη γλώσσα 2 στη 4.
Μια αναγωγή πολυωνυµικού χρόνου της 2 στην 4 µας παρέχει ένα τρόπο να

µετατρέπουµε τον έλεγχο συµµετοχής στην 2 σε έλεγχο συµµετοχής στην 4, και η

µετατροπή αυτή γίνεται µε δραστικό τρόπο. Για να ελέγξουµε εάν u ∈ ˆ,
µετασχηµατίζουµε αρχικά την λέξη u στη λέξη M7u8 µέσω της αναγωγής M, και στην
συνέχεια ελέγχουµε εάν M7u8 ∈ ‹.

Εάν µια γλώσσα είναι αναγώγιµη σε πολυωνυµικό χρόνο σε κάποια άλλη για
την οποία γνωρίζουµε ήδη µια λύση πολυωνυµικού χρόνου, τότε, όπως δείχνει το
ακόλουθο θεώρηµα, η αρχική γλώσσα είναι επίσης διαγνώσιµη σε πολυωνυµικό
χρόνο.
ΘΕΩΡΗΜΑ 3.7
Εάν ˆ ≤ ƒ ‹ και ‹ ∈ •, τότε ˆ ∈ •.

3.5.2

ΟΡΙΣΜΟΣ NP-ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

Τελικώς, µετά από την ανάλυση που προηγήθηκε καταλήγουµε στον
παρακάτω σηµαντικό ορισµό.
ΟΡΙΣΜΟΣ 3.16
Μια γλώσσα ‹ είναι ð-πλήρης ικανοποιεί τις εξής δυο συνθήκες:
1. Η ‹ ανήκει στην κλάση Ž°.
2. Κάθε γλώσσα ˆ ∈ Ž° ανάγεται στην ‹ σε πολυωνυμικό χρόνο.
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Άµεση απόρροια του ορισµού της αναγωγιµότητας πολυωνυµικού χρόνου είναι το
ακόλουθο θεώρηµα.
ΘΕΩΡΗΜΑ 3.8
Εάν η ‹ είναι •-πλήρης και ‹ ∈ •, τότε • =

•.

Τέλος, έχουµε το παρακάτω θεώρηµα.
ΘΕΩΡΗΜΑ 3.9
Εάν η ‹ είναι •-πλήρης, η Ÿ ανήκει στην κλάση
Ÿ είναι επίσης •-πλήρης.

•, και επιπλέον ‹ ≤ ƒ Ÿ, τότε η
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα οικονοµικά συχνά ορίζονται σαν το πεδίο που στοχεύει στην κατανόηση
της διαδικασίας µε την οποία οι σπάνιοι πόροι της οικονοµίας κατανέµονται στις πιο
αποτελεσµατικές χρήσεις τους, και οι αγορές γενικά θεωρούνται να παίζουν κεντρικό
ρόλο σε αυτήν την διαδικασία. Από την άλλη, η δραστηριότητα της ανταλλαγής
αγαθών και υπηρεσιών, είτε πρόκειται για οργανωµένες ανταλλαγές είτε για
ανταλλαγές που πραγµατοποιούνται εκτός αγοράς, είναι το πρώτο βασικό βήµα σε
κάθε παραγωγή ή κατανοµή πόρων.
Η θεωρία της γενικής ισορροπίας, ως αποτέλεσµα της προσπάθειας
επεξήγησης της συµπεριφοράς της προσφοράς, της ζήτησης και των τιµών στο
σύνολο της οικονοµίας µε αρκετές ή πολυάριθµες αγορές, αποτελεί ένα από τα
σηµαντικότερα επιτεύγµατα στην ιστορία της οικονοµικής σκέψης. Η απόδειξη της
ύπαρξης της ισορροπίας και το εξίσου σηµαντικό αποτέλεσµα ότι υπό αρκετά
χαλαρές προϋποθέσεις, η θέση ισορροπίας είναι µοναδική και αποτελεσµατική κατά
Pareto , φαινόταν να ανοίγει τον δρόµο για την αναδόµηση ολόκληρης της
οικονοµικής θεωρίας γύρω από αυτές τις έννοιες. Ωστόσο, έγινε γρήγορα φανερό ότι
το µοντέλο γενικής ισορροπίας δεν ήταν ένα πλήρως ικανοποιητικό περιγραφικό
εργαλείο. Οι στρατηγικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων (agents)
περιορίζονται σηµαντικά σε αυτό το µοντέλο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι
αντισυµβαλλόµενοι αλληλεπιδρούν µόνο µέσω του συστήµατος των τιµών, το οποίο
η υπόθεση του καθαρού ανταγωνισµού (pure competition assumption) αναφέρει ότι
δεν µπορούν να επηρεάσουν.
Επιπλέον, η υπόθεση της βεβαιότητας κατά τη λήψη των αποφάσεων των
οικονοµικών µονάδων δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι ρεαλιστική καθώς η
(οικονοµική) ζωή είναι γεµάτη αβεβαιότητες, κινδύνους και ελλιπή πληροφόρηση.
Έτσι, η δηµιουργία µοντέλων γενικής ισορροπίας που θα µπορούσαν να λαµβάνουν
υπόψη τους τις ασυµµετρίες στην πληροφόρηση αποτέλεσε µια άλλη πρόκληση.
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Η ασυµµετρία πληροφόρησης ασχολείται µε την µελέτη των αποφάσεων στις
συναλλαγές όπου ο ένας αντισυµβαλλόµενος έχει περισσότερη ή καλύτερη
πληροφόρηση από τον άλλο. Η ύπαρξη ασυµµετρίας πληροφόρησης προκαλεί
αναποτελεσµατικότητες στις αγορές, αφού δεν έχουν όλοι οι συµµετέχοντες σε µια
αγορά πρόσβαση στην πληροφόρηση που χρειάζονται στην διαδικασία λήψης
αποφάσεων.
Οι Arrow και Debreu έδειξαν ότι το µοντέλο γενικής ισορροπίας µπορεί να
επεκταθεί για να καλύψει την αβεβαιότητα εφ’ όσον η πληροφόρηση παραµένει
συµµετρική.

Όµως, όπως αναφέραµε, οι ασυµµετρίες στην πληροφόρηση είναι

διάχυτες στις οικονοµικές σχέσεις. ∆ηλαδή, οι πελάτες γνωρίζουν περισσότερα για τις
προτιµήσεις τους σε σχέση µε τις επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις γνωρίζουν
περισσότερα για τα κόστη τους σε σχέση µε την κυβέρνηση, και όλοι οι
αντισυµβαλλόµενοι αναλαµβάνουν δράσεις που είναι, τουλάχιστον, µερικώς µη
παρατηρήσιµες.

Εποµένως,

η

ισορροπία

των

ορθολογικών

προσδοκιών

δηµιουργήθηκε, τουλάχιστον εν µέρει, για να συµπεριλάβει την ασύµµετρη
πληροφόρηση. Εντούτοις, ενώ προσέφεραν ενδιαφέρουσες ιδέες σχετικά µε την
αποκάλυψη των πληροφοριών από τις τιµές, η αντιµετώπιση της ασυµµετρίας
πληροφόρησης δεν αποδείχθηκε ικανοποιητική. Ένας οικονοµικός άνθρωπος (homo
economicus) που κατέχει ιδιωτική πληροφόρηση αναµένεται να επιχειρήσει να
εκµεταλλευτεί αυτήν την πληροφόρηση προς ίδιον όφελος. Η υιοθέτηση του
γεγονότος αυτού, µας οδηγεί στο να εγκαταλείψουµε τα µοντέλα γενικής ισορροπίας.
Αυτός, ακριβώς, είναι ο λόγος, που κρίνεται αναγκαία, πλέον, η χρήση άλλων
εργαλείων, και ειδικότερα, παιγνιοθεωρητικών εργαλείων.
Συνεπώς, η θεωρία των συµβολαίων αναπτύχθηκε µέσα από τις αποτυχίες των
µοντέλων γενικής ισορροπίας. Υπήρχε πλέον η ανάγκη µελέτης των οικονοµικών
σχέσεων υπό ένα νέο πρίσµα. Έτσι, οι οικονοµολόγοι επικεντρώθηκαν στα
απαραίτητα µοντέλα µερικών αναπαραστάσεων που λαµβάνουν υπόψη την πλήρη
πολυπλοκότητα

των

στρατηγικών

αλληλεπιδράσεων

µεταξύ

των

ιδιωτικά

πληροφορηµένων αντισυµβαλλόµενων σε σαφώς καθορισµένες θεσµικές διατάξεις.
Προσδοκία τους ήταν πως τα διδάγµατα που θα αντλούσαν από αυτές τις µελέτες να
ενταχθούν αργότερα σε µια καλύτερη θεωρία γενικής ισορροπίας.
Η θεωρία των κινήτρων, της πληροφόρησης και των θεσµικών οικονοµικών
αναφέρεται γενικότερα σαν θεωρία συµβολαίων, και ήταν αυτή, και γενικότερα αυτό
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που ονοµάζεται «οικονοµικά (οικονοµία) της πληροφορίας», που αποτέλεσαν τα
εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την διερεύνηση αυτού του νέου τοµέα.

4.1 ΜΟΝΤΕΛΑ
Τα µοντέλα της θεωρίας συµβολαίων µπορούν να διακριθούν σε αρκετές
κατηγορίες, ανάλογα µε το αν είναι στατικά ή δυναµικά, από το αν περιλαµβάνουν
πλήρη ή ελλιπή συµβόλαια, από το αν περιγράφουν διµερείς ή πολυµερείς σχέσεις
και ούτω καθεξής. Τα µοντέλα συνοψίζουν τους περιορισµούς που επιβάλλονται από
το ισχύον θεσµικό πλαίσιο µέσω ενός συµβολαίου. Μια µεγάλη κατηγορία µοντέλων,
η οποία µπορεί να χωριστεί σε τρεις επιµέρους κατηγορίες, είναι όταν ένα
πληροφορηµένο µέρος (party) συναντά ένα απληροφόρητο µέρος. Μπορούµε να
κατατάξουµε αυτά τα µοντέλα µε βάση δύο κριτήρια.

Πρώτον, διακρίνοντας µε ποιόν σχετίζεται η ιδιωτική πληροφόρηση:

•

Τι κάνει ο αντισυµβαλλόµενος (agent), την απόφαση που παίρνει («κρυµµένη
δράση»)

•

Ποιος είναι ο αντισυµβαλλόµενος (agent), ποία είναι τα χαρακτηριστικά του
(«κρυµµένη πληροφόρηση»)

Για παράδειγµα στην πρώτη περίπτωση οι πληροφορίες για κάποια σχετικά
χαρακτηριστικά του εργαζόµενου είναι κρυµµένα από τον εργοδότη, ενώ στην
δεύτερη περίπτωση είναι οι πράξεις του εργαζόµενου που είναι κρυµµένες από τον
εργοδότη.
Γενικά, προβλήµατα κρυµµένης πληροφόρησης (hidden information) συχνά
περιγράφονται ως δυσµενούς επιλογής και προβλήµατα κρυµµένης δράσης (hidden
action) ως ηθικού κινδύνου.

∆εύτερον, διακρίνοντας τα µοντέλα σ’ αυτά που η πρωτοβουλία, δηλαδή η
προσφορά του «συµβολαίου», ανήκει στο απληροφόρητο µέρος (uninformed party)
και σ’ αυτά που ανήκει στο πληροφορηµένο µέρος (informed party):
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•

Μοντέλα ∆υσµενούς Επιλογής (Adverse selection models): Το απληροφόρητο
µέρος είναι ατελώς

πληροφορηµένο

για τα χαρακτηριστικά του

πληροφορηµένου µέρους. Το απληροφόρητο µέρος κινείται πρώτο.
•

Μοντέλα Σηµατοδότησης (Signaling models): Η πληροφοριακή κατάσταση
είναι η ίδια όµως το πληροφορηµένο µέρος κινείται πρώτο.

•

Μοντέλα Ηθικού Κινδύνου (Moral hazard models). Το απληροφόρητο µέρος
κινείται πρώτο και είναι ατελώς πληροφορηµένο για τις κινήσεις του
πληροφορηµένου µέρους.

Στα µοντέλα σηµατοδότησης ,το πληροφορηµένο µέρος το οποίο και κάνει την
προσφορά πιθανόν να προσπαθήσει να παρέχει ένδειξη στο άλλο µέρος για το τι
γνωρίζει µέσα από τύπο του συµβολαίου που προσφέρει ή µέσα από άλλες πράξεις.
Μια σηµαντική κατηγορία µοντέλων που δεν ταιριάζουν σε αυτό το σύστηµα
και δεν θα εξεταστούν στην παρούσα εργασία είναι τα µοντέλα ελλιπών συµβολαίων
(incomplete contacting). Αυτό γιατί τέτοιου είδους µοντέλα έχουν αναπτυχθεί µέχρι
στιγµής σε καταστάσεις συµµετρίας πληροφόρησης (symmetric information).
Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα αναλύσουµε το κάθε ένα από αυτά τα
µοντέλα ξεχωριστά και θα δούµε τρόπους µε τους οποίους επιτυγχάνεται η επίλυση
της ασυµµετρίας πληροφόρησης σε κάθε µοντέλο.

4.2 ΤΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΟΛΕΑ-ΕΝΤΟΛΟ∆ΟΧΟΥ
Στο µεγαλύτερο µέρος της ανάλυσης µας θα χρησιµοποιήσουµε το υπόδειγµα
Εντολέα-Εντολοδόχου (Principal-Agent model). Σε αυτό υπάρχουν δυο οικονοµικοί
φορείς (economic agents): το πληροφορηµένο µέρος, του οποίου οι πληροφορίες
είναι σηµαντικές για την κοινή ευηµερία, και το απληροφόρητο. Το συγκεκριµένο
υπόδειγµα κατανέµει όλη την διαπραγµατευτική ισχύ σε ένα από τα µέρη, το οποίο
θα προτείνει ένα «αποδοχής ή µη» συµβόλαιο και εποµένως θα ζητάει µια «ναι ή όχι»
απάντηση. Το άλλο µέρος δεν είναι ελεύθερο να προτείνει ένα άλλο συµβόλαιο.
Ουσιαστικά, το υπόδειγµα «Εντολέα-Εντολοδόχου» αποτελεί ένα παίγνιο
Stackelberg στο οποίο ο ηγέτη/οδηγός (leader) (που προτείνει το συµβόλαιο)
ονοµάζεται Εντολέας και ο ακόλουθος (follower) (που απλώς πρέπει να δεχθεί ή να
απορρίψει το συµβόλαιο) ονοµάζεται Εντολοδόχος. Πρέπει να τονίσουµε ότι, στην
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πραγµατικότητα, οι διαπραγµατευτικές διαδικασίες υπό ασυµµετρία πληροφόρησης
είναι αρκετά πολύπλοκες και το υπόδειγµα Εντολέα-Εντολοδόχου αποτελεί ένα
απλουστευτικό µηχανισµό, ο οποίος απλουστεύοντας τα πράγµατα µας βοηθάει να
αποφύγουµε τις δυσκολίες στην διερεύνηση των διαπραγµατεύσεων. Για παράδειγµα,
αν ο Εντολοδόχος απορρίψει ένα συµβόλαιο, η αλληλεπίδραση θα σταµατήσει στο
υπόδειγµα Εντολέα-Εντολοδόχου, ενώ στον πραγµατικό κόσµο θα ήταν αναµενόµενο
να συνεχιστεί.
Τέλος, µε την επιλογή των λέξεων «Εντολέας» και «Εντολοδόχος» δεν πρέπει
να θεωρήσουµε ότι το ένα από τα µέρη δουλεύει για το άλλο ή ότι ο δηµιουργός του
υποδείγµατος (modeler) ενδιαφέρεται πιο πολύ για ένα µέρος έναντι κάποιου άλλου.
Η χρήση του παραδείγµατος Εντολέα-Εντολοδόχου είναι τόσο ευρύτερη όσο και
κατά κάποιο τρόπο αφηρηµένη. Όπως δηλώσαµε εξ’ αρχής αυτό που συµβαίνει είναι
ότι παίζεται ένα παίγνιο τύπου Stackelberg.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5. ∆ΥΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
Ο όρος της «δυσµενούς επιλογής» χρησιµοποιείται όταν τα χαρακτηριστικά
του Εντολοδόχου είναι ατελώς παρατηρούµενα από τον Εντολέα. Ο όρος αυτός
προέρχεται από ένα γνωστό φαινόµενο στους ασφαλιστές: Αν µια εταιρεία προσφέρει
ένα επιτόκιο προσαρµοσµένο µόνο στον πληθυσµό µέσου κινδύνου (average risk
population), αυτό το επιτόκιο θα προσελκύσει µόνο τον πληθυσµό υψηλού κινδύνου
(high risk population), και έτσι η εταιρεία θα έχει ζηµίες. Αυτό το αποτέλεσµα µπορεί
να ωθήσει τον ασφαλιστή να αρνηθεί την ασφάλιση σε ορισµένες οµάδες κινδύνου.
Κάποιοι άλλοι όροι που χρησιµοποιούνται συχνά είναι η «αυτοεπιλογή» (selfselection) και του «κοσκινίσµατος» (screening), δεδοµένου ότι το απληροφόρητο
µέρος πρέπει να προσπαθήσει να ελέγξει προσεκτικά τα διάφορα κοµµάτια
πληροφοριών που έχει το πληροφορηµένο µέρος.
Για να κατανοήσουµε καλύτερα την ιδέα της δυσµενούς επιλογής ας δούµε
ένα παράδειγµα. Υποθέτουµε ότι ο Εντολέας είναι ένας πωλητής κρασιού και
Εντολοδόχος ένας αγοραστής. Ο Εντολοδόχος µπορεί να έχει εκλεπτυσµένες
προτιµήσεις για καλά κρασιά ή να έχει πιο απλά γούστα. Έστω λοιπόν, ότι υπάρχουν
δύο τύποι: ο υπερεκλεπτυσµένος Εντολοδόχος που είναι διατεθειµένος να πληρώσει
µια υψηλή τιµή για ένα κρασί εκλεκτής σοδειάς και ο ολιγαρκής Εντολοδόχος του
οποίου τα γούστα είναι λιγότερο εκλεπτυσµένα.
Επίσης, µπορούµε να υποθέσουµε ότι ο Εντολέας δεν µπορεί να παρατηρήσει
τον τύπο του Εντολοδόχου, ή ότι τουλάχιστον ο νόµος (όπως συνήθως συµβαίνει) του
απαγορεύει να χρησιµοποιήσει διακριτές τιµές (nonanonymous prices) που κάνουν
διάκριση µεταξύ των δύο τύπων.
Το κλειδί για την λύση του προβλήµατος της δυσµενούς επιλογής είναι η
ακόλουθη παρατήρηση: αν ο υπερεκλεπτυσµένος Εντολοδόχος είναι διατεθειµένος να
πληρώσει περισσότερα από τον ολιγαρκή Εντολοδόχο, για οποιαδήποτε αύξηση της
ποιότητας του κρασιού, τότε ο Εντολέας µπορεί να τµηµατοποιήσει την αγορά
προσφέροντας δυο διαφορετικά µπουκάλια κρασιών:
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•

Ένα κρασί υψηλής ποιότητας για µια υψηλή τιµή, και

•

Ένα κρασί χαµηλότερης ποιότητας για µια χαµηλότερη τιµή.

Στην Ενότητα 5.1 θα δούµε πως µπορούν να επιλεχθούν βέλτιστα οι ποιότητες και οι
τιµές.
Αν όλα πάνε σύµφωνα µε το σχέδιο, ο υπερεκλεπτυσµένος Εντολοδόχος θα
επιλέξει το υψηλότερης τιµής κρασί και ο ολιγαρκής Εντολοδόχος θα επιλέξει ένα
χαµηλότερης ποιότητας κρασί. Έτσι οι δύο τύποι των Εντολοδόχων αποκαλύπτονται
µέσα από τις επιλογές τους για κρασί. Το όλο νόηµα των προβληµάτων δυσµενούς
επιλογής είναι να κάνουµε τους Εντολοδόχους να αποκαλύψουν τον τύπο τους χωρίς
αυτό να συνεπάγεται υψηλή κοινωνική στρέβλωση.
Άλλα παραδείγµατα δυσµενούς επιλογής είναι:

•

Στις ασφάλειες ζωής, η κατάσταση της υγείας (και εποµένως και ο κίνδυνος
ενός πρόωρου θανάτου) του ασφαλισµένου δεν είναι γνωστή στον ασφαλιστή,
ακόµη και εάν ο ασφαλισµένος έχει περάσει από ιατρικό έλεγχο. Εποµένως, ο
ασφαλιστής είναι σε καλύτερη θέση προσφέροντας πολλά πακέτα ασφάλισης,
το καθένα από τα οποία είναι προσαρµοσµένο σε µια συγκεκριµένη
κατηγορία κινδύνου.

•

Στον τραπεζικό τοµέα, ο κίνδυνος αθέτησης του δανειζόµενου δεν µπορεί να
αξιολογηθεί µε ακρίβεια, προπαντός, στις περιπτώσεις που οι επιχειρηµατίες
ζητούν

χρηµατοδότηση

για

επικίνδυνα

σχέδια.

Μια

ιδέα

είναι

η

χρησιµοποίηση επιτοκίων που κάνουν διακρίσεις µεταξύ των επιχειρηµατιών.
Όµως, αυτό µπορεί να προκαλέσει πιστωτικό περιορισµό (credit rationing),
εκτός αν οι τράπεζες διαφοροποιήσουν και τα επίπεδα ασφαλείας και
εγγυήσεων.

Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα που θα µπορούσαµε να συνεχίσουµε να
παραθέτουµε. Αυτό όµως που έχει σηµασία είναι να αντιληφθούµε ότι στα µοντέλα
δυσµενούς επιλογής το απληροφόρητο µέρος παίρνει την πρωτοβουλία προσφέροντας
στο πληροφορηµένο µέρος ένα µενού συµβολαίων µεταξύ των οποίων οι
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διαφορετικοί τύποι των πληροφορηµένων αντισυµβαλλοµένων µπορούν να διαλέξουν
ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

5.1 ∆ΙΑΚΡΙΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Στην ενότητα αυτή θα δούµε πώς να βρίσκουµε το βέλτιστο σε ένα απλό
µοντέλο δύο τύπων. Επανερχόµαστε λοιπόν, στο παράδειγµα του πωλητή κρασιού ο
οποίος προσφέρει κρασιά διαφορετικών ποιοτήτων (και σε διαφορετικές τιµές) µε
σκοπό να τµηµατοποιήσει την αγορά στην οποία οι καταναλωτές έχουν διαφορετικές
προτιµήσεις. Εποµένως, έχουµε ένα µοντέλο που παρουσιάζει τόσο κάθετη
διαφοροποίηση όσο και δευτέρου βαθµού διακριτική τιµολόγηση.

5.1.1

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Υποθέτουµε ότι ο Εντολοδόχος είναι ένας µετρηµένος καταναλωτής κρασιού
που σχεδιάζει να αγοράσει το πολύ ένα µπουκάλι κρασί κατά την περίοδο που
µελετάµε. Η χρησιµότητά του είναι Ç = l• − ¯, όπου το • συµβολίζει την ποιότητα

που αγοράζει και l είναι µια θετική παράµετρος που προσδιορίζει τις προτιµήσεις

του για την ποιότητα. Αν αποφασίσει να µην αγοράσει καθόλου κρασί , η
χρησιµότητά του θα είναι 0.
Εποµένως, θα έχουµε:
∀l ′ > l, ª7•, l ′ 8 − ª7•, l8

αυξάνει ως προς •.

Η οικονοµική σηµασία αυτής της διακριτής µορφής θα είναι:

Για

οποιοδήποτε δεδοµένο επίπεδο ποιότητας, οι υπερεκλεπτυσµένοι καταναλωτές είναι
διατεθειµένοι να πληρώσουν περισσότερα από τους ολιγαρκείς καταναλωτές για την
ίδια αύξηση στην ποιότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που ελπίζουµε ότι θα
µπορέσουµε να τµηµατοποιήσουµε την αγορά ως προς την ποιότητα.
Υπάρχουν δυο δυνατές τιµές για την l: l@ < l) . Η εκ των προτέρων

πιθανότητα ο Εντολοδόχος να είναι του τύπου 1 (ή το ποσοστό των τύπων 1 στον
πληθυσµό) είναι

. Στην συνέχεια, θα αποκαλούµε «υπερεκλεπτυσµένους» τους

καταναλωτές του τύπου 2 και «ολιγαρκείς» τους καταναλωτές τύπου 1.
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5.1.2

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ

Ο Εντολέας είναι ένας τοπικός µονοπωλητής στην αγορά κρασιού. Μπορεί να
παράγει κρασί οποιασδήποτε ποιότητας • ∈ 70, ∞8. Η παραγωγή ενός µπουκαλιού

καλής ποιότητας • του κοστίζει Ÿ7•8. Θα υποθέσουµε ότι η Ÿ είναι δύο φορές
παραγωγίσιµη και αυστηρά κυρτή, ώστε Ÿ ′ 708 = 0 και Ÿ ′ 7∞8 = ∞.

Η χρησιµότητα του Εντολέα είναι η διαφορά ανάµεσα στις εισπράξεις και τα κόστη
του, ή ¯ − Ÿ7•8.
5.1.3

ΤΟ ΠΡΩΤΟ-ΚΑΛΥΤΕΡΟ: ΤΕΛΕΙΑ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ

Αν ο παραγωγός µπορεί να παρατηρήσει τον τύπο lC του καταναλωτή, θα λύσει το
ακόλουθο πρόβληµα:
max”¯C − Ÿ7•C 8š
,ï

lC •C − ¯C ≥ 0
Συνεπώς, ο παραγωγός θα προσφέρει •C = •C∗ , τέτοια ώστε Ÿ ′ 7•C∗ 8 = lC και

¯C∗ = lC •C∗ , για τον καταναλωτή του τύπου lC . Με αυτόν τον τρόπο ο παραγωγός

αποσπά όλο το πλεόνασµα του καταναλωτή, αφήνοντας τον µε µηδενική
χρησιµότητα.
Το Σχήµα 5.1 αναπαριστά τα δύο πρώτα-καλύτερα συµβόλαια στο επίπεδο
7•, ¯8.

ë
ë=

ë=

∗

∗

Σχήµα 5.1 Τα πρώτα-καλύτερα συµβόλαια
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Οι δύο γραµµές αποτελούν τις γραµµές αδιαφορίας (indifference lines) που
αντιστοιχούν σε µηδενική χρησιµότητα για τους δυο τύπους των Εντολοδόχων. Οι
καµπύλες που εφάπτονται στις γραµµές αδιαφορίας είναι οι «καµπύλες ίσου κέρδους»
(iso-profit curves), µε εξίσωση ¯ = Ÿ7•8 + . Η κυρτότητα τους είναι αποτέλεσµα

των υποθέσεών µας για την συνάρτηση Ÿ. Παρατηρούµε ότι η χρησιµότητα του

Εντολοδόχου αυξάνει όταν πηγαίνουµε νοτιοδυτικά, ενώ το κέρδος του Εντολέα
αυξάνει όταν πηγαίνουµε βορειοδυτικά.
Τόσο η •@∗ όσο και η •)∗ είναι οι «αποτελεσµατικές ποιότητες». Αφού l@ < l)

και η Ÿ ′ είναι αύξουσα, συνεπάγεται ότι

•)∗ > •@∗ , και ο υπερεκλεπτυσµένος

καταναλωτής αγοράζει υψηλότερης ποιότητας κρασί από τον ολιγαρκή. Αυτός ο
τύπος της διάκρισης, ονοµάζεται πρώτου βαθµού διακριτική τιµολόγηση (first-degree
price discrimination), και σε γενικές γραµµές απαγορεύεται από το νόµο, σύµφωνα µε
τον οποίο η πώληση θα πρέπει να είναι ανώνυµη: ∆εν µπορείς να αρνηθείς σε ένα
καταναλωτή τη συµφωνία που έχεις ετοιµάσει για κάποιον άλλο καταναλωτή.
Παρόλα αυτά, εµείς ενδιαφερόµαστε για την περίπτωση όπου ο πωλητής δεν µπορεί
να παρατηρήσει άµεσα των τύπο του καταναλωτή. Σε αυτήν την περίπτωση η τέλεια
διάκριση είναι ανέφικτη ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς.
5.1.4

ΕΛΛΙΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στην δεύτερη-καλύτερη κατάσταση η πληροφόρηση είναι ασύµµετρη. Πλέον,
ο παραγωγός γνωρίζει µόνο ότι το ποσοστό των ολιγαρκών καταναλωτών είναι . Αν
προτείνει τα πρώτα-καλύτερα συµβόλαια 7•@∗ , ¯@∗ 8, 7•)∗ , ¯)∗ 8, οι υπερεκλεπτυσµένοι
καταναλωτές δεν θα επιλέξουν 7•)∗ , ¯)∗ 8 αλλά 7•@∗ , ¯@∗ 8, αφού
l) •@∗ − ¯@∗ = 7l) − l@ 8•@∗ > 0 = l) •)∗ − ¯)∗ .
Οι δύο τύποι δεν µπορούν πια να αντιµετωπιστούν χωριστά, και οι δύο θα επιλέξουν
την χαµηλής ποιότητας συναλλαγή 7•@∗ , ¯@∗ 8.
Βέβαια, ο παραγωγός µπορεί να αποκοµίσει υψηλότερα κέρδη προτείνοντας
7•@∗ , ¯@∗ 8, το σηµείο που ορίζεται ως Α στο Σχήµα 5.2, καθώς το Α θα επιλεχθεί µόνο
από τους υπερεκλεπτυσµένους καταναλωτές και µόνο από αυτούς. Παρατηρούµε ότι
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το Α βρίσκεται σε υψηλότερη καµπύλη ίσου κέρδους από την 7•@∗ , ¯@∗ 8, και εποµένως
δίνει υψηλότερο κέρδος στον πωλητή.
ë

ë=

ë=

∗

∗

Σχήµα 5.2 Ένα δυνητικά βελτιωµένο συµβόλαιο
Ένας αριθµός άλλων συµβολαίων είναι καλύτερα από το Α. Το ενδιαφέρον
µας εστιάζεται στο καλύτερο ζεύγος συµβολαίων ( το δεύτερο-καλύτερο βέλτιστο).
Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της επίλυσης του ακόλουθου προβλήµατος:
max

ï ,

,ï× , ×

¯@ − Ÿ7•@ 8 + 71 − 8 ¯) − Ÿ7•) 8

υπό τους περιορισµούς,
"

l@ •@ − ¯@ ≥ l@ •) − ¯)
l) •) − ¯) ≥ l) •@ − ¯@
l
! @ •@ − ¯@ ≥ 0
l) •) − ¯) ≥ 0

7îŸ@ 8
7îŸ) 8 f
7îO@ 8
7îO) 8

Οι περιορισµοί του προβλήµατος προσδιορίζονται ως εξής:

•

Οι δύο 7îŸ8 περιορισµοί είναι οι λεγόµενοι περιορισµοί συµβατότητας
κινήτρων (incentive compatibility constraints) και δηλώνουν ότι κάθε
καταναλωτής προτιµάει το συµβόλαιο που δηµιουργήθηκε για τον ίδιο.

•

Οι δύο 7îO8 περιορισµοί είναι οι λεγόµενοι περιορισµοί ατοµικού
ορθολογισµού ή συµµετοχής (individual rationality, or participation
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constraints) και εγγυώνται ότι ο κάθε τύπος καταναλωτή αποδέχεται το
συµβόλαιο που έχει δηµιουργηθεί για τον ίδιο.

Καταλήγουµε πως στο βέλτιστο θα ισχύουν τα παρακάτω:
1. Ο 7îO@ 8 είναι ενεργός, και έτσι ¯@ = l@ •@ .

2. Ο 7îŸ) 8 είναι ενεργός, εξ’ ου και ¯) − ¯@ = l) 7•) − •@ 8.
3. •) ≥ •@ .

4. Οι 7îŸ@ 8 και 7îO) 8 µπορούν να αγνοηθούν.
5. Οι υπερεκλεπτυσµένοι καταναλωτές αγοράζουν την αποτελεσµατική ποιότητα
•) = •)∗ .
Για να αποδείξουµε την πρώτη ιδιότητα χρησιµοποιούµε τον 7îŸ) 8:
l) •) − ¯) ≥ l) •@ − ¯@ ≥ l@ •@ − ¯@ , αφού •@ ≥ 0 και l) > l@ .
Αν ο 7îO@ 8 ήταν ανενεργός, το ίδιο θα ήταν και ο 7îO) 8, και θα µπορούσαµε

να αυξήσουµε τα ¯@ και ¯) κατά το ίδιο ποσό. Αυτό θα αύξανε το κέρδος του Εντολέα
χωρίς κάποια συνέπεια στην συµβατότητα κινήτρων.
Η δεύτερη ιδιότητα αποδεικνύεται υποθέτοντας ότι ο 7îŸ) 8 είναι ανενεργός. Τότε
l) •) − ¯) > l) •@ − ¯@ ≥ l@ •@ − ¯@ = 0.

Μπορούµε εποµένως να αυξήσουµε την ¯) χωρίς να παραβιάσουµε την

συµβατότητα κινήτρων ή τον περιορισµό ατοµικού ορθολογισµού 7îO) 8. Είναι

φανερό ότι αυτό συνεπάγεται αύξηση του κέρδους του Εντολέα, και συνεπώς ο
πρωτότυπος µηχανισµός δεν µπορεί να είναι βέλτιστος.
Για να αποδείξουµε την τρίτη ιδιότητα, προσθέτουµε τους 7îŸ@ 8 και

µεταφορές των ¯C απαλείφονται, και έτσι έχουµε

7îŸ) 8. Οι

l) 7•) − •@ 8 ≥ l@ 7•) − •@ 8, και
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•) − •@ ≥ 0, αφού l) > l@ .
Από την τέταρτη ιδιότητα , ο 7îŸ@ 8 µπορεί να αγνοηθεί, καθώς ο 7îŸ) 8 είναι ενεργός.
Από την τρίτη ιδιότητα, έχουµε:
¯) − ¯@ = l) 7•) − •@ 8 ≥ l@ 7•) − •@ 8.
Η απόδειξη του πρώτου ισχυρισµού καταδεικνύει ότι ο 7îO) 8 µπορεί να αγνοηθεί.
Από τη πέµπτη ιδιότητα, µπορούµε να αποδείξουµε ότι Ÿ ′ 7•) 8 = l) . Αν Ÿ ′ 7•) 8 <

l) , για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι i είναι ένας µικρός θετικός αριθµός, και
θεωρούµε τον νέο µηχανισµό 7•@ , ¯@ 8, ”•)′ = •) + i, ¯)′ = ¯) + il) š. Γίνεται εύκολα
αντιληπτό ότι
l) •)′ − ¯)′ = l) •) − ¯) και l@ •)′ − ¯)′ = l@ •) − ¯) − i7l) − l@ 8.
Άρα ο νέος µηχανισµός ικανοποιεί και τους τέσσερις περιορισµούς. Επιπλέον,
¯)′ − Ÿ ′ 7•) 8 = ¯) − Ÿ7•) 8 + i Ål) − Ÿ ′ 7•) 8Æ.
Η παραπάνω ισότητα ορίζει ότι ο νέος µηχανισµός αποδίδει υψηλότερα κέρδη
από ότι ο πρωτότυπος, το οποίο είναι άτοπο. Μπορούµε κατά τον ίδιο τρόπο να
αποδείξουµε ότι Ÿ ′ 7•) 8 > l) δεν µπορεί, επίσης, να ισχύει (απλά αλλάζουµε το
πρόσηµο του i).

Το βέλτιστο ζεύγος συµβολαίων προσδιορίζεται όπως φαίνεται στο Σχήµα
5.3. Η 7•@ , ¯@ 8 βρίσκεται στην µηδενικής χρησιµότητας γραµµή αδιαφορίας του
Εντολοδόχου τύπου 1, και την 7•) , ¯) 8 βρίσκεται στο σηµείο επαφής της καµπύλης

ίσου κέρδους του πωλητή και την γραµµή αδιαφορίας του Εντολοδόχου τύπου 2 που
περνάει µέσα από την 7•@ , ¯@ 8.
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ë
ë=

+#

ë=

Σχήµα 5.3 Το δεύτερο-καλύτερο βέλτιστο

Για να χαρακτηρίσουµε το βέλτιστο ζεύγος συµβολαίων, απλά πρέπει να
αφήσουµε την 7•@ , ¯@ 8 να κινηθεί στην γραµµή ¯ = l@ •. Τυπικά το βέλτιστο
επιτυγχάνεται αντικαθιστώντας το •) µε το •)∗ και εκφράζοντας τις τιµές των ¯@ και
¯) σαν συναρτήσεις του •@ . Χρησιµοποιώντας,
$

¯@ = l@ •@
f
¯) − ¯@ = l) 7•) − •@ 8

παίρνουµε,
•) = •)∗
f
%¯@ = l@ •@
∗
¯) = l@ •@ + l) 7•) − •@ 8
Μπορούµε να αντικαταστήσουµε αυτές τις τιµές στην συνάρτηση κέρδους του
Εντολέα και να λύσουµε το ακόλουθο πρόβληµα:
max

” ”l@ •@ − C7•@ 8š − 71 − 87l) − l@ 8•@ š.
Όπως βλέπουµε η αντικειµενική συνάρτηση αυτού του προβλήµατος

αποτελείται από δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι ανάλογος του κοινωνικού
πλεονάσµατος (social surplus) του τύπου 1. Το κοινωνικό πλεόνασµα είναι το
άθροισµα των αντικειµενικών συναρτήσεων του Εντολέα και του Εντολοδόχου τύπου
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1. Ο δεύτερος όρος αντιπροσωπεύει την επίδραση στους περιορισµούς κινήτρων της
αντικειµενικής συνάρτησης του πωλητή. ∆ιαιρώντας µε

, καταλήγουµε ότι ο

Εντολέας θα πρέπει να µεγιστοποιήσει την:

”l@ •@ − Ÿ7•@ 8š −

1−

7l) − l@ 8•@ ,

η οποία µπορεί να ονοµαστεί εικονικό πλεόνασµα (virtual surplus). Η διαφορά
µεταξύ κοινωνικού και εικονικού πλεονάσµατος προέρχεται από το γεγονός ότι όταν
ο Εντολέας αυξήσει το •@ , καθιστά το πακέτο του τύπου 1 πιο δελεαστικό για τον
τύπο 2. Εποµένως, για να αποτρέψει-εµποδίσει τον τύπο 2 να επιλέξει το συµβόλαιο
που σχεδιάστηκε για τον τύπο 1, θα πρέπει να µειώσει το ¯) , το οποίο έχει ως
αποτέλεσµα την µείωση των δικών του κερδών.
Τελικά, παίρνουµε-έχουµε,

Ÿ ′ 7•@ 8 = l@ −

1−

7l) − l@ 8 < l@ ,

έτσι ώστε •@ < •@∗ : η ποιότητα που πωλείται στους ολιγαρκείς καταναλωτές είναι
υποαποτελεσµατική (sub-efficient). Πρέπει να τονίσουµε ότι εάν ο αριθµός των
ολιγαρκών καταναλωτών

είναι µικρός, τότε θα πάρουµε ένα αρνητικό Ÿ ′ 7•@ 8. Στην

περίπτωση αυτή είναι άριστο για τον πωλητή να προτείνει ένα µοναδικό-ξεχωριστό
(single) συµβόλαιο για τους υπερεκλεπτυσµένους καταναλωτές. Στην ανάλυσή µας το
παραπάνω φαινόµενο µπορεί να αποτραπεί υποθέτοντας ότι το

είναι αρκετά υψηλό.

Μια πιο γενική προσέγγιση θα έπρεπε να λάβει υπόψη από την αρχή αυτή την
πιθανότητα.
Ο βέλτιστος µηχανισµός έχει πέντε ιδιότητες που είναι κοινές σε όλα τα
µοντέλα διακριτού τύπου και µπορούν συνήθως να θεωρηθούν ως δεδοµένες,
καθιστώντας την επίλυση του µοντέλου ευκολότερη:

•

Ο υψηλότερος τύπος λαµβάνει µία αποτελεσµατική κατανοµή.

•

Κάθε τύπος αλλά ο χαµηλότερος είναι αδιάφορος µεταξύ του συµβολαίου του
και του συµβολαίου του αµέσως χαµηλότερου τύπου.
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•

Όλοι οι τύποι αλλά ο χαµηλότερος λαµβάνει ένα θετικό πλεόνασµα: την
πρόσοδο πληροφόρησης (informational rent), η οποίο αυξάνεται µε τον τύπο
τους.

•

Όλοι οι τύποι αλλά ο υψηλότερος λαµβάνει µια υποαποτελεσµατική
κατανοµή.

•

Ο χαµηλότατος τύπος λαµβάνει µηδενικό πλεόνασµα.

Η πρόσοδος πληροφόρησης αποτελεί κεντρική έννοια στα µοντέλα δυσµενούς
επιλογής.
Ο Εντολοδόχος τύπου 2 την εισπράττει γιατί µπορεί πάντοτε να παριστάνει
ότι ο τύπος του είναι τύπος 1, να καταναλώνει ποιότητα •@ , να πληρώνει τιµή ¯@ , και

ως εκ τούτου να αντλεί χρησιµότητα l) •@ − ¯@ , η οποία είναι θετική. Ωστόσο, ο
τύπος 1 δεν κερδίζει τίποτα παριστάνοντας τον τύπο 2, αφού αυτό του αποφέρει
χρησιµότητα l@ •) − ¯) , η οποία είναι αρνητική.

Για ! τύπους καταναλωτών l@ < ⋯ < lw , κάθε τύπος l) , … , lw µπορεί να

εισπράξει πρόσοδο πληροφόρησης, και αυτή η πρόσοδος θα αυξάνει από τον l) προς

τον lw . Μόνο ο χαµηλότατος τύπος, l@ , δεν θα λάβει καθόλου πρόσοδο.
5.2 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Το µοντέλο που θα µελετήσουµε σε αυτήν την ενότητα συνοψίζει σε
ικανοποιητικό βαθµό τα γενικά χαρακτηριστικά των πρότυπων µοντέλων δυσµενούς
επιλογής. Εισάγει ένα Εντολέα και ένα Εντολοδόχο οι οποίοι ανταλλάσουν ένα
διάνυσµα αγαθών • και µια χρηµατική µεταφορά

ƒ. Ο Εντολοδόχος έχει ένα

χαρακτηριστικό l που αποτελεί την ιδιωτική του πληροφόρηση. Οι χρησιµότητες και
των δύο µερών ορίζονται ως

•
•

'7•, ¯8 για τον Εντολέα και,

Ç7•, ¯, l8 για τον Εντολοδόχο τύπου l.

Όπως βλέπουµε ορίσαµε την συνάρτηση χρησιµότητας του Εντολέα έτσι ώστε να µην
εξαρτάται από τον τύπο l του Εντολοδόχου. Αυτό συµβαίνει γιατί το µοντέλο
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περιλαµβάνει «ιδιωτικές αξίες» (private values) σε αντίθεση µε τις «κοινές αξίες»
(common values).
Κατά την υπογραφή του συµβολαίου, ο Εντολοδόχος γνωρίζει τον l τύπο του.
Ο Εντολέας τρέφει µια εκ των προτέρων πεποίθηση αναφορικά µε τον τύπο του
Εντολοδόχου. Αυτή η πεποίθηση ενσωµατώνεται σε µια κατανοµή πιθανοτήτων M µε
αθροιστική συνάρτηση κατανοµής † στην U, την οποία θα αποκαλούµε πρότερη
κατανοµή του Εντολέα. Καθώς ο Εντολοδόχος έχει ένα συνεχές σύνολο πιθανών
τύπων για να επιλέξει, η γραφική ανάλυση που χρησιµοποιήθηκε στην Ενότητα 5.1
δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες µας, για αυτό το λόγο θα πρέπει να
χρησιµοποιήσουµε διαφορετικές τεχνικές.
Η αρχή της αποκάλυψης (revelation principal) συνεπάγεται ότι µπορούµε να
επικεντρώσουµε την προσοχή µας στους µηχανισµούς που είναι άµεσοι (όπου ο
Εντολοδόχος ανακοινώνει την πληροφόρησή του) και ειλικρινείς (έτσι ώστε ο
Εντολοδόχος να κρίνει βέλτιστο να ανακοινώσει την πραγµατική αξία της
πληροφόρησής του). Τυπικά, αν η κατανοµή > ∗ 7l8 µπορεί να υλοποιηθεί µέσα από
κάποιο µηχανισµό, τότε µπορεί επίσης, να υλοποιηθεί µέσα από ένα άµεσο και
ειλικρινή µηχανισµό στον οποίο ο Εντολοδόχος αποκαλύπτει την πληροφόρησή του
l.

Υποθέτοντας, όπως συµβαίνει συνήθως, ότι η κατανοµή > αποτελείται από

την κατανοµή • και µια χρηµατική µεταφορά ƒ. Η αρχή της αποκάλυψης ορίζει ότι
για να πραγµατοποιηθεί η ποσοτική κατανοµή •7l8 χρησιµοποιώντας µεταφορές
ƒ7l8, είναι αρκετό να προσφέρουµε στον Εντολοδόχο ένα µενού συµβολαίων. Αν ο
Εντολοδόχος ανακοινώσει ότι ο τύπος του είναι l, θα λάβει την κατανοµή •7l8 και
θα πληρώσει την µεταφορά ƒ7l8.

Οι άµεσοι και ειλικρινείς µηχανισµοί είναι αρκετά απλοί όµως βασίζονται σε
µηνύµατα που δεν σαφή. Για παράδειγµα, στην περίπτωση του πωλητή κρασιού,
δύσκολα µπορεί κάποιος να αναµένει από τον αγοραστή να εισέλθει στο κατάστηµα
και να δηλώσει «είµαι υπερεκλεπτυσµένος» ή «είµαι ολιγαρκής».
Επανερχόµενοι στην ανάλυση µας, γνωρίζουµε πλέον, από την αρχή της
αποκάλυψης ότι ο Εντολέας απλώς πρέπει να προσφέρει στο Εντολοδόχο ένα µενού
συµβολαίων ”•7. 8, ¯7. 8š που δεικτοδοτούνται από µια ανακοίνωση για τον τύπο l
του Εντολοδόχου, η οποία πρέπει να είναι ειλικρινής στην ισορροπία. Είναι αναγκαίο
να χαρακτηρίσουµε τα µενού των συµβολαίων έτσι ώστε:
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•

7îŸ8

Ο Εντολοδόχος l επιλέγει το ”•7l8, ¯7l8š, το οποίο ο Εντολέας

σχεδίασε για αυτόν,
•

7îO8

Ο Εντολοδόχος l αντλεί ένα επίπεδο χρησιµότητας τουλάχιστον τόσο

µεγάλο όσο η χρησιµότητα επιφύλαξής (reservation utility) του, δηλαδή της
χρησιµότητας που θα µπορούσε να αποκτήσει συναλλασσόµενος κάπου
αλλού (η δεύτερη-καλύτερη ευκαιρία του).
Το µενού των συµβολαίων ”•7. 8, ¯7. 8š µεγιστοποιεί την αναµενόµενη χρησιµότητα
του Εντολέα µεταξύ όλων των µενού που ικανοποιούν τους 7îŸ8 και 7îO8.

∆υο επισηµάνσεις που πρέπει να κάνουµε είναι: Πρώτον, ότι ίσως να είναι
άριστο για τον Εντολέα να αποκλείσει κάποιους τύπους l από την συναλλαγή,
αρνούµενος να τους προσφέρει ένα συµβόλαιο. Παρότι στην ανάλυσή µας δεν
υιοθετούµε αυτήν την πιθανότητα. ∆εύτερον,

µπορούµε να υποθέσουµε ότι ο

Εντολέας αντιµετωπίζει έναν πληθυσµό Εντολοδόχων των οποίων οι τύποι
προέρχονται από την αθροιστική συνάρτηση κατανοµής †.
5.2.1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Έστω c”l, l(š η χρησιµότητα που επιτυγχάνεται από ένα Εντολοδόχο τύπου l

ο οποίος ανακοινώνει τον τύπο του ως l( και συνεπώς αντλεί χρησιµότητα
c”l, l(š = Ç”•”l(š, ¯”l(š, lš

Ο µηχανισµός 7•, ¯8 ικανοποιεί τους περιορισµούς κινήτρων αν, και µόνο αν,
όντας ειλικρινής αποφέρει σε κάθε τύπο Εντολοδόχου τουλάχιστον τόση χρησιµότητα
όση κάθε είδους ψεύδος:
∀”l, l(š ∈ U) ,

c7l, l8 ≥ c”l, l(š

7îŸ8

Για να απλοποιήσουµε τον συµβολισµό, µπορούµε να υποθέσουµε ότι το •

είναι µονοδιάστατο (one-dimensional). Επιπλέον, έστω ότι το U είναι ένα πραγµατικό
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διάστηµα )l, l̅ +, και η συνάρτηση χρησιµότητας του Εντολοδόχου έχει την ακόλουθη

µορφή:

Ç7•, ¯, l8 = ª7•, l8 − ¯.
Βλέπουµε ότι η παραπάνω συνάρτηση προϋποθέτει οιονεί γραµµικότητα, που
συνεπάγεται ότι η οριακή χρησιµότητα του Εντολοδόχου για χρήµα είναι σταθερή.
Τέλος, µπορούµε ακόµη να υποθέσουµε ότι ο µηχανισµός 7•, ¯8 είναι αρκετά
παραγωγίσιµος.
Για να είναι ο 7•, ¯8 συµβατός µε τα κίνητρα, θα πρέπει να ισχύουν οι
παρακάτω πρώτης και δεύτερης τάξης απαραίτητες συνθήκες:

∀l ∈ U,

,c
7l, l8 = 0
,l(
f
)
,
c
!
7l, l8 ≤ 0
,l( )
"

Η συνθήκη πρώτης τάξης συνοψίζεται ως:
1¯
,ª
1•
7l8 =
7•7l8, l8
7l8
1l
,•
1l

7îŸ@ 8.

Όσον αφορά τη συνθήκη δεύτερης τάξης θα είναι:
1)¯
, )ª
1•
,ª
1)•
7l8
7•7l8,
7l8.
7•7l8,
7l8
≥
l8
+
l8
1l )
,• )
1l
,•
1l )
)

7îŸ) 8,

και µπορεί να απλοποιηθεί παραγοντοποιώντας τον 7îŸ@ 8, δηλαδή:
1)¯
, )ª
1•
,ª
1•
7l8
7•7l8, l8 - 7l8. +
7•7l8, l8
7l8
=
)
)
1l
,•
1l
,•,l
1l
)

,ª
1) •
7•7l8, l8 ) 7l8,
+
,•
1l
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από όπου αντικαθιστώντας στον 7îŸ) 8,
, )ª
1•
7•7l8, l8
7l8 ≥ 0.
,•,l
1l
Έτσι, οι πρώτης και δεύτερης τάξης απαραίτητες συνθήκες κινήτρων µπορούν να
γραφούν ως:

∀l ∈ U,

" 1¯ 7l8 = ,ª 7•7l8, l8 1• 7l8
/1l
,•
1l
)
! , ª 7•7l8, 1• 7l8
l8
≥0
/,•,l
1l

Τα περισσότερα

µοντέλα

που

7îŸ@ 8
7îŸ) 8

f

χρησιµοποιούνται

στην

βιβλιογραφία

απλουστεύουν την ανάλυση υποθέτοντας ότι η σταυροειδής παράγωγος , ) ª⁄,•,l

έχει σταθερό πρόσηµο. Αυτό ονοµάζεται συνθήκη Spence-Mirrlees (Spence-Mirrlees
condition). Εµείς θα θεωρήσουµε ότι αυτή η παράγωγος είναι θετική:

∀l, ∀•,

, )ª
7•, l8 > 0.
,•,l
Η συνθήκη αυτή ονοµάζεται, επίσης, single-crossing condition. Ουσιαστικά,

υποδηλώνει ότι οι καµπύλες αδιαφορίας των δύο διαφορετικών τύπων µπορούν να
διασταυρωθούν µόνο µία φορά, όπως φαίνεται στο ακόλουθο Σχήµα 5.4 (στο οποίο,
για συγκεκριµένους λόγους, παίρνουµε την ª να είναι αύξουσα και κοίλη ως προς το
•).
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07 ,

8−ë =#

07 ,
7

>

8−ë=#

8

Σχήµα 5.4 Η συνθήκη Spence-Mirrlees
Η συνθήκη Spence-Mirrlees, συν τοις άλλοις, έχει και οικονοµική ερµηνεία:
Υψηλότεροι τύποι (αυτοί οι Εντολοδόχοι υψηλότερου l) είναι πρόθυµοι να

πληρώσουν περισσότερα για µια δεδοµένη αύξηση του • σε σχέση µε τους
χαµηλότερους τύπους. Για αυτό το λόγο, µπορούµε να ελπίζουµε ότι θα είµαστε σε
θέση να διαχωρίσουµε τους διαφορετικούς τύπους Εντολοδόχων, προσφέροντας
µεγαλύτερες

κατανοµές

•

στους

υψηλότερους

τύπους,

υποχρεώνοντας-

εξαναγκάζοντας τους να πληρώσουν για αυτό το προνόµιο. Έτσι εξηγείται γιατί η
συνθήκη Spence-Mirrlees αποκαλείται και συνθήκη ταξινόµησης (sorting condition),
καθώς µας επιτρέπει να ταξινοµήσουµε κατά κατηγορίες τους διαφορετικούς τύπους
των Εντολοδόχων.
Ας αποδείξουµε τώρα ότι η • ανήκει σε έναν άµεσο και ειλικρινή µηχανισµό

7•, ¯8 αν και µόνο αν η • είναι µη-φθίνουσα (εάν υποθέταµε ότι τη συνθήκη SpenceMirrlees µε , ) ª⁄,•,l < 0, τότε η • θα ήταν µη-αύξουσα). Θεωρούµε, λοιπόν, ότι:
,c
,ª
1•
1¯
”l, l(š =
”•”l(š, lš
”l( š −
”l(š.
,•
1l
1l
,l(
Γράφοντας την 7îŸ@ 8 ως προς l(, έχουµε:
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,ª
1•
1¯
”•”l(š, l(š
”l(š =
”l(š,
,•
1l
1l
από όπου,
,c
,ª
,ª
1•
”l, l(š = - ”•”l(š, lš −
”•”l(š, l(š.
”l(š.
,•
,•
1l
,l(
Όµως το πρόσηµο του δεξιού µέλους είναι αυτό της:
, )ª
1•
”•”l(š, l ∗ š”l − l(š
”l(š,
1l
,•,l

για κάποιο l ∗ που βρίσκεται µεταξύ l και l(. ∆εδοµένης της συνθήκης Spence-

Mirrlees, αυτός ο όρος έχει το ίδιο πρόσηµο µε τη διαφορά l − l( , αν η • είναι µηφθίνουσα. Αναλυτικότερα, η συνάρτηση l( ⟶ c”l, l(š αυξάνει µέχρις ότου l( = l
και µετά φθίνει. Ως εκ τούτου, l( = l είναι το ολικό µεγιστοποιούν του c”l, l(š.

Παρατηρούµε, εν ολίγοις, ότι ο 7îŸ) 8 απαιτεί το • να είναι µη-φθίνον και ο 7îŸ@ 8 µας

δίνει τις σχετικές ¯.
5.2.2

Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Θα προχωρήσουµε στην ανάλυση αυτού του µοντέλου µε συνεχές σύνολο
τύπων (continuous set of types). Υποθέτουµε ότι όλες οι διαφορικές εξισώσεις είναι
ολοκληρώσιµες. Επίσης, υποθέτουµε ότι η συνάρτηση χρησιµότητας του Εντολέα
είναι οιονεί διαχωρίσιµη (quasi-separable) και έχει την ακόλουθη µορφή:
¯ − Ÿ7•8.
Επιπλέον, υποθέτουµε ότι:

∀l, ∀•,

,ª
7•, l8 > 0,
,l
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το οποίο σηµαίνει ότι µια δεδοµένη κατανοµή δίνει στους υψηλότερους τύπους ένα
υψηλότερο επίπεδο χρησιµότητας.

Τέλος, υποθέτουµε ότι η συνθήκη Spence-Mirrlees ισχύει:

∀l, ∀•,

, )ª
7•, l8 > 0.
,•,l

Έστω {7l8 η χρησιµότητα που ο Εντολοδόχος τύπου l αντλεί στο βέλτιστο, του
προγράµµατός του. Καθώς ο βέλτιστος µηχανισµός είναι ειλικρινής, θα έχουµε:
{7l8 = c7l, l8 = ª7•7l8, l8 − ¯7l8,
και ο 7îŸ@ 8 συνεπάγεται ότι:
1{
,ª
7l8 =
7•7l8, l8,
1l
,l
το οποίο και έχουµε υποθέσει ότι είναι θετικό. Η χρησιµότητα {7l8 αντιπροσωπεύει
την πρόσοδο πληροφόρησης του Εντολοδόχου. Η παραπάνω εξίσωση δείχνει ότι
αυτή η πρόσοδος είναι µία αύξουσα συνάρτηση του τύπου του Εντολοδόχου, και
εποµένως οι υψηλότεροι τύποι επωφελούνται περισσότερο από την ιδιωτική τους
πληροφόρηση. Με άλλα λόγια, αν ο τύπος l µπορεί πάντοτε να παριστάνει ότι ο
τύπος του είναι l( < l, θα αντλήσει χρησιµότητα:

ª”•”l(š, lš − ¯”l(š = {”l(š + ª”•”l(š, lš − ª”•”l(š, l(š,

η οποία είναι µεγαλύτερη από την {”l(š αφού η ª αυξάνει ως προς l. Η ικανότητα

των υψηλότερων τύπων να «κρύβονται πίσω από» τους χαµηλότερους τύπους, είναι
υπεύθυνη για την πρόσοδο πληροφόρησής τους. Αυτή η πρόσοδος είναι το τίµηµα
που ο Εντολέας πρέπει να πληρώσει, έτσι ώστε οι υψηλότεροι τύποι να αποκαλύψουν
την πληροφόρηση τους.
Στις περισσότερες εφαρµογές ο περιορισµός ατοµικού ορθολογισµού
θεωρείται ως ανεξάρτητος από τον τύπο του Εντολοδόχου. Αυτό είναι ισοδύναµο µε
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το να υποθέσουµε ότι η ιδιωτική πληροφόρηση του Εντολοδόχου σχετίζεται µόνο µε
την σχέση του µε τον Εντολέα. Σύµφωνα µε αυτήν την υπόθεση, µπορούµε να
τυποποιήσουµε την χρησιµότητα επιφύλαξης του Εντολοδόχου στο 0 και να
γράψουµε το περιορισµό ατοµικού ορθολογισµού ως:
∀l,

{7l8 ≥ 0

7îO8.

∆εδοµένου ότι η { είναι αύξουσα, ο περιορισµός ατοµικού ορθολογισµού 7îO8
συνοψίζεται ως:
{”lš ≥ 0,
η οποία πρέπει πράγµατι να είναι ισότητα, δεδοµένου ότι οι µεταφορές είναι
δαπανηρές για τον Εντολέα.
Αυτοί οι αρχικοί υπολογισµοί µας επιτρέπουν να απαλείψουµε τις µεταφορές
¯7l8 από το πρόβληµα. Εποµένως, θα έχουµε:
{7l8 = 1

2

2

,ª
7•7'8, '81',
,l

από όπου,
¯7l8 = ª7•7l8, l8 − {7l8 = ª7•7l8, l8 − 1

2

2

,ª
7•7'8, '81'.
,l

Ας επιστρέψουµε τώρα στον αντικειµενικό στόχο του Εντολέα,
2

1 Å¯7l8 − Ÿ”•7l8šÆ M7l81l.
2

Υπενθυµίζουµε ότι M είναι η συνάρτηση κατανοµής πιθανοτήτων και † η

αθροιστική συνάρτηση κατανοµής της πρότερης κατανοµής στο U του Εντολέα.
Αντικαθιστώντας για ¯, παίρνουµε:
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2

1 3ª7•7l8, l8 − 1
2

2

2

,ª
7•7'8, '81' − Ÿ”•7l8š4 M7l81l.
,l

Μπορούµε, τώρα, να ορίσουµε τον ρυθµό κινδύνου (hazard rate) ως εξής:

ℎ7l8 =

M7l8
.
1 − †7l8

Αυτός ο ορισµός είναι δανεισµένος από την βιβλιογραφία της στατιστικής που
αναφέρεται σε δεδοµένα διάρκειας (duration data): Αν †7l8 είναι η πιθανότητα

θανάτου πριν από την ηλικία l, τότε ℎ7l8 αντιπροσωπεύει την στιγµιαία πιθανότητα
θανάτου σε ηλικία l υπό την προϋπόθεση ότι κάποιος έχει επιζήσει µέχρι τότε.

Εφαρµόζοντας το θεώρηµα Fubini ή απλά ολοκληρώνοντας κατά µέλη, η
αντικειµενική συνάρτηση του εντολέα θα είναι:
2

î = 1 e7•7l8, l8 M7l81l,
2

όπου,

e7•, l8 = ª7•, l8 − Ÿ7•8 −

,ª
1
7•, l8
.
,l
ℎ7l8

Η συνάρτηση e7•7l8, l8 είναι το εικονικό πλεόνασµα (virtual surplus).

Αποτελείται από δύο όρους. Ο πρώτος όρος, ª7•7l8, l8 − Ÿ”•7l8š, είναι το πρώτο-

καλύτερο κοινωνικό πλεόνασµα, δηλαδή το άθροισµα των χρησιµοτήτων του
Εντολέα και του Εντολοδόχου τύπου l. Ο δεύτερος όρος, −{ ′ 7l8⁄ℎ7l8, µετρά τον
αντίκτυπο του προβλήµατος των κινήτρων στο κοινωνικό πλεόνασµα. Ο όρος αυτός
προέρχεται από την αναγκαιότητα διατήρησης της προσόδου πληροφόρησης {7l8
αύξουσας. ∆ηλαδή, η κατανοµή του τύπου l είναι αύξουσα, κατά συνέπεια το ίδιο

ισχύει και για την πρόσοδο πληροφόρησής του, και για να διατηρήσει τη
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συµβατότητα κινήτρων, ο Εντολέας θα πρέπει επίσης να αυξήσει τις προσόδους όλων
των τύπων l ′ > l οι οποίοι είναι σε αναλογία 1 − †7l8.
Επίσης, πρέπει να λάβουµε υπόψη τον δεύτερης τάξης περιορισµό κινήτρων,
1•
7l8 ≥ 0 .
1l
Σε µία πρώτη προσπάθεια επίλυσης, ο απλούστερος τρόπος για να
προχωρήσουµε είναι να αγνοήσουµε τον παραπάνω περιορισµό. Στην περίπτωση
αυτή, η (υποτιθέµενη) λύση επιτυγχάνεται µεγιστοποιώντας το ολοκλήρωµα της î σε
κάθε σηµείο, έτσι:
,e ∗
7• 7l8, l8 = 0 .
,•
Γράφοντας την παραπάνω εξίσωση σε πλήρη µορφή, έχουµε:
,ª ∗
, )ª ∗
1
7• 7l8, l8 = Ÿ ′ ”• ∗ 7l8š +
7• 7l8, l8
.
,•
,•,l
ℎ7l8

Παρατηρούµε ότι το αριστερό µέλος αυτής της εξίσωσης έχει την διάσταση

µιας τιµής, και ουσιαστικά είναι η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης του Εντολοδόχου
l. Εφόσον, έχουµε υποθέσει ότι η σταυροειδής παράγωγος είναι θετική, η παραπάνω
εξίσωση υποδηλώνει ότι η τιµή είναι µεγαλύτερη από το οριακό κόστος. Η µεταξύ
τους διαφορά είναι πηγή της προσόδου πληροφόρησης, και αυτή η διαφορά
συµβολίζει την απόκλιση από το πρώτο-καλύτερο.

5.2.2.1 ΤΟ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ
Εάν η συνάρτηση • ∗ είναι µη-φθίνουσα, τότε αποτελεί βέλτιστο. Μπορούµε
να πούµε ότι οι τύποι διαχωρίζονται και ότι η αποκάλυψη είναι τέλεια, όπως φαίνεται
και στο παρακάτω Σχήµα 5.5.
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Σχήµα 5.5 Ένα διαχωριστικό βέλτιστο.
Υψηλότεροι τύποι l έχουν µια µεγαλύτερη κατανοµή •, και πληρώνουν
περισσότερα για αυτήν. Πρέπει να τονίσουµε ότι είναι συχνά δυνατό να κάνουµε
υποθέσεις που εγγυώνται το αποτέλεσµα του διαχωρισµού. Αν, για παράδειγµα,
ª7•, l8 = l• και η Ÿ είναι κυρτή, τότε είναι εύκολα επαληθεύσιµο· υποθέτοντας ότι
ο ρυθµός κινδύνου ℎ δεν φθίνει, αρκεί για να υποδηλώσει ότι η • ∗ είναι αύξουσα. Η
βιβλιογραφία συχνά καταφεύγει σε µια τέτοια υπόθεση γιατί ικανοποιείται από
πολλές κλασσικές κατανοµές πιθανότητας.

5.2.2.2 ΤΟ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ
Εάν η συνάρτηση • ∗ συµβαίνει να είναι φθίνουσα σε κάποιο υποδιάστηµα,
δεν µπορεί να αποτελεί λύση. Στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαίο να λάβουµε
υπόψη τον περιορισµό ότι η • θα πρέπει να είναι µη-φθίνουσα, το οποίο σηµαίνει ότι
θα πρέπει να προσφύγουµε στην θεωρία αρίστου ελέγχου (optimal control theory).
Θα επιλέξουµε να µην επεκταθούµε περισσότερο σε αυτήν την περίπτωση
καθώς κρίνουµε πως υπερβαίνει τους σκοπούς της ανάλυσής µας. Απλώς θα
αναφέρουµε ότι η λύση θα αποτελείται από υποδιαστήµατα στα οποία η • είναι
το υποδιάστηµα l@ , l) στο οποίο η • είναι αύξουσα και ,e⁄,• είναι σταθερή. Η
αύξουσα και από υποδιαστήµατα στα οποία είναι σταθερή. Έστω, , για παράδειγµα,

επίλυση αυτής της πιο περίπλοκης περίπτωσης απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα.
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Σχήµα 5.6 Ένα βέλτιστο µε οµαδοποίηση.

Εν ολίγοις, αναφερόµαστε σε οµαδοποίηση ή συµψηφισµό των τύπων στα
υποδιαστήµατα όπου η • είναι σταθερή, και η αποκάλυψη είναι λιγότερη από τέλεια.
Προφανώς, όλοι οι τύποι

l ∈ l@ , l) πληρώνουν την ίδια µεταφορά ¯ για την

σταθερή κατανοµή τους.

5.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Στην αρχή του κεφαλαίου είδαµε ότι η δυσµενής επιλογή προκύπτει εκ
φύσεως στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Πράγµατι, ένας δανειστής (δηλαδή, ο
Εντολέας) συνήθως γνωρίζει λιγότερα για τα χαρακτηριστικά κινδύνου και απόδοσης
ενός σχεδίου (project) σε σχέση µε τον δανειολήπτη (δηλαδή, τον Εντολοδόχο).
Εξαιτίας αυτής της ασυµµετρίας πληροφόρησης, ενδέχεται να προκύψουν
αναποτελεσµατικότητες στην κατανοµή επενδυτικών κεφαλαίων για σχέδια.

Οι

αναποτελεσµατικότητες αυτές µπορούν να λάβουν τη µορφή «καλής ποιότητας»
σχέδια να παραµένουν στην «αναµονή» ή να στερούνται πίστωσης. Αυτό το είδος της
αναποτελεσµατικότητας γενικά αναφέρεται ως πιστωτικός περιορισµός (credit
rationing). Θα παραθέσουµε τις βασικές ιδέες κάνοντας χρήση ενός απλού
παραδείγµατος όπου οι δανειολήπτες θα είναι δύο διαφορετικών ειδών.
Θεωρούµε έναν πληθυσµό ουδέτερων ως προς τον κίνδυνο δανειοληπτών ο
καθένας από τους οποίους είναι κάτοχος ενός σχεδίου το οποίο απαιτεί µια αρχική
δαπάνη, î = 1, και αποφέρει µια τυχαία απόδοση,
0,1 η πιθανότητα να ισχύει

,όπου

∈ O, 0 . Έστω, ƒ ∈

= O. Οι δανειολήπτες δεν έχουν καθόλου πλούτο και

πρέπει να αντλούν επενδυτικά κεφάλαια από µια εξωτερική πηγή. Ένας δανειολήπτης
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µπορεί να είναι δυο διαφορετικών τύπων, a = ¡, ‰, όπου το ¡ αντιπροσωπεύει τον
«ασφαλή» και το ‰ αντιπροσωπεύει τον «επισφαλή» . Ο δανειολήπτης του τύπου a

έχει ένα σχέδιο µε χαρακτηριστικά απόδοσης 7ƒC , OC 8. Επίσης, υποθέτουµε ότι:
ˆ1: ƒC OC = (, µε ( > 1,
ˆ2: ƒ5 > ƒ6 και O5 < O6 .

Εποµένως, και οι δύο τύποι δανειοληπτών έχουν σχέδια µε την ίδια αναµενόµενη
απόδοση, όµως τα χαρακτηριστικά κινδύνου των σχεδίων διαφέρουν.
Μια τράπεζα µπορεί να προσφερθεί να χρηµατοδοτήσει την αρχική δαπάνη σε
αντάλλαγµα µιας µελλοντικής αποπληρωµής. Ας υποθέσουµε για λόγους απλότητας
ότι υπάρχει µια µόνο τράπεζα, και ότι επικρατεί υπερβάλλουσα ζήτηση για κεφάλαια:
η τράπεζα έχει ένα συνολικό ποσό κεφαλαίων,

< 1, και αντιµετωπίζει ένα

µοναδιαίο πλήθος δανειοληπτών. Το ποσοστό των «ασφαλών» δανειοληπτών είναι g,
και συνεπώς αυτό των «επισφαλών» δανειοληπτών είναι 1 − g. Υποθέτουµε, επίσης,
ότι

> max g, 1 − g , έτσι ώστε τα διαθέσιµα κεφάλαια να επαρκούν για να

αποφύγουµε την πλήρη εκτόπιση είτε του «ασφαλούς» είτε του «επισφαλούς»
δανειολήπτη.
Τι είδους δανειακή σύµβαση θα έπρεπε η τράπεζα να προσφέρει στον
δανειολήπτη σε αύτη την περίπτωση; Στην περίπτωση συµµετρίας πληροφόρησης και
ανυπαρξίας περιορισµών δεσµεύσεως µέσω ενός συµβολαίου, η τράπεζα θα δανείσει
όλο το

και θα είναι αδιάφορη σχετικά µε την χρηµατοδότηση είτε του «ασφαλούς»

είτε του «επισφαλούς» δανειολήπτη: θα ορίσει µια αποπληρωµή NC για τον
δανειολήπτη του τύπου a, µε NC = OC , την οποία θα αποκτήσει µε πιθανότητα ƒC .

Τι συµβαίνει όµως στην περίπτωση της δυσµενούς επιλογής; Η πρώιµη
βιβλιογραφία που αφορούσε τον πιστωτικό περιορισµό δεν επιτρέπει αρκετή
συµβατική ευελιξία: εξετάζει µόνο συµβάσεις (συµβόλαια) στις οποίες η τράπεζα
ορίζει ένα σταθερό ποσό αποπληρωµής, N, σε αντάλλαγµα για την αρχική δαπάνη

î = 1. Ας υποθέσουµε ότι οι τύπου a δανειολήπτες αιτούνται για χρηµατοδότηση
κεφαλαίων αν και µόνο αν N ≤ OC . Εάν N ≥ O5 , µόνο οι «επισφαλείς» δανειολήπτες
θα εξετάσουν το ενδεχόµενο να υποβάλουν αίτηση. Στην περίπτωση αυτή ορίζοντας
N = O6 αποτελεί βέλτιστο και αποδίδει στην τράπεζα κέρδος:
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71 − g87( − 18.

75.18

Από την άλλη, εάν N ≤ O5 , και οι δύο τύποι δανειοληπτών θα υποβάλλουν

αίτηση. Υποθέτοντας ότι κάθε υποψήφιος έχει τις ίδιες πιθανότητες να
χρηµατοδοτηθεί, η τράπεζα διαπιστώνει ως βέλτιστο να ορίσει N = O5 και να λάβει
g7( − 18 + 71 − g87ƒ6 O5 − 18 .

75.28

Αυτό το δεύτερο αποτέλεσµα επιτρέπει στην τράπεζα να χρησιµοποιήσει
πλήρως τα κεφάλαια της. Ωστόσο, τώρα κερδίζει λιγότερο από ( από τους
«επισφαλείς» δανειολήπτες, καθώς εξοφλούν µόνο O5 , µε τη σχετικά χαµηλή
πιθανότητα ƒ6 . Το ποια από τις δύο παραπάνω εκφράσεις 75.18 και 75.28 είναι

µεγαλύτερη εξαρτάται από τις τιµές των παραµέτρων. Ceteris paribus, η έκφραση
75.28 θα είναι µεγαλύτερη από την έκφραση 75.18 όταν το 71 − g8 είναι αρκετά

µικρό, ή όταν η ƒ6 είναι αρκετά κοντά στην ƒ5 . Όταν συµβαίνει αυτό, µπορούµε να
πούµε ότι προκύπτει πιστωτικός περιορισµός: µερικοί «επισφαλείς» δανειολήπτες δεν

µπορούν να λάβουν χρηµατοδότηση-πίστωση. Θα ήταν έτοιµοι να δεχτούν ένα
υψηλότερο N, αφού όταν χρηµατοδοτούνται αντλούν ένα αυστηρά θετικό

πλεόνασµα. Εντούτοις, η τράπεζα κρίνει ως βέλτιστο να µην αυξήσει το N, διότι µια

τέτοια αύξηση θα οδηγούσε σε απώλεια «ασφαλών» δανειοληπτών.
Σε κάθε περίπτωση πλανάται το ερώτηµα: ∆εν µπορεί η τράπεζα να πράξει
καλύτερα προσφέροντας πιο πολύπλοκα συµβόλαια; ∆ιατηρούµε τον περιορισµό για
τις συµβάσεις χρέους, ή τις συµβάσεις σταθερής αποπληρωµής, αλλά υποθέτουµε ότι
η τράπεζα µπορεί να προσφέρει συµβόλαια τα οποία διαφέρουν τόσο ως προς τους
όρους αποπληρωµής όσο και ως προς τους όρους της πιθανότητας άντλησης των
σπάνιων κεφαλαίων. Συγκεκριµένα, έστω 7=C , NC 8 ένα συµβόλαιο που προσφέρει

χρηµατοδότηση µε πιθανότητα =C και αποπληρωµή NC . Τότε η τράπεζα ρυθµίζει τα
συµβόλαιά της προκειµένου να επιλύσει το ακόλουθο πρόβληµα:
max g=5 7ƒ5 N5 − 18 + 71 − g8=6 7ƒ6 N6 − 18
7 ,8

υπό τους περιορισµούς,
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0 ≤ =C ≤ 1 για κάθε a = ¡, ‰

75.38

NC ≤ OC για κάθε a = ¡, ‰

75.48

=C ƒC 7OC − NC 8 ≥ =ž ƒC ”OC − Nž š για κάθε a, b = ¡, ‰

75.58

g=5 + 71 − g8=6 ≤

75.68

όπου η έκφραση 75.38 είναι ένα σύνολο περιορισµών εφικτότητας, οι εκφράσεις
75.48 και 75.58 αντιπροσωπεύουν τους περιορισµούς individual rationality και

συµβατότητας κινήτρων, και η έκφραση 75.68 είναι ο περιορισµός των πόρων
(resource constraint)που δίνεται-προέρχεται από την διαθεσιµότητα κεφαλαίων της
τράπεζας.
Εφόσον NC ≤ OC , µπορούµε εύκολα να ισχυριστούµε ότι ο δεσµευτικός
περιορισµός ατοµικού ορθολογισµού είναι:
N5 ≤ O5 ,
ενώ ο δεσµευτικός περιορισµός κινήτρων είναι
=6 7O6 − N6 8 ≥ =5 7O6 − O5 8.

75.78

Ο δεσµευτικός περιορισµός κινήτρων υποδηλώνει ότι η απόσπαση του

συνόλου των προσόδων των επισφαλών δανειοληπτών 7N6 = O6 8 απαιτεί τον

αποκλεισµό των ασφαλών δανειοληπτών από τον δανεισµό 7=5 = 08. Από την άλλη,
η παροχή ισότιµης πρόσβασης στην πίστωση 7=6 = =5 8 συνεπάγεται ισάξιες
αποπληρωµές σε περίπτωση επιτυχίας 7N6 = O5 8. Αυτά τα δύο αποτελέσµατα είναι

αυτά που συζητήσαµε προηγουµένως. Εποµένως, µπορούµε να αναρωτηθούµε και
πάλι αν η τράπεζα µπορεί να πράξει καλύτερα. Για να απαντήσουµε σε αυτό το
ερώτηµα, αρχικά, παρατηρούµε ότι ο δεσµευτικός περιορισµός κινήτρων 75.78
µπορεί να γραφεί και ως εξής:
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N6 = O6 −

=5
7O − O5 8,
=6 6

κατά αυτόν τον τρόπο, το προηγούµενο πρόβληµα γίνεται:
max g=5 7ƒ5 O5 − 18 + 71 − g8 =6 7ƒ6 O6 − 18 − =5 ƒ6 7O6 − O5 8

79 , 7:

υπό τους περιορισµούς,
0 ≤ =5 ≤ =6 ≤ 1
g=5 + 71 − g8=6 ≤
∆εδοµένου ότι, ƒ5 O5 = ƒ6 O6 = (,το πρόβληµα αυτό οδηγεί σε =6 = 1: δεν

υπάρχει στρέβλωση στο ανώτατο σηµείο δηλαδή περιορισµός των επισφαλών
δανειοληπτών. Όσον αφορά τους ασφαλείς, έχουµε =5 = 0 όποτε
g7ƒ5 O5 − 18 − 71 − g8ƒ6 7O6 − O5 8 < 0,
ενώ =5 =

− 71 − g8=6 ⁄g , διαφορετικά.

∆ιαισθητικά, σε αυτή την λύση, η τράπεζα εµπορεύεται τις προσόδους που
απέσπασε από τους επισφαλείς δανειολήπτες µε την ικανότητά της να δανείσει όλα τα
κεφάλαιά της. Όταν οι ασφαλείς δανειολήπτες είναι πολυάριθµοι, δεν έχει νόηµα να
τους αποκλείσει θέτοντας =5 = 0. Ως εκ τούτου, επισφαλείς δανειολήπτες

εισπράττουν προσόδους. Ωστόσο, είναι δυνατόν να ενεργήσουµε καλύτερα από το να
χρηµατοδοτήσουµε τον καθένα µε αποπληρωµή O5 : κάποιος θα µπορούσε να
παρακινήσει

τους

επισφαλείς

δανειολήπτες

να

επιλέξουν

µια

υψηλότερη

αποπληρωµή προσφέροντας τους προνοµιακή πρόσβαση σε κεφάλαια.
Παρατηρούµε ότι o πιστωτικός περιορισµός έχει απαλειφθεί: είτε οι
επισφαλείς δανειολήπτες κερδίζουν προσόδους είτε δεν κερδίζουν, δηλαδή, εάν
=5 > 0 ή =5 = 0, δεν είναι περιορισµένοι. Οι µόνοι που δεν χρηµατοδοτούνται

πλήρως είναι οι ασφαλείς δανειολήπτες, οι οποίοι ουσιαστικά είναι αδιάφοροι για το
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αν

θα

χρηµατοδοτηθούν,

καθώς

ποτέ

δεν

εισπράττουν

προσόδους

όταν

χρηµατοδοτούνται.
Εντούτοις, o πιστωτικός περιορισµός επανεµφανίζεται όταν η υπόθεση ˆ1
αντικατασταθεί από την
ˆ3: ƒ5 O5 > 1, αλλά ƒ6 O6 < 1,
ενώ η υπόθεση ˆ2 διατηρηθεί ως έχει. Σε αυτή την περίπτωση, η τράπεζα θα
επιθυµούσε να εκδιώξει τους επισφαλείς δανειολήπτες, αλλά αδυνατεί να το πράξει.
Συνεπώς, είτε και οι δύο τύποι σχεδίων χρηµατοδοτούνται και υπάρχει «σταυροειδής
χρηµατοδότηση» (cross-subsidization) µεταξύ των τύπων ― αυτό το αποτέλεσµα
συµβαίνει

όποτε

gƒ5 + 71 − g8ƒ6 O5 ≥ 1

―

είτε

κανένα

σχέδιο

δεν

χρηµατοδοτείται και υπάρχει «χρηµατοοικονοµική κατάρρευση» (financial collapse),
µια σοβαρή µορφή πιστωτικού περιορισµού. Αυτό συµβαίνει όταν

gƒ5 +

71 − g8ƒ6 O5 < 1. Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο δανειστής σε

καµία περίπτωση δεν θα ορίσει ένα συµβόλαιο µε N ≥ O5 , αφού σε αυτή την
περίπτωση µόνο τα επισφαλή σχέδια (αυτά µε αρνητική καθαρή παρούσα αξία) θα
χρηµατοδοτηθούν.
Βασιζόµενοι στην ανάλυση του προηγούµενου παραδείγµατος µας µπορούµε
να κάνουµε τις παρακάτω παρατηρήσεις:

1. Το παράδειγµα αυτό δείχνει ότι παρόλο που η ασυµµετρία πληροφόρησης
είναι πιθανόν να αποτελεί ένα ευρέως διαδεδοµένο φαινόµενο στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές, δεν µπορεί από µόνη της να δηµιουργήσει
πιστωτικό περιορισµό. Μπορεί να είναι δυνατό να επιτευχθεί αποτελεσµατική
κατανοµή, παρά την ύπαρξη ασυµµετρίας πληροφόρησης. Επιπλέον, ακόµη
και αν υπάρχουν αναποτελεσµατικότητες που προκύπτουν από ασυµµετρία
πληροφόρησης, µπορεί να µην λάβουν την µορφή πιστωτικού περιορισµού.
Σχέδια αρνητικής καθαρής παρούσας αξίας µπορεί να χρηµατοδοτηθούν.
2.

Όταν ισχύουν οι υποθέσεις ˆ1 και ˆ2, οι αναποτελεσµατικότητες της αγοράς
πιστώσεων προκύπτουν µόνο ως αποτέλεσµα εξωγενών περιορισµών που
επιβάλλονται στο επιτρεπόµενο σύνολο συµβολαίων. Για να κατανοήσουµε
αυτό το σηµείο, ας υποθέσουµε ότι ο δανειστής µπορεί να ορίσει ένα
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αυθαίρετο

χρονοδιάγραµµα

αποπληρωµής

το

οποίο

υλοποιηµένες αποδόσεις (realized returns): N5 αν

εξαρτάται

από

= O5 και N6 αν

= O6 .

διαφορετικών

τύπων

Στη συνέχεια, αρκεί να θέσουµε NC = OC , και πλέον δεν είναι αναγκαίο να
προσπαθήσουµε

να

διακρίνουµε

µεταξύ

των

δανειοληπτών, δεδοµένου ότι εκ των υστέρων κάθε τύπος δανειολήπτη
καταλήγει να πληρώνει την σχετική εξαρτηµένη αποπληρωµή. Έτσι, σε αυτό
το παράδειγµα οι πιθανές αναποτελεσµατικότητες που προκύπτουν από την
ασυµµετρία πληροφόρησης µπορούν να ξεπεραστούν αν ο δανειστής µπορεί
να αποφασίσει ελεύθερα τον τρόπο διάρθρωσης του επενδυτικού συµβολαίου.
Αυτή η προσέγγιση λειτουργεί ξεκάθαρα σε αυτήν την περίπτωση, διότι οι εκ
των υστέρων αποδόσεις είναι διαφορετικές για τους δύο τύπους. Θα πρέπει
ωστόσο, να τονίσουµε, ότι ακόµη και σε γενικότερα παραδείγµατα είναι
αποτελεσµατικότερο να κάνουµε

διάκριση

µεταξύ

των τύπων του

δανειολήπτη προσφέροντας γενικής απόδοσης εξαρτώµενες αποπληρωµές.
Όταν επιτρέπονται τέτοιου είδους συµβόλαια,

η συχνότητα εµφάνισης

πιστωτικού περιορισµού είναι πολύ µικρότερη.
3.

Αντιθέτως,

όταν

ισχύουν

οι

υποθέσεις

ˆ3

και

ˆ2,

τότε

οι

αναποτελεσµατικότητες µπορεί να προκύψουν ακόµη και αν προσδιοριστεί
ένα χρονοδιάγραµµα γενικής απόδοσης εξαρτώµενων αποπληρωµών. Στην
περίπτωση αυτή, ο δανειστής δεν θέλει να χρηµατοδοτήσει έργα του τύπου ‰.
Μπορεί να προσπαθήσει να αποθαρρύνει τους αιτούντες τύπου- ‰ ορίζοντας

N6 = O6 . Ωστόσο, ακόµη και µε µια τόσο υψηλή αποπληρωµή, οι αιτούντες

τύπου- ‰ µπορεί να εξακολουθήσουν να θέλουν να υποβάλλουν αίτηση. Ας

υποθέσουµε,

για

παράδειγµα,

ότι

οι

δανειολήπτες

αντλούν

θετική

χρησιµότητα µόνο και µόνο αναλαµβάνοντας το σχέδιο. Τότε, οι δανειολήπτες
τύπου- ‰ θα θέλουν να υποβάλουν αίτηση για χρηµατοδότηση, ακόµη και αν η
αναµενόµενη χρηµατική τους (χωρίς τις αποπληρωµές) από την ανάληψη του
σχεδίου είναι µηδενική. Η µέγιστη αναµενόµενη απόδοση για το δανειστή
στην περίπτωση αυτή δίνεται από τον τύπο:
gƒ5 O5 + 71 − g8ƒ6 O6 − 1.
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Όταν το g είναι αρκετά µεγάλο, η παραπάνω αναµενόµενη απόδοση είναι

θετική και υπάρχει «σταυροειδής χρηµατοδότηση». Ωστόσο, όταν το g είναι
µικρό

η

αναµενόµενη

απόδοση

είναι

αρνητική

και

υπάρχει

«χρηµατοοικονοµική κατάρρευση».

Εποµένως, καταλήγουµε πως η παρουσία της ασυµµετρίας πληροφόρησης
µεταξύ των δανειοληπτών και των δανειστών είναι αναµφισβήτητη. Ωστόσο, δεν
προκύπτει ότι οι αναποτελεσµατικότητες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές προκύπτουν
ως αποτέλεσµα της δυσµενούς επιλογής µεταξύ των δανειοληπτών, όπως είδαµε και
στο

παράδειγµά

µας.

Επίσης,

ακόµη

και

αν

προκύψουν

ορισµένες

αναποτελεσµατικότητες, µπορεί να µην αλλάξουν ριζικά τη λειτουργία των
χρηµατοπιστωτικών αγορών, ή µπορεί να µην λάβουν τη µορφή πιστωτικού
περιορισµού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
6. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Στο Κεφάλαιο 5 εξετάσαµε ένα πρόβληµα αντισυµβαλλόµενων όπου το µέρος
που

παίρνει

την

πρωτοβουλία

και

υποβάλλει

την

προσφορά

του

συµβολαίου(Εντολέας) επιχειρεί να µειώσει την πρόσοδο πληροφόρησης, του άλλου
µέρους (Εντολοδόχος). Πιο συγκεκριµένα είδαµε ότι ο Εντολέας θα προσφέρει ένα
µενού συµβολαίων, µεταξύ των οποίων, µπορούν να επιλέξουν οι διαφορετικοί τύποι
των πληροφορηµένων Εντολοδόχων µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
Ωστόσο, στην πραγµατικότητα είναι µερικές φορές δύσκολο να αποφασίσουµε εάν η
πρωτοβουλία ανήκει στο πληροφορηµένο ή στο απληροφόρητο µέρος. Το θεσµικό
πλαίσιο έχει µεγάλη σηµασία και διαφέρει σηµαντικά ανάλογα µε τις καταστάσεις.
Στο κεφάλαιο αυτό θεωρούµε την αντίθετη περίπτωση όπου ο Εντολέας έχει
ιδιωτική πληροφόρηση και µπορεί να διαβιβάσει κάποια από αυτή την πληροφόρηση
στον Εντολοδόχο είτε µέσω της µορφής προσφοράς συµβολαίου είτε µέσω
παρατηρήσιµων ενεργειών πριν από τη στάδιο της σύναψης συµβολαίου. Με απλά
λόγια, θα µελετήσουµε παίγνια στα οποία το πληροφορηµένο µέρος κινείται πρώτο
στέλνοντας ένα σήµα το οποίο µπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά µε τον
τύπο

του.

Στην

συνέχεια,

το

απληροφόρητο

µέρος

θα

προσπαθεί

να

αποκρυπτογραφήσει αυτά τα σηµάδια µέσω κάποιων ερµηνευτικών µεθόδων. Αυτό
το είδος του προβλήµατος της σύναψης συµβολαίου υπό ασύµµετρη πληροφόρηση
είναι ευρύτερα γνωστό ως πρόβληµα σηµατοδότησης (ή πληροφορηµένου Εντολέα
(informed principal)).
Θα ξεκινήσουµε την µελέτη µας µε ένα µοντέλο που αναπτύχθηκε από τον
Akerlof (1970). Το µοντέλο αυτό φανερώνει ότι µια αγορά µπορεί να λειτουργήσει
άσχηµα αν το πληροφορηµένο µέρος δεν έχει τρόπο να παρέχει ενδείξεις για την
ποιότητα των αγαθών που πουλάει. Στην συνέχεια, θα αναλύσουµε ένα µοντέλο που
αναπτύχθηκε από τον Spence (1973), στο οποίο το σήµα που στέλνει το
πληροφορηµένο µέρος έχει κάποιο κόστος το οποίο εξαρτάται από τον τύπο του, και
έτσι υψηλότεροι τύποι είναι πιθανότερο να στέλνουν υψηλότερα σήµατα. Αυτό το
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σήµα µπορεί εποµένως, να βοηθήσει το απληροφόρητο µέρος να διακρίνει µεταξύ
των διάφορων τύπων.
6.1 Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Σε µια κλασσική εργασία ο Akerlof (1970) σχετίζοντας την ποιότητα και την
αβεβαιότητα, έδειξε ότι η αβεβαιότητα ως προς την ποιότητα των αγαθών µπορεί να
εµποδίσει την λειτουργικότητα της αγοράς.
Παρακάτω θα παρουσιάσουµε την βασικές ιδέες του Akerlof. Υποθέτουµε ότι
στην αγορά µεταχειρισµένων αυτοκινήτων συνυπάρχουν δύο είδη αυτοκινήτων: τα
καλά αυτοκίνητα και τα κακά αυτοκίνητα, τα λεγόµενα λεµόνια (lemons) στην
αµερικανική αργκό. Ένα καλό αυτοκίνητο αξίζει É στον πωλητή και ` > É στον
αγοραστή. Ένα λεµόνι αξίζει ; στον πωλητή και ‡ > ; στον αγοραστή. Φυσικά,

` > ‡ και É > ;. Το ποσοστό των καλών αυτοκινήτων είναι • και αυτό των λεµονιών
είναι 71 − •8. Παρατηρούµε ότι αφού η αξία οποιαδήποτε αυτοκινήτου για τον

αγοραστή υπερβαίνει την αξία οποιαδήποτε αυτοκινήτου για τον πωλητή, µε τέλεια
πληροφόρηση και οι δύο τύποι αυτοκινήτων εµπορεύονται.
Θα υποθέσουµε ότι η προσφορά αυτοκινήτων είναι πεπερασµένη αλλά ο
αριθµός των υποψήφιων αγοραστών είναι άπειρος. Υπό αυτές τις συνθήκες η τιµή
των καλών αυτοκινήτων θα είναι ` και η τιµή των λεµονιών ‡ αν και οι πωλητές και
οι αγοραστές µπορούν να παρατηρούν την ποιότητα ενός δεδοµένου αυτοκινήτου. Αν
και οι δύο είναι εξίσου ανίδεοι για την ποιότητα των αυτοκινήτων, τότε η τιµή
ισορροπίας θα είναι 7•` + 71 − •8‡8 ανεξάρτητα από το αυτοκίνητο. Σε αυτές τις
δύο πολικές περιπτώσεις, όλα τα αυτοκίνητα βρίσκουν αγοραστή.
Είναι αδιαµφισβήτητα ευκολότερο για τον πωλητή να παρατηρήσει την
ποιότητα ενός αυτοκινήτου. Για αυτό το λόγο, θα υποθέσουµε ότι ο πωλητής γνωρίζει
την ποιότητα των αυτοκινήτων που έχει στο απόθεµα, ενώ ο αγοραστής είναι ανίδεος
για την ποιότητα αυτών των αυτοκινήτων. Αυτό που µας απασχολεί, σε αυτή την
περίπτωση, είναι το ποιά θα είναι η τιµή ισορροπίας ƒ στην αγορά.
Αρχικά, παρατηρούµε ότι οι πωλητές προσφέρουν καλά αυτοκίνητα µόνο αν η
τιµή ƒ είναι µεγαλύτερη του É, διαφορετικά υφίστανται την απώλεια χρηµάτων. Αν η
τιµή είναι µικρότερη από É, οι αγοραστές είναι φυσικό να αντιληφθούν ότι τα
αυτοκίνητα που προσφέρονται είναι λεµόνια, και εποµένως θα αγοράσουν αν, και
µόνο αν, η τιµή είναι µεγαλύτερη από ‡. Εάν η τιµή ƒ δεν είναι µικρότερη από É, και
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οι δύο τύποι αυτοκινήτων διατίθενται προς πώληση, τότε οι αγοραστές πρέπει να
θεωρήσουν ότι ένα αυτοκίνητο αξίζει 7•` + 71 − •8‡8.
Υπάρχουν, συνεπώς, µόνο δύο πιθανές ισορροπίες:

•
•

ƒ = ‡ < É και πωλούνται µόνο τα λεµόνια.

ƒ = •` + 71 − •8‡ ≥ É και πωλούνται και οι δύο τύποι αυτοκινήτων.
Η δεύτερη ισορροπία αντιστοιχεί µε αυτή του µοντέλου στο οποίο ούτε ο

πωλητής ούτε ο αγοραστής είναι πληροφορηµένοι για την ποιότητα, και εποµένως
δεν υπάρχει αποκάλυψη της ποιότητας στην ισορροπία. Όµως αυτή µπορεί να είναι
ισορροπία µόνο αν •` + 71 − •8‡ ≥ É, αλλιώς η ισορροπία πρέπει να είναι η πρώτη

— εφόσον •` + 71 − •8‡ < É συνεπάγεται ότι ‡ < É, και άρα η πρώτη ισορροπία

υπάρχει — σύµφωνα µε την οποία τα λεµόνια επιλέγονται έναντι των καλών
αµαξιών.
Η ύπαρξη τέτοιων ασυµµετριών πληροφόρησης µπορεί ξεκάθαρα να
εµποδίσει την λειτουργικότητα της αγοράς. Επειδή όλοι οι τύποι αυτοκινήτων
εµπορεύονται στο σηµείο που είναι εµπορεύσιµα µόνο χαµηλής ποιότητας προϊόντα,
έχουµε ένα ακόµη χαρακτηριστικό παράδειγµα δυσµενούς επιλογής.

6.2 ∆ΑΠΑΝΗΡΑ ΣΗΜΑΤΑ
Αυτή η δυσλειτουργία στην αγορά µεταχειρισµένων αυτοκινήτων όπως
αναλύθηκε από τον Akerlof προέρχεται από την ανικανότητα των πωλητών των
µεταχειρισµένων αυτοκινήτων να σηµατοδοτήσουν την ποιότητα των αγαθών τους.
Αν ανεξάρτητα εργαστήρια µπορούσαν να δηµοσιεύσουν τα αποτελέσµατα από
δοκιµές σε µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, η ασυµµετρία πληροφόρησης που επηρεάζει
άµεσα τους αγοραστές και έµµεσα τους πωλητές θα µπορούσε να µειωθεί. ∆εν θα
επεκταθούµε περαιτέρω σε αυτό το σηµείο καθώς θα επανέλθουµε στο µοντέλο του
Akerlof σε επόµενη ενότητα. Προς το παρόν θα εστιάσουµε στο µοντέλο του Spence,
το οποίο στοχεύει στην περιγραφή του πως οι εργοδότες µπορούν να συµπεράνουν
την παραγωγικότητα των αναζητούντων εργασία οι οποίοι κατέχουν πτυχία.
παραγωγικότητά του l ∈ l@ , l) , όπου l@ < l) . Εφόσον σπουδάζει για < χρόνια και

Κάθε πιθανός εργαζόµενος έχει µια ιδιωτική πληροφόρηση για την
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προσλαµβάνεται µε µισθό u, η χρησιµότητά του θα είναι ª7u8 − Ÿ7<, l8. Η
παραγωγικότητά του µπορεί να µην εξαρτάται από την µόρφωσή του (η µόρφωση δεν
είναι απαραίτητη εδώ, όµως κάνει τα αποτελέσµατα του µοντέλου πιο ενδιαφέροντα),
αλλά η απόκτηση του πτυχίου είναι περισσότερο δαπανηρή για τον ίδιο αν εκ φύσεως
δεν είναι πολύ παραγωγικός (στην ανάλυση µας, δεν διακρίνουµε µεταξύ του αριθµού
των ετών υποχρεωτικής εκπαίδευσης και του επίπεδου του διπλώµατος που
χορηγήθηκε):
ª′ > 0, ª′′ < 0.
,Ÿ
> 0,
,<

,Ÿ
> 0,
,l

, )Ÿ
> 0,
,< )

, )Ÿ
< 0.
,<,l

Η τελευταία υπόθεση σχετικά µε τη σταυροειδή παράγωγο µπορεί να
δικαιολογηθεί µε βάση την κοινή λογική: η ικανότητα της συνέχισης υψηλότερων
σπουδών και η παραγωγικότητα είναι θετικά συσχετισµένες διότι και οι δύο
εξαρτώνται από ένα κοινό παράγοντα – την γενική προθυµία για δουλειά. Είναι
σηµαντικό να αναγνωρίσουµε, ωστόσο, ότι η µόρφωση µπορεί να χρησιµεύσει µόνο
ως ένα σήµα και δεν ενισχύει την παραγωγικότητα.
Η παραγωγικότητα των αναζητούντων εργασία είναι η ιδιωτική τους
πληροφόρηση, ενώ τα πτυχία τους αποτελούν δηµόσιες πληροφορίες. Η συνθήκη στη
σταυροειδή παράγωγο του Ÿ εποµένως, είναι µια συνθήκη Spence-Mirrlees. Έχει τον
ίδιο ρόλο που είχε στο Κεφάλαιο 5, καθώς µας επιτρέπει να καλλιεργήσουµε την
σκέψη ότι οι εργοδότες µπορούν διακρίνουν µεταξύ των υποψήφιων για εργασία, µε
βάση τα πτυχία τους.
Υποθέτουµε ότι οι πιθανοί εργοδότες είναι πανοµοιότυποι και ότι
ανταγωνίζονται, κατά Bertrand, στην αγορά εργασίας. Συνεπώς, κάθε εργαζόµενος
πληρώνεται την αναµενόµενη οριακή παραγωγικότητά του. Άρα,

κάποιος που

αναζητεί εργασία και εισέρχεται στην αγορά µε ένα πτυχίο < θα απολαµβάνει ένα
µισθό,

u7<8 = 7<8l@ + ”1 − 7<8šl) ,
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7<8.

αν οι εργοδότες πιστεύουν ότι ο υποψήφιος είναι l@ µε πιθανότητα

Κυριολεκτώντας, δεν υπάρχει κάποιο συµβόλαιο σε αυτό το µοντέλο, αλλά ένα
σύστηµα νορµών (η σύνδεση µεταξύ πτυχίου και µισθού) και ένας θεσµός (ο
ανταγωνισµός Bertrand) που διασφαλίζει ότι αυτές οι νόρµες τηρούνται από τους
εργοδότες. Θα συµβολίσουµε µε

…

την εκ των προτέρων πεποίθηση (πρότερη

πιθανότητα) των εργοδοτών για την παραγωγικότητα των εργαζοµένων.
Ουσιαστικά, έχουµε ένα παίγνιο ελλιπούς πληροφόρησης υπό την έννοια ότι
όταν παίρνουν τις αποφάσεις τους, οι εργοδότες δεν γνωρίζουν τον τύπο του
εργαζόµενου. Εποµένως, θα αναζητήσουµε για την τέλεια Μπεϋζιανή ισορροπία
(perfect Bayesian equilibrium).
ένα διάνυσµα στρατηγικών 7<@∗ , <)∗ , u ∗ 8 και ένα σύστηµα πεποιθήσεων

Μια τέλεια Μπεϋζιανή ισορροπία σε καθαρές στρατηγικές αποτελείται από
∗

, ως

ακολούθως:

•

Κάποιος που αναζητεί εργασία επιλέγει τον αριθµό των ετών που θα περάσει
στις σχολικές αίθουσες < προσδοκώντας την συνάρτηση µισθού u ∗ που
επικρατεί στην αγορά εργασίας,

<C∗ ∈ .‰É max Åª”u ∗ 7<8š − Ÿ7<, lC 8Æ.

∀ a = 1, 2,

•

=

Ο εργοδότης προσλαµβάνει τους αναζητούντες εργασία µε πτυχίο <
παρέχοντάς τους µισθό,
u ∗ 7<8 =

•

∗ 7<8l
@

Οι πεποιθήσεις
Για <@∗ ≠ <)∗ ,

*αν < = <@∗ , τότε

*αν < = <)∗ , τότε

+ ”1 −

∗ 7<8

∗ 7<8šl
).

είναι συνεπείς µε τις στρατηγικές < ∗ :

∗ 7<8

=1

∗ 7<8

=0
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Για <@∗ = <)∗ ,

*αν < = <@∗ = <)∗ , τότε

∗ 7<8

=

…

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι αυτός ο ορισµός δεν περιορίζει την πεποίθηση
∗ 7<8
ότι το πτυχίο < δεν επιλέγεται στην ισορροπία 7< ≠ <@∗ f και f< ≠ <)∗ 8. Το µόνο

που γνωρίζουµε είναι ότι ο µισθός u ∗ 7<8 πρέπει να βρίσκεται µεταξύ l@ και l) .
Όπως θα δούµε, αυτός ο βαθµός ελευθερίας οδηγεί σε πολλαπλές τέλειες Μπεϋζιανές
ισορροπίες: θα υπάρχει ένα υπεράριθµο πλήθος διαχωριστικών ισορροπιών και ένα
υπεράριθµο πλήθος συµψηφιστικών ισορροπιών.
6.2.1
Σε

∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
µια

διαχωριστική

ισορροπία

ο

χαµηλής

παραγωγικότητας

αντισυµβαλλόµενος επιλέγει να σπουδάσει για <@∗ χρόνια και ο υψηλής

παραγωγικότητας αντισυµβαλλόµενος σπουδάζει για <)∗ > <@∗ χρόνια. Εποµένως οι
εργοδότες, µπορούν να συµπεράνουν κάτι σχετικά µε την παραγωγικότητα του
εντολοδόχου

αναζητώντας

απόδειξη

κάποιου

πτυχίου.

Ένας

χαµηλής

παραγωγικότητας αντισυµβαλλόµενος λαµβάνει µισθό ίσο µε l@ , έτσι µια δαπανηρή
µόρφωση δεν έχει καµία χρησιµότητα για τον ίδιο. Συνεπώς, δεν είναι αναγκαίο να

αποκτήσει ένα πτυχίο: <@∗ = 0. Ένας υψηλής παραγωγικότητας αντισυµβαλλόµενος

ο οποίος σπουδάζει για <)∗ > 0 χρόνια λαµβάνει ένα µισθό l) . Για να αποτελέσει
αυτό ισορροπία, ο χαµηλής παραγωγικότητας αντισυµβαλλόµενος δεν πρέπει να

ζηλεύει την κατανοµή του υψηλής παραγωγικότητας αντισυµβαλλόµενου. Με άλλα
λόγια, θα πρέπει να ισχύει:
ª7l@ 8 − Ÿ70, l@ 8 ≥ ª7l) 8 − Ÿ7<)∗ , l@ 8,
το οποίο µας λέει ότι τα <)∗ δεν θα πρέπει να είναι µικρότερα από ένα δεδοµένο <.

∆εδοµένου ότι ο l) δεν θα πρέπει να ζηλεύει την κατανοµή του l@ ,

συµµετρικά θα έχουµε:
ª7l) 8 − Ÿ7<)∗ , l) 8 ≥ ª7l@ 8 − Ÿ70, l) 8,
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έτσι το <)∗ θα πρέπει να είναι µικρότερο από κάποια <. Το ∆ιάγραµµα 6.1 µας δείχνει
µια από τις πολλές συναρτήσεις µισθού που τροφοδοτούν µια τέτοια ισορροπία.
>

?

>

?7 . 8
@ =A

@

Σχήµα 6.1 Μια διαχωριστική ισορροπία.

6.2.2

ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Σε µια συµψηφιστική ισορροπία, οι Εντολοδόχοι των τύπων l@ και l)

επιλέγουν το ίδιο πτυχίο < ∗ . Οι εργοδότες, ως εκ τούτου, δεν έχουν λόγο να
µεταβάλλουν τις πεποιθήσεις τους και προσφέρουν και στους δύο ένα µισθό
71 −

… 8l) .

… l@

+

Αυτή η διαµόρφωση, υποδηλώνει ότι ο χαµηλής παραγωγικότητας

αντισυµβαλλόµενος λαµβάνει µισθό l@ . Συνεπώς, το πτυχίο που κατέχεται στην
συµψηφιστική ισορροπία είναι άνω φραγµένο από <, έτσι ώστε:
ª7

… l@

+ 71 −

… 8l) 8

− Ÿ Å<, l@ Æ = ª7l@ 8 − Ÿ70, l@ 8.

Το Σχήµα 6.2 απεικονίζει την περίπτωση όπου < ∗ > 0. Όλοι οι εργαζόµενοι

είναι σε καλύτερη θέση αν η εκπαίδευση έχει απαγορευθεί, αφού λαµβάνουν ένα
µισθό

… l@

+ 71 −

… 8l)

και γλιτώνουν τους εαυτούς τους από το κόστος της

εκπαίδευσης.
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BC

>

?

>

?7 . 8

@

Σχήµα 6.2 Μια συµψηφιστική ισορροπία.

6.2.3

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΙΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Κατά συνέπεια, υπάρχει ένα υπεράριθµο πλήθος διαχωριστικών ισορροπιών

<)∗ ∈ )<, <+ και ένα υπεράριθµο πλήθος συµψηφιστικών ισορροπιών < ∗ ∈ D0, <E. Οι
εργοδότες πραγµατοποιούν µηδενικά κέρδη σε όλες αυτές τις ισορροπίες γιατί
προς το <, εποµένως το κατά Pareto βέλτιστο είναι η συµψηφιστική ισορροπία όπου

ανταγωνίζονται, κατά Bertrand. Ωστόσο, η χρησιµότητα των εργαζοµένων φθίνει ως
< ∗ = 0. Συνεπώς, όλες οι άλλες ισορροπίες κυριαρχούνται κατά Pareto από αυτήν.

Οι πολλαπλές ισορροπίες εκπηγάζουν από το γεγονός ότι οι εκτός ισορροπίας

πεποιθήσεις (δηλαδή, οι πεποιθήσεις των εργοδοτών σχετικά µε την παραγωγικότητα
του εργαζόµενου, του οποίου το πτυχίο είναι ασυνήθιστο) δεν περιορίζονται από τον
ορισµό των τέλειων Μπεϋζιανών ισορροπιών. Οι συναρτήσεις των µισθών που οι
εργοδότες προσφέρουν είναι, εποµένως, σταθερές µόνο για πτυχία που επιλέγονται
στην ισορροπία. Υπάρχουν πάντοτε, εκτός ισορροπίας πεποιθήσεις που τροφοδοτούν
µια συγκεκριµένη ισορροπία, και αυτό µεταφράζεται σε απουσία περιορισµών µε την
οποία µπορούµε να αποτυπώσουµε το γράφηµα για µια συνάρτηση u ∗ . Αυτού του
είδους η ισορροπία (στην οποία οι προσδοκίες είναι απόλυτα ορθολογικές) οδηγεί σε
αυτό που είναι γνωστό ως αυτοεκπληρούµενες προφητείες (self-fulfilling prophecies).
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Ακόµη µπορεί να αποδειχθεί ότι επιτρέποντας στην µόρφωση να επηρεάσει την
παραγωγικότητα δεν επηρεάζεται ο αριθµός των ισορροπιών.
Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους οι πολλαπλές ισορροπίες είναι
ανεπιθύµητες. Ο πρώτος είναι ότι η πολλαπλότητα περιορίζει σηµαντικά την
προβλεπτική ικανότητα της θεωρίας. Ο δεύτερος είναι ότι η συγκριτική στατική
(comparative statics) συνήθως στηρίζεται στην συνέχεια µιας τοπικά µοναδικής
ισορροπίας αναφορικά µε τα αρχέτυπα του µοντέλου.
Ο µόνος τρόπος για να µειωθεί ο αριθµός των ισορροπιών και εποµένως, να
∗ 7<8

επιτευχθούν ακριβέστερες προβλέψεις είναι να περιοριστούν οι πεποιθήσεις

–

και κατά συνέπεια, οι µισθοί u ∗ 7<8 – εκτός ισορροπίας. Για παράδειγµα, οι
συναρτήσεις των µισθών που απεικονίζονται στα Σχήµατα 6.1 και 6.2 δεν φαίνονται
να είναι ρεαλιστικές, επειδή είναι χαµηλότερες για υψηλά πτυχία. Εντούτοις, θα ήταν
εύκολο να επανασχεδιάσουµε τα Σχήµατα έτσι ώστε οι u ∗ 7<8 να αυξάνουν ως προς

<. Χρειαζόµαστε µια ισχυρότερη εκλέπτυνση αν θέλουµε να επιλέξουµε µια µοναδική
ισορροπία.

Το «διαισθητικό» κριτήριο (intuitive criterion) το οποίο µας επιτρέπει να
εξαλείψουµε όλες, αλλά µια από αυτές τις ισορροπίες οφείλεται στους Cho-Kreps
(1987). Αποτελεί ευτύχηµα το γεγονός ότι µας δείχνει πως καµία συµψηφιστική
ισορροπία δεν ικανοποιεί το διαισθητικό κριτήριο. Για να δούµε το παραπάνω
αποτέλεσµα, υποθέτουµε ότι < ∗ είναι µια τέλεια συµψηφιστική Μπεϋζιανή
ισορροπία, και επιλέγουµε τα < στο τµήµα µεταξύ των Α και Β του Σχήµατος 6.3.
?

>

^

?7 . 8

BCA

>

F

@∗

Σχήµα 6.3 Συµψηφιστική ισορροπία και το διαισθητικό κριτήριο
166

Έτσι, έχουµε τις παρακάτω δυο ανισότητες:
ª7

… l@

+ 71 −

… 8l) 8

− Ÿ7< ∗ , l@ 8 > ª7l) 8 − Ÿ7<, l@ 8

… l@

+ 71 −

… 8l) 8

− Ÿ7< ∗ , l) 8 > ª7l) 8 − Ÿ7<, l) 8.

και
ª7

εργαζόµενοι µε < έτη εκπαίδευσης έχουν υψηλή παραγωγικότητα l) , η απόκλιση από

Η πρώτη ανισότητα υποδηλώνει ότι αν οι εργοδότες θεωρήσουν ότι οι

τα < ∗ στα < είναι η κυρίαρχη στρατηγική για τον τύπο l@ . Από την άλλη πλευρά, η
δεύτερη ανισότητα υποδηλώνει ότι αυτό δεν είναι κυρίαρχη στρατηγική για τον τύπο
l) . Εποµένως, το διαισθητικό κριτήριο µας λέει ότι θα πρέπει να ισχύει

∗ 7<8

=0

και u ∗ 7<8 = l) για ένα τέτοιο <. Ωστόσο, η παραπάνω δεύτερη ανισότητα µας λέει

ότι ο τύπος l) θα ωφεληθεί αποκλίνοντας στα <, και ο συµψηφισµός στο < ∗ δεν
µπορεί να αποτελεί µια διαισθητική ισορροπία. Με ένα παρεµφερές επιχείρηµα,
διαπιστώνουµε ότι η µόνη διαχωριστική ισορροπία που ικανοποιεί το διαισθητικό

κριτήριο πρέπει να αφήσει αδιάφορο τον τύπο l@ µεταξύ < = 0 και < = < ∗ , όπως
φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα.
?

@∗ = A

>

>

?7 . 8

@∗

Σχήµα 6.4 Η διαισθητική ισορροπία.
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οποία δίνει < = 0 και u = l@ στον χαµηλής παραγωγικότητας αντισυµβαλλόµενο και

Εποµένως, η µόνη διαισθητική ισορροπία είναι µια διαχωριστική ισορροπία, η

< = < και u = l) στον υψηλής παραγωγικότητας αντισυµβαλλόµενο, µε
ª7l) 8 − Ÿ”< , l@ š = ª7l@ 8 − Ÿ70 , l@ 8.

Αυτή η διαχωριστική ισορροπία ονοµάζεται ελαχίστου κόστους διαχωριστική
ισορροπία (least-cost separating equilibrium), αφού ο υψηλής παραγωγικότητας
αντισυµβαλλόµενος

επιλέγει

το

κατώτατο

πτυχίο

που

του

επιτρέπει

να

σηµατοδοτήσει τον τύπο του χωρίς να προσελκύσει τον χαµηλής παραγωγικότητας
αντισυµβαλλόµενο. Είναι η πιο αποτελεσµατική τέλεια διαχωριστική Μπεϋζιανή
ισορροπία, δεδοµένου ότι συνεπάγεται την ελάχιστη επιζήµια µόρφωση. Επίσης, δεν
βασίζεται σε µια πρότερη πιθανότητα

….

Η ελαχίστου κόστους διαχωριστική ισορροπία είναι σαν το βέλτιστο των
µοντέλων δυσµενούς επιλογής µε δύο τρόπους:

•

Μόνο ένας από τους δύο περιορισµούς κινήτρων είναι ενεργός. Είναι ο
περιορισµός που εµποδίζει τον χαµηλής παραγωγικότητας αντισυµβαλλόµενο
να υποκριθεί τον υψηλής παραγωγικότητας αντισυµβαλλόµενο.

•

Μόνο

ένας

από

τους

δύο

τύπους

(ο

χαµηλής

παραγωγικότητας

αντισυµβαλλόµενος) επιτυγχάνει µια αποτελεσµατική κατανοµή 7< = 0 8.
Συνεπώς, τα αποτελέσµατα που παίρνουµε είναι στο τέλος παρόµοια µε
εκείνα που λαµβάνουµε για τα µοντέλα δυσµενούς επιλογής. Όµως, πληρώνουµε ένα
τίµηµα αποδεχόµενοι εξ αρχής εκλεπτύνσεις τέλειων Μπεϋζιανών ισορροπιών που
δεν είναι καθολικά αποδεκτές.
Τέλος πρέπει να επισηµάνουµε δυο σηµεία. Πρώτον, σε περίπτωση που
είχαµε, για παράδειγµα, τρείς τύπους θα χρειαζόµασταν περισσότερες εκλεπτύνσεις
προκειµένου να επιλέξουµε µια µοναδική ισορροπία. ∆εύτερον, ενώ τα µοντέλα
δυσµενούς επιλογής συνήθως οδηγούν σε υποπαραγωγή (της ποιότητας στο
παράδειγµα της αγοράς κρασιού), το µοντέλο του Spence παρουσιάζει υπερπαραγωγή
( της µόρφωσης, η οποία είναι µια επιζήµια δραστηριότητα σε αυτό το µοντέλο).
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6.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υπάρχουν πολλά προϊόντα για τα οποία οι αγοραστές είναι δύσκολο να
σχηµατίσουν γνώµη για την αξιοπιστία τους. Αυτό συχνά µαθαίνεται µόνο µε την
πάροδο του χρόνου από την εµπειρία. Ένας πωλητής που θέλει να επιστήσει την
προσοχή των αγοραστών για την αξιοπιστία του προϊόντος του, µπορεί µολαταύτα, να
ανακοινώσει ότι το προϊόν του καλύπτεται από εγγύηση. Αυτή η πολιτική ενέχει
κόστος, λόγω της συντήρησης και της επισκευής του προϊόντος, αλλά αυτό το κόστος
είναι χαµηλό όταν το αγαθό είναι αξιόπιστο. Εποµένως, το υποκείµενο µοντέλο είναι
τυπικά ανάλογο µε αυτό του Spence, – αυτή την οµοιότητα µπορούµε να την
κατανοήσουµε αντικαθιστώντας τον τύπο l µε την αξιοπιστία του προϊόντος, το σήµα

< µε τα χαρακτηριστικά της εγγύησης, και τον µισθό u µε την τιµή του αγαθού – και
η προσφορά εγγυήσεων αποτελεί µια έξοδο από το παράδοξο του Akerlof που

µελετήθηκε στην αρχή του κεφαλαίου. Υπενθυµίζουµε ότι στην διαισθητική
ισορροπία των Cho-Kreps (1987), οι πωλητές των οποίων το προϊόν δεν είναι
αξιόπιστο δεν προσφέρουν καµία εγγύηση και οι πωλητές των οποίων το προϊόν είναι
αξιόπιστο προσφέρουν την ελάχιστη εγγύηση που τους επιτρέπει να διακρίνονται
µεταξύ των ανταγωνιστών τους.
Ένα άλλο παράδειγµα µοντέλου σηµατοδότησης, κατά Spence, οφείλεται
στους Leland-Pyle (1977). Θεωρούν επιχειρηµατίες, οι οποίοι αποστρέφονται τον
κίνδυνο, που καταλήγουν να χρηµατοδοτούν υψηλού κινδύνου σχέδια. Κάθε
επιχειρηµατίας είναι ιδιωτικά πληροφορηµένος για την αναµενόµενη απόδοση

του

σχεδίου του. Με τη συµµετοχή του στο µετοχικό κεφάλαιο του σχεδίου, ο
επιχειρηµατίας αυξάνει την έκθεσή του στον κίνδυνο αλλά και τα αναµενόµενα κέρδη
του (το τελευταίο αποτέλεσµα είναι µεγαλύτερο όταν η

είναι µεγαλύτερη). Οι

επιχειρηµατίες µε υψηλότερης ποιότητας σχέδια τότε, σηµατοδοτούν τον τύπο τους
συµµετέχοντας µε ένα µεγαλύτερο ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο.
Ας υποθέσουµε ότι ένας δηµοσιογράφος στον οικονοµικό τύπο έχει
εσωτερική πληροφόρηση ότι µια επιχείρηση θα έχει αυξηµένα κέρδη αλλά
συµβουλεύει τους αναγνώστες του να πουλήσουν τις µετοχές τις επιχείρησης. Αν οι
αναγνώστες ακολουθήσουν την συµβουλή του, η τιµή των µετοχών θα πέσει, και θα
είναι σε θέση να αγοράσει µετοχές σε πολύ χαµηλότερο κόστος και να τις
µεταπωλήσει µόλις ανακοινωθούν τα υψηλά κέρδη της επιχείρησης. Έστω τα κέρδη
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της επιχείρησης που αναµένετε να ανακοινωθούν αντιπροσωπεύουν την κατάσταση
του κόσµου (, η πληροφόρηση που δηµοσιεύεται από το δηµοσιογράφο (τον

αποστολέα) είναι το σήµα ! και η απόφαση για πώληση > που λαµβάνεται από τους
αναγνώστες (το συλλογικό παραλήπτη) είναι ο αριθµός των µετοχών που πωλούν.
∆εν υπάρχουν όρια στην απληστία του δηµοσιογράφου, ο στόχος του έρχεται σε
πλήρη αντίθεση µε αυτά που λέει στους αναγνώστες του διότι οι ζηµίες τους θα
αποτελέσουν τα κέρδη του. Η µόνη ισορροπία σε ένα τέτοιο παίγνιο, θα είναι µη
πληροφοριακή, µε τους έχοντες κοινή λογική αναγνώστες να µην εµπιστεύονται
καθόλου τις υποδείξεις του δηµοσιογράφου. Ο µόνος τρόπος που ένας
δηµοσιογράφος µπορεί να χρησιµοποιήσει την προνοµιακή του πληροφόρηση είναι
µε το να λέει µερικές φορές την αλήθεια έτσι ώστε να µπορέσει να εδραιώσει µια
έντιµη φήµη. Ο αγώνας του δηµοσιογράφου µεταξύ της απληστίας και της επιθυµίας
του να είναι αξιόπιστος θα καθορίσει την ποιότητα της πληροφόρησης που θα
διαβιβαστούν στην ισορροπία.
Σε µια άλλη εργασία οι Myers και Majluf (1984) έδειξαν το πώς οι µέτοχοι
µπορούν να γίνουν θύµατα της δυσµενούς επιλογής µεταξύ των επιχειρήσεων. Σε
έναν νέο τοµέα οι περισσότερες επιχειρήσεις µπορεί να εµφανίζονται πανοµοιότυπες
στα µάτια ενός απληροφόρητου επενδυτή, την ίδια στιγµή που ορισµένοι µυηµένοι
επενδυτές µπορεί να έχουν καλύτερη πληροφόρηση για την µελλοντική κερδοφορία
τέτοιων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις µε χαµηλότερη του µέσου όρου κερδοφορία,
ως εκ τούτου, θα είναι υπερτιµηµένες από την χρηµατιστηριακή αγορά στην οποία,
βεβαίως, πραγµατοποιούν συναλλαγές και µη πληροφορηµένοι επενδυτές. Τέτοιες
επιχειρήσεις, εποµένως, προτιµούν να χρηµατοδοτούν νέα σχέδια µε την έκδοση νέων
µετοχών (η οποία λειτουργεί ως σήµα για την αξία της επιχείρησης και µεταφέρει
πληροφόρηση στην αγορά), αντί για χρέος. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις µε
υψηλότερη από το µέσο όρο κερδοφορία θα είναι υποτιµηµένες και κρίνουν
δαπανηρή την επέκταση τους µε έκδοση µετοχών. Συνεπώς, στα πλαίσια της
ασυµµετρίας πληροφόρησης, οι χαµηλής ποιότητας επιχειρήσεις (µε χαµηλή
µελλοντική κερδοφορία) τείνουν να αναπτύσσονται ταχύτερα από τις υψηλής
ποιότητας επιχειρήσεις, το οποίο συνεπάγεται ότι η αγορά σταδιακά θα κυριαρχηθεί
από «lemons». Όταν οι απληροφόρητοι επενδυτές ανακαλύψουν εν τέλει αυτή την
στρέβλωση, οι τιµές των µετοχών πέφτουν.
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6.3.1

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
ΜΕΣΩ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το θεώρηµα Modigliani-Miller ορίζει όχι µόνο ότι η εταιρική κεφαλαιακή
δοµή είναι άσχετη µε τις επενδυτικές αποφάσεις της επιχείρησης, αλλά και ότι οι
αλλαγές στη µερισµατική πολιτική δεν έχουν κάποια επίπτωση στην αξία της
επιχείρησης (όταν οι αγορές κεφαλαίου είναι ανταγωνιστικές, δεν υπάρχουν
φορολογικές στρεβλώσεις, και η επιχείρηση δεν έχει κάποιο πληροφοριακό
πλεονέκτηµα έναντι των εξωτερικών επενδυτών).
Για να κατανοήσουµε την βασική λογική πίσω από το θεώρηµα ModiglianiMiller (1958) θα εξετάσουµε ένα πολύ απλουστευτικό παράδειγµα το οποίο
περιλαµβάνει το αποτέλεσµά τους. Έχουµε δύο επιχειρήσεις οι οποίες είναι
πανοµοιότυπες από κάθε άποψη, εκτός από την µερισµατική πολιτική τους. Για να
διατηρήσουµε όσο το δυνατόν πιο απλοϊκή την ανάλυσή µας, το ενδιαφέρον µας
εστιάζεται µόνο σε µια ταµιακή ροή και στη µερισµατική πολιτική. Υποθέτουµε ότι
οι δύο επιχειρήσεις έχουν την ίδια ταµειακή ροή, Ÿ@ï = Ÿ)ï = Ÿ ï , αλλά µια

διαφορετική µερισµατική πολιτική, 1@ï ≠ 1)ï για ¯ = 0, 1, 2, … , ∞. Έστω

≥0

συµβολίζει το σταθερό επιτόκιο της αγοράς, (Cï είναι ο αριθµός των νέων µετοχών
που εκδόθηκαν (ή αγοράστηκαν) από την επιχείρηση a = 1, 2 την ηµεροµηνία ¯ και

•Cï είναι η αγοραία τιµή µιας µετοχής στην επιχείρηση a = 1, 2 την ηµεροµηνία ¯.

Τότε η καθαρή παρούσα αξία κάθε επιχείρησης την ηµεροµηνία ¯ = 0 µπορεί να
γραφτεί ως:
1Cï + (Cï •Cï
cC = G H
I.
71 + 8ï
∞

ïJ…

Η τρέχουσα καθαρή αξία της επιχείρησης a = 1, 2 είναι, ουσιαστικά, η
παρούσα αξία των πληρωµών µερισµάτων και των εξαγορών των µετοχών (δηλαδή,
των µετοχών των επιχειρήσεων που εξαγοράζονται από τις ίδιες) ή των νέων
εκδόσεων. Με άλλα λόγια, είναι η παρούσα αξία του συνόλου των καθαρών
πληρωµών από την επιχείρηση προς τους µετόχους. Θα αναµέναµε µε βάση τον
παραπάνω τύπο πως η τρέχουσα αξία των δύο επιχειρήσεων διαφέρει λόγω του ότι
έχουν διαφορετικές πολιτικές µερίσµατος. Ωστόσο, όπως έχουν επισηµάνει οι
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Modigliani-Miller, αυτή η υπόθεση δεν είναι σωστή καθώς δεν έχουµε λάβει υπόψη
την βασική λογιστική ταυτότητα :
ŸCï = 1Cï + (Cï •Cï ,
η οποία ορίζει ότι σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, το έσοδο 7ŸCï 8 πρέπει να ισούται

µε την δαπάνη 71Cï + (Cï •Cï 8. Μόλις λάβουµε αυτή την ταυτότητα υπόψη, είναι

προφανές ότι οι τρέχουσες αξίες των δύο επιχειρήσεων δεν µπορούν να διαφέρουν αν
έχουν τις ίδιες ταµειακές ροές.
Παρόλο που η λογική Modigliani-Miller είναι συναρπαστική, στην
πραγµατικότητα η µερισµατική πολιτική έχει σηµασία, και η αξία της επιχείρησης
επηρεάζεται σηµαντικά από τις αλλαγές στην µερισµατική πολιτική. Για παράδειγµα,
είναι ευρέως τεκµηριωµένο πως η τιµή της µετοχής µιας επιχείρησης µειώνεται
αισθητά µετά την ανακοίνωση µιας µείωσης του µερίσµατος. Οµοίως, επιχειρήσεις
που δεν έχουν καταβάλλει ποτέ κάποιο µέρισµα βλέπουν τις τιµές των µετοχών τους
να αυξάνονται σηµαντικά (κατά µέσο όρο) µετά την αναγγελία µιας µεταβολής της
πολιτικής τους σε θετικές πληρωµές µερισµάτων (βλέπε Asquith και Mullins, 1983).
Ο λόγος για τον οποίο η µερισµατική πολιτική έχει σηµασία, δεν είναι ακόµα
πλήρως κατανοητός. Πιθανότατα, η καλύτερη διαθέσιµη ερµηνεία είναι ότι, σε ένα
κόσµο στον οποίο οι διαχειριστές των επιχειρήσεων έχουν καλύτερη πληροφόρηση
από τους επενδυτές σχετικά µε την ταµειακή ροή, η µερισµατική πολιτική χρησιµεύει
ως ένα σήµα των ταµειακών ροών, και οι αλλαγές στην µερισµατική πολιτική ως ένα
σήµα µεταβολών στην ταµειακή ροή. Το πρώτο µοντέλο σηµατοδότησης µέσω
µερισµάτων οφείλεται στον Bhattacharya (1979). Θα εξετάσουµε ένα εξαιρετικά
απλό παράδειγµα το οποίο προέρχεται από το µοντέλο του. Το παράδειγµα αυτό
αναδεικνύει την κοινή δοµή µεταξύ των προβληµάτων σηµατοδότησης που
εξετάστηκαν από τον Bhattacharya και από τους Myers και Majluf (1984). Επίσης,
εισάγει µια πιο ικανοποιητική αντικειµενική συνάρτηση για τον διαχειριστή µιας
επιχείρησης.
Θεωρούµαι µια επιχείρηση που διευθύνεται από ένα διαχειριστή ο οποίος έχει
ένα µετοχικό µερίδιο
επιχείρησης),

στην επιχείρηση (κατέχει ένα πακέτο µετοχών της

> 0. Η επιχείρηση δηµιουργεί µια ταµειακή ροή της περιόδους ¯ = 1

και ¯ = 2 η οποία µπορεί λάβει δύο πιθανές αναµενόµενες τιµές, % ∈ %K , %L , όπου
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%K > %L . Θα υποθέσουµε ότι σε κάθε περίοδο υπάρχει µια τυχαία επιλογή ταµειακών
ροών και ότι οι πραγµατοποιηθείσες ταµειακές ροές µπορούν να λάβουν µόνο την

τιµή µηδέν ή ένα. Εποµένως, η µεταβλητή %C 7a = `, ‹8 συµβολίζει την πιθανότητα η
πραγµατοποιηθείσα ταµειακή ροή σε οποιαδήποτε περίοδο να είναι ίση µε ένα. Την
ηµεροµηνία ¯ = 0 ο διαχειριστής µαθαίνει την πραγµατική τιµή της %, αλλά άλλοι
µέτοχοι παραµένουν απληροφόρητοι. Οι πρότερες πεποιθήσεις των µετόχων
ορίζονται ως g = •‰7% = %K 8.

Ο διαχειριστής της επιχείρησης είναι ουδέτερος ως προς τον κίνδυνο αλλά

έχει αβέβαιες προτιµήσεις ρευστότητας. ∆ηλαδή, δεν γνωρίζει εκ των προτέρων ποτέ
θα χρειαστεί να καταναλώσει. Θεωρούµε ότι η εξαρτώµενη από την κατάσταση
συνάρτηση χρησιµότητας του διαχειριστή έχει την ακόλουθη µορφή:
ª70@ , 0) 8 = $

0@
0)

i &l #ό'k'
i &l #ό'k'

f f ƒ -,
1−ƒ

όπου, 0ï 7¯ = 1, 28 υποδηλώνει την κατανάλωση την περίοδο ¯, και ƒ είναι η εκ των

προτέρων πιθανότητα ο διαχειριστής να θέλει να καταναλώσει την περίοδο ¯ = 1. Η
ιδέα είναι η εξής: την ηµεροµηνία ¯ = 0 ο διαχειριστής δεν γνωρίζει ακόµη πότε

θέλει να καταναλώσει, µαθαίνει την επιθυµητή ηµεροµηνία κατανάλωσης µόνο στην
αρχή της περιόδου ¯ = 1. Αν αποδειχθεί ότι θέλει να καταναλώσει την περίοδο ¯ = 1,
τότε χρειάζεται να πουλήσει την συµµετοχή (µερίδιο) του

στην επιχείρηση.

Συνεπώς, την ηµεροµηνία ¯ = 0 ο διαχειριστής ενδιαφέρεται τόσο για την τελική

αξία της συµµετοχής του την ηµεροµηνία ¯ = 2 όσο και για την αγοραία αξία της
συµµετοχής του την ηµεροµηνία ¯ = 1.

Το ακριβές χρονοδιάγραµµα των γεγονότων την περίοδο ¯ = 1 έχει ως εξής:

(1) οι ταµειακή ροή της επιχείρησης για αυτή την περίοδο πραγµατοποιείται και
παρατηρείται τόσο από το διαχειριστή όσο και από τους µετόχους, (2) η επιχείρηση
δανείζεται ότι είναι αναγκαίο για να καλύψει τις πληρωµές µερισµάτων της, (3) ο
διαχειριστής µαθαίνει τις καταναλωτικές του προτιµήσεις, (4) ο διαχειριστής
αποφασίζει αν θα ρευστοποιήσει ή όχι τη συµµετοχή του στην επιχείρηση.
Θα εξετάσουµε την απόφαση µε την οποία είναι αντιµέτωπος ο διαχειριστής

µιας επιχείρησης µε αναµενόµενη ταµειακή ροή ανά περίοδο %K . Σε ένα κόσµο µε
συµµετρία πληροφόρησης η αξία της επιχείρησης την ηµεροµηνία ¯ = 0 θα είναι 2%K

(υποθέτοντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο που ισούται µε µηδέν), όµως ελλείψει
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οποιασδήποτε πληροφόρησης που προσδιορίζει τον τύπο της επιχείρησης, η αγορά θα
εκτιµήσει αυτή την επιχείρηση µόνο κατά 2 g%K + 71 − g8%L .

Στο σηµείο αυτό θα δείξουµε πως ο διαχειριστής µπορεί να αυξήσει την

αγοραία αξία της επιχείρησης ανακοινώνοντας µια πληρωµή µερίσµατος 1 τέτοια

ώστε 1 ≥ 1 > 0 την ηµεροµηνία ¯ = 1. Με άλλα λόγια, η ανακοινωθείσα πληρωµή
µερίσµατος µπορεί να λειτουργήσει ως ένα σήµα της ταµειακής ροής της
επιχείρησης. Η υπόσχεση για πληρωµή µερίσµατος λειτουργεί σαν σήµα αν και µόνο

αν είναι πολύ δαπανηρό για µιας επιχείρηση µε ταµειακή ροή, %L , να δεσµευτεί σε

µια τέτοια ροή πληρωµής. Τα κόστη από την δέσµευση σε µια πληρωµή µερίσµατος
1 προκύπτουν εδώ από το κόστος δανεισµού που πρέπει να επέλθει όταν η
πραγµατοποιηθείσα ταµειακή ροή την περίοδο 1 υπολείπεται της υποσχεθείσας
πληρωµής µερίσµατος.
Έστω h > 0 συµβολίζει το µοναδιαίο µη αντισταθµιζόµενο κόστος
δανεισµού. Η παρουσία ενός αυστηρά θετικού µη αντισταθµιζόµενου κόστους
δανεισµού είναι σηµαντική για την ανάλυση. Αυτό το κόστος µπορεί να είναι ένα
κόστος απόκλισης στην τιµολόγηση του χρέους (debt-mispricing cost) ή ένα κόστος
συλλογής του χρέους(debt-collection cost), ή απλά ένα κόστος ελέγχου υφιστάµενων

πληροφοριών (monitoring cost ). Ανεξάρτητα από την ερµηνεία που αποδέχεται
κάποιος για αυτό το κόστος, πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι η θεωρία σηµατοδότησης
λειτουργεί µόνο αν υπάρχει και µία ατέλεια στις πιστωτικές αγορές. Υποθέτουµε ότι
της επιχείρησης που εξαρτάται από µια ανακοίνωση πληρωµής µερίσµατος 1M θα
η εκ των υστέρων προκύπτουσα πεποίθηση της αγοράς σχετικά µε την ταµειακή ροή

είναι:

1
g”1M š = •‰”% = %K N1M š = O
0

%& 1M ≥ 1
P.
%& 1M < 1

Είναι τότε πολύ δαπανηρό για ένα διαχειριστή µιας επιχείρησης χαµηλής
ταµειακή ροής να δεσµευτεί για µία πληρωµή µερίσµατος 1 αν και µόνο αν:
2%L ≥

2%K − 171 − %L 8h

76.18
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Το αριστερό µέλος της παραπάνω ανισότητας είναι το κέρδος του διαχειριστή
αν δεσµευτεί στη µη πληρωµή µερίσµατος. Σε αυτή τη περίπτωση, η αγορά
προσδιορίζει την επιχείρησή του σαν µια επιχείρηση χαµηλής ταµειακής ροής και
ορθώς εκτιµά τη συµµετοχή του σε 2%L . Το δεξί µέλος της παραπάνω ανισότητας

είναι το κέρδος του διαχειριστή αν δεσµευτεί σε µια πληρωµή µερίσµατος 1. Σε αυτή
την περίπτωση η αγορά παραπλανάται και προσδιορίζει την επιχείρησή του σαν µια
επιχείρηση υψηλής ταµειακής ροής, την ηµεροµηνία ¯ = 1. ∆εδοµένου ότι στην
συνέχεια η αγορά οδηγείται σε υπερτίµηση της επιχείρησης, είναι προς το συµφέρον
του διαχειριστή να ρευστοποιήσει τη συµµετοχή του την ηµεροµηνία ¯ = 1, είτε
θέλει να καταναλώσει σε αυτή την περίοδο είτε όχι. Επίσης, δεδοµένου ότι ο
διαχειριστής πουλάει το µετοχικό του µερίδιο µετά την πραγµατοποίηση της
ταµειακής ροής (και, ως εκ τούτου, αφού το ανεξόφλητο χρέος της επιχείρησης
διαπιστωθεί), το αναµενόµενο εκ των προτέρων κέρδος του από αυτή την στρατηγική
είναι:
%L 7 2%K 8 + 71 − %L 8 72%K − 1h8 =

2%K − 171 − %L 8h .

Παροµοίως, ένας διαχειριστής µιας επιχείρησης υψηλής ταµειακής ροής
αξίζει να δεσµευτεί για µία πληρωµή µερίσµατος 1 αν και µόνο αν:
2%K − 171 − %K 8h ≥

ƒ2%L + 71 − ƒ82%K .

Το αριστερό µέλος αυτής της ανισότητας είναι το αναµενόµενο κέρδος του
διαχειριστή αν δεσµευτεί σε µια πληρωµή µερίσµατος 1 και, εποµένως, ωθήσει την

αγορά να εκτιµήσει σωστά την επιχείρηση σε 2%K µείον το αναµενόµενο µη

αντισταθµιζόµενο κόστος δανεισµού 171 − %K 8h. Το κέρδος στο δεξί µέλος µπορεί

να ερµηνευθεί ως εξής: Από τη µια πλευρά, αν ο διαχειριστής δεν προχωρήσει σε
πληρωµή µερίσµατος, η επιχείρηση προσδιορίζεται σαν µια επιχείρηση χαµηλής
ταµειακής ροής την ηµεροµηνία ¯ = 1 και ο διαχειριστής αναγκάζεται να πουλήσει

τη συµµετοχή του κάτω από την πραγµατική αξία οποτεδήποτε έχει ανάγκη
ρευστότητας (µε πιθανότητα ƒ). Από την άλλη πλευρά, αν δεν έχει καµία ανάγκη

ρευστότητας, µπορεί να διατηρήσει τη συµµετοχή του µέχρι την ηµεροµηνία ¯ = 2
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και να υλοποιήσει την πλήρη αξία της συµµετοχής του χωρίς να υποστεί οποιοδήποτε
µη αντισταθµιζόµενο κόστος δανεισµού.
Αναδιατάσσοντας και απλοποιώντας τις δύο παραπάνω ανισότητες, θα
έχουµε:
2ƒ7%K − %L 8
27%K − %L 8
≥1≥
.
71 − %K 8h
71 − %L 8h
Συνεπώς, εφόσον το h είναι αρκετά µεγάλο (έτσι ώστε 1 ≤ 1) και
ƒ≥

71 − %K 8
,
71 − %L 8

τότε είναι δυνατόν να βρεθεί µια διαχωριστική ισορροπία, στην οποία µια επιχείρηση
υψηλής ταµειακής ροής δεσµεύεται για την πληρωµή µερίσµατος

1 > 0,

επιβαρυνόµενη µε ένα αναµενόµενο µη αντισταθµιζόµενο κόστος δανεισµού

71 − %K 8h1, και µια επιχείρηση χαµηλής ταµειακής ροής δεν θα δεσµευτεί για

οποιαδήποτε καταβολή µερίσµατος. ∆ιαισθητικά, ένα υψηλό ƒ συµβάλλει στην

ύπαρξη µιας διαχωριστικής ισορροπίας, αφού αυξάνει το κόστος της µη δέσµευσης
για µια πληρωµή µερίσµατος για την επιχείρηση υψηλής ταµειακής ροής. Το ίδιο

ισχύει και για µια αύξηση της %K ή µείωση της %L , οι οποίες αυξάνουν την διαφορά
µεταξύ των δύο τύπων και, εποµένως, την διαφορά µεταξύ του µη αντισταθµιζόµενου
κόστους δανεισµού τους.
Βέβαια, παρά το γεγονός ότι η θεωρία σηµατοδότησης των µερισµάτων, όπως
αποτυπώθηκε σε αυτό το απλό παράδειγµα, είναι αρκετά ευλογοφανής, δεν είναι
απολύτως ικανοποιητική. Ένα σηµαντικό πρόβληµα µε την θεωρία είναι ότι τα
αποτελέσµατά της είναι ευαίσθητα, σε µικρές, φαινοµενικά αθώες αλλαγές σε
συγκεκριµένες χρονικές υποθέσεις. Για παράδειγµα, αν ο διαχειριστής της
επιχείρησης µπορούσε να ρευστοποιήσει τη συµµετοχή του οποτεδήποτε µετά την
ανακοίνωση της 1 αλλά πριν από την πραγµατοποίηση των ταµειακών ροών την

ηµεροµηνία ¯ = 1, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα µερίσµατα δεν µπορούν
πλέον να λειτουργήσουν ως αξιόπιστα σήµατα της ταµειακής ροής. Πράγµατι, σε
αυτή την περίπτωση η συνθήκη 76.18 γίνεται:
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2%L ≥

2%K − 171 − %K 8h .

Ωστόσο, θα έχουµε ότι:
2%K − 171 − %K 8h ≥

ƒ2%L + 71 − ƒ82%K ,

έτσι ώστε να είναι αδύνατον να βρεθεί µια πληρωµή µερίσµατος που θα επιλεγεί µόνο
από µια επιχείρηση υψηλής ταµειακής ροής.
Γενικότερα, µια ουσιώδης δυσκολία µε τη θεωρία που περιγράφεται εδώ είναι
ότι µια µερισµατική πολιτική είναι στην ουσία µια «υπόσχεση πληρωµής» και όχι µια
«υποχρέωση πληρωµής». Η θεωρία σηµατοδότησης που περιγράφεται εδώ υποθέτει
ότι όταν µια επιχείρηση έχει ανακοινώσει ένα µελλοντικό µέρισµα 1, τότε πάντα
τηρεί την δέσµευσή της εκ των υστέρων. Αλλά δεν είναι προφανές ότι είναι προς το
συµφέρον της επιχείρησης να µην αθετήσει τις υποσχέσεις της. Προκειµένου να
αποδειχθεί ότι είναι προς το συµφέρον της επιχείρησης να τηρήσει τον λόγο της, η
θεωρία πρέπει να εµπλουτιστεί µε την εισαγωγή του παράγοντα της φήµης της
επιχείρησης.
6.4 ΤΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ

6.4.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τονίσαµε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου ότι όταν ο Εντολέας (ο οποίος
προτείνει το συµβόλαιο) έχει κάποια σχετική ιδιωτική πληροφόρηση τότε έχουµε να
κάνουµε µε ένα συγκεκριµένο υπόδειγµα Εντολέα-Εντολοδόχου το οποίο ονοµάζεται
υπόδειγµα πληροφορηµένου Εντολέα (Informed Principal model). Η πρότυπη θεωρία
συµβολαίων, που περιλαµβάνει έναν Εντολέα και έναν Εντολοδόχο, υποθέτει ο
Εντολέας, ο οποίος προτείνει το συµβόλαιο, δεν διαθέτει σχετική ιδιωτική
πληροφόρηση κατά την (εκ των προτέρων) ηµεροµηνία σύναψης του συµβολαίου.
Αυτή η υπόθεση είναι πολύ περιοριστική και κατά κάποιο τόπο µη ρεαλιστική σε
πολλές οικονοµικές καταστάσεις. Ο Myerson (1983) και οι Maskin και Tirole (1990)
και (1992) στις εργασίες τους µελέτησαν υποδείγµατα πληροφορηµένου Εντολέα µε
το χαρακτηριστικό της εκ των υστέρων σύναψης συµβολαίου, δηλαδή όταν ο
Εντολέας προσφέρει το συµβόλαιο στον Εντολοδόχο µόλις έχει ήδη λάβει γνώση της
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φυσικής κατάστασης (ιδιωτικής πληροφόρησης) (δηλαδή, µε απλά λόγια, ο Εντολέας
έχει γνώσει την πληροφόρησής του την στιγµή που προσφέρει ένα συµβόλαιο στον
εντολοδόχο).
Οι Maskin και Tirole στις εργασίες τους εξέτασαν δύο περιπτώσεις. Στην
πρώτη (1990), η ιδιωτική πληροφόρηση του Εντολέα λαµβάνει την µορφή ιδιωτικών
αξιών (private values), και είναι αυτή που οι Maskin και Tirole ονοµάζουν υπόδειγµα
ιδιωτικών αξιών (private values model). Μια συγκεκριµένη περίπτωση ανήκει σε ένα
τέτοιο µοντέλο, αν η συνάρτηση χρησιµότητας του Εντολοδόχου είναι ανεξάρτητη
από την ιδιωτική πληροφόρηση του Εντολέα. Με άλλα λόγια, η ιδιωτική
πληροφόρηση του Εντολέα δεν αποτελεί όρισµα της αντικειµενικής συνάρτησης του
Εντολοδόχου (παρόλο που η ιδιωτική πληροφόρηση του Εντολοδόχου, αν υπάρχει,
µπορεί να εισέλθει στην αντικειµενική συνάρτηση του Εντολέα). Υπάρχουν πολλά
παραδείγµατα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Το κράτος προσπαθώντας να
εκµαιεύσει τις προτιµήσεις των καταναλωτών για ένα δηµόσιο αγαθό έχει ιδιωτική
πληροφόρηση για το κόστος της προσφοράς του αγαθού. Το Υπουργείο Άµυνας έχει
ιδιωτική πληροφόρηση για την στρατηγική αξία ενός όπλου όταν συναλλάσετε µε
κάποιον κατασκευαστή αµυντικού υλικού. Ένα µονοπώλιο που θέλει να πουλήσει ένα
αγαθό σε ετερογενής καταναλωτές µπορεί να γνωρίζει ιδιωτικά το οριακό του
κόστος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η ιδιωτική πληροφόρηση του Εντολέα δεν έχει
άµεσο αντίκτυπο στην χρησιµότητα των Εντολοδόχων. Βέβαια, θα επηρεάσει το
συµβόλαιο που προσφέρεται στην ισορροπία και εποµένως έµµεσα επηρεάζει το
επίπεδο χρησιµότητας του Εντολοδόχου.
Στην δεύτερη περίπτωση (1992), η ιδιωτική πληροφόρηση του Εντολέα
λαµβάνει την µορφή κοινών αξιών (common values), και είναι αυτή που οι Maskin
και Tirole ονοµάζουν υπόδειγµα κοινών αξιών (common values model). Στο µοντέλο
κοινών αξιών η ιδιωτική πληροφόρηση του Εντολέα εισέρχεται άµεσα στην
συνάρτηση χρησιµότητας του Εντολοδόχου. Με άλλα λόγια, η ιδιωτική
πληροφόρηση του Εντολέα αποτελεί όρισµα της αντικειµενικής συνάρτησης του
Εντολοδόχου. Αυτή είναι η περίπτωση, για παράδειγµα, όταν ένας διαχειριστής
επιχειρήσεων (manager) µε ιδιωτική πληροφόρηση για την παραγωγικότητά του
προσφέρει ένα συµβόλαιο για εργασία σε µια επιχείρηση, ένας οδηγός µε ιδιωτική
πληροφόρηση για την πιθανότητά του για ατύχηµα προσφέρει ένα ασφαλιστήριο
συµβόλαιο σε µια ασφαλιστική εταιρία, µια ναυτιλιακή εταιρία αναζητώντας
ασφάλιση έναντι πρόσκρουσης σε παγόβουνα γνωρίζει την πιθανότητα µιας
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πρόσκρουσης, ένας κατασκευαστής προτείνοντας µια συµφωνία παραχώρησης
αποκλειστικών δικαιωµάτων σε έναν νέο λιανοπωλητή έχει ιδιωτική πρόσβαση σε
δεδοµένα σχετικά µε την µελλοντική ζήτηση του προϊόντος, ή ένας επιχειρηµατίας µε
ιδιωτική πληροφόρηση για τον κίνδυνο του επιχειρηµατικού του σχεδίου προσφέρει
ένα συµβόλαιο σε επενδυτές για να λάβει χρηµατοδότηση.
Η διάκριση µεταξύ ιδιωτικών και κοινών αξιών παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο
στον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών των συµβολαίων ισορροπίας. Στο µοντέλο
ιδιωτικών αξιών ο Εντολοδόχος δεν ενδιαφέρεται άµεσα για τον τύπο του Εντολέα
διότι η ιδιωτική πληροφόρηση του Εντολέα, αυτή καθαυτή, δεν επηρεάζει άµεσα τον
Εντολοδόχο. Οι καταναλωτές και ο κατασκευαστής αµυντικού υλικού δεν
ενδιαφέρονται άµεσα για το κόστος της προσφοράς του δηµόσιου αγαθού ή για την
στρατηγική αξία του όπλου (παρόλο, που έµµεσα µπορεί να ενδιαφέρονται για αυτήν
την πληροφόρηση αφού θα µπορούσε να επηρεάσει την συµπεριφορά του Εντολέα
όταν το συµβόλαιο τίθεται σε ισχύ). Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση το πρότυπο
συµβόλαιο δυσµενούς επιλογής είναι συµβατό µε τα κίνητρα για τον Εντολέα γιατί το
εφικτό σύνολο είναι ανεξάρτητο από τον τύπο του Εντολέα.
Αντιθέτως, όταν οι αξίες είναι κοινές, ο Εντολοδόχος µπορεί να ζηµιωθεί από
την ιδιωτική πληροφόρηση του Εντολέα. Μια επιχείρηση ζηµιώνεται αν η
παραγωγικότητα του διαχειριστή της επιχείρησης είναι χαµηλή, ένας επενδυτής
ζηµιώνεται αν ο κίνδυνος του σχεδίου είναι υψηλός, το κέρδος της ασφαλιστικής
εταιρίας επηρεάζεται από τη πιθανότητα πληρωµής αποζηµίωσης µετά από µία
πρόσκρουση, και τα κέρδη του λιανοπωλητή επηρεάζονται από την ζήτηση για το
προϊόν . Εποµένως, οι «κακοί» τύποι µπορούν να ωφεληθούν παριστάνοντας τους
«καλούς» τύπους και το πρότυπο συµβόλαιο µπορεί να είναι ή να µην είναι συµβατό
µε τα κίνητρα: το εφικτό σύνολο, τώρα, εξαρτάται από τον τύπο του Εντολέα.
Μια σηµαντική συνέπεια της υπόθεσης ιδιωτικών αξιών είναι ότι ο Εντολέας
µπορεί να διασφαλίσει για τον ίδιο, το ίδιο κέρδος που θα λάµβανε αν ο τύπος του
(ιδιωτική πληροφόρηση) ήταν γνωστός στον Εντολοδόχο – η περίπτωση της πλήρους
πληροφόρησης (δηλαδή η περίπτωση που η πληροφόρηση του Εντολέα ήταν
δηµόσια) – προτείνοντας το συµβόλαιο πλήρους πληροφόρησης. Πράγµατι, στην
περίπτωση της πλήρους πληροφόρησης, το βέλτιστο συµβόλαιο αποτελείται, απλώς,
από ένα µενού κατανοµών από τις οποίες επιλέγει ο Εντολοδόχος. Οι ιδιωτικές αξίες
διασφαλίζουν ότι, αν ο Εντολοδόχος έρθει αντιµέτωπος µε το εν λόγω συµβόλαιο, θα
κάνει την ίδια επιλογή και θα αντλήσει την ίδια χρησιµότητα είτε γνωρίζει είτε δεν
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γνωρίζει τον τύπο του Εντολέα. Ωστόσο, ο Εντολέας µπορεί σε γενικές γραµµές να
πράξει ακόµα καλύτερα από το πλήρους πληροφόρησης κέρδος του διατηρώντας
κάποια εχεµύθεια (αποκρύπτοντας την πληροφόρησή του) στο στάδιο εκτέλεσης του
συµβολαίου. Όπως οι Maskin-Tirole (1990) απέδειξαν, για ένα γενικό υποσύνολο
συναρτήσεων χρησιµότητας, ο Εντολέας µπορεί πράγµατι να πράξει καλύτερα και να
αντλήσει µια υψηλότερη χρησιµότητα από ότι αν ήταν να αποκαλύψει την
πληροφόρηση του πριν προτείνει το συµβόλαιο. Εντούτοις, στην περίπτωση των
οιονεί γραµµικών χρησιµοτήτων, µπορεί να δειχθεί ότι ο Εντολέας δεν έχει κανένα
κέρδος αποκρύπτοντας την ιδιωτική του πληροφόρηση. Η τροφοδότηση του Εντολέα
µε προνοµιακή πληροφόρηση σχετικά µε τον τύπο του δεν τροποποιεί τις ιδιότητες
του βέλτιστου στο µοντέλο της δυσµενούς επιλογής όταν και τα δυο µέρη έχουν
οιονεί γραµµικές χρησιµότητες.
Στην παρούσα εργασία το ενδιαφέρον µας θα εστιαστεί, για λόγους που θα
γίνουν κατανοητοί παρακάτω, στο µοντέλο του πληροφορηµένου εντολέα µε κοινές
αξίες. Στο µοντέλο του Spence, για παράδειγµα, το ιδιωτικό χαρακτηριστικό του
εργαζόµενου είναι η παραγωγικότητά του, αλλά είναι χαρακτηριστικό που επηρεάζει
τα κέρδη του εργοδότη. Έτσι, το µοντέλο του πληροφορηµένου Εντολέα µε κοινές
αξίες είναι ανάλογο µε το µοντέλο του Spence. O εργαζόµενος ενεργεί ως Εντολέας
και ο εργοδότης ως Εντολοδόχος. Είναι σηµαντικό για τον Εντολέα να µπορεί να
σηµατοδοτήσει τον τύπο του στον Εντολοδόχο. Ωστόσο, το παίγνιο που παίζουν τα
δύο µέρη στα δύο µοντέλα δεν είναι ακριβώς το ίδιο, καθώς το σήµα (η µόρφωση)
επιλέγεται πριν υπογραφεί το συµβόλαιο του µισθού στο µοντέλο του Spence και
αφού έχει υπογραφεί το συµβόλαιο του µισθού στο το µοντέλο του πληροφορηµένου
Εντολέα µε κοινές αξίες. H ελαχίστου κόστους διαχωριστική ισορροπία παίζει πολύ
σηµαντικό ρόλο και στις δύο περιπτώσεις: στο µοντέλο του Spence είναι η µοναδική
διαισθητική ισορροπία και στο µοντέλο των Maskin-Tirole, είναι το κάτω φράγµα
(για το κριτήριο κατά Pareto) του συνόλου των κατανοµών ισορροπίας.
Ένας

αντισυµβαλλόµενος

που

συναλλάσσεται

όταν

έχει

ιδιωτική

πληροφόρηση συχνά αντιµετωπίζει ένα δίληµµα. Από την µία πλευρά, µπορεί να
θέλει να αποκρύψει την πληροφόρηση του από τα άτοµα µε τα οποία συναλλάσσεται.
Όµως από την άλλη πλευρά, ο στόχος του στις συναλλαγές µπορεί να εξαρτάται από
την

πληροφόρησή

του

και

εποµένως

να

θέλει

να

σηµατοδοτήσει

στο

αντισυµβαλλόµενο µέρος την πληροφόρησή του (χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελούν οι εγγυήσεις στην αγορά µεταχειρισµένων αυτοκινήτων).
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Ο Myerson (1983) αναλύει το σχεδιασµό των συµβολαίων από ένα
πληροφορηµένο µέρος (παίχτης 1 – ο Εντολέας) σε ένα γενικότερο πλαίσιο.
Συγκεκριµένα, τα άλλα αντισυµβαλλόµενα µέρη (οι παίκτες 2 έως N – οι
Εντολοδόχοι) µπορούν επίσης να έχουν ιδιωτική πληροφόρηση ακόµα και όταν η
χρησιµότητα δεν είναι οιονεί γραµµική. Για παράδειγµα, ένας καταναλωτής
(Εντολέας) µε ιδιωτική πληροφόρηση για την κατηγορία κινδύνου που ανήκει,
αναζητώντας ασφάλιση, προτείνει ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε µια ασφαλιστική
εταιρία (Εντολοδόχος). Είναι σαφές ότι η ιδιωτική πληροφόρηση του καταναλωτή
µπορεί να επηρεάσει τα αναµενόµενα κέρδη µιας ασφαλιστικής εταιρίας που του
πουλάει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο.
Όταν ένας αντισυµβαλλόµενος που σχεδιάζει (ή συµµετέχει στον σχεδιασµό)
ενός συµβολαίου έχει ιδιωτική πληροφόρηση, η δοµή του συµβολαίου (και όχι µόνο
η εκτέλεσή του) µπορεί να αποκαλύψει κάποια από αυτά που γνωρίζει στους άλλους
αντισυµβαλλόµενους, όπως επισηµάνθηκε από τον Myerson (1983). Ο Myerson
χαρακτηρίζει ένα «ουδέτερο» βέλτιστο, το οποίο είναι κατασκευασµένο κατά τέτοιον
τρόπο που δεν είναι δυνατή η αποκάλυψη ιδιωτικής πληροφόρησης από την ίδια την
πρόταση του συµβολαίου. Κάποιες από τις έννοιες επίλυσης που παρουσίασε είναι
συνεργασίας (cooperative).

6.4.2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΜΕΝΟΣ ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ

Στο υπόδειγµα των κοινών αξιών των Maskin και Tirole (1992) ο
Εντολοδόχος προτείνει ένα συµβόλαιο, το οποίο ο Εντολοδόχος αποδέχεται ή
απορρίπτει. Εάν το αποδεχτεί, το συµβόλαιο τίθεται σε ισχύ. Σε διαφορετική
περίπτωση, τα αντισυµβαλλόµενα µέρη δεν συναλλάσσονται. Εποµένως, το µοντέλο
είναι ένα παίγνιο τριών σταδίων: πρόταση, αποδοχή/απόρριψη, εκτέλεση.

Όπως

αναφέραµε και προηγουµένως, η ιδιωτική πληροφόρηση του Εντολέα εισέρχεται
άµεσα στην αντικειµενική συνάρτηση του Εντολοδόχου. Επίσης, γίνεται η υπόθεση
ότι ο Εντολοδόχος δεν έχει καθόλου ιδιωτική πληροφόρηση ( εκτός από την
περίπτωση στην οποία θεωρούµαι αµφίπλευρη αβεβαιότητα µε την υπόθεση ότι τα
µέρη έχουν οιονεί γραµµικές προτιµήσεις). Σε αντίθεση µε το µοντέλο των ιδιωτικών
αξιών, ο Εντολέας στο µοντέλο των κοινών αξιών µπορεί να µην είναι ικανός να
διασφαλίσει το πλήρους πληροφόρησης κέρδος του. Έτσι στο µοντέλο του Spence,
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για παράδειγµα, ένας υψηλής παραγωγικότητας εργαζόµενος µπορεί να αναγκαστεί
να επενδύσει σε επιζήµια δραστηριότητα σηµατοδότησης (µόρφωση) για να αποφύγει
να θεωρηθεί εσφαλµένα ως λιγότερο ικανός εργαζόµενος (όπως αναφέραµε και
προηγουµένως εδώ ο εργαζόµενος είναι αυτός που προτείνει το συµβόλαιο, δηλαδή ο
Εντολέας). Ο στόχος των Maskin-Tirole είναι να ορίσουν το σύνολο των συµβολαίων
ισορροπίας.
Ορίζουν ένα συµβόλαιο πολύ γενικά: είναι απλά ένα παίγνιο µεταξύ δύο
µερών, τα αποτελέσµατα του οποίου είναι κατανοµές. Τροφοδοτούν τον Εντολέα µε
όλη την διαπραγµατευτική ισχύ, δίνοντας του την δυνατότητα να προτείνει το
συµβόλαιο την πρώτη περίοδο. Το αναµενόµενο κέρδος του Εντολοδόχου από το
συµβόλαιο εξαρτάται από τις ενδιάµεσες πεποιθήσεις (interim beliefs) του σχετικά µε
τον τύπο του Εντολέα, όπου αυτές οι πεποιθήσεις προέρχονται από την ενηµέρωση
των πρότερων πεποιθήσεων του Εντολοδόχου χρησιµοποιώντας την πληροφόρηση
που διαβιβάζεται από την προσφορά του συµβολαίου. Εποµένως στο δεύτερο στάδιο,
ο Εντολοδόχος αποδέχεται το συµβόλαιο αν και µόνο αν η αναµενόµενη χρησιµότητά
του, δεδοµένων των ενδιάµεσων πεποιθήσεών του, υπερβαίνει την αναµενόµενη
χρησιµότητα επιφύλαξής του ( το αναµενόµενο κέρδος του αν απορρίψει το
συµβόλαιο). Μάλιστα, επιτρέπουν στην χρησιµότητα επιφύλαξης να εξαρτάται από
τον τύπο. Εποµένως, η προσδοκία της πρέπει να υπολογιστεί χρησιµοποιώντας τις
ενδιάµεσες πεποιθήσεις σχετικά µε τον τύπο του Εντολέα.
Αν ο Εντολοδόχος απορρίψει την προσφορά του Εντολέα, το παίγνιο
τερµατίζεται και οι παίκτες αντλούν τις χρησιµότητες επιφύλαξής τους. Εάν την
αποδεχθεί, τότε το συµβόλαιο (το οποίο είναι από µόνο του ένα παίγνιο) τίθεται σε
ισχύ.
6.4.2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Υπάρχουν δύο µέρη, ο Εντολέας και ο Εντολοδόχος. Ο Εντολέας έχει µια von
Neumann-Morgenstern συνάρτηση χρησιµότητας c C 7>, ¯8, όπου > είναι ένα διάνυσµα
παρατηρήσιµων και επαληθεύσιµων ενεργειών, το οποίο ανήκει σε ένα συµπαγές και
κυρτό υποσύνολο του ℝw , ¯ είναι µια χρηµατική µεταφορά (που ανήκει σε ένα
συµπαγές διάστηµα) από τον Εντολοδόχο προς τον Εντολέα και το a συµβολίζει την
ιδιωτική πληροφόρηση του Εντολέα ή τον τύπο του. Η συνάρτηση c C είναι συνεχώς

παραγωγίσιµη και κοίλη ως προς 7>, ¯8. Ο Εντολέας έχει ένα πεπερασµένο αριθµό
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πιθανών τύπων a = 1, … , !, µε πρότερες πιθανότητες R ∙ = R C , τέτοιες ώστε

∑wCJ@ R C = 1. Επίσης, υποθέτουν ότι µια τύπου a καµπύλη αδιαφορίας δεν εφάπτεται
πουθενά σε µια τύπου b καµπύλη αδιαφορίας 7a ≠ b8.

Ο εντολοδόχος έχει µια von Neumann-Morgenstern συνάρτηση χρησιµότητας
Ç C 7>, ¯8. Η υπόθεση των κοινών αξιών ενσωµατώνεται κάνοντας την χρησιµότητά

του να εξαρτάται από τον τύπο του Εντολέα a. Υποθέτουν ότι η Ç C 7>, ¯8 είναι

αυστηρά αύξουσα ως προς a για όλα σχεδόν τα 7>, ¯8 (ένα υψηλότερο a αντιστοιχεί σε
έναν «καλύτερο» τύπο). Επίσης, είναι συνεχώς παραγωγίσιµη και κοίλη ως προς
7>, ¯8.
Επιπλέον, υποθέτουν συµπάγεια (compactness) και κανονικότητα προκειµένου να
διασφαλιστεί ότι τα βέλτιστα συµβόλαια υπάρχουν και συµπεριφέρονται καλά ως
συναρτήσεις των παραµέτρων. Μερικές φορές, ωστόσο, δεν υιοθετούν τον
περιορισµό του > και της ¯ σε συµπαγή σύνολα και επικαλούνται τη παρακάτω
πρότυπη υπόθεση (οι κάτω δείκτες συµβολίζουν µερικές παραγώγους):

Υπόθεση Ταξινόµησης:
1. το > είναι µονοδιάστατο και το > και η ¯ µπορεί να είναι οποιοσδήποτε
πραγµατικός αριθµός,
2. ÇSC ≥ 0 και υπάρχει i > 0 τέτοιο ώστε cSC < −i, cïC > i, ÇïC < −i,

3. για όλους τους αριθµούς ª και { υπάρχει µια (πεπερασµένη) λύση στο

πρόβληµα max c C 7>, ¯8 υπό τους περιορισµούς { ≥ c Cz@ 7>, ¯8 και Ç C 7>, ¯8 ≥
ª,

4. (Ταξινόµηση) ”− cSC ⁄cïC š > ”− cS æcï š για a < b.
ž

ž

Η συνθήκη 3., µαζί µε τα άλλα µέρη της Υπόθεσης Ταξινόµησης,
διασφαλίζουν ότι τα βέλτιστα συµβόλαια υπάρχουν, παρά την έλλειψη συµπάγειας.
Από την υπόθεση συνεπάγεται ότι κατά µήκος οποιασδήποτε καµπύλης αδιαφορίας, ο
οριακός λόγος υποκατάστασης του Εντολοδόχου − ÇSC ⁄ÇïC πηγαίνει στο µηδέν όταν

> → ∞, και πηγαίνει στο άπειρο όταν > → −∞.

Τα παρακάτω παραδείγµατα ικανοποιούν την Υπόθεση Ταξινόµησης (µε
εξαίρεση ενδεχοµένως µια αλλαγή στο πεδίο ορισµού των > και ¯).
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µε von Neumann-Morgenstern συνάρτηση χρησιµότητας '7∙8. Το αρχικό του κέρδος

Ασφάλιση: Θεωρούµε ένα ναυλωτή (shipper), ο οποίος αποστρέφεται τον κίνδυνο,
είναι î. Υπάρχουν δύο φυσικές καταστάσεις: «πρόσκρουση σε παγόβουνο» ή «µη
πρόσκρουση». Μια πρόσκρουση συνεπάγεται µια χρηµατική απώλεια ‡. Η
πιθανότητα µη πρόσκρουσης είναι

C

, όπου

C

>

ž

για a > b. Ο ναυλωτής πληρώνει

ένα ασφάλιστρο – ¯ και αποζηµιώνεται µε – > σε περίπτωση ατυχήµατος. Εποµένως,
η συνάρτηση χρησιµότητάς του είναι: c C 7>, ¯8 =
‡ − >8. Ένας υψηλού κινδύνου ναυλωτής (µικρό

C

C

'7î + ¯8 + ”1 −

C

š'7î + ¯ −

) είναι περισσότερο πρόθυµος να

ασφαλιστεί από ότι ένας χαµηλού κινδύνου ναυλωτής. Ο Εντολοδόχος (η
ασφαλιστική εταιρία) είναι ουδέτερος ως προς τον κίνδυνο µε αντικειµενική
συνάρτηση Ç C 7>, ¯8 = ”1 −

C

š> − ¯.

∆ικαιόχρηση (Franchising): Ένας ουδέτερος ως προς τον κίνδυνο κατασκευαστής
προσφέρει µια τιµολόγηση δύο µερών (two-part tariff) ¯ − >• σε έναν ουδέτερο ως
προς τον κίνδυνο λιανοπωλητή, όπου ¯ είναι η αµοιβή (ή δικαίωµα) εισόδου

(franchise fee), > είναι το αρνητικό της τιµής χονδρικής πώλησης και • είναι η
ποσότητα που πωλήθηκε. Η καταναλωτική ζήτηση είναι • = N7ƒ, a8 =

+ a − ƒ,

όπου ƒ είναι η τιµή λιανικής πώλησης που επιλέγεται από τον λιανοπωλητή και a

είναι η κατάσταση της ζήτησης (η οποία είναι γνωστή στον κατασκευαστή).
Υποθέτοντας ότι ο λιανοπωλητής επιλέγει ƒ προτού γνωρίσει την a (αυτό δεν είναι

υψίστης σηµασίας), και αγνοώντας το κόστος διανοµής, θα έχουµε: ƒ7>8 =
7 + da − >8⁄2 και •7>, a8 = 7 − da + > + 2a8⁄2 (όπου da = ∑wCJ@ R C a). Αν 0
συµβολίζει το κόστος κατασκευής, θα έχουµε:
c C 7>, ¯8 = ¯ − 7> + 08•7>, a8
και
Ç C 7>, ¯8 = 7ƒ7>8 + >8N7ƒ7>8, a8 − ¯.

Είναι εύκολα επαληθεύσιµο ότι, ένας υψηλής ζήτησης κατασκευαστής αποτιµά µια
υψηλή τιµή χονδρικής πώλησης συγκριτικά περισσότερο από έναν χαµηλής ζήτησης
κατασκευαστή.
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Επειδή, τα προβλήµατα κινήτρων µπορεί να µη κυρτά, µπορεί να είναι
7∙,∙8 υποδηλώνει

επιθυµητό να επιτραπούν τυχαία αποτελέσµατα. Συνεπώς, έστω

ένα µέτρο πιθανότητας του εξωτερικού γινόµενου (cross product) των συνόλων της
ενέργειας και της µεταφοράς. ∆ηλαδή, χονδρικά, το

7>, ¯8 αντιπροσωπεύει την

πυκνότητα πιθανότητας µιας ενέργεια > και µιας µεταφοράς ¯. Θα επιτρέπεται στα
συµβόλαια να καθορίζουν τυχαία αποτελέσµατα

. Για να απλουστευθεί ο

συµβολισµός, ορίζουν για όλες τα a στο 1, … , ! ,
c C 7 8 ≡ 1 c C 7>, ¯8 1 7>, ¯8
και
Ç C 7 8 ≡ 1 Ç C 7>, ¯8 1 7>, ¯8.
Όπου, c C 7∙8 και Ç C 7∙8 είναι γραµµικές ως προς .
ΟΡΙΣΜΟΣ 6.1
Μια κατανοµή είναι ένα µενού
ένα για κάθε τύπο Εντολέα.

∙

=

C w
CJ@

(πιθανώς τυχαίων) αποτελεσµάτων,

ΟΡΙΣΜΟΣ 6.2
∙

Μια κατανοµή
cC” Cš ≥ cC”

ž

š.

=

C w
CJ@

είναι συµβατή µε τα κίνητρα αν, για όλα τα a και b,

ΟΡΙΣΜΟΣ 6.3
Μια κατανοµή
C

∙

=

C w
CJ@

κυριαρχεί κατά Pareto επί της

c C ” C š ≥ c C Å Æ για όλα τα a, µε γνήσια ανισότητα για κάποια a.

∙

C w

=« -

CJ@

αν
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6.4.2.2 ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΟ ΕΝΤΟΛΕΑ-ΕΝΤΟΛΟ∆ΟΧΟΥ
Στο πρώτο στάδιο ο Εντολέας προτείνει ένα συµβόλαιο ή µηχανισµό στο
εφικτό σύνολο • (οι λέξεις «συµβόλαιο» και «µηχανισµός» χρησιµοποιούνται

εναλλακτικά). Ένας µηχανισµός ( στο • προσδιορίζει (i) ένα σύνολο πιθανών

ενεργειών για κάθε µέρος και (ii) για κάθε ζεύγος κινήσεων ¡ ¥ και ¡U από τον
Εντολέα και τον Εντολοδόχο, αντίστοιχα, ένα αντίστοιχο µέτρο 7∙,∙8 για το σύνολο

των ντετερµινιστικών αποτελεσµάτων 7>, ¯8. Εποµένως, ένα συµβόλαιο ή µηχανισµός
είναι απλά µια µορφή παιγνίου. Οι ενέργειες των µερών µπορούν να θεωρηθούν σαν
ανακοινώσεις µηνυµάτων τα οποία δεν έχουν σχέση µε το κέρδος. Ο µηχανισµός
επιλέγει ένα (τυχαίο) αποτέλεσµα το οποίο εξαρτάται από αυτές τις ανακοινώσεις.
Επειδή, ο Εντολέας µπορεί να κάνει ανακοινώσεις, µπορεί να είναι σε θέση να
αποκαλύψει πληροφόρηση στο τρίτο στάδιο όπως επίσης και στο στάδιο της
προσφοράς του συµβολαίου. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται πολύ σηµαντικό στην
ανάλυσή τους. Αντίθετα, αποδεικνύεται παρακάτω ότι επιτρέποντας στον
Εντολοδόχο να κάνει ανακοινώσεις δεν επηρεάζει το σύνολο ισορροπίας (όταν δεν
υπάρχει σε ισχύ κάποιο πρότερο συµβόλαιο), διαισθητικά, διότι δεν έχει κάποια
ιδιωτική πληροφόρηση να ανακοινώσει.
Υποθέτουν ότι το • αποτελείται από όλους τους πεπερασµένους µηχανισµούς
ταυτόχρονης ενέργειας (οι µηχανισµοί όπου οι παίχτες επιλέγουν τις ενέργειές τους
ταυτόχρονα από πεπερασµένα σύνολα). Επιπλέον, το σύνολο • περιλαµβάνει το
σύνολο των µηχανισµών άµεσης αποκάλυψης (direct revelation mechanisms –
DRM’s), στους οποίους ο Εντολέας απλώς ανακοινώνει τον τύπο του a, συνεπώς
επιλέγει από ένα «µενού» (κατανοµή)

C w
.
CJ@

Στην παρούσα εργασία γίνεται

εκτεταµένη χρήση αυτών των DRM’s µε κατ’ επανάληψη επίκληση της αρχής της
αποκάλυψης για Μπεϋζιανά παίγνια. Στο παρόν πλαίσιο αυτή η αρχή υποστηρίζει ότι
για οποιοδήποτε µηχανισµό και για δεδοµένες πεποιθήσεις κατά την στιγµή που ο
µηχανισµός πρόκειται να παιχτεί (δηλαδή, αφότου έχει ήδη γίνει δεκτός),
οποιαδήποτε ισορροπία του µηχανισµού αντιστοιχεί σε µία ειλικρινή ισορροπία ενός
DRM.
Στο δεύτερο στάδιο, ο Εντολοδόχος αποδέχεται ή απορρίπτει το συµβόλαιο
που του έχει προταθεί από τον Εντολέα. Αν το αποδεχθεί, τα δύο µέρη παίζουν τον
προτεινόµενο µηχανισµό στο τρίτο στάδιο (για παράδειγµα, ο Εντολέας ανακοινώνει
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τον τύπο του αν ο µηχανισµός είναι DRM) και το αποτέλεσµα που αντιστοιχεί στις
κινήσεις τους του τρίτου σταδίου, υλοποιείται. Ο Εντολοδόχος αντλεί την
χρησιµότητα επιφύλαξής του αν απορρίψει το συµβόλαιο. Εποµένως, θα αποδεχθεί το
προτεινόµενο συµβόλαιο αν και µόνο αν η αναµενόµενη χρησιµότητά του υπερβαίνει
υπολογίσει τις αναµενόµενες χρησιµότητες είναι οι ενδιάµεσες πεποιθήσεις RV ∙ =
το επίπεδο επιφύλαξης. Οι πιθανότητες που ο Εντολοδόχος χρησιµοποιεί για να
RV C

w

CJ@

,οι οποίες λήφθηκαν µε την ενηµέρωση των πρότερων πεποιθήσεων R ∙ , µε

βάση την πρόταση του Εντολέα.

Μια τέλεια Μπεϋζιανή ισορροπία είναι ένα διάνυσµα στρατηγικών – ένα για
τον Εντολοδόχο και ένα για κάθε τύπο του Εντολέα – και ένα διάνυσµα πεποιθήσεων
σε κάθε σηµείο στο δέντρο του παιγνίου (τυπικά, σε κάθε πληροφοριακό σύνολο)
έτσι ώστε (i) οι στρατηγικές είναι βέλτιστες (δηλαδή, κάθε τύπος µεγιστοποιεί την
αναµενόµενη χρησιµότητα δεδοµένων των πεποιθήσεων και των στρατηγικών του
(ii) οι ενδιάµεσες πεποιθήσεις RV ∙ 7(8 σχετικά µε τον τύπο του Εντολέα είναι οι ίδιες
άλλου τύπου) σε κάθε σηµείο του δέντρου του παιγνίου (διαδοχική ορθολογικότητα),

στην αρχή του δεύτερου σταδίου, όπως και στην αρχή του τρίτου σταδίου και είναι
συµβατές µε την προτεινόµενη προσφορά ( και την αναµενόµενη στρατηγική του
Εντολέα (Μπεϋζιανή ενηµέρωση), και (iii) δεδοµένων των πεποιθήσεων RV ∙ 7(8 στην
αρχή του τρίτου σταδίου, οι εκτιµήσεις πιθανότητας του τρίτου σταδίου είναι

δεδοµένων των πεποιθήσεων RV ∙ 7(8, οι Maskin-Tirole απαιτούν η ισορροπία
συνεπείς υπό την έννοια των Kreps-Wilson (1982) (συνέπειας). Με άλλα λόγια,

συνέχισης (continuation equilibrium) που ξεκινάει στο δεύτερο στάδιο (αφότου ο
Εντολέας έχει ήδη προτείνει τον () να είναι διαδοχική.

Ο τεχνικός λόγος για τον οποίο απαιτείται οι µηχανισµοί στο • να είναι

πεπερασµένοι είναι για να διασφαλιστεί ότι η ισορροπία συνέχισης στο τρίτο στάδιο
ισορροπίας συνέχισης σαν συνάρτηση των ενδιάµεσων πεποιθήσεων RV ∙ είναι άνω

υπάρχει. Η υπόθεση ταυτόχρονης ενέργειας εγγυάται ότι η αντιστοιχία της

ηµισυνέχειας σε σηµεία όπου RV C = 0 για κάποιους a αν ο Εντολέας κινηθεί πριν τον

ηµισυνεχής (upper hemicontinuous) (µπορεί να υπάρξουν αποτυχίες της άνω
Εντολοδόχο στο (). Χωρίς κάποια αλλαγή στα τυπικά ορίσµατα, µπορούµε να

επεκτείνουµε το • για να συµπεριλάβει οποιοδήποτε άλλο µηχανισµό που είναι
υπαρκτός και για τον οποίο ισχύει η άνω ηµισυνέχεια.
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Θεωρούν δυο διαφορετικούς ορισµούς της χρησιµότητας επιφύλαξης του
Εντολοδόχου: έναν όταν δεν υπάρχει κάποιο πρότερο συµβόλαιο και έναν όταν τα
µέρη έχουν υπογράψει κάποιο πρότερο συµβόλαιο όπου στην περίπτωση αύτη το
παίγνιο προσφοράς συµβολαίου µπορεί να θεωρηθεί σαν µια διαδικασία
επαναδιαπραγµάτευσης (renegotiation). Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας θα
εστιάσουµε την προσοχή µας στη περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο πρότερο
συµβόλαιο.

Απουσία Πρότερου Συµβολαίου: Σε πολλές εφαρµογές, η χρησιµότητα επιφύλαξής
του Εντολοδόχου είναι ανεξάρτητη από τον τύπο του Εντολέα όταν δεν υπάρχει
κάποιο πρότερο συµβόλαιο που να δεσµεύει τα δύο µέρη. Εντούτοις, η ανάλυση των
Maskin-Tirole µπορεί να υιοθετήσει χρησιµότητα επιφύλαξης η οποία εξαρτάται τον
τύπο του Εντολέα: Ç…C = Ç C ”

C
… š,

όπου

C
…

είναι το εξωγενώς δεδοµένο αποτέλεσµα

που σχετίζεται µε το αν θα πρέπει ο Εντολοδόχος να απορρίψει την πρόταση από
έναν Εντολέα τύπου a. Μια περίπτωση όπου οι χρησιµότητες επιφύλαξης είναι
εξαρτώµενες από τον τύπο του Εντολέα είναι το παράδειγµα της δικαιόχρησης, στο
οποίο ο κατασκευαστής µπορεί να παραχωρήσει ένα αποκλειστικό προνόµιο
(δικαιόχρηση) σε έναν ανταγωνιστικό λιανοπωλητή αν ο Εντολοδόχος απορρίψει την
πρότασή του. Σε µερικές εφαρµογές, η Ç…C µπορεί στην πραγµατικότητα να είναι

φθίνουσα ως προς a. Για παράδειγµα, ένας υποψήφιος δικαιούχος που απορρίπτει µια
αποκλειστική συµφωνία παραχώρησης δικαιώµατος (licensing agreement) για µια
καινοτοµία διαδικασίας (process innovation), θα µπορούσε κάλλιστα να βρεθεί σε
χειρότερη κατάσταση όσο καλύτερη είναι αυτή η καινοτοµία, αν ο ανταγωνιστής
πάρει την άδεια.
Σε κάθε περίπτωση, είτε υπάρχει κάποιο πρότερο συµβόλαιο είτε όχι,
υποθέτουν ότι, χωρίς απώλεια της γενικότητας, η κατανοµή επιφύλαξης

∙
…

είναι

συµβατή µε τα κίνητρα.
Συνοψίζοντας, η στρατηγική του Εντολέα στο παίγνιο των τριών σταδίων
αποτελείται από µια επιλογή µηχανισµού και µια επιλογή ανακοίνωσης 7¡ ¥ 8 σε αυτό
τον µηχανισµό. Η στρατηγική του Εντολοδόχου αποτελείται από την απόφαση

αποδοχής ή απόρριψης του µηχανισµού και από µια επιλογή ανακοίνωσης 7¡U 8 στο

πλαίσιο του µηχανισµού. Και οι δύο οι αποφάσεις του Εντολοδόχου εξαρτώνται από

τον προτεινόµενο µηχανισµό. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις τέλειες Μπεϋζιανές
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ισορροπίες του συνολικού παιγνίου. Άρα, ειδικότερα, υποθέτουν ότι ο Εντολοδόχος
ενηµερώνει τις πεποιθήσεις του σχετικά µε τον τύπο του Εντολέα χρησιµοποιώντας
τον κανόνα του Bayes αφού παρατηρήσει το συµβόλαιο που πρότεινε ο Εντολέας.
Οµοίως, υποθέτουν ότι ο Εντολέας αναθεωρεί τις πεποιθήσεις του καταλλήλως, αφού
παρατηρήσει ότι ο Εντολοδόχος έχει αποδεχθεί το συµβόλαιο. Βεβαίως, στο παίγνιο
συνέχισης του τρίτου σταδίου µπορεί να υπάρχουν πολλαπλές ισορροπίες. Υποθέτουν
ότι οι παίχτες µπορούν να συντονίζονται σε αυτές τις ισορροπίες µέσω κάποιου
δηµόσιου µηχανισµού τυχαίας κατανοµής όπως το ρίξιµο ενός κέρµατος. Αν το
αποτέλεσµα από το ρίξιµο του κέρµατος είναι κεφαλή, παίζουν µια ισορροπία, αν
είναι γράµµατα, παίζουν µια άλλη. Εποµένως, στο τρίτο στάδιο, επιτρέπονται
(δηµοσίως) συσχετισµένες ισορροπίες (correlated equilibrium).
Τονίζουν ότι στο µοντέλο τους οι τιµές τόσο του > όσο και της ¯
προσδιορίζονται από το συµβόλαιο ισορροπίας. Όπως προαναφέρθηκε, αυτό έρχεται
σε αντίθεση µε ορισµένη βιβλιογραφία της σηµατοδότησης (ειδικότερα, Spence
(1973)), όπου το

> επιλέγεται πριν την υπογραφή του συµβολαίου από τα

αντισυµβαλλόµενα µέρη. Η προσέγγισή τους ακολουθεί την παράδοση της
βιβλιογραφίας «κοσκινίσµατος», όπου όλες οι µεταβλητές είναι συµβατικά
ορισµένες.

6.4.2.3 ΑΣΘΕΝΩΣ

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ

ROTHSCHILD-STIGLITZ-WILSON ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
Οι Maskin και Tirole εισάγουν την έννοια της ασθενούς ενδιάµεσα κατά
Pareto

αποτελεσµατικότητας.

Μια

κατανοµή

είναι

ασθενώς

ενδιάµεσα

αποτελεσµατική (weakly interim efficient – WIE) αν είναι συµβατή µε τα κίνητρα
(δηλαδή, κάθε τύπος Εντολέα προτιµάει την κατανοµή του από την κατανοµή
οποιαδήποτε άλλου τύπου) και δεν υπάρχει άλλη τέτοια κατανοµή που, ανεξάρτητα
από τις πεποιθήσεις του Εντολοδόχου για τον τύπο του Εντολέα, την προτιµούν και
τα δύο µέρη. Μια αρκετά συναφής έννοια είναι αυτή που οι Maskin-Tirole ονοµάζουν
Rothschild-Stiglitz-Wilson (RSW) κατανοµή. Μια συµβατή µε τα κίνητρα κατανοµή
είναι RSW σε σχέση µε την κατανοµή επιφύλαξης

∙
…

αν µεγιστοποιεί το όφελος κάθε

τύπου Εντολέα εντός της κλάσης των συµβατών µε τα κίνητρα κατανοµών που
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διασφαλίζουν στον Εντολοδόχο τουλάχιστον την χρησιµότητα που αντλεί από την

∙
…

ανεξαρτήτως των πεποιθήσεών του.
Αποδεικνύουν ότι οποιαδήποτε RSW είναι WIE και ότι µια WIE κατανοµή
είναι RSW σε σχέση µε την ίδια. Στη συνέχεια, δείχνουν ότι η RSW κατανοµή σε
σχέση µε την κατανοµή επιφύλαξης

∙
…

είναι η ελαχίστου κόστους διαχωριστική

ισορροπία όταν οι προτιµήσεις του Εντολέα ικανοποιούν την υπόθεση ταξινόµησης.
Επιπλέον, εισάγουν την έννοια της ενδιάµεσα αποτελεσµατικής (interim
efficient – IE) κατανοµής. Μια κατανοµή είναι ενδιάµεσα αποτελεσµατική σε σχέση
µε τις πεποιθήσεις R ∙ αν είναι συµβατή µε τα κίνητρα και αν δεν υπάρχει άλλη

συµβατή µε τα κίνητρα κατανοµή που κυριαρχεί κατά Pareto, και αποφέρει στο
Εντολοδόχο τουλάχιστον την ίδια χρησιµότητα. Αποδεικνύουν ότι οποιαδήποτε WIE
κατανοµή είναι ενδιάµεσα αποτελεσµατική (interim efficient – IE) για ορισµένες
πεποιθήσεις.

6.4.2.4 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Στο υπόδειγµα κοινών αξιών αποδεικνύεται ότι το σύνολο ισορροπίας του
παιγνίου τριών σταδίων αποτελείται από συµβατές µε τα κίνητρα κατανοµές που
(ασθενώς) κυριαρχούν κατά Pareto επί της RSW κατανοµής σε σχέση µε την

κατανοµή επιφύλαξης, και είναι εφικτό για πρότερες πεποιθήσεις R ∙ . Εποµένως, η

ισορροπία του παιγνίου προσφοράς συµβολαίου είναι µοναδική αν και µόνο αν η
RSW κατανοµή είναι ενδιάµεσα αποτελεσµατική.
Επιπλέον, οι Maskin-Tirole επισηµαίνουν πως αν δεν υπάρχει σε ισχύ κάποιο
πρότερο συµβόλαιο που να δεσµεύει τα δύο µέρη, το σύνολο ισορροπίας κατανοµών
του παιγνίου προσφοράς συµβολαίου συµπίπτει µε το σύνολο των συµβατών µε τα
κίνητρα κατανοµών που ασθενώς κυριαρχούν κατά Pareto επί της RSW κατανοµής
που σχετίζεται µε την κατανοµή επιφύλαξης και είναι ατοµικά ορθολογικές για τον
Εντολοδόχο µε πρότερες πεποιθήσεις R ∙ .
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6.4.2.5 ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Μέχρι στιγµής έχει γίνει η υπόθεση ότι ο Εντολοδόχος – το µέρος που
αποδέχεται ή απορρίπτει το προτεινόµενο συµβόλαιο – δεν έχει ιδιωτική
πληροφόρηση. Ωστόσο, η περίπτωση αµφίπλευρης ασύµµετρης πληροφόρησης είναι
στην πράξη σηµαντική. Ένας κατασκευαστής µε ιδιωτική πληροφόρηση για την
ποιότητα του προϊόντος του µπορεί προχωρήσει σε διαφοροποίηση τιµών µεταξύ
καταναλωτών µε διαφορετικές προτιµήσεις, ένας δικαιοπάροχος µε πληροφόρηση
σχετικά µε την ποιότητα και εποµένως την συνολική ζήτηση για το προϊόν του µπορεί
να προσφέρει ένα συµβόλαιο σε ένα δικαιοδόχο µε ιδιωτική πληροφόρηση για το
ταλέντο του ή για την τοπική ζήτηση. Υπάρχει µια σηµαντική ειδική περίπτωση κατά
την οποία πολλά από τα αποτελέσµατά του υποδείγµατος κοινών αξιών
εξακολουθούν να ισχύουν ακόµη και όταν ο Εντολοδόχος έχει ιδιωτική
πληροφόρηση. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της περίπτωσης είναι ότι, εκτός από
την Υπόθεση Ταξινόµησης που ικανοποιείται, τα αντισυµβαλλόµενα µέρη έχουν
οιονεί γραµµικές συναρτήσεις χρησιµότητας.
Οι συγγραφείς, αρχικά, γενικεύουν τις έννοιες των ασθενώς ενδιάµεσα
αποτελεσµατικών (WIE ∗ ), Rothschild-Stiglitz-Wilson (O©' ∗ ) και ενδιάµεσα
αποτελεσµατικών (îd ∗ ) κατανοµών για αµφίπλευρη ασύµµετρη πληροφόρηση. Στην
συνέχεια, σηµειώνουν ότι, ο ισχυρισµός πως οι κατανοµές ισορροπίας είναι ακριβώς
αυτές που κυριαρχούν επί της RSW κατανοµής και είναι συµβατές µε τα κίνητρα και

ατοµικά ορθολογικές (για πρότερες πεποιθήσεις R ∙ ) υπό την προϋπόθεση ότι η RSW
Z ∙ , µεταφέρεται στην
κατανοµή είναι ΙΕ για κάποιες αυστηρά θετικές πεποιθήσεις R

αµφίπλευρη ασύµµετρη πληροφόρηση. Το πρόβληµα, τότε, είναι να βρεθούν
επαρκείς συνθήκες που εγγυώνται πως η O©' ∗ κατανοµή είναι îd ∗ για κάποιες
τέτοιες πεποιθήσεις. Σε αυτό το σηµείο εξειδικεύουν το υπόδειγµα για οιονεί
γραµµικές συναρτήσεις χρησιµότητας για τον Εντολέα και τον Εντολοδόχο, και
αποδεικνύουν ότι αν οι δεσµευτικοί περιορισµοί συµβατότητας κινήτρων στο
πρόγραµµα O©' ∗ είναι οι «περιορισµοί καθοδικής γειτνίασης» (downward adjacent

constraints), τότε η O©' ∗ κατανοµή είναι πράγµατι îd ∗ για κάποιες αυστηρά θετικές
πεποιθήσεις. Στο τελευταίο βήµα επικαλούνται την Υπόθεση ταξινόµησης για να
διασφαλίσουν οι δεσµευτικοί περιορισµοί του Εντολοδόχου είναι οι περιορισµοί
καθοδικής συµβατότητας κινήτρων.
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6.4.2.5.1

ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έστω ! τύποι Εντολέα 7a = 1, … , !8 και ( τύποι Εντολοδόχου 7b = 1, … , (8.

Οι πιθανότητες του τύπου a του Εντολέα και του τύπου b του Εντολοδόχου είναι R C

και ƒž , αντίστοιχα. Οι τύποι του Εντολέα και του Εντολοδόχου κατανέµονται
ανεξάρτητα. Μια κατανοµή σε αυτό το διευρυµένο πλαίσιο είναι ένα µενού
C
ž C,ž

∙
∙

=

από αποτελέσµατα, ένα για κάθε ζεύγος τύπων του Εντολέα και του

Εντολοδόχου. Οι συναρτήσεις χρησιµότητας συµβολίζονται από δείκτες των δύο
τύπων: cžC 7 8 για τον Εντολέα και ÇžC 7 8 για τον Εντολοδόχο, για ένα δεδοµένο
αποτέλεσµα
∙
∙

κατανοµή

. Μια κατανοµή επιφύλαξης ή status-quo συµβολίζεται
είναι συµβατή µε τα κίνητρα για τον Εντολέα, αν για τα a,
∑ž ƒž cžC ” žC š ≥ ∑ž ƒž cžC ”

”•îŸ C š

H
žš

∙
.
∙

Μια

για όλα τα Œ.

Για τον Εντολοδόχο, ορίζουν τόσο τη συµβατότητα κινήτρων όσο και την
ατοµική ορθολογικότητα «τύπο-προς-τύπο» (δηλαδή για κάθε τύπο Εντολέα) και
«κατά µέσο όρο» (δηλαδή στην προσδοκία για τον τύπο του Εντολέα για κάποιες
πεποιθήσεις). Οι «τύπου-προς-τύπου» έννοιες είναι (για όλα τα a):
ÇžC ” žC š ≥ ÇžC ”

”ˆîŸžC š
∙

C
Hš

για όλα τα b και Œ,
C

ÅîOžC ” ∙ šÆ

ÇžC ” žC š ≥ ÇžC Å ž Æ

για όλα τα b.

Z ∙ σχετικά µε τον τύπο του Εντολέα, οι κατά µέσο όρο
Για τυχούσες πεποιθήσεις R
έννοιες είναι:
Z ∙ šÆ
ÅˆîŸž ”R

Z ∙ , šÆ
ÅîOž ”R
∙
∙

Z C ÇžC ” žC š ≥ ∑C R
Z C ÇžC ”
∑C R

C
Hš

Z C ÇžC ” žC š ≥ ∑C R
Z C ÇžC Å Æ
∑C R
ž
C

για όλα τα b και Œ.
για όλα τα b.

192

Z ∙ šÆ για κάθε
Είναι σαφές ότι, ο ”ˆîŸžC š για όλα τα a συνεπάγεται τον ÅˆîŸž ”R

Z ∙ , ∙ šÆ για κάθε R
Z∙.
Z ∙ και ο ÅîOžC ” ∙ šÆ για όλα τα a συνεπάγεται τον ÅîOž ”R
R
∙
∙

∙
∙…

Οι συγγραφείς επικεντρώνουν την προσοχή τους στις αρχικές κατανοµές

που ικανοποιούν τον ”•îŸ C š και τον ”ˆîŸžC š για όλους τα a και τα b και υποθέτουν ότι
η

∙
∙…

µπορεί να είναι µια «µη ανταλλάξιµη» κατανοµή, ή µπορεί να προκύπτει από

ένα προηγούµενο, συµβατό µε τα κίνητρα συµβόλαιο.

ΟΡΙΣΜΟΣ 6.4

Μια κατανοµή ∙ είναι WIE ∗ αν και µόνο αν αποτελεί λύση στο Πρόβληµα î ∗
για κάποιο διάνυσµα θετικών βαρών u C CJ@,…,w :
∙

Πρόβληµα î ∗ :

max
G u C G ƒž cžC ” žC š
∙
[∙

C

ž

υπό τους περιορισµούς, ”•îŸ C š για όλα τα a, ”ˆîŸžC š για όλα τα a και b, και
∙

ÅîOžC ” ∙ šÆ για όλα τα a και b.

Όπως και πριν, οι περιορισµοί του Εντολοδόχου στον ορισµό της ασθενούς
ενδιάµεσα αποτελεσµατικότητας επιβάλλονται τύπο προς τύπο. Το ίδιο ισχύει και για
τις (γενικευµένες) έννοιες της Rothschild-Stiglitz-Wilson κατανοµής:
ΟΡΙΣΜΟΣ 6.5

Μια κατανοµή ̂ ∙∙ ” ∙∙ … š είναι O©' ∗ σε σχέση µε την ∙∙ … αν και µόνο αν για όλα
τα a, ̂ ∙C ” ∙∙ … š = ∙C , όπου η ∙∙ επιλύει το Πρόβληµα îî C∗ :
Πρόβληµα îî C∗ :

max
G ƒž cžC ” žC š
∙
[∙

ž

υπό τους περιορισµούς, 7•îŸ H 8 για όλα τα Œ, ”ˆîŸžH š για όλα τα Œ και b, και
ÅîOžH ”

∙
∙ … šÆ

για όλα τα Œ και b.
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Για µία ακόµη φορά, ο ορισµός είναι ο ίδιος όπως και στην περίπτωση όπου ο
Εντολοδόχος δεν έχει ιδιωτική πληροφόρηση εκτός από την παρουσία των τύπο προς
τύπο περιορισµών συµβατότητας κινήτρων. Η υπόθεση ότι η

∙
∙…

ικανοποιεί τους τύπο

προς τύπο περιορισµούς συµβατότητας κινήτρων του Εντολέα και του Εντολοδόχου
διασφαλίζει ότι οι περιορισµοί στο îî C∗ µπορούν όλοι τους να ικανοποιηθούν.
Η

̂ ∙∙ ”

είναι WIE ∗ και, ειδικότερα, συµβατή µε τα κίνητρα για τον

∙
∙ …š

Εντολέα. Εποµένως, επιλύει το Πρόβληµα îî ∗ για οποιοδήποτε σύνολο θετικών
βαρών u C

CJ@,…,w

:

Πρόβληµα îî ∗ :
max
G u C ]G ƒž cžC ” žC š^
∙
[∙

C

ž

υπό τους περιορισµούς, ”•îŸ C š για όλα τα a, ”ˆîŸžC š για όλα τα a και b, και
ÅîOžC ”

∙
∙ … šÆ

για όλα τα a και b.

ΟΡΙΣΜΟΣ 6.6

∙
Z ∙ αν και µόνο αν για
Μια κατανοµή ∙ είναι IE ∗ σε σχέση µε τις πεποιθήσεις R
κάποιο διάνυσµα θετικών βαρών u C CJ@,…,w , επιλύει το πρόβληµα:

Πρόβληµα c ∗ :

max
G u C ]G ƒž cžC ” žC š^
∙
[∙

C

ž

Z ∙ šÆ για όλα τα b, και
υπό τους περιορισµούς, ”•îŸ C š για όλα τα a, ÅˆîŸž ”R
Z ∙ , ∙ šÆ για όλα τα b.
ÅîOž ”R
∙

Σηµειώνεται ότι στον ορισµό των

IE ∗ κατανοµών, οι περιορισµοί του

Εντολοδόχου ισχύουν στην προσδοκία. Παρόλο, που οι ορισµοί των WIE ∗ και IE ∗

κατανοµών είναι φυσικές γενικεύσεις των 'îd και îd κατανοµών οι Maskin-Tirole
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επισηµαίνουν δύο σηµεία. Πρώτον, η έννοια των IE ∗ κατανοµών δεν είναι ακριβώς η

συνήθης έννοια της ενδιάµεσης αποτελεσµατικότητας, η οποία θα απαιτούσε όλοι οι
τύποι Εντολοδόχου να έχουν θετικό βάρος στην αντικειµενική συνάρτηση. ∆εύτερον,
µια κατανοµή που είναι IE ∗ δεν χρειάζεται να είναι WIE ∗ . Αυτό οφείλεται στο

σε αντίθεση µε την περίπτωση όπου ο Εντολοδόχος δεν έχει ιδιωτική πληροφόρηση,
Z ∙ šÆ στο Πρόβληµα c ∗ δεν διασφαλίζουν ότι
γεγονός ότι οι περιορισµοί ÅˆîŸž ”R
ικανοποιούνται οι περιορισµοί ”ˆîŸžC š στο Πρόβληµα î ∗ .

Είναι ακριβώς αυτή η αποτυχία, η οποία, σε γενικές γραµµές, δεν καθιστά
επιτρεπτή την επέκταση των αρχικών αποτελεσµάτων στην περίπτωση ενός Εντολέα
µε ιδιωτική πληροφόρηση. ∆ιαισθητικά, όταν οι περιορισµοί κινήτρων πρέπει να

ισχύουν µόνο κατά µέσο όρο (σε σχέση µε τις πεποιθήσεις R ∙ ) – όπως στο Πρόβληµα

c ∗ – ο Εντολέας µπορεί να ωφεληθεί από την παραβίαση κάποιων από τους

περιορισµούς ατοµικότητας ”ˆîŸžC š, το οποίο µπορεί να το πράξει όσο οι παραβιάσεις
συνίστανται στην σύσφιξη άλλων ”ˆîŸžC š περιορισµών έτσι ώστε οι ÅˆîŸž 7R ∙ 8Æ να
ισχύουν.
Αυτές οι συγκρούσεις µεταξύ «χαλάρωσης» και «σύσφιξης» περιορισµών
είναι το επίκεντρο των Maskin-Tirole (1990). Ωστόσο, σε αυτήν την εργασία τους οι
Maskin-Tirole δείχνουν ότι όταν οι συναρτήσεις χρησιµότητας είναι οιονεί γραµµικές
ο Εντολέας δεν αποκοµίζει κανένα όφελος παραβιάζοντας οποιοδήποτε από τους
”ˆîŸžC š περιορισµούς. Αυτό υποδηλώνει, και στην συνέχεια επιβεβαιώνεται, ότι η
αρχική ανάλυση επεκτείνεται µε οιονεί γραµµικότητα.

6.4.2.5.2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
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ΘΕΩΡΗΜΑ 6.1

Έστω ότι η O©' ∗ κατανοµή
̂ ∙∙ ” ∙∙ … š είναι IE ∗ για κάποιες αυστηρά θετικές
Z ∙ (δηλαδή, R
Z C > 0 για όλα τα a). Τότε το σύνολο των κατανοµών
πεποιθήσεις R
ισορροπίας του παιγνίου προσφοράς συµβολαίου είναι το σύνολο των κατανοµών ∙∙
που ικανοποιούν τους ”•îŸ C š για όλα τα a, τους ÅˆîŸž 7R ∙ 8Æ για όλα τα b και τους
ÅîOž 7R ∙ 8Æ για όλα τα b, και που κυριαρχούν ασθενώς κατά Pareto επί της O©' ∗
κατανοµής: για όλα τα a,
G ƒž cžC ” žC š ≥ G ƒž cžC Å ̂ žC ”
ž

ž

∙
∙ … šÆ

.

Μια παρατήρηση που πρέπει να γίνει είναι ότι όταν ο Εντολοδόχος δεν έχει
ιδιωτική πληροφόρηση, µια RSW κατανοµή είναι απαραιτήτως IE σε σχέση µε
κάποιες πεποιθήσεις (παρόλο που χρειάζεται να γίνουν περισσότερες υποθέσεις για
να διασφαλιστεί ότι αυτές οι πεποιθήσεις µπορούν να επιλεγούν αυστηρά θετικά).
Όµως, µε αµφίπλευρη ασυµµετρία, µια O©' ∗ κατανοµή δεν είναι απαραίτητο να
είναι IE ∗ αναφορικά µε οποιεσδήποτε πεποιθήσεις.
6.4.2.5.3

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΟΝΕΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο σηµείο αυτό γίνεται µια υπόθεση που διασφαλίζει ότι µια O©' ∗

κατανοµή είναι IE ∗ για κάποιες αυστηρά θετικές πεποιθήσεις και, κατά συνέπεια, ότι

το Θεώρηµα 6.1 χαρακτηρίζει τα αποτελέσµατα ισορροπίας του παιγνίου προσφοράς
συµβολαίου.
Υπόθεση 1:

i.

Οι προτιµήσεις είναι οιονεί γραµµικές: για όλα τα a και b,
•

cžC 7>, ¯8 = ¯ − pžC 7>8,

•

ÇžC 7>, ¯8 = ržC 7>8 − ¯.
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ii.

Στο Πρόβληµα îî ∗ , οι δεσµευτικοί περιορισµοί µεταξύ των περιορισµών
”ˆîŸžC š και

ÅîOžC ”

∙
∙ … šÆ

του Εντολοδόχου είναι οι περιορισµοί κινήτρων

καθοδικής γειτνίασης και ο τύπου-1 περιορισµός ατοµικής ορθολογικότητας.
∆ηλαδή, για όλα τα a:
•

ÇžC ” žC š ≥ ÇžC ”

2, … , (8

C
žz@ š

7b =

και

•

Ç@C ” @C š ≥ Ç@C ”

C
@… š.

Επιπλέον, οι πολλαπλασιαστές του Lagrange που σχετίζονται µε αυτούς τους
περιορισµούς είναι αυστηρά θετικοί.
ΠΟΡΙΣΜΑ 6.1

Με βάση την παραπάνω υπόθεση, η O©' ∗ κατανοµή ̂ ∙∙ ” ∙∙ … š είναι IE ∗ για κάποιες
Z ∙ (και εποµένως το Θεώρηµα 6.1 µπορεί να
αυστηρά θετικές πεποιθήσεις R
εφαρµοστεί).

Συνοψίζοντας, από το Θεώρηµα 6.1, τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας
µπορούν να εφαρµοστούν σε αµφίπλευρη ασυµµετρία πληροφόρησης αν η O©' ∗

κατανοµή είναι IE ∗ για κάποιες αυστηρά θετικές πεποιθήσεις. Όταν έχουµε οιονεί

γραµµικές προτιµήσεις, αυτή η υπόθεση ικανοποιείται αν το σύνολο των δεσµευτικών
περιορισµών αποτελείται από τους καθοδικής γειτνίασης IC περιορισµούς, του
Εντολοδόχου, και τον IR περιορισµό, του Εντολοδόχου, στο κατώτατο σηµείο. Οι
Maskin-Tirole δεν επιχείρησαν να παρέχουν τις πιο γενικές προϋποθέσεις βάσει των
οποίων αυτές είναι οι δεσµευτικοί περιορισµοί. Αντιθέτως, επικεντρώνονται στην
περίπτωση όπου κάθε αντισυµβαλλόµενο µέρος έχει δύο πιθανούς τύπους και η
Υπόθεση Ταξινόµησης ικανοποιείται. Εικάζουν ότι η ανάλυση εφαρµόζεται σε πολύ
γενικότερα περιβάλλοντα που ικανοποιούν την Υπόθεση Ταξινόµησης.
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6.4.3

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟ

ΕΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΜΕΝΟ ΕΝΤΟΛΕΑ
Ο Myerson (1983) τροφοδοτεί τον Εντολέα µε όλη την διαπραγµατευτική
ισχύ. Επίσης ο εντολέας µπορεί να εφαρµόσει τον µηχανισµό συντονισµού που είναι
ο καλύτερος για τον ίδιο, υπό τον περιορισµό ότι πρέπει να δοθούν στο Εντολοδόχο
τουλάχιστον τα ελάχιστα κίνητρα για να ενεργήσει όπως επιθυµεί ο Εντολέας. Είναι
ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό του ρόλου του Εντολέα που γενικεύεται σε αυτή
την εργασία.
Ο Εντολέας δεν µπορεί να επιβάλλει οτιδήποτε θέλει στους Εντολοδόχους. Οι
εντολοδόχοι µπορεί να έχουν τον έλεγχο ιδιωτικών αποφάσεων τις οποίες ο Εντολέας
δεν µπορεί να υπαγορεύσει, ή µπορεί να έχουν ιδιωτική πληροφόρηση την οποία ο
Εντολέας δεν µπορεί να παρατηρήσει, ή απλά µπορούν να µην προχωρήσουν σε
συναλλαγή µε τον Εντολέα αν δεν τους προσφέρει κάποια ελάχιστα αναµενόµενα
οφέλη. Γενικότερα, ο Εντολέας µπορεί να «ελέγξει» τους Εντολοδόχους µόνο στον
βαθµό που µπορεί να επηρεάσει τα κίνητρα τους, αλλά δέχονται αυτόν τον
επηρεασµό παθητικά.
Ο Myerson θεωρεί πως όλοι οι τύποι του Εντολέα θα αναµένεται να επιλέξουν
τον ίδιο µηχανισµό (ένας κανόνας που καθορίζει τις ενέργειες των ατόµων ως
συνάρτηση των τύπων τους), παρά το γεγονός ότι έχουν διαφορετικές προτιµήσεις,
έτσι ώστε η επιλογή από µόνη της να µην αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφόρηση.
Υποστηρίζει ότι αν υπάρχει ένας µηχανισµός που να είναι ασφαλής και δεν
κυριαρχείται (ένας µηχανισµός είναι ασφαλής αν, για κάθε τύπο Εντολέα, ο
µηχανισµός αυτός είναι συµβατός µε τα κίνητρα δεδοµένου του τύπου του Εντολέα
και ένας µηχανισµός είναι µη κυριαρχούµενος αν είναι συµβατός µε τα κίνητρα και
δεν κυριαρχείται από ένα άλλο συµβατό µε τα κίνητρα µηχανισµό), τότε είναι
ουσιαστικά µοναδικός για αυτήν την ιδιότητα και όλοι οι τύποι του Εντολοδόχου θα
πρέπει να τον εφαρµόσουν. Αποκαλεί τέτοιους ασφαλείς και µη κυριαρχούµενους
µηχανισµούς «ισχυρές λύσεις» (strong solutions).
Στην συνέχεια εισάγει τις έννοιες των «αναµενόµενων ισορροπιών»
(expectational equilibria) και των «µηχανισµών πυρήνα» (core mechanisms) µε
σκοπό την οριοθέτηση του συνόλου των µηχανισµών που ο Εντολέας θα µπορούσε
εύλογα να θεωρήσει, σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ισχυρή λύση.
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Επιπλέον, προσεγγίζει συστηµατικά το πρόβληµα της ανάπτυξης µιας θεωρίας
που προσδιορίζει το τι θα πρέπει να κάνει ένας πληροφορηµένος Εντολέας. Ορίζει τα
«ουδέτερα βέλτιστα» (neutral optima) σαν το σύνολο των µηχανισµών που δεν
µπορούν να αποκλειστούν, µε κάθε έννοια αποκλεισµού που ικανοποιεί τέσσερα
αξιώµατα (1. κυριαρχία, 2. ανοικτότητα, 3. επεκτάσεις και 4. ισχυρές λύσεις) . Τα
βασικά αποτελέσµατα αυτής της εργασίας είναι ο χαρακτηρισµός των ουδέτερων
βέλτιστων και η γενική απόδειξη της ύπαρξης αυτών, από τα οποία προκύπτει και η
ύπαρξη των αναµενόµενων ισορροπιών και των µηχανισµών πυρήνα.

6.4.4

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΜΕΝΟΥ
ΕΝΤΟΛΕΑ

Έχοντας

παρουσιάσει

τα

βασικά

σηµεία

του

υποδείγµατος

του

πληροφορηµένου Εντολέα µε κοινές αξίες των Maskin και Tirole (1992) και του
υποδείγµατος

του

Myerson

(1983)

κρίνεται

σκόπιµη

µια

σύγκριση

των

αποτελεσµάτων τους.
Ο Myerson ορίζει µια κατανοµή να είναι «συµβατή µε τα κίνητρα τύπο προς
τύπο» ή «ασφαλής» αν είναι συµβατή µε τα κίνητρα όταν οι Εντολοδόχοι γνωρίζουν
τον αληθινό τύπο του Εντολέα. Μια «ισχυρή λύση» είναι µια κατανοµή που είναι
ασφαλής και ενδιάµεσα-αποτελεσµατική (δηλαδή, µη κυριαρχούµενη για τους
διαφορετικούς τύπους του Εντολέα στην κλάση των συµβατών µε τα κίνητρα
κατανοµών). Στο περιοριστικό πλαίσιο των Maskin-Tirole, η συµβατότητα κινήτρων
και η συµβατότητα κινήτρων τύπο προς τύπο ισοδυναµεί µε την προθυµία του
Εντολοδόχου να αποδεχθεί να παίξει ένα µηχανισµό (ατοµική ορθολογικότητα) όταν
η RSW κατανοµή ̂ ∙ 7

έχει πρότερες πεποιθήσεις σχετικά, και γνωρίζει, τον τύπο του Εντολέα, αντίστοιχα.
Εποµένως, για µια αρχική κατανοµή

∙
…,

∙
…8

είναι ασφαλής εξ

ορισµού, και αποτελεί µια ισχυρή λύση αν και µόνο αν είναι ενδιάµεσααποτελεσµατική.
Στην συνέχεια ο Myerson αναλύει συνοπτικά το παίγνιο µη συνεργασίας στο
οποίο ο Εντολέας προσφέρει ένα µηχανισµό και αποδεικνύει την ύπαρξη µιας
ισορροπίας και ότι οποιαδήποτε ισχυρή λύση, αν υπάρχει τέτοια, είναι µια ισορροπία.
µε κοινές αξίες, αντιπροσωπεύουν ότι η ̂ ∙ 7

Τα αποτελέσµατα αυτά, στο πλαίσιο του υποδείγµατος του πληροφορηµένου Εντολέα
∙
…8

είναι ένα αποτέλεσµα ισορροπίας αν

είναι ενδιάµεσα-αποτελεσµατική. Η γενική παρατήρηση του Myerson ότι οι
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ισχύει στο περισσότερο δοµηµένο µοντέλο των Maskin-Tirole, στο οποίο η ̂ ∙ 7 …∙ 8

ισορροπίες δεν είναι γενικώς µοναδικές ακόµα και όταν υπάρχει µια ισχυρή λύση δεν

είναι το µοναδικό αποτέλεσµα ισορροπίας όταν είναι ενδιάµεσα-αποτελεσµατική,

δηλαδή, όταν υπάρχει µια ισχυρή λύση. Επίσης οι Maskin-Tirole χαρακτηρίζουν
πλήρως το σύνολο ισορροπίας όταν η RSW κατανοµή δεν είναι ενδιάµεσααποτελεσµατική.
Έπειτα από τη ανάλυση του παιγνίου µη συνεργασίας, ο Myerson αναπτύσσει
µια προσέγγιση συνεργασίας. Αρχικά, προσδιορίζει ένα υποσύνολο από ενδιάµεσααποτελεσµατικές κατανοµές, τις κατανοµές πυρήνα. Κατόπιν, αποµονώνει ένα
υποσύνολο κατανοµών πυρήνα, τις ουδέτερες κατανοµές, ή µηχανισµούς που
συγκροτούν την µικρότερη κλάση που ικανοποιεί τα τέσσερα αξιώµατα. Ειδικότερα,
οι ουδέτεροι µηχανισµοί πρέπει να περιλαµβάνουν ισχυρές λύσεις αν υπάρχουν
τέτοιες, και το σύνολο των ουδέτερων µηχανισµών δεν µπορεί να επεκταθεί αν το
σύνολο των δηµόσιων ενεργειών (ενέργειες που µπορούν να οριστούν συµβατικά)
γίνει µεγαλύτερο. Όπως αναφέραµε στη προηγούµενη υπο-υποενότητα αποδεικνύει
ανάλυσης των Maskin-Tirole, όταν η ̂ ∙ 7 …∙ 8 είναι ενδιάµεσα-αποτελεσµατική, είναι η

την ύπαρξη και χαρακτηρίζει τους ουδέτερους µηχανισµούς. Στο πλαίσιο της

µοναδική ουδέτερη λύση καθώς είναι µη κυριαρχούµενη, και εποµένως είναι η
µοναδική λύση πυρήνα.

6.4.5

Η

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ

ΤΟ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η παρουσίαση των υποδειγµάτων του πληροφορηµένου Εντολέα (και των
µοντέλων σηµατοδότησης) αποτελεί κοµβικό σηµείο για τους σκοπούς της παρούσας
εργασίας καθώς αποτελεί, εν µέρει, το υπόδειγµα στο οποίο στηρίζεται η ανάλυση
που θα ακολουθήσει στο τρίτο µέρος της εργασίας µας. ∆εν θα επιχειρήσουµε σε
αυτό το σηµείο να αναλύσουµε λεπτοµερώς το πώς η υπολογιστική πολυπλοκότητα
και η ασυµµετρία πληροφόρησης συνδέονται µε τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα
και την τιµολόγησή τους διότι κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε αρνητικά για τη συνέχεια
της ανάλυσής µας. Μέχρι λοιπόν να εισέλθουµε στο τρίτο µέρος της εργασίας µας
στο οποίο θα γίνει πλήρως κατανοητό πως συνδέονται µεταξύ τους οι παραπάνω
έννοιες θα παρουσιάσουµε άτυπα και κατά κάποιο τρόπο διαισθητικά µέσω ενός
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απλού παραδείγµατος τον τρόπο που η υπολογιστική πολυπλοκότητα συντελεί στην
εµφάνιση ασυµµετρίας πληροφόρησης ανάµεσα στα αντισυµβαλλόµενα µέρη στην
αγορά χρηµατοοικονοµικών παραγώγων.
Υποθέτουµε, λοιπόν, έναν πωλητή ενός πιστωτικού παραγώγου (Εντολέας),
και εν προκειµένω ενός εγγυηµένου χρεωστικού τίτλου (collateralized Debt
obligation – CDO) ή µιας σύµβασης ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (credit default
swap – CDS), το οποίο πουλάει σε έναν αγοραστή (Εντολοδόχο). Πιστωτικά
παράγωγα όπως τα CDOs και τα CDSs αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγµα
πολύπλοκων

χρηµατοοικονοµικών

προϊόντων

τα

οποία

είναι

δύσκολο

να

τιµολογηθούν διότι οι τιµές τους εξαρτώνται από τη σύνθετη αλληλεπίδραση πολλών
χαρακτηριστικών (όπως στοιχεία ενεργητικού τραπεζών, δηλαδή δανείων, οµολόγων
και άλλων). Είναι προφανές ότι ο Εντολέας έχει ιδιωτική πληροφόρηση η οποία
λαµβάνει την µορφή γνώσης των κατανοµών των υποκείµενων τίτλων (δηλαδή της
ακριβής ταυτότητάς τους) η σύνθεση των οποίων συνεπάγεται ένα παράγωγο (του
οποίου η κατανοµή θα προκύπτει από τις κατανοµές των υποκείµενων τίτλων), όπως
τα CDOs και τα CDSs. Εποµένως ο Εντολέας είναι γνώστης τόσο των κατανοµών
των υποκείµενων τίτλων όσο και της κατανοµής του παραγώγου.
Οι Εντολοδόχοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για την αγορά του παραγώγου µπορεί
να γνωρίζουν τις πρότερες κατανοµές των υποκείµενων τίτλων (αυτό συµβαίνει κατά
την στιγµή της πώλησης του παραγώγου) ή ακόµη µπορεί να είναι γνώστες της
ακριβής ταυτότητας των υποκείµενων τίτλων (δηλαδή αφού έχει γίνει η αγορά του
παραγώγου και, πλέον, είναι σε θέση να γνωρίζουν µε ακρίβεια για παράδειγµα το
αποτέλεσµα ενός πιστωτικού γεγονότος σε κάποιον από τους υποκείµενους τίτλους).
Συνεπώς, έχουµε µια περίπτωση στην οποία ένας πληροφορηµένος Εντολέας
προτείνει ένα συµβόλαιο σε έναν Εντολοδόχο ο οποίος έχει και ο ίδιος κάποια
ιδιωτική πληροφόρηση την στιγµή της εκτέλεσης του συµβολαίου και µπορεί να
αποκτήσει ακόµη καλύτερη πληροφόρηση, εκ των υστέρων, αφού το συµβόλαιο έχει
τεθεί σε ισχύ.
Το πρόβληµα έγκειται στο γεγονός ότι ο Εντολέας µπορεί κάνοντας χρήση της
ιδιωτικής του πληροφόρησης να επιλέξει και να οργανώσει κατάλληλα ορισµένους
υποκείµενους τίτλους, από το σύνολο των υποκείµενων τίτλων που συγκροτούν ένα
παράγωγο, οι οποίοι είναι «lemons» (η ορολογία προέρχεται από το υπόδειγµα του
Akerlof (1970)), µε απώτερο σκοπό να αυξήσει τα κέρδη του. Ακριβώς σε αυτό το
σηµείο κάνει την εµφάνισή της η υπολογιστική πολυπλοκότητα. Ο Εντολοδόχος (είτε
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πρόκειται για απλούς επενδυτές είτε για τράπεζες µε άριστη γνώση των
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων) δεν µπορεί να έχει απεριόριστη υπολογιστική ισχύ
αφού είδαµε στο πρώτο µέρος της εργασίας µας ότι µόνο οι πολυωνυµικού χρόνου
υπολογιστικές εργασίες µπορούν να χαρακτηριστούν ως εφικτές ενώ όσες απαιτούν
εκθετικό χρόνο χαρακτηρίζονται ως ανέφικτες. Συνεπώς, για έναν Εντολοδόχο που
µπορεί να πραγµατοποιήσει υπολογισµούς σε πολυωνυµικό χρόνο καθίσταται πολύ
δύσκολος έως αδύνατος ο εντοπισµός lemons υποκείµενων τίτλων που βρίσκονται
ανάµεσα σε άλλους υποκείµενους τίτλους και όλο µαζί συγκροτούν ένα πιστωτικό
παράγωγο. Μάλιστα το πρόβληµα του εντοπισµού αυτών των lemons υποκείµενων
τίτλων εκ µέρους των Εντολοδόχων µπορεί να παραµείνει άλυτο ακόµη και εκ των
υστέρων. ∆ηλαδή ο Εντολοδόχος αφού έχει προχωρήσει στην αγορά ενός τέτοιου
παραποιηµένου παραγώγου και έχει υποστεί µια απώλεια στα κέρδη του, εξαιτίας
ενός πιστωτικού γεγονότος, µπορεί να µην είναι σε θέση να εντοπίσει ότι το
πρόβληµα προέρχεται από lemons υποκείµενους τίτλους οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί
κατάλληλα από τον Εντολέα ανάµεσα στο σύνολο των υποκείµενων τίτλων που
συγκροτούν το παράγωγο. Ουσιαστικά, είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατον για
αγοραστές οι οποίοι έχουν υπολογιστικούς περιορισµούς να βρουν την κατανοµή του
παραγώγου και να αποδείξουν ότι το παράγωγο αυτό δεν έχει παραποιηθεί.
Είναι φανερό ότι η υπολογιστική πολυπλοκότητα συντελεί στην εµφάνιση
ασυµµετρίας πληροφόρησης µεταξύ των πωλητών (Εντολέων) και των αγοραστών
(Εντολοδόχων) χρηµατοοικονοµικών παραγώγων. Επίσης, γίνεται κατανοητό ότι η
ιδιωτική πληροφόρηση των πωλητών επηρεάζει άµεσα τα κέρδη (και τις προτιµήσεις)
των αγοραστών και εποµένως εισέρχεται άµεσα στην συνάρτηση χρησιµότητας των
αγοραστών.
Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε έναν αγοραστή ο οποίος αποστρέφεται τον
κίνδυνο και έχει περιορισµένη υπολογιστική ικανότητα (πολυωνυµικού χρόνου).
Ακόµη, υποθέτουµε έναν πωλητή ο οποίος δηµιουργεί και προσφέρει στον αγοραστή
που αποστρέφεται τον κίνδυνο ένα πιστωτικό παράγωγο το οποίο εµπεριέχει ένα
µεγαλύτερο αριθµό υποκείµενων τίτλων υψηλού κινδύνου, σε σχέση µε τον αριθµό
αυτών που νόµιζε ότι περιέχονταν ο αγοραστής του πιστωτικού παραγώγου. Εξαιτίας
της περιορισµένης υπολογιστικής δυνατότητας του συγκεκριµένου αγοραστή
καθίσταται πολύ δύσκολος ως αδύνατος ο εντοπισµός, από τον ίδιο, αυτών των
επιπλέον υποκείµενων τίτλων υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση αγοράς αυτού του
πιστωτικού παραγώγου από τον αγοραστή γίνεται άµεσα αντιληπτό ότι έχει
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εξαπατηθεί από τον πωλητή, καθώς θα νοµίζει ότι έχει επιλέξει ένα πιστωτικό
παράγωγο το οποίο αντιστοιχεί στις προτιµήσεις του για χαµηλά επίπεδα κινδύνου,
ενώ στην πραγµατικότητα το πιστωτικό παράγωγο θα ενέχει υψηλότερο κίνδυνο.
Εν ολίγοις, µπορούµε να πούµε ότι τα κέρδη και οι προτιµήσεις του
Εντολοδόχου επηρεάζονται άµεσα, αλλά εν αγνεία του, από τον Εντολέα. Όλα τα
παραπάνω θα γίνουν πλήρως κατανοητά στο Κεφάλαιο 9 όπου θα δούµε τον ακριβή
τρόπο που ο πωλητής µπορεί να κατασκευάζει τέτοιου είδους πιστωτικά παράγωγα
άλλα και το κόστος που ενέχει αυτή η ιδιωτική πληροφόρηση του πωλητή, για τον
αγοραστή του πιστωτικού παραγώγου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
7. ΗΘΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Αναφερόµαστε στον όρο ηθικός κίνδυνος (moral hazard) όταν:

•

Ο Εντολοδόχος παίρνει µια απόφαση («ενέργεια») που επηρεάζει τόσο την
δική του χρησιµότητα όσο και αυτή του Εντολέα.

•

Ο Εντολέας παρατηρεί µόνο το «αποτέλεσµα», ένα ατελές σήµα της ενέργειας
που λήφθηκε.

•

Η ενέργεια που θα διαλέξει αυθόρµητα ο Εντολοδόχος δεν είναι κατά Pareto
βέλτιστη.

Επειδή η ενέργεια είναι µη-παρατηρήσιµη, ο Εντολέας δεν µπορεί να
επιβάλλει στον Εντολοδόχο να επιλέξει µια ενέργεια που είναι κατά Pareto βέλτιστη.
Μπορεί να επηρεάσει µόνο την επιλογή της ενέργειας του Εντολοδόχου
επηρεάζοντας την χρησιµότητα του Εντολοδόχου στην µόνη µεταβλητή που είναι
παρατηρήσιµη: το αποτέλεσµα. Αυτό µπορεί να γίνει δίνοντας στον Εντολοδόχο µια
«εκχώρηση» η οποία εξαρτάται από το αποτέλεσµα.
Υπάρχει πληθώρα παραδειγµάτων ηθικού κινδύνου, και είναι δύσκολο να
φανταστούµε µια οικονοµική σχέση που δεν έχει µολυνθεί από αυτό το πρόβληµα (το
µοντέλο του ηθικού κινδύνου συχνά αποκαλείται ως «πρόβληµα αντιπροσώπευσης»
(agency problem), και ταυτίζεται µε το µοντέλο Εντολέα-Εντολοδόχου). Αν
µπορούσε να υπάρξει µια τέλεια σχέση, ο Εντολοδόχος θα µπορούσε να παρατηρήσει
όλες τις µεταβλητές απόφασης του Εντολέα, οι οποίες σχετίζονται µε την
χρησιµότητα του. Αυτό, βέβαια, θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρό σε όρους εποπτικών
µέτρων.
Ο ηθικός κίνδυνος είναι παρών, παντού στο εσωτερικό των επιχειρήσεων,
καθώς οι εργοδότες σπάνια µπορούν να ελέγχουν όλες τις αποφάσεις των
εργαζοµένων τους. Ο όρος προσπάθεια (effort) χρησιµοποιείται συχνά για να ορίσει
τις εισροές του εργαζόµενου που δεν είναι άµεσα παρατηρήσιµες. Ο εργοδότης
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µπορεί να στηρίξει τους µισθούς µόνο στην παραγωγή ή σε κάποιες άλλες
παρατηρήσιµες µεταβλητές που παρακινούν τους εργαζόµενους να µην φυγοπονούν.
Ο όρος προσπάθεια µπορεί να προκαλέσει σύγχυση, επειδή υπαινίσσεται ότι ο
ηθικός κίνδυνος στις επιχειρήσεις συνίσταται µόνο στους υπαλλήλους οι οποίοι
αποφεύγουν την εργασία. Ωστόσο, ο ηθικός κίνδυνος υφίσταται, από την στιγµή που
διαφέρουν οι επιδιώξεις των αντισυµβαλλόµενων µερών. Ένα χαρακτηριστικό
παράδειγµα είναι οι σχέσεις µεταξύ των µετόχων και των διαχειριστών. Επειδή οι
διαχειριστές είναι αυτόνοµοι παράγοντες, θα έχουν στόχους οι οποίοι δεν είναι
αναγκαστικά ίδιοι µε εκείνους των µετόχων (οι οποίοι πάνω από όλα ενδιαφέρονται
για την µεγιστοποίηση της αξία της επιχείρησης).
Στον τοµέα ασφάλισης ακίνητης περιουσίας, ο ηθικός κίνδυνος οφείλεται σε
έναν ασφαλιστή που δεν είναι σε θέση να τηρεί τις προφυλάξεις έναντι πυρκαγιάς,
κλοπής, και ούτω καθεξής, του ασφαλισµένου, παρά τα θετικά αποτελέσµατα αυτής
της προσπάθειας για τα κέρδη του ασφαλιστή.
Στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, ο ηθικός κίνδυνος υφίσταται όταν η
προσπάθεια του παροχέα της υπηρεσίας βασίζεται στο αποτέλεσµα ενός καθήκοντος.
Κάποια απλά παραδείγµατα είναι η σχέση µεταξύ ενός ιδιοκτήτη αυτοκινήτου και του
µηχανικού του, ή µεταξύ ενός ασθενή και του γιατρού του.
Η πρώτη-καλύτερη κατάσταση καθορίζεται από την κατάσταση στην οποία ο
Εντολέας µπορεί να παρατηρεί κάθε ενέργεια του Εντολοδόχου. Στην περίπτωση
αυτή µπορεί να εισηγηθεί ότι ο Εντολοδόχος επιλέγει την αποτελεσµατικότερη
ενέργεια (ή, ισοδύναµα, ο Εντολέας µπορεί να τιµωρήσει τον Εντολοδόχο αν δεν
επιλέξει την αποτελεσµατικότερη ενέργεια), καθώς και τους µισθούς που παρέχει για
βέλτιστη κατανοµή κινδύνων. Συχνά υποθέτουµε ότι σε αυτά τα µοντέλα ο Εντολέας
είναι ουδέτερος ως προς τον κίνδυνο. Για παράδειγµα, ο Εντολέας είναι αντιµέτωπος
µε πολλούς ανεξάρτητους κινδύνους και για αυτό το λόγο µπορεί να διαφοροποιήσει
τους κινδύνους που σχετίζονται µε την σχέση του µε τον Εντολοδόχο, όπως
συµβαίνει στην σχέση του ασθενή µε τον γιατρό. Αντίθετα, ο Εντολοδόχος συνήθως
παρουσιάζει αποστροφή ως προς τον κίνδυνο (είναι πιο δύσκολο να διαφοροποιήσει
τους κινδύνους του). Εποµένως, ο βέλτιστος καταµερισµός κινδύνων απαιτεί ο
Εντολέας να διασφαλίζει απόλυτα τον Εντολοδόχο πληρώνοντας του έναν σταθερό
µισθό και αναλαµβάνοντας όλους τους κινδύνους που εµπεριέχονται στην κοινή τους
δραστηριότητα.
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Στην δεύτερη βέλτιστη κατάσταση ο Εντολέας µπορεί να παρατηρήσει µόνο
µια µεταβλητή που σχετίζεται µε την ενέργεια του Εντολοδόχου: το αποτέλεσµα. Αν
ο Εντολέας είναι ουδέτερος ως προς τον κίνδυνο, το πρώτο καλύτερο βέλτιστο
συνίσταται στην παροχή στον Εντολοδόχο ενός σταθερού µισθού. Στις δεύτερες
καλύτερες περιπτώσεις αυτό θα οδηγήσει τον Εντολοδόχο να επιλέξει εγωιστικά την
ενέργεια που είναι λιγότερο δαπανηρή για τον ίδιο, και γενικώς, αυτό δεν είναι
βέλτιστο. Εποµένως, η επίλυση του προβλήµατος του ηθικού κινδύνου συνεπάγεται
ότι ο Εντολέας προσφέρει στον Εντολοδόχο ένα συµβόλαιο µε αντισταθµίσµατα
ανάµεσα στον καταµερισµό κινδύνου και στα κίνητρα:

•

καταµερισµό κινδύνου έτσι ώστε ο µισθός του Εντολοδόχου να µην εξαρτάται
υπερβολικά από το αποτέλεσµα.

•

κίνητρα έτσι ώστε ο Εντολέας να µπορεί να στηρίξει τον µισθό του
Εντολοδόχου στο αποτέλεσµα.

Όταν ο Εντολοδόχος είναι ουδέτερος ως προς τον κίνδυνο, η παραπάνω
αντιστάθµιση δεν µπορεί να ισχύσει. Τον Εντολοδόχο δεν τον ενοχλεί να αναλάβει
όλο τον κίνδυνο, και συνεπώς το ζήτηµα της κατανοµής κινδύνων είναι άνευ
σηµασίας.

7.1 ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Ξεκινάµε µε το πιο απλό πλαίσιο: ένα µοντέλο δύο ενεργειών και δύο
αποτελεσµάτων. Ο Εντολοδόχος µπορεί να επιλέξει µεταξύ της εργασίας, . = 1, και
της µη εργασίας, . = 0. Το κόστος της ενέργειας

τυποποιείται στην , έτσι ώστε η

χρησιµότητα του Εντολοδόχου, αν λάβει µισθό u και επιλέξει την ενέργεια , είναι

ª7u8 − ., όπου η ª είναι αυστηρά κοίλη. Ο Εντολέας µπορεί διαπιστώσει µόνο κατά
πόσον ο Εντολοδόχος πετυχαίνει ή αποτυγχάνει στο έργο του. Εάν ο Εντολοδόχος
δουλεύει, η πιθανότητά του να επιτύχει είναι • και ο Εντολέας εισπράττει ένα κέρδος

=_ . Αν δεν δουλεύει, η πιθανότητα επιτυχίας µειώνεται σε ƒ < •, και το κέρδος του
Εντολέα είναι =` < =_ .

Σε µία πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση ο Εντολέας πρέπει να ωθήσει τον

Εντολοδόχο να εργαστεί. Τότε, πρέπει να δώσει στον Εντολοδόχο µισθούς u_ (σε
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περίπτωση επιτυχίας) και ua (σε περίπτωση αποτυχίας), έτσι ώστε η προσπάθεια του

Εντολοδόχου να ανταµείβεται:

•ª7u_ 8 + 71 − •8ª7ua 8 − 1 ≥ ƒª7u_ 8 + 71 − ƒ8ª7ua 8,
έτσι ο περιορισµός κινήτρων είναι,
7• − ƒ8”ª7u_ 8š − ª7ua 8 ≥ 1.
Επειδή ο Εντολέας πρέπει (προφανώς) να πληρώσει ένα υψηλότερο µισθό,

όταν ο Εντολοδόχος εργάζεται, η διαφορά 7u_ − ua 8 αυξάνει όσο η • πλησιάζει

στην ƒ. Όταν συµβαίνει αυτό, είναι δύσκολο να διακρίνουµε έναν εργαζόµενο από
έναν µη εργαζόµενο. Στην περίπτωση αυτή λέµε ότι το κίνητρο για εργασία πρέπει να
γίνει πιο υψηλής απόδοσης.
Θα πρέπει επίσης να λάβουµε υπόψη έναν περιορισµό ατοµικού
ορθολογισµού. Με αυτό εννοούµε ότι ο Εντολοδόχος διαπιστώνει πως αξίζει τον
κόπο να εργαστεί από το να παραιτηθεί και να λάβει την εξωτερική του επιλογή Ç.
Άρα έχουµε:
•ª7u_ 8 + 71 − •8ª7ua 8 − 1 ≥ Ç.
Αυτή η ανισότητα πρέπει ξεκάθαρα να είναι ισότητα. ∆ιαφορετικά, ο

Εντολέας µπορεί να µειώσει τόσο τη ª7u_ 8 όσο και τη ª7ua 8 κατά την ίδια µικρή

εκχώρηση i, η οποία δεν θα επηρεάσει τον περιορισµό κινήτρων και θα αυξήσει τη
δική του χρησιµότητα, αφού (υποθέτοντας ότι είναι ουδέτερος ως προς τον κίνδυνο),
•7=_ − u_ 8 + 71 − •87=` − ua 8.
Το να αποδείξουµε ότι ο περιορισµός κινήτρων αποτελεί ισότητα είναι κάπως
πιο περίπλοκο. Αν ήταν µια γνήσια ανισότητα, θα µπορούσαµε να αφαιρέσουµε
71 − •8i ⁄ª′ 7u_ 8 από τον u_ και προσθέσουµε •i ⁄ª′ 7ua 8 στον ua . Ο περιορισµός

κινήτρων θα εξακολουθούσε να ισχύει για µικρή i. Εκ κατασκευής, η ª7u_ 8 θα

µειωνόταν κατά 71 − •8i και η ª7ua 8 θα αυξανόταν κατά •i, έτσι ώστε, ο
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περιορισµός

ατοµικού

ορθολογισµού

θα

εξακολουθούσε

να

ικανοποιείται.

Επιπροσθέτως, το µισθολογικό κόστος •u_ + 71 − •8ua του Εντολέα θα µειωνόταν

κατά •71 − •8i71⁄ª′ 7u_ 8 − 1⁄ª′ 7ua 88, το οποίο είναι θετικό γιατί ua < u_ και η ª
είναι αυστηρά κοίλη.

Επειδή και οι δύο ανισότητες είναι γραµµικές ισότητες στο ”ª7ua 8, ª7u_ 8š

και έχουµε µόλις δύο αγνώστους, µπορούµε εύκολα να λύσουµε για ª7u_ 8 και
ª7ua 8. Εποµένως, θα έχουµε:
ƒ
"ª7ua 8 = Ç − • − ƒ
!ª7u 8 = Ç + 1 − ƒ
_
•−ƒ

f

από το οποίο µπορούµε να υπολογίσουµε την αναµενόµενη χρησιµότητα του
Εντολέα, η οποία θα είναι:
'@ = •7=_ − u_ 8 + 71 − •87=` − ua 8.

Ωστόσο, αυτή είναι µια ειδική περίπτωση. Βασιστήκαµε στην µεγιστοποίηση της '@
για να αποδείξουµε ότι και οι δύο περιορισµοί είναι δεσµευτικοί στο βέλτιστο.

Ο Εντολέας θα µπορούσε κάλλιστα να διαπιστώσει πως είναι αρκετά
δαπανηρό να βάλει τον Εντολοδόχο να εργαστεί και αντί αυτού να αποφασίσει να τον
αφήσει να φυγοπονήσει. Στην περίπτωση αυτή, θα δώσει στον Εντολοδόχο ένα

σταθερό µισθό, u_ = ua = u, τέτοιο ώστε ª7u8 = Ç, και θα αντλήσει µια
αναµενόµενη χρησιµότητά,

'… = ƒ=_ + 71 − ƒ8=` − u.

Η διαφορά µεταξύ '… και '@ , µπορεί τότε να γραφεί ως:

'@ − '… = 7• − ƒ87=_ − =` 8 + u − •u_ − 71 − •8ua .
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∆εδοµένου ότι οι µισθοί δεν εξαρτώνται από το =_ και το =` , προκύπτει ότι αν

η επιτυχία είναι πολύ πιο δελεαστική για τον Εντολέα από ότι η αποτυχία (η διαφορά
=_ − =` είναι υψηλή), θα επιλέξει να βάλει τον Εντολοδόχο να εργαστεί.
7.2 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Θεωρούµε ένα πρότυπο µοντέλο σε µια διακριτή εκδοχή. Ο Εντολοδόχος
µπορεί να επιλέξει µεταξύ ! πιθανών ενεργειών:

@, … ,

w.

Οι ενέργειες αυτές

παράγουν ένα αποτέλεσµα, µεταξύ ( αποτελεσµάτων, το οποίο ορίζουµε ως
=@ , … , =} .

Το αποτέλεσµα εκ των προτέρων είναι ένα σήµα που περιλαµβάνει
πληροφορίες για τις ενέργειες που επιλέγει ο Εντολοδόχος. Για λόγους
απλούστευσης, το προσδιορίζουµε ως το πλεόνασµα από τη σχέση ΕντολέαΕντολοδόχου. Για παράδειγµα, σε µια σχέση εργοδότη-εργαζόµενου, το

θα είναι η

προσπάθεια και το = η συνεπακόλουθη παραγωγή ή το κέρδος.
Η στοχαστική σχέση µεταξύ της επιλεγείσας ενέργειας και του αποτελέσµατος
συχνά αποκαλείται «τεχνολογία» (technology). Η ιδέα εδώ είναι ότι όταν ο
Εντολοδόχος επιλέγει ενέργεια

C,

ο Εντολέας παρατηρεί αποτέλεσµα =ž µε

πιθανότητα ƒCž η οποία είναι θετική. Παράλληλα, αν κάποιες από τις πιθανότητες ƒCž

ήταν µηδενικές, ο Εντολέας θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει αυτήν την πληροφορία
για να αποκλείσει ορισµένες ενέργειες. Επειδή η µόνη µεταβλητή που είναι δηµόσια
παρατηρήσιµη είναι το αποτέλεσµα, τα συµβόλαια πρέπει να λάβουν τη µορφή ενός
µισθού ο οποίος εξαρτάται από το αποτέλεσµα. Εάν

ο Εντολέας παρατηρεί το

αποτέλεσµα =ž , θα καταβάλει στο Εντολοδόχο ένα µισθό už και κρατήσει =ž − už τον
ίδιο.
Ένας γενικός ορισµός για την von Neumann-Morgenstern συνάρτηση
χρησιµότητας του Εντολοδόχου θα είναι ª7u, .8. Ωστόσο, η επιλογή της ενέργειας,
θα επηρέαζε στη συνέχεια τις προτιµήσεις του Εντολοδόχου ως προς τον κίνδυνο,
γεγονός που θα περιέπλεκε την ανάλυση. Τότε, µπορεί να είναι βέλτιστο για τον
Εντολέα να καταβάλει υψηλότερες αµοιβές αν µειώσει την δυσαρέσκεια της
προσπάθειας του Εντολοδόχου, έτσι ώστε, ενδεχοµένως, ο περιορισµός ατοµικού
ορθολογισµού να µην είναι δεσµευτικός στο βέλτιστο. Συνεπώς, θα υποθέσουµε ότι
χρησιµότητα του Εντολοδόχου διαχωρίζεται σε εισόδηµα και ενέργεια. Επιπλέον,
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είναι πάντα δυνατό να επανατυποποιήσουµε τις ενέργειες έτσι ώστε το οριακό κόστος
τους να είναι σταθερό.

Έτσι, στο πρότυπο µοντέλο η συνάρτηση χρησιµότητας του Εντολοδόχου θα
είναι:
ª7u8 − ,
όπου η ª είναι αύξουσα και κοίλη. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι ο Εντολέας είναι
ουδέτερος ως προς τον κίνδυνο, όπως γίνεται στο µεγαλύτερο µέρος της
βιβλιογραφίας. Συνεπώς, η von Neumann-Morgenstern συνάρτηση χρησιµότητας του
Εντολοδόχου θα είναι:
= − u.
7.2.1

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΟ∆ΟΧΟΥ

Όταν ο Εντολέας προσφέρει στον Εντολοδόχο ένα συµβόλαιο už , ο
Εντολοδόχος επιλέγει στην ενέργεια του επιλύοντας το ακόλουθο πρόβληµα:
max 3G ƒCž ª”už š −
}

CJ@,…,w

žJ@

C4 .

Εάν ο Εντολοδόχος επιλέγει
G ƒCž ª”už š −
}

žJ@

C,

τότε οι 7! − 18 περιορισµοί κινήτρων,

≥ G ƒHž ª”už š −
}

C

žJ@

H

7îŸH 8,

πρέπει να ισχύουν για Œ = 1, … , ! και Œ ≠ a.
Μπορούµε να υποθέσουµε ότι ο Εντολοδόχος θα αποδεχθεί το συµβόλαιο
µόνο εάν του παρέχει χρησιµότητα όχι µικρότερη από κάποια Ç, η οποία
αντιπροσωπεύει την χρησιµότητα που µπορεί να αντλήσει ο Εντολοδόχος από το
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σπάσιµο της σχέσης του µε τον Εντολέα, για την επόµενη καλύτερή του ευκαιρία. Ο
περιορισµός της συµµετοχής (ο περιορισµός ατοµικού ορθολογισµού) µπορεί σε
αυτήν την περίπτωση να γραφεί ως:
G ƒCž ª”už š −
}

žJ@

C

≥Ç

7îO8,

αν η προτιµώµενη ενέργεια του Εντολοδόχου είναι

7.2.2

C.

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ

Ο Εντολέας θα πρέπει να επιλέξει το συµβόλαιο u@ , … , u} που µεγιστοποιεί
την αναµενόµενη χρησιµότητά του, λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις επιπτώσεις
αυτού του συµβολαίου στην απόφαση του Εντολοδόχου:
G ƒCž ”=ž − už š
}

max

7b ,…,bc 8,C

žJ@

υπό τους περιορισµούς,
$

7îŸH 8
7îO8

όπου

Œ = 1, … , !

C

&Œ ≠a

7mH 8f
7 8

είναι η ενέργεια που επιλέγεται στο βέλτιστο και οι αριθµοί στις παρενθέσεις

αντιπροσωπεύουν τους (µη αρνητικούς) πολλαπλασιαστές που συνδέονταισχετίζονται µε τους περιορισµούς. Εποµένως, η µεγιστοποίηση θα αφορά-έχει να
κάνει µε τους µισθούς ”už š και την ενέργεια

C,

τα οποία και ελέγχει εµµέσως ο

Εντολέας.
Αν κρατήσουµε σταθερή την

C,

η Λαγκρανζιανή του προβλήµατος

µεγιστοποίησης είναι:
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‡7u, m, 8 = G ƒCž ”=ž − už š
}

žJ@

+ G mH 3G ƒCž ª”už š −
w

}

HJ@,HdC

žJ@

+ 3G ƒCž ª”už š −
}

žJ@

C

− G ƒHž ª”už š +
}

C

žJ@

H4

− Ç4

Παραγωγίζοντας ως προς už και οµαδοποιώντας τους όρους θα έχουµε:
1

ª′ ”už š

+ G mH e1 −
w

=

HJ@,HdC

ƒHž
f
ƒCž

7d8.

Στην πρώτη-καλύτερη, θα λαµβάναµε τον αποτελεσµατικό καταµερισµό
κινδύνων. Ο λόγος των οριακών χρησιµοτήτων του Εντολέα και του Εντολοδόχου θα
είναι σταθερός, το οποίο σηµαίνει ότι ο µισθός από µόνος του είναι σταθερός:
1

ª′ ”už š

=

όπου το

…

…

,

επιλέγεται έτσι ώστε ο περιορισµός 7îO8 να είναι ισότητα.

Η διαφορά µεταξύ των δύο παραπάνω εξισώσεων 7îŸH 8 και 7îO8 προέρχεται

από το γεγονός ότι κάποιοι πολλαπλασιαστές mH είναι θετικοί. ∆ηλαδή, οι
περιορισµοί κινήτρων µπορεί να είναι ενεργοί, οπότε ορισµένες ενέργειες
παρέχουν στον Εντολοδόχο την ίδια αναµενόµενη χρησιµότητά όπως και οι

C.

H

Στην

κατάσταση ισορροπίας, τουλάχιστον ένας από τους mH πρέπει να είναι θετικός
(διαφορετικά, µπορούµε να παραβλέψουµε τους περιορισµούς κινήτρων, και το
πρόβληµα του ηθικού κινδύνου θα είναι άνευ αντικειµένου). Έτσι, ο už εξαρτάται

από το b µέσα από τους όρους ƒHž ⁄ƒCž .

Οι όροι ƒHž ⁄ƒCž διαδραµατίζουν ένα θεµελιώδη ρόλο στην ανάλυση του

ηθικού κινδύνου, και µπορούν να ερµηνευθούν κατ 'αναλογία µε µαθηµατική
στατιστική (mathematical statistics). Επί πλέον, το πρόβληµα του Εντολέα
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συνίσταται, εν µέρει, στο να συµπεράνει την ενέργεια που θα επιλέξει ο Εντολοδόχος
δοθέντος του παρατηρούµενου αποτελέσµατος. Σε όρους στατιστικής ο Εντολέας
πρέπει να εκτιµήσει την «παράµετρο»

από την παρατήρηση του «δείγµατος» =. Η

παράµετρος αυτή µπορεί να εκτιµηθεί µέσω του εκτιµητή µεγίστης πιθανοφάνειας
(maximum likelihood estimator), ο οποίος είναι η

H

έτσι ώστε το Œ να µεγιστοποιεί

την πιθανότητα ƒHž . Εποµένως, οι επόµενες δυο προτάσεις είναι ισοδύναµες:
C

είναι ο εκτιµητής µεγίστης πιθανοφάνειας της

δοθέντος του =ž

και
∀Œ,

ƒHž
≤ 1.
ƒCž
Συνεπώς, κατά αναλογία, οι ποσότητες ƒHž ⁄ƒCž µπορούν να αποκαλούνται

«λόγοι πιθανοφάνειας» (likelihood ratios), και ένεκα αυτής της αναλογίας µπορούµε
να ερµηνεύσουµε την εξίσωση 7d8.
Κρατάµε σταθερή τη βέλτιστη ενέργεια

C.

Επειδή όλοι οι πολλαπλασιαστές

mH είναι µη αρνητικοί και η συνάρτηση 1⁄ª′ είναι αύξουσα, ο µισθός už που

συνδέεται µε το αποτέλεσµα b θα είναι υψηλότερος όταν ένας µεγαλύτερος αριθµός
των λόγων πιθανοφάνειας ƒHž ⁄ƒCž είναι µικρότερος από 1. Εποµένως, αυτός ο µισθός
είναι υψηλότερος όταν η

C

είναι ο εκτιµητής µεγίστης πιθανοφάνειας της . δοθέντος

του =ž . Επειδή ο µισθός už εξαρτάται από ένα σταθµισµένο άθροισµα των λόγων
πιθανοφάνειας, το επιχείρηµα αυτό, φυσικά, δεν είναι αδιάψευστο. Εν τούτοις, η
διαίσθηση είναι σηµαντική και κατά βάση σωστή: ο Εντολέας θα δώσει στον
Εντολοδόχο έναν υψηλό µισθό, όταν παρατηρεί ένα αποτέλεσµα από το οποίο µπορεί
να συµπεράνει ότι η ενέργεια που επιλέχθηκε ήταν η βέλτιστη. Ωστόσο, θα δώσει
στον Εντολοδόχο έναν χαµηλό µισθό, εάν το αποτέλεσµα δείχνει πως είναι µάλλον
απίθανο ο Εντολοδόχος να έχει επιλέξει τη βέλτιστη ενέργεια.
Πριν µελετήσουµε τις ιδιότητες του βέλτιστου συµβολαίου, ας εξετάσουµε εν
συντοµία µια εναλλακτική προσέγγιση των Grossman-Hart (1983). Οι Grossman-Hart
επιλύουν το πρόβληµα µεγιστοποίησης του Εντολέα σε δύο στάδια:
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1. Για οποιαδήποτε ενέργεια

C,

ελαχιστοποιούν το κόστος του Εντολέα. Αυτό

ισοδυναµεί µε ελαχιστοποίηση της µισθολογικής δαπάνης:
G ƒCž už ,
}

žJ@

υπό τους περιορισµούς κινήτρων και του περιορισµού συµµετοχής.

2. Στη συνέχεια επιλέγουν την ενέργεια που µεγιστοποιεί τη διαφορά µεταξύ του
αναµενόµενου κέρδους από την ενέργεια

C,

ή

G ƒCž =ž ,
}

žJ@

και της ελαχιστοποίησης του κόστους της µισθολογικής δαπάνης.

Η προσέγγιση των Grossman-Hart είναι σαφώς ισοδύναµη µε την προσέγγιση
που χρησιµοποιήσαµε παραπάνω, και κατά κάποιο τρόπο µπορεί να είναι πιο
διαφωτιστική.

7.2.3

ΟΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Έστω =@ < ⋯ < =} και

@

<⋯<

w.

Ενδιαφερόµαστε για το πώς ο µισθός

už εξαρτάται από το αποτέλεσµα b. Γνωρίζουµε ότι, όταν η ενέργεια είναι
παρατηρήσιµη και ο Εντολέας είναι ουδέτερος ως προς τον κίνδυνο, ο už είναι
σταθερός. Εάν, γενικότερα, ο Εντολέας αποστρέφεται τον κίνδυνο και έχει µια κοίλη
von Neumann-Morgenstern συνάρτηση χρησιµότητας {, τότε οι λόγοι των οριακών
χρησιµοτήτων,
{ ′ ”=ž − už š
ª′ ”už š

,
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είναι ανεξάρτητοι του b στην περίπτωση του πρώτου καλύτερου µισθού.

Αντιλαµβανόµαστε ότι, ο πρώτος-καλύτερος µισθός už πρέπει να είναι µια αύξουσα
συνάρτηση του b. Η ιδιότητα αυτή είναι, επίσης, επιθυµητή για το δεύτερο-καλύτερο
πρόγραµµα µισθού. Είναι φυσικό ο µισθός να είναι υψηλότερος όταν το πλεόνασµα
που πρόκειται να διανεµηθεί είναι υψηλότερο. Θυµίζουµε ότι είχαµε καταλήξει σε
ένα τέτοιο αποτέλεσµα στο παράδειγµα δύο ενεργειών και δύο αποτελεσµάτων στην
Ενότητα 7.1.
Καταλήγουµε ότι, είναι εφικτό να αποδειχθεί πως σε γενικές γραµµές,

•

ο už δεν µπορεί να µειώνεται οµαλά ως προς το b,

•

το ίδιο ισχύει και για την διαφορά ”=ž − už š,

•

∃7b, ;8, už > u και =ž − už ≥ = − u .

Εξαιτίας της πολυπλοκότητας των αποδείξεων

προτιµούµε να της

παραλείψουµε. Ωστόσο, τα παραπάνω αποτελέσµατα απέχουν αρκετά από την κοινή
λογική. Για παράδειγµα, δεν αποκλείουν ένα βέλτιστο πρόγραµµα µισθού στο οποίο
οι µισθοί µειώνονται στο µέρος του διαστήµατος. Η χρησιµότητα των τριών αυτών
αποτελεσµάτων για τον σκοπό µας, εµφανίζεται όταν υπάρχουν µόνο δύο πιθανά
αποτελέσµατα: επιτυχία ή την αποτυχία. Έτσι, το βέλτιστο πρόγραµµα µισθού µπορεί
να γραφεί ως:
u@ = u
« u = u + ¡7= − = 8 f
)
)
@
Ο Εντολοδόχος λαµβάνει βασικό µισθό και ένα µπόνους ανάλογο µε την
αύξηση του πλεονάσµατος, εφόσον αποδεχθεί το συµβόλαιο. Το αποτέλεσµα 3
παραπάνω µας δείχνει ότι το ποσοστό του µπόνους ¡ πρέπει να ικανοποιεί την
ανισότητα 0 < ¡ ≤ 1: οι µισθοί αυξάνονται µε το αποτέλεσµα, αλλά όχι τόσο

γρήγορα ώστε να εξαντλούν το σύνολο της αύξησης του πλεονάσµατος.
Όταν υπάρχουν περισσότερα από δύο αποτελέσµατα, δεν µπορούµε να
λάβουµε περισσότερα θετικά αποτελέσµατα χωρίς την προσθήκη δοµής στην
τεχνολογία που παράγει το αποτέλεσµα (οι πιθανότητες ƒCž ). Το αποτέλεσµα έχει
διττό ρόλο σε αυτό το µοντέλο: αντιπροσωπεύει το ολικό πλεόνασµα (global surplus)
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που πρόκειται να διανεµηθεί και επίσης, σηµατοδοτεί στον Εντολέα την ενέργεια που
επιλέχθηκε από τον Εντολοδόχο. Εποµένως, η µορφή της επίλυσης καθορίζεται από
τις ιδιότητες αυτού του σήµατος το οποίο έχουµε ήδη δει στην µελέτη των λόγων
πιθανοφάνειας.
Ας επιστρέψουµε στην 7d8, την εξίσωση που ορίζει το βέλτιστο συµβόλαιο:
1

ª′ ”už š

=

+ G mH e1 −
w

HJ@,HdC

ƒHž
f.
ƒCž

Καθώς το αριστερό µέλος της 7d8 αυξάνει ως προς τον už , ο už θα αυξηθεί

ως προς το b αν και µόνο αν το δεξιό µέλος της 7d8 αυξάνει επίσης ως προς το b. Με

άλλα λόγια, πρέπει να υποθέσουµε ότι µια υψηλή ενέργεια αυξάνει την πιθανότητα
να πάρουµε ένα υψηλό αποτέλεσµα τουλάχιστον στον ίδιο βαθµό που αυξάνει την
πιθανότητα να πάρουµε ένα χαµηλό αποτέλεσµα:
∀Œ < a, ∀; < b,

ƒCž ƒHž
≥
.
ƒC
ƒH

Αυτή η συνθήκη ονοµάζεται συνθήκη µονονοτονικού λόγου πιθανοφάνειας
(monotone likelihood ratio condition – MLRC). Ισοδυναµεί µε το να υποθέσουµε ότι
για όλα τα Œ < a, ο λόγος πιθανοφάνειας ƒCž ⁄ƒHž αυξάνει µε το αποτέλεσµα b.
Επίσης, η MLRC συνεπάγεται άλλη µια συνήθη σύγκριση των κατανοµών
πιθανότητας, την πρώτης τάξης στοχαστική κυριαρχία (first-order stochastic
dominance). Η πρώτης τάξης κυριαρχία ορίζει ότι καθώς η

αυξάνει, η αθροιστική

συνάρτηση κατανοµής (cumulative distribution function – CDF) των αποτελεσµάτων
µετακινείται προς τα δεξιά: ωστόσο ορίζεται ένα καλό αποτέλεσµα, η πιθανότητα
ενός καλού αποτελέσµατος αυξάνει ως προς την .
Εφόσον οι πολλαπλασιαστές mH είναι µη αρνητικοί, η MLRC µας επιτρέπει να

υποστηρίξουµε ότι οι mH ”1 − ƒHž ⁄ƒCž š όροι στην 7d8 αυξάνονται ως προς το b εάν

Œ < a, και µειώνονται διαφορετικά . Ολοκληρώνουµε, εάν µπορούµε να βρούµε µια
συνθήκη σύµφωνα µε την οποία οι πολλαπλασιαστές mH ισούνται µε µηδέν όταν

Œ > a δηλαδή όταν οι µόνοι ενεργοί περιορισµοί κινήτρων είναι αυτοί που
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εµποδίζουν τον Εντολοδόχο από το να επιλέξει ενέργειες λιγότερο δαπανηρές από τη
βέλτιστη ενέργεια.
Επισηµαίνουµε ότι, αν a = !, στην περίπτωση ο Εντολέας θέλει να
πραγµατοποιήσει την πιο δαπανηρή ενέργεια, τότε έχουµε πράγµατι ολοκληρώσει.
Όταν υπάρχουν δύο πιθανές ενέργειες – όταν η επιλογή είναι εργασία ή µη εργασία
και ο Εντολέας θέλει από τον Εντολοδόχο να εργαστεί – η MLRC είναι αρκετή για να
εξασφαλίσει ότι ο µισθός αυξάνει στο αποτέλεσµα. Στην γενική περίπτωση οι
Grossman και Hart πρότειναν τη συνθήκη κυρτότητας της συνάρτησης κατανοµής
(convexity of the distribution function condition – CDFC), – ορισµένοι συγγραφείς
την αποκαλούν συνθήκη κοιλότητας της συνάρτησης κατανοµής (concavity of the
distribution function condition), εννοώντας

ότι η αποσωρευτική συνάρτηση

κατανοµής (decumulated distribution function) (ένα µείον την αθροιστική συνάρτηση
κατανοµής) είναι κοίλη – η αθροιστική συνάρτηση κατανοµής του αποτελέσµατος
πρέπει να είναι κυρτή στην α στο α@ , … , αh . Πιο συγκεκριµένα, για i < b < Œ και
λ ∈ 0, 1 τέτοια ώστε:
ž

=m

C

+ 71 − m8

H,

η CDFC αποφαίνεται ότι,
•ž ≤ m•C + 71 − m8•H .

∀; = 1, … , (,

Μια πρόχειρη ερµηνεία αυτής της νέας συνθήκης είναι ότι οι αποδόσεις της
ενέργειας είναι στοχαστικά µειούµενες, αλλά αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται µε
σκεπτικισµό. Η CDFC δεν έχει καµία σαφή οικονοµική ερµηνεία, και η εγκυρότητά
της είναι πολύ πιο αµφίβολη από εκείνη της MLRC. Αυτό που την κάνει χρήσιµη
είναι ότι µας επιτρέπει να λάβουµε το αποτέλεσµα που επιδιώκουµε, όπως θα
δείξουµε αµέσως παρακάτω.
Έστω

C

η βέλτιστη ενέργεια. Εύκολα αντιλαµβανόµαστε ότι πρέπει να

υπάρχει ένα ; < a τέτοιο ώστε ο πολλαπλασιαστής m να είναι θετικός. Εάν όλοι οι mH

ήταν µηδενικοί για Œ < a, τότε ο βέλτιστος µισθός θα ήταν ο ίδιος αν η επιλογή των
πιθανών ενεργειών ήταν περιορισµένη στο ˆ =

C, … ,

αυτή ο βέλτιστος µισθός θα ήταν σταθερός, αφού η

C

w

. Όµως, στην περίπτωση

είναι η λιγότερο δαπανηρή
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ενέργεια στο ˆ. Ένας σταθερός µισθός µπορεί µόνο να εκπληρώσει την ενέργεια
και όχι την

C

@

στο ολικό πρόβληµα, έτσι το συµπέρασµα αυτό δεν έχει νόηµα.

Θεωρούµε το πρόβληµα στο οποίο ο Εντολοδόχος περιορίζεται στο να
επιλέξει µια ενέργεια στο
πρόβληµα η

C

@, … ,

C

, και έστω u ο βέλτιστος µισθός. Σε αυτό το

είναι η δαπανηρότερη ενέργεια και, εποµένως, η MLRC συνεπάγεται

ότι ο už αυξάνει µε το b. Θα δείξουµε ότι ο u παραµένει βέλτιστος εάν επιτρέψουµε
στον Εντολοδόχο να επιλέξει από το χωρίς περιορισµούς σύνολο ενεργειών
@, … ,

w

. Υποθέτουµε, αντιθέτως, ότι υπάρχει ένα Œ > a τέτοιο ώστε ο

Εντολοδόχος προτιµά να επιλέξει
G ƒHž ª”už š −
}

žJ@

H:

> G ƒCž ª”už š −
}

H

žJ@

C,

και έστω ; ένας δείκτης µια ενέργειας λιγότερο δαπανηρής από την

ο συσχετιζόµενος πολλαπλασιαστής mH είναι µη µηδενικός έτσι ώστε:
G ƒ ž ª”už š −
}

žJ@

= G ƒCž ª”už š −
}

žJ@

C

και της οποίας

C.

Υπάρχει ένα m ∈ 0, 1 τέτοιο ώστε:
C

=m

H

+ 71 − m8 .

Εποµένως, µπορούµε να εφαρµόσουµε την CDFC:
∀b = 1, … , (,

•Cž ≤ m•Hž + 71 − m8• ž .

Από την παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι:
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G ƒCž ª”už š −
}

žJ@

= G •Cž Åª”už š − ª”užŠ@ šÆ + ª7u} 8 −
}z@

C

žJ@

≥ m 3 G •Hž Åª”už š − ª”užŠ@ šÆ + ª7u} 8 −
}z@
žJ@

C
H4

+ 71 − m8 3 G • ž Åª”už š − ª”užŠ@ šÆ + ª7u} 8 −
}z@
žJ@

= m 3G ƒHž ª”už š −
}

žJ@

H4

το οποίο είναι άτοπο από τον ορισµό των

+ 71 − m8 3G ƒ ž ª”už š −

H και

}

žJ@

4
4,

. Συνεπώς, το πρόγραµµα του

µισθού u είναι η βέλτιστη λύση στο ολικό πρόβληµα, και αυτό ολοκληρώνει την

απόδειξή µας διότι ο u αυξάνεται.

Η γενική λογική που θα πρέπει να εξαχθεί από την παραπάνω ανάλυση είναι
ότι η δοµή του απλούστερου προβλήµατος ηθικού κινδύνου είναι ήδη πολύ πλούσια
και είναι, εποµένως, επικίνδυνο να εµπιστευθούµε σε µεγάλο βαθµό τη διαίσθησή
κάποιου. ∆εν είναι απαραίτητα αληθές, για παράδειγµα, ότι η δεύτερη καλύτερη
βέλτιστη ενέργεια είναι λιγότερο δαπανηρή για τον Εντολοδόχο από ότι η πρώτη
καλύτερη βέλτιστη ενέργεια. Επίσης, µπορεί να µην είναι αληθές ότι το αναµενόµενο
κέρδος του Εντολέα αυξάνει καθώς ο Εντολοδόχος γίνεται πιο «παραγωγικός» (υπό
την έννοια της πρώτης τάξης στοχαστικής κυριαρχίας) οποιαδήποτε ενέργεια και εάν
επιλέγει. Η βιβλιογραφία περιέχει πολλά αρνητικά αποτελέσµατα αυτού του είδους.
αυτού του είδους.
7.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

7.3.1

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η αρχέτυπη διαµάχη µεταξύ καταµερισµού κινδύνων και κινήτρων που
αποτελεί τη βάση του ηθικού κινδύνου εντοπίζεται στον τοµέα της ασφάλισης. Ο
καταµερισµός των κινδύνων είναι η κεντρική επιδίωξη των ασφαλιστικών εταιρειών.
Με τον συµψηφισµό των κινδύνων, βασίζονται στον νόµο των µεγάλων αριθµών (law
of large numbers) και µπορούν να αναλάβουν την ευθύνη για µεµονωµένους
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κινδύνους που (χονδρικά) εξαλείφονται µέσω της συνάθροισης (aggregation).
Ωστόσο, το µέγεθος του κινδύνου εξαρτάται από τη συµπεριφορά των
ασφαλισµένων: Ένας προσεκτικός οδηγός έχει λιγότερα ατυχήµατα. Αυτό,
δηµιουργεί ένα πρόβληµα κινήτρου που περιορίζει τον κίνδυνο τον οποίο ο
ασφαλιστής είναι πρόθυµος να αναλάβει, και µεταφέρει ορισµένη ευθύνη στους
ασφαλισµένους επιτρέποντάς τους να αναλάβουν ένα µέρος του κόστους.
Ας δούµε, λοιπόν, ένα παράδειγµα στο οποίο ένας οδηγός αγοράζει ασφάλεια
αυτοκινήτου από µια ασφαλιστική εταιρεία. Υποθέτουµε ότι ο σφαλιστής γνωρίζει
είναι '. Ένα ατύχηµα θα έχει ως αποτέλεσµα την µείωση αυτού του πλούτου κατά
πλήρως τα χαρακτηριστικά του οδηγού. Έστω, ότι ο αρχικός πλούτος του οδηγού
ένα ποσό 1 το οποίο αντιπροσωπεύει την ψυχική οδύνη (pretium doloris), την

προεξοφληµένη απώλεια µισθών για το υπόλοιπο της επαγγελµατικής ζωής, και ούτω
καθεξής. Ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο, αποτελείται από ένα ασφάλιστρο • το οποίο

και καταβάλλεται από τους ασφαλισµένους και µια αποζηµίωση O την οποία
λαµβάνουν σε περίπτωση πρόκλησης αναπηρίας εξαιτίας ενός ατυχήµατος. Η
πιθανότητα ενός ατυχήµατος είναι µια φθίνουσα και κυρτή συνάρτηση ƒ7 8 της
προσπάθειας του Εντολοδόχου , και η

µπορεί να επιλεγεί από το ) , +. Πρέπει να

αναφέρουµε ότι µερικές φορές στην βιβλιογραφία γίνεται διάκριση µεταξύ των
προσπαθειών αυτοπροστασίας, οι οποίες µειώνουν την πιθανότητα ενός ατυχήµατος,
και των προσπαθειών αυτασφάλισης, οι οποίες µειώνουν το µέγεθος της ζηµίας. Στην
προκειµένη περίπτωση εµείς ενδιαφερόµαστε και θα µας απασχολήσει η
αυτοπροστασία. Το κόστος µιας προσπάθειας

είναι απλώς . Έτσι, η αναµενόµενη

χρησιµότητά του οδηγού είναι:
ƒ7 8ª7' − 1 + O − •8 + ”1 − ƒ7 8šª7' − •8 − .
Το αναµενόµενο όφελος-κέρδος της, ουδέτερης ως προς τον κίνδυνο,
ασφαλιστικής εταιρίας είναι:
• − ƒ7 8O.
Ο οδηγός επιλέγει την προσπάθεια του µεγιστοποιώντας την αντικειµενική
συνάρτησή του ως προς

. Σε αυτό το απλό µοντέλο στο οποίο µόνο δύο
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αποτελέσµατα είναι δυνατά, είναι εύκολο να εξακριβώσουµε ότι η ƒ όντας φθίνουσα
συνεπάγεται την MLRC, και ότι η κυρτότητά της συνεπάγεται την CDFC. Εποµένως
µπορούµε να εφαρµόσουµε την πρώτης τάξης προσέγγιση. Έτσι, η επιλογή του
Εντολοδόχου θα δίνεται από την:
ƒ′ 7 8”ª7' − 1 + O − •8 − ª7' − •8š = 1.
Εάν η αποζηµίωση O ήτανε τουλάχιστον ίση µε το µέγεθος της ζηµίας 1, ο
οδηγός θα επιλέξει την ελάχιστη προσπάθεια αυτοπροστασίας , η οποία, συνήθως,
είναι υποβέλτιστη (suboptimal). Για να παρακινήσουµε τον οδηγό να είναι
προσεκτικός, πρέπει να λάβει µια αποζηµίωση χαµηλότερη από το µέγεθος της
ζηµίας. Αυτή η ιδιότητα ονοµάζεται συνασφάλιση (coinsurance): σε περίπτωση ενός
ατυχήµατος, τα κόστη επιµερίζονται-καταµερίζονται στην ασφαλιστική εταιρία (που
πληρώνει O) και στον οδηγό (ο οποίος υφίσταται µια απώλεια 71 − O8).
Για την πλήρη επίλυση του προβλήµατος, χρησιµοποιούµε τον περιορισµό της
συµµετοχής:
ƒ7 8ª7' − 1 + O − •8 + ”1 − ƒ7 8šª7' − •8 −

= Ç,

για να λάβουµε µια δεύτερη εξίσωση που µας επιτρέπει να γράψουµε τις
χρησιµότητες σαν συνάρτηση της :
"ª7' − 1 + O − •8 = Ç +
/
!
/ ª7' − •8 = Ç +

−

ƒ7 8
ƒ′ 7 8

+

1 − ƒ7 8
ƒ′ 7 8 f

Συνεπώς, µπορούµε να γράψουµε το ασφάλιστρο και την αποζηµίωση ως
συναρτήσεις της

. Στην προκειµένη περίπτωση θα είναι: •7 8 και O7 8. Το µόνο

που µένει να κάνουµε είναι να µεγιστοποιήσουµε την αντικειµενική συνάρτηση του
Εντολέα ως προς .
•7 8 − ƒ7 8O7 8.
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7.3.2

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Στην Ενότητα 5.3 είδαµε πως η δυσµενής επιλογή κάνει αισθητή την
παρουσία της στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Σε αυτήν την ενότητα θα δούµε πως ο
ηθικός κίνδυνος αποτελεί ακόµα ένα σηµαντικό ζήτηµα στις χρηµατοπιστωτικές
αγορές. Για το σκοπό αυτό θα εξετάσουµε ένα απλό παράδειγµα στο οποίο
υποθέτουµε ότι ένας επιχειρηµατίας (ο Εντολοδόχος), ο οποίος αποστρέφεται τον
κίνδυνο, θέλει να ξεκινήσει ένα επιχειρηµατικό σχέδιο (project) το οποίο απαιτεί µια
αρχική επένδυση αξίας ενός ποσού î. Ο επιχειρηµατίας δεν έχει δικά του µετρητά και
πρέπει να αντλήσει χρήµατα από µια τράπεζα (δηλαδή, τον Εντολέα) ή από
οποιαδήποτε άλλο χρηµατοοικονοµικό ενδιάµεσο (financial intermediary). Η
απόδοση του σχεδίου είναι τυχαία (στοχαστική) και ίση µε ¾ (αντίστοιχα,
πιθανότητα 7<8 (αντίστοιχα,

) µε

1 − 7<8), όπου η προσπάθεια που ασκήθηκε από

τον επιχειρηµατία < ανήκει στο

0, 1 . Συµβολίζουµε µε Zc = c¾ − c > 0 τη

διασπορά κερδών. Το χρηµατοδοτικό συµβόλαιο αποτελείται από αποπληρωµές
”?̅, ?š οι οποίες εξαρτώνται από το αν το σχέδιο είναι επιτυχές η όχι.
Για να ωθήσει τον δανειολήπτη να προσπαθήσει , η αντικειµενική συνάρτηση
του ουδέτερου ως προς τον κίνδυνο δανειστή θα είναι:
7•8:

max ”
”ï,ï̅š

@ ?̅

+ 71 −

@ 8?

− îš

υπό τους περιορισµούς:
¾ − ?̅8 + 71 −

@ 8ª”c

− ?š − r ≥

¾ − ?̅8 + 71 −

@ 8ª”c

− ?š − r ≥ 0,

@ ª7c

77.18

@ ª7c

¾ − ?̅8 + 71 −

… ª7c

… 8ª”c

− ?š,

77.28

Όπου οι 77.18 και 77.28 είναι οι αντίστοιχοι περιορισµοί κινήτρων και
συµµετοχής του Εντολοδόχου. Επισηµαίνουµε ότι το σχέδιο είναι ένα πολύτιµο
εγχείρηµα εάν παρέχει στην τράπεζα ένα θετικό αναµενόµενο κέρδος.
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Με την αλλαγή των µεταβλητών, ¯̅ = c¾ − ?̅ και ¯ = c − ?, το πρόβληµα του

Εντολέα παίρνει την συνήθη µορφή του. Επίσης, αυτή η αλλαγή των µεταβλητών
επισηµαίνει ότι όλα συµβαίνουν ως εάν ο δανειστής επωφελούνταν άµεσα από το
κέρδος του σχεδίου, πληρώνοντας, εν συνεχεία, στον Εντολοδόχο µόνο ένα µέρος
των κερδών σε αυτές τις διαφορετικές φυσικές καταστάσεις (states of nature).
Ορίζουµε

το

δεύτερο

καλύτερο

κόστος

πραγµατοποίησης

θετικής

προσπάθειας, Ÿ _L , και υποθέτουµε ότι Z Zc ≥ Ÿ _L , έτσι ώστε ο δανειστής να θέλει

να παρακινήσει- να προκαλέσει ένα θετικό επίπεδο προσπάθειας ακόµη και σε ένα
δεύτερο καλύτερο περιβάλλον. Το αναµενόµενο κέρδος του δανειστή αξίζει:
c@ =

¾ + 71 −

@c

@ 8c

− Ÿ _L − î.

Μπορούµε να παραµετροποιήσουµε τα σχέδια σύµφωνα µε το µέγεθος της
επένδυσης î. Μόνο τα σχέδια µε θετική αξία c@ > 0 θα χρηµατοδοτηθούν. Αυτό
προϋποθέτει ότι οι επενδύσεις είναι αρκετά χαµηλές και, κατά κανόνα, θα πρέπει να
έχουµε:
î < î _L =

¾ + 71 −

@c

@ 8c

− Ÿ _L .

Υπό συνθήκες πλήρους πληροφόρησης και απουσίας ηθικού κινδύνου, το
σχέδιο θα χρηµατοδοτούνταν αν ίσχυε:
î < î∗ =

¾ + 71 −

@c

@ 8c.

Για ενδιάµεσες τιµές της επένδυσης, δηλαδή, για î που ανήκουν στο î _L , î ∗ ,
ο ηθικός κίνδυνος συνεπάγεται ότι ορισµένα σχέδια χρηµατοδοτούνται υπό συνθήκες
πλήρους πληροφόρησης, αλλά πλέον όχι υπό την παρουσία του ηθικού κινδύνου.
Αυτό είναι παρόµοιο µε κάποια µορφή πιστωτικού περιορισµού.
Επιπροσθέτως, πρέπει να επισηµάνουµε ότι το βέλτιστο χρηµατοδοτικό
συµβόλαιο που προσφέρεται στον επιχειρηµατία, ο οποίος αποστρέφεται τον κίνδυνο
και δεν έχει µετρητά, δεν ικανοποιεί τον περιορισµό περιορισµένης ευθύνης (limited
liability constraint) ¯ ≥ 0. Μάλιστα, θα έχουµε ¯ _L = ℎ År −

– i¸
i–

Æ < 0. Για να

ωθήσουµε την προσπάθεια, ο Εντολοδόχος πρέπει να υποστεί κάποιο κίνδυνο που
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συνεπάγεται ένα αρνητικό κέρδος στην δυσµενή φυσική κατάσταση. Προσθέτοντας
τον περιορισµό περιορισµένης ευθύνης, το βέλτιστο συµβόλαιο, αντιθέτως, θα
̅ = ℎ Å ¸ Æ. Είναι ενδιαφέρον ότι, αυτό το συµβόλαιο
συνεπαγόταν ¯ jj = 0 και ¯jj
i–

στην βιβλιογραφία των χρηµατοοικονοµικών έχει, ορισµένες φορές, ερµηνευθεί ως
συµβόλαιο χρέους, µε τον δανειολήπτη να µην έχει καθόλου χρήµατα στην δυσµενή
φυσική κατάσταση και τον δανειστή να εισπράττει το υπόλοιπο στην καλή φυσική
κατάσταση.
Τέλος, σηµειώνουµε ότι:
̅ − ¯ jj = ℎ k
¯jj

r
r
r
l < ¯̅_L − ¯ _L = ℎ kr + 71 − 8 l − ℎ kr −
l,
Z
Z
Z

δεδοµένου ότι η ℎ7∙8 είναι γνήσια κυρτή και ℎ708 = 0. Η παραπάνω ανισότητα
δείχνει ότι το συµβόλαιο χρέους έχει λιγότερη ισχύ κινήτρων από ότι το βέλτιστο
συµβόλαιο κινήτρων. Πράγµατι, καθίσταται ολοένα και δυσκολότερη η διασπορά των
πληρωµών του Εντολοδόχου µεταξύ των δύο φυσικών καταστάσεων για την
πρόκληση προσπάθειας εάν ο Εντολοδόχος προστατεύεται από την περιορισµένη
ευθύνη. Για τον Εντολοδόχος που ενδιαφέρεται µόνο για το κέρδος του στην υψηλή
φυσική κατάσταση, µόνο οι ανταµοιβές είναι δελεαστικές.
Ολοκληρώνουµε την ανάλυση του παραπάνω παραδείγµατος µε µια
επισήµανση. Η βιβλιογραφία που άπτεται των χρηµατοοικονοµικών τονίζει πως ο
ηθικός κίνδυνος εντός της επιχείρησης µπορεί να µην οφείλεται στην επιθυµία του
διαχειριστή της επιχείρησης να αποφύγει δαπανηρές προσπάθειες αλλά, αντιθέτως,
στην επιθυµία του να επιλέξει σχέδια µε ιδιωτικά οφέλη, όπως προνόµια ή πρόσθετες
αµοιβές.
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ,
ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
8. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
“Collateralized loan obligations and collateralized bond obligations are structured so that
you get prepayments. You don’t really see a lot of defaults, but people can nevertheless lose
money. Defaults aren’t the criteria for risk in this market. I’m not a doom-and-gloom scenario
guy, but let’s face it we’ve been living in a very nice world for seven years and that world is
coming to an end”.

- Edward I. Altman
8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο

παρόν

κεφάλαιο

θα

παρουσιάσουµε

τα

βασικά

παράγωγα

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στην ανάλυση της
παρούσας εργασίας. Θα εστιάσουµε την προσοχή µας στα πιστωτικά παράγωγα και
ιδιαίτερα σε µια κατηγορία αυτών που στηρίζονται στην τιτλοποίηση. Θα
παρουσιάσουµε τις βασικές του δοµές µε απώτερο σκοπό στο Κεφάλαιο 9 να δούµε
πως η ασυµµετρία πληροφόρησης και η υπολογιστική πολυπλοκότητα υπεισέρχονται
µέσα σε αυτές τις δοµές .
α πιστωτικά παράγωγα (credit derivatives) είναι διµερή χρηµατοοικονοµικά
συµβόλαια που επιτρέπουν τη µετακύλιση του πιστωτικού κινδύνου µεταξύ των δυο
αντισυµβαλλοµένων. Παρουσιάζουν µια πληθώρα εφαρµογών στην αντιστάθµιση
τόσο του πιστωτικού κινδύνου µεµονωµένων στοιχείων ενεργητικού, όπως
µεµονωµένων δανείων και µεµονωµένων εκδόσεων εταιρικών οµολόγων, όσο και στο
σύνολο του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυµάτων. Η αντιστάθµιση ενδέχεται να
καλύπτει τον κίνδυνο πλήρους αθέτησης, δηλαδή τον κίνδυνο ένας δανειολήπτης να
µην εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, ή τον κίνδυνο υποβάθµισης της πιστοληπτικής
ικανότητας του δανειολήπτη που µειώνει την αξία της απαίτησης.
Η

βασική

δοµή

ενός

πιστωτικού

παραγώγου

περιλαµβάνει

δυο

αντισυµβαλλόµενα µέρη, τον αγοραστή προστασίας (ή πωλητή πιστωτικού κινδύνου),
ο οποίος έναντι ενός ασφαλίστρου λαµβάνει κάλυψη απέναντι στον κίνδυνο και τον
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πωλητή προστασίας (ή αγοραστή πιστωτικού κινδύνου ή εγγυητή). Ο εγγυητής
εισπράττοντας το ασφάλιστρο αναλαµβάνει µέρος ή το σύνολο του πιστωτικού
κινδύνου που απορρέει από δανειακούς ή οµολογιακούς τίτλους που βρίσκονται στο
χαρτοφυλάκιο του πρώτου αντισυµβαλλοµένου.
Οι δανειακοί ή οµολογιακοί τίτλοι των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος
επιχειρείται να αντισταθµιστεί αναφέρονται ως υποκείµενοι τίτλοι ή τίτλοι αναφοράς.
Τα πιστωτικά παράγωγα, συνήθως, αναφέρονται σε ορισµένο χρονικό ορίζοντα, που
δε συµπίπτει απαραίτητα µε τη διάρκεια του υποκείµενου τίτλου και προβλέπουν
συγκεκριµένα πιστωτικά γεγονότα τα οποία προκαλούν καταβολή αποζηµίωσης από
τον πωλητή στον αγοραστή προστασίας. Οι τύποι των πιστωτικών γεγονότων που
συνήθως προβλέπονται στα πιστωτικά παράγωγα συνοψίζονται στους ακόλουθους:

•

Χρεοκοπία του δανειολήπτη ή του εκδότη χρέους.

•

Αναστολή καταβολής τόκων ή/και χρεολυσίων.

•

Υποβάθµιση του δανειολήπτη πέραν ενός οριακού βαθµού πιστοληπτικής
ικανότητας.

•

Αύξηση του πιστωτικού περιθωρίου (credit spread) σε υπερβολικά επίπεδα.

Κάθε χρηµατοοικονοµικός οργανισµός, συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών και επενδυτικών τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιριών, των εταιριών
διαχείρισης κεφαλαίων και αντιστάθµισης κινδύνων (hedge funds), που εκτίθεται ή
επιθυµεί να εκτεθεί στον πιστωτικό κίνδυνο, µπορεί να χρησιµοποιήσει πιστωτικά
παράγωγα. Με τα πιστωτικά παράγωγα επιτυγχάνεται η µετακύλιση του πιστωτικού
κινδύνου, από πιστωτικούς οργανισµούς που παρουσιάζουν υπερβολική έκθεση στον
πιστωτικό κίνδυνο και θέλουν να απαλλαγούν από µέρος του, σε πιστωτικούς
οργανισµούς που δεν είναι εκτεθειµένοι σε πιστωτικό κίνδυνο και είναι διατεθειµένοι
να αναλάβουν µέρος του αποκοµίζοντας πάντα τις ανάλογες αποδόσεις.
Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρηµατικών δανείων
αποτέλεσε το πρώτο πεδίο εφαρµογής των πιστωτικών παραγώγων. Ο εντονότατος
ανταγωνισµός µεταξύ των τραπεζών, που οδήγησε σε συµπίεση των περιθωρίων
κέρδους, ο µικρός βαθµός ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά τίτλων χρέους,
παράλληλα µε το φαινόµενο της αποδιαµεσολάβησης (disintermediation) ώθησαν τις
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εµπορικές τράπεζες σε αναθεώρηση της πιστωτικής τους πολιτικής µε σκοπό την
αύξηση της κερδοφορίας και αποδοτικότητας του κεφαλαίου.
Τα πιστωτικά παράγωγα βοήθησαν τους πιστωτικούς οργανισµούς να
αναδιαρθρώσουν τις δραστηριότητές τους, αφού επέτρεψαν τη διασπορά του
πιστωτικού κινδύνου, χωρίς να απαιτηθεί η µεταβίβαση των δανειακών και
οµολογιακών τίτλων, δηλαδή η εξαγωγή τους από τους ισολογισµούς των πιστωτικών
οργανισµών.
Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα των πιστωτικών παραγώγων, επί των οποίων
στηρίχθηκε η ευρεία διάδοσή τους, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

•

Με τα πιστωτικά παράγωγα δεν απαιτείται οι δανειολήπτες ή οι εκδότες
χρέους να γνωρίζουν την προσπάθεια του πιστωτικού οργανισµού να
απεκδυθεί τον πιστωτικό κίνδυνο που συνεπάγεται η µεταξύ τους συναλλαγή.
Το χαρακτηριστικό αυτό των πιστωτικών παραγώγων συµβάλλει στη µη
διατάραξη των σχέσεων µεταξύ πιστωτών και πιστούχων.

•

Τα πιστωτικά παράγωγα µπορούν να δοµηθούν ανάλογα µε τις απαιτήσεις των
αγοραστών και πωλητών πιστωτικού κινδύνου, χαρακτηριστικό που τους δίνει
ιδιαίτερη ευελιξία.

•

Τα πιστωτικά παράγωγα αποµονώνουν τον πιστωτικό κίνδυνο από άλλους
παράγοντες, όπως για παράδειγµα τον κίνδυνο επιτοκίου, και για αυτό
αποτελούν ένα επίσηµο µηχανισµό αποτελεσµατικής τιµολόγησης πιστωτικών
τίτλων και µοντελοποίησης της διαχρονικής δοµής του πιστωτικού περιθωρίου (credit spread) τους.

•

Τα πιστωτικά παράγωγα αποτελούν τις περισσότερες φορές εξωισολογιστικές
πράξεις, γεγονός που συνεπάγεται ιδιαίτερη ευελιξία σε όρους µόχλευσης,
αφού δεν απαιτείται παραδείγµατος χάριν ο πωλητής πιστωτικού κινδύνου να
κατέχει τον υποκείµενο τίτλο από τον οποίο απορρέει ο κίνδυνος.

•

Μέσω των πιστωτικών παραγώγων µετακυλίεται ο πιστωτικός κίνδυνος ενός
δανειακού τίτλου από τον αγοραστή προστασίας στον πωλητή προστασίας,
χωρίς να απαιτείται αντίστροφη µεταβίβαση του τίτλου, πράξη που θα
συνεπαγόταν υψηλά διοικητικά κόστη.
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Τα πιστωτικά παράγωγα αποτελούν σηµαντική καινοτοµία την οποία
χρησιµοποιούν, όχι µόνο οι εµπορικές τράπεζες, για τη διαχείριση του πιστωτικού
κινδύνου που συνεπάγονται οι δανειακοί και οµολογιακοί τίτλοι του χαρτοφυλακίου
τους, αλλά και οι διαχειριστές κεφαλαίων, πολλές φορές κερδοσκοπικών, για την
αύξηση της ρευστότητας του χαρτοφυλακίου τους και την εκµετάλλευση αποκλίσεων
στην τιµολόγηση ίδιων τίτλων. (mispricing), µε σκοπό την αποκόµιση κερδών και την
αύξηση των αποδόσεών τους. Παραδείγµατα τέτοιων περιπτώσεων καταγραφήκαν
τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο κατά την περίοδο 2007-2008.
Μια

από

τις

πλέον

σηµαντικές

καινοτοµίες

της

σύγχρονης

χρηµατοοικονοµικής είναι και η τιτλοποίηση (securitization). Η εφαρµογή της
τιτλοποίησης αποτέλεσε την απαρχή για την ανάπτυξη µιας ευρείας γκάµας σύνθετων
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που αποτέλεσαν
αντικείµενο διαπραγµάτευσης νεοσύστατων αγορών ιδιαίτερης δυναµικής και ενίοτε
υψηλού κινδύνου.
Τιτλοποίηση είναι µια διαδικασία µε βάση την οποία χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία µε οµοειδή χαρακτηριστικά, όπως δάνεια, απαιτήσεις, δικαιώµατα, καθώς
και άλλα σχετικά στοιχεία µειωµένης ρευστότητας, που βρίσκονται στο
χαρτοφυλάκιο χρηµατοπιστωτικών ή µη οργανισµών, χρησιµοποιούνται ως
εξασφάλιση για την έκδοση τίτλων.
Η διαδικασία της τιτλοποίησης είναι πολλές φορές αρκετά σύνθετη και
εµπλέκονται σε αυτή πολλά µέρη όπως τράπεζες, εταιρίες πιστοληπτικής
αξιολόγησης,

ασφαλιστικές

και

αντασφαλιστικές

εταιρίες

και

εταιρίες

θεµατοφυλακής (trustees). Η τιτλοποίηση αυξάνει σηµαντικά τις επιλογές
χρηµατοδότησης και άντλησης κεφαλαίων, ενώ φέρνοντας πιο κοντά τους χρήστες µε
τους παρόχους κεφαλαίων ενισχύει την αποδιαµεσολάβηση.
Η τιτλοποίηση αποτελεί έναν ευρέως χρησιµοποιούµενο όρο για να
περιγράψει τους µηχανισµούς µεταφοράς των κινδύνων µεταξύ των µερών που
συµµετέχουν σε αυτήν. Η περιγραφή αυτή περιλαµβάνει τη µεταφορά κινδύνων, είτε
αυτή επιτυγχάνεται µε άµεση πώληση των στοιχείων ενεργητικού που φέρουν
κίνδυνο, είτε µε πιο σύνθετο τρόπο όπως θα δούµε στην ανάλυση που ακολουθεί.
Η τιτλοποίηση αποτελεί µια διαδικασία οµαδοποίησης στοιχείων µε οµοειδή
χαρακτηριστικό, όπως δάνεια, απαιτήσεις και άλλα στοιχεία ενεργητικού από τα
οποία απορρέουν συγκεκριµένες ταµειακές ροές που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η διάθεση των τίτλων στο
229

επενδυτικό κοινό. Οι τίτλοι επί των τιτλοποιούµενων στοιχείων, που αναφέρονται ως
Asset-backed Securities (ABS) εκδίδονται σε δηµόσιες ή ιδιωτικές αγορές από ή εκ
µέρους του εκδότη, δηλαδή του µέρους που χρησιµοποιεί την τιτλοποίηση για τη
χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων του.
Ο κίνδυνος που αναλαµβάνει ο επενδυτής είναι άµεσα συνδεδεµένος µε τα
χαρακτηριστικά των στοιχείων που χρησιµοποιούνται ως εξασφάλιση για την έκδοση
των τίτλων στους οποίους επενδύει. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν και την κύρια πηγή
εσόδων µε τα οποία καλύπτονται οι υποχρεώσεις του εκδότη προς τους επενδυτές.
Για το λόγο αυτό οι περισσότερες συναλλαγές τιτλοποίησης επιχειρούν να
αποµονώσουν το χαρτοφυλάκιο των τιτλοποιήσιµων στοιχείων προκειµένου. να
διασφαλίσουν ότι οι πληρωµές που αφορούν τους εκδιδόµενους τίτλους εξαρτώνται
αποκλειστικά από τις αποδόσεις συγκεκριµένης οµάδας στοιχείων.
Η οµάδα των τιτλοποιούµενων στοιχείων συνήθως ενισχύεται πιστωτικά είτε
µέσω εσωτερικού ως προς τη συναλλαγή µηχανισµού, είτε από εξωτερικά µέρη,
προκειµένου να επιτευχθεί η βέλτιστη και αποδοτικότερη οργάνωση των ταµιακών
ροών της συναλλαγής, διασφαλίζοντας παράλληλα µια οµαλή ροή πληρωµών προς
τους επενδυτές, ειδικότερα στην περίπτωση που οι ταµιακές ροές από τα
τιτλοποιούµενα στοιχεία παρουσιάζουν υψηλή µεταβλητότητα.
Η βασική ιδέα της τιτλοποίησης µπορεί να εφαρµοστεί σε κάθε κατηγορία
στοιχείων µε προβλέψιµη αξία ή σε στοιχεία που παράγουν µια προβλέψιµη ροή
εσόδων. Κατά συνέπεια, η εφαρµογή της τιτλοποίησης µπορεί να επεκταθεί σε
περισσότερο ασυνήθιστες κατηγορίες στοιχείων όπως ασφαλιστικές απαιτήσεις,
δικαιώµατα χρήσης (Ioyalties), απαιτήσεις έναντι πελατών και άλλες. Ανεξάρτητα
όµως από τις ιδιαιτερότητες κάθε κατηγορίας τιτλοποιήσιµων στοιχείων, τα βασικά
χαρακτηριστικά κάθε συναλλαγής είναι σε γενικές γραµµές κοινά.
Οι εταιρίες οι οποίες προσφεύγουν κατά κόρον στην τιτλοποίηση για την
άντληση κεφαλαίων ανήκουν ως επί το πλείστον στο χρηµατοπιστωτικό κλάδο, όπως
τράπεζες, εταιρίες καταναλωτικής πίστης και εταιρίες παροχής ενυπόθηκων
στεγαστικών δανείων. Αυξηµένη συµµετοχή στις αγορές τιτλοποίησης παρουσιάζουν
επίσης οι κυβερνήσεις και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ τα τελευταία
χρόνια συµµετοχή στις αγορές τιτλoποίησης εµφανίζουν ολοένα και περισσότερο οι
εµπορικές εταιρίες.
Όλες οι πιο πάνω οντότητες διαθέτουν στο χαρτοφυλάκιό τους στοιχεία
ενεργητικού, κυρίως απαιτήσεις, τα οποία µπορούν να λειτουργήσουν ως µέσο
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εξασφάλισης για την έκδοση τίτλων και τη διάθεση αυτών στο επενδυτικό κοινό. Για
παράδειγµα, το χαρτοφυλάκιο ενεργητικού των τραπεζών απαρτίζεται στο
µεγαλύτερο µέρος του από ενυπόθηκα στεγαστικά, καταναλωτικά, εµπορικά και
οµολογιακά δάνεια, δηλαδή από στοιχεία µε σταθερές και προβλέψιµες ταµιακές ροές
που µπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η διάθεση τίτλων προς
τους επενδυτές.
Πέραν όµως των τραπεζών, οι εµπορικές εταιρίες µπορούν να τιτλοποιήσουν
απαιτήσεις έναντι πελατών και αποθέµατα, οι κυβερνήσεις απαιτήσεις, µελλοντικά
φορολογικά έσοδα και εξαγωγικές πιστώσεις, οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
µελλοντικά φορολογικά έσοδα και έσοδα από εισφορές και τέλος οι εταιρίες κοινής
ωφέλειας απαιτήσεις έναντι πελατών και έσοδα από την ακίνητη περιουσία τους.
Βασικό κίνητρο για την προσφυγή των ανωτέρω φορέων στην αγορά των
τιτλοποιήσεων αποτελεί η επιδίωξη:
•

µεταφοράς κινδύνων,

•

αποτελεσµατικής χρήση των διαθέσιµων κεφαλαίων,

•

ενίσχυσης της ρευστότητας,

•

ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων,

•

κεφαλαιακής και ταµιακής αποτελεσµατικότητας

•

και αποτελεσµατικής κατανοµής απαιτήσεων και υποχρεώσεων.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πιστωτικών παραγώγων που είναι διαθέσιµες
στην αγορά και µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τα πιστωτικά ιδρύµατα για τη
διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας το
ενδιαφέρον µας θα επικεντρωθεί στις ακόλουθες:

Συµβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (Credit Default Swaps – CDS).
∆υαδικές συµβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (Binary Credit Default
Swaps).
Συµβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης χαρτοφυλακίου (Basket CDS).
Εγγυηµένοι χρεωστικοί τίτλοι (collateralized debt obligations – CDOs).
Συνθετικοί εγγυηµένοι χρεωστικοί τίτλοι (synthetic CDOs).
Single-Tranche CDO.
CDO squared (CDO2).
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8.2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΘΕΤΗΣΗΣ (CREDIT
DEFAULT SWAPS – CDSs)
Οι συµβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDSs) είναι τα πιστωτικά
παράγωγα µε το µεγαλύτερο όγκο συναλλαγών. Τα CDSs διακρίνονται για την
σχετικά πιο απλή δοµή τους, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν εµφανιστεί αρκετές
παραλλαγές CDSs οι οποίες αποτελούν επεκτάσεις του βασικού, απλού CDS (single
credit default swaps). Αποτελούν αρκετά ευέλικτες χρηµατοοικονοµικές δοµές, αφού
µπορούν να προσαρµοστούν µε ιδιαίτερη ευκολία στις απαιτήσεις και προτιµήσεις
των αντισυµβαλλοµένων µερών.
Το CDS είναι ένα διµερές συµβόλαιο, στο οποίο το ένα µέρος, ο «εγγυητής»,
έναντι ενός σταθερού τιµήµατος (ασφάλιστρο) που καταβάλλεται περιοδικά ή εφάπαξ
(τη

στιγµή

σύναψης

του

συµβολαίου),

παρέχει

προστασία

στον

άλλο

αντισυµβαλλόµενο, όπως για παράδειγµα σε ένα πιστωτικό οργανισµό που επιθυµεί
να καλύψει µέρος του πιστωτικού κινδύνου που συνεπάγεται ένα στοιχείο του
χαρτοφυλακίου του. Το ασφάλιστρο που καταβάλλει ο αγοραστής προστασίας (ή
πωλητής πιστωτικού κινδύνου) στον «εγγυητή» εκτιµάται συνήθως ως ένα ποσοστό
επί της ονοµαστικής αξίας του υποκείµενου τίτλου που φέρει τον προς κάλυψη
πιστωτικό κίνδυνο. Το παρακάτω σχήµα αναπαριστά τη δοµή ενός CDS.
Ασφάλιστρο
Αγοραστής προστασίας
(πωλητής πιστωτικού
κινδύνου)

Αποζημίωση

Εμφάνιση
πιστωτικού
γεγονότος

Πωλητής προστασίας
(αγοραστής πιστωτικού
κινδύνου)

Λήξη συμβολαίου
0

Σχήµα 8.1 Η δοµή ενός CDS.
Σε µια σύµβαση ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης τα δυο αντισυµβαλλόµενα
µέρη θα πρέπει να συµφωνήσουν σε τρία καίρια στοιχεία της συναλλαγής:

•

Τον υποκείµενο τίτλο (underlying asset) ή τίτλο αναφοράς (reference asset),
του οποίου τον πιστωτικό κίνδυνο επιθυµεί να αντισταθµίσει ο αγοραστής της
προστασίας.
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•

Το πιστωτικό γεγονός (credit event), η εµφάνιση του οποίου θα προκαλέσει
την καταβολή αποζηµίωσης από τον «εγγυητή» στον αγοραστή προστασίας.

•

Τη δοµή της πληρωµής σε περίπτωση εµφάνισης του πιστωτικού γεγονότος.

Ο υποκείµενος τίτλος µπορεί να αφορά οποιοδήποτε τίτλο που εµπεριέχει
πιστωτικό κίνδυνο, όπως για παράδειγµα καταναλωτικά και επιχειρηµατικά δάνεια,
πιστωτικές κάρτες, οµόλογα και άλλα. Το πιστωτικό γεγονός µπορεί να αφορά την
πλήρη πτώχευση του εκδότη του οµολογιακού τίτλου ή του δανειολήπτη, την
αναστολή καταβολής τοκοµεριδίων ή τοκοχρεολυσίων, την υποβάθµιση της
πιστοληπτικής του ικανότητας, την αναδιάρθρωση του χρέους και άλλα. Σε
περίπτωση εµφάνισης του πιστωτικού γεγονότος, για παράδειγµα πτώχευση ενός
δανειολήπτη, υπάρχουν δυο εναλλακτικοί τρόποι µε τους οποίους µπορεί να
επιτευχθεί η αποζηµίωση του αγοραστή προστασίας από τον «εγγυητή».
Η πρώτη προσέγγιση περιλαµβάνει τον ταµειακό διακανονισµό(cash
settlement). Σ' αυτή την περίπτωση, εκτιµάται η αξία του πτωχευµένου τίτλου στη
δευτερογενή αγορά, δηλαδή η αξία του τίτλου που ο αγοραστής προστασίας θα

µπορέσει να ανακτήσει. Αν για παράδειγµα η ανακτώµενη αξία ανέρχεται στο m%

της ονοµαστικής αξίας του τίτλου, ο «εγγυητής θα κληθεί να καταβάλλει στον
αγοραστή προστασίας 7100 − m8% της ονοµαστικής αξίας του τίτλου αναφοράς.

∆ηλαδή, ο εγγυητής θα αποζηµιώσει τον αγοραστή προστασίας µέχρι του ποσού των
απωλειών.
Η δεύτερη προσέγγιση περιλαµβάνει το φυσικό διακανονισµό (physical
settlement). Σε αυτή την περίπτωση, ο «εγγυητής» καταβάλλει στον αγοραστή
προστασίας την ονοµαστική αξία του υποκείµενου τίτλου στο άρτιο και αποκτά τον
πτωχευµένο τίτλο.
Ο «εγγυητής» (αγοραστής του πιστωτικού κινδύνου) δεν πραγµατοποιεί καµία
πληρωµή προς τον αντισυµβαλλόµενο σε περίπτωση που κανένα από τα
προκαθορισµένα πιστωτικά γεγονότα δεν συµβεί και το συµβόλαιο λήγει, αφού
παρέλθει το χρονικό διάστηµα που προβλέπει η σύµβαση. Η διάρκεια του πιστωτικού
παραγώγου, τις περισσότερες φορές, δεν συµπίπτει µε τη διάρκεια του υποκείµενου
δανειακού τίτλου, του οποίου ο πιστωτικός κίνδυνος επιχειρείται να αντισταθµιστεί.
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8.3 ∆ΥΑ∆ΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΘΕΤΗΣΗΣ
(BINARY CREDIT DEFAULT SWAPS – BINARY CDSs)
Ένα δυαδικό CDS είναι παρόµοια δοµηµένο µε ένα κανονικό CDS µε τη
διαφορά ότι η αποζηµίωση που θα κληθεί να καταβάλλει ο «εγγυητής» στον
αγοραστή προστασίας σε περίπτωση εµφάνισης πιστωτικού γεγονότος είναι ένα
σταθερό χρηµατικό ποσό, το οποίο καθορίζεται κατά την έναρξη της ανταλλαγής. Η
αποζηµίωση συχνά σχετίζεται µε ιστορικά ποσοστά ανάκτησης (historical recovery
rates).
Τα δυαδικά CDSs έχουν καταστεί ολοένα και περισσότερο δηµοφιλείς στο
πρόσφατο παρελθόν. Ένας λόγος της αυξανόµενης δηµοτικότητάς

τους είναι

ακριβώς αυτή η διαχειριστική τους απλότητα: το προκαθορισµένο ποσό απλά
καταβάλλεται από τον «εγγυητή» (πωλητή του CDS) στον αγοραστή του CDS (σε
αντίθεση µε ένα απλό CDS όπου απαιτείται τιµολόγηση µετά την εµφάνιση του
πιστωτικού γεγονότος). Ένα δυαδικό CDS αποφεύγει επίσης το πρόβληµα της
µεταβλητότητας των τίτλων αναφοράς µετά από την εµφάνιση πιστωτικού γεγονότος,
η οποία µπορεί να οδηγήσει σε στρέβλωση της τελικής τιµής και, συνεπώς, σε
στρέβλωση της αποζηµίωσης. Το δυαδικό CDS είναι ανάλογο µε το δυαδικό
δικαίωµα προαίρεσης «µετρητά-ή-τίποτα» (cash-or-nothing binary option), στο οποίο
το κέρδος είναι είτε ένα σταθερό χρηµατικό ποσό είτε τίποτα (αντί για ένα
κυµαινόµενο ποσό).

8.4 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΑΘΕΤΗΣΗΣ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (BASKET CDSs)
Οι συµβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης χαρτοφυλακίου (Basket CDS)
αποτελούν µια παραλλαγή των συµβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS).
Τα πιστωτικά παράγωγα αυτού του τύπου διευρύνουν την ιδέα της σύµβασης
ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης σε ένα χαρτοφυλάκιο πιστωτικών τίτλων, δανειακών
ή οµολογιακών. Η τυπική δοµή ενός Basket CDS περιλαµβάνει τη µετακύλιση του
πιστωτικού κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου τίτλων που ενέχει θέση χαρτοφυλακίου
αναφοράς.
Ένας πιστωτικός οργανισµός προσχωρώντας σε ένα Basket CDS, ως
αγοραστής προστασίας, καταβάλλει στον εγγυητή ένα ετήσιο ασφάλιστρο
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προκειµένου να εξασφαλίσει προστασία έναντι της νιοστής αθέτησης που θα συµβεί
στο χαρτοφυλάκιο αναφοράς. Έτσι, αν η σύµβαση ανταλλαγής προβλέπει την
καταβολή αποζηµίωσης στον αγοραστή προστασίας έπειτα από την πρώτη αθέτηση
(πιστωτικό γεγονός) κάποιου πιστωτικού στοιχείου του χαρτοφυλακίου αναφοράς το
swap ονοµάζεται First-to-Defaut Swap. Αν προβλέπει την καταβολή αποζηµίωσης
έπειτα από το δεύτερο γεγονός αθέτησης στο χαρτοφυλάκιο αναφοράς ονοµάζεται
Second-to-Defaut Swap. Γενικότερα, αν η σύµβαση προβλέπει την καταβολή
αποζηµίωσης στον αγοραστή προστασίας έπειτα από τη νιοστή αθέτηση κάποιου
πιστωτικού στοιχείου του χαρτοφυλακίου αναφοράς το swap ονοµάζεται nth-toDefault-Swap. Το παρακάτω σχήµα αναπαριστά τη δοµή ενός Basket CDS.
Ασφάλιστρο
Αγοραστής
προστασίας

Αποζημίωση

Χαρτ/κιο
(basket)

Αθέτηση
ενός τίτλου
αναφοράς
Λήξη συμβολαίου

(Πωλητής
προστασίας)

0
Τίτλος
Αναφοράς #1

Τίτλος
Αναφοράς #2

Πρώτη
αθέτηση

Δεύτερη
αθέτηση

Τίτλος
Αναφοράς #3

Τίτλος
Αναφοράς #4

Νιοστή
αθέτηση

Σχήµα 8.2 Η δοµή ενός Basket CDS.
Για να κατανοήσουµε καλύτερα την ιδέα των Basket CDSs ας δούµε ένα
παράδειγµα. Έστω ότι, το χαρτοφυλάκιο αναφοράς, του οποίου τον πιστωτικό
κίνδυνο η Τράπεζα Α επιθυµεί να αντισταθµίσει, περιλαµβάνει τρία εταιρικά
οµόλογα διαφορετικών εκδοτών, ονοµαστικής αξίας 10 εκ. € έκαστος και διάρκειας 2
ετών. Το παρακάτω γράφηµα περιγράφει σχηµατικά τις ταµειακές ροές µεταξύ των
δυο αντισυµβαλλοµένων τραπεζών σε ένα First-to-Default Swap.
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Ασφάλιστρο
ΤΡΑΠΕΖΑ Α
(αγοραστής
προστασίας)

Χρεοκοπία ενός
Αποζημίωση εκδότη ομολόγου

ΤΡΑΠΕΖΑ Β
Εγγυητής

Λήξη συμβολαίου
0
3 ομόλογα ονομαστικής
αξίας 10 εκ. € έκαστο
με διάρκεια
2 έτη

Σχήµα 8.3 Ταµειακές ροές µεταξύ αντισυµβαλλόµενων µερών σε ένα First-to-Defaut
Swap.

Η Τράπεζα Α µπαίνοντας σε ένα First-to-Default Swap, συµφωνεί να
καταβάλλει στον εγγυητή ένα ετήσιο ασφάλιστρο για τα επόµενα δυο έτη. Ο
εγγυητής (Τράπεζα Β) λαµβάνοντας το ασφάλιστρο αναλαµβάνει την υποχρέωση
αποζηµίωσης του αντισυµβαλλόµενου (Τράπεζα Α) σε περίπτωση που ο εκδότης ενός
οµολόγου του χαρτοφυλακίου αναφοράς χρεοκοπήσει. Η ευθύνη του εγγυητή
περιορίζεται µόνο στις απώλειες του πρώτου οµολογιακού τίτλου, του οποίου ο
εκδότης θα χρεοκοπήσει. Ακόµα και στην περίπτωση που και οι τρεις εκδότες των
οµολόγων του χαρτοφυλακίου αναφοράς χρεοκοπήσουν, ο εγγυητής φέρει την
ευθύνη αποζηµίωσης µόνο για έναν από αυτούς.
Αν το First-to-Default Swap προβλέπει φυσικό διακανονισµό, τότε ο εγγυητής
(Τράπεζα Β) θα καταβάλει στον αγοραστή προστασίας την ονοµαστική αξία του
πτωχευµένου οµολογιακού τίτλου (για παράδειγµα 10 εκ. €), µε ταυτόχρονη
αντίστροφη µεταβίβαση του τίτλου, δηλαδή από την Τράπεζα Α στην Τράπεζα Β.
Αντίθετα, σε περίπτωση που κανένας από τους τρεις εκδότες των εταιρικών
οµολόγων δε χρεοκοπήσει στη διάρκεια των δυο ετών, το First-to-Default Swap θα
λήξει χωρίς να απαιτηθεί ο εγγυητής να αποζηµιώσει την Τράπεζα Α, αφού αυτή δε
θα υποστεί πιστωτικές απώλειες στο χαρτοφυλάκιο αναφοράς.
Είναι προφανές το όφελος της Τράπεζας Α από τη σύναψη της παραπάνω
σύµβασης ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης χαρτοφυλακίου (Basket CDS). Ποιο είναι
όµως το όφελος της Τράπεζας Β που αναλαµβάνει ρόλο εγγυητή;
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Πρώτον,

η

Τράπεζα

Β

αναλαµβάνει

τον

πιστωτικό

κίνδυνο

του

χαρτοφυλακίου αναφοράς και συνεπώς την υποκείµενη απόδοση, χωρίς να απαιτηθεί
η καταβολή οποιουδήποτε ποσού εκ των προτέρων.
∆εύτερον, ενώ η ονοµαστική αξία του υποκείµενου χαρτοφυλακίου ανέρχεται
στο ποσό των 30 εκ. €, ο εγγυητής ευθύνεται µέχρι του ποσού των απωλειών που
αντιστοιχεί στο 1/3 της ονοµαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Ακόµα, η απόδοση
που απολαµβάνει η Τράπεζα Β (δηλαδή το ασφάλιστρο) είναι σαφώς υψηλότερη από
αυτή που θα της προσέφερε η λήψη θέσης σε ένα πιστωτικό τίτλο αξίας 10 εκ. €,
αφού το ασφάλιστρο που λαµβάνει ενσωµατώνει τον υψηλότερο σωρευτικό κίνδυνο
ένας από τους τρεις εκδότες των οµολόγων του χαρτοφυλακίου αναφοράς να µην
µπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
Οι συµβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης χαρτοφυλακίου µπορούν να
ενσωµατωθούν σε συνθετικές δοµές, οι οποίες είναι προσαρµοσµένες στις ιδιαίτερες
ανάγκες των αντισυµβαλλόµενων. Αυτές οι συµβάσεις ανταλλαγής κινδύνου
αθέτησης χαρτοφυλακίου διαφορετικών σειρών εξοφλητικής προτεραιότητας
(tranched basket default swaps) θα αναλυθούν παρακάτω.

8.5 ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (COLLATERALIZED DEBT
OBLIGATIONS – CDOs)
Εναλλακτικό µέσο διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου που οι πιστωτικοί
οργανισµοί έχουν στη διάθεσή τους είναι η τιτλοποίηση. Ως τιτλοποίηση ορίζεται η
διαδικασία έκδοσης τίτλων που η απόδοσή τους βασίζεται σε στοιχεία ενεργητικού
του πιστωτικού οργανισµού, όπως δάνεια, εταιρικά οµόλογα, πιστωτικές κάρτες και
άλλα.
Η έκδοση εγγυηµένων χρεωστικών τίτλων (CDOs) δύναται αρχικά να
διακριθεί σε δυο κατηγορίες: Τίτλοι που εκδίδονται επί δανειακών στοιχείων
ονοµάζονται εγγυηµένοι δανειακοί τίτλοι (Collateralized Loan Obligations – CLOs),
ενώ τίτλοι που εκδίδονται επί οµολογιακών στοιχείων ονοµάζονται εγγυηµένοι
οµολογιακοί τίτλοι (Collateralized Bond Obligations – CBOs).
Το πρώτο βήµα ενός πιστωτικού οργανισµού, που θέλει να προβεί σε
τιτλοποίηση, περιλαµβάνει την επιλογή ορισµένων δανειακών ή οµολογιακών
στοιχείων του ενεργητικού του για τη σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου. Το
χαρτοφυλάκιο αυτό, που είναι το τιτλοποιούµενο στοιχείο, µπορεί να περιλαµβάνει
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είτε ένα σύνολο δανείων, είτε ένα σύνολο εταιρικών οµολόγων και πρέπει να
παρουσιάζει υψηλή διασπορά, µε τη συµµετοχή ενός δανειολήπτη ή εκδότη χρέους
να µην υπερβαίνει ένα ορισµένο ποσοστό (για παράδειγµα, το 4% της ονοµαστικής
αξίας του χαρτοφυλακίου).
Το

δεύτερο

βήµα

περιλαµβάνει

τη

µεταβίβαση

του

επιλεγµένου

χαρτοφυλακίου σε µια Εταιρία Ειδικού Σκοπού (special-purpose vehicle – SPV), η
οποία και αναλαµβάνει την έκδοση τίτλων ίδιας ονοµαστικής αξίας µε αυτή του
τιτλοποιούµενου χαρτοφυλακίου. Οι εκδιδόµενοι τίτλοι τυγχάνουν πιστοληπτικής
διαβάθµισης από εξωτερικούς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης (rating agencies)
και διατίθενται στους επενδυτές. Η αποπληρωµή των τίτλων πρέπει να είναι
εγγυηµένη από τις εισροές των στοιχείων του τιτλοποιούµενου χαρτοφυλακίου, για
αυτό ακριβώς το χαρτοφυλάκιο αυτό µπορεί να θεωρηθεί ως εξασφάλιση (collateral)
έναντι της έκδοσης των τίτλων CDOs (CLOs ή CBOs).
Το πιστωτικό ίδρυµα µεταβιβάζοντας το τιτλοποιούµενο χαρτοφυλάκιο στην
Εταιρία Ειδικού Σκοπού (SPV) απελευθερώνει τον ισολογισµό του από τα
υποκείµενα δανειακά ή οµολογιακά στοιχεία και µειώνει την υποχρέωσή του για
διακράτηση του αναλογούντος εποπτικού κεφαλαίου.
Ας υποθέσουµε, για παράδειγµα, ότι ένας πιστωτικός οργανισµός επιλέγει !

εταιρικά οµόλογα από το χαρτοφυλάκιό του µε µέση απόδοση 8,3% και συνολική

ονοµαστική αξία 100 εκ. €. Το χαρτοφυλάκιο αυτό των ! οµολόγων µεταβιβάζεται σε
µια Εταιρία Ειδικού Σκοπού, η οποία πραγµατοποιεί τέσσερις σειρές έκδοσης τίτλων
(tranches),

διαφορετικής

εξοφλητικής

προτεραιότητας,

που

η

καθεµιά

αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό της ονοµαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.
Η πρώτη σειρά έκδοσης αντιπροσωπεύει για παράδειγµα το 5% της
ονοµαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου των τιτλοποιούµενων στοιχείων και οι
επενδυτές αναλαµβάνουν την ευθύνη να απορροφήσουν τις πρώτες πιστωτικές
απώλειες του χαρτοφυλακίου. ∆ηλαδή, δεσµεύονται να καλύψουν πιστωτικές
απώλειες µέχρι του ποσού 5% × 100 εκ. € = 5 εκ. €.

Η δεύτερη σειρά έκδοσης αντιπροσωπεύει το 10% της ονοµαστικής αξίας του

χαρτοφυλακίου και οι επενδυτές ευθύνονται για τις άνω των 5 εκ. € πιστωτικές

απώλειες, δηλαδή για το επόµενο 10% των απωλειών του τιτλοποιούµενου
χαρτοφυλακίου.
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Η τρίτη σειρά αντιστοιχεί επίσης στο 10% της ονοµαστικής αξίας του

χαρτοφυλακίου και οι επενδυτές ευθύνονται επίσης για το επόµενο 10% των

απωλειών, ενώ η τέταρτη σειρά έκδοσης αντιστοιχεί στο 75% της αξίας του
χαρτοφυλακίου και επενδυτές ευθύνονται για το υπόλοιπο των απωλειών.
Ουσιαστικά, στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη των επενδυτών για την κάλυψη των
πιστωτικών απωλειών του τιτλοποιηµένου χαρτοφυλακίου µετατίθεται διαδοχικά
ανάλογα µε τη σειρά έκδοσης στην οποία έχουν επενδύσει. Το παρακάτω γράφηµα
αναπαριστά ένα CDO που βασίζεται το συγκεκριµένο παράδειγµα.
η

1 σειρά έκδοσης:
5% των απωλειών
Απόδοση: 35%

Ομόλογο 1
Ομόλογό 2
•
•
•
•
•
Ομόλογο !

η

2 σειρά έκδοσης:
10% των απωλειών
Απόδοση: 15%

SPV

η

3 σειρά έκδοσης:
10% των απωλειών
Απόδοση: 7,5%

Ονομαστική
αξία: 100 εκ. €
Μέση απόδοση: 8,3 %

η

4 σειρά έκδοσης:
υπόλοιπο απωλειών
Απόδοση: 6%

Πηγή: Σαπουντζόγλου-Πεντότης (2009)

Σχήµα 8.4 CDO για το χαρτοφυλάκιο ενός πιστωτικού οργανισµού.
Οι εγγυηµένοι χρεωστικοί τίτλοι (CDOs) που εκδίδονται επί των στοιχείων
του δεδοµένου χαρτοφυλακίου, όπως έχουµε αναφέρει, τυγχάνουν πιστοληπτικής
διαβάθµισης από εξωτερικούς οίκους αξιολόγησης. Για παράδειγµα, τίτλοι της
τέταρτης σειράς έκδοσης είναι προφανές ότι λαµβάνουν πολύ υψηλή διαβάθµιση, για
παράδειγµα Aa/AA, αφού ο κίνδυνος να υποστούν οι επενδυτές αυτής της κατηγορίας
τίτλων απώλειες είναι πολύ µικρός. Οι πιστωτικές απώλειες του τιτλοποιηµένου
χαρτοφυλακίου θα πρέπει να υπερβούν το 25% την ονοµαστικής του αξίας για να
υποστούν οι επενδυτές της τέταρτης σειράς έκδοσης απώλειες. Ο περιορισµένος
κίνδυνος που αναλαµβάνουν οι επενδυτές σε τίτλους αυτής της σειράς
αντικατοπτρίζεται και από την περιορισµένη απόδοση που προσφέρουν οι τίτλοι
αυτοί.
Αντιθέτως,

οι

επενδυτές

σε

τίτλους

της

πρώτης

σειράς

έκδοσης

αναλαµβάνουν τον υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο, αφού είναι οι πρώτοι που θα
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υποστούν τις πιστωτικές απώλειες του τιτλοποιούµενου χαρτοφυλακίου. Τίτλοι αυτής
της κατηγορίας λαµβάνουν χαµηλή πιστοληπτική διαβάθµιση και προσφέρουν πολύ
υψηλές αποδόσεις. Πολλές φορές, οι εγγυηµένοι χρεωστικοί τίτλοι αυτής της
κατηγορίας αγοράζονται από τον ίδιο τον πιστωτικό οργανισµό που πραγµατοποιεί
την τιτλοποίηση, προκειµένου να καταστήσει τους τίτλους των λοιπών σειρών
έκδοσης περισσότερου ελκυστικούς.
Αν υποθέσουµε για παράδειγµα ότι οι πιστωτικές απώλειες του οµολογιακού
χαρτοφυλακίου, εξαιτίας πτώχευσης ορισµένων εκδοτών, ανέρχονται στο 2,5% της
ονοµαστικής αξίας του, είναι προφανές ότι οι επενδυτές σε τίτλους της πρώτης σειράς
έκδοσης θα απολέσουν το 50% της ονοµαστικής αξίας της επένδυσής τους. Αν οι
πιστωτικές απώλειες του υποκείµενου χαρτοφυλακίου υπερβούν το 5% της
ονοµαστικής του αξίας, η ευθύνη για την κάλυψη των απωλειών δε βαραίνει µόνο
τους επενδυτές της πρώτης σειράς αλλά και της δεύτερης σειράς έκδοσης. Οι
επενδυτές σε τίτλους

της τρίτης και τέταρτης σειράς είναι σχεδόν απίθανο να

υποστούν µεγάλες απώλειες, για αυτό άλλωστε απολαµβάνουν και χαµηλότερες
αποδόσεις. Με την παραπάνω διαδικασία αντιλαµβανόµαστε πώς από τίτλους µέσης
ή κατώτερης ποιότητας µπορούν να προκύψουν τίτλοι χρέους υψηλής ποιότητας και
συνεπώς υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης.
Μέχρι στιγµής έχουµε παρουσιάσει τη βασική ιδέα των CDOs και είδαµε µε
χρήση ενός απλού παραδείγµατος την βασική δοµή τους. Στην συνέχεια θα
αναλύσουµε µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τόσο τα CDOs όσο και τις παραλλαγές τους.
Στα CDOs οι τόκοι και τα χρεολύσια είναι άµεσα συνδεδεµένα µε τις
αποδόσεις των στοιχείων του υποκείµενου χαρτοφυλακίου επί των οποίων
εκδίδονται. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των CDOs είναι ότι το χαρτοφυλάκιο των
εξασφαλίσεων (ή ο υποκείµενος κίνδυνος) πηγάζει από την αγορά και τη διαχείρισή
του αναλαµβάνει ανεξάρτητος φορέας της συναλλαγής. Οι τίτλοι που εκδίδονται επί
των εξασφαλίσεων αντιπροσωπεύουν διαφορετικά επίπεδα πιστωτικής ποιότητας,
όπως αντικατοπτρίζονται στις υποκείµενες διαβαθµίσεις, και εξασφαλίζουν στους
επενδυτές διαφορετικά επίπεδα εξοφλητικής προτεραιότητας.
Στις περισσότερες περιπτώσεις τα CDOs προσφέρουν στους επενδυτές
τοκοµερίδια κυµαινόµενου επιτοκίου, συνήθως βάσει ενός επιτοκίου αναφοράς, όπως
για παράδειγµα το EURIBOR ή ΤΟ LIBOR, καταβληθέντα σε µηνιαία, τριµηνιαία ή
εξαµηνιαία βάση. Οι επενδυτές προσελκύονται συνήθως από τους τίτλους υψηλής
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εξοφλητικής προτεραιότητας, αφού στην περίπτωση των CDOs αυτοί προσφέρουν
σηµαντικά υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση µε άλλους τίτλους ίδιας διαβάθµισης.
Οι εγγυηµένοι χρεωστικοί τίτλοι (CDOs) µπορούν να διακριθούν περαιτέρω
σε δυο κύριες κατηγορίες:
1) Balance sheet CDOs (BS-CDOs)
2) Arbitrage CDOs

Τα BS-CDOs, που είναι περισσότερο συγγενή προς την παραδοσιακή
τιτλοποίηση, είναι σχεδιασµένα να µεταφέρουν τα τιτλοποιήσιµα στοιχεία εκτός
ισολογισµού, προκειµένου να συµβάλλουν στη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης
κεφαλαίων, στη βέλτιστη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και στη βέλτιστη
χρήση του ρυθµιστικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Ένα Arbitrage CDO δηµιουργείται όταν, παραδείγµατος χάριν, µια τράπεζα
επιδιώκει να εκµεταλλευθεί το περιθώριο που προκύπτει µεταξύ της απόδοσης των
τιτλοποιήσιµων στοιχείων και του κόστους χρηµατοδότησης µε CDO. Το περιθώριο
αυτό µπορεί να διευρυνθεί σηµαντικά µε την ενεργητική διαχείριση του υποκείµενου
χαρτοφυλακίου των τιτλοποιήσιµων στοιχείων.
Τα CDOs διακρίνονται επίσης, σε cash flow CDOs και σε market value
CDOs. Στην περίπτωση του cash flow CDO, η εξόφληση των τόκων και χρεολυσίων
προς τους επενδυτές βασίζεται αποκλειστικά στις ταµιακές ροές που παράγονται από
το χαρτοφυλάκιο των εξασφαλίσεων. Στην περίπτωση του market value CDO, ο
διαχειριστής των εξασφαλίσεων διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο προσδοκώντας να
επιτύχει επαρκείς αποδόσεις για την κάλυψη των υποχρεώσεων προς τους επενδυτές.
∆ηλαδή, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τους επενδυτές στην περίπτωση αυτή
είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τις αποδόσεις που προκύπτουν από την ενεργητική
διαχείριση του τιτλοποιήσιµου χαρτοφυλακίου. Το υποκείµενο χαρτοφυλάκιο
αποτιµάται (mark to market) σε καθηµερινή βάση, όπως και το χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών του πιστωτικού οργανισµού. Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζονται οι
διάφορες διακρίσεις των CDOs.
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Σχήµα 8.5 CDO και οι διακρίσεις του.

8.5.1

BALANCE SHEET CDOs

Τα Balance Sheet CDOs βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στις ταµιακές ροές
πoυ παράγονται από το χαρτοφυλάκιο των εξασφαλίσεων. Εποµένως, στα BS-CDOs
τα τιτλοποιήσιµα στοιχεία αποτελούν την εξασφάλιση για την έκδοση τίτλων από την
Εταιρία Ειδικού Σκοπού (SPV), αφού οι ταµιακές ροές που παράγουν αποτελούν τη
βασική πηγή εσόδων για την πραγµατοποίηση πληρωµών προς τους επενδυτές που
τοποθετούν κεφάλαια επί των εκδοθέντων τίτλων.
Καθώς τα τιτλοποιήσιµα στοιχεία εκχωρούνται, δηλαδή «πωλούνται», στην
Εταιρία Ειδικού Σκοπού και αποµακρύνονται από τον ισολογισµό του πιστωτικού
ιδρύµατος, ο υποκείµενος πιστωτικός κίνδυνος µεταφέρεται στους επενδυτές. Το
Σχήµα 8.6 απεικονίζει αυτή ακριβώς τη διαδικασία.
Ένα «τυπικό» BS-CDO προβλέπει την έκδοση τίτλων διαφόρων κλάσεων
(tranches), που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς βαθµούς πιστωτικής ποιότητας.
Έτσι, οι τίτλοι Senior Notes που απολαµβάνουν την υψηλότερη διαβάθµιση
αντιπροσωπεύουν ,για παράδειγµα, το 90-95% της έκδοσης, οι τίτλοι Subordinated µε
χαµηλότερη διαβάθµιση αντιπροσωπεύουν, για παράδειγµα, το 3-5% της έκδοσης, οι
τίτλοι Mezzanine κερδοσκοπικού βαθµού αντιστοιχούν, για παράδειγµα, στο 1-3%,
ενώ οι µη διαβαθµισµένοι τίτλοι Junior Notes που έχουν χαρακτηριστικά µετοχικών
τίτλων (Equities) αντιπροσωπεύουν, για παράδειγµα, το 1-2%.
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Σχήµα 8.6 Η δοµή ενός BS-CDO.
Οι τράπεζες και τα λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα αποτελούν τους
οργανισµούς που προσφεύγουν συχνότερα στη χρήση balance sheet CDOs και τα
επιχειρηµατικά δάνεια κατέχουν την πρώτη θέση ως τιτλοποιήσιµα στοιχεία σε αυτού
του τύπου τις συναλλαγές. Οι επενδυτές θεωρούν συνήθως ελκυστικά τα balance
sheet CDOs, καθώς τους παρέχουν υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση µε ίδιας
πιστωτικής διαβάθµισης τίτλους που προκύπτουν από παραδοσιακού τύπου
τιτλοποιήσεις. Το πρόσθετο περιθώριο αποδίδεται στο χαµηλότερο βαθµό
ρευστότητας και στην πιο σύνθετη δοµή που παρουσιάζουν τα CDOs.
Στα CDOs, οι ταµιακές ροές που παράγουν τα τιτλοποιηµένα στοιχεία
αποτελούν την κύρια πηγή κάλυψης των υποχρεώσεων προς τους επενδυτές. Αυτές οι
ταµιακές ροές αποδίδονται στους επενδυτές κατά σειρά προτεραιότητας, ανάλογα µε
την εξοφλητική προτεραιότητα που εξασφαλίζουν οι διαφόρων πιστωτικών κλάσεων
εκδοθέντες τίτλοι. Πρώτα εξοφλούνται οι επενδυτές που κατέχουν υψηλής
πιστωτικής διαβάθµισης και κατά συνέπεια υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας
τίτλους και ακολούθως οι επενδυτές που έχουν επενδύσει σε χαµηλότερης πιστωτικής
ποιότητας τίτλους.
Στη διάρκεια ζωής ενός CDO, ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου υποχρεούται
να διενεργεί περιοδικές αναφορές σχετικά µε την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των
εξασφαλίσεων. Οι αναφορές αυτές οι οφείλουν vα τυγχάνουν αντικείµενο σοβαρής
µελέτης, διερεύνησης αλλά και ελέγχων τόσο από τους επενδυτές όσο και από τις
εποπτικές αρχές και τις εταιρίες πιστοληπτικής αξιολόγησης.
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8.5.2

ARBITRAGE CDOs

Όπως αναφέραµε παραπάνω, τα arbitrage CDOs δύνανται να συναντηθούν µε
δυο λειτουργικούς τύπους: τα cash flow CDOs και τα market value CDOs. Όπως
υποδεικνύει και το όνοµά τους τα arbitrage CDOs χρησιµοποιούνται αποκλειστικά
για την εκµετάλλευση των ευκαιριών της αγοράς που προκύπτουν µεταξύ της
απόδοσης των εξασφαλίσεων και του κόστους άντλησης κεφαλαίων µέσω της
έκδοσης τίτλων χρέους.
Η εφαρµογή και καταλληλότητα κάθε λειτουργικού τύπου εξαρτάται από το
στυλ διαπραγµάτευσης του διαχειριστή, αλλά και από τις ιδιαιτερότητες των
εξασφαλίσεων:

τη

ρευστότητα

των

στοιχείων,

το

προφίλ

διάρκειας,

τη

µεταβλητότητα του πιστωτικού περιθωρίου, και άλλα. Όσον αφορά τη δοµή της
συναλλαγής, τα cash flow arbitrage CDOs δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τα cash
flow balance sheet CDOs. Τέλος, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι περισσότερες
συναλλαγές arbitrage CDOs είναι ιδιωτικές.

8.6 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (SYNTHETIC
CDOs)
Μια εξελιγµένη χρηµατοοικονοµική δοµή που χρησιµοποιείται τα τελευταία
χρόνια για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου είναι οι συνθετικοί εγγυηµένοι
χρεωστικοί τίτλοι (synthetic CDOs). Όπως υποδηλώνει και το όνοµά τους η
µεταφορά του πιστωτικού κινδύνου επιτυγχάνεται «συνθετικά», µε τη χρήση
πιστωτικών παραγώγων (credit derivatives). Συγκεκριµένα, ο «πιστωτικός κίνδυνος»
ενός χαρτοφυλακίου οµολόγων ή δανείων µεταφέρεται στην Εταιρία Ειδικού
Σκοπού(SPV), µε τη χρήση credit default swaps (CDS) (ή/και άλλων ειδών
πιστωτικών παραγώγων), ενώ το ίδιο το χαρτοφυλάκιο δεν µεταβιβάζεται στην
Εταιρία Ειδικού Σκοπού και παραµένει εντός ισολογισµού του πιστωτικού ιδρύµατος.
Ουσιαστικά, τα δανειακά ή οµολογιακά στοιχεία, των οποίων τον κίνδυνο
ένας πιστωτικός οργανισµός επιθυµεί να αντισταθµίσει, συνιστούν ένα χαρτοφυλάκιο
αναφοράς, τον πιστωτικό κίνδυνο του οποίου ένας χρηµατοοικονοµικός οργανισµός
µετακυλύει σε ένα αντισυµβαλλόµενο µέρος, µέσω µιας σύµβασης ανταλλαγής
κινδύνου αθέτησης (Credit Default Swap – CDS).
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∆ηλαδή, ένας πιστωτικός οργανισµός καταβάλλει σε µια Εταιρία Ειδικού
Σκοπού (SPV) ένα ασφάλιστρο και εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση εµφάνισης ενός
προκαθορισµένου πιστωτικού γεγονότος, όπως ένα πλήθος χρεοκοπιών στο δανειακό
του χαρτοφυλάκιο, θα λάβει αποζηµίωση για την κάλυψη των πιστωτικών του
απωλειών. Η Εταιρία Ειδικού Σκοπού (SPV) µε τη σειρά της προβαίνει σε έκδοση
τίτλων διαφόρων διαβαθµίσεων τους οποίους διαθέτει στους επενδυτές.
Με τα έσοδα από την πώληση των τίτλων δηµιουργείται ένας λογαριασµός
εξασφάλισης αποτελούµενος από ασφαλή και εύκολα ρευστοποιήσιµα στοιχεία. Ο
λογαριασµός αυτός αποτελεί εγγύηση για την καταβολή αποζηµίωσης στον αγοραστή
προστασίας, σε περίπτωση εµφάνισης του προκαθορισµένου πιστωτικού γεγονότος.
Οι

αποδόσεις

του

χαρτοφυλακίου

εξασφάλισης

και

τα

ασφάλιστρα που

καταβάλλονται από τον πιστωτικό οργανισµό στα πλαίσια του CDS αποτελούν τις
βασικές πηγές χρηµατοδότησης των αποδόσεων προς τους επενδυτές.
Σε περίπτωση ενός πιστωτικού γεγονότος, οπότε και η Εταιρία Ειδικού
Σκοπού (SPV) υποχρεούται να αποζηµιώσει τον αντισυµβαλλόµενο, τα στοιχεία του
λογαριασµού εξασφάλισης ρευστοποιούνται. Κατά προτεραιότητα καταβάλλεται
αποζηµίωση στον αγοραστή προστασίας (τράπεζα) και το υπόλοιπο αποδίδεται στους
τιτλούχους. Επενδυτές που έχουν θέση σε τίτλους χαµηλής πιστοληπτικής
διαβάθµισης υφίστανται σηµαντικές απώλειες, αφού κατέχοντας τίτλους υψηλής
απόδοσης αναλαµβάνουν υψηλό µερίδιο πιστωτικού κινδύνου και κατά συνέπεια
υψηλό µερίδιο πιστωτικών απωλειών.
Με το συνδυασµό έκδοσης τίτλων διαφόρων διαβαθµίσεων (tranches) και
CDS ένας πιστωτικός οργανισµός αντισταθµίζει µέρος του πιστωτικού κινδύνου του
χαρτοφυλακίου του, ενώ οι επενδυτές απολαµβάνουν υψηλότερες αποδόσεις. Το
παρακάτω γράφηµα αναπαριστά τη δοµή ενός synthetic CDO.
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Σχήµα 8.6 Η δοµή ενός synthetic CDO.
Τα συνθετικά CDOs είναι ιδιαίτερα δηµοφιλή, εξαιτίας της σχετικά απλής
δοµής τους και της άµεσης ενεργοποίησής τους. Είναι επίσης δηµοφιλή, καθώς το
θεσµικό πλαίσιο πολλών χωρών δεν είναι επαρκώς ανεπτυγµένο ώστε να επιτρέπει
την τιτλοποίηση µε εξαγωγή στοιχείων εκτός ισολογισµού. Στην περίπτωση των
συνθετικών CDOs, ο κίνδυνος µεταφέρεται στους επενδυτές µέσω της έκδοσης
τίτλων (funded synthetic CDOs), µέσω πιστωτικών παραγώγων(unfunded synthetic
CDOs) ή µε συνδυασµό και των δυο (partially funded CDOs).
Στην περίπτωση των πλήρως χρηµατοδοτούµενων δοµών (fully funded
CDOs), η Εταιρία Ειδικού Σκοπού εκδίδει τίτλους αξίας ίσης προς το χαρτοφυλάκιο
αναφοράς, του οποίου τον πιστωτικό κίνδυνο επιχειρεί να καλύψει η συναλλαγή. Το
πιστωτικό ίδρυµα, που ουσιαστικά είναι ο πωλητής του πιστωτικού κινδύνου, µπαίνει
σε ένα CDS µε βάση το οποίο είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει τακτικές πληρωµές
(premia) έναντι της προστασίας που του παρέχεται από την Εταιρία Ειδικού Σκοπού
(SPV) σε περίπτωση πιστωτικού γεγονότος, όπως η περίπτωση χρεοκοπίας στο
χαρτοφυλάκιο αναφοράς.
Τα έσοδα από την έκδοση τίτλων και τη διάθεσή τους στο επενδυτικό κοινό
επενδύονται σε χαµηλού ρίσκου επενδυτικά στοιχεία, όπως κρατικά οµόλογα, τα
οποία συνιστούν το χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων. Κατά το χρονικό διάστηµα που δε
συµβαίνει κανένα πιστωτικό γεγονός στο χαρτοφυλάκιο αναφοράς, η Εταιρία Ειδικού
Σκοπού είναι σε θέση να καλύπτει τις υποχρεώσεις της προς τους επενδυτές από τους
τόκους που παράγονται από το χαρτοφυλάκιο των εξασφαλίσεων και τα premia που
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λαµβάνει ως αντισυµβαλλόµενος στο CDS. Σε περίπτωση εµφάνισης πιστωτικού
γεγονότος στο χαρτοφυλάκιο αναφοράς, η Εταιρία Ειδικού Σκοπού θα εκποιήσει
µέρος του χαρτοφυλακίου των εξασφαλίσεων προκειµένου να αποζηµιώσει το
πιστωτικό ίδρυµα που θίγεται.
Τέλος, στα µερικώς χρηµατοδοτούµενα CDOs (partially funded CDOs), που
αποτελούν και τον πλέον κοινό τύπο CDO, ο κίνδυνος µεταφέρεται στους επενδυτές
εν µέρει µέσω CDS και κατά τα λοιπά µέσω της έκδοσης και διάθεσης τίτλων στο
επενδυτικό κοινό. Η δοµή της συναλλαγής σε αυτή την περίπτωση περιλαµβάνει ένα
credit default swap (CDS), του οποίου η ονοµαστική αξία είναι υψηλή σε σχέση µε
την αξία των εκδιδόµενων τίτλων, γνωστό ως «super-senior swap» και το οποίο
απολαµβάνει υψηλή πιστωτική προστασία, αφού αναφέρεται στο καλύτερα
προστατευµένο έναντι ενδεχόµενων απωλειών τµήµα της συναλλαγής. Το swap
υπόκειται στον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, γι' αυτό σε κάθε περίπτωση ο
αντισυµβαλλόµενος θα πρέπει να είναι µια οντότητα υψηλής φερεγγυότητας,
συνήθως µεγάλος πιστωτικός οργανισµός ή ασφαλιστική εταιρία.
Το µεγάλο πλεονέκτηµα για τους πιστωτικούς οργανισµούς που συµµετέχουν
σε συναλλαγές αυτού του τύπου είναι ότι επιτυγχάνουν τη µεταφορά σηµαντικής
ποσότητας πιστωτικού κινδύνου και την απελευθέρωση σηµαντικού ρυθµιστικού
κεφαλαίου µε αρκετά χαµηλότερο κόστος, ειδικότερα σε σχέση µε τα funded CDOs,
αφού στην περίπτωση αυτή µειώνεται σηµαντικά η αξία των τίτλων που διατίθεται
στους επενδυτές. Επιπλέον, το κόστος αγοράς πιστωτικής προστασίας µέσω του
super-senior swap είναι σηµαντικά χαµηλότερο σε σχέση µε την απόδοση ακόµα και
των υψηλής διαβάθµισης τίτλων που προσφέρεται στους επενδυτές.
Το ακόλουθο σχήµα παρουσιάζει ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα της
λειτουργίας ενός µερικώς χρηµατοδοτούµενου CDO (partially funded CDO). Ο
εκχωρητής µεταφέρει τον πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου αναφοράς σε
ποσοστό 13% στην Εταιρία Ειδικού Σκοπού (SPV) και σε ποσοστό 87% στον supersenior αντισυµβαλλόµενο, καταβάλλοντας premia σε αντάλλαγµα της παρεχόµενης
προστασίας. Η µεταφορά κινδύνου προς τον super-senior αντισυµβαλλόµενο
αντιπροσωπεύει το µη χρηµατοδοτούµενο (unfunded) µέρος της συναλλαγής, αφού
διενεργείται µέσω συµβολαίου ανταλλαγής (swap). Στο χρηµατοδοτούµενο (funded)
τώρα µέρος της συναλλαγής, η Εταιρία Ειδικού Σκοπού εκδίδει τίτλους διαφόρων
διαβαθµίσεων, συνολικής ονοµαστικής αξίας 13 εκ. €, που αντιστοιχεί στο 13% της
ονοµαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου αναφοράς, τους οποίους και διαθέτει στους
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επενδυτές. Το αντληθέν κεφάλαιο των 13 εκ. € από τη διάθεση των τίτλων επενδύεται
σε χαµηλού κινδύνου επενδυτικά στοιχεία, όπως κρατικά οµόλογα, τα οποία και
συνιστούν το χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων. Η Εταιρία Ειδικού Σκοπού καταβάλλει
κα
στους επενδυτές τόκους και χρεολύσια µέρος των οποίων προέρχεται
προέρ
από το
χαρτοφυλάκιο των εξασφαλίσεων.

Πηγή: Σαπουντζόγλου-Πεντότης
Πεντότης (2009
(
)

Σχήµα 8.7 Η δοµή ενός partially funded CDO.
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8.7 SINGLE-TRANCHE CDOS
Τα Single-Tranche CDOs αποτελούν φυσική επέκταση µιας νέας γενιάς
συνθετικών εγγυηµένων χρεωστικών τίτλων. Ουσιαστικά, ένα single-tranche CDO
είναι ένα συνθετικό CDO που προσφέρει µόνο µια κλάση εξοφλητικής
προτεραιότητας, προσαρµοσµένη σε ένα συγκεκριµένο επενδυτή, η οποία έχει µια
συγκεκριµένη πιστοληπτική διαβάθµιση, διασπορά και σύνθεση των στοιχείων
ενεργητικού που επιθυµεί ο επενδυτής. Το υπόλοιπο του κινδύνου των στοιχείων
ενεργητικού διατηρείται από τον πωλητή του single-tranche CDO και γενικά
αντισταθµίζεται από τον ίδιο. Το σχήµα 8.8 απεικονίζει την βασική δοµή ενός singletranche CDO.
Έτσι, ο πωλητής του single-tranche CDO προσφέρει µόνο µια κλάση –
συνήθως στο επίπεδο των mezzanine κλάσεων – σε έναν επενδυτή, αντί της πώλησης
όλων των διαφορετικών κλάσεων την ίδια στιγµή. Αυτή η συγκεκριµένη δοµή CDO
µπορεί να είναι χρηµατοδοτούµενη (funded) ή µη χρηµατοδοτούµενη (unfunded). Τα
πλεονεκτήµατα του single-tranche CDO είναι:
1) Η µοναδική αυτή κλάση είναι προσαρµοσµένη στις ανάγκες του επενδυτή
όσον αφορά τη σύνθεση των στοιχείων του ενεργητικού, την εξοφλητική
προτεραιότητα και το µέγεθος της.
2) ∆εν είναι απαραίτητο για τον πωλητή του single-tranche CDO να βρει
επενδυτές για όλες τις κλάσεις, που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς
βαθµούς πιστωτικής ποιότητας, ταυτόχρονα.
Σε ένα παραδοσιακό CDO, ο εκχωρητής (τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που
θέλουν να εκχωρήσουν τα τιτλοποίησιµα στοιχεία τους) παύει να είναι εκτεθειµένος
στο πιστωτικό κίνδυνο του υποκείµενου χαρτοφυλακίου των στοιχείων του
ενεργητικού του, µόλις πωληθούν όλες οι κλάσεις και, εποµένως, το σύνολο του
υποκείµενου πιστωτικού κινδύνου µεταφερθεί στους επενδυτές. Ωστόσο, αν πωληθεί
µόνο, για παράδειγµα η κλάση mezzanine, ο εκχωρητής παραµένει εκτεθειµένος στο
πιστωτικό κίνδυνο των όλων των υπολοίπων κλάσεων. Αυτή η εναποµείνασα έκθεση
στον πιστωτικό κίνδυνο πρέπει να αντισταθµιστεί (συνήθως µε Delta Hedging
χρησιµοποιώντας CDSs).
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Senior tranche
Subordinated
tranche
Επιλεγμένη
κλάση

Υποκείμενοι Τίτλοι

Επενδυτής

Mezzanine tranche
Χαρτοφυλάκιο
Αναφοράς

Μέγεθος
κλάσης

Σχήµα 8.8 Η δοµή ενός Single-Tranche CDO.
8.8 CDO squared (CDO2)
Μια αρκετά διαδεδοµένη τα τελευταία χρόνια παραλλαγή των CDOs είναι τα
CDOs squared, ή αλλιώς CDOs σε CDOs. Σε µια δοµή CDO squared υπάρχει ένα
«εξωτερικό CDO» (outer CDO) ή «master CDO», το οποίο είναι κατά κανόνα
δοµηµένο να προσφέρει µόνο µια κλάση εξοφλητικής προτεραιότητας (single
tranched). Το εξωτερικό CDO αποτελείται από αρκετές κλάσεις πιστωτικής
ποιότητας (tranches) «εσωτερικών CDOs» (inner CDOs) των οποίων τα στοιχεία
ενεργητικού (assets) συχνά «αλληλεπικαλύπτονται» (overlap), δηλαδή τα εσωτερικά
CDO «χαρτοφυλάκια» περιλαµβάνουν συχνά ορισµένα από τα ίδια assets. Ο βαθµός
αυτής της αλληλεπικάλυψης είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας που καθορίζει
το προφίλ κινδύνου του CDO squared. Οι κλάσεις των υποκείµενων CDOs µπορεί να
έχουν παρόµοιο µέγεθος και εξοφλητική προτεραιότητα (subordination), γεγονός που
αντιστοιχεί σε παρόµοια χαρτοφυλάκια.
Το Σχήµα 8.9 απεικονίζει τη δοµή ενός CDO squared. Παρατηρούµε ότι τα
σκιασµένα πλαίσια αντιπροσωπεύουν τις κλάσεις πιστωτικής ποιότητας των
υποκείµενων CDOs, οι οποίες από κοινού συνθέτουν το εξωτερικό CDO. To
διακεκοµµένο πλαίσιο αποτελεί τη κλάση πιστωτικής ποιότητας του CDO squared.
Κάθε σειρά τίτλων της δοµής του CDO έχει ένα attachment point (το ελάχιστο
επίπεδο απωλειών σε ένα χαρτοφυλάκιο στο οποίο είναι εκτεθειµένη µια σειρά
τίτλων, για παράδειγµα αν µια συγκεκριµένη σειρά τίτλων έχει µια εξοφλητικής
προτεραιότητα (subordination) της τάξης του 4%, οι απώλειες θα αγγίξουν αυτή την
250

κλάση αν υπερβαίνουν το 4%) και ένα detachment point (το µέγιστο επίπεδο
απωλειών σε ένα χαρτοφυλάκιο στο οποίο είναι εκτεθειµένη µια σειρά τίτλων, για
παράδειγµα στη περίπτωση µιας κλάσης 4% - 7%, απώλειες στο χαρτοφυλάκιο πέραν
του 7% του συνολικού χαρτοφυλακίου δεν επηρεάζουν τους επενδυτές σε αυτή την
κλάση). Έτσι, όταν υπάρξει υπέρβαση του attachment point,, που συνήθως ορίζεται ως
το ποσό των απωλειών, οι απώλειες µετακυλίονται στο εξωτερικό CDO.
CDO Η απώλεια
της κάθε κλάσης συνήθως ανέρχεται σε ένα προκαθορισµένο
προκαθορισµένο επίπεδο απωλειών, το
detachment point.. Είναι προφανές ότι όσο χαµηλότερο είναι
είν το attachment point και
όσο υψηλότερο είναι το detachment point της κάθε κλάσης, τόσο πιο επικίνδυνη είναι
η δοµή του CDO squared..

Outer CDO
DP
AP

Inner CDO

DP
AP

Asset a Asset b Asset c Asset d

Asset e

Asset f

Asset g

Asset h

Asset i

Asset j

Asset k

AP: attachment point / DP: detachment point

Σχήµα 8.9 Η δοµή ενός CDO2.
Το κίνητρο για τους επενδυτές του CDO squared είναι η υψηλότερη απόδοση
που προσφέρουν οι δοµές των CDOs squared σε σχέση µε τις συνήθεις δοµές των
CDOs.. Το µειονέκτηµα των δοµών των CDOs squared είναι η πολυπλοκότητά τους
για τον επενδυτή και για τον συντονιστή (arranger)
(
(σε ένα CDO συνήθης δοµής είναι
το SPV).
). Οι συσχετίσεις αθέτησης (default
(
correlations)) για τα πολυάριθµα assets, τα
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οποία συχνά αλληλεπικαλύπτονται στις κλάσεις, πρέπει να υπολογίζονται. Η
αλληλεπικάλυψη µπορεί να ανέλθει ως και 30%, το οποίο αυξάνει τη συσχέτιση
αθέτησης των κλάσεων. Εποµένως, καθίσταται αρκετά δύσκολη η αξιολόγηση των
δοµών των CDOs squared από τους διαφόρους οίκους αξιολόγησης (rating agencies),
οι οποίοι κατά κύριο λόγο χρησιµοποιούν µεθόδους προσοµοίωσης Monte Carlo. Η
πολυπλοκότητα των δοµών των CDOs squared προσελκύει κατά κύριο λόγο
έµπειρους και υψηλού επιπέδου γνώσεων επενδυτές.
Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι παρόλο που από την µια πλευρά επιτυγχάνεται
ένας υψηλότερος βαθµός διαφοροποίησης µε τη συµπερίληψη πολλών υποκείµενων
CDOs τα οποία ήδη περιλαµβάνουν πολλά στοιχεία ενεργητικού, από την άλλη
πλευρά αυξάνεται και ο συστηµικός κίνδυνος σε περίπτωση ενός πιστωτικού
γεγονότος. O κίνδυνος αθέτησης ενός στοιχείου του ενεργητικού ενός πιστωτικού
οργανισµού αρχικά µετακυλίεται σε ένα σύνολο επενδυτών µέσω των CDOs, τα
οποία συµψηφιζόµενα θα αποτελέσουν τους υποκείµενους τίτλους του CDO squared
µε αποτέλεσµα την εκ νέου µετακύλιση του ιδίου κινδύνου αθέτησης σε ένα νέο
σύνολο επενδυτών που θα επενδύσουν στο CDO squared. Το πρόβληµα γίνεται
ακόµη µεγαλύτερο όταν τα CDOs squared χρησιµοποιηθούν και πάλι για τη
δηµιουργία ενός CDO cubed (CDO3) (κατά τον ίδιο τρόπο όπως τα CDOs στη
δηµιουργία των CDOs squared). Γενικότερα, το γεγονός ότι οι τίτλοι CDOs µπορούν
να συγκεντρωθούν σε οντότητες και να αποτελέσουν τους υποκείµενους τίτλους
επάνω στους οποίους εκδίδονται εκ νέου απαιτήσεις σε CDO, αυξάνει το επίπεδο του
συστηµικού κινδύνου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτού του γεγονότος αποτελεί η
διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση του 2007.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
“Over and over again, financial experts and wonkish talking heads endeavor to explain these
mysterious, 'toxic' financial instruments to us lay folk. Over and over, they ignobly fail,
because we all know that no one understands credit default obligations and derivatives,
except perhaps Mr. Buffett and the computers who created them.”
- Richard Dooling

9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο πρώτο µέρος της παρούσας εργασίας επικεντρωθήκαµε στη θεωρία
υπολογισµού και είδαµε ότι ακόµη και όταν ένα πρόβληµα είναι επιλύσιµο, και άρα
µπορεί να κατ’ αρχήν να αντιµετωπιστεί υπολογιστικά, πιθανόν να είναι πρακτικά
ανεπίλυτο εάν η επίλυση του απαιτεί εξωπραγµατικό χρόνο. Στο δεύτερο µέρος της
εργασίας εισάγαµε την έννοια της ασυµµετρίας πληροφόρησης και παρουσιάσαµε τα
βασικά µοντέλα της θεωρίας συµβολαίων. Είδαµε, µέσα από την θεωρία και τις
εφαρµογές, ότι η ασυµµετρία πληροφόρησης είναι παρούσα στο χρηµατοοικονοµικό
τοµέα και µπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις της λειτουργικότητάς του. Όλη η
ανάλυση που προηγήθηκε, ουσιαστικά, αποτέλεσε την εισαγωγή για την ανάλυση που
θα ακολουθήσει σε αυτό το κεφάλαιο.
Παρόλο,

που

η

υπολογιστική

πολυπλοκότητα

και

η

ασυµµετρία

πληροφόρησης προέρχονται από δύο εντελώς διαφορετικούς επιστηµονικούς τοµείς,
θα δούµε τον τρόπο µε τον οποίο οι δύο αυτές έννοιες εµφανίζονται στα
χρηµατοοικονοµικά

προϊόντα

και

ποια

προβλήµατα

δηµιουργούν

στους

αντισυµβαλλόµενους. Έναυσµα για την δηµιουργία της παρούσας εργασίας αποτελεί
η εργασία των Arora, Barak, Brunnermeier και Ge (2009), στην οποία στηρίζεται και
η ανάλυση που ακολουθεί.
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Στο Κεφάλαιο 8 είδαµε ότι ένα παράγωγο χρηµατοοικονοµικό προϊόν και
συγκεκριµένα ένα πιστωτικό παράγωγο είναι ένα διµερές χρηµατοοικονοµικό
συµβόλαιο που συνάπτεται µεταξύ δυο αντισυµβαλλοµένων, µε το οποίο συµφωνούν
να ανταλλάσουν πληρωµές που βασίζονται στην απόδοση ή σε γεγονότα που
σχετίζονται µε έναν ή περισσότερους υποκείµενους τίτλους (στοιχεία ενεργητικού).
Επιπροσθέτως,

η

χρηµατοοικονοµικών

τιτλοποίηση
παραγώγων

των

ταµειακών

οδήγησε

σε

ροών
ριζικές

µε

τη

αλλαγές

χρήση
στο

χρηµατοοικονοµικό τοµέα τις τελευταίες δεκαετίες.
Τα τελευταία χρόνια τα παράγωγα έχουν αναπτυχθεί σηµαντικά, τόσο ως προς
τον όγκο συναλλαγών όσο και ως προς την πολυπλοκότητά τους. Η ανάπτυξή τους
αυτή έχει προσελκύσει την κριτική αρκετών οικονοµολόγων και επενδυτών, και
πλέον είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι τα παράγωγα διαδραµάτισαν ένα
σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση προβληµάτων σε µια σχετικά µικρή αγορά (στην
αµερικανική αγορά δανείων υψηλού κινδύνου – U.S. subprime lending) τα οποία
ήταν ικανά για να οδηγήσουν στην πρόσφατη παγκόσµια ύφεση.
Από θεωρητικής πλευράς, τα παράγωγα µπορεί να αποδειχθούν ωφέλιµα ως
προς την «ολοκλήρωση των αγορών» και ως προς τη βελτίωση της ασυµµετρίας
πληροφόρησης. Η τελευταία περίπτωση αναφέρεται στο γεγονός ότι η τιτλοποίηση
µέσω παραγώγων επιτρέπει στο πληροφορηµένο µέρος (informed party) να βρει
αγοραστές για το λιγότερο πληροφοριακά ευαίσθητο κοµµάτι µιας συγκεκριµένου
προφίλ χρηµατοροής ενός στοιχείου ενεργητικού (παραδείγµατός χάριν, ενός
ενυπόθηκου δανείου (mortgage)) και να διατηρήσει το υπόλοιπο. Ο DeMarzo (2005)
δείχνει πως αυτό το επωφελές αποτέλεσµα µπορεί να είναι αρκετά µεγάλο.
Το πρακτικό µειονέκτηµα της χρήσης παραγώγων είναι ότι πρόκειται για
πολύπλοκα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που είναι δύσκολο να τιµολογηθούν.
∆εδοµένου ότι οι τιµές τους εξαρτώνται από τη σύνθετη αλληλεπίδραση πολλών
χαρακτηριστικών, ο εκδότης (issuer) µπορεί εύκολα να «παραποιήσει» παράγωγα
χωρίς κανείς να είναι σε θέση ανιχνεύσει αυτή την παραποίηση µέσα σε εύλογο
χρονικό διάστηµα. Πολλές πηγές για αυτή την πολυπλοκότητα έχουν αναγνωριστεί,
συµπεριλαµβανοµένης της περίπλοκης δοµής πολλών παραγώγων, του µεγάλου
όγκου των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών, της ανάγκης για υψηλής ακρίβειας
οικονοµική µοντελοποίηση, της έλλειψης διαφάνειας στις αγορές, και πολλών άλλων.
Οι πρόσφατες ρυθµιστικές προτάσεις επικεντρώνονται στη βελτίωση της διαφάνειας
ως µια µερική λύση για την πολυπλοκότητα.
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Οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge στην εργασία τους καινοτοµούν
εισάγοντας την υπολογιστική πολυπλοκότητα ως µια πτυχή που έχει αγνοηθεί σε
µεγάλο βαθµό σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Ένα από τα κύρια αποτελέσµατά τους
υποδεικνύει ότι ενδέχεται να είναι υπολογιστικά δυσεπίλυτη (intractable) η
τιµολόγηση παραγώγων, ακόµη και όταν οι αγοραστές γνωρίζουν σχεδόν όλες τις
σχετικές πληροφορίες και, επιπλέον, αυτό ισχύει ακόµη και σε πολύ απλά µοντέλα
αποδόσεων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (ενεργητικού). Σαφώς, αν το αποτέλεσµα
αυτό ισχύει σε απλούστερα µοντέλα µπορεί να επεκταθεί και σε οποιοδήποτε άλλο
µοντέλο που περιέχει το απλούστερο µοντέλο σαν υποπερίπτωση.
Αυτό το αποτέλεσµα αποτελεί, άµεσα, ένα «σήµα κινδύνου» σχετικά µε την
ασυµµετρία πληροφόρησης, καθώς συνεπάγεται ότι τα συµβόλαια παραγώγων θα
µπορούσαν να περιέχουν πληροφορίες που είναι σε κοινή θέα ωστόσο δεν µπορούν
να γίνουν κατανοητές µε οποιοδήποτε προβλεπόµενη µέγεθος υπολογιστικής
προσπάθειας. Αυτό µπορεί να θεωρηθεί ως ακραία περίπτωση περιορισµένης
ορθολογικότητας (bounded rationality), σύµφωνα µε την οποία ακόµη και οι πιο
εξελιγµένες επενδυτικές τράπεζες δεν µπορεί να είναι πλήρως ορθολογικές,
δεδοµένου ότι δεν διαθέτουν απεριόριστη υπολογιστική ισχύ.
Ουσιαστικά, οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge αποδεικνύουν ότι οι
σχεδιαστές των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µπορούν να βασιστούν στην
υπολογιστική δυσεπιλυσιµότητα (computational intractability) για να αποκρύψουν
την πληροφόρησή τους µέσω κατάλληλου “cherry picking” (δηλαδή, της επιλογής
µόνο αυτού που κάποιος θεωρεί ως βέλτιστο, κερδοφόρο, κ.τ.λ., από ένα σύνολο
επιλογών). Οι σχεδιαστές µπορούν να παράγουν πρόσθετα κέρδη από αυτήν την
κρυµµένη πληροφόρηση, πολύ περισσότερα από αυτά που θα ήταν δυνατόν να
αποκοµίσουν σε ένα περιβάλλον πλήρους ορθολογικότητας. Αυτό υποδηλώνει µια
αναθεώρηση της επικρατούσας άποψης σχετικά µε την ισχύ των παραγώγων να
αµβλύνουν τις επιπτώσεις της ασυµµετρίας πληροφόρησης.

9.2 ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Προτού προχωρήσουµε σε περαιτέρω λεπτοµέρειες της ανάλυσης, θα
αναφερθούµε εν συντοµία στην υπολογιστική πολυπλοκότητα και την ασύµµετρη
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πληροφόρηση που εξετάσαµε στο πρώτο και δεύτερο µέρος, αντίστοιχα, και θα δούµε
πώς αυτές οι δύο έννοιες συνδέονται, µέσα από δύο εφαρµογές .

9.2.1

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ

ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Στο Κεφάλαιο 3 εισάγαµε την έννοια της υπολογιστικής πολυπλοκότητας και
είδαµε ότι µελετά τον χρόνο (ή/και άλλους πόρους) που απαιτούνται για την επίλυση
υπολογιστικών προβληµάτων. Επίσης, µελετήσαµε παραδείγµατα προβληµάτων
(παραδείγµατος χάριν, Χαµιλτονιανή ∆ιαδροµή) για τα οποία δεν έχει καταστεί
ακόµη δυνατόν να βρεθούν λύσεις (αλγόριθµοι) πολυωνυµικού χρόνου.
Ένα ακόµη τέτοιο δυσεπίλυτο πρόβληµα, το οποίο απαιτεί περισσότερους
υπολογιστικούς πόρους από αυτούς που µπορούν να παρασχεθούν από τους
ταχύτερους γνωστούς υπολογιστές, είναι αυτό της παραγοντοποίησης ακέραιων
αριθµών (factoring integers). Είναι εύκολο να πάρουµε δύο τυχαίους αριθµούς, για
παράδειγµα 7019 και 5683, να τους πολλαπλασιάσουµε και να λάβουµε 39888977.
Ωστόσο, δεδοµένου του 39888977, δεν είναι εύκολο να τον παραγοντοποιήσουµε για
να πάρουµε τους δύο αριθµούς 7019 και 5683. Ο αλγόριθµος που αναζητά επί των
πιθανών παραγόντων παίρνει πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αυτή η δυσκολία
γίνεται πιο έντονη όταν οι αριθµοί έχουν όλο και περισσότερα ψηφία.
Οι επιστήµονες υπολογιστών (computer scientists) πιστεύουν ότι η

παραγοντοποίηση ενός !-ψήφιου απαιτεί κατά προσέγγιση <=ƒ”!@⁄‚ š χρόνο για να
επιλυθεί, µια ποσότητα που γίνεται αστρονοµική ακόµα και για ένα λογικό !, όπως
το 1000.Η δυσεπιλυσιµότητα αυτού του προβλήµατος οδηγεί σε µια συγκεκριµένη
υλοποίηση της ασυµµετρίας πληροφόρησης. Οποιοσδήποτε γνωρίζει πώς να
πολλαπλασιάζει µπορεί να παράγει τυχαία (χρησιµοποιώντας ένα χαρτί ένα στυλό και
κάνοντας

µερικές

ρίψεις

ενός

κέρµατος)

ένα

µεγάλο

ακέραιο

αριθµό

πολλαπλασιάζοντας δύο µικρότερους παράγοντες. Αυτός ο ακέραιος θα µπορούσε να
έχει, ας πούµε, 1000 ψηφία και ως εκ τούτου να χωρέσει σε µια παράγραφο ενός
κειµένου. Το άτοµο που παράγει αυτόν τον ακέραιο γνωρίζει τους παράγοντές του,
όµως δεν υπάρχει υπολογιστική συσκευή στο σύµπαν που να µπορεί να βρει ένα µη
τετριµµένο (nontrivial) παράγοντα σε οποιοδήποτε εύλογο χρονικό διάστηµα.
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Αυτή η ασυµµετρία πληροφόρησης αποτελεί τη βάση των σύγχρονων
κρυπτοσυστηµάτων (cryptosystems), τα οποία επιτρέπουν σε δύο µέρη να
ανταλλάσσουν πληροφορίες σε ένα ανοικτό κανάλι µε τέτοιο τρόπο που κανένας
ωτακουστής να µην µπορεί να εξαγάγει πληροφορίες από αυτό – ούτε ακόµη και να
το διακρίνει από µία τυχαία ακολουθία συµβόλων.
Γενικότερα, όπως είδαµε και στο πρώτο µέρος της εργασίας, στην
υπολογιστική πολυπλοκότητα θεωρούµε µια υπολογιστική εργασία ανέφικτη
(infeasible), αν οι πόροι που απαιτούνται για την επίλυσή της αυξάνονται εκθετικά ως
προς το µήκος της εισόδου, και τη θεωρούµε εφικτή (feasible) αν αυτοί οι πόροι
αυξάνονται µόνο πολυωνυµικά ως προς το µήκος της εισόδου.
9.2.2

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ “LEMON COST” ΤΟΥ AKERLOF ΚΑΙ Η
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΥΣΕΠΙΛΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

Στην Ενότητα 6.1 παρουσιάσαµε τις βασικές ιδέες της εργασίας του Akerlof
(1970) και είδαµε πως η ασυµµετρία πληροφόρησης στην αγορά µεταχειρισµένων
αυτοκινήτων µπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις της λειτουργικότητάς της. Ο
Akerlof µας προσφέρει ένα απλό πλαίσιο για την ποσοτικοποίηση της ασυµµετρίας
πληροφόρησης. Η ιδέα είναι η εξής: Βρισκόµαστε σε µία αγορά για ένα
µεταχειρισµένο αυτοκίνητο. Ένα µεταχειρισµένο αυτοκίνητο σε καλή κατάσταση
λειτουργίας αξίζει $ 1000. Ωστόσο, το 20% των µεταχειρισµένων αυτοκινήτων είναι
τα λεµόνια (lemons) (δηλαδή, είναι άχρηστα, ακόµα κι αν φαίνονται καλά εξωτερικά)
και η πραγµατική αξία τους είναι $ 0. Εποµένως, αν θα µπορούσαµε να επιλέξουµε
ένα µεταχειρισµένο αυτοκίνητο τυχαία, τότε η αναµενόµενη αξία του θα ήταν µόνο $
800 και όχι $ 1000. Όσον αφορά την πλευρά του πωλητή, υποθέτουµε ότι οι πωλητές
γνωρίζουν εάν έχουν ή δεν έχουν ένα lemon ή ένα καλό µεταχειρισµένο αυτοκίνητο.
Τότε ένας πωλητής ο οποίος γνωρίζει ότι το αυτοκίνητό του δεν είναι lemon θα ήταν
απρόθυµος να το πουλήσει για $ 800, και θα εξέλθει από την αγορά. Κατά συνέπεια,
η αγορά θα διαθέτει µόνο lemons και κανείς δεν θα αγοράσει ή θα πουλήσει.
Οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge εστιάζουν σε έναν από τους λόγους για
τους οποίους τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα πωλούνται στην πραγµατικότητα και
συγκεκριµένα στο ότι θα µπορούσε να υπάρξει διαφορά ανάµεσα σε αυτό που ένα
αυτοκίνητο αξίζει για έναν αγοραστή σε σχέση µε αυτό που αξίζει για έναν πωλητή.
Στο παραπάνω παράδειγµα, η αξία για ένα λειτουργικό αυτοκίνητο για τον πωλητή θα
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πρέπει να είναι $ 200 λιγότερα από αυτή του αγοραστή, ώστε να πραγµατοποιηθεί η
συναλλαγή. Σε αυτή την περίπτωση, λέµε ότι το «κόστος των λεµονιών» (lemon cost)
αυτής της αγοράς είναι $ 200. Γενικώς, όσο υψηλότερο είναι το κόστος αυτό, τόσο
λιγότερο αποτελεσµατική είναι η αγορά.
Οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge υπολογίζουν το κόστος της
πολυπλοκότητας συγκρίνοντας το «lemon cost» στην περίπτωση που οι αγοραστές
διαθέτουν απεριόριστη υπολογιστική ισχύ, και στην περίπτωση που µπορούν να
κάνουν µόνο υπολογισµούς πολυωνυµικού χρόνου. Μάλιστα, καταδεικνύουν ότι
υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο σεναρίων.

9.3 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ARORA, BARAK,
BRUNNERMEIER ΚΑΙ GE
Τα αποτελέσµατα της εργασίας των Arora, Barak, Brunnermeier και Ge δεν
θα πρέπει να αποτελέσουν έκπληξη για τους επιστήµονες υπολογιστών. Για
παράδειγµα, έστω ένα παράγωγο του οποίου το συµβόλαιο περιλαµβάνει έναν 1000ψήφιο ακέραιο αριθµό ! και έχει µια µη µηδενική απόδοση αν το ποσοστό ανεργίας

τον επόµενο Ιανουάριο, όταν στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο, είναι το
τελευταίο ψηφίο ενός παράγοντα του !. Ένας σχετικά απλός πωλητής µπορεί να
δηµιουργήσει ένα τέτοιο παράγωγο καθώς και µια αρκετά ακριβή εκτίµηση της
απόδοσής του (στο βαθµό που το ποσοστό ανεργίας είναι να προβλέψιµο), για το
οποίο ακόµη και οι πιο εξελιγµένες επενδυτικές τράπεζες δεν θα γνωρίζουν τι θα
πρέπει να πληρώσουν. Το παράδειγµα αυτό δείχνει τόσο την δυσκολία που υπάρχει
στην τιµολόγησης αυθαίρετων παραγώγων όσο και την πιθανή αύξηση της
ασυµµετρίας της πληροφόρησης εξαιτίας των παραγώγων.
Οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge επεκτείνουν το παραπάνω παράδειγµα
σε παράγωγα όπως τα CDOs των οποίων η απόδοσή τους βασίζεται σε τιτλοποιηµένα
στοιχεία ενεργητικού (δάνεια, οµόλογα, κ.α.) των πιστωτικών οργανισµών που
επιθυµούν να κάνουν χρήση των CDOs. Η ιδέα τους εδράζεται στο γεγονός ότι
παράγωγα όπως τα CDOs βασίζονται στην εφαρµογή συναρτήσεων κατωφλίου
(threshold functions) σε διάφορα υποσύνολα των συγκεντρώσεων των στοιχείων
ενεργητικού. Η ιδιωτική πληροφόρηση για τον πωλητή ενός παραγώγου µπορεί να
θεωρηθεί ως ένας περιορισµός της κατανοµής εισόδου η οποία είναι γνωστή µόνο
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στον πωλητή. Έτσι, ο πωλητής µπορεί να κατασκευάσει ένα παράγωγο, κάνοντας
χρήση της ιδιωτικής του πληροφόρησης, τοποθετώντας κατάλληλα διάφορα lemons
στοιχεία ενεργητικού µε σκοπό να αποκοµίσει µεγαλύτερο κέρδος.
Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι ένας περιορισµένος υπολογιστικά
αγοραστής µπορεί να µην έχει κανένα τρόπο να διακρίνει ένα τέτοιο παραποιηµένο
παράγωγο από τα µη παραποιηµένα παράγωγα. Τυπικά, όπως αναφέρουν και οι
Arora, Barak, Brunnermeier και Ge «η µη δυνατότητα διάκρισης βασίζεται στην
εικαζόµενη

δυσεπιλυσιµότητα

του

προβλήµατος

του

τοποθετηµένου

πυκνού

υπογραφήµατος». (Arora, Barak, Brunnermeier και Ge, 2009: 3) Επιπλέον, το
πρόβληµα αυτό συνεχίζει να υπάρχει ακόµα και στις περιπτώσεις της έκδοσης τίτλων
οι οποίοι τοποθετούνται σε διαφορετικές κλάσεις διαφορετικής εξοφλητικής
προτεραιότητας. Μάλιστα, οι συγγραφείς αποδεικνύουν ότι «σε πολλά µοντέλα, ακόµη
και εκ των υστέρων, το πρόβληµα της ανίχνευσης της παραποίησης µπορεί να είναι
δυσεπίλυτο». (Arora, Barak, Brunnermeier και Ge, 2009: 3)

9.4 ΕΝΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge (2009) παραθέτουν ένα απλό
παράδειγµα το οποίο συνοψίζει και αναδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο ένας πωλητής
µπορεί να παραποιήσει προς όφελός του ένα πιστωτικό παράγωγο.
Υποθέτουν, λοιπόν, έναν πωλητή µε

στοιχεία ενεργητικού (για παράδειγµα,

ενυπόθηκα δάνεια) το καθένα από τα οποία πληρώνει είτε 0 είτε 1 µε πιθανότητα 1⁄2

ανεξάρτητα από όλα τα άλλα (δηλαδή, η απόδοση είναι 0 αν το ενυπόθηκο δάνειο
αθετηθεί). Συνεπώς, µια δίκαιη τιµή για το ενιαίο σύνολο αυτών των
ενεργητικού είναι

στοιχείων

⁄2. Επίσης, υποθέτουν ότι ο πωλητής έχει κάποια

εσωτερική/εµπιστευτική πληροφόρηση πως ένα !-µεγέθους υποσύνολο © των
στοιχείων ενεργητικού είναι στην πραγµατικότητα επισφαλή µε χαµηλό δείκτη
πιστωτικής φερεγγυότητας (junk) ή αλλιώς lemons και θα αθετηθούν (δηλαδή, η
απόδοσή τους θα είναι 0) µε πιθανότητα 1. Σε αυτή την περίπτωση η αξία του ενιαίου
συνόλου των στοιχείων ενεργητικού θα είναι 7Ž − !8⁄2 =
«lemon cost» θα είναι !/2.
Επί της αρχής,

⁄2 − !/2 και έτσι το

κάποιος µπορεί να χρησιµοποιήσει παράγωγα για να

βελτιώσει σηµαντικά το lemon cost. Ειδικότερα, έστω ότι ο πωλητής δηµιουργεί •
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νέα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, το καθένα από τα οποία εξαρτάται από το N των
υποκείµενων τίτλων. Θα ισχύει •N ≫

και έτσι το ίδιο στοιχείο ενεργητικού θα

εµπεριέχεται σε περισσότερα από ένα προϊόντα. Κάθε ένα από τα • προϊόντα
αποδίδει

⁄73€8 µονάδες εφόσον ο αριθµός των στοιχείων ενεργητικού στο σύνολό

του, που αθετήθηκε, είναι το πολύ N⁄2 + t√N για κάποια παράµετρο t (η οποία

ορίζεται να ισούται περίπου µε rlog N), και αλλιώς αποδίδει 0. Εφεξής, ένα τέτοιο
προϊόν θα αποκαλείται «∆υαδικό CDO» (Binary CDO) – κάτι ανάλογο είδαµε και
στην Ενότητα 8.3 στην οποία παρουσιάσαµε το δυαδικό CDS – . Ουσιαστικά,

πρόκειται για το λεγόµενο συνθετικό δυαδικό δικαίωµα προαίρεσης (synthetic binary
option). Εποµένως, αν δεν υπάρχουν lemons, τότε η συνδυασµένη αξία αυτών των •
προϊόντων, η οποία συµβολίζεται µε c, είναι πολύ κοντά σε

⁄3.

Αν ο συγκέντρωση (pooling) γίνει τυχαία (κάθε προϊόν εξαρτάται από τα N

τυχαία στοιχεία ενεργητικού), τότε ακόµη και αν υπάρχουν ! lemons, η αξία
εξακολουθεί να είναι c − 7!8, χωρίς να έχει σηµασία, που βρίσκονται αυτά τα
lemons. Σε αυτήν την περίπτωση τα παράγωγα πράγµατι βοηθούν σηµαντικά στη
µείωση του lemon cost από ! σε 7!8, και έτσι να εκπληρώσουν το καθήκον τους,
επιτρέποντας σε ένα αντισυµβαλλόµενο να πουλήσει το λιγότερο πληροφοριακά
ευαίσθητο κοµµάτι του κινδύνου.
Ωστόσο, ο πωλητής δεν έχει κανένα κίνητρο να κάνει τη συγκέντρωση
εντελώς τυχαία διότι γνωρίζει το S, το σύνολο των lemons. Κάποιοι υπολογισµοί
δείχνουν ότι η βέλτιστη στρατηγική του είναι να επιλέξει κάποια ( από τα CDOs, και
να διασφαλίσει ότι τα lemons στοιχεία ενεργητικού εµφανίζονται σε υπερβολικό
αριθµό στο ενιαίο σύνολό τους – σε µια έκταση περίπου ίση µε √N, η τυπική
απόκλιση, ικανή για να παραποιήσει την πιθανότητα αθέτησης.
Σαφώς, ένας πλήρως ορθολογικός (δηλαδή, µε απεριόριστη υπολογιστική
ισχύ) αγοραστής µπορεί να απαριθµήσει όλα τα πιθανά !-µεγέθους υποσύνολα του
N και να επαληθεύσει ότι κανένα από αυτά δεν εµφανίζονται σε υπερβολικό

αριθµό, εξασφαλίζοντας έτσι ένα lemon cost 7!8. Εντούτοις, για έναν πραγµατικό
αγοραστή ο οποίος διαθέτει περιορισµένη υπολογιστική ισχύ, αυτή η απαρίθµηση
είναι ανέφικτη. Στην πραγµατικότητα, το πρόβληµα της ανίχνευσης µιας τέτοιας
παραποίησης είναι ισοδύναµο µε το λεγόµενο «πρόβληµα του κρυµµένου πυκνού
υπογραφήµατος (ή υπογράφου)» (hidden dense subgraph problem), το οποίο οι
επιστήµονες υπολογιστών πιστεύουν ότι είναι δυσεπίλυτο.
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Επιπλέον, σύµφωνα µε φαινοµενικά εύλογες υποθέσεις, υπάρχει ένας τρόπος
για τον πωλητή να «τοποθετήσει» ένα σύνολο © τέτοιων στοιχείων ενεργητικού τα
οποία εµφανίζονται σε υπερβολικό αριθµό, µε τέτοιο τρόπο ώστε η προκύπτουσα
συγκέντρωση να είναι υπολογιστικά δυσδιάκριτη (computationally indistinguishable)
από µια τυχαία συγκέντρωση. Η ουσία είναι ότι, µε βάση κάποιες υπολογιστικές
υποθέσεις, το lemon cost για πολυωνυµικού χρόνου αγοραστές µπορεί να είναι πολύ
µεγαλύτερο από !. Έτσι, µε την εισαγωγή των παραγώγων ενισχύεται το lemon cost,
αντί να µειώνεται.
Ένα ερώτηµα, ωστόσο, που πρέπει να τεθεί είναι αν µπορεί το κόστος της
πολυπλοκότητας να µετριασθεί. Στην κλασσική ανάλυση του Akerlof (1970), το µη
εµπορικό αποτέλεσµα µπορεί να αµβλυνθεί µε τον κατάλληλο µηχανισµό
σηµατοδότησης (για παράδειγµα, έµποροι αυτοκινήτων προσφέρουν εγγυήσεις για να
ενισχύσουν την πεποίθηση ότι το αυτοκίνητο που πωλείται δεν είναι ένα lemon).
Στην παραπάνω περίπτωση, ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει άµεσος τρόπος για τον
πωλητή να αποδείξει ότι το χρηµατοοικονοµικό προϊόν δεν έχει παραποιηθεί.
Εκτιµάται ότι δεν υπάρχει κάποιος απλός τρόπος να αποδειχθεί η απουσία ενός
πυκνού υπογραφήµατος (αυτό σχετίζεται µε την εικασία ότι Ž° ≠ 0Ü •).
Εξάλλου, µπορεί να αποδειχθεί ότι για κατάλληλες επιλογές παραµέτρων η
παραποίηση δεν µπορεί να εντοπιστεί από τον αγοραστή, ακόµη και εκ των υστέρων.
Ο αγοραστής αντιλαµβάνεται στο τέλος ότι τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα είχαν
ένα υψηλότερο ποσοστό αθετήσεων από ότι αναµενόταν, αλλά δεν θα είναι σε θέση
αποδείξει ότι αυτό οφείλονταν σε παραποιήσεις του πωλητή. Εντούτοις, οι Arora,
Barak, Brunnermeier και Ge δείχνουν ότι θα µπορούσε κανείς να χρησιµοποιήσει
ιδέες της Επιστήµης Υπολογιστών για το σχεδιασµό παραγώγων που διαθέτουν
κάποιων ειδών άµυνες ως προς την παραποίηση.

9.5 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΥΚΝΟΤΕΡΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ KAI Η
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Στην Ενότητα 9.3 είδαµε ότι οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge (2009)
σχετίζουν το πρόβληµα της µη διάκρισης των τοποθετηµένων κατάλληλα στοιχείων
ενεργητικού σε ένα παράγωγο µε το πρόβληµα του τοποθετηµένου πυκνού
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υπογραφήµατος. Στην ενότητα αυτή θα δούµε πως ορίζεται το πρόβληµα του
πυκνότερου υπογραφήµατος και γιατί αυτό σχετίζεται µε τη µη δυνατότητα εύρεσης
παραποιηµένων παράγωγων.
Ένα γράφηµα καλείται διµερές γράφηµα (bipartite graph) αν το σύνολο των
κορυφών του µπορεί να διαµεριστεί σε δύο σύνολα, τέτοια ώστε κάθε ακµή να
συνδέει µια κορυφή στο ένα σύνολο µε µία κορυφή στο άλλο. Συνεπώς, λέµε ότι ένα

7M, N, D8 γράφηµα ` είναι ένα διµερές γράφηµα µε • κορυφές στη µια πλευρά
(σύνολο) (την οποία εδώ ονοµάζουµε «πάνω µέρος») και

κορυφές από την άλλη

πλευρά (την οποία εδώ ονοµάζουµε «κάτω µέρος») και µέγιστο βαθµό N (όπου N
είναι το µέγιστο πλήθος των ακµών που απολήγουν σε κάποιο συγκεκριµένο κόµβο).
Στα πλαίσια της εργασίας των Arora, Barak, Brunnermeier και Ge (2009), το κάτω
µέρος θα ταυτίζεται µε τα στοιχεία ενεργητικού (assets) και το πάνω µέρος µε τα
παράγωγα, όπου το κάθε παράγωγο είναι συνάρτηση των N στοιχείων ενεργητικού
από τα οποία και εξαρτάται. Το Σχήµα 9.1 απεικονίζει ένα τέτοιο γράφηµα.
«ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ»
• - Παράγωγα

- Στοιχεία Ενεργητικού
«ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ»

Σχήµα 9.1 Ένα διµερές γράφηµα µε • κορυφές στο ένα σύνολο και
άλλο.

κορυφές στο

Από το Σχήµα 9.1 γίνεται κατανοητός ο τρόπος µε τον οποίο ένα διµερές
γράφηµα αντιπροσωπεύει την κατασκευή χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Ένας
πωλητής κατέχει ë στοιχεία ενεργητικού από έναν αριθµό

κλάσεων στοιχείων

ενεργητικού τις οποίες µπορεί να συγκεντρώσει και να δηµιουργήσει é παραγώγα
των οποίων η απόδοση θα εξαρτάται από αυτές τις κλάσεις στοιχείων ενεργητικού.
Με απλά λόγια, ένας πιστωτικός οργανισµός που θέλει να προβεί σε τιτλοποίηση των
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¯ στοιχείων ενεργητικού του τα οποία ανήκουν στις

κλάσεις στοιχείων ενεργητικού

(δάνειων, οµόλογων, κ.α.) θα εκχωρήσει αυτές τις τιτλοποιήσιµες κλάσεις στοιχείων
σε Εταιρίες Ειδικού Σκοπού (SPVs), οι οποίες θα αναλάβουν την έκδοση •
παραγώγων (εδώ δεν διακρίνουµε ακόµη αν πρόκειται για «δυαδικά CDOs», όπως
αυτό της Ενότητας 9.4, για CDOs τα οποία προσφέρουν διαφορετικές κλάσεις
εξοφλητικής προτεραιότητας, κ.λπ.) τα οποία θα τύχουν πιστοληπτικής διαβάθµισης
από εξωτερικούς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης και θα διατεθούν στους
επενδυτές (αγοραστές) οι οποίοι θα αναλάβουν και τον υποκείµενο πιστωτικό
κίνδυνο.
Όπως είδαµε και στην Ενότητα 1.4 ένα γράφηµα e λέγεται υπογράφηµα

(subgraph) ενός γραφήµατος ` αν οι κορυφές του e αποτελούν υποσύνολο των
κορυφών του `, και οι ακµές του e είναι ακµές του ` οι οποίες συνδέουν τις
αντίστοιχες κορυφές. Συνεπώς, λέµε ότι ένα γράφηµα `, όπως αυτό που

απεικονίζεται στο Σχήµα 9.1, περιέχει ένα 7(, !, 18 υπογράφηµα e, αν µπορούν να

βρεθούν ( κορυφές από τις • (πάνω µέρος) και ! κορυφές από τις

(κάτω µέρος)

του `, έτσι ώστε όλες οι ακµές του e να βρίσκονται στο `. Η περίπτωση αυτή
απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα.
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v
«Παραποιηµένο»

«Παραποιηµένο»
«ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ»

«Παραποιηµένο»

«Παραποιηµένο»

é - Παράγωγα

- Στοιχεία Ενεργητικού
“lemon”

“lemon”

“lemon”

«ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ»
Ë

Σχήµα 9.2 Το γράφηµα e (έντονες γραµµές) αποτελεί υπογράφηµα του `.
Ας δούµε όµως τι αναπαριστά το υπογράφηµα του Σχήµατος 9.2. Αναφέραµε
στις προηγούµενες ενότητες ότι ο πωλητής έχει κάποια ιδιωτική πληροφόρηση πως
ένα υποσύνολο των στοιχείων ενεργητικού αποτελείται από lemons στοιχεία
ενεργητικού. Πιο συγκεκριµένα, κάποιες κλάσεις από το σύνολο των

κλάσεων

είναι στην πραγµατικότητα επισφαλείς µε χαµηλό δείκτη πιστωτικής φερεγγυότητας
(lemons) και έχουν σηµαντικά χαµηλότερη αναµενόµενη απόδοση (δηλαδή, έχουν
αυξηµένη πιθανότητα αθέτησης). Αυτές οι lemons κλάσεις προκύπτουν από µια
κατανοµή η οποία είναι γνωστή τόσο στον πωλητή όσο και στον αγοραστή. Βέβαια,
όπως αναφέρουν και οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge «ο πωλητής γνωρίζει την
ταυτότητα των lemons, αλλά οι αγοραστές γνωρίζουν µόνο την πρότερη κατανοµή».
(Arora, Barak, Brunnermeier και Ge, 2009: 7)
Στο Σχήµα 9.2 οι lemons κλάσεις αναπαρίστανται από τις κόκκινες κορυφές
του κάτω µέρους οι οποίες συνδέονται µέσω των ακµών (έντονες γραµµές) µε τις
αντίστοιχες µπλε κορυφές του πάνω µέρους. Εφόσον όµως, οι αποδόσεις των
παραγώγων του πάνω µέρους εξαρτώνται από τις κλάσεις στοιχείων ενεργητικού του
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κάτω µέρους, τότε τα παράγωγα του πάνω µέρους που συνδέονται µέσω των ακµών
(έντονες γραµµές) µε τις lemons κλάσεις των στοιχείων ενεργητικού του κάτω
µέρους, θα εµπεριέχουν µεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο (δηλαδή, όπως θα δούµε και
παρακάτω θα είναι παραποιηµένα).
Τυπικά, ένα 7(, !, 18 υπογράφηµα e ενός γραφήµατος `, όπως του Σχήµατος

9.2, θα αποτελείται από ( κορυφές (παράγωγα υψηλότερου πιστωτικού κινδύνου)
από τις • και από ! κορυφές (lemons κλάσεις στοιχείων ενεργητικού) από τις

του

` και οι ακµές του e (έντονες γραµµές) – οι οποίες βρίσκονται στο ` – θα συνδέουν
τις ( και !.

Συνεπώς, αφού ο πωλητής γνωρίζει την ταυτότητα των lemons θα µπορούσε
να τοποθετήσει κατάλληλα τις lemons κλάσεις ανάµεσα στο σύνολο των παραγώγων
(τοποθετώντας ακµές ανάµεσά τους – και µάλιστα όπως θα δούµε παρακάτω όσο το
δυνατόν περισσότερες) µε αποτέλεσµα να τα παραποιήσει προς ίδιον όφελος. Οι
αγοραστές οι οποίοι ξέρουν τις πρότερες κατανοµές των lemon κλάσεων θα πρέπει να
αναζητήσουν την ύπαρξη παραποιηµένων παραγώγων από lemons κλάσεις στοιχείων
ενεργητικού ανάµεσα στο σύνολο των παραγώγων (δηλαδή, στην ουσία θα πρέπει να
διακρίνουν σε ένα γράφηµα την ύπαρξη ενός υπογραφήµατος – και συγκεκριµένα
ενός υπογραφήµατος µε όσο το δυνατόν περισσότερες ακµές). Βέβαια, όπως θα
δούµε αµέσως παρακάτω, το πρόβληµα έγκειται στο γεγονός ότι η εύρεση ενός
υπογραφήµατος δεν είναι µια εύκολη διαδικασία (ιδίως για αγοραστές που µπορούν
να πραγµατοποιήσουν υπολογισµούς σε πολυωνυµικό χρόνο).
Ένα πυκνό γράφηµα (dense graph) είναι ένα γράφηµα στο οποίο ο αριθµός
των ακµών είναι κοντά στο µέγιστο αριθµό ακµών. Άτυπα, ένα γράφηµα µε όσο το
δυνατόν περισσότερες ακµές είναι πυκνό. Σε ένα ακατεύθυντο γράφηµα, για
παράδειγµα, ‡ = 7c, d8 η πυκνότητα (density) είναι η αναλογία µεταξύ του αριθµού

των ακµών |d| και του αριθµού των κορυφών |c|. Έτσι, για ένα δεδοµένο
ακατεύθυντο γράφηµα ‡ = 7c, d8 η πυκνότητα ενός υπογραφήµατος σε ένα σύνολο

κορυφής © ορίζεται ως 17¡8 = |d7©8|⁄|©|, όπου d7©8 είναι το σύνολο των ακµών

στο υπογράφηµα που προκύπτουν από κόµβους στο ©.

Η εύρεση διµερών υπογραφηµάτων µε την µέγιστη πυκνότητα αποτελεί ένα
πρόβληµα στο οποίο έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και έχει µελετηθεί από εις βάθος.
Το πρόβληµα της εύρεσης ενός πυκνότερου υπογραφήµατος (densest subgraph)
µπορεί να επιλυθεί βέλτιστα σε πολυωνυµικό χρόνο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν
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εκθετικά πολλά υπογραφήµατα που πρέπει να εξεταστούν. Ωστόσο, όταν υπάρχει
ένας περιορισµός συγκεκριµένου µεγέθους, δηλαδή της εύρεσης ενός πυκνότερου
υπογραφήµατος ακριβώς Œ κορυφών σε ένα διµερές γράφηµα, το πρόβληµα του Œ-

πυκνότερου υπογραφήµατος (k-densest subgraph problem) γίνεται •-δυσχερές ( •hard).
Ένα πρόβληµα είναι

•-δυσχερές αν όλα τα προβλήµατα της

• ανάγονται

σε αυτό σε πολυωνυµικό χρόνο, παρόλο που αυτό το ίδιο πιθανόν να µην ανήκει στην
• (δηλαδή δεν υπάρχει αλγόριθµός πολυωνυµικού χρόνου που να βρίσκει τη

βέλτιστη λύση εκτός αν • =

•). Εν ολίγοις, η

•-δυσχέρεια ( •-hardness)

αναφέρεται στη χειρότερη περίπτωση συµπεριφοράς καθώς το µέγεθος του
προβλήµατος αυξάνεται .
Εποµένως, η εύρεση ενός πυκνότερου υπογραφήµατος µε τις παραµέτρους που
ορίζουν οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge, δηλαδή η εύρεση ενός
υπογραφήµατος στο οποίο ένας συγκεκριµένος αριθµός ( και ! κορυφών συνδέεται
µε όσο το δυνατόν περισσότερες ακµές είναι ένα

•-δυσχερές πρόβληµα. Με απλά

λόγια, το να διακρίνει ένας αγοραστής ότι υπάρχουν ! συκγεκριµένες lemons κλάσεις

και ( συγκεκριµένα παράγωγα τα οποία εξαρτώνται (συνδέονται) όσο το δυνατόν

περισσότερο από αυτές τις ! lemons κλάσεις αποτελεί ένα •-δυσχερές πρόβληµα

Για να γίνουµε πιο συγκεκριµένοι, οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge
εξετάζουν «µια παραλλαγή του προβλήµατος του πυκνότερου υπογραφήµατος, όπου
πρέπει κανείς να εξεύρει κατά πόσον ένα δεδοµένο γράφηµα ` περιέχει ορισµένα
7(, !, 18 γραφήµατα». (Arora, Barak, Brunnermeier και Ge, 2009: 5)

Έτσι, ορίζουν το πρόβληµα του πυκνότερου υπογραφήµατος ως εξής:
Ορίζουν κάποιες παραµέτρους •, , N, (, !, 1. Το πρόβληµα του πυκνότερου

υπογραφήµατος είναι να γίνει διάκριση µεταξύ των ακόλουθων δύο κατανοµών ℛ και
x ως προς τα 7M, N, D8 γραφήµατα:
•

Η ℛ προκύπτει επιλέγοντας για κάθε µια κορυφή του πάνω µέρους, N τυχαίες

γειτονικές κορυφές (δηλαδή κορυφές που συνδέονται µε µία ακµή) στο κάτω
µέρος. (Ουσιαστικά, αποτελεί µια δίκαιη κατανοµή, καθώς µε αυτόν τον
τρόπο ο πωλητής δεν τοποθετεί κατάλληλα τις lemons κλάσεις στοιχείων
ενεργητικού µε σκοπό να παραποιήσει τα παράγωγα ).
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•

Η x προκύπτει αρχικά επιλέγοντας τυχαία © ⊂ Ν και í ⊆ • µε |©| =

!, |í| = (, και στη συνέχεια επιλέγοντας N τυχαίες γειτονικές κορυφές για

κάθε κορυφή εκτός του í, και N − 1 τυχαίες γειτονικές κορυφές για κάθε

κορυφή στο í. Κατόπιν, επιλέγονται 1 τυχαίες επιπλέον γειτονικές κορυφές

στο © για κάθε κορυφή στο í. (Ουσιαστικά, µε λίγα λόγια και ελαφρώς
απλουστευτικά ο πωλητής επιλέγει εκ των προτέρων ορισµένες κλάσεις
στοιχείων ενεργητικού © και ορισµένα παράγωγα í και επιλέγει να προσθέσει
ακµές µεταξύ αυτών των συνόλων. Όσον αφορά τα υπόλοιπα θα γίνουν µε
γίνει τυχαία κατανοµή. ∆ηλαδή, ένας πωλητής θα εκχωρήσει τα στοιχεία
ενεργητικού του σε οµάδες µε ένα φαινοµενικά τυχαίο τρόπο. Είναι φανερό
ότι µε αυτόν τον τρόπο ο πωλητής τοποθετεί κατάλληλα τις lemons κλάσεις
στοιχείων ενεργητικού και εποµένως παραποιεί τα παράγωγα.)
Το πρόβληµα όπως αναφέραµε είναι ότι ένας αγοραστής πολυωνυµικού
χρόνου (είτε πρόκειται για έναν απλό επενδυτή είτε για µια εξειδικευµένη τράπεζα)
δεν θα είναι σε θέση να διακρίνει µεταξύ αυτών των δύο κατανοµών. Συγκεκριµένα,
οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge εισάγουν την υπόθεση του πυκνότερου
υπογραφήµατος:
ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΕΡΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ: Έστω 7•, , N, (, !, 18
τέτοιοι ώστε

= Ü7•N8, 7(1 ) ⁄!8) = Ü7•N) ⁄ 8, τότε δεν υπάρχει z > 0 και

αλγόριθµος πολυωνυµικού χρόνου που να διακρίνει µεταξύ της ℛ και της x µε
πιθανότητα z.

όπου, 1 = Õ7√N8 και ( = Õ Å!r•⁄ Æ. Με το z εννοείται ότι δεν αποκλείεται ως
της ℛ και της x) , αλλά το ενδεχόµενο αυτό συνιστά αµελητέο σύνολο. ∆ηλαδή, όλοι

ενδεχόµενο να βρεθεί κάποιο πυκνό υπογράφηµα (ή αλλιώς να γίνει διάκριση µεταξύ

οι αλγόριθµοι πολυωνυµικού χρόνου δεν θα βρίσκουν σχεδόν ποτέ κάποιο πυκνό

υπογράφηµα.
οποτεδήποτε τα 7(, !, 18 ως συναρτήσεις των 7M, N, D8 επιλεγούν αρκούντως

Ουσιαστικά, η υπόθεση του πυκνότερου υπογραφήµατος ορίζει ότι,

ελεγχόµενα από τον πωλητή, τότε οποιοσδήποτε αγοραστής δεν µπορεί να διακρίνει
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µεταξύ των κατανοµών ℛ και x, δηλαδή δεν µπορεί να ανιχνεύσει την παραποίηση
µε έναν αλγόριθµο πολυωνυµικού χρόνου.

Ας δούµε ένα απλό παράδειγµα µέσα από το οποίο θα γίνουν πλήρως
κατανοητά όλα τα παραπάνω. Υποθέτουµε έναν πωλητή που κατασκευάζει 1000
CDOs τα οποία εξαρτώνται από 10000 κλάσεις στοιχείων ενεργητικού. Επίσης
υποθέτουµε ότι ο πωλητής γνωρίζει ότι κάποιες από αυτές τις κλάσεις στοιχείων
ενεργητικού είναι lemons και δεν θα αποδώσουν κέρδος (δηλαδή, θα αθετηθούν –
παραδείγµατος χάριν, σε αυτές τις κλάσεις περιέχονται ενυπόθηκα δάνεια υψηλού
κινδύνου). Ο πωλητής (υποτίθεται) ότι κατανέµει τυχαία αυτές τις κλάσεις στοιχείων
ενεργητικού στα CDOs (κατανοµή ℛ). Αυτό ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο για τον

αγοραστή, καθώς υπάρχει µόνο µια µικρή πιθανότητα ένα CDO να περιέχει πολλές
lemons κλάσεις στοιχείων ενεργητικού. Ωστόσο, ο πωλητής µπορεί να παραποιήσει
ενεργητικού σε µερικά µόνο από τα CDOs (κατανοµή x). Αυτό έχει τεράστια
τα CDOs τοποθετώντας τις περισσότερες από τις lemons κλάσεις στοιχείων

επίδραση,

για

παράδειγµα,

ακόµη

και

στις

senior

κλάσεις

εξοφλητικής

προτεραιότητας αυτών των παραποιηµένων CDOs.
Ο αγοραστής από την πλευρά του γνωρίζει τις πρότερες κατανοµές αυτών των
lemons κλάσεων στοιχείων ενεργητικού. Όµως σε αυτό ακριβώς το σηµείο κάνει την
εµφάνισή της η υπολογιστική πολυπλοκότητα. Ένας αγοραστής που έχει απεριόριστη
υπολογιστική ισχύ µπορεί να εντοπίσει την παραποίηση ακόµη και αν δεν γνωρίζει
ποίες κλάσεις στοιχείων ενεργητικού είναι lemons: απλά εξετάζει όλα τα 1000 CDOs
και αναζητά για κάποια ύποπτη εµφάνιση σε υπερβολικό βαθµό κάποιων κλάσεων
στοιχείων ενεργητικού σε κάποια από τα CDOs (πυκνότερο υπογράφηµα). Αυτό που
αποδεικνύουν οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge είναι ότι αυτό είναι ένα

•-

δυσχερές πρόβληµα (πυκνότερο υπογράφηµα). Το γεγονός ότι αυτό το πρόβληµα
θεωρείται ότι είναι υπολογιστικά δυσεπίλυτο συνεπάγεται ότι ένας αγοραστής που
µπορεί να κάνει υπολογισµούς σε πολυωνυµικό χρόνο δεν µπορεί να έχει αρκετή
υπολογιστική ισχύ για να κάνει τον εντοπισµό του πυκνότερου υπογραφήµατος
(δηλαδή, αυτής της εµφάνιση σε υπερβολικό βαθµό κάποιων κλάσεων στοιχείων
ενεργητικού σε κάποια από τα CDOs).
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9.6 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ
Στην υποενότητα 9.2.2 είδαµε το πώς προκύπτει το lemon cost σε µια αγορά
µεταχειρισµένων αυτοκινήτων και τονίσαµε ότι όσο µεγαλύτερο είναι αυτό το κόστος
αυτό τόσο λιγότερο αποτελεσµατική είναι η αγορά. Στην ενότητα αυτή θα δούµε πως
οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge ορίζουν τυπικά το «lemon cost».
Στο υπόδειγµα του Akerlof το lemon cost ουσιαστικά αναπαριστά την ύπαρξη
των lemons αυτοκινήτων σε µια αγορά. Όσο µεγαλύτερο το ποσοστό των lemons
αυτοκινήτων σε µια αγορά τόσο µεγαλύτερο θα είναι και το lemon cost. Επίσης,
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Akerlof για να πραγµατοποιηθεί µια συναλλαγή στην
αγορά µεταχειρισµένων µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων θα πρέπει η αξία ενός
αυτοκινήτου για τον αγοραστή και τον πωλητή να διαφέρει.
Στην αγορά των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που αναλύουµε (συνδέοντας
την µε το υπόδειγµα του Akerlof) ο αγοραστής γνωρίζοντας ότι δεν µπορεί να
ανιχνεύσει την παραποίηση θα υποθέσει ότι η παραποίηση έχει πραγµατοποιηθεί και
θα είναι διατεθειµένος να πληρώσει την προσαρµοσµένη τιµή στις πιθανότητες που
αποδίδει σε ένα παράγωγο να είναι ή να µην είναι παραποιηµένο. Όµως ένας πωλητής
που δεν έχει παραποιήσει τα παράγωγά του δεν είναι διατεθειµένος να τα πουλήσει
στην µειωµένη τιµή και θα αποχωρήσει από την αγορά. Σύµφωνα µε το υπόδειγµα
του Akerlof, το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε κατάρρευση της αγοράς καθώς τα
παραποιηµένα παράγωγα θα εξωθήσουν τα καλά µέχρι το σηµείο στο οποίο δεν θα
έχει αποµείνει κανείς για να συναλλαχθεί.
Έτσι, για να πραγµατοποιηθεί µια συναλλαγή µεταξύ πωλητή και αγοραστή
σε µια αγορά στην οποία υπάρχει ένα ποσοστό lemons στοιχείων ενεργητικού, θα
πρέπει η αποτίµηση του αγοραστή για ένα χρηµατοοικονοµικό προϊόν να υπερβαίνει
την αποτίµηση του πωλητή για το ίδιο χρηµατοοικονοµικό προϊόν. Μάλιστα, το ύψος
που θα πρέπει να έχει αυτή η διαφορά στις αποτιµήσεις πωλητών και αγοραστών, για
να πραγµατοποιηθεί µια συναλλαγή, προσδιορίζει το lemon cost.
Οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge (2009) ορίζουν το lemon cost στην
αγορά των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ως εξής: Για οποιοδήποτε παράγωγό † το
οποίο δοµείται µε βάση
ενεργητικού

στοιχεία ενεργητικού, την κατανοµή των

επάνω στο 0,1

{

στοιχείων

και για ! lemons στοιχεία ενεργητικού, όπου ! ≤

, το lemon cost του † για ! lemons στοιχεία ενεργητικού ορίζεται ως:
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Z7!8 = Z`,| 7!8 = d †7 8 −

min

_⊆ ~ ,|_|Jw

d †7 8|

C

= 0∀a ∈ © ,

όπου το min λαµβάνει υπόψη όλους τους πιθανούς τρόπους µε τους οποίους ο
πωλητής θα µπορούσε να τοποθετήσει τα lemons στοιχεία ενεργητικού ανάµεσα στα
στοιχεία ενεργητικού κατά το σχεδιασµό του παραγώγου.
Τυπικά, το lemon cost µετρά την διαφορά στην αξία µεταξύ ενός παραγώγου
στο οποίο η κατανοµή έχει γίνει τυχαία και ενός παραγώγου στο οποίο έχουν
τοποθετηθεί κατάλληλα |©| = ! lemons στοιχεία ενεργητικού µε τον «χειρότερο»
τρόπο. ∆ηλαδή, το lemon cost ισούται µε την αξία ενός παραγώγου (τυχαίας
κατανοµής) µείον την αξία ενός παραποιηµένου παραγώγου. Φυσικά, όσο µικρότερη
είναι η αξία του παραποιηµένου παραγώγου (δηλαδή, όσο περισσότερα lemons
στοιχεία ενεργητικού τοποθετούνται κατάλληλα σε ένα παράγωγο) τόσο υψηλότερο
θα είναι το lemon cost. Άρα όσο αυξάνει το lemon cost αυξάνει και η διαφορά που θα
πρέπει να υπάρχει ανάµεσα στην αξία του παραγώγου για τον αγοραστή και στην
Φυσικά, αν ο πωλητής επιλέξει την κατανοµή ℛ το lemon cost µειώνεται ενώ

αξία του παραγώγου για τον πωλητή για να υπάρξει συναλλαγή.

αν επιλέξει την κατανοµή x το lemon cost αυξάνεται. Όµως όπως έχουµε ήδη

αναφέρει το πρόβληµα έγκειται στο γεγονός ότι ένας πολυωνυµικού χρόνου
αγοραστής δεν είναι σε θέση να διακρίνει µεταξύ των δύο κατανοµών. Για αυτό το
το Z7!8 και συνεπώς ο πωλητής θα χρησιµοποιήσει µόνο την κατανοµή ℛ, ενώ στην
λόγο µπορούµε να πούµε ότι ένας εκθετικού χρόνου αγοραστής µπορεί να υπολογίσει

περίπτωση ενός πολυωνυµικού χρόνου αγοραστή εξαρτάται από τον πωλητή αν θα
χρησιµοποιήσει την κατανοµή x.

Εποµένως, παρατηρούµε ότι µέσω του lemon cost αποτυπώνεται η

αναποτελεσµατικότητα εξαιτίας της ύπαρξης lemons στοιχείων ενεργητικού. Για
παράδειγµα, µε βάση το υπόδειγµα του Akerlof, υποθέτοντας ένα σύνολο πωλητών οι
µισοί από τους οποίους είναι τίµιοι και δεν διαθέτουν στοιχεία ενεργητικού µε
χαµηλό δείκτη πιστωτικής φερεγγυότητας (lemons), ενώ οι άλλοι µισοί διαθέτουν
lemons στοιχεία ενεργητικού τα οποία και θα τοποθετήσουν κατάλληλα µε τέτοιο
τρόπο που να ελαχιστοποιεί την απόδοση του παραγώγου, τότε ο πωλητής θα πρέπει
να καταβάλλει c − Z7!8⁄2 για να αποκτήσει το παράγωγο, όπου c είναι η αξία του
παραγώγου σε περίπτωση που δεν περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού µε χαµηλό
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δείκτη πιστωτικής φερεγγυότητας. Συνεπώς, η αποτίµηση του αγοραστή θα πρέπει να
είναι περίπου κατά Z7!8 µεγαλύτερη από αυτήν του πωλητή προκειµένου να υπάρξει
συναλλαγή µεταξύ τους.
9.7 ΤΟ

“LEMON

COST”

ΓΙΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Μέχρι στιγµής έχουµε παρουσιάσει τον τρόπο που ένας πωλητής µπορεί να
τοποθετήσει κατάλληλα κάποιες lemons κλάσεις στοιχείων ενεργητικού ανάµεσα σε
έναν αριθµό παραγώγων (densest subgraph) και έχουµε αναφέρει ότι ένας αγοραστής
δεν είναι σε θέση να διακρίνει µια τέτοια παραποίηση (πρόβληµα του πυκνότερου
υπογραφήµατος) εξαιτίας των περιορισµένων υπολογιστικών δυνατοτήτων του
(υπόθεση του πυκνότερου υπογραφήµατος).
Επίσης έχουµε εξετάσει τον τυπικό ορισµό των Arora, Barak, Brunnermeier
και Ge για το lemon cot οποιουδήποτε παραγώγου, το οποίο προκύπτει εξαιτίας της
ύπαρξης κάποιων lemons στοιχείων ενεργητικού µεταξύ του συνόλου των στοιχείων
ενεργητικού από τα οποία θα εξαρτηθεί η απόδοση του παραγώγου.
Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουµε πως οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge
(2009) οριοθετούν το lemon cost για διάφορα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και
συγκεκριµένα για τα δυαδικά παράγωγα, για τα παράγωγα που προσφέρουν διάφορες
κλάσεις πιστωτικής ποιότητας (CDOs) και τέλος για τα CDOs squared.
9.7.1

ΤΟ “LEMON COST” ΓΙΑ ΤΑ ∆ΥΑ∆ΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

Στην Ενότητα 9.4 εξετάσαµε ένα παράδειγµα στο οποίο

στοιχεία

ενεργητικού τα οποία είναι ανεξάρτητα και οµοιόµορφα κατανεµηµένα (i.i.d.), µε
πιθανότητα 1⁄2 η απόδοσή τους να είναι 0 και πιθανότητα 1⁄2 η απόδοσή τους να
είναι 1. Παράγωγα των οποίων η απόδοση εξαρτάται από τέτοια

υποκείµενα

στοιχεία ενεργητικού τα αποκαλέσαµε δυαδικά παράγωγα (και συγκεκριµένα δυαδικά
CDOs).
Οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge υπολογίζουν το lemon cost σε δυαδικά
παράγωγα στα οποία η κατανοµή έχει γίνει τυχαία (δηλαδή, µε δίκαιο τρόπο), και την
επίδραση του lemon cost σε δυαδικά παράγωγα τα οποία έχουν παραποιηθεί (δηλαδή,
έχουν τοποθετηθεί σε αυτά πυκνά υπογραφήµατα). Υποθέτουν λοιπόν έναν πωλητή ο
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οποίος κατασκευάζει • δυαδικά παράγωγα, όπου η αξία κάθε παραγώγου εξαρτάται
από το πλήθος των υποκείµενων στοιχείων ενεργητικού που το «αποτελούν»
(δηλαδή, από το N των στοιχείων ενεργητικού). Υπάρχει κάποια προσυµφωνηµένη
οριακή τιµή (threshold value) η οποία ισούται µε / < ‹⁄2, τέτοια ώστε κάθε
παράγωγο να αποδίδει 0 αν περισσότερα από 7N + /8⁄2 στοιχεία ενεργητικού που

περιέχονται σε αυτό αθετηθούν, και αλλιώς αποδίδει κάποιο σταθερό ποσό c =

8z• ~

)8 €

.
∆εδοµένου ότι κάθε παράγωγο εξαρτάται από τα N ανεξάρτητα στοιχεία

ενεργητικού, ο αριθµός των αθετηµένων στοιχείων ενεργητικού για κάθε παράγωγο
κατανέµεται πολύ κοντά στην κανονική (Gaussian) κατανοµή καθώς το N µεγαλώνει.
Συγκεκριµένα, αν δεν υπάρχουν καθόλου lemons, κάθε παράγωγο έχει ακριβώς την
ίδια πιθανότητα αποπληρωµής, και αυτή η πιθανότητα (η οποία όσο το / µεγαλώνει
•

πηγαίνει πολύ κοντά στο 1) προσεγγίζεται σε µεγάλο βαθµό από την Φ Å)•Æ, όπου η
Φ είναι η αθροιστική συνάρτηση κατανοµής της κανονικής κατανοµής (δηλαδή, η
Φ7 8 = ‚z∞
•

@

√)–

< z7

× ⁄)

1=), / είναι η οριακή παράµετρος και

~ √N είναι η τυπική

απόκλιση. Χρησιµοποιώντας γραµµικότητα της προσδοκίας, µπορεί να υπολογιστεί η

αναµενόµενη τιµή όλων µαζί των • παραγώγων, η οποία θα είναι περίπου ίση µε
Ž

8z• ~

)8 €

~ ⁄2. Φυσικά, ο υπολογισµός αυτός είναι ίδιος ανεξάρτητα από το αν το

γράφηµα είναι τυχαίο ή µη. (Arora, Barak, Brunnermeier και Ge, 2009)

Μπορούµε να δούµε τώρα πως οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge
υπολογίζουν την επίδραση των ! lemons στοιχείων ενεργητικού (στοιχεία
ενεργητικού µε απόδοση ίση µε 0) στην αξία όλων των παραγώγων. Όπως

αναφέραµε και στην Ενότητα 9.5 ο τρόπος (το σχήµα) µε τον οποίο θα γίνει η
συγκέντρωση παίζει τον ουσιαστικότερο ρόλο. Είδαµε λοιπόν πως το διµερές
γράφηµα 7•, , N 8 του Σχήµατος 9.1 αντιπροσωπεύει

κλάσεις στοιχείων

ενεργητικού (κάτω µέρος) και • παραγώγα (πάνω µερος), όπου κάθε παράγωγο

σχετίζεται µε N κλάσεις στοιχείων ενεργητικού.

Προκειµένου ο πωλητής να αυξήσει το αναµενόµενο κέρδος του µπορεί να
σχεδιάσει προσεκτικά το διµερές γράφηµα, κάνοντας χρήση της ιδιωτικής του
πληροφόρησης. Η καίρια παρατήρηση είναι ότι παρόλο που κάθε παράγωγο
εξαρτάται από N στοιχεία ενεργητικού, προκειµένου να επηρεάσει ουσιωδώς την
πιθανότητα κέρδους του είναι αρκετό να ορίσει περίπου

~ √N των υποκείµενων
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στοιχείων ενεργητικού. Πιο συγκεκριµένα, αν ¯ από τα στοιχεία ενεργητικού που
περιέχονται σε ένα παράγωγο είναι lemons, τότε ο αναµενόµενος αριθµός των
αθετηµένων στοιχείων ενεργητικού σε αυτό το παράγωγο είναι 7N + ¯ 8⁄2, ενώ η
τυπική απόκλιση είναι √N − ¯⁄2 ≈ √N⁄2. Συνεπώς, η πιθανότητα αυτό το
ïz•

παράγωγο να έχει απόδοση 0 είναι Φ Å

)•

Æ, η οποία µεγαλώνει όσο αυξάνει το ¯.

Αυτό σηµαίνει ότι η διαφορά στην αξία µιας συγκέντρωσης σαν την παραπάνω και
ïz•

µιας συγκέντρωσης χωρίς lemons είναι περίπου c ∙ Φ Å

)•

Æ.

Υποθέτοντας ότι ο πωλητής κατανέµει ¯C από τα lemons στοιχεία ενεργητικού

στο a-οστό παράγωγο. ∆εδοµένου ότι κάθε ένα από τα ! lemons στοιχεία ενεργητικού
εµπεριέχεται σε •N⁄
το lemon cost θα είναι:

παράγωγα, θα ισχύει ∑…
CJ@ ¯C =

w€8
~

. Σε αυτή την περίπτωση

…

¯C − /
l.
c ∙ GΦk
2
CJ@

ï z•

Καθώς η συνάρτηση Φ Å

)•

Æ είναι κοίλη όταν ¯ < /, και κυρτή µετά από

αυτό, η βέλτιστη λύση θα περιλαµβάνει όλα τα ¯C να είναι 0 ή Œ√N για κάποια µικρή
σταθερά Œ.

Εποµένως, όπως αναφέρουν και οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge «το
lemon cost µεγιστοποιείται επιλέγοντας κάποια ( παράγωγα και επιτρέποντας σε κάθε

ένα από αυτά να έχει τουλάχιστον 1 = Œ√N ακµές από το σύνολο των lemons
στοιχείων ενεργητικού». (Arora, Barak, Brunnermeier και Ge, 2009: 9)
Γίνεται άµεσα αντιληπτό ότι έχουµε να κάνουµε µε την περίπτωση του
πυκνού υπογραφήµατος, το οποίο παρουσιάσαµε στην Ενότητα 9.5, το οποίο είναι
ένα σύνολο (παραποιηµένων) παραγώγων και ένα σύνολο lemons στοιχείων
ενεργητικού, τα οποία διαθέτουν περισσότερες ακµές ανάµεσά τους από ό, τι
αναµενόταν. Για να κατανοήσουµε καλύτερα τα παραπάνω µπορούµε να
επανέλθουµε στο Σχήµα 9.2. Αν λοιπόν στο Σχήµα 9.2 τα παραποιηµένα παράγωγα
( του πάνω µέρους συνδέονται µε περισσότερες ακµές από ότι αναµενόταν (και

συγκεκριµένα µε τουλάχιστον 1 = Œ√N ακµές) µε τα ! lemons στοιχεία ενεργητικού
του κάτω µέρους, τότε το 7(, !, 18 υποφράφηµα θα αποτελεί ένα πυκνό υπογράφηµα.
Μάλιστα, σύµφωνα µε τους Arora, Barak, Brunnermeier και Ge « όταν οι παράµετροι
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(, !, 1 επιλέγονται προσεκτικά, δεν θα υπάρχουν τέτοια πυκνά υπογραφήµατα στα
τυχαία γραφήµατα µε µεγάλη πιθανότητα, και έτσι ο αγοραστής θα είναι σε θέση να
επιβεβαιώσει ότι αυτό συµβαίνει. Από την άλλη, υποθέτοντας τη δυσεπιλυσιµότητα
αυτού του προβλήµατος, ο πωλητής θα είναι σε θέση να ενσωµατώσει ένα σηµαντικό
πυκνό υπογράφηµα στη συγκέντρωση, αυξάνοντας έτσι σηµαντικά το lemon cost».
(Arora, Barak, Brunnermeier και Ge, 2009: 9)
Επισηµαίνεται, ότι ακόµα και τα τυχαία γραφήµατα έχουν πυκνά
υπογραφήµατα. Για παράδειγµα, όταν (1 = !, οποιοδήποτε γράφηµα έχει ένα

7(, !, 18 υπογράφηµα – απλά παίρνουµε ( κορυφές του πάνω µέρους και τις
! = (1 γειτονικές κορυφές. Αλλά αυτά είναι λίγο ως πολύ τα πυκνά υπογραφήµατα

στα τυχαία γραφήµατα, όπως οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge καταδεικνύουν
στο ακόλουθο θεώρηµα:
ΘΕΩΡΗΜΑ 9.1

Όταν ! ≪ (1,
> 7 + •8ˆ , για κάποια σταθερά z, δεν υπάρχει πυκνό
8w
υπογράφηµα 7(, !, 18 σε ένα τυχαίο 7•, , N8 γράφηµα µε µεγάλη πιθανότητα.
;~

επίδρασης ενός 7(, !, 18 υπογραφήµατος στο lemon cost. Έστω ƒ ~ Φ7−/⁄2 8 είναι
Με βάση τα παραπάνω καθίσταται δυνατή η ποσοτικοποίηση της ακριβής

η πιθανότητα αθέτησης. Η απλή προσθήκη ! lemons στοιχείων ενεργητικού

(ανεξαρτήτως των πυκνών υπογραφηµάτων) θα µειώσει την αξία κατά περίπου
Φ′ 7−/⁄2 8

w8 @

)~ •

×

∙ ⁄2 = Î Å< z7•⁄)•8

/)

!√NÆ το οποίο µπορεί να γίνει Ü7!8

θέτοντας το / να είναι κάποια σταθερά χρόνου rN log7N8. Η επίδραση ενός
7(, !, 18 υπογραφήµατος στο lemon cost γίνεται αντιληπτή στο παρακάτω θεώρηµα.

ΘΕΩΡΗΜΑ 9.2

Όταν 1 − / > 3√N, !⁄ ≪ 1 ⁄N, ένα 7(, !, 18 υπογράφηµα θα δηµιουργεί ένα
επιπλέον lemon cost που θα είναι τουλάχιστον ”1 − 2ƒ − Ü718š(c ≈ !r ⁄•.
Υποθέτοντας ότι • ≪

≪ •√N και θέτοντας ( = UÚ Å!r•⁄ Æ, έτσι ώστε

ένα γράφηµα στο οποίο είναι τοποθετηµένο ένα 7(, !, 18 υπογράφηµα παραµένει
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δυσδιάκριτο από ένα τυχαίο γράφηµα υπό την υπόθεση του πυκνότερου

υπογραφήµατος. Θέτοντας / = 2 ‰log

€8
~

το θεώρηµα συνεπάγεται ότι ένας πλήρως

ορθολογικός αγοραστής (δηλαδή, µε απεριόριστή υπολογιστική ισχύ) µπορεί να
επιβεβαιώσει τη µη ύπαρξη πυκνών υπογραφηµάτων και να εξασφαλίσει ένα lemon
cost ίσο µε !

~

)€√8

= Ü7!8, ενώ ένας πολυωνυµικού χρόνου αγοραστής θα έχει lemon

cost που θα ισούται µε !r ⁄• = s7!8.
9.7.2

ΤΟ “LEMON COST” ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ∆ΥΑ∆ΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ Η
ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ (TRANCHING)

Στην προηγούµενη υποενότητα είδαµε ότι το lemon cost για τα δυαδικά
παράγωγα µπορεί να είναι µεγάλο όταν λαµβάνεται υπόψη η υπολογιστική
πολυπλοκότητα. Στην υποενότητα αυτή θα εξετάσουµε πως οι Arora, Barak,
Brunnermeier και Ge υπολογίζουν το lemon cost σε πιο κοινά προς το επενδυτικό
κοινό χρηµατοοικονοµικά προϊόντα όπως τα CDOs. Στις Ενότητες 8.5, 8.6 και 8.7
παρουσιάσαµε λεπτοµερώς τις διάφορες δοµές CDOs τις οποίες µπορεί να επιλέξει
ένας πιστωτικός οργανισµός (ή οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.τ.λ.) που
θέλει να κάνει χρήση της τιτλοποίησης.
Γενικά, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, ένας πιστωτικός οργανισµός που θέλει να
προβεί σε τιτλοποίηση θα επιλέξει ορισµένα δανειακά ή οµολογιακά στοιχεία του
ενεργητικού µε τα οποία θα συνθέσει ένα χαρτοφυλακίο. Το χαρτοφυλάκιο αυτό, που
είναι το τιτλοποιούµενο στοιχείο, θα µεταβιβαστεί σε µια Εταιρία Ειδικού Σκοπού
(SPV) η οποία και θα προχωρήσει στην έκδοση τίτλων διαφόρων κλάσεων
(tranching) (senior tranche, subordinated tranche, mezzanine tranche, junior tranche)
που

αντιπροσωπεύουν

διαφορετικούς

βαθµούς

πιστωτικής

ποιότητας

(και

εξοφλητικής προτεραιότητας). Στη συνέχεια, οι εκδιδόµενοι τίτλοι τυγχάνουν
πιστοληπτικής διαβάθµισης από εξωτερικούς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης και
διατίθενται στους επενδυτές. Αναµένεται η senior tranche να λάβει την υψηλότερη
διαβάθµιση και η junior tranche (που συνήθως αναφέρεται και ως equity) την
χαµηλότερη.
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge
εξετάζουν την περίπτωση που υπάρχουν µόνο δυο κλάσεις, η senior και η junior.
Έτσι, Αν υπάρξουν πιστωτικές απώλειες τότε, αν το ποσοστό αυτών είναι
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χαµηλότερο από ένα συγκεκριµένο όριο (threshold) αυτές απορροφούνται από τους
επενδυτές που έχουν στην κατοχή τους την junior tranche, ενώ αν οι απώλειες είναι
µεγαλύτερες από αυτό το συγκεκριµένο όριο η junior tranche χάνει όλη την αξία της
και οι επενδυτές που έχουν στην κατοχή τους την senior tranche ευθύνονται για το
υπόλοιπο των απωλειών. Είναι σαφές ότι οι senior κλάσεις έχουν χαµηλότερο
κίνδυνο σε σχέση µε το σύνολο των

στοιχείων του ενεργητικού που

χρησιµοποιήθηκαν στην τιτλοποίηση από τον πιστωτικό οργανισµό. Κατά κανόνα ο
πωλητής (πιστωτικός οργανισµός) διατηρεί την junior κλάση, µε σκοπό να
σηµατοδοτήσει την ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού του.
∆ιαισθητικά, µια τέτοια τµηµατοποίηση (tranching) των στοιχείων του
ενεργητικού ενός πιστωτικού οργανισµού σε διαφορετικές κλάσεις πιστωτικής
ποιότητας θα πρέπει να καταστήσει το παράγωγο λιγότερο ευάλωτο σε παραποιήσεις
εκ µέρους του πωλητή, σε σχέση µε τα δυαδικά CDOs. Πράγµατι οι Arora, Barak,
Brunnermeier και Ge (2009) αποδεικνύουν ότι κάτι τέτοιο ισχύει, όµως και πάλι το
lemon

cost

παραµένει

υψηλότερο

όταν

ληφθεί

υπόψη

η

υπολογιστική

πολυπλοκότητα.
Η µεθοδολογία της υποενότητας 9.7.1 παραµένει ως έχει µε την διαφορά ότι
εδώ το δυαδικό παράγωγο αντικαθίσταται µε το «παράγωγο» της senior κλάσης
πιστωτικής ποιότητας (senior tranche derivative). ∆ηλαδή, σε περίπτωση í >

8Š•
)

αθετήσεων, το «παράγωγο» της senior κλάσης πιστωτικής ποιότητας, αντί για 0 που

απέδιδε το δυαδικό παράγωγο, θα αποδώσει N − í (και αλλιώς θα έχει απόδοση ίση
µε c =

8z•
)

). Χωρίς την ύπαρξη lemons στοιχείων ενεργητικού, η αναµενόµενη αξία

του εν λόγω παραγώγου είναι περίπου η ίδια µε αυτή του δυαδικού, καθώς η
πιθανότητα να συµβούν í >

8Š•
)

αθετήσεις είναι πολύ µικρή.

Αρχικά, µια παρατήρηση που πρέπει να γίνει είναι ότι στην περίπτωση της
έκδοσης τίτλων διαφόρων κλάσεων το lemon cost δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να
είναι µεγαλύτερο από !, καθώς αλλάζοντας οποιαδήποτε εκχώρηση στα στοιχεία του
ενεργητικού προξενώντας την αθέτηση ενός στοιχείου ενεργητικού, θα µπορούσε να
προκαλέσει το πολύ µια συνολική απώλεια µιας µονάδας στο σύνολο όλων των
παραγώγων. Στην πραγµατικότητα, σε αυτή την περίπτωση όπως καταδεικνύουν και
οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge «τόσο για τους εκθετικού χρόνου όσο και για
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τους πολυωνυµικού χρόνου αγοραστές, το lemon cost είναι µικρότερο του !». (Arora,
Barak, Brunnermeier και Ge, 2009: 10)
Βέβαια, θα συνεχίσει να υπάρχει µια διαφορά µεταξύ των δύο περιπτώσεων
και συγκεκριµένα το lemon cost θα είναι h! στην περίπτωση του εκθετικού χρόνου
αγοραστή και √h! στην περίπτωση του πολυωνυµικού χρόνου αγοραστή, όπου

h~

~

€8

, όπως καταδεικνύεται από το ακόλουθο θεώρηµα.

ΘΕΩΡΗΜΑ 9.3

Όταν / ≥ 3√N, 1 − / ≥ 3√N, 1 < √N log N, !⁄ ≪ 1 ⁄N, το lemon cost για ένα
•
γράφηµα µε ένα 7(, !, 18 υπογράφηµα είναι z! + UÚ Å8 (cÆ, όπου
z = È”/< z7•⁄)•8

× ⁄)

⁄ š.

Συνεπώς, για τα CDOs, ορίζοντας το / να είναι επαρκώς µεγάλο, το lemon
cost για τους πολυωνυµικού χρόνου αγοραστές είναι U Å!r ⁄•NÆ, ενώ το lemon
cost για τους εκθετικού χρόνου αγοραστές είναι U7! ∙ ⁄•N 8. ∆εδοµένου ότι
•N >

, το lemon cost για τους πολυωνυµικού χρόνου αγοραστές είναι πάντοτε

µεγαλύτερο. Εντούτοις, η διαφορά στο lemon cost µεταξύ πολυωνυµικών και
εκθετικών αγοραστών για τα CDOs που προσφέρουν διαφορετικές κλάσεις
πιστωτικής ποιότητας είναι µικρότερη από την αντίστοιχη διαφορά για τα δυαδικά
CDOs.
9.7.3

ΤΟ “LEMON COST” ΓΙΑ ΤΑ CDOs SQUARED (CDO2s)

Στην Ενότητα 8.8 παρουσιάσαµε την δοµή των CDOs squared τα οποία
αποτελούν µια αρκετά διαδεδοµένη τα τελευταία χρόνια παραλλαγή των CDOs. Σε
µια τέτοια δοµή υποκείµενα CDOs θα συγκεντρωθούν και από κοινού θα συνθέσουν
ένα CDO2. Επίσης είδαµε ότι η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί εκ νέου για τη
δηµιουργία ενός CDO cubed (CDO3) και γενικότερα µπορεί να συνεχίσει
επαναλαµβάνεται για τη δηµιουργία ενός CDOn.
Σε αυτήν την υποενότητα θα εξετάσουµε πως οι Arora, Barak, Brunnermeier
και Ge υπολογίζουν το lemon cost για το CDO squared, για το οποίο όπως
αποδεικνύουν «είναι περισσότερο ευάλωτο στα πυκνά υπογραφήµατα από ότι το απλό
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CDO». (Arora, Barak, Brunnermeier και Ge, 2009: 10) Μάλιστα, όπως αποδεικνύεται
η επίδραση του lemon cost είναι πιο έντονη σε ένα CDO2 το οποίο θα είναι ένα
δυαδικό CDO στο οποίο οι υποκείµενοι τίτλοι του θα είναι δυαδικά CDOs.
Για τη συγκεκριµένη περίπτωση, οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge
προκειµένου να απλοποιήσουν τις παραµέτρους θέτουν • =

!=

….Š

, (=

….¹

….Š

, N=

….‚

,

και 1 = 6√N. Επίσης, για το πρώτο επίπεδο των CDOs

τοποθετούν το όριο στις

8Š•
)

αθετήσεις, όπου / = 3√N. Η επιλογή των παραπάνω

παραµέτρων ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις προκειµένου οποιοδήποτε πυκνό
υπογράφηµα να µην µπορεί να εντοπιστεί από αλγόριθµους εντοπισµού (detection
algorithms).
Ας δούµε, αρχικά, πως οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge εξετάζουν την
περίπτωση των δυαδικών CDO2s. Ένα CDO2 αποδίδει c =

⁄4 όταν ο αριθµός των

υποκείµενων δυαδικών CDOs που έχουν απόδοση 0 είναι µεγαλύτερος από ένα όριο

í, και έχει απόδοση 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. Από την υποενότητα 9.7.1 είναι
γνωστό ότι όταν ένας αγοραστής έχει απεριόριστη υπολογιστική ισχύ και συνεπώς
µπορεί να εντοπίζει πυκνά υπογραφήµατα, ο αναµενόµενος αριθµός των CDOs που
αποδίδουν

0

είναι

κατά

προσέγγιση

ƒ• + z!√N + !• √N⁄ ,

όπου

ƒ = Φ7−38 < 0.2%. Από την άλλη, για έναν αγοραστή που µπορεί να κάνει
υπολογισµούς µόνο σε πολυωνυµικό χρόνο, ο αναµενόµενος αριθµός των CDOs που
αποδίδουν 0 µπορεί να είναι ως και ƒ• + z!√N + !r•⁄ .

d <=ƒ τον αναµενόµενο αριθµό των CDOs που αποδίδουν 0 στην περίπτωση του

Για λόγους απλότητας οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge συµβολίζουν µε

εκθετικού χρόνου αγοραστή και µε d ƒÜ;> τον αναµενόµενο αριθµό των CDOs που
αποδίδουν 0 στην περίπτωση του πολυωνυµικού χρόνου αγοραστή. Η επίδραση του
lemon cost για ένα δυαδικό CDO2 συνοψίζεται στο παρακάτω θεώρηµα.
ΘΕΩΡΗΜΑ 9.4
Όταν () ≫

€× 8 ×
~

, í = ) 7d ƒÜ;> + d <=ƒ 8, το lemon cost για ένα πολυωνυµικού
@

χρόνου αγοραστή είναι ”1 − Ü718š ⁄4, ενώ το lemon cost για ένα εκθετικού χρόνου
×
× ×
‹
αγοραστή είναι µόνο Ž⁄4< z} ~⁄€ 8 = Î”< z~ š, όπου z είναι µια θετική σταθερά.
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Αφού είδαµε το lemon cost για τα δυαδικά CDO2s, µπορούµε τώρα δούµε
πως οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge υπολογίζουν το lemon cost για τα CDO2s
που προσφέρουν διάφορες κλάσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς
βαθµούς πιστωτικής ποιότητας (tranching). Αρχικά, χρησιµοποιείται ο ίδιος τρόπος
διαχωρισµού των CDOs σε δύο κλάσεις, όπως στην υποενότητα 9.7.2. Κατόπιν,
συγκεντρώνονται όλες οι senior κλάσεις των CDOs οι οποίες από κοινού θα
8z• ~

συνθέσουν ένα CDO2. ∆εδοµένου ότι κάθε senior κλάση του CDO έχει αξία
συνολική αξία του CDO2 είναι c =

8z•
)8

)8 €

,η

. Εν συνεχεία, το CDO2 επίσης χωρίζεται

σε δύο κλάσεις και το όριο í καθορίζεται αργότερα. Όπως και στην περίπτωση του
απλού CDO, έτσι και στην περίπτωση του CDO2, οι αγοραστές αγοράζουν την senior
κλάση του CDO2 και ο πωλητής διατηρεί την junior κλάση.
Συµβολίζοντας µε V <=ƒ

την αναµενόµενη ζηµιά του CDO2 για τους

αγοραστές εκθετικού χρόνου και µε V ƒÜ;> την αναµενόµενη ζηµιά του CDO2 για
τους αγοραστές εκθετικού χρόνου, το lemon cost για τα CDO2s που προσφέρουν
διάφορες κλάσεις πιστωτικής ποιότητας συνοψίζεται στο ακόλουθο θεώρηµα.
ΘΕΩΡΗΜΑ 9.5

Όταν () 1 ) ≫ •) N) ⁄ , í = ) 7d ƒÜ;> + d <=ƒ 8, το lemon cost για του
αγοραστές πολυωνυµικού χρόνου είναι U7(1 ⁄•N 8, ενώ το lemon cost για τους
× ×
× ×
‹
αγοραστές εκθετικού χρόνου είναι το πολύ (1 ⁄•N< z} ; ~⁄€ 8 = Î”< z~ š,
όπου z είναι µια θετική σταθερά.
@

Εν κατακλείδι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι Arora, Barak,
Brunnermeier και Ge τόσο «τόσο για τα δυαδικά CDO2s όσο και για τα CDO2s που
προσφέρουν διάφορες κλάσεις πιστωτικής ποιότητας, το lemon cost για τους αγοραστές
πολυωνυµικού χρόνου µπορεί να είναι εκθετικές φορές µεγαλύτερο από το lemon cost
για αγοραστές εκθετικού χρόνου». (Arora, Barak, Brunnermeier και Ge, 2009: 11)
Συγκεκριµένα, το lemon cost του δυαδικού CDO2 για αγοραστές πολυωνυµικού
χρόνου µπορεί να είναι τόσο µεγάλο όσο Ž⁄4, το οποίο αποτελεί ένα µεγάλο
ποσοστό της συνολικής αξίας του συγκεκριµένου χρηµατοοικονοµικού προϊόντος.
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9.7.4

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
“LEMON COST”

Στις προηγούµενες υποενότητες παρουσιάσαµε το lemon cost για διάφορα
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα όταν οι αγοραστές αυτών µπορούν να πραγµατοποιούν
υπολογισµούς σε πολυωνυµικό και όταν µπορούν να πραγµατοποιούν υπολογισµούς
σε εκθετικό χρόνο. Στην υποενότητα αυτή θα συνοψίσουµε τα αποτελέσµατα της
εργασίας των Arora, Barak, Brunnermeier και Ge (2009) στον ακόλουθο πίνακα.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Lemon Cost
Derivative- free
!
Binary ŸNÎ, exponential time
~ !” ⁄•√N š ≪ !
Binary ŸNÎ, polynomial time
~ !r ⁄• ≫ !
Tranched ŸNÎ, exponential time
~ !7 ⁄•N 8
Tranched ŸNÎ, polynomial time
~ ! År ⁄•N Æ
Binary ŸNÎ) , exponential time
Binary ŸNÎ) , polynomial time
Tranched ŸNÎ) , exponential time
Tranched ŸNÎ) , polynomial time

0
⁄4
0
~ ! År ⁄•N Æ

ΑΝΑΦΟΡΑ
Θεώρηµα 2
Θεώρηµα 2
Θεώρηµα 3
Θεώρηµα 3
Θεώρηµα 4
Θεώρηµα 4
Θεώρηµα 5
Θεώρηµα 5

Πίνακας 9.1 Το «lemon cost» για διάφορα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και για
αγοραστές διαφορετικής υπολογιστικής ισχύος.
Παρατηρούµε λοιπόν ότι, όπως είναι φυσικό, σε περίπτωση ανυπαρξίας
παραγώγων ο αγοραστής επιβαρύνεται µε ένα lemon cost ίσο µε !. Στην περίπτωση
του «δυαδικού CDO», όταν ο αγοραστής µπορεί να κάνει υπολογισµούς σε εκθετικό
χρόνο, είναι σε θέση να εντοπίσει αν ένα παράγωγο είναι ορθώς κατασκευασµένο
(τυχαία κατανοµή) ή αν έχει παραποιηθεί (πυκνό υπογράφηµα) και ως εκ τούτου θα
είναι αντιµέτωπος µε ένα lemon cost πολύ µικρότερο του ! – εποµένως τα παράγωγα
σε αυτήν την περίπτωση όντως συµβάλλουν στη βελτίωση της ασυµµετρίας
πληροφόρησης . Αν όµως, όπως συµβαίνει στην πραγµατικότητα, ο αγοραστής είναι
υπολογιστικά περιορισµένος, δηλαδή µπορεί να κάνει υπολογισµούς σε πολυωνυµικό
χρόνο, τότε δεν θα είναι σε θέση να εντοπίσει αν το CDO είναι ορθώς
κατασκευασµένο ή αν έχει παραποιηθεί και ως εκ τούτου των ! lemons (κλάσεων)

στοιχείων ενεργητικού θα είναι πολύ µεγαλύτερο από !.

Όσον αφορά το CDO που προσφέρει διάφορες κλάσεις πιστωτικής ποιότητας
(tranched), τόσο στην περίπτωση του εκθετικού χρόνου αγοραστή όσο και στην
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πολυωνυµικού χρόνου αγοραστή το lemon cost θα είναι µικρότερο του !, αλλά θα
συνεχίσει να υπάρχει διαφορά µεταξύ των δυο περιπτώσεων. Σαφώς, όπως έχουµε
ήδη αναφέρει, η διαφορά στο lemon cost cost µεταξύ πολυωνυµικών και εκθετικών
αγοραστών για τα CDOs που προσφέρουν διαφορετικές κλάσεις πιστωτικής
ποιότητας είναι µικρότερη από την αντίστοιχη διαφορά για τα δυαδικά CDOs.
Στα CDO2s, ένας αγοραστής εκθετικού χρόνου τόσο στην περίπτωση των
δυαδικών όσο και στην περίπτωση αυτών που προσφέρουν διάφορες κλάσεις
πιστωτικής ποιότητας θα έχει ένα µηδενικό lemon cost, υπό την έννοια ότι καθώς το
τείνει στο ∞ ο όρος τείνει στο 0. Στην περίπτωση του αγοραστή πολυωνυµικού
χρόνου το lemon cost που θα υποστεί σε περίπτωση αγοράς ενός δυαδικού CDO2
µπορεί να είναι ως και Ž⁄4, ενώ στην περίπτωση αγοράς CDO2 διαφόρων κλάσεων

πιστωτικής ποιότητας το lemon cost που θα υποστεί θα είναι µικρότερο του ! και
µάλιστα θα είναι το ίδιο µε αυτό του αντίστοιχου απλού CDO (σε αυτό το τελευταίο
αποτέλεσµα θα επανέλθουµε στην Ενότητα 9.9). Εποµένως, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρουν και οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge «σε ένα CDO2 αυτή η διαφορά
µπορεί να είναι πολύ µεγαλύτερη, µε ουσιαστικά µηδενικό lemon cost στην εκθετική
περίπτωση και µέγιστο κόστος στην πολυωνυµική περίπτωση». (Arora, Barak,
Brunnermeier και Ge, 2009: 5)
9.8 ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΥΚΝΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Μέχρι στιγµής στην ανάλυση που προηγήθηκε εστιάσαµε στην αδυναµία των
αγοραστών πολυωνυµικού χρόνου να ανιχνεύουν την παρουσία των πυκνών
υπογραφηµάτων τη στιγµή της αγοράς ενός παραγώγου (ή την στιγµή της πώλησης
ενός παραγώγου από τον πωλητή), προτού γίνει γνωστό ποια στοιχεία ενεργητικού
αποδίδουν κέρδος και ποια αθετούνται. Βέβαια, θα µπορούσε να επιβληθεί µια δίκαιη
κατασκευή του παραγώγου συµπεριλαµβάνοντας µια ρήτρα στο συµβόλαιο, που θα
αναφέρει για παράδειγµα ότι ο σχεδιαστής του παραγώγου είναι αναγκασµένος να
πληρώσει ένα µεγάλο πρόστιµο αν ένα πυκνό υπογράφηµα (πυκνότερο από αυτό που
θα έπρεπε να υπάρχει σε µια τυχαία κατασκευή) βρίσκεται στα παράγωγα. Φυσικά,
κάτι τέτοιο θα απαιτούσε να είναι γνωστά όλα τα αποτελέσµατα (κέρδος ή αθέτηση)
των στοιχείων ενεργητικού. Οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge αυτό το
αποκαλούν «εκ των υστέρων ανίχνευση των πυκνών υπογραφηµάτων, σε αντίθεση µε
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την κανονική, τη στιγµή της πώλησης, εκ των προτέρων ανίχνευση». (Arora, Barak,
Brunnermeier και Ge, 2009: 23)
Είναι προφανές ότι η εκ των υστέρων ανίχνευση είναι ευκολότερη από την εκ
των προτέρων ανίχνευση, καθώς θα υπάρχει περισσότερη πληροφόρηση αφού το
αποτέλεσµα έχει γίνει γνωστό: τα lemons στοιχεία ενεργητικού πρέπει να είναι
στοιχεία του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού που αθετούνται, και τα
περισσότερα από τα παραποιηµένα παράγωγα θα βρίσκονται στο σύνολο των
παραγώγων µε µηδενική απόδοση. Η συγκεκριµένη παρατήρηση µας οδηγεί στο
συµπέρασµα πως όταν ο αναµενόµενος αριθµός των παραγώγων µε µηδενική
απόδοση στα τυχαία γραφήµατα είναι εξαιρετικά µικρός (για παράδειγµα Ü7(8), τότε
σχεδόν όλα τα παράγωγα µε µηδενική απόδοση βρίσκονται στο πυκνό γράφηµα, και
ως εκ τούτου είναι εύκολα ανιχνεύσιµα. Όταν όµως ο αριθµός των παραγώγων µε
µηδενική απόδοση είναι µεγάλος (για παράδειγµα à7(8), τότε παραµένει δύσκολη η
ανίχνευση του πυκνού υπογραφήµατος ακόµα και εκ των υστέρων.
Οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge δεν αποδεικνύουν ότι όντως συµβαίνει
κάτι τέτοιο, αλλά δείχνουν «µια σχέση µεταξύ της εύρεσης του τοποθετηµένου
υπογραφήµατος στο εκ των υστέρων και εκ των προτέρων πλαίσιο σε ένα ελαφρώς
διαφορετικό µοντέλο τυχαίων γραφηµάτων» (Arora, Barak, Brunnermeier και Ge,
2009: 24)
Έτσι, καθορίζοντας τις παραµέτρους Ž, €, N, !, (, 1 ως συνήθως, οι Arora,
Barak, Brunnermeier και Ge ορίζουν το πρόβληµα της εύρεσης του προστιθέµενου
πυκνού υπογραφήµατος (added dense subgraph search problem) ως εξής: έστω ένα
διµερές γράφηµα ` µε € + Ž κορυφές που είναι κατασκευασµένο κατά τρόπο που

(α) για κάθε κορυφή {C από τις • κορυφές του πάνω µέρους του ` επιλέγεται ένας

αριθµός NC χρησιµοποιώντας µια γεωµετρική τυχαία µεταβλητή µε προσδοκία N και

στη συνέχεια επιλέγονται NC τυχαίες γειτονικές κορυφές, και (β) προσθέτοντας στο `

τις ακµές ενός τυχαίου διµερούς γραφήµατος e µε ( + ! κορυφές και βαθµό 1, όπου

τοποθετούµε το e στις ( τυχαίες κορυφές του πάνω µέρους και στις ! τυχαίες
κορυφές του κάτω µέρους. Ο στόχος είναι να ανακτηθούν οι κορυφές του e ή

οποιουδήποτε άλλου τεχνητού υπογραφήµατος του ` µε ( + ! κορυφές που έχει
s7!8 ακµές.

Από τη στιγµή που ενδιαφερόµαστε για 1 = à”√Nš και ( = à”√•š, θα

είναι πράγµατι εύκολο να χρησιµοποιηθεί η κατανοµή των βαθµών των κορυφών
282

(degree distribution) ενός τέτοιου γραφήµατος ` για να το διακρίνουµε από ένα
τυχαίο γράφηµα στο οποίο το βήµα (β) δεν εφαρµόζεται. Όµως όπως χαρακτηριστικά
αναφέρουν και οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge «µπορεί να εξακολουθεί να
είναι δύσκολο να βρεθεί πραγµατικά το πυκνό υπογράφηµα». (Arora, Barak,
Brunnermeier και Ge, 2009: 24) Αν αυτό είναι δύσκολο, τότε οι Arora, Barak,
Brunnermeier και Ge δείχνουν ότι συνεχίζει να είναι δύσκολο ακόµη και εκ των
υστέρων. ∆ηλαδή, ένας αγοραστής θα έχει υποστεί ζηµία και δεν θα µπορεί να
αποδείξει ότι οφείλεται στη ύπαρξη του πυκνού υπογραφήµατος.
ΘΕΩΡΗΜΑ 9.6
Υποθέτοντας ότι το πρόβληµα της εύρεσης του προστιθέµενου πυκνού γραφήµατος
είναι δύσκολο για παραµέτρους Ž, €, N, !, (, 1 , τότε το πρόβληµα της εύρεσης
παραµένει δύσκολο για παραµέτρους 2Ž, €, 2N, !, (, 1 , δεδοµένης µιας τυχαίας
εκχώρησης = ∈ 0, 1 ~ υπό την δέσµευση =C = 0 για όλα τα a στο τοποθετηµένο
γράφηµα.

∆ηλαδή, δεδοµένης µιας περίπτωσης ` του πυκνού υπογραφήµατος, οι Arora,

Barak, Brunnermeier και Ge τη µετατρέπουν σε µια περίπτωση 7` ′ , =8 του εκ των

υστέρων προβλήµατος, όπου ` ′ είναι ένα γράφηµα µε • + 2
παραµέτρου περίπου 2N, και = είναι µια εκχώρηση στις 2

κορυφές και βαθµό
κορυφές του κάτω

µέρους του ` ′ στο οποίο όλες οι κορυφές στο τοποθετηµένο γράφηµα είναι µηδέν.

Εποµένως, συµπεραίνουµε ότι αποδίδοντας =C = 0 για όλους τους κάτω κόµβους του
πυκνού υπογραφήµατος βρισκόµαστε σε µια εκ των υστέρων κατάσταση στην οποία
τα lemons στοιχεία ενεργητικού έχουν αθετηθεί (=C = 0).
Το γράφηµα ` θα περιέχει τις • +

αυτό

κορυφές του G, αλλά προστίθενται σε

⁄2 νέες κορυφές (κάτω µέρος) και επιτρέπεται στο = να είναι µια εκχώρηση

που αποδίδει την τιµή 0 σε όλες τις παλιές κορυφές και την τιµή 1 σε όλες τις νέες.
Μέχρι στιγµής παρατηρούµε ότι οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge υποθέτουν ότι
η εκχώρηση είναι ισορροπηµένη, άλλα όπως αναφέρουν «στην πραγµατικότητα θα
πρέπει να επιλέξουµε τον αριθµό των κόµβων που θα προσθέσουµε µε τέτοιο τρόπο
ώστε ο αριθµός των 0 της προκύπτουσας εκχώρησης να κατανέµεται σύµφωνα µε τη
διωνυµική κατανοµή». (Arora, Barak, Brunnermeier και Ge, 2009: 24) Επίσης,
αργότερα η µετάθεση των κόµβων θα γίνει τυχαία.
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∆εδοµένης µιας τέτοιας ισορροπηµένης εκχώρησης = στις κορυφές του κάτω

µέρους, η πρόσθεση ακµών σε µια κορυφή του πάνω µέρους { σε αυτό το µοντέλο,

σε ένα γράφηµα µπορεί να θεωρηθεί ως η ακόλουθη διαδικασία: ρίχνουµε ένα κέρµα
τριών επιλογών που µε πιθανότητα 1⁄N αποδίδει «τερµατισµός», µε πιθανότητα
71 − 1⁄N 8⁄2 αποδίδει 0 και µε πιθανότητα 71 − 1⁄N 8⁄2 αποδίδει 1. Έτσι, σύµφωνα
µε τους Arora, Barak, Brunnermeier και Ge «αν το κέρµα αποδώσει 0 προσθέτουµε

στην { µια τυχαία γειτονική κορυφή µε 0 εκχώρηση, αν το κέρµα αποδώσει 1
προσθέτουµε µια τυχαία γειτονική κορυφή µε µια 1 εκχώρηση και συνεχίζουµε έως

ότου το κέρµα δηλώσει «τερµατισµός»». (Arora, Barak, Brunnermeier και Ge, 2009:
24)
Σε αυτό το σηµείο οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge µιµούνται την
παραπάνω διαδικασία, αλλά αρχίζοντας µε τις κορυφές που βρίσκονται ήδη στο `:
«για κάθε κορυφή του πάνω µέρους { στο ` ′ , ρίχνουµε ένα κέρµα τριών επιλογών,
αλλά προσθέτουµε µια ακµή µόνο αν αποδώσει 1: για τις πιθανότητες 0 ή

«τερµατισµός» αποδεχόµαστε τις ρίψεις του κέρµατος που έγιναν στη δηµιουργία του
`». (Arora, Barak, Brunnermeier και Ge, 2009: 24) Πιο συγκεκριµένα, θέτουν
z ~ 1⁄72N8 έτσι ώστε να ικανοποιήσει την εξίσωση 1⁄2 − z = 71⁄2 + z871 −
1⁄N 8. Στην συνέχεια, όπως αναφέρουν «ρίχνουµε ένα 1⁄2 − z µεροληπτικό κέρµα

και αν φανερωθεί «κορώνα» προσθέτουµε στην { µια τυχαία 1 γειτονική κορυφή (για
παράδειγµα µια από τις νέες

κορυφές που προσθέσαµε), αν φανερωθεί «γράµµατα»

δεν κάνουµε τίποτα». (Arora, Barak, Brunnermeier και Ge, 2009: 24) Αυτή η
διαδικασία θα συνεχιστεί µέχρι το κέρµα να φανερώσει «γράµµατα» NC + 1 φορές,
όπου NC είναι ο βαθµός της { στο `.

Καθώς αυτό το (στοχαστικό) µοντέλο δεν ταιριάζει µε το βασικό µοντέλο των
τοποθετηµένων γραφηµάτων (και πράγµατι αυτό ισχύει καθώς απαιτείται ένα
µοντέλο όπου όχι µόνο το πρόβληµα της εύρεσης αλλά και το πρόβληµα της
ανίχνευσης µπορεί να είναι δύσκολο) οι Arora, Barak, Brunnermeier και Ge δεν
παρέχουν κάποια επίσηµα αποτελέσµατα για αυτό το µοντέλο. Ωστόσο, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρουν «Πολλά από τα αποτελέσµατά µας ισχύουν ακόµα και όταν
το όριο ορίζεται σε ένα σταθερό αριθµό τυπικών αποκλίσεων. Σε αυτή την περίπτωση
φαίνεται εύλογο να υποθέσουµε ότι το εκ των υστέρων πρόβληµα της εύρεσης
παραµένει επίσης ακόµα δύσκολο». (Arora, Barak, Brunnermeier και Ge, 2009: 24-25)
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του lemon cot όταν
το όριο / περιορίζεται να είναι Î”√Nš, όπου στην περίπτωση αυτή είναι εύλογο ότι η
εκ των υστέρων µη ανιχνευσιµότητα ισχύει, καθώς επίσης (για λόγους σύγκρισης) και

τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για το συνήθη ορισµό του / = rN log N, ο οποίος είναι
γενικά εκ των υστέρων ανιχνεύσιµος από τον αλγόριθµο απλά εξετάζοντας τα
παράγωγα της αξίας 0.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ
Derivative- free
Binary ŸNÎ, exponential time
Binary ŸNÎ, polynomial time
Tranched ŸNÎ, exponential time
Tranched ŸNÎ, polynomial time

Binary ŸNÎ) , exponential time
Binary ŸNÎ) , polynomial time
Tranched ŸNÎ) , exponential time
Tranched ŸNÎ) , polynomial time

Lemon Cost για
/ = 3√N
!
z!√N
+ !” ⁄•√N š

Lemon Cost για
/ = Î”rN log Nš
!
~ !” ⁄•√N š ≪ !

0
⁄4
0
! År ⁄•N Æ

0
⁄4
0
! År ⁄•N Æ

z!√N + !r ⁄•
z! + !7 ⁄•N 8
z! + ! År ⁄•N Æ

~ !r ⁄• ≫ !
!7 ⁄•N 8
! År ⁄•N Æ

Πίνακας 9.2 Τα αποτελέσµατα του lemon cost για µια τιµή του ορίου /.
9.9 Η

ΑΓΟΡΑ

ΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ένα κοµβικό ερώτηµα που θα πρέπει να απαντηθεί είναι γιατί εφόσον
γνωρίζουµε ότι τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, όπως τα CDOs, µπορούν
να παραποιηθούν χωρίς να είµαστε σε θέση να εντοπίσουµε αυτού του είδους την
παραποίηση, υπάρχουν ή καλύτερα συνεχίζουν να υπάρχουν τέτοιες αγορές
παραγώγων; Ουσιαστικά, δηλαδή, αυτό που µας απασχολεί είναι γιατί συνεχίζουν να
υπάρχουν αγοραστές τέτοιων παραγώγων.
Η απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτηµα δεν είναι ούτε προφανής ούτε µπορεί να
εξαρτηθεί από ένα συγκεκριµένο λόγο. Μια πλήρη απάντηση θα απαιτούσε την
κινητοποίηση πολλών και διαφορετικών κλάδων της οικονοµικής (ίσως και άλλων
επιστηµών – ψυχολογίας). Άλλωστε η εργασία των Arora, Barak, Brunnermeier και
Ge (2009) και η ανάλυση της παρούσας εργασίας δεν έχει ως άµεσο σκοπό την
εκτίµηση ή την εύρεση µιας βέλτιστης λύσης στην ισορροπία.
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Παρόλα αυτά µπορούµε να εστιάσουµε σε κάποιους παράγοντες που είτε
διαισθητικά είτε προερχόµενοι άµεσα µέσα από την ανάλυση που προηγήθηκε
µπορούν να αποτελέσουν εξήγηση του λόγου αγοράς χρηµατοοικονοµικών
παραγώγων, όπως τα CDOs, από τους επενδυτές. Αρχικά, µπορούµε να ισχυριστούµε
ότι υπάρχει η πεποίθηση ανάµεσα στους επενδυτές (ακόµα και σε αυτούς που
αποστρέφονται τον κίνδυνο) ότι τα CDOs και συγκεκριµένα η senior κλάση
πιστωτικής ποιότητας αυτών αποτελεί µια πολύ ασφαλή επένδυση µε την οποία θα
είναι αντιµέτωποι µε έναν πολύ χαµηλό κίνδυνο. Το παραπάνω σε συνδυασµό µε τις
υψηλότερες αποδόσεις που προφέρουν τα CDOs σε σχέση µε παρόµοιου κινδύνου
επενδύσεις αποτελεί θέλγητρο για τους αγοραστές. Αν λάβουµε υπόψη και τους
διάφορους τρόπους αντιστάθµισης κινδύνου άλλα και τα προϊόντα ασφάλισης έναντι
του κινδύνου αθέτησης µπορούµε να οδηγηθούµε στο συµπέρασµα ότι θα υπάρξουν
αγοραστές οι οποίοι θα δεχθούν να αγοράσουν ένα σύνολο CDOs παρότι
υποψιάζονται την ύπαρξη πυκνότερων υπογραφηµάτων.
Επιπλέον, τουλάχιστον πριν τη χρηµατοπιστωτική κρίση του 2007, οι
αγοραστές εµπιστεύονταν τις εταιρίες πιστοληπτικής αξιολόγησης και τις
αξιολογήσεις που παρείχαν για τα συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά παράγωγα.
Ξεκάθαρα, οι εταιρίες πιστοληπτικής αξιολόγησης και οι µέθοδοι προσοµοιώσεων
Monte Carlo που χρησιµοποιούν δεν είναι σε θέση να εντοπίσουν πυκνότερα
υπογραφήµατα. Η µη ύπαρξη εναλλακτικής πηγής πληροφόρησης για την πιστωτική
ποιότητα τέτοιου είδους πιστωτικών παραγώγων τις καθιστά αναγκαίες για τους
αγοραστές.
Οι αγοραστές (και ιδίως οι ριψοκίνδυνοι) στηριζόµενοι σε µεθόδους
προσοµοίωσης Monte Carlo για την τιµολόγηση των προϊόντων που προτίθενται να
αγοράσουν, οδηγούνται σε µια προσεγγιστική τιµή και σε περίπτωση που πιστέψουν
ότι οι πωλητές των παραγώγων έχουν µια σχεδόν βέλτιστη κατά προσέγγιση τιµή θα
δεχθούν να συναλλαχθούν. Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το παραπάνω
µπορούµε να σκεφτούµε µια αγορά µε παράγωγα δυσεπίλυτης τιµολόγησης. Σε µια
τέτοια αγορά θα υπήρχε κίνητρο για συµµετοχή αν οι αγοραστές πιστέψουν ότι ο
προσεγγιστικός αλγόριθµός τους για την τιµολόγηση των προϊόντων µπορεί να
«νικήσει» αυτόν των πωλητών.
Τέλος, ένας από τους λόγους για τους οποίους ένας επενδυτής είναι
διατεθειµένος να προβεί σε αγορά CDOs παρότι γνωρίζει ότι µπορεί να είναι
εκτεθειµένος στην ύπαρξη πυκνότερων υπογραφηµάτων είναι η δυνατότητα που
286

υπάρχει για συγκέντρωση αυτών και για δηµιουργία από την πλευρά του CDO2s.
Μάλιστα, είδαµε ότι αυτή η διαδικασία µπορεί να συνεχιστεί για τη δηµιουργία
CDOns. Όµως ένα ερώτηµα που τίθεται είναι πως µπορεί ένας αγοραστής CDOs να
είναι σίγουρος πως αν συγκεντρώσει τα CDOs του και προχωρήσει στην κατασκευή
CDO2s θα βρεθούν επενδυτές που θα δεχθούν να αγοράσουν τα CDO2s. Για να δούµε
αυτή την περίπτωση και για να απαντήσουµε στο τελευταίο ερώτηµα µπορούµε να
δούµε να δούµε ένα απλό παράδειγµα.
Υποθέτουµε λοιπόν έναν αγοραστή ο οποίος δέχεται να αγοράσει ένα σύνολο
CDOs διαφόρων κλάσεων πιστωτικής ποιότητας, παρότι θα υποστεί ένα lemon cost
ίσο µε ! År ⁄•N Æ – πίνακας 9.1 – (υποθέτουµε ότι έχουµε να κάνουµε µε έναν
πραγµατικό αγοραστή ο οποίος όπως είναι φυσικό µπορεί να κάνει υπολογισµούς
µόνο σε πολυωνυµικό χρόνο). Ο αγοραστής αποδέχεται αυτό το lemon cost και
αγοράζει τα CDOs σκεφτόµενος ότι µπορεί να συγκεντρώσει τα CDOs έτσι ώστε να
αποτελέσουν τους υποκείµενους τίτλους επάνω στους οποίους θα εκδώσει εκ νέου
απαιτήσεις σε CDOs, δηλαδή θα κατασκευάσει CDO2s. Εποµένως, ο αγοραστής των
CDOs θα καταστεί πωλητής των CDO2s. Ο λόγος για τον οποίο θα υπάρξουν
αγοραστές για τα CDO2s είναι ακριβώς ο ίδιος για τον οποίο βρέθηκαν αγοραστές για
τα CDOs προσθέτοντας και τις υψηλότερες αποδόσεις που προσφέρουν οι δοµές των
CDO2s σε σχέση µε τις συνήθεις δοµές των CDOs (όπως είδαµε και στην Ενότητα
8.8). Όπως βρέθηκαν αγοραστές για τα CDOs µπορούµε να ισχυριστούµε ότι θα
υπάρξουν επενδυτές οι οποίοι θα δεχθούν να αγοράσουν ένα σύνολο CDO2s, το οποίο
θα του αποφέρει µια µεγαλύτερη απόδοση, παρότι θα υποστούν ένα lemon cost ίσο
µε ! År ⁄•NÆ – πίνακας 9.1 – (παρατηρούµε ότι το lemon cost είναι παρόµοιο και
στις δύο περιπτώσεις), σκεφτόµενοι ότι µπορούν να συγκεντρώσουν τα CDO2s έτσι
ώστε να αποτελέσουν τους υποκείµενους για την κατασκευή CDO3s. Έτσι, οι
αγοραστές των CDO2s θα καταστούν πωλητές των CDO3s. Ο λόγος για τον οποίο θα
βρεθούν πωλητές για τα CDO3s είναι ίδιος µε πριν και αυτή η διαδικασία µπορεί να
συνεχίζει.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Από την ανάλυση που προηγήθηκε µπορούν να εξαχθούν χρήσιµα
συµπεράσµατα, να απαντηθούν καίρια ερωτήµατα που απασχόλησαν και απασχολούν
ολόκληρο τον κόσµο αλλά και να οδηγηθούµε σε ένα νέο τρόπο σκέψης µε τον οποίο
αντιµετωπίζουµε τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα τόσο ως προς την τιµολόγηση
αυτών όσο και ως προς τη δοµή τους.
Η πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση ανέδειξε ότι τα µοντέλα τιµολόγησης
που χρησιµοποιήθηκαν και συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται είναι στην ουσία
ελαττωµατικά. Η βασιζόµενη στην εργασία των Arora, Barak, Brunnermeier και Ge
(2009), ανάλυση που προηγήθηκε κατέδειξε ότι οι πολυωνυµικού χρόνου αλγόριθµοι
δεν είναι σε θέση να εντοπίζουν πυκνά υπογραφήµατα (µε τις παραµέτρους που
εξετάσαµε). Εποµένως, οι τωρινοί αλγόριθµοι τιµολόγησης των CDOs και οι
αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται από τις εταιρίες πιστοληπτικής αξιολόγησης, και οι
οποίοι και στις δυο περιπτώσεις βασίζονται σε µεθόδους προσοµοίωσης Monte Carlo,
δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να εντοπίσουν πυκνά υπογραφήµατα. Επιπλέον, η
εύρεση πυκνού υπογραφήµατος απαιτεί την ακριβή γνώση του διµερούς γραφήµατος
που χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία των CDOs και συνεπώς η έλλειψη
διαφάνειας που χαρακτηρίζει τέτοιου είδους αγορές αποτελεί ένα επιπλέον τροχοπέδη
στην εύρεση πυκνών υπογραφηµάτων. Εξάλλου, όπως παρουσιάσαµε, µε την επιλογή
των κατάλληλων παραµέτρων το πρόβληµα του πυκνότερου υπογραφήµατος
παραµένει άλυτο ακόµη και εκ των υστέρων.
Η χρηµατοπιστωτική χρήση του 2007 η οποία δηµιούργησε προβλήµατα στο
σύνολο των οικονοµιών του πλανήτη και οδήγησε σε ύφεση ένα µεγάλο µέρος αυτών
οφείλεται σε πολλές αιτίες, συµπεριλαµβανοµένης της ατελούς µοντελοποίησης, των
αποτυχιών στο ρυθµιστικό πλαίσιο και πολλές άλλες. Η ανάλυση της παρούσας
εργασίας επικεντρώνεται σε µια πτυχή (την δυσκολία τιµολόγησης και πως αυτή
επιδεινώνεται από την παρουσία την ασυµµετρίας πληροφόρησης) η οποία θα
παραµείνει σχετική ακόµη και µετά την επίλυση των παραπάνω αιτιών.
Γενικώς, ο τεράστιος όγκος των συναλλαγών σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα πιστεύεται ότι µπορεί να οδηγήσει σε πολλών ειδών παραποιήσεις οι οποίες
µπορούν να παραµείνουν απαρατήρητες. Η σπουδαιότητα της εργασίας των Arora,
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Barak, Brunnermeier και Ge (2009) έγκειται στο γεγονός ότι εστιάζουν σε ένα
συγκεκριµένο είδος παραποίησης της οποίας τόσο η µη ανίχνευση όσο και το
χρηµατοοικονοµικό

της

κόστος

µπορούν

να

µοντελοποιηθούν

και

να

ποσοτικοποιηθούν µε ακρίβεια.
Σαφώς, δεν υποδηλώνεται ούτε προτείνεται η κατάργηση τέτοιου είδους
αγορών καθώς κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ένα βιαστικό συµπέρασµα. Όµως, κάποιες
προτάσεις όπως η κατασκευή των CDOs από ένα ουδέτερο τρίτο µέρος κοινά
αποδεκτό από τους αντισυµβαλλόµενους µε απώτερο σκοπό την αποφυγή του
κατάλληλου “cherry picking” (έχοντας βέβαια κατά νου τις πρόσφατες εµπειρίες από
τις εταιρίες πιστοληπτικής αξιολόγησης) ή η χρήση των CDOs µε παραµέτρους για
τους οποίους το πρόβληµα του πυκνού υπογραφήµατος µπορεί να επιλυθεί εύκολα
(έχοντας κατά νου την έλλειψη πλήρους διαφάνειας που επικρατεί στις αγορές και
εποµένως τη δυσκολία απόκτησης του διµερούς γραφήµατος επί του οποίου θα
επιχειρηθεί η εύρεση του πυκνότερου υπογραφήµατος), θα µπορούσαν να
αποτελέσουν κάποιες λύσεις οι οποίες δε θα εναντιώνονταν στην ελευθερία της
αγοράς. Βέβαια, κάποιος εν συνεχεία θα πρέπει να εξετάσει αν αυτές οι λύσεις
επιτρέπουν άλλου είδους παραποιήσεις.
Η εργασία των Arora, Barak, Brunnermeier και Ge (2009) όπως αναλύθηκε
στην παρούσα εργασία αποτελεί το πρώτο βήµα στην καθιέρωση του ρόλου της
υπολογιστικής πολυπλοκότητας στο τρόπο σκέψης αναφορικά µε τα παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Μια πτυχή που έως τώρα είχε αγνοηθεί από τις
χρηµατοοικονοµικές αγορές.
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