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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η άριστη κατανομή των πόρων μιάς επιχείρησης είναι από τα σημαντικότερα 

και παλαιότερα προβλήματα στην οικονομική επιστήμη. Το πρόβλημα της 

μεγιστοποίησης της καθαρός παρούσας αξίας επενδύσεων όταν οι περιορισμένοι 

πόροι της επιχείρησης είναι το κεφάλαιο, οδήγησε στη σύνδεση του γραμμικού 

προγραμματισμού με αυτό το πεδίο της έρευνας. Οι Lone & Savage (1955) και ο 

Weingartner (1963) έθεσαν και έλυσαν αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζοντάς το ως 

πρόβλημα μεγιστοποίησης γραμμικής σχέσης, η οποία υπόκειται σε γραμμικούς 

ανισοτικούς περιορισμούς.

Η ανάπτυξη της θεωρίας των γραμμικών ανισοτήτων ήταν υποτυπώδης μέχρι 

το 1947, παρ’ ότι η άμεσα συνδεδεμένη θεωρία των γραμμικών εξισώσεων είχε μέχρι 

τότε αναπτυχθεί παρουσιάζοντας έναν εξαιρετικά μεγάλο όγκο σημειώσεων και 

αναφορών, αφού ήδη από το 1750 ήταν γνωστή η επίλυση γραμμικού συστήματος 

η χ η με τη μέθοδο του Cramer, ενώ λίγο αργότερα εμφανίστηκε η μέθοδος 

απαλοιφής του Gauss. Εξακολουθούσε όμως να αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα η 

επίλυση συστημάτων m x η με την εισαγωγή μιάς αντικειμενικής συνάρτησης, της 

θ7ΐοίας ζητείται η βελτιστοποίηση.

Η στιγμή για τη λύση τέτοιων συστημάτων ήλθε το 1947 με την εμφάνιση του 

αλγορίθμου SIMPLEX από τον G. Β. Dantzig, η οποία σήμανε μία επανάσταση για 

την επιχειρησιακή έρευνα. Έκτοτε, ο γραμμικός προγραμματισμός θεμελιώθηκε 

αξιωματικά και απετέλεσε ένα σημείο αναφοράς σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, 

όπως η θεωρία δικτύων, το πρόβλημα μεταφοράς και ο γραμμικός ακέραιος 

προγραμματισμός. Ο αλγόριθμος SIMPLEX αποτελεί μέχρι σήμερα ένα σημαντικό 

εργαλείο για την ε7ήλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού και κατέχει μία 

εξέχουσα θέση στο πάνθεον των σημαντικότερων αλγορίθμων του 20ου αιώνα.

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί ο προσδιορισμός της άριστης 

σύνθεσης του προϋπολογισμού επενδύσεων τιαγίου κεφαλαίου, όταν το κεφάλαιο υπό 

ε7ΐένδυση είναι περιορισμένο. Στο πρώτο μέρος διερευνώνται οι αιτίες για την 

εμφάνιση συνθηκών περιορισμού κεφαλαίου με βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες 

υποστηρίζουν αυτήν την επιχειρηματική πρακτική.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία ιστορική αναδρομή και παρουσιάζονται οι 

βασικές υποθέσεις και αξιώματα του γραμμικού προγραμματισμού, ενώ
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παρουσιάζονται εκτενώς ο αλγόριθμος της SIMPLEX, τα προβλήματα τα οποία είναι 

πιθανό να εμφανίζει, η ανάλυση ευαισθησίας η οποία βασίζεται στη SIMPLEX, και 

φυσικά το δυϊκό πρόβλημα και η ερμηνεία του.

Η ανάπτυξη των υπολογιστών είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

προγραμμάτων τα οποία είναι ικανά να λύσουν μεγάλα συστήματα γραμμικών 

προβλημάτων. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η λύση τέτοιων συστημάτων με το 

πρόγραμμα WinQSB ν. 1.00 (QSB για Windows) και παρουσιάζεται βήμα προς βήμα 

η εισαγωγή των δεδομένων στο πρόγραμμα, η επίλυση του προβλήματος και η 

‘έξοδος’ του προγράμματος με την προσθήκη της απαραίτητης ανάλυσης 

ευαισθησίας.

Τέλος, στην ενότητα των συμπερασμάτων συγκεντρώνονται τα αποτελέσματ 

της εργασίας, ενώ παρουσιάζονται ορισμένες σκέψεις και προτάσεις για περαιτέρω 

διερεύνηση του προβλήματος της άριστης σύνθεσης του προϋπολογισμού 

επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η θεωρητική και πρακτική ανάλυση του 

προβλήματος της καλύτερης κατανομής του διαθέσιμου κεφαλαίου μιάς επιχείρησης 

στα επενδυτικά σχέδια υπό έγκριση.

Η παραπάνω ανάλυση υποστηρίχθηκε από βιβλιογραφικές αναφορές, οι οποίες 

καλύπτουν τη μέθοδο του γραμμικού προγραμματισμού και την εφαρμογή της στον 

προσδιορισμό της άριστης σύνθεσης του προϋπολογισμού επενδύσεων υπό συνθήκες 

περιορισμού κεφαλαίου.

Ο προσδιορισμός της άριστης σύνθεσης για μερικά πρακτικά παραδείγματα 

έγινε με τη χρήση του προγράμματος WinQSB ν. 1.00, το οποίο προσφέρει φιλικό 

προς τον χρήστη περιβάλλον και παρέχει αποτελέσματα ιδιαιτέρως σημαντικά για την 

επιστήμη της επιχειρησιακής έρευνας. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται βήμα 

προς βήμα με τη μορφή εικόνων, όπως ακριβώς εμφανίζονται στην ‘έξοδο’ του 

προγράμματος.
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1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.1 Προϋπολογισμός επενδύσεων παγίου κεφαλαίου

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της οικονομικής επιστήμης είναι η 

άριστη κατανομή των πόρων μιας επιχείρησης μεταξύ εναλλακτικών χρήσεων. Ο 

προϋπολογισμός επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (capital budgeting) επικεντρώνεται 

σε αυτήν την κατανομή, η οποία φυσικά μεταβάλλεται με τον χρόνο, καθώς και στις 

αποφάσεις σχετικά με τις εκροές κεφαλαίου ως ανταπόδοση μελλοντικών οφελών. Η 

θεωρία του προϋπολογισμού επενδύσεων παγίου κεφαλαίου προσπαθεί να δώσει 

απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα (Bromwich, 1976):

• Ποια επενδυτικά σχέδια θα δεχθεί να χρηματοδοτήσει μία επιχείρηση.

• Ποιο θα είναι το συνολικό ποσό χρηματοδότησης το οποίο θα δεχθεί να 

αναλάβει η επιχείρηση.

• Με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτηθούν τα εν λόγω επενδυτικά σχέδια.

Οι τρεις παραπάνω αποφάσεις είναι στενά συνδεδεμένες. Το πρόβλημα δεν 

είναι μόνο ποια επενδυτικά σχέδια θα αναληφθούν με ένα δεδομένο ποσό κεφαλαίου, 

διότι το ποσό δανεισμού ή/και το ποσό από την έκδοση μετοχών είναι μεταβλητές 

υποκείμενες στον έλεγχο της επιχείρησης. Έτσι, η απόφαση για την άριστη σύνθεση 

του προϋπολογισμού επενδύσεων και την απόκτηση κεφαλαίων πρέπει να γίνει 

ταυτόχρονα. Επιπλέον, η άριστη σύνθεση δεν μπορεί να βρεθεί χωρίς να εκτιμηθεί το 

κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης, το οποίο φυσικά καθορίζεται και από τα 

χαρακτηριστικά των διαθέσιμων στην επιχείρηση επενδυτικών ευκαιριών.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι κάθε διαδικασία απόφασης σχετικά με τον 

προϋπολογισμό επενδύσεων παγίου κεφαλαίου εμπεριέχει τα ακόλουθα στοιχεία 

(Bromwich, 1976):

1. Το σύνολο των διαθέσιμων επενδυτικών σχεδίων.

2. Το σύνολο των χρηματορροών του κάθε σχεδίου.

3. Γενικοί στόχοι της επιχείρησης οι οποίες πρέπει να επιτευχθούν κατά τη λήψη 

της απόφασης (π.χ. η μεγιστοποίηση των κερδών).
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4. Περιορισμοί των εναλλακτικών λύσεων. Παράδειγμα αποτελεί η οδηγία της

διοίκησης, ώστε οι υπεύθυνοι για τη λήψη απόφασης να μην εμπλακούν σε 

συγκεκριμένους τύπους δραστηριοτήτων.

Για να υπολογιστεί η αποδοτικότητα μιάς επένδυσης είναι απαραίτητο να 

εισαχθεί η έννοια της χρονικής αξίας του χρήματος (απλοποιημένα, 1 ευρώ σήμερα 

δεν έχει την ίδια αξία με 1 ευρώ σε ένα έτος). Μέθοδοι οι οποίες ενσωματώνουν 

αυτήν την έννοια ονομάζονται μέθοδοι προεξόφλησης (discounted cash flow 

methods) και έχουν επικρατήσει έναντι άλλων, όπως η μέθοδος επανάκτησης του 

αρχικού κεφαλαίου (payback method), οι οποίες δεν λαμβάνουν υπ’ όψη τη χρονική 

αξία του χρήματος. Μία τέτοια μέθοδος είναι η μέθοδος της καθαράς παρούσας αξίας 

(ΚΠΑ) και προϋποθέτει τον υπολογισμό της παρούσας αξίας (ΠΑ) των 

χρηματορροών μιάς επένδυσης (εκροών και εισροών). Μία επένδυση έχει θετική 

ΚΠΑ αν η ΠΑ των εισροών είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των εκροών. Αυτό 

μπορεί να γραφεί στη γενική μορφή ως:

όπου St οι καθαρές εισροές κάθε έτους από 1 έως άπειρο και Ιο η αρχική εκροή της 

επένδυσης. Η ανάληψη μιάς επένδυσης προϋποθέτει η ΚΠΑ της να είναι θετική για 

το σύνολο της ωφέλιμης ζωής της.

Σχήμα 1.1: Συνήθης μορφή της ΚΠΑ ως προς το επιτόκιο προεξόφλησης όταν η εκροή συμβαίνει στην

5. Ο υπεύθυνος επιφορτισμένος με τη λήψη της απόφασης.

(1.1)

: κπα
■ της επένδυσης

αρχή της επένδυσης. To IRR είναι το επιτόκιο το οποίο μηδενίζει την ΚΠΑ.



Ο όρος της ΚΠΑ αναπαριστά την αύξηση της δυνητικής κατανάλωσης των 

μετόχων στο παρόν λόγω των μελλοντικών εισροών. Η σχέση (1.1) είναι μία μη 

γραμμική σχέση ως προς τον όρο r, ο οποίος συμβολίζει το προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Ο όρος αυτός είναι καθοριστικός για την αποτίμηση ενός επενδυτικού σχεδίου: 

μικρές διακυμάνσεις στην επιλογή του μπορούν να αλλάξουν το πρόσημο της 

συνάρτησης της ΚΠΑ, λόγω ακριβώς της ισχυρής μη γραμμικότητας. Αντίστοιχα, η 

τιμή (ρίζα) του r οι οποία μηδενίζει την ΚΠΑ μιάς επένδυσης ονομάζεται εσωτερικό 

επιτόκιο απόδοσης (internal rate of return - IRR)1. Όπως βλέπουμε στο Σχήμα 1.1, 

για επιτόκια προεξόφλησης μικρότερα από το IRR της επένδυσης, η τελευταία γίνεται 

αποδεκτή (αφού παρουσιάζει ΚΠΑ θετική).

Με την έγκριση κάποιων επενδυτικών σχεδίων είναι απαραίτητη η εύρεση 

διαθέσιμων πόρων για τη χρηματοδότησή τους. Οι κυριότερες πηγές άντλησης 

κεφαλαίου για μία επιχείρηση είναι η εσωτερική χρηματοδότηση (internal financing), 

η οποία προέρχεται από τις χρηματορροές μιάς επιχείρησης εκ των έσω και 

αποτελείται από καθαρά κέρδη συν αποσβέσεις μείον μερίσματα στους μετόχους 

(Ross et al., 1999), και την εξωτερική χρηματοδότηση (external financing), η οποία 

χωρίζεται σε έκδοση μετοχών και δανεισμό. Από τις παραπάνω πηγές φθηνότερος 

είναι ο δανεισμός, ακολουθούν οι εσωτερικές χρηματορροές, ενώ ακριβότερη όλων 

είναι η έκδοση μετοχών (Wilkes, 1983).

Στον προϋπολογισμό επενδύσεων παγίου κεφαλαίου μπορούν να εμφανιστούν 

τουλάχιστον δύο είδη αποφάσεων. Πρώτον, αποφάσεις μεταξύ αμοιβαία 

αποκλειόμενων επενδύσεων, όταν δηλαδή υπάρχουν φυσικοί λόγοι για τη μη αποδοχή 

όλων των επενδύσεων, και δεύτερον, αποφάσεις υπό περιορισμούς, όπως π.χ. οι υπό 

μελέτη επενδύσεις ανταγωνίζονται ως προς τη χρήση πόρων εν ανεπαρκεία. Στην 

επόμενη παράγραφο θα εξεταστούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο προϋπολογισμός 

μιάς επιχείρησης συντάσσεται υπό συνθήκες περιορισμού κεφαλαίου, καθώς και οι 

συνέπειες τις οποίες έχουν τέτοιοι περιορισμοί στον προσδιορισμό της άριστης 

σύνθεσης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων.
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1 Ενδέχεται η συνάρτηση ΚΠΑ(γ) να έχει περισσότερες της μιάς ρίζες. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν 
σημειώνεται εκροή κεφαλαίου και σε άλλο έτος εκτός από το αρχικό. Βλέπε τους Brealey & Myers 
(1996) και Ross et al. (1999) για περισσότερες λεπτομέρειες.



1.2 Περιορισμός κεφαλαίου

Ο όρος περιορισμός κεφαλαίου (capital rationing) χρησιμοποιείται για να 

περιγράφει οποιαδήποτε κατάσταση, κατά την οποία υπάρχει ένα όριο στη χρήση 

κεφαλαίων για επενδυτικούς σκοπούς. Το όριο αυτό επιβάλλεται από τις αγορές - 

εξωεπιχειρησιακός περιορισμός (external capital rationing) -, είτε επιβάλλεται από 

τους ιθύνοντες την επιχείρηση - ενδοεπιχειρησιακός περιορισμός κεφαλαίου (internal 

capital rationing). Και στις δύο περιπτώσεις οι επενδυτικές αποφάσεις οφείλουν να 

συμβιβαστούν με την υπάρχουσα κατάσταση περιορισμού του κεφαλαίου με 

αποτέλεσμα την απόρριψη επενδύσεων με θετική (ΚΠΑ).

Ουσιαστικά, το τελευταίο μπορεί να μην εμφανίζεται μόνο ως αποτέλεσμα 

του περιορισμού κεφαλαίου, αλλά να επεκτείνεται και στην περίπτωση του ορισμού 

από τη διοίκηση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου μεγαλύτερου από το κόστος 

κεφαλαίου (Bromwich, 1976). Σε αυτήν την περίπτωση αποκλείονται οι επενδύσεις 

με αρνητική ΚΠΑ, οι οποίες υπό άλλο επιτόκιο θα είχαν συμπεριληφθεί στις υπό 

ανάληψη επενδύσεις.

Μία ματιά στον γύρω κόσμο αποδεικνύει ότι πολλοί προϋπολογισμοί 

συντάσσονται υπό συνθήκες περιορισμού κεφαλαίου. Πολλές κυβερνήσεις θέτουν 

περιορισμούς στους προϋπολογισμούς τους, είτε λόγω ελλείψεων σε ανθρώπινο 

δυναμικό, είτε για δημοσιονομικούς λόγους, οι οποίοι επιβάλλονται από 

συνταγματικές επιταγές, είτε έπειτα από ρυθμίσεις με χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς (Quirin & Wiginton, 1981).

Επίσης, πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν υπό συνθήκες περιορισμού 

κεφαλαίου, όπως σημειώνει πλήθος άρθρων. Οι Gitman & Forrester (1977) σε μία 

έρευνα η οποία περιελάμβανε περίπου 100 επιχειρήσεις από τις Η.Π.Α. αναφέρουν 

ότι περίπου το 50 % των εν λόγω εταιρειών λειτουργεί υπό συνθήκες περιορισμού 

κεφαλαίου. Ο Ross (1986) καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα σε μία έρευνα αφορώσα 

σε 12 μεγάλες επιχειρήσεις των Η.Π.Α. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι οι 8 από τις 12 

μεγάλες επιχειρήσεις της έρευνας εφάρμοζαν μεγάλους συντελεστές προεξόφλησης 

στα μικρά επενδυτικά σχέδια σε σχέση με τα μεγάλα, λόγω της έλλειψης επαρκούς 

πληροφόρησης για τα μικρά επενδυτικά σχέδια2.
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2 Τα μικρά επενδυτικά σχέδια είχαν υψηλό κόστος συλλογής πληροφοριών, το οποίο απέτρεπε την 
ακριβή αποτίμηση των αξιών τους (Ross, 1986).



Σε μία πιο πρόσφατη έρευνα η οποία αφορούσε σε 100 περίπου επιχειρήσεις 

από τη λίστα του Fortune 500 το ποσοστό των επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν 

υπό συνθήκες περιορισμού κεφαλαίου ανεβαίνει στο 64 %. Από αυτές το 42 % είχε 

αντιμετωπίσει τέτοιες συνθήκες 3 έτη ή λιγότερα κατά την προηγούμενη της έρευνας 

δεκαετία, ενώ το 58 % για 4 ή περισσότερα έτη κατά την ίδια περίοδο (Mukherjee & 

Hingorani, 1999).

Τα παραπάνω αποτελέσματα ενισχύουν τη θέση ότι οι περισσότερες 

επιχειρήσεις λειτουργούν υπό συνθήκες περιορισμού κεφαλαίου τουλάχιστον για 

μερικές περιόδους, είτε επιβαλλόμενη από την αγορά, είτε επιβαλλόμενη εκ των έσω. 

Τις αιτίες για τον περιορισμό κεφαλαίου θα διερευνήσουμε παρακάτω.

1.3 Αιτίες για τον περιορισμό κεφαλαίου

Περιορισμός κεφαλαίου δεν μπορεί να υπάρξει στις τέλειες αγορές, αφού οι 

επιχειρήσεις θα μπορούσαν πάντα να αντλήσουν κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν 

ελκυστικές επενδύσεις. Αν δεν υπήρχαν ατέλειες στην αγορά, τότε μία εταιρεία θα 

μπορούσε να πουλήσει ή να αγοράσει όσες μονάδες προϊόντος επιθυμούσε στην αρχή 

του οικονομικού έτους σε γνωστή και σταθερή τιμή χωρίς κόστος συναλλαγής3. Αρα, 

για την απόφαση απόκτησης ενός περιουσιακού στοιχείου ο αναλυτής θα έπρεπε να 

συγκρίνει το κόστος απόκτησης με την αναμενόμενη χρηματορροή από την επένδυση 

(Quirin & Wiginton, 1981).

Αν όλα αυτά ακούγονται παράξενα και ασύμβατα με την πραγματικότητα, 

όπου ατέλειες στην αγορά είναι εκ των ων ουκ άνευ και τίποτα δεν προσαρμόζεται 

αυτόματα χωρίς κόστος συναλλαγών, τότε ακόμα πιο ασύμβατο με την οικονομική 

πραγματικότητα είναι η απόρριψη επενδυτικών σχεδίων με θετική ΚΠΑ, πράξεις οι 

οποίες θεωρητικά δεν μεγιστοποιούν την αξία της επιχείρησης.

Όπως αποδεικνύεταμ όμως, από την προηγούμενη παράγραφο ο περιορισμός 

κεφαλαίου είναι κοινός τόπος για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Ο περιορισμός αυτός 

οδηγεί αναπόφευκτα στην απόρριψη ελκυστικών επενδύσεων, αφού δεν μπορούν να 

αναληφθούν όλες και να συμπεριληφθούν στον οροθετημένο προϋπολογισμό.

Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τις δύο μορφές περιορισμού 

κεφαλαίου: τον εξωεπιχειρησιακό και τον ενδοεπιχειρησιακό.
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3 Αυτό σημαίνει ότι πουλώντας το περιουσιακό στοιχείο η εταιρεία αποκομίζει τόσα, όσα ακριβώς 
περίμενε να αποκομίσει.
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1.3.1 Εξωεπιχειρησιακός περιορισμός κεφαλαίου

Η φύση των ατελειών της αγοράς και του κόστους συναλλαγών οδηγούν στην 

πρώτη μορφή περιορισμού κεφαλαίου, τον εξωεπιχειρησιακό. Οι Bierman & Smidt 

(1984) προβάλλουν αυτό το επιχείρημα για να δικαιολογήσουν τις παρατηρούμενες 

διαφορές μεταξύ επιτοκίου δανεισμού (borrowing) και δανειοδότησης (lending). Οι 

συγγραφείς με τους όρους αυτούς εννοούν την έκδοση ομολογιών από μία επιχείρηση 

(borrowing) ή την αγορά ομολογιών (lending). Το μέγεθος της διαφοράς των δύο 

επιτοκίων μπορεί να ποικίλλει για πολλούς λόγους συμπεριλαμβανομένων του 

κόστους άντλησης χρήματος και της ύπαρξης καλυμμένων εξόδων ή κινδύνων για 

ένα ή περισσότερα επενδυτικά σχέδια.

Οι περιορισμοί της αγορά κεφαλαίου μπορεί να είναι αποτελεσματικοί, γιατί 

παρ’ ότι είναι πιθανό η μακροπρόθεσμη καμπύλη προσφοράς χρήματος σε μία 

επιχείρηση να είναι τελείως ελαστική, η βραχυ/μεσο-πρόθεσμη καμπύλη να έχει 

κλίση προς τα πάνω (Quirin & Wiginton, 1981, Weingartner, 1977). Αυτό οφείλεται 

στο ότι κανένα ποσό δανειοδότησης μπορεί να αποζημιώσει τους δανειστές από τον 

ενδεχόμενο κίνδυνο πτώχευσης, τον οποίο και το ίδιο το επιτόκιο δανειοδότησης 

επιτείνει (Weingartner, 1977).

Επιπλέον, υπάρχει η πιθανότητα οι ίδιες οι τράπεζες να έχουν διαθέσει 

υπερβολικά ποσά κατά καιρούς σε επιχειρήσεις και να έχουν αυξήσει τις επισφάλειές 

τους. Στη συνέχεια μειώνουν τη διάθεση κεφαλαίων ή θέτουν ακόμα πιο αυστηρούς 

όρους για τη δανειοδότηση επιχειρήσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις μεγάλες 

επιχειρήσεις μπορούν να καταφύγουν σε έκδοση μετοχών αλλά με μεγαλύτερο 

κόστος (αν ήταν συγκρίσιμο με το κόστος δανειοδότησης, οι επιχειρήσεις θα είχαν 

ήδη προσφύγει σε έκδοση μετοχών πριν από την εμφάνιση των πιστωτικών 

περιορισμών) (Weingartner, 1977).

Επίσης, περίοδοι κατά τις οποίες ο υψηλός πληθωρισμός και τα υψηλά 

επιτόκια δημιουργούν υψηλό κόστος δανεισμού έχουν υπάρξει σε όλον τον κόσμο. 

Το πλαίσιο αυτό γίνεται ασφυκτικό για τις επιχειρήσεις' ενδεχόμενη προσπάθεια 

άντλησης κεφαλαίου από το χρηματιστήριο προσκρούει στην αντίθεση του κοινού: 

γιατί να τοποθετήσει τα χρήματά του στο χρηματιστήριο, όταν μπορεί να



εκμεταλλευθεί υψηλότερες αποδόσεις στα κρατικά ομόλογα4; Θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι τα υψηλά επιτόκια δημιουργούν αντιεπενδυτικό κλίμα, διότι 

καθιστούν την άντληση κεφαλαίων ιδιαίτερα δαπανηρή.

Η ασυμμετρία της πληροφορίας μεταξύ διοικούντων και δυνητικών 

επενδυτών επίσης επηρεάζει (αν δεν καθορίζει) τους όρους και το κόστος 

χρηματοδότησης της τελευταίας. Ως πληροφορική ασυμμετρία ορίζουμε την απουσία 

πληροφορίας από τους επενδυτές για το τι πραγματικά κάνουν ή προσδοκούν οι 

διοικούντες μία επιχείρηση (Seitz & Ellison, 1999). Οι Myers & Majluf (1984) δίδουν 

ένα παράδειγμα πληροφορικής ασυμμετρίας. Υποθέτουν ότι Ν είναι το ποσό το οποίο 

καλείται να συγκεντρώσει μία επιχείρηση εκδίδοντας μετοχές για να χρηματοδοτήσει 

επενδυτικά σχέδια με ΚΠΑ ίση με y (προφανώς είναι θετική). Αν όμως υποθέσουμε 

ότι υπάρχει πληροφορική ασυμμετρία, τότε οι διοικούντες την επιχείρηση γνωρίζουν 

ότι οι μετοχές αξίζουν Νι* Ν (Νι είναι δηλαδή η αξία των μετοχών, όταν οι επενδυτές 

αποκτήσουν την πληροφορία την οποία προς το παρόν διαθέτουν οι διοικούντες). 

Προφανώς οι διοικούντες θα προχωρήσουν στην έκδοση μετοχών, μόνο όταν Νι - Ν 

= ΔΝ < y. Αν πιστεύουν ότι οι μετοχές είναι υπερτιμημένες, τότε ΔΝ < 0, άρα θα 

προχωρήσουν οπωσδήποτε σε έκδοση μετοχών. Αν όμως πιστεύουν ότι οι μετοχές 

είναι υποτιμημένες, τότε ΔΝ > 0, οπότε η επιχείρηση πιθανόν να προτιμήσει να 

‘προσπεράσει’ μίαν επένδυση από το να εκδώσει υποτιμημένες μετοχές. Αν όμως οι 

διοικούντες πράξουν έτσι, τότε οι επενδυτές (παλαιοί και δυνητικοί) ίσως θεωρήσουν 

ότι η έκδοση μετοχών τους ζημιώνει (σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση).

Με την ίδια λογική ο Whited (1992) διαπιστώνει ότι αν μία εταιρεία έχει 

καλύτερη πληροφόρηση από τους δυνητικούς επενδυτές της για τα επενδυτικά της 

σχέδια, τότε το κόστος δανεισμού της (borrowing) μπορεί να αυξηθεί σε σχέση με το 

κόστος το οποίο αντιμετωπίζει μία εταιρεία χωρίς πληροφορική ασυμμετρία.

Η πληροφορική ασυμμετρία επιτείνεται και από την κακή ποιότητα των 

δημοσιευθέντων ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης, κυρίως των μικρών 

επιχειρήσεων, η οποία προκαλεί έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις τελευταίες από την 

πλευρά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, οι τράπεζες απαιτούν 

εγγυήσεις, οι οποίες ενίοτε είναι μεγαλύτερες από τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία 

των επιχειρήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πιστωτές να περιορίζουν τα προς 

δανεισμό κεφάλαια ή να χρηματοδοτούν μόνο εκείνες τις επιχειρήσεις, οι οποίες
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4 Γενικά, είναι αποδεκτό ότι το κοινό ψάχνει εναλλακτικές τοποθετήσεις (όπως το χρηματιστήριο), 
όταν τα επιτόκια καταθέσεων είναι χαμηλά.
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παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις (Lopez-Gracia & Aybar-Arias, 2000). Εκτός των 

άλλων, βρέθηκε ότι απαιτείται μεγαλύτερο επιτόκιο στην περίπτωση του δανεισμού 

μικρών επιχειρήσεων λόγω ασύμμετρης πληροφόρησης και υψηλού κινδύνου 

(Matson, 1999).

Σε ό,τι αφορά την ελληνική πραγματικότητα και την ποιότητα των 

οικονομικών και λογιστικών στοιχείων, η κατάσταση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

εκρηκτική. Μεγάλες αποκλίσεις παρατηρούνται μεταξύ των δημοσιευθεισών 

οικονομικών καταστάσεων και της πραγματικής κατάστασης των ελληνικών 

επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Κουλούρη (2002). Συγκεκριμένα, περίπου το 40 % 

των δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων του α’ εξαμήνου του 2002 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά των Ορκωτών Ελεγκτών, στα οποία επισημαίνονται 

παρατυπίες οι οποίες αν ενσωματωθούν στους λογαριασμούς, υποβαθμίζουν 

σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα και το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων.

Προφανώς, τα παραπάνω στοιχεία δεν ευνοούν την αξιοπιστία των 

επιχειρήσεων και οξύνουν την ασυμμετρία της πληροφόρησης μεταξύ επενδυτών και 

διοικούντων. Αλλά κι αν ακόμα θεωρηθεί ότι η εφαρμογή των κειμένων νόμων και 

των λογιστικών προτύπων θα εξυγιάνει την κατάσταση, ο Μαρίνος (2002α, β) έχει 

διαφορετική άποψη, θεωρώντας ότι με το ισχύον (σχεδόν παγκόσμιο) σύστημα 

λογιστικού ελέγχου οι επιχειρήσεις είναι επιρρεπείς στις συγκαλύψεις και στην 

παρουσίαση εξωραϊσμένων οικονομικών καταστάσεων, αφού ο λογιστικός και 

οικονομικός έλεγχος των επιχειρήσεων ασκείται από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες 

και όχι από ανεξάρτητες κρατικές αρχές, ώστε να διασφαλίζεται κατά τεκμήριο η 

αξιοπιστία των ελέγχων. Έτσι, η επιχείρηση επιλέγει ουσιαστικά ποιος ιδιώτης 

λογιστής θα την ελέγξει.

1.3.2 Περιορισμός κεφαλαίου ως πολιτική της εταιρείας

Ο περιορισμός κεφαλαίου ως πολιτική της διοίκησης της εταιρείας συμβαίνει 

όταν οι διοικούντες θέτουν ένα μέγιστο όριο στο διαθέσιμο προς επένδυση ποσό, 

ακόμα κι αν πρόσθετα κεφάλαια μπορούν να αντληθούν. Αυτή η πρακτική συνιστά 

τον ενδοεπιχειρησιακό περιορισμό κεφαλαίου κι έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη 

επενδύσεων με θετική ΚΠΑ.

Ο ενδοεπιχειρησιακός περιορισμός κεφαλαίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

μέθοδος διοικητικού ελέγχου. Οι Litzenberger & Joy (1975) παρατηρούν ότι



υπάρχουν δύο ειδών κανόνες σε μία επιχείρηση: ο κανονισμός λειτουργίας (operating 

rules), ο οποίος ορίζει το πώς πρέπει να λειτουργούν τα μέλη της, και οι κανόνες 

επιβολής (enforcement rules), οι οποίοι αναγκάζουν τα μέλη της να συμμορφωθούν 

με τον κανονισμό λειτουργίας. Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι πολλές επιχειρήσεις 

ταυτίζουν τους όρους λειτουργίας με τις επιθυμητές αποδόσεις στην επένδυση προς 

τους υφισταμένους των. Οι κανόνες επιβολής είναι το σύστημα τιμωρίας/ανταμοιβής 

βάσει των αποτελεσμάτων. Ένας διευθυντής ενός τομέα της επιχείρησης ο οποίος δεν 

επιθυμεί να αναλάβει κίνδυνο στην επένδυση, είναι πιθανό να αναλάβει μόνο εκείνες 

τις επενδύσεις, οι οποίες δεν αυξάνουν την πιθανότητα η εν λόγω επένδυση να μην 

πληροί το κριτήριο του ποσοστού απόδοσης.

Ένα άλλο θέμα το οποίο παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία και έρχεται εν μέρει 

σε αντίθεση με τις υποθέσεις των Litzenberger & Joy (1975) είναι το σφάλμα 

αισιόδοξης εκτίμησης. Πολλά στελέχη υπερεκτιμούν τις δυνατότητες πολλών 

επενδύσεων με αποτέλεσμα το πραγματικό κόστος να είναι μεγαλύτερο από το 

προβλεφθέν ή/και οι πραγματικές πωλήσεις να είναι μικρότερες από τις 

προβλεφθείσες (estimation bias) (Brigham et al., 1999). Η διαπίστωση αυτή 

επιτείνεται και από τη μέθοδο επιλογής των επενδύσεων για δειγματοληπτικό έλεγχο 

μετά από την απόρριψη/έγκριση επενδύσεων - εκ των υστέρων (post audits). Ενώ 

μπορεί να μην υπάρχει προκατάληψη στις προβλέψεις, ο έλεγχος γίνεται μόνο για τις 

εγκριθείσες επενδύσεις, για τις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα το κόστος να 

ήταν υποεκτιμημένο και οι πωλήσεις υπερεκτιμημένες (αφού έχουν εγκριθεί) 

(Statman & Tyebjee, 1985).

Ο Miller (1978) σημειώνει ότι είναι κοινή πρακτική η διοίκηση να αναθέσει 

σε ένα άτομο να ετοιμάσει την πρόβλεψη, αλλά και να αναθέσει σε κάποιο άλλο την 

αξιολόγηση της πρόβλεψης και την απόφαση για έγκριση/απόρριψη. Ο συγγραφέας 

υποθέτει ότι η πρακτική αυτή ακολουθείται τουλάχιστον μερικώς, διότι ο έχων την 

ευθύνη της απόφασης διαθέτει πληροφορίες για πιθανότητα επιτυχίας λόγω δικής του 

πείρας, την οποία δεν διαθέτει ο έχων την ευθύνη της πρόβλεψης. Έτσι, οι έχοντες 

την ευθύνη της απόφασης χρησιμοποιούν την εμπειρία τους για να μεταβάλουν μία 

πρόβλεψη, έτσι ώστε να μειωθεί/μηδενισθεί το σφάλμα αισιόδοξης εκτίμησης5. Σε 

κάθε περίπτωση η αισιόδοξη εκτίμηση των στελεχών μιάς επιχείρησης
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3 Περισσότερες αποδείξεις και βιβλιογραφία για το σφάλμα αισιόδοξης εκτίμησης υπάρχουν στους 
Statman & Tyebjee (1985).
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αντιμετωπίζεται από την τελευταία, είτε με την απαίτηση χρήσης μεγάλου ποσοστού 

προεξόφλησης για τις υπό μελέτη επενδύσεις, είτε με τον περιορισμό κεφαλαίου.

Επίσης, ο περιορισμός κεφαλαίου είναι ένας τρόπος να εφαρμοστεί η 

στρατηγική μιας επιχείρησης και να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη ανάπτυξή της. Τα 

ανώτερα στελέχη θέτουν ένα όριο στον προϋπολογισμό, το οποίο και καθορίζει τον 

ρυθμό ανάπτυξης της επιχείρησης. Έπειτα, το ποσό αυτό διανέμεται στους επί μέρους 

τομείς της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο η διοίκηση κατευθύνει την ανάπτυξη και 

γνωρίζει το ποσό προς διάθεση για επένδυση.

Πολύ στενά συνδεδεμένη με τον διοικητικό έλεγχο είναι και η διαχείριση 

κινδύνου. Όσο πιο γρήγορα αναπτύσσεται μία εταιρεία, τόσο μεγαλύτερο είναι το 

κομμάτι της το οποίο δεν έχει ‘τεσταριστεί’, αλλά και τόσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμός των (νέων) εργαζομένων, τους οποίους η διοίκηση δεν γνωρίζει καλά. 

Γενικά, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη συμβαδίζει με τον κίνδυνο (Seitz & Ellison, 1999).

Τέλος, ο ενδοεπιχειρησιακός περιορισμός κεφαλαίου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως μέτρο της έλλειψης άλλων πόρων μιάς εταιρείας, όπως για 

παράδειγμα η απουσία εξειδικευμένων στελεχών ή η έλλειψη κρίσιμων πρώτων 

υλών. Η έλλειψη των παραπάνω είναι απλούστερο για μερικές εταιρείες να εκφραστεί 

ως περιορισμός κεφαλαίου (Quirin & Wiginton, 1981, Seitz & Ellison, 1999).

Αναφορές στη βιβλιογραφία σημειώνουν ότι ο περιορισμός κεφαλαίου 

επιβάλλεται από την ίδια την επιχείρηση στη συντριπτική πλειονότητα των 

επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα οι Mukherjee & Hingorani (1999) διαπίστωσαν ότι το 

82 % των επιχειρήσεων επενδύουν υπό συνθήκες περιορισμού κεφαλαίου, ο οποίος 

επιβάλλεται από την ίδια την επιχείρηση. Οι λόγοι του εσωτερικού περιορισμού 

κεφαλαίου είναι κυρίως το σφάλμα αισιόδοξης εκτίμησης και η ύπαρξη αυξημένου 

επενδυτικού κινδύνου. Η ύπαρξη εξωτερικού περιορισμού κεφαλαίου συνδέεται 

κυρίως με μικρότερες επιχειρήσεις και δεν εμφανίζεται συχνά (Mukherjee & 

Hingorani, 1999, Lopez-Gracia & Aybar-Arias, 2000).

1.4 Σειρά προτίμησης για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μιάς 

επιχείρησης

Στη βιβλιογραφία έχουν κατατεθεί πολλές απόψεις για το αν υπάρχει άριστος 

λόγος δανεικών προς ίδια κεφάλαια, τον οποίο η επιχείρηση τείνει να προσεγγίσει.
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Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση ακολουθεί μία πολιτική ισορροπίας 

αντικαθιστώντας χρέη με ίδια κεφάλαια ή το αντίστροφο και προσαρμοζόμενη κάθε 

φορά στον σταθερό αυτόν λόγο η επιχείρηση προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την αξία 

της.

Η ιδέα για την ύπαρξη ενός βέλτιστου σημείου στο ποσό των δανεικών 

κεφαλαίων προκύπτει κυρίως από τη θεωρία Modigliani-Miller6, η οποία αναφέρει 

ότι η αξία της επιχείρησης αυξάνει με τη μόχλευση παρουσία φόρων, αλλά δεν 

συμπεριλαμβάνει άλλα στοιχεία κόστους, τα οποία εμφανίζονται στην

πραγματικότητα και καθορίζουν τελικά τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων (Ross et 

αί, 1999). Αυτά είναι το κόστος ενδεχόμενης πτώχευσης (cost of financial distress), 

το κόστος αντιπροσώπευσης (agency cost) και άλλα.

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1.2, όσο αυξάνουν τα Δανεικά Κεφάλαια, 

αυξάνει και η αξία της επιχείρησης λόγω των φόρων (Παρούσα Αξία των 

Οικονομικών Πλεονεκτημάτων των Φόρων), όπως αναφέρει η θεωρία Modigliani- 

Miller. Όσο περισσότερο όμως αυξάνουν τα δάνεια, τόσο αυξάνει ο κίνδυνος 

πτώχευσης και μειώνεται η αξία της επιχείρησης. Υπάρχει, λοιπόν, ένα βέλτιστο 

σημείο ποσού Δανεικών Κεφαλαίων, το οποίο αυξάνει την αξία της επιχείρησης.

Α£ία της Ειηχτίρησης

Σχήμα 1.2: Κεφαλαιακή δομή μιάς επιχείρησης βάσει της θεωρίας σταθερού λόγου Ιδίων προς Δανεικά 

Κεφάλαια (Myers, 1984)

6 Τα κλασσικά άρθρα των Modigliani και Miller είναι: Modigliani, F. & Miller, Μ. Η., ‘The Cost of 
Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment’ και ‘Corporate Income Taxes and the 
Cost of Capital: A Correction’, American Economic Review (June 1958) και (June 1963), αντιστοίχως.



Ο Myers (1984) αμφισβήτησε ότι στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις δρουν 

με στόχο να βρίσκονται κοντά σε αυτό το βέλτιστο σημείο. Ο συγγραφέας 

παρατήρησε ότι πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στον ίδιο κλάδο δεν έχουν 

ίδιο λόγο Ιδίων προς Δανεικά Κεφάλαια. Αν το κόστος προσαρμογής και διατήρησης 

σταθερού λόγου είναι μικρό, τότε προφανώς δεν εξηγούνται αυτές οι αποκλίσεις. Αν 

είναι μεγάλο, τότε η έρευνα πρέπει να εστιάσει περισσότερο σε αυτό καθ’ εαυτό το 

κόστος προσαρμογής. Ο συγγραφέας προχωράει ένα βήμα παραπάνω προτείνοντας 

μία σειρά προτίμησης για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 

(pecking order of long-term financing), η οποία (εν συντομία) αναφέρει:

1. Οι επιχειρήσεις προτιμούν την εσωτερική χρηματοδότηση.

2. Αν απαιτείται και εξωτερική χρηματοδότηση, τότε προτιμάται η φθηνότερη 

πηγή χρηματοδότησης (δανεισμός) και έπεται ως έσχατη επιλογή η έκδοση 

μετοχών.
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Χρήση τσυ 

κεφαλαίου

Χρηματοδότηση 

επενδύσεων (%)
78 72 67 70 71 76 87 72 84 76 80

Καθαρό κεφάλαιο 

κίνησης (%)
22 28 33 30 29 24 13 28 16 24 20

Πηγές

χρηματοδότησης

Εσωτερική 

χρηματοδότηση (%)
83 77 79 80 79 77 97 86 84 72 67

Εξωτερική 

χρηματοδότηση (%)
17 23 21 20 21 23 3 14 16 28 33

Δάνεια (%) 36 41 37 46 45 36 -1 9 12 34 42

Έκδοση μετοχών 

(%)
-19 -18 -16 -26 -24 -13 4 5 4 -6 -9

Πίνακας 1.1: Πρότυπα της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης των επιχειρήσεων στις Η.Π.Α τα έτη 1985-

1995 σε ποσοστά (Ross et αί, 1999)

Η θεωρία αυτή φαίνεται ότι λειτουργεί. Στον Πίνακα 1.1 παρουσιάζονται τα 

πρότυπα της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης των επιχειρήσεων στις Η.Π.Α. για τα 

έτη 1985-1995 (Ross et al., 1999). Παρατηρείται ότι η εσωτερική χρηματοδότηση
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κυριαρχεί ως πηγή χρηματοδότησης σε ποσοστό 70-90 % της συνολικής 

μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης. Πρακτικά, η εξωτερική άντληση κεφαλαίων είναι 

μεγαλύτερη από την εσωτερική χρηματοδότηση. Ένα χρηματοοικονομικό έλλειμμα 

δημιουργείται από τη διαφορά της τελευταίας από τη συνολική χρηματοδότηση, το 

θ7ΐοίο καλύπτεται από δανεισμό και έκδοση νέων μετοχών. Όμως, η έκδοση νέων 

μετοχών είναι αμελητέα σε σχέση με τα αντληθέντα με δανεισμό 7ΐοσά.

Ο Πίνακας 1.2 δείχνει ότι οι επιχειρήσεις στις Η.Π.Α. βασίζονται περισσότερο 

στην εσωτερική χρηματοδότηση από ό,τι σε άλλες χώρες, στις θ7ΐοίες οι ε7ΐιχειρήσεις 

βασίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στην εξωτερική χρηματοδότηση (Ross et αί, 1999).

Η.Π.Α. Ιαπωνία
Ηνωμένο

Βασίλειο
Γερμανία Καναδάς Γαλλία

Εσωτερική

χρηματοδότηση
82.8 49.3 68.3 65.5 58.3 54

Εξωτερική

χρηματοδότηση
17.2 50.7 31.7 34.5 41.7 46

Πίνακας 1.2: Διεθνή πρότυπα μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (Ross et al., 1999).

Ε7ππλέον, οι Mukherjee & Hingorani (1999) διατάστωσαν ότι το 54 % των 

ε7ηχειρήσεων αντλεί το απαιτούμενο για επένδυση κεφάλαιο από εσωτερικές 

χρηματορροές, ενώ μόνο το 23 % σκέφτεται εκτός της εσωτερικής και την εξωτερική 

χρηματοδότηση.

Άμεση προέκταση της θεωρίας της σειράς προτίμησης είναι ότι οι διοικούντες 

μία ε7ηχείρηση αποφεύγουν να αντλήσουν κεφάλαια από εξωτερικές 7υηγές, διότι έτσι 

υπόκεινται σε εξωτερικό έλεγχο, τον οποίο δεν επιθυμούν. Δηλαδή, οι ε7ΐιχειρήσεις 

προτιμούν να περιορίσουν τον προϋπολογισμό τους από το να δεχθούν εξωτερικές 

παρεμβάσεις (Myers, 1984, Seitz & Ellison, 1999).

Οι υποθέσεις της θεωρίας αυτής επαληθεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό στις 

μικρομεσαίες εττιχειρήσεις. Οι Lopez-Gracia & Aybar-Arias (2000) διαπιστώνουν ότι 

σε τέτοιες επιχειρήσεις κυριαρχεί η εσωτερική χρηματοδότηση (ή και προσωττική, αν 

ανήκουν σε ένα άτομο ή ομάδα ατόμων), ακολουθεί ο βραχυπρόθεσμος και 

μακροπρόθεσμος δανεισμός ενώ κατά κανόνα αποφεύγεται η έκδοση μετοχών.

Φυσικά, η υπόθεση της σειράς προτίμησης αποτελεί μακροπρόθεσμα ένα 

πρότυπο για την εξήγηση της συμπεριφοράς των περισσοτέρων επιχειρήσεων, αλλά 

βραχυπρόθεσμα και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την προτίμηση των επιχειρήσεων.
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Για παράδειγμα, αν μία επιχείρηση επιθυμεί εξωτερική χρηματοδότηση, τότε θα 

προτιμήσει να εκδώσει μετοχές όταν οι τιμές των μετοχών έχουν αυξηθεί, παρά όταν 

έχουν μειωθεί (Myers, 1984).

Τα παραπάνω δείχνουν ότι η συμπεριφορά των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τη 

χρηματοδότηση επενδύσεων ακολουθεί μία δυναμική πορεία κι επηρεάζεται από 

πολλούς παράγοντες, αλλά κυρίως προτιμιόνται οι εσωτερικές χρηματορροές, ενώ 

περιορίζονται τα κεφάλαια προς επένδυση αν χρειαστεί εξωτερική χρηματοδότηση, 

έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μη δεχθούν εξωτερική παρέμβαση.

1.5 Τεχνικές για την αξιολόγηση μιας επένδυσης

Οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων 

μπορούν να χωριστούν σε 3 κατηγορίες (Salkin & Kombluth, 1973):

I. Εμπειρικές μέθοδοι (‘rules of thumb’ methods)

II. Μέθοδοι προεξόφλησης

III. Μέθοδοι μαθηματικού προγραμματισμού (ανάμεσα στις οποίες ο γραμμικός

προγραμματισμός κατέχει σημαντική θέση).

Ένας από τους πλέον προσφιλείς εμπειρικούς κανόνες στις επιχειρήσεις είναι 

ο καθορισμός του ύψους του κεφαλαίου προς επένδυση να είναι ίσος με το άθροισμα 

της συσσωρευθείσας απόσβεσης συν τα αποθεματικά της προηγούμενης χρονικής 

περιόδου (Bromwich, 1976). Οι Lorie & Savage (1955) έχουν διατυπώσει την άποψη 

ότι τέτοιοι εμπειρικοί κανόνες χάνουν μακροχρόνια τη σπουδαιότητά τους, γιατί οι 

δυνάμεις οι οποίες δρουν σε μία αγορά και αποβλέπουν στο κέρδος θα αναγκάσουν 

τη διοίκηση της επιχείρησης να απαλείψει τέτοιους περιορισμούς.

Μία ακόμα εμπειρική μέθοδος είναι η μέθοδος επανάκτησης του αρχικού 

κεφαλαίου (payback method), η οποία ορίζεται ως ο απαιτούμενος χρόνος για μία 

επένδυση να αποδώσει την αρχική εκροή. Συνήθως, χρησιμοποιείται ως ένας 

επενδυτικός περιορισμός, π.χ. αποκλείονται οι επενδύσεις των οποίων ο χρόνος 

επανάκτησης ξεπερνά έναν συγκεκριμένο (συνήθως αυθαίρετα ορισμένο) αριθμό 

ετών (Salkin & Kombluth, 1973). Υποτίθεται ότι όταν μία επιχείρηση εγκρίνει 

επενδυτικά σχέδια με χαμηλό χρόνο επανάκτησης, το κάνει διότι προσδοκά ότι θα 

επανακιήσει το αρχικό κεφάλαιο γρήγορα κι έτσι θα εκμεταλλευτεί ανακύψασες εν 

τω μεταξύ επενδυτικές ευκαιρίες. Όμως, με αυτόν τον τρόπο αγνοεί στοιχειώδεις
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οικονομικές αρχές, όπως είναι το κόστος ευκαιρίας, αλλά και η χρονική αξία του 

χρήματος.

Αντιθέτως, η χρήση μεθόδων προεξόφλησης από τις επιχειρήσεις έχει αυξηθεί 

κατακόρυφα και έχει αντικαταστήσει στην ουσία τη μέθοδο επανάκτησης. Οι 

Klammer & Walker (1984) εκτιμούν ότι το 1980 η τελευταία χρησιμοποιείτο μόνο 

από το 5 % των επιχειρήσεων για αποφάσεις σχετικές με αξιολόγηση επενδύσεων σε 

σχέση με ποσοστό πάνω από 10 % το 1970. Οι Mukherjee & Hingorani (1999) μετά 

από έρευνα σε επιχειρήσεις διαπίστωσαν ότι υπό συνθήκες περιορισμού κεφαλαίου 

σχεδόν το σύνολο των επενδυτικών αποφάσεων παίρνονται με τη χρήση 

προεξοφλητικών μεθόδων. Παρακάτω θα επιδιώξουμε την άριστη σύνθεση ενός 

προϋπολογισμού επενδύσεων υπό συνθήκες περιορισμού κεφαλαίου εξετάζοντας την 

αποτελεσματικότητα των προεξοφλητικών μεθόδων.

1.5.1 Προσδιορισμός της άριστης σύνθεσης του προϋπολογισμού επενδύσεων

Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα οι προεξοφλητικές μέθοδοι έχουν 

αναδειχθεί κυρίαρχες σε ό,τι αφορά αποφάσεις σχετικά με προϋπολογισμό 

επενδύσεων σε μία επιχείρηση. Δύο κριτήρια ανταγωνίζονται για την εύρεση της 

άριστης σύνθεσης του προϋπολογισμού επενδύσεων: το κριτήριο της ΚΠΑ, το οποίο 

έλκει την καταγωγή από τον Irving Fisher7, και το κριτήριο του εσωτερικού επιτοκίου 

(IRR). Το κριτήριο της ΚΠΑ έχει κερδίσει την υποστήριξη της ορθόδοξης 

οικονομικής θεωρίας, αλλά και η μέθοδος του εσωτερικού επιτοκίου έχει επιβιώσει 

στην επιχειρηματική και τραπεζική πρακτική (Dorfman, 1981). Ένα ακόμα κριτήριο, 

άμεσο επακόλουθο της ΚΠΑ, είναι και η μέθοδος του δείκτη αποδοτικότητας 

(profitability index - PI), ο οποίος ορίζεται ως:

ΡΙ = t=l (l + r)‘ , ΚΠΑ
- = 1+-

Ir Ι«
(1.2)

Η οικονομική σημασία του δείκτη αποδοτικότητας είναι η αύξηση της αξίας 

ανά οικονομική μονάδα (π.χ. ευρώ) επένδυσης, αφού η ΠΑ των εισροών διαιρείται με 

το ποσό της αρχικής επένδυσης (Seitz & Ellison, 1999).

7 Τα δύο κλασσικά βιβλία του I. Fisher είναι τα The Rate of Interest, NY: Macmillan, 1907 και The 
Theory of Interest, NY: Macmillan, 1930



ΚΕΦ. 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17

Παρακάτω θα επιχειρήσουμε μία κριτική αποτίμηση των τριών αυτών 

μεθόδων μελετώντας ένα υποθετικό παράδειγμα προϋπολογισμού επενδύσεων, αφού 

πρώτα κάνουμε τις κάτωθι υποθέσεις:

1. Τα διατιθέμενα κεφάλαια στο έτος της αρχικής επένδυσης είναι περιορισμένα 

(θέτουμε όριο στον περιορισμό κεφαλαίου στο ένα έτος, το αρχικό).

2. Οι εξεταζόμενες επενδύσεις είναι διαιρετές, δηλαδή μία επένδυση μπορεί να 

αναληφθεί κατά ένα μέρος της, και όχι μόνο στο σύνολό της.

3. Μία επένδυση δεν μπορεί να αναληφθεί περισσότερο από μία φορά.

4. Οι εξεταζόμενες επενδύσεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Όμως, λόγω του 

ότι υπάρχει περιορισμός κεφαλαίου δεν είναι δυνατόν να αναληφθούν όλες οι 

επενδύσεις οι οποίες παρουσιάζουν θετική8 ΚΠΑ.

5. Αν οποιαδήποτε από τις εξεταζόμενες επενδύσεις απορριφθεί στην περίοδο 

κατά την οποία τα κεφάλαια είναι περιορισμένα, τότε η ευκαιρία της 

επένδυσης χάνεται για πάντα.

6. Οι χρηματορροές των επενδύσεων είναι γνωστές με βεβαιότητα.

Σύμφωνα με τις παραπάνω υποθέσεις και ιδιαίτερα της πρώτης ο 

αντικειμενικός σκο7ΐός μιάς επιχείρησης η οποία επιθυμεί να μεγιστοποιήσει την τιμή 

των μετοχών (να λειτουργήσει επ’ ωφελεία των μετόχων) θα πρέπει να είναι η κατά 

το καλύτερο δυνατόν τρόπο χρησιμοποίηση του σε στενότητα ευρισκόμενου 

συντελεστή (του κεφαλαίου εν προκειμένω), έτσι ώστε να αποφέρει τη μεγαλύτερη 

δυνατή ΚΠΑ. Προκρίνονται οι καλύτερες επενδύσεις μέχρι να εξαντληθούν τα 

διαθέσιμα κεφάλαια προς επένδυση9.

Ας εξετάσουμε το παρακάτω παράδειγμα. Ας υποτεθεί ότι το ύψος του 

διαθέσιμου κεφαλαίου προς επένδυση είναι ίσο με 80000 €, το δε κόστος κεφαλαίου 

είναι 5 %. Στον Πίνακα 1.3 παρουσιάζονται 5 επενδυτικά σχέδια (A, Β, C, D, Ε), η 

απαιτούμενη αρχική επένδυση (εκροή) και οι εισροές στα 5 χρόνια, ενώ στον Πίνακα 

1.4 η κατάταξη των επενδύσεων βάσει των τριών προεξοφλητικών μεθόδων (ΚΠΑ, 

IRR, ΡΙ) εφαρμόζοντας τις σχέσεις (1.1) και (1.2) και βρίσκοντας τις ρίζες οι οποίες 

μηδενίζουν τη συνάρτηση της ΚΠΑ.

8 Αργότερα θα δεχθούμε να συμπεριλάβουμε επενδύσεις με μηδενική ή ακόμα και αρνητική ΚΠΑ. 
Αυτό συμβαίνει όταν μία επένδυση παρουσιάζει εισροές σε κρίσιμες χρονικές στιγμές (Wilkes, 1983, 
Salkin & Kombluth, 1973).
9 Προφανώς, το σύνολο των διαθεσίμων κεφαλαίων προς επένδυση θα εξαντληθεί αφού έχουμε 
συμπεριλάβει στις υποθέσεις μας τη διαιρετότητα των επενδύσεων και τον περιορισμό κεφαλαίου στο 
1 έτος.
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Επενδυτικά Αρχική Ταμειακές εισροές (€)

σχέδια επένδυση (€) Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5

A 10000 3000 3000 3000 3000 3000

Β 40000 10000 10000 10000 10000 10000

C 20000 7000 7000 7000 7000 7000

D 40000 - - 20000 20000 20000

Ε 50000 30000 30000 - - -

Πίνακας 1.3: Παρουσίαση 5 επενδυτικών σχεδίων

Επενδυτικά
ΚΠΑ10 (€) ΡΙ IRR (%)

Κατάταξη με βάση:

σχέδια ΚΠΑ ΡΙ IRR

A 2988.43 0.299 15.24 5 2 2

Β 3294.77 0.082 7.93 4 5 5

C 10306.34 0.515 22.11 1 1 1

D 9401.32 0.235 10.76 2 3 4

Ε 5782.31 0.116 13.07 3 4 3

Πίνακας 1.4: Κατάταξη των 5 επενδυτικών σχεδίων βάσει των τριών προεξοφλητικών μεθόδων με 

προεξοφλητικό επιτόκιο 5 %

Γίνεται αντιληπτό ότι ακολουθώντας τα τρία κριτήρια λαμβάνουμε 

διαφορετικά αποτελέσματα στη σειρά κατάταξης των επενδύσεων. Αν επιλεξουμε με 

βάση το κριτήριο της ΚΠΑ, τότε θα επιλέγονταν τα σχέδια C, D και τα 2/5 του Ε 

(ώστε να έχουμε σύνολο εκροής 80000 €, όσο και το όριο του προϋπολογισμού). Η 

σύνθεση αυτή δίδει συνολική ΚΠΑ=22020.59 € (=10306.34+9401.32+2/5*5782.31). 

Αν επιλεξουμε με βάση το κριτήριο του δείκτη αποδοτικότητας, τότε προτάσσονται 

τα σχέδια C, A, D και το 1/5 της Ε . Η σύνθεση αυτή δίδει συνολική ΚΠΑ=23852.55 

€. Αν, τέλος, επιλέξουμε με βάση το κριτήριο του IRR, θα προταθούν τα σχέδια C, A 

και Ε. Η σύνθεση αυτή δίδει συνολικά 19077.08 €.

Όπως σημειώσαμε παραπάνω, πρωταρχικός σκοπός της άριστης σύνθεσης του 

προϋπολογισμού επενδύσεων είναι η μεγιστοποίηση της συνολικής ΚΠΑ. Αυτό 

συμβαίνει επιλέγοντας ως μέθοδο κατάταξης το κριτήριο του δείκτη αποδοτικότητας 

(ΡΙ), καθώς η συνολική αξία με τη χρήση των δύο άλλων μεθόδων υπολείπεται σε 

σχέση με τη χρήση του ΡΙ.

10 Οι τιμές υπολογίστηκαν στο MS Excel 9.0 με τη χρήση της εντολής NPV(rate; values) για την ΚΠΑ 
και της εντολής IRR(values) για το IRR.
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Συγκρίνοντας τις τρενς παραπάνω μεθόδους καταλήξαμε στο εύλογο 

συμπέρασμα ότι το κριτήριο του δείκτη αποδοτικότητας είναι καλύτερο11 από τα 

κριτήρια της ΚΠΑ και του IRR, όταν οι επενδύσεις είναι διαιρετές. Μάλιστα το 

κριτήριο αυτό δίδει και την άριστη σύνθεση του προϋπολογισμού επενδύσεων, πάντα 

υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις είναι διαιρετές.

Προκύπτει το ερώτημα αν η υπόθεση 2 ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, 

δηλαδή αν όντως μπορούμε να υποθέσουμε ότι μία επένδυση είναι κλασματικά 

διαιρετή, και πόσο η απάλειψη αυτής της υπόθεσης θα επηρεάσει την επιλογή του 

σωστού κριτηρίου. Προφανώς, αν οι επενδύσεις δεν είναι διαιρετές, δεν είναι 

απαραίτητο να εξαντληθεί όλο το διαθέσιμο αρχικό ποσό της επένδυσης. Ας 

προσπαθήσουμε, λοιπόν, να λύσουμε ξανά τα πρόβλημα του Πίνακα 1.3 

προσθέτοντας τον περιορισμό ότι οι υπό ανάληψη επενδύσεις αναλαμβάνονται εξ 

ολοκλήρου. Στην ουσία είναι επιθυμητή η εύρεση ακεραίων μεταβλητών, οι οποίες 

θα μεγιστοποιούν τη συνολική ΚΠΑ.

Σε μία τέτοια περίπτωση η κατάταξη σύμφωνα με τον Πίνακα 1.4 βάσει των 

τριών κριτηρίων δεν ευνοεί τη λύση τέτοιου προβλήματος. Αυτό το οποίο επιθυμούμε 

είναι η εύρεση ακεραίων τιμών, οι οποίες θα ικανοποιούν τον περιορισμό 

£c, <80000, όπου Cj είναι η αρχική εκροή κάθε επένδυσης. Π.χ. ο συνδυασμός

Cb+Cd ικανοποιεί τον παραπάνω ανισοτικό περιορισμό, διότι ισχύει 

40000+40000<80000. Με μαθηματικούς όρους, το πρόβλημα έγκειται στη διάταξη 31 

συνδυασμών12 και η εύρεση αυτών οι οποίοι ικανοποιούν τον ανισοτικό περιορισμό 

κεφαλαίου. Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά επίπονη: όσο ανεβαίνει ο αριθμός των 

επενδυτικών σχεδίων τόσο αυξάνονται και οι διαθέσιμοι συνδυασμοί οι οποίοι πρέπει 

να εξεταστούν. Για παράδειγμα, αν είχαμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε 10 επενδυτικά 

σχέδια, οι διαθέσιμοι συνδυασμοί θα ήταν 2ι0-1=1023.

11 Αυτό μπορεί να αποδειχθεί εύκολα αν αντί για επιτόκιο προεξόφλησης ίσο με 5 % επιλέξουμε 
οποιοδήποτε άλλο επιτόκιο. Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα του κριτηρίου του ΡΙ θα είναι 
καλύτερα ή ίσα από/με τα αντίστοιχα του ΚΠΑ και του IRR.
12 Αυτό συμβαίνει διότι για 5 επενδυτικά σχέδια οι υπάρχοντες συνδυασμοί δίδονται από τη σχέση:

5! 5! 5! 5! 5!
= —ι— +------h------+ —= 31. Γενικά μπορούμε να αποδείξουμε ότι

5! 4! 3!· 2! 2!·3! 4!
p' ί51 '5' p' '5'+ + + +

,4, A Λ

ισχύει ο τύπος:
'ν'
vly

'ν'
ν2,

'ν'
ν3,

'ν'
+ ...+ = 2ν — 1, άρα για ν=5 οι συνδυασμοί είναι 25-1=31
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Εν προκειμένω, από τους 31 συνδυασμούς βρίσκουμε αυτούς οι οποίοι 

ικανοποιούν τον περιορισμό ^c, <80000 (16 συνδυασμοί) και ποιοι από αυτούς 

μεγιστοποιούν την ΚΠΑ. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 1.5.

Περιορισμοί ΚΠΑ συνδυασμών (€) Κατάταξη

ca<80000 2988.43 16

cb<80000 3294.77 15

cc<80000 10306.34 10

Cd^80000 9401.32 11

ce<80000 5782.31 14

ca+cb<80000 6283.20 13

ca+cc^80000 13294.77 7

ca+cd^80000 12389.75 9

ca+ce^80000 8770.74 12

cb+cc<80000 13601.10 6

cb+cd^80000 12696.09 8

cc+cd^80000 19707.66 2

cc+Ce^80000 16088.65 5

Ca+Cb+Cc^80000 16589.53 4

ca+Cc+cd^80000 22696.09 1

ca+Cc+ce<80000 19077.08 3

Πίνακας 1.5: Κατάταξη των 16 συνδυασμών με κριτήριο τη μεγιστοποίηση της ΚΠΑ

Ο συνδυασμός των επενδύσεων ο οποίος μεγιστοποιεί την ΚΠΑ είναι η 

ανάληψη των επενδύσεων A, C και D και αποφέρει συνολική ΚΠΑ ίση με 22696.09 

€. Πρέπει να σημειωθεί ότι με αυτόν τον συνδυασμό δεν εξαντλείται όλο το 

διαθέσιμο προς επένδυση κεφάλαιο αλλά απομένουν και 10000 €.

Συνοψίζοντας, καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα:

• Όταν ισχύει η υπόθεση της διαιρετότητας των επενδύσεων, τότε το κριτήριο 

του δείκτη αποδοτικότητας δίδει την άριστη σύνθεση του προϋπολογισμού 

επενδύσεων.
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• Όταν δεν ισχύει η υπόθεση της διαιρετότητας, τότε πρέπει να γραφούν όλοι οι 

συνδυασμοί οι οποίοι ικανοποιούν τον περιορισμό κεφαλαίου, και από αυτούς 

να βρεθούν ποιος μεγιστοποιεί το κριτήριο της ΚΠΑ.

Το παραπάνω παράδειγμα είναι εξαιρετικά απλοποιημένο, διότι σύμφωνα με 

την πρώτη υπόθεση θέσαμε 1 έτος στον περιορισμό κεφαλαίου. Ενδέχεται, όμως, ο 

περιορισμός κεφαλαίου να επεκτείνεται και σε περισσότερα από ένα έτη. Το 

τελευταίο υποστηρίζεται και από τη βιβλιογραφία, όπως έχει ήδη συζητηθεί στην 

παράγραφο 1.2, αφού είναι πρακτική των επιχειρήσεων να επεκτείνουν τον 

περιορισμό κεφαλαίου σε περισσότερα του ενός έτη. Ειδικότερα βρέθηκε ότι σε 

σύνολο 100 επιχειρήσεων της λίστας Fortune 500 οι 38 λειτουργούν υπό συνθήκες 

περιορισμού κεφαλαίου για περισσότερα από 4 έτη στην προηγούμενη της έρευνας 

δεκαετία, ενώ οι 27 για 1 έως 3 έτη κατά την ίδια περίοδο (Mukherjee & Hingorani, 

1999). Σε τέτοιες περιπτώσεις το κριτήριο του δείκτη αποδοτικότητας δεν μπορεί να 

δώσει απάντηση στο πρόβλημα (Matson, 1999, Brealey & Myers, 1996), ακόμα κι αν 

ισχύει η υπόθεση της διαιρετότητας. Επιπλέον, όταν έχουμε αδιαίρετες επενδύσεις 

είναι πιθανή η αδυναμία επίλυσης του προβλήματος σε εύλογο χρόνο ακολουθώντας 

την παραπάνω διαδικασία, αφού οι συνδυασμοί μπορεί να είναι πάρα πολλοί.

Σε επόμενη παράγραφο θα αναφερθούμε εκτενώς στις έννοιες του γραμμικού 

και ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού, με τις οποίες είναι ευκολότερος ο 

χειρισμός τέτοιων προβλημάτων. Επίσης, θα επιδιώξουμε τη λύση χρησιμοποιώντας 

ένα λογισμικό πακέτο, το οποίο απλοποιεί τη διαδικασία και ευνοεί τη λήψη 

αποφάσεων χρησιμοποιώντας σημαντικότατα εργαλεία της επιχειρησιακής έρευνας, 

όπως είναι η ανάλυση ευαισθησίας.

1.6 Επιλογή του επιτοκίου προεξόφλησης

Στην ανάλυση της παραγράφου 1.5 ένα κρίσιμο ζήτημα έμεινε απαρατήρητο: 

η επιλογή του επιτοκίου προεξόφλησης. Το επιτόκιο αυτό συχνά αναφέρεται ως 

κόστος κεφαλαίου. Πρακτικά, για τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου 

χρησιμοποιείται ένας σταθμικός μέσος όρος των επί μέρους στοιχείων, τα οποία 

λειτουργούν ως πηγές άντλησης κεφαλαίου για μία επιχείρηση. Το παράδοξο στον 

ορισμό του κόστους κεφαλαίου έχει επισημανθεί από τους Salkin & Kombluth 

(1973). Ας υποτεθεί ότι μία επιχείρηση χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδια
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κεφάλαια. Με βάση το υπόδειγμα της προεξόφλησης των μερισμάτων (dividend- 

valuation model) το κόστος κεφαλαίου είναι το επιτόκιο το οποίο εξισώνει την ΠΑ 

της μετοχής με την ΠΑ των μελλοντικών μερισμάτων (Ross et al., 1999). Αυτό το 

επιτόκιο θα χρησιμοποιηθεί ως προεξοφλητικό επιτόκιο κατά τη διερεύνηση 

εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων. Όμως, τα μελλοντικά μερίσματα μιάς εταιρείας 

είναι συνάρτηση τωρινών και μελλοντικών επενδυτικών σχεδίων. Έτσι, το κόστος 

κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι γνωστό πριν εγκριθούν οι επενδύσεις. Αντίστροφα, 

δεν είναι δυνατή η έγκριση επενδύσεων χωρίς να είναι γνωστό το κόστος κεφαλαίου.

Το παράδοξο μπορεί να αποφευχθεί αν χρησιμοποιηθούν παλαιότερα στοιχεία 

της επιχείρησης για το κόστος κεφαλαίου. Οι δυσκολίες έγκεινται στην εύρεση 

στοιχείων για το κόστος των χρημάτων, τα οποία αντλούνται από διάφορες πηγές κι 

επιβαρύνονται από πολλούς και περίπλοκους παράγοντες, όπως ο πληθωρισμός, η 

φορολογία, ο κίνδυνος και τα γραφειοκρατικά έξοδα. Επιπλέον, το γεγονός ότι 

εγκρίνονται καινούργια επενδυτικά σχέδια ίσως έχει λίγη σχέση με παλαιότερα 

οικονομικά στοιχεία.

Στην περίπτωση της λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες περιορισμού κεφαλαίου 

το επιτόκιο προεξόφλησης θα είναι μεγαλύτερο από το κόστος (χρήσης) του 

κεφαλαίου, και αυτό γιατί εξ ορισμού περιορισμός του κεφαλαίου είναι η κατάσταση 

κατά την οποία όλες οι επενδύσεις οι οποίες εγκρίνονται με βάση το κόστος 

κεφαλαίου δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό επενδύσεων 

(Bromwich, 1976). Επίσης, στη βιβλιογραφία γίνεται αποδεκτό ότι υπό συνθήκες 

περιορισμού κεφαλαίου η σωστή κατάταξη των εξεταζομένων επενδύσεων 

επιτυγχάνεται όταν ως ποσοστό προεξόφλησης χρησιμοποιείται το κόστος ευκαιρίας 

(opportunity cost) (Lustzig & Schwab, 1968).

0 Quirin (1967) θεωρεί ότι το κόστος ευκαιρίας είναι ίσο με το εσωτερικό 

επιτόκιο της αποκλεισθείσας από τον προϋπολογισμό επενδύσεων καλύτερης 

επένδυσης. Η χρήση αυτού του ποσοστού προεξόφλησης οδηγεί πάντα στον 

προσδιορισμό της άριστης σύνθεσης του προϋπολογισμού επενδύσεων. Θεωρητικά, 

κι αν ακόμα η προσέγγιση αυτή είναι σωστή, μας εισάγει σε έναν φαύλο κύκλο: το 

κόστος ευκαιρίας δεν είναι γνωστό παρά μόνο αφού έχουμε επιτύχει την άριστη 

σύνθεση (η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση του κόστους ευκαιρίας κ.ο.κ.).

Πρέπει να σημειωθεί με τη χρήση διαφορετικού ποσοστού προεξόφλησης η 

κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων αλλάζει. Αυτό συμβαίνει διότι η συμπεριφορά 

της συνάρτησης της ΚΠΑ είναι μη γραμμική ως προς το επιτόκιο προεξόφλησης.
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Όμως, η χρησιμοποίηση του κόστους ευκαιρίας (και οποιουδήποτε κόστους) ως 

ποσοστού προεξόφλησης δεν επηρεάζει το κριτήριο του IRR. Η κατάταξη των 

επενδύσεων βάσει του κριτηρίου αυτού δεν αλλάζει για οποιοδήποτε επιτόκιο 

προεξόφλησης επιλεγεί. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει πολλούς συγγραφείς να 

αναδείξουν το κριτήριο του IRR ως την καλύτερη μέθοδο ταξινόμησης, αφού δεν 

είναι απαραίτητη η επιλογή επιτοκίου προεξόφλησης για την κατάταξη επενδύσεων. 

Όμως, όπως σημειώνει ο Bromwich (1976) αργά ή γρήγορα πρέπει να επιλεγεί ένα 

επιτόκιο προεξόφλησης για να βρεθεί η άριστη σύνθεση του προϋπολογισμού: η 

διοίκηση αποφασίζει ποιο θα είναι το όριο του επιτοκίου για να δεχθεί ή να απορρίψει 

επενδύσεις. Επιπλέον, με τη μέθοδο του IRR υπάρχει η πιθανότητα να καταλήξουμε 

σε σύνθεση του προϋπολογισμού επενδύσεων η οποία δεν είναι η άριστη, όπως 

είδαμε σε προηγούμενο παράδειγμα.

Στα επόμενα κεφάλαια θα θεωρηθεί ότι το ποσοστό προεξόφλησης είναι 

γνωστό σε μία επιχείρηση, υπόθεση η οποία μας βοηθάει να καταλήξουμε σε γνωστές 

εκ των προτέρων προεξοφληθείσες χρηματορροές. Το επόμενο βήμα είναι η εύρεση 

της άριστης σύνθεσης του προϋπολογισμού επενδύσεων στο γραμμικό (τώρα πια) 

πρόβλημα με την ανάπτυξη μεθόδων γραμμικού και ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού.
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Μαθηματικός προγραμματισμός είναι το σύνολο των μεθόδων και 

υπολογιστικών τεχνικών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επίλυση μιάς 

κατηγορίας προβλημάτων βελτιστοποίησης. Τα προβλήματα αυτά περιγράφονται με 

τη βοήθεια ενός μαθηματικού προτύπου αποτελούμενο από μία πραγματική 

συνάρτηση, της οποίας ζητείται το μέγιστο ή το ελάχιστο, και από μία ομάδα 

περιοριστικών συνθηκών, τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι μεταβλητές της 

συνάρτησης. Έτσι, μπορούμε να ορίσουμε τον μαθηματικό προγραμματισμό ως ένα 

κλάδο των εφαρμοσμένων μαθηματικών, ο οποίος έχει ως αντικείμενο τη 

μεγιστοποίηση/ελαχιστοποίηση πραγματικών συναρτήσεων κάτω από ορισμένους 

περιορισμούς για τις μεταβλητές (Κούνιάς & Φακίνος, 1989).

Η λέξη προγραμματισμός δίδει ίσως την εντύπωση ότι πρόκειται για έναν 

κλάδο της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό δεν είναι σωστό, αν και 

η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών διευκολύνει κατά πολύ την επίλυση σύνθετων 

προβλημάτων μαθηματικού προγραμματισμού. Με τον όρο προγραμματισμό 

εννοείται ότι το δοθέν πρόβλημα θα επιλύεται στη βάση ενός αλγορίθμου (μιάς 

ρουτίνας), έτσι ώστε η συνάρτηση του προτύπου να βελτιστοποιείται υποκείμενη 

στους δοθέντες περιορισμούς.

Αν η αντικειμενική συνάρτηση είναι γραμμική ως προς τις μεταβλητές και οι 

περιορισμοί είναι γραμμικές ανισώσεις, τότε το πρόβλημα μαθηματικού 

προγραμματισμού γίνεται πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού (linear 

programming13).

2.1 Γραμμικός Προγραμματισμός: Ιστορική αναδρομή

Τα χρόνια μετά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αναπτύχθηκαν καινούργια 

πεδία των εφαρμοσμένων μαθηματικών. Χρηματοδοτούμενες από τον στρατό, πολλές 

ερευνητικές εργασίες προωθήθηκαν στις Η.Π.Α. καλύπτοντας όχι μόνο πρακτικές 

εφαρμογές, αλλά επεκτεινόμενες και στις θεμελιώδεις μαθηματικές δομές. Ένα από

13 Ο όρος ‘linear programming’ προτάθηκε πρώτη φορά από τον Τ. C. Koopmans [Νόμπελ Οικονομίας 
μαζί με τον L. V. Kantorovich το 1975] στον G. Β. Dantzig το 1951 για να αντικαταστήσει τον μέχρι 
τότε χρησιμοποιούμενο ‘programming in a linear structure’ (Dantzig, 1963).
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τα αναδυόμενα πεδία έρευνας ήταν και ο γραμμικός προγραμματισμός, μαζί με τη 

θεωρία παιγνίων (game theory).

Στην ουσία, ο γραμμικός προγραμματισμός ήταν μία προέκταση της 

συντελεσθείσας ερευνητικής εργασίας στον τομέα των γραμμικών ανισοτήτων (linear 

inequalities)14. Η ευκαιρία για την ανάπτυξη του γραμμικού προγραμματισμού ήλθε 

μέσω ενός ερευνητικού σχεδίου με το όνομα SCOOP (Scientific Computing of 

Optimum Programs) της United States Air Force (USAF) την άνοιξη του 1947.

Αρχικά, το 1946 η USAF προσέλαβε τον μαθηματικό G. Β. Dantzig για να 

αναπτύξει μία αναλογική συσκευή, η οποία θα μπορούσε να επεξεργάζεται εξισώσεις 

όλων των τύπων και να εξάγει ένα στοιχειώδες πλάνο εργασίας της εταιρείας 

(Kjeldsen, 2002). Η οξυδέρκεια του Dantzig και η παράλληλη ανάπτυξη των 

υπολογιστών ευνόησαν την εισαγωγή στο πρόγραμμα μιάς αντικειμενικής 

συνάρτησης.

Τέλος, εξαιρετικής σημασίας ήταν η αναγνώριση ότι η θεωρία των παιγνίων 

και ο γραμμικός προγραμματισμός είναι δύο αλληλένδετα προβλήματα. Σε αυτό 

βοήθησε η γνωριμία του Dantzig με τον John von Neumann, θεμελιωτή της θεωρίας 

των παιγνίων, η οποία ώθησε τον Dantzig στη θεμελίωση του γραμμικού 

προγραμματισμού και τον von Neumann στην απόδειξη του θεωρήματος δυϊκότητας 

(duality theorem)15. Χαρακτηριστικό είναι ότι το πρώτο δημοσιευθέν άρθρο του 

μαθηματικού μοντέλου16 το οποίο ο Dantzig ανέπτυξε για την USAF εμπνεύστηκε εξ 

ολοκλήρου από τα οικονομικά και τη θεωρία των παιγνίων (Kjeldsen, 2002).

Πρέπει να σημειωθεί ότι πάρα πολλοί τελειοποίησαν και συνετέλεσαν ώστε ο 

γραμμικός προγραμματισμός να συνδεθεί με διάφορα προβλήματα, όπως είναι το 

πρόβλημα μεταφοράς (transportation problem), ο ακέραιος γραμμικός 

προγραμματισμός (integer linear programming) και άλλα17.

14 Η θεωρία των συστημάτων γραμμικών ανισοτήτων αναπτύχθηκε πρώτη φορά στα τέλη του 19ου 
αιώνα από τον Ούγγρο καθηγητή G. Farkas [1847-1930], ενώ πολλά συνεισέφεραν οι Η. Minkowski 
[1864-1909] και Τ. Motzkin [1908-1970].
15 Η απόδειξη του θεωρήματος δυϊκότητας δεν έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι πρέπει να αποδοθεί στον 
von Neumann (Kjeldsen, 2002).
16 Τα κλασσικά άρθρα του Dantzig για τον γραμμικό προγραμματισμό είναι το ‘Programming of 
Interdependent Activities, II, Mathematical Model’ Econometrica 17: 200-211 (1949) και το 
‘Maximization of a Linear Function of Variables Subject to Linear Inequalities’ included in Activity 
Analysis of Production and Allocation, Koopmans, T.C. (ed.), John Wiley & Sons, Inc., NY (1951)
17 Μία ολοκληρωμένη βιβλιογραφική συλλογή με άρθρα σχετικά με τον γραμμικό προγραμματισμό 
από το 1947 μέχρι το 1976 (με σχόλια) υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://catt.bus.okstate.edu/itorms/volumes/voll/Dapers/murphv/

http://catt.bus.okstate.edu/itorms/volumes/voll/Dapers/murphv/
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Ταυτόχρονα με τον γραμμικό προγραμματισμό αναπτύχθηκε και η επιστήμη 

των υπολογιστών. Για την ακρίβεια, η εισαγωγή των υπολογιστών στην 

επιχειρησιακή έρευνα σήμανε μία τεχνολογική επανάσταση, η οποία έκανε εφικτή τη 

λύση μεγάλων συστημάτων σε εύλογο υπολογιστικό χρόνο. Κατά τη διάρκεια των 

προηγούμενων 50 ετών το μέγεθος των μεγαλύτερων προβλημάτων γραμμικού 

προγραμματισμού τα οποία μπορούν να λυθούν αμέσως έχει αυξηθεί υπέρογκα. 

Σήμερα με την υπάρχουσα υπολογιστική ισχύ είναι δυνατή η λύση συστημάτων με 

τουλάχιστον ΙΟ6 μεταβλητές (Orden, 1993). Μία εκτενή ανασκόπηση της 

ταυτόχρονης ανάπτυξης υπολογιστών και γραμμικού προγραμματισμού μπορεί ο 

αναγνώστης να βρει στον Gass (2002).

2.2 Βασικές υποθέσεις του γραμμικού προγραμματισμού

Δοθείσης της μαθηματικής μορφής ενός προβλήματος είναι εύκολο να 

διαπιστωθεί αν είναι γραμμικό ή όχι. Στην πράξη η διαπίστωση αυτή δεν είναι 

προφανής πριν από τη μαθηματική του διατύπωση. Ενδείξεις - προϋποθέσεις - της 

γραμμικότητας ενός προβλήματος είναι η ύπαρξη τριών χαρακτηριστικών ιδιοτήτων, 

της αναλογικότητας (proportionality), της προσθετικότητας (additivity) και της 

διαιρετότητας (divisibility) (Παπαρρίζος, 1999):

> Αναλογικότητα: Αναλογικότητα μιάς μεταβλητής απόφασης είναι η ιδιότητα 

εκείνη σύμφωνα με την οποία η συνεισφορά της μεταβλητής στην 

αντικειμενική συνάρτηση και τους περιορισμούς είναι αποτέλεσμα 

πολλαπλασιασμού της τιμής της με σταθερούς αριθμούς. Στα γραμμικά 

προβλήματα όλες οι μεταβλητές έχουν την αναλογική ιδιότητα18.

> Προσθετικότητα: Στην προσθετική ιδιότητα η συνολική συνεισφορά δύο ή 

περισσοτέρων μεταβλητών στην αντικειμενική συνάρτηση και στους 

περιορισμούς είναι το άθροισμα των επί μέρους συνεισφορών των.

> Διαφετότητα: Διαιρετότητα σημαίνει ότι όλες οι μεταβλητές μπορούν να 

πάρουν οποιαδήποτε τιμή, κλασματική ή ακέραια19.

18 Όταν η συνεισφορά κάποιας μεταβλητής στην αντικειμενική συνάρτηση ή στους περιορισμούς 
εξαρτάται από την τιμή της μεταβλητής, τότε το πρόβλημα είναι μη γραμμικό.
19 Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει σε όλα τα προβλήματα, π.χ. δεν μπορούμε να έχουμε κλασματικό αριθμό 
ψυγείων σε ένα εργοστάσιο παραγωγής. Τότε, το πρόβλημα ανήκα στον ακέραιο γραμμικό 
προγραμματισμό.
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Με οικονομικούς όρους οι ιδιότητες της αναλογικότητας και της 

διαιρετότητας σημαίνουν ότι τα υπό μελέτη συστήματα έχουν σταθερές αποδόσεις 

υπό κλίμακα (constant returns to scale) (Salkin & Kombluth, 1973). Στις τρεις 

παραπάνω ιδιότητες πρέπει να προσθέσουμε και την απαίτηση οι μεταβλητές να μην 

είναι αρνητικές (nonnegativity assumption) (Dantzig, 1963, Salkin & Kombluth. 

1973).

Παρακάτω θα αναφέρουμε τη γενική μαθηματική διατύπωση του γραμμικού 

προγραμματισμού, τις ιδιότητές του και ορισμένες παρατηρήσεις, πριν 

προχωρήσουμε στο πώς αυτός εφαρμόζεται στην περίπτωση του προϋπολογισμού 

επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.

2.3 Γενική μαθηματική διατύπωση του γραμμικού προγραμματισμού

Ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού είναι σε τυποποιημένη μορφή 

(standard form), αν έχει τη μορφή (Παπαρρίζος, 1999):

MaxP = Μαχ^χ, + ο^ + .,.+ο,,Χη) 
anx1 + a12x2 + ...+alnxn =b, 
a2iX, + a22x2 + ... + a2nxn =b2

(2.1)

amlXl + am2X2+-+a 

Xi,Χ2ν··)ΧΠ ^0
mn = b m

όπου cj, bj, ay (i=l, 2, ..., m και j=l, 2, ..., n) σταθερές και bj>0 . Οι τιμές b; φέρουν 

τον τίτλο δεξιές τιμές των ανισώσεων (right-hand side ή rhs). Το άθροισμα 

CiXi+C2X2+..-+c„Xn είναι η αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος, την οποία 

θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε.

Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι κάθε πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού 

μπορεί να τεθεί στην παραπάνω μορφή (τυποποιημένη) με τη χρήση μιάς σειράς 

μετασχηματισμών20 *. Συγκεκριμένα:

I. Σε προβλήματα ελαχιστοποίησης ισχύει η ιδιότητα: Min f(x)=-Max(-f(x))

II. Όταν έχουμε περιορισμούς εκφραζόμενους από ανισώσεις, αυτοί μπορούν να 

αναχθούν σε εξισώσεις με την εισαγωγή νέων μη αρνητικών μεταβλητών, οι

20 Η κανονική μορφή (canonical from) είναι αυτή η οποία περιλαμβάνει ανισότητες στους
περιορισμούς. Ο μετασχηματισμός II αναφέρεται στη μετατροπή της κανονικής μορφής σε 
τυποποιημένη.
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οποίες λέγονται περιθώριες ή χαλαρές μεταβλητές (slack variables). Δηλαδή, 

οι αρχικοί περιορισμοί:

a„x, + a,2x2 + ... + alnxn >b, 
a2ixi + a22x2 + ... + a2nxn <b2

είναι αντιστοίχως ισοδύναμοι με τους περιορισμούς21:

auXi + a12x2 + ...+alnxn-s1 =b, 
a2iXi + a22x2 + ...+a2nxn + s2 =b2

με Si,S2 >0

III. Αρνητικοί σταθεροί όροι σε περιορισμούς μετατρέπονται σε θετικούς 

πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέλη των αντίστοιχων περιορισμών με (-1) 

Παρατηρούμε ότι το παραπάνω σύστημα (2.1) είναι σύστημα m x n (m 

περιορισμοί και η μεταβλητές). Κάθε επιλογή των Xi (i=l,...n) η οποία ικανοποιεί το 

σύστημα των περιορισμών της (2.1) καλείται εφικτή λύση (feasible solution). Αν 

αυτή η λύση μεγιστοποιεί την αντικειμενική συνάρτηση, τότε είναι και βέλτιστη 

(optimal). Το πρόβλημα καλείται απεριόριστο (unbounded), αν π.χ. σε προβλήματα 

μεγιστοποίησης μπορούμε να δώσουμε στην αντικειμενική συνάρτηση όσο 

μεγαλύτερη τιμή επιθυμούμε. Αν η αντικειμενική συνάρτηση περιορίζεται από 

κάποια τιμή Μ, τότε το πρόβλημα έχει πεπερασμένη λύση22.

Γενικά, για ένα γραμμικό πρόβλημα ισχύει το θεώρημα (γνωστό και ως 

θεμελιώδες θεώρημα του γραμμικού προγραμματισμού) ότι ένα γραμμικό πρόβλημα 

είναι αδύνατο ή εφικτό. Αν είναι εφικτό, τότε είναι βέλτιστο ή απεριόριστο 

(Παπαρρίζος, 1999). Μάλιστα, με τον όρο λύση δεν εννοείται μόνο ο προσδιορισμός 

της κατηγορίας στην οποία ανήκει, δηλαδή αν είναι αδύνατο, απεριόριστο ή βέλτιστο, 

αλλά είναι απαραίτητο (στην τελευταία περίπτωση) να βρεθεί και ένα βέλτιστο 

σημείο. Οι κατηγορίες αυτές φαίνονται παραστατικά στο Σχήμα 2.1.

21 Αντίστροφα, κάθε πρόβλημα ισοτήτων μπορεί να αντικατασταθεί από πρόβλημα γραμμικών 
ανισοτήτων. Για παράδειγμα, το σύστημα της (2.1) (χωρίς την αντικειμενική συνάρτηση) 
αντικαθίσταται από το σύστημα (Dantzig, 1963):

a,,x, + al2x2+... + ainXr1 - bj

a21x, + 322X2+..., + a2nX n - b2

am.x , + am2x2 + •••+amnX„

f m ( m λ m

il JX1 + ··· + Xn - Zb
1=1

22 Ανακαλώντας βασικές γνώσεις άλγεβρας, αν ισχύει m=n, τότε το σύστημα των περιορισμών της 
(2.1) έχει μόνο μία λύση (αν δεν είναι αδύνατο) και δεν τίθεται θέμα μεγιστοποίησης της 
αντικειμενικής συνάρτησης. Έτσι, η μόνη ενδιαφέρουσα περίπτωση προκύπτει όταν m<n.
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Τέλος, για κάθε πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού με η μεταβλητές και 

m περιορισμούς (με m<n) μία λύση καλείται βασική αν δίδει θετικές τιμές σε m 

μεταβλητές, οι οποίες καλούνται βασικές, με τις υπόλοιπες (n-m) να είναι ίσες με 

μηδέν (Salkin & Kombluth, 1973).

Σχήμα 2.1: Οι κατηγορίες του γραμμικού προβλήματος (Παπαρρίζος, 1999)

2.4 Ο αλγόριθμος SIMPLEX

Ο αλγόριθμος23 SIMPLEX αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα 

της επιχειρησιακής έρευνας και ένα από τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα εργαλεία 

του γραμμικού προγραμματισμού. Αναπτύχθηκε από τον Dantzig24 το 1947 κι έκτοτε 

γνώρισε (και γνωρίζει) πολλές παρεμβάσεις, οι οποίες τον απλοποίησαν και 

βελτίωσαν τον χρόνο υπολογισμού. Μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν μόνο ευρετικές 

διαδικασίες. Το πρόβλημα διαίτης ήταν ένα από τα πρώτα προβλήματα, το οποίο οι 

επιστήμονες προσπάθησαν να λύσουν με γραμμικό προγραμματισμό. Οι ευρετικές 

διαδικασίες εφαρμόστηκαν σε μία μορφή με 9 εξισώσεις και 77 μεταβλητές και 

έδωσαν μία προσεγγιστική λύση, στην οποία η αντικειμενική συνάρτηση έπαιρνε 

τιμή ίση με 39.93. Μετά από την εφαρμογή του αλγορίθμου SIMPLEX το ίδιο 

πρόβλημα επιλύθηκε και βρέθηκε ότι η βέλτιστη αντικειμενική τιμή είναι 39.67 

(Dantzig, 1963).

Ο αλγόριθμος SIMPLEX επικράτησε πλήρως κατά την τριακονταετία 1950- 

1980, οπότε και εξειδικεύτηκε σε πολλές ειδικές περιπτώσεις με πιο επιτυχημένη

23 Με τον όρο ‘αλγόριθμος’ εννοείται ένα σύνολο κανόνων ή μία σειρά εντολών (routine) για τη λύση 
ενός συγκεκριμένου προβλήματος.
24 Ο αλγόριθμος δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην εργασία: Dantzig, G. Β. (1949), ‘Programming in 
a Linear Structure’, Econometrica 17:73-74
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αυτή των προβλημάτων δικτύων. Οι γενικεύσεις του αλγορίθμου ήταν εξίσου 

εντυπωσιακές. Σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση υπήρξε ο δυϊκός 

αλγόριθμος SIMPLEX, η τεχνική των γενικευμένων άνω ορίων (generalized upper 

bounding technique) και η αρχή της αποσύνθεσης (decomposition) (Παπαρρίζος, 

1999). Πρόσφατα, ο αλγόριθμος SIMPLEX αναγνωρίστηκε ως ένας από τους 10 

σημαντικότερους αλγορίθμους του 20ου αιώνα, γεγονός ενδεικτικό της ευρύτητας της 

χρήσης του και της αποτελεσματικότητάς του (Dongarra & Sullivan, 2000).

Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο όρος SIMPLEX οφείλεται στον Τ. Motzkin, ο 

οποίος παρατήρησε ότι η μέθοδος του Dantzig μπορεί να περιγράφει καλύτερα ως 

μετακίνηση από ένα simplex σε ένα γειτονικό του (Dantzig & Thapa, 1997). Simplex 

είναι η γενίκευση ενός κυρτού πολυέδρου με ακριβώς η+1 κορυφές (Κούνιάς & 

Φακίνος, 1989).

Εικόνα 2.1: Από τα παραπάνω σχήματα μόνο το Σ, είναι κυρτό πολύεδρο (αλλά όχι simplex) (Κούνιάς & 

Φακίνος, 1989)

Το πρώτο βήμα του αλγορίθμου είναι η μετατροπή της κανονικής μορφής του 

συστήματος σε τυποποιημένη με την εισαγωγή χαλαρών (slack) μεταβλητών. Αν στο 

τυποποιημένο γραμμικό σύστημα m x η εφαρμόσουμε μία από τις επόμενες 

διαδικασίες, τότε προκύπτει ισοδύναμο σύστημα:

• Εναλλαγή της θέσης δύο εξισώσεων

• Πολλαπλασιασμός των μελών μιάς εξίσωσης με ένα μη μηδενικό αριθμό

• Πρόσθεση των μελών μιάς εξίσωσης (πολλαπλασιασμένων με μη μηδενικό 

αριθμό) στα μέλη μιάς άλλης.

Οι παραπάνω διαδικασίες αποδεικνύονται πολύτιμες και στον αλγόριθμο 

SIMPLEX, αφού αυτός δεν είναι τίποτα παραπάνω από εφαρμογή της γραμμικής 

άλγεβρας. Έτσι, σκοπός του αλγορίθμου είναι ο μετασχηματισμός του υπάρχοντος 

συστήματος σε ένα άλλο ισοδύναμο, του οποίου ο χειρισμός είναι ευκολότερος.
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Παρακάτω θα παρουσιαστεί ένα παράδειγμα μεγιστοποίησης συνάρτησης με 

περιορισμούς του τύπου μικρότερος-ή-ίσος (<), το οποίο έχει παρθεί από τους 

Anderson et al. (1994). Δεν θα εξεταστούν περιπτώσεις ελαχιστοποίησης ή 

περιορισμών του τύπου μεγαλύτερος-ή-ίσος (>) θεωρώντας ότι είναι παρεμφερείς.

2.4.1 Λύση γραμμικού προβλήματος με τη χρήση του αλγορίθμου SIMPLEX

Ας υποτεθεί ότι έχει προκόψει το ακόλουθο γραμμικό πρόβλημα σε κανονική 

μορφή25:

Max(4x1 + 6x2 + 3 χ3 + χ4)

^Χι + 2χ2 + 4χ3 + 3χ4 <550

4χ, + χ2 + 2χ3 + χ4 <700 (2.2α)
2χ, + 3χ2 + χ3 + 2χ4 <200 

χ,,χ2,χ3,χ4 >0

Το πρώτο βήμα της SIMPLEX απαιτεί τη μετατροπή της παραπάνω μορφής 

σε τυποποιημένη με την προσθήκη χαλαρών μεταβλητών:

Max(4x, + 6x2 + 3x3 + x4 + 0s, + 0s2 + 0s3)

^2x, + 2x2 + 4x3 + 3x4 + ls, =550

4x, + x2 + 2x3 + x4 + ls2 = 700 (2.2β)
2x, + 3x2 + x3 + 2x4 + 1s3 =200 

x,,x2,x3,x4,s19s2,s3 >0

To παραπάνω σύστημα αποτελείται από 3 εξισώσεις και 7 μεταβλητές (3 x 7). 

Μία προφανής βασική λύση του συστήματος (2.2β) (δηλαδή μία λύση η οποία δίδει 

θετική τιμή σε 3 μεταβλητές - όσες και οι εξισώσεις) είναι Χι=Χ2=Χ3=Χ4=0, οπότε:

si=550, S2=700, S3=200

Η λύση αυτή ικανοποιεί όλες τους περιορισμούς της (2.2β), άρα είναι εφικτή, 

αλλά δεν είναι η βέλτιστη, αφού η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης είναι ίση με 

μηδέν. Για να βελτιώσουμε την αρχική βασική εφικτή λύση ο αλγόριθμος πρέπει να 

παραγάγει μία καινούργια βασική λύση, για την οποία η αντικειμενική συνάρτηση θα 

έχει καλύτερη τιμή. Για να γίνει αυτό πρέπει μία από τις μη βασικές μεταβλητές να 

γίνει βασική και να αντικαταστήσει μία από τις χαλαρές. Η SIMPLEX παρέχει ένα 

εύκολο τρόπο για την αλλαγή μεταβλητών.

25 Το πρόβλημα έχει παρθεί από τους Anderson et al. (1994) (ρ. 206).
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Επόμενο βήμα της SIMPLEX είναι να κατασκευάσουμε τον πρώτο πίνακα, ο 

οποίος θα περιέχει την πρώτη βάση (si=550, S2=700, S3=200). Ο πίνακας θα έχει την 

εξής μορφή:

Χι X2 X3 X4 Sl S2 S3
bj

Βάση cB 4 6 3 1 0 0 0

Sl 0 3/2 2 4 3 1 0 0 550

S2 0 4 1 2 1 0 1 0 700

S3 0 2 3 1 2 0 0 1 200

ZJ 0 0 0 0 0 0 0 0

Cj-Zj 4 6 3 1 0 0 0

Πίνακας 2.1: Αρχικός πίνακας της SIMPLEX 

για το συγκεκριμένο πρόβλημα

Xi X2 X3 X4 Sl S2 S3 b,

Βάση cB Cl C2 C3 C4 0 0 0

Sl 0 an ai2 an au ai5 ai6 an b,

S2. 0 a2i a22 &23 a24 a25 a26 a27 b2

S3 0 a3i a32 S33 a34 a35 a36 a37 b3

Zj Zl z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 P

sT1
cT

N

U

<N
N
<No

N
mO

i?1
υ

•r>
N1
O

ΌN1
nOCJ

r**
N1
Γ"O

Πίνακας 2.2: Γενικός αρχικός πίνακας της 

SIMPLEX (αντιστοιχία με το συγκεκριμένο 

πρόβλημα)

Στην πρώτη σειρά τοποθετούνται οι μεταβλητές και ακριβώς από κάτω οι 

συντελεστές της αντικειμενικής συνάρτησης (σειρά cb). Στη στήλη bj τοποθετούνται 

οι rhs τιμές. Κάτω από τη λέξη ‘Βάση’ τοποθετούνται οι πρώτες βασικές τιμές, οι 

οποίες είναι οι χαλαρές μεταβλητές. Οι σειρές 3-5 του πίνακα καταλαμβάνονται από 

τους συντελεστές των μεταβλητών στους τρεις περιορισμούς. Για υπολογιστικούς 

σκοπούς εισάγουμε 2 ακόμα σειρές. Η προτελευταία σειρά Zj αντιπροσωπεύει τη 

μείωση της τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης, όταν μία μονάδα της μεταβλητής η 

οποία αντιστοιχεί στη j στήλη εισαχθεί στη Βάση - δηλαδή, μία μη βασική 

μεταβλητή γίνει βασική με τιμή 1. Η τελευταία σειρά cj-Zj είναι η διαφορά της 

γραμμής Zj από τη γραμμή cb.

Σύμφωνα με το θεμελιώδες θεώρημα της SIMPLEX, ο αλγόριθμος τελειώνει 

τις επαναλήψεις του, αν και μόνο αν Cj-Zj<0 για κάθε j (j=l,2,...,n). Δηλαδή, τότε η 

βασική εφικτή λύση είναι και η βέλτιστη26 (Κούνιάς και Φακίνος, 1998). Από τον 

Πίνακα 2.2 διαπιστώνεται ότι δεν μπορεί η λύση si—550, S2=700, S3=200 να είναι και 

η βέλτιστη αφού υπάρχει τουλάχιστον ένα) για το οποίο Cj-Zj>0.

26 Το θεώρημα ορίζει ότι η εφικτή βασική λύση είναι και βέλτιστη. Δηλαδή, ακόμα κι αν ικανοποιείται 
η συνθήκη Cj-Zj<0 για κάθε j, αν δεν ικανοποιούνται οι περιορισμοί (δηλαδή δεν είναι εφικτή η λύση), 
τότε δεν έχουμε βέλτιστη λύση. Σε μία τέτοια περίπτωση το πρόβλημα είναι αδύνατο.
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Το κριτήριο για την εισαγωγή μιας μη βασικής μεταβλητής στη Βάση και την 

αντικατάσταση μιάς βασικής είναι το εξής: επιλέγεται εκείνη η μεταβλητή, η οποία 

έχει τη μεγαλύτερη τιμή στη σειρά Cj-zj. Είναι δηλαδή η τιμή, η οποία προκαλεί τη 

μεγαλύτερη αύξηση ανά μονάδα της αντικειμενικής συνάρτησης. Σε περίπτωση κατά 

την οποία δύο ή περισσότερες τιμές της σειράς Cj-zj είναι ίσες, τότε επιλέγεται εκείνη 

η οποία είναι στην πιο αριστερά στήλη. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα η εισερχόμενη 

μεταβλητή είναι η Χ2, γιατί έχει C2-Z2=6.

Χι X2 X3 X4 Sl S2 S3
bi bi/aj2

Βάση CB 4 6 3 1 0 0 0

Sl 0 3/2 2 4 3 1 0 0 550 550/2-275

S2 0 4 1 2 1 0 1 0 700 700/1=700

S3 0 2 3 1 2 0 0 1 200 200/3

ZJ 0 0 0 0 0 0 0 0

Cj-Zj 4 6 3 1 0 0 0

Πίνακας 2.3: Αρχικός πίνακας της SIMPLEX με την προσθήκη της στήλης b/at2

Το κριτήριο για την αντικατάσταση μιάς βασικής μεταβλητής από τη Βάση 

και την εισαγωγή μιάς μη βασικής είναι ο έλεγχος ελάχιστου λόγου (minimum test 

ratio): επιλέγεται εκείνη η βασική μεταβλητή, η οποία έχει τον μικρότερο λόγο bj/aij 

για κάθε apO. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα θα είναι ajj=aj2 (αφού η εισερχόμενη 

μεταβλητή είναι η Χ2). Σε περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότερες τιμές της 

στήλης bj/aα είναι ίσες, τότε επιλέγεται εκείνη, η οποία είναι στην πιο πάνω σειρά. 

Στο συγκεκριμένο πρόβλημα, όπως φαίνεται κι από τον Πίνακα 2.3, η υπό 

αντικατάσταση μεταβλητή είναι η S3.

Η μεταβλητή Χ2 αντικαθιστά τη μεταβλητή S3 στη Βάση. Επόμενο βήμα της 

SIMPLEX είναι μία σειρά γραμμοπράξεων, έτσι ώστε ο συντελεστής a32 να γίνει 

μονάδα και οι συντελεστές ai2 και a22 να γίνουν μηδενικοί27. Έτσι, διαιρούμε την 

τρίτη σειρά των περιορισμών με το 3. Την προκύπτουσα σειρά την αφαιρούμε από τη 

δεύτερη σειρά των περιορισμών (έτσι ώστε το στοιχείο a22 να μηδενιστεί) και την

27 Στην ουσία πρόκειται για τη μέθοδο απαλοιφής του Gauss (Gauss elimination method) εκτελώντας 
τις τρεις προαναφερθείσες διαδικασίες (εναλλαγή εξισώσεων, πολλαπλασιασμός με μη μηδενικό 
αριθμό, προσθήκη των μελών μιάς εξίσωσης σε μία άλλη). Περισσότερες λεπτομέρειες για τη μέθοδο 
του Gauss μπορούν να βρεθούν σε κάθε βιβλίο εισαγωγικό στη γραμμική άλγεβρα.
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πολλαπλασιάζουμε με το 2 για να την αφαιρέσουμε από την πρώτη (έτσι ώστε το 

στοιχείο να μηδενιστεί). Έτσι, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:

Χι X2 X3 X4 Sl S2 S3
bi bj/ai3

Βάση CB 4 6 3 1 0 0 0

Sl 0 1/6 0 10/3 5/3 1 0 -2/3 1250/3 125

S2 0 10/3 0 5/3 1/3 0 1 -1/3 1900/3 380

Χ2 6 2/3 1 1/3 2/3 0 0 1/3 200/3 200

Zi 4 6 2 4 0 0 2 400

Cj-Zj 0 0 1 -3 0 0 -2

Πίνακας 2.4: Πρώτη επανάληψη της SIMPLEX για το πρόβλ.ημα (2.2β)

Οι τιμές Zj προκύπτουν ως εξής:

Ζι=0( 1/6)+0( 10/3)+6(2/3)=4 

ζ2=0(0)+0(0)+6(1)=6 

ζ3=0( 10/3 )+0(5/3)+6( 1 /3)=2 

Ζ4-0(5/3 )+0( 1 /3 )+6(2/3 )=4

Ζ5-0( 1 )+0(0)+6(0)=0

Ζ6=0(0)+0(1)+6(0)=0 

ζ7=0(-2/3 )+0(-1 /3 )+6( 1 /3 )-2

Ελέγχοντας τη σειρά Cj-zj του Πίνακα 2.4 διαπιστώνουμε ότι η βέλτιστη λύση 

δεν έχει βρεθεί αφού c3-z3>0. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία βρίσκουμε ότι η 

επόμενη εισερχόμενη στη Βάση μεταβλητή είναι η χ3, διότι c3-z3=l, δηλαδή η 

μεγαλύτερη τιμή της σειράς Cj-Zj. Η μεταβλητή αυτή αντικαθιστά την S] σύμφωνα με 

τον έλεγχο του ελάχιστου λόγου. Συνεπώς, ο συντελεστής ai3 πρέπει να γίνει ίσος με 

1, ενώ οι συντελεστές a23 και a33 πρέπει να μηδενιστούν. Ύστερα από μία σειρά 

γραμμοπράξεων προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας:
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Χι Χ2 Χ3 Χ4 Sl S2 S3
bi

Βάση CB 4 6 3 1 0 0 0

Χ3 3 1/20 0 1 1/2 3/10 0 -1/5 125

S2 0 39/12 0 0 -1/2 -1/2 1 0 425

Χ2 6 39/60 1 0 1/2 -1/10 0 2/5 25

Ζ) 81/20 6 3 9/2 3/10 0 9/5 525

Cj-Zj -1/20 0 0 -7/2 -3/10 0 -9/5

Πίνακας 2.5: Δεύτερη επανάληψη της SIMPLEX και τελικός πίνακας για το πρόβλημα (2.2β)

Παρατηρούμε ότι Cj-Zj<0 για κάθε j, οπότε η λύση είναι η βέλτιστη. Η 

συνολική λύση είναι:

Χ3=125, S2=425, Χ2=25, xi=X4=Si=S3=0

Η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης είναι: Ρ=4(0)+6(25)+3(125)+1(0)=525

2.4.2 Σύνοψη του αλγορίθμου SIMPLEX

Ας συνοψίσουμε τα βήματα τα οποία ακολουθήσαμε για να λύσουμε ένα 

πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού με τον αλγόριθμο SIMPLEX. Σημειωτέον 

ότι θεωρήσαμε πρόβλημα μεγιστοποίησης με περιορισμούς τύπου μικρότερος-ή-ίσος. 

Βήμα 1: Μετατροπή του γραμμικού προβλήματος σε τυποποιημένη μορφή με την 

προσθήκη χαλαρών μεταβλητών.

Βήμα 2: Εύρεση της προφανούς βασικής λύσης η οποία σχηματίζει και τον αρχικό 

πίνακα της SIMPLEX.

Βήμα 3: Επιλογή της εισερχόμενης στη Βάση μη βασικής μεταβλητής. Η μεταβλητή 

αυτή έχει τη μεγαλύτερη τιμή στη σειρά Cj-zj.

Βήμα 4: Επιλογή της εξερχόμενης από τη Βάση βασικής μεταβλητής η οποία έχει τον 

μικρότερο λόγο bj/aij (με apO).

Βήμα 5: Εκτέλεση γραμμοπράξεων για να προκόψει ισοδύναμος πίνακας με μονάδα 

στο σημείο το οποίο τέμνει τη στήλη της εισερχόμενης μεταβλητής με τη 

σειρά της εξερχόμενης μεταβλητής και μηδενικά τα υπόλοιπα σημεία της 

στήλης της εισερχόμενης μεταβλητής.

Βήμα 6: Έλεγχος για τη βέλτιστη λύση. Αν ισχύει Cj-Zj<0 για κάθε j, τότε το 

πρόβλημα έχει φτάσει στη βέλτιστη λύση, αλλιώς επιστροφή στο Βήμα 3.
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Τέλος, είναι αναγκαίες δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με 

απεριόριστα (unbounded) προβλήματα. Η SIMPLEX αυτομάτως αναγνωρίζει τέτοια 

προβλήματα πριν προσεγγίσει τον τελευταίο πίνακα. Σε μία τέτοια περίπτωση η 

σχετιζόμενη στήλη με την εισερχόμενη στη Βάση μεταβλητή (αυτή δηλαδή η οποία 

ικανοποιεί το κριτήριο της μεγαλύτερης τιμής στη σειρά Cj-Zj) αποτελείται από μη 

θετικούς συντελεστές (a;j<0), άρα το κριτήριο του ελέγχου του ελάχιστου λόγου δεν 

είναι εφικτό να εφαρμοστεί (Anderson et αί, 1994).

Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με εναλλακτικές βέλτιστες λύσεις. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις η SIMPLEX υποδεικνύει ότι υπάρχουν κι άλλες βέλτιστες λύσεις 

μόνο όταν προσεγγίσει τον τελευταίο πίνακα. Τότε, αν το γραμμικό πρόβλημα έχει κι 

άλλες εναλλακτικές λύσεις, μία τιμή της σειράς Cj-Zj θα μηδενίζεται για μία ή 

περισσότερες μη βασικές μεταβλητές (Anderson et al, 1994).

Συνήθως, τα γραμμικά προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα σε μέγεθος από το 

εξετασθέν παράδειγμα καλύπτοντας δεκάδες περιορισμούς. Ο αλγόριθμος δουλεύει 

καλά και σε τέτοιες περιπτώσεις (άλλωστε, αυτό ήταν εξ αρχής το ζητούμενο), αλλά 

δεν είναι φυσικά εφικτό να γίνουν όλες αυτές οι πράξεις στο χέρι. Γι’ αυτόν τον 

σκοπό έχουν γραφεί κώδικες σε γλώσσες προγραμματισμού, αλλά υπάρχουν και 

διαθέσιμα εμπορικά πακέτα, τα οποία χειρίζονται μεγάλο όγκο δεδομένων. 

Παρακάτω, θα εξεταστεί ένα τέτοιο πρόγραμμα, το οποίο δίδει την επιλογή η λύση να 

παρουσιάζεται υπό μορφή των διαδοχικών πινάκων (βημάτων) της SIMPLEX μέχρι 

την εύρεση της τελικής λύσης. Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό τέτοιων 

μαθηματικών εργαλείων είναι ότι παρέχουν πληροφορίες για το πεδίο τιμών της 

βέλτιστης λύσης (ανάλυση ευαισθησίας), στοιχείο εξαιρετικά χρήσιμο για την πλήρη 

διερεύνηση ενός γραμμικού προβλήματος.

2.4.3 Εκφυλισμός γραμμικού προβλήματος (degeneracy)

Ας υποτεθεί ότι προκύπτει το παρακάτω γραμμικό πρόβλημα σε
f r 28 

τυποποιημένη μορφή : 28

28 Το παράδειγμα έχει παρθεί από τον Rothenberg (1979), ρ. 164
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Max(4x, + 2x2 + x3 + 0s1 + 0s2) 
χ ι + χ 2 + s j = 1 
x, + x3 + s2 = 1

(2.3)

x,,x2,x3,s,,s2 >0

όπου si, S2 οι χαλαρές μεταβλητές. Κατασκευάζουμε τον αρχικό πίνακα της 

SIMPLEX (si, S2 οι βασικές μεταβλητές).

Χι X2 X3 Si S2
bi bi/an

Βάση CB 4 2 I 0 0

Si 0 1 1 0 1 0 1 1

S2 0 1 0 1 0 1 1 1

Zj 0 0 0 0 0 0

Cj-Zj 4 2 1 0 0

Πίνακας 2.6: Αρχικός πίνακας της SIMPLEX για το πρόβλημα (2.3)

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2.6 η εισερχόμενη μεταβλητή είναι η xj. Λόγω 

της ισότητας bi/an= b2/a2i-l, η εξερχόμενη μεταβλητή θα είναι η πάνω αριστερά (si). 

Ο επόμενος πίνακας της SIMPLEX θα έχει ως εξής μετά από την εκτέλεση 

γραμμοπράξεων:

xi X2 X3 si S2
bi bi/ai3

Βάση CB 4 2 1 0 0

Χι 4 1 1 0 1 0 1 -

S2 0 0 -1 1 -1 1 0 0

Zj 4 4 0 4 0 4

Cj-Zj 0 -2 1 0 0

Πίνακας 2.7: Πρώτη επανάληψη της SIMPLEX για το πρόβλημα (2.3)

Η εισερχόμενη μεταβλητή θα είναι η Χ3 και η εξερχόμενη η S2. Ο επόμενος 

πίνακας της SIMPLEX θα είναι ο:
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Χι X2 X3 Si S2
bi

Βάση CB 4 2 1 0 0

Χι 4 1 1 0 1 0 I

Χ3 1 0 -1 1 -1 1 0

Zj 4 3 1 3 1 4

Cj-Zj 0 -1 0 -3 -1

Πίνακας 2.8: Τελικός πίνακας της SIMPLEX για το πρόβλημα (2.3)

Η τελική λύση του συστήματος είναι: χι=1, X2=X3=Si=S2-0. Δηλαδή, έχουμε 

m-1 μη μηδενικές λύσεις. Η λύση αυτή λέγεται βασική εκφυλισμένη. Καταλήγουμε 

στον παρακάτω ορισμό.

Ένα γραμμικό πρόβλημα λέγεται εκφυλισμένο (degenerate), όταν μία ή 

περισσότερες από τις βασικές μεταβλητές είναι μηδέν. Θεωρητικά, τα προβλήματα 

αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε αδυναμία της SIMPLEX να συγκλίνει στη βέλτιστη 

λύση. Η αδυναμία αυτή ονομάζεται κύκλωση (cycling)29 30. Μέχρι περίπου το έτος 1975 

υπήρχε η πεποίθηση ότι η κύκλωση της SIMPLEX δεν συνέβαινε σε πρακτικά 

προβλήματα. Όμως, οι Kotiah & Steinberg (1977) παρουσίασαν μία κατηγορία 

πραγματικών προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού, τα οποία είναι επιρρεπή σε 

κύκλωση.

Παρ’ όλα αυτά, η κύκλωση δεν αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα στην 

πράξη. Ούτε είναι απαραίτητο οι εκφυλισμένες λύσεις να οδηγούν σε κύκλωση^. 

Επίσης, είναι πιθανόν σε εκφυλισμένα προβλήματα η SIMPLEX να παραμένει στην 

ίδια λύση για έναν αριθμό επαναλήψεων αλλάζοντας μόνο τις Βάσεις, και τελικά να 

μετακινείται σε καλύτερη λύση, χωρίς να υποπίπτει σε κύκλωση (Gass, 1985). Ο 

Perold (1980) σημειώνει ότι είναι συνηθισμένο για ένα πρόβλημα με 20 % 

εκφυλισμένες βασικές μεταβλητές εμφανιζόμενες στις επαναλήψεις της SIMPLEX το 

50 % των επαναλήψεων να μη βελτιώνει την τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης.

Ο Bland (1977) πρότεινε δύο πολύ απλούς κανόνες για την αποφυγή της 

κύκλωσης (Ιοwest-index anticycling rules):

29 Ο αναγνώστης πιθανόν να διαπιστώσει ότι ο όρος ‘κύκλωση’ είναι ατυχής ως ακριβής μετάφραση 
του ‘cycling’. Ο Dantzig (1963) χρησιμοποιεί τον όρο ‘circling’ για να δηλώσει τις άπειρες 
επαναλήψεις της SIMPLEX χωρίς βελτίωση της τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης και αποφεύγει 
τον όρο ‘cycle’, τον οποίο χρησιμοποιεί ως συνώνυμο του ‘iteration’ (=επανάληψη).
30 Παρ’ ότι αν δεν εμφανίζονται εκφυλισμένες λύσεις σε κάθε επανάληψη, η SIMPLEX συγκλίνει στη 
βέλτιστη τιμή μετά από ένα πεπερασμένο πλήθος επαναλήψεων (Dantzig, 1963).
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ΐ. Ανάμεσα σε όλες τις υποψήφιες μεταβλητές να εισέλθουν στη Βάση με Cj- 

Zj>0, επιλέγεται η μεταβλητή xk με τον μικρότερο δείκτη k. Δηλαδή, k=min{j 

για Cj-Zj>0}. Προφανώς, ο δείκτης] σχετίζεται με τις μη βασικές μεταβλητές, 

ϋ. Ανάμεσα σε όλες τις υποψήφιες μεταβλητές να εξέλθουν της Βάσης 

επιλέγεται η μεταβλητή Χμ με τον μικρότερο δείκτη <± Δηλαδή, d=min{i για 

Xik>0 και bi/Xik=min ό;/χ*}. Προφανώς, ο δείκτης i σχετίζεται με τις βασικές
Nk>0

μεταβλητές.

Αποδεικνύεται ότι η τροποποιημένη μέθοδος SIMPLEX συμπεριλαμβάνουσα 

τους κανόνες του Bland δεν μπορεί να κάνει κύκλωση, οπότε είναι πεπερασμένη 

(δηλαδή, επιστρέφει βέλτιστη τιμή σε πεπερασμένο πλήθος βημάτων). Αποδείξεις για 

το παραπάνω υπάρχουν στους Bland (1977) και Gass (1985). Ένα πρόβλημα 

γραμμικού προγραμματισμού το οποίο κάνει κύκλωση παρουσιάζεται παρακάτω.

Ας υποτεθεί ότι προκύπτει το παρακάτω γραμμικό πρόβλημα 

βελτιστοποίησης31:

Max(^x1-150x2 + ^QX3-6x4 + 0s1 + 0s2 + 0s3) 

^x1-60x2-j^5x3 + 9x4 + s1 =0

^2X,-90x2-^qX3 + 3x4 + s2 =0 (2.4)

x3 + s3 =1

x,,x2,x3,x4,s,,s2,s3 >0

Θα δειχθεί πρώτα ότι η SIMPLEX κάνει κύκλωση και μετά θα δειχθεί πώς οι 

κανόνες αντικύκλωσης του Bland αποφεύγουν την κύκλωση. Κατασκευάζουμε 

πρώτα τους πίνακες της SIMPLEX.

xi X2 X3 X4 Si S2 S3
bi bi/aji

Βάση CB 3/4 -150 1/50 -6 0 0 0

Sl 0 1/4 -60 -1/25 9 1 0 0 0 0

S2 0 1/2 -90 -1/50 3 0 1 0 0 0

S3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -

ZJ 0 0 0 0 0 0 0 0

Cj-Zj 3/4 -150 1/50 -6 0 0 0

Πίνακας 2.9: Αρχικός πίνακας της SIMPLEX για το πρόβλημα (2.4)

31 Το παράδειγμα έχει παρθεί από τον Gass (1985), ρ. 190



ΚΕΦ. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 40

Χι X2 X3 X4 S| S2 S3
bi bj/aii

Βάση CB 3/4 -150 1/50 -6 0 0 0

Χι 3/4 1 -240 -4/25 36 4 0 0 0 0

S2 0 0 30 3/50 -15 -2 1 0 0 0

S3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -

ZJ 3/4 -180 -3/25 27 3 0 0 0

Cj-Zj 0 30 7/50 -33 -3 0 0

Πίνακας 2.10: Πρώτη επανάληψη της SIMPLEX για το πρόβλημα (2.4)

xi X2 X3 X4 Sl S2 S3
bi bi/ai3

Βάση cB 3/4 -150 1/50 -6 0 0 0

Xi 3/4 1 0 8/25 -84 -12 8 0 0 0

X2 -150 0 1 1/500 -1/2 -1/15 1/30 0 0 0

S3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1

Zj 3/4 0 -3/50 12 1 1 0 0

CJ- ZJ 0 0 2/25 -18 -1 -1 0

Πίνακας 2.11: Δεύτερη επανάληψη της SIMPLEX για το πρόβλημα (2.4)

Xi X2 X3 X4 Sl S2 S3
bi bi/ai4

Βάση CB 3/4 -150 1/50 -6 0 0 0

X3 1/50 25/8 0 1 -525/2 -75/2 25 0 0 -

X2 -150 -1/160 1 0 1/40 1/120 -1/60 0 0 0

S3 0 -25/8 0 0 525/2 75/2 -25 1 1 2/25

Zj 1 -150 1/50 -9 -2 3 0 0

crZj -1/4 0 0 3 2 -3 0

Πίνακας 2.12: Τρίτη επανάληψη της SIMPLEX για το πρόβλημα (2.4)
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Χι X2 X3 X4 Sl S2 S3
bi b,/al5

Βάση CB 3/4 -150 1/50 -6 0 0 0

Χ3 1/50 -125/2 10500 1 0 50 -150 0 0 0

Χ4 -6 -1/4 40 0 1 1/3 -2/3 0 0 0

S3 0 125/2 -10500 0 0 -50 150 1 1 -

ZJ 1/4 -30 1/50 -6 -1 1 0 0

Cj-Zj 1/2 -120 0 0 1 -1 0

Πίνακας 2.13: Τέταρτη επανάληψη της SIMPLEX για το πρόβλημα (2.4)

xi X2 X3 X4 Sl S2 S3
bi b,/ai6

Βάση CB 3/4 -150 1/50 -6 0 0 0

Sl 0 -5/4 210 1/50 0 1 -3 0 0 -

X4 -6 1/6 -30 -1/150 1 0 1/3 0 0 0

S3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -

Zj -1 180 1/25 -6 0 -2 0 0

Cj-Zj 7/4 -330 -1/50 0 0 2 0

Πίνακας 2.14: Πέμπτη επανάληψη της SIMPLEX για το πρόβλημα (2.4)

Xi X2 X3 X4 Sl S2 S3
bi bj/au

Βάση CB 3/4 -150 1/50 -6 0 0 0

Sl 0 1/4 -60 -1/25 9 1 0 0 0 0

S2 0 1/2 -90

o
1 3 0 1 0 0 0

S3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -

ZJ 0 0 0 0 0 0 0 0

Cj-Zj 3/4 -150 1/50 -6 0 0 0

Πίνακας 2.15: Έκτη επανάληψη της SIMPLEX για το πρόβλημα (2.4). Ο πίνακας αυτός ταυτίζεται με τον 

αρχικό (Πίνακας 2.9)

Παρατηρούμε ότι ο Πίνακας 2.15 είναι ίδιος με τον αρχικό πίνακα της 

SIMPLEX και δεν έχει προσεγγίσει τη βέλτιστη λύση. Αν η διαδικασία συνεχιστεί, 

τότε απλά θα επαναληφθούν οι Πίνακες 2.10-2.14 χωρίς να επιτευχθεί η λύση. Είναι 

προφανές ότι η SIMPLEX κάνει κύκλωση.



ΚΕΦ. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 42

Αν στο παραπάνω πρόβλημα εφαρμοστούν οι κανόνες ανακύκλωσης του 

Bland, τότε θα εμφανίζονταν οι Πίνακες 2.9 έως 2.13. Στην επόμενη επανάληψη, 

όμως, η εισερχόμενη στη Βάση μεταβλητή δεν θα είναι η si, αλλά η Χι (αφού έχει τον 

μικρότερο δείκτη, δηλαδή 1, από όλες τις μη βασικές μεταβλητές για τις οποίες Cj- 

zj>0), και θα αντικαταστήσει την S3 και όχι τη Χ3· Έτσι, υπολογίζουμε ξανά τον 

Πίνακα 2.13 υπολογίζοντας τον λόγο bi/an (Πίνακας 2.16). Μετά από δύο 

επαναλήψεις (Πίνακες 2.17-2.18) προκύπτει το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι: 

Ρ=1/20, χι=1/25, X3=l, Sj—3/100, X2=X4=S2=S3=0. Παρ’ ότι στους περισσότερους 

πίνακες εμφανίζονται εκφυλισμένες βασικές λύσεις, η βέλτιστη λύση δεν είναι 

εκφυλισμένη.

Χι Χ2 Χ3 Χ4 Sl S2 S3
bi bi/ai5

Βάση CB 3/4 -150 1/50 -6 0 0 0

Χ3 1/50 -125/2 10500 1 0 50 -150 0 0 -

Χ4 -6 -1/4 40 0 1 1/3 -2/3 0 0 -

S3 0 125/2 -10500 0 0 -50 150 1 1 2/125

Zj 1/4 -30 1/50 -6 -1 1 0 0

Cj-Zj 1/2 -120 0 0 1 -1 0

Πίνακας 2.16: Πίνακας 2.13 της SIMPLEX εφαρμόζοντας τους κανόνες ανακύκλωσης του Bland για το 

πρόβλ.ημα (2.4)

Xi X2 X3 X4 Sl S2 S3
bi bi/ai5

Βάση CB 3/4 -150 1/50 -6 0 0 0

X3 1/50 0 0 1 0 0 0 1 1 -

Χ4 -6 0 -2 0 1 2/15 -1/15 1/250 1/250 3/100

Χι 3/4 1 -168 0 0 -4/5 12/5 2/125 2/125 -

ZJ 3/4 -114 1/50 -6 -7/5 11/5 1/125 1/125

Cj- ZJ 0 -36 0 0 7/5 -11/5 -1/125

Πίνακας 2.17: Πέμπτη επανάληψη της SIMPLEX για το πρόβλημα (2.4) εφαρμόζοντας τους κανόνες 

ανακύκλωσης του Bland
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Χι Χ2 Χ3 Χ4 Sl S2 S3
bi

Βάση cB 3/4 -150 1/50 -6 0 0 0

Χ3 1/50 0 0 1 0 0 0 1 1

Si 0 0 -15 0 15/2 1 -1/2 3/100 3/100

Χι 3/4 1 -180 0 6 0 2 1/25 1/25

Zj 3/4 -135 1/50 9/2 0 3/2 1/20 1/20

crzj 0 -15 0 -21/2 0 -3/2 -1/20

Πίνακας 2.18: Έκτη επανάληψη της SIMPLEX για το πρόβλημα (2.4) εφαρμόζοντας τους κανόνες 

αντικύκλωσης του Bland. Αυτός είναι και ο τελικός πίνακας της SIMPLEX

Παρ’ ότι οι κανόνες αντικύκλωσης του Bland είναι πολύ εύκολο να 

εφαρμοστούν γενικά αντικαθιστώντας τον κανόνα της SIMPLEX για την 

εισερχόμενη μεταβλητή (η έχουσα τη μεγαλύτερη τιμή μη βασική μεταβλητή στη 

σειρά Cj-Zj), ώστε να αποφευχθεί η κύκλωση στον αλγόριθμο SIMPLEX, έχουν 

αποδειχθεί ανεπαρκείς σε μία συνολική αποτίμηση. Το βασικότερο μέτρο για την 

αποτελεσματικότητα ενός αλγορίθμου είναι ο απαιτούμενος υπολογιστικός χρόνος, 

δηλαδή ο απαιτούμενος αριθμός των επαναλήψεων για τη λύση ενός προβλήματος. 

Στο παρελθόν έγιναν έλεγχοι με τους οποίους αποδεικνύεται ότι όταν ενσωματωθούν 

οι κανόνες του Bland στον αλγόριθμο, ο απαιτούμενος χρόνος για τη λύση 

τετραπλασιάζεται (Gass, 1985). Αυτό το αποτέλεσμα είναι και αναμενόμενο, διότι οι 

κανόνες αντικύκλωσης αγνοούν το μέγεθος των όρων της σειράς Cj-Zj. Μία πιθανή 

χρήση των κανόνων του Bland είναι στη λύση εκφυλισμένων προβλημάτων, όπως το 

(2.4), και όχι ως γενική διαδικασία ενσωματωμένη στον αλγόριθμο SIMPLEX.

Στη βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί κι άλλες μέθοδοι αποφυγής της 

κύκλωσης, όπως είναι η μέθοδος της περιστροφής του δεξιού μέρους ή 

λεξικογραφική μέθοδος (Dantzig & Thapa, 1997), οι οποίες όμως σπάνια 

εφαρμόζονται στην πράξη, αφού όπως αναφέρθηκε δεν είναι συνηθισμένη η 

εμφάνιση εκφυλισμένων προβλημάτων.

2.5 Ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis)

Με τον όρο ανάλυση ευαισθησίας για γραμμικά προβλήματα εννοείται η 

εύρεση ενός εύρους τιμών για έναν σταθερό όρο μιάς μεταβλητής στην αντικειμενική
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συνάρτηση, μέσα στο οποίο εύρος η λύση εξακολουθεί να είναι βέλτιστη. Με την 

προϋπόθεση ότι ο συντελεστής αυτός βρίσκεται εντός του εύρους βέλτιστης λύσης η 

ευρεθείσα βασική εφικτή λύση θα παραμένει βέλτιστη (φυσικά, για άλλους 

συντελεστές μιάς μεταβλητής εντός αυτού του εύρους η τιμή της αντικειμενικής 

συνάρτησης θα είναι διαφορετική). Επιπλέον, για μία μη βασική μεταβλητή το εύρος 

βέλτιστης λύσης ορίζεται ως εκείνες οι τιμές του συντελεστή για τις οποίες η εν λόγω 

μεταβλητή παραμένει μη βασική.

Για τον υπολογισμό του εύρους βέλτιστης λύσης ενός συντελεστή μιάς 

μεταβλητής της αντικειμενικής συνάρτησης θεωρείται ότι όλοι οι άλλοι συντελεστές 

παραμένουν αμετάβλητοι. Ας δούμε πρόβλημα (2.2β) και τον τελικό πίνακα της 

SIMPLEX ο οποίος δίδει και τη βέλτιστη λύση.

Χι Χ2 Χ3 Χ4 Sl S2 S3
bi

Βάση CB 4 6 3 1 0 0 0

Χ3 3 1/20 0 1 1/2 3/10 0 -1/5 125

S2 0 39/12 0 0 -1/2 -1/2 1 0 425

Χ2 6 39/60 1 0 1/2 -1/10 0 2/5 25

Zj 81/20 6 3 9/2 3/10 0 9/5 525

Cj-Zj -1/20 0 0 -7/2 -3/10 0 -9/5

Πίνακας 2.5: Δεύτερη επανάληψη της SIMPLEX και τελικός πίνακας για το πρόβλημα (2.2β)

Βασική προϋπόθεση βέλτιστης λύσης είναι να ισχύει η ανισότητα Cj-Zj<0 για 

κάθε j. Συνεπώς, αν αντικαταστήσουμε τον συντελεστή κάποιας μεταβλητής, για να 

ικανοποιείται η ίδια βασική λύση θα πρέπει να ισχύει το κριτήριο βέλτιστης λύσης Cj- 

Zj<0 για κάθε j. Έστω, ότι ο συντελεστής της βασικής μεταβλητής Χ2 στην 

αντικειμενική συνάρτηση δεν είναι 6, αλλά C2. Ο τελικός πίνακας της SIMPLEX θα 

διαμορφωνόταν ως εξής:
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X| X2 X3 X4 Si S2 S3
bi

Βάση Cb 4 C2 3 1 0 0 0

Χ3 3 1/20 0 1 1/2 3/10 0 -1/5 125

S2 0 39/12 0 0 -1/2 -1/2 1 0 425

Χ2 C2 39/60 1 0 1/2 -1/10 0 2/5 25

Zj (9+39c2)/60 c2 3 (3+c2)/2 (9-c2)/10 0 (2c2-3)/5 375+25c2

Cj-Zj (231-39c2)/60 0 0 (-1 -c2)/2 (c2-9)/10 0 (-2c2+3)/5
Πίνακας 2.19: Ανάλυση ευαισθησίας για το πρόβλημα (2.2β)

Θα πρέπει να ισχύουν οι ανισότητες Cj-Zj<0 για κάθε j:
231 — 39 c2 

60
<0,

-1-c, c, -9 3-2c,
-------- - < 0, —-----< 0 και-----------

2 10 5
< 0. Από τη λύση των ανισοτήτων προκύπτει ότι

το εύρος βέλτιστης λύσης για τη μεταβλητή Χ2 (C2) είναι: 231/39<C2<9. Δηλαδή, όσο 

η Χ2 κινείται σε αυτό το εύρος, τότε η λύση παραμένει η ίδια (βέλτιστη). Πράγματι, αν 

λύσουμε το πρόβλημα (2.2β), αλλά στη θέση του συντελεστή της Χ2 στην 

αντικειμενική συνάρτηση τοποθετήσουμε την τιμή, έστω 7 (αντί για 6), τότε ο 

τελικός πίνακας της SIMPLEX θα έχει ως εξής:

xi X2 X3 X4 Sl S2 S3
bi

Βάση cB 4 7 3 1 0 0 0

X3 3 1/20 0 1 1/2 3/10 0 -1/5 125

S2 0 39/12 0 0 -1/2 -1/2 1 0 425

X2 7 39/60 1 0 1/2 -1/10 0 2/5 25

Zj 47/10 6 3 5 2/10 0 11/5 550

Cj-Zj -7/10 0 0 -4 -2/10 0 -11/5

Πίνακας 2.20: Τελικός πίνακας της SIMPLEX για το τροποποιημένο πρόβλημα (2.2β)

Παρατηρούμε ότι η βασική λύση δεν έχει αλλάξει εξακολουθώντας να είναι 

βέλτιστη, ενώ η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης έχει βελτιωθεί κατά 25, όσο 

δηλαδή η αύξηση του συντελεστή της Χ2 επί την τιμή της (25).

Η χρησιμοποιηθείσα διαδικασία για τον υπολογισμό του εύρους βέλτιστης 

λύσης μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε βασική μεταβλητή. Για τις μη βασικές
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μεταβλητές η διαδικασία είναι ακόμα ευκολότερη, αφού η αλλαγή στον συντελεστή 

της αντικειμενικής συνάρτησης στη στήλη k μιάς μη βασικής μεταβλητής επηρεάζει 

μόνο την αντίστοιχη τιμή ck-zk. Έτσι, για τη χαλαρή μη βασική μεταβλητή si το εύρος 

βέλτιστης λύσης θα είναι 0<Si<3/10 (Πίνακας 2.5).

2.5.1 Δεξιές τιμές των περιορισμών (rhs values)

Σε πολλά γραμμικά προβλήματα μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις δεξιές τιμές 

των περιορισμών (rhs) ως τους διαθέσιμους πόρους του προβλήματος. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις οι δυϊκές τιμές (dual values)32 παρέχουν πληροφορίες για την αξία 

πρόσθετων πόρων: το εύρος στο οποίο οι δυϊκές τιμές ισχύουν δίδεται από το εύρος 

των τιμών rhs. Στην ουσία η δυϊκή τιμή αντιπροσωπεύει τη βελτίωση της τιμής της 

αντικειμενικής συνάρτησης ανά μονάδα αύξησης της rhs τιμής.

Όταν χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος SIMPLEX οι δυϊκές τιμές είναι εύκολο 

να ληφθούν: βρίσκονται στη σειρά Zj του τελικού πίνακα της SIMPLEX. Ας 

θυμηθούμε τον τελικό πίνακα της SIMPLEX για το πρόβλημα (2.2β). Οι τιμές Zj για 

τις τρεις χαλαρές μεταβλητές είναι 3/10, 0 και 9/5. Ας δούμε την τιμή 0 για τη χαλαρή 

μεταβλητή S2. Εφόσον η S2 είναι βασική μεταβλητή (συμμετέχει δηλαδή στη λύση), 

αυτό σημαίνει ότι η rhs τιμή του δεύτερου περιορισμού του προβλήματος (2.2α) δεν 

εξαντλείται. Αρα οποιαδήποτε αύξηση στην rhs τιμή του δεύτερου περιορισμού δεν 

θα επηρεάσει την τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης, αφού ήδη υπάρχει αδιάθετη 

ποσότητα.

Προηγουμένως είδαμε ότι το εύρος βέλτιστης λύσης για τη χαλαρή μεταβλητή 

Si είναι Si<3/10. Αυτό υπονοεί ότι η μεταβλητή αυτή δεν πρέπει να εισαχθεί στη 

Βάση και να αλλάξει η τωρινή μηδενική τιμή της, εκτός κι αν αξίζει περισσότερο από 

3/10. Με άλλα λόγια η αύξηση της τιμής του πρώτου περιορισμού κατά ένα (από 550 

σε 551) θα βελτιώσει την τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης κατά 3/10. 

Παρατηρούμε, επίσης, ότι η δυϊκή τιμή για τον τρίτο περιορισμό είναι 9/5, 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του πρώτου περιορισμού. Αρα συμφέρει περισσότερο 

η αύξηση της τιμής του rhs του τρίτου περιορισμού από ό,τι του πρώτου. Πράγματι,

32 Από ορισμένους συγγραφείς χρησιμοποιείται συχνά ο όρος σκιώδεις τιμές (shadow prices), αντί για 
δυϊκές τιμές. Η σκιώδης τιμή είναι ίδια με τη δυϊκή για προβλήματα μεγιστοποίησης' έχει διαφορετικό 
πρόσημο σε προβλήματα ελαχιστοποίησης (είναι ίδιες σε απόλυτη τιμή).
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αυξάνουμε την πρώτη rhs τιμή κατά ένα (από 200 σε 201) και λύνουμε ξανά το 

πρόβλημα (2.2β). Ο τελικός πίνακας της SIMPLEX θα έχει ως εξής:

xi X2 X3 X4 Sl S2 S3
bi

Βάση CB 4 6 3 1 0 0 0

Χ3 3 1/20 0 1 1/2 3/10 0 -1/5 124.8

S2 0 39/12 0 0 -1/2 -1/2 1 0 425

Χ2 6 39/60 1 0 1/2 -1/10 0 2/5 25.4

Ζ1 81/20 6 3 9/2 3/10 0 9/5 526.8

Cj-Zj -1/20 0 0 -7/2 -3/10 0 -9/5

Πίνακας 2.21: Τελικός πίνακας της SIMPLEX για το τροποποιημένο πρόβλημα (2.2β)

Η αύξηση της rhs τιμής του περιορισμού κατά 1 βελτίωσε την τιμή της 

αντικειμενικής συνάρτησης κατά 1.8 (=9/5), όσο δηλαδή υποθέσαμε. Όμως, η 

ερμηνεία της σειράς Zj ως αντιπροσωπεύουσας τις δυϊκές μεταβλητές είναι έγκυρη αν 

και μόνο αν η μεταβολή σε μία rhs τιμή δεν είναι τέτοια ώστε να κάνει τη λύση 

ανέφικτη. Μας ενδιαφέρει, δηλαδή, και το εύρος στο οποίο μία rhs τιμή μπορεί να 

κυμαίνεται, έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλοι οι περιορισμοί. Αυτό επιτυγχάνεται με 

την εύρεση του εύρους εφικτής λύσης της Βάσης για το οποίο οποιαδήποτε βασική 

μεταβλητή δεν γίνεται αρνητική (Anderson et al, 1994).

Στον Πίνακα 2.21 φαίνεται ότι η μεταβολή της rhs τιμής του τρίτου 

περιορισμού οδήγησε σε εφικτή λύση. Μάλιστα, οι διαφορές του τελευταίου πίνακα 

από τον Πίνακα 2.5 έγκεινται μόνο στη τελευταία στήλη, τη στήλη των bj. 

Παρατηρούμε ότι η νέα λύση προέκυψε ως εξής:

'125' '-1/5' '124.8'

425 + 1 · 0 - 425

25 . 2/5 . 25.4

Παλιά Μεταβολή Στήλη Νέα
λύση του b3 TOUS3 λύστ

Γενικά, όταν μεταβάλλεται η rhs τιμή του τρίτου περιορισμού η νέα λύση θα 

δίδεται από τη σχέση:
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'125' '-1/5' 125-1/5 Δύ3"
425

-£5"
<+ 0 _ 425

25 . 2/5 . 25 + 2/ 5Δό3

Παλιά Μεταβολή Στήλη Νέα
λύση του b3 toos3 λύση

Προφανώς, θα πρέπει οι συντελεστές του μητρώου της νέας λύσης να είναι μη 

αρνητικοί. Έτσι, θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα οι ανισότητες: 125-1/5Δ03>0, 

25+2/5Δ03>0. Από αυτές βρίσκουμε ότι 625>Δ03>-125/2. Με δεδομένο ότι 

03=200+Δ03, το εύρος εφικτής λύσης για το b3 θα είναι 825>b3>275/2. Το εύρος αυτό 

υποδηλώνει ότι όσο η rhs τιμή του τρίτου περιορισμού βρίσκεται εντός του, η τωρινή 

βέλτιστη Βάση θα παραμένει εφικτή και βέλτιστη. Ο γενικός τύπος για την εύρεση 

του εύρους εφικτής λύσης της rhs τιμής του περιορισμού k δίδεται από τη σχέση 

(Anderson et al., 1994):
-

"o"
b"i au

0

b2 a2j

.

x?<+

>
•

--------------
1

_________
I /mi. 0

Ο υπολογισμός και του εύρους εφικτής λύσης μιάς rhs τιμής ολοκληρώνει την 

ανάλυση ευαισθησίας ενός γραμμικού προβλήματος. Η ανάλυση ευαισθησίας είναι εκ 

των ουκ άνευ για την επιχειρησιακή έρευνα και γι’ αυτόν τον λόγο είναι 

αναπόσπαστο τμήμα κάθε λύσης σε οποιοδήποτε εμπορικό ή μη λογισμικό πακέτο. 

Λεπτομέρειες αυτού του τύπου είναι πολύτιμες, διότι ο έχων την ευθύνη μιάς 

απόφασης δεν χρειάζεται να υπολογίσει εκ νέου τη λύση: απλά ανατρέχει στα 

διαστήματα εφικτής και βέλτιστης λύσης για να διαπιστώσει αν χρειάζεται να λύσει 

ξανά ένα πρόβλημα.

Στις παραπάνω γραμμές έγινε αναφορά σε δυϊκές τιμές, όρος ο οποίος 

προέκυψε από την ύπαρξη ανταγωνιστικών εκφράσεων ενός γραμμικού 

προβλήματος. Η δυϊκότητα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του 

πρώιμου γραμμικού προγραμματισμού, δίδοντας ερμηνεία στις μεταβλητές ενός 

προβλήματος. Η εξέτασή της έπεται αμέσως μετά.
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2.6 Δυϊκότητα (duality)

Ας υποτεθεί ότι έχουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα ελαχιστοποίησης. Αν 

γνωρίζουμε ένα κάτω όριο της βέλτιστης τιμής Ρ* της αντικειμενικής συνάρτησης, 

έστω Ρ° (δηλαδή Ρ°<Ρ*), τότε έχουμε ένα καλό μέτρο της απόστασης του τρέχοντος 

εφικτού σημείου από ένα βέλτιστο. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή προσεγγιστικών βέλτιστων σημείων. 

Αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών ήταν τελικά η κατασκευή των δυϊκών 

προβλημάτων.

Έστω ότι έχουμε το ακόλουθο πρόβλημα μεγιστοποίησης σε κανονική μορφή: 

MaxP = Max(c,x, + c2x2 + ...+cnxn)
a„x1 + aI2x2 + ...+alnxn <b,

a2Ix1 + a22x2 + ...+a2nxn <b2
(2.5)

amlx] + am2x2 + ...+amnxn <bm

x,,x2,···,xn

Η παραπάνω μορφή του γραμμικού προβλήματος ονομάζεται πρωτεύουσα 

(primal). Το δυϊκό (dual) πρόβλημα του πρωτεύοντος προβλήματος θα είναι (Salkin 

& Kombluth, 1973):

MinR =Μϊη(ύ1π1 + ό2π2 + ...+όΠ1πΠ1)

π, + α21π2 + ...+3[η1πΠ1 >c,

K\+a22K2 + ■■■ + am2nm *C2 (2.6)

ιπ, + 32ηπ2 + ...+3ιηηπιη >cn

,n2,...,nm >0

Το δυϊκό πρόβλημα (2.6) του πρωτεύοντος προβλήματος (2.5) προκύπτει 

ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Αν το πρωτεύον είναι πρόβλημα μεγιστοποίησης, τότε το δυϊκό του πρόβλημα 

είναι πρόβλημα ελαχιστοποίησης, και το αντίστροφο.

2. Οι τιμές rhs του πρωτεύοντος τοποθετούνται συντελεστές στην αντικειμενική 

συνάρτηση του δυϊκού, και το αντίστροφο.

3. Ορίζονται νέες μεταβλητές, μία για κάθε σειρά του πρωτεύοντος.

4. Οι σειρές του πρωτεύοντος χρησιμοποιούνται ως στήλες του δυϊκού.
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5. Αν οι περιορισμοί του πρωτεύοντος είναι του τύπου μεγαλύτερος-ή-ίσος 

(μικρότερος-ή-ίσος), οι περιορισμοί του δυϊκού είναι του τύπου μικρότερος-ή- 

ίσος (μεγαλύτερος-ή-ίσος).

Έτσι, αν το πρωτεύον πρόβλημα είναι σύστημα m χ n (m περιορισμοί και η 

μεταβλητές), το δυϊκό θα είναι σύστημα n χ m (η περιορισμοί και m μεταβλητές). 

Επιπλέον, το δυϊκό του δυϊκού προβλήματος είναι το πρωτεύον. Για την καλύτερη 

εποπτική παρουσίαση της σχέσης του πρωτεύοντος με το δυϊκό του, θα 

χρησιμοποιηθεί το διάγραμμα του Tucker το οποίο φαίνεται στον Πίνακα 2.22.

Πρωτεύον (Primal)

Μεταβλητές Χι>0 X2>0 ... Xn>0 Σχέση Σταθερές

π;>0 an ai2 ... &ln < bi

13 π2>0 a2i a22 ... a2n < 02
ο
>ο • : • • •
Ρ<1

nm>0 ami Sm2 ... amn < bm

Σχέση > > ... > MinR

Σταθερές Cl C2 ... Cn MaxP

Πίνακας 2.22: Διάγραμμα του Tucker (Dantzig & Thapa, 1997)

Αποδεικνύεται ότι για το πρωτεύον και το δυϊκό του πρόβλημα ισχύουν οι 

ακόλουθες σχέσεις (Παπαρρίζος, 1999):

• Αν το πρωτεύον πρόβλημα είναι βέλτιστο, τότε και το δυϊκό του είναι 

βέλτιστο και αντιστρόφως, και οι αντίστοιχες τιμές των αντικειμενικών τους 

συναρτήσεων είναι ίσες σε απόλυτη τιμή (θεώρημα δυϊκότητας).

• Αν το πρωτεύον είναι απεριόριστο, το δυϊκό του είναι αδύνατο και 

αντιστρόφως (αν το δυϊκό είναι απεριόριστο, το πρωτεύον είναι αδύνατο).

• Αν το πρωτεύον είναι αδύνατο, το δυϊκό του μπορεί να είναι αδύνατο ή 

απεριόριστο και αντιστρόφως (αν το δυϊκό είναι αδύνατο, το πρωτεύον μπορεί 

να είναι αδύνατο ή απεριόριστο).

Τη στενή σχέση πρωτεύοντος-δυϊκού δηλώνει και το πολύ σημαντικό 

θεώρημα συμπληρωματικότητας για βέλτιστα εφικτά προβλήματα (Dantzig, 1963): 

Αν η χαλαρή μεταβλητή της k σειράς του πρωτεύοντος ή του δυϊκού του είναι θετική, 

τότε η k μεταβλητή του δυϊκού του είναι μηδέν (π.χ. αν η χαλαρή μεταβλητή si στη
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σειρά 1 του πρωτεύοντος (2.5) σε τυπική μορφή είναι βασική, δηλαδή θετική, τότε η 

πι του δυϊκού πρέπει να είναι μηδέν). Αν η χαλαρή μεταβλητή της k σειράς του 

πρωτεύοντος ή του δυϊκού του είναι μηδέν, τότε η k μεταβλητή του δυϊκού του είναι 

θετική.

Η ιδέα της απόδειξης θεωρημάτων της δυϊκότητας έχει ως αρχή τις 

συζητήσεις μεταξύ του Dantzig και του von Neumann, το 1947. Η πρώτη, όμως 

αναλυτική απόδειξη του θεωρήματος δυϊκότητας παρουσιάστηκε33 από τους Gale et 

al. (1951). Οι παραπάνω σχέσεις υποδεικνύουν ότι μπορούν να κατασκευαστούν 

αλγόριθμοι οι οποίοι επιλύουν ταυτόχρονα το πρωτεύον και το δυϊκό πρόβλημα. Οι 

αλγόριθμοι αυτοί ονομάζονται πρωτεύοντες-δυϊκοί (primal-dual) (Dantzig, 1963).

2.6.1 Οικονομικές ερμηνείες δυΐκών προβλημάτων

Κάθε δυϊκή μεταβλητή έχει κάποια φυσική σημασία, η οποία προκύπτει από 

το προφανές γεγονός ότι τα δύο μέλη (αριστερό και δεξιό) οποιουδήποτε περιορισμού 

πρέπει να εκφράζονται με τις ίδιες μονάδες. Επιπλέον, οι τιμές της αντικειμενικής 

συνάρτησης του πρωτεύοντος και του δυϊκού προβλήματος εκφράζονται επίσης με τις 

ίδιες μονάδες, οπότε η φυσική ερμηνεία των δυΐκών μεταβλητών προκύπτει εύκολα 

από την εξέταση κάθε όρου της αντικειμενικής συνάρτησης του δυϊκού προβλήματος. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μονάδες μέτρησης των δυΐκών μεταβλητών π\ προκύπτουν από 

τις μονάδες του δεξιού μέρους bj του αντίστοιχου περιορισμού του πρωτεύοντος 

προβλήματος και τις μονάδες μέτρησης των αντικειμενικών συναρτήσεων. Για 

παράδειγμα, αν η αντικειμενική συνάρτηση του πρωτεύοντος προβλήματος εκφράζει 

ευρώ και το rhs bj κιλά προϊόντος, ο όρος π,όί της αντικειμενικής συνάρτησης του 

δυϊκού προβλήματος πρέπει να εκφράζει ευρώ. Προφανώς, λοιπόν, οι μονάδες 

μέτρησης της πΧ είναι ευρώ/κιλό προϊόντος.

Γνωρίζοντας τις μονάδες μέτρησης των δυΐκών μεταβλητών η οικονομική 

ερμηνεία του δυϊκού προβλήματος προκύπτει σχετικά εύκολα από το γεγονός ότι τα 

δύο προβλήματα είναι ανταγωνιστικά. Με τον όρο ανταγωνιστικά εννοείται το εξής: 

αν ο ιδιοκτήτης μιάς επιχείρησης θέλει να λύσει το πρωτεύον πρόβλημα, τότε κάποιος 

δυνητικός αγοραστής της επιχείρησης θα θέλει να λύσει το δυϊκό του (Παπαρρίζος,

33 Οπως έχει ήδη αναφερθεί δεν έχει εξακριβωθεί σε ποιον πρέπει να αποδοθεί η πρώτη απόδειξη του 
θεωρήματος δυϊκότητας. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει γραπτή μαρτυρία της απόδειξης από τον von 
Neumann, παρ’ ότι ο Dantzig το αποδίδει σε αυτόν (Kjeldsen, 2002).
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1999). Πολλές φορές στην εύρεση της οικονομικής ερμηνείας του δυϊκού 

προβλήματος βοηθάει ο προσδιορισμός της σημασίας των περιορισμών του.

Ας δούμε το παρακάτω παράδειγμα^: Μία επιχείρηση παραγωγής επίπλων 

σχεδιάζει να παραγάγει 2 προϊόντα - καρέκλες και τραπέζια - από τους διαθέσιμους 

πόρους της, οι οποίες αποτελούνται από 400 cm2 ξύλου και 450 ανθρωποώρες. 

Επιπλέον, γνωρίζει ότι για να φτιάξει μία καρέκλα απαιτούνται 5 cm2 ξύλου και 10 

ανθρωποώρες και θα έχει έσοδα από την πώλησή της 45 €, ενώ για ένα τραπέζι 20 

cm2 ξύλου και 15 ανθρωποώρες με έσοδα 80 €. Το πρόβλημα έχει να κάνει με τον 

προσδιορισμό της βέλτιστης παραγωγής καρεκλών και τραπέζιών, έτσι ώστε να 

μεγιστοποιείται το κέρδος της επιχείρησης. Αν υποτεθεί ότι Χι είναι ο αριθμός των 

καρεκλών τον οποίο πρέπει να παραγάγει και Χ2 ο αριθμός των τραπέζιών. Το 

πρωτεύον γραμμικό πρόβλημα σε κανονική μορφή τίθεται ως εξής:

MaxP = Max(45 χ, + 80 χ 2 )€

5χ, + 20χ2 <400cm2
10χ, + 15χ2 <450ανθρωποώρες
χ,,χ2 >0

και το δυϊκό του, επίσης σε κανονική μορφή:

MinR = Μίη(400π, + 450π2)€
5π, + 10π2 >45

1 2 (2.8)
20π, + 15π2 >80
π,,π2 >0

Παραπάνω γράψαμε το ότι οι μονάδες της αντικειμενικής συνάρτησης πρέπει 

να είναι ίσες με €, διότι προφανώς, εφόσον το πρόβλημα έχει βέλτιστη λύση, ισχύει 

MaxP=MinR, άρα και οι δύο αντικειμενικές συναρτήσεις πρέπει να εκφράζονται σε 

€. Αρα και οι όροι 400πι και 450π2 πρέπει να είναι σε €. Αφού το 400 είναι cm2 και 

το 450 ανθρωποώρες, άρα οι μονάδες των πι και π2 θα είναι €/cm2 και 

€/ανθρωποώρες, αντίστοιχα. Ενώ η Ρ πρέπει να μεγιστοποιηθεί (μεγιστοποίηση του 

κέρδους), η R πρέπει να ελαχιστοποιηθεί (ελαχιστοποίηση της αξίας των cm2 και των 

ανθρωποωρών). Ο πρώτος περιορισμός της (2.8) αντιστοιχεί στη μεταβλητή Χι του 

πρωτεύοντος και υποδηλώνει ότι η συνολική αξία των πόρων για να φτιαχτεί μία 

καρέκλα πρέπει να είναι τουλάχιστον τόση όση η αξία της καρέκλας (αντίστοιχα και 

για τον δεύτερο περιορισμό της (2.8)). 34

34 Το παράδειγμα έχει παρθεί από τον Gass (1985), ρρ. 11, 175
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Αν η Χ| είναι θετική στη βέλτιστη λύση, τότε από το θεώρημα 

συμπληρωματικότητας, για τον πρώτο περιορισμό της (2.8) ισχύει η ισότητα 

(5πι+10π2=45), αφού η χαλαρή μεταβλητή αυτού του περιορισμού πρέπει να είναι ίση 

με μηδέν. Αν αντιθέτως η Χι είναι μηδέν στη βέλτιστη λύση, τότε θα ισχύει η 

ανισότητα 5πι+10π2>45. Ο τελικοί πίνακες της SIMPLEX για το πρωτεύον και το 

δυϊκό του πρόβλημα παρουσιάζονται στους Πίνακες 2.23-2.24:

Χι X2 Sl S2
h,

Βάση CB 45 80 0 0

Χι 45 1 0 -3/25 4/25 24

Χ2 80 0 1 2/25 -1/25 14

ZJ 45 80 1 4 2200

Cj-Zj 0 0 -1 -4

Πίνακας 2.23: Τελικός πίνακας της SIMPLEX για το πρόβλημα (2.7)

πι π2
+

Sl
*

S2
Cj

Βάση CB 400 450 0 0

π2 450 0 1 4/25 -1/25 4

πι 400 1 0 -3/25 2/25 1

ZJ 400 450 '24 14 2200

Cj-Zj 0 0 -24 -14

Πίνακας 2.24: Τελικός πίνακας της SIMPLEX για το πρόβλημα (2.8)

Πράγματι, οι τιμές των αντικειμενικών συναρτήσεων είναι ίσες: P=R=2200 €. 

Επίσης, βλέποντας τον Πίνακα 2.23, si=S2=0, οπότε σύμφωνα με το θεώρημα 

συμπληρωματικότητας θα πρέπει να είναι πι>0 και π2>0, το οποίο ισχύει βλέποντας 

τον Πίνακα 2.24. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι οι δυϊκές τιμές του Πίνακα 2.23 (σειρά 

Zj) είναι 4 για το Si και 1 για το S2, τιμές οι οποίες είναι ίδιες για το πι και το π2, 

αντίστοιχα. Οι δυϊκές τιμές του Πίνακα 2.24 (σειρά ζβ είναι 24 για το si* και 14 για 

το S2*, τιμές οι οποίες είναι ίδιες για το Χι και το Χ2, αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό δεν 

είναι τυχαίο. Δοθέντος του τελικού πίνακα της SIMPLEX του πρωτεύοντος μπορούμε 

να εξαγάγουμε τη λύση του δυϊκού προβλήματος και αντίστροφα. Η σχέση αυτή 

πρωτεύοντος-δυϊκού συνοψίζεται στο εξής: δοθέντος του τελικού πίνακα της
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SIMPLEX του δυϊκού προβλήματος, οι βέλτιστες τιμές των κύριων μεταβλητών (όχι 

χαλαρών) του πρωτεύοντος δίδονται από τις Zj τιμές των χαλαρών μεταβλητών του 

δυϊκού. Επιπλέον, οι βέλτιστες τιμές των χαλαρών μεταβλ.ητών του πρωτεύοντος 

δίδονται από τις αρνητικές τιμές της σειράς Cj-ZjWiv κύριων μεταβλητών του δυϊκού.

2.7 Ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός

Ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός (integer linear programming) καλείται 

το μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού, στο οποίο οι μεταβλητές απόφασης 

παίρνουν ακέραιες τιμές^. Στο παράδειγμα της παραγράφου 1.5.1, όταν 

αποκλείσουμε την υπόθεση διαιρετότητας των επενδύσεων, τότε οι επενδύσεις πρέπει 

να είναι ακέραιοι αριθμοί, και μάλιστα να παίρνουν τιμές 0 ή 1 (zero-one integer 

programming ή binary integer programming).

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τον αλγόριθμο του Gomory για γενικά 

προβλήματα ακέραιου προγραμματισμού, ο οποίος θεωρείται από τις καλύτερες 

μεθόδους για τέτοια προβλήματα και έχει παρθεί από τον Sierksma (1996).

Η μέθοδος του Gomory ξεκινά από τη λύση του προβλήματος ακέραιου 

προγραμματισμού ως προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού. Έστω ΒΙ ο πίνακας 

των βασικών μεταβλητών της λύσης του γραμμικού προγραμματισμού και ΝΙ ο 

πίνακας των μη βασικών μεταβλητών. Έστω Xk μία βασική μεταβλητή η οποία δεν 

παίρνει ακέραια τιμή (τουλάχιστον μία βασική μεταβλητή πρέπει να μην είναι 

ακέραια: αν όλες είναι ακέραιες τότε το πρόβλημα έχει λυθεί):

xk =bk-^akjXj
j&NI

όπου bu η λύση της μεταβλητής (μη ακέραια τιμή), akj οι συντελεστές των μη 

βασικών μεταβλητών και Xk οι μη βασικές μεταβλητές της λύσης. Ορίζουμε τις 

ισότητες: bk = |_bk J-+-βk και = [_aigJ+akj> όπου |_pj είναι ο μικρότερος ακέραιος,

τέτοιος ώστε [ρ_|<ρ. Προφανώς θα ισχύει 0<βk <1 και 0<akJ <1. Τελικά, θα

ισχύει β,^- ^Ta^Xj = xk — (_bk J-t- Laμ Jχ j · Αφού Xj>0 και akj>0 για όλα τα k€ ΒΙ
jeNI jeNI

KaijeNI, συνεπάγεται ότι ^a^Xj ^0, έτσι ώστε β|{-^α1ςχϋ <β1ί <1
jeNI jeNI 35

35 Ακολουθώντας αυστηρά μαθηματική ορολογία οι τιμές των μεταβλητών πρέπει να είναι φυσικοί 
αριθμοί (0, 1,2 ...), αφού έχουμε αποκλείσει τις αρνητικές τιμές.
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Για όλες τις ακέραιες μεταβλητές Xk και Xj, ο όρος xk~LW J+ XLaiy Jxj
jeNT

πρέπει να είναι ακέραιος, οπότε και ο όρος Pk- ]TakJXj πρέπει να είναι ακέραιος.
jeNI

Εφόσον β,^-^α^ <1, άρα Pk-Xakjxj ^0 ή -Xak]Xj --Pk· Η τελευταία
jeNI jeNT jeNI

ανισότητα είναι αυτή η οποία προστίθεται στο μοντέλο (περιορισμός του Gomory).

Συνοψίζοντας, ο αλγόριθμος του Gomory αποτελείται από τα εξής δύο 

βήματα:

1. Λύση του προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού. Αν η βέλτιστη λύση 

αποτελείται από ακέραιους αριθμούς ο αλγόριθμος σταματάει.

2. Προσθήκη του περιορισμού του Gomory. Αυτή τη φορά επιλύεται το δυϊκό 

πρόβλημα και αν η λύση αποτελείται από ακέραιους αριθμούς ο αλγόριθμος 

σταματάει. Ειδάλλως, προστίθεται εκ νέου περιορισμός του Gomory.

Στο σημείο αυτό δύο παρατηρήσεις πρέπει να γίνουν. Πρώτον, με την 

προσθήκη του περιορισμού του Gomory το rhs μέλος της είναι αρνητικό. Ένας 

τρόπος για τον χειρισμό αυτής της δυσκολίας είναι η λύση του δυϊκού προβλήματος. 

Δεύτερον, ο αλγόριθμος μπορεί να απαιτεί πολλές επαναλήψεις των βημάτων λόγω 

αδυναμίας εύρεσης ακέραιας λύσης, το οποίο υποδηλώνει, δυστυχώς, μεγάλο 

υπολογιστικό χρόνο.

Το πρόγραμμα WinQSB διαθέτει μηχανισμούς για να Επιλύει τέτοια 

συστήματα χωρίς παρεμβολές από τον χρήστη, απλά με τη δήλωση στην εκκίνηση 

του προγράμματος ότι οι μεταβλητές απόφασης πρέπει να είναι ακέραιοι. Ειδικά, για 

την περίπτωση κατά την οποία η διαιρετότητα των επενδύσεων δεν ισχύει το 

WinQSB παρέχει τη δυνατότητα λύσης με zero-one προγραμματισμό. Τέλος, το 

WinQSB μπορεί να συμπεριλάβει ακέραιες και συνεχείς μεταβλητές απόφασης 

(mixed integer programming), απλά αλλάζοντας την ένδειξη της μεταβλητής από 

Continuous σε Integer. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν στο επόμενο κεφάλαιο.

2.8 Τελικές παρατηρήσεις για τη μέθοδο του γραμμικού 

προγραμματισμού και τον αλγόριθμο SIMPLEX

Στην παρούσα παράγραφο εξετάστηκε η μέθοδος του γραμμικού 

προγραμματισμού ως μία περίπτωση του μαθηματικού προγραμματισμού. Οι σχέσεις
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οι οποίες διέπουν την αντικειμενική συνάρτηση είναι γραμμικές, δηλαδή η 

απλούστερη σχέση στα μαθηματικά. Παρ’ όλα αυτά ο γραμμικός προγραμματισμός 

αποτελεί μία πολυσύνθετη κατηγορία της αριθμητικής ανάλυσης με πολλούς 

ορισμούς, αξιώματα και θεωρήματα, αλλά ακόμα περισσότερες εφαρμογές.

Το δυϊκό πρόβλημα εξετάστηκε εκτενώς για να φανεί η στενή σχέση με το 

πρωτεύον, αλλά και για τις πληροφορίες τις οποίες μπορεί να μας παράσχει σε ό,τι 

αφορά την ανάλυση ευαισθησίας. Όμως, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία 

των δυϊκών μεταβλητών, όταν εμφανίζεται μία εκφυλισμένη λύση. Με τη σημερινή 

υπολογιστική ισχύ και τα διαθέσιμα λογισμικά προγράμματα όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες διατίθενται απ’ ευθείας στη ‘έξοδο’ του προγράμματος σε εύλογο 

υπολογιστικό χρόνο, με την αυτόματη εισαγωγή κανόνων αντικύκλωσης, όπου 

χρειάζεται, χωρίς να είναι απαραίτητη η λύση και του δυϊκού προβλήματος.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι για τις περισσότερες εφαρμογές του 

αλγορίθμου SIMPLEX σε υπολογιστή ο αριθμός των απαιτούμενων υπολογισμών σε 

κάθε επανάληψη είναι ανάλογος με των αριθμό των βασικών μεταβλητών (ίσος, όπως 

έχει αναφερθεί, με των αριθμό των περιορισμών). Άρα, μερικές φορές συμφέρει για 

εξοικονόμηση υπολογιστικού χρόνου η μετατροπή του πρωτεύοντος στο δυϊκό του, 

αφού ένα σύστημα m x η γίνεται αυτομάτως π χ m.

Στο επόμενο κεφάλαιο δεν θα μας απασχολήσουν τέτοια ζητήματα, 

θεωρώντας ότι δεν επηρεάζουν αισθητά τον υπολογιστικό χρόνο. Η διερεύνηση 

γραμμικών προβλημάτων θα γίνει με το λογισμικό πακέτο WinQSB V. 1.00 και το 

module για Linear and Integer Programming.



3. ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η αναγνώριση ότι το πρόβλημα του προσδιορισμού της άριστης σύνθεσης του 

προϋπολογισμού επενδύσεων υπό συνθήκες περιορισμού κεφαλαίου είναι ουσιαστικά 

πρόβλημα μεγιστοποίησης της ΚΠΑ των επενδύσεων υποκείμενων σε ανισοτικούς 

περιορισμούς έγινε πρώτη φορά από τους Lorie & Savage (1955). Οι συγγραφείς 

έθεσαν το πρόβλημα ως ζήτημα μεγιστοποίησης της ΚΠΑ των επενδύσεων με τον 

όρο οι αρχικές εκροές των επενδύσεων να μην ξεπερνούν ένα προκαθορισμένο όριο. 

Από τη λύση του παραπάνω προβλήματος με τη μέθοδο του γραμμικού 

προγραμματισμού από τον Weingartner (1963) το πρόβλημα επεκτάθηκε για να 

συμπεριλάβει περιορισμό κεφαλαίου για περισσότερες της μιάς περιόδους (Carleton, 

1969, Wilkes, 1983).

Έκτοτε, η ανάπτυξη των υπολογιστικών μεθόδων και η αύξηση της 

υπολογιστικής ισχύος ευνόησε τον προσδιορισμό της άριστης σύνθεσης του 

προϋπολογισμού επενδύσεων ακόμα και όταν περιλαμβάνει δεκάδες επενδυτικά 

σχέδια υπό διερεύνηση. Στην παρούσα παράγραφο εξετάζεται ο προσδιορισμός της 

άριστης σύνθεσης του προϋπολογισμού επενδύσεων υποκείμενων σε περιορισμό 

κεφαλαίου για περισσότερα του ενός έτους χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα WinQSB 

V. 1.00 και ειδικά το ενσωματωμένο στο πρόγραμμα module Linear and Integer 

Programming. Επιλέχθηκε αυτό το πρόγραμμα, διότι είναι πολύ εύκολο στη χρήση, 

αλλά και διαθέσιμο στο ευρύ κοινό36 σε αντίθεση με άλλα τα οποία είναι επίσης 

κατάλληλα για τέτοια προβλήματα όπως το Lindo, το MS Excel, αλλά διατίθενται 

έναντι τιμήματος.

3.1 Το πρόγραμμα WinQSB

Το πρόγραμμα WinQSB είναι στην ουσία το τροποποιημένο πρόγραμμα QSB 

για DOS σε QSB για Windows. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε από Y.-L. Chang και 

όλο το πακέτο περιέχει τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα εργαλεία της επιχειρησιακής
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j6 Το πρόγραμμα WinQSB ν. 1.00 με ενσωματωμένα όλα τα modules είναι διαθέσιμο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.wilev.co.iik/techsuDDort/·

http://www.wilev.co.iik/techsuDDort/


έρευνας, όπως δυναμικός προγραμματισμός, αλυσίδες Markov, μη γραμμικός 

προγραμματισμός και φυσικά ο γραμμικός και ακέραιος γραμμικός 

προγραμματισμός. Η εισαγωγική εικόνα του module Linear and Integer Programming 

φαίνεται παρακάτω.
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Linear and Integer Programming
Version 1.00

Copyright © Yih-Long Chang

Please wait while loading program..

Εικόνα 3.1: Εισαγωγική εικόνα του Γραμμικού και ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού στο

πρόγραμμα WinQSB ν.1.00. Χρήστης με ταχύτητα επεξεργαστή μεγαλύτερη από 133 ΜΗζ 

είναι πιθανό να μην την παρατηρήσει.

ΜΠΙ χΙ

Θ ?

Problem Title:
-3··· >'

Number of 
Constraints:

Number of 
Variables:

1 Objective Criterion

(· Maximization 
C Minimization

Data Entry Format

® Spreadsheet Matrix Form 

C Normal Model Form

OK

"htTί '|·ί'ί?ιΓΤΐΓ"' *·

Default Variable Type

« Nonnegative continuous 

C Nonnegative integer 

C Binary (0.1)

< C Unsigned/unrestricted

E«":r ** «a:-: ■
Cancel ■A Help

Εικόνα 3.2: Επιλογή του προβλήματος στο WinQSB



Στην Εικόνα 3.2 φαίνονται οι διαφορετικές επιλογές τις οποίες έχει ένας 

χρήστης. Πρέπει να ορίσει αριθμό μεταβλητών και περιορισμών, να διευκρινίσει αν 

είναι πρόβλημα μεγιστοποίησης ή ελαχιστοποίησης, να ορίσει τη μορφή της 

εισαγωγής δεδομένων και, τέλος, να επιλέξει αν ισχύει η υπόθεση διαιρετότητας, αν 

δεν ισχύει (ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός), αν είναι δυαδικό πρόβλημα (zero- 

one programming) ή αν δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός (unsigned/unrestricted). 

Στην Εικόνα 3.3 φαίνεται η μορφή την οποία παίρνει το πρόβλημα μεγιστοποίησης 

(2.2α), στην οποία χρειάζεται μόνο να γράψουμε τα μητρώα των ay, των Cj και των b, 

(της κανονικής μορφής). Δεν είναι απαραίτητο να ορίσουμε χαλαρές μεταβλητές, 

ούτε και τα Xj.
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| Linear and Integer Progiammi - -Ini x|
File Edit Fgrmat Solve and Analyze Utilities Window WinQSB Help

Η δυνατότητα λύσης του προβλήματος φαίνεται στην Εικόνα 3.4. Μπορούμε 

να επιλέξουμε Solve the Problem από το menu Solve, οπότε το WinQSB θα μας 

δώσει τον τελικό πίνακα της λύσης, η οποία συμπεριλαμβάνει την ανάλυση 

ευαισθησίας του προβλήματος (εύρος εφικτής λύσης για τις rhs τιμές και το εύρος 

βέλτιστης λύσης για τις κύριες μεταβλητές). Επίσης, το WinQSB θα μας δώσει τις 

σκιώδεις τιμές των περιορισμών (shadow prices), οι οποίες ταυτίζονται με τις δυϊκές 

τιμές σε ένα πρόβλημα μεγιστοποίησης.

Μία επιπλέον πληροφορία την οποία μας παρέχει η ‘έξοδος’ του 

προγράμματος είναι το ανηγμένο κόστος (reduced cost) (Εικόνα 3.5). Για τις βασικές 

μεταβλητές του προβλήματος (ή όταν υπάρχουν πολλαπλές λύσεις) το ανηγμένο 

κόστος είναι μηδενικό (δεν χρειάζεται να αυξηθούν ή να μειωθούν ώστε να εισέλθουν



στη Βάση, αφού είναι ήδη βασικές). Για μία μη βασική μεταβλητή με δείκτη k το 

ανηγμένο κόστος ορίζεται από τη διαφορά του Ck (συνεισφορά της Xk στην 

αντικειμενική συνάρτηση) από την τιμή του πάνω ορίου του εύρους βέλτιστης λύσης 

της συγκεκριμένης μεταβλητής.
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| linear and Integer Programming# '
File Edit Format Solve and Analyze

i n! x|
Utilities Window WinQSB Help

B & f ~ Solve the Problem

Si LP Sample Pr
Solve and Display Steps 
Graphic Method

■puts 4’··.^ iLii ill Θ ?
Maximize : XI

Varia
Maxii
Cl
C2
C3
LowerBound
UpperBound
VariableType

Change Integer Tolerance 
Specify Solution Quality 
Specify Variable Branching Priorities

0 0
Μ M

Continuous Continuous

3
4 
2 
1 
0

M
Continuous

1
3
1
2
0

M
Continuous

----------------- ---------—-—

^ΐπΐϋΐ

Χ3 | Χ4 Direction R. Η. S.

550
700
200

Εικόνα 3.4: Επίλυση του προβλήματος (2.2α) στο WinQSB

Linear and Integer Programming
File Format Results Utilities Window Help

Dllsy 'J.GC — iLj Θ ?
OS

23:18:04 Thursday January 30 2003

Decision Solution Unit Cost or T otal Reduced Basis Allowable Allowable
Variable Value Profit c(j) Contribution Cost Status Min. c(j) Max. c(j)

Τ XI 0 4.0000 0 -0.0500 at bound M 4.0500
2 Χ2 25.0000 6.0000 150.0000 0 basic 5.9231 9.0000
3 Χ3 125.0000 3.0000 375.0000 0 basic 2.0000 12.0000
4 Χ4 0 1.0000 0 -3.5000 at bound M 4.5000

Objective Function (Max.) = 525.0000

Lett Hand Right Hand Slack Shadow Allowable Allowable
Constraint Side Direction Side or Surplus Price Min. RHS Max. RHS

Τ Cl 550.0000 < = 550.0000 0 0.3000 133.3333 800.0000
2 C2 275.0000 < = 700.0000 425.0000 0 275.0000 M
3 C3 200,0000 <=* 200.0000 0 1.8000 137.5000 825.0000

Εικόνα 3.5: Πίνακας της λύσης και ανάλυση ευαισθησίας του προβλήματος (2.2α) στο WinQSB

Από την Εικόνα 3.5 βλέπουμε ότι το ανηγμένο κόστος της μεταβλητής Χ4 

είναι -3.5 (=1-4.5). Αν αλλάξουμε το C4 από 1 σε 4.5 και λύσουμε ξανά το πρόβλημα



(2.2α) θα έχουμε τη λύση η οποία φαίνεται στην Εικόνα 3.6. Παρατηρούμε ότι 

εμφανίζεται η σημείωση ότι υπάρχουν πολλαπλές λύσεις ('Note: Alternate Solution 

Exists!!’). Έτσι, η μεταβλητή Χ4 είναι μπορεί να είναι βασική σε μία από τις 

πολλαπλές λύσεις"7, ενώ το ανηγμένο κόστος της έχει μηδενιστεί.
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m
23:18:04

......

Thursday January 30 2003

Decision Solution Unit Cost or T otal Reduced Basis Allowable Allowable
Variable Value Profit c(j) Contribution Cost Status Min. c(j) Max. c(j)

Τ XI 0 4.0000 0 -0.0500 at bound M 4.0500
2 Χ2 25.0000 6.0000 150.0000 0 basic 5.9231 9.0000
3 Χ3 125.0000 3.0000 375.0000 0 basic 2.0000 12.0000
4 Χ4 0 4.5000 0 0 at bound M 4.5000

Objective Function (Max.) = 525.0000 (Note: Alternate Solution Existsl!)

Left Hand Right Hand Slack Shadow Allowable Allowable
Constraint Side Direction Side or Surplus Price Min. RHS Max. RHS

Τ Cl 550.0000 < = 550.0000 0 0.3000 133.3333 800.0000
2 C2 275.0000 < = 700.0000 425.0000 0 275.0000 M
3 C3 200.0000 < = 200.0000 0 1.8000 137.5000 825,0000

Εικόνα 3.6: Πίνακας της λύσης και ανάλυση ευαισθησίας για το τροποποιημένο πρόβλημα (2.2α) στο 

WinQSB

Πρέπει, τέλος, να σημειώσουμε ότι στο WinQSB υπάρχει η δυνατότητα 

εμφάνισης όλων των βημάτων της SIMPLEX και όχι μόνο του τελικού της πίνακα με 

την ανάλυση ευαισθησίας. Αυτό γίνεται αν αντί για Solve the Problem επιλέξουμε 

Solve and Display Steps στην Εικόνα 3.4.

Στις επόμενες παραγράφους θα εξετάσουμε τη γενική μαθηματική διατύπωση 

του προβλήματος προϋπολογισμού επενδύσεων υπό συνθήκες περιορισμού 

κεφαλαίου και μετά θα διερευνήσουμε ορισμένα παραδείγματα προσδιορισμού της 

άριστης σύνθεσης επενδυτικών σχεδίων με τη χρήση του WinQSB.

j7 Μία διαφορετική λύση από τις πολλαπλές του προβλήματος μπορεί κάποιος να εμφανίσει 
ακολουθώντας τη διαδικασία Results, Obtain Alternate Optimal (ή εναλλακτικά Alt-RN). Σε άλλες 
εναλλακτικές λύσεις το εύρος βέλτιστης λύσης των μεταβλητών αλλάζει.



3.2 Λύση του προβλήματος της παραγράφου 1.5.1 με τη μέθοδο του 

γραμμικού και ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού. Το δυϊκό 

πρόβλημα

Στην παράγραφο 1.5.1 είδαμε ένα παράδειγμα προσδιορισμού της άριστης 

σύνθεσης του προϋπολογισμού επενδύσεων εφαρμόζοντας τις υποθέσεις 1-6 για 

επιτόκιο προεξόφλησης ίσο με 5 %. Στην περίπτωση της διαιρετότητας των 

επενδύσεων είχαμε καταλήξει ότι το κριτήριο του δείκτη αποδοτικότητας είναι το 

καλύτερο για τον χειρισμό τέτοιων προβλημάτων. Στην παρούσα παράγραφο θα 

επιχειρηθεί να δοθεί λύση στο πρόβλημα αυτό χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 

γραμμικού προγραμματισμού με το πρόγραμμα WinQSB ν.1.00.
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Επενδυτικά

σχέδια
A Β C D Ε

Διαθέσιμο 

συνολικό 

κεφάλαιο (€)ΚΠΑ (€) 2988.43 3294.77 10306.34 9401.32 5782.31

Αρχική 

εκροή (€)
10000 40000 20000 40000 50000 80000

Πίνακας 3.1: Συνοπτική παρουσίαση του προβλήματος

Το πρόβλημα μπορεί να διατυπωθεί ως:

MaxP=Max (2988.43x,+3294.77x2+10306.34x3+9401.32x4+5782.3 lx5) 

έτσι ώστε 10000χι+40000χ2+20000χ3+40000χ4+50000χ5<80000

Χι

Χ2

Χ3

Χ4

<1

<1 (3.1)

<1 

<1

Χ5<1

και Xj>0 για j=l_5

όπου Xj το ποσοστό της επένδυσης υπό έγκριση.

Δηλαδή, πρέπει να μεγιστοποιηθεί η ΚΠΑ των επενδύσεων οι οποίες θα 

απαρτίσουν την άριστη σύνθεση του προϋπολογισμού επενδύσεων, με περιορισμούς 

ότι η αρχική εκροή αυτής της σύνθεσης δεν θα ξεπεράσει το συνολικό διαθέσιμο 

κεφάλαιο.



Οι περιορισμοί xj<1 υπονοούν ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να γίνει 

αποδεκτό παραπάνω από μία φορά. Περιορισμοί αυτού του τύπου είναι απαραίτητοι, 

διότι αν δεν υπήρχαν όλες οι επενδύσεις θα κατευθύνονταν σε αυτή με τη μεγαλύτερη 

ΚΠΑ (Hayes, 1984). Δηλαδή, στο πρόβλημα 3.1 το επενδυτικό σχέδιο C θα 

εγκρινόταν 4 φορές, αν δεν είχαμε συμπεριλάβει τους περιορισμούς xj<1. Στην 

Εικόνα 3.7 φαίνεται η εισαγωγή των δεδομένων του προβλήματος 3.1, ενώ η λύση 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.8.
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I Linear and Integer Prbgrammin ■ -I Pi* I
File Edit Format Solve and Analyze Utilities Window WinQSB Help

E3|gS y |ϋ|*·· *1* © 3.GC A sl® -= DI C=3 4
i

L· Θ f

Maximize : XI 2988.43
Variable —> XI X2 X3 X4 X5 | Direction R. H. S.
Maximize 2988.43 3294.77 1030G.34 9401.32 5782.31
Cl 10000 40000 20000 40000 50000 <= 80000
C2 1 < = 1
C3 1 < = 1
C4 1 < = 1
C5 1 < = 1
CG 1 <= 1
Lower Bound 0 0 0 0 0
UpperBound M M M M M
VariableType Continuous Continuous Continuous Continuous Continuous

Εικόνα 3.7: Πίνακας εισαγωγής δεδομένων για το πρόβλημα 3.1 στο WinQSB

^Combined Report forilj?am .
: 14:51:04 Friday January 31 2003 Π

Decision
Variable

Solution
Value

Unit Cost or Total 
Profit c(j) Contribution

1 XI 1.0000 2.988.4300 2.988.4300
~2 X2 0 3.294.7700 0
3 X3 1.0000 10.306.3400 10.306.3400
4 X4 1.0000 9.401.3200 9.401.3200
5 X5 0.2000 5.782.3100 1.156.4620

_ Objective Function (Max.) = 23.852.5500

Constraint
Left Hand 

Side Direction
Right Hand 

Side

T Cl 80.000.0000 <= 80.000.0000
~2 C2 1.0000 <= 1.0000
1 C3 0 <= 1.0000
4 C4 1.0000 <= 1.0000
5 C5 1.0000 <= 1.0000
6 C6 0.2000 < = 1.0000

Reduced
Cost

Basis
Status

Allowable 
Min. c(j)

Allowable 
Max. c(j)

0 basic 1.156,4620 M
1.331.0780 at bound -M 4.625.8480

0 basic 2.312.9240 M
0 basic 4.625,8480 M
0 basic 4.118.4620 11.751.6500

Slack 
or Surplus

Shadow
Price

Allowable 
Min. RHS

Allowable 
Max. RHS

0 0.1156 70.000.0000 120.000.0000
0 1.831.9680 0 2.0000

1.0000 0 0 M
0 7.993.4160 0 1.5000
0 4.775.4720 0 1.2500

0.8000 0 0,2000 M

Εικόνα 3.8: Πίνακας της λύσης και ανάλυση ευαισθησίας για το πρόβλημα 3.1 στο WinQSB
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Όπως βλέπουμε στην Εικόνα 3.8 η λύση είναι ίδια με αυτήν η οποία 

προκύπτει χρησιμοποιώντας το κριτήριο του δείκτη αποδοτικότητας. Επιπλέον, η 

σκιώδης τιμή του πρώτου περιορισμού υποδηλώνει ότι αν αυξήσουμε το διαθέσιμο 

κεφάλαιο κατά 1000 € η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης βελτιώνεται κατά 115.6 

€ για το εύρος 70000<bi<l 20000. Αυτό είναι και το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου. 

Εκτός των άλλων διαθέσιμων πληροφοριών από την ανάλυση ευαισθησίας 

γνωρίζουμε ότι αν η ΚΠΑ του επενδυτικού σχεδίου Β αυξηθεί κατά 1331.078 €, τότε 

η Β θα γίνει υποψήφια βασική μεταβλητή.

Από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται ότι οι περιορισμοί Χ2<1 και Χ5<1 δεν 

εξαντλούνται πλήρως. Αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με το θεώρημα 

συμπληρωματικότητας οι δυϊκές τιμές αυτών των περιορισμών θα είναι μηδέν. 

Πράγματι, αυτό φαίνεται και στην Εικόνα 3.8. Από την άλλη μεριά, για όλους τους 

άλλους περιορισμούς ισχύουν οι ισότητες (οι αντίστοιχες χαλαρές μεταβλητές είναι 

μηδέν), άρα θα περιμέναμε οι αντίστοιχες δυϊκές τιμές να είναι διάφορες του μηδενός, 

το οποίο και ισχύει.

Ακολουθώντας την ορολογία των Salkin & Kombluth (1973), αν ορίσουμε με 

π\ τη δυϊκή μεταβλητή η οποία σχετίζεται με τον περιορισμό κεφαλαίου και μι, μ2, μ3, 

μ4, μ5 τις δυϊκές μεταβλητές οι οποίες σχετίζονται με τους περιορισμούς Xj<0, το 

δυϊκό πρόβλημα του (3.1) θα έχει την εξής μορφή:

MinR=Min (80000πι+μι+μ2+μ3+μ4) 

έτσι ώστε 10000πι+μι >2988.43

40000πι ... +μ2 >3294.77

20000π, +μ3 >10306.34 (3.2)

40000π, +μ4 >9401.32

50000π, +μ5 >5782.31

και πι, Pj>0 για j=l... 5

Από τη λύση του πρωτεύοντος προβλήματος (3.2), εφόσον εξαντλείται ο 

περιορισμός κεφαλαίου, η δυϊκή μεταβλητή η οποία αντιστοιχεί σε αυτόν τον 

περιορισμό δεν θα είναι μηδέν. Το ίδιο θα ισχύει για τις μεταβλητές μι, μ3, μ4· 

Πράγματι, αν λύσουμε το δυϊκό πρόβλημα στο WinQSB θα προκύψει η εξής λύση:
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Decision Solution Unit Cost or T otal Reduced Basis Allowable Allowable
Variable Value Profit c(j) Contribution Cost Status Min. c(j) Max. c(j)

Τ PI 0.115G 80.000.0000 9.251.6960 0 basic 70.000.0000 120.000.0000
2 Ml 1.831,9680 1.0000 1.831.9680 0 basic 0 2.0000
3 M2 0 1.0000 0 1.0000 at bound 0 M
4 M3 7 993.4160 1.0000 7.993.4160 0 basic 0 1.5000
5 M4 4.775.4720 1.0000 4.775.4720 0 basic 0 1.2500
6 M5 0 1.0000 0 0.8000 at bound 0.2000 M

_ Objective Function (Min.) = 23.852.5500

—
Left Hand Right Hand Slack Shadow Allowable Allowable

Constraint Side Direction Side or Surplus Price Min. RHS Max. RHS

Τ Cl 2.988.4300 > = 2.988.4300 0 1.0000 1.156.4620 M
~ζ C2 4.625.8480 > = 3.294.7700 1.331.0780 0 -M 4 625.8480
Ύ C3 10.306.3400 > = 10.306.3400 0 1.0000 2.312.9240 M
Τ C4 9.401.3200 > = 9.401.3200 0 1.0000 4.625.8480 M
~5 C5 5.782.3100 > = 5.782.3100 0 0.2000 4.118.4620 11.751.6500

Εικόνα 3.9: Πίνακας της λύσης και ανάλ.υση ευαισθησίας για το δυϊκό πρόβλημα 3.2 στο WinQSB

Στην παράγραφο 2.5.1 ερμηνεύσαμε τις δυϊκές μεταβλητές ως την αξία μιάς 

επιπλέον μονάδας στο rhs μέλος του αντίστοιχου περιορισμού. Τώρα, από τη λύση 

του προβλήματος βρήκαμε ότι η αξία ενός επιπλέον ευρώ στο διαθέσιμο κεφάλαιο 

είναι 0.1156 €. Στο παρόν πρόβλημα οι τιμές αυτές είναι δύσκολο να μεταφραστούν 

σε επιτόκια τα οποία η διοίκηση είναι διατεθειμένη να πληρώσει, έτσι ώστε να 

εξασφαλίσει ένα επιπλέον ευρώ κεφαλαίου για επένδυση. Το πρόβλημα αυτό θα 

χειριστούμε αργότερα εισάγοντας επιλογές δανεισμού και δανειοδότησης της 

επιχείρησης.

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι επενδυτικά σχέδια με pj=0 

απορρίπτονται εξ ολοκλήρου ή εγκρίνονται εν μέρει. Αντίστοιχα, επενδυτικά σχέδια 

με μρθ εγκρίνονται εξ ολοκλήρου. Για το εγκριθέν επενδυτικό σχέδιο k (μ*>0) η 

μεταβλητή μι< υποδηλώνει την καθαρή αξία της επένδυσης η οποία περιλαμβάνει τη 

χρήση περιορισμένων πόρων της επιχείρησης τιμώμενα στο κόστος ευκαιρίας (Salkin 

& Kombluth, 1973).

Δηλαδή, μ, = καθαρή αξία του επενδυτικού σχεδίου j

= ΚΠΑ προεξοφληθείσα με 5 % - το άθροισμα των εκροών οι 

οποίες τιμώνται στο κόστος ευκαιρίας

Για παράδειγμα, το επενδυτικό σχέδιο Α με ΚΠΑ 2988.43 € η καθαρή αξία 

του θα είναι: μι=2988.43—1 ΟΟΟΟ'0.1156=1831.968 €. Για το απορριφθέν επενδυτικό
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σχέδιο μτ θα ισχύει: μ2=3294.77-40000Ό.1156=-4243.12 €, η οποία είναι αρνητική38. 

Αν κατατάξουμε τα παραπάνω επενδυτικά σχέδια με βάση την καθαρή τους αξία, 

όπως αυτή δηλώνεται από τις μεταβλητές μ], τότε προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας με 

τη συνολική λύση του προβλήματος 3.1:

Εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια Καθαρή αξία (pj) (€) Κατάταξη

A 1831.968 3

C 7993.416 1

D 4775.472 2

Εν μέρει εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια

Ε - 4

Απορριφθέντα επενδυτικά σχέδια

Β - 5

Πίνακας 3.2: Κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων του προβλήματος 3.1 βάσει των καθαρών αξιών (μ)

Από τις παραπάνω τιμές προκύπτει το ερώτημα κατά πόσον επενδυτικά 

σχέδια μπορούν να γίνουν δεκτά κατά ένα μέρος. Δηλαδή, κατά πόσον ‘έχει νόημα’ η 

αποδοχή του 1/5 του επενδυτικού σχεδίου Ε. Σε μία τέτοια περίπτωση, όταν δηλαδή η 

υπόθεση της διαιρετότητας των επενδύσεων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή 

εφαρμόζονται άλλες μέθοδοι προσδιορισμού της άριστης σύνθεσης, όπως είναι ο 

ακέραιος προγραμματισμός.

Αν αποκλείεται η διαιρετότητα των επενδύσεων, τότε λόγω των περιορισμών 

Xj<1 το πρόβλημα ανάγεται σε προσδιορισμό των μεταβλητών απόφασης οι οποίες 

παίρνουν τιμές 0 ή 1. Το πρόγραμμα WinQSB μπορεί να χειριστεί και τέτοια 

προβλήματα με 2 τρόπους: είτε αλλάζοντας απ’ ευθείας τον τύπο των μεταβλητών 

στην Εικόνα 3.7 (Variable Type) από Continuous σε Integer και κρατώντας τους 

περιορισμούς Xj<l, είτε μετατρέποντας το πρόβλημα (Εικόνα 3.2) από Nonnegative 

continuous σε Binary (0,1). Το τελευταίο φαίνεται στην Εικόνα 3.10, ενώ η λύση του 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.11.

38 Οποιαδήποτε διαφορά στις πράξεις οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις.
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| iineai and Integer Programminr
File Edit Format Solve and Analyze

■>·. v ^ln| x|
Utilities Window WinQSB Help

0 y m ΕΊ l % © 3.C0□ \Έ\ 0k—*\ 4'· k.lC ::: Θ f
S3 lR Sample Problem -•j55
Maximize : XI 45
Variable --> XI X2 X3 X4 X5 Direction R. H. S.
Maximize 2988.43 3294.77 10308 34 9401.32 5782.31
Cl 10000 40000 20000 40000 50000 <= 80000
LowerBound 0 0 0 0 0
UpperBound 1 1 1 1 1
VariableType Binary Binary B inaty Binary Binary

Εικόνα 3.10: Πίνακας μετατροπής του προβλήματος 3.1 σε binary (zero-one) στο WinQSB

& Combined Report for;jL®Sample; lYoblem
a------——
:v .
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Decision Solution Unit Cost or T otal Reduced Basis
Variable Value Profit c(j) Contribution Cost Status

T XI 1.0000 2.988.4300 2.988.4300 0 basic
2 X2 0 3.294.7700 0 3.294.7700 at bound
3 X3 1.0000 10.306.3400 10.306.3400 0 basic
T X4 1.0000 9.401.3200 9.401.3200 0 basic
ΊΓ X5 0 5.782.3100 0 5.782.3100 at bound

__ Objective Function (Max.) = 22.696.0900

—
Left Hand Right Hand Slack Shadow

Constraint Side Direction Side or Surplus Price

T Cl 70.000.0000 < = 80.000.0000 10.000.0000 0

Εικόνα 3.11: Πίνακας της λύσης του προβλήματος 3.1 ως zero-one πρόβλημα στο WinQSB

Όπως μπορεί κάποιος να διαπιστώσει η σύνθεση η οποία προέκυψε με το 

WinQSB χωρίς την υπόθεση της διαιρετότητας είναι η ίδια με αυτήν της παραγράφου

1.5.1 η οποία προέκυψε με την επίπονη διαδικασία εύρεσης των συνδυασμών οι 

οποίοι μεγιστοποιούν την ΚΠΑ του προβλήματος.

Συμπερασματικά, το WinQSB είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο της 

επιχειρησιακής έρευνας, το οποίο παρουσιάζει τεράστια ευελιξία σε διάφορα 

προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού αφορώντα σε συνθήκες περιορισμού 

κεφαλαίου. Παρακάτω θα παρουσιαστεί ένα παράδειγμα προσδιορισμού της άριστης 

σύνθεσης προϋπολογισμού επενδύσεων υπό συνθήκες περιορισμού κεφαλαίου, όταν 

το διαθέσιμο κεφάλαιο περιορίζεται για περισσότερες της μιάς χρονικές περιόδους, 

και θα δοθεί η γενική μαθηματική διατύπωση του προβλήματος και του δυϊκού του.



3.3 Αριστη σύνθεση του προϋπολογισμού επενδύσεων όταν το κεφάλαιο 

περιορίζεται για περισσότερες της μιας περιόδους

Στην παράγραφο 1.5.1 υποθέσαμε ότι ο περιορισμός κεφαλαίου διαρκεί μόνο 

για ένα έτος. Στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις συνήθως περιορίζουν το κεφάλαιο 

για επένδυση για περισσότερα του ενός έτη, όπως σημειώθηκε και στην παράγραφο

1.2 (Mukherjee & Hingorani, 1999). Ας υποτεθεί ότι μία επιχείρηση επιθυμεί να 

προσδιορίσει την άριστη σύνθεση του προϋπολογισμού επενδύσεων για 6 επενδυτικά 

σχέδια. Έχει υπολογίσει ότι τα καθαρά κέρδη και οι εκροές θα δίδονται από τον 

Πίνακα 3.3, ενώ υπολογίζει το επιτόκιο προεξόφλησης στο 10 %. Υποθέτει επίσης ότι 

κάθε επενδυτικό σχέδιο θα έχει ωφέλιμη ζωή ίση με 3 έτη και οι απαιτούμενες εκροές 

είναι ανεξάρτητες από τα καθαρά κέρδη.
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Επενδυτικό σχέδιο 1 2 3 4 5 6

Καθαρά κέρδη (€) 

Έτος 1 0 12600 6000 3000 14500 3840

Έτος 2 3300 5400 9900 2200 7000 4400

Έτος 3 10890 7854 2420 12100 23155 4840

ΚΠΑ των Καθαρών 

κερδών (10 %) (€)
12000 24000 17000 15000 40000 11840

Εκροές (€) 

Έτος 1 12500 48000 4000 8000 30000 4000

Έτος 2 2500 10000 5000 2000 35000 10000

Έτος 3 5000 4000 5000 5000 10000 4000

Πίνακας 3.3: Καθαρά κέρδη, ΚΠΑ και εκροές 6 επενδυτικών σχεδίων με προεξοφλητικό επιτόκιο ίσο με

10 %

Η ΚΠΑ του επενδυτικού σχεδίου 1 προκύπτει από τον τύπο: 

ΚΠΑι=0+3300/(1+0.1)+10890/(1+0.1)2= 12000 € και αντίστοιχα για όλα τα άλλα. Το 

κεφάλαιο περιορίζεται για 3 έτη, για τα οποία τα διαθέσιμα ποσά είναι τα ακόλουθα:
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Συνολικό διαθέσιμο κεφάλαιο (€)

Έτος 1 36000

Έτος 2 20000

Έτος 3 16000
Πίνακας 3.4: Συνολικό διαθέσιμο κεφάλαιο για τα 3 έτη

Η εύρεση της άριστης σύνθεσης του προϋπολογισμού επενδύσεων θα πρέπει 

να μεγιστοποιεί την ΚΠΑ, αλλά και να είναι εφικτή μέσα στο πλαίσιο των 

περιορισμών κεφαλαίου για τα 3 έτη. Αν ορίσουμε τις μεταβλητές Xj με j= 1,2,...,6, ως 

το υπό έγκριση θετικό κλασματικό μέρος μιας επένδυσης τότε το γραμμικό πρόβλημα 

είναι της μορφής:

MaxP=Max (12000χι+24000χ2+17000χ3+15000χ4+40000χ5+11840x6) 

έτσι ώστε 12500χ1+48000x2+4000x3+8000x4+30000x5+4000x6 <36000

2500χι+10000x2+5000x3+2000x4+3 5000x5+10000x6 ^20000 

5000χι+4000χ2+5000χ3+5000χ4+10000x5+4000x6 <16000

Χι <1

χ2 <1 (3.3)

χ3 <1

Χ4 <1

χ5 <1

Χ6^1

Η λύση του προβλήματος 3.3 φαίνεται στην Εικόνα 3.12. Η βέλτιστη τιμή της 

αντικειμενικής συνάρτησης είναι Ρ=53760 € και οι μεταβλητές παίρνουν τις τιμές: 

χι=0.48, Χ2=0.2, Χ3=1, Χ4=1, Χ5=0.28, Χ6=0

Από τη λύση βλέπουμε ότι η αύξηση ενός ευρώ στο rhs του περιορισμού 

κεφαλαίου του 3 ου έτους θα επιφέρει μεγαλύτερη αύξηση της αντικειμενικής 

συνάρτησης από ό,τι οι σκιώδεις τιμές των δύο άλλων περιορισμών κεφαλαίου.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της λύσης είναι ότι παρ’ ότι το επενδυτικό σχέδιο 

6 δεν είναι βασική μεταβλητή, το ανηγμένο κόστος της είναι μηδέν, το οποίο είναι 

ένδειξη ότι υπάρχουν πολλαπλές λύσεις. Πράγματι, η σημείωση του WinQSB (Note: 

Alternate Solution Exists!!) μας υπαγορεύει να αναζητήσουμε κι άλλη λύση. Στην 

Εικόνα 3.13 φαίνεται η δεύτερη και τελευταία από τις πολλαπλές λύσεις του 

προβλήματος (3.3).
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Decision Solution Unit Cost or Total Reduced Basis Allowable Allowable
Variable Value Protit c(j) Contribution Cost Status Min. c(j] Max. c(j)

Τ XI 0.4800 12.000.0000 5.760.0000 0 basic 12.000.0000 16.211.6000
2 Χ2 0.2000 24.000.0000 4.800.0000 0 basic 13.866.6700 24.000.0000
3 Χ3 1.0000 17.000.0000 17.000.0000 0 basic 10.869.0900 M

ΓΤ Χ4 1.0000 15.000.0000 15.000.0000 0 basic 10.512.7300 M
5 Χ5 0.2800 40.000.0000 11.200.0000 0 basic 40.000.0000 78 000.0000
6 Χ6 0 11.840.0000 0 0 at bound M 11.840.0000

Objective Function (Max.) = 53.760.0000 (Note: Alternate Solution Exists!!)

Lett Hand Right Hand Slack Shadow Allowable Allowable
Constraint Side Direction Side or Surplus Price Min. RHS Max. RHS

Τ Cl 36.000.0000 < = 36.000.0000 0 0.2764 28.666,6700 65.333.3400
2 C2 20.000.0000 < = 20.000.0000 0 0.4873 12.055.5600 27.333.3300
3 C3 16.000.0000 < = 16.000.0000 0 1.4655 14.086.9600 18 072.4600
4 C4 0.4800 < = 1.0000 0.5200 0 0.4800 M
5 C5 0.2000 < = 1.0000 0.8000 0 0.2000 M
6 C6 1.0000 < = 1.0000 0 6.130.9090 0.4211 1.5344
7 C7 1.0000 < = 1.0000 0 4.487.2730 0.5119 1.4505
8 C8 0.2800 < = 1.0000 0.7200 0 0.2800 M
9 C9 0 < = 1.0000 1.0000 0 0 M

Εικόνα 3.12: Πίνακας της λύσης και ανάλυση ευαισθησίας του προβλήματος 3.3 στο WinQSB

j7omhincdRepottfor
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Decision Solution Unit Cost or Total Reduced Basis Allowable Allowable
Variable Value Profit c(j) Contribution Cost Status Min. c(j) Max. c(j)

1 XI 0.2000 12.000.0000 2.400.0000 0 basic 6.138.1820 12.000.0000
2 X2 0.3750 24.000.0000 9.000.0000 0 basic 24.000.0000 46.427.8300
3 X3 1.0000 17.000.0000 17.000.0000 0 basic 10.869.0900 M
T X4 1.0000 15.000.0000 15.000.0000 0 basic 10.512.7300 M
T X5 0 40.000.0000 0 0 at bound M 40.000.0000
6 X6 0.8750 11.840,0000 10.360.0000 0 basic 11.840.0000 24 000.0000

_ Objective Function (Max.) = 53.760.0000 (Note: Alternate Solution Exists!!]

—
Left Hand Right Hand Slack Shadow Allowable Allowable

Constraint Side Direction Side or Surplus Price Min. RHS Max. RHS

T Cl 36.000.0000 < = 36.000.0000 0 0.2764 30.500.0000 63.500.0000
~2 C2 20.000.0000 <= 20.000.0000 0 0.4873 12.000.0000 21.157.8900
3 C3 16 000.0000 < = 16.000.0000 0 1.4655 15.200.0000 19 200.0000
4 C4 0.2000 <= 1.0000 0.8000 0 0.2000 M
ΊΓ C5 0.3750 <= 1.0000 0.6250 0 0.3750 M
"6 C6 1.0000 <= 1.0000 0 6.130.9090 0.7301 1.2667
7 C7 1,0000 <= 1.0000 0 4.487.2730 0.2381 1.1905
¥ C8 0 <= 1.0000 1.0000 0 0 M
9 C9 0.8750 <= 1.0000 0.1250 0 0.8750 M

Εικόνα 3.13: Πίνακας εναλλακτικής λύσης και ανάλυση ευαισθησίας του προβλήματος 3.3 στο WinQSB

Η δεύτερη βέλτιστη λύση έχει, φυσικά, την ίδια τιμή στην αντικειμενική 

συνάρτηση, αλλά αυτή τη φορά οι μεταβλητές παίρνουν τις εξής τιμές:
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χι=0.2, χ2=0.375, χ3=1, X4=l, xs=0, χ^Ο.875 

Ο έχων την ευθύνη γνα την απόφαση βρίσκεται σε ένα δίλημμα ποια σύνθεση 

του προϋπολογισμού επενδύσεων να επιλεξει, αφού και οι δύο λύσεις είναι ισότιμες. 

Με την προϋπόθεση φυσικά ότι ισχύει η διαιρετότητα των εν λόγω επενδύσεων η 

‘καλύτερη’ από τις δύο λύσεις πρέπει να αναζητηθεί στην ανάλυση ευαισθησίας 

λαμβανομένων υπ’ όψη ορισμένων χαρακτηριστικών της λύσης. Η σκιώδης (δυϊκή) 

τιμή του περιορισμού κεφαλαίου του τρίτου έτους είναι ίδια και για τις δύο 

εναλλακτικές λύσεις, όμως το εύρος εφικτής λύσης είναι διαφορετικό. Αν η 

επιχείρηση αποφασίσει να δανειστεί επιπλέον ποσό το τρίτο έτος το οποίο θα 

κατευθυνθεί για επένδυση (και όχι τα δύο πρώτα έτη αφού παρουσιάζουν μικρότερη 

βελτίωση της τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης ανά επιπλέον ευρώ από αυτήν του 

τρίτου έτους), μπορεί να το κάνει μέχρι του ποσού το οποίο υποδεικνύει το εύρος 

εφικτής λύσης.

Αν ορίσουμε πι, π2, π3 τις δυϊκές μεταβλητές οι οποίες σχετίζονται με τους 

περιορισμούς κεφαλαίου για τα έτη 1, 2 και 3, αντίστοιχα, και μι, μ2, μ3, μ4, μ5, μ$ τις 

δυϊκές μεταβλητές οι οποίες σχετίζονται με τους περιορισμούς Xj<l, τότε το δυϊκό 

πρόβλημα του 3.3 θα είναι της εξής μορφής:

MinR=Min (36000πι +20000π2+16000π3+μι +μ2+μ3+μ4+μ5+μ^) 

έτσι ώστε 12500πι+2500π2+5000π3+μι

48000πι+10000π2+4000π3 +μ2

+μ3

+μ4

+μ5

>12000 

>24000 

>17000 

>15000 

>40000 

+μ* >11840

(3.4)4000πι+5000π2+5000π3 

8000πι+2000π2+5000π3 

30000πι+35000π2+10000π3 

4000π ι+10000π2+4000π3 

καιπ^, pj>0 για k=l, 2, 3 Kaij=1...6

Από τη λύση του πρωτεύοντος προβλήματος παρατηρούμε ότι και οι τρεις 

περιορισμοί καλύπτονται πλήρως, άρα σύμφωνα με το θεώρημα 

συμπληρωματικότητας οι τιμές π\, π2, π3 του δυϊκού προβλήματος δεν θα είναι 

μηδενικές. Το ίδιο θα ισχύει και για τις τιμές μ3 και μ4, ενώ θα ισχύει μι=μ2=μ5=μ6=0. 

Πράγματι, από τη λύση του δυϊκού προβλήματος στο WinQSB προκύπτει η Εικόνα 

3.14.
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Decision Solution Unit Cost or T otal Reduced Basis Allowable Allowable
Variable Value Profit c(j) Contribution Cost Status Min. c(j) Max. c(j)

1 PI 0,2764 36 000.0000 9.949.0910 0 basic 30.500.0000 63.500.0000
2 Ρ2 0,4873 20.000,0000 9.745.4550 0 basic 12.000,0000 21.157.8900
3 Ρ3 1.4855 16.000.0000 23.447,2700 0 basic 15.200.0000 19.200.0000
4 ΜΙ 0 1.0000 0 0.8000 at bound 0.2000 M

"5 M2 0 1.0000 0 0.G250 at bound 0.3750 M
6 M3 6.130.9090 1.0000 6.130.9090 0 basic 0.7301 1.2667
7 Μ4 4.487.2730 1.0000 4.487.2730 0 basic 0.2381 1.1905
8 Μ5 0 1.0000 0 1.0000 at bound 0 M

"9 Μ6 0 1.0000 0 0.1250 at bound 0.8750 M

_ Objective Function (Min.) = 53.760,0000

—
Left Hand Right Hand Slack Shadow Allowable Allowable

Constraint Side Direction Side or Surplus Price Min. RHS Max. RHS

Τ Cl 12.000.0000 > = 12.000.0000 0 0.2000 6.138.1820 12.000.0000
2 C2 24.000.0000 >= 24.000.0000 0 0.3750 24.000.0000 46.427.8300
3 C3 17.000.0000 > = 17.000.0000 0 1.0000 10.869.0900 M
4 C4 15.000.0000 > = 15.000.0000 0 1,0000 10.512.7300 M
5 C5 40.000.0000 > = 40.000.0000 0 0 -M 40.000.0000
6 CG 11 840.0000 > = 11.840.0000 0 0.8750 11.840.0000 24 000.0000

Εικόνα 3.14: Πίνακας της λύσης και ανάλυση ευαισθησίας για το δυϊκό πρόβλημα 3.4 στο WinQSB

Εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια Καθαρή αξία (pj) (€) Κατάταξη

3 6130.909 1

4 4487.273 2

Εν μέρει εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια

1 - 3

2 - 3

5 - 3

6 - 3

Πίνακας 3.5: Κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων του προβλήματος 3.3 βάσει των καθαρών αξιών (μβ

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 3.2 η οικονομική σημασία των 

μεταβλητών μ) είναι η καθαρή αξία της επένδυσης η οποία περιλαμβάνει τη χρήση 

περιορισμένων πόρων της επιχείρησης τιμώμενα στο κόστος ευκαιρίας. Οι δυϊκές 

μεταβλητές πι, Κ2 και π3 υποδηλώνουν το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου για τα έτη 

1, 2 και 3, αντίστοιχα, δηλαδή την αύξηση της ΚΠΑ για πρόσθετα ποσά προς 

επένδυση. Αυτό το κόστος συνυπολογίζεται στον υπολογισμό των pj. Για παράδειγμα, 

μι=12000-(12500'0.2764+2500Ό.4873+5000Ί.4655)=0 αλλά είναι μ3= 17000-



(4000Ό.2764+5000Ό.4873+5000Ί.4655)=6130.909 €. Η τελική κατάταξη των 

επενδυτικών σχεδίων βάσει της καθαρής αξίας τους παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.5.

Αν, τέλος, θεωρηθεί ότι δεν ισχύει η υπόθεση της διαιρετότητας, τότε η 

άριστη σύνθεση θα προκόψει εφαρμόζοντας τεχνικές zero-one προγραμματισμού. Η 

λύση του παραπάνω προβλήματος με τον πρόσθετο περιορισμό οι μεταβλητές να 

είναι ακέραιοι παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.15. Σε αυτήν την περίπτωση 

εξαντλούνται τα επενδυτικά σχέδια 1, 3 και 4, ενώ δεν μετέχουν στη λύση τα 

επενδυτικά σχέδια 2, 5 και 6.
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9t"Combined 1 Tepoitfor LP 1> ample Preble
· -». ------------- -----------  - - ·

01:47:45 T uesday February 04 2003

Decision Solution Unit Cost or Total Reduced Basis
Variable Value Profit c(j) Contribution Cost Status

1 XI 1,0000 12.000,0000 12.000,0000 12.000.0000 at bound
2 Χ2 0 24.000,0000 0 24.000,0000 at bound
3 Χ3 1,0000 17.000,0000 17.000.0000 17.000.0000 at bound
4 Χ4 1,0000 15.000,0000 15.000.0000 15.000,0000 at bound
5 Χ5 0 40.000,0000 0 40.000.0000 at bound
ΊΓ Χ6 0 11.840,0000 0 11.840.0000 at bound

_ Objective Function (Max.) = 44.000.0000

—
Left Hand Right Hand Slack Shadow

Constraint Side Direction Side or Surplus Price

Τ Cl 24.500,0000 <= 3G. 000.0000 11.500.0000 0
~2 C2 9.500,0000 <= 20.000.0000 10.500,0000 0
τ C3 15.000,0000 < = 16.000.0000 1.000.0000 0

Εικόνα 3.15: Πίνακας της λύσης και ανάλυση ευαισθησίας για το πρόβλημα 3.3 με zero-one

προγραμματισμό στο WinQSB

Η γενική μαθηματική διατύπωση ενός προβλήματος προσδιορισμού της 

άριστης σύνθεσης του προϋπολογισμού υπό συνθήκες περιορισμού κεφαλαίου για 

περισσότερες της μιάς περιόδους μπορεί να περιγράφει ως εξής:
η

MaxP = Max(c1x, + c2x2 + ...+cnxn) = Max^TcjXj
j=i

όπου Ci,..., cnoi ΚΠΑ των επενδυτικών σχεδίων Χι,..., χ„.

Σε κάθε περίοδο t οι εκροές θα πρέπει να είναι μικρότερες από ένα συνολικό ποσό, 

έστω bt, και ο περιορισμός κεφαλαίου θα εκτείνεται για Τ χρονικές περιόδους, 

δηλαδή:
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Μ

a„Xi + at2x2 + ... + amxn = £atjXj < b„t =
j=l

(3.5)

όπου ati, ..., am οι εκροές των επενδυτικών σχεδίων χ\, ..., χη τη χρονική περίοδο t 

(δηλαδή έχουμε τόσους περιορισμούς κεφαλαίου όσο και το Τ).

Αφού δεν μπορούμε να δεχθούμε ένα επενδυτικό σχέδιο περισσότερες από μία φορά, 

εισάγουμε τους περιορισμούς Xj<l για j=l, ..., η.

Επιπλέον πρέπει xj, b,>0 για j=l, ..η και t=l, ..Τ.

Η γενική μαθηματική διατύπωση του δυϊκού του προβλήματος θα έχει ως εξής: 

Ορίζουμε τις δυϊκές μεταβλητές πι, ..., πΤ οι οποίες αντιστοιχούν στους περιορισμούς 

κεφαλαίου και μι,..., μ„ οι οποίες αντιστοιχούν στους περιορισμούς Xj<l:

ί Τ η ^
MinR = Μίη(όιπ, + ό2π2 + ... + ότπγ + μι + μ2 + ...+ μη) = Min Σμ.+Σ^

V π J (3.6)

Σ3υπ« ■·" μ j — c j για j = 1,...,η
t=l

Επιπλέον πρέπει π,^ >0 για t= 1, ..., Τ Kaij=l, ...,η

Οι μεταβλητές π( θα είναι μηδέν, όταν υπάρχει αδιάθετο κεφάλαιο προς 

επένδυση το έτος t, ενώ θα είναι θετικές όταν το κεφάλαιο εξαντλείται το έτος t. Είναι 

σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι μία τιμή nt αποτελεί κόστος ευκαιρίας για τον 

περιορισμό κεφαλαίου το έτος t (όταν φυσικά έχει βρεθεί η βέλτιστη λύση).

Είναι ήδη γνωστό από τις προηγούμενες παραγράφους ότι όταν η δυϊκή 

μεταβλητή pk είναι μηδέν στο δυϊκό πρόβλημα, τότε το επενδυτικό σχέδιο με δείκτη k 

δεν μετέχει καθόλου ή μετέχει εν μέ_ρει στην άριστη σύνθεση του προϋπολογισμού 

επενδύσεων. Αν η μεταβλητή Xk είναι θετική, τότε η χαλαρή μεταβλητή της k σειράς 

είναι μηδέν και η μk είναι θετική, οπότε ισχύει η ισότητα:
Τ

Ek =^~Σα*π< (3·7)
t=l

τ
όπου Ck είναι η ΚΠΑ του επενδυτικού σχεδίου με δείκτη k και Σα*πι 01 εκροές

t=l

κεφαλαίου του επενδυτικού σχεδίου με δείκτη k, τιμώμενες στο κόστος ευκαιρίας.

Αρα, στη βέλτιστη λύση μ, είναι η διαφορά του κόστους ευκαιρίας του 

επιπλέον ποσού για επένδυση από την ΚΠΑ του εγκριθέντος επενδυτικού σχεδίου. Ο 

συνυπολογισμός του κόστους ευκαιρίας στη διαδικασία προσδιορισμού της άριστης 

σύνθεσης κάνει ρεαλιστικό το μοντέλο του γραμμικού προγραμματισμού. Παρακάτω



θα εισαχθεί στο μοντέλο η δυνατότητα από την επιχείρηση δανεισμού και 

δανειοδότησης, έτσι ώστε το μοντέλο να προσεγγίζει περισσότερο την 

πραγματικότητα.

3.4 Άριστη σύνθεση του προϋπολογισμού επενδύσεων όταν το κεφάλαιο 

περιορίζεται για περισσότερες της μιας περιόδους με δυνατότητα 

δανειοδότησης και δανεισμού

Στην προηγούμενη παράγραφο εξετάστηκε ο προσδιορισμός της άριστης 

σύνθεσης του προϋπολογισμού επενδύσεων όταν ο περιορισμός κεφαλαίου εκτείνεται 

για περισσότερες της μιάς περιόδους χωρίς η επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα 

δανεισμού επιπλέον ποσού κεφαλαίου για επένδυση σε κάποιο έτος. Το προηγούμενο 

μοντέλο μπορεί να επεκταθεί ώστε να εττιτρέπει στον έχοντα την ευθύνη της 

απόφασης για την έγκριση επενδύσεων να συμπεριλάβει επιλογές δανειοδότησης και 

δανεισμού. Για τον σκοπό αυτό στο μοντέλο εισάγονται οι μεταβλητές et και gt, οι 

οποίες δηλώνουν τα ποσά δανεισμού και δανειοδότησης της επιχείρησης το έτος t. 

Έτσι, το διαθέσιμο ποσό επένδυσης για το έτος t θα είναι τώρα bt+et-gt, όπου bt το 

ποσό το οποίο μπορεί να αντλήσει η επιχείρηση από εσωτερικές πηγές. Επιπλέον, στο 

μοντέλο γίνεται η υπόθεση ότι, αν έστω 5 % το επιτόκιο δανεισμού και 

δανειοδότησης, τότε το ποσό αυτό θα επιστραφεί το επόμενο έτος (στην επιχείρηση 

αν πρόκειται για ποσό δανειοδότησης και στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό αν 

πρόκειται για ποσό δανεισμού) επιβαρημένο με τον τόκο. Παρακάτω παρουσιάζεται 

ένα τέτοιο παράδειγμα39 στο οποίο τα ποσά δανεισμού υπόκεινται επίσης σε 

περιορισμούς, έτσι ώστε η επιχείρηση να θέσει ένα όριο στον εξωτερικό δανεισμό, 

ενώ το ε7ητόκιο προεξόφλησης η επιχείρηση εξακολουθεί να το θεωρεί ίσο με 10 %.
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j9 Το παράδειγμα έχει παρθεί από τους Salkin & Kombluth (1973), ρρ. 65-69
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Επενδυτικό σχέδιο 1 2 3 4 5 6

Καθαρά κέρδη (€) 

Έτος 1 11000 21000 11000 9100 37080 7630

Έτος 2 32000 27000 11500 13000 28062 20107

Έτος 3 4730 29590 16390 17039 30745 11000

ΚΠΑ των Καθαρών 

κερδών (10 %) (€)
44000 70000 35000 35000 88000 35000

Εκροές (€) 

Έτος 1 12000 54000 6000 6000 30000 6000

Έτος 2 3000 10000 6000 2000 35000 10000

Έτος 3 5000 4000 6000 5000 10000 4000

Πίνακας 3.6: Καθαρά κέρδη, ΚΠΑ και εκροές 6 επενδυτικών σχεδίων με προεξοφλητικό ετπτόκιο ίσο με

10%

Διαθέσιμο κεφάλαιο από 

εσωτερική χρηματοδότηση (€)

Όριο δανεισμού της 

επιχείρησης (€)

Έτος 1 35000 25000

Έτος 2 20000 25000

Έτος 3 20000 25000

Πίνακας 3.7. Διαθέσιμο κεφάλαιο από εσωτερική χρηματοδότηση και όριο δανεισμού και για τα 3 έτη

Το κεφάλαιο για επένδυση το πρώτο έτος περιορίζεται από την εσωτερική 

χρηματοδότηση συν το ποσό δανεισμού μείον το ποσό δανειοδότησης της 

επιχείρησης, έτσι ώστε:

1 2000χι+54000χ2+6000χ3+6000χ4+30000x5+6000x6<35000+e ι -g ι ή 

12000xi+54000x2+6000x3+6000x4+30000x5+6000x6-ei+gi<35000

Αν υποτεθεί ότι το επιτόκιο δανεισμού και δανειοδότησης είναι 5 % το έτος, 

οι επιστροφές των ποσών βι και gi το δεύτερο έτος θα είναι 1.05ei και 1.05gi. Αν 

επιπλέον η επιχείρηση αποφασίσει εκ νέου δανεισμό ποσού β2 και δανειοδότηση 

ποσού g2 το έτος 2, τότε ο περιορισμός κεφαλαίου το δεύτερο έτος θα είναι της 

μορφής:

3000xi+10000x2+6000x3+2000x4+35000x5+10000x6-e2+g2+1.05ei-1.05gi<20000 

Αντίστοιχα για το τρίτο έτος ο περιορισμός κεφαλαίου θα είναι της μορφής: 

5000xi+4000x2+6000x3+5000x4+10000x5+4000x6-e3+g3+l-05e2-1.05g2 <20000



Επιπλέον γίνεται η υπόθεση ότι τα ποσά e3 και g3 θα επιστραφούν στην αρχή 

του 4ου έτους, άρα η ΚΠΑ το έτος 1 θα είναι l/(l+0.1)3e3 (=0.75163) και 1/(1 +0.1 )3g3 

(=0.75 lg3). Το πλήρες μοντέλο του παραπάνω προβλήματος θα έχει την εξής μορφή: 

MaxP=Max [44000xi+70000x2+35000x3+35000x4+88000x5+35000x6-0.75le3
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+0.75 lg3]

υποκείμενη στους περιορισμούς:

12000xi+54000x2+6000x3+6000x4+30000x5+6000x6-ei+gi <35000

3000xi+l 0000x2+6000x3+2000x4+35000x5+10000x6-e2+g2+1.05ei-1.05gi<20000 

5000χι+4000χ2+6000χ3+5000χ4+10000x5+4000x6-e3+g3+1.05e2-1.05g2 <20000

x, <1

X2 <1

x3 <1 (3.8)

X4 <1

X5 <1

X6 <1

e, <25000

e2 <25000

e3<25000

και Xj, et, gt>0 για j=l, ..., 6 και t=l, ..., 3

Η λύση του προβλήματος (3.8) η οποία φαίνεται και στην Εικόνα 3.16 είναι: 

Για την αντικειμενική συνάρτηση η βέλτιστη τιμή είναι Ρ=162704.8 €. Οι μεταβλητές 

απόφασης για τα επενδυτικά σχέδια είναι Χι=χ3=Χ4=Χ6=1, Χ2=0, Χ5=0.3691 και οι 

μεταβλητές δανεισμού και δανειοδότησης είναι ei=6072.659 €, e2=20294.39 €, 

e3=25000 €, gi=g2=g3=0.

Από τη λύση παρατηρούμε ότι το ανηγμένο κόστος για τις μεταβλητές gi και 

g2 είναι μηδέν, παρ’ ότι οι μεταβλητές αυτές δεν είναι βασικές. Όπως υ7ΐοδεικνύει και 

το WinQSB υπάρχουν πολλαπλές λύσεις στο πρόβλημα. Στις Εικόνες 3.17 και 3.18 

παρουσιάζονται οι άλλες δύο άριστες λύσεις40.

40 Οι Salkin & Kombluth (1973) παρουσιάζουν μόνο μία λύση στην ανάλυση του προβλήματος (3.8) 
χωρίς πολλαπλές λύσεις. Τελικά, θα προτείνουμε την ίδια άριστη σύνθεση με αυτήν των συγγραφέων 
για λόγους τους οποίους θα εξηγήσουμε παρακάτω.
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4
20:24:03 T uesday Februaiy 04 2003
D ecision Solution Unit Cost or Total Reduced Basis Allowable Allowable
Variable Value Profit cfj) Contribution Cost Status Min. c(j) Max. cfj)

1 XI 1,0000 44.000.0000 44.000.0000 0 basic 23 569.5600 M
2 X2 0 70.000.0000 0 -11.617.0400 at bound -M 81.617.0400
3 X3 1.0000 35.000.0000 35.000.0000 0 basic 20.852.1100 M
4 X4 1.0000 35.000.0000 35.000.0000 0 basic 15.119.5700 M
5 X5 0.3691 88.000.0000 32.479.8000 0 basic 75.474.4400 132.317.1000
6 X6 1.0000 35.000.0000 35.000.0000 0 basic 23.277.4200 M
7 El 6.072.6590 0 0 0 basic 0.9350 0
8 E2 20.294.3900 0 0 0 basic 0.4218 0
9 E3 25.000.0000 -0.7510 -18.775.0000 0 basic -1.1024 M
10 61 0 0 0 0 at bound M 0
11 G2 0 0 0 0 at bound M 0
12 G3 0 0.7510 0 0.3514 at bound M 1.1024

Objective Function 

Left Hand

(Max.) = 162.704.8000 

Right Hand

(Note:

Slack

Alternate

Shadow

Solution

Allowable

Exists·!)

Allowable
Constraint Side Direction Side or Surplus Price Min. RHS Max. RHS

1 Cl 35.000.0000 <* 35.000.0000 0 1.2154 8.276.6430 45.368.9800
2 C2 20.000.0000 <= 20 000.0000 0 1.1575 4.611.1100 67 964.2800
3 C3 20.000.0000 <- 20.000.0000 0 1.1024 3.841.6660 25.648.5000
4 C4 1.0000 <« 1.0000 0 20.430.4400 0 2.3780
5 C5 0 <= 1.0000 1.0000 0 0 M
6 C6 1.0000 <» 1.0000 0 14.147.8900 0 2.5576
7 C7 1.0000 <= 1.0000 0 19.880.4300 0 3.1482
8 C8 0.3691 <» 1.0000 0.6309 0 0.3691 M
9 C9 1.0000 <- 1.0000 0 11.722.5800 0 2.3953
10 El 6.072.6590 <« 25.000.0000 18.927.3400 0 6.072.6600 M
11 E2 20.294,3900 <= 25.000.0000 4.705.6060 0 20.294.3900 M
12 E3 25.000.0000 <- 25.000.0000 0 0.3514 8.841.6660 30.648.5000

Εικόνα 3.16: Πίνακας της λύσης και ανάλυση ευαισθησίας για το πρόβλημα 3.8 στο WinQSB

[^Combined Report for LR Sample Problei
21:43:40 ■■■■ T uesday | February 04 2003 1 1
Decision Solution Unit Cost or Total Reduced Basis Allowable Allowable
Variable Value Profit c(j) Contribution Cost Status Min. cfj) Max. cfj)

1 XI 1.0000 44.000.0000 44.000.0000 0 basic 23.569.5600 M
2 X2 0 70 000.0000 0 11.617.0400 at bound M 81 617.0400
3 X3 1.0000 35.000.0000 35.000.0000 0 basic 20.852.1100 M
4 X4 1.0000 35.000.0000 35.000.0000 0 basic 15.119.5700 M
5 X5 0.3691 88.000.0000 32.479.8000 0 basic 75.474.4400 132.317.1000
6 X6 1.0000 35.000.0000 35.000.0000 0 basic 23.277.4200 M
7 El 25.000.0000 0 0 0 basic 0 M
8 E2 20.294.3900 0 0 0 basic -0,4218 0
9 E3 25.000.0000 -0.7510 -18.775.0000 0 basic -1.1024 M
10 G1 18.927.3400 0 0 0 basic 0 0.9350
11 G2 0 0 0 0 at bound M 0
12 G3 0 0.7510 0 0.3514 at bound M 1.1024

Objective Function (Max.) » 162.704.8000 (Note: Alternate S olution Exists!·)
Left Hand Right Hand Slack Shadow Allowable Allowable

Constraint Side Direction Side or Surplus Price Min. RHS Max. RHS
1 Cl 35.000.0000 <= 35 000.0000 0 1.2154 8.276.6430 80.680.2700
2 C2 20.000.0000 <- 20.000.0000 0 1.1575 8 059.5250 67.964.2800
3 C3 20.000.0000 <- 20.000.0000 0 1.1024 4.360.9020 25.648.5000
4 C4 1.0000 <= 1.0000 0 20.430.4400 0 2.3780
5 C5 0 <- 1.0000 1.0000 0 0 M
6 C6 1.0000 <= 1.0000 0 14.147.8900 0 2.5576
7 C7 1.0000 <- 1.0000 0 19.880.4300 0 3.1482
8 C8 0.3691 <= 1.0000 0.6309 0 0.3691 M
8 C8 0.3691 <= 1.0000 0.6309 0 0,3691 M
9 C9 1.0000 <=» 1.0000 0 11.722.5800 0 2.3953
10 El 25.000.0000 <= 25.000.0000 0 0 6.072.6600 M
11 E2 20.294.3900 <- 25.000.0000 4.705.6060 0 20.294.3900 M
12 E3 25 000.0000 <« 25 000.0000 0 0.3514 639.0977 30.648.5000

Εικόνα 3.17: Πίνακας της δεύτερης από τις τρεις πολλαπλές λύσεις του προβλήματος 3.8 στο WinQSB
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_ 22:05:39 1 T uesday February 04 2003 □
Decision Solution Unit Cost or T otal Reduced Basis Allowable Allowable
Variable Value Profit c(j) Contribution Cost Status Min. c(i) Max. c(j)

1 XI 1.0000 44.000.0000 44.000.0000 0 basic 23.569.5600 M
2 Χ2 0 70 000.0000 0 11 617.0400 at bound M 81.617.0400
3 Χ3 1.0000 35.000.0000 35.000.0000 0 basic 20.852.1100 M
4 Χ4 1.0000 35.000.0000 35.000.0000 0 basic 15.119.5700 M
5 Χ5 0.3G91 88 000.0000 32.479.8000 0 basic 75.474.4400 132.317.1000
6 Χ6 1.0000 35.000.0000 35.000.0000 0 basic 23.277.4200 M
7 Ε1 25.000.0000 0 0 0 basic 0 M
8 Ε2 25.000.0000 0 0 0 basic 0 M
9 Ε3 25.000.0000 0.7510 -18.775.0000 0 basic -1.1024 M
10 G1 18.927.3400 0 0 0 basic 0 0.9350
11 G2 4.705,6060 0 0 0 basic 0 0.4218
12 G3 0 0.7510 0 0.3514 at bound -M 1.1024

Objective Function (Max.) - 162.704.8000 (Note: Alternate Solution Exists!!)

Left Hand Right Hand Slack Shadow Allowable Allowable
Constraint Side Direction Side or Surplus Price Mm. RHS Max. RHS

1 Cl 35.000.0000 < = 35.000.0000 0 1.2154 8.276.6430 80.680.2700
2 C2 20.000.0000 < = 20.000.0000 0 1.1575 -8.059.5250 67.964.2800
3 C3 20.000.0000 < = 20.000.0000 0 1.1024 -9.462.5000 25.648.5000
4 C4 1.0000 <- 1.0000 0 20.430.4400 0 2.3780
5 C5 0 <= 1.0000 1.0000 0 0 M
G CG 1.0000 < = 1.0000 0 14.147.8900 0 2.5576
7 C7 1.0000 <« 1.0000 0 19.880.4300 0 3.1482
8 C8 0.3G91 < = 1.0000 0.6309 0 0.3691 M
9 C9 1.0000 <= 1.0000 0 11 722.5800 0 2.3953
10 El 25.000.0000 <= 25.000.0000 0 0 6.072.6600 M
11 E2 25.000.0000 < = 25 000.0000 0 0 20.294.3900 M
12 E3 25.000.0000 < = 25.000.0000 0 0.3514 0 30.648.5000

1

Εικόνα 3.18: Πίνακας της τρίτης από τις τρεις πολλαπλές λύσεις του προβλήματος 3.8 στο WinQSB

Η ύπαρξη πολλαπλών λύσεων σημαίνει ότι ο έχων την ευθύνη του 

προσδιορισμού της άριστης σύνθεσης θα καλείται να επιλέξει μεταξύ 2 ή 

περισσότερων άριστων λύσεων με βάση την εμπειρία του ή την υπόνοια ότι είναι 

πιθανή η ύπαρξη ‘κρυμμένου’ κόστους σε κάποια επιλογή. Ας επικεντρωθούμε στις 

βέλτιστες τιμές των ποσών δανεισμού και δανειοδότησης, αφού είναι τα μόνα τα 

οποία υφίστανται αλλαγές από λύση σε λύση. Η πρώτη λύση (Εικόνα 3.16) δίδει τις 

εξής τιμές:

ei=6072.659 €, e2=20294.39 €, e3=25000 €, gi=g2=g3=0.

Η δεύτερη λύση (Εικόνα 3.17) δίδει τις εξής τιμές: ei=25000 €, e2=20294.39 €, 

e3=25000 €, g,=18927.34, g2=g3=0.

Η τρίτη λύση (Εικόνα 3.18) δίδει τις εξής τιμές: ei=25000 €, e2=25000 €, e3=25000 €, 

gi=l8927.34, g2=4705.606, g3=0.

Κοιτώντας τον πρώτο περιορισμό της (3.8) η διαφορά gi-ei μένει η ίδια και 

στις τρεις λύσεις: -6072.659. Στον δεύτερο περιορισμό η διαφορά g2-e2 μένει επίσης η 

ίδια και στις τρεις λύσεις: -20294.39, όπως και στον τρίτο περιορισμό η διαφορά g3-e3 

μένει η ίδια και στις τρεις λύσεις: -25000. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε και στις



ΚΕΦ. 3. ΑΡΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΕΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 80
ΠΕΡΙΟΡΕΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΕΜΟΥ

τρεις λύσεις το ίδιο επιπλέον ποσό για επένδυση. Αν η επιχείρηση επιλέξει να 

δανειστεί και να δανειοδοτήσει, τότε θα χρειαστεί να κάνει δύο συμφωνίες: μία με 

τον πιστωτή και μία με τον δανειοδοτούμενο για να αντλήσει εν τέλει το ίδιο ποσό για 

επένδυση. Αυτό ίσως συνεπάγεται αυξημένο κόστος συμβολαίων το οποίο μπορεί να 

μειώσει τα δυνητικά οφέλη της δανειοδότησης. Αφού λοιπόν και στις τρεις 

προτεινόμενες λύσεις η επιχείρηση πρέπει να δανειστεί (οι τιμές et είναι θετικές), θα 

ήταν προτιμότερο η επιχείρηση να αντλήσει εξ ολοκλήρου από τον δανεισμό τα 

απαραίτητα ποσά προς επένδυση χωρίς να προσφύγει σε δανειοδότηση 

αποφεύγοντας, έτσι, τυχόντα γραφειοκρατικά έξοδα. Από την παραπάνω ανάλυση 

καταλήγουμε ότι η προτιμότερη λύση είναι η πρώτη, δηλαδή αυτή της Εικόνας (3.16).

Ακολουθώντας την ορολογία της παραγράφου 3.3 σχηματίζουμε το δυϊκό 

πρόβλημα του (3.8) ορίζοντας επιπλέον ει, 82 και 83 τις δυϊκές μεταβλητές των 

περιορισμών δανεισμού (et<25000):

Min (35000πι+20000π2+20000π3+μι+μ2+μ3+μ4+μ5+μό+25000ει+25000ε2+25000ε3) 

έτσι ώστε 12000πι+3000π2+5000π3+μι >44000

54000πι+10000π2+4000π3 +μ2 >70000

6000πι+6000π2+6000π3 

6000πι+2000π2+5000π3 

30000πι+35000π2+10000π3 

6000πι+10000π2+4000π3 

-πι +1.05π2

-π2 +1.05π3 

-π3

πι -1.05π2

πι -1.05π3 

π3

και π,, ε(, μ,>0 για t=l, 2, 3 Kaij=1...6

+μ3 >35000

+μ4 >35000

+μ5 >88000

+μ$ >35000

+8, >0 (3.9)

+ε2 >0

+ε3>-0.751 

>0 

>0

>0.751

Σε κάθε περίπτωση το ποσό δανεισμού για το τρίτο έτος μένει σταθερό στα 

25000 € ώστε να εξαντλήσει τον περιορισμό αυτό. Θα περιμέναμε, λοιπόν, η δυϊκή 

μεταβλητή η οποία σχετίζεται με τον τρίτο περιορισμό δανεισμού, έστω ε3, να είναι 

θετική. Επίσης, οι περιορισμοί δανεισμού στα δύο πρώτα έτη δεν εξαντλούνται, άρα 

σύμφωνα με το θεώρημα συμπληρωματικότητας οι δυϊκές μεταβλητές οι 

σχετιζόμενες με αυτούς τους περιορισμούς (ει και ε2) να είναι μηδέν. Για τους ίδιους
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λόγους θα ισχύει μ2=μ5=0 και οι μι, μ3, μα και μ6 θα είναι θετικές. Οι περιορισμοί 

κεφαλαίου για τα έτη 1 μέχρι 3 εξαντλούνται πλήρως, άρα θα είναι πι, π2 και π3 

θετικές (αύξηση του διαθέσιμου ποσού για επένδυση θα έχει θετική συνεισφορά στην 

αντικειμενική συνάρτηση). Η λύση του παραπάνω προβλήματος41 στο WinQSB 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.19 και δίδει την ίδια βέλτιστη τιμή στην αντικειμενική 

συνάρτηση.

3L Combined .Report for LP Sample Probl
11:56:25 Wednesday February 05 2003

Decision Solution Unit Cost or T otal Reduced Basis Allowable Allowable
Variable Value Profit c(j) Contribution Cost Status Min. c[j) Max. c(j)

1 PI 1.2154 35.000,0000 42.539.3000 0 basic 8.276,6430 45.368,9800
2 Ρ2 1.1575 20.000.0000 23.150.6400 0 basic 4.611.1100 67.964.2800
3 Ρ3 1.1024 20.000.0000 22.048.2300 0 basic 3.841.6660 25 648.5000
4 ΜΙ 20.430.4400 1.0000 20.430,4400 0 basic 0 2.3780
5 M2 0 1.0000 0 1.0000 at bound 0 M
6 M3 14.147.8900 1.0000 14 147.8900 0 basic 0 2.5576
7 Μ4 19.880.4300 1.0000 19.880.4300 0 basic 0 3.1482
8 Μ5 0 1.0000 0 0.6309 at bound 0.3691 M
9 Μ6 11.722.5800 1,0000 11.722.5800 0 basic 0 2.3953
10 Ε1 0 25.000,0000 0 18.927.3400 at bound 6.072.6590 M
11 Ε2 0 25.000,0000 0 4.705.6060 at bound 20.294.3900 M
12 Ε3 0,3514 25.000,0000 8.785.2900 0 basic 8.841.6660 30.648.5000

Objective Function (Min.) = 162.704.8000

Left Hand Right Hand Slack Shadow Allowable Allowable
Constraint Side Direction Side or Surplus Price Min. RHS Max. RHS

1 Cl 44.000.0000 > = 44.000.0000 0 1.0000 23.569.5600 M
2 C2 81.617.0400 > = 70.000.0000 11.617.0400 0 M 81 617.0300
3 C3 35.000.0000 >= 35 000.0000 0 1.0000 20.852.1100 M
4 C4 35.000.0000 >= 35.000,0000 0 1.0000 15.119.5700 M
5 C5 88.000.0000 >* 88.000.0000 0 0.3691 75.474.4400 132.317.1000
6 C6 35.000.0000 > = 35 000.0000 0 1.0000 23.277.4200 M
7 C7 0.0000 > = 0 0 6.072.6590 -0.9350 0
8 C8 0.0000 > = 0 0 0 -M 0
9 C9 0.0000 > = 0 0 20.294.3900 -0.4218 0
10 CIO 0.0000 >- 0 0 0 M 0
11 C11 -0.7510 >* 0.7510 0 25.000.0000 -1.1024 M
12 Cl 2 1.1024 >= 0.7510 0.3514 0 -M 1.1024

Εικόνα 3.19: Πίνακας της λύσης του δυϊκού προβλήματος 3.9 στο WinQSB

Τέλος, η καθαρή αξία των επενδυτικών σχεδίων κατατάσσει τα επενδυτικά 

σχέδια κατά σειρά προτίμησης, όπως αναλύσαμε στις προηγούμενες παραγράφους. Η 

τελική λύση φαίνεται στον Πίνακα 3.8.

41 Το πρόβλημα (3.9) παρουσιάζει μία rhs τιμή αρνητική (-π3+ε3>-0.751) και είναι δύσκολο να λυθεί με 
τη SIMPLEX όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2.4. Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες 
τεχνικές όπως η διαδικασία Big-M (Sierksma, 1996), ώστε ο αλγόριθμος της SIMPLEX να έχει μία 
αρχική βασική εφικτή λύση. To WinQSB ενσωματώνει αυτή τη διαδικασία στο πρόγραμμα για να 
παρακάμπτει τέτοια προβλήματα.



ΚΕΦ. 3. ΑΡΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΕΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 82
ΠΕΡΙΟΡΕΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΕΜΟΥ

Εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια Καθαρή αξία (μβ (€) Κατάταξη

1 20430.44 1

3 14147.89 3

4 19880.43 2

6 11722.58 4

Εν μέρει εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια

5 - 5

Απορριφθέντα επενδυτικά σχέδια

2 - 6

Πίνακας 3.8: Κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων του προβλήματος 3.8 βάσει των καθαρών αξιών (μβ

Αν δεν ισχύει η υπόθεση της διαιρετότητας, τότε οι μεταβλητές απόφασης Xj 

οφείλουν να είναι ακέραιες. Όμως, οι μεταβλητές et μπορούν να είναι και 

κλασματικοί αριθμοί. Σε αυτήν την περίπτωση το WinQSB δεν μας παρέχει έναν 

αρχικό πίνακα επιλογής του προβλήματος (βλέπε και Εικόνα 3.2), αφού το παρόν 

μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού περιέχει μεταβλητές ακέραιες και 

κλασματικές. Αυτού του είδους τα προβλήματα κατατάσσονται στα μεικτού τύπου 

(mixed-integer programming), και υπάρχει η δυνατότητα χειρισμού τους από το 

WinQSB. Πολύ απλά ο τύπος της μεταβλητής για τις Xj αλλάζει από Continuous σε 

Integer και των et μένει ως έχει. Η εισαγωγή και ο τύπος των μεταβλητών φαίνονται 

στην Εικόνα 3.20.

Εικόνα 3.20: Εισαγωγή των δεδομένων για το μεικτού τύπου γραμμικό πρόβλημα 3.8 στο WinQSB

Η λύση του παραπάνω προβλήματος ως μεικτού τύπου παρουσιάζεται στην

Εικόνα 3.21.
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•-■ΊΜΒΤκCombined Report
16:32:31 ___________ Wednesday | February 05 2003

Decision
[

Solution Unit Cost or T otal Reduced Basis
Vaiiable Value Profit cfil Contribution Cost Status

1 XI 1,0000 44.000,0000 44.000,0000 0 basic
2 X2 0 70.000.0000 0 70.000.0000 at bound
3 X3 1.0000 35.000.0000 35.000.0000 0 basic
4 X4 1,0000 35.000,0000 35.000,0000 0 basic
5 X5 0 88.000.0000 0 88.000,0000 at bound
6 X6 1.0000 35.000,0000 35.000.0000 0 basic
7 El 0 0 0 0 at bound
8 E2 0 0 0 0 at bound
9 E3 0 -0.7510 0 0 at bound
10 G1 5.000.0000 0 0 0 basic
11 G2 4.250,0000 0 0 0 basic
12 G3 4.462,5000 0,7510 3.351.3370 0 basic

Objective Function (Max.] = 152.351.3000

Left Hand Right Hand Slack Shadow
Constraint Side Direction Side or Surplus Price

1 Cl 35.000.0000 <= 35.000.0000 0 0.8280
2 C2 20.000.0000 <= 20.000.0000 0 0.7885
3 C3 20.000.0000 <= 20.000.0000 0 0.7510
4 C4 1,0000 < = 1,0000 0 27.943.6200
5 C5 0 <= 1,0000 1.0000 0
6 ce 1.0000 < = 1,0000 0 20.794.8400
7 C7 1.0000 <= 1,0000 0 24.700,0400
8 C8 0 < = 1,0000 1.0000 0
9 C9 1.0000 < = 1.0000 0 19.142.6400
10 El 0 <= 25.000.0000 25.000.0000 0
11 E2 0 <= 25.000,0000 25.000,0000 0
12 E3 0 < = 25.000.0000 25.000,0000 0

Εικόνα 3.21: Πίνακας της λύσης του μεικτού τύπου γραμμικού προβλήματος 3.8 στο WinQSB

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3.21 εγκρίνονται τα επενδυτικά σχέδια 1, 3, 4 

και 6 και απορρίπτονται τα 2 και 5. Η βέλτιστη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης 

είναι 152351.3 €. Χαρακτηριστικό της λύσης είναι ότι απουσιάζουν εξ ολοκλήρου 

ποσά δανεισμού, το οποίο σημαίνει ότι τα αντληθέντα ποσά από εσωτερική 

χρηματοδότηση επαρκούν για να καλύψουν τα τέσσερα προκριθέντα επενδυτικά 

σχέδια. Επιπλέον, φαίνεται ότι οι επενδύσεις δεν εξαντλούν το διαθέσιμο ποσό και το 

υπόλοιπο δανείζεται από την επιχείρηση σε άλλους. Συγκεκριμένα, τα ποσά 

δανειοδότησης είναι 5000, 4250 και 4462.5 € το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο έτος, 

αντίστοιχα. Άρα, η επιχείρηση δεν χρειάζεται να προσφύγει στον εξωτερικό 

δανεισμό.
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3.4.1 Αλληλεπίδραση των χρηματορροών

Στα παραπάνω παραδείγματα είδαμε ότι με την υπόθεση της διαιρετότητας 

των επενδύσεων ο περιορισμός δανεισμού στα τρία έτη έχει σημαντικές επιπτώσεις 

στην αποδοχή των επενδυτικών σχεδίων. Οι περιορισμοί δανεισμού et μειώνουν τις 

διαθέσιμες επιλογές της επιχείρησης και το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου 

(μεταβλητές π^) σε μερικά ή όλα τα έτη είναι αυξημένο. Η αύξηση του κόστους 

ευκαιρίας σημαίνει ότι η επιχείρηση είναι πιθανόν να εγκρίνει ένα επενδυτικό σχέδιο 

αν αυτό παρέχει χρηματορροές σε κρίσιμες χρονικές στιγμές, παρ’ ότι έχει μικρή ή 

μηδενική ΚΠΑ (Salkin & Kornbluth, 1973, Wilkes, 1983).

Ας υποτεθεί ότι στο πρόβλημα (3.8) εξετάζεται ένα ακόμα επενδυτικό σχέδιο 

(7) το οποίο παρουσιάζει μηδενική ΚΠΑ, ενώ έχει εκροή το πρώτο έτος 10000 €, 

αλλά εισροές τα δύο επόμενα 5000 και 6000 €, αντίστοιχα. Η έγκριση του 

επενδυτικού σχεδίου 7 φαντάζει απίθανη, αφού έχει μηδενική ΚΠΑ. Όμως, αν 

προστεθεί η μεταβλητή αυτή στο μοντέλο, τότε η βέλτιστη λύση περιλαμβάνει την 

αποδοχή του 82.74 % του επενδυτικού σχεδίου 7 και η τιμή της αντικειμενικής 

συνάρτησης έχει βελτιωθεί κατά 205.2 €, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.22.

Λ.Combined Report for LP. Sample.Ptoblemi-v·
01:00:10 I_____________ I Thursday 1 February I 06 1 2003 i 1
Decision Solution Unit Cost or T otal Reduced Basis Allowable Allowable
Variable Value Profit c(j) Contribution Cost Status Min. c(j) Max. c(j)

1 XI 1.0000 44.000.0000 44.000.0000 0 basic 23.473.1300 M
2 X2 0 70.000.0000 0 -11.836.1200 at bound M 81.836.1300
3 X3 1.0000 35 000.0000 35 000.0000 0 basic 20.701.3200 M
4 X4 1.0000 35.000.0000 35.000.0000 0 basic 14.983,2600 M
5 X5 0.3714 88 000.0000 32.885.0300 0 basic 75.272.3800 132.637.7000
6 XS 1.0000 35.000.0000 35 000.0000 0 basic 23.221.1400 M
7 X7 0.8274 0 0 0 basic -248.0434 2.151.0670
8 El 14.418.3000 0 0 0 basic -0.0246 0
9 E2 25.000.0000 0 0 0 basic -0.0436 M

10 E3 25.000.0000 -0.7510 -18.775.0000 0 basic -1.0661 M
11 G1 0 0 0 0 at bound M 0
12 G2 0 0 0 -0.0436 at bound -M 0.0436
13 G3 0 0.7510 0 -0.3151 at bound M 1.0661

Objective Function (Max.) = 162.910.0000 (Note: Alternate Solution Existslll
Lett Hand Right Hand Slack Shadow Allowable Allowable

Constraint Side Direction Side or SuidIus Price Min. RHS Max. RHS
Τ Cl 35.000.0000 < = 35.000.0000 0 1.2211 8.234.1250 42.464.2900
2 C2 20 000.0000 < = 20.000.0000 0 1.1630 -3.374.9980 27.837.5100
3 C3 20.000.0000 < = 20 000.0000 0 1.0661 18.821.4300 25.648.5000
4 C4 1.0000 < = 1.0000 0 20.526.8700 0 1.4441
5 C5 0 <= 1.0000 1.0000 0 0 M
ε C6 1.0000 <= 1.0000 0 14.298.6800 0 1.2840
7 C7 1,0000 < = 1.0000 0 20.016,7400 0 1.3141
8 C8 0.3714 <» 1.0000 0.6286 0 0.3714 M
9 C9 1.0000 < = 1.0000 0 11.778.8500 0 1.7609
10 CIO 0,8274 < = 1.0000 0.1726 0 0.8274 M
11 El 14 416.3000 < = 25.000.0000 10.583.7000 0 14.416.3000 M
12 E2 25.000.0000 <* 25.000.0000 0 0.0436 20 294.3900 25.981.8400
13 E3 25 000.0000 < = 25 000,0000 0 0.3151 23.821.4300 30.648.5000

Εικόνα 3.22: Πίνακας της λύσης τον γραμμικού προβλήματος 3.8 με την προσθήκη της μεταβλητής 7 στο 

WinQSB



Οι εισροές του επενδυτικού σχεδίου 7 στα έτη 2 και 3 διευκολύνει την 

επιχείρηση να δανειστεί περισσότερα τα δύο πρώτα έτη, έτσι ώστε να αντεπεξέλθει 

στον αυστηρό περιορισμό κεφαλαίου του τρίτου έτους, ο οποίος εξαντλείται έτσι κι 

αλλιώς, είτε προσθέσουμε την επένδυση 7, είτε όχι. Επιπλέον, οι εισροές αυτής της 

επένδυσης δρουν επικουρικά ώστε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες χρηματοδότησης του 

επενδυτικού σχεδίου 5. Έτσι, το τελευταίο αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής του στην 

άριστη σύνθεση του προϋπολογισμού: από 36.91 % (Εικόνα 3.16) γίνεται 37.14 %. 

Τέλος, η ΚΠΑ του επενδυτικού σχεδίου 7 έχει εύρος βέλτιστης λύσης 

-248.04<ΚΠΑ7<2151.07 €, το οποίο σημαίνει ότι η επένδυση 7 θα εγκρινόταν ακόμα 

κι αν είχε αρνητική ΚΠΑ.

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η επιλογή των επενδυτικών 

σχεδίων τα οποία θα απαρτίσουν την άριστη σύνθεση του προϋπολογισμού με βάση 

τη μέθοδο του γραμμικού προγραμματισμού λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση των 

χρηματορροών, ώστε να προσεγγίσει πιο ρεαλιστικά τον προϋπολογισμό επενδύσεων 

παγίου κεφαλαίου.

3.4.2 Γενική μαθηματική διατύπωση του γραμμικού προβλήματος όταν 

υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού και δανειοδότησης

Η γενική μαθηματική διατύπωση ενός προβλήματος προσδιορισμού της 

άριστης σύνθεσης του προϋπολογισμού υπό συνθήκες περιορισμού κεφαλαίου για 

περισσότερες της μιάς περιόδους όταν υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού και 

δανειοδότησης μπορεί να περιγράφει ως εξής:
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όπου Ci, ..., cn οι ΚΠΑ των επενδυτικών σχεδίων Χι,..., χ„, και eT και gx τα ποσά 

δανεισμού και δανειοδότησης του τελευταίου έτους Τ προεξοφλημένα στο παρόν με 

επιτόκιο προεξόφλησης Γπ (ίσο με το επιτόκιο με το οποίο υπολογίστηκαν οι ΚΠΑ 

των επενδυτικών σχεδίων).

(
MaxP = Max c,x, + c2x2 + ...+ cnxn-

V (3.10)



Για το έτος 1 ον συνολικές εκροές θα είναι μικρότερες από το ποσό της εσωτερικής 

χρηματοδότησης συν το ποσό δανεισμού, βι, μείον το ποσό δανειοδότησης, gi, έτσι 

ώστε:
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όπου r το επιτόκιο δανεισμού και δανειοδότησης.

Σε κάθε περίοδο t τα ποσά δανεισμού et θα πρέπει να είναι μικρότερα ή ίσα από Et, 

έτσι ώστε:

Αφού δεν μπορούμε να δεχθούμε ένα επενδυτικό σχέδιο περισσότερες από μία φορά, 

εισάγουμε τους περιορισμούς Xj<l για j=l, ..., η.

Επιπλέον πρέπει Χμ et, gt>0 για j=l, ..., η και t=l Τ.

Η γενική μαθηματική διατύπωση του δυϊκού του προβλήματος θα έχει ως εξής: 

Ορίζουμε τις δυϊκές μεταβλητές π\, ..., πτ οι οποίες αντιστοιχούν στους περιορισμούς 

κεφαλαίου, μι, ..., μ„ οι οποίες αντιστοιχούν στους περιορισμούς Xj<lKai ε( οι οποίες 

αντιστοιχούν στους περιορισμούς δανεισμού e,<Et:

η

(3.11)

ενώ για τα έτη 2 μέχρι Τ θα ισχύει:
Π

ZatjXj“(l + r)g.-i + g« + (l + r)et.1-et <bt,t = 2...T (3.12)

(3.13)

MinR = Μϊη(ό,π, + ...+ όΤπΤ + μ1 + ...+ μη + ε1Ε1 + ...+ εΤΕΤ) =
( τ η λ (3.14)

έτσι ώστε
τ
Σ3«π. +Ej - για j = 1,...,η (3.15)
t=l

(3.16)
π,-(ΐ + τ)π,+1 >0για t = 2, ...,Τ-1

(3·17)

-π, + (ΐ + ι·)π,+ι + ε, >0για t = 2,...,T-l 

Επιπλέον πρέπει π,,ε,^ >0 για t=l, ..., Τ και j=l,..., η.



Από τις (3.16) και (3.17) ισχύει ότι -———+ εΤ>πΤ>-—ί—— και
(1 + rJ (1 + rJ

8t > π, -(1 + τ)π,+1 > 0, σχέσεις οι οποίες σημαίνουν ότι οι όροι πχ και π( - (1+r) nt+i 

είναι φραγμένοι.

Προφανώς, τα παραδείγματα της παραγράφου 3.4 μπορούν να αποτελόσουν 

εφαρμογές του γενικού μαθηματικού μοντέλου το οποίο παρουσιάστηκε στην 

παρούσα παράγραφο.

3.5 Αμοιβαία αποκλειόμενες και προαπαιτούμενες επενδύσεις

Στις προηγούμενες παραγράφους εξετάστηκε η άριστη σύνθεση του 

προϋπολογισμού επενδύσεων όταν τα επενδυτικά σχέδια είναι ανεξάρτητα μεταξύ 

τους σύμφωνα με την υπόθεση 4 της παραγράφου 1.5.1. Η μέθοδος του γραμμικού 

προγραμματισμού μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και όταν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ 

δύο επενδυτικών σχεδίων. Για παράδειγμα, αν τα επενδυτικά σχέδια a και b είναι 

αμοιβαία αποκλειόμενα (μόνο ένα μπορεί να γίνει αποδεκτό), τότε στο αρχικό 

μοντέλο πρέπει να προστεθεί και η ανισότητα Xa+Xb<l. Αφού από μόνες τους οι 

μεταβλητές xa και Xb πρέπει να είναι μικρότερες από τη μονάδα, με την προσθήκη 

αυτού του περιορισμού μπορούμε να έχουμε xa=0 και Xb-Ι ή Xa-Ι και Xb=0 (το a 

εγκρίνεται και το b απορρίπτεται, και αντίστροφα), ή κάποιο κλασματικό μέρος του 

καθενός επενδυτικού σχεδίου να εγκρίνεται. Αν επιπλέον τρία επενδυτικά σχέδια 

είναι αμοιβαία αποκλειόμενα, έστω a, b και c, τότε στο μοντέλο προστίθεται ο 

περιορισμός xa+Xb+Xc<l.

Επίσης, αν η επένδυση a είναι προαπαιτούμενη της επένδυσης b (η επένδυση 

b δεν μπορεί να αναληφθεί αν δεν αναληφθεί και η επένδυση b), τότε στο μοντέλο 

προστίθεται ο περιορισμός Xb<xa ή Xb - xa^ 0. Ο περιορισμός αυτός εγγυάται ότι αν 

απορριφθεί η a, τότε θα απορριφθεί και η b.
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3.6 Τελικές παρατηρήσεις για τον προσδιορισμό της άριστης σύνθεσής 

του προϋπολογισμού επενδύσεων με τη μέθοδο του γραμμικού και 

ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού

Η παραπάνω ανάλυση μάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η χρησιμοποίηση της 

μεθόδου του γραμμικού προγραμματισμού δίδει τη συστηματικότερη μέθοδο 

προσδιορισμού της άριστης σύνθεσης του προϋπολογισμού επενδύσεων υπό 

συνθήκες περιορισμού κεφαλαίου. Είναι επίσης περισσότερο συμβατή με την 

οικονομική πραγματικότητα από τις μεθόδους προεξόφλησης (ΚΠΑ, IRR κ.λπ.), διότι 

μπορεί να ενσωματώσει παραμέτρους οι οποίες απαντώνται στο σύνθετο περιβάλλον 

στο οποίο βρίσκεται μία επιχείρηση, όπως τον δανεισμό και τη δανειοδότηση, ή να 

συμπεριλάβει περιορισμούς για τις αμοιβαία αποκλειόμενες ή τις προαπαιτούμενες 

επενδύσεις. Επιπλέον, η αποδοχή επενδυτικών σχεδίων με μηδενική ή αρνητική ΚΠΑ 

μπορεί να γίνει αποδεκτή με τη μέθοδο του γραμμικού προγραμματισμού αν τα εν 

λόγω επενδυτικά σχέδια έχουν εισροές κεφαλαίου σε κρίσιμες χρονικές στιγμές, το 

οποίο δεν θα συνέβαινε χρησιμοποιώντας μία μέθοδο προεξόφλησης.

Η υπόθεση 6 της παραγράφου 1.5.1 περί βεβαιότητας των χρηματορροών 

είναι δύσκολο να ισχύει πάντα, αφού οι χρηματορροές σε μελλοντικές στιγμές 

επηρεάζονται από πολλούς και αστάθμητους παράγοντες, όπως ο πληθωρισμός, τα 

επιτόκια στην αγορά και άλλα. Ο γραμμικός προγραμματισμός παρέχει πληροφορίες 

σχετικά με το εύρος εφικτής και βέλτιστης λύσης, οι οποίες βοηθούν την επιχείρηση 

να γνωρίζει τη σταθερότητα των διαφόρων παραμέτρων ως προς πιθανές αλλαγές των 

διαθέσιμων ποσών για επένδυση ανά έτος.

Ο χειρισμός τέτοιων προβλημάτων μπορεί να γίνει από σύγχρονα εργαλεία 

αριθμητικής ανάλυσης και επιχειρησιακής έρευνας, τα οποία είναι εύκολο να 

αποκτηθούν από μία επιχείρηση (το WinQSB ν. 1.00 είναι διαθέσιμο δωρεάν). Αφού 

καταστρωθεί ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού, τα εργαλεία αυτά 

προσφέρουν ευκολία στον χρήστη για την εισαγωγή των δεδομένων, ενώ η λύση 

περιλαμβάνει πληροφορίες ανάλυσης ευαισθησίας, οι οποίες είναι πολύτιμες στον 

έχοντα την ευθύνη επιλογής της τελικής σύνθεσης του προϋπολογισμού. Πολλά 

προβλήματα απαιτούντα ειδικό χειρισμό (εκφυλισμός γραμμικού προβλήματος, 

απουσία αρχικής εφικτής βασικής λύσης) λύνονται χωρίς παρέμβαση από τον χρήστη.
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αφού τα προγράμματα αυτά διαθέτουν ειδικές ρουτίνες ενσωματωμένες στον 

αλγόριθμο της SIMPLEX.

Παρά τα εμφανή πλεονεκτήματά της η μέθοδος του γραμμικού 

προγραμματισμού παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα τα οποία θα εξετάσουμε 

ευθύς αμέσως. Πρώτον, το ποσοστό προεξόφλησης πρέπει να είναι το κόστος 

ευκαιρίας το οποίο γίνεται γνωστό, όμως, μόνο μετά την εύρεση της άριστης 

σύνθεσης. Ένας τρόπος να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα είναι η χρησιμοποίηση 

περισσότερων ποσοστών προεξόφλησης' έτσι, το πρόβλημα θα έχει λυθεί για ένα 

μεγάλο εύρος επιτοκίων για το οποίο θα είναι διαθέσιμες πληροφορίες ανάλυσης 

ευαισθησίας, ώστε η επιχείρηση να γνωρίζει εκ των προτέρων πόσο η αβεβαιότητα 

των χρηματορροών και του επιτοκίου προεξόφλησης θα μεταβάλει τη λύση.

Ένα πρόβλημα αποτελεί το κατά πόσον οι υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται ο 

γραμμικός προγραμματισμός δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ήδη 

αναφέρθηκε η μη αποδοχή κλασματικών επενδύσεων και η αβεβαιότητα των 

χρηματορροών. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα η ιδιότητα της αναλογικότητας (όπως 

διατυπώθηκε στην παράγραφο 2.2) να μην ισχύει για ορισμένες μεταβλητές 

απόφασης, αλλά στην πραγματικότητα και για ένα εύρος τιμών να υφίστανται 

συνθήκες αυξητικής ή μειωτικής απόδοσης της κλίμακας (increasing/decreasing 

returns to scale). Σε μία τέτοια περίπτωση το πρόβλημα είναι μη γραμμικό και πρέπει 

να αντιμετωπιστεί ως τέτοιο, η διερεύνηση όμως αυτού του προβλήματος ξεφεύγει 

από τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. Παρ’ όλα αυτά, το WinQSB ν. 1.00 

διαθέτει το module NonLinear Programming για τον χειρισμό μη γραμμικών 

προβλημάτων, γεγονός το οποίο καθιστά ακόμα περισσότερο το WinQSB ένα 

χρησιμότατο εργαλείο.

Πρακτικά, οι μέθοδοι προεξόφλησης, όπως και η μέθοδος του γραμμικού 

προγραμματισμού χρησιμοποιούν τα ίδια δεδομένα, παρ’ ότι η εφαρμογή των πρώτων 

είναι σχετικά απλή, ενώ ο γραμμικός προγραμματισμός είναι πιο σύνθετος. Όπως 

είδαμε, όμως, οι μέθοδοι προεξόφλησης αδυνατούν να δώσουν απαντήσεις σε 

ζητήματα όπως όταν ο περιορισμός κεφαλαίου εκτείνεται σε περισσότερες από μία 

περιόδους, ή όταν απαιτείται η διερεύνηση ενός πολύ μεγάλου αριθμού συνδυασμών 

για τη μεγιστοποίηση της ΚΠΑ. Επίσης, η χρήση εύχρηστων υπολογιστικών 

προγραμμάτων και η ταχεία ανάπτυξη της υπολογιστικής ισχύος έχουν βοηθήσει στη 

διάδοση των μεθόδων του μαθηματικού προγραμματισμού, ώστε να είναι διαθέσιμα 

στις επιχειρήσεις.
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3.7 Άλλες τεχνικές μαθηματικού προγραμματισμού

Ο γραμμικός προγραμματισμός είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα μαθηματικά 

εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων σε σύνθετα θέματα. Με τα σύγχρονα υπολογιστικά 

προγράμματα είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί σε ζητήματα προσδιορισμού της 

άριστης σύνθεσης του προϋπολογισμού επενδύσεων, όπως εξετάστηκε παραπάνω. Σε 

πολλές περιπτώσεις έχουν αναπτυχθεί τεχνικές οι οποίες αντιμετωπίζουν ειδικές 

περιπτώσεις του προϋπολογισμού επενδύσεων παρακάμπτοντας κατά βάση τις 

υποθέσεις 1-6 της παραγράφου 1.5.1. Για παράδειγμα, η υπόθεση της διαιρετότητας 

των επενδύσεων παρακάμπτεται με τη μέθοδο του ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού. Ειδικότερα για προβλήματα στα οποία οι μεταβλητές απόφασης 

κινούνται στο πεδίο [0, 1] και είναι ακέραιες έχει αναπτυχθεί η τεχνική του zero-one 

(binary) προγραμματισμού.

Η εισαγωγή πολλαπλών κριτηρίων σε ένα γραμμικό πρόβλημα είναι μία 

προέκταση της μεθόδου του γραμμικού προγραμματισμού. Η τεχνική αυτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, αν για παράδειγμα μία επιχείρηση επιθυμεί να διατηρήσει το 

ποσοστό ανάπτυξής της στο 10 % το έτος και παράλληλα να αποδεχθεί ένα 

συνδυασμό επενδύσεων ο οποίος θα μεγιστοποιεί την ΚΠΑ. Η μέθοδος των 

πολλαπλών κριτηρίων (goal programming ή multiple criteria capital budgeting) 

προϋποθέτει την εισαγωγή περισσότερων της μιάς αντικειμενικών συναρτήσεων στο 

γραμμικό πρόβλημα. Αντικειμενικός σκοπός του προβλήματος είναι η 

ελαχιστοποίηση της απόκλισης από κάθε στόχο (goal) (Seitz & Ellison, 1999). Ένας 

τέτοιος αλγόριθμος χειρίζεται τους στόχους με σειρά προτεραιότητας: πρώτα 

προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την απόκλιση από τον στόχο με προτεραιότητα 1, μετά 

προχωράει στην προτεραιότητα 2 και ούτω καθ’ εξής. Ο χρήστης του αλγορίθμου 

πρέπει να ορίσει σταθμικές (weighted) τιμές σε κάθε στόχο, έτσι ώστε να δοθεί 

σχετική προτεραιότητα ανάλογα με τη σταθμική τιμή η οποία έχει αποδοθεί στον 

στόχο. Οι Kwak et al. (1996) έχουν επεκτείνει την παραπάνω μέθοδο, έτσι ώστε να 

συμπεριλάμβάνει εκτός από πολλαπλούς στόχους και πολλούς υπεύθυνους 

αποφάσεων (multiple decision-makers), έτσι ώστε να γίνει πιο ρεαλιστικό το μοντέλο.

Η διαχείριση κινδύνου είναι μεγάλης σημασίας στον προϋπολογισμό 

επενδύσεων και εφαρμόζεται όταν η υπόθεση της βεβαιότητας των χρηματορροών, 

αλλά και του επιτοκίου προεξόφλησης δεν ισχύουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις
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αναδύονται οι στοχαστικές μέθοδοι, οι οποίες βασίζονται στην εύρεση της 

πιθανότητας να συμβεί ένα ενδεχόμενο. Για παράδειγμα, ενώ στον γραμμικό 

προγραμματισμό η βέλτιστη λύση δεν παραβιάζει κάποιον περιορισμό, στις 

στοχαστικές διαδικασίες υπάρχει τουλάχιστον ένας περιορισμός για τον οποίο 

υπάρχει η πιθανότητα η παραβίασή του να γίνει αποδεκτή (chance-constrained 

programming).

Τέλος, αντί για γραμμικές αντικειμενικές συναρτήσεις μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εξισώσεις δευτέρου βαθμού, όπου μία ή περισσότερες μεταβλητές 

απόφασης πολλαπλασιάζεται με τον εαυτό της ή κάποια άλλη μεταβλητή (quadratic 

programming). Η μέθοδος αυτή έχει βρει εφαρμογή στο μοντέλο του Markowitz για 

την επιλογή της άριστης σύνθεσης ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων και έχει 

επεκταθεί στον προϋπολογισμό επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Η μέθοδος αυτή 

συγκαταλέγεται στις μη γραμμικές μεθόδους και επιλύεται χρησιμοποιώντας ένα 

λογισμικό πακέτο μη γραμμικού προγραμματισμού.

Έρευνες έχουν δείξει ότι τεχνικές μαθηματικού προγραμματισμού όλο και 

περισσότερο χρησιμοποιούνται από αυξανόμενο με την πάροδο του χρόνου αριθμό 

επιχειρήσεων (Seitz & Ellison, 1999). To 1959 το 5 % των ερωτώμενων επιχειρήσεων 

χρησιμοποιούσε γραμμικό προγραμματισμό στον προϋπολογισμό επενδύσεων παγίου 

κεφαλαίου' το 1964 το ποσοστό ανέβηκε στο 8 % και το 1970 έφτασε το 17 %. 

Τέλος, το 1986 το ποσοστό έφτασε το 25 % με αυξανόμενες τάσεις, ενώ το 7.8 % 

χρησιμοποιούσε ακέραιο γραμμικό προγραμματισμό και το 7.4 % γραμμικό 

προγραμματισμό πολλαπλών κριτηρίων (Seitz & Ellison, 1999). Φαίνεται ότι το 

ποσοστό των επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν γραμμικό προγραμματισμό 

αυξάνεται συνεχώς, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα στον βαθμό διάδοσης τον οποίο θα 

δικαιολογούσαν οι μεγάλες δυνατότητες του γραμμικού προγραμματισμού και άλλων 

μαθηματικών εργαλείων.



II. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε θεωρητικά και με πρακτικές εφαρμογές το 

πρόβλημα του προσδιορισμού της άριστης σύνθεσης του προϋπολογισμού 

επενδύσεων υπό συνθήκες περιορισμού κεφαλαίου. Η μέθοδος του γραμμικού 

προγραμματισμού αποδείχθηκε με πλήθος παραδειγμάτων ότι παρέχει τη 

συστηματικότερη μέθοδο προσδιορισμού της άριστης κατανομής των πόρων μιάς 

επιχείρησης, όταν αυτοί βρίσκονται υπό περιορισμό.

Ο περιορισμός κεφαλαίου δεν είναι μόνο ένα θεωρητικό σχήμα, αλλά 

τεκμηριώνεται από πολλές αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία (Gitman & Forrester, 

1977, Ross, 1986, Mukherjee & Hingorani, 1999, Lopez-Gracia & Aybar-Arias, 

2000). Όπως παρουσιάστηκε στην παράγραφο 1.5.1 οι μέθοδοι προεξόφλησης (ΚΠΑ, 

PI, IRR) δεν παρέχουν ένα πρότυπο σύγκρισης, το οποίο να δίδει απαντήσεις σε κάθε 

περίπτωση. Ειδικά για την περίπτωση του περιορισμού κεφαλαίου για περισσότερα 

του ενός έτη οι μέθοδοι αυτές καταρρέουν.

Η μέθοδος του γραμμικού προγραμματισμού καλείται να δώσει μία συνολική 

απάντηση στα προβλήματα αυτά. Στο κεφάλαιο 2 παρατίθενται οι βασικές υποθέσεις 

και ιδιότητες της μεθόδου αυτής, καθώς και ο πρακτικός τρόπος για τη λύση τέτοιων 

προβλημάτων: ο αλγόριθμος SIMPLEX. Ο τελευταίος αποδεικνύεται ικανός να λύσει 

μεγάλα γραμμικά συστήματα σε εύλογο υπολογιστικό χρόνο (Dantzig, 1963, Gass, 

1985).

Αποδεικνύεται ότι η μέθοδος του γραμμικού προγραμματισμού είναι η 

ενδεδειγμένη στην περίπτωση κατά την οποία ισχύουν οι υποθέσεις 1-6 της 

παραγράφου 1.5.1 για την εύρεση της άριστης σύνθεσης του προϋπολογισμού 

επενδύσεων. Επιπλέον, υποδείχθηκαν και τρόποι για τον χειρισμό περιπτώσεων στις 

οποίες οι υποθέσεις δεν ισχύουν. Για παράδειγμα, ο γραμμικός προγραμματισμός 

μπορεί να δώσει απαντήσεις στο πρόβλημα προσδιορισμού της άριστης σύνθεσης, 

όταν ο περιορισμός κεφαλαίου εκτείνεται για περισσότερες της μιάς περιόδους. Η 

τελευταία περίπτωση επιβάλλεται να διερευνηθεί, αφού οι βιβλιογραφικές αναφορές 

σημειώνουν ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων περιορίζει το κεφάλαιο για πολλά 

συνεχόμενα έτη, για ενδοεπιχειρησιακούς, κυρίως, λόγους (Mukherjee & Hingorani, 

1999). Ένα ζήτημα προς μελλοντική διερεύνηση θα μπορούσε να είναι το κατά πόσον 

οι ελληνικές επιχειρήσεις περιορίζουν το κεφάλαιο προς επένδυση, γιατί το κάνουν
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και ποιες μεθόδους χρησιμοποιούν για την άριστη κατανομή των χρημάτων στις επί 

μέρους επενδύσεις.

Στην παρούσα εργασία ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην υπόθεση της 

διαιρετότητας των επενδυτικών σχεδίων και πώς μπορεί να παρακαμφθεί με την 

εισαγωγή του ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού. Η ανάλυση ευαισθησίας η 

οποία βασίζεται στον αλγόριθμο SIMPLEX ευνοεί και την παράκαμψη, εν μέρει, της 

υπόθεσης 6 της παραγράφου 1.5.1 περί βεβαιότητας των χρηματορροών, αφού η 

παροχή πληροφοριών για τις δυϊκές τιμές και το εύρος εφικτής και βέλτιστης λύσης 

βοηθάει μία επιχείρηση να γνωρίζει εκ των προτέρων τη σταθερότητα των 

παραμέτρων σε ενδεχόμενη αλλαγή των τιμών τους.

Όλα τα παραπάνω είναι εύκολο να υπολογιστούν από μία επιχείρηση με τη 

χρήση ενός υπολογιστικού προγράμματος, όπως το WinQSB ν. 1.00. Το πρόγραμμα 

αυτό χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία με εμφανώς ικανοποιητικά 

αποτελέσματα, προσφέροντας εύχρηστο υπολογιστικό περιβάλλον και παρέχοντας 

αξιόπιστες λύσεις. Η προτίμηση στο πρόγραμμα αυτό δεν ήταν επιλεκτική, αλλά 

χρησιμοποιήθηκε, κυρίως, διότι είναι διαθέσιμο δωρεάν, και δεν χρειάζονται υψηλές, 

υπολογιστικές απαιτήσεις για τη χρήση του. Το πρόγραμμα αναγνωρίζει και 

αντιμετωπίζει επιτυχώς εκφυλισμένα προβλήματα ή άλλες δυσκολίες, όπως η 

απουσία αρχικής εφικτής βασικής λύσης, τις οποίες ο αλγόριθμος της SIMPLEX 

αδυνατεί να επιλύσει.

Είναι φυσικό ότι η μείωση των υποθέσεων θα κάνει το μοντέλο πιο 

ρεαλιστικό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εισαγωγή στοχαστικών διαδικασιών, οι 

οποίες είναι ικανές να ελέγξουν την πιθανότητα να συμβεί ένα ενδεχόμενο. Έτσι, η 

υπόθεση της βεβαιότητας των χρηματορροών αποτιμάται στοχαστικά (chance- 

constrained programming). Επιπλέον, μπορεί για ένα πρόβλημα να μην ισχύει η 

ιδιότητα της σταθερής απόδοσης υπό κλίμακα, ιδιότητας απαραίτητης σε κάθε 

γραμμικό πρόβλημα, οπότε η αντιμετώπισή του πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας μη 

γραμμικό προγραμματισμό. Τέλος, η εισαγωγή της έννοιας του κινδύνου (risk) ίσως 

είναι επιτακτική στο ανταγωνιστικό και δυναμικά μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο εξετάζεται και το κατά πόσον τα υπό εξέταση 

επενδυτικά σχέδια συσχετίζονται θετικά ή αρνητικά, έτσι ώστε να διαφοροποιείται ο 

αναλαμβανόμενος κίνδυνος. Τα παραπάνω μπορούν να εισαχθούν σε ένα γενικότερο 

μοντέλο, το οποίο θα είναι ικανό για την επίλυση τέτοιων ειδικών περιπτώσεων.

Ένα άλλο θέμα προς μελλοντική διερεύνηση είναι και η συμπεριφορά άλλων
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παρεμφερών υπολογιστικών προγραμμάτων σε προβλήματα γραμμικού 

προγραμματισμού, όπως το Undo και το Excel. Η εισαγωγή μεγαλύτερων 

προβλημάτων με περισσότερες μεταβλητές και περιορισμούς από τα εξετασθέντα 

στην παρούσα εργασία ίσως οδηγήσουν σε αστάθεια των λύσεων ή μεγάλους 

υπολογιστικούς χρόνους. Πάντως, η ταχεία ανάπτυξη της υπολογιστικής ισχύος 

εγγυάται ότι τα επιλύσιμα προβλήματα θα αυξάνουν συνεχώς σε αριθμό μεταβλητών 

και περιορισμών.



III. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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