
Πανεπιστηµιο Μακεδονιας

Προγραµµα µεταπτυχιακων σπουδων

Τµηµα εφαρµοσµενης πληροφορικης

Η ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ ΩΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

∆ιπλωµατική εργασία

της

Παπαδοπούλου Παρασκευής

Θεσσαλονίκη , 06/2019





Η ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ ΩΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Παπαδοπούλου Παρασκευή

Πτυχίο Μαθηµατικών, ΑΠΘ, 2014

∆ιπλωµατική Εργασία

υποβαλλόµενη για τη µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων του

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Επιβλέπων Καθηγητής
Χρήστου-Βαρσακέλης ∆ηµήτριος

Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή την 24/06/2019

Χρήστου-Βαρσακέλης ∆ηµήτριος Ρεφανίδης Ιωάννης Σαµαράς Νικόλαος

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Παπαδοπούλου Παρασκευή

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii



Περίληψη

Παρακινούµενοι από το επίµονο ϕαινόµενο της ϕοροδιαφυγής και από την πρόκληση

της είσπραξης ϕόρων κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, διερευνούµε τη συµπε-

ϱιφορά µιας επιχείρησης που είναι συντηρητική ως προς τον κίνδυνο και που µπορεί να

εµπλακεί σε ϕοροδιαφυγή για να µεγιστοποιήσει τα κέρδη της. Η επιχείρηση εξελίσσεται

σε ένα ϕορολογικό σύστηµα το οποίο περιλαµβάνει πολλά από τα συνήθη χαρακτηρι-

στικά όπως οι έλεγχοι, τα πρόστιµα και οι περιστασιακές ϕορολογικές αµνηστίες, για

τις οποίες µπορεί να επικρατεί αβεβαιότητα (µη γνωρίζοντας, για παράδειγµα, εάν µια

ϕορολογική αµνηστία ϑα γίνει διαθέσιµη). ∆είχνουµε ότι η δυναµική της επιχείρησης

µπορεί να εκφραστεί ως µερικώς παρατηρήσιµη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μαρκοβ,

µε ϐάση την οποία µπορεί να υπολογιστεί η ϐέλτιστη συµπεριφορά της επιχείρησης και

οι αναµενόµενες µακροπρόθεσµες προεξοφληµένες αµοιβές σε διάφορα σενάρια πρακτι-

κού ενδιαφέροντος. Ανατρέχοντας σε προηγούµενες έρευνες, είµαστε σε ϑέση να διερευ-

νήσουµε την επίδραση των «διαρροών» ή «προ-ανακοινώσεων» οποιασδήποτε ϕορολογικής

αµνηστίας στη συµπεριφορά της επιχείρησης. Υπολογίζουµε επίσης την επίδραση της

συµπεριφοράς της τυχόν επέκτασης των ϕορολογικών ετών, εντός των οποίων µπορούν

να ελεγχθούν οι ϕορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης, και δείχνουµε ότι µπορεί να

αποτρέψει σε σηµαντικό ϐαθµό τη ϕοροδιαφυγή.

Λέξεις Κλειδιά: ϕοροδιαφυγή, µερικώς παρατηρήσιµη διαδικασία λήψης α-

ποφάσεων Μαρκόβ (POMDP), αλγοριθµος ϐασισµένος σε σηµεία, Perseus
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Abstract

Motivated by the persistent phenomenon of tax evasion and the challenge of tax collec-

tion during economic crises, we explore the behavior of a risk-neutral self-interested

firm that may engage in tax evasion to maximize its profits. The firm evolves in a

tax system which includes many of ‘‘standard’’ features such as audits, penalties and

occasional tax amnesties, and may be uncertain as to its tax status (not knowing,

for example, whether a tax amnesty may be imminent). We show that the firm’s dy-

namics can be expressed via a partially observable Markov decision process and use

that model to compute the firm’s optimal behavior and expected long-term discounted

rewards in a variety of scenarios of practical interest. Going beyond previous work,

we are able to investigate the effect of ‘‘leaks’’ or ‘‘pre-announcements’’ of any tax

amnesties on the firm’s behavior (and thus on tax revenues). We also compute the

effect on firm behavior of any extensions of the statute of limitations within which the

firm’s tax filings can be audited, and show that such extensions can be a significant

deterrent against tax evasion.

Keywords: tax evasion, Partially Observable Markov Decision Process (POMDP),

point-based algorithm, Perseus
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1 Εισαγωγή

∆ιαχρονικά η ελληνική οικονοµία ταλανίζεται από το ϕαινόµενο της ϕοροδιαφυγής,

το οποίο κανείς δε ϕαίνεται να µπορεί να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά ως τώρα. Εν έτει

2019 και έπειτα από τα αρκετά χρόνια οικονοµικής στενότητας στην ελληνική οικονοµία,

η ϕοροδιαφυγή αποτελεί σήµερα όσο ποτέ καίριο ϑέµα συζήτησης. Παρόλο που αυτό

δεν είναι νέο ϕαινόµενο, η συµπεριφορά τόσο των απλών ϕορολογούµενων πολιτών όσο

και των επιχειρήσεων, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ειδικά στο τοµέα των δεύτερων. Αυτό

συµβαίνει καθώς αυτές επιφέρουν περισσότερα κέρδη σε σύγκριση µε έναν πολίτη και

η απόκρυψη µέρους αυτών των κερδών µπορεί να προκαλέσει µεγαλύτερη Ϲηµία στο

ελληνικό κράτος. Η παρούσα εργασία έρχεται να συµβάλει µε τον τρόπο της στη µείωση

της ϕοροδιαφυγής µέσω του υπολογισµού των ορθολογικών επιλογών µίας επιχείρησης

που ϕορολογείται και µπορεί να ϕοροδιαφύγει ώστε να µεγιστοποιήσει τα κέρδη της.

΄Ενας τέτοιος υπολογισµός µπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της κυβέρνησης, καθώς

ϑα µπορέσει να αναγνωρίσει ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που οδηγούν µία επιχείρηση

στη ϕοροδιαφυγή. Το κράτος, γνωρίζοντας αυτά τα στοιχεία, ϑα µπορέσει να τα χειριστεί

σωστά και πιθανόν να καταφέρει να µειώσει το ϕαινόµενο της ϕοροδιαφυγής.

Οι εταιρείες, που σκοπό έχουν τη πρόβλεψη των κερδών τους µε όσο είναι εφικτό

µεγαλύτερη ακρίβεια, χρειάζεται να εξερευνήσουν τις µελλοντικές οικονοµικές τους α-

πολαβές συνυπολογίζοντας και τις οικονοµικές τους συναλλαγές µε το κράτος. Αυτές

οι οικονοµικές συναλλαγές περιλαµβάνουν, πέραν της ετήσιας διαδικασίας κατάθεσης

της ϕορολογικής δήλωσης της εταιρείας, τον έλεγχο αυτής και ανάλογα πρόστιµα σε

περίπτωση πιθανής ϕοροδιαφυγής, αποτελώντας παράγοντες που ϑα πρέπει να λάβει υ-

πόψιν της. Είναι κατανοητό λοιπόν πως η πρόβλεψη των µακροπρόθεσµων κερδών της

είναι τόσο περίπλοκη όσο και αναγκαία. Ταυτόχρονα, το κράτος καταβάλει προσπάθεια

για πάταξη της ϕοροδιαφυγής, δηλαδή της απόκρυψης της ϕορολογητέας ύλης ενός προ-

σώπου ή µίας εταιρείας. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιούνται έλεγχοι στις επιχειρήσεις

σε τυχαία χρονικά διαστήµατα µε σκοπό τη µείωση του ϕαινοµένου αυτού και την εξα-

σφάλιση των ϕορολογικών εσόδων. Οι ϕορολογικοί έλεγχοι είναι ο µοναδικός τρόπος να

καταλογιστεί το αντίστοιχο πρόστιµο στους παραβάτες.
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Επιπλέον, από την ελληνική ϕορολογική αρχή υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς ε-

νός ιδιαίτερου «προνοµίου» στις επιχειρήσεις, το οποίο το κράτος µπορεί να επιλέξει εάν

ϑα το παραχωρήσει ή όχι. Εάν παραχωρηθεί το προνόµιο αυτό, που ονοµάζεται «περα-

ίωση» και αποτελεί είδος ϕορολογικής αµνηστίας, η επιχείρηση µπορεί, προχωρώντας σε

έναν ειδικό διακανονισµό για το κλείσιµο των ανέλεγκτων ϕορολογικών και λογιστικών

εκκρεµοτήτων της, να πληρώσει ένα ποσό και σε αντάλλαγµα αυτού το κράτος να µη προ-

χωρήσει στον ϕορολογικό της έλεγχο. Φυσικά η περαίωση δεν είναι υποχρεωτική ούτε

διαθέσιµη σε ετήσια ϐάση και η διάθεσή της αποτελεί επιλογή του ελληνικού κράτους,

άρα η επιχειρήσεις δε µπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων εάν ϑα παραχωρηθεί.

Υπάρχουν λοιπόν άγνωστες «κινήσεις» από την κάθε πλευρά (εταιρεία - κράτος), όµως

µπορούν να «διαρρεύσουν» πληροφορίες από τη µεριά του κράτους, είτε µέσω τυχαίων

ανεπίσηµων δηλώσεων είτε από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Αυτές οι πληροφορίες, ε-

ίναι ϕανερό πως µπορούν να αλλάξουν τη συµπεριφορά µίας εταιρείας. Για παράδειγµα,

εάν µία εταιρεία έχει ενδείξεις πως πρόκειται να γίνει διαθέσιµη η αµνηστία, ένδειξη που

προκύπτει από διαρροή πληροφοριών, µπορεί να επιλέξει τις κινήσεις της µε µεγαλύτε-

ϱη ϐεβαιότητα. Γνωρίζει δηλαδή µε µεγαλύτερη σιγουριά εάν ϑα µπορεί να επιλέξει τη

ϕορολογική αµνηστία και αυτό µπορεί να αλλάξει την απόφαση που ϑα έπαιρνε εάν δεν

είχε καµία ένδειξη για το ποια είναι η απόφαση της κυβέρνησης..

Η ϕοροδιαφυγή δεν επηρεάζει µόνο τα συνολικά έσοδα του κράτους αλλά επιδρά και

στην οικονοµική κατάσταση κάθε πολίτη της χώρας, παρόλο που αυτό δε µπορεί να το

κατανοήσει ο ίδιος, αφού ϑεωρεί πως αυτό είναι το πιο ωφέλιµο για εκείνον και γι αυτό

καταφεύγει σε αυτή. Εφόσον µε τον ίδιο τρόπο συµπεριφέρονται και οι επιχειρήσεις,

κρίνεται απαραίτητο από τις κυβερνητικές αρχές να καταφέρουν να µετριάσουν αυτό το

ϕαινόµενο. Οι τρόποι µε τους οποίους ϑα το ϕέρουν εις πέρας, πρέπει πρώτα να ελεγχθο-

ύν και να µελετηθούν κατάλληλα, προτού τεθούν σε εφαρµογή. Στην ουσία χρειάζεται

να δηµιουργηθούν µοντέλα προσοµοίωσης της συµπεριφοράς του κράτους ως προς τον

έλεγχο των επιχειρήσεων, τα οποία ϑα λαµβάνουν υπόψη τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ

τους, καθώς και τις παραµέτρους που τις συνοδεύουν (έλεγχοι, πρόστιµα, αµνηστίες).

Συνεπώς, είναι αναγκαίο να δηµιουργηθεί ένα µαθηµατικό µοντέλο το οποίο ϑα µπο-

ϱεί να δείξει τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνει αποφάσεις µια ϕορολογική οντότητα. Οι
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αποφάσεις αυτές επηρεάζονται από τις συνθήκες κατά τις οποίες αλληλεπιδρά η οντότητα

µε τον κρατικό µηχανισµό ϕορολογικού ελέγχου και από την προσπάθειά της να απο-

ϕύγει τον κίνδυνο. Είναι σηµαντικό το µοντέλο αυτό να δίνει την κατάλληλη ϐαρύτητα

στην ασάφεια που υπάρχει για την πρόθεση του κράτος να κάνει διαθέσιµη την αµνηστία

και να ενσωµατώσει τη µεταβολή των αποφάσεων της εταιρείας όταν υπάρχουν ενδείξεις

για την παραπάνω πρόθεση της κυβέρνησης. Μια µερικώς παρατηρήσιµη Μαρκοβιανή

διαδικασία αποφάσεων (POMDP) αποτελεί τον κατάλληλο τρόπο για να µεταφράσουµε

τη συµπεριφορά µίας επιχείρησης σε ένα µαθηµατικό µοντέλο, καθώς καταφέρνει να

αναπαραστήσει µαθηµατικά τα κατάλληλα στοιχεία της αβεβαιότητας που διέπουν τη

συµπεριφορά της επιχείρησης.

Με ϐάση όλα τα παραπάνω, ϑα δηµιουργήσουµε ένα δοµηµένο τρόπο σύνδεσης των

διαδικασιών που ακολουθούνται από την αλληλεπίδραση κράτους - επιχείρησης ώστε να

καταφέρουµε να προσδιορίσουµε τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει µία επιχείρη-

ση, η οποία πιθανόν να καταφύγει στην απόκρυψη κερδών µε σκοπό να µεγιστοποιήσει

τα µακροπρόθεσµα κέρδη της. Σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο ϑα αναλύσουµε σύντοµα,

ϑέλουµε i) να καθορίσουµε τη ϐέλτιστη συµπεριφορά της επιχείρησης και τα αναµενόµε-

να προεξοφληµένα µακροπρόθεσµα κέρδη της, ii) να διαπιστώσουµε εάν η επιχείρηση

µπορεί να ωφεληθεί µειώνοντας την αβεβαιότητά της σε σχέση µε τις προσεχείς αµνηστίες

(π.χ. αλλάζοντας τη συµπεριφορά της εφόσον λαµβάνει υπόψιν της τις κυβερνητικές α-

νακοινώσεις ή τις «διαρροές» στον Τύπο) και iii) να ποσοτικοποιήσουµε τις επιπτώσεις στα

έσοδα της επιχείρησης, που πιθανόν να έχει η αύξηση των ετών για τα οποία ελέγχονται

οι ϕορολογικές της δηλώσεις.

1.1 Συνεισφορά

Στη παρούσα εργασία γίνεται µία προσπάθεια επίλυσης του προβλήµατος ϐελτι-

στοποίησης των αποφάσεων που παίρνει µία εταιρεία, η οποία έχει σαν στόχο έχει τη

µακροπρόθεσµη µεγιστοποίηση των κερδών της. Εστιάζουµε στην αβεβαιότητα που έχει

κάθε επιχείρηση σχετικά µε τις κινήσεις την ελληνικής ϕορολογικής αρχής όσον αφορά

τη ενεργοποίηση ϕορολογικών αµνηστιών και εν συνεχεία ενσωµατώνουµε την ιδιαιτε-

ϱότητα αυτή σε ένα Μαρκοβιανό µοντέλο. Με αυτό τον τρόπο το µοντέλο µετατρέπεται σε
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µερικώς παρατηρήσιµο Μαρκοβιανό και έτσι η προσέγγισή µας γίνεται πιο αληθοφανής

και προσαρµοσµένη στην πραγµατικότητα σε σχέση µε παλαιότερες προσεγγίσεις.

Η συµβολή αυτής της εργασίας είναι διπλή. Αρχικά, όσον αφορά την περιγραφή της

συµπεριφοράς της επιχείρησης σχετικά µε τη ϕοροδιαφυγή, προτείνουµε ένα µοντέλο

που είναι δοµικώς πιο περίπλοκο και ακόµα πιο ϱεαλιστικό από προηγούµενα για την

επίλυση του ίδιου προβλήµατος, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η επιχείρηση έχει ελλιπή

γνώση της ϕορολογικής της κατάστασης. Το µοντέλο µας, µε τη µορφή µίας µερικώς

παρατηρήσιµης Μαρκοβιανής διαδικασίας, ϑα µας επιτρέψει να προσεγγίσουµε τη ϐέλ-

τιστη πολιτική της επιχείρησης, λαµβάνοντας υπόψη τις παραµέτρους του ϕορολογικού

περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, ϑα καταφέρουµε να διερευνήσουµε το κατά πόσο είναι ση-

µαντικό η κυβέρνηση να είναι προσεκτική µε τις πληροφορίες που γνωστοποιεί σχετικά

µε τις πιθανές ϕορολογικές αµνηστίες. Αυτό κατορθώνεται ποσοτικοποιώντας το κέρδος

που ϑα αποκοµίσει η κυβέρνηση εάν οι ϕορολογούµενοι παραµείνουν σε άγνοια σχετικά

µε τις αποφάσεις της. Το προτεινόµενο µοντέλο χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό

εκείνων των συνδυασµών ϕορολογικών κυρώσεων και πιθανοτήτων ελέγχου που οδηγούν

σε σύννοµη συµπεριφορά των ϕορολογούµενων. Ταυτόχρονα προσδιορίζεται το αντίκτυ-

πο, που ϑα είχε στη ϕοροδιαφυγή, η αύξηση του πλήθους των ετών για τα οποία µπορεί

να ελεγχθούν οι επιχειρήσεις, παράγοντας που δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς στο πλαίσιο

των αντίστοιχων προγενέστερων δυναµικών µοντέλων. Η µελέτη που έχει γίνει για τους

σκοπούς της παρούσας εργασίας έχουν οδηγήσει στη παρακάτω δηµοσίευση :

P. Papadopoulou and D. Hristu-Varsakelis : "Tax evasion as an optimal solution

to a partially observable Markov decision process", Approximation and Optimization:

Algorithms, Complexity and Applications, I. Demetriou and P. Pardalos (eds.), p. 219-

237, Springer 2019.

1.2 ∆ιάρθρωση της εργασίας

Η παρούσα εργασία είναι δοµηµένη ως εξής. Το Κεφάλαιο 2 παρουσιάζει προη-

γούµενες µελέτες για το πρόβληµα της ϕοροδιαφυγής που έγιναν κατά καιρούς, καθώς

και εκείνες που δηµιουργήθηκαν για τη διερεύνηση της επίλυσης των POMDP µοντέλων.

Το Κεφάλαιο 3 εισάγει τον αναγνώστη στις ϐασικές έννοιες των Μαρκοβιανών και µερι-
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κώς παρατηρήσιµων Μαρκοβιανών διαδικασιών καθώς και στους αλγορίθµους που έχουν

προταθεί για την επίλυση µερικώς παρατηρήσιµων Μαρκοβιανών µοντέλων. Το Κεφάλαιο

4 πραγµατεύεται τις παραµέτρους του ελληνικού ϕορολογικού συστήµατος και τις ιδιαι-

τερότητές που λάβαµε υπόψη κατά τη δηµιουργία του µοντέλου. Στο Κεφάλαιο 5 προτε-

ίνεται ένα POMDP µοντέλο που περιγράφει την εξέλιξη της επιχείρησης στο ϕορολογικό

σύστηµα. Η επιχείρηση επιδιώκει να µεγιστοποιήσει το προεξοφληµένο µακροπρόθε-

σµο κέρδος της, λαµβάνοντας υπόψη της τους κανόνες που επιβάλλει το ϕορολογικό

σύστηµα και την ευαισθησία του (ή την έλλειψή αυτής) απέναντι σε πιθανή ευκαιρία

αµνηστίας που µπορεί να παράσχει το κράτος. Το Κεφάλαιο 6 παρουσιάζει τις λύσεις

που υπολογίστηκαν από το µοντέλο µας και εξετάζει τον αντίκτυπο που έχει η εισαγωγή

αβεβαιότητας στις αποφάσεις της επιχείρησης και επίσης εξετάζει τις συνθήκες υπό τις

οποίες είναι χρήσιµο για την επιχείρηση να γνωρίζει εκ των προτέρων τις προθέσεις του

κράτους. Επίσης, διερευνά το αποτέλεσµα της επέκτασης των ετών για τα οποία µπορεί

να ελέγχεται µία επιχείρηση και του τρόπου µε τον οποίο µια τέτοια επέκταση επηρεάζει

τη ϕοροδιαφυγή.
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2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την εφαρµογή µεθόδων ϐελτι-

στοποίησης και την επίλυση προβληµάτων ϐέλτιστου ελέγχου στον τοµέα της ϕορολογίας

και της ϕορολογικής πολιτικής. Αυτή η δραστηριότητα ενθαρρύνεται, εν µέρει, από την

πρόσφατη παγκόσµια οικονοµική κρίση, η οποία έφερε στο προσκήνιο το πρόβληµα της

συλλογής ϕορολογικών εσόδων, το οποίο αφορά κυρίως τη δυσκολία της πάταξης της

ϕοροδιαφυγής. Μία από αυτές τις σύγχρονες έρευνες αποτελεί η [5], στην οποία πε-

ϱιγράφεται η δηµιουργία ενός µοντέλου συµµόρφωσης µεµονωµένων αναφορών (IRCM)

για συγκεκριµένο αριθµό ϕορολογούµενων, το οποίο αποτελεί ένα µοντέλο ϐασισµένο σε

πράκτορες και κατάφερε να προσοµοιώσει µε µεγάλη ακρίβεια το ϕορολογικό σύστηµα

των Ηνωµένων Πολιτειών. Βέβαια δε κατάφερε να αναλύσει µε επιτυχία τη συµπεριφορά

των ϕορολογουµένων και να παράγει ασφαλή συµπεράσµατα. Επίσης η [7] διερεύνη-

σε το κατά πόσο ϑα πρέπει να ϕορολογείται το κεφάλαιο και κατέληξε πως σε σταθερά

περιβάλλοντα αυτό δε ϑα πρέπει να ϕορολογείται καθώς η ϕορολόγησή του έχει ως απο-

τέλεσµα την αύξηση του ϕόρου στα µελλοντικά αγαθά. Ως µέση λύση προτείνεται η ήπια

ϕορολόγηση του κεφαλαίου από ένα χρονικό σηµείο και έπειτα.

Στην [21] παρουσιάζεται µία διαφορετική προσέγγιση που δε στηρίζεται αποκλειστικά

σε περιβάλλοντα όπου µόνο το εισόδηµα µπορεί να αποκρυφτεί, αλλά το ίδιο µπορεί να

γίνει και για τα περιουσιακά στοιχεία. Ενσωµατώνοντας τέτοια περιβάλλοντα, διαχωρίζει

τα περιουσιακά στοιχεία σε ασφαλή και µη, όπου τα επισφαλή στοιχεία µπορεί να δη-

λωθούν στο κράτος ή όχι. Με αυτή την ενσωµάτωση, καταλήγει στο συµπέρασµα πως η

ϕοροδιαφυγή είναι ανασταλτικός παράγοντας για τις επενδύσεις σε µη ασφαλή περιου-

σιακά στοιχεία ενώ συµβαίνει το αντίθετο για τα ασφαλή. Η ίδια εργασία συµπεραίνει πως

ο αριθµός των ϕορολογικών ελέγχων δεν έχει επίδραση στη µείωση της ϕοροδιαφυγής,

αλλά αυτή επιτυγχάνεται µε την αύξηση των προστίµων. Στην [23] αρχικά παρατηρε-

ίται πως σε ορισµένους τοµείς λόγω της ϕύσης τους είναι πιο δύσκολο να ϕοροδιαφύγει

κανείς, όπως οι τοµείς της διάθεσης καυσίµου. Ερευνώντας συγκεκριµένες χώρες (Η-

ΠΑ, Ινδία, Κίνα) συµπεραίνει πως η χαµηλή ϕοροδιαφυγή είναι προς το συµφέρον των

εταιρειών.
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Οι προηγούµενες εργασίες που σχετίζονται µε τη ϐέλτιστη ϕορολογία και τη µοντελο-

ποίηση της ϕοροδιαφυγής περιλαµβάνουν προσεγγίσεις προ κρίσης, όπως η [1], η οποία

εξέτασε τη ϕοροδιαφυγή ως πρόβληµα κατανοµής χαρτοφυλακίου, αρχικά ως ένα απλό

στατικό µοντέλο. Σε αυτό το στατικό µοντέλο η πιθανότητα να ελεγχθεί ένας ϕορολογο-

ύµενος δεν εξαρτάται από το ποσό του εισοδήµατος που έχει δηλώσει ο ϕορολογούµενος,

παράµετρος που µπορεί να επηρεάσει τη ϕοροδιαφυγή. Στη συνέχεια έδωσε µεγαλύτερη

έµφαση στην αντιµετώπιση του προβλήµατος µετατρέποντας το στατικό πρόβληµα σε δυ-

ναµικό, όπου η παράµετρος του ποσού εισοδήµατος που δηλώθηκε λαµβάνεται υπόψη

στις αποφάσεις. Τελικά η προσέγγιση αυτή οδήγησε σε προτάσεις για την περαιτέρω

επέκτασή της, στις οποίες ϐασίστηκαν µελλοντικές έρευνες. Τέτοιες ϐελτιώσεις έγιναν

από τις [40] και [4] στις οποίες συµπεριλήφθηκε η παράµετρος της προσφοράς εργασίας.

΄Ενα µειονέκτηµα αυτών των µεθόδων και των αναλυτικών προσεγγίσεων ήταν ότι, για

να παραµείνουν σύγχρονες, συχνά λάµβαναν µια µακροσκοπική οπτική γωνία και δεν

µπορούσαν να εκφράσουν την ετερογένεια των ϕορολογουµένων ούτε να καταγράψουν

πλήρως τη δυναµική της ϕοροδιαφυγής. ΄Ενα παράδειγµα αποτελεί η [24], που προσέγ-

γισε το πρόβληµα για διαφορετικούς τρόπους ϕοροδιαφυγής, µε στοχοποιηµένο τρόπο

και µη. Ως στοχοποιηµένο τρόπο αναφέρει τη στρατηγική των ϕορολογούµενων να ϕο-

ϱοδιαφύγουν για συγκεκριµένα εισοδήµατα, τα οποία µπορεί να είναι πιο εύκολο να

αποκρυψούν από το κράτος (π.χ. είναι πιο δύσκολο να αποκρύψει κανείς τα εισοδήµατα

του από το µισθό του και πιο εύκολο να αποκρύψει απολαβές από άλλου είδους πη-

γές). Κατέληξε, λοιπόν, πως αυξάνοντας τους ελέγχους οδηγεί σε ϑετικά αποτελέσµατα

συµµόρφωσης των ϕορολογουµένων που ακολουθούν το στοχοποιηµένο τρόπο, ενώ έχει

αρνητικά αποτελέσµατα για το µη στοχοποιηµένο.

Αργότερα, η [20] περιέγραψε το ϕορολογικό σύστηµα ως δυναµικό σύστηµα και ε-

ξέτασε τη ϕοροδιαφυγή ως πρόβληµα ϐέλτιστου ελέγχου. Προσπαθώντας να καταλήξει

στη ϐέλτιστη πολιτική διεκπεραίωσης του ελέγχου συµπεραίνει πως δεν µπορεί να υ-

πάρξει ένα αµετάβλητο αυτορυθµιζόµενο µοντέλο πολιτικής. Σε ακόµη νεότερη έρευνα,

στη [38], παρουσιάστηκε µία προσέγγιση γραµµικής ϕορολογίας µε ελάχιστο ϕόρο, ε-

ξετάζοντας σενάρια στα οποία υπήρχαν «ειλικρινείς» ϕορολογούµενοι ή/και «ανέντιµοι»

ϕορολογούµενοι. Για κάθε ένα από τα τρία σενάρια (µόνο «ειλικρινείς» ϕορολογούµε-
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νοι - µόνο «ανέντιµοι» - «ειλικρινείς» και «ανέντιµοι») υπάρχουν συγκεκριµένες τιµές που

παίρνει κάθε ϕορολογική παράµετρος οι οποίες οδηγούν σε νοµοταγή συµπεριφορά των

ϕορολογουµένων. Στη [37] προσεγγίζεται η ελληνική ϕοροδιαφυγή, εστιάζοντας περισ-

σότερο σε ϑεωρητικό επίπεδο παρά σε πρακτικό.

Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε ενδιαφέρον για τη µοντελοποίηση των ϕορολογικών οντο-

τήτων σε ένα πιο λεπτοµερές επίπεδο, δηλαδή να µελετηθεί η ετήσια εξέλιξή τους µέσω του

ϕορολογικού συστήµατος, όπως στη [13] και αργότερα στη [14]. Αυτή η δυναµική µπο-

ϱεί να περιλαµβάνει τις τυχαίες µεταβάσεις στη ϕορολογική κατάσταση µιας επιχείρησης

(π.χ. υποβάλλοντας τη σε έκτακτο έλεγχο ή να συµπεριλαµβάνουν πρόγραµµα αµνη-

στίας) ή τις µεταβαλλόµενες προτιµήσεις των επιχειρήσεων, παράγοντες που ϑεωρούνται

αλληλεπιδραστικοί. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όµως, ο «πλούτος» αυτών των µοντέλων

µειονεκτεί από άποψη πολυπλοκότητας. Γι αυτό απαιτούνται πιο υπολογιστικές και όχι

τόσο αναλυτικές προσεγγίσεις, οι οποίες δηµιουργούν µοντέλα που στηρίζονται στο αυ-

τοµατοποιηµένο σύστηµα. Τέτοια εργασία αποτελεί η [11], η οποία έδειξε τον τρόπο µε

τον οποίο µία υπόθεση (hypothesis) για τη συµπεριφορά ενός αντικειµένου µπορεί να

µετατραπεί σε αυτόµατη διαδικασία και πως µπορούν να υπολογιστούν µαθηµατικά οι

πιθανότητες αποφυγής της ϕοροδιαφυγής σε κάθε κατάσταση της αυτοµατοποιηµένης

διαδικασίας. Κατέληξε πως µία τέτοια διαδικασία µπορεί να λειτουργήσει πιο ορθά για

µικρό αριθµό καταστάσεων. Ακόµη µία ανταγωνιστική έρευνα αποτελεί η προσέγγιση

που στηρίζεται στους πράκτορες, όπως η [12].

Η εργασία [13] λαµβάνει υπόψη το στοιχείο της ϕορολογικής αµνηστίας, την επονο-

µαζόµενη «περαίωση», την οποία το κράτος µπορεί να επιλέξει εάν ϑα παρέχει περιοδικά

στους ϕορολογούµενους. Αν σε ένα ϕορολογικό έτος αυτή ενεργοποιηθεί από το κράτος

και ο ϕορολογούµενος επιλέξει να τη χρησιµοποιήσει, πληρώνοντας το αντίτιµο, η ϕορο-

λογική αρχή δε ϑα ελέγξει τη συγκεκριµένη ϕορολογική οντότητα που τη χρησιµοποίησε.

΄Οπως διαπιστώνεται και στο [2], τα πλεονεκτήµατα της περαίωσης δεν είναι σαφή, πα-

ϱόλο που µπορεί στιγµιαία να αποφέρει µεγαλύτερα έσοδα στο κράτος όταν αυτή δοθεί.

Επίσης, επισηµαίνεται ο κίνδυνος που υπάρχει, οι ϕορολογούµενοι να ϑεωρήσουν πως

δεν είναι µία ευκαιρία που τους δίνεται για εκείνο το έτος, αλλά πως ϑα συµβαίνει και

στο µέλλον. Η χρήση ϕορολογικών αµνηστιών δεν είναι ασυνήθιστη, µε αρκετές περι-
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πτώσεις τεκµηριωµένες σε πολλές χώρες, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται οι ΗΠΑ

[29], η Ινδία [9] και η Ρωσία [3]. Στην Ελλάδα, η επιλογή της αµνηστίας που αναφέρθηκε

παραπάνω χρησιµοποιήθηκε κατά την περίοδο 1998-2006 [15, 16] και εξετάστηκε και

πάλι πιο πρόσφατα [17].

Η εργασία [13], στην οποία ϐασίζεται η παρούσα διπλωµατική, εξετάζει ένα Μαρκο-

ϐιανό µοντέλο αποφάσεων µίας ϕορολογικής οντότητας. Σε ένα Μαρκοβιανό µοντέλο

ο εκάστοτε πράκτορας αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον και προσπαθεί να διδαχτεί πως

να συµπεριφερθεί, δηλαδή να µάθει ποιες είναι οι καλύτερες αποφάσεις, µε σκοπό να

µεγιστοποιήσει την αµοιβή του. Μία Μαρκοβιανή διαδικασία αποτελείται από ένα χώρο

καταστάσεων όπου σε κάθε µία κατάσταση οι µεταβάσεις και οι άµεσες αµοιβές επηρε-

άζονται από τις αποφάσεις που παίρνει ο πράκτορας. Οι καταστάσεις του Μαρκοβια-

νού µοντέλου που προτάθηκε στην εργασία [13] αντιστοιχούν στην ετήσια ϕορολογική

κατάσταση (όπου η επιχείρηση µπορούσε να ελεγχθεί για προηγούµενες ϕορολογικές

δηλώσεις, να εκµεταλλευτεί τυχόν προσφερόµενη αµνηστία κτλ). Στην εργασία αυτή η

πολιτική της ϕορολογικής οντότητας αντιστοιχεί στην απόφασή της να ϕοροδιαφύγει και

κατά πόσο, αποκρύπτοντας µέρος του εισοδήµατός της. Τελικά η εργασία έδειξε ότι, για

µία επιχείριση που αποφεύγει τον κίνδυνο, η ϐέλτιστη πολιτική µπορεί να υπολογιστεί

µέσω δυναµικού προγραµµατισµού και εξερεύνησε τον χώρο των ϕορολογικών παρα-

µέτρων αναδεικνύοντας εκείνες που ϑα εξαλείψουν το κίνητρο που έχει η επιχείρηση να

καταφύγει στη ϕοροδιαφυγή.

΄Ενας περιορισµός της [13] ήταν το γεγονός ότι η επιχείρηση γνώριζε κάθε χρόνο εάν

το κράτος σκόπευε να παραχωρήσει ϕορολογική αµνηστία και εποµένως ϑα µπορούσε

να επωφεληθεί, καθώς αποφάσιζε τη µελλοντική της πορεία µε γνώµονα αυτή τη γνώση.

Σε ϱεαλιστικά περιβάλλοντα (π.χ. στην Ελλάδα, την οποία η [13] και η παρούσα εργασία

χρησιµοποιούν ως µελέτη περίπτωσης), αυτό µπορεί να συµβεί όταν η κυβέρνηση δη-

µιουργεί προσδοκίες είτε µε επίσηµες ανακοινώσεις είτε µε διαρροές στον Τύπο. Ωστόσο,

υπό κανονικές συνθήκες, η επιχείρηση δεν µπορεί να ϑεωρηθεί ότι έχει πληροφορίες

σχετικά µε τις προσεχείς αµνηστίες. Είναι εποµένως Ϲωτικής σηµασίας να αναπτυχθο-

ύν µοντέλα που λαµβάνουν υπόψη την προκύπτουσα αβεβαιότητα από τη πλευρά της

επιχείρησης όσον αφορά την πραγµατική ϕορολογική της κατάσταση.
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Το µοντέλο που προτείνεται στη παρούσα εργασία ϑα συµπεριλάβει την αβεβαιότητα

που αντιµετωπίζει η επιχείρηση ως προς τη διαθεσιµότητα ή όχι της αµνηστίας, όταν

πρέπει να αποφασίσει πόσο να ϕοροδιαφύγει κάθε έτος. Με τον τρόπο αυτό ϑα µπο-

ϱέσουµε να διερευνήσουµε τις επιπτώσεις που έχει αυτή η αβεβαιότητα στις ενέργειες της

επιχείρησης όσον αφορά τη ϕοροδιαφυγή. Ταυτόχρονα, είναι σηµαντικό οι υπεύθυνοι

για τη χάραξη πολιτικής να γνωρίζουν ποιες είναι ποσοτικά οι συνέπειες από διαρρο-

ές πληροφοριών, εάν υπάρχουν, και να αποφασίσουν κατά πόσο ϑα πρέπει να είναι

προσεκτικοί στις δηλώσεις τους. Την αβεβαιότητα αυτή ϑα χρειαστεί να την εισάγου-

µε στο [13] µέσω της µετατροπής του µοντέλου αποφάσεων από Μαρκοβιανό (MDP) σε

µερικώς παρατηρήσιµο Μακροβιανό (POMDP). Το κυριότερο στοιχείο που διαφοροποιε-

ί τα Μαρκοβιανά από τα µερικώς παρατηρήσιµα Μαρκοβιανά περιβάλλοντα, είναι πως

στα πρώτα η κατάσταση είναι πλήρως παρατηρήσιµη από τον πράκτορα, ενώ στα δε-

ύτερα η παρατήρηση είναι πιθανοκρατική, δηλαδή ο πράκτορας γνωρίζει την κατανοµή

- υποσυνθήκη - της κατάστασής του και όχι την κατάσταση µε ϐεβαιότητα. Αυτές οι

παρατηρήσεις αντιστοιχίζονται, στη περίπτωση που µελετάµε, στο µέρος των πληροφορι-

ών που γνωστοποιούνται από τον Τύπο και µπορούν να αποτυπώσουν την αβεβαιότητα.

Χαρακτηριστικά και λειτουργίες του µοντέλου POMDP µπορούν να ϐρεθούν και να µελε-

τηθούν στα [6, 10, 19, 28]. Η ασάφεια που ενσωµατώνεται στο µοντέλο POMDP ως προς

την υπάρχουσα κατάσταση, τροφοδοτεί τη γνώµη της επιχείρησης ως προς τις κινήσεις

του κράτους κάθε χρόνο και µε ϐάση αυτή τη γνώµη η επιχείρηση αποφασίζει για τις

κινήσεις που ϑα κάνει στη συνέχεια.

Βέβαια, για την επίλυση ενός τέτοιου προβλήµατος, δεν αρκεί ο απλός αλγόριθµος

επανάληψης τιµής που χρησιµοποιείται συνήθως για την επίλυση ενός MDP, όπως στην

[13]. Θα χρειαστεί να καταφύγουµε σε υπολογιστικές λύσεις που επιλύουν το πιο πο-

λύπλοκο πρόβληµα των POMDPs. Για την επίλυσή τους, µελετήθηκαν αλγόριθµοι που

κατά καιρούς έχουν προταθεί για την αντιµετώπιση τους. Οι πρώτες προσεγγίσεις δίνουν

λύσεις που στηρίζονται σε αυτές για την επίλυση ενός MDP µοντέλου, όπως ο αλγόριθµος

Sondik/Monahan’s Enumeration, ο οποίος αναφέρθηκε αρχικά στην [32] και προτάθη-

κε αργότερα από την [36]. Η πολυπλοκότητα του προβλήµατος όµως επιβάρυνε την

προτεινόµενη διαδικασία κάνοντας την εξαιρετικά αργή.
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Την επιβάρυνση στο χρόνο επίλυσης διόρθωσαν επόµενες προσεγγίσεις, όπως ο OnePass

Algorithm [33] και ο Linear Support Algorithm [8]. Οι προτάσεις αυτών των «ακριβών»

(exact) αλγορίθµων δεν κατάφεραν να µειώσουν το κόστος στο χρόνο επίλυσης για µε-

γάλου διαστάσεις προβλήµατα. Αποτέλεσαν όµως πρότυπο για την δηµιουργία του Wit-

ness Algorithm [22], ο οποίος χρησιµοποίησε ένα είδους «µάρτυρα» που ϐοηθάει στον

εντοπισµό των καλύτερων λύσεων. Επιτάχυνση στο χρόνο επίλυσης κατάφερε ο αλγόριθ-

µος της [41] σε σχέση µε τους προηγούµενους, χωρίς όµως να καταφέρει να µειώσει

σηµαντικά την πολυπλοκότητα.

Η επίλυση των POMDP αποτέλεσε πρόκληση ως προς τη µείωση της πολυπλοκότητας

που έχουν από τη ϕύση τους. Οι επόµενες προτάσεις κινήθηκαν προς αυτή την κατε-

ύθυνση και µείωσαν τη εστίασή τους σε απόλυτα ακριβείς λύσεις. Παρατηρήθηκε λοιπόν

πως η δηµιουργία προσεγγιστικών λύσεων επιταχύνει την επίλυση του είδους του προ-

ϐλήµατος που καλούµαστε να δώσουµε λύση και µειώνει το κόστος της κατασκευής τους,

όπως αναλύεται και στις [18, 26, 31]. Τέτοιοι αλγόριθµοι «ϐασισµένοι σε σηµεία» που

παράγουν αυτές τις προσεγγιστικές λύσεις προτάθηκαν στις [27] και [30], όπως και στην

[25]. Ο επόµενος αλγόριθµος, που ϑα χρησιµοποιήσουµε για την επίλυση του προβλήµα-

τος της ϕοροδιαφυγής, αρχικά παρουσιάστηκε στην [39] και αργότερα στην [35] και είναι

ο Perseus. Αυτός ο αλγόριθµος επιλέχθηκε διότι σε σύγκριση µε τους προηγούµενους

παράγει πολύ καλά αποτελέσµατα στην επίλυση των ίδιων προβληµάτων.
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3 Θεωρητικό υπόβαθρο

Για να µπορέσει ο αναγνώστης να κατανοήσει το µοντέλο που αναπτύσσεται στην

παρούσα εργασία είναι απαραίτητη η εξοικείωσή του µε µερικές ϐασικές έννοιες. Θα

ξεκινήσουµε µε τον ορισµό της Μαρκοβιανής αλυσίδας, µετά ϑα περιγράψουµε τις Μαρ-

κοβιανές διαδικασίες αποφάσεων, καθώς και τις µερικώς παρατηρήσιµες, και τέλος τους

διαθέσιµους αλγόριθµους για την επίλυση τους.

΄Εστω µία στοχαστική ανέλιξη σε διακριτό χρόνο, δηλαδή η ακολουθία X0,X1,X2, ...,Xt

από τυχαίες µεταβλητές που παίρνουν τιµές στο πεπερασµένο ή άπειρο (αλλά αριθµήσι-

µο) χώρο καταστάσεων S. Η στοχαστική ανέλιξη ονοµάζεται Αλυσίδα Μαρκόβ αν ικανο-

ποιεί τη µαρκοβιανή ιδιότητα, δηλαδή :

P(Xt+1 = st+1|Xt = st ,Xt−1 = st−1, ...,X0 = s0) = P(Xt+1 = st+1|Xt = st) (1)

για κάθε t ∈ N (N όλοι οι ϕυσικοί αριθµοί) και για κάθε s0,s1,s2, ...,st ∈ S.

΄Εστω πως το t συµβολίζει το τρέχον ϐήµα, το t+1 το επόµενο ϐήµα και το ενδεχόµενο

{X0 = s0,X1 = s1,X2 = s2, ...,Xt−2 = st−2,Xt−1 = st−1} το «παρελθόν» της διαδικασίας. Τότε

η µαρκοβιανή ιδιότητα µπορεί να εκφραστεί επιγραµµατικά ως: «∆οθέντος του παρόντος,

το µέλλον είναι ανεξάρτητο από το παρελθόν». Αν επιπλέον ισχύει και ότι P(Xt+1 =

s j|Xt = si) = P(X1 = s j|X0 = si) , για κάθε si,s j ∈ S και κάθε t ∈ N, τότε η µετάβαση από

µία κατάσταση σε µία άλλη δεν εξαρτάται από το χρόνο και η αλυσίδα λέγεται ότι είναι

χρονικά οµοιογενής.

3.1 ∆ιαδικασίες αποφάσεων

Μία ακολουθιακή διαδικασία λήψης αποφάσεων περιλαµβάνει συνήθως έναν πράκτο-

ϱα (agent) ο οποίος αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον και έχει ως στόχο να µεγιστοποιήσει

την αµοιβή του επιλέγοντας τις κατάλληλες ενέργειες για ορισµένο χρονικό διάστηµα.

Αυτές οι ενέργειες, µαζί µε το περιβάλλον καθορίζουν την κατανοµή πιθανότητας των

επόµενων καταστάσεων, ορίζοντας έτσι µία στοχαστική διαδικασία, µερικώς «καθοδηγο-

ύµενη» από τις αποφάσεις του πράκτορα.

ΗΜαρκοβιανή διαδικασία αποφάσεων (MDP) είναι ίσως το πιο γνωστό µοντέλο πλήρους
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παρατηρήσιµης ακολουθιακής διαδικασίας αποφάσεων. Μία MDP επεκτείνει τις αλυ-

σίδες Μαρκόβ συµπεριλαµβάνοντας ένα σύνολο από αποφάσεις (actions) και αµοιβές

(reward) εξαρτώµενες από τις καταστάσεις (states) και τις αποφάσεις. Για κάθε µία πι-

ϑανή κατάσταση της διαδικασίας πρέπει να ληφθεί µία απόφαση, η οποία έχει επίδραση

τόσο στις πιθανότητες µετάβασης όσο και στην αµοιβή. Ο στόχος είναι να επιλεγεί η ϐέλτι-

στη απόφαση σε κάθε µία κατάσταση έτσι ώστε να µεγιστοποιηθεί κάποιο προεπιλεγµένο

µέτρο απόδοσης.

Θεωρούµε πως το περιβάλλον µπορεί να περιγραφεί µε ένα πεπερασµένο αριθµό

καταστάσεων, S ∈ {s1,s2, ...,st}, και ο πράκτορας µπορεί να επιλέξει από πεπερασµένο

σύνολο αποφάσεων, A∈{a1,a2, ...,am}. Καθώς η διαδικασία είναι στοχαστική, η κατάστα-

ση σε συγκεκριµένο χρόνο t ∈ N, µπορεί να χαρακτηριστεί ως µία τυχαία µεταβλητή St η

οποία ανήκει στο χώρο των καταστάσεων S.

Για να µπορεί µία διαδικασία να είναι Μαρκοβιανή πρέπει να έχει τη Μαρκοβιανή

ιδιότητα, δηλ. P(St+1|S0,S1, ...,St) = P(St+1|St), δηλαδή η παρούσα κατάσταση καθορίζει

τη κατανοµή της επόµενης. Σε κάθε κατάσταση, ο πράκτορας µπορεί να επηρεάσει τις

πιθανότητες µετάβασης εκτελώντας µία από τις διαθέσιµες ενέργειες. Συνεπώς, κάθε

ενέργεια a ∈ A περιγράφεται πλήρως από έναν |S| × |S| πίνακα µεταβάσεων, όπου το

στοιχείο που ϐρίσκεται στην i-στη σειρά και στην j-στη στήλη δηλώνει την πιθανότητα

το σύστηµα να µεταβεί από την κατάσταση si στην s j εάν εκτελεστεί η ενέργεια a: pa
i j =

P(St+1 = s j|St = si,At = a)

Η συνάρτηση µετάβασης T συνοψίζει τα αποτελέσµατα των ενεργειών στις καταστάσεις

του συστήµατος. Η T : S×A×S 7→ ∆(S) είναι µία συνάρτηση η οποία για κάθε κατάσταση

και ενέργεια συνδέει µία κατανοµή πιθανότητας µε τις πιθανές διαδοχικές καταστάσεις,

όπου ∆(S) είναι το σύνολο όλων των κατανοµών πιθανότητας επί του S). Συνεπώς, για

κάθε s,s′ ∈ S και a ∈ A, η συνάρτηση T καθορίζει την πιθανότητα της µετάβασης από

την κατάσταση s στην s′ αφού εκτελεστεί η ενέργεια a, δηλ. T (s,a,s′) = P(St+1 = s′|St =

s,At = a)

Η R : S×A 7→ ℜ είναι η συνάρτηση αµοιβής, η οποία για κάθε κατάσταση και ενέρ-

γεια αντιστοιχίζει µία αριθµητική τιµή. Η R(s,a) είναι µία «άµεση» αµοιβή την οποία ο

πράκτορας λαµβάνει επειδή ϐρίσκεται στην κατάσταση s και εκτελεί την ενέργεια a.
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∆ιαγραµµατικά µια MDP αναπαριστάται όπως στα Σχήµατα 1(α) και 1(ϐ). Σε αυτά τα

παραδείγµατα η διαδικασία αποτελείται από δύο καταστάσεις s ∈ {s0,s1}, δύο ενέργειες

a∈{a0,a1} και 2 αµοιβές r∈{r0,r1}, µε τα ϐέλη να δείχνουν τη ϕορά της κάθε µετάβασης.

Για κάθε απόφαση που εκτελείται υπάρχει ένα χωριστό διάγραµµα που αναπαριστά τις

αντίστοιχες πιθανότητες µετάβασης. ΄Ετσι, στο Σχήµα 1(α) δίνονται οι µεταβάσεις που

αντιστοιχούν στην απόφαση a0, ενώ στο Σχήµα 1(ϐ) αυτές που αντιστοιχούν στην απόφαση

a1.

Σχήµα 1: Απλή Μαρκοβιανή διαδικασία 2 καταστάσεων µε 2 αµοιβές, όπου εκτελείται η
ενέργεια a0 (α) και η ενέργεια a1 (ϐ)

Οι µερικώς παρατηρήσιµες Μαρκοβιανές διαδικασίες αποφάσεων (POMDP) αποτελο-

ύν γενίκευση των MDP, επεκταµένες µε ένα σύνολο παρατηρήσεων O και µία συνάρτηση

παρατήρησης Z, και χρησιµοποιούνται για τη µοντελοποίηση διαδικασιών οι οποίες δεν
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είναι πλήρως παρατηρήσιµες. Αυτή η επέκταση αυξάνει την πολυπλοκότητά των POMDP

σε σχέση µε τις MDP. ΄Εστω O το σύνολο των πιθανών παρατηρήσεων του πράκτορα. Στις

MDPs ο πράκτορας έχει πλήρη γνώση της κατάστασης στην οποία ϐρίσκεται, οπότε και

σε εκείνη την περίπτωση O ≡ S και P(S = si|O = oi) = 1. Στις POMDP οι παρατηρήσεις

εξαρτώνται πιθανοτικά από την τρέχουσα κατάσταση. ΄Ετσι, µπορεί να είναι δύσκολο για

τον πράκτορα να προσδιορίσει σε ποια κατάσταση ϐρίσκεται, καθώς η ίδια παρατήρη-

ση µπορεί να αντιστοιχεί σε διαφορετικές καταστάσεις. Η Z : S×A×O 7→ ∆(O) είναι η

συνάρτηση παρατήρησης η οποία προσδιορίζει τη σχέση µεταξύ των καταστάσεων του

συστήµατος και των παρατηρήσεων. Η Z(s′,a,o′) είναι η πιθανότητα η παρατήρηση o′ να

καταγραφεί αφού ο πράκτορας εκτελέσει την ενέργεια a και ϐρεθεί στην κατάσταση s′ :

Z(s′,a,o′) = P(Ot+1 = o′|St = s′,At = a).

Προκειµενου ένας πράκτορας να επιλεξει επιτυχώς τις αποφάσεις του σε POMDP

περιβάλλοντα, απαιτείται κάποια µορφή µνήµης, γι΄ αυτό ο πράκτορας συνοψίζει όλες

τις πληροφορίες για το παρελθόν του χρησιµοποιώντας ένα διάνυσµα πληροφόρησης

b(s). Η διάνυσµα πληροφόρησης b είναι µία κατανοµή επί του S. Μία POMDP µπορεί

να µετατραπεί σε µία πλήρως παρατηρήσιµη MDP όπου οι καταστάσεις πληροφόρησης

περιλαµβάνουν τον συνεχή αλλά πλήρως παρατηρήσιµο χώρο MDP. Μια MDP κατάσταση

πληροφόρησης είναι εποµένως η τετράδα 〈B,A,T b,Rb〉, όπου

1. B = ∆(S) είναι ο συνεχής χώρος καταστάσεων

2. A είναι ο χώρος των ενεργειών

3. T b : B×A×B 7→ B είναι η συνάρτηση µεταβάσεων πληροφορίας :

T b(b,a,b′) = P(b′|b,a) = ∑
o∈O

P(b′|a,b,o)P(o|a,b) =

∑
o∈O

P(b′|a,b,o) ∑
s′∈S

Z(s′,a,o)∑
s∈S

T (s,a,s′)b(s) (2)

όπου

P(b′|a,b,o) =

 1 εάν ba
o = b′

0 αλλιώς
(3)

15



Αφού εκτελεστεί η ενέργεια a και παρθεί η παρατήρηση o, το ανανεωµένο διάνυσµα

πληροφόρησης ba
o µπορεί να υπολογιστεί από τη προηγούµενη πληροφόρηση b ως εξής :

ba
o(s
′) =

Z(s′,a,o)∑s∈S T (s,a,s′)b(s)
P(o|a,b)

(4)

4. Rb : B×A 7→ℜ είναι η συνάρτηση αµοιβής :

Rb(b,a) = ∑
s∈S

b(s)R(s,a) (5)

3.2 Πολιτικές και συνάρτηση αξίας

Ο στόχος του πράκτορα είναι να υπολογίσει τη ϐέλτιστη ενέργεια σε ένα αβέβαιο

περιβάλλον και έπειτα να εκτελέσει ένα πλάνο εξαρτώµενο από τη πληροφόρηση που έχει,

αποφασίζοντας µε ένα προεπιλεγµένο κριτήριο. Βέβαια η συµπεριφορά του πράκτορα

ορίζεται από την πολιτική του π, η οποία αποτελεί την αντιστοίχηση του συνόλου των πλη-

ϱοφοριών στις αποφάσεις : π : B 7→ A. Η π(b) αποτελεί µία συνάρτηση σε ένα συνεχές

σύνολο από κατανοµές πιθανότητας πάνω στο S. Μία πολιτική µπορεί να προσδιοριστεί

από µία συνάρτηση τιµών value function Jπ : ∆(S) 7→ ℜ, η οποία ορίζεται ως η αναµε-

νόµενη προεξοφλιµένη αµοιβή που µπορεί να λάβει ο πράκτορας ξεκινώντας έχοντας τη

πληροφόρηση b και ακολουθώντας την πολιτική π.

Jπ(b) = Eπ

[
∞

∑
t=0

γ
tR(bt ,π(bt))|b0 = b

]
(6)

όπου R(bt ,π(bt)) =∑s∈S R(s,π(bt))bt(s), bt είναι το διάνυσµα πληροφόρησης που έχει

ο πράκτορας τη χρονική στιγµή t και γ ∈ (0,1). Λόγω του γεγονότος πως µία αµοιβή στο

παρόν και στο µέλλον δεν έχει την ίδια αξία, καθώς στο παρόν έχει µεγαλύτερη, ϑεωρούµε

γ ως τον παράγοντα προεξόφλησης γ ∈ (0,1) για να µπορέσουµε να εξασφαλίσουµε πως

το άθροισµα των µελλοντικών αµοιβών ϑα είναι πεπερασµένο.

Μία πολιτική που µεγιστοποιεί το Jπ την ονοµάζουµε ϐέλτιστη πολιτική π∗ και ορίζει,

για κάθε πληροφόρηση b, τη ϐέλτιστη απόφαση που πρέπει να εκτελεστεί στο τρέχον

ϐήµα, υποθέτοντας ότι ο πράκτορας ϑα ενεργήσει επίσης ϐέλτιστα στα επόµενα ϐήµατα.

Η συνάρτηση αξίας µίας ϐέλτιστης πολιτικής χαρακτηρίζεται από τη συνάρτηση ϐέλτιστης
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τιµής J∗,

J∗t (b) = maxa∈A

[
∑
s∈S

R(s,a)b(s)+ γ ∑
o∈O

P(o|a,b)J∗t−1(b
o
a)

]
(7)

΄Οταν η παραπάνω εξίσωση ισχύει για όλα τα b ∈ ∆(S) τότε διασφαλίζουµε πως η

πολιτική είναι ϐέλτιστη. Ο στόχος του πράκτορα είναι να ϐρει µία πολιτική π∗ η οποία

ϐελτιστοποιεί τη συνάρτηση αξίας J(.) για όλες τις καταστάσεις s ∈ S.

3.3 Ο αλγόριθµος της επανάληψης τιµής

Η επανάληψη τιµής (value iteration) για τα MDP είναι µία ϐασική µέθοδος επίλυ-

σης για να ϐρεθεί η ϐέλτιστη µη πεπερασµένη πολιτική π∗ χρησιµοποιώντας µία σειρά

από ϐέλτιστες πεπερασµένες συναρτήσεις αξίας J∗0 ,J
∗
1 , ...,J

∗
t . Η ϐέλτιστη συνάρτηση τιµής

µπορεί να υπολογιστεί σε πεπερασµένο αριθµό ϐηµάτων δοθέντος του σφάλµατος ε του

Bellman.

1. Αρχικά ϑέσε t = 0 και J0(s) = 0 για όλα τα s ∈ S

2. ΄Οσο maxs∈S |Jt+1− Jt(s)|> ε, υπολόγισε τη τιµή Jt+1(s) για όλα τα s ∈ S σύµφωνα

µε την παρακάτω συνάρτηση και µετά αύξησε το t :

Jt+1(s) = max
a∈A

[
R(s,a)+ γ ∑

s′∈S
T (s,a,s′)Jt(s′)

]
(8)

Κάθε POMDP µπορεί να αναπαρασταθεί (αντικατασταθεί) από ένα συνεχές MDP µε

ϐάση τις καταστάσεις πληροφόρησης. Γι΄ αυτό το λόγο, η επανάληψη τιµής µπορεί να

χρησιµοποιηθεί για να υπολογιστούν οι ϐέλτιστες πολιτικές µη πεπερασµένου ορίζοντα

POMDP :

1. Αρχικά ϑέσε t = 0 και J0(b) = 0 για όλα τα b ∈ B.

2. ΄Οσο supb∈B|Jt+1(b)− Jt(b)| > ε, υπολόγισε Jt+1(b) για όλες τις καταστάσεις πλη-

ϱοφόρησης του b ∈ B σύµφωνα µε την παρακάτω συνάρτηση, και έπειτα αύξησε το t

:

Jt+1(b) = max
a∈A

[
Rb(s,a)+ γ ∑

b′∈B
T b(b,a,b′)Jt(b′)

]
(9)

17



Η παραπάνω εξίσωση µπορεί να γραφτεί ξανά χρησιµοποιώντας την ορολογία POMDP

ως εξής :

Jt+1(b) = max
a∈A

[
∑
s∈S

b(s)R(s,a)+ γ ∑
b′∈B

P(o|a,b)Jt(ba
o)

]
(10)

όπου P(o|a,b) = ∑s′∈S Z(s′,a,o)∑s∈S T (s,a,s′)b(s).

Για προβλήµατα πεπερασµένου ορίζοντα τα J∗ είναι κατά τµήµατα γραµµικά και κυρ-

τά. Η συνάρτηση αξίας παραµετροποιείται από ένα πεπερασµένο αριθµό διανυσµάτων

(hyperplanes) στο χώρο B και χωρίζει το χώρο αυτό σε ένα ορισµένο αριθµό περιοχών.

Κάθε διάνυσµα µεγιστοποιεί τη συνάρτηση αξίας σε µία συγκεκριµένη περιοχή και µε

κάθε διάνυσµα συσχετίζεται µία απόφαση, η οποία είναι η ϐέλτιστη απόφαση που µπορεί

να ληφθεί στην συγκεκριµένη περιοχή. Παραµετροποιούµε µία συνάρτηση αξίας Jt , η

οποία αντιπροσωπεύεται από ένα σύνολο (έστω Ut ) πεπερασµένων α-διανυσµάτων (α ελ-

ληνικό γράµµα) {α i
t}, i = 1, ..., |Jt |. Κάθε διάνυσµα αντιπροσωπεύει µία περιοχή στο χώρο

των πληροφοριών για την οποία είναι το στοιχείο µεγιστοποίησης της Jt . ∆εδοµένου ενός

συνόλου από α-διανύσµατα {α i
t}
|Jt |
i=1 στο ϐήµα t η συνάρτηση αξίας µίας πληροφόρησης

b δίνεται από

Jt(b) = max
{α i

t }i=1

(b∗α
i
t ) (11)

όπου ∗ συµβολίζει το εσωτερικό γινόµενο. Η κλίση της συνάρτησης τιµών στο b δίνεται

από το διάνυσµα αb
t = argmax{α i

t }i=1
(b∗α i

t ).

Η ϐέλτιστη συνάρτηση αξίας Jt αντιπροσωπεύται από το σύνολοU−t των α-διανυσµάτων

στο Ut (ϐλ.Σχήµα 2) και προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία. Για κάθε περιοχή

πληροφόρησης όταν ένα διάνυσµα είναι καλύτερο έναντι των άλλων, αποτελεί κοµµάτι

του συνόλου U−t και τότε µπορεί να υπολογιστεί η ϐέλτιστη συνάρτηση. Στο χειρότερο

σενάριο, όλα τα διανύσµατα είναι καλύτερα έστω για µία µικρή περιοχή πληροφόρη-

σης, όµως κάτι τέτοιο συµβαίνει σπάνια. Πολλά διανύσµατα του συνόλου Ut µπορεί να

υπερκαλυφθούν από άλλα διανύσµατα, και γι αυτό το λόγο δεν είναι απαραίτητο να υπο-

λογιστεί η ϐέλτιστη συνάρτηση αξίας για εκείνα που υπερκαλύφθηκαν. Στο Σχήµα 2 (στο

στάδιο 1 άρα t = 1), το διάνυσµα α3
1 τµηµατικά καλύπτεται από το α1

1 , ενώ ταυτόχρονα
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το διάνυσµα α1
1 υπερκαλύπτεται και από το α0

1 και από το α2
1 .

Τελικά ϑα χρησιµοποιηθούν εκείνα τα α-διανύσµατα που είναι καλύτερα σε κάποια

περιοχή πληροφόρησης. Τότε το σύνολο των α-διανυσµάτων Ut µπορεί να αντικατασταθεί

από το U−t , το οποίο συνεχίζει να αντιπροσωπεύει την ίδια ϐέλτιστη συνάρτηση αξίας J∗t .

Στο παράδειγµα στο Σχήµα 2 τελικά ϑα χρησιµοποιηθούν τα διανύσµατα α0
1 και α2

1 . Σε

ένα τέτοιο µικρότερο σύνολο U−t , όλα τα α-διανύσµατα είναι «χρήσιµα».

Σχήµα 2: Για ένα POMDP δύο καταστάσεων, ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει όλο το
χώρο πληροφόρησης B στο οποίο ορίζεται η συνάρτηση αξίας Jt(b). Μόνο 2 από τα 4
διανύσµατα είναι χρήσιµα, δηλ. τα α0

1 και α2
1 .

Παρόλο που ο χώρος των πληροφόρησης (belief space) είναι συνεχής, οποιαδήποτε

ϐέλτιστη συνάρτηση πεπερασµένου ορίζοντα είναι κατά τµήµατα γραµµική και κυρτή

και µπορεί να αναπαρασταθεί από ένα πεπερασµένο σύνολο α-διανυσµάτων. Γι΄ αυτό

το λόγο, το κρίσιµο σηµείο όλων των POMDP αλγορίθµων επανάληψης τιµής είναι να

ϐρεθεί το σύνολο των Ut+1 που αναπαριστά το Jt+1, δοθέντος του προηγούµενου συνόλου

α-διανυσµάτων Ut .

Οι POMDP αλγόριθµοι διαφέρουν στον τρόπο µε τον οποίο υπολογίζουν τις συναρ-

τήσεις αξίας. Ο απλός τρόπος είναι να κατασκευαστεί το σύνολο των Ut+1 απαριθµώντας

όλες τις πιθανές ενέργειες και παρατηρήσεις που απεικονίζουν το σύνολο των Ut . Το
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µέγεθος των Ut+1 τότε ϕτάνει στα |A||Ut ||O|. Καθώς πολλά διανύσµατα στο Ut µπορεί

να υπερκαλυφθούν από άλλα, η ϐέλτιστη συνάρτηση αξίας t-ορίζοντα µπορεί να ανα-

παρασταθεί από το σύνολο U−t . Το σύνολο U−t είναι το µικρότερο υποσύνολο του Ut

το οποίο µπορεί ακόµη να αναπαριστά τη συνάρτηση αξίας J∗t . Αυτό σηµαίνει πως όλα

τα α-διανύσµατα στο U−t είναι χρήσιµα σε κάποια κατάσταση πληροφόρησης. Για να

υπολογιστεί το Ut+1 (και κατ΄ επέκταση το U−t+1) χρειάζεται µόνο να υπολογιστεί το U−t .

3.4 ΄Αλλοι αλγόριθµοι

Ο πρώτος αλγόριθµος επίλυσης µε τον οποίο αποπειράθηκε να λυθεί ένα POMDP

ϐασίζεται στην επανάληψη τιµής (value iteration) που περιγράφηκε παραπάνω. Η µέθο-

δος Sondik/Monahan’s Enumeration προτάθηκε από την [36], όµως υπάρχει αντίστοιχη

αναφορά από την [32]. Η προσέγγιση της Sondik/ Monahan προσπαθεί να δηµιουρ-

γήσει όσα από τα ϐέλτιστα διανύσµατα µπορούν να δηµιουργηθούν, διαλέγοντας µία

απόφαση και ένα διάνυσµα για κάθε παρατήρηση. Αυτό απαιτεί τη δηµιουργία πολλών

διανυσµάτων, πολλά από τα οποία µπορεί να αποδειχθούν αχρείαστα καθώς µπορεί άλ-

λα διανύσµατα να τα υπερκαλύψουν και να µη χρησιµοποιηθούν στη λύση. Βέβαια, η

δηµιουργία τους και µόνο αποτελεί πολύ χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία. Με αυτό

τον τρόπο η επίλυση γίνεται πολύ πολύπλοκη και αργή.

Αργότερα εµφανίστηκαν οι ακριβείς (exact) αλγόριθµοι επανάληψης τιµής, όπως οι

Sondik’s One-Pass Algorithm [33] και Cheng’s Linear Support Algorithm [8]. Οι αλ-

γόριθµοι αυτοί αναζητούν σε κάθε ϐήµα του αλγόριθµου επανάληψης τιµής τον πλήρη

χώρο σηµείων για ένα ελάχιστο σύνολο των σηµείων πληροφόρησης. Τα σηµεία αυτά

δηµιουργούν το απαραίτητο σύνολο διανυσµάτων που απαιτείται για τη δηµιουργία της

νέας συνάρτησης αξίας του επόµενου ϐήµατος. Αυτό συνήθως χρειάζεται την δηµιουρ-

γία κάθε γραµµικού διανύσµατος του χώρου και γι΄ αυτό το λόγο είναι δαπανηρό για

προβλήµατα µεγάλων διαστάσεων.

Η επόµενη προσέγγιση προτάθηκε από τον [22], µε τον Witness Algorithm , στον

οποίο χρησιµοποιείται η ίδια δοµή όπως στους [33] και [8], δηλαδή ορίζει περιοχές για

ένα διάνυσµα και αναζητά ένα σηµείο όπου αυτό το διάνυσµα είναι το καλύτερο. Επικε-

ντρώνεται στην εύρεση της συνάρτησης καλύτερης αξίας για κάθε µία από τις ενέργειες
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ξεχωριστά. Μόλις τις εντοπίσει τις συνδυάζει για τη δηµιουργία της συνάρτηση τιµής.

΄Οπως και οι άλλοι αλγόριθµοι, ορίζει την περιοχή όπου ϐεβαιώνεται ότι η συγκεκριµένη

επιλογή είναι η καλύτερη. Εάν µπορεί να ϐρει ένα σηµείο πληροφόρησης όπου µια

διαφορετική στρατηγική ϑα ήταν καλύτερη, τότε αυτό χρησιµεύει ως µάρτυρας (witness)

στο γεγονός ότι η διαδικασία δε µπορεί ακόµη να σταµατήσει, καθώς η τρέχουσα δέσµη

διανυσµάτων δεν είναι ακόµα η τελική συνάρτηση τιµής που ϑα δηµιουργηθεί.

Στη προσέγγιση της [41] αποδείχτηκε πως η επανάληψη τιµής εξακολουθεί να συ-

γκλίνει στη ϐέλτιστη συνάρτηση τιµής, όταν σε κάθε ϐήµα η τωρινή συνάρτηση τιµής

είναι το άνω όριο της συνάρτησης τιµής του προηγούµενου ϐήµατος. Παρατηρήθηκε

πως µε αυτό τον τρόπο επιτεύχθηκε επιτάχυνση του αλγορίθµου. Ωστόσο, ο γραµµικός

προγραµµατισµός χρειάζεται και πάλι για να εξασφαλιστεί πως η νέα συνάρτηση τιµής

είναι το άνω όριο της συνάρτησης του προηγούµενου ϐήµατος. Με αυτόν τον τρόπο η

πολυπλοκότητα της επίλυσης αυξάνεται.

Κατά τη διερεύνηση του καλύτερου αλγορίθµου επίλυσης µερικώς παρατηρήσιµων

Μαρκοβιανών διαδικασιών, καταλήξαµε πως η παραγωγή προσεγγιστικών λύσεων επιτα-

χύνει την διαδικασία επίλυσης. Οι αλγόριθµοι ϐασισµένοι σε σηµεία παράγουν λύσεις

που δεν είναι απόλυτα ακριβείς, αλλά πετυχαίνουν πολύ καλά αποτελέσµατα επίλυσης

και κυρίως κερδίζουν σε χρόνο και κόστος, έναντι αυτών που παράγουν απόλυτα ακριβείς

λύσεις.

Οι αλγόριθµοι ϐασισµένοι σε σηµεία, ή αλλιώς point-based, δηµιουργούν ένα διάνυ-

σµα α µέσω ενός τελεστή ασφαλείας (back up operator), το οποίο κάθε ϕορά ϑεωρείται

το πως είναι το καλύτερο στο σύνολο Β, όπου Β το σύνολο πληροφόρησης το οποίο εµπε-

ϱιέχει όλα τα διανύσµατα πληροφόρησης του χώρου. Σε κάθε ϐήµα ο αλγόριθµος κάνει

προσπέλαση όλου του συνόλου πληροφόρησης Β και για κάθε σηµείο δηµιουργεί ένα

διάνυσµα α. Η συνάρτηση αξίας αποτελείται από ένα σύνολο διανυσµάτων max(bi ∗ a).

Τελικά σε κάθε ϐήµα η συνάρτηση αξίας ενηµερώνεται µε το προηγούµενο ϐήµα του

τελεστή ασφαλείας.

Ο PBUA, από τον [27], είναι ένας ευρετικός αλγόριθµος που χρησιµοποιεί στοχαστική

προσοµοίωση για να δηµιουργήσει νέα σηµεία πληροφόρησης. Ωστόσο, διαπίστωσαν

ότι δεν αποτέλεσε καλύτερη προσέγγιση από τις µεθόδους που χρησιµοποιούν τυχαία
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δηµιουργία των σηµείων πληροφόρησης. Ο αλγόριθµός στην [30] αρχίζει µε µια σειρά

από διανύσµατα πληροφόρησης από ένα POMDP. Χρησιµοποιεί αυτά τα διανύσµατα για

να ϐρει ένα υποσύνολο του χώρου των διανυσµάτων πληροφόρησης µε ένα µικρό αριθµό

b σηµείων. Τέλος, σχεδιάζει πάνω σε αυτό το χώρο µικρών διαστάσεων, διακριτοποιώντας

τα χαρακτηριστικά και χρησιµοποιώντας επανάληψη τιµής για να ϐρει µια πολιτική για

κάθε διάνυσµα.

Το PBVI, από τον [25] επιλέγει ένα µικρό σύνολο αντιπροσωπευτικών σηµείων πλη-

ϱοφόρησης και εφαρµόζει επαναληπτικά τις ενηµερωµένες τιµές σε αυτά τα σηµεία. Η

ενηµέρωση των σηµείων είναι πολύ πιο αποτελεσµατική από µια ενηµέρωση σε έναν α-

κριβή αλγόριθµο (τετραγωνική έναντι εκθετικής). Επειδή ενηµερώνει και την τιµή και

την αξία, καταφέρνει καλύτερα αποτελέσµατα σε ανεξερεύνητα σηµεία πληροφόρησης

από ότι καταφέρνουν οι προσεγγίσεις οι οποίες ενηµερώνουν µόνο την τιµή. Με αυτό

τον τρόπο µειώνει τον αριθµό των σηµείων του διανύσµατος πληροφόρησης που είναι

απαραίτητα για να ϐρεθεί µια καλή λύση.

Ο Perseus [35] είναι ο αλγόριθµος ϐασισµένος σε σηµεία που επιλέχθηκε για την

επίλυση του προβλήµατος της παρούσας εργασίας. Σε σύγκριση µε άλλους point-based

αλγόριθµους, µέσω επίλυσης ϐασικών προβληµάτων µε benchmarks, αποτέλεσε έναν

αποδοτικό και ανταγωνιστικό τρόπο επίλυσης µερικώς παρατηρήσιµων διαδικασιών. Αυ-

τό που τον διαφοροποιεί σε σύγκριση µε τους άλλους τρόπους, είναι πως ο Perseus

αντιγράφει (back up) και χρησιµοποιεί µόνο ένα τυχαίο υποσύνολο Β΄ του συνόλου Β

και όχι όλο το Β. Αυτό του επιτρέπει να επιταχύνει τη διαδικασία καθώς δε κάνει προ-

σπέλαση όλα τα σηµεία του Β. ΄Οταν όλα τα σηµεία του Β΄ ϐελτιωθούν ή τουλάχιστον δε

χειροτερέψουν, η συνάρτηση αξίας του επόµενου ϐήµατος δηµιουργείται. Η διαδικασία

σταµατάει (όπως και στον αλγόριθµο επανάληψης τιµής) όταν η διαφορά της συνάρτησης

του τωρινού ϐήµατος από το προηγούµενο ϐήµα γίνει πολύ µικρή.
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4 ΄Ενα ϐασικό ϕορολογικό σύστηµα

Στο µοντέλο που διερευνάται στη παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια κατανόη-

σης της συµπεριφοράς µιας επιχείρησης, η οποία έχει σαν στόχο τη µεγιστοποίηση του

κέρδους της. Είναι απαραίτητο να κατανοηθούν και να ληφθούν υπόψη οι διαδικασίες

του ελληνικού κράτους κατά την αλληλεπίδρασή του µε τις ϕορολογικές οντότητες. Κάθε

µικρή ή µεγάλη επιχείρηση σε κάθε ϕορολογικό έτος υποχρεούται να καταθέσει δήλωση

προς το κράτος, µέσα στην οποία περιγράφονται οι οικονοµικές της δραστηριότητες για

τις οποίες ϑα ϕορολογηθεί. Στη δήλωση αυτή η εταιρεία έχει την ευκαιρία να αναφέρει το

ποσό των εσόδων που «επιθυµεί», δηλαδή αποφασίζει εάν ϑα δηλώσει όλα τα έσοδά της.

4.1 Ελεγχοι και πρόστιµα

Ο κυριότερος τρόπος µε τον οποίο το κράτος µπορεί να επιβεβαιώσει πως τα δηλω-

ϑέντα εισοδήµατα κάθε εταιρείας συµπίπτουν µε τα πραγµατικά της είναι η πραγµατο-

ποίηση ελέγχου. Κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου, το κράτος µπορεί να εξετάσει δηλώσεις

της εταιρείας όχι µόνο για το τρέχον ϕορολογικό έτος αλλά και για τα 4 προηγούµενα

χρόνια. ΄Ετσι για να αποφύγει η εταιρεία το πρόστιµο ϑα πρέπει να µην έχει παρανο-

µήσει για συνολικά 5 χρόνια. Αυτό δίνει ένα πλεονέκτηµα στο κράτος, διότι καθώς ϑα

πραγµατοποιεί τον έλεγχο ϑα µπορεί να εντοπίσει προηγούµενες παραβάσεις της εται-

ϱείας. Επίσης αυτή η ιδιορρυθµία του ϕορολογικού συστήµατος αναγκάζει πιθανότατα

τις επιχειρήσεις να είναι περισσότερο συνεπείς ως προς το κράτος. Στο µοντέλο µας το

πρόστιµο (έστω β ) που ϑα δοθεί σε κάθε επιχείρηση για κάθε ένα χρόνο παραβατικότητας

ανέρχεται ενδεικτικά στο 24% των συνολικών εσόδων.

Από την άλλη πλευρά, παρόλο που ο έλεγχος των δηλώσεων για περισσότερα από ένα

ϕορολογικά έτη µπορεί να δίνει προβάδισµα στο κράτος κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου, το

κράτος δε διαθέτει αρκετούς χρηµατικούς πόρους για τον έλεγχο όλων των επιχειρήσεων.

Κάθε έλεγχος είναι χρονοβόρος και γι΄ αυτό οι αντίστοιχοι αρµόδιοι δε ϑα µπορούν να

ελέγξουν µεγάλο όγκο εταιρειών και οι δαπάνες που ϑα προκύψουν είναι ένα ποσό που

η ελληνική οικονοµία δε µπορεί να καλύψει. Είναι λοιπόν λογικό πως, ϑα υπόκειται

σε κάθε έλεγχο ένας µικρός αριθµός εταιρειών και -στο µοντέλο µας- µόνο το 5% του
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συνόλου των επιχειρήσεων. Το σύνολο των εταιρειών που πρόκειται να ελεγχθούν κάθε

έτος ονοµάζεται σύνολο ελέγχου (audit pool).

4.2 Περαίωση

Το ελληνικό κράτος, κατά καιρούς, δίνει µία επιλογή στις επιχειρήσεις που τους

επιτρέπει να αποφύγουν τον έλεγχο. Αυτή η επιλογή, γνωστή ως περαίωση, λειτουργεί

ως ϕορολογική αµνηστία και επί της ουσίας αποτελεί τη πληρωµή συγκεκριµένου πο-

σού από την επιχείρηση στο κράτος και σε αντάλλαγµα αυτού το κράτος συµφωνεί να

µην ελέγξει ϕορολογικά την επιχείρηση. Καθώς ο έλεγχος εµπεριέχει συνολικά 5 χρόνια

ϕορολογικών δηλώσεων, η επιχείρηση πληρώνει αυτό το κόστος για κάθε ένα χρόνο που

επιλέγει να «καλύψει». Αυτή η συµφωνία παρέχει αµοιβαίο όφελος για την εταιρεία και το

κράτος, καθώς η επιχείρηση αποφεύγει τον έλεγχο αλλά από την άλλη πλευρά το κράτος

ϑα λάβει ένα χρηµατικό ποσό από όλες τις επιχειρήσεις που ϑα επιλέξουν να χρησιµοποι-

ήσουν αυτή τη δυνατότητα που το κράτος τους προσφέρει. Η χρήση της περαίωσης από

πλευράς της επιχείρησης προσφέρει το προνόµιο διαγραφής της ϕορολογικής ιστορίας

της και τον επόµενο χρόνο το κράτος ϑα είναι σε ϑέση να ελέγξει την επιχείρηση για το

καινούριο ϕορολογικό έτος και µόνο.

Η επιλογή της αµνηστίας, αν αυτή παρέχεται, αποτελεί ένα ευαίσθητο ϑέµα, καθώς η

επιλογή της µπορεί να δείχνει ενοχή εκ µέρους της εταιρείας. ∆ηλαδή ότι η επιχείρηση

διαλέγει να κάνει χρήση της περαίωσης µε σκοπό να αποκρύψει κάτι. ΄Αρα µια καλή

τακτική, αν µία επιχείρηση έχει σκοπό να παρανοµήσει, ϑα µπορούσε να είναι η άρνηση

της επιλογής της περαίωσης, ώστε να µη δώσει λαβή για µελλοντικούς ελέγχους. Από

την άλλη πλευρά όµως, καθώς ο αριθµός των επιχειρήσεων που ϑα ελεγχθεί κάθε χρόνο

είναι συγκεκριµένος και εφόσον µε την περαίωση αποκλείονται από τον έλεγχο όλες οι

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις που ϑα την χρησιµοποιήσουν, είναι πιθανό ο αριθµός των

εναποµείναντων επιχειρήσεων να είναι πολύ µικρός (ίσως και πιο µικρός από το αρχικό

5% αυτών που είχαν σκοπό να ελέγξουν). Συνεπώς, όλες οι εναποµείνασες επιχειρήσεις

ϑα ελεγχθούν και αν κάποια από αυτές έχει επιλέξει να µην κινήσει υποψίες, µπορεί

τελικά να κινδυνεύει να ελεγχθεί.

Σαφώς, µπορούµε να κατανοήσουµε πως η επιλογή της καλύτερης στρατηγικής δεν
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είναι κάτι εύκολο και τελικά κάθε απόφαση της επιχείρησης, για τον αν ϑα παρανοµήσει

και αν ϑα χρησιµοποιήσει τις διευκολύνσεις που παρέχονται από το κράτος, εξαρτάται

κυρίως από το πως επιδρά αυτή στο συνολικό κέρδος της εταιρείας. Σε αυτό το σηµείο

ϑα ήταν καλό να σηµειωθεί πως, όπως προκύπτει και από την παραπάνω περιγραφή, το

κράτος µπορεί να καταφέρει να έχει διπλό κέρδος από την διάθεση της αµνηστίας, αφού

πέρα από τους πόρους που ϑα καταφέρει να συλλέξει από το κόστος που επιβαρύνει

τις εταιρείες αυτή η επιλογή (` = 0.023 για κάθε χρόνο που επιλέγεται να αποκρυφτεί),

µπορεί να µην χρειαστεί να ελέγξει τον αριθµό των εταιρειών που αρχικά προέβλεπε αλλά

µικρότερο.

4.2.1 Η περαίωση στο µοντέλο µας

΄Οπως ϑα περιγράψουµε λεπτοµερώς και παρακάτω, υπάρχουν µικρές διαφορές

µεταξύ της δικής µας προσέγγισης και της [13], πάνω στην οποία στηρίχτηκε η παρούσα

εργασία. Η ϐασική διαφορά είναι οι συνθήκες κατά τις οποίες η επιχείρηση διαλέγει να

κάνει χρήση του προνοµίου της περαίωσης ή όχι. Στην [13], η κυβέρνηση ανακοίνωνε

εάν τη ϕετινή ϕορολογική χρονιά ϑα δοθεί η επιλογή της αµνηστίας και έπειτα η κάθε

εταιρεία επέλεγε εάν ϑα την εκµεταλλευτεί ή όχι. ∆ηλαδή, πριν κάθε ϕορολογική δήλωση

κάθε επιχείρηση γνώριζε πλήρως αν µπορούσε να εκµεταλλευτεί την περαίωση και ϐάση

αυτού µπορούσε να επιλέξει και το επίπεδο της παραβατικότητάς της. Η γνώση αυτή

δίνει επιπλέον πληροφορία στην εταιρεία και πιθανόν να τη ϐοηθάει στις αποφάσεις της

και στο τελικό µακροπρόθεσµο κέρδος της. Αντίθετα, στην παρούσα εργασία, η επιλογή

για χρήση ή όχι της αµνηστίας γίνεται προτού δοθεί στην δηµοσιότητα η απόφαση του

κράτους. ∆ηλαδή, ενώ η ϕορολογική αρχή έχει ήδη αποφασίσει εάν ϑα τη δώσει ϕέτος την

περαίωση, ϑα ανακοινώσει την απόφασή της αφού πρώτα όλες οι επιχειρήσεις δηλώσουν

την επιθυµία τους εάν τη ϑέλουν ή όχι.

Στην ουσία, λαµβάνεται υπόψιν από κάθε εταιρεία η πρόθεση του κράτος στο ϑέµα

της διάθεσης της περαίωσης. Μία τέτοια πληροφορία µπορεί να είναι κάποια ανεπίσηµη

δήλωση από τη µεριά της κυβέρνησης ή κάποια «διαρροή» από τον Τύπο. Αυτό σηµα-

ίνει πως η επιχείρηση ϑα λάβει την καλύτερη απόφαση κάθε χρόνο αφού πρώτα δει αν

υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες. Οι δύο προσεγγίσεις, στην διπλωµατική εργασία που

25



παρουσιάζεται και στην [13], µπορεί να ϑεωρηθεί ότι αντιµετωπίζουν το πρόβληµα µε

τον ίδιο τρόπο, εάν υπάρχουν επίσηµες πληροφορίες για την πρόθεση της κυβέρνησης

ως προς τη διάθεση της αµνηστίας το τρέχον έτος. Σε µία τέτοια περίπτωση η εταιρεία

γνωρίζει µε ϐεβαιότητα εάν ϑα υπάρχει η δυνατότητα να επωφεληθεί από το κράτος και

αποφασίζει µε γνώµονα αυτό.

Επιπροσθέτως, υπάρχει µία λεπτοµέρεια που επηρεάζει την κατάσταση της εταιρείας

σύµφωνα µε αυτά που έχει αποφασίσει. Αν µια επιχείρηση έχει αποφασίσει να µη

κάνει χρήση του προνοµίου της περαίωσης και τελικά αυτή δοθεί, είναι λογικό πως ϑα

έχει αυξηµένη πιθανότητα να ελεγχθεί. Αυτό συµβαίνει διότι ο συνολικός αριθµός των

επιχειρήσεων που ϑα ελεγχθούν έχει µειωθεί σηµαντικά, τόσο ώστε τελικά να εµπίπτει

και η επιχείρηση αυτή στο σύνολο ελέγχου.

4.3 Το ιστορικό των αποφάσεων της επιχείρησης

Το ιστορικό των αποφάσεων µιας επιχείρησης λειτουργεί ως µια ϐάση δεδοµένων

όπου οι δηλώσεις των εσόδων της για κάθε ϕορολογικό έτος για τα τελευταία 5 χρόνια

αποθηκεύονται, δηλαδή «κρατούνται» οι αποφάσεις της επιχείρησης όσον αναφορά το

ποσό που ϑέλει να αποκρύψει από το κράτος. Συνεπώς, σε περίπτωση που η επιχείρηση

ελεγχθεί, καλείται να «λογοδοτήσει» όχι µόνο για το τρέχον ϕορολογικό έτος αλλά και για

τα προηγούµενα 4 χρόνια.

Αυτός ο περιορισµός µειώνει την παραβατικότητα των επιχειρήσεων καθώς γνωρίζει

πως οι πράξεις τους ϑα «αποθηκευτούν» και πιθανόν να ελεγχθούν. Με αυτόν τον τρόπο η

κυβέρνηση έχει καλύτερη εικόνα της συµπεριφοράς της εταιρείας, καθώς δεν στηρίζεται

µόνο στην τωρινή της δήλωση. Επίσης, η ιστορία των αποφάσεων επηρεάζει σηµαντικά

τους πιθανούς ελέγχους που ϑα κάνει το κράτος. Είναι λογικό πως, εάν µία εταιρεία δεν

έχει ελεγχθεί, για παράδειγµα, για τα τελευταία 4 χρόνια έχει αυξηµένη πιθανότητα να

ελεγχθεί, διότι κάποιες από τις παλαιότερες δηλώσεις κινδυνεύουν να παραγραφούν.

Σε αυτό το σηµείο, γεννάται το ερώτηµα ποια ϑα είναι η επίδραση στις αποφάσεις της

εταιρείας, αν η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου, είχε τη δυνατότητα να δει τη

ϕορολογική συµπεριφορά της εταιρείας για παραπάνω από 5 χρόνια. Ερωτήµατα όπως

ποια ϑα ήταν η συµπεριφορά της εταιρείας ως προς τη παράβαση, εάν συνέβαινε αυτό
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ή/και αν ϑα αποτελούσε παράγοντα µείωσης της ϕοροαποφυγής, ϑα κληθούµε να τα

απαντήσουµε στην πορεία της εργασίας αυτής.
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5 Μαθηµατικό υπόδειγµα

Λαµβάνοντας υπόψη τις παραµέτρους του ελληνικού ϕορολογικού συστήµατος

όπως περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 4, καλούµαστε να συνθέσουµε το µοντέλο µε το οποίο

ϑα εξετάσουµε τα ερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν στο Κεφάλαιο 1. Θα χρησιµο-

ποιήσουµε τη κύρια δοµή του Μαρκοβιανού µοντέλου που περιγράφηκε στην [13] και

ϑα το µετατρέψουµε σε ένα µερικώς παρατηρήσιµο Μαρκοβιανό µοντέλο εισάγοντας το

στοιχείο της αβεβαιότητας που έχει η εταιρεία ως προς τις αποφάσεις της ϕορολογικής

αρχής για τη διάθεση της αµνηστίας. Είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε τη λειτουργία

του ϕορολογικού συστήµατος στην Ελλάδα και να µοντελοποιήσουµε κατάλληλα τη ϕο-

ϱολογική συµπεριφορά µιας επιχείρησης. Στη συνέχεια περιγράφονται µε λεπτοµέρειες

οι καταστάσεις στις οποίες µπορεί να ϐρεθεί µια επιχείρηση, οι αποφάσεις που µπορεί να

πάρει, η αβεβαιότητα που έχει σε κάθε κατάσταση και τέλος η αµοιβή της επιχείρησης ως

συνάρτηση όλων των παραµέτρων της, αµοιβή την οποία η επιχείρηση ϑα προσπαθήσει

να µεγιστοποιήσει.

5.1 Οι καταστάσεις µιας επιχείρησης και οι αποφάσεις της

Χρησιµοποιώντας τους συµβολισµούς της εργασίας [13], ορίζουµε sk ∈S ως την

ϕορολογική κατάσταση στην οποία µπορεί να ϐρίσκεται η εταιρεία στο έτος k = 0,1,2, ...

µε

S = {V1, ...,V5,O1, ...,O5,N1, ...,N5} (12)

όπου

• Vi: η εταιρεία ελέγχεται για τις τελευταίες i = 1, ...,5 ϕορολογικές δηλώσεις της,

• Oi: το κράτος δίνει το δικαίωµα περαίωσης στην εταιρεία, η οποία ελέγχθηκε ή

έκανε περαίωση πριν i = 1, ...,5 χρόνια ,

• Ni: Η εταιρεία δεν ελέγχθηκε ή δεν είχε το δικαίωµα περαίωσης, και ο τελευταίος

έλεγχος ή η χρήση της περαίωση συνέβη πριν i = 1, ...,5 χρόνια.

Προς διευκόλυνσή µας µε τους συµβολισµούς, ϑα αναφερόµαστε µερικές ϕορές στα
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στοιχεία του συνόλου S µε ακέραιους αριθµούς, και συγκεκριµένα µε τη σειρά µε την

οποία εµφανίζονται, δηλ. V1→ 1, V2→ 2, ... , N5→ 15. ΄Οπως µπορούµε να παρατη-

ϱήσουµε, το σύνολο S εµπεριέχει 5 «αντίγραφα» από κάθε τύπο ϕορολογικής κατάστα-

σης (V ,O,N) τα οποία αντιστοιχούν στα 5 χρόνια ελέγχου-παραγραφής της ϕοροδιαφυ-

γής. Φυσικά, το σύνολο S (και όλη η συζήτηση που ακολουθεί) µπορεί να γενικευτεί έτσι

ώστε να µοντελοποιήσει ένα µεγαλύτερο όριο ετών ελέγχου-παραγραφής L, στα οποία το

κράτος ϑα ανατρέχει για να ελέγξει παλαιότερες δηλώσεις για την ϕοροδιαφυγή :

S = {V1, ...,VL,O1, ...,OL,N1, ...,NL}.

Τα παραπάνω ϑα αναλυθούν περισσότερο στο Κεφάλαιο 6.

Επιπλέον ϑέτουµε A = {1,2}× [0,1] ως το σύνολο των αποφάσεων την επιχείρησης, η

οποία στο έτος k επιλέγει µία συνδυαστική απόφαση ak ∈A , ak = [vk,uk]
T , όπου v∈ {1,2}

συµβολίζει την απόφαση της επιχείρησης να χρησιµοποιήσει την περαίωση (vk = 1) ή

να µην τη χρησιµοποιήσει (vk = 2), και uk ∈ [0,1] συµβολίζει το µέρος των κερδών της

εταιρείας που η ίδια επιλέγει να αποκρύψει από το κράτος.

Με ϐάση τα παραπάνω, η κατάσταση της εταιρείας το χρόνο k είναι το διάνυσµα

xk = [sk,hT
k ]

T (13)

όπου sk ∈S , και hk ∈ [0,1]5 εµπεριέχει την ιστορία των αποφάσεων της επιχείρησης όσον

αναφορά τη ϕοροδιαφυγή.

Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να υπενθυµίσουµε πως το µοντέλο που παρουσιάζεται εδώ

είναι διαφορετικό από αυτό της [13] ως προς ένα σηµαντικό και καθοριστικό σηµείο. Στο

µοντέλο εκείνο, το διάνυσµα των καταστάσεων περιείχε ένα επιπλέον στοιχείο, το οποίο

αντιστοιχούσε στην πληροφορία : αν η περαίωση ήταν διαθέσιµη ή όχι. Στη δική µας

περίπτωση, η εταιρεία δεν έχει αυτή την πληροφορία. Αυτό που κάνει η εταιρεία κάθε

χρόνο είναι να δηλώνει την επιθυµία της (vk) να κάνει χρήση της περαίωσης, ενώ η ϕορο-

λογική αρχή ανακοινώνει εάν ϑα την κάνει διαθέσιµη µετά την καταληκτική ηµεροµηνία

υποβολής των δηλώσεων. Η επιχείρηση επίσης υποχρεούται εκ των προτέρων να δεσµευ-

τεί σε µία απόφαση για τη ϕοροδιαφυγή (uk), δηλαδή αποφασίζει ποιο ϑα είναι το ακριβές
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ποσό των κερδών της το οποίο τελικά ϑα αποκρύψει. Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες

σχετικά µε την πρόθεση του κράτους να προσφέρει την αµνηστία, δηλαδή χωρίς κάποιες

διαρροές ή δηλώσεις, η εκάστοτε εταιρεία δε γνωρίζει εάν ϑα ϐρίσκεται σε κατάσταση Oi

(δίνεται η αµνηστία) ή Ni (δε δίνεται η αµνηστία).

5.2 Ανάλυση των καταστάσεων

Βασιζόµενοι στην παραπάνω συζήτηση η επιχείρηση ϑα εξελίσσεται στο χώρο των

καταστάσεων S × [0,1]5 σύµφωνα µε την εξίσωση :

xk+1 = Axk +Bak +nk, x(0) αρχική τιµή, (14)

όπου

A =

 0

H

 H =



0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0


, B =


0 0
...

...

0 0

0 1

 , nk =

 wk

05×1

 (15)

όπου ο όρος wk ∈S αντιπροσωπεύει µια τυχαία διαδικασία της οποίας οι πιθανότητες

µετάβασης εξαρτώνται από το αν η επιχείρηση αποφασίζει να πάρει την περαίωση ή όχι,

και από το αν το κράτος αποφασίζει να την παρέχει στο τρέχον έτος.

Με ϐάση την προηγούµενή µας συζήτηση για το ϕορολογικό σύστηµα, µπορούµε να

αναπαραστήσουµε αυτή την διαδικασία µετατρέποντας το wk σε διαγραµµατική µορφή

χρησιµοποιώντας δύο διαγράµµατα µετάβασης, ένα για την περίπτωση όπου vk = 1 (η

εταιρεία αποφασίζει να χρησιµοποιήσει την περαίωση - Σχήµα 3) και ένα για την πε-

ϱίπτωση όπου vk = 2 (όταν η εταιρεία αποφασίζει να µην χρησιµοποιήσει την αµνηστία-

Σχήµα 4).

Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι στο Σχήµα 3 η εταιρεία ϐρίσκεται στην κατάσταση

O2. Αυτό σηµαίνει ότι η εταιρεία ϑα πληρώσει για να µην ελεγχθεί για τις τελευταίες δύο

ϕορολογικές της δηλώσεις, τρόπο µε τον οποίο «καθαρίζει την κατάσταση της» και τώρα ϑα
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Σχήµα 3: ∆ιάγραµµα µετάβασης όταν η εταιρεία Ϲητάει να χρησιµοποιήσει την
περαίωση. Τα τόξα αντιστοιχούν σε πιθανότητες µεταβάσεις και οι τιµές τους
περιγράφονται στο κείµενο και στο Παράρτηµα

Σχήµα 4: ∆ιάγραµµα µετάβασης όταν η εταιρεία αποφασίζει να µην χρησιµοποιήσει την
περαίωση. Τα τόξα αντιστοιχούν σε πιθανότητες µεταβάσεις και οι τιµές τους
περιγράφονται στο κείµενο και στο Παράρτηµα
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υποβάλει την επόµενη ϕορολογική της δήλωση - η µόνη που υπόκειται σε πιθανό έλεγχο

το επόµενο έτος. Οι πιθανές µεταβάσεις της επιχείρησης είναι στο O1 (αν η κυβέρνηση

δώσει εκ νέου την επιλογή της περαίωσης), όπου ϑα διαγραφεί η κατατεθείσα ϕορολογική

δήλωση, είτε στο V1 όπου ϑα ελεγχθεί ή στο N1, όπου η επιχείρηση ϑα αποφύγει έναν

έλεγχο, αλλά η ϕορολογική της δήλωση ϑα παραµείνει σε αναµονή, για ενδεχόµενους

µελλοντικούς ελέγχους ή αµνηστίες.

Το διάγραµµα µετάβασης στο Σχήµα 4 (όπου η επιχείρηση έχει απορρίψει την επιλο-

γή περαίωσης) λειτουργεί µε παρόµοιο τρόπο, µε την επιχείρηση να µην µεταβαίνει ποτέ

σε κατάσταση Oi. Εντούτοις, οι πιθανότητες µετάβασης από τις καταστάσεις της Oi προς

τις καταστάσεις ελέγχου Vi ϑα είναι υψηλότερες σε σύγκριση µε την προηγούµενη πε-

ϱίπτωση (ϐλ. παρακάτω και Αʹ Παράρτηµα για αριθµητικές τιµές). Αυτό αντικατοπτρίζει

το γεγονός ότι µόλις η κυβέρνηση προσφέρει την περαίωση, τότε η εταιρεία έχει µεγαλύτε-

ϱη πιθανότητα ελέγχου, διότι οι υπόλοιπες εταιρείες που επέλεξαν να χρησιµοποιήσουν

την περαίωση, έχουν πλέον αποµακρυνθεί από το σύνολο ελέγχου.

Τα παραπάνω διαγράµµατα περιγράφουν τη µετάβαση από µία κατάσταση σε µία

άλλη όπως τις έχουµε περιγράψει, δηλαδή ορίζονται σύµφωνα µε τις παραµέτρους του

ελέγχου ή µη και της περαίωσης. ∆εν αναπαριστούν την ιστορία των αποφάσεων της

εταιρείας, η οποία συνοδεύει κάθε κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο οι καταστάσεις δεν

είναι µόνο οι 15 που ϕαίνονται στα διαγράµµατα αυτά αλλά |S | · |h|5, όπου |h| το πλήθος

των τιµών του διανύσµατος h. Το h µπορεί να πάρει οποιονδήποτε αριθµό µεταξύ 0

και 1, ανάλογα πόσο είναι το ποσοστό απόκρυψης κερδών από την εταιρεία σε κάθε

χρονιά. Σκεπτόµενοι αυτά, υπάρχουν τόσα διαγραµµάτα από 15 καταστάσεις όσο και το

πλήθος το |h| και αναλόγως την τωρινή κατάσταση, την «15άδα» που ϐρισκόµαστε και

την επιλογή από το |h|, µεταφερόµαστε τόσο στην κατάλληλη κατάσταση όσο και στην

κατάλληλη «15άδα».

5.2.1 Πιθανότητες µετάβασης

Συµπληρωµατικά των διαγραµµάτων µετάβασης είναι απαραίτητο να παρουσιάσου-

µε και τις αντίστοιχες πιθανότητες µετάβασης της τυχαίας διαδικασίας wk. Αυτές οι πι-

ϑανότητες συµβολίζουν τη πιθανότητα η εταιρεία να µεταβεί από µία κατάσταση σε µία
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άλλη και είναι οι :

Pr (sk+1 = i|sk = j,ak = (vk,uk)) = Ti j (vk) , i, j ∈ {1, ...15}, (16)

όπου Ti j είναι το (i, j)- στοιχείο του πίνακα µετάβασης T , ο οποίος δίνεται από

T (vk) =

 T1 εάν vk = 1 (Ϲητώ περαίωση)

T2 εάν vk = 2 (απορρίπτω περαίωση)
(17)

και οι T1 και T2 δίνονται στο Παράρτηµα Αʹ.

5.3 Η αµοιβή της εταιρείας

΄Εστω ότι Π είναι το συνολικό κέρδος της επιχείρησης, r ο ϕορολογικός συντελεστής,

β το ετήσιο πρόστιµο για απλήρωτους ϕόρους που ϑα χρεωθεί στην εταιρεία σε περίπτωση

ελέγχου της, και ` το κόστος της περαίωσης. ΄Αρα η αµοιβή της εταιρείας είναι η εξής

(οµοίως µε [13]) :

g(x,a) = g
(
[s,hT ]T ,a

)
= Π ·



1− r+ ru s ∈ {11, ...,15}

1− r+ ru− `(s−5) s ∈ {6, ...,10}

1− r+ ru− r ∑
s
i=1[h]6−i

−3
5β r ∑

s
i=1 i[h]6−i s ∈ {1, ...,5}

(18)

όπου συµβολίζουµε τα στοιχεία του S ως ακέραιους αριθµούς, και [h]i παριστάνει το

i-στο στοιχείο του διανύσµατος h.

Ο πρώτο όρος στη δεξιά πλευρά της συνάρτησης (18) αντιστοιχεί στην αµοιβή που α-

ποκτάται αν η επιχείρηση δεν ελέγχεται ούτε χρησιµοποιεί την περαίωση και αποκρύπτει

ένα ποσό Πu. Ο δεύτερος όρος ισχύει όταν η επιχείρηση χρησιµοποιεί την επιλογή της

περαίωσης και έτσι πληρώνει ` ανά έτος από τον τελευταίο έλεγχο ή την αµνηστία της. Ο

τελευταίος όρος είναι η αµοιβή της επιχείρησης σε περίπτωση ελέγχου, όπου το παρελ-

ϑόν της ιστορίας της ϕοροδιαφυγής χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των οφειλόµενων

ϕόρων και των οφειλόµενων χρηµάτων.
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5.4 Παρατηρήσεις της επιχείρησης, διάνυσµα πληροφόρησης και

η συνάρτηση αξίας

΄Οπως έχουµε ήδη αναφέρει, η επιχείρηση δεν γνωρίζει αν το κράτος πρόκειται να

προσφέρει την επιλογή της αµνηστίας έως ότου δηλώσει τους ϕόρους της για το τρέχον

έτος. Αυτό σηµαίνει ότι η επιχείρηση είναι αβέβαιη για την ϕορολογική της κατάσταση,

εκτός και αν ϐρίσκεται σε κατάσταση ελέγχου. ∆ηλαδή είναι αβέβαιη για το αν ϐρίσκε-

ται σε κατάσταση Ni (η περαίωση δεν είναι διαθέσιµη) ή σε κατάσταση Oi (η περαίωση

είναι διαθέσιµη και η επιχείρηση είναι πρόθυµη να πληρώσει γι΄ αυτή). Στην πράξη,

η επιχείρηση µπορεί να έχει κάποιες πληροφορίες από τον Τύπο, τη ϕορολογική αρχή

ή τις πηγές της αγοράς εργασίας, για το αν ϑα υπάρξει η διάθεση της αµνηστίας από

την κυβέρνηση. Φυσικά, οι πληροφορίες µπορεί να µην είναι πάντα σωστές. Επίσης,

είναι προς το συµφέρον του κράτους να γνωρίζει ποια αποτελέσµατα ϑα είχαν αυτές οι

«διαρροές» στις αποφάσεις της εταιρείας (και συνεπώς στα ϕορολογικά έσοδά της).

Θέτουµε Ŝ να είναι το σύνολο των παρατηρήσεων που έχει η εταιρεία για το σύνολο

των καταστάσεων της µε

Ŝ = {V̂1, ...,V̂5, Ô1, ..., Ô5, N̂1, ..., N̂5}. (19)

Συνεπώς τη χρονική στιγµή k η επιχείρηση παρατηρεί ŝk ∈ Ŝ , ϐάση του οποίου ϑα

πρέπει να πάρει την αντίστοιχη απόφασή της ak.

΄Οταν η εταιρεία ϐρίσκεται σε κατάσταση ελέγχου, έχει προφανώς πλήρη επίγνωση

της κατάστασης της και γι αυτό ισχύει το εξής :

P
(
ŝk = V̂i|sk =Vi

)
= 1, (20)

ενώ όταν η εταιρεία ϐρίσκεται σε κατάσταση Oi ή Ni έχουµε :

P
(
ŝk = Ôi|sk = Oi

)
= zO, P

(
ŝk = N̂i|sk = Oi

)
= 1− zO, (21)

P
(
ŝk = N̂i|sk = Ni

)
= zN , P

(
ŝk = Ôi|sk = Ni

)
= 1− zN , (22)
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όπου zO είναι η πιθανότητα να διακρίνει σωστά η επιχείρηση µια Oi κατάσταση από την

αντίστοιχη Ni, ενώ zN είναι η πιθανότητα σωστής παρατήρησης Ni έναντι της Oi.

∆οθείσας της εξίσωσης (14) και των παρατηρήσεων ŝk, µπορούµε να κατασκευάσουµε

το διάνυσµα πληροφόρησης της επιχείρησης ως πιθανοτική κατανοµή επί των καταστάσε-

ών της, το οποίο ϑα πρέπει να ενηµερώνεται µε κάθε νέα παρατήρηση της επιχείρησης.

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η αβεβαιότητα στις παρατηρήσεις της επιχείρησης

αφορά µόνο τη ϕορολογική της κατάσταση, δηλαδή το πρώτο στοιχείο sk του διανύσµατος

κατάστασης xk = [sk,hT
k ]

T . Το υπόλοιπο του διανύσµατος αυτού, hk, είναι η ϕορολογική

ιστορία της επιχείρησης η οποία, ϕυσικά, είναι πάντοτε γνωστή σε αυτήν. Υπό το πρίσµα

αυτό, µπορούµε να ορίσουµε τις παρατηρήσεις σε ολόκληρο το χώρο καταστάσεων πλη-

ϱοφόρησης

x̂k = [ŝk,hT
k ]

T ,

και οι εξισώσεις (20)-(22) ορίζουν τις πιθανότητες µετάβασης όλων των καταστάσεων, έτσι

ώστε να είναι αρκετό να λάβουµε υπόψη την πληροφόρηση b(s) ως πιθανότητα κατανοµής

στο S , αντί του b(x) σε ολόκληρο το χώρο των καταστάσεων.

Το διάνυσµα πληροφόρησης της εταιρείας bk(sk) αφού λάβει την απόφαση ak και στη

συνέχεια παρατηρήσει ŝk+1 ϑα µπορεί να ανανεωθεί σύµφωνα µε τη σχέση :

bk+1(sk+1) = c P(ŝk+1|sk+1) ∑
sk∈S

Pr(sk+1|sk,ak)bk(sk) (23)

όπου c είναι µια σταθερά κανονικοποίησης. Στην εξίσωση (23) χρησιµοποιήσαµε το

γεγονός ότι οι παρατηρήσεις εξαρτώνται µόνο από την κατάσταση στην οποία ϐρίσκεται

η επιχείρηση και όχι από τις ενέργειές της.

∆εδοµένης της πληροφόρησης της επιχείρησης σε χρόνο k, bk(sk), ως ϕορολογικής

κατάστασης της, τη γνωστή ϕορολογική ιστορία hk και της απόφασης ak, µπορούµε να

υπολογίσουµε την αναµενόµενη τιµή της αµοιβής της, ϐασισµένοι στην εξίσωση (18) :

R(bk,hk,ak) = ∑
sk∈S

g
(
[sk,hT

k ]
T ,ak

)
bk(sk). (24)

΄Ετσι, ϑεωρώντας έναν άπειρο χρονικό ορίζοντα, η επιχείρηση αντιµετωπίζει το πρόβλη-
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µα της επιλογής της ως προς την περαίωση και τη ϕοροδιαφυγή, ak = π(bk,hk) = (vk,uk),

έτσι ώστε να µεγιστοποιήσει την προεξοφληµένη αναµενόµενη αµοιβή:

Jπ(b0,h0) =
∞

∑
k=0

γ
kE

wk

{
g
(
[sk,hT

k ]
T ,ak

)
|b0,h0,π

}
(25)

ως προς την πολιτική αποφάσεων π, στηριζόµενη στην δυναµική εξίσωση (14) και στις

παρατηρήσεις (23), όπου γ ∈ (0,1] είναι ένας παράγοντας έκπτωσης.

Η ϐέλτιστη συνάρτηση αξίας J∗ της συνάρτησης δίνεται από τη πασίγνωστη συνάρτηση

Bellman

J∗(bk,hk) = max
ak

R(bk,hk,ak)+ γ ∑
ŝk+1∈Ŝ

P(ŝk+1|bk,ak)J∗(bk+1,hk+1)

 (26)

µε

P(ŝ|bk,ak) = ∑
s,sk∈S

P(ŝ|s)Pr(s|sk,ak)bk(sk).
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5.5 Επίλυση για τη ϐέλτιστη πολιτική της εταιρείας

Η επίλυση ενός προβλήµατος POMDP είναι ιδιαιτέρως περίπλοκη και δύσκολη γε-

νικώς αλλά και ειδικώς στο παρόν πρόβληµα, δεδοµένου ότι ο αριθµός των καταστάσεων

της εταιρείας δεν είναι αριθµήσιµος. Αυτό συµβαίνει διότι κάθε κατάσταση περιέχει

και την αντίστοιχη ιστορία των προηγούµενων αποφάσεων της εταιρείας για τα τελευτα-

ία 5 χρόνια. Στη δυσκολία του προβλήµατος έρχεται να προστεθεί και η αβεβαιότητα

της µερικής παρατηρησιµότητας των καταστάσεων. Είναι λοιπόν σύνηθες το ϕαινόµενο

της προσεγγιστικής επίλυσης την ϐέλτιστης συνάρτησης σε τέτοια προβλήµατα για την

αποτελεσµατικότερη επίδοση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν.

Θεωρώντας πως η εταιρεία που εξετάζουµε προτιµά να είναι ουδέτερη ως προς το

κίδυνο (risk-neutral), ή αντίστοιχα δρα µε γραµµική συνάρτηση χρησιµότητας τότε και

η συνάρτηση J∗ ϑα είναι επίσης γραµµική. Αυτό σηµαίνει ότι, όπως στη [13] το J∗

ϑα µεγιστοποιηθεί στα όρια της εφικτής περιοχής του u, άρα ϑα χρειαστεί να λάβουµε

υπόψη µόνο τις ακραίες τιµές του u, δηλαδή τις u = 0 (η εταιρεία δεν αποκρύπτει τίποτα)

και u = 1 (η εταιρεία αποκρύπτει όλα τα έσοδα) για κάθε χρόνο. Αυτή η προσέγγιση

αποφέρει σηµαντική µείωση στην υπολογιστική πολυπλοκότητα, καθώς ϑα χρειαστεί να

ληφθούν υπόψιν µόνο οι ιστορίες hk ∈ {0,1}5 και η εξίσωση του Bellman ϑα χρειαστεί

να λυθεί µόνο για τον πεπερασµένο αριθµό |S | · 25 = 480 καταστάσεων. Σε σύγκριση

µε τον µοντέλο στο οποίο ϐασίζεται το δικό µας [13], το οποίο περιέχει 869 καταστάσεις,

το δικό µας είναι απλούστερο. Παρόλα αυτά, λόγω της µερικής παρατηρησιµότητας των

καταστάσεων, το παρόν µοντέλο δηµιουργεί το ϕαινόµενο της αβεβαιότητας κάτι που το

καθιστά πιο περίπλοκο υπολογιστικά.

΄Οπως εξηγήσαµε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, ϑα χρησιµοποιήσουµε ως µέθοδο

επίλυσης τον αλγόριθµο Perseus, έναν αλγόριθµο ϐασισµένο σε σηµεία. Παρακάτω πα-

ϱουσιάζονται µερικά αριθµητικά πειράµατα, στα οποία υπολογίζουµε τη ϐέλτιστη πολιτι-

κή της εταιρείας, υπό διάφορα σενάρια, και συζητάµε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν.
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6 Αποτελέσµατα

Αρχικά, ϑα ϑέλαµε να καθορίσουµε τη ϐέλτιστη πολιτική και τα αναµενόµενα έσο-

δα της επιχείρησης ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα της περαίωσης και τη πιθανότητα η

επιχείρηση να έχει παρατηρήσει σωστά την κατάσταση την οποία ϐρίσκεται. Εξετάσαµε

λοιπόν 3 περιπτώσεις ως προς την περαίωση i) διαθέσιµη σε κάθε οικονοµικό έτος ii) µη

διαθέσιµη (σε κανένα οικονοµικό έτος) και iii) διαθέσιµη µε τυχαίο τρόπο, µε πιθανότητα

q=0.2 κάθε έτος. Αντίστοιχα, σε σχέση µε τη πιθανότητα ορθής παρατήρησης της κα-

τάστασης της επιχείρησης, διακρίναµε τις περιπτώσεις όπου η εταιρεία έχει i) απόλυτη

επίγνωση των αποφάσεων του κράτους για τη διάθεση της περαίωσης (δηλαδή µπορεί

να γνωρίζει µε ϐεβαιότητα αν ϐρίσκεται σε κατάσταση N ή O- αυτή η περίπτωση ϑα µας

ϐοηθήσει να συγκρίνουµε την αποτελεσµατικότητα του µοντέλου µας σε σχέση µε άλλες

λύσεις) ή ii) δεν έχει καµία πληροφόρηση για τις προθέσεις του κράτους και πρέπει να

«µαντέψει» µε κάποια πιθανότητα. Οι ϕορολογικές παράµετροι που υπήρχαν στο µοντέλο

[13] στο οποίο στηριχθήκαµε παραµένουν ως έχουν, δηλαδή : ο ϕορολογικός συντελε-

στής r = 0.24, το πρόστιµο παράβασης β = 0.24, το κόστος της περαίωσης `= 0.023 και

το παράγοντα προεξόφλησης γ = 0.971 που αντιστοιχεί σε 3% πληθωρισµό.

6.1 Επικύρωση του µοντέλου- Η περίπτωση των «τέλειων» παρα-

τηρήσεων

Στη περίπτωση όπου η περαίωση δίνεται τυχαία αλλά η εταιρεία µπορεί να παρατη-

ϱήσει µε απόλυτη ακρίβεια την κατάσταση στην οποία ϐρίσκεται, η πιθανότητα «σωστής»

παρατήρησης είναι zN = zO = 1. Με αυτόν τον τρόπο το πρόβληµα µετατρέπεται σε ένα

MDP πρόβληµα, δηλαδή σε µία Μαρκοβιανή ∆ιαδικασία Αποφάσεων, όπως και το αρχικό

πρόβληµα [13], και εποµένως µπορεί να λυθεί εύκολα µε επανάληψη τιµής (value iter-

ation). Επιπλέον, οι περιπτώσεις όπου η περαίωση είναι διαθέσιµη σε κάθε ή σε κανένα

οικονοµικό έτος εµπίπτουν επίσης στην περίπτωση των «τέλειων» παρατηρήσεων. Αυτό

συµβαίνει καθώς η εταιρεία, όταν δεν ελέγχεται, µπορεί µε ϐεβαιότητα να γνωρίζει αν

ϐρίσκεται σε Ni ή σε Oi κατάσταση.

Στον πίνακα 1 δίνεται η ϐέλτιστη αναµενόµενη αµοιβή σε κάθε µία από τις περιπτώσεις
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περαίωσης. ΄Οπως ϕαίνεται, η ϐέλτιστη αµοιβή είναι µεγαλύτερη στην περίπτωση όπου

η ϕορολογική αρχή δίνει τη περαίωση µε πιθανότητα ίση µε 1 (δηλαδή πάντοτε). Σε

αυτή τη περίπτωση η ϐέλτιστη πολιτική είναι a = (1,1), δηλαδή η καλύτερη απόφαση

για την εταιρεία κάθε έτος είναι να χρησιµοποιεί την περαίωση και να αποκρύπτει τα

κέρδη της. Αντιθέτως, από την πλευρά του κράτους, είναι καλύτερο να µην δίνει ποτέ

την επιλογή της περαίωσης. Ταυτόχρονα παρατηρούµε πως σε σύγκριση µε την [13] η

ϐέλτιστη πολιτική είναι ακριβώς η ίδια, καθώς και η ϐέλτιστη αµοιβή µε µία πολύ µικρή

απόκλιση της τάξεως του 0.11%.

Πίνακας 1: Σύγκριση της αναµενόµενης αµοιβής της εταιρείας, κάτω από «τέλεια»
παρατήρηση, µε r = 0.24, β = 0.24, `= 0.023 και 5% συνολική πιθανότητα ελέγχου. Οι
αριθµοί είναι σε ποσοστό επί τις εκατό % του ετήσιου κέρδους της εταιρείας Π, µε
παράγοντα προεξόφλησης γ που αντιστοιχεί σε 3% πληθωρισµό.

Περαίωση ∆ιαθέσιµη
πάντα

∆ιαθέσιµη µε
πιθανότητα
20%

Ποτέ
διαθέσιµη

Αναµενόµενη
τιµή εσόδων

3354.3 3307.1 3254.5

6.2 Ο ϱόλος των αβέβαιων παρατηρήσεων

Στη συνέχεια ερευνήσαµε το αν η αβεβαιότητα της εταιρείας ως προς τη διάθεση

της περαίωσης επηρεάζει τη ϕορολογική της συµπεριφορά και γενικώς η αναµενόµενη

αµοιβή της. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να επιλέξουµε µία συγκεκριµένη πιθανότητα για

την περαίωση µε την οποία ϑα δίνεται σε κάθε έτος. Θέσαµε λοιπόν την q = 0.2, η οποία

είναι κοντά στην εµπειρική συχνότητα µε την οποία δόθηκε η περαίωση στο παρελθόν.

Αυτή η συχνότητα αντιστοιχεί στην προσπάθεια του κράτους να εισπράξει κάποια έσοδα

(µε τη µορφή περαίωσης) από τις επιχειρήσεις που δε διαθέτουν τους πόρους για έλεγχο.

Με ϐάση τη παραπάνω σύµβαση, επιλύσαµε το πρόβληµα υπολογίζοντας την ϐέλτι-

στη πολιτική της επιχείρησης και τη αναµενόµενη αµοιβή της στις εξής περιπτώσεις : i)

«τέλεια» παρατήρηση, όπου η εταιρεία γνωρίζει πάντα την κατάσταση στην οποία ϐρίσκε-

ται (ουσιαστικά γνωρίζει την απόφαση της κυβέρνησης να προσφέρει περαίωση ή όχι,
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άρα zO = zN = 1), ii) παρατήρηση µε 50% ορθότητα, π.χ, η επιχείρηση δε γνωρίζει τίποτα

για την απόφαση της κυβέρνησης (zO = zN = 0.5) και iii) παρατήρηση µε 90% ορθότητα,

π.χ, σε περιπτώσεις όπου η κυβέρνηση έχει αφήσει να διαρρεύσουν οι προθέσεις της

για την διάθεση ή όχι της περαίωσης (zO = zN = 0.9). Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι

αναµενόµενες µακροπρόθεσµες αµοιβές της εταιρείας γι΄ αυτές τις 3 περιπτώσεις.

Πίνακας 2: Σύγκριση της αναµενόµενης αµοιβής της εταιρείας µε q = 0.2 πιθανότητα
διάθεσης περαίωσης. Τα πειράµατα έγιναν µε r = 0.24, β = 0.24, `= 0.023 και 5%
συνολική πιθανότητα ελέγχου. Οι αριθµοί είναι σε ποσοστό επί τις εκατό % του ετήσιου
κέρδους της εταιρείας Π, µε παράγοντα προεξόφλησης γ που αντιστοιχεί σε 3% το
ετήσιο πληθωρισµό.

Πιθαν ορθότητας
παρατήρησης

100% 50% 90%

Αναµενόµενη
τιµή εσόδων

3307.1 3309.7 3309.7

Παρατηρήσαµε πως η τιµή για τα αναµενόµενα έσοδα της επιχείρησης είναι ίδια για

τις περιπτώσεις των παρατηρήσεων 50% και 90%, ενώ παρουσιάζει µικρή διαφορά αν το

συγκρίνουµε µε την περίπτωση της 100% παρατήρησης («τέλεια» παρατήρηση). Αυτό ϕα-

ίνεται περίεργο καθώς ϑα περίµενε κανείς η επιχείρηση να εκµεταλλευόταν οποιαδήποτε

πληροφόρηση ϑα είχε για την «πραγµατική» της κατάσταση προς όφελος της. Η αιτιο-

λόγηση αυτού του ϕαινοµένου µπορεί να ϐρεθεί στην ϐέλτιστη πολιτική της επιχείρησης,

η οποία είναι σταθερή και ίδια για όλες τις περιπτώσεις του πίνακα 2. ∆ηλαδή σε κάθε

µία από αυτές τις περιπτώσεις η καλύτερη απόφαση που µπορεί να πάρει η εταιρεία σε

κάθε ϕορολογικό έτος είναι να δηλώνει ότι επιθυµεί να χρησιµοποιήσει την περαίωση

(v = 1) και να δηλώνει στην κυβέρνηση όσο το δυνατόν λιγότερα έσοδα (u = 1), άσχετα µε

την πληροφόρησή της ότι ϐρίσκεται σε Oi ή σε Ni κατάσταση.

Η [13], στην οποία έχουµε ϐασιστεί, είχε δείξει πως οι παράµετροι-ϕόροι που χρησι-

µοποιούνται από το ελληνικό ϕορολογικό σύστηµα ενθαρρύνουν την ϕοροδιαφυγή. Αυτό

που ϐρίσκουµε εδώ είναι πως το κίνητρο που έχει δηµιουργηθεί για την ϕοροδιαφυγή

είναι τέτοιο που η αβεβαιότητα ως προς τις κινήσεις της κράτους είναι ασήµαντη, διότι

η ϐέλτιστη πολιτική - ακόµη και εν όψη αυτής της αβεβαιότητας - είναι να ϕοροδια-
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ϕεύγει πάντα. Ωστόσο αυτό πιθανόν να µπορεί να αλλάξει µε διάφορους συνδυασµούς

των παραµέτρων, π.χ. ίσως µε µεγαλύτερα πρόστιµα. Πειραµατιζόµενοι µε άλλους συν-

δυασµούς παραµέτρων ϐρήκαµε πως υπάρχει ένα εύρος τιµών για τα β και ` όπου οι

πιθανότητες παρατήρησης στις καταστάσεις Oi και Ni γίνονται ιδιαίτερα σηµαντικές ως

προς τη ϐέλτιστη αναµενόµενη τιµή εσόδων και πολιτική. Για παράδειγµα, για πρόστι-

µο β = 9 (το οποίο σηµαίνει πληρωµή 9 ϕορές επιπλέον για κάθε ένα ευρώ ϕόρου που

παρέµεινε απλήρωτο λόγω της ϕοροδιαφυγής) και το κόστος της περαίωσης ` = 0.04 (ή

διαφορετικά 4% των εσόδων της επιχείρησης), παρατηρήσαµε µία διαφορά στις αναµε-

νόµενες τιµές εσόδων καθώς συγκρίναµε τα αποτελέσµατα µε 50% και 90% πιθανότητα

ορθότητας παρατήρησης. Τα αποτελέσµατα δίνονται στον πίνακα 3.

Πίνακας 3: Σύγκριση της αναµενόµενης αµοιβής της εταιρείας µε q = 0.2 πιθανότητα
διάθεσης περαίωσης. Τα πειράµατα έγιναν µε r = 0.24, β = 9, `= 0.04 και 5%
συνολική πιθανότητα ελέγχου. Οι αριθµοί είναι σε ποσοστό επί τις εκατό % του ετήσιου
κέρδους της εταιρείας Π, µε παράγοντα προεξόφλησης γ που αντιστοιχεί σε 3% ετήσιο
πληθωρισµό.

Πιθαν ορθότητας
παρατήρησης

50% 90%

Αναµενόµενη
τιµή εσόδων

2630.6 2648

Η διαφορά που υπάρχει στις αναµενόµενες τιµές εσόδων µεταξύ των δύο περιπτώσεων

(πίνακας 3) προκύπτει από τον κατάλληλο συνδυασµό διαφόρων παραµέτρων που αξίζει

να µελετήσουµε και να δούµε για ποιες από αυτές υπάρχει διαφορά στην αναµενόµενη

αµοιβή της επιχείρησης.

΄Επειτα από µία διαδικασία δοκιµών για τις κατάλληλες παραµέτρους παρατηρήσα-

µε πως µεγαλύτερες διαφορές στις αναµενόµενες τιµές, µεταξύ των παρατηρήσεων 50%

και 90%, ξεκίνησαν να υπάρχουν για β = 6 και `= 0.023. Εάν κρατήσουµε σταθερή τη

παράµετρο β και αυξάνουµε σταδιακά το ` η διαφορά αυτή αυξάνεται. Παρακάτω παρου-

σιάζονται τα αποτελέσµατα των αναµενόµενων τιµών για ενδεικτικές τιµές των παραπάνω

παραµέτρων.
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Πίνακας 4: Σύγκριση της αναµενόµενης αµοιβής της εταιρείας µε q = 0.2 πιθανότητα
διάθεσης περαίωσης. Τα πειράµατα έγιναν µε r = 0.24 και 5% συνολική πιθανότητα
ελέγχου, για διάφορες τιµές β και `. Οι αριθµοί είναι σε ποσοστό επί τις εκατό % του
ετήσιου κέρδους της εταιρείας Π, µε παράγοντα προεξόφλησης γ που αντιστοιχεί σε 3%
ετήσιο πληθωρισµό.

β ` 50% 90%
6 0.023 2750 2778.5
6 0.04 2714.8 2743.2
7 0.023 2691.3 2733.6
7 0.04 2668.3 2698.3
8 0.023 2662.4 2694
8 0.04 2647.3 2665.9
9 0.023 2642.1 2664
9 0.04 2630.6 2648

6.3 Ο ϱόλος της παραγραφής

Το πρότυπο ϕορολογικό µας σύστηµα στην Ελλάδα έχει συµπεριλάβει ένα εύρος

πέντε ετών µέσα στο οποίο η ϕορολογική αρχή έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις ϕορολο-

γικές δηλώσεις της επιχείρησης. Ωστόσο, το αποτέλεσµα επέκτασης αυτού του χρονικού

ορίζοντα παραγραφής δεν έχει διερευνηθεί. Για να ποσοτικοποιήσουµε την επίδραση µια

τέτοιας επέκτασης, συνδυάσαµε κατάλληλα την πιθανότητα ελέγχου p και το πρόστιµο

β , για να δούµε ποιες είναι εκείνες οι τιµές των p και β για τις οποίες η εταιρεία αρχίζει

να συµπεριφέρεται νόµιµα (δηλαδή να επιλέγει u = 1 σε κάθε κατάσταση). Ως απο-

τέλεσµα της ουδετερότητας της επιχείρησης ως προς τον κίνδυνο (και κατ΄ επέκταση της

γραµµικότητας της συνάρτησης αµοιβών), υπάρχει ένα «σύνορο εντιµότητας» σε µορφή

καµπύλης για τα (p,β ), κάτω από το οποίο η εταιρεία κρύβει τα έσοδά της τουλάχιστον

σε µία κατάσταση, ενώ πάνω από αυτό δε ϕοροδιαφεύγει.

Κάθε σηµείο σε αυτό το σύνορο µπορεί να υπολογιστεί κρατώντας σταθερό το p και

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της διχοτόµησης για το β , υπολογίζοντας κάθε ϕορά την ϐέλ-

τιστη πολιτική της εταιρείας και ελέγχοντας αν είναι απόλυτα νόµιµη. Για τις περιπτώσεις

όπου δεν υπάρχει αβεβαιότητα στις πεποιθήσεις της εταιρείας ως προς τις προθέσεις της
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κυβέρνησης («τέλεια» παρατήρηση), η παραπάνω διαδικασία µπορεί να πραγµατοποιηθεί

µέσω του αλγορίθµου επανάληψης τιµής (value iteration). Συνεπώς µορφοποιήσαµε το

µοντέλο µας έτσι ώστε να αυξάνεται το όριο της παραγραφής από το τωρινό L = 5 σε

L = 6, ...,10 χρόνια, και υπολογίστηκαν τα αντίστοιχα σύνορα σε σύγκριση µε εκείνο των

5 ετών. Τα παραπάνω σύνορα ϕαίνονται στο Σχήµα 5 για την περίπτωση όπου η περαίω-

ση δεν είναι ποτέ διαθέσιµη, ενώ στο Σχήµα 6 µπορεί κανείς να δει τα αποτελέσµατα για

µη-µηδενική πιθανότητα περαίωσης. Καθώς το εύρος µε των χρόνων ελέγχου µεγαλώνει

χρησιµοποιούµε ως πιθανότητα περαίωσης το q = 1/L, έτσι ώστε η εταιρεία να έχει κατά

µέσο όρο µία «ευκαιρία» για περαίωση κάθε χρόνο, όσο µεγάλο και αν γίνει το εύρος των

ετών.

Σχήµα 5: Σύνορα εντιµότητας της εταιρείας ως προς τα p-β όταν η περαίωση δεν είναι
ποτέ διαθέσιµη, καθώς ο χρονικός ορίζοντας ελέγχου L αυξάνεται από 5 σε 10. Πάνω
από κάθε γραµµή η ϐέλτιστη πολιτική της εταιρείας είναι uk = 0 δηλ. να δηλώνει όλα τα
κέρδη της

Παρατηρούµε πως όσο η πιθανότητα ελέγχου αυξάνεται χρειάζεται όλο και µικρότε-

ϱο πρόστιµο για να αναγκάσει την εταιρεία να συµπεριφερθεί έντιµα. Επιπλέον, όσο

αυξάνονται τα έτη ελέγχου το σύνορο τιµιότητας χαµηλώνει, άρα πάλι χρειάζονται µι-

κρότερα πρόστιµα για να επιτευχθεί η µη παραβατικότητα των επιχειρήσεων. Αυτό ήταν
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Σχήµα 6: Σύνορα εντιµότητας της εταιρείας ως προς τα p-β όταν η περαίωση είναι
διαθέσιµη µε πιθανότητα q = 1/L, καθώς ο χρονικός ορίζοντας ελέγχου L αυξάνεται από
5 σε 10. Πάνω από κάθε γραµµή η ϐέλτιστη πολιτική της εταιρείας είναι uk = 0 δηλ. να
δηλώνει όλα τα κέρδη της
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αναµενόµενο, διότι το κράτος έχει περισσότερες ευκαιρίες να εντοπίσει τις επιχειρήσεις

να παρανοµούν, άρα και κάθε εταιρεία συµπεριφέρεται και πιο τίµια. Κατά συνέπεια,

από πρακτικής άποψης το κράτος ϑα µπορούσε να αυξήσει τα έτη για τα οποία µπορεί

να πραγµατοποιεί ελέγχους και να ϑεσπίσει µεγαλύτερες ποινές για να αποτρέψει την

ϕοροδιαφυγή. Βέβαια, παρατηρώντας τις τιµές των διαγραµµάτων συνειδητοποιούµε πως

οι τιµές των προστίµων, για τις οποίες επιτυγχάνεται η έντιµη συµπεριφορά, είναι αρκε-

τά υψηλές (η τιµή του προστίµου β είναι ίση µε 10 µε 5% πιθανότητα ελέγχου ακόµη

και για 10 χρόνια ελέγχου). Στο Σχήµα 5, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα αµνηστίας, το

κατώφλι τιµιότητας είναι πάντα πιο χαµηλό και αντιστοιχεί µικρότερα πρόστιµα απ΄ ότι

στο Σχήµα 6.

Για να ποσοτικοποιήσουµε την µείωση του κατωφλίου της ποινής β όσο το L αυ-

ξάνεται, υπολογίσαµε τη µέση ποσοστιαία µεταβολή από χρόνο σε χρόνο και επίσης τη

συνολική µεταβολή από τα 5 χρόνια στα 10. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον

πίνακα 5. Παρατηρούµε λοιπόν πως κάθε επέκταση (ανά ένα έτος τη ϕορά) του χρονικού

ορίζοντα ελέγχου µειώνει το µέσο συντελεστή ϕορολογικής ποινής που απαιτείται για να

καταστεί η ϕοροδιαφυγή µία µη ελκυστική επιλογή. Σε συνδυασµό µε τα προηγούµενα

αποτελέσµατά µας, αυτό δείχνει : i) µακροχρόνιο όριο ελέγχων, ii) αυξηµένη πιθανότητα

ελέγχου και iii) αποφυγή ϕορολογικών αµνηστιών ως χρήσιµα εργαλεία πολιτικής.

Πίνακας 5: Μέση ποσοστιαία µεταβολή στο πρόστιµο β το οποίο είναι απαραίτητο για
τον περιορισµό της ϕοροδιαφυγής, καθώς ο χρονικός ορίζοντας ελέγχων, L, αυξάνεται.

χρόνο σε χρόνο /
πιθ περαίωσης

q = 0 q = 0.2

5-6 15.67% 15.10%
6-7 12.87% 12.88%
7-8 10.61% 11.7%
8-9 8.91% 10.28%
9-10 7.63% 8.85%
Συνολικό 5-10 44.74% 46.6%
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7 Συµπεράσµατα

Με κίνητρο το πρόβληµα της ϕοροδιαφυγής και της ανάγκης υπολογιστικών εργα-

λείων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποσαφήνιση της συµπεριφοράς των

ϕορολογικών οντοτήτων, περιγράψαµε µια µερικώς παρατηρήσιµη Μαρκοβιανή διαδι-

κασία που διαµορφώνει τη συµπεριφορά µιας επιχείρησης σε ένα ϕορολογικό σύστηµα

που περιλαµβάνει τυχαίους ελέγχους, κυρώσεις και περιστασιακές αµνηστίες. Χρησι-

µοποιώντας το µοντέλο µας, µαζί µε µια τεχνική προσέγγισης ϐασισµένη σε σηµεία,

καταφέραµε να υπολογίσουµε τις ϐέλτιστες αποφάσεις της επιχείρησης σχετικά µε το εάν

ϑα Ϲητήσει ή όχι αµνηστία (σε περίπτωση που αυτή ϑα δοθεί) και ποιο είναι το ποσό από

το κέρδος της που ϑα αποκρύψει από τις ϕορολογικές αρχές.

Το µοντέλο µας είναι πιο ϱεαλιστικό από προηγούµενα Μαρκοβιανά µοντέλα, δεδο-

µένου ότι η επιχείρηση είναι αβέβαιη ως προς τη ϕορολογική της κατάσταση και οφείλει

να καταθέσει τη ϕορολογική της δήλωση πριν της γνωστοποιηθεί εάν ϑα έχει τη δυνα-

τότητα αµνηστίας ή όχι. Χρησιµοποιώντας το ελληνικό ϕορολογικό σύστηµα ως µελέτη

περίπτωσης, επιβεβαιώσαµε τα προηγούµενα αποτελέσµατα που υποδηλώνουν ότι για

µια σειρά ϕορολογικών παραµέτρων που έχουν χρησιµοποιηθεί, η ϐέλτιστη πολιτική της

εταιρείας είναι να επιλέγει πάντα την αµνηστία και να αποκρύπτει όσο το δυνατόν πε-

ϱισσότερο κέρδος. Αυτό είναι συνέπεια του γεγονότος ότι η πιθανότητα του ϕορολογικού

ελέγχου και το ύψος των προστίµων είναι πολύ χαµηλά για να έχουν αποτέλεσµα.

΄Οσον αφορά τον ϱόλο των υποθετικών παρατηρήσεων της επιχείρησης, διαπιστώσαµε

ότι εάν οι ϕορολογικές παράµετροι δεν έχουν επαρκή αποτρεπτική αξία, η αβεβαιότη-

τα της εταιρείας ως προς την πραγµατική ϕορολογική της κατάσταση είναι ασήµαντη.

Μεταξύ άλλων, αυτό σηµαίνει ότι το κράτος δεν χρειάζεται να ανησυχεί για «διαρροές»

πληροφοριών όσον αφορά τη ϕορολογική αµνηστία, η οποία ωστόσο καθίσταται λιγότερο

αποτελεσµατική. Εάν τα ϕορολογικά έσοδα πρόκειται να αυξηθούν (εν µέρει µε τη δια-

τήρηση των επιχειρήσεων στο σκοτάδι για µια επερχόµενη αµνηστία), ο συνδυασµός των

ϕορολογικών κυρώσεων, των ποσοστών ελέγχου και του κόστους της αµνηστίας πρέπει

να αυξηθεί σηµαντικά από τα επίπεδα που µελετήθηκαν στο παρόν µοντέλο.

Τέλος, προσδιορίσαµε το σύνολο των ϕορολογικών συντελεστών και των ϕορολογι-
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κών κυρώσεων που εξαλείφουν τη ϕοροδιαφυγή στο µοντέλο µας. Οι προκύπτουσες

καµπύλες του ϕορολογικού συντελεστή δείχνουν, µεταξύ άλλων, πόσο συχνά πρέπει να

γίνονται οι ϕορολογικοί έλεγχοι προκειµένου το κράτος να µπορεί να αποθαρρύνει τη

ϕοροδιαφυγή µε ϱεαλιστικές ϕορολογικές κυρώσεις. ∆ιαπιστώσαµε επίσης ότι τα «όρια»

µεταξύ της ϕοροδιαφυγής και της ειλικρινούς συµπεριφοράς µετατοπίζονται σηµαντικά

προς χαµηλότερες ποινές καθώς παρατείνεται το όριο των ετών για τα οποία µπορεί να

ασκηθεί ο ϕορολογικός έλεγχος.

7.1 Μελλοντικές Επεκτάσεις

Θα ήταν ενδιαφέρον να επεκταθεί το µοντέλο που παρουσιάζεται εδώ εξετάζοντας

µια επιχείρηση συντηρητική ως προς τον κίνδυνο και να διερευνηθούν τρόποι επίλυσης

της προκύπτοντος POMDP παρουσία της µη γραµµικότητας που εισάγει η αποστροφή

κινδύνου στη λειτουργία ανταµοιβής. Επίσης, κάτι πολύ ενδιαφέρον ϑα ήταν, µε ϐάση

τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας και τη ϐέλτιστη στρατηγική της επιχείρησης, να

ερευνηθεί το αντίστοιχο έσοδο του κράτους από τις επιλογές της επιχείρησης. Αν δηλαδή

η επιχείρηση εκµεταλλεύεται την περαίωση κάθε ϕορά, τι έσοδα δίνει αυτό για το κράτος

και ταυτόχρονα αν το σύνολο των επιχειρήσεων προς έλεγχο µειωθεί τόσο που οι πόροι

που ϑα διαθέτει το κράτος ϑα µειωθούν σηµαντικά ή όχι.
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Αʹ Παράρτηµα

Πίνακες Μετάβασης

Πίνακας µετάβασης όταν η εταιρεία επιλέγει την αµνηστία
Πίνακας µετάβασης Μαρκοβ για την περίπτωση όπου η εταιρεία αποφασίζει να Ϲητήσει
τη χρησιµοποίηση της περαίωσης. Η παραγραφή ϑεωρείται στα L = 5 χρόνια.

T1 =



pV pV pV pV pV pO pO pO pO pO 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pN 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pN 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pN 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pN f pN f
q q q q q q q q q q 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 q 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 q 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 q 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 q q

plV plV plV plV plV plO plO plO plO plO 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plN 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plN 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plN 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plN f plN f


Εδώ, p είναι το µέρος των ϕορολογικών καταλόγων που η κυβέρνηση µπορεί να ε-

λέγχει κάθε χρόνο ανεξάρτητα από την κατάσταση της εταιρείας. Για τους σκοπούς µας,
p ορίζεται ονοµαστικά σε 0.05 (5%). ΄Ενα 20% αυτών των ελέγχων (1%) κατανέµεται
σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί για χρονικό διάστηµα έως τριών ετών και το υ-
πόλοιπο 80% των ελέγχων (ονοµαστικά 4%) είναι για εκείνους που δεν έχουν ελεγχθεί
για 4 ή περισσότερα χρόνια. q είναι η πιθανότητα της κυβέρνησης να προσφέρει την
επιλογή της αµνηστίας. pV = (p− 0.8p)/4 είναι η πιθανότητα επαναλαµβανόµενου ε-
λέγχου (δηλ. για το δεύτερο έτος σε σειρά). pO = (p/5)/4 είναι η πιθανότητα ελέγχου
µετά τη χρησιµοποίηση της αµνηστίας· pN = (p/5)/4 είναι η πιθανότητα ενός ελέγχου
εάν η επιχείρηση δεν έχει ελεγχθεί για 1-3 χρόνια. pN f = (p/5)4 είναι η πιθανότητα ε-
λέγχου, εάν η επιχείρηση έχει ελεγχθεί για 4 ή περισσότερα έτη (και εποµένως ορισµένες
από τις ϕορολογικές της δηλώσεις πρόκειται να περάσουν τα χρόνια της παραγραφής).
plV = 1−q− pV , plO = 1−q− pO, plN = 1−q− pN , plN f = 1−q− pN f .
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Πίνακας µετάβασης όταν η εταιρεία επιλέγει να απορρίψει την α-
µνηστία

Πίνακας µετάβασης Μαρκοβ για την περίπτωση όπου η εταιρεία αποφασίζει να απορρίψει
τη χρησιµοποίηση της περαίωσης. Η παραγραφή ϑεωρείται στα L = 5 χρόνια.

T2 =



pV pV pV pV pV pO pO pO pO pO 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pN 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pN 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pN 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pN f pN f
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

plV plV plV plV plV plO plO plO plO plO 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plN 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plN 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plN 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 plN f plN f


Οµοίως, p είναι το µέρος των ϕορολογικών καταλόγων που η κυβέρνηση µπορεί να ελέγχει
κάθε χρόνο ανεξάρτητα από την κατάσταση της εταιρείας. pV = (p− 0.8p)/4 είναι η
πιθανότητα ενός επαναλαµβανόµενου ελέγχου (δηλ. για το δεύτερο έτος σε σειρά). pO =
3[(p/5)/4] είναι η πιθανότητα ελέγχου µετά τη χρησιµοποίηση της αµνηστίας. pN =
(p/5)/4 είναι η πιθανότητα ενός ελέγχου εάν η επιχείρηση δεν έχει ελεγχθεί για 1-3
χρόνια. pN f = (p/5)4 είναι η πιθανότητα ελέγχου, εάν η επιχείρηση έχει ελεγχθεί για 4
ή περισσότερα έτη (και εποµένως ορισµένες από τις ϕορολογικές της δηλώσεις πρόκειται
να περάσουν τα χρόνια της παραγραφής). plV = 1− pV , plO = 1− pO, plN = 1− pN ,
plN f = 1− pN f .
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Βʹ Παράρτηµα

Παράθεση κώδικα

Για την επίλυση και διερεύνηση του προβλήματος χρησιμοποιήθηκε ο κώδικας επίλυσης

του αλγορίθμου βασισμένου σε σημεία Perseus, ο οποίος είναι διαθέσιμος στο
http://www.st.ewi.tudelft.nl/mtjspaan/software/approx/
και η υλοποίηση του είναι στη γλώσσα προγραμματισμού Matlab [34]. Ο κώδικας αυτός
απαιτεί την προσαρμογή του ώστε να προσαρμοστεί στο μοντέλο που περιγράφηκε στο

κεφάλαιο 5.

Αρχικά χρειάστηκε αλλαγή κάποιων παραμέτρων στον ήδη υπάρχων κώδικα. Στο φάκε-

λο generic, με τον κώδικα Perseus αλλάξαμε τη συνάρτηση runvi.m στη σειρά 125,
όπου η εντολή "save(filename,’vi’);" αντικαστάθηκε από την
"save(filename,’vi’,’-v7.3’);". Αυτό χρειάστηκε να γίνει λόγω του μεγάλου
όγκου δεδομένων που έπρεπε να αποθηκευτεί στο τέλος του αλγορίθμου.

Επίσης, στη συνάρτηση Samplebeliefs.m η σειρά 42 αντικαταστάθηκε την εντο-
λή "if i==lastPrint+300" αντί της "if i==lastPrint+1000", με σκοπό να
επεκταθεί ο αριθμός των βημάτων που απαιτούνται πριν το τέλος του αλγορίθμου.

Για να μπορέσει ο κώδικας να τρέξει για το δικό μας πρόβλημα έπρεπε να χρησιμοποιήσει

τις συναρτήσεις του φακέλου generic και να θέσουμε τις προϋποθέσεις για το τρέχων
πρόβλημα σε ένα άλλο φάκελο (έστω τον φάκελο tax) ο οποίος να περιέχει τις επόμενες
3 συναρτήσεις :

1. getDefaultMaxTime.m : στην οποία επιτρέπεται να δοθεί το όριο των δευτε-
ρολέπτων για το οποίο ο αλγόριθμος θα σταματούσε, αν δεν είχε συγκλίνει ήδη πριν από

αυτό. Σε αυτό το πρόβλημα τέθηκαν τα 10000 δευτερόλεπτα.

2. getDefaultSamplingParam.m :, όπου τίθενται τα μέγιστα βήματα του αλγο-
ρίθμου σε κάθε βήμα. Εδώ κρίθηκε σωστό να γίνουν 300.

3. initProblem.m : όπου γίνονται οι κατάλληλες αλλαγές στον κώδικα για να
διαβάζει το σωστό αρχείο για αρχικοποίηση καθώς και αλλαγές όπως στη σειρά 30 που

χρειάστηκε η προσθήκη +1 στο τέλος της εντολής.

Στη συνάρτηση initProblem.m απαιτείται το «διάβασμα» ενός αρχείο το οποίο είναι
και εκείνο που περιέχει τις αρχικές πληροφορίες για την έναρξη του αλγορίθμου επίλυσης.

Παρακάτω παρατίθενται συναρτήσεις οι οποίες απαιτούνται για τη δημιουργία του αρχικού

αυτού αρχείου.
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Listing 1: initproblem.m
function initProblem
% Problem specific initialization function for every problem.

% Make changes where needed

% The function had changed to fit the problem faced for the
%purposes of this master thesis, named "tax"

% $Id: initProblem.m,v 1.8 2004/09/20 15:04:08 mtjspaan Exp $

clear global pomdp;
global problem;
global pomdp;

% String describing the problem.
problem.description=’Tax problem’;

% String used for creating filenames etc.
problem.unixName=’tax’;

% Use sparse matrix computation.
problem.useSparse=1;

% Load the (cached) .POMDP, defaults to unixName.POMDP.
initPOMDP(’model.POMDP’);

% Generic POMDP initialization code. Should be called after
%initPOMDP.
initProblemGeneric;

% This allows us to use the default episodeEnded.m.
problem.goodReward=max(problem.rewards)+1;
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Listing 2: createPOMDPfile.m
function create_POMDP_file(filename)
%This function is being used in order to create the POMDP
% file in a proper format.

% create your POMDP file with the command
% ’’create_POMDP_file(’***.POMDP’)’’
% where ***= ( your name of the file )
% for the purposes of this Master thesis use
% ’’create_POMDP_file(’model.POMDP’)’’

%%%basic parameters%%%

% discount factor
dis=0.9709;

% belief probabilities
% zo : is the probability of correctly observing a state O_i
% versus N_i.
% zn : is the probability of correctly observing a state N_i
% versus O_i.
zo=0.5;
zn=0.5;

% number of history years
Hsize=5;

%table of powers of 2
pow2=zeros(1,Hsize);
for i=1:Hsize

pow2(i)=2ˆ(Hsize-i);
end

% number of states
n=(3*Hsize)*(2ˆHsize);
%overall audit probability
p=0.05;
% probability of closure option
qp=0.2; % 0.2;

fid=fopen(filename,’w+t’);
fprintf(fid,’%s’,’discount: ’);
fprintf(fid,’%f\n’,dis);
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fprintf(fid,’%s\n’,’values: reward’);

% the number of states , actions and observations must be given
%at the beginning

%states
fprintf(fid,’%s’,’states:’);
for i=1:n

j=num2str(i);
fprintf(fid,’%s’,’ s’);
fprintf(fid,’%s’,j);

end
fprintf(fid,’\n’);

%actions
fprintf(fid,’%s\n’,’actions: a10 a11 a20 a21’);

%observations
fprintf(fid,’%s’,’observations:’);
for i=1:n

j=num2str(i);
fprintf(fid,’%s’,’ o’);
fprintf(fid,’%s’,j);

end
fprintf(fid,’\n’);
fprintf(fid,’\n’);

% initial distribution
fprintf(fid,’%s\n’,’start:’);
fprintf(fid,’%f’,1.0000);
fprintf(fid,’%s’,’ ’);
for i=2:n

fprintf(fid,’%f’,0.0000);
fprintf(fid,’%s’,’ ’);

end
fprintf(fid,’\n’);
fprintf(fid,’\n’);

% Transition Probabilities
fprintf(fid,’%s\n’,’# Transition Probabilities’);

w=(3*Hsize)-1;
fprintf(fid,’\n’);
fprintf(fid,’%s’,’T: * : * : * ’);
fprintf(fid,’%f\n’, 0.0);
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for i=1:n
h=history(i,Hsize);
q=next_history(h,0,Hsize);
k = start_point(q,pow2,Hsize);
c=num2str(i);
for j=k:k+w

r=num2str(j);
t=Prob(c,r,1,p,qp,Hsize);
if t =0
fprintf(fid,’%s’,’T: a10 : s’);
fprintf(fid,’%s’,c);
fprintf(fid,’%s’,’ : s’);
fprintf(fid,’%s’,r);
fprintf(fid,’%s’,’ ’);
fprintf(fid,’%f\n’,t);

end
end

end

fprintf(fid,’\n’);
for i=1:n

h=history(i,Hsize);
q=next_history(h,1,Hsize);
k = start_point(q,pow2,Hsize);
c=num2str(i);
for j=k:k+w

r=num2str(j);
t=Prob(c,r,1,p,qp,Hsize);
if t =0
fprintf(fid,’%s’,’T: a11 : s’);
fprintf(fid,’%s’,c);
fprintf(fid,’%s’,’ : s’);
fprintf(fid,’%s’,r);
fprintf(fid,’%s’,’ ’);
fprintf(fid,’%f\n’,t);

end
end

end

fprintf(fid,’\n’);
for i=1:n

h=history(i,Hsize);
q=next_history(h,0,Hsize);
k = start_point(q,pow2,Hsize);
c=num2str(i);
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for j=k:k+w
r=num2str(j);
t=Prob(c,r,2,p,qp,Hsize);
if t =0
fprintf(fid,’%s’,’T: a20 : s’);
fprintf(fid,’%s’,c);
fprintf(fid,’%s’,’ : s’);
fprintf(fid,’%s’,r);
fprintf(fid,’%s’,’ ’);
fprintf(fid,’%f\n’,t);

end
end

end

fprintf(fid,’\n’);
for i=1:n

h=history(i,Hsize);
q=next_history(h,1,Hsize);
k = start_point(q,pow2,Hsize);
c=num2str(i);
for j=k:k+w

r=num2str(j);
t=Prob(c,r,2,p,qp,Hsize);
if t =0
fprintf(fid,’%s’,’T: a21 : s’);
fprintf(fid,’%s’,c);
fprintf(fid,’%s’,’ : s’);
fprintf(fid,’%s’,r);
fprintf(fid,’%s’,’ ’);
fprintf(fid,’%f\n’,t);

end
end

end

% Observation probabilities

fprintf(fid,’\n’);
fprintf(fid,’%s\n’,’# Observations’);
fprintf(fid,’\n’);
fprintf(fid,’%s’,’O: * : * : * ’);
fprintf(fid,’%f\n’, 0.0);
for i=1:n

c=num2str(i);
h=history(i,Hsize);
k=start_point(h,pow2,Hsize);

55



for j=k:k+w
r=num2str(j);
t=Obser_Prob(c,r,zo,zn,Hsize);
if t =0
fprintf(fid,’%s’,’O: * : s’);
fprintf(fid,’%s’,c);
fprintf(fid,’%s’,’ : o’);
fprintf(fid,’%s’,r);
fprintf(fid,’%s’,’ ’);
fprintf(fid,’%f\n’,t);

end
end

end

% Rewards

fprintf(fid,’\n’);
fprintf(fid,’%s\n’,’#Rewards’);
fprintf(fid,’%s’,’R : * : * : * : * ’);
fprintf(fid,’%f\n’, 0.0);

fprintf(fid,’\n’);
for i=1:n

c=num2str(i);
fprintf(fid,’%s’,’R: a10 : s’);
fprintf(fid,’%s’,c);
fprintf(fid,’%s’,’ :’);
fprintf(fid,’%s’,’* : * ’);
r=reward(i,0,Hsize);
fprintf(fid,’%f\n’,r);

end
for i=1:n

c=num2str(i);
fprintf(fid,’%s’,’R: a11 : s’);
fprintf(fid,’%s’,c);
fprintf(fid,’%s’,’ :’);
fprintf(fid,’%s’,’* : * ’);
r=reward(i,1,Hsize);
fprintf(fid,’%f\n’,r);

end

for i=1:n
c=num2str(i);
fprintf(fid,’%s’,’R: a20 : s’);
fprintf(fid,’%s’,c);
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fprintf(fid,’%s’,’ :’);
fprintf(fid,’%s’,’* : * ’);
r=reward(i,0,Hsize);
fprintf(fid,’%f\n’,r);

end

for i=1:n
c=num2str(i);
fprintf(fid,’%s’,’R: a21 : s’);
fprintf(fid,’%s’,c);
fprintf(fid,’%s’,’ :’);
fprintf(fid,’%s’,’* : * ’);
r=reward(i,1,Hsize);
fprintf(fid,’%f\n’,r);

end

fclose(fid);

end
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Listing 3: Prob.m
% This function helps to get the proper transition probabilities
% INPUT -> s1: the next state in [1,n] , where n the number of
% all states
% s2 : the current state in [1,n] , where n the number
% of all states
% a : the action one of a10,a11,a20 or a21
% p: overall audit probability
% q: probability of closure option
% Hsize : number of history years
% OUTPUT -> g : the proper number from the transition matrix
% Prob(s1,s2,a)=P(s2|s1,a)
% basic case for Hsize= 5 years is n=480

function g=Prob(s1,s2,a,p,q,Hsize)

if q==1
P1=MatriceP1Q1(p,q,Hsize);
P2=MatriceP2Q1(p,Hsize);

else
P1=MatriceP1(p,q,Hsize);
P2=MatriceP2(p,Hsize);

end

i=convert(s1,Hsize);
j=convert(s2,Hsize);

if a==1
g=P1(j,i);

else
g=P2(j,i);

end

end
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Listing 4: MatriceP1.m
% This function creates an array of probabilities (Transition
% Probabilities:the firm decides to use the closure option)
% INPUTS -> p: overall audit probability
% q: probability of closure option
% Hsize : number of history years
% OUTPUT -> M : array of transition probabilities for the case
% where the firm decides to use the closure option

function M = MatriceP1(p,q, Hsize)

pv=(p-0.8*p)/(Hsize-1);
po=(p/Hsize)/(Hsize-1);
pn=(p/Hsize)/(Hsize-1);
pnend=(p/Hsize)*(Hsize-1);

M=zeros(3*Hsize,3*Hsize);

% first row
for i=1:Hsize

M(1,i)=pv;
end

startloop=Hsize+1;
endloop=(2*Hsize)-1;
for i=startloop:endloop

M(1,i)=po;
end
M(1,2*Hsize)=po;

for i=(2*Hsize)+1:3*Hsize
M(1,i)=0.0;

end

%next rows until Hsize
kstart=0;
for j=2:Hsize-1

knext=2*Hsize+1+kstart;
M(j,knext)=pn;
for i=knext+1:(3*Hsize)-1

M(j,i)=0.0;
end
kstart=kstart+1;
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end
M(Hsize,(3*Hsize)-1)=pnend;
M(Hsize,3*Hsize)=pnend;

% row Hsize+1
for i=1:2*Hsize

M(Hsize+1,i)=q;
end

for i=(2*Hsize)+1:3*Hsize
M(Hsize+1,i)=0.0;

end
kstart=0;
for j=Hsize+2:(2*Hsize)-1

knext=2*Hsize+1+kstart;
M(j,knext)=q;
for i=knext+1:(3*Hsize)-1

M(j,i)=0.0;
end
kstart=kstart+1;

end
M(2*Hsize,(3*Hsize-1))=q;
M(2*Hsize,3*Hsize)=q;

%next rows until 2*Hsize
for i=1:Hsize

M((2*Hsize)+1,i)=1-q-pv;
end
for i=Hsize+1:(2*Hsize)-1

M((2*Hsize)+1,i)=1-q-po;
end
M((2*Hsize)+1,2*Hsize)=1-q-po;
for i=(2*Hsize)+1:3*Hsize

M((2*Hsize)+1,i)=0.0;
end

kstart=0;
for j=(2*Hsize)+2:(3*Hsize)-1

knext=2*Hsize+1+kstart;
M(j,knext)=1-q-pn;
for i=knext+1:(3*Hsize)-1

M(j,i)=0.0;
end
kstart=kstart+1;

end
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M(3*Hsize,(3*Hsize-1))=1-q-pnend;
M(3*Hsize,3*Hsize)=1-q-pnend;

end
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Listing 5: MatriceP1Q1.m
% This function creates an array of probabilities (Transition
% Probabilities:the firm decides to use the closure option)
% This function is used only for the case where the probability
% of closure option (q) is equal to 1.
% INPUTS -> p: overall audit probability
% q: probability of closure option (q=1 always)
% Hsize : number of history years
% OUTPUT -> M : array of transition probabilities for the case
% where the firm decides to use the closure option

function M = MatriceP1Q1(p,q, Hsize)

pv=(p-0.8*p)/(Hsize-1);
po=(p/Hsize)/(Hsize-1);
poend=(p/Hsize)*(Hsize-1);
pn=0.0;
pnend=0.0;

M=zeros(3*Hsize,3*Hsize);

% first row
for i=1:Hsize

M(1,i)=pv;
end

startloop=Hsize+1;
endloop=(2*Hsize)-1;
for i=startloop:endloop

M(1,i)=po;
end
M(1,2*Hsize)=poend;

for i=(2*Hsize)+1:3*Hsize
M(1,i)=0.0;

end

%next rows until Hsize
kstart=0;
for j=2:Hsize-1

knext=2*Hsize+1+kstart;
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M(j,knext)=pn;
for i=knext+1:(3*Hsize)-1

M(j,i)=0.0;
end
kstart=kstart+1;

end
M(Hsize,(3*Hsize)-1)=pn;
M(Hsize,3*Hsize)=pnend;

% row Hsize+1
for i=1:2*Hsize-1

M(Hsize+1,i)=1-pv;
end
M(Hsize+1,2*Hsize)=1-poend;
for i=(2*Hsize)+1:3*Hsize

M(Hsize+1,i)=0.0;
end
kstart=0;
for j=Hsize+2:(2*Hsize)-1

knext=2*Hsize+1+kstart;
M(j,knext)=q;
for i=knext+1:(3*Hsize)-1

M(j,i)=0.0;
end
kstart=kstart+1;

end
M(2*Hsize,(3*Hsize-1))=q;
M(2*Hsize,3*Hsize)=q;

%next rows until 2*Hsize
for i=1:Hsize

%M((2*Hsize)+1,i)=1-q-pv;
M((2*Hsize)+1,i)=0.0;

end
for i=Hsize+1:(2*Hsize)-1

M((2*Hsize)+1,i)=0.0;
end
M((2*Hsize)+1,2*Hsize)=0.0;
for i=(2*Hsize)+1:3*Hsize

M((2*Hsize)+1,i)=0.0;
end

kstart=0;
for j=(2*Hsize)+2:(3*Hsize)-1

knext=2*Hsize+1+kstart;
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M(j,knext)=0.0;
for i=knext+1:(3*Hsize)-1

M(j,i)=0.0;
end
kstart=kstart+1;

end

M(3*Hsize,(3*Hsize-1))=0.0;
M(3*Hsize,3*Hsize)=0.0;

end
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Listing 6: MatriceP2.m
% This function creates an array of probabilities (Transition
% Probabilities:the firm decides not to use the closure option)
% INPUTS -> p: overall audit probability
% q: probability of closure option
% Hsize : number of history years
% OUTPUT -> M : array of transition probabilities for the case
% where the firm decides not to use the closure option

function M = MatriceP2(p,Hsize)

pv=(p-0.8*p)/(Hsize-1);

pn=(p/Hsize)/(Hsize-1);
pnend=(p/Hsize)*(Hsize-1);
p3=3*(p/Hsize)/(Hsize-1);

M=zeros(3*Hsize,3*Hsize);

% first row
for i=1:Hsize

M(1,i)=pv;
end

startloop=Hsize+1;
endloop=(2*Hsize)-1;
for i=startloop:endloop

M(1,i)=p3;
end
M(1,2*Hsize)=p3;

for i=(2*Hsize)+1:3*Hsize
M(1,i)=0.0;

end

%next rows until Hsize
kstart=0;
for j=2:Hsize-1

knext=2*Hsize+1+kstart;
M(j,knext)=pn;
for i=knext+1:(3*Hsize)-1

M(j,i)=0.0;
end
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kstart=kstart+1;
end
M(Hsize,(3*Hsize)-1)=pnend;
M(Hsize,3*Hsize)=pnend;

%row Hsize+1
for i=1:3*Hsize

M(Hsize+1,i)=0.0;
end

% row Hsize+2
kstart=0;
for j=Hsize+2:(2*Hsize)-1

knext=Hsize+1+kstart;
M(j,knext)=0.0;
for i=knext+1:(3*Hsize)-1

M(j,i)=0.0;
end
kstart=kstart+1;

end
M(2*Hsize,(2*Hsize-1))=0.0;
M(2*Hsize,2*Hsize)=0.0;

%next rows until 2*Hsize
for i=1:Hsize

M((2*Hsize)+1,i)=1-pv;
end
for i=Hsize+1:(2*Hsize)-1

M((2*Hsize)+1,i)=1-p3;
end
M((2*Hsize)+1,2*Hsize)=1-p3;
for i=(2*Hsize)+1:3*Hsize

M((2*Hsize)+1,i)=0.0;
end

kstart=0;
for j=(2*Hsize)+2:(3*Hsize)-1

knext=2*Hsize+1+kstart;
M(j,knext)=1-pn;
for i=knext+1:(3*Hsize)-1

M(j,i)=0.0;
end
kstart=kstart+1;

end
M(3*Hsize,(3*Hsize-1))=1-pnend;
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M(3*Hsize,3*Hsize)=1-pnend;

end
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Listing 7: MatriceP2Q1.m
% This function creates an array of probabilities (Transition
% Probabilities:the firm decides not to use the closure option)
% This function is used only for the case where the probability
% of closure option (q) is equal to 1.
% INPUTS -> p: overall audit probability
% Hsize : number of history years
% OUTPUT -> M : array of transition probabilities for the case
% where the firm decides not to use the closure option

function M = MatriceP2Q1(p,Hsize)

pv=1;
pn=0.0;
pnend=0.0;
p3=3*(p/Hsize)/(Hsize-1);
p3end=(p3/Hsize)*(Hsize-1);

M=zeros(3*Hsize,3*Hsize);

% first row
for i=1:Hsize

M(1,i)=pv;
end

startloop=Hsize+1;
endloop=(2*Hsize)-1;
for i=startloop:endloop

M(1,i)=p3;
end
M(1,2*Hsize)=p3end;

for i=(2*Hsize)+1:3*Hsize
M(1,i)=0.0;

end

%next rows until Hsize
kstart=0;
for j=2:Hsize-1

knext=2*Hsize+1+kstart;
M(j,knext)=pn;
for i=knext+1:(3*Hsize)-1
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M(j,i)=0.0;
end
kstart=kstart+1;

end
M(Hsize,(3*Hsize)-1)=pn;
M(Hsize,3*Hsize)=pnend;

%row Hsize+1
for i=1:3*Hsize

M(Hsize+1,i)=0.0;
end

% row Hsize+2
kstart=0;
for j=Hsize+2:(2*Hsize)-1

knext=Hsize+1+kstart;
M(j,knext)=1-p3;
for i=knext+1:(3*Hsize)-1

M(j,i)=0.0;
end
kstart=kstart+1;

end
M(2*Hsize,(2*Hsize-1))=1-p3;
M(2*Hsize,2*Hsize)=1-p3end;

%next rows until 2*Hsize
for i=1:Hsize

M((2*Hsize)+1,i)=0.0;
end

for i=Hsize+1:(2*Hsize)-1
M((2*Hsize)+1,i)=0.0;

end

M((2*Hsize)+1,2*Hsize)=0.0;
for i=(2*Hsize)+1:3*Hsize

M((2*Hsize)+1,i)=0.0;
end

kstart=0;
for j=(2*Hsize)+2:(3*Hsize)-1

knext=2*Hsize+1+kstart;
M(j,knext)=0.0;
for i=knext+1:(3*Hsize)-1

M(j,i)=0.0;
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end
kstart=kstart+1;

end

M(3*Hsize,(3*Hsize-1))=0.0;
M(3*Hsize,3*Hsize)=0.0;

end
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Listing 8: ObserProb.m
% This function helps to get the proper observation probabilities

%INPUTS -> s: the current state in [1,n] ,where n the number of
% all states
% o : observation [1,n] ,where n the number of all states
% zo : is the probability of correctly observing a state
% O_i versus N_i.
% zn : is the probability of correctly observing a state
% N_i versus O_i.
% Hsize : number of history years
% OUTPUT -> g : the proper number from the observation matrix

function g = Obser_Prob(s,o,zo,zn,Hsize)

P=MatriceOb(zo,zn,Hsize);

i=convert(s,Hsize);
j=convert(o,Hsize);

g=P(i,j);

end
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Listing 9: MatriceOb.m
% This function creates an array of probabilities (Observation
% Probabilities )
% INPUTS -> zo : is the probability of correctly observing a
% state O_i versus N_i.
% zn : is the probability of correctly observing a
% state N_i versus O_i.
% Hsize : number of history years
% OUTPUT -> M : array of observation probabilities

function M = MatriceOb(zo,zn,Hsize)
M=zeros(3*Hsize,3*Hsize);

for i=1:Hsize
M(i,i)=1.0000;

end

kstart=0;
for j=Hsize+1:2*Hsize

knext=Hsize+kstart+1;
M(j,knext)=zo;
knext2=2*Hsize+kstart+1;
M(j,knext2)=1-zo;
kstart=kstart+1;

end

kstart=0;
for j=2*Hsize+1:3*Hsize

knext=Hsize+kstart+1;
M(j,knext)=1-zn;
knext2=2*Hsize+kstart+1;
M(j,knext2)=zn;
kstart=kstart+1;

end

end
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Listing 10: reward.m
% This function returns the proper reward, given the state and
% the current action
% INPUT -> s : current state in [1,n] , where n the number of
% all states
% a : current action one of a10,a11,a20 or a21
% Hsize : number of history years
% OUTPUT -> g : reward

function g = reward(s,a,Hsize)

% tax rate
r=0.24;

% cost of closure
l=0.023;

% annual penalty rate
b1=0.24;
b=(3/5)*b1;

% firm’s annual profit
V=100;

% in case the firm made the action a=(1,0) or a=(2,0)
if a==0

s2=num2str(s);
s1=convert(s2,Hsize);
if s1<Hsize+1

h=history(s,Hsize);
sh=0;
sih=0;
for i=1:s1

sh=sh+h(length(h)-i+1);
sih=sih+i*h(length(h)-i+1);

end
g=1-r+r*0-r*sh-b*r*sih;

elseif s1<2*Hsize+1
g=1-r+r*0-l*(s1-Hsize);

else
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g=1-r+r*0;
end

% in case the firm made the action a=(1,1) or a=(2,1)
else

s2=num2str(s);
s1=convert(s2,Hsize);
if s1<Hsize+1

h=history(s,Hsize);
sh=0;
sih=0;
for i=1:s1

sh=sh+h(length(h)-i+1);
sih=sih+i*h(length(h)-i+1);

end
g=1-r+r*1-r*sh-b*r*sih;

elseif s1<2*Hsize+1
g=1-r+r*1-l*(s1-Hsize);

else
g=1-r+r*1;

end

end
g=V*g;

end
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Listing 11: convert.m
% This function converts a state into the number of basic states
% INPUTS -> s : state in [1,n], where n the number of all states
% Hsize : number of history years
% OUTPUT -> t : the state after the alternation, in [1,3*Hsize]

% basic case for Hsize= 5 years is n=480 and t in [1,15]

function t=convert(s,Hsize)

str=s;
s=str2double(str);
d=3*Hsize;
t=mod(s,d);
if t==0

t=d;
end

end
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Listing 12: history.m
% This function generates the proper history given the current
% state
% INPUTS -> s: current state in [1,n] ,where n the number of
% all states
% Hsize : number of history years
% OUTPUT -> history of that state

% basic case for Hsize= 5 years is n=480

function h=history(s,Hsize)

d=3*Hsize;
if mod(s,15)==0

k=s/d;
i=fix(k);

else
k=s/d;
i=fix(k)+1;

end
hs=mod(i-1,2ˆHsize);
hs=dec2bin(hs,Hsize);
h=zeros(Hsize,1);
for j=1:Hsize

h(j)=str2num(hs(j));
end
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Listing 13: nexthistory.m
% This function generates the history after the desicion is made
% INPUT -> h : the current history. A vector of 5 elements of 0
% or 1 number-decision
% u : the next decision
% Hsize : number of history years
% OUTPUT -> q : the next history.A vector of Hsize-elements of 0
% or 1 number-decision

function q = next_history(h,u,Hsize)

for j=1:Hsize-1
k=j+1;
q(j,:)=h(k);

end

q(Hsize)=u;

end
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Listing 14: startpoint.m
% This function converts the history of a state in the
% proper group of 3*Hsise numbers
% INPUTS -> h : history of the last-Hsise tax-years desicions
% pow2 : table of powers of 2
% Hsize : number of history years
% OUTPUT -> k : the first number of the 3*Hsize-numbers group
% EXAMPLE : For Hsize=5 years
% 1st group -> k=1
% 2nd group -> k=16
% 3rd group -> k=31
% ......................

function k = start_point(h,pow2,Hsize)

d=3*Hsize;
k=pow2(Hsize-length(h)+1:length(pow2))*h;
k=k*d+1;
end
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Για τη δημιουργία των διαγραμμάτων τιμιότητας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της διχο-

τόμησης, κατά την οποία ξεκινώντας με μία μέγιστη και ελάχιστη τιμή για τη τιμή b και
λαμβάνοντας το μέσο όρο της, ελέγχαμε αν η εταιρεία θα είναι τίμια ως προς το κράτος.

Αν ναι θέταμε αυτή τη τιμή ως τη μέγιστη τιμή του b (bup) αλλιώς αυτή η τιμή γινόταν
η ελάχιστη τιμή (blow). Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι η διαφορά του bup και
blow να είναι αρκετά μικρή. Η διαδικασία αυτή γίνεται για διάφορες τιμές της πιθανότη-
τας να ελεγχθεί η επιχείρηση : paudit και η υλοποίηση της φαίνεται στη συνάρτηση
ScoreBvsPvalueiteration.m.
Για τη ταχύτερη και αποτελεσματική διερεύνηση αυτών των συνθηκών δε χρειάζεται πα-

ρά μόνο η δημιουργία των κατάλληλων πινάκων μετάβασης (createMatrices.m), για
να χρησιμοποιηθούν για τη Value iteration συνάρτηση (NEWVALUE.m). Η δημιουρ-
γία των πινάκων γίνεται για όσα χρόνια επιλεγούν. Για τους σκοπούς αυτής της έρευνας,

έγινε σύγκριση της συμπεριφοράς της εταιρείας από 5 μέχρι 10 χρόνια.

Listing 15: ScoreBvsPvalueiteration.m
% This code generates the threshold values, above which the
% firm become honest
% These values used in case to generate the proper diagram

% initialization
DSSStochUpperBoundU=[]; % table of results

paudit=0.04; % %overall audit probability
Hsize=5; % number of history years
bmidsave=30; % upper bound of annual penalty rate

while paudit<=0.21;
bup=bmidsave;
blow=1;

S=create_Matrices(paudit,Hsize);

%test if bup is high enough to enforce honesty
[U,A]=NEW_VALUE(paudit,bup,S,Hsize);
if (sum(U)>0) %some states use u=1 ! bup is too low

fprintf(’Bup is not high enough to enforce honesty. Exiting\n’);
return;

else
fprintf(’Bup OK-proceeding\n’);

end

while (abs(bup)-abs(blow)>=0.05)
bmid=(bup+blow)/2;
disp(’**************’)
disp(’paudit:’)

79



disp(paudit)
disp(’difference:’)
disp(abs(bup)-abs(blow))
disp(’bmid:’)
disp(bmid)
disp(’**************’)
b=bmid;

[U,A]=NEW_VALUE(paudit,b,S,Hsize);

if sum(U)==0 %sum(v==0)==0
evade=0;

else
evade=1;

end

if (evade==0)
bup=bmid;

else
blow=bmid;

end

disp(’bup : ’);
disp(bup);
disp(’blow : ’);
disp(blow);

bmidsave=bmid;
end

DSSStochUpperBoundU=[DSSStochUpperBoundU;bmid,paudit];
paudit=paudit+0.01;
DSSStochUpperBoundUv2=DSSStochUpperBoundU;
save(’DSSNeverUpperBoundU_BvsP_h5_q02.mat’,’DSSStochUpperBoundUv2’);
% change properly the name for every diagram

end
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Listing 16: createMatrices.m
% This function generates 4 matrices which contain only the
% transition probabilities
% INPUT -> p : overall audit probability
% Hsize : number of history years
% OUTPUT -> S : Matrices

function S=create_Matrices(p,Hsize)
%global S1 S2 S3 S4

% belief probability
z=1.0000;

%table of powers of 2
pow2=zeros(1,Hsize);
for i=1:Hsize

pow2(i)=2ˆ(Hsize-i);
end

% number of states
n=(3*Hsize)*(2ˆHsize);

% probability of closure option
qp=1/Hsize;
% qp=1 where there is always given the closure option

A=[];
B=[];
T=[];
w=(3*Hsize)-1;

x=1;
for i=1:n

h=history(i,Hsize);
q=next_history(i,h,0,Hsize);
k = start_point(q,pow2,Hsize);
c=num2str(i);
for j=k:k+w

r=num2str(j);
t=Prob(c,r,1,p,qp,Hsize);

81



if t =0
s2=str2num(r);
A(x)=s2;
s1=str2num(c);
B(x)=s1;
T(x)=t;
x=x+1;

end
end

end

S{1}= sparse(A,B,T,n,n);

A=[];
B=[];
T=[];
x=1;
for i=1:n

h=history(i,Hsize);
q=next_history(i,h,1,Hsize);
k = start_point(q,pow2,Hsize);
c=num2str(i);
for j=k:k+w

r=num2str(j);
t=Prob(c,r,1,p,qp,Hsize);
if t =0
s2=str2num(r);
A(x)=s2;
s1=str2num(c);
B(x)=s1;
T(x)=t;
x=x+1;

end
end

end
S{2}= sparse(A,B,T,n,n);

A=[];
B=[];
T=[];
x=1;
for i=1:n

h=history(i,Hsize);
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q=next_history(i,h,0,Hsize);
k = start_point(q,pow2,Hsize);
c=num2str(i);
for j=k:k+w

r=num2str(j);
t=Prob(c,r,2,p,qp,Hsize);
if t =0
s2=str2num(r);
A(x)=s2;
s1=str2num(c);
B(x)=s1;
T(x)=t;
x=x+1;

end
end

end
S{3}= sparse(A,B,T,n,n);

A=[];
B=[];
T=[];
x=1;
for i=1:n

h=history(i,Hsize);
q=next_history(i,h,1,Hsize);
k = start_point(q,pow2,Hsize);
c=num2str(i);
for j=k:k+w

r=num2str(j);
t=Prob(c,r,2,p,qp,Hsize);
if t =0
s2=str2num(r);
A(x)=s2;
s1=str2num(c);
B(x)=s1;
T(x)=t;
x=x+1;

end
end

end
S{4}= sparse(A,B,T,n,n);

end
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Listing 17: NEWVALUE.m
% code for Value iteration
% This function generates the values of a=(v,u) action and value
% where there was value iteration
% INPUT -> paudit : overall audit probability
% b : annual penalty rate
% S : Matrices of transition probabilities
% Hsize : number of history years
% OUTPUT->U : Matrice with the u action/decision in each
% iteration ( u decision = declare or not all profits)
% A : Matrice with the v action/decision in each
% iteration ( v decision = take or not the closure option)

function [U,A,V]=NEW_VALUE(paudit,b,S,Hsize)

dis=0.9709;
eps=0.5; %convergence threshold

n=(3*Hsize)*(2ˆHsize);

R=zeros(n,4);

%prepare R - reward (SxA) matrix
for i=1:n

for a=1:4
if a==1 | a==3 %u=0

R(i,a)=reward(i,0,Hsize,b);
else

R(i,a)=reward(i,1,Hsize,b);
end

end
end
disp(’Reward matrix created’);

V=max(R,[],2);

done=0;

while done
Vold=V;

for a=1:4
Q(:,a) = R(:,a) + dis*S{a}’*Vold;
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end

[V, policy] = max(Q,[],2);

thresh=max(abs(V-Vold))
if thresh<eps

done=1;
end

A1=(policy<3);
A2=(policy>2)*2;
A=A1+A2;

U1=rem(policy,2);
U2=abs(U1-1)*2;

U=(U1+U2)-1;

end
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