Αζθήζεηο Γέλδξωλ Απόθαζεο γηα ην κάζεκα
"Αλάιπζε Απνθάζεωλ θαη Μεραληθή ηωλ Γλώζεωλ"
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΒΑΙΚΔ ΓΝΩΔΙ
Τπό ζπλζήθε πηζαλόηεηα (Bayes Rule)
Πνιιέο θνξέο θαηά ηελ επίιπζε ελφο δέληξνπ απφθαζεο, βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη κε δεζκεπκέλα γεγνλφηα (θαηαζηάζεηο). Γειαδή, ε
πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζε ελφο ελδερνκέλνπ εμαξηάηαη ζε θάπνην βαζκφ απν ηελ πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ελφο άιινπ ελδερνκέλνπ, ην
νπνίν πξνεγείηαη ρξνληθά. ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν ππνινγηζκφο ησλ πηζαλνηήησλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Καλφλα ηνπ Bayes. Πην
ζπγθεθξηκέλα:
Αο ππνζέζνπκε νηη έρνπκε 2 ελδερνκέλα, ην Α θαη ην Β. Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 2 πεξηπηψζεηο:
- Α θαη Β λα είλαη αλεμάξηεηα γεγνλφηα  ηφηε Ρ (Α | Β) = Ρ (Α). Σν Ρ (Α | Β) δηαβάδεηαη ε πηζαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ην
ελδερφκελν Α, δεδνκέλνπ νηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ην ελδερφκελν Β
- Η πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Α λα εμαξηάηαη απν ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Β
 Ρ (Α | Β) = [Ρ (Β | Α) * Ρ(Α)] / Ρ(Β)
Θεώξεκα Οιηθήο Πηζαλόηεηαο
Έζησ Δ1 έλα ελδερφκελν, Δi ,i = 2,3…. ηα ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ Δ1, θαη Α έλα νπνηνδήπνηε ελδερφκελν, ηφηε:
Ρ (Α) = Ρ (Α | Δ1) * Ρ (Δ1) + Ρ (Α | Δ2) * Ρ (Δ2) + Ρ (Α | Δ3) * Ρ (Δ3) +.....
Έηζη, αλ έρνπκε Α έλα νπνηνδήπνηε ελδερφκελν θαη Δ1, Δ2, .... αιιειναπνθιεηφκελα, ηφηε:
Απν ηνλ θαλφλα ηνπ Bayes, έρνπκε:
Ρ (Δ1| Α) = [Ρ (Α | Δ1) * Ρ (Δ1)] / Ρ (Α)
Ρ (Δ2| Α) = [Ρ (Α | Δ2) * Ρ (Δ2)] / Ρ (Α)
.....

Καη απν ην Θεψξεκα Οιηθήο Πηζαλφηεηαο
Ρ (Α) = Ρ (Α | Δ1) * Ρ(Δ1) + Ρ (Α | Δ2) * Ρ(Δ2) + .....
Σφηε, αλ ζπλδπάζνπκε ηα παξαπάλσ, ηζρχεη:
Ρ (Δ1| Α) = [Ρ (Α | Δ1) * Ρ (Δ1)] / Ρ (Α | Δ1) * Ρ(Δ1) + Ρ (Α | Δ2) * Ρ(Δ2) + .....
Ρ (Δ2| Α) = [Ρ (Α | Δ2) * Ρ (Δ2)] / Ρ (Α | Δ1) * Ρ(Δ1) + Ρ (Α | Δ2) * Ρ(Δ2) + .....
ΑΚΗΗ 1
Έλαο επελδπηήο ζέιεη λα επελδχζεη 500000 € ζε κεηνρέο γηα 3 κήλεο. ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ νη κεηνρέο απηέο κπνξεί λα αμίδνπλ πεξηζζφηεξν ή
ιηγφηεξν απν ην αξρηθφ πνζφ αγνξάο ηνπο. Τπνζέζηε νηη ην πνζφ απηφ εηλαη 10000 € (πνζφ πνπ ζα ραζεί ή ζα θεξδεζεί). Ο επελδπηήο έρεη 3
ελαιιαθηηθέο απνθάζεηο: α) ηελ επέλδπζε ζε κεηνρέο, β) ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ρξεκάησλ ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, γ) ηελ αγνξά ζπκβνπιήο
έλαληη άγλσζηνπ πνζνχ, έζησ α απν θάπνην ζχκβνπιν επηρεηξήζεσλ. Οη κεηνρέο εθηηκάηαη νηη ζα απμεζνχλ (θαηά 10000 €) ζην επφκελν
ηξίκελν κε πηζαλφηεηα 60 %, ελψ ζα κεησζνχλ (θαηά 10000 €) κε πνζαλφηεηα 40 %. Ο ζχκβνπινο πξνβιέπεη επηηπρψο ηελ αχμεζε κεηνρψλ ζε
πνζνζηφ 80 %, ελψ πξνβιέπεη επηηπρψο ηε κείσζε κεηνρψλ θαηά 70 %. Πνηά είλαη ε ηειηθή απφθαζε ηνπ επελδπηή θαη πνηά ε ακνηβή (νξηαθή
ηηκή) ηνπ ζπκβνχινπ;
Λύζε
αλ πξψην βήκα ζηελ επίιπζε ηνπ παξαπάλσ πξνβιήκαηνο, θαηαγξάθνπκε ηα δεδνκέλα καο:
Οξίδνπκε:
d1, ην ελδερφκελν λα απμεζνχλ νη κεηνρέο. Άξα Ρ (d1) = 0.6
d2, ην ελδερφκελν λα κεησζνχλ νη κεηνρέο. Άξα Ρ (d2) = 0.4
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο άζθεζεο, κπνξνχκε λα εμάγνπκε θαη ηηο αθφινπζεο δεζκεπκέλεο πηζαλφηεηεο:
- Η πηζαλφηεηα λα δψζεη πξφβιεςε γηα αχμεζε ησλ κεηνρψλ (x1) δεδνκέλνπ φηη νη κεηνρέο φλησο απμήζεθαλ (d1)  Ρ (x1 | d1) = 0.80
(επηηπρεκέλε πξφβιεςε αχμεζεο)

- Η πηζαλφηεηα λα δψζεη πξφβιεςε γηα κείσζε ησλ κεηνρψλ (x2) δεδνκέλνπ φηη νη κεηνρέο φλησο κεηψζεθαλ (d2)  Ρ (x2 | d2) = 0.70
(επηηπρεκέλε πξφβιεςε κείσζεο)
Απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ βξεζεί απν παξειζνληηθέο πεξηπηψζεηο, φπνπ ν ζχκβνπινο έθαλε πξνβιέςεηο γηα αχμεζε ή
κείσζε ησλ κεηνρψλ (π.ρ. απν ηηο 100 πξνβιέςεηο πνπ έρεη θάλεη ν ζχκβνπινο γηα αχμεζε ησλ κεηνρψλ, κφλν ζηηο 80 θνξέο νη κεηνρέο
απμήζεθαλ. ηηο ππφινηπεο 20 κεηψζεθαλ). Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία, κπνξνχκε λα εμάγνπκε θαη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πηζαλφηεηεο:
- Η πηζαλφηεηα λα δψζεη πξφβιεςε γηα αχμεζε ησλ κεηνρψλ (x1) δεδνκέλνπ φηη νη κεηνρέο κεηψζεθαλ (d2)  Ρ (x1 | d2) = 1 - Ρ (x2 | d2) = 0.3
(απνηπρεκέλε πξφβιεςε αχμεζεο)
- Η πηζαλφηεηα λα δψζεη πξφβιεςε γηα κείσζε ησλ κεηνρψλ (x2) δεδνκέλνπ φηη νη κεηνρέο απμήζεθαλ (d1)  Ρ (x2 | d1) = 1 - Ρ (x1 | d1) = 0.2
(απνηπρεκέλε πξφβιεςε κείσζεο)
Αθνχ έρνπκε θαηαγξάςεη ηα γλσζηά καο ελδερφκελα θαη ηηο πηζαλφηεηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο, κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε ην δέληξν
απφθαζεο:
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Δθφζνλ έρνπκε θαηαζθεπάζεη ην δέληξν, κπνξνχκε λα ππνινγίδνπκε ηηο ηειηθέο
απνπιεξσκέο. Απηέο βξίζθνληαη πάληα ζην δεμί άθξν ηνπ δέληξνπ θαη απνηεινχλ ηηο
απνπιεξσκέο πνπ ζα πάξνπκε αλ πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπγθεθξηκέλα ελδερφκελα.
Σ1 = 510000 – α
Σ2 = 490000 – α
Σ3 = 500000 – α
Σ4 = 500000 – α
Σ5 = 510000 – α
Σ6 = 490000 – α
Σ7 = 500000 – α
Σ8 = 500000 – α
Σ9 = 510000
Σ10 = 490000
Σ11 = 500000
Σ12 = 500000
Όιεο νη απνπιεξσκέο είλαη ζε €.
Π.ρ.
Η ηειηθή απνπιεξσκή Σ1 αληηζηνηρεί ζηελ πεξίπησζε φπνπ έρνπκε δερηεί ηελ
πξφβιεςε ηνπ ζπκβνχινπ, έρνπκε επελδχζεη ηα ιεθηά καο ζε κεηνρέο, θαη νη κεηνρέο
έρνπλ απμεζεί. Άξα εηζπξάηηνπκε 510000 €, αιιά αθαηξνχκε ην κηζζφ ηνπ
ζπκβνχινπ.
Η ηειηθή απνπιεξσκή Σ4 αληηζηνηρεί ζηελ πεξίπησζε φπνπ έρνπκε δερηεί ηελ
πξφβιεςε ηνπ ζπκβνχινπ,αιιά ηνπνζεηνχκε ηα ιεθηά καο ζηελ ηξάπεδα. Άξα
εηζπξάηηνπκε 500000 € (ην πνζφ πνπ βάιακε), αθαηξψληαο φκσο ην κηζζφ ηνπ
ζπκβνχινπ.
Με παξφκνην ζπιινγηζκφ, ππνινγίδνληαη θαη νη ππφινηπεο απνπιεξσκέο.
ην επφκελν βήκα ηεο επίιπζεο ηνπ δέληξνπ απφθαζεο, πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηηο
άγλσζηεο πηζαλφηεηεο ελδερνκέλσλ (αλ ππάξρνπλ). ηελ πεξίπησζε καο, έρνπκε
κεξηθά ελδερφκελα, ησλ νπνίσλ ηελ πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο δελ γλσξίδνπκε.
- ην ελδερφκελν ν ζχκβνπινο λα πξνβιέςεη αχμεζε (x1)  P (x1) = ?
- ην ελδερφκελν ν ζχκβνπινο λα πξνβιέςεη κείσζε (x2)  P (x2) = ?
- ην ελδερφκελν λα απμεζνχλ νη κεηνρέο δεδνκέλνπ νηη ν ζχκβνπινο πξνέβιεςε
αχμεζε (d1 | x1)  P (d1 | x1) = ?
- ην ελδερφκελν λα κεησζνχλ νη κεηνρέο δεδνκέλνπ νηη ν ζχκβνπινο πξνέβιεςε
αχμεζε (d2 | x1)  P (d2 | x1) = ?
- ην ελδερφκελν λα απμεζνχλ νη κεηνρέο δεδνκέλνπ νηη ν ζχκβνπινο πξνέβιεςε
κείσζε (d1 | x2)  P (d1 | x2) = ?
- ην ελδερφκελν λα κεησζνχλ νη κεηνρέο δεδνκέλνπ νηη ν ζχκβνπινο πξνέβιεςε
κείσζε (d2 | x2)  P (d2 | x2) = ?
Γηα λα ππνινγίζνπκε ηα ελδερφκελα απηά, ζα θάλνπκε ρξήζε ηνπ θαλφλα ηνπ Bayes
θαη ηνπ Θεσξήκαηνο Οιηθήο Πηζαλφηεηαο.
P (d1 | x1) = [P (x1 | d1) * P (d1)] / P(x1) = (0.8 * 0.6) / 0.6 = 0.8
P(x1) = P (x1 | d1) * P (d1) + P (x1 | d2) * P (d2) = 0.8 * 0.6 + 0.3 * 0.4 = 0.6
P (d2 | x1) = 1 - P (d1 | x1) = 0.2

P (d1 | x2) = [P (x2 | d1) * P (d1)] / P(x2) = (0.2 * 0.6) / 0.4 = 0.3
P(x2) = P (x2 | d1) * P (d1) + P (x2 | d2) * P (d2) = 0.2 * 0.6 + 0.7 * 0.4 = 0.4
P (d2 | x2) = 1- P (d1 | x2) = 0.7
Σψξα, φιεο καο νη πηζαλφηεηεο είλαη γλσζηέο. Μπνξνχκε λα επηιχζνπκε ην δέληξν.
Σν δέληξν απφθαζεο θαηαζθεπάδεηαη απν ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη επηιχεηαη
απν ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά.
Δπεηδή έρνπκε αβεβαία ελδερφκελα, ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηελ Αλακελφκελε
Υξεκαηηθή Απνπιεξσκή (Expected Monetary Value - EMV) ζε θάζε θφκβν ηχρεο
(θαη κφλν εθεί) ηνπ δέληξνπ απφθαζεο.
Κφκβνο ηχρεο Α11  EMVA11 = P (d1 | x1) * T1 + P (d2 | x1) * T2 = 0.8 * (510000-a) +
0.2 * (490000-a) = 506000-a
Κφκβνο ηχρεο Α12  EMVA12 = P (d1 | x1) * T3 + P (d2 | x1) * T4 = 0.8 * (500000-a) +
0.2 * (500000-a) = 500000-a
Κφκβνο ηχρεο Α13  EMVA13 = P (d1 | x2) * T5 + P (d2 | x2) * T6 = 0.3 * (510000-a) +
0.7 * (490000-a) = 496000-a
Κφκβνο ηχρεο Α14  EMVA14 = P (d1 | x2) * T7 + P (d2 | x2) * T8 = 0.3 * (500000-a) +
0.7 * (400000-a) = 500000-a
Έπεηηα, ζηνλ θφκβν απφθαζεο Β1, ζα πξέπεη λα πάξνπκε κηα απφθαζε: λα
αθνινπζήζνπκε ην ελδερφκελν Δ2 (ηνπνζέηεζε ρξεκάησλ ζε κεηνρέο) ή ην
ελδερφκελν Δ3 (ηνπνζέηεζε ρξεκάησλ ζηελ ηξάπεδα). Δδψ, ζα ζπγθξίλνπκε ηηο
αλακελφκελεο απνπιεξσκέο EMVA11 κε ηελ EMVA12. Παξαηεξνχκε νηη γηα θάζε ηηκή
ηνπ κηζζνχ ηνπ ζπκβνχινπ, ζπκθέξεη λα ηνπνζεηήζνπκε ηα ρξήκαηα καο ζε κεηνρέο.
Άξα δερφκαζηε ηελ Δ2 θαη απνξξίπηνπκε ηελ Δ3.
Με ηελ ίδηα ινγηθή, θαη ζηνλ θφκβν απφθαζεο Β2, ζπγθξίλνπκε ηηο EMVA13 κε ηελ
EMVA14. Δδψ, απνξξίπηνπκε ηελ ηνπνζέηεζε ρξεκάησλ ζε κεηνρέο, θαη δερφκαζηε
ηελ ηνπνζέηεζε ρξεκάησλ ζηελ ηξάπεδα.
Πεγαίλνληαο έλα βήκα πξνο ηα αξηζηεξά ηνπ δέληξνπ απφθαζεο, ζα πξέπεη λα δνχκε
πνηά είλαη ε αξρηθή καο απφθαζε (θφκβνο απφθαζεο Α). Γηα λα ην βξνχκε απηφ, ζα
πξέπεη λα βξνχκε πνηφο απν ηνπο θφκβνπο ηχρεο Α1, Α2, Α3 έρεη ηελ κεγαιχηεξε
EMV.
Κφκβνο ηχρεο Α1  EMVA1 = P (x1) * EMVA11 + P (x2) * EMVA14 = 0.6 * (506000a) + 0.4 * (500000-a) = 503600-a
Κφκβνο ηχρεο Α2  EMVA2 = P (d1) * T9 + P (d2) * T10 = 0.6 * 510000 + 0.4 *
490000 = 502000
Κφκβνο ηχρεο Α3  EMVA3 = P (d1) * T11 + P (d2) * T12 = 0.6 * 500000 + 0.4 *
500000 = 500000
Δθφζνλ έρνπκε ππνινγίζεη ηηο αλακελφκελεο απνπιεξσκέο, κπνξνχκε λα πάξνπκε
ηελ απφθαζε. Δπεηδή, φκσο, ζην παξάδεηγκα καο κεξηθέο αλακελφκελεο
απνπιεξσκέο είλαη γξακκηθα ζπζρεηηζκέλεο (αξλεηηθά) κε ηελ ακνηβή ηνπ
ζπκβνχινπ, ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζνπκε ηελ απφθαζε καο ζε ζρέζε κε ην χςνο ηεο
ακνηβήο.
Καηαξράο, κπνξνχκε λα βξνχκε ηελ νξηαθή ηηκή ηεο ακνηβήο ηνπ ζπκβνχινπ:

503600-α ≥ 502000 => α ≤ 1600 (αμίαο ηέιεηαο πιεξνθνξίαο)
Η αμία ηεο ηέιεηαο πιεξνθνξίαο απαληάεη ζην εξψηεκα πφζν είκαζηε δηαηεζηκέλνη λα
πιεξψζνπκε γηα λα πάξνπκε κηα βνήζεηα (πιεξνθνξία) απν θάπνηνλ εηδηθφ, ε νπνία
ζα καο βνεζήζεη ζηε ιήςε κηαο απφθαζεο. Μπνξεί λα νξηζηεί απν ηελ αθφινπζε
ζρέζε:
Αμία ηέιεηαο πιεξνθνξίαο: EMVWH - EMVNH
φπνπ,
EMVWH, είλαη ε αλακελφκελε ρξεκαηηθή αμία κε ηε βνήζεηα
EMVNH, είλαη ε αλακελφκελε ρξεκαηηθή αμία ρσξίο ηε βνήζεηα
Άξα ζηε δηθή καο πεξίπησζε, αλ δελ ππήξρε ν ζχκβνπινο (εμσηεξηθή βνήζεηα), ζα
επηιέγακε ηελ ηνπνζέηεζε ζε κεηνρέο (EMVNH = 502000). Αλ ππήξρε ν ζχκβνπινο,
ζα είκαζηαλ δηαηεζεκέλνη λα πιεξψζνπκε κέρξη (EMVWH - EMVNH = 503600 –
502000 = 1600 €) γηα λα δερηνχκε ηελ πιεξνθνξία απηή.

Έηζη, γηα λα δερζνχκε ηελ πιεξνθνξία πνπ καο δίλεηε, απν ηνλ ζχκβνπιν, είκαζηε
δηαηεζεκέλνη λα δψζνπκε κέρξη 1600 €.
Αλ ε ακνηβή ηνπ ζπκβνχινπ είλαη κεγαιχηεξε απν 1600 €, ηφηε επηιέγνπκε ηελ Δ2
απφθαζε, δειαδή λα ηνπνζεηήζνπκε ηα ρξήκαηα καο ζε κεηνρέο, ρσξίο λα πάξνπκε
ηε ζπκβνπιή.
Αλ ε ακνηβή ηνπ ζπκβνχινπ είλαη κηθξφηεξε απν 1600 €, ηφηε επηιέγνπκε ηελ Δ1
απφθαζε, δειαδή λα δερφκαζηε ηελ πξφβιεςε ηνπ ζπκβνχινπ. Αλ ν ζχκβνπινο
πξνβιέςεη αχμεζε ησλ κεηνρψλ, ηφηε εκείο ηνπνζεηνχκε ηα ρξήκαηα καο ζε κεηνρέο
(Δ2). Αλ ν ζχκβνπινο πξνβιέςεη κείσζε ησλ κεηνρψλ, ηνπνζεηνχκε ηα ιεθηά καο
ζηελ ηξάπεδα (Δ3).
ηελ πεξίπησζε, φπνπ ν κηζζφο ηνπ ζπκβνχινπ είλαη 1600 €, ν επελδπηήο είλαη
αδηάθνξνο κεηαμπ ησλ απνθάζεσλ Δ1 θαη Δ2
ΑΚΗΗ 2
Μηα εηαηξία λεκάησλ ην 1963 αληηκεησπίδεη ην δίιεκκα λα αλαπηχμεη ή φρη
πνιπεζηέξα θαηάιιειν γηα ηελ ελίζρπζε ειαζηηθψλ απηνθηλήηνπ. Αλ ε εηαηξία
απνθαζίζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιπεζηέξα, ε θξίζηκε παξάκεηξνο είλαη αλ ε
αζθάιεηα πνπ ζα πξνζθέξεη ην λέν πξντφλ ζα είλαη κεγαιχηεξε απν απηήλ ηνπ ήδε
ρξεζηκνπνηνχκελνπ λάυινλ. ηε ζπλέρεηα ε εηαηξία ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη αλ ζα
παξάγεη ην πξντφλ ή φρη. Η επηηπρία ηνπ ζα εμαξηεζεί απν ηνλ ζπλαγσληζκφ. Σν
ζπκβνχιην εθηίκεζε νηη ε πηζαλφηεηα ην λέν πξντφλ λα είλαη αλψηεξν ηνπ λάυινλ
είλαη 0.20 θαη ε πηζαλφηεηα ην λέν πξντφλ λα ζπλαληήζεη ζπλαγσληζκφ είλαη 0.30. ηα
ζρεηηθά θφζηε είλαη ηα αθφινπζα:
o -5000000 €, αλ δε γίλεη παξαγσγή ηνπ πξντφληνο
o Αλ ν πνιπεζηέξαο είλαη αλψηεξνο απν ην λάυινλ, θαη ππάξρεη ζπλαγσληζκφο:
10000000 €
o Αλ ν πνιπεζηέξαο είλαη αλψηεξνο απν ην λάυινλ, θαη δελ ππάξρεη
ζπλαγσληζκφο: 30000000 €

o Αλ ν πνιπεζηέξαο είλαη θαηψηεξνο απν ην λάυινλ, θαη ππάξρεη
ζπλαγσληζκφο: -15000000 €
o Αλ ν πνιπεζηέξαο είλαη θαηψηεξνο απν ην λάυινλ, θαη δελ ππάξρεη
ζπλαγσληζκφο: -2000000 €
Σν ζπκβνχιην θαιείηαη λα πάξεη απνθάζεηο ζε 2 ζηάδηα: πξψηνλ αλ ζα αλαπηχμε ή
φρη ην λέν πξντφλ κε ηνλ πνιπεζηέξα, θαη ζηε ζπλέρεηα αλ ζα πξνβεί ζε παξαγσγή
ηνπ λένπ πξντφληνο.
Σα αβέβαηα ελδερφκελα ηνπ πξνβιήκαηνο καο είλαη ηα αθφινπζα:
ζ1, ν πνιπεζηέξαο λα είλαη αλψηεξνο απν ην λάυινλ: Ρ (ζ1) = 0.2
ζ2, ν πνιπεζηέξαο λα είλαη αλψηεξνο απν ην λάυινλ: Ρ (ζ2) = 1- Ρ (ζ1) = 0.8
ε1, ππάξρεη ζπλαγσληζκφο: Ρ (ε1) = 0.3
ε2, ππάξρεη ζπλαγσληζκφο: Ρ (ε2) = 1 - Ρ (ε1) = 0.7
Δθφζνλ, έρνπκε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε ην δέληξν
απφθαζεο.
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Δθφζνλ έρνπκε θαηαζθεπάζεη ην δέληξν απφθαζεο, κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ επίιπζε ηνπ. Καηαξράο, βξίζθνπκε ηηο αλακελφκελεο
ρξεκαηηθέο αμίεο ζηνπο θφκβνπο ηχρεο (5,6,2)
EMV5 = Ρ (ε1) * 10000000 + Ρ (ε2) * 30000000 = 0.3 * 10000000 + 0.7 * 30000000 = 24000000 €
EMV6 = Ρ (ε1) * (-15000000) + Ρ (ε2) * (-2000000) = 0.3 * (-15000000) + 0.7 * (-2000000) = -5900000 €
Έπεηηα, ζα πξέπεη λα πάξνπκε έρνπκε 2 θφκβνπο απφθαζεο (3,4). ηνλ θφκβν απφθαζεο 3, ζπγθξίλνπκε ηελ αλακελφκελε ρξεκαηηθή αμία ηνπ
θφκβνπ ηχρεο 5 (EMV5) κε ηελ ρξεκαηηθή αμία ζηελ πεξίπησζε ηεο κε-παξαγσγήο θαη επηιέγνπκε ην κεγαιχηεξν. Άξα ε απφθαζε καο είλαη λα
παξάγνπκε ην πξντφλ. ηνλ θφκβν απφθαζεο 4 θάλνπκε αθξηβψο ην ίδην πξάγκα. Η απφθαζε πνπ θαηαιήγνπκε είλαη λα κελ παξάγνπκε.
Πεγαίλνληαο έλα βήκα πξνο ηα αξηζηεξά, έρνπκε ηνλ θφκβν ηχρεο 2, θαη ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηελ αλακελφκελε ρξεκαηηθή αμία ζε απηφλ
ηνλ θφκβν.
EMV5 = Ρ (ζ1) * EMV5 + Ρ (ζ2) * (-5000000) = 0.2 * 24000000 + 0.8 * (-5000000) = 800000 €
Άξα θαηαιήγνπκε ζηελ εμήο απφθαζε: απνθαζίδνπκε λα πξνβνχκε ζηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ πξντφληνο κε ηνλ πνιπεζηέξα. ηελ πεξίπησζε
πνπ ην λέν πξντφλ είλαη θαιχηεξν απν ην ήδε ππάξρνλ κε ην λάυινλ, ηφηε πξνρσξάκε ζηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε,
φηαλ ην λέν πξντφλ κε ηνλ πνιπεζηέξα δελ είλαη θαιχηεξν απν ην ήδε ππάξρνλ κε ην λάυινλ, ηφηε δελ πξνρσξάκε ζηελ παξαγσγή ηνπ λένπ
πξντφληνο.

ΑΚΗΗ 3 (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΔΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ)
Μηα εηαηξεία εμεηάδεη ην ελδερφκελν λα πξνσζήζεη ζηελ αγνξά έλα λέν πξντφλ, ην νπνίν αλέπηπμε ζηα εξγαζηήξηα ηεο. Αξρηθά, ζθέθηεηαη λα
πξνρσξήζεη ζε κηα δνθηκή ηνπ λένπ πξντφληνο ζηελ αγνξά. Σν θφζηνο ηεο δνθηκήο είλαη 100000 €, ελψ ε πξνεγνχκελε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη
κφλν ην 30% ησλ πξντφλησλ πεηπραίλνπλ ζηε δνθηκή.

Δάλ ην πξντφλ επηηχρεη ζηε δνθηκή, ηφηε ε εηαηξεία πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ πεξίπησζε ηεο θαηαζθεπήο ελφο εξγνζηαζίνπ πνπ ζα παξάγεη ην
πξντφλ απηφ. Σν κέγεζνο ηνπ εξγνζηαζίνπ είλαη κία επηπιένλ παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα ξπζκηζηεί. Έλα εξγνζηάζην κηθξήο παξαγσγήο θνζηίδεη
150000 € θαη παξάγεη 2000 κνλάδεο ην ρξφλν. Έλα εξγνζηάζην κεγάιεο θιίκαθαο θνζηίδεη 250000 € θαη παξάγεη 4000 κνλάδεο ην ρξφλν.
Σν ηκήκα κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη κε πηζαλφηεηα 40% ζα δεκηνπξγεζεί, ιφγσ αληαγσληζκνχ, θαη έλα άιιν παξφκνην πξντφλ,
γεγνλφο πνπ νπσζδήπνηε ζα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ ππφ κειέηε πξντφληνο. Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο πνπ δηακνξθψλεη ηελ ηηκή ηνπ
πξντφληνο είλαη ην κέγεζνο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. Αλαιπηηθά, έρνπκε ηα εμήο δεδνκέλα γηα ηελ ηηκή αλά κνλάδα πξντφληνο:
Τπάξρεη αληαγσληζκφο
Γελ ππάξρεη αληαγσληζκφο

Μεγάιν εξγνζηάζην
20 €
50 €

Μηθξφ εξγνζηάζην
35 €
65 €

Τπνζέηνληαο φηη ν θχθινο δσήο ηνπ πξντφληνο είλαη πεξίπνπ 7 ρξφληα θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ είλαη 50000 €/έηνο,
αλεμαξηήησο κεγέζνπο, ηη ζα πξνηείλαηε ζηελ εηαηξεία λα θάλεη;

Λύζη
Αξρηθά, ε εηαηξεία έρεη ηηο εμήο δχν επηινγέο: α) λα δνθηκάζεη ην πξντφλ ζηελ αγνξά θαη β) λα εγθαηαιείςεη ηελ ηδέα απηή, δηαηεξψληαο ηελ
ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Δθφζνλ απνθαζηζηεί ε δνθηκή, ηφηε ππάξρνπλ δχν πηζαλέο εθδνρέο: επηηπρία ή απνηπρία ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά. ε
πεξίπησζε απνηπρίαο, ε εηαηξεία ζα δεκησζεί θαηά 100000 €. Αλ, φκσο, ην πξντφλ πεηχρεη, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη, ζε πξψην
ζηάδην αλ ζα ρηίζεη εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ζε δεχηεξν ζηάδην αλ ην εξγνζηάζην απηφ ζα είλαη κεγάιν ή κηθξφ. Δθφζνλ ε εηαηξεία
πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηάζηνπ, ηφηε, αλεμαξηήησο κεγέζνπο παξαγσγήο, ζα έξζεη αληηκέησπε κε δχν ελδερφκελα: ηελ χπαξμε ή
κε αληαγσληζκνχ.
Αο ππνινγίζνπκε, ηψξα, ηα πνζά ζε θάζε πεξίπησζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνζέμνπκε φηη ζηε δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο αλαθέξνληαη κφλν
ηα αλακελφκελα έζνδα ή έμνδα, θαη φρη ην θαζαξφ θέξδνο. Σν ηειεπηαίν πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε:
Καθαρό κέρδος = μονάδες προϊόνηος ποσ παράγονηαι κάθε τρόνο  ηιμή ηοσ προϊόνηος  κύκλος ζωής ηοσ προϊόνηος - εηήζιο κόζηος λειηοσργίας
εργοζηαζίοσ  κύκλος ζωής ηοσ προϊόνηος
Έηζη, ηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ηελ χπαξμε ή φρη αληαγσληζκνχ δηακνξθψλνληαη σο εμήο.
Τπάξρεη
αληαγσληζκφο
Γελ ππάξρεη
αληαγσληζκφο

Μεγάιν εξγνζηάζην

Μηθξφ εξγνζηάζην

4000*7*20-50000*7=210000 €

2000*7*35-50000*7=140000 €

4000*7*50-50000*7=1050000 €

2000*7*65-50000*7= 560000 €

Απφ ηα πνζά πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα, ζα πξέπεη λα αθαηξέζνπκε 100000 €, ηα έμνδα ηεο δνθηκήο, θαη άιια 150000 € ή 250000 €, ην θφζηνο
θαηαζθεπήο ηνπ κηθξνχ ή ηνπ κεγάινπ εξγνζηαζίνπ αληίζηνηρα. Έηζη, ηα ηειηθά θαζαξά θέξδε ζε θάζε πεξίπησζε θαίλνληαη ζηνλ επφκελν
πίλαθα (ηα πνζά είλαη ζε ρηι. €)

Τπάξρεη
αληαγσληζκφο
Γελ ππάξρεη
αληαγσληζκφο

Μεγάιν εξγνζηάζην

Μηθξφ εξγνζηάζην

210-100-250=-140

140-100-150=-110

1050-100-250=700

560-100-150=310

Έρνληαο, πιένλ, ππνινγίζεη ηηο ηειηθέο απνπιεξσκέο κπνξνχκε λα ζρεδηάζνπκε θαη λα ιχζνπκε ην δέληξν απφθαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ην
νπνίν θαίλεηαη ζην επφκελν ζρήκα.

Απφξξηςε
Απνηπρία
Δοκιμή: 39.2
Μηθξφ
εξγνζηάζην

Γνθηκή

Όχι ανταγωνισμός
Ανταγωνισμός

Δπηηπρία

Μεγάλο
εργοστάσιο

Μεγάλο εργοστάσιο: 364.0

Όχι ανταγωνισμός
Ανταγωνισμός

Απόρριψη

Η ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο

Παξαηεξνχκε φηη ε βέιηηζηε ζηξαηεγηθή είλαη ε δνθηκή ηνπ πξντφληνο. Δάλ ε ηειεπηαία απνβεί ζεηηθή (πηζαλφηεηα 0.3), ηφηε ζπληζηάηαη ε
δεκηνπξγία ελφο κεγάινπ εξγνζηαζίνπ. Η απφθαζε απηή εγγπάηαη, ζε έλα ρξνληθφ νξίδνληα επηά εηψλ, θαζαξά θέξδε ηεο ηάμεσο ησλ 700000 €
ζε πεξηβάιινλ έιιεηςεο αληαγσληζκνχ θαη -140000 € ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο δνθηκήο (πηζαλφηεηα
0.7), ε εηαηξεία ράλεη -100000 €. Αλ θαη βέιηηζηε, ε ζηξαηεγηθή πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ έρεη κεγάιν βαζκφ ξίζθνπ, αθνχ ζπλδπάδεη ηα
κεγαιχηεξα θέξδε κε ηηο κεγαιχηεξεο δεκίεο.

ΑΚΗΗ 4 (ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΓΔΩΣΡΗΗ)
Η Γεκφζηα Δπηρείξεζε Πεηξειαίνπ έρεη παξαρσξήζεη κηα πεξηνρή ζε εηαηξεία γεσηξήζεσλ γηα ηελ δηελέξγεηα γεσηξήζεσλ πξνο αλαθάιπςε
πεηξειαίνπ. χκθσλα κε ην ζπκβφιαην, ε εηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα δηεξεπλήζεη ηελ πεξηνρή αιιά ακείβεηαη κφλν γηα ηα έμνδα ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ γεσηξήζεσλ ζε πξνεπηιεγκέλεο ζέζεηο ζπλ φ,ηη θέξδνο έρεη απφ ηηο γεσηξήζεηο απηέο. Η εηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα
θάλεη επηπιένλ γεσηξήζεηο φπνπ απηή πηζηεχεη φηη ζα βξεη πεηξέιαην. Σν δίιεκκα ηεο εηαηξείαο είλαη:
 Να θάλεη κηα έμηξα γεψηξεζε ζε κηα πξνζδηνξηζκέλε κηθξφηεξε πεξηνρή. Η ηειεπηαία ζηνηρίδεη 40000 € θαη αλ είλαη επηηπρήο επηθέξεη
έζνδα ηεο ηάμεσο ησλ 150000 €.
 Να ζεσξήζεη φηη ηειείσζε ην έξγν ηεο.
Η εηαηξεία εθηηκά φηη κε πηζαλφηεηα 0.46 ε λέα γεψηξεζε ζα είλαη παξαγσγηθή. Πξηλ πάξεη φκσο θάπνηα απφθαζε κπνξεί λα εθηειέζεη έλαλ
εμεηδηθεπκέλν ζεηζκηθφ έιεγρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ο ζεηζκηθφο έιεγρνο κπνξεί λα πξνβιέςεη 2 θαηαζηάζεηο:
 Ύπαξμε δνκήο ηνπ ππεδάθνπο πνπ λα ζπληζηά ηελ χπαξμε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ (Κ1).
 Με χπαξμε δνκήο ηνπ ππεδάθνπο πνπ λα ζπληζηά ηελ χπαξμε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ (Κ2).
Η πξνεγνχκελε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ βξέζεθε πεηξέιαην ππήξμε δνκή ζε πνζνζηφ 92% ελψ δελ ππήξμε ζε πνζνζηφ
8%. Αληίζηνηρα, δελ βξέζεθε πεηξέιαην φηαλ δελ ππήξρε ε θαηάιιειε δνκή ζε πνζνζηφ 67%, ελψ ππήξρε ζην 33%.
Βάζεη ησλ παξαπάλσ δεηνχληαη:
1. Σν δέληξν ιήςεο απφθαζεο κε βάζε ηελ ππάξρνπζα θαη κφλν πιεξνθφξεζε θαζψο θαη ε βέιηηζηε επηινγή.
2. Οη αλαζεσξεκέλεο πηζαλφηεηεο ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη ν ζεηζκηθφο έιεγρνο.
3. Σν δέληξν ιήςεο απφθαζεο ζην νπνίν εμεηάδνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ ειέγρνπ θαη ε λέα βέιηηζηε επηινγή.
4. Η αλακελφκελε αμία πιεξνθνξίαο πνπ απνξξέεη απφ ηνλ ζεηζκηθφ έιεγρν.

Λύζη
1. To δέληξν απφθαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ρσξίο ηνλ έιεγρν θαίλεηαη ζηελ επφκελε εηθφλα (ηα πνζά είλαη ζε ρηιηάδεο €).
Γέληξν απφθαζεο ρωξίο ηνλ έιεγρν

1
Γεψηξεζε

2
Γεψηξεζε: 29.00
Όρη γεψηξεζε

φπνπ 1 „Δχξεζε πεηξειαίνπ‟ θαη 2 „Με εχξεζε πεηξειαίνπ‟.
2. ηελ πεξίπησζε φπνπ θάλνπκε ηνλ ζεηζκηθφ έιεγρν νη πηζαλφηεηεο λα ππάξρεη ή φρη πεηξέιαην ζα είλαη:
α) Η πηζαλφηεηα ν έιεγρνο λα δείμεη δνκή είλαη:
Ρ(Κ1) = Ρ(Κ11)*Ρ(1) + Ρ(Κ12)*Ρ(2) = 0.92*0.46+0.33*0.54 = 0.60
θαη ε πηζαλφηεηα λα ππάξρεη πεηξέιαην, δνζέληνο φηη ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη ζεηηθφ, είλαη:
P(1/ K1) 

P(K1/ 1) * P(1) 0.92 * 0.46

 0.70
P(K1)
0.60

Δπνκέλσο ε πηζαλφηεηα λα κελ ππάξρεη πεηξέιαην, δνζέληνο φηη ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη ζεηηθφ, είλαη: Ρ(2Κ1) = 0.30
β) Η πηζαλφηεηα ν έιεγρνο λα κελ δείμεη δνκή είλαη:

Ρ(Κ2) = Ρ(Κ21)*Ρ(1) + Ρ(Κ22)*Ρ(2) = 0.08*0.46 + 0.67*0.54 = 0.40
θαη ε πηζαλφηεηα λα ππάξρεη πεηξέιαην, δνζέληνο φηη ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη αξλεηηθφ, είλαη:
P(1/ K 2) 

P(K 2 / 1) * P(1) 0.08 * 0.46

 0.092
P(K 2)
0.40

Δπνκέλσο ε πηζαλφηεηα λα κελ ππάξρεη πεηξέιαην, δνζέληνο φηη ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη αξλεηηθφ, είλαη : Ρ(2Κ2) = 0.908
3. To δέληξν απφθαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο δηελεξγψληαο ηνλ έιεγρν θαίλεηαη ζηελ επφκελε εηθφλα (ηα πνζά είλαη ζε ρηιηάδεο €).
4. Υσξίο ηελ πιεξνθνξία ε EMV ηνπ πξνβιήκαηνο ήηαλ 29000 €. Μεηά ηελ πιεξνθνξία ε EMV είλαη 39000 €. Δπνκέλσο ε αμία ηεο
πιεξνθνξίαο είλαη ίζε κε ηελ δηαθνξά ησλ δχν απηψλ ηηκψλ δειαδή 10000 €. Απηή είλαη θαη ε αμία ηεο ηέιεηαο πιεξνθνξίαο, δειαδή ην
πνζφ πνπ είκαζηε δηαηεζηκέλνη λα πιεξψζνπκε γηα λα έρνπκε κηα αθξηβέζηεξε πξφβιεςε.

Γέληξν απφθαζεο κε ηνλ έιεγρν

1
Γεψηξεζε
Κ1

2
Γεψηξεζε: 65.00
Όρη γεψηξεζε

Έιεγρνο

1
Γεψηξεζε
Κ2

2
Όρη γεψηξεζε: 0.00
Όρη γεψηξεζε

Έιεγρνο: 39.00

1
Γεψηξεζε
Όρη έιεγρνο

2
Γεψηξεζε: 29.00
Όρη γεψηξεζε

ΑΚΗΗ 5 (ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ)
Η εηαηξεία ζαο ζθέθηεηαη λα ππνβάιιεη πξνζθνξά ζε δχν κεηνδνηηθνχο δηαγσληζκνχο (Γ1 θαη Γ2) πνπ δηνξγαλψλεη κία θξαηηθή ππεξεζία γηα
ηελ πξνκήζεηα ζπγθεθξηκέλσλ εμαξηεκάησλ. Οη επηινγέο πνπ ππάξρνπλ είλαη 3:
 Τπνβνιή πξνζθνξάο γηα ηνλ Γ1
 Τπνβνιή πξνζθνξάο γηα ηνλ Γ2
 Τπνβνιή πξνζθνξάο γηα ηνλ Γ1 θαη ηνλ Γ2
Να ζεκεησζεί φηη αλ ε εηαηξεία απνθαζίζεη λα ππνβάιιεη αίηεζε θαη ζηνπο δχν δηαγσληζκνχο, ηφηε ή θεξδίδεη θαη ηνπο δχν ή θαλέλαλ απφ
απηνχο. Κάζε ππνβνιή πξνζθνξάο έρεη θάπνην ρξεκαηηθφ θφζηνο. Σν θφζηνο απηφ είλαη ζπγθεθξηκέλν γηα θάζε ππνβνιή αίηεζεο θαη
αλεμάξηεην απφ ηελ ηηκή ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ζα παξαγγειζνχλ. Αλ ην ζπκβφιαην δνζεί ζε αληαγσληζηηθή εηαηξία, ηφηε ην θφζηνο ηεο
αίηεζεο είλαη δεκία γηα ηελ εηαηξεία αθνχ ρξήκαηα δελ επηζηξέθνληαη.
 Σν θφζηνο ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηνλ Γ1 (Κφζηνο1α) είλαη 50000 €. Αλ ε πξνκήζεηα ησλ εμαξηεκάησλ αλαιεθζεί απφ ηελ εηαηξεία, ην
θφζηνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο (Κφζηνο1β) είλαη 18000 €.
 Σν θφζηνο ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηνλ Γ2 (Κφζηνο2α) είλαη 14000 €. Αλ ε πξνκήζεηα ησλ εμαξηεκάησλ αλαιεθζεί απφ ηελ εηαηξεία, ην
θφζηνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο (Κφζηνο2β) είλαη 12000 €.
 Σν θφζηνο ππνβνιήο αίηεζεο θαη γηα ηνπο δχν δηαγσληζκνχο Γ1 θαη Γ2 (Κφζηνο3α) είλαη 55000 €. Αλ ε πξνκήζεηα ησλ εμαξηεκάησλ
αλαιεθζεί απφ ηελ εηαηξεία, ην θφζηνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο (Κφζηνο3β) είλαη 24000 €.
Οη δηαγσληζκνί είλαη κεηνδνηηθνί, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη θεξδίδεη εθείλνο πνπ ππνβάιιεη ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά. Η εηαηξεία ζαο, βάζεη
πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο, εθηίκεζε φηη γηα ηηο ηηκέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα νη αληίζηνηρεο πηζαλφηεηεο λα θεξδίζεη ηνλ
δηαγσληζκφ είλαη απηέο πνπ δίλνληαη ζηε ηειεπηαία ζηήιε. Να ζεκεησζεί φηη ε εηαηξεία κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε κε κία κφλν ηηκή.
Γηαγσληζκνί ζηνπο νπνίνπο
ζα ππνβιεζνχλ αηηήζεηο
Γ1
Γ2

Πηζαλέο ππνβαιιφκελεο ηηκέο
130000 €
115000 €
70000 €
65000 €
60000 €

Πηζαλφηεηα λα θεξδίζεη ηνλ
δηαγσληζκφ κε απηήλ ηελ ηηκή
0.20
0.85
0.15
0.80
0.95

Γ1 θαη Γ2

190000 €
140000 €

0.05
0.65

1. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηελ εηαηξεία λα θάλεη θαη γηαηί;
2. Πνηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο ζαο;
3. Αο ππνζέζνπκε φηη ζαο πιεζίαδε θάπνηνο θαη ζαο έιεγε φηη γηα 20000 € ζα ζαο εμαζθάιηδε φηη ζα θεξδίδαηε ηνλ Γ2. Αλ ε ηηκή πνπ ζα
θαζνξίδαηε είλαη 60000 €, ζα δερφζαζηαλ ή φρη ηελ πξνζθνξά απηή θαη γηαηί;

Λύζη
Σν δέληξν απφθαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. Γηα ιφγνπο επθνιίαο ηα πνζά αλαγξάθνληαη ζε ρηιηάδεο € θαη φρη
νινγξάθσο.
Αο εμεγήζνπκε ελ ζπληνκία γηαηί ην δέληξν απφθαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο έρεη ηε δεδνκέλε κνξθή:
1. Η πξψηε επηινγή καο είλαη λα δηαιέμνπκε ζε πνην κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ζα θάλνπκε πξνζθνξά. Ωο γλσζηφ, νη επηινγέο καο είλαη
ηξεηο: Γ1, Γ2, Γ1 & Γ2. Κάζε αίηεζε έρεη θάπνην θφζηνο, ην νπνίν ζεκεηψλεηαη ζηνπο θφκβνπο σο Κφζηνο1α, Κφζηνο2α θαη Κφζηνο3α
αληίζηνηρα.
2. Γηα θάζε δηαγσληζκφ έρνπκε λα επηιέμνπκε κηα ηηκή απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα.

Κεξδίδεη
Σηκή=130
Υάλεη
Γ1
Κφζηνο1α=50
Κφζηνο1β=18

Κεξδίδεη
Σηκή=115
Υάλεη
Κεξδίδεη
Σηκή=70
Υάλεη
Κεξδίδεη

Απφθαζε

Γ2

Σηκή=65
Υάλεη

Κφζηνο2α=14
Κφζηνο2β=12

Κεξδίδεη
Σηκή=60
Υάλεη
Κεξδίδεη
Σηκή=190
Υάλεη
Γ1 θαη Γ2
Κφζηνο3α=55
Κφζηνο3β=24

130-Κφζηνο1α-Κφζηνο1β
0-Κφζηνο1α
115-Κφζηνο1α-Κφζηνο1β
0-Κφζηνο1α
70-Κφζηνο2α-Κφζηνο2β
0-Κφζηνο2α
65-Κφζηνο2α-Κφζηνο2β
0-Κφζηνο2α
60-Κφζηνο2α-Κφζηνο2β
0-Κφζηνο2α
190-Κφζηνο3α-Κφζηνο3β
0-Κφζηνο3α

Κεξδίδεη

115-Κφζηνο3α-Κφζηνο3β

Υάλεη

0-Κφζηνο3α

Σηκή=140

Σν δέληξν απφθαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο

3. Έρνληαο νξίζεη θαη ηηο ηηκέο, απνκέλεη λα εμεηάζνπκε ην ελδερφκελν λα θεξδίζνπκε ή λα ράζνπκε θάζε δηαγσληζκφ κε ηηο ηηκέο πνπ
θαζνξίζακε. Απηφ δελ εμαξηάηαη από εκάο θαη γη‟ απηφ νη αληίζηνηρνη θφκβνη είλαη θφκβνη ηχρεο θαη φρη θφκβνη επηινγήο.
4. Απνκέλεη ε εχξεζε ησλ ηηκψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηα θχιια ηνπ δέλδξνπ. Αο εμεηάζνπκε γηα παξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε ηνπ Γ1 κε ηηκή
πξνζθνξάο ηα 130000 €. Αλ θεξδίζνπκε ηνλ δηαγσληζκφ ην θέξδνο καο ζα είλαη ίζν κε ηελ ηηκή απηή (130000) κείνλ ην θφζηνο ηεο
αίηεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ (Κφζηνο1α=50000) κείνλ ην θφζηνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο (Κφζηνο1β=18000). Γειαδή ην θαζαξφ
θέξδνο γηα ηελ εηαηξεία ζα είλαη:
Σηκή-Κφζηνο1α-Κφζηνο1β=130000-50000-18000=62000 €
Αλ ράζνπκε ηνλ δηαγσληζκφ ην θέξδνο ζα είλαη πξνθαλψο 0 €. Όκσο έρνπκε ήδε πιεξψζεη 50000 € (Κφζηνο 1α) γηα λα θάλνπκε ηελ
αίηεζε. Άξα ε εηαηξεία καο έρεη δεκηά ίζε κε –50000 €. Οκνίσο αλαιχνληαη θαη νη ππφινηπεο ηηκέο.
Έρνληαο ζρεδηάζεη ην δέληξν, κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ επίιπζή ηνπ. Ωο γλσζηφλ, ππνινγίδνπκε ηηο αλακελφκελεο ηηκέο (EMV) ζε
θάζε θφκβν ηνπ δέλδξνπ. Αο δψζνπκε έλα παξάδεηγκα ιχλνληαο ηνλ θφκβν Γ1 (ηα πνζά είλαη ζε ρηιηάδεο €):




Η EMV φηαλ ε ηηκή ηεο πξνζθνξάο είλαη 130 είλαη ίζε κε:
62*0.2+0.8*(-50)=-27.6
Η EMV φηαλ ε ηηκή ηεο πξνζθνξάο είλαη 115 είλαη ίζε κε:
47*0.85+0.15(-50)=32.45
Άξα ε ηηκή πνπ ζα ππνβάιινπκε ζην Γ1 είλαη ηα 115000 €, αθνχ κε ηε θίλεζή καο απηή εμαζθαιίδνπκε ηε κεγαιχηεξε EMV.

Η επίιπζε ηνπ δέλδξνπ απφθαζεο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Η βέιηηζηε ιχζε είλαη λα ππνβάιινπκε αίηεζε κφλν ζηνλ Γ1 κε ηηκή 115000
€. Η EMV ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη 32450 € (ιφγσ ηνπ φηη ε εηαηξεία θεξδίδεη 47000 € κε πηζαλφηεηα 0.85 θαη δεκηψλεηαη θαηά 50000 €
κε πηζαλφηεηα 0.15).
Αο εμεηάζνπκε ηψξα ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καο εμαζθάιηδε φηη αλ ηνπ δίλακε 20000 € ζα θεξδίδακε ηνλ Γ2 κε ηηκή 60000 €. Σν θέξδνο
καο ζε απηήλ πεξίπησζε ζα ήηαλ: 60000-14000-12000-20000=14000 €. Η EMV ηεο βέιηηζηεο απφθαζεο είλαη 32450>14000 €, θαη επνκέλσο

δελ ζπκθέξεη λα δερζνχκε ηελ πξνζθνξά. Σν απνηέιεζκα απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νπζηαζηηθά πιεξψλνπκε 20000 € γηα λα
απνθχγνπκε έλα δπζκελέο ζελάξην πνπ δελ είλαη αξθεηά πηζαλφ (πηζαλφηεηα 5%). Απηή ε πεξίπησζε απνηειεί έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο
αλάιπζεο επαηζζεζίαο. ηελ νπζία, θαηά ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο ηξνπνπνηνχκε κηα απν ηηο παξακέηξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο καο ή εηζάγνπκε
κηα λέα πιεξνθνξία (φπσο ζηελ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε) θαη εμεηάδνπκε αλ κεηαβάιιεηαη ε αξρηθή καο απφθαζε.

Κεξδίδεη
Σηκή=130
Γ1
Κφζηνο1α=50
Κφζηνο1β=18

Υάλεη
Σηκή=115: 32.45

Κεξδίδεη

Σηκή=115
Υάλεη
Κεξδίδεη
Σηκή=70
Υάλεη

Γ2
Γ1: 32.45

Κφζηνο2α=14
Κφζηνο2β=12

Κεξδίδεη
Σηκή=65
Σηκή=60: 31.60

Υάλεη
Κεξδίδεη

Σηκή=60
Υάλεη
Κεξδίδεη
Σηκή=190
Γ1 θαη Γ2
Κφζηνο3α=55
Κφζηνο3β=24

Υάλεη
Σηκή=140: 20.40

Κεξδίδεη

Σηκή=140
Υάλεη

130-Κφζηνο1α-Κφζηνο1β=62
0-Κφζηνο1α=-50
115-Κφζηνο1α-Κφζηνο1β=47; Ρ=0.85
0-Κφζηνο1α=-50; Ρ=0.15
70-Κφζηνο2α-Κφζηνο2β=44
0-Κφζηνο2α=-14
65-Κφζηνο2α-Κφζηνο2β=39
0-Κφζηνο2α=-14
60-Κφζηνο2α-Κφζηνο2β=34
0-Κφζηνο2α=-14
190-Κφζηνο3α-Κφζηνο3β=111
0-Κφζηνο3α=-55
115-Κφζηνο3α-Κφζηνο3β=61
0-Κφζηνο3α=-55

Η ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο

Παξαηήξεζε !!!
Λφγσ ηνπ φηη ην θφζηνο ππνβνιήο αίηεζεο πξνθαηαβάιιεηαη, ην δέλδξν ζα κπνξνχζε λα επηιπζεί κε έλαλ πην «νηθνλνκηθφ» ηξφπν. Αληί λα
αθαηξνχκε θαη ηα δχν θφζηε α θαη β απφ φια ηα ηειηθά απνηειέζκαηα, αθαηξνχκε κφλν ην θφζηνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο (εθφζνλ
θεξδίδνπκε ηνλ αληίζηνηρν δηαγσληζκφ), ελψ ην θφζηνο αίηεζεο ζε θάζε δηαγσληζκνχ ιακβάλεηαη ππφςε φηαλ θηάζνπκε ζηνπο θφκβνπο “Γ1”,
“Γ2” θαη “Γ1 θαη Γ2”.

ΑΚΗΗ 6 (ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΔΠΔΝΓΤΗ)
Ο παηέξαο ελφο θίινπ, ν Γ.Κ., πήξε πξφζθαηα ην “εθ‟ άπαμ” ηνπ 10000 €, θαη ζθέθηεηαη πσο λα ηνπνζεηήζεη θαηά ηνλ απνδνηηθφηεξν ηξφπν ηα
ρξήκαηά ηνπ γηα ηνλ επφκελν ρξφλν. Δπεηδή πηζηεχεη φηη ηα θνηλά επηηφθηα θαηαζέζεσλ είλαη αξλεηηθά ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζσξηζκφ,
πξνζαλαηνιίδεηαη ζε έλα επελδπηηθφ παθέην κε κεξηθή θαηάζεζε πξνζεζκίαο θαη κεξηθή αγνξά νκνιφγσλ πνπ ιήγνπλ ζε έλα ρξφλν πεξίπνπ. Ο
γλσζηφο ηνπ απφ ηελ ηξάπεδα θ. Β.Π. ηνπ είπε γηα ην παθέην απηφ:
“Οη πην έγθπξεο εθηηκήζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο ηνλ επφκελν ρξφλν δίλνπλ:
 35% πηζαλφηεηα λα θαιπηεξεχζεη, λα κπνχκε δειαδή ζε κηα “θαηάζηαζε αλάπηπμεο” κε αξθεηά ρακειφ, θαηά 5 κνλάδεο ρακειφηεξν απφ θέηνο
πιεζσξηζκφ.
 40% πηζαλφηεηα λα κείλεη φπσο είλαη, δειαδή κηα “θαηάζηαζε ζηαζεξνπνίεζεο” κε κηθξή κείσζε, θαηά 2 κνλάδεο, ηνπ πιεζσξηζκνχ.
 25% πηζαλφηεηα λα ρεηξνηεξεχζεη. ηελ πεξίπησζε απηή καδί κε ηελ επηδείλσζε ησλ άιισλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, ζα κπνχκε θαη πάιη ζε απμεηηθή
“θαηάζηαζε πιεζσξηζκνχ” πνπ ζα απμεζεί γηα ηνλ επφκελν ρξφλν θαηά 3 κνλάδεο πεξίπνπ.
Με ην παθέην απηφ, ηα ρξήκαηά ζνπ ζα απνδψζνπλ πάλσ απφ ην επίπεδν ηνπ πξνβιεπφκελνπ πιεζσξηζκνχ:
 9% γηα ηελ “θαηάζηαζε αλάπηπμεο
 6% γηα ηελ “θαηάζηαζε ζηαζεξνπνίεζεο
 1% γηα ηελ “θαηάζηαζε πιεζσξηζκνχ
Δπνκέλσο, ε ιχζε απηή, θαηά ηε γλψκε κνπ, είλαη κηα πνιχ θαιή ηνπνζέηεζε γηα ηνλ 1 ρξφλν πνπ ελδηαθέξεζαη. Αλ φκσο ελδηαθέξεζαη λα πάξεηο θάπνην
ξίζθν ζα κπνξνχζα λα ζνπ πξνηείλσ λα αγνξάζεηο νξηζκέλεο κεηνρέο ηεο Δζληθήο ή άιιεο επηρείξεζεο. Γηα ην ζέκα απηφ θαιχηεξα λα ζπδεηήζεηο κε ηνλ
θνηλφ καο γλσζηφ θ. Α.Β., πνπ φπσο μέξεηο είλαη έλαο πνιχ θαιφο ρξεκαηηζηήο θαη κπνξείο λα ηνλ εκπηζηεχεζαη. Ο θ. Α. Β. είλαη γλψζηεο ησλ παξαπάλσ
πξνβιέςεσλ ζα ζνπ δψζεη αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα λα κπνξέζεηο λα θάλεηο ζπγθξίζεηο”.

Μεηά ηε ζπδήηεζε απηή ν θ. Γ.Κ. επηζθέθηεθε ησλ γλσζηφ ηνπ ρξεκαηηζηή, ν νπνίνο ηνπ πξφηεηλε 2 ελαιιαθηηθά παθέηα κεηνρψλ κε
δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο απφδνζεο γηα ηνλ επφκελν ρξφλν, αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο. Σν έλα πεξηείρε θπξίσο ηξαπεδηθέο κεηνρέο
θαη νη εθηηκήζεηο ηνπ ρξεκαηηζηή ήηαλ:
 14% γηα ηελ “θαηάζηαζε αλάπηπμεο”
 3% γηα ηελ “θαηάζηαζε ζηαζεξνπνίεζεο”
 0% γηα ηελ “θαηάζηαζε πιεζσξηζκνχ”

Σν δεχηεξν παθέην πεξηείρε κεηνρέο ζνβαξψλ ππφ εμπγίαλζε εηαηξεηψλ κε εθηηκνχκελε απφδνζε:
 35% γηα ηελ “θαηάζηαζε αλάπηπμεο”
 0% γηα ηελ “θαηάζηαζε ζηαζεξνπνίεζεο”
 -10% γηα ηελ “θαηάζηαζε πιεζσξηζκνχ”
ην ζεκείν απηφ ν θ. Γ.Κ. ξψηεζε αλ έρεη θάπνην ρξνληθφ πεξηζψξην γηα λα εμεηάζεη ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο θαη ν ρξεκαηηζηήο ηνπ είπε φηη
κπνξεί λα πεξηκέλεη κέρξη ηε Γεπηέξα (ήηαλ Παξαζθεπή). Έηζη έθπγε θαη είρε ην ζνβαξφ δίιεκκα ηη λα δηαιέμεη. Τπνζέζηε φηη ζπλαληεζήθαηε
ην άββαην θαη δήηεζε ηε γλψκε ζαο. Ση ζα ηνπ πξνηείλαηε λα θάλεη;

Λύζη
Οη επηινγέο ηνπ θ. Γ.Κ. θαη ηα αλακελφκελα θέξδε θάζε κίαο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Τπνινγίζηεθαλ ηφζν ην πνζνζηφ απφδνζεο
φζν θαη ε απφιπηε ρξεκαηηθή αμία. Η ηειεπηαία δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηάζηξσζε ηνπ πξνβιήκαηνο κηαο θαη κπνξνύκε λα
ζρεδηάζνπκε ην δέληξν απόθαζεο κόλν κε ηηο αλακελόκελεο απνδόζεηο (γηαηί;). Γηαιέμακε φκσο λα ηελ ππνινγίδνπκε γηα λα αληηιεθζνχκε
ην κέγεζνο ηεο απφδνζεο. Σν δέληξν απφθαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.
Απνπιεξσκέο, EMV ηνπ πξνβιήκαηνο

Καηάζηαζε νηθνλνκίαο
Αλάπηπμε
ηαζεξνπνίεζε
Πιεζσξηζκφο
EMV (απφδνζε %)
EMV (ρξεκ. αμία €)

Οκφινγα
9
6
1
5.8
580

Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο
Σξαπεδηθέο
Μεηνρέο εηαηξεηψλ
κεηνρέο
14
35
3
0
0
-10
6.1
9.75
610
975

Πηζαλφηεηεο
0.35
0.40
0.25

Αλάπηπμε
Οκφινγα

ηαζεξνπνίεζε
Πιεζσξηζκφο
Αλάπηπμε

Σξαπεδηθέο κεηνρέο
Μεηνρέο εηαηξεηψλ: 9.75

ηαζεξνπνίεζε
Πιεζσξηζκφο
Αλάπηπμε

Μεηνρέο εηαηξεηψλ

ηαζεξνπνίεζε
Πιεζσξηζκφο

Σν δέληξν απφθαζεο γηα ηελ επέλδπζε ρξεκάησλ

Βιέπνπκε φηη ε πιένλ ζπκθέξνπζα ιχζε γηα ηνλ θ. Γ.Κ. είλαη ε αγνξά ηνπ παθέηνπ ησλ κεηνρψλ εηαηξεηψλ, ην νπνίν επηθέξεη κέζε απφδνζε
ίζε κε 9.75%.

ΑΚΗΗ 7 (ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΙΣΙΟΤ)
θέθηεζηε λα αζθαιίζεηε ην ζπίηη ζαο απφ θινπή γηα έλα ρξφλν. Δθηηκάηε φηη γηα λα αληηθαηαζηήζεηε ηα αληηθείκελα πνπ έρεηε κέζα ζην ζπίηη
ζα μνδέςεηε 20000 €. χκθσλα κε ηηο ηνπηθέο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, ε πηζαλφηεηα θάπνηνο λα παξαβηάζεη ην ζπίηη ζαο είλαη 3% γηα ηνλ
επφκελν ρξφλν. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε νη απψιεηεο αληηθεηκέλσλ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ην 10%, 20% ή 40% ηεο αμίαο φισλ ησλ
αληηθεηκέλσλ. Οη πηζαλφηεηεο γηα απηά ηα ελδερφκελα είλαη 0.5, 0.35 θαη 0.15 αληίζηνηρα. Η αζθαιηζηηθή εηαηξεία Α, ζαο πξνηείλεη ζπκβφιαην
γηα έλα ρξφλν αμίαο 150 € θαη εγγπάηαη φηη ζα αληηθαηαζηήζεη φιεο ηηο απψιεηεο ιφγσ θινπήο. Μηα άιιε εηαηξεία Β, ζαο πξνηείλεη έλα
ζπκβφιαην 100 € ην ρξφλν, αιιά ζε πεξίπησζε θινπήο ζα πξέπεη λα πιεξψζεηε ηα πξψηα 50 € θαη ηα ππφινηπα ηα δίλεη ε αζθαιηζηηθή. Σέινο ε
εηαηξεία Γ, πξνηείλεη έλα αθφκα πην θηελφ ζπκβφιαην, 75 € ηνλ ρξφλν, αιιά ζε πεξίπησζε θινπήο ζα πιεξψζεη κφλν ην 40% ηεο αμίαο ησλ
αληηθεηκέλσλ πνπ εθιάπεζαλ. Τπνζέζηε φηη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηζρχεη ε αζθάιεηα κπνξεί λα ζπκβεί κφλν κία θινπή. ρεδηάζηε θαη
ιχζηε ην δέληξν απφθαζεο.

Λύζη
ην πξφβιεκα απηφ πξέπεη λα απνθαζίζνπκε αλ ζα αζθαιίζνπκε ην ζπίηη καο γηα θινπή θαη ζε πνηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Γειαδή έρνπκε 4
επηινγέο: δελ αζθαιίδνπκε, αζθαιίδνπκε ζηελ εηαηξεία Α, αζθαιίδνπκε ζηελ εηαηξεία Β, αζθαιίδνπκε ζηελ εηαηξεία Γ. Κάζε κηα απφ 4 απηέο
πεξηπηψζεηο έρεη 2 ηπραία ελδερφκελα: γίλεηαη ή φρη θινπή. Αλ γίλεη θινπή ππάξρνπλ 3 ηπραία ελδερφκελα γηα ην πνζνζηφ ηεο αμίαο ησλ
θιεκκέλσλ αληηθεηκέλσλ: 10, 20 ή 40%. Αλ θιαπεί ην 10%, ην 20% ή ην 40% ηεο αμίαο ησλ αληηθεηκέλσλ, ηφηε ε δεκία ζε απφιπηε αμία είλαη
0.1*20000=2000 €, 4000 € ή 8000 €, αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά ηελ απνδεκίσζε πνπ δίλεη ε εηαηξεία Γ, αλ θιαπεί ην 10% ε εηαηξεία ζα
απνδεκηψζεη 2000*0.4=800 €, αλ θιαπεί ην 20%, 4000*0.4=1600 € θαη αλ θιαπεί ην 40%, 8000*0.4=3200 €. Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ φια ηα
παξαπάλσ, ην δέληξν απφθαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαίλεηαη ζηελ επφκελε εηθφλα.
Απφ ην δέληξν απφθαζεο βιέπνπκε φηη ε βέιηηζηε ιχζε είλαη λα αζθαιίζνπκε ην ζπίηη ζηελ εηαηξεία Β. Σν θφζηνο ηεο πνιηηηθήο απηήο είλαη
100 €, αλ δε γίλεη θινπή (πηζαλφηεηα 97%) θαη 150 €, εάλ γίλεη θινπή (πηζαλφηεηα 3%).

Κινπή

Απψιεηα 20%
Απψιεηα 40%

Η ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο

ΑΚΗΗ 8 (ΔΠΙΓΗΜΙΑ ΓΡΙΠΗ)
Μία θπβεξλεηηθή επηηξνπή πγείαο εμεηάδεη ηα νηθνλνκηθά νθέιε ελφο πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξφιεςε επηδεκηψλ γξίπεο. εκεησηένλ φηη αλ δελ
ιεθζνχλ πξνιεπηηθά κέηξα θαη μεζπάζεη ε επηδεκία ηνλ επφκελν ρξφλν, ην θφζηνο γηα ηελ ζεξαπεία ηεο αλέξρεηαη ζηα 7 εθ. €, κε πηζαλφηεηα
0.1, ζηα 10 εθ. € κε πηζαλφηεηα 0.3 θαη ζηα 15 εθ. € κε πηζαλφηεηα 0.6. Δθηηκάηαη φηη ην θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο είλαη 7 εθ. €, ελψ
ε πηζαλφηεηα λα εθδεισζεί επηδεκία γξίπεο ηνλ επφκελν ρξφλν είλαη 0.75.
Μηα ελαιιαθηηθή επηινγή είλαη ε ζχζηαζε κηαο νκάδαο εξεπλεηψλ ε νπνία ζα ειέγρεη πξνιεπηηθά ηνλ πιεζπζκφ κε ζθνπφ λα αληηιεθζεί ηελ
επηδεκία ζην αξρηθφ ηεο ζηάδην, πξηλ απηή εμαπισζεί. Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο αλέξρεηαη ζηα 3 εθ. €. Δθφζνλ ε νκάδα αληηιεθζεί
ηελ πηζαλφηεηα εμάπισζεο γξίπεο ζα ρξεηαζηεί 10 εθ. € γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε απηήο. Βέβαηα, ππάξρεη θαη ε ελαιιαθηηθή ηνπ λα κελ
πάξεη θαλείο πξνιεπηηθά κέηξα θαη λα αθήζεη ηελ αζζέλεηα λα εθδεισζεί. Ση ζα πξνηείλεηε ζηελ επηηξνπή αλ ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο (φπσο
γίλεηαη ζπλήζσο...) είλαη ε εχξεζε κίαο πνιηηηθήο αληηκεηψπηζεο επηδεκηψλ ειάρηζηνπ θφζηνπο;

Λύζη
ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ην δέλδξν απφθαζεο θαη ε βέιηηζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Αο πεξηγξάςνπκε κε ιίγα ιφγηα πσο πξνθχπηεη ε
ιχζε απηή.
Οη επηινγέο ηεο επηηξνπήο είλαη 3: λα κελ αλαιάβεη θακία δξάζε, λα πάξεη πξνιεπηηθά κέηξα ή λα ζπζηήζεη εξεπλεηηθή νκάδα. ε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο ζα έξζεη αληηκέησπε κε δχν ελδερφκελα: λα μεζπάζεη ή φρη ε επηδεκία. Αλ δελ ιεθζεί θαλέλα κέηξν θαη δελ μεζπάζεη επηδεκία,
ηφηε δελ έρνπκε, πξνθαλψο, θαλέλα ρξεκαηηθφ θφζηνο. Αλ φκσο μεζπάζεη επηδεκία, ηφηε ην θφζηνο ζεξαπείαο ηεο επηδεκίαο είλαη κία ηπραία
κεηαβιεηή κε ηηκέο 7, 10 ή 15 εθ. €. Αλ ιεθζνχλ πξνιεπηηθά κέηξα, ην θφζηνο είλαη 7 εθ. € είηε μεζπάζεη επηδεκία είηε φρη. εκεησηένλ φηη ζην
δέληξν απφθαζεο ζα κπνξνύζακε θάιιηζηα λα κελ αλαιύζνπκε πεξαηηέξω ηελ πεξίπηωζε απηή. Σέινο, έρνπκε λα εμεηάζνπκε ηε
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο νκάδαο παξαθνινχζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Αλ δελ μεζπάζεη ε επηδεκία ην θφζηνο απηήο ηεο ελέξγεηαο ζα είλαη 3 εθ. €
(νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο). Αλ φκσο μεζπάζεη επηδεκία, ηφηε είηε ζα αθνινπζήζνπκε κηα
πνιηηηθή άκεζεο αληηκεηψπηζεο, ην θφζηνο ηεο νπνίαο είλαη 10 εθ. €, είηε ζα αθνινπζήζνπκε ηελ θαλνληθή δηαδηθαζία ηεο νπνίαο ην θφζηνο
είλαη ηπραίν.

Όρη επηδεκία
Κακία
ελέξγεηα

Κφζηνο=7
Δπηδεκία

Κφζηνο=10
Κφζηνο=15

Πξνιεπηηθά
κέηξα
Πξνιεπηηθά κέηξα: -7.0

Όρη επηδεκία
Δπηδεκία
Όρη επηδεκία

χζηαζε
νκάδαο

Άκεζε
Δπέκβαζε
Δπηδεκία

Γξήγνξε ζεξαπεία: -13.0
Καλνληθή
ζεξαπεία

Κφζηνο=7
Κφζηνο=10
Κφζηνο=15

Η ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο

Απφ ην δέληξν απφθαζεο βιέπνπκε φηη ε θαιχηεξε ιχζε, απφ άπνςε θφζηνπο, είλαη λα ιεθζνχλ πξνιεπηηθά κέηξα.. Η πνιηηηθή απηή έρεη ην
κηθξφηεξν ξίζθν ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο επηινγέο, κηαο θαη ηα απαηηνχκελα ρξήκαηα είλαη ηα ίδηα αζρέησο ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο.

ΑΚΗΗ 9 (ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΙΩΝ)
Δξγάδεζηε ζε κηα εηαηξεία, ε νπνία θηινδνμεί λα ρηίζεη κηα κεγάιε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζε κηα πφιε. ηελ ίδηα πφιε πξφθεηηαη λα γίλεη
ζχληνκα κία δεκνπξαζία θαηαζθεπήο ελφο λένπ αεξνδξνκίνπ. Οη ππνςήθηεο πεξηνρέο είλαη δχν, ε Α θαη ε Β. Η εηαηξεία επηζπκεί λα αγνξάζεη
ηηο απαξαίηεηεο εθηάζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ μελνδνρείνπ πξηλ ηελ αλαθνίλσζε ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ αεξνδξνκίνπ, έηζη ψζηε ην θφζηνο ησλ
εθηάζεσλ απηψλ λα είλαη ρακειφ.
Η εθηίκεζε ηεο εηαηξείαο είλαη φηη κε πηζαλφηεηα 40% ην αεξνδξφκην ζα δεκηνπξγεζεί ζηελ πεξηνρή Α θαη κε πηζαλφηεηα 60% ζηελ πεξηνρή Β.
Σν θφζηνο αγνξάο ηεο απαξαίηεηεο έθηαζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο αλέξρεηαη ζηα 18 εθ. € γηα ηελ πεξηνρή Α θαη ζηα
12 εθ. € γηα ηελ πεξηνρή Β. Η εηαηξεία εμεηάδεη παξάιιεια θαη ην ελδερφκελν λα αγνξάζεη εθηάζεηο θαη ζηηο δχν πεξηνρέο, νπφηε ην θφζηνο
αλέξρεηαη ζηα 30 εθ. €. Σα θέξδε ηεο εηαηξείαο απφ ηελ θαηαζθεπή ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ ηνπνζεζία ηνπ
αεξνδξνκίνπ. Όιεο νη πηζαλέο πεξηπηψζεηο θαη ηα αληίζηνηρα θέξδε (ζε εθ €) θαίλνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα.

Πεξηνρέο θαηαζθεπήο Α
μελνδνρείνπ
Β
Α&Β

Πεξηνρή θαηαζθεπήο αεξνδξνκίνπ
Α
Β
31
0
10
23
35
29

Πνηα είλαη ε βέιηηζηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ εηαηξεία; Αο ππνζέζνπκε φηη κπνξνχζαηε λα πιεξνθνξεζείηε ηελ ηνπνζεζία πνπ ζα ρηηζηεί ην
αεξνδξφκην έλαληη θάπνηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Μέρξη ηη πνζφ ζα ζαο ζπλέθεξε λα πιεξψζεηε γηα λα απνθηήζεηε ηελ πιεξνθνξία απηή;

Λύζη
Σν δέληξν απφθαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ είλαη απιφ, κηαο θαη νη επηινγέο καο είλαη 4: λα αγνξάζνπκε αγξνηεκάρηα ζηελ πεξηνρή Α, ζηελ
πεξηνρή Β, θαη ζηηο δχν πεξηνρέο ή λα κελ πξνρσξήζνπκε ζε θακία αγνξά γεο. Όιεο νη πεξηπηψζεηο αγνξάο αγξνηεκαρίσλ έρνπλ δχν πηζαλά
ελδερφκελα, ηελ θαηαζθεπή ηνπ αεξνδξνκίνπ ζηελ πεξηνρή Α ή ζηελ πεξηνρή Β. Να επηζεκάλνπκε φηη ζηηο απνπιεξσκέο έρνπλ αθαηξεζεί ηα
θφζηε αγνξάο αγξνηεκαρίσλ θαη θαηαζθεπήο ηνπ μελνδνρείνπ. Απφ ην δέληξν απφθαζεο βιέπνπκε φηη ηα κεγαιχηεξν αλακελφκελν θέξδνο
επηηπγράλεηαη κε ηελ αγνξά ηεο πεξηνρήο Β γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ μελνδνρείνπ.
Πξνζνρή!!!!
ηελ πεξίπησζε φπνπ ε εηαηξία απνθαζίδεη λα αγνξάζεη κηα έθηαζε ζηελ πεξηνρή Α θαη ζηε ζπλέρεηα ην αεξνδξφκην ρηηζηεί ζηελ πεξηνρή Β,
ηφηε νη ηειηθέο απνπιεξσκέο (θέξδνο – θφζηνο) είλαη -18 εθ. € θαη νρη -12. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία απνθαζίδεη λα αγνξάζεη κηα
έθηαζε ζηελ πεξηνρή Β θαη ην αεξνδξνκην ρηηζηεί ζηελ πεξηνρή Α, ηφηε νη ηειηθέο απνπιεξσκέο είλαη -2 θαη νρη -8.
Σξφπνο ζθέςεο: π.ρ. φηαλ ε εηαηξία πξνβεί ζηελ αγνξά έθηαζεο ζηελ πεξηνρή Α, κε γλσξίδνληαο ζίγνπξα πνπ ζα ρηηζηεί ην αεξνδξφκην, ηφηε
πιεξψλεη 18 εθ. € (θφζηνο). Μέηα απν θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, απνθαζίδεηαη αλ ζα γίλεη ην αεξνδξφκην ζηελ πεξηνρή Α ή ζηελ πεηνρή Β. Αλ
γίλεη ζηελ πεξηνρή Α, ηφηε ηα κηθηά θέξδε ηεο εηαηξίαο (ρσξίο ην θφζηνο αγνξάο ηεο έθηαζεο) αλέξρνληαη ζε 31 εθ. €. Αληίζηνηρα, αλ ρηηζηεί ην
αεξνδξφκην ζηελ πεξηνρή Β, ηα θέξδε ηεο εηαηξίαο αλέξρνληαη ζε 0 εθ. €. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ππνινγίδνπκε ηηο ηειηθέο απνπιεξσκέο ζε
θάζε πεξίπησζε.
Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ αμία ηεο ηέλειας πιεξνθφξεζεο ζθεθηφκαζηε σο εμήο: Αο ππνζέζνπκε φηη γλσξίδνπκε φηη ην αεξνδξφκην ζα
θαηαζθεπαζηεί ζηελ πεξηνρή Α. Σφηε εκείο ζα επηιέγακε ηελ πεξηνρή Α, κίαο θαη καο ε επηινγή επηθέξεη ηα κεγαιχηεξα θέξδε (13 εθ. €). ηελ
πεξίπησζε πνπ ην αεξνδξφκην θαηαζθεπαζηεί ζηελ πεξηνρή Β, ε εηαηξεία ζα φθεηιε λα αγνξάζεη ηελ ίδηα πεξηνρή, θίλεζε πνπ ηεο εμαζθαιίδεη
11 εθ. €. Έρνληαο ινηπφλ επίγλσζε ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ αεξνδξνκίνπ, ηα αλακελφκελα καο θέξδε είλαη ίζα κε:
13*0.4+11*0.6=11.8 εθ. €.
Η αμία ηεο ηέιεηαο πιεξνθνξίαο πξνθχπηεη απφ ηελ αλακελφκελε ηηκή έρνληαο ηελ πιεξνθνξία κείνλ ηελ αλακελφκελε ηηκή ρσξίο ηελ
πιεξνθνξία. Γειαδή:
11.8-3.4=8.4 εθ. €

Αγνξά Α

Αγνξά Β
Αγνξά Β
Αγνξά Α θαη Β

Όρη αγνξά

Σν δέληξν απφθαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο

πλεπψο, δε ζπκθέξεη ηελ εηαηξεία λα πιεξψζεη πάλσ απφ 8.4 εθ. € γηα λα κάζεη ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ αεξνδξνκίνπ.

ΑΚΗΗ 10 (ΤΝΑΤΛΙΑ ‘ROLLING STONES’ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ)
Σν δηεζλνχο θήκεο αγγιηθφ ζπγθξφηεκα πξφθεηηαη λα δψζεη ζπλαπιία ζηελ Διιάδα, ελ φςε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004. Σα έζνδα πνπ
ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ παξάζηαζε εμαξηψληαη άκεζα απφ ηνλ θαηξφ. πγθεθξηκέλα, αλ ν θαηξφο είλαη βξνρεξφο, ε ζπλαπιία ζα έρεη κεγάιε
δεκία ηεο ηάμεσο ηνπ 1.500.000 €, ελψ αλ ν θαηξφο είλαη αίζξηνο ηα θέξδε αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζην 1.000.000 €. Τπνζέζηε φηη ηα κφλα
ελδερφκελα είλαη αίζξηνο ή βξνρεξφο θαηξφο. Ο manager ηνπ ζπγθξνηήκαηνο έρεη ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη ηελ παξάζηαζε, αιιά ηφηε ράλεη ηελ
πξνθαηαβνιή πξνζπκθψλεζεο ηεο εθδήισζεο κε ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. Σν χςνο ηεο πξνθαηαβνιήο αλέξρεηαη
ζηα 100.000 €. Σα ηζηνξηθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ζηηο 18 επηεκβξίνπ κέζα ζηνλ 20ν Αηψλα έρεη βξέμεη ζπλνιηθά 25 δηαθνξεηηθέο ρξνληέο.
Απφ ηε ζθνπηά ηνπ manager ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, πνία είλαη ε απφθαζε πνπ κεγηζηνπνηεί ηα αλακελφκελα θέξδε; Έζησ φηη ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα αγνξάο πιεξνθνξίαο απφ έγθπξν δηεζλή κεηεσξνινγηθφ δνξπθφξν, ηνπ νπνίνπ, φκσο, ε αθξίβεηα πξφβιεςεο θπκαίλεηαη. Έηζη, ν
δνξπθφξνο πξνβιέπεη ζσζηά ηνλ βξνρεξφ θαηξφ ζε πνζνζηφ 90% θαη ηνλ αίζξην θαηξφ ζε πνζνζηφ 80%. Αλ ν manager έρεη απηήλ ηελ
πξφβιεςε ζηα ρέξηα ηνπ, ηη ζηξαηεγηθή πξέπεη λα αθνινπζήζεη γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ αλακελφκελνπ θέξδνπο; Πφζα ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνο
λα πιεξψζεη πξνθεηκέλνπ λα έρεη πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία απηή;

Λύζη
Οη επηινγέο πνπ ππάξρνπλ είλαη δχν: λα γίλεη ή λα κε γίλεη ε ζπλαπιία. ηελ πξψηε πεξίπησζε, έρνπκε ηα ελδερφκελα ν θαηξφο λα είλαη αίζξηνο
ή βξνρεξφο. Βάζεη απηψλ, ην δέληξν απφθαζεο θαίλεηαη ζηελ επφκελε εηθφλα (ηα πνζά είλαη ρηι €).

Αίζξηνο
Γίλεηαη
Βξνρεξφο
Γίλεηαη: 375
Αθπξψλεηαη

Σν δέληξν απφθαζεο ηνπ αξρηθνχ πξνβιήκαηνο

Απφ ην δέληξν βιέπνπκε φηη ε θαιχηεξε απφθαζε είλαη λα γίλεη ε ζπλαπιία, αλ θαη ε θίλεζε απηή ελέρεη κεγάιν ξίζθν (ζπγθξίλεηε ηηο
πηζαλφηεηεο θαη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ζελάξην).
ηελ πεξίπησζε πνπ ν manager πιεξψζεη γηα λα κάζεη ηνλ θαηξφ απφ ην κεηεσξνινγηθφ δνξπθφξν, ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηηο
αλαζεωξεκέλεο πηζαλφηεηεο γηα ηνλ θαηξφ, βάζεη ηνπ ηχπνπ ηνπ Bayes.
πκβνιίδνπκε κε:
 ΠΑ: Πξφβιεςε αίζξηνπ θαηξνχ
 ΠΒ: πξφβιεςε βξνρεξνχ θαηξνχ
 Α: Αίζξηνο θαηξφο
 Β: βξνρεξφο θαηξφο.

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο γλσξίδνπκε φηη Ρ(ΠΑΑ)=0.8 θαη φηη Ρ(ΠΒΒ)=0.9. Άξα Ρ(ΠΒΑ)=1-0.8=0.2 θαη Ρ(ΠΑΒ)=1-0.9=0.1.
Δπίζεο, έρνπκε φηη Ρ(ΠΑ)= Ρ(ΠΑΑ)Ρ(Α)+Ρ(ΠΑΒ)Ρ(Β)=0.8*0.75+0.1*0.25=0.625 θαη Ρ(ΠΒ)=1-Ρ(ΠΑ)=0.375. Οη πηζαλφηεηεο πνπ
ρξεηαδφκαζηε είλαη νη:


(  ) 



(  B ) 

( )( )
()
(B )( )
()



0.8 * 0.75
 0.96
0.625



0.2 * 0.75
 0.4
0.375

Άξα Ρ(ΒΠΑ)=1- Ρ(ΑΠΑ)=1-0.96=0.04 θαη Ρ(ΒΠΒ)=1- Ρ(ΑΠΒ)=0.6.
Βάζεη ησλ παξαπάλσ, θαηαζθεπάδνπκε ην δέληξν απφθαζεο κε ηε δπλαηφηεηα αγνξάο ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ θαηξνχ απφ ηνλ δνξπθφξν (βι.
παξαθάησ ζρήκα, ηα πνζά είλαη ζε ρηι. €).

Αθπξψλεηαη
Αίζξηνο
Γίλεηαη
Βξνρεξφο
Αίζξηνο

Πιεξνθνξία: 525
Πξφβιεςε
αίζξηνπ

Γίλεηαη
Βξνρεξφο
Γίλεηαη: 900
Αθπξψλεηαη

Πιεξνθνξία

Αίζξηνο
Πξφβιεςε
βξνρεξνχ

Γίλεηαη
Βξνρεξφο
Αθπξψλεηαη: -100
Αθπξψλεηαη

Σν δέληξν απφθαζεο κε ηελ πιεξνθνξία απφ ηνλ δνξπθφξν
Όπσο βιέπνπκε, ε βέιηηζηε ζηξαηεγηθή γηα ην ελδερφκελν ηεο πιεξνθφξεζεο απφ ηνλ δνξπθφξν είλαη λα πάξνπκε ηελ πιεξνθνξία. Αλ ε
πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ είλαη επλντθή, ηφηε πξνρσξάκε ζε ζπλαπιία, θάηη πνπ δελ πξέπεη λα γίλεη αλ ε πξφβιεςε είλαη αξλεηηθή. Αλ έπξεπε λα
πιεξψζεη ν κάλαηδεξ γηα ηελ πιεξνθνξία απηή, ην maximum πνζφ πνπ ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα δψζεη είλαη ίζν κε 525000-375000=150000 €.

ΑΚΗΗ 11
Μηα εηαηξία αμηνπνίεζεο θνηηαζκάησλ πνιχηηκσλ κεηάιισλ εμεηάδεη δηάθνξα ηκήκαηα γεο κε απψηεξν ζηφρν λα αλαθαιχςεη αλ ππάξρνπλ
πνιχηηκα κέηαιια ή φρη. Απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ε εηαηξία έρεη ηελ επηινγή λα αγνξάζεη έλα ηκήκα γεο γηα 3,000,000 €.
Αλ πξνβεί ζε αγνξά ηεο γεο, ηφηε ε εηαηξία ζα πξαγκαηνπνηήζεη κηα γεσινγηθή έξεπλα. Απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ έρνπλ δείμεη κηα
γεσινγηθή έξεπλα γηα ηέηνηνπ είδνπο θνκκάηηα γεο θνζηίδεη πεξίπνπ 1,000,000 € θαη πεξηέρνπλ ζεκαληηθά απνζέκαηα κεηάιισλ, φπσο:
 Μαγγάλην κε πηζαλφηεηα 0.01
 Υξπζφ κε πηζαλφηεηα 0.0005
 Αζήκη κε πηζαλφηεηα 0.002
Σα απνηειέζκαηα ηεο γεσινγηθήο έξεπλαο κπνξνχλ λα δείμνπλ ηελ χπαξμε ελφο κφλν είδνπο κεηάιινπ, θαη κφλν.
Αλ βξεζεί καγγάλην, ηφηε ην θνκκάηη γεο κπνξεί λα πσιεζεί γηα 30,000,000 €, αλ βξεζεί ρξπζφο γηα 250,000,000 € θαη αλ βξεζεί αζήκη γηα
150,000,000 €.
Η εηαηξία έρεη θαη ηελ επηινγή λα πιεξψζεη 750,000 € γηα ηελ άδεηα δηεμαγσγήο δνθηκψλ 3 εκεξψλ, πξνηνχ λα απνθαζίζεη αλ ζα πξνβεί ζηελ
αγνξά ή φρη. Σέηνηνπ είδνπο έξεπλεο κπνξνχλ λα δψζνπλ κφλν πξνθαηαξθηηθέο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θνηηαζκάησλ κεηάιισλ θαη
πξνεγνχκελε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη απηέο νη έξεπλεο θνζηίδνπλ 250,000 € θαη πξνβιέπνπλ ηελ χπαξμε κεηάιισλ ζην 0.50 ησλ πεξηπηψζεσλ.
Αλ απηέο νη έξεπλεο δείμνπλ ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ θνηηαζκάησλ κεηάιισλ, ηφηε ε πηζαλφηεηα χπαξμεο καγγαλίνπ, ρξπζνχ θαη αζεκηνχ
απμάλεηαη ζε 0.03, 0.02 θαη 0.01 αληίζηνηρα. Δάλ φκσο δελ δείμεη ηελ χπαξμε θάπνηνπ κεηάιινπ, ηφηε νη πηζαλφηεηεο χπαξμεο κεηψλνληαη ζε
0.0075, 0.0004 θαη 0.00175 αληίζηνηρα γηα ηα ηξία κέηαιια.
Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηελ εηαηξία λα θάλεη;
Μηα εηαηξία παξφκνησλ ζπκθεξφλησλ κε ηελ εηαηξία ηνπ πξνβιήκαηνο καο, δηαηίζεηαη λα πιεξψζεη ηα κηζά θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη γεο θαη σο αληάιιαγκα λα απνθηήζεη ηα κηζά έζνδα. Με βάζε απηήλ ηελ πιεξνθνξία, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηελ εηαηξία
λα θάλεη;
ΛΤΗ

Σν πξψην βήκα ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο είλαη λα θαηαγξάςνπκε πνηα είλαη ηα γεγνλφηα / απνθάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πάξεη ε εηαηξία, θαη πνηα
είλαη ηα πηζαλά ελδερφκελα:
-

-

Απνθάζεηο:
o d1: αγνξά γεο
o d2: κε-αγνξά γεο
o d3: δηεμαγσγή δνθηκψλ
o d4: αγνξά γεο ζε ελδερφκελν επηηπρνχο απνηειέζκαηνο ηεο δνθηκήο
o d5: κε-αγνξά γεο ζε ελδερφκελν επηηπρνχο απνηειέζκαηνο ηεο δνθηκήο
o d6: αγνξά γεο ζε ελδερφκελν κε-επηηπρνχο απνηειέζκαηνο ηεο δνθηκήο
o d7: κε-αγνξά γεο ζε ελδερφκελν κε-επηηπρνχο απνηειέζκαηνο ηεο δνθηκήο
Δλδερφκελα:
o ζ1: εχξεζε καγγαλίνπ ~ Ρ (ζ1) = 0.01
o ζ2: εχξεζε ρξπζνχ ~ Ρ (ζ2) = 0.0005
o ζ3: εχξεζε αζεκηνχ ~ Ρ (ζ3) = 0.002
o ζ4: κε-εχξεζε κεηάιισλ ~ Ρ (ζ4) = 1-Ρ(ζ1)-Ρ(ζ2)-Ρ(ζ3) = 0.9875
o ζ5: εχξεζε καγγαλίνπ, κεηά απφ επηηπρή δνθηκή ~ Ρ (ζ5) = 0.03
o ζ6: εχξεζε ρξπζνχ, κεηά απφ επηηπρή δνθηκή ~ Ρ (ζ6) = 0.02
o ζ7: εχξεζε αζεκηνχ, κεηά απφ επηηπρή δνθηκή ~ Ρ (ζ7) = 0.01
o ζ8: κε-εχξεζε κεηάιισλ, κεηά απφ επηηπρή δνθηκή ~ Ρ (ζ8) = 1-Ρ(ζ5)-Ρ(ζ6)-Ρ(ζ7) = 0.94
o ζ9: εχξεζε καγγαλίνπ, κεηά απφ κε-επηηπρή δνθηκή ~ Ρ (ζ9) = 0.0075
o ζ10: εχξεζε ρξπζνχ, κεηά απφ κε-επηηπρή δνθηκή ~ Ρ (ζ10) = 0.0004
o ζ11: εχξεζε αζεκηνχ, κεηά απφ κε-επηηπρή δνθηκή ~ Ρ (ζ11) = 0.00175
o ζ12: κε-εχξεζε κεηάιισλ, κεηά απφ κε-επηηπρή δνθηκή ~ Ρ (ζ12) = 1-Ρ(ζ9)-Ρ(ζ10)-Ρ(ζ11) = 0.99035
o ζ13: επηηπρία δνθηκψλ ~ Ρ (ζ13) = 0.5
o ζ14: κε-επηηπρία δνθηκψλ ~ Ρ (ζ14) = 0.5

ε επφκελν βήκα κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε ην δέληξν απφθαζεο:

ΑΠ2
ζ1
ΑΠ1

ΑΠ3
ζ2

d2
ζ3

d1

ΑΠ4

ΑΠ6

1
ζ4

ζ5

d3
ΑΠ5
6

ζ6
d1

ζ13

ΑΠ7

2
ζ7

4

ΑΠ8

ζ14

d2

5

ζ8
ΑΠ10

d1
ζ9

3

ΑΠ11
d2

ζ10
ζ12

ΑΠ15
ΑΠ14

ζ11

ΑΠ12
ΑΠ13

ΑΠ9

ηε ζπλέρεηα ππνινγίδνπκε ηηο ηειηθέο απνπιεξσκέο (ΑΠ), νη νπνίεο πξνθχπηνπλ ζε θάζε δηαδξνκή ηνπ δέληξνπ:
- ΑΠ1: 0 €
- ΑΠ2: -3,000,000-1,000,000+30,000,000 = 26,000,000 €
- ΑΠ3: -3,000,000-1,000,000+250,000,000 = 246,000,000 €
- ΑΠ4: -3,000,000-1,000,000+150,000,000 = 146,000,000 €
- ΑΠ5: -3,000,000-1,000,000 = -4,000,000 €
- ΑΠ6: -750,000-250,000-3,000,000-1,000,000+30,000,000 = 25,000,000 €
- ΑΠ7: -750,000-250,000-3,000,000-1,000,000+250,000,000 = 245,000,000 €
- ΑΠ8: -750,000-250,000-3,000,000-1,000,000+150,000,000 = 145,000,000 €
- ΑΠ9: -750,000-250,000-3,000,000-1,000,000 = -5,000,000 €
- ΑΠ10: -750,000-250,000 = -1,000,000 €
- ΑΠ11 = ΑΠ6
- ΑΠ12 = ΑΠ7
- ΑΠ13 = ΑΠ8
- ΑΠ14 = ΑΠ9
- ΑΠ15 = ΑΠ10

ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα επηιχζνπκε ην δέληξν, εθφζνλ πξψηα ππνινγίζνπκε ηηο αλακελφκελεο ρξεκαηηθέο αμίεο ζε θάζε θφκβν ηχρεο:
-

EMV1 = 0,01*26,000,000+0,0005*246,000,000+0,002*146,000,000 + 0,9875*(-4,000,000) = -3,275,000 €
EMV2 = 0,03*25,000,000+0,02*245,000,000+0,01*145,000,000 + 0,94*(-5,000,000) = 2,400,000 €
EMV3 = 0,0075*25,000,000+0,0004*245,000,000+0,00175*145,000,000 + 0,99035*(-5,000,000) = -4,412,500 €
EMV4 = EMV2 = 2,400,000 €
EMV5 = ΑΠ15 = -1,000,000 €
EMV6 = 0,5*2,400,000+0,5* (-1,000,000) = 700,000 €

Δπνκέλσο, ε ιχζε ε νπνία πξνηείλεηαη ζηελ εηαηξία (ξνδ ρξψκα θιάδσλ ηνπ δέληξνπ) είλαη ε αθφινπζε: ε εηαηξία ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε
δνθηκαζηηθέο έξεπλεο 3 εκεξψλ, γηα λα εμεηάζεη ηελ πνηφηεηα ηεο γεο. Αλ νη έξεπλεο είλαη επηηπρεκέλεο, ζα πξέπεη λα αγνξάζεη ηελ έθηαζε ηεο
γεο θαη λα πξνβεί ζε αμηνπνίεζε ηεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, αλεπηηπρψλ δνθηκψλ, δε ζα πξνβεί ζε αγνξά θαη αμηνπνίεζε ηεο γεο.
Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο κε κηα άιιε εηαηξία (θαηά ην ήκηζπ), ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη ηα ίδηα κε πξηλ, θαζφηη ην
κφλν πνπ αιιάδεη είλαη νη ηειηθέο απνπιεξσκέο (φιεο νη ηηκέο δηαηξνχληαη κε ην 2). Παξφιαπηα, ζε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εηαηξία κνηξάδεη ην
ξίζθν κε ηε λέα εηαηξία, θάηη ην νπνίν είλαη ζεηηθφ.
ΑΚΗΗ 12
Η εηαηξία ζηελ νπνία εξγάδεζηε σο ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ πξνζπαζεί λα απνθαζίζεη αλ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα έλα ζπκβφιαην ή φρη. Η
πξνεηνηκαζία ηεο πξνζθνξάο ζα θνζηίζεη 10,000 €. Τπάξρεη 0.50 πηζαλφηεηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά, κε ηελ εηζαγσγή ηεο ζε ιίζηα
πξνζθνξψλ θη άιισλ εηαηξηψλ, θαη 0.50 πηζαλφηεηα λα απνξξηθζεί εμαξρήο.
ηελ πεξίπησζε φπνπ ε πξνζθνξά εηζέιζεη ζηε ιίζηα κε ηηο ππφινηπεο πξνζθνξέο, ζα πξέπεη λα δνζνχλ επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο απφ ηελ
πιεπξά ηεο εηαηξίαο, θφζηνπο 5,000 €. Μεηά απφ απηφ ην ζηάδην, ε πξνζθνξά ζα γίλεη απνδεθηή ή φρη.
Η εηαηξία εθηηκά φηη ηα θφζηε εξγαζίαο θαη πξψησλ πιψλ αλέξρνληαη ζε 127,000 €. Δπηπιένλ, ε εηαηξία ζθέθηεηαη λα ππνβάιιεη 3
ελαιιαθηηθέο ηηκέο γηα ηελ πξνζθνξά ηεο: 155,000 €, 170,000 € θαη 190,000 € αληίζηνηρα. Οη πηζαλφηεηεο απνδνρήο ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα
κε ηηο παξαπάλσ ηηκέο είλαη 0.90, 0.75 θαη 0.35 αληίζηνηρα.
Ση πξνηείλεηε λα θάλεη ε εηαηξία ζαο;
ΛΤΗ
-

Απνθάζεηο:
o d1: ππνβνιή πξφηαζεο
o d2: κε-ππνβνιή πξφηαζεο
o d3: ζε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο πξφηαζεο, ππνβνιή πξνζθνξάο ζε ηηκή 190,000 €

-

o d4: ζε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο πξφηαζεο, ππνβνιή πξνζθνξάο ζε ηηκή 170,000 €
o d5: ζε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο πξφηαζεο, ππνβνιή πξνζθνξάο ζε ηηκή 135,000 €
o d6: ζε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο πξφηαζεο, κε - ππνβνιή πξνζθνξάο
Δλδερφκελα:
o ζ1: απνδνρή πξφηαζεο ~ Ρ(ζ1) = 0,5
o ζ2: κε-απνδνρή πξφηαζεο ~ Ρ(ζ2) = 0,5
o ζ3: ζε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο πξφηαζεο, απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ζε ηηκή 190,000 € ~ Ρ(ζ3) = 0,35
o ζ4: ζε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο πξφηαζεο, κε-απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ζε ηηκή 190,000 € ~ Ρ(ζ4) = 0,65
o ζ5: ζε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο πξφηαζεο, απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ζε ηηκή 170,000 € ~ Ρ(ζ5) = 0,75
o ζ6: ζε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο πξφηαζεο, κε-απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ζε ηηκή 170,000 € ~ Ρ(ζ6) = 0,25
o ζ7: ζε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο πξφηαζεο, απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ζε ηηκή 135,000 € ~ Ρ(ζ7) = 0,90
o ζ8: ζε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο πξφηαζεο, κε-απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ζε ηηκή 135,000 € ~ Ρ(ζ8) = 0,10

Καηαζθεπή ηνπ δέληξνπ:

ζ3

ΑΠ1
ζ4

1

d3

ΑΠ2
ζ5

d4

4

ΑΠ3

2

ζ1

ζ6
d5

5
ζ2

d1

d2

ΑΠ9

3

d6
ΑΠ8

ΑΠ4
ζ7
ζ8

ΑΠ7

ΑΠ5

ΑΠ6

Οη ηειηθέο απνπιεξσκέο ηεο θάζε δηαδξνκήο ππνινγίδνληαη σο αθνινχζσο:
- ΑΠ1 = -10,000-5,000-127,000+190,000 = 48,000 €
- ΑΠ2 = -10,000-5,000 = -15,000 €
- ΑΠ3 = -10,000-5,000-127,000+170,000 = 28,000 €
- ΑΠ4 = -10,000-5,000 = -15,00 €
- ΑΠ5= -10,000-5,000-127,000+15500 = 13,000 €
- ΑΠ6 = -10,000-5,000 = -15,000 €
- ΑΠ7 = -10,000-5,000 = -15,000 €
- ΑΠ8 = -10,000 = -10,000 €
- ΑΠ9 = 0 €
Δπηιχνπκε ην δέληξν, ππνινγίδνληαο ηηο αλακελφκελεο ρξεκαηηθέο αμίεο:
- EMV1 = 0,35*48,000+0,65*(-15,000) = 7,050 €
- EMV2 = 0,75*28,000+0,25*(-15,000) = 17,250 €
- EMV3 = 0,90*13,000+0,10*(-15,000) = 10,200 €
- EMV4 = EMV2
- EMV5 = 0,5*17,250+0,50*(-10,000) = 3,625 €
Δπνκέλσο, ε εηαηξία απνθαζίδεη λα ππνβάιιεη πξφηαζε γηα ηνλ δηαγσληζκφ. ε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο πξφηαζεο, ε εηαηξία ζα πξέπεη λα
απνθαζίζεη λα ππνβάιιεη κηα πξνζθνξά ηνπ χςνπο ησλ 170,000 €.

ΑΚΗΗ 13
Η εηαηξία Arthrodax έρεη κηα πξφηαζε απφ ηελ εηαηξία Ranger Sound γηα κηα έθηαθηε παξαγγειία αγνξάο 100 ηεκαρίσλ απφ κηα εηδηθή έθδνζε
ηνπ κίθηε ήρνπ Arthrodax SoundScreamer, πνπ παξάγεη ε Arthrodax, κε ηηκή αγνξάο 5,000€ ην ηεκάρην. Γηα λα δεκηνπξγεζεί απηή ε εηδηθή
έθδνζε ηνπ πξντφληνο, απαηηείηαη έλα ζηαζεξφ θφζηνο 100,000€ γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ
ηεκαρίσλ ηεο παξαγγειίαο. Δπηπιένλ, ζα απαηηεζνχλ 2,000€/ηεκάρην γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θπθισκάησλ ηνπ πξντφληνο. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο
φηη ε Arthrodax δελ αμηνπνηεί ηελ παξαγσγηθή ηεο δπλακηθφηεηα απηήλ ηελ πεξίνδν, ε εηδηθή παξαγγειία απφ ηελ εηαηξία Ranger Sound είλαη
ηδηαίηεξα ειθπζηηθή.
Παξφιαπηα, ε λέα έθδνζε ηνπ πξντφληνο δε ρσξάεη ζηηο ζπλεζηζκέλεο ζήθεο. Έηζη, ε Arthrodax ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ
απφθηεζε ή ηελ θαηαζθεπή ησλ ζεθψλ απηψλ. Μηα εηδηθή ζήθε θνζηίδεη 500€/ηεκάρην, αιιά ε Arthrodax έρεη ηελ επηινγή λα αγνξάζεη κηα
ζπζθεπή ζεξκνπξεζζαξίζκαηνο πιαζηηθνχ, κε ζηφρν λα θαηαζθεπάζεη ηηο ζήθεο ε ίδηα. Σν κεράλεκα απηφ θνζηίδεη 20,000€, θαη ππάξρεη 0.6
πηζαλφηεηα λα θαηαζθεπαζηνχλ επηηπρψο νη ζήθεο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο θαηαζθεπήο ησλ ζεθψλ, ηφηε ε Arthrodax ζα πξέπεη λα αγνξάζεη
ηηο ζήθεο κε ηελ πξναλαθεξφκελε ηηκή. ε πεξίπησζε επηηπρίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ζεθψλ, ην θφζηνο θαηαζθεπήο ζα είλαη 60€/ζήθε.
Σέινο, αλεμάξηεηα ηεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηηο ζήθεο, ζα θνζηίζεη ζηελ εηαηξία 20€/ηεκάρην γηα λα ελζσκαηψζεη ηα θπθιψκαηα ζηηο λέεο
ζήθεο. Γπζηπρψο, δελ ππάξρεη επθαηξία γηα δνθηκή ηνπ κεραλήκαηνο θαηαζθεπήο ζεθψλ.
Ωο εμσηεξηθφο ζχκβνπινο επηρεηξήζεσλ, ηη ζα πξνηείλαηε ζηελ εηαηξία Arthrodax;
ε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ πξνβιήκαηνο ιήςεο απφθαζεο πνπ αληηκεησπίδεη ε εηαηξία Arthrodax, ε εηαηξία Ranger Sound έξρεηαη λα
νξίζεη λέα δεδνκέλα ζην δήηεκα, ηα νπνία αθνξνχλ ηνλ αθξηβή αξηζκφ ηεκαρίσλ ηεο παξαγγειίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε πηζαλφηεηα 0.35 ε
εηαηξία Ranger Sound ζα ρξεηαζηεί 100 ηεκάρηα απφ ην πξντφλ, θαη κε 0.65 50 ηεκάρηα. Αλ ε Arthrodax απνθαζίζεη λα δερηεί ηελ παξαγγειία, ε

Ranger Sound ζα πιεξψζεη 6,000€/ηεκάρην ζηελ πεξίπησζε ησλ 50 ηεκαρίσλ θαη 5,000€/ηεκάρην ζηελ πεξίπησζε ησλ 100 ηεκαρίσλ.
Παξφιαπηα, ε Arthrodax ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη αλ ζα αγνξάζεη ην κεράλεκα θαηαζθεπήο ζεθψλ πξνηνχ ηεο γλσζηνπνηεζεί πφζα ηεκάρηα ζα
ρξεηαζηεί ε Ranger Sound.
Με βάζε ηα λέα δεδνκέλα, ηη ζα πξνηείλαηε ζηελ εηαηξία;
Δπίζεο, πσο ζα αληηδξνχζε ε εηαηξία Arthrodax εάλ γλψξηδε πξψηα πφζα ηεκάρηα ζα επηζπκνχκε ε Ranger Sound θη έπεηηα απνθάζηδε αλ ζα
αγφξαδε ην κεράλεκα παξαγσγήο ζεθψλ ή φρη;

ΛΤΗ
-

-

Απνθάζεηο:
o d1: απνδνρή παξαγγειίαο
o d2: κε-απνδνρή παξαγγειίαο
o d3: αγνξά κεραλήκαηνο θαηαζθεπήο ζεθψλ
o d4: αγνξά ζεθψλ
Δλδερφκελα:
o ζ1: επηηπρήο θαηαζθεπή ζεθψλ απφ ην κεράλεκα ~ Ρ(ζ1) = 0,6
o ζ2: κε-επηηπρήο θαηαζθεπή ζεθψλ απφ ην κεράλεκα ~ Ρ(ζ2) = 0,4

Καηαζθεπή δέληξνπ:
ζ1
d3

ΑΠ1
ζ2

1

ΑΠ2
2

d4

d1

ΑΠ3
d2
ΑΠ4

Τπνινγηζκφο ηειηθψλ απνπιεξσκψλ ζε θάζε δηαδξνκή ηνπ δέληξνπ:
- ΑΠ1: -100,000-2,000*100-20,000-60*100-20*100+5,000*100 = 172,000 €
- ΑΠ2: -100,000-2,000*100-20,000-500*100-20*100+5,000*100 = 128,000 €
- ΑΠ3: -100,000-2,000*100-500*100-20*100+5,000*100 = 148,000 €
- ΑΠ4: 0 €
Δπίιπζε ηνπ δέληξνπ βάζεη αλακελφκελεο ρξεκαηηθήο απνπιεξσκήο:
-

EMV1 = 0,6*172,000+0,4*128,000 = 154,400 €

Η εηαηξία ζα πξέπεη λα απνδερηεί ηελ εηδηθή παξαγγειία θαηαζθεπήο κηθηψλ ήρνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ αγνξά κεραλήκαηνο γηα
ηελ θαηαζθεπή ζεθψλ.
Όζνλ αθνξά ηε ζπλέρεηα ηεο άζθεζεο, νη απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα πάξεη ε εηαηξία δε δηαθνξνπνηνχληαη κε πξηλ. Παξφιαπηα, έρνπκε κηα κηθξή
ηξνπνπνίεζε ζηα πηζαλά ελδερφκελα:

-

Δλδερφκελα:
o ζ1: επηηπρήο θαηαζθεπή ζεθψλ απφ ην κεράλεκα ~ Ρ(ζ1) = 0,6
o ζ2: κε-επηηπρήο θαηαζθεπή ζεθψλ απφ ην κεράλεκα ~ Ρ(ζ2) = 0,4
o ζ3: παξαγγειία χςνπο 100 ηεκαρίσλ απφ Ranger Sound ~ Ρ(ζ3) = 0,35
o ζ4: παξαγγειία χςνπο 50 ηεκαρίσλ απφ Ranger Sound ~ Ρ(ζ4) = 0,65

Καηαζθεπή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ δέληξνπ:

ΑΠ1

ζ1

ζ3
d3

1

ζ2
ΑΠ2

3
ζ4

5

ζ1

d1

ΑΠ3

2
d4

ζ2

4

ζ3

ΑΠ4
ΑΠ5

d2
ζ4

ΑΠ7

ΑΠ6

Οη απνπιεξσκέο ζηελ ηξνπνπνηεκέλε πεξίπησζε είλαη:
- ΑΠ1 = -100,000-20,000-2,000*100-60*100-20*100+5,000*100 = 172,000 €
- ΑΠ2 = -100,000-20,000-2,000*100-500*100-20*100+5,000*100 = 128,000 €
- ΑΠ3 = -100,000-20,000-2,000*50-60*50-20*50+6,000*50 = 76,000 €
- ΑΠ4 = -100,000-20,000-2,000*50-500*50-20*50+6,000*50 = 54,000 €
- ΑΠ5 = -100,000-2,000*100-500*100-20*100+5,000*100 = 148,000 €
- ΑΠ6 = -100,000-2,000*50-500*50-20*50+6,000*50 = 74,000 €
- ΑΠ7 = 0 €
Η επίιπζε ηνπ δέληξνπ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ αλακελφκελσλ ρξεκαηηθψλ αμηψλ:
-

EMV1 = 0,6*178,000+0,4*128,000 = 154,400 €

-

EMV2 = 0,6*76,000+0,4*54,000 = 67,200 €
EMV3 = 0,35*154,400+0,65*67,200 = 97,720 €
EMV4 = 0,35*148,000+0,65*74,000 = 99,900 €

Δπνκέλσο, ε εηαηξία ζα απνδερηεί ηελ παξαγγειία θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε. Η δηαθνξά κε πξηλ, φκσο, είλαη φηη δε ζα αγνξάζεη ην κεράλεκα
γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζεθψλ αιιά ζα αγνξάζεη απεπζείαο ηηο ζήθεο γηα ηε λέα έθδνζε ησλ πξντφλησλ.
Σέινο, παξαθάησ παξαζέηνπκε ηελ ιχζε ζηελ νπνία νδεγνχκαζηε αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηελ ηειεπηαία θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ
άζθεζε καο. Σφζν νη απνθάζεηο, φζν θαη ηα ελδερφκελα παξακέλνπλ ηα ίδηα.
Σν δέληξν απφθαζεο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ:

ζ1
d3

1

ζ2

3

ζ3

ΑΠ1

ΑΠ2

d4
d1

5

ΑΠ3

ζ4
4

d2

ζ1

d3

ΑΠ4

2

ΑΠ7

ζ2
d4
ΑΠ6

Οη απνπιεξσκέο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη νη αθφινπζεο:
-

ΑΠ1 = -100,000-2,000*100-20,000-60*100-20*100+5,000*100 = 172,000 €
ΑΠ2 = -100,000-2,000*100-20,000-500*100-20*100+5,000*100 = 128,000 €

ΑΠ5

-

ΑΠ3 = -100,000-2,000*100-500*100-20*100+5,000*100 = 148,000 €
ΑΠ4 = -100,000-2,000*50-20,000-60*50-20*50+6,000*50 = 76,000 €
ΑΠ5 = -100,000-2,000*50-20,000-500*50-20*50+6,000*50 = 54,000 €
ΑΠ6 = -100,000-2,000*50-500*50-20*50+6,000*50 = 74,000 €
ΑΠ7 = 0 €

ε απηφ ην ζεκείν, ππνινγίδνπκε ηηο αλακελφκελεο ρξεκαηηθέο αμίεο:
-

EMV1 = 0,6*172,000+0,4*128,000 = 154,400 €
EMV2 = 0,6*76,000+0,4*54,000 = 67,200 €
EMV5 = 0,35*154,400+0,65*74,000 = 102,140 €

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε εηαηξία ζα απνδερηεί ηελ παξαγγειία γηα παξαγσγή ηεο εηδηθήο έθδνζεο ηνπ πξντφληνο ηεο. ην ελδερφκελν
φπνπ ε Ranger Sound απνθαζίζεη λα δεηήζεη 100 ηεκάρηα, ε Arthrodax ζα αγνξάζεη κεράλεκα παξαζθεπήο ζεθψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε,
φπνπ ε Ranger Sound απαηηήζεη 50 ηεκάρηα, ε Arthrodax ζα αγνξάζεη απεπζείαο ζήθεο.
ΑΚΗΗ 14
Η εηαηξία Aba Manufacturing έρεη ζπκθσλήζεη λα πξνκεζεχζεη ηελ Zyz Electronics κε θπθιψκαηα ππνινγηζηή ππφ ηνπο παξαθάησ φξνπο:
100,000 θπθιψκαηα ζα παξαδνζνχλ ζε έλα κήλα, θαη ε Zyz έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη θη άιια 100,000 θπθιψκαηα ηα νπνία ζα
παξαδνζνχλ ζε 3 κήλεο, εθφζνλ ππάξρεη κηα εηδνπνίεζε 30 εκεξψλ ζηελ Aba. Η Zyz ζα πιεξψζεη 5€/θχθισκα. Σν ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ηεο
Aba είλαη ην αθφινπζν: ππάξρεη έλα ζηαζεξφ θφζηνο γηα θάζε παξηίδα αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο, 250,000€ θαη επηπιένλ ππάξρεη έλα θφζηνο
παξαγσγήο 2€/θχθισκα αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο παξηίδαο. Η απφθαζε πνπ πξέπεη λα πάξεη ε Aba είλαη αλ ζα θαηαζθεπάζεη εμαξρήο
θαη ηα 200,000 θπθιψκαηα ή αλ ζα θαηαζθεπάζεη ηα 100,000 ηψξα, θαη ηα ππφινηπα 100,000 αλ ε Zyz εμαζθήζεη ην δηθαίσκα αγνξάο ηνπο.
Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη αλ ε Aba θαηαζθεπάζεη φια ηα θπθιψκαηα εμαξρήο, θαη ε Aba δελ εμαζθήζεη ην δηθαίσκα γηα ηελ αγνξά ησλ επηπιένλ
ηεκαρίσλ, ηφηε απηά ράλνληαη. Η Aba πηζηεχεη φηη ε πηζαλφηεηα εμάζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ηελ Zyz είλαη 0.50.

Ση ζα ζπκβνπιεχαηε λα θάλεη ε Aba;
ΛΤΗ
Οη απνθάζεηο (γεγνλφηα) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο είλαη νη αθφινπζεο:
- d1: θαηαζθεπή 100,000 ηεκαρίσλ
- d2: θαηαζθεπή 200,000 ηεκαρίσλ
Σα πηζαλά ελδερφκελα είλαη ηα εμήο:
- ζ1: εμάζθεζε δηθαηψκαηνο γηα επηπιένλ ηεκάρηα ~ Ρ(ζ1) = 0,5
- ζ2: κε-εμάζθεζε δηθαηψκαηνο γηα επηπιένλ ηεκάρηα ~ Ρ(ζ1) = 0,5
Σν δέληξν απφθαζεο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε παξνπζηάδεηαη παξαθάησ:
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1
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ζ2
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2
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ΑΠ4

Οη ηειηθέο απνπιεξσκέο ζε θάζε δηαδξνκή ππνινγίδνληαη σο αθνινχζσο:
- ΑΠ1 = (- 250,00-2*100,000+5*100,000) + (-250,000-2*100,000+5*100,000) = 100,000 €
- ΑΠ2 = (- 250,00-2*100,000+5*100,000) = 50,000 €
- ΑΠ3 = - 250,00-2*200,000+5*200,000 = 350,000 €
- ΑΠ4 = - 250,00-2*200,000+5*100,000 = -150,000 €
Οη αλακελφκελεο ρξεκαηηθέο αμίεο ζηνπο θφκβνπο ηχρεο είλαη νη εμήο:
-

EMV1 = 0,5*100,000+0,5*50,000 = 75,000 €
EMV2 = 0,5*350,000+0,5*(-150,000) = 100,000 €

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ε εηαηξία ζα πξέπεη λα παξάγεη εμαξρήο 200,000 ηεκάρηα, αλεμάξηεηα απφ ηη ζα θάλεη ε εηαηξία Zyz.
ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα θάλνπκε κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνπιεξσκψλ.
- Η εηαηξία Aba έρεη ζηαζεξφ θφζηνο παξαγσγήο, ην νπνίν είλαη αλεμάξηεην απφ ην κέγεζνο ησλ πξντφλησλ πνπ πξφθεηηαη λα παξαρζνχλ
(batch size). Απηφ ζεκαίλεη φηη είηε παξάγεη 100,000 ηεκάρηα είηε 200,000, ην θφζηνο απηφ δε κεηαβάιιεηαη. Απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ
απνπιεξσκή ΑΠ1. Η δηαδξνκή πνπ αθνινπζνχκε ζην δέληξν γηα λα θαηαιήμνπκε ζε απηή ηελ απνπιεξσκή είλαη ε αθφινπζε: ε εηαηξία
Aba απνθαζίδεη λα παξάγεη αξρηθά 100,000 ηεκάρηα. Έπεηηα, ε εηαηξία Zyz απνθαζίδεη λα εμαζθήζεη ην δηθαίσκα ηεο γηα επηπιένλ
100,000 ηεκάρηα. Δπνκέλσο, ε εηαηξία Aba ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεη εθ λένπ ηνλ εμνπιηζκφ ηεο ,3 κήλεο κεηά ηελ παξαγσγή ησλ
αξρηθψλ 100,000 ηεκαρίσλ, γηα λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηεο Zyz.
- Κάηη ηέηνην δελ παξαηεξείηαη ζηηο απνπιεξσκέο 3 θαη 4, φπνπ εμαξρήο παξάγεη 200,000 ηεκάρηα, ζέηνληαο κηα κφλν θνξά ηνλ
παξαγσγηθφ ηεο εμνπιηζκφ ζε ιεηηνπξγία.
ΑΚΗΗ 15
Μηα εηαηξία θαηαζθεπάδεη θάπνηα θνκκάηηα πξντφληνο, ηα νπνία ηα ηνπνζεηεί ζε παξηίδεο ησλ 150 ηεκαρίσλ πξνηνχ ηα δηαζέζεη ζηελ αγνξά.
Όκσο, αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα φηη κεξηθά απφ ηα επηκέξνπο ηεκάρηα κπνξεί λα είλαη ειαηησκαηηθά, πξάγκα πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ
πνηφηεηα ηεο ζπλνιηθήο παξηίδαο. Η εηαηξία ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη αλ ζα εθαξκφζεη κηα δηαδηθαζία εμνλπρηζηηθνχ ειέγρνπ ζε νιφθιεξε ηελ
παξηίδα (ζε θάζε έλα απφ ηα 150 ηεκάρηα μερσξηζηά) πξνηνχ ην ζέζεη ζηελ αγνξά ή φρη. Σν 80% ησλ παξηίδσλ είλαη θαιήο πνηφηεηαο.

Δπηπιένλ, απφ ηζηνξηθά ζηνηρεία, πξνθχπηεη φηη ζε θαιήο πνηφηεηαο παξηίδεο, ηα ειαηησκαηηθά ηεκάρηα αλέξρνληαη ζην 5%, ελψ ζε θαθήο
πνηφηεηαο παξηίδεο, ηα ειαηησκαηηθά ηεκάρηα αλέξρνληαη ζε 25%. Αλ ε εηαηξία απνθαζίζεη λα πξνρσξήζεη ζηνλ έιεγρν, ηφηε ην θφζηνο αλά
ηεκάρην ζα είλαη 10 €. Αλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο, θαη πξνθχςνπλ ειαηησκαηηθά ηεκάρηα, ηφηε ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο αλά ηεκάρην
ζα είλαη 100 €.
Δπίζεο, δίλεηαη ε επθαηξία ζηελ εηαηξία λα πξαγκαηνπνηήζεη έλαλ πξνθαηαξθηηθφ έιεγρν ζε έλα δείγκα, ν νπνίνο θνζηίδεη 125 €.
Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηελ εηαηξία λα πξάμεη;
ΛΤΗ
Οη απνθάζεηο πνπ θαιείηαη λα πάξεη ε εηαηξία είλαη νη αθφινπζεο:
- d1: πξαγκαηνπνίεζε πξνθαηαξθηηθνχ ειέγρνπ
- d2: κε-πξαγκαηνπνίεζε πξνθαηαξθηηθνχ ειέγρνπ
- d3: πξαγκαηνπνίεζε βαζηθνχ ειέγρνπ
- d4: κε-πξαγκαηνπνίεζε βαζηθνχ ειέγρνπ
Σα πηζαλά ελδερφκελα είλαη ηα αθφινπζα:
- ζ1: ν πξνθαηαξθηηθφο έιεγρνο δίλεη ειαηησκαηηθφ αληηθείκελν / δείγκα ~ Ρ(ζ1) = ?
- ζ2: ν πξνθαηαξθηηθφο έιεγρνο δε δίλεη ειαηησκαηηθφ αληηθείκελν / δείγκα ~ Ρ(ζ2) = ?
- ζ3: ν βαζηθφο έιεγρνο δίλεη παξηίδα θαιήο πνηφηεηαο ~ Ρ(ζ3) = 0,80
- ζ4: ν βαζηθφο έιεγρνο δίλεη παξηίδα θαθήο πνηφηεηαο ~ Ρ(ζ4) = 0,20
- ζ1|ζ3: ειαηησκαηηθφ αληηθείκελν δεδνκέλνπ φηη ε παξηίδα ήηαλ θαιήο πνηφηεηαο~ Ρ(ζ1|ζ3) = 0,05
- ζ2|ζ3: κε-ειαηησκαηηθφ αληηθείκελν δεδνκέλνπ φηη ε παξηίδα ήηαλ θαιήο πνηφηεηαο~ Ρ(ζ2|ζ3) = 0,95
- ζ1|ζ4: ειαηησκαηηθφ αληηθείκελν δεδνκέλνπ φηη ε παξηίδα ήηαλ θαθήο πνηφηεηαο~ Ρ(ζ1|ζ4) = 0,25
- ζ2|ζ4: κε-ειαηησκαηηθφ αληηθείκελν δεδνκέλνπ φηη ε παξηίδα ήηαλ θαθήο πνηφηεηαο~ Ρ(ζ2|ζ4) = 0,75
- ζ3|ζ1: παξηίδα θαιήο πνηφηεηαο δεδνκέλνπ φηη ην αληηθείκελν ήηαλ ειαηησκαηηθφ~ Ρ(ζ3|ζ1) = ?
- ζ4|ζ1: παξηίδα θαθήο πνηφηεηαο δεδνκέλνπ φηη ην αληηθείκελν ήηαλ ειαηησκαηηθφ~ Ρ(ζ4|ζ1) = ?
- ζ3|ζ2: παξηίδα θαιήο πνηφηεηαο δεδνκέλνπ φηη ην αληηθείκελν δελ ήηαλ ειαηησκαηηθφ~ Ρ(ζ3|ζ2) = ?
- ζ4|ζ2: παξηίδα θαθήο πνηφηεηαο δεδνκέλνπ φηη ην αληηθείκελν δελ ήηαλ ειαηησκαηηθφ~ Ρ(ζ4|ζ2) = ?

Γηα λα έρνπκε κηα θαιχηεξε εηθφλα ηνπ πξνβιήκαηνο, θαηαζθεπάδνπκε ην δέληξν απφθαζεο:
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χκθσλα κε ην ζεψξεκα ηεο νιηθήο πηζαλφηεηαο:
Ρ(ζ1) = Ρ(ζ1|ζ3)*Ρ(ζ3) + Ρ(ζ1|ζ4)*Ρ(ζ4) = 0,05*0,8+0,25*0,2 = 0,09
Ρ(ζ2) = 1- Ρ(ζ1) = 0,91
χκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηνπ Bayes
Ρ(ζ3|ζ1) = Ρ(ζ1|ζ3)*Ρ(ζ3)/Ρ(ζ1) = 0,444
Ρ(ζ4|ζ1) = 0,566
Ρ(ζ3|ζ2) = Ρ(ζ2|ζ3)*Ρ(ζ3)/Ρ(ζ2) = 0,835
Ρ(ζ4|ζ1) = 0,165
Οη ηειηθέο απνπιεξσκέο είλαη νη αθφινπζεο:
-

ΑΠ1 = -125-10*150 = -1,625 €
ΑΠ2 = -125-100*150*0,05 = -875 €
ΑΠ3 = -125-100*150*0,25 = -3,875 €
ΑΠ4 = -125-10*150 = -1625 €
ΑΠ5 = -125-100*150*0,05 = -875 €
ΑΠ6 = -125-100*150*0,25 = -3,875 €
ΑΠ7 =-10*150 = -1,500 €
ΑΠ8 = -100*150*0,05 = -750 €
ΑΠ9 = -100*150*0,25 = -3,750 €

Γηα λα βξνχκε ηε βέιηηζηε απφθαζε γηα ηελ εηαηξία, ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηηο αλακελφκελεο ρξεκαηηθέο αμίεο (δεκηέο) πξψηα:
-

EMV1 = 0,444*(-875)+0,566*(-3,875) = -2,285.75€
EMV2 = 0,835*(-875)+0,165*(-3,875) = -1,370€
EMV3 = 0,8*(-750)+0,2*(-3,750) = -1,350€
EMV4 = ΑΠ1
EMV5 = EMV2
EMV6 = EMV3
EMV7 = 0,09*(-1,625)+0,91*(-1,370) = -1,392.95 €

Δπηιέγνπκε ηε ιχζε πνπ καο δίλεη ηε κηθξφηεξε ρξεκαηηθή αμία, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηε κηθξφηεξε ρξεκαηηθή δεκηά αθνχ κηιάκε γηα
θφζηνο. Η εηαηξία ζα πξέπεη λα κελ θάλεη ηνλ πξνθαηαξθηηθφ έιεγρν, έπεηηα λα κελ πξνβεί νχηε ζην βαζηθφ έιεγρν θαη λα πξνρσξήζεη ζηε
ρξήζε ησλ παξηίδσλ ηεκαρίσλ πνπ παξάγεη.

